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 الشيخ مهدي تاج الدين



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 

 
 
 

 اإلهداء

 
إلى سيدتي وموالتي الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة 
الزهراء عليها السالم وإلى ولدها سيدي وموالي صاحب 

شر الحجة بن الحسن العصر والزمان االمام الثاني ع
 المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

إليكما اهدي هذه الرسالة المتواضعة في الفقه المقارن 
له فتقبلوا مني هذه البضاعة المزجاة وتصدقوا علينا ان ال

يجزي المتصدقين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله 
 عليهم اجمعين.

 



 

 

 



 

 

 
 شكر وتقدير

 
 مد لله أواًل، وله تعالى كلُّ ثناء.الشكر والح

 وصلى الله على نبّينا المصطفى محمد وآله النجباء.

الحّق أن كلمات الشكر والتقددير ال تفدي بدالتعبير عّمدا فدي أعمدا  
 ّله.النفس من عرفان الجميل واالمتنان، لكن ما ال يدرك كّله ال يترك ك

تمام ان له دور في إلذا أقّدم وافر الشكر وخالص الدعاء إلى كّل من ك
. بددءًا مدن رساسدة )رسدالة ماجسدتير  هذا العمل وإخراج هذه الرسدالة

دّم عمدادة كليدة ا مدام جامعة المصطفى  العالمية والعاملين فيهدا، ثم
 وهيئة ا دارة. الكاظم

والشكر المتواصل لألستاذ المشرف الدكتور الشيخ حميد البغددادي 
ن مدالذي أشار علّي بمجموعة مهّمة ، وثناسي وتقديري له)دامت بركاته  

 ، فكان لي عونًا في كتابدة هدذه الرسدالة فجدزاها رشادات والمالحظات
 الله خير الجزاء.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا الورع والتقدو،، وأن يوّفقندا لمدمدة 
بحدّق النبدّي المصدطفى وآلده  المذهب الحّق مذهب أهدل البيدت

 .الطيبين الطاهرين





 

 

 
 
 

 خالصة الرسالة

 
دعا اليها االسالم، قدال تعدالى   يالصالة من اهم الشعاسر العبادية الت

 ِ ر اءِ واالُْمْنكا ْحشا ِن الْفا ةا تاْنَها عا َلا إِنَّ ، وقدال جدل وعدال   (1إِنَّ الصَّ
ْوقُوتًا ا الُْمْؤِمننِيا كِتاابًا ما ناْت لَعا ةا َكا َلا  . (2الصَّ

ان الصرَلة عمروا ان رن ان »  ريفالشد يالحديث النبدو يو جاء ف
مدن اهدم  ايضداً  يو ه  3)«قبلت قبلت ما سواها و ان رات را ما سواها

الشعاسر عند االديان السماوية االخر،، و ان اختلفت صورها و اقسدامها 
 بينهم.

صدالة  يو ان واحدة من اقسام الصالة المعروفدة عندد المسدلمين هد
يتعرض لهدا  ياهر الكونية التعند حصول بعض الظو ،دؤتم  ياآليات، فه

البشر باستمرار، مثدل الكسدوف، والمسدوف، والممداوف السدماوية و 
 يهذا الكدون، ويفكدر فد يتنّبه وجدان االنسان ليتأمل ف ياالرضية، والت

                                        
 .45، اآلية العنكبوتسورة  .1

 .103، اآلية النساءسورة  .2

 .267، ص 7بحار االنوار، ج  .3



 

 

 خالقه العظيم.
هذه الدراسة حقيقة وشروط هذه العبدادة واسدبابها  يوقد اوضحت ف

 ما ريم والسنة المطهرة، مستقصياً من القرآن الك كمع ذكر االدلة على ذل
يح الفاظ ميسرة مع التوض يف كذل فتاو، الفقهاء الكبار موضحاً  يامكنن

ه هذه االسباب والشدراس،، وانتهيدت الدى ان فقد يف يآلراء الفقه المالك
الدى  يحين يذهب الفقه المالك ييذهب الى وجوبها ف اهل البيت

تعدرض لهدا  يتفصيالت التاستحبابها، وانعكس ذلك على الكثير من ال
 .ي، ولم يتعرض لها الفقه المالكفقه اهل البيت

 يو الفقده المدالك و جميع االبحاث المتقدمة من فقه اهل البيت
قورنت بشكل مفصل كأدلة وشراس، وفروع لتتضح موارد اتفا  واختالف 

 الفقهين.
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله علدي سديد النبيدين والمسدلمين 
محمد المصطفى وعلدى أهدل بيتده الطداهرين واللعندة علدى اعدداسهم 

 أجمعين إلى قيام يوم الدين.
 

 بيان موضوع البحث( 1)

البدد أن يدذكر فيهدا موضدوع ذلدك العلدم و ايتده  لكل علم وصناعة
وتعريفه وهنا نبين موضوع البحث من هدذه الرسدالة فنقدول مقدمدًة أن  
الصالة لها جهات ممتلفة واعتبارات عديدة في حيداة وسدلوك ا نسدان 

لحظ باعتبارها وسيلة للرب، واالتصال بين العبدد و سديده المؤمن. فتارة تم
لحظ بأنه ح يها روفا تمثل تكليفًا شرعيًا مطلوبًا، فتتجلى وخالقه، وتارة تم

لحظ علدى أنهدا وسديلة للتعبيد ر عدن الطاعة واالنقياد لله تعالى، وثالثة تم
ة... شكر المنعم على ما أنعم به علينا من نعم الوجود والتكدريم والهدايد

لحظ الصالة أيضًا علدى أنهدا طريدق يفرضده العقدل لددفع  ويمكن أن تم
ي الدنيا واآلخرة، إلى  ير ذلك مدن االعتبدارات التد الضرر المحتمل في

لحظ في الصالة، فهي تتسم بمصاسص ومميزات ال يمكن أن  يمكن أن تم
 نجدها في العبادات األخر،.
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ولذا كدان عندوان الرسدالة هدو  صدالة اآليدات، حقيقتهدا وموجباتهدا 
 وأحكامها، في ضوء الفقه ا مامي والمالكي.

سالة، هو صالة اآليات، التي هي إحدد، وموضوع البحث في هذه الر
ول أقسام الصالة المعروفة في الشريعة ا سالمية. ويدور البحث فيها حد

أسباب هذه الّصالة وحكمهدا مدن الوجدوب أو االسدتحباب، وكيفيتهدا، 
 ووقتها، وأحكامها، ومستحّباتها.

هة والبحث وإن كان مطلقًا من جهة المكان والزمان، أي لم يتقّيد بج
ون نية أو مكانية، إال أنه مقيد من ناحيدة الموضدوع بصدالة اآليدات دزما

ساسر الصلوات األخر، الواجبة أو المسدتحبة، كمدا أنده محددد بدراسدة 
 صالة اآليات في ضوء الفقه ا مامي والمالكي.

 
 ( أهمية البحث2)

تظهر أهمية البحث لطالب العلم من خالل موضدوع الرسدالة الدذي 
احث الفقه االستداللي التدي ازدحمدت فيهدا الدر ، يّتسم بكونه من مب

لدة واألقوال، وتنّوعت فيها المساسل ومدا يتفدرع عنهدا، وكثدرت فيهدا األد
 والوجوه التي استند الفقهاء إليها في فتاواهم.

وهذا ما يجعل البحث في هذا الموضوع ميدانًا عمليًا خصبًا، يلمدس 
سدتنباط الفقهدي، التدي طالب العلم من خالله كيفية ممارسة عمليدة اال

هي واحدة من أهم الغايات التي يسدعى لهدا طلبدة العلدوم الدينيدة فدي 
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 الحوزة العلمية، إن لم تكن الغاية األهم في مسيرتهم العلمية.
كما أن هذا الميدان العملي الذي يظهر في مباحث هدذا الموضدوع، 
 بإمكانه أن يكشف بعدض أدوات االسدتنباط الفقهدي، التدي هدي ركيدزة
 أساسية يعتمد عليها الفقهاء في ممارسة عمليدة االسدتنباط، السدتمراج

 الحكم الشرعي.
لذا يمكن أن تكون هذه البحوث تجربة عملية مهمة، ال  نى للباحث 
عنها، إذا كان ممن يسعى لنيل مراتب متقّدمة فدي التعدرف علدى عمليدة 

 االستنباط وطر  الفقهاء في ممارستها.
 
 البحث ( اهلدف من اختيار3)

قد ازدهرت في السنوات األخيرة البحوث الفقهيدة، مدن خدالل كثدرة 
زخدر المؤلفات التي تناولت العناوين الممتلفة والمواد المتنوعة التدي ي
ًا لدم بها علم الفقه، حّتى صار من الصعوبة بمكان أن تجد بابدًا أو عنواند

 تطرقه أقالم البحث العلمي.
إلتيان بشيء جديد يكون عمليدًا ولذا يتحتم على الباحث أن يسعى ل

وبحاجة لبحث مستقل، يبّين فيه تفاصديل المسدألة ويسدتعرض أدلتهدا 
 وكلمات العلماء حولها، ألجل أن يكون البحدث وافيدًا  نيدًا، يمكدن أن

 يضيف شيئًا إلى المكتبة الفقهية.
ومن هذا المنطلق أجدد أن هدذا البحدث قدد يحقدق شديئًا مدن هدذه 
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لبحث في صالة اآليدات هدو بحدث عملدي علدى األهداف. وذلك ألن ا
 مستو، الدراسة والتطبيق، هذا أواًل.

وثانيًا هناك حاجة لكتابة بحث مسدتقل فدي هدذا الموضدوع، يتنداول 
تفاصدديل الموضددوع ويدددره نقاطدده وتفريعاتدده الممتلفددة، ألن هددذا 

 الموضوع لم يكتب في رسالة مستقلة.
نفع ييدًا للمكتبة الفقهية وثالثًا يمكن أن يضيف هذا البحث شيئًا جد

 طالب العلم والمعرفة إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك من خالل جمع
المساسل المتفرقة لهذا البحث من كتب الفقهاء، وعرضها بشكل منظم، 

 مشفوعة باألدلة التي ذكروها، وآراسهم التي توصلوا إليها.
 
 ( اجلديد يف البحث4)

حدث فدي كتدب الفقهداء األعدالم، أن بعد المطالعة والتأمل يجد البا
ويدذكره بعدض الفقهداء القددامى بعندوان صدالة  -عنوان صالة اآليدات 

قدد  -الكسوف كما سيّتضح إن شاء الله من خالل بحوث هذه الرسدالة 
ى فدي تّم تناوله منذ بداية التصنيفات التي أخرجها العلماء القدماء، حّتد

 الكتب الممتصرة.
ة بدال المفردة العبادية عبر القرون المتمادي وقد استمّر البحث في هذه

ة انقطاع. وقد وصل األمر في بعض األبحاث الدقيقة المفّصلة، المذكور
 في بعض التصانيف، إلى درجة عالية من التحقيق العلمي.
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نجد أن األبحاث المذكورة في المصدادر الفقهيدة  -مع ذلك  -ولكن 
مسداسل بشدكل أوضدح. كمدا تفتقر إلى الترتيب والتنظيم الذي يظهدر ال

نالحظ أن هذه األبحداث، وإن كاندت مفصدلة، إال أنهدا، تركدت بعدض 
األدلة، أو أهملت بعض األقدوال، بدل قدد أهملدت بيدان بعدض مسداسل 

 البحث المهمة، أو تركتها مجملة.
لترتيدب  -واللده الموفدق  -وقد سعت هدذه الرسدالة بقددر ا مكدان 

اول، وإبرازهدا بشدكل يعطدي مساسل البحث بصدورة علميدة سدهلة التند
كبر للداره. كما سدعت  بالقددر الدذي تسدمح بده ضدواب،  -وضوحًا أ

لجمع كدّل مهمدات مسداسل هدذا البحدث، واالهتمدام برفدع  -الرسالة 
 ا جمال عنها. هذا من جهة.

ا ومن جهة أخر، تمّيزت هذه الرسالة بالدراسة المقارنة في البحث م
بحدث جديدد فدي المكتبدة الفقهيدة  بين الفقه ا مامي والمالكي. وهدو

اعًا ا سالمية، نرجو من الله تعالى أن يكون مستوفيًا شاماًل، يضيف شدع
 ألنوار هذه المكتبة الزاهرة.

 
 ( منهج البحث5)

تعتمد دراسة الموضوع في هذه الرسالة على المنهج المقارن، الدذي 
ّم الوقو ف على يقوم على أساه عرض الموضوع وأدلته وأحكامه، ومن ثم

 المقارنة. -أو أطراف  -وجوه االتفا  واالختالف بين طرفي 
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ل وهذا ما نهجته الرسالة في أبحاثها، فيتّم عرض كل واحدة من مساس
ه الموضوع وتبين األدلة واألحكام وأقوال الفقهداء فيهدا علدى ضدوء الفقد

ّم على ضوء الفقه المالكي، وذلك مدن خدالل الرجدوع  ا مامي، ومن ثم
ت المصادر المعتمدة عند كل فريق، وبعد ذلدك يدتم الوقدوف إلى أمها

 على نقاط االلتقاء واالفترا  بين الفقهين.
وال بأه أن نشير هنا إلدى جاندب آخدر فدي مدنهج البحدث. وهدو أن 

 نقليدة،الطابع العام الذي يسود أبحاث الرسالة هو االستناد إلى األدلدة ال
ال للعقدالء، فدي تحديدد إذ ال محل للعدرف والدذو ، وال دور للعقدل و

 حكم هذه الّصالة أو بيان أجزاسها وشراسطها.
فموضوع هذه الرسالة هو واحددة مدن الشدعاسر العباديدة التدي تدرب، 

 المملو  بالمالق.
ن وكما اشتهر بين الفقهاء فإن العبدادات أمدور توقيفيدة، فدال يمكدن أ

ها وأجزا ها وشراسطها وأحكامهدا، بح ها وصورتم ؤخذ مشروعيتم سدب مدا تم
ارع يراه العرف والذو  وال العقل والعقالء، فهي وقف على ما يريده الش

 المقده.
 
 البحث خطة( 6)

البد لكل باحث في أي علم وموضوع أن يجعل منهجًا وهيكاًل لبحثه 
حتي يتم التنظيم في ذلك، ولدذلك يقتضدي االلتدزام باألسدس العلميدة 
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الجامعيدة، أن تتدألف هدذه والمساسل الفنية المتبعة فدي كتابدة الرسداسل 
دّم  ّم الفصول التي تبحدث فدي موضدوع الرسدالة، ثم الرسالة من مقّدمة، ثم
الماتمددة، وتليهددا المصددادر. ويمكددن بالنقدداط التاليددة أن نبددّين التنظدديم 

 الماّص بهذه الرسالة 
المقّدمددة  وهددي تتندداول بيددان موضددوع البحددث، وأهميتدده، ودواعددي 

ل ة األصدلية والفرعيدة، والمدنهج، وهيكداختياره، والجديد فيه، واألسدئل
 الرسالة.

  األول التعريدف مباحث خمسةالفصل األول  بحوث تمهيدية. وفيه 
م بمفردات موضوع الرسالة، والمفردات ذات الصلة. والثاني دراسة أقسدا

تعريددف والثالددث  .الصددلوات الواجبددة فددي الفقدده ا مددامي والمددالكي
نظدرة . والمامس لمذهب المالكيتعريف با. والرابع بالمذهب ا مامي

 .تاريمية في الفقه المقارن
الفصل الثاني  موجبات صالة اآليات في الفقده ا مدامي والمدالكي. 
وفيه ثالثة مباحدث  األول فدي موجبدات صدالة اآليدات عندد ا ماميدة، 
والثاني في موجبات صالة اآليدات عندد المدالكي، والثالدث فدي وجدوه 

 ما.االّتفا  واالختالف بينه
الفصددل الثالددث  كيفيددة صددالة اآليددات ووقتهددا فددي الفقدده ا مددامي 
والمالكي. وفيه ثالثة مباحث  األول في كيفية الّصالة ووقتها فدي الفقده 
ا مامي. والثاني في كيفية الّصالة ووقتها في الفقه المالكي. والثالث في 
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 وجوه االّتفا  واالختالف بينهما.
فيه يات في الفقه ا مامي والمالكي. والفصل الرابع  أحكام صالة اآل

اني ثالثة مباحث  األول في أحكام صالة اآليات في الفقه ا مامي. والثد
  في أحكام صالة اآليات في الفقه المالكي. والثالث فدي وجدوه االّتفدا

 واالختالف بينهما.
الملحق  في مستحّبات صالة اآليات في الفقده ا مدامي والمدالكي. 

باحدث  األول فدي بيدان المسدتحّبات فدي الفقده ا مدامي. وفيه ثالثة م
جدوه والثاني في بيان المستحّبات في الفقه المالكي. والثالث في بيدان و

 االّتفا  واالختالف بينهما.
اث الماتمة  وفيها ثالثة أمور  األول في بيان خالصة ما جاء فدي أبحد

لدث فدي ذكدر الرسالة، والثاني في بيان بعض المالحظدات، واألمدر الثا
سددتنتج مددن البحددوث التددي  مكددن أن تم التوصدديات والمقترحددات التددي يم

 تضّمنتها الرسالة.
 مصادر الرسالة.



 

 

 
 
 

 الفصل األول:
 ةُبحوث متهيدّي

 
 

 مباحث: خمسةويتضّمن 
يف بمفردات الموضوع  المبحث األول: التعر

 والمفردات ذات الصلة
قه أقسام الّصالة الواجبة في الف المبحث الثاني:

 المالكياإلمامي و 
يف بالمذهب اإلمامي :الثالثالمبحث   تعر
يف بالمذهب المالكي :الرابعالمبحث   تعر
يخية في الفقه المقارن :الخامسالمبحث   نظرة تار





 

 

 
 
 

 املبحث األول: التعريف مبفردات املوضوع

 واملفردات ذات الصلة

 
 املطلب األول: تعريف الّصالة لغًة واصطالحًا

يف اللغوي للصالةاألمر األول  : التعر
  في كتاب العين في مدادة )صدلو   170 – 100  قال الفراهيدي )1)

وان. » الاللت واتّ وألّن التثنيالالةت صت الاللت هالالا الصَّ مااتت ّ ألّن جت الالالةأ ألفهالالا واون الصَّ
سأ الالى أ الر  الرت والّصال: وسط الظهر لكل ذي أربٍع وللناس واذا أتى الفت

: قد صلىّ وجاء مأ  ال الالذي الفرس السابق قيلت ه يتلو الصَّ يًا ألنَّ رأست لِّ صت
ااؤه لهم... وصالالة النالاس  واتأ الرسول للمسلمين: دأ لت بين يديه. وصت

ااء. وصالة المالئكِة: االسِتغفارأ  ِت: الدُّ يِّ  . 1)«الى المت
فدي الصدحاح فدي مدادة )صدال   هدد   393)ت   قال الجوهري 2)

الة من الله تعالى» : الدااء... والصت الةأ : الرحمة. والصالةأ واحالدة الصت

                                        
 .154و  153ص  7الفراهيدي، المليل بن أحمد، كتاب العين، ج  .1
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 . 1)«الصلواِت المفروضة وهو اسم يوضع موضع المصدر
في مقاييس اللغة في مادة )صَلى   هد   395)ت   قال ابن فاره 3)

الصاد والالم والحرف المعتل أصالن: أحدهما النار وما أشبهها مالن »
ي   اللت ا األّول فقالولهم: صت ىّ واآلخر جنسن من العبادة. فأمَّ مَّ الودت الحأ تأ العأ

ااء الةأ وهي الدُّ ا الثاني: فالصَّ  . 2)«بالنار... وأمَّ
ّ قال كثير مالن »  هد  502  قال الرا ب االصفهاني )ت 4) الةأ والصَّ

يال  والتمييالدّ يقالال: صالليت الياله أي  أهل اللغة: هي الدااء والتبر
ْْ  داوت لهّ وزكيت ر ُِ ا َن ل ٌا ر تا ا سا رَلا ْْ إِنَّ صا ِِ ْْ ر

لا لِّ عا إِنَّ (3 ، واصا
ْْرهِ  لا رلُّوا عا ُنروا صا ِ نا آما ا اَّلَّ ِا يُّ

ا
ا انلَِِّبِّ  اا أ لُّونا لَعا تاُه  ُصا ٌا ِ ئ َلا ما ا وا ؛  (4اَّللَّ

وصالة الرسول وصالة اللمسلمين هو في التحقيق تزكيته اياهم. وقال: 
 َراْْحاة ْْ وا ِِ بِّ لاوااَت ِمْن را ْْ صا ِِ ْْ

لا ِ ا عا وَلا
ُ
دااء ومن المالئكة هي ال  (5أ

 . 6)«واالستغفار كما هي من الناس
في ممتار الصحاح في مدادة )صدال   هد   660)ت ي ز  قال الرا5)

                                        
، باب الواو والياء، 2402ص  6الجوهري الفارابي، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج  .1

 فصل الصاد.

 ، باب الصاد والالم وما يثلثهما.300ص  3ابن فاره، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، ج  .2

 .103سورة التوبة، اآلية  .3

 .56سورة االحزاب، اآلية  .4

 .157سورة البقرة، اآلية  .5

 .285الرا ب االصفهاني، اباالقاسم حسين بن محمد، مفردات  ريب القرآن، ص  .6



حوث تمهيديّ الفصل االول:   25 ةبأ

 

ةأ » : واحالدت الالةأ . والصَّ ةأ مت ح  ى: الرَّ الت عت الة ِمنت الله تت . والصَّ اءأ ات : الدُّ الةأ الصَّ
ى  اللَّ : صت الالأ قت الصلوات المفروضة. وهو اسم يوضعأ موضالع المصالدر يأ

ا الًة وال يقت ةً صت ِليت ص  : تت  . 1)«لأ
فدي مدادة هدد   770)ت ومي الحموي ي  في المصباح المنير للف6)

ى »)صلي    الت عت ا في اللغة الدااءّ لقوله تت هت لأ ص 
أ
الةّ قيلت أ وصرل  والصَّ

 ْْ ًّل أي ادع لهم  علِْ ْا ُمصا قاِم اب اهْ الّم  واختذوا ِمْن ما اًءّ  أ ات أي دأ
ش   ا هِذه ِاألفعال المت ي بهت مِّ ةأ الشتمالها الى الدااءسأ ورت  . 2)«هأ

: »  هدد  817  في القاموه المحي، للفيروزآبادي )ت 7) الالةأ والصَّ
 ّ تغفارأ ّ واالس  ةأ مت ح  ّ والرَّ ااءأ اللَّ الالى  وحسنالدُّ الزَّ وجت الثناء من الّلالِه ات

وِلهِ  سأ العأ موضالع المصالدر رت وضت ّ اسالمن يأ اليودن كوعن وسأ ّ وابادة فيها رأ
 . 3)«ًة دااوصلى صالةّ ال تصليت 

والنتيجة  أنه يظهر بوضوح من مجموع كلمات اللغدويين، أّن إحدد، 
 معاني لفظ الّصالة هو الدعاء، وهو مّتفق عليه بينهم.

في مجمع البحرين في توضديح هد   1085)ت قال الشيخ الطريحي 
تفصياًل فدي المعداني التدي اسدتعمل القدرآن الكدريم لفدظ  مادة )صال 

الةأ في»  الّصالة فيها، فيقول كتاب الله جاءت لمعان: منها: قولاله  والصَّ

                                        
 .178الرازي، محمد بن أبي بكر، ممتار الصحاح، ص  .1

 .180الفيومي الحموي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ص  .2

 .1304و  1303الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموه المحي،، ص  .3
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ْْ  تعالالالى: ِِ ْْ رر
لا ررلِّ عا ررَلتا ا  أي وادعأ لهالالم وصا  أي داالالاء  إنا صا

 َن ٌا ْْ  وتثبيت سا ُِ ا رَلةا َكنارْت ومنها: قوله تعالالى: .  (1ل إنا الصَّ
ْوقُوتاً  ا املؤِمننِيا كِتاباً ما الالةت المفروضالة. و  (2لَعا يد بهالا الصَّ منهالا: وير

راْْحارةَ  قوله تعالى: ْْ وا ر ِِ بِّ لاوااَت ِمرْن را ْْ صا ِِ ْْ
لا ِ ا عا وَلا

ُ
تالرحم.  أي  (3أ

: كان شعيب   (4أصَلتُ  تاأُمُ كا  ومنها: قوله تعالى: أي دين ّ وقيلت
ة فقالالوا لالهأ  الت ى بفالتا الالالم موضالع الّصالالة  ذلال ت  كِثيرت الصَّ اللَّ صت والمأ

ْا  ُذواواخت والدااءّ ومنه قوله تعالى: ّل   من مقام إِب اِهْ قولاله .  (5ُمصا
ا تعالى: تأ النار وبالنالار»أي احترقوا بها. يقال:   (6اْصلاْوها ي  لت إذا  «صت

ْوفا نُْصلِْه ناراً  حّرها. قوله تعالى: نال   . 8)«أي نلقيه فيها  (7فاسا
 

يف االصطالحي  األمر الثاني: التعر
الشرع إلى الّصالة المعهدودة  ال إشكال في أن لفظ الّصالة منقول في

بالحقيقدة الشدرعية أو المتشدرعة وهدي التدي تتضدمن  سواء على القول
                                        

 .103ية سورة التوبة اآل .1

 .103سورة النساء اآلية  .2

 .157سورة البقرة اآلية  .3
 .87سورة هود اآلية  .4

 .125سورة البقرة اآلية  .5

 .64سورة يس اآلية  .6

 .30سورة النساء اآلية  .7

 .266ص  1الطريحي، فمر الدين بن محمد علي، مجمع البحرين، ج  .8



حوث تمهيديّ الفصل االول:   27 ةبأ

 

. وقدد  1)الماصة من قبيل الطهدارة األجزاء كالركوع والسجود، والشراس،
 صّرح بذلك جملة من الفقهاء.

أن معنى الّصالة في هد   460)ت فمن ا مامّية ذكر الشيخ الطوسي 
ّم قال   وذكر بعض اللغة هو الدعاء، يعة ابارة »الشواهد، ثم وهي في الشر

أذكالالار  االالن أفعالالال مخصوصالالة مالالن قيالالام وركالالوع وسالاليود إذا ضالالاّمه
مخصوصةّ وفي الناس من قال: إنها في الشرع أيضًا الدااء إذا وقع في 

 . 2)«واألول أصّا  محال مخصوصةّ
في المعتبر، ولكنه قال  هد   726)ت وكذلك سلك المحقق الحّلي 

 . 3)«مخصوصة وهي في الشرع ابارة ان ابادة»
في تعريدف الصدالة  هد   776)ت وفي التحرير قال العالمة الحّلي 

أذكالار معهالودة مقترنالة لحركالات  وهي في اللغة الدااءّ وفي الشالرع»
 وسكنات مخصوصة يتقالّرب بهالا إلالى اللاله تعالالىّ وهالي مالن أكمالل

 . 4)«العباداتّ وأهّمها في نظر الشرع
                                        

مكن أن يقال  إن الشرع قد استعمل لفظ  .1 الّصالة التي هي بمعنى الدعاء في الّصالة على يم
أقسام الّصالة الواجبة في تقريرات بحث المحقق الناسيني أنه ال  الميت، ولذا جاء في بيان

عّد صالة الميت من أقسام الّصالة بل هي أشبه شيء » المعهودة في الشرع ينبغي أن تم
كتاب الصالة،  بن عبدالرحيم، يراجع  الناسيني، محمد حسين. «بالصالة بمعناها اللغوي

 .14 ص 1ج 

 .70ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج  .2

 .9ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .3

 .173ص  1العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تحرير األحكام، ج  .4
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عبد الله محمد بن علي بن عمدر التميمدي و كية فقد ذكر أبومن المال
قدال    1)قينتل  في الجزء األول من كتابه شرح ال536 – 453) المازرّي 

الدااء وزام بعض أصالحابنا أن أصالل هالذه  ان الصالة في اللغة هي»
اليه. وإنما سالمي الالدااء  التسمية االقبال الي الشيء وااتماده متقرباً 

الصالة  هذا المعني.. إلى أن قال: فتسمية أهل الشرع صالة لما فيه من
المعهودة صالة جار الى االشتهار وغير خارج ان أصل اللغالة. وكالل 

أجزاء الصالة وفعل من أفعالها تنطلق الياله التسالمية حقيقالة  جزء من
 الراكع والساجد مقبل الى ربه اليه بفعله. الى أصل هذا االشتقاق الن

اللغة الدااء. وهذا المشهور انالد العلمالاء.  وان قلنا إن الصالة في
يالة  فيقال الى هذاّ تسمية أهل الشرع الصالة المعهودة صالة غير جار

غير اللغالة هاهنالا أم الف فالاالم أنالا  الى أصل اللغةّ فهل يكون الشرع
 هالالذا السالاليال يالالتكلم اليالاله أهالالل االصالالول. واختلالالف فيالاله الفقهالالاء

لم يغير اللغالة فالي ذلال ّ  والمتكلمون. فمنهم من ذهب إلى ان الشرع
ية. ومنهم من ذهالب إلالى ان الشالرع  وإلي هذه ذهب األئمة من األشعر

والصوم وإلى هذا ذهب  غير اللغة في ذل  كما غيرها من تسمية الحج
 المعتزلة وسموا هذه المعاني باالسماء الشراية. وسبب هذا

االختالف ان المعتزلة لما رأت انطالق هذه التسالمية الالى الركالوع 

                                        
الغرب االسالمي،  ، مطبعة دار353ين، ص تلقشرح الالتميمي المازري محمد بن علي،  .1

 تونس، الطبعة الثانية.



حوث تمهيديّ الفصل االول:   29 ةبأ

 

ذل  من قيام وقعودّ وذل  ليس بدااء دل الى  والسيود وما في أ ناء
 . 1)«اقرارها في اللغة أن الشرع غير هذه التسمية واقرها الى غير

الصالالة فالي اللغالة: الالدااءّ »وفي كتاب التعاريف قال الجرجاني  
يعة: ابارة ان أركان مخصوصالةّ وأذكالار معلومالةّ بشالرائط  وفي الشر

ليانالب  مقّدرة. والصالالة أيضالًا: بلالب التعظاليممحصورة في أوقات 
 . 2)«في الدنيا واآلخرة الرسول

وعلى ضوء ما مر أن الفقهاء ذكروا تعاريَف ممتلفة للصالة، وما يدرد 
، ولكدن الدذي يهّمندا هندا هدو أن  3)هدذه التعداريف من إشكاالت على

عندى معنى، وفي الشرع لهدا م الفقهاء يصّرحون بأن الّصالة في اللغة لها
 آخر.

 والمالصة  إن هنداك تناسدبًا بدين المعنيدين، وهدي أن الّصدالة لغدًة 
الشرع  عبادة ممصوصة لوحظ فيهدا أنهدا تتضدّمن  الدعاء، والصالة في

 الجمهور. الدعاء. وهذا هو الصحيح وبه قال

                                        
 من المصدر. 353ص  .1

 .134الشريف الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص  .2

 وما بعدها. 21الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المقاصد العلية، ص  .3
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 املطلب الثاني: تعريف اآلية لغًة واصطالحًا

يف اللغوي  األمر األول: التعر
في كتاب العين في مدادة )أيدا    هد  170 – 100يدي )  قال الفراه1)

ّ واآلية: من آيات اللهّ واليمع: اآلي اآلية:» المةأ  . 1)«العت
فدي الصدحاح فدي مدادة )أيدا   هدد   393)ت الجدوهري   وقال 2)

: العالمالالةّ واألصالالل» الالةأ الالةن  اآليت يالال . وجمالالع اآليالالِة آين وآيالالاءن  أويت بالتحر
 . 2)«وآياتن 

فدي مدادة )أيدي   هدد   395)ت البن فداره ة   في مقاييس اللغ3)
الالر...» ظت وقالالالوا: اآليالالة  الهمالالزة واليالالاء واليالالاء أصالاللن واحالالدّ وهالالو النَّ

 . 3)«العالمة
الةأ »)أيا   هد   660)ت   في ممتار الصحاح للرازي 4) المت : العت ةأ اآليت

عأ آين وآيت  م  اتن واليت  . 4)«اين وآيت
منير في مادة )أوي   في المصباح الهد   770)ت ومي ي  وقال الف5)

                                        
 .441ص  1الفراهيدي، المليل بن أحمد، كتاب العين، ج  .1

، باب الواو والياء، 2275ص  6عيل بن حماد، الصحاح، ج الجوهري الفارابي، إسما .2
 فصل األلف.

، كتاب الهمزة، باب 168و  167ص  1ابن فاره، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، ج  .3
 الهمزة والياء وما يثلثهما.

 .27الرازي، محمد بن أبي بكر، ممتار الصحاح، ص  .4



حوث تمهيديّ الفصل االول:   31 ةبأ

 

ةأ واليمع آين » المت : العت آن: مالا يحسالن  واآليةأ الر  ّ واآليالةأ مالن القأ وآيالاتن
ةأ  رت  . 1)«السكوت اليِه واآلية العب 

فدي مدادة )أيدا    هد  1085  وفي مجمع البحرين للطريحي )ت 6)
« رائِلنِيا تِِه آ ااَت لِلسَّ إِْخوا نا ِِف  ُوُسفا وا ْد َكا ي هالي جمالع آياله وهال لاقا

 . 2)«العبرة ولآليات العالمات والعيائب
أن جميع المصادر المتقدمدة قدد أشدارت إلدى أن إحدد،  :النتييةو 

 العبرة. العالمة. وذكر الفيومي أن من معانيها أيضًا  معاني اآلية لغًة هو
 

يف االصطالحي  األمر الثاني: التعر
في أول مبحدث صدالة اآليدات فدي  هد  966قال الشهيد الثاني )ت 

ّميت بذل  األسالباب »)اآليات    بيان معنى جمع آية: وهي العالمةّ سأ
السالااةّ وأخاويفهالاّ وزالزلهالاّ  المذكورةّ ألنها االمات الى أهوال

كمدا  . فهو ير، أن معنى اآلية هو العالمدة، 3)«وتكوير الشمسّ والقمر
صّرح به جماعة من أعالم اللغة، وأن اآليدات المبحدوث عنهدا فدي هدذا 

تصير سببًا للصالة، هي عالمات. وهذا ما يوجدب اتحدادًا  والتي الباب،
 واالصطالحي. بين المعنى اللغوي

                                        
 .22منير، ص الفيومي الحموي، أحمد بن محمد، المصباح ال .1

 .253، ص 1الطريحي، فمر الدين بن محمد علي، ج  .2

 .253ص  1الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، ج  .3
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نعم، ليس المبحوث عنه مطلق العالمدات، بدل العالمدات الماصدة 
 عليها، وجعل لها أحكامًا خاصدة، منهدا المبدادرة إلدى التي نّص الشرع

 الصالة.
ن المعنددى ويظهددر مددن مراجعددة المصددادر الفقهيددة شددحة فددي بيددا

ولعدل هدذا يشدير إلدى أن المقصدود منده هدو  االصطالحي للفظ اآلية،
 المعنى اللغوي ال  ير.

 
 املطلب الثالث: تعريف املوجب لغًة واصطالحًا

يف اللغوي  األمر األول: التعر
فددي مددادة )وجددب   هددد   170 – 100)للفراهيدددي   فددي العددين 1)

... وا» بالهأ باله ووجَّ :وجب الّشيء وجوبًا. وأوجت الكبالائرأ مالن  لموجبالاتأ
نوب التي يوجبأ الله بها الّنار  . 1)«الذُّ

في مدادة )وجدب   هد   395)ت البن فاره   في مقاييس اللغة 2)
الالقوا الشالاليء  الالالواو واليالاليم والبالالاء: أصالاللن واحالالدّ يالالدلُّ الالالى» سأ

قوِاه  . 2)«ووأ
البت »في مادة )وجب   هد   770)ت للفيومي   في المصباح 3) وجت

                                        
 .193ص  6الفراهيدي، المليل بن أحمد، كتاب العين، ج  .1

، كتاب الواو، باب الواو والجيم 89ص  6ابن فاره، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، ج  .2
 ما يثلثهما.و
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عأ وال ي  قُّ ييبأ البت الًة: لالزمت  حت هأ  وجوبا وجبت قَّ حت التت : اس  هأ بت جت و  التت ... واس  التت بت و ت
وجالبأ أوأوجبت البيع بِ  . وأوجبالت السالرقة القطالعت فالمأ البت وجت  أللف فت
بأ  بت ر السَّ بأ  ِبالكس  بَّ ست بأ بالفتا المأ وجت  . 1)«والمأ

مادة )وجب   هد   817)ت للفيروزآبادي   في القاموه المحي، 4)
: ا» لكبيرة من الذنوب ومن الحسنات التالي توجالبأ النالارت أو والموجبةأ

 . 2)«الينة
صداحب تداج العدروه فدي مدادة هدد   1205)ت   قال الزبيدي 5)

ة»)وجب    الذابأ  :والموِجبت بأ بهالا العت جت و  تت س  ةأ من الذنوب اّلتي يأ الكبيرت
تالي اات وهالي الَّ اليِّ ات والسَّ نت ست ةت تكونأ من الحت توجالبأ  وقيل: إنَّ الموجبت

مَّ إّني أسأل  موِج  اّلنار ... وفي الحديث: الّلهأ ةت نَّ ِتال .  أو اليت مت ح  باِت رت
ى : أتت لت جأ بت الرَّ جت ا وأو  الِة مالن ّبهت ااتّ أو  أي بالموِجبت اليِّ ات والسَّ النت ست لحت اأ

ّ هأ الينةت ال يوجبأ لت  . 3)«أو النار امل امت
الةأ »  في المعجم الوسي، في مادة )وَجدَب   6) مالن الكبيالرة  الموِجبت

الة.  ج   الذنوب التي توجب النار. ومن الحسنات: التالي توجالب الينَّ
 . 4)«موِجبات

                                        
 .334الفيومي الحموي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ص  .1

 .141الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموه المحي،، ص  .2

بيدي، محّمد بن محّمد، تاج العروه، ج  .3  .334ص  4الزَّ

  ابراهيم مصطفى واحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد مجموعة من المؤلفين .4
، 2013و  2012ص  2من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسي،، ج  النجار

 الناشر دار الدعوة.
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ومما مّر يتبّين  أن معنى وَجَب هو َلَزم، أي صار الزمًا، وعليده يكدون 
ا لدزام. وأمدا الموجبدات فقدد ذكدرت المصدادر أن  معنى ا يجاب هو

و هدي تلدك إلى ندار جهدنم، أ المراد بها تلك الذنوب التي تودي بالعبد
 األعمال الصالحة التي توصل العباد إلى النعيم.

وهذا المعنى يدّل على أن الموجبات هي عبدارة عدن أسدباب وعلدل 
فضي إلى تحقق بيددي بمدا تم  مسبباتها ومعلوالتها. ولدذلك استشدهد الزَّ

لموجبات الرحمة، أي طلب التوفيدق  ورد في الحديث من طلب التوفيق
 ة ا لهية.لألسباب التي تجلب الرحم

 
يف االصطالحي  األمر الثاني: التعر

الظدداهر ان مددا عليدده التحقيددق أندده ال يوجددد فددي الفقهددين ا مددامي 
للفدظ الموجبدات، فدالمراد مدن الموجدب هدو  والمالكي معنى خداّص 

ب. معّيندًا، وهدو المسدبَّ  المعنى اللغوي، وهو السبب الذي يستلزم شديئاً 
 لواًل.وبتعبير آخر هو العلة التي تقتضي مع

صدود مثاًل عندما يذكر الفقهاء نواقَض الوضوء أو موجباِتده، فدإن المق
 - ترفع الطهارة، وألجدل تحصديلها وتحقيقهدا ثانيداً  منها  األسباب التي

 ضوء.البد من ا تيان بالو فإنه -ألداء ما يشترط فيه الطهارة كالصالة 
وهذه الالبدية هي التي تصدحح إطدال  لفدظ الموجدب علدى هدذه 

كانت مجرد أسباب تنقض الطهارة وترفعها، إال أنها  ألسباب، ألنها وإنا
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لزم المكّلف با تيان بالوضوء، إذا أراد الّصدالة مدثاًل أو  من جهة أخر، تم
 مّس كتابة القرآن الكريم.

لهدذه النكتدة، فقدال فدي بيدان هد   966)ت وقد أشار الشهيد الثاني 
وإبالالق الموجالب »وضوء  نواقض ال الوجه في إطال  الموجبات على

هو شرا  الى هذه األسباب بااتبار إييابها الوضوءّ اند التكليف بما
 . 1)«فيهّ كما يطلق اليها الناقض بااتبار اروضها للمتطّهر

وهكذا عندما يذكر الفقهاء موجبدات ا رث، فدإن مقصدودهم منهدا 
بال ي قأن يكون ا نسان وارثًا للميت. ولذا جعلوا ف األسباب التي توجب

 ثة.األسباب التي ترفع هذه الورا الموجبات موانع ا رث، والمراد منها
فدي شدرح هدد   1420)ت  وقد أوضح ذلك السيد محمدد الكالنتدر

عنوان موجبات ا رث و المواندع  الروضة البهية، إذ قال في التعليق على
كالالوالدةّ أو  الموجب: العلة المقتضية إلرث الوارث من نسالب»منه  

كالزوجية. والمانع: ما يبطل تأ ير مقتضى الورا ة ككفر الولالدّ أو سبب 
 . 2)«قتله أباه

                                        
 .75ص  1الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، ج  .1

ص  8الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، تعليق  السيد محمد كالنتر، ج  .2
وال »خ وجداني فمر في شرحه الجواهر الفمرية، إذ قال  الشي . ومثله ذكر آية الله15

يخفى أّن المراد من الموجب هنا هو العّلة المقتضية إلرث الوارث من النسب مثل 
في  يراجع  وجداني فمر، قدرة الله، الجواهر الفمرية. «الوالدة والسبب مثل الزوجّية...

 .11ص  15شرح الروضة البهية، ج 
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 املطلب الرابع: تعريف الكسوف واخلسوف لغًة واصطالحًا

يف اللغوي  األمر األول: التعر
فدي هدد   321)ت   قال صاحب جمهرة اللغة ابدن دريدد األزدي 1)

ف: مصدر»مادة )كسف    س  الفاّ إذا  كسالفت الشاليء أكسالفه والكت كس 
ة وكساليفة وكِسالفت الفت الف وِكس  الهأ ِكس  الة ِمن  عت  قطعته أو كسالرتهّ وكالل قط 

 . 1)«الشمس فِهيت مكسوفةّ وكسفت فِهيت كاسفة
فدي مدادة هد   170د  100)الفراهيدي   قال صاحب كتاب العين 2)

: قطع العرقوب بالساليف.»)كسف    فأ س  ه الكت هأ يكسالفأ وكسالف  كسالفت
 ورجل تكسف كذل ّ وانكسف خطأ القمر يكسف كسوفاّ والشمس

 . 2)«كاسفأ الوجه اابس من سوء الحال
الال: خسالف »وفي مادة )خسف    قت الر إذا انكسالف ويأ مت وخسالف القت

الت  س. قت م  ر وانكسفت الشَّ مت ر  القت مت ال انكسف القت قت ة: ال يأ غت بعض أهل اللُّ
س وكسفها م  ر وكسفت الشَّ مت ال خسف القت قت ا يأ  . 3)«الله أصال إنَّمت

                                        
َريد األزد .1  .487ص  2ي، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ج ابن دم

في مادة  296ص  2. وفي ج 314ص  5الفراهيدي، المليل بن أحمد، كتاب العين، ج  .2
رت خلف الكعبينّ »)عرقب  قال   وتَّ : اِقبن مأ وبأ قأ ر  ها. والعأ وبت قأ ر  تأ اأ ع  طت : قت تأ الّدّابةت ب  قت ر  ات

بت  وات األر  ع بين مفصل الوظيف ومفصل الساق من ومن اإلنسان فويق العقبّ ومن ذت
 «خلف الكعبيِن.

 .597ص  1المصدر نفسه، ج  .3
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)ت   وقال صاحب مقاييس اللغة البدن فداره أحمدد بدن زكريدا 3)
الكاف والسين والفاء أصاللن يالدلُّ الالى » في مادة )كسف  هد   395

ّبّ والى قطع شيٍء من حت ر في حاِل الشيء إلى ما ال يأ شاليء. مالن  تغيُّ
مرّ وهو زوالأ ضوئه. ويقال: رجل كاسالفأ الوجالهّ إذا  وف القت سأ ذل  كأ

 . 1)«كان اابساً 
فدي هدد   393)ت   وقال صاحب الّصحاح للجدوهري الفدارابي 4)

: القطعة»مادة )كسف    ةأ فت الفة مالن  الِكس  من الشيء. يقال: أاطنالي ِكس 
الفن  فن وِكست الفأ بالالفتا: مصالدر. وب ؛ واليمع ِكس  س  تأ  . والكت الف  ست كت

ه  . 2)«البعيرّ إذا قطعت ارقوبت
مدادة فدي هدد   711)ت بدن منظدور السان العرب صاحب   وقال 5)

سالوفًاّ»)كسف    وكالذل  الشالمس كسالفت  كسف القمالر يكسالفأ كأ
ت ودَّ  . وفدي مدادة خسدف قدال  3)«تكسف كسوفًا: ذهب ضوؤها واس 

ت  بمعنًي واحد» فت ِت الشمسأ وكست فت  . 4)«وخست
ه »  هدد  817)ت للفيروزآبدادي    في القداموه المحدي،6) وكسالفت

                                        
، كتاب الكاف، باب 178و  177ص  5ابن فاره، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، ج  .1

 الكاف والسين وما يثلثهما.

، باب الفاء، فصل 1421ص  4الجوهري الفارابي، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج  .2
 الكاف.

 .298ص  9ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج  .3

 .67ص  9المصدر نفسه، ج  .4
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ه ّ والشال :يكسفأ هأ بت قت ر  : ات بهأ وت قأ ر  هّ واأ عت طت ّقت بالاّ  مسأ يت تت سالوفًا: اح  والقمالرأ كأ
فاّ و  ست ّ اكان كت الفت ست ما: حيبهماّ واألحسن في القمالِر: خت ه تعالى إياهأ للُّ

ت   وفي فت ست  . 1)«الشمِس: كت
الفت »  هدد  1205)ت    وقال صاحب تاج العروه للزبيدي7) ست وكت

با يت تت وفًا: اح  سأ رأ كأ مت سأ والقت م  وّدا الشَّ ؤهما واس  و  بت ضت هت  . 2)«وذت
المسأ »  في المعجم الوسي، فدي مدادة )كسدف   8) ت الشَّ الفت ست  -كت

الالوفًا: احتيبالالت سأ الالوف : احتيالالاب نالالور  كأ سأ وذهالالب ضالالوؤها...  الكأ
مس أو نقصانه بوقالوع القمالر بينهالا وبالين األر . س  الشَّ الم  وهالو للشَّ

خسفت اينت فالن: قلعها. ». وفي مادة )خسدف    3)«كالخسوف للقمر
: ص والقمرأ  . 4)«ذهب ضوؤه أو نتقت

أّنده يظهددر ممدا تقدّدم أن لفددظ الكسدوف والمسدوف قددد  والنتييالة:
احتجدداب ضددوء الشددمس والقمددر، سددواء أكددان  اسددتعمله العددرب فددي

ين يكدون لهدذين اللفظد االحتجاب كّليًا أم جزسيًا. وال يمنع ذلك من أن
 معاٍن أخر،، كما هو الحال في ساسر األلفاظ.

                                        
 .848الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموه المحي،، ص  .1

بيدي، محّمد بن محّمد، تاج العروه، ج  .2  .308ص  24الزَّ

 .787 ص 2جمجموعة من المؤلفين من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسي،،  .3

 .234ص  1المصدر نفسه، ج  .4
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يف االصطالحي  األمر الثاني: التعر

اصدطالح خداّص فدي  للفقهاء من ا مامية والمالكيدة و يدرهمليس 
والمسوف، فالمقصود منهما في الفقه هدو االسدتتار الحاصدل  الكسوف

والمعتمدد فدي بيدان هدذه األلفداظ هدو اللغدة  لضوء الشدمس والقمدر.
يحددد لهدا الشدارع  والعرف، كما هو الحال في كدل األلفداظ التدي لدم

 لم يكن للفقهاء وضع خاّص فيه.المقّده معنًي شرعيًا خاصًا، و
ولذا نجد بعض الفقهاء، ينقل كلمات أعالم اللغدة عندد بيدان معندى 

)ت  كمددا فددي السددراسر البددن إدريددس الحّلددي الكسددوف والمسددوف،
، وروض الجندان  2)هد  776)ت  ، والذكر، للشهيد األول 1)هد  598

)ت ، ومددارك األحكدام للسديد العداملي 3)هد  965)ت الثاني للشهيد
 . 4)هد  1009

واعتمادًا على المعاني المبينة في اللغة، ذكر بعدض الفقهداء تعريدف 
فددي كشددف اللثددام  هددد   137)ت الفاضددل الهندددي  الكسددوفين. فقددال

ين كالًّ أو بعضاً »  . 5)«وليس الكسوفان إال انطماس نور النير
                                        

 .321و  320ص  1ابن إدريس الحّلي، محمد بن منصور، السراسر، ج  .1

 .199ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي العاملي، ذكر، الشيعة، ج  .2

 .804ص  2الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان، ج  .3

 .124ص  4كام، ج العاملي، محمد بن علي، مدارك األح .4

 .364ص  4الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج  .5
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إلددى معروفيددة هددد   1266)ت النجفددي وأشددار صدداحب الجددواهر 
معروفالان: همالا  والكسالوف والخسالوف»فقدال   الكسوف والمسوف،

ين أي احتيابهما  . 1)«انطماس نور النير
كسالوف الشالمس أو »وفي التوقيف يعّرف المناوي الكسوفين بقوله  

مخصالالو ّ وبالاله شالالبه كسالالوف الوجالاله  القمالالر: اسالالتتارهما بعالالار 
 . 2)«والحال

 
 املطلب اخلامس: تعريف األحكام لغًة واصطالحًا

ي  ف اللغوياألمر األول: التعر
فددي أبددواب الحدداء هددد   370)ت لالزهددري   فددي تهددذيب اللغددة 1)

كمتأ »والكاف   تأ وأح  م  كت قول: حت الت  والعرب تت ع  نت نالى مت ع  وحكمت بمت
اكم: ألنه يمنع الظالم من  ورددتّ اس حت اكم بين النَّ ا قيل للحت ذت من هت وَّ

لم  . 3)«الظُّ
 فددي مددادة )حكددم  هددد   393)ت للجددوهري   فددي الّصددحاح 2)

مأ أي قضى.» كأ ح  مت بينهم يت كت : مصدر قول  حت مأ ك  المت  الحأ كت مت له وحت كت وحت

                                        
 .400ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .1

 .281المناوي، عبد الر وف بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف، ص  .2

 .69ص  4األزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج  .3



حوث تمهيديّ الفصل االول:   41 ةبأ

 

 . 1)«اليه
فدي مدادة )حكدم   هد   395)ت البن فاره   في مقاييس اللغة 3)

ع.» المّ  الحاء والكاف والميم أصلن واحدّ وهو المن  ك  وأّول ذلال  الحأ
م ل  ع من الظُّ ن   . 2)«وهو المت

فدي هد   458 -398)البن سيدة ظم   في المحكم والمحي، األع4)
اءّ وجمعه»مادة )حكم    ضت : القت مأ ك  الر الالى غيالر  الحأ ّ ال يكسَّ أحكالامن

ةً  ومت كأ كمًا وحأ مأ حأ ِه ِباألمر يحكأ ي  لت مت ات كت قد حت  . 3)«ذل . وت
فدي مدادة )حكدم   هدد   711)ت البن منظور   في لسان العرب 5)

مأ الِعلمأ والفقه؛ قال الله تعالى» ك  أي  احلٌرْ ِصرب ْاً  وآتيناه :والحأ
مأ والفقه والقضالاء بالعالدلّ وهالو مصالدر  مأ العل  ك  المًا وفقهًا... والحأ

مت  كت مأ  حت كأ ح   . 4)«يت
ويظهر من هذه المصادر أن الحكم بمعنى القضاء أو العلم هو معنى 

 يكون المعنى سلبيًا عندما يأتي الحكم بمعنى المنع. إيجابي، بينما

                                        
، باب الميم، فصل 1901ص  5جوهري الفارابي، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج ال .1

 الحاء.

، كتاب الحاء، باب الحاء والكاف 91ص  2ابن فاره، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، ج  .2
 وما يثلثهما.

 .49ص  3ابن سيَده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحي، األعظم، ج  .3

 وما بعدها. 140ص  12رم، لسان العرب، ج ابن منظور، محمد بن مك .4



 في الفقه اإلمامي والمالكي حقيقتها وموجباتها وأحكامها اآليات صالة 42

 

 
يف االصطالحياألمر الثاني: ال  تعر

للفقهاء اصطالح خاّص في معنى الحكدم. فدإنهم يريددون بده تلدك 
وذلدك  الشرع، سواء أكانت إلزامية أم  ير إلزاميدة، التعاليم التي أصدرها

فدي مددارج الكمدال علدى  من أجل تنظيم حياة النداه، واالرتقداء بهدم
 مستو، الفرد والمجتمع.

وقددد أوردت عليهددا  وقددد ذكددر العلمدداء تعريفددات عديدددة للحكددم،
هنا هو ا شدارة إلدى بعدض هدذه التعداريف  إشكاالت ممتلفة، والمهم

 اللغة، والمقصدود منده االصطالحية، ليتبين الفر  بين معنى الحكم في
 في االصطالح.

تعريفدًا هدد   1400)ت وقد ابتكر الشهيد السيد محمد باقر الصددر 
يع الصالاد» دقيقًا للحكم الشرعي، فذكر أنده  ر مالن اللاله تعالالى التشالر

 لتنظيم حياة اإلنسان. والخطابات الشراية في الكتالاب والسالّنة مبالرزة
 . 1)«للحكم وكاشفة انهّ وليست هي الحكم الشراّي نفسه

وقد بّين أن هذا التعريف أولى من التعريف الذي اشدتهر بدين قددماء 
الخطالاب الشالراّي المتعّلالق بأفعالال »الحكم بأنه  األصوليين، إذ عرفوا

فينال صحيح، ألن المطاب الشدرعي  ورأ، أن هذا التعريف  ير. «مكلَّ

                                        
 .61ص  1الشهيد الصدر، محّمد باقر بن حيدر، دروه في علم األصول، ج  .1



حوث تمهيديّ الفصل االول:   43 ةبأ

 

 . 1)الحكم الشرعي إنما هو كاشف عن الحكم الشرعي، وليس هو نفس
وفي األصول العامة للفقه المقارن، نقل العاّلمة السديد محمدد تقدي 

التعدداريف المشددتهرة بددين األصددوليين  بعددضهددد   1422)ت الحكدديم 
فالين... الله تعالى المتعّلق بأفعال خطاب»، ومنها  2)قديماً  دّم  «المكلَّ ثم

هالو االاتبالار الشالراي »ذكر أن األنسب في تعريدف الحكدم أن يقدال  
 «بأفعال العباد تعّلقًا مباشرًا أو غير مباشر. المتعلق

ثم بّين الوجه في تفضيل كلمة )اعتبار  على ما جاء في تعريفه من أنه 
تشمل الحكم في مرحلة اليعلّ ألّن كلمة خطاب ال » )خطاب  فقال 

والوصول والفعليةّ لوضوح  وإنما تختّص بمراحله المتأخرة من التبليغ
 . 3)«أّنها هي التي تحتاج إلى الخطابّ ألداء جعل الشارع وااتباره

ويظهر مما تقدم أن الحكم في االصطالح هو التشدريع الدذي جعلده 
ادة فددي دنيدداهم لتنظدديم حيداتهم، وتحصدديل السدع اللده تعددالى لعبداده،

 وآخرتهم.
وهو يشمل القسمين، التكليفي الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشدرة 

أقسدام  الوجدوب والحرمدة واالسدتحباب والكراهدة  وهو على خمسة -
                                        

 المصدر نفسه. .1

الخطاب الشراّي المتعّلق بأفعال »و يرهم، ومن هذه التعاريف  مالكيةمن ا مامية وال .2
فين فين...خطاب الله تعالى المتعّلق بأفعال ال»ومنها « المكلَّ راجع  الحكيم، . «مكلَّ يم

 .53 - 51محمد تقي بن محمد سعيد، األصول العاّمة، ص 

 المصدر نفسه. .3
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بأفعال المكلفين مباشرة، مدن قبيدل  والوضعي الذي ال يتعلق -وا باحة 
تها، والحكدم صح الحكم ببطالن الصالة أو صحتها، وفساد المعاملة أو

 بحصول الملكية، والزوجية.
شرع وضعًا معينًا يكون له تأ ير غير »فالحكم الوضعي هو  كل حكم يأ

مالن قبيالل األحكالام التالي تالنظم االقالات  مباشر في ساللو  اإلنسالانّ
شرع بصورة مباشرة االقة معينالة بالين الرجالل والمالرأةّ  الزوجيةّ فإنها تأ

جههّ ألن المرأة بعد أن تصالبا وتي ر بصورة غير مباشرة في السلو  وتو 
لزم  . 1)«بسلو  معين تياه زوجها زوجة مثاًل تأ

 
 املطلب السادس: تعريف املخوف واملخيف لغة واصطالحًا

يف اللغوي  األمر األول: التعر
دوف هد   170  قال صاحب كتاب الفراهيدي )ت 1) في معندى الَممم

ال»فقدال   والمميف في مدادة )خدوف  : يخافأ الوفن خأ يالقن مت ه النالاسّ بر
خيفأ الناس : يأ خيفن  . 2)«ومأ

فدي بداب هدد   370)ت   قال صاحب كتاب التهذيب لألزهدري 2)
وفن »الماء والفاء   خأ يقن مت : يخافالهأ النالاسأ  بر ووجالع مخالوفن  ومخيفن

                                        
 .61ص  1الشهيد الصدر، محّمد باقر بن حيدر، دروه في علم األصول، ج  .1

 .312ص  4الفراهيدي، المليل بن أحمد، كتاب العين، ج  .2



حوث تمهيديّ الفصل االول:   45 ةبأ

 

آه ن  رت : يخيف مت  . 1)«ومخيفأ
هد   393)ت   وقال صاحب كتاب الّصحاح للجوهري الفارابي 3) 

افت »في مادة )خوف    الرجل يخالافأ خوفالا وخيفالة ومخافالةّ فهالو  خت
ّ أي . يقال: وجعن مخيفن ويفأ خ  : التت .. واإلخافةأ خيفأ مالن رآه.  خائفن يأ

يق خيفأ فيه قابعأ الطر خيفأ وإنما يأ ؛ ألنه ال يأ خوفن يقن مت  . 2)«وبر
)ت   وقال صاحب كتداب المصدباح المنيدر للفيدومي الحمدوي 4)

أل وأخالافِني» في مدادة )خدوف  هد   770 الو مخيالفن ات هأ الرأ فت . ومالال .م 
وت مخيفن  خاف الناس فهأ

ت
أ لحائطأ فت وفن  ات خأ وت مت  . 3)«وخافوهأ فهأ

والنتيجة أن المراد من الممدوف والمميدف هدو كدل مدا يدؤدي إلدى 
الناه، والمدوف هدو مدن المعداني البديهيدة التدي  حصول الموف عند

 يدركها جميع البشر بل البهاسم.
 

يف االصط  الحياألمر الثاني: التعر
هذه المعاني اللغوية هي المقصودة عند الفقهداء، إذ لديس لهدم هندا 

 هي ألفاظ متلقاة من اللغة والعرف. اصطالح خاّص، بل
نعم يذكر الفقهاء في شروط الحكم، أن المدوف المعتبدر فدي ثبدوت 

                                        
 .242ص  7 األزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج .1

، باب الفاء، فصل 1358ص  4الجوهري الفارابي، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج  .2
 الماء.

 .97الفيومي الحموي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ص  .3
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الموف الغالب، ويعّبرون عنه بالموف النوعي، فدي  وجوب الصالة، هو
للفرد، وسنشدير إليده إن شداء اللده  حصلقبال الموف الشمصي الذي ي

من معندى  تعالى في مباحث الفصل الثاني. ولكن هذا االشتراط ال يغّير
 الموف، وإنما هو بيان لموضوع الحكم.

 
 

 ياألمر الثاني  التعريف االصطالح
ان احد، الصلوات الواجبة على المسلم في صورة تحقق احد اسبابها 

 ير ذلك من االسباب المذكورة في المذكورة في الكسوف والمسوف و
 الفقه وسنشير تفصياًل اليها خالل البحث انشاءالله.



 

 

 
 
 

 أقسام الّصالة الواجبة املبحث الثاني:

 يف الفقه اإلمامي واملالكي

 
سنجعل هذا البحث في مطلبين، نبّين فدي األول منده أقسدام الّصدالة 

ّم نبّين في المطلب الثان الواجبة عند ا مامية، بدة ة الواجي أقسام الّصالثم
 عند المالكية.

 
 املطلب األول: أقسام الّصالة الواجبة عند اإلمامّية

ل جرت عادة فقهاء ا مامّية على ذكر أقسدام الّصدالة الواجبدة فدي أو
بأه أن نستعرض هنا بعض األقوال التي يمكنندا مدن  كتاب الصالة. وال

 .رسة أهل البيتالواجبة في مد خاللها أن نحّدد أقسام الّصالة
في كتابه  هد  447الصلوات سبعة، قال  أبو الصالح الحلبي )ت  – 1

أقسام الّصالة الواجبدة سدبعة، فقدال فدي أول كتداب  الكافي في الفقه أن
ومسنونّ والمفالرو  سالبع  والصالة الى ضربين مفرو »الصالة  

 صلوات: صالة الخمسّ وصالة اليمعةّ وصالالة العيالدينّ وصالالة
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 . 1)«وصالة الينائزّ وصالة الطوافّ وصالة النذر الكسوفّ
أن أقسدام هدد   776)ت وهكذا رأ، الشهيد األول محمد بدن مكدي 

وهالي »الدروه في أول كتداب الصدالة   الّصالة الواجبة سبعة، فقال في
واآلياتّ والطالوافّ  إّما واجبة وهي سبع: اليومّيةّ واليمعةّ والعيدّين

 . 2)«شبهه. أو مندوبة وهي ما اداهاوالينائزّ والملتزم بنذر و 
فقد ذكر فدي  هد  667الصلوات تسعة، قال المحقق الحّلي )ت  – 2

بيان أعداد الّصالة الواجبة أنها تسدعة أقسدام، فقدال   الممتصر النافع في
وصالالة اليمعالةّ والعيالدينّ  والواجبات تسع: الصلوات الخمالسّ»

مالالواتّ ومالالا يلتزمالاله والكسالالوفّ والزلزلالالةّ واآليالالاتّ والطالالوافّ واأل
 . 3)وكذا قال في المعتبر «بنذر وشبهه. وما سواه مسنون اإلنسان

الصلوات ستة، قال صاحب العروة الوثقي للسديد محمدد كداظم  – 3
الصلوات الواجبة ستة: اليومية وفيها اليمعةّ »  هد  1337)ت  اليزدي

وإلى ذلدك ذهدب السديد المدوسي )ت   4)«الواجب ولآليات والطواف

                                        
 .115أبو الصالح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، ص  .1

. وكذا 136ص  1ا مامية، ج الشهيد األول، محمد بن مّكي، الدروه الشرعية في فقه  .2
والواجب سبع: اليوميةّ واليمعةّ والعيدانّ واآلياتّ والطوافّ » قال في كتابه اللمعة 

الشهيد . «واألمواتّ والملتزم بنذر وشبهه. والمندوب ال حصر لهّ وأفضله الرواتب
 .24األول، محمد بن مّكي، اللمعة الدمشقية، ص 

 .10ص  2. المعتبر، ج 21ن، الممتصر النافع، ص المحقق الحّلي، جعفر بن الحس .3

 .244، ص 1العروة الوثقى، ج  .4



حوث تمهيديّ الفصل االول:   49 ةبأ

 

فدي جملدة هدد   726)ت وإلى هذا التقسيم ذهب العاّلمة  .هد  1413
إيضدداح  فدديهددد   676)ت وكددذا ولددده فمددر المحققددين   1)مددن كتبدده

،  3)فددي المهددذب البددارعهددد   841)ت، وابددن فهددد الحّلددي  2)الفواسددد
 و يرهم.

ويظهر للوهلة األولى أن أقسام الّصالة الواجبة عند ا مامّية مما وقدع 
البعض اعتبرها سبعة، وآخرون اعتبروها تسدعة، بدل  ف، ألنفيه االختال

لكّن هذا االختالف لم يكن فدي  ، 4)ذهب  يرهم إلى أنها ستة أو خمسة
 األقسام. وجوب أقسام الصالة، بل هو اختالف في طريقة ذكر

ن مثاًل ذكر بعض الفقهاء )صالة اآليات  بعنوانهدا العدام، الدذي يكدو
، رهما، بينما ذكرها آخرون بطريقة مغايرةوالمسوف و ي شاماًل للكسوف

كمدا هدو واضدح فدي عبدارة المحقدق  فجعلها في ثالثة أقسام مسدتقلة،
مدة، العالّ  ومثله نحدا «والكسوفّ والزلزلةّ واآليات»المتقّدمة، إذ قال  

 وولده، و يرهما.
                                        

. قواعد 176و  175ص  1العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تحرير األحكام، ج  .1
 .259ص  2. تذكرة الفقهاء، ج 11ص  4المطلب، ج  . منتهى245ص  1األحكام، ج 

 .73ص  1الفواسد، ج فمرم المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح  .2

 .274ص  1ابن فهد الحّلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع، ج  .3

كما نجده اليوم في بعض الرساسل العملية للفقهاء. يراجع  الموسي، أبو القاسم، منهاج  .4
وعند بعض الفقهاء أنها في األصل خمسة. يراجع   .130ص  1الصالحين، ج 

، الحكيم، محمد 153ص  1نهاج الصالحين، ج السيستاني، علي بن محمد باقر، م
 .162ص  1سعيد بن محمد علي، منهاج الصالحين، ج 
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ا وذكر بعض الفقهاء صالة الجمعة مستقلة عن الّصالة اليوميدة، بينمد
 كذا.ألنه اعتبر أنها مندرجة في الّصالة اليومية. وه عض،لم يذكرها الب

إلى هذا االختالف، فعّلق هد   1266)ت وقد أشار صاحب الجواهر 
ا سدالم مدن أن أعدداد  فدي شدراسعهد   676)ت  على ما ذكره المحقق

الّدت سالبعة بالإدراج الزلزلالة»الصلوات الواجبة تسعة، بقولده    وربمالا اأ
ّدت سالتة بنالاًء الالى خالروج صالالة والكسوف في اآليات... ور  بما اأ

قال: ينبغي االّدها حيناالذ خمسالة  األموات ان حقيقة الصالةّ بل قد يأ
 بالالإدراج اليمعالالة فالالي اليوميالالةّ بالالل أربعالالة اقتصالالارًا الالالى الفالالرائض

ّم ذكر أن األمر سهل بعد اّتفا  فقهاء ا مامّية على أن مدا  1)«األصلية . ثم
 . 2)مسنون عدا ذلك

إلى هذا االخدتالف فدي هد   1390)ت د الحكيم وكذلك أشار السي
واالخالتالف فالي ذلال  ناشال  مالن » بيان أعداد الّصالة الواجبدة فقدال 

بعض  اختالف أنظارهم في دخول بعض وخروجهّ وإدخال بعضها في
ّم ذكر أن وجدوب كدّل واحددة مدن هدذه األقسدام، إّنمدا  3)«وإخراجه . ثم

مدا عدداها فهدو ا جمداع الدليل على عدم وجدوب  يبحث في بابه، وأما
 . 4)«حكاه جمااة كثيرة»الذي 

                                        
 . 11ص  7النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .1

 المصدر نفسه. .2

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .6ص  5الحكيم، محسن بن مهدي، مم

 المصدر نفسه. .4
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أن التقسديم فدي الّصدالة هدد   1355)ت وأوضح المحقدق النداسيني 
واحد، وهو الجعل الشدرعي األولدي  الواجبة يجب أن يكون على أساه

االخدتالف فدي  للوجوب، ويكون تباينم أقسام الّصالة الواجبدة بحسدب
 صالة.القيود والمصوصيات المأخوذة في ال

قد اختلفت كلمات األصحاب فالي أاالداد »جاء في تقريرات بحثه  
أنهاها بعض إلى تسعةّ وآخر إلالى سالبعةّ  الصلوات المفروضةّ فربما

التقسيم بااتبار  وغير ذل  مما يظهر للمتتبع. هذا ولكن ال بد أن يكون
اختالف القيود والخصوصيات المأخوذة فيهاّ الموجبة الختالفها في 

اليعل الشراي. وأما الخصوصية الموجبة لالخالتالف  سبنواها بح
 . 1)«للتقسيم في الصنف والفرد فال يكون ميزاناً 

وألجل ذلدك رأ، أن يكدون تقسديم الّصدالة الواجبدة بحسدب منشدأ 
 الّصالة واجبًة بحسب األصل، أي بسبب الجعل الوجوب، فإّما أن تكون

الة إّما أن تكون الّص اليومية، و الشرعي األولي، كما في وجوب الفراسض
عليها، كمدا  واجبًة بحسب العارض، أي بسبب عروض وصف الوجوب

 في وجوب صالة النذر واالستئجار. وقد رأ، أن الّصالة الواجبدة بسدبب
 األولي، تقتضي أن تكون أقسام الّصالة الواجبة أربعة. الجعل

 هذه العبادة المختراة الشراية التي تسالمى»جاء في تقريرات بحثه  
ّم المفروضة إما أن  صالةّ إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مسنونةّ  أ

                                        
 .13و 12ص  1كتاب الصالة، ج أجود التقريرات،الرحيم،  الناسيني، محمد حسين بن عبد .1
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عالر  لهالا وصالف  تكون مفروضة بحسب اليعالل األولاليّ وإمالا أن يأ
الفالالر . فالمفروضالالة بحسالالب األصالالل واليعالالل األولالالي الالالى أنالالواع 

 . 1)«أربع
وهددي الّصددالة اليوميددة، وصددالة العيدددين، وصددالة اآليددات، وصددالة 

تشترك في أن منشأ الوجدوب فيهدا هدو الجعدل  واتالطواف. فهذه الصل
وهدي تتبداين بحسدب  الشرعي األولي، ال أن الوجدوب عدارض عليهدا.

 المصوصيات والقيود الممتلفة فيها.
وقددد أدرج فددي اليوميددة  صددالة الجمعددة، وصددالة القضدداء، وصددالة 

 ير مباينة في نوعها لليومية، بل هي داخلة فيهدا  االستئجار. وذلك ألنها
ال ينبغي االّدها مالن هالذه » قة. وأما صالة الميت فقد ذهب إلى أنهحقي

العبادة الخاّصة والوظيفة المخصوصة بالل هالي أشالبه شاليء بالصالالة 
 . 2)«اللغوي بمعناها

وألن الغرض في هذا المبحث هو أن نذكر الصلوات الواجبدة، سدواء 
 باألصل أو بالعارض، فإننا سنذكرها جميعًا ضدمن النقداط أكان وجوبها

 اآلتية 
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   الصالة اليومية1 

واحددة مدن الضددرورات ا سدالمية الواضدحة هددي وجدوب الّصددالة 
يدة المسلمون على وجوبها، وعلى أنهدا الشدعيرة العباد اليومية، إذ أطبق

 بكفر منكرها. وأما  يرها مدن أقسدام األهم على ا طال ، حّتى حكموا
االّتفددا   هدداالّصددالة التددي تتضددّمن الركددوع والسددجود، فلددم يحصددل في

 واالجماع، بل وقع المالف في تحديد أقسام الّصالة الواجبة.
فدي المقاصدد العليدة  هدد  966وقد أشار لهذا الشدهيد الثداني )ت 

. فبعدد أن بدّين أن هدد  786للشدهيد األول )ت  لشرح الرسدالة األلفيدة
تعددالى، ورسددوله  وجددوب الّصددالة اليوميددة قددد ثبددت بددالنّص مددن اللدده

 جماع المسلمين، ذكر أن عّلة تمصيص اليومية با جماع، وبإاألكرم
ألّن وجوب غيرها من الصلوات ليس كذل ّ وليترّتب الياله كفالر »هو 

هاّ فإّن صالة اليمعة مختلف فالي شالرايتها فالي حالال الغيبالة  مستحلَّ
صالالة  اندناّ والكسوف غير واجبة اند العامةّ واختلفوا فالي وجالوب

تلف فيهالا انالدناّ إلالى غيالر ذلال  مالن العيد مطلقًاّ وباقي اآليات مخ
المسالاللمين حاصالالاًل إاّل الالالى وجالالوب  الصالاللواتّ فلالاليس إجمالالاع

 . 1)«اليومّية
ثم قال في تعليل قول الشهيد األول بأن مستحّل تارك الّصالة اليوميدة 

                                        
 .26و  25الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المقاصد العلية، ص  .1
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معلوم من دين اإلسالم ضرورًةّ وكّل حكم شالراي  ألّن وجوبها»كافر  
 . 1)«شأنه ذل ّ فمنكره كافر

 
 ة اليمعة  صال2 

ال إشددكال عنددد ا مامّيددة فددي أن صددالة الجمعددة مددن الفددراسض، إذا 
في إقامة صالة الجمعة، لذا يقدول السديد ابدن  تحققت الشراس، الالزمة

هرة  نيدة  هد   585)ت زم  وأمالا االجتمالاع فالي صالالة اليمعالة»فدي الغم
. ويقول الشديخ  2)«فواجب بال خالفّ إال أن وجوبه يقف الى شروا

يضالالة إذا »فددي المبسددوط   هددد  460ت الطوسددي ) صالالالة اليمعالالة فر
 . 3)«حصلت شرائطها

با جمداع علدى هدد   776)ت وفي الدذكر، يصدّرح الشدهيد األول 
بالنّص واإلجماعّ ركعتان بداًل  تيب صالة اليمعة»الوجوب إذ يقول  

ُنروا. وقد استدّل بقوله تعالى   4)«ان الظهر  نُروِا ا  إذاا  اا أ ِا اَِّل نا آما
                                        

 .26المصدر نفسه، ص  .1

نية النزوع، ص  .2 ْهَرة الحلبي، حمزة بن علي،  م ل  . وقد ذكر هذه الشروط فقا90ابن زم
يةّ والبلوغّ وكمال العقلّ وزوال السفر والمر  والعمى » وهي: الذكورةّ والحر

والعرجّ والكبر الذي يمنع من الحركةّ وتخلية السربّ وحضور اإلمام العادل أو من 
نصبه وجرى ميراهّ وحضور ستة نفر معهّ والتمكن من الخطبتينّ وأن يكون بين مكان 

 «فما دونهما. اليمعة وبين المكّلف بها فرسخان

 .125ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج  .3

 .288ص  2الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .4
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ْوا ة فااْسرعا َلةِ ِمْن  اْوم اجُلُمعا رْ َ  إىِل ذكر  الِ  لِلصَّ ْْ خا ر ٌُ ْْر  ذل واذاُروا ابلا
 ْْ ٌُ ْْ تاْعلاُمونا  لا اليمعة حالّق الالى »  ورد عن النبّي  . وما (1إْن ُكْنُت

رارة عن ا مام الباقر 2)«كّل مسلم فالر  اللاله تعالالى »  . وما رواه زم
عة خمسًا و ال ين صالةّ منها صالة الى الناس من اليمعة إلى اليم

 . 3)«فرضها الله تعالى في جمااة وهي اليمعة واحدة
أن المالف بين فقهاسنا في صدالة هد   1413)ت وذكر السيد الموسي 

الظهر تعييندًا، أو التمييدر بدين األمدرين  الجمعة تعيينًا، أو وجوب صالة
اليملالةّ  فاليإنما هو بعد االّتفاق منهم الى وجوب صالة اليمعالة »

أو نائبه الخاّ  المنصالوب مالن  أاني في زمن الحضور مع اإلمام
يات الالدين  قبلهّ فإن هذا مما لم يختلف فيه ا نانّ بل هو مالن ضالرور

 . 4)«واليه إجماعأ المسلمين
أنهاهالا بعضالهم »ثم ذكر أن الروايات الداّلة على الوجوب كثيرة جدًا 

اترّ بالل ال ينبغالي اإلشالكال فالي فيها داوى التالو  إلى الِماتينّ وال يبعد
                                        

 .9سورة الجمعة اآلية  .1

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2 . وورد في 9402ح  301ص  7الحم
يض»  9403 الحديث وفي . «ة واجبة إلى يوم القيامةإن الله كتب اليكم اليمعة فر

 «اليمعة واجبة الى كل مسلم في جمااة.»  9404الحديث 

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3 . وقد صّرح 9282ح  295ص  7الحم
ستند، ج  السيد الموسي بصّحتها، راجع  الموسي، أبو القاسم بن علي األكبر، المم ص  11يم

18. 

ستند، ج الموسي، أبو ا .4  .18ص  11لقاسم بن علي األكبر، المم
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 . »(1المعصوم تواترها إجمااًلّ بمعنى اليزم بصدور بعضها ان
 
   صالة العيدين3 

 وهما عيد الفطر وعيد االضحى وهي واجبة فدي زمدن المعصدوم
ّكَّ  الكتاب قوله تعالى   واستدل عليه من ْن تازا ْفلاحا ما

ا
ْا  ٭ قاْد أ ر ا اْسر واذاكا

ّلَّ  بِِّه فاصا  . (2را
فدي بداب صدالة العيددين، أّن هدذه  هد  413قال الشيخ المفيد )ت 

على كّل مدن وجبدت عليده  حضور المعصوم الّصالة واجبة في زمن
قنعة   الّصالة فر ن الزم ليميالع مالن  وهذه»صالة الجمعة، قال في المم

ّنة الى االنفراد انالد االدم  لزمته اليمعة الى شرا حضور اإلمامّ وسأ
 . 3)«حضور اإلمام

أن شدروط وجدوب هدذه هد   447)ت وكذا ذكر أبو الصالح الحلبي 
صالالة »الجمعة، قال في كتابده الكدافي   الّصالة هي نفس شروط صالة

اليمعة لها الى  يوم الفطر ويوم األضحى واجبةّ بشرا تكامل شروا
 . 4)«كّل من تيب اليه اليمعة

هدرة  ة إلدى وجدوب صدالهدد   585)ت وكذلك يشدير السديد ابدن زم
                                        

 المصدر نفسه. .1
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فيها شراس، صالة الجمعة، قدال  العيدين واجبة عند ا مامية، إذا تحققت
نية   اليمعالة  صالة العيدين واجبة اندنا بشرواّ وهي شالروا»في الغم

 . 1)«سواء
اج في المبر  ومن الروايات الداّلة على الوجوب، ما رواه جميل بن َدرَّ

ي»أنده قدال   ا مام الصداد  الصحيح عن ضالةّ صالالة العيالدين فر
يضة  . 2)«وصالة الكسوف فر

وقد ذهب فقهاء ا مامية إلى أن هذا الوجوب ممتص بعصر حضدور 
بسبب الروايات الكثيرة التي تددل علدى أن وجدوب  المعصوم ا مام

ام بحضور ا مام، وقد فهموا منه أن المراد هدو ا مد صالة العيد مشروط
 ، دون مطلق ا مام.المعصوم

فالمشالالهور »  هدد  1355)ت  الحداسري عبدد الكددريميقدول الشديخ 
األخبالار  اشتراا وجوبها بوجود السلطان العادلّ والدليل الالى ذلال 

المستفيضة الدالة الى نفي صالة العيدين إال مع إمالام االادلّ أو مالع 
المراد منه هو اإلمام األصلي ال مطلق من يالأتم  اإلمامّ الظاهر في كون

 . 3)«به الناس
                                        

نية النزوع، ص  .1 ْهَرة الحلبي، حمزة بن علي،  م  .94ابن زم

ّر  .2 . وسيأتي إن شاء الله 383ص  7العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  الحم
هذه الرواية في أول الفصل الثاني عند بحث األدّلة على  تعالى الكالم عن سند وداللة

 )الدليل الثاني  النصوص . وجوب الّصالة في الكسوف والمسوف، تحت عنوان 

 .686ب الصالة، ص الحاسري، عبد الكريم بن محمد جعفر، كتا .3
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اسدتحباب صدالة العيدد جماعدة فدي زمدن نعم اختلف ا مامية في 
راد، الغيبة، بعد أن اتفقوا  . 1)على جوازها فم

 
   صالة الينازة4 

 هذه صّرح علماء ا مامّية بأن الّصالة على الميت المسلم واجبة، وأّن 
إحد، الواجبات تجاه الميت. وذكروا أن الوجوب فدي هدذه  الصالة هي

 ا جماع على هذا الحكم. قد اّدعي الّصالة مما ال خالف فيه، بل
واالالم أن »  هدد  460قال صاحب المبسوط الشديخ الطوسدي )ت 

والصالة اليهّ ودفنهّ فر ن الالى الكفايالة بالال  غسل الميتّ وتكفينهّ
 . 2)«خالف

غسالل الميالتّ »فدي المعتبدر   هدد  676قال المحقق الحّلدي )ت 
 ودفنالهّ فالر  الالى الكفايالةّ وهالو مالذهب وتكفينهّ والصالة اليالهّ

متفدق عليده بدين  . وفي كالمه إشارة إلى أن هذا الحكم 3)«العلماء كاّفة
 فقهاء المسلمين.

بالوجوب، فقدال فدي القواعدد   هد  776وصّرح العاّلمة الحلي )ت 
ظهر للشهادتينّ وإن كان  الصالة واجبة الى» الكفايةّ الى كّل ميت مأ

                                        
. «في اصر الغيبة جمااة وفرادى»ذهب السيد الموسي إلى أن صالة العيدين مستحبة  .1

 .256ص  1منهاج الصالحين، ج 

 .174ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج  .2

 .264ص  1المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .3
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والحالر  الالذكر واألنثالىّ ابن ست سنين ممن له حكم اإلسالمّ سالواء
 إنمالا». وفي التذكرة اّدعى ا جماع علدى الوجدوب، إذ قدال   1)«والعبد

 . 2)«تيب الّصالة الى المسلم باإلجماع
في مجمع الفاسدة أن وجدوب هد   993)ت وقال المقّده األردبيلي 

يشدمل حّتدى الفاسدق، وأن هدذا الحكدم  الّصالة على الميت المسدلم،
الشديعة والسدنة، قدال   واسيدة عنددإجماعي، وقد دّلت عليه النصوص الر

فدليل الوجوب هو اإلجماعّ مع األخبار مالن بالرقهمّ ومالن برقنالاّ »
االن أبالي   4)والفقيه  3)صحيحة هشام بن سالم الثقة في التهذيب مثل

الخمالرّ والزاناليّ والسالارقّ يصالّلى  قال: قلت له: شارب ابد الله
 . 5)«اليهم إذا ماتواف فقال: نعم

جوب الصالة على الميت المدفون قبل الصدالة وهناك خالف حول و
بعد أن صّلوا عليه صدالة باطلدة  يدر صدحيحة. يقدول  عليه، أو المدفون

الت ولالم يصاللَّ »  هد  1413)ت  السيد الموسي فالن الميِّ اليالهّ أو  إذا دأ

                                        
 .228ص  1واعد األحكام، ج العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، ق .1

 .22ص  2العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .2

[. كما  1024]  50ح  328ص  3الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب األحكام، ج  .3
االستبصار عن هشام بن الحكم، يراجع  الطوسي، محمد  رواها الشيخ الطوسي في كتابه

 .1808ح  468ص  1بن الحسن، االستبصار، ج 

 .481ح  166ص  1الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره الفقيه، ج  .4

 .425ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .5
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ي اليه بصالة فاسدةّ فهل تيب الصالة الالى قبالره أو ال تيالبف  لِّ صأ
وصالالاحب   هالالال 726 ت  والعاّلمالالة  هالالال 676 ت  ذهالالب المحقالالق

إلالالى االالدم الوجالالوب.   هالالال 1009محمالالد العالالاملي  ت المالالدار  
اإلبالقالات  والصحيا وجوب الصالة الى قبرهّ وذلال  ألن مقتضالى

وجوب الصالة الى كل ميتّ وإنما قيدناه بأن يكون قبل الالّدفن انالد 
 . 1)«واالختيار التمكن

 
   صالة الطواف5 

راِم الى  وجوبها من الكتاب قولده تعد ىاستدل عل قا ِرُذوا ِمرْن ما وااختَّ
ًّل  ْا ُمصا  . (2إِبْ ااِهْ

كما في التذكرة للعالمدة الحلدي   ومن السنة قول االمام الصاد 
فصالل ركعتالين واجعلاله  فات مقام ابالراهيم اذا فرغت من بوف »

 . 3)«امام 
قال أبو الصالح الحلبي أن صالة الطواف واجبة، وهدي ركعتدان عندد 

وقتها بعد االنتهاء من األشواط السبعة في الطواف، قدال  مقام إبراهيم
                                        

. وفي الرسالة العملية يقول  264ص  9الموسي، أبو القاسم بن علي األكبر، التنقيح، ج  .1
فن الميت بال صالة صحيح» ي الى قبره ما لم يتالشت بدنهلو دأ لَّ الموسي، أبو . «ةّ صأ

كبر، منهاج الصالحين، ج   .85ص  1القاسم بن علي أ

 .125سورة البقرة، اآلية  .2

 .1من أبواب الطواف، ح  3باب  13وساسل الشيعة، ج  .3
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بالاف بالبيالتّ انالد فراغاله مالن  ييب الى كّل من»في كتابه الكافي  
يقالرأ فالي األولالى الحمالد  أسبواهّ أن يصّلي ركعتين انالد إبالراهيم

يها الكالافرونّ يتوّجاله  وسورة
ّ
اإلخال ّ وفي الثانية مع الحمد قل يا أ

المقام من المسيد الحرامّ فالإن  تها في غيرفيهما ويقنتّ وييوز تأدي
 . 1)«خرج منه ولما ييّدهماّ فعليه الرجوع لتأديتهما فيه

هرة )ت  نية، ولكنه أضداف أن  هد  585ومثله ذكر السيد ابن زم في الغم
 . 2)عليه هذا الوجوب مجمع

 
   صالة القضاء6 

، صّرح فقهاء ا مامّية بوجوب قضاء ما فدات مدن الصدلوات اليوميدة
ييالب قضالاء مالا »من القدماء   هد  447 الحلبي )ت فقال أبو الصالح

 . 3)«المقضي فات من صالة الخمسّ وهو مثل
فدي تعليقده علدى فتدو، السديد  هد  1390وذكر السيد الحكيم )ت 

الّصالة اليومية الفاستة عمددًا، أو سدهوًا، أو جهداًل،  اليزدي بوجوب قضاء
ّم  ويقتضيه اموم وجوب القضاء » قال بأن هذا الحكم ال خالف فيه، ثم

نهما ان أبي ست رارة والفضيل أو حت في  جعفر المستفاد من صحيا زأ

                                        
 .157أبو الصالح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، ص  .1

ْهَرة الحلبي، ح .2 نية النزوع، ص ابن زم  .97مزة بن علي،  م

 .149أبو الصالح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، ص  .3
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يضةّ أن  لالم تصاللهاّ  حديث: متى استيقنتّ أو شككت في وقت فر
صّلهاّ صّليتها. وإن شككت بعد مالا خالرج  أو في وقت تها أن  لم تأ فو 

ت وقد دخل حائلّ فال إاادة تى تسالتيقنّ الي  من شّ  ح وقت الفو 
 . 1)«فإن استيقنت فعلي  أن تصّليها في أي حالة كنت

صالّليها»  ومحل الشاهد في هذه الرواية، هو قولده  «فعليال  أن تأ
 الوجوب عرفًا كما هو واضح. فإن المكّلف متى مدا كدان الذي يدّل على

قدد حكدم  الفراسض اليومية، فدإن ا مدام عالمًا بأنه قد فاته شيء من
 لّصالة الفاستة.بوجوب قضاء ا

بأنه ال خالف في وجوب قضاء  هد  1413وصّرح السيد الموسي )ت 
الّصالة اليومية، وأن الوجوب هو مقتضدى األدلدة الماّصدة،  الفواست من

اليدزدي فدي وجدوب قضداء الّصدالة  فقال في تعليقه على فتدو، السديد
اء فقالد  بالت وجالوب القضال» اليومية الفاستة عمدًا، أو سهوًا، أو جهداًل 

 بمقتضى األدّلة الخاصة في الصلوات اليومية الفائتة امالدًاّ أو سالهوًاّ
أو جهاًلّ أو ألجل النوم المستواب للوقتّ أو لعدم اإلتيان بها الالى 

يوجالب فقالده الالبطالنّ كمالا أفالاده  وجههاّ لفقالدها جالزءًا أو شالرباً 
 المصنف قدس سرهّ بال خالالف فالي ذلال ّ وتالدّل الياله جملالة مالن

ال ان رجل صّلى بغير بهورّ أو النصو ّ منها  رارةّ أّنه سأ صحيحة زأ

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1 . والرواية مذكورة في 44ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ّر العاملي،  .5178ح  282ص  4محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  الوساسل  الحم



حوث تمهيديّ الفصل االول:   63 ةبأ

 

نام انهاّ قالال: يقضاليها إذا ذكرهالا فالي أي  نسي صلوات لم يصّلهاّ أو
 . 2)« 1)سااة ذكرها من ليل أو نهار

ويمكن هنا أن نمدخل وجوب صالة القضاء على ولي الميت، إذا كان 
الدذيل،  الميت فواست. وفي هذا الموضوع بحدوث طويلدة يعلم أن على

الفاستدة علدى الميدت التدي يجدب أن  لتحديد الولي، وما هي الصلوات
 يؤّديها عنه.

ولكن الذي يهّمنا هنا هدو أن أصدل هدذه الّصدالة واجبدة علدى ولدي 
أن حكم الوجدوب علدى هد   1390)تالحكيم  الميت، وقد ذكر السيد

 . 3)«والنصو  به متظافرة»ولي الميت إجماعي 
 
   صالة اآليات7 

ْوفُروا بِرالُْعُقواِ تدل علي وجوبها من الكتاب قولده تعدالى  اس
ا
  (4أ

 ُِوفُونا بِانلَّْذر (5 . 
 -مدن ا ماميدة والمالكيدة و يدرهم  -وقد عنونها العديد من الفقهاء 

الكسوف، وذلك ألنها األصل في هذا الباب، إذ وردت فيها  بعنوان صالة
                                        

ّر العاملي .1  .10576ح  257و  256ص  8، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج الحم

ستند، ج  .2 كبر، المم  .70و  69ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .136ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

 .1 سورة الماسدة، اآلية .4

 .7سورة االنسان، اآلية  .5
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ها، ومستحباتها. وقد نقلدت وكيفيتها، ووقت روايات كثيرة، حول حكمها،
حادثدة الكسدوف التدي  قدد صدلى فدي مصادر المسدلمين أن النبدي

البحدث  . وسيتضح الحال في طياتحصلت عند موت ولده إبراهيم
فددي فصددول هددذه الرسددالة، وخاصددة الفصددل الثدداني. وقددد وجدددت أن 

  ، قددد ذكددر عنددوان  211علمدداء العامددة القدددامى )ت  الصددنعاني مددن
ان ابالن ابالاسّ »حديثًا جاء فيه   بواب الصالة، وأخرجفي أ «اآليات»

الةأ اآلياِت  ا صت : هكذت الت ى بِهم  قت لَّ  . 1)«أنَّهأ حينت صت
ت عند يظهر جليًا أن ا مامّية قد انفردوا في القول بوجوب صالة اآليا

والمسوف، وأن هذا الحكم فيهما مجمدع عليده، بدل هدو مدن  الكسوف
الفقده ا مدامي. وأمدا الحكدم بوجدوب  بديهيات األحكام الشدرعية فدي

والمشدهور لدد،  الّصالة عند الزلزلة وأخاويف السماء، فهدو المعدروف
فقهاء ا مامية. نعم هنداك خدالف واضدح بيدنهم فدي اآليدات األرضدية 

 مثل خسف األرض، وثوران البراكين، وتصّدع الجبال. المميفة،
واألدّلدة حدول  وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكالم فدي األقدوال

عندد وقدوع اآليدات  مدالكيالفقده ا مدامي وال حكم هدذه الّصدالة فدي
والحدوادث المميفدة،  الممتلفة، مثل الكسوف، والمسدوف، والزلزلدة،

 . 2)السماوية واألرضية

                                        
 .4932ح  102و  96ص  3ا  بن همام، المصنف، ج يراجع  الصنعاني، عبد الرز .1

 يعالج الفصل الثاني هذه األبحاث تفصياًل. .2
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   صالة النذر والعهد واليمين8 

. ويريدون بذلك الّصالة التدي  1)ويطلق عليها أيضًا  صالة الملتزم به
الوجددوب، ألن المكّلددف ألددزم نفسدده بهددا. ومددن أوضددح  هدداعددرض علي

معينة، كأن ينذر صالة ركعتين في  المصاديق أن ينذر المكّلف أداء صالة
مرة. فإذا تحقدق  ليلة الجمعة، يقرأ فيها بعد الفاتحة سورة ا خالص ِمئة

مراد الناذر، فإن هذه الّصالة تكون واجبًة عليه، لوجدوب الوفداء بالندذر. 
 وجوب نشأ من إلزام المكّلف نفسه بها.ال وهذا

مدن القددماء فدي الفصدل الدذي عقدده  هد  447وذكر الحلبي )ت 
صالًةّ الى صالفة مخصوصالةّ أو فالي مكالان  ومن نذر»لصالة النذر  

فالر  النالذرّ  معينّ أو ادد مخصو ّ وجب اليه فعلها متى تعالّين
ّ أو الى الوجه الذي شراّ من مبلغ اددّ أو صفة قراءة سالور وآيالات

مخصوصةّ في المكان أو الزمان الذي اّلق النالذر باله. فالإن  تسبيحات
غير المكالان أو الزمالان الالذي  أّداها الى غير الصفة التي شربها أو في

 . ومثله ذكدر السديد ابدن 2)«شراّ لم ييِزهّ ولزمه إاادتها الى ما نذره
هرة )ت  نية هد  585زم  . 3)في الغم

                                        
كما صنع الشهيد األول في الدروه واللمعة. وقد مّر نقل كالمه في بداية المطلب األول  .1

 من هذا المبحث.

 .158أبو الصالح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، ص  .2

ْهَرة .3 نية النزوع، ص  ابن زم  .98الحلبي، حمزة بن علي،  م
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بوجوب صالة الندذر هد   776)ت وفي الذكر، صّرح الشهيد األول 
لشدرط أن هذه الّصالة إّنما تكون بتبدع ا وشبهه من العهد واليمين، وبّين

أن يكدون الشدرط  الذي أوجبه الناذر أو الحالف على نفسه، لكن يجدب
راعدى فدي هدذه الّصدالة الشدر  اس،مشروعًا مباحًا. كما بّين أنه يجب أن تم

لقبلدة، و يدر ذلدك ممدا يجدب الالزمة في كّل صالة، مدن الطهدارة، وا
 االلتزام به في الصالة.

قال في الذكر،، في الفصل الذي عقده لبيدان صدالة الندذر وشدبهه  
الملتزم بأحدهاّ فييب الوفاء به إذا كالان مشالرواًاّ  وهي تابعة لشرا»

ْوفُوا بِالُْعُقواِ لقوله تعالى: 
ا
شالترا جميالع .  (2 ُوفُونا بِانلَّْذرِ (1  أ ويأ

رااى جميالعشرائط ا  ليوميةّ من الطهارةّ والقبلةّ والسترّ والمكانّ ويأ
 . 3)«أركانها وواجباتها

 
 املطلب الثاني: أقسام الّصالة الواجبة عند املالكية

   الصالة اليومية1 
قد اّتضح مما تقّدم أن وجوب الّصالة اليومية هو إحدد، الضدرورات 

ن الّصدالة اليوميدة ممدا و يرهم أ مالكيةالواضحة. وقد ذكر ال ا سالمية

                                        
 .1 سورة الماسدة، اآلية .1

 .7سورة االنسان، اآلية  .2

 .233ص  4الشهيد األول، محمد بن مكي، ذكر، الشيعة، ج  .3
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َمْرقندي في مطلع كتاب الصالة   أجمعت عليه األمة، قال االم بأن »السَّ
رفالت فرضاليتها  الله تعالى فر  خمس صلوات فالي اليالوم والليلالةّ اأ

 . 1)«بالكتابّ والسنةّ وإجماع األمة
وهددو األمددر الددذي اتفقددت عليدده المددذاهب األربعددة جميعددًا. وذكددر 

 بالت »الة اليوميدة فدي المدذاهب األربعدة قدد الّص  الجزيري أن وجوب
كونها فرضًا فهو مرتد  بالكتابّ والسنةّ وإجماع أئمة الدينّ فمن أنكر

 . 2)«ان دين اإلسالم بال خالف
 
   صالة اليمعة2 

ال خالف في وجدوب صدالة الجمعدة عندد المالكيدة بدل المدذاهب 
باب فدي  هد  389القيرواني في رسالة ابن ابي زيد )ت  األربعة، لذا قال

يضة وذل  اند جلوس االمام  والسعي إلى اليمعة»  صالة الجمعة فر
يصالعدوا  الى المنبر واخذ الميذنالون فالي األذان والسالنة المتقدمالة أن

حيناٍذ الي المنار فييذنون ويحرم حيناالٍذ البيالع وكالل مالا يشالغل االن 
ر األذان الثاني أحد ه بنو امية واليمعة تيب بالمصال السعي إليها وهذا

الصالالالة.... وبيهالالر فيهمالالا  واليمااالالة والخطبالالة فيهالالا واجبالالة قبالالل

                                        
حفة الفقهاء، ج  .1  .94ص  1السمرقندي، محمد بن أحمد، تم

 .104ص  1ألربعة، ج الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب ا .2
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)ص  فدي شدرح الثقلدين هدد  536 – 453. والمدازرّي )ت  1)«بالقرائة
صالة اليمعة فر  الى االايان وما قدمنا من الظواهر الدالة »   941

فرضًا الى اليملة دليل كونها الى االايالانّ أال تالرى قولاله  الى كونها
ِ فااسْ  تعالى: ْوا إىِلا ِذْكِ  اَّللَّ خطاب اام لسائر الميمنين. وقال ابالن  عا

وتنازاوا زوال فرضالها  سحنون: اجمع المسلمون الى ايياب اليمعة
 «اذا كان االمام غير اادل.

ويمكن القول  إن أصل وجوب صالة الجمعة مما ال خالف فيده بدين 
هدو فدي  وأن المالف الذي يظهر مدن ا مامّيدة إنمدا جميع المسلمين،

. ويشدير إلدى ذلدك المعصدوم امتداد الوجوب إلى عصر  يبة ا مام
مختلالف فالي  فإّن صالالة اليمعالة»كالم الشهيد الثاني المتقّدم إذ قال  

 . 2)«شرايتها في حال الغيبة اندنا
فاليمعالة »وفي البداسع قال الكاشاني في بيان وجوب صالة الجمعة  

دليل الالى فرضالية اليمعالة: ويكفر جاحدهاّ وال فر  ال يسع تركهاّ
 . 3)«الكتاب والسنة وإجماع األمة

                                        
 .229رسالة ابن ابي زيد للقيرواني، ص  .1

تقّدم في الفصل األول عند بحث أقسام الّصالة الواجبة عند ا مامية، تحت عنوان   .2
 )الّصالة اليومية .

 .256ص  1الكاشاني، أبو بكر بن مسعود، بداسع الصناسع، ج  .3
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   صالة العيدين3 

في الممتصر صالة العيدين سنة ألهل  هد  179 – 93قال مالك )ت 
الظاهر من مذهب الشافعية انها سنة ومنهم من قال  هدي  اآلفا  وكذلك

هالي واجبالة »حنبل وقدال أبدو حنيفدة   من فروض الكفايات وبه قال ابن
حالديث  دليلنا الالى نفالي الوجالوب»، وقال المازرّي  «يست بفر ول

لما ذكر له الخمالس صاللوات قالال: هالل الاليَّ  االارابي وقوله للنبي
 . 1)«ال أن تطوع غيرهاف قال:

وصالالة »قدال   هدد  389وفي رسالة ابدن ابدي زيدد للقيرواندي )ت 
بها االمام والناس ضحوة يقالدر مالاذا وصالل  العيدين سنة واجبة يخرج

بهم ركعتين يقرأ فيهمالا  حانت الصالة وليس فيها اذان وال اقامة فيصلي
 . 2)«جهرًا بام الكتاب وسبا اسم رب  االالي والشمس ونحوهما

 
   صالة الينازة4 

ال إشكال في وجوب هذه الّصالة عند المسلمين جميعًا. وقدد تقدّدم 
غسالل الميالتّ وتكفينالهّ »بدأن هدد   676)تالحّلدي  كالم المحقدق

                                        
 .114ص  1ج  اخرجه البماري ومسلم و يرهما، فتح الباري، .1

 .245رسالة ابن ابي زيد للقيرواني، ص  .2
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  1)«كاّفة الصالة اليهّ ودفنهّ فر  الى الكفايةّ وهو مذهب العلماءو 
شير إلى أنه مّتفق عليه عند كل المسلمين.  والذي يم

زيري في الفقه على المذاهب األربعة في حكم هذه الّصالة وذكر الَج 
فر  كفاية الى األحياءّ فإذا قام بها البعض ولو واحدًاّ » عندهم أنها

ولكن ينفرد بثوابها مالن قالام بهالا  فال يكلفون بهاّ سقطت ان الباقينّ
 . 2)«منهم

هدد   540)ت محمد بدن أحمدد وفي تحفة الفقهاء ذكر السمرقندي 
واجبة فالي اليملالةّ  الصالة الى الميت»االّتفا  على الوجوب، فقال  

يق من النالاس تسالقط االن  ال يسع االجتماع الى تركها ومتى فعلها فر
ى سالبيل الكفايالة. وبيالان الوجالوب: مواظبالة فكانت واجبة ال الباقينّ

إلالى يومنالا  لدن رسول الله الرسولّ وأصحابهّ واألمة بأجمعهم من
يقة الكفايةّ ألن مالا هالو الفالر ّ وهالو  هذا. وبيان أنها واجبة الى بر

. وقال ابي عبدد اللده المدازري  3)«قضاء حّق الميتّ يحصل بالبعض
ء األول فددي كتدداب جددز 3شددرح التلقددين ح  فددي هددد  536 – 453)ت 

المسلم واجالب وصالفته  غسل الميت»الجناسز قال القاضي أبو محمد  
الميسور.  كصفة غسل الينابة وييتهد في تنظيفه وازالة األذى انه الى

                                        
   من هذا المبحث.4في المطلب األول النقطة) .1

 .286ص  1زيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب األربعة، ج الَج  .2

حفة الفقهاء، ج  .3  .246ص  1السمرقندي، محمد بن أحمد، تم
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ّ قلت لعبد الرحمان بالن القاسالم: أي شاليء يقالال الالي نونوقال سح
 مال ّ قال الدااء للميتّ قلت: فهل يقرأ الى الينازة الميت في قول

 وقت لكم مال   ناء الى النبالي في قول مال ّ قال: الّ قلت: فهل
 . 1)«للميت فقط والي الميمنينّ قال: ما المت انه قال اال الدااء

 
   صالة الطواف5 

فدي الثمدر الدداني فدي تقريدب  هدد  1330قال اآلبي االزهدري )ت 
م... بالملتزم بعد الفراغ من الطالواف والملتالز الدااء»المعاني الرابع  

اشالتمل كالماله الالي واجالب   فاذا تم بوافه ركع اند المقام ركعتين 
 ومسالالتحبينّ فالواجالالب فعالالل ركعتالالين بعالالد الطالالواف الالالى المالالذهب

والمستحبان كونهما اند المقالام واتصالالهما بالالطواف إلالى ان قالال: 
يفعل الركعتين حتي تبااد او رجع لبلده فاناله  وحاصل القول إن من لم

فعليه الالدم  كفالارة  وان  ان كانتا من بواف واجبيفعلهما مطلقًاّ  م 
 . 2)«كانتا من غيره لم ييب اليه دم

                                        
 ، مطبعة السعادة، مصر.174ص  1، ج هد  179 المدونة الكبر، لالمام مالك )ت .1

، لآلبي االزهري، شرح رسالة ابن ابي 369الثمر الداني في تقريب المعاني، ص  .2
 القيرواني.
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   صالة القضاء6 

قدال فدي  هدد  954عن كتاب مواهب الجليل للحطاب الرعيني )ت 
من ذكر صالة بقيت الياله فالال النالاجي »صالة النافلة   المدونة في باب

جي  قدال ابدن الندا. «وقتهالا بقيالة يتنفل قبلها ولبيدأ بها إاّل أن يكون في
 ييخذ منه اما قضاء المنسيات الالي الفالور كمالا قالال ابالن رشالد فالي»

 .«االجوبة انه ال يتنفل وال قيام رمضان إاّل وتر ليلة وفير يومه
واذ كثرت اليه الفوائت ولالم »   276فرع  في الشرح المذكور )ص 

  اناله قدرها ويحتاا لدينه فيصلي ما يرفالع الشال يحصرها فانه يتعري
الذخيرة انه ال يقضالي إاّل بغالالب  وقال: شيخنا السنوسي نص اليه في

المالذكور:  ظن او ش  مي ر في النفس. وقال الشيخ زروق في الشالرح
 قال بعضهم وليتوق أوقات النهي حيث يكون اتيانه بها للش  فيها وهو

 . 1)«واضا
ه فصل يدذكر فيد هد  1302وقال في الشرح الكبير البي البركات )ت 

وجالب  فالور  »الفواسدت وترتيدب الحاضدرتين قدال   أربع مساسل قضاء
ية   فضاء  صالة  فائتة  الي نحو ما فاتته ية وسالر ية وحضالر من سالفر

ية  . 2)«وجهر
                                        

للحطاب الرعيني، تحقيق  الشيخ زكريا عميرات، الطبعة  275ص  2مواهب الجليل، ح  .1
 م. 1995د ه  1416االولى، 

 ، مجموعة فقه المذهب المالكي.263ص  1، ج الشرح الكبير البي البركات .2
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   صالة الوتر7 

من نسى اوتر او نام فانتباله »  هد  179وهي مستحبة، قال مالك )ت 
ل ان تطلالع ويصلي الركعتين ويصلي الصبا قبال وهو يقدر الى ان يوتر

الفير وصالة الصبا وان  الشمس فعل ذل  كله يوتر  م يصلي ركعتين
الصالبا  كان ال يقدر اال الي الوتر وصالة الصبا صاللى الالوتر وصالالة

وتر  ركعتي الفير وان كان ال يقدر اال الي الصبا وحدها الى ان تطلع 
صلى الصبا وتر  الوتر وركعتين الفيالر وال قضالاء الياله فالي  الشمس

يشاء ان يصلي ركعتي الفيالر بعالد مالا  تر وال في ركعتي الفير اال انالو 
 . 1)«تطلع الشمس

فدي رسدالة  هدد  803وذكر محمد الورعمي التونسي المدالكي )ت 
 . 3)واتفاقي عند ابن رشد ، قال الوتر سنة 2)الممتصر الفقهي

، وأنه يجدب قضدا ها  4)وانفرد أبو حنيفة بالقول إن صالة الوتر واجبة

                                        
، من كتاب الوضوء، مطبعة السعادة، مصر، 126ص  1المدونة الكبر، لالمام مالك، ج  .1

 الطبعة االولى.

 .مركز التراث الثقافي الغربي دار البيضاء، دار ابن حزم ،2، ج 236ص  .2

 .401، ص 1كما في البيان، ج  .3

كعات بتسليمة واحدة، ووقتها من بعد صالة العشاء إلى طلوع وصالة الوتر هي ثالثة ر .4
راجع  المصدر  .190ص  1السابق، ج  الفجر. يم
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. وقد ذكر الَمْرِ يناني أن صالة الوتر واجبة عند  1)نسياناً  فاتت عمدًا أوإذا 
الشديباني قدد خالفداه الدرأي إذ قداال   أبي حنيفة، وأّن أبا يوسف ومحمد

ّنة»  . 2)«إنها سأ
ولكن يوجد في هذا المسألة شيء البدد مدن ا شدارة إليده، وهدو أنده 

اجبدة ولكنهدا ليسدت يقدول إن صدالة الدوتر و نمسب إلى أبي حنيفدة أنده
 بفريضة، ألنه كان ير، أن الفرض  ير الواجب!

فالفرض عنده كل ما ثبت بالدليل القداطع الدذي ال ريدب فيده، مثدل 
اليومية، والواجب بمالفده، أي فيده شدبهة فدي الددليل  فريضة الصلوات

الذي يحصل لنا القطع به، وهذا  لمبر الواحد والقياه، فلم يصل للحّد 
واليقدين، وبدين مدا   الوس، بين ما ثبت وجوبه بالقطعالواجب هو الحّد 

ثبت استحبابه بالقطع واليقين.فالفرض  ير الواجدب فدي عدرف الشدرع 
ابي حنيفة فما ثبت بالدليل القاطع فواجب وااّل فال والوتر مدن هدذا  عند

 . 3)القبيل
 

 نتيجة املبحث الثاني

حكدم الوجدوب  اّتضح مما تقدم، أن ا مامية والمالكية يّتفقون على

                                        
 المصدر نفسه. .1

 .66ص  1الَمْرِ يناني، علي بن أبي بكر، الهداية، ج  .2

 .202و  201ص  1السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، ج  .3
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الصالة، وإن اختلفوا في التفاصيل، وهذه األقسام هدي   في بعض أقسام
وصدالة الطدواف، وصدالة القضداء  الفراسض اليوميدة، وصدالة الجندازة،

 للصلوات الواجبة الفاستة.
 واختلف ا مامية مع المالكية في صالة اآليات وصالة الوتر، فدذهب

خدالفهم الحنفيدة فدذهبوا إلدى في صالة اآليات و ا مامية إلى الوجوب
 االستحباب، وانعكس األمر في صالة الوتر.

وفي وجوب صالة العيدين فانها مستحبة عندد المالكيدة، وكدان عندد 
حضور ا مام المعصوم، فتجب الصالة، وبين زمن  ا مامية تفصيل بين

 الغيبة فال تجب.
تدي ويضيف ا مامية فدي تعدداد أقسدام الصدالة الواجبدة، الصدالة ال

 بسبب النذر أو العهد أو اليمين. يعرض عليها الوجوب





 

 

 
 
 

 املبحث الثالث: تعريف باملذهب اإلمامي

 
لم يكن الفكر ا مامي منفصاًل عن الفقه ا مامي كسداسر المدذاهب 
الفقهية ا سالمية التي يكون فيها االثنين من مذهب فقهدي واحدد  يدر 

ي يمتلدف تمامدًا مدع أّنهما ينتمي كل واحدد منهمدا إلدى مدذهب فكدر
المذهب الفكري لآلخر كأن يعتقد أحدهما بدالفكر األشدعري، واآلخدر 

 بالفكر المعتزلي، إاّل أّن هذا  ير موجدود فدي مدذهب أهدل البيدت
الدذين  الذي ينتمي فقهًا وفكرًا إلدى مدذهب ومدرسدة أهدل البيدت

دون  استقوا معارفهم من نبع الشريعة الحنيفدة لنبدي الرحمدة محمدد
حراف عنها فقهًا وفكرًا، فالحديث عن نشأة المذهب الفقهي ا مدامي ان

ويرجع في »وهو بعينه الحديث عن نشأته الفكرية، قال الشيخ الفضلي  
وبه سمي باإلمامي  انتمائه العقائدي والفكري إلى أئمة أهل البيت

نسالبة إلالى اإلمالام   1)وأتبااه باإلماميةّ وقد يسمى بالمذهب اليعفري

                                        
بها المقابلة  والمساواة للمذاهب االربعة التي هي بعيدة  وهذه التسمية  ير صحيحة ارادوا. 1

عن اصل التشريع، واال فان المذهب االمامي هو المذهب العلوي نسبه الي امير 
 من بداية الدعوة كما سنبين ذلك. الذي اسس في زمن النبي المؤمنين علي
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 ّ أبي ابد الله جعفالر بالن محمالدمن أئمة أهل البيت السادس
هالّ وذل  لوفرة اطائه الفكالري؛ وألّناله االاش فتالرة 148المتوفى سنة 

يالة فالي مفالاهيم العقيالدة  انطالقه الفكري الكالمي والخالفالات الفكر
وشاليونها األخالرىّ وبالروز أاالالم الفكالر الكالمالي ومدارساله األولالى 

يالالة والمعتزلالالة وفتالالرة توسالالع ال فكالالر الفقهالالي وظهالالور أصالالحاب كاليبر
 . 1)«المذاهب الفقهية

نهدا 
ّ
وهكذا أخذ المذهب ا مامي يتوسع أيام ا مدامين البداقرينأل أل

لبيان معالمه الفكرية والفقهيدة وفدي سداسر  الفترة التي سنحت لهما
المجاالت العلمية األخر،، بمالف الظروف التي مدّر بهدا بعدد رحيدل 

 تباعه كما أشدار إلدى ذلدك النبديمع علم الجميع بوجوب ا النبي
فهدو بداب مديندة علدم النبدي، كمدا قدال  وأوصى باتباع ا مام علدي

وبعد علم الجميع بغزارة علدم   2)«أنا مدينة العلم واليُّ بابها» النبي
ّل العلوم، فدي ممتلدف منداحي ا مام ، وفهمه الواسع، وإحاطته بكم

. وكدان يقدول أيضدًا   3)«دونيسلوني قبل أن تفق»الحياة، حّتى أّنه قال  
ّل باب يفتا لي ألف باب المني رسول الله»  . 4)«ألفت باٍب كأ

وقد زرع النبّي بذرة هذا المذهب مندذم بدايدة دعوتده الحقدة، حينمدا 
                                        

 .2. الفضلي، د. عبد الهادي، مذهب ا مامية، ص1
 .126، ص 3حافظ أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج . النيسابوري، ال2
حّمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج3  .49، ب 7، ح15. الحر العاملي، مم
حّمد، نظم درر السمطين، ص 4  .113. الزرندي، شمس الدين مم



حوث تمهيديّ الفصل االول:   79 ةبأ

 

طلب منه المولى تبارك وتعالى بأّن يدعو عشيرته األقربين إلى نصرته في 
تا ا هذا األمر، كما صرحت اآليدة الشدريفة فدي ذلدك   ِشر ا نرِذْر عا

ا
واأ

بنِيا  ْق ا
ا
، فلم يؤازره شمص في ذلك إاّل ابدن عمده علدي بدن أبدي  (1األ

حيث جعله ونصبه خليفة وقاسدًا من بعده. وبشدر بمدن تبعده  طالب
 . 2)«الي وشيعته هم الفائزون»  الجّنة، حتى قال

، هدد 548للشهرسدتاني )ت ولكن كما جاء في كتب الملل والنحدل
بحيدث أد، إلدى إنقسدام األّمدة إلدى  خالف نشأ بعدد النبديبأّن أول 

وأاظم خالف بالين »طواسف، هو النزاع على ا مامة، قال الشهرستاني  
األمة خالف اإلمامة إذ ما سل سيف في اإلسالم الى قاادة دينية مثالل 

 . 3)«ما سل الى اإلمامة في كل زمان
 أول خالالف والظالاهر أّن »وجاء فدي كتداب نشدأة الشديعة ا ماميدة  

كان حول اإلمامة ومن يتوالها  حصل بين المسلمين بعد وفاة النبي
 . 4)«بعد النبي

 أيام ا مدام علدي على الر م من قّلة أتباع مدرسة أهل البيت
وبالمصدوص  واألسمة من ولده من بعده إلى زمن ا مامين الباقرين

بدين الذي وضدح معدالم هدذه المدرسدة و إلى زمن ا مام الصاد 
                                        

 .214. سورة الشعراء  1
 .76، ص40. المجلسي، محمد باقر، بحار األنوار، ج2
 .24، ص1بد الكريم، الملل والنحل، ج. الشهرستاني، ع3
 .54. داود، نبيلة عبد المنعم، نشأة الشيعة ا مامية، ص4
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قواعدها الرصينة في ممتلف المجداالت العلميدة والدينيدة، فلدم يتدرك 
صغيرة وال كبيرة إال خاض فيها وبّينها ووضح قواعددها وأصدولها، حتدى 
كثر من أربعة آالف طالدب  قيل أّنه قد تمرج من هذه المدرسة الجامعة أ

بمددا فدديهم أسمددة المددذاهب  كلهددم يقددول حدددثني ا مددام الصدداد 
كيف وقد أدر  الحسن بن الي الوشاء فالي اصالر »ألربعة، ا سالمية ا

رجل في مسيد الكوفالة كلهالم يقالول حالد ني جعفالر بالن  900واحد 
لالالوال السالالنتان لهلالال  » ، حتددى قددال ا مددام الحنفددي »(1محمالالد

ويعنددي بالسددنتين اللتددين قضدداهما بحضددور دره ا مددام   2)«النعمالالان
حالوالي  ضمت مدرسالة اإلمالام الّصالادق»، وهكذا قد الصاد 

عتمالد  أربعة آالف من حملة العلمّ وقد ألف أربعمائالة مالنهم أصالواًل يأ
 . 3)« األصول األربعمائة  اليها في الفقه اليعفري تسمى ب

حّمددد  ولددم يقتصددر المددذهب ا مددامي علددى ا مددام جعفددر بددن مم
فحسبأل بل كان يسدتمد مبدادد دينده وتعاليمده مدن بقيدة  الصاد 

بإتباعهم واألخذ بدأوامرهم وتعداليمهم،  المعصومين الذين أمر النبي

                                        
 .8. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشراسع، ص1
، نقاًل عن الطوسي، محمد بن الحسن، 8. اآللوسي، محمود، التحفة االثني عشرية، ص2

 .33، ص1المالف، ج
 .41تهاد، ص. الطهراني، أقا بزرك، حصر االج3
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 . 1)بأخبار متظافرة كحديث الثقلين وحديث السفينة
وفي الفترة التي كانت معاصرة آلخدر زمدن خالفدة بندي أميدة وأواسدل 

أن ينتهدز الفرصدة لبدث  الدولة العباسدية، اسدتطاع ا مدام الصداد 
لفدذة فدي التعاليم الدينيدة، وتربيدة العديدد مدن الّشمصديات العلميدة ا

هدا، ممتلف العلوم والفنون، سواء كانت العلوم العقليدة أو النقليدة و ير
حتى تمرج من مدرسته آالف الشمصيات العلمية، وإليك بعض هوالء 

 األعاظم، الذين بقوا مفمرة للعالم ا سالمي 
أمثال  هشام بن الحكم، وزرارة بن أعين وأبان بدن تغلدب وجدابر بدن 

حّمد بن مسلم و يرهم من األكدابرحيان المعروف بعالم ال ، كيمياء، ومم
وقد حضر درسه من علماء السنة، منهم  أبو حنيفدة، مؤسدس المدذهب 
الحنفي، وسفيان الثوري، والقاضي المسكوني، والقاضي أبو البمتدري، 
و يرهم، ولكن الذي يهمنا هنا هو بيان نبدذة ممتصدر عدن طبيعدة هدذه 

يدك مد عليها في مجاله الفقهدي، وإلالنشأة وتبلورها والمصادر التي يعت
 بيانها 

                                        
إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تملف عنها   ». قوله1

حّمد بن إسماعيل، صحيح البماري، ج ر  ، 5أل ج208، ص4، انظر  البماري، مم
أل ابن حنبل، 120، ص7أل النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج129ص

 ..170، ص1أحمد، مسند أحمد بن حنبل، ج
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 مصادر التشريع يف الفقه اإلمامي

يم  أواًل: القرآن الكر
لقد كان القرآن الكريم مصدرًا أوليًا في كل شيء ال يتمطاه أحد إلدى 
 يره في بيان المعالم والمعارف الدينيةأل ألّن فيه تبيان كّل شيء، نعدم أن 

شرعية األخر، في مقام البيدان ومعرفدة اللجوء إلى المصادر والمآخذ ال
ْْ  الفروع دون األصول ر ِِ ْ

إا إَِلا را نُرزِّ ِِ ما ا لِلنَّرا ْك ا ِِلُبانيِّ ْ ا اَّلِّ نْلاا إَِلا نْزا
ا
واأ

ُ ونا  كَّ ْْ ياتافا ُِ لَّ لاعا ، فضاًل عن قطعية صدوره فال يذهب إلى تحريفه  (1وا
ى آراسهددم مددن األمددة ا سددالمية إال الشددذوذ، وهددم مددن ال يعتمددد علدد

إِنَّا وأفكارهم، فهو كما وصفه الحق تبارك وتعالى  ْك ا وا نْلاا اَّلِّ ُْن نازَّ إِنَّا َنا
اافُِظونا  ُ حلا ااتقادنا أن القرآن الذي أنزلاله »وقال الشيخ الصدو     (2َلا

هو ما بين الدفتينّ وهالو مالا فالي أيالدي  الله تعالى الى نبيه محمد
كثر من ذل ّ ومبل غ سوره اند الناس مائة وأربع اشرة الناسّ ليس بأ

 . 3)«سورة

                                        
 .9. الحجر  1
 .44. النحل  2
 .83. الصدو ، محمد بن علي، االعتقادات، ص3
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يفة   انيًا: السنة الشر

 السنة الشريفة عند الشديعة ا ماميدة يقصدد بهدا سدنة المعصدوم
فتكون بذلك شاملة لفعل وتقرير وقدول األسمدة االثندي عشدر مدن أهدل 

لالعتقاد بعصهمتم كما نّصت على ذلدك النصدوص واألدلدة  البيت
ندد الشدديعة ا ماميدة، فهددي ال تقتصدر علددى سددنة والبدراهين القطعيددة ع

وال تتعداه إلى سنة الصحابة كما عليه باقي المذاهب ا سالمية  النبي
األخر،، الذين تجاوزوا بعض المطوط فقال بعضهم بمطلق حجية قول 
الصحابة، وبعضهم بحجية البعض دون البعض اآلخر مع االختالف في 

ما هو مبحوث فدي محلده، ولكدن  تحديد وتعيين ماهية الصحابي، على
المهم أّن السنة الشريفة عند الشيعة ا مامية تأتي بالدرجدة الثانيدة بعدد 
القرآن الكريم، فهي المبّينة له والموضحة ألحكامه فال تقل أهميدة عدن 
أهميددة القددرآن بعددد التأكددد مددن صددحة الحددديث سددندًا وداللددة، قددال 

وظالالاهر مالالا فالالي »فددي جددواهر األصددول  هددد  1426)تاللنكددرودي 
يره« الفصول»  . 1)«بأن السنة ابارة ان نفس قول المعصوم وفعله وتقر
 

  الثًا: اإلجماع
يطلق ا جماع ويراد به معنيين، األول كما عليه القدماء وهو المعندى 

                                        
 .56. اللنكرودي، محمد حسن، جواهر األصول )تقرير بحث السيد المميني ، ص1
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األعم وهو ما كان موضع اتفا  وإجماع الفر  بغض الطدرف عدن كونده 
د المتأخرين ال يكدون كاشف عن رأي المعصوم أم  ير كاشف، بينما عن

، وهنداك بحدوث ا جماع حجة إال إذا كان كاشفًا عن رأي المعصوم
مطولة في أقسام وأدلة ا جماع مدذكورة فدي الكتدب األصدولية الفقهيدة 
االستداللية ال مجال لذكرها، ولكدن المهدم أن ا جمداع إذا ثبدت فهدو 
 حجددة يعتمددد عليدده فددي إثبددات الحكددم الشددرعي، قددال الطهرانددي

وأّما اإلجماع.... صار مصدرًا انالدهم حينمالا ااتبالر »  هد 1389 )ت
ّ بمعنى أّنه لالو اتفالق العلمالاء الالى رأي كاشفًا ان رأي المعصوم

فهو صواب ييالب  وانكشف منه أن ذل  الرأي مطابق لرأي اإلمام
 . 1)«األخذ به

 
 رابعًا: العقل

باريدة  فدي ال يوجد اختالف بين فقهاء ا مامية )أصولية كدانوا أم إخ
حجية العقل بكونه أحد المصادر الشرعية في استنباط األحكام الشرعية 
في الجملةأل إّنما االختالف في إمكان جريان حجيدة العقدل فدي جميدع 
الموارد وبأي نحو كان، فا خبارية من ا ماميدة ال تدر، حجيدة العقدل 

قالوا ال مطلقًا، نعم في مورد يمكن االعتماد عليه، ولكن في موارد أخر، 
إن »  هدد 1186)ت يصاب دين الله بالعقول، قدال الشديخ البحراندي

                                        
 .34. الطهراني، محمد محسن، حصر االجتهاد، ص1
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كان الدليل العقلالي المتعلالق بالذل  بالديهيًا ظالاهر البداهالة كقالولهم: 
يب في صحة العمل بالهّ وإاّل ال أي وإن   الواحد نصف اال نين ّ فال ر
لم يكن بديهيًا ال فإن لم يعارضاله دليالل اقلالي وال نقلالي فكالذل ّ وإن 

الد  اارضه دليل اقلي آخرّ فإن تأّيد أحدهما بنقلي كان الترجيا للمييَّ
بالدليل النقليّ وإاّل فإشّكالّ وإن اارضه دليل نقليّ فالإن تأّيالد ذلال  
العقلي أيضًا بنقلالي كالان التالرجيا للعقلاليّ إاّل أّن هالذا فالي الحقيقالة 
تعار  في النقلياتّ وإاّل فالترجيا للنقلالي وفاقالًا للساليد المحالّدث 

كثر. هذا بالنسبة العقلي بقول مطلقّ أّمالا لالو المتق دم ذكره وخالفًا لأل
يد به المعنى األخصّ وهو الفطري الخالالي مالن شالوائب األوهالامّ  أر
الذي هو حية من حيج المل  العالمّ وإن شّذ وجالوده بالين األنالام 

 . 1)«ففي ترجيا النقلي اليه إشكالّ والله العالم
يده المصادر الشرعية التي يعتمد علوعليه فالعقل د في الجملة د أحد 

 في المذهب ا مامي.
 

 املصادر احلديثية عند اإلمامية

هناك مصادر حديثية كثيرة عندد ا ماميدة كاندت فدي السدابق تعدرف 
باألصول األربعماسة، ولكن نتيجة ما تعرضت له هذه الكتب األصول قام 

فدي بعض ا مامية بجمع ما يمكن جمعده مدن هدذه األصدول وتدوينده 
                                        

 .133 – 132، ص1. المحقق البحراني، يوسف، الحداسق الناضرة، ج1
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مدددّون خدداص، ولكددن الكتددب األربعددة المعروفددة )الكددافي للكلينددي، 
واالستبصددار وتهددذيب األحكددام للطوسددي، ومددن ال يحضددره الفقيدده 
للصدو   تمثل كتب الدرجة األولى في االعتماد عليها عند الرجوع إلى 

، مضدافًا إلدى وجدود كتدب أحاديث النبدي واألسمدة مدن آل البيدت
ت على الكثير مدن األحاديدث والروايدات ومصادر حديثية أخر، اشتمل

عد من مصادر الدرجة  الشريفة عن أهل بيت العصمة والطهارة، ولكنها تم
الثانية، كوساسل الشيعة وبحار األنوار ونهج البال دة وبصداسر الددرجات 
و يرهددا مددن المسددفورات الحديثيددة الضددممة التددي تضددمنت آالف 

م وجدود الحدديث فدي األحاديث والروايات، يرجع إليها فدي حدال عدد
الكتب الرواسية األربعة، ثّم هناك معايير خاّصة فدي التعامدل مدع جميدع 

كرت في كتب الجرح والتعديل.  هذه األحاديث ذم



 

 

 
 
 

 املبحث الرابع: تعريف باملذهب املالكي

 
 هـ(179 - 93) صاحب املذهب مالك بن أنس

ي هو مالك بن أنس بن أبدي عدامر بدن عمدرو بدن الحدارث األصدبح
 المدني، كنيته  أبو عبد الله، وقد اختلف في نسب اختالفا كثيرا.

 
 شيوخه

ي نافع بن أبي نعيم، ومحمد بن المبدارك، وأبد  أخذ القراءة عرضا عن
بكر محمد ابن مسلمة، ومحمد بدن المنكددر، وابدن شدهاب الزهدري، 

 ويحيي بن سعيد األنصاري، وخلق كثير من التابعين يطول ذكرهم.

 
 نهمن روى ع

يحيي بن سعيد األنصاري، وأبدو األسدود   رو، عنه خلق كثير  منهم
بن نوفل، وزياد بن سعد، وابدن شدهاب، وابدن جدريج، وابدن عجدالن، 
والدراوردي، والليث، ونافع القارد، وأبدي حنيفدة، وصداحبيه، ووكيدع، 
وشددعبة، واألوزاعددي، و محمددد بددن إسددماعيل البمدداري، ومسددلم بددن 
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ليمان بدن األشدعث السجسدتاني، وأبدو عيسدى الحجاج، وأبو داود، وس
 محمد بن عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساسي.

 
 من تصانيفه

 الموطأ.د 

 رسالته إلى ابن وهب فى القدر والرد على القدرية.د 

 كتاب فى النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر.د 

 كتاب فى "التفسير لغريب القرآن".د 

 الة في األقضية، كتبها لبعض القضاة، عشرة أجزاء.رسد 

 رسالته إلى هارون الرشيد،في اآلداب والوعظ.د 

 
 تكوين املذهب، وموطنه، وانتشاره

نشأ مذهب مالك في المدينة، وانتشر في بالد كثيرة، فقدد أنتشدر فدي 
الحجاز ولكنه بتوالي األيام اختلفت أحواله، فكان تارة يعلو شأنه، وتدارة 

، يممل، حتى إنهم ذكروا أنه خمدل بالمديندة زمندا طدويال، حتدى أخر
 . 1)هد، فأظهره بعد خمول793تولى قضاءها ابنم فوحرن عام 

وجاء المذهب المالكي إلى مصر في حياة مالك، نقله تالميذه إليها، 
ونقله طلبة العلدم عدنهم، وقدد  لدب فدي مصدر حتدى جداء المدذهب 

                                        
  .433-432د أبو زهرة  "تاريخ المذاهب ا سالمية" ص ). الشيخ محم1
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 . 1)را َكَفَرَسْي ِرَهانالشافعي، فنازعه السلطان، حتى صا

ومن مصر انتقل إلى تونس، حتى أقصاه أسدم بن الفرات الذي اعتندق 
المذهب الحنفي، بعدما كان مالكًيا، َفَساَد المذهبم الحنفي إلى أن جاء 
المعز بن باديس، فحمل أهل تونس وما واالها من بدالد المغدرب علدى 

 . 2)المذهب المالكي وما زال مسيطرا إلى اآلن

، دفع ذلك ابدن حدزم وفى األندلس  كانت للمذهب المالكي السيادةم
الظدداهري إلددى أن يقددول  مددذهبان انتشددرا فددي بدددء أمرهمددا بالرياسددة 

الحنفدي بالمشدر ، والمدالكي باألنددلس وكدان للمدذهب   والسلطان
 . 3)المالكي في المغرب مثل ذلك

يدث والمذهب المالكي يلي المذهبين  الحنفدي والشدافعي، مدن ح
 . 4)انتشارهما

 
 أصول املذهب

كدان لده مدنهج فدي االسدتنباط هدد  179 -93)تإن مالك بن أنس 
الفقهي لم يدونه، ولكنه صدرح بكدالم يسدتفاد منده بعدض أصدول هدذا 
المنهج الذي أرسى دعاسمه تالمذته من بعده، الذين دونوا منهاجه، وهى 

                                        
  . 433-432. الشيخ محمد أبو زهرة  "تاريخ المذاهب ا سالمية" ص )1
  .433-432. الشيخ محمد أبو زهرة  "تاريخ المذاهب ا سالمية" ص )2
  .433-432. الشيخ محمد أبو زهرة  "تاريخ المذاهب ا سالمية" ص )3
  177طالب  "تطبيق الشريعة ا سالمية في البالد العربية" ص ). د/ صوفى أبو 4
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 . 1)األصول التي قام عليها المذهب

فدي كتابده "ترتيدب المددارك"  هدد 544)ت اضفقد ذكر القاضي عي
ولعل أوضح النصوص التي تشدير إلدى أصدول مدذهب مالدك مدا قالده 

، وابدن رشدد  2)في هذا الشأنوابن رشد، وابن حمدون القاضي عياض، 
، منهاج مالك  3)في كتابه "البهجة" وابن حمدون في "حاشيته على ميارة"

ه  أن منهداج إمدام دار الهجدرة، في االستنباط الفقهي، وخالصة ما ذكرو
أنه  يأخذ بكتاب الله أوال، فإن لم يجد نصدا مدن كتداب اللده لجدأ إلدى 

أقوال الصحابة، وأقضيتهم، وعمل أهل  -السنة، ويدخل في السنة عنده 
المدينة، ثم بعد ذلك يجيء القيداه، وا جمداع، واالستحسدان، وسدد 

أحياندا، وأحياندا العدرف الذراسع، والمصالح المرسلة، ومراعاة المالف 
 والعادة.

 والذي يستفاد من كالم القرافي أنها تبلغ أربعة عشر أصال، وهي 

 إجمداع أهدل المديندة. -4 ّمة.إجماع األ -3 السنة. -2 الكتاب. -1
 المصددددلحة المرسددددلة. -7 قددددول الصددددحابي. -6 القيدددداه. -5
 تقراء.االسدد -11 العواسددد. -10 البددراءة األصددلية. -9 االستصددحاب. -8

                                        
 . د/ محمد فاتح زقالم  432"تاريخ المذاهب ا سالمية" ص )  . الشيخ محمد أبو زهرة1

  ، وما بعدها.77"األصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها" ص)
  93/1. ترتيب المدارك" )2
  2/1. حاشية ابن حمدون" )3
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وقد زاد أحدهم  . 1)االستحسان -14 االستدالل. -13 سد الذراسع. -12
أصال أخر وهو  "شرع من قبلنا، شرع لنا"،.وبهذا يكون مجموع األصول  

 ستة عشر أصال.
 

 أهم تالميذ مالك الذين تفقهوا عليه

أبو محمد عبد العزيز بدن  -هد ، 185أبو حازم سلمة بن دينار )ت  -
ابن نافع، عبد الله بدن ندانع الصداسغ  - هد ،186 دي )تمحمد الدراور

ابن المبارك،  - هد ،176سليمان بن بالل القاضي )ت  - هد ،186)ت 
ابدن القاسدم عبدد  - هدد ،181شيخ ا سالم عبد الله بدن المبدارك )ت 

الرحمن بن القاسم العتقي، أثبت الناه في مالك، الزمه عشرين سدنة، 
ابدن فدرو ،  - هد ، 186لي القيرواني )ت شقران بن ع - هد ،191)ت 

 . 2)هد  176بن فرو  القيرواني )ت اعبدالله 

 
 أهم مصادر مذهب مالك

ّوَنت كتب متعددة في المذهب المالكي، أشهرها   دم

لمالدك بدن أندس، بروايدة سدحنون بدن سدعيد  "المدونة الكبر،" -1
" أصدل وتعددُّ "المدوندةالتنوخي عدن عبدد الدرحمن بدن القاسدم عنده. 

                                        
  .445تنقيح الفصول" ص ). 1
 . د/ علي جمعة محمد  "المدخل إلى دراسات المذاهب الفقهية".2
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 المذهب المالكي وعمدته.

هد ، وهى من أجدل 238الواضحة" لعبد الملك بن سليمان )ت "د 2
 الكتب الفقهية في المذهب.

المستمرجة العتبيدة علدى الموطدأ" لمحمدد العتبدي بدن أحمدد "د 3
 هد .255القرطبي )ت 

الموازيددة" لمحمددد بددن إبددراهيم ا سددكندري، ابددن المددواز )ت "ددد 4
 هد .269

الة" ويطلق عليها  )باكورة السعد . البن أبى زيدد القيرواندي الرس"د 5
 هد .386)ت 



 

 

 
 
 

 : نظرة تارخيية يف الفقه املقارناخلامساملبحث 

تحظى الدراسات المقارندة االصدولية والفقهيدة ومندذ قدرون طويلدة 
بأهمية كبر، لد، علماء المذاهب االسالمية، وخاصة أعدالم المدرسدة 

 االمامية منهم.
 تصر االهتمام بالدراسات المقارنة على الصعيد الحوزوي، بلولم يق

أدرك االكاديمون الحاجة الى هذا الندوع مدن الدراسدات، ورأوا ضدرورة 
من  (comparative studies) ذلك. ومن هنا تعتبر الدراسات المقارنة

كري أبرز الدراسات في الساحة األكاديميةأل لما توفره للباحث من نتاج ف
اف، وعطاء عقلي ألبناء اكثدر مدن مدرسدة فكريدة وتسدلي، متعدد االطر

االضواء على اآلراء الممتلفة والمداره المتعدددة االتجاهدات فدي أي 
حقل من حقول المعرفة والجددل العلمدي، األمدر الدذي يثدري الفكدرة 
ويغنيها منهجًا ومضدمونًا، ويفدتح اآلفدا  أمدام الباحدث ويوسدع داسدرة 

 المواضيع المبحوثة.
ج المقارن، منهج قديم قددم الفكدر ا نسداني، وقدد اسدتعمل والمنه

كأداة معرفية يتم من خاللها تحديد أو إبراز أوجه ا ختالف أو ا سدتالف 
والتشابه بين موضدوعين أو ظداهرتين أو شديئين متمداثلين، وهدذا يعندي 



 في الفقه اإلمامي والمالكي حقيقتها وموجباتها وأحكامها اآليات صالة 94

 

استحالة عقد مقارنة بين شيئين متناقضين تماما، ألنندا سدنكون أمدام مدا 
 . 1)تسميته بالمقابلة وليس المقارنةاصطلح على 

 
 املنهج املقارن يف الرتاث الفقهي اإلسالمي

كثدر مدن  إكتشف المسلمون المنهج المقارن مبكرا، واستعملوه فدي أ
حقل معرفدي  فدي الفقده والكدالم والفلسدفة..إلخ. وحسدب عددد مدن 
الباحثين المعاصرين، فإن المفكرين المسلمين الذين كتبدوا فدي الفقده 

)علم المالف أو المالفيات  كما يسميه القدماء، لم يتعرفوا  قارن أوالم
على هذا المدنهج عدن طريدق تدراث الحضدارات السدابقة، وإنمدا جداء 
استجابة لتطور فكرٍي حددث علدى أرض الواقدع، وثمدرة لنضدج البيئدة 
الفكرية ا سالمية. حيث نشدطت حركدة التدأليف والكتابدة والتأسديس 

خصوصًا علوم الفقده والتفسدير والحدديث والكدالم للعلوم ا سالمية، و
بعدده، فدي ا فتداء والدرأي،  والفلسفة.. لقد اختلدف صدحابة النبدي

واختلفت الروايات واألحاديث المنقولة عنهم، كما اختلفت تفسديراتهم 
للقرآن وتطبيقاتهم لبعض األحكام، فنقل التابعون هذه األقوال واألفعدال 

ة والممتلفة عنهم وحفظوهدا.. وبعدد انطدال  والمواقف واآلراء المتنوع
حركة التأسديس وا جتهداد مدع األسمدة األواسدل المؤسسدين للمدذاهب 

                                        
. انظر  في تعريف المنهج المقارن  د. قباري محمد إسماعيل، مناهج البحث في علم 1

 ا جتماع، منشأة المعارف باألسكندرية )د.ت 
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الفقهية والكالمية، وما تبع ذلك مدن تصدنيف وتدأليف وتقييدد للعلدم، 
أصبح بين يدي العلماء والفقهاء وطلبة العلم الدديني مدادة مهمدة، مدن 

ة، مشددفوعة بأدلتهددا وأصددول اآلراء المتعددددة وا جتهددادات المتنوعدد
 استنباطها وتفريعاتها.

 
 علم اخلالف وأهدافه

الم يعرف به كيفيالة »عرف األستاذ حاجي خليفة علم المالف بأنه  
إيراد الحيج الشرايةّ ودفالع الشالبهة وقوااالد األدلالة الخالفيالة بالإيراد 

الم باآلراء المختلفالة فالي حكالم »كما عرف بأنه   1)«البراهين القطعية
ابالن  لة الشراية ودليل كل رأي فيه وبيان الحق منها بالبرهان. أماالمسأ

خلدون فيرى أن الغاية مالن الالم الخالالف هالي نبيالان مألخالذ األئمالة 
 . 2)«ومثارات اختالفهم ومواقع اجتهادهم

ويعتبر ابن رشد االندلسدي مدن أبدرز ممدن دوندوا فدي مجدال الفقده 
صد"، والذي استعرض فيه المقارن في كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقت

                                        
ي الكتب والفنون، دار . انظر  حاجي خليفة مصطفى إبن عبدالله، كشف الظنون عن أسام1

 .721مادة علم المالف، ص  1إحياء التراث العربي.ج

. انظر  األستاذ محمد تهامي، مقال تحت عنوان "الدراسات المقارنة ودورها في التقريب 2
 بين المذاهب ا سالمية"، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب،

http://taghrib.org/pages/print.php?page=content&id=44&url=http://tag

hrib.org/pages/content.php 
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أقوال أسمة ا جتهاد في المذاهب األربعة، با ضدافة إلدى آراء المدذهب 
بأن غرضي في هالذا الكتالاب أن أ بالت »الظاهري، مصرحًا في مقدمته  

فيه لنفسي الالى جهالة التالذكرة مالن مسالائل األحكالام المتفالق اليهالا 
ا ييالري والمختلف فيها بأدلتهاّ والتنبيه الى نكت الخالف فيهالاّ مال

ميرى األصول والقوااد لما اسى أن يرد الى الميتهد من المسالائل 
كثالر هالي المسالائل  المسكوت انها في الشرعّ وهذه المسائل فالي األ
يبالًاّ وهالي  المنطوق بها في الشالرعّ أو تتعلالق بالالمنطوق باله تعلقالًا قر
المسائل التي وقع االتفاق اليهاّ أو اشتهر الخالف فيها بالين الفقهالاء 

إلالالى أن فشالالا  -رضالالي اللالاله االالنهم  -ميين مالالن لالالدن الصالالحابة اإلسالالال
. وهذا بالفعل ما جعل كتابه مدن أهدم الكتدب فدي الفقده  1)«التقليد...

 . 2)المقارن، وإن كان ينقصه الرأي الشيعي ا مامي والزيدي
وكان لعلماء المدرسة االمامية كلمتهم في هذا المضمار منذ القدرون 

ولى لعصر التدوين الفقه
م
،  3)ي الفتواسي، ومنذ عصر الشيخ الطوسدياأل

                                        
. انظر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي االندلسي، بداية المجتهد 1

 ونهاية المقتصد، المجلد االول، المقدمة، ملتقى أهل الحديث، المكتبة الشاملة.

 . محمد تهامي، مصدر سابق.2

تم بالدراسات المقارنة بل تجد ذلك واضحا في . لم يكن الشيخ الطوسي أول من اه3
مطاوي كلمات من سبقه من االعالم كالشيخ المفيد الذي يقول في باب الحج وهو 
يتحدث عن إجماعات الشيعة في مقابل إجماعات أهل السنة  )لم يجمع العامة في هذا 

واها من الباب على خالف ما اتفقت ا مامية عليه إال في مسألة واحدة.. وأما ما س
أحكام الحج فليس لإلمامية على ا طبا  فيه قول، إال وكافة العامة توافقهم عليه أو 
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الذي أهتم بهذا النوع من الدراسات المقارنة، حيدث اسدتعرض الشديخ 
أقوال وآراء أسمدة وفقهداء المدذاهب السدنية األربعدة، ثدم عدرض القدول 
ا مامي وأدلته، وفي ذلك يقول "وذكر مذهب كل ممالف على التعيين، 

، وأن أقدرن كدل مسدألة بددليل وبيان الصحيح منه وما ينبغدي أن يعتقدد
نحتج به على من خالفنا، موجب للعلم من ظاهر قرآن أوسنة مقطوع بها 

على ما يذهب إليه كثيدر  –أو إجماع أو دليل خطاب أو استصحاب حال 
  1)أو داللة أصل أو محتو، خطاب... –من أصحابنا 

وهكذا تواصلت حركة الدراسات المقارنة عامة والفقهية خاصة ترفدد 
لقدرون االمكتبة االسالمية بنتاجها الثر، وبالر م من الوقفة التي شهدتها 

االخيددرة  يددر أن الحيدداة عددادت اليهددا مددن جديددد لتشددهد السدداحة 
 االسالميةعامة الكثير من النتاجات الفقهية المقارنة، منها 

 محمدد لسديدل ،البيدت أهل ومذهب األربعة المذاهب على الفقه .1
 .ازحم ياسر الغروي،الشيخ

                                                                                             
بعضهم حسب ما قدمناه..  ويقول في باب أحكام البيوع  وليس في أحكام البيوع اتفا  
على شيء، في خالفه إجماع من العامة فأذكره على التفصيل، وكل مسألة اتفق أهل 

قول فيها أو اختلفوا، ففيها إجماع من العامة أو اختالف...)انظر  ا مامية عليها على 
الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، ا عالم بما اتفقت عليه ا مامية من األحكام، ص 

 هد .1413، مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة االولى، ايران، 35 -34

جامعة مدرسي ، نشر مؤسسة 46، ص1. انظر  الطوسي، محمد بن الحسن، المالف ج1
 هد1407الحوزة العلمية في قم المقدسة، الطبعة االولى، 
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 .لشيخ محمد جواد مغنية، لالفقه على المذاهب الممسة .2
الشديخ ، دراسة فقهية مقارنة بدين المدذاهب االسدالمية الحج فقه .3

 .نجف يمهد محمد
 . موسوعة عبد الناصر الفقهية أو )موسوعة الفقده ا سدالمي ، وقدد4

 هد.1381صدر أول جزء منها سنة 
   جزءًا.45بلغت ). الموسوعة الفقهية الكويتية، وقد 5
 . الفقه على المذاهب األربعة للجزيري.6
 . فقه السنة، للسيد سابق.7
  10. موسوعة الفقه ا سالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، في )8

 أجزاء.



 

 

 
 
 

 :الفصل الثاني
يف الفقه  موجبات صالة اآليات

 اإلمامي واملالكي
 
 

 ويتضّمن  ال ة مباحث:
ات صالة اآليات في الفقه المبحث األول: موجب

 اإلمامي
المبحث الثاني: موجبات صالة اآليات في الفقه 

 المالكي
المبحث الثالث: وجوه االّتفاق واالختالف بين 

 الفقهين





 

 

 
 
 

 موجبات صالة اآليات يف الفقه اإلمامي املبحث األول:

 
 -أي على نحو الموجبدة الجزسيدة  -وجوب صالة اآليات في الجملة 

لضروريات في الفقه ا مدامي، لدذا ذكدر السديد الحكديم )ت ا يعّد من
وجوب صالة اآليات أن هذا الحكم إجماعي  في تعليقه على هد  1390
 . 1)«بل لعّله ضروري في اليملة»وقال  

وقريب من هذه العبارة في شرح العدروة الدوثقى مدن أبحداث السديد 
 . 2)هد  1413)ت  الموسي

ي بعدض المدوارد التدي أطبقدت فال إشكال وال ريدب وال خدالف فد
الفقهاء على حكم الوجوب فيهدا، مدن قبيدل كسدوف  الروايات وكلمات

يعلم المكّلدف بده حدين حصدوله.  الشمس بسبب حيلولة القمر والذي
كمدا صدّرح  ويمكن أن يعّد هذا من متفردات مدرسدة أهدل البيدت

إذ قدال بدأن  هد  436 بذلك بعض الفقهاء، مثل الشريف المرتضى )ت

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .3ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .2 كبر، المم  .7ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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 . 1)«مما انفردت به اإلمامية»صالة كسوف الشمس والقمر  وبوج
صالالالة »  بددأن هددد  460وقددال الشدديخ الطوسددي فددي المددالف )ت 

يضة. وقال جميع ّنة الكسوف فر و ذكر هذه العبدارة   2)«الفقهاء: إنها سأ
 في الممتلف.  3)في المؤتلف هد  548بعينها الشيخ الطبرسي )ت 

بوجدوب  هدد  726مدة الحّلدي )ت وفي كتاب المنتهى صدّرح العالّ 
مالذهب »والقمر على كدّل مكلدف وأن هدذا هدو  صالة كسوف الشمس

صالة كسوف الشالمس  . وقال اليمهور كاّفة: إنفقهاء أهل البيت
ّنةّ وأكثرهم الى أن خسوف القمر كذل   . 4)«سأ

 
 تقسيم موجبات صالة اآليات

ا  ويمكددن أن نقسددم الموجبددات إلددى قسددمين، علددى أسدداه االّتفدد
وجوب الصدالة، فالقسدم األول  الموجبدات التدي  واالختالف في أصل

ب والقسدم الثداني  األسدبا اّتفق الفقهاء على أنها توجب صالة اآليدات،
 التي وقع االختالف في كونها توجب صالة اآليات.

                                        
 .17الشريف المرتضى، علي بن الحسين، االنتصار، ص  .1

 «جميع الفقهاء». والمقصود من 677ص  1ف، ج الطوسي، محمد بن الحسن، المال .2
 ا مامية. هم فقهاء المذاهب األخر، من  ير

 .237ص  1الطبرسي، فضل بن الحسن، المؤتلف من الممتلف بين أسمة السلف، ج  .3

 .78و  77ص  6العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .4
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 املطلب األول: املوجبات املّتفق عليها وهي الكسوف واخلسوف

ا مامّية فدي كونهدا توجدب صدالة الموجبات التي لم يمتلف فقهاء 
كسوف الشمس وخسوف القمر، إذ اّتفقت كلمدتهم  اآليات، تنحصر في

 على أنها توجب الصالة.
ا فكسوف الشمس سواء أكان كّليًا أم جزسيًا يوجب صالة اآليات، وكذ

ه أو بعضه. ولذا مدن الممكدن أن نقدول  خسوف القمر سواء احتجب كلُّ
اآليات عند حصول الكسوف أو المسدوف  هنا  إن الحكم بوجوب صالة

 به ا مامية. من ضروريات الفقه ا مامي، وهو مما انفردت
 

 األمر األول: استعرا  األدلة
با ضدافة إلدى  -ويمكن االستدالل لحكم الوجوب في هدذا القسدم 

 ، والروايات الكثيرة. 1)بدليلين  ا جماع -دعو، الضرورة 

                                        
ستداللي على تقديم دليل ا جماع، إن وجد، جرت طريقة العديد من مصادر الفقه اال .1

كان محّصاًل أم منقواًل. وذلك ألن ا جماع إن تّم، فهو مقّدم على النصوص، ولذا  سواء أ
ا جماع  ترك الفقهاء العمل بالمبر الصحيح إذا كان ممالفًا لإلجماع. والسبب هو أن

صحيحًا ضمن داسرة الظن  التام يورث العلم واليقين، بينما يبقى خبر اآلحاد وإن كان
تقديم دليل ا جماع على النصوص. نعم إذا كانت  المعتبر. وألجل ذلك ال بأه في

حينئذ هو التأييد  هناك مناقشة في ا جماع فاألفضل تأخيره عن النصوص، إذ يكون دوره
 للنصوص.
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 الدليل األول: اإلجماع

ل مراجعة كلمات أعالم فقهاء ا مامية )رضوان الله علديهم  من خال
ا مامّية قد اّتفقوا على وجوب صالة اآليات بالكسدوف  يمكن الجزم بأن

كّليًا أم جزسيًا. ومن هنا اهتّم كثير مدن  والمسوف، سواء أكان االحتجاب
على النصدوص. قدال  الفقهاء بذكر ا جماع دلياًل على الوجوب وقّدموه

 فددي دليددل وجددوب صددالة الكسددوف  هددد  436 المرتضددى )ت السدديد
 . 1)«والحّية الى مذهبنا إجماع الطائفة»

فريضدة   2)بأّن صالة الكسدوف هد  430وصّرح الشيخ الطوسي )ت 
ّم قال   هرة الحلبي  3)«إجماع الفرقة دليلنا:»ثم . وبعد أن ذكر السيد ابن زم

صدالة الكسدوف،  المفروضة وعدّد منهدا أقسام الصلوات هد  585)ت 
 . 4)«كل ذل  بدليل إجماع الطائفة»قال  

وكذا في طبقدة المتدأّخرين مدن فقهداء ا مامّيدة نجدد التصدريحات 
عندد  اآليدات واجبدة فدي مدذهب أهدل البيدت الواضحة بأن صدالة

 حدوث الكسوف والمسوف.
                                        

 .173الشريف المرتضى، علي بن الحسين، االنتصار، ص  .1

التعبير لصالة اآليات، وسيّتضح هذا من خالل أبحاث الرسالة إن يستعمل الفقهاء هذا  .2
 شاء الله تعالى.

 .677ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المالف، ج  .3

ْنية النزوع، ص  .4 ْهَرة الحلبي، حمزة بن علي،  م  .75ابن زم
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قالال الماؤنالا: »فدي المعتبدر   هدد  676يقول المحقق الحّلدي )ت 
األايالان. وقالال الشالافعي وأبالو حنيفالة  الالى صالة الكسالوفين فالر 

ّنة  . 1)«وأحمد: هما سأ
هذه الّصالالة »  هد  726وفي تذكرة الفقهاء قال العاّلمة الحّلي )ت 

. وهكذا صّرح الشدهيد األول  2)«المائنا أجمع فر  الى األايان اند
الوجالوب فيهالا إجمالاع  ودليالل»في الذكر، حيث قال   هد  776)ت 

 . 3)«األصحاب
ذا في طبقدات الفقهداء الالحقدة، نجدد تصدريحات كثيدرة فدي وهك

 هدد  676بعد ما ذكر قول المحقق الحّلدي )ت  كلماتهم. ففي الرياض
كسوف الشالمس أو »اآليات هو  في الممتصر النافع من أن سبب صالة

بال »  هد  1231)ت  قال المحقق الطباطباسي «خسوف القمر أو الزلزلة
لثال الةّ بالل الالى األولالين اإلجمالاع خالف أجده في شيء من هالذه ا

 . 4)«حقيقةً 
أجمالع »  هدد  1186وفي الحداسق النداظرة للمحقدق البحراندي)ت 

اليهم  الى وجوب الّصالة بكسالوف الشالمس  الماؤنا  رضوان الله

                                        
 .328ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .1

 .167ص  4ن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج العالمة الحّلي، الحسن ب .2

 .199ص  4الشهيد األول، محمد بن مكي، ذكر، الشيعة، ج  .3

 .120ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .4
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 . 1)«وخسوف القمر
راقي )ت  أن دعو، ا جماع قد  هد  1244بل اّدعى المولى أحمد النَّ

ا جماع هو الدليل على الوجوب، قدال فدي  وأن هذا استفاض بل تواتر،
الة الالالى وجالوب الّصالالالة  أجمالع الماؤنالالا»كتابده مسدتند الشدديعة   كافَّ

لكسوف الشمس وخسوف القمرّ واّدااء اإلجماع اليه قد اسالتفا  
 . 2)«تواترّ وهو دليلهّ مضافًا إلى النصو  المستفيضة بل

 الكسالوف»  هدد  940وفي جامع المقاصد للمحقدق الكركدي )ت 
ينّ فكانالا همالا األصالل فالي البالاب  يستعمل في كّل من احتراق القمر

يانّ والختصا  أكثر النصو  بهماّ وانعقالاد اإلجمالاع  ألنهما أكثر
 . 3)«الى شرايتهماّ واّتفاق األصحاب الى وجوبهما

بعدددم المددالف فددي  هددد  1414ويصددّرح المحقددق السددبزواري )ت 
قدّرب حكدم والمسوف، وفي  يرهما مدن اآليدا خصوص الكسوف ت يم

وتيالب انالد »فدي الكفايدة   الوجوب أيضًا وير، بأنه هو األشدهر، قدال
يا  كسوف الشمس وخسوف القمالر بالال خالالفّ وانالد الزلزلالة والالر

وبالالاقي أخالالاويف السالالماء واآليالالات المخوفالالة الالالى األشالالهر  المظلمالالة
 . 4)«األقرب

                                        
 .300ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .1

ستند الشيعة، ج  .2 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .223ص  6النَّ

 .464ص  2المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج  .3

 .108ص  1السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الفقه، ج  .4
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وهذا الوضوح في تحقق ا جماع عند فقهاء ا ماميدة، يكشدف عنده 
بقولده تعليقدًا علدى حكدم  هدد  1266 النجفدي )ت لجدواهرصاحب ا

بال خالف فيه أجده بينناّ بالل » الوجوب في صالة الكسوف المسدوف 
متالواترًا  اليهّ بل المحكي منه مستفيض إن لم يكن  1)اإلجماع بقسميه

 . 2)«كالنصو 
وذكر ا جماع أيضًا المحققون الذين تَلدوا صداحب الجدواهر، مثدل 

 . 4)هد  1413، والسيد الموسي )ت  3)هد  1390ت ) السيد الحكيم
 

 الدليل الثاني: النصو 
استند فقهاء ا مامّية )أعلى الله مقامهم  إلدى روايدات عديددة ثبدت 

هنداك روايدات صدّرح الكثيدر مدن الفقهداء بأنهدا  عندهم اعتبارهدا، بدل
                                        

أي ا جماع المحّصل والمنقول. أما األول فالمقصود منه وقوع االّتفا  على حكم أو  .1
الفتاو،. وأما الثاني فهو دعو، تتبع األقوال و موضوع، والفقيه يالحظ هذا االّتفا  بعد

ا خبار  وقوع االّتفا  على حكم أو موضوع، ينقله بعض األعالم، وإنما يؤخذ به من باب
عن وقوع االّتفا ، مثاًل لو ذكر العاّلمة الحّلي ا جماع في مسألة، فهذه دعو، بوقوع 

إجماع منقول، فلم هذه الدعو،، فهذا استناد إلى  االّتفا  فيها، وإذا استند الفقيه إلى
حّصله الفقيه بتتبع األقوال والفتاو،. وللمزيد من التفصيل، يراجع  الحكيم، محمد  يم

وما بعدها. وقد خصص بحثًا مفصاًل  259تقي بن محمد سعيد، األصول العاّمة، ص 
 .229لإلجماع في كتابه هذا ص 

 .400ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .2

ستمسك العروة الوثقى، ج ال .3  .3ص  7حكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .4 كبر، المم  .7ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ



 في الفقه اإلمامي والمالكي حقيقتها وموجباتها وأحكامها اآليات صالة 108

 

.  1)الفقهداء المتدأّخرين صحيحة السند وفق االصطالح المعدروف عندد
استفاضدتها،  ح الكثير منهم بأنها روايات كثيرة، واّدعى بعضدهموقد صّر 

 بل ذكر بعضهم أنها متواترة.
راقددي )ت  المتقّدمددة قددد صددّرحت  هددد  1244فعبددارة المحقددق النَّ

أّن  هدد  1266صاحب الجواهر النجفي )ت  . ويظهر من 2)باالستفاضة
إن لالم »مدة  عبارتده المتقّد  هذه الروايات متواترة إذ قال عن ا جماع في

 الدذي يددّل علدى أن النصدوص الداّلدة علدى «يكن متواترًا كالنصو 
الوجوب متدواترة بحسدب نظدره، وأن ا جمداع قدد يكدون متدواترًا مثدل 

 النصوص.
 هدد  1337وفي العروة الوثقى ذكر السيد محمد كداظم اليدزدي )ت 

كسالوف الشالمس »موجبات صدالة اآليدات همدا   أن األول والثاني من
 هدد  1390الحكديم )ت  وعّلق عليه السديد محسدن. «القمروخسوف 

وتشهد له النصو  الكثيالرة المصالّرحة بالأن صالالة الكسالوف »فقال  
يضة  . 3)«كصحيا جميل وغيره فر

                                        
نسب ابتكاره إلى العاّلمة الحّلي، أو أستاذه السيد أحمد ابن طاووه.  .1 وهو الذي يم

ي، عن هو  المبر الذي يرويه العدل ا مام والمقصود من المبر الصحيح في االصطالح
محمد  مثله العدل ا مامي، في جميع طبقات السند. يراجع  الغريفي، محّي الدين بن

 .24 جواد، قواعد الحديث، ص

 وقد تقّدمت قبل قليل، في الدليل األول. .2

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .3ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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وتقتضيه جملة من »بقوله   هد  1413وعّلق عليه السيد الموسي )ت 
يضالة كصالحيحة جميالل بالن  النصو  التي تضالّمنت توصاليفها بالفر

اج رَّ  . 1)«دت
وصّرح السيد محمد صاد  الروحاني المعاصر في موسوعته الفقهيدة 

تدّل  «روايات كثيرة إن لم تكن متواترة»ا جماع هناك  بأنه با ضافة إلى
تمضاف إلى الكسدوف فيقدال  صدالة  على وجوب صالة اآليات والتي قد

 . 2)الكسوف
ر وفي ثبوت حكم الوجوب باالستناد إلى الروايات الواردة فدي مصداد

وأما األخبار الداّلة الى ذل  بطرق »الشيخ االشتهاردي   ا مامّية يقول
 . 3)«األصحاب فكثيرة جداً 

 
 استعرا  الروايات

ا على والمهم بعد هذه المقّدمة هو التعّرض للروايات التي استدّلوا به
 الوجوب 

عن َجميل  هد  359  رو، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني )ت 1)
اج عن وقت صالة الكسوف في السااة »قال   ا مام الصاد  بن َدرَّ

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .7ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .206ص  5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  .2

 .152ص  16االشتهاردي، علي بناه، مدارك العروة، ج  .3
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وانالد غروبهالا. قالال: وقالال أبالو  التي تنكسفّ اند بلالوع الشالمسّ
يضةابدالله  . 1)«: هي فر

السند  الروايدة صدحيحة ال  بدار عليهدا، وقدد اسدتدّل بهدا الفقهداء 
صحيحة، كما نجد ذلك صريحًا في كالم المقدّده  وحكموا عليها بأنها

، والسديد  3)هدد  1009العاملي)ت  ، والسيد 2)هد  993)ت األردبيلي
في تقريرات  هد  1413)ت  ، والسيد الموسي 4)هد  1390الحكيم )ت 

 ، و يرهم. 5)أبحاثه
الداللة  وهذه الرواية من جهدة الداللدة ندّص صدريح فدي الوجدوب 

يضة.»  لقوله  «هي فر
غدًة وعرفدًا. وال إشكال في أن هذا اللفظ يدّل بوضوح على الوجدوب ل

 ير الوجوب، فالبد مدن قريندة واضدحة تصدرف  وإذا أريد استعماله في
 المقام. اللفظ عن الوجوب، وهي  ير موجودة في

عدن َجميدل  هد  381  رو، الشيخ محمد بن علي الصدو  )ت 2)
اج عن أبي يضالةّ »أنه قال   عبد الله الصاد  بن َدرَّ صالة العيدين فر

                                        
َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .1 ّر العاملي، محمد بن 4ح  464ص  3الكم . الحم

 .9914ح  483ص  7الحسن، وساسل الشيعة، ج 

 .412ص  2محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  المقّده األردبيلي، أحمد بن .2

 .125ص  4العاملي، سيد شمس الدين محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3

ستمسك العروة الوثقى، ج  .4  .3ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .5 كبر، المم  .7ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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يضة  . 1)«وصالة الكسوف فر
السند  ذكر العديد من الفقهاء أن هذه الرواية صحيحة، واستدّلوا بهدا 

بهدذه  هدد  993مدثاًل اسدتدّل المقدّده األردبيلدي )ت  على الوجوب.
دّم  3)الفقيه السيد محمد العداملي ، وكذلك 2)الرواية وصّرح بصّحتها ، ثم

فدي حداسقده  هد  1186)ت  تالهما المحقق يوسف بن أحمد البحراني
فدي  هدد  1205)ت  ، وكذلك أفاد المولى الوحيدد البهبهداني 4)ةالناظر

 . 5)مصابيح الظالم
الداللة  وهذه الرواية كسابقتها تاّمدة الداللدة علدى المطلدوب. وقدد 

، والشهيد الثاني  6)في المعتبر هد  676 الحّلي )ت استدّل بها المحقق
والسدديد أحمددد المونسدداري  ، 7)فددي روض الجنددان هددد  965)ت 
الداّلة علدى  بعد أن ذكر أن األخبار  8)في جامع المدارك هد  1405 )ت

                                        
ّر العاملي، 1453ح  504ص  1فقيه، ج الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره ال .1 . الحم

 .9915ح  483ص  7ج  محمد بن الحسن، وساسل الشيعة،

 .412ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .2

 .162ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3

 .300ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .4

 .432ص  2الوحيد البهبهاني، محّمد باقر محمد أكمل، مصابيح الّظالم، ج  .5

 .329ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .6

 .804ص  2الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان، ج  .7

 .550ص  1المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، ج  .8
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 . 1)الوجوب مستفيضة
 عن أبي عبد الله الصداد  هد  413  رو، الشيخ المفيد )ت 3)
يضة صالة الكسوف»أن  فإذا انكسفت الشمس »فاستدّل بها وقال   «فر

 . 2)«ركعات وأربع سيدات أو خسف القمر فصلِّ ركعتين فيهما اشر
ا ن عرفنالسند  الرواية مرسلة. لكن ال يضّر ا رسال بهذه الرواية بعد أ

 على الوجوب قد استفاضت إن لم تكن قد تواترت. أن الروايات الداّلة
في الرياض أّن هدذه  هد  1231بل قد يفهم من عبارة الطباطباسي )ت 

 هي بنفسها مستفيضة، قال بعد االستدالل با جمداع األلفاظ من الرواية
وهو الحّية فيهاّ مضافًا إلى »الكسوفين   على وجوب صالة اآليات في

يضة  . 3)«المعتبرة المستفيضة: صالة الكسوف فر
الداللدة  تددل هددذه الروايدة علددى الوجدوب، نظيددر داللدة الددروايتين 

 والثانية، فاللفظ فيها واحد. السابقتين في النقطة األولى
روايتين عن  هد  460   أورد الشيخ محمد بن حسن الطوسي )ت4)

ْمدران  الصاد  ا مام بطريقين ممتلفين  إحداهما عن محمد بدن حم
يضة»  الكسوف، قال  قال أبو عبد الله في حديث صالة .  4)«هي فر

ام عن أبي عبد الله واألخر، عن أبي أسامة زيد صالالة »قدال   الشحَّ
                                        

 ه.المصدر نفس .1

قِنعة، ص  .2  .209المفيد، محمد بن محمد، المم

 .120ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .3

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .4  .9920ح  484ص  7الحم
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يضة ل بروايدة إلدى االسدتدال . وقد استدّل بهما با ضافة 1)«الكسوف فر
 . 2)جميل

السند  ير، العديد من الفقهاء أن هاتين الروايتين ال اعتبار بهما مدن 
أنه يصحح  هد  993يظهر من المقّده األردبيلي )ت  جهة السند. نعم

ْمران  . 3)رواية محمد بن حم
الداللة  داللة المبرين واضحة، إذ لفظهدا مطدابق لمدا فدي األخبدار 

ا مدن ثة األولى. وال مشكلة في االستدالل بهمدالثال المتقّدمة في النقاط
ي باالستفاضدة بدل التدواتر فد جهة التأييد، خاّصة بعد أن صّرح الفقهداء

 األخبار الداّلة على الوجوب.
في الكسوف الذي حصل بعدد    ما رواه الفريقان من قول النبّي 5)

فدي  هدد  676. وقد استدّل به المحقق الحّلي )ت إبراهيم فقد ولده
فين فقهاء ا مامّيدة يدرون أن صدالة الكسدو معتبر، فقال بعد أن ذكر أنال

 ذلك  فرض على األعيان وأن بقية المذاهب ال يرون
وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيالات  لنا: ما رووه ان النبّي »

خّوف الله بهما ابادهّ وال يكسفان لموت أحد وال لحياتالهّ فالإذا  الله يأ
أبالالي الحسالالن  ومثلالاله روى األصالالحابّ االالن . 4)رأيالالتم ذلالال  فصالالّلوا

                                        
 .9921ح  485ص  7المصدر نفسه، ج  .1

 .677ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المالف، ج  .2

 .413ص  2ه األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج المقّد  .3

 سيأتي في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى تمريج هذا الحديث و يره مما رواه العاّمة. .4
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 . 1)«. وأمره الى الوجوبان النبّي  موسى
يشدير  «ومثله روى األصحاب ان أبي الحسن موسالى»وبقوله  

عن علي بن عبد الله قال  سمعت أبدا الحسدن  إلى رواية الشيخ الكليني
بض إبراهيم ابن رسالول اللاله» يقول  موسى جالرت فياله  إنه لما قأ

انكسفت الشالمس فقالال النالاس:  أما واحدة فإنه لما مات الث سننّ 
 المنبالر انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللاله فصالعد رسالول اللاله

ّم قال: يا أّيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من  فحمد الله وأ نى اليه  أ
يان بأمره مطيعان ]له[ ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته  آيات الله يير

ّم نزل انفإن انكسفتا أو و  المنبر فصّلى بالنالاس  احدة منهما فصّلواّ  أ
 . 2)«صالة الكسوف

إلددى هددذه الحادثددة بقولدده   هددد  726وأشددار العاّلمددة الحّلددي )ت 
. واسددتدّل الشددهيد الثدداني )ت  3)«كسالالوفهما صالالّلى انالالد والنبالالي»

ألن األمدر  «فصالّلوا»  على حكدم الوجدوب بقولده النبدّي  هد  965
 تمد عليها في المسالك، فأوردها وأورد روايدة أبدي. وأيضا اع 4)للوجوب

                                        
 .329و  328ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .1

َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .2 ّر العاملي، محمد بن 1ح  463ص  3الكم . الحم
 .9923ح  485ص  7الحسن، وساسل الشيعة، ج 

 .78ص  6العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .3

 .804الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان، ج ص  .4
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ّم قال    1)بن َكْعب وهذان الحديثان حّية الى من لالم يوجبهالا اينالًا »ثم
 . 2)«من العامة

برواية الشديخ محمدد  هد  1390 واستدل السيد محسن الحكيم )ت
عن علي بدن عبدد اللده، بعدد أن أورد  هد  329 )ت بن يعقوب الكليني

 . 4)هد  1405 المونساري )ت وكذلك السيد أحمد ، 3)صحيحة جميل
وقال السيد الروحاني المعاصر في وجوب صالة اآليات عند كسدوف 

 -مضافًا إلى ادم الخالف فياله  -وتدّل اليه »القمر   الشمس وخسوف
 . 5)«الكافي رواياتّ مثل خبر الي بن ابد الله المروي ان
عّبر َمن ذكرناهم  السند  الرواية ليست معتبرة من جهة السند، لذا لم يم

هذه الروايدة ال بالصدحيح، وال بدالموثق، وال بغيدره مدن  من األعالم عن
. ومع ذلك تصلح هذه الرواية  6)السندي التعابير التي تدّل على االعتبار

                                        
وركع خمس  فصّلى بنا رسول الله انكسفت الشمس الى اهد رسول الله»وفيها   .1

ليمان بن  «عات وسيد سيدتين...رك جستاني، سم الحديث. يراجع  أبو داود السِّ
َنن، ج هذا الحديث  . وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر1182ح  383ص  2 األشعث، السُّ

 أيضًا في المبحث الثاني من الفصل الثالث.

 .256ص  1الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك األفهام، ج  .2

ستمسك العروة الوثقى، ج  الحكيم، .3  .4و 3ص  7محسن بن مهدي، مم

 .550ص  1المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، ج  .4

 .207ص  5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  .5

لم يوثق، فهو مجهول. يراجع  الجواهري،  «الَبَجلي»وذلك ألن علي بن عبد الله وهو  .6
 .402رجال الحديث، ص  المفيد من معجم محمد بن محمد تقي،
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الروايدات الصدحيحة  لالستشهاد بهدا علدى المطلدوب مدن جهدة تأييدد
 وتقويتها.

ألن  -وهدو حكدم الوجدوب  -وب الداللة  الرواية تدّل علدى المطلد
 في الوجوب عرفًا، وال خالف في ذلك. األمر الوارد فيها ظاهر

 
 األمر الثاني: حصول الخوف ليس شربًا في الوجوب

البددد مددن ا شددارة إلددى أن وجددوب صددالة اآليددات عنددد الكسددوف 
حصول الموف، ال الموف الندوعي أي الدذي  والمسوف، ال يشترط فيه

 -مشروط في قسم مدن اآليدات  كما سنالحظ أنه -يحصل عند األ لب 
استعرضدناها  وال الموف عند شمص المكلف. وذلك ألن األدّلدة التدي

ستفاد منها أن الوجوب مشروط بدالموف. وكدذلك ا جمداع  مطلقة ال يم
 مطلق لم يقّيد بحصول الموف. فإنه

وهذا ما صّرح به فقهاء ا مامية، فقدال محمدد بدن الحسدن الفاضدل 
الى صالة الكسوفين اإلجماع والنصالو ّ »  هد  1137)ت  الهندي

 هد  1413وجهه السيد الموسي )ت  ، وبّين 1)«من غير اشتراا بالخوف
منظومة السيد  . وفي 2)«إلبالق النصو  ومعاقد اإلجمااات»بقوله  

                                        
 .365ص  4الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج  .1

ستند، ج  .2 كبر، المم  .8ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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   1)هد  1212بحر العلوم)ت 
 فرضهما ِمن دون شرٍط يشترْط  وفان فباالسم انضبْ، ددددأّما الكس

 أخاَف َمن شاهَده أو لم يَمْف  انكسَف البعضم أو الكلُّ انكسْف 
 

 األمر الثالث: االستتار بغير األر  والقمر
إلى أن صالة اآليدات هدل تجدب عندد كدل   2)بقي أن نشير باختصار

لم يكونا بالمتعارف، أي وإن لم يحصل االسدتتار  كسوف وخسوف، ولو
َهَرة الذي يقدع ال ، كما لو انكسفت 3)بالقمر أو األرض شمس بكوكب الزُّ

كسوف النيدرين  بين األرض والشمس؟ أم أن موضوع وجوب الصالة هو
المتعارف بحيلولة القمر أو األرض؟ قد وقع المالف في هدذه المسدألة 

                                        
 .176و  175بحر العلوم، مهدي بن مرتضى، الدّرة النجفية، ص  .1

له التي تجر إلى تمطي حدود ألن هذا البحث مطول ودقيق، ال يسع الموض في تفاصي .2
وإن اقتصر على  -استقصاء البحث في هذا األمر  الرسالة بشكل كبير. وربما يستدعي

 لكتابة رسالة مستقلة. -الفقه ا مامي فق، 

وجب حصول  .3 وجب حصول الكسوف، واستتار الشمس باألرض يم استتار الشمس بالقمر يم
االستتار بكوكب  ير األرض، ال يمكن  أن حصول المسوف، ولذا البد من ا شارة إلى

فرض في المسوف، وذلك ألنه ال يمكن لغير األرض أن يحجب نور الشمس عن  أن يم
القمر بشكل يؤدي لحصول المسوف لسكان األرض، إذ ال يوجد شيء أقرب لألرض 

فرض استتار النور بغير القمر في الكسوف، إذ يمكن أن يقع  من القمر، وعليه ينحصر
هرة أو عطارد بين الشمس واألرض كوكب ال بين الشمس واألرض  وهما كوكبان يقعان -زُّ

بشكل معين يمكن أن يؤدي الستتار نور الشمس لسكان األرض، فيقع الكسوف.  -
ستند، ج  يراجع  الموسي، أبو كبر، المم  .15و  14ص  16القاسم بن علي أ
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 .فقهاء مدرسة أهل البيت بين
فرأ، بعض الفقهاء أن الروايات مطلقة شاملة لكدل صدور احتجداب 

ة كاندت، فالمددار فدي ثبدوت وجدوب صدالة كيفي الشمس والقمر، بأي
 والمسوف. اآليات، على صد  تحقق عنوان الكسوف

وأما الكون لحيلولة األر  أو »  هد  1137قال الفاضل الهندي )ت 
رفالًا وال شالراًا وال فالي  القمرّ فال مدخل لاله فالي مفهومهمالا لغالًة وال اأ

بعالض  لحيلولالة اإلخافةّ فال إشكال في وجوب الصالة لهما وإن كانا
الكواكبّ فإن مناا وجوبهما اإلحساس باالنطماسّ فمن أحالّس باله 

وجبت اليه الصالةّ أحّس به غيره أو الّ كان االنطمالاس  كالًّ أو بعضاً 
 . 1)«األر  أو لغير ذل  لحيلولة كوكب أو -الى قول أهل الهياة  -

وخددالف آخددرون، فددذهبوا إلددى عدددم الوجددوب، لعدددم لدددليل، ألن 
الدوارد فدي الروايدات إنمدا هدو منصدرف لألفدراد  الكسوف والمسدوف

إن والقمر، ال مطلق االستتار  المتعارفة من انطماه النور في الشمس أو
 كان خفيًا.

ومنهم العالمة إذ رأ، أن األقو، عدم الوجدوب عندد انطمداه الندور 
ينشالأ: مالن االدم »أن ذكر أن في المسدألة إشدكال  بأحد الكواكب، بعد

                                        
. وكذا رأ، السيد 364ص  4الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج  .1

النور بحيث يكون مرسيًا للناه، يوجب الصالة.  الموسي، إذ ذهب إلى أن تحقق احتجاب
ستند، ج  كبر، المم  .15و  14ص  16يراجع  الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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يستفاد من المنيمين  الحّس ال يدل اليهّ وإنماالتنصيص وخفائهّ إذ 
ين في الحكالم.  الذين ال يو ق بهمّ ومن كونه آية مخوفةّ فتشار  النير

 . 1)«أقوى واألول
وفّصل البعض في االنطماه بغير المتعارف بين ما يظهدر للحدواه، 

 ال يظهر للحواه، فال تجب. فتجب الصالة، وما
أن هدذا  هد  1390كيم )ت وفي المستمسك ذكر السيد محسن الح

 . 2)«النصراف األدلة انهّ لعدم كونه آية»وذلك  الحكم هو المشهور
 

 نتيية البحث في الكسوف والخسوف
يّتضح مما تقّدم أنه ال إشكال وال خالف فدي وجدوب صدالة اآليدات 

المتعددارف، وإن لددم يحصددل مندده خددوف وفددزع.  عنددد كسددوف النيددرين
والنصدوص المطلقدة كثيدرة  لقدًا،فا جماع بقسدميه علدى الوجدوب مط

 وفيهددا الروايددات الصددحيحة سددنداً  -إن لددم تكددن متددواترة  -مستفيضددة 
ثبت بالقطع واليقين أن الكسوف والمسوف  ن موالصريحة داللًة، كّلها تم

وجب صالة اآليات. وفي أصدل هدذه الحكدم لدم  الظواهر الكونية التي تم
مكددن عددّد  يقددع المددالف بددين فقهدداء ا مامّيددة بددل ه فددي الجملددة مددن يم

 ضروريات أحكامهم الفقهية.

                                        
 .195ص  4العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .1

ستمسك ا .2  .7ص  7لعروة الوثقى، ج الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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نعم هناك خالف في ثبوت حكم الوجوب، إذا لم يكن انطماه النور 
كان االحتجداب بسدبب  يدر القمدر أو األرض، فدذهب  بالمتعارف، بل

هذه الصورة أيضًا، وخالف آخرون  بعضهم إلى أن حكم الوجوب يشمل
المتعارفدة ومدا ال  اهفنفوا الوجوب، وفّصل البعض بين ما يظهدر للحدو

 يظهر.
 

 املطلب الثاني: املوجبات املختلف فيها

في  ير الكسوف والمسوف وقع البحدث فدي اآليدات التدي توجدب 
الزالزل، والرياح الشديدة، والعواصف، والصدواعق،  صالة اآليات، مثل

. وقدد وقدع  1)لم تجدِر بهدا العدادة و ير ذلك من األحداث الكونية التي
الفقيده فدي  آلراء الفقهية تبعًا للمباني التي يعتمدد عليهدااالختالف في ا

عملية االستنباط الفقهي، كما هو الحدال فدي أبدواب الفقده األخدر،، أو 
اخددتالف الظهددورات العرفيددة التددي يراهددا الفقيدده فددي نصددوص  بسددبب

                                        
المراد من اآليات التي جرت بها العادة، هي التي نألف وجودها باستمرار، ويكاد يكون  .1

الناه، مثل الرياح واألمطار العادية والموسمية  لها حالة من الدوام والتكثر في حياة
وإن انقطع  ا،وتلبد السماء بالغيوم والبر  والرعد، و ير ذلك مما نتعاهده في حياتنا كثير

في بعض األوقات، أو اضطرب نظمه في أوقات أخر،. وأما الحوادث الكونية التي لم 
الحوادث التي ليس لها حالة من الدوام والكثرة، وال نتعاهدها  تجِر بها العادة، فهي تلك

والبراكين، والعواصف  في حياتنا بشكل مستمر ومنتظم، كما في حوادث الزالزل،
 صير المدمرة.الشديدة، واألعا
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االختالفدات التدي تقدع فدي أدوات االسدتنباط  الروايات، و ير ذلك من
 الفقهي.

في هذا القسم يدور حدول األخداويف، أي الظدواهر والبحث الرسيس 
فهل توجب صالة اآليات أم ال؟ وهدذه الحدوادث قدد  الكونية المميفة،

 بحثان. لكن سنفرد بحثًا مستقالً  تكون سماوية وقد تكون أرضية، فهذان
هدذا الماّصة ب للزلزلة كما فعل جماعة من الفقهاء، وذلك لدراسة األدّلة

كرت فيه بالمصوص.العنوان، واآلراء الت  ي ذم
 فاألبحاث هنا ثالثة، نجعلها في ثالثة أمور 

 
 األمر األول: وجوب الصالة اند أخاويف السماء

يظهر من مراجعة الكتب الفقهية أن أكثر الفقهاء يرون وجوب صدالة 
الحددوادث السددماوية المميفددة، فهددذا الحكددم هددو  اآليددات عنددد وقددوع

العديد من الفقهداء باألكثريدة أو  حالمشهور في الفقه ا مامي، ولذا صّر 
القالالول » فددي المدددارك  هددد  1009الشددهرة. قددال السدديد العدداملي )ت 

بوجوب الّصالة ألخاويف السماء كّلها كالظلمالة العارضالةّ والحمالرة 
ياح العاصفةّ والصالااقة الخارجالة االن قالانون العالادةّ  الشديدةّ والر

كثر  . 1)«مذهب األ
المشهور »بأن  هد  1186اني )ت وصّرح المحقق برسن أحمد البحر

                                        
 .127ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .1
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. وكدذلك صدّرح بالشدهرة  1)«األخاويف السماوية هو الوجوب ليميع
  3)هدد  1413المدوسي )ت  والسديد  2)هدد  1390السيد الحكديم )ت 

الوجوب  وأما»إذ قال   هد  1405وهكذا السيد أحمد المونساري )ت 
 . 4)«ألخاويف السماء فهو المشهور

 هدد  460ع صّرح بها الشديخ الطوسدي )ت بل هناك دعو، با جما
يالاح »ذكر وجوب صالة اآليات  في المالف، فبعد أن اند الزالزلّ والر

وغير ذل  من اآليالات  العظيمةّ والظلمة العارضةّ والحمرة الشديدةّ
 . 5)«دليلنا إجماع الفرقة»قال   «التي تظهر في السماء

الفقهداء، وهدي  وعلى أي حال، فإن المهدم هدو األدّلدة التدي أوردهدا
وصفوا بعضها بالصدحيح، وذكدروا  يرهدا مدن  النصوص الممتلفة التي

عدن   6)ا جمداع المنقدول باب التأييد واالعتضاد، با ضافة إلى دعدو،
 الشيخ الطوسي. ولنذكر هذين الدليلين 

                                        
 .301ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .1

ستمسك العروة الوثقى، ج  .2  .5ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .3 كبر، المم  .11ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .551ص  1وسف، جامع المدارك، ج المونساري، أحمد بن ي .4

 .682ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المالف، ج  .5

قد مّر بيان معنى ا جماع المنقول، والفر  بينه وبين ا جماع المحّصل. يراجع  المطلب  .6
المبحث، عند استعراض األدلة، تحت عنوان )الدليل  األول من القسم األول من هذا

 األول  ا جماع .
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 الدليل األول الى الوجوب: النصو 

فقيه والتهدذيب،   الرواية التي ذكرها األجالء الثالثة في الكافي وال1)
رارة ومحمد بن مسلم، قاال  قلنا ألبي جعفدر وقد رووها عن   هدذه زم

صّلى لها؟ فقال   الرياح والظلم التي يكون، هل كل أخاويف السماء »يم
يا أو فزع فصّل له صالة الكسوف حّتى ن من ظلمة أو ر سكأ  . 1)«يت

تها السند  الرواية صحيحة عند الفقهاء األعالم، وقدد صدّرحوا بصدّح 
وقواعدهم الرجالية، واسدتدّلوا بهدا علدى وجدوب  على اختالف مبانيهم

 المميفة. الصالة عند وقوع الحوادث السماوية
فدي كتبده بوجدوب الّصدالة  هد  776مثاًل صّرح العاّلمة الحلي )ت 

 «وتيالب ألخالاويف السالماء»وقال في المنتهى   ، 2)ألخاويف السماء
 . 3)بالصحيح هاواستدّل بهذه الرواية واصفًا إيا

، ومفلدح بدن  4)هدد  841وصّرح بصّحة الرواية ابن فهد الحّلي )ت 

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج ال .1  .9924ح  486ص  7حم

، تبصرة المتعلمين، 261ص  1العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، إرشاد األذهان، ج  .2
، قواعد 179ص  4، تذكرة الفقهاء، ج 287و  286ص  1، تحرير األحكام، ج 53ص 

 .76ص  2، نهاية ا حكام، ج 292ص  1األحكام، ج 

. وكذا في ممتلف 81ص  6العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .3
 .279ص  2الشيعة، ج 

 .423ص  1ابن فهد الحّلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع، ج  .4
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فدي  هدد  965، والشدهيد الثداني )ت  1)هد  900)ت  حسن الصيمري
األصا وجوبها لكالّل »المسالك   ، وقال في 2)الروضة، وروض الجنان

رارة ومحمد بن مسلم ان  . »(3الباقر مخوف سماوي لصحيحة زأ
والسديد   4)هدد  993بالصّحة المقدّده األردبيلدي )ت  وأيضًا صّرح

والمحقق يوسدف بدن أحمدد البحراندي )ت   5)هد  1009)ت  العاملي
فالظاهر هو القول المشهور ويدّل الياله  وكيف كان»إذ قال   هد  1186

مراقدهم  في  جملة من األخبار منها ما رواه المشايخ الثال ة  اطر الله
رارة ومحمد  . 6)«بن مسلم الصحيا ان زأ

و يددرهم مددن الفقهدداء المتددأّخرين ومتددأخري المتددأّخرين. ومددن 
والسدديد  هددد  1390محسددن الحكدديم )ت  المعاصددرين صددّرح السدديد

واستدال بها علدى الوجدوب  بصّحة هذه الرواية، هد  1413الموسي )ت 
 . 7)في المقام

                                        
 .188و  187ص  1الصيمري البحراني، مفلح بن حسن،  اية المرام، ج  .1

 2، روض الجنان، ج 253ص  1بهية، ج الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة ال .2
 .805ص 

 .257ص  1المصدر نفسه، مسالك األفهام، ج  .3

 .413ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .4

 .127ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .5

 .304، ص 10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .6

ستمسك العروة الوثقى، ج  .7 . الموسي، أبو القاسم 5ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
ستند، ج  كبر، المم  .11ص  16بن علي أ
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فصلِّ لاله صالالة »  الداللة  الرواية ظاهرة في الوجوب، ألن قولده
ظاهر في الوجوب كما هو واضح ال إشكال فيده.  أمر، واألمر «كسوفال

وجدوب الصدالة ألخداويف  وعليه يكون هدذا الدنّص كافيدًا فدي إثبدات
 السماء.

ودليل الوجوب في جميع ما قلناه »  هد  776قال الشهيد األول )ت 
ين من - رارة ومحمد بن مسلم  -األصحاب  مع فتوى المعتبر ما رواه زأ

يالاحقاال: قلنا ألبي جعفر في الصحياّ دّم  «والظلالم... : هالذه الر ثم
 . 1)«وظاهر األمر الوجوب»قال  

 
رارة ومحمد بن مسلم  مناقشتان في داللة رواية زأ

أنه قدد ينداقف فدي داللدة الروايدة  هد  1413ذكر السيد الموسي )ت 
 بمناقشتين 

 
 المناقشة األولى

صّلى لهاف»إن السؤال   وب بل هو سؤال عن لم يكن عن الوج «هل يأ
صالة اآليات عند الريداح والظلدم، وعليده يجدب حمدل  أصل مشروعية

 على االستحباب ال الوجوب. «فصلِّ له صالة الكسوف»  قوله

                                        
 .202ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .1
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 جواب المناقشة األولى

هدذه المناقشدة بدأن السدؤال عدن  هدد  1413رّد السيد المدوسي )ت 
مدن األمدور وذلدك ألن مشدروعية هدذه الّصدالة  المشروعية أمر بعيدد،

السيال انهالاّ ساليما مالن  فكيف يقع»الواضحة لد، العاّمة من الناه 
رارة ومحمالالد بالالن مسالاللم الالالراويين لهالالذا  األجالالالء واألاالالاظمّ نظالالراء زأ

 . 1)«جرم يكون السيال ان الوجوب ال غير الحديثّ فال
عن هذه المناقشة بدأّن  هد  1390وأجاب السيد محسن الحكيم )ت 

صّلى لها» فالإذا دخالل اليهالا »  2)رية ظداهرة فدي الوجدوبخب جملة «يأ
 . 3)«الوجوب االستفهام كان مفادها االستفهام ان

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .12ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

مبرية ظاهرة في الوجوب مثل صيغة األمر. وقد ذكروا ذهب الفقهاء إلى أن الجملة ال .2
المحقق المراساني إلى أن الجملة المبرية أظهر  ذلك في أبحاثهم األصولية، بل ذهب

المبرية، هل  في الوجوب من صيغة األمر. ففي كفاية األصول طرح تسا اًل حول الجملة
لّ بل تكون أظهر من الظاهر األّو »هي ظاهرة في الوجوب أم ال؟ وقال في الجواب  

ية الواقعة في ذل  المقام   -أّي الطلب  -الصيغةّ ولكنه ال يخفى أّنه ليست اليمل الخبر
مستعملة في غير معناهاّ بل تكون مستعملة فيهّ إال أّنه ليس بدااي اإلاالمّ بل بدااي 

 ل،يراجع  اآلخوند المراساني، محمد كاظم بن حسين، كفاية األصو. «البعث بنحو آ كد
 .71و  70ص 

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .6ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 المناقشة الثانية

ن»  إن قوله سكأ فصالّل لاله »قرينة توجدب حمدل األمدر   «حتى يت
االستحباب، وذلك ألن حمدل هدذا األمدر علدى  على «صالة الكسوف

خداويف السدماء الكسدوف عندد أ الوجوب، يعني أنه يجب إطالة صالة
باطدل قطعدًا  حّتى يتحقق سكون الحدوادث السدماوية المموفدة، وهدذا

 بضرورة الفقه.
 

 جواب المناقشة الثانية
هذه المناقشة بدأن هدذا الوجدوب  هد  1413دفع السيد الموسي )ت 

قيدد فدي )المدأمور بده  وهدو  «حتالى يسالكن»  قولده يبتني على أن
تى ترتفع اآلية، فهدذا ا شدكال ح الصالة، أي إنه يجب أن تؤدي الّصالة

صدحيح ألنده  يرجع للصالة، وهو  يدر «حتى يسكن» مبٍن على أن قيد
 . 1)خالف الظاهر، بل هو قيد لنفس األمر أو  اية لألمر

والحاصل  أن هاتين المناقشتين مردودتان، فيبقدى االسدتدالل بهدذه 
                                        

ن»وقال في توضيح الفر  بين أن يكون القيد  .1 قيدًا لنفس األمر أو يكون  اية  «حتى يسكأ
المعنى الى األول أّن األمر بالصالة باٍق إلى زمان ارتفاع اآلية وسكونهاّ نظير »لألمر  

لّصالة لدلو  الشمس إلى غسق الليل  والى الثاني أّن الغاية من األمر قوله تعالى:  أقم ا
وفائدة اإلتيان بهذه الصالةّ سكون اآلية وهدوؤهاّ نظير قول الطبيب: اشرب الدواء 

ستند، ج  يراجع . «حّتى تعافى كبر، المم  .12 ص 16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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 -ألعدالم وجيهًا، خاّصة أن جماعة كبيرة من الفقهداء ا الرواية الصحيحة
المتدأّخرين والقدريبين مدن عصدرنا  من القدماء والمتدأّخرين ومتدأخري

حكدم الوجدوب  قد استندوا إلى هذه الرواية فدي إثبدات -والمعاصرين 
 لجميع األخاويف السماوية.

 هد  381  الرواية التي ذكرها الشيخ محمد بن علي الصدو  )ت 2)
االن »  ام الصداد بن أبي عبد الله أنده سدأل ا مد عن عبد الرحمن

يا والظلمة تكالون فالي السالماءّ : والكسالوفف فقالال الصالادق الر
 . 1)«صالتهما سواء

السند  هذه الرواية صحيحة السند. ذكدر ذلدك العاّلمدة الحّلدي )ت 
واستدّل بها  ثبات الوجوب في أخاويف السماء،  في المنتهى هد  726

رارة ومحمد مدّر ذكرهدا فدي بدن مسدلم التدي  بعد أن استدّل بصحيحة زم
فدي  هدد  1009)ت  . ومثله تمامًا نهج السديد العداملي 2)النقطة األولى

 والسديد  4)فدي الحدداسق هد  1186والمحقق البحراني )ت   3)المدارك
. وكذلك صّرح بصّحة الروايدة  5)في الرياض هد  1231الطباطباسي )ت 

                                        
ّر العاملي، 1509ح  541ص  1يه، ج الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره الفق .1 . الحم

 .9925 ح 486ص  7ج  محمد بن الحسن، وساسل الشيعة،

 .81ص  6العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .2

 .127ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3

 .304، ص 10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .4

 .121ص  4طباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج ال .5
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 والسددديد المدددوسي  1)هدددد  1390 )ت الحكددديم السددديد محسدددن
 . 2)د ه 1413 )ت

فدي جدواب  الداللة  يكون الكالم في الداللة مدن جهدة أن قولده
هل يدّل على المساواة بين أخاويف السدماء  «سواء صالتهما»السؤال  

وجدوب الصدالة، وعليده يثبدت  والكسوف في جميع األمور، التي منهدا
مكدن المطلوب، أم يدّل على المساواة فدي الكيفيدة ال  يدر، وعليده ال  يم

 ب الصالة؟إثبات وجو
وقد اختلف فقهاء ا مامية )رضوان الله عليهم  في ذلك. فقد استدّل 

بهذه الرواية في إثبات الوجوب ألخاويف  هد  1413)ت  السيد الموسي
ظاهر اليواب المساواة بين صالالة » السماء، فقال بعد أن أورد الرواية 

وفالي الوجوبّ  الكسوف وبين الّصالة لسائر األخاويف السماويةّ في
 . 3)«خفى الكيفيةّ ال في الثاني فقطّ كما ال ي

فقددد استشددكل فددي  هددد  1390أمددا السدديد محسددن الحكدديم )ت 
ذهدب إلدى أن الظداهر مدن الجدواب هدو  االستدالل بهذه الروايدة ألنده

 . 4)«التسوية في الكيفية ال في الوجوب»
 «صالالتهما سالواء»  وعليه، إذا استظهر الفقيه من جواب ا مدام

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .7و 6ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .2 كبر، المم  .12ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 المصدر نفسه. .3

ستمسك العروة الوثقى، ج  .4  .6ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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الكيفية وفي الوجدوب، فإنده يسدتدل بالروايدة علدى  المساواة، أيعموم 
جماعدة مدن األعدالم، مدنهم  المطلوب، ألجل ذلك استدّل بهذه الرواية

 ، والمحقددقهددد  1009، والسدديد العدداملي)ت هددد  726العاّلمددة )ت 
 . 1)هد  1231، والعالمة الطباطباسي)ت هد  1186البحراني )ت 

ظدر المساواة في الوجوب، كمدا مدّر معندا ن وأما إذا لم يستظهر الفقيه
في أن المساواة فدي الكيفيدة دون  هد  1390)ت  السيد محسن الحكيم

مكن االستناد للرواية   ثبات المطلوب. الوجوب، فال يم
بعدد  -استدّل بهذه الرواية  هد  993ومع أن المقّده األردبيلي )ت 

إال أنه رأ، أّن هناك  -ها السند وأن العاّلمة استدّل ب أن ذكر أنها صحيحة
 . 2)الرواية الصحيحة خفاًء في االستدالل على الوجوب بهذه

عدن بريدد بدن معاويدة  هد  381  أيضًا رو، الشيخ الصدو  )ت 3)
قداال   عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصاد  ومحمد بن مسلم،

ها مالا لالم تتخالوف أن إذا وقع الكسوف أو بعض هذه اآليالاتّ»  فصاللِّ
يضة واقطع ما كنت فياله  يضةّ فإن تخّوفت فابدأ بالفر يذهب وقت الفر

يضة فارجع إلالى حيالث كنالت  من صالة الكسوفّ فإذا فرغت من الفر
 . 3)«قطعت واحتسب بما مضى

                                        
 شارة إلى المصادر عند بحث السند.وقد مّرت ا  .1

 .414ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .2

ّر 1527ح  549و  548ص  1الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره الفقيه، ج  .3 . الحم
 .9937ح  490ص  7الشيعة، ج  العاملي، محمد بن الحسن، وساسل
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السند  ذهب عّدة من الفقهاء إلى صّحة هدذه الروايدة، مدنهم السديد 
لددى ، واسددتدّل بهددا ع 1)فددي مدددارك األحكددام هددد  1009)ت  العدداملي

الصددحيحتين المتقددّدمتين فددي النقطددة األولددى  الوجددوب، بعددد أن أورد
 والثانية.

 . 2)هد  1186وكذلك المحقق البحراني)ت 
أن وجدوب صدالة اآليدات  هدد  1231وذكر السديد الطباطبداسي )ت 

عليدده روايددات صددحيحة، وذكددر هددذه الروايددة  ألخدداويف السددماء تدددّل 
إلى صّحة هذه الرواية  وأيضًا ذهب.  3)با ضافة إلى الروايتين السابقتين

 والسدديد  5)والمحقددق الهمددداني  4)هددد  1266صدداحب الجددواهر )ت 
 . 6)هد  1390محسن الحكيم )ت 
إذا وقع الكسالوف أو بعالض هالذه اآليالات »  الداللة  إن قولهما

ها هدو  «هالذه اآليالات»السماء، ألن الظاهر مدن  يشمل أخاويف «فصلِّ
الظلمدة والدريح والفدزع  نددهم مدن قبيدلاآليات المتعارفة المعهدودة ع

رارة ومحمد بدن مسدلم  والصاعقة، والتي ورد ذكر بعضها في صحيحة زم

                                        
 .128ص  4، مدارك األحكام، ج العاملي، محمد بن علي .1

 .304، ص 10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .2

 .121ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .3

 .406، ص 11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .4

 .288، ص 14الهمداني، رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، ج  .5

ستمسك العروة الوثقى، ج  .6  .5ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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من باب المثدال علدى  المتقدمة في النقطة األولى، فقد ذكرها ا مام
يا أو فالزع »السماء فقال   أخاويف كل أخاويف السماء من ظلمة أو ر

 «فصلِّ له صالة الكسوف.
 صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في النقطدة الثانيدة،وقريب منه ما في 

يا والظلمة تكون في السماءف.»  الصاد  فقد سأل ا مام  «ان الر
إذ رأ، أن  ألهدد  1413وقد ذهب إلى هذا المعنى السيد الموسي )ت 

إشارة إلى األخاويف »الواردة في الرواية هي  «اآليات بعض هذه»عبارة 
رارةالسماوية المذكورة في صحيحة   . 1)«ومحمد بن مسلم زأ

إذ لدم  ألولكنه استشكل في االعتماد على هذه الرواية من جهة السدند
 . 2)الرواية عنده، وصّرح بأنها ضعيفة سنداً  تثبت صّحة هذه

وعليه جعل االعتماد على هذه الرواية من باب التأييد، بعد أن اسدتند 
نقطدة األولدى للوجوب على الصحيحتين السابقتين في ال في االستدالل

 . 3)والثانية

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .10ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

إّنها غير نقية السندّ وإن اّبر انها »وذكر رأيه في بيان وجه الضعف في هذه الرواية  فقال   .2
يق ال يد المحّقق الهمداني كصاحب اليواهر بالصحيحةّ فإّن بر شيخ الصدوق إلى بر

يقه إلى محّمد بن مسلم ضعيفّ فإّن فيه الي  ميهولّ حيث لم يذكر في المشيخة. وبر
الموسي، أبو القاسم . «بن أحمد بن ابد الله بن أحمد البرقي ان أبيهّ وكالهما ميهول

ستند، كبر، المم  .10ص  16ج  بن علي أ

 .12ص  16المصدر نفسه، ج  .3
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فلم يرتِض االستدالل بهذه  هد  1390أما السيد محسن الحكيم )ت 
  ألنه اعتبر أن اسم ا شارة في قوله -صّرح بصّحتها  مع أنه -الرواية 

منده إجمدال موضدوع الحكدم،  مجمدل، ويلدزم «بعض هالذه اآليالات»
مكن أن نستفيد حكم الوجوب ألخاويف السما مدن هدذه  ءوبالتالي ال يم

الرواية، هذا با ضافة إلى أن ظداهر الروايدة هدو بيدان مشدروعية صدالة 
يضالة ال أصالل  في كّل »اآليات  وقت لآليالة مالا لالم يتخالّوف فالوت الفر

 . 1)«المشرواية
أنده  هدد  1266وقد يظهر بالتأّمل فدي كدالم صداحب الجدواهر )ت 

ن ، ألنده يدر، أن الظداهر مدهدد  1413 المدوسي )ت موافق لنظر السيد
والدذي يشدمل  «منهالا إرادة المتعالارف»بالضدرورة هدو  «هذه اآليات»

 . 2)األخبار الظلمة والريح والفزع الذي كان متعارفًا وورد السؤال عنه في
 فاألخاويف السماوية مصدا  لآليات المتعارفة، واآليدات المتعارفدة

 «بعض هذه اآليات.»  قوله هي المقصودة في
ة ممتلفدون فدي مدا يسدتظهرونه مدن هدذه والنتيجة أن فقهاء ا ماميد

االسدتناد إليهدا فدي إثبدات المطلدوب، وهدو  الرواية. فذهب جمع إلدى
أنها ظداهرة فدي بيدان  وجوب صالة اآليات عند أخاويف السماء، إذ رأ،

 المساواة في حكم الوجوب بين أخداويف السدماء والكسدوف، وذهدب

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج الحكيم، محسن بن مه .1  .6و 5ص  7دي، مم

 .406، ص 11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .2
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 آخرون إلى أن الرواية قاصرة عن إفادة ذلك.
صالّلى فالي »  اية كتاب دعاسم ا سالم عن ا مدام البداقر  رو4) يأ

يا العظيمةّ ]والظلمة[ّ واآلية تحدثّ وما كالان  الرجفةّ والزلزلةّ والر
صّلى في صالة كسوف الشمس  . 1)«والقمرّ سواء مثل ذل ّ كما يأ

السند  الرواية ليست معتبرة، ولذلك لم يصفها أحد من الفقهاء بدأي 
. لكدن  2)ة واالعتبار، بل صّرحوا بأنها مرسدلةالحجي وصف من أوصاف

كما لو كانت موافقدة أو قريبدة مدن  ذلك ال يمنع من حصول فاسدة منها،
المعتبدر  مضمون رواية صدحيحة، ممدا يجعلهدا تؤّيدد مضدمون المبدر

وتعضدده، وتشدكل قريندة إضدافية لقدّوة المضدمون. بدل ذهدب الشديخ 
ألنهدا مجبدورة بعمدل  -وإن كاندت مرسدلة  -حّجدة  الحاسري إلى أنهدا

 . 3)المشهور
الداللة  الروايدة ظداهرة فدي أن صدالة اآليدات واجبدة عندد الرجفدة، 

والظلمة، وما كان مثلها مدن الحدوادث، كمدا  والزلزلة، والريح العظيمة،
صدّلى للكسدوف  أنها واجبة عند الكسوف والمسوف. فكمدا يجدب أن يم

                                        
. النوري، ميرزا حسين بن 202ص  1المغربي، النعمان بن محمد، دعاسم ا سالم، ج  .1

ستدَرك الوساسل، ج   .6685ح  165ص  6محمد تقي، مم

ري بإرسالها. يراجع  الهمداني، رضا بن محمد صّرح المحقق الهمداني والسيد المونسا .2
. المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، 288ص  14هادي، مصباح الفقيه، ج 

 .551ص  1ج 

 .537الحاسري، عبد الكريم بن محمد جعفر، كتاب الصالة، ص  .3
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 ثلها.والمسوف، يجب أن يصّلى لهذه اآليات وما كان م
أن وجدوب صدالة  هدد  1186وبعد أن ذكدر المحقدق البحراندي )ت 

السماء هو القول المشهور، ذكدر أنده يددّل علدى هدذا  اآليات ألخاويف
. ومثلدده اسددتدّل  1)الروايددة القددول جملددة مددن األخبددار وعددّد منهددا هددذه

 . 2)بهذه الرواية في الرياض هد  1231الطباطباسي )ت 
راقي اكتفى بجعل هذه الرواية  هد  1244)ت  لكن المحقق أحمد النَّ

ألنده يدر، أن هدذه  -لكن ال من جهة ضعف السدند  مؤّيدًة للمطلوب،
بل لعدم صدراحة الروايدة فدي  -الرواية معتبرة النجبارها بعمل المشهور 

 . 3)الوجوب
  والظاهر أن مراده عدم ظهور الرواية في الوجوب، من جهة قولده

 حة ليست الزمة بل يكفي الظهور الذي هدوفإن الصرا وإاّل  «يصّلى...»
 حّجة بال إشكال.

ّدعى ظهور هدذا الكدالم فدي الوجدوب ألنده جملدة  هذا ويمكن أن يم
 . 4)المبرية ظاهرة في الوجوب خبرية، والجملة

                                        
 .304ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .1

 .121ص  4بن محمد علي، رياض المساسل، ج الطباطباسي، علي  .2

ستند الشيعة، ج  .3 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .226ص  6النَّ

   من بحث األخاويف السماوية.1وقد مّر بيانه في النقطة رقم) .4
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 الدليل الثاني الى الوجوب: داوى اإلجماع

وقد أشار لهذه الدعو، بعض الفقهاء، منهم المحقدق البحراندي )ت 
وأما غير هذه األسباب »بعد بحث الكسوفين والزلزلة   ، فقالد ه 1186

ليميالالع األخالالاويف  الثال الالة المتقّدمالالة فالالإن المشالالهور هالالو الوجالالوب
 . 1)«السماوية... ونقل الشيخ في الخالف إجماع الفرقة اليه

راقي )ت  أن وجوب صالة اآليدات لكدّل  هد  1244وذكر المحقق النَّ
ّ والسيد المرتضالى  هال 413ت مذهب المفيد  » مموف سماوي هو

وحسن بالن أبالي اقيالل  ّ هال 381والصدوقين  ت   2) هال 436 ت 
مالالاني  ت  ّ والحّلالالي  ت  هالالال 381ّ واإلسالالكافي  ت  هالالال 329العأ

ّ والقاضالالي المغربالالالي  ت  هالالالال 463والالالديلمي  ت  ّ هالالال 726
ينّ  ّ هال 460ّ والخالف للطوسي  ت  هال 363 وجمهور المتالأّخر

 . 3)«الفرقة اليهبل ان الخالف إجماع 
وفي التعليق على حكم وجوب الّصالة عندد أخداويف السدماء، رأ، 

هو األقوىّ بل هو المشهور نقاًل وتحصياًلّ بالل » صاحب الجواهر أنه
 . 4)«في الخالف اإلجماع اليه

                                        
 .300ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .1

 للسيد الشريف المرتضى. إطال  لفظ السيد عند فقهاء ا مامية ينصرف .2

ستند الشيعة، ج  .3 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .225ص  6النَّ

 .407ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .4
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اًل وهذا ا جماع منقول، فإذا لم يقل الفقيه بحّجيته، فدال يصدلح دلدي
ستند إليه مكن أن يم حكم الوجدوب، ولكدن يمكدن أن يكدون  في إثبات يم

 مؤيدًا.
 

 نتيية البحث في أخاويف السماء
إن حدوث اآلية السماوية المميفة، مثل الظلمدة الشدديدة، والريداح 

المفزعة، و ير ذلك من الظواهر السماوية المميفة،  العظيمة، والصاعقة
عّد من موجبات صالة اآليات عند السيد  أكثر فقهاء ا مامية، ولهذا قال تم

اسددتعرض  فددي ريدداض المسدداسل بعددد أن هددد  1231الطباطبدداسي )ت 
والالى هالذه » الروايات التي اسدتند إليهدا فدي إثبدات حكدم الوجدوب 

كثر المتقّدمينّ بالل االاّمتهم  ينّ وفاقا أل الروايات امل اامة المتأّخر
ياّ بالل  أيضًاّ ادا نادر ممن لم يتعّر  لغير الكسوفينّ وهو غير صر

في الخالف الى الرواية  المخالفةّ ولعّله لذا اّداى الشيخوال ظاهر في 
 إجماع الطائفةّ ولم ينقالل فيهالا فالي المنتهالى خالالف االن أحالد مالن

 . 1)«الطائفة
 

 األمر الثاني: وجوب الصالة اند أخاويف األر 
الظاهر أنه لم يذكر عنوان األخاويف األرضية أو الممدوف األرضدي، 

                                        
 .122و  121ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .1
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هاء ا مامّية القدامى، بل وال المتأّخرين في كتب فق ال في الروايات، وال
األخاويف السماوية، أخداويف  منهم، إذ التعبير المتكرر في كتبهم هو 

 السماء، المموف السماوي...
راقي )ت  المصّرح باله »في المستند   هد  1244ولذا قال المحقق النَّ

للوجوب هو: المخوف السماويّ أي الناشال  مالن  في النّص المثبت
كالصوت الشالديد الخالارج  -لو. وشموله لألخاويف األرضية جهة الع

من األر ّ والخسف الميرد االن الزلزلالة إن أمكالنّ وسالقوا جبالل 
ّلم ظهورها في ذل  فإنما هالو  - ونحوها في األخبار غير معلومّ ولو سأ

 . 1)«في بعض ابارات الفقهاء
فيمكن أن نجد في عبارات بعض الفقهاء بعض األلفاظ العاّمدة التدي 

ض اآليات السماوية واألرضية. و تمام الفاسدة نذكر بعد يمكن أن تشمل
 النماذج 

في بعض عبارات الفقهاء نجد إطالقًا فدي لفدظ اآليدات، أي مدن  - 1
عّبر السيد المرتضى بلفظ )اآليدات  مدن دون تقييدد،  دون أي قيد. مثالً 

وتيب هالذه الّصالالة »والمسوف   فقال بعد بيان الوجوب في الكسوف
ياح العواصفأ  . 2)«يضًا اند ظهور اآلياتّ كالزالزلّ والر

صالالة »فدي المراسدم   هدد  463وكذلك ابن حمدزة الدديلمي )ت 

                                        
ستند الشيعة، ج  .1 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .227و  226ص  6النَّ

 .76الشريف المرتضى، علي بن الحسين، جمل العلم والعمل، ص  .2
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ياح الشديدةّ واآليات. وهذه الصلوات واجبة  الكسوفّ والزالزلّ والر
 . 1)«الى من تكاملت له شروا التكليف

ب انالد تيال»  هد  726وفي إرشاد األذهان قال العاّلمة الحّلي )ت 
يا  كسالالوف الشالالمسّ و]خسالالوف[ القمالالرّ والزلزلالالةّ واآليالالاتّ والالالر

ركعالة خمسالة  المظلمةّ وأخاويف السماءّ صالالة ركعتالينّ فالي كالّل 
 . 2)«ركواات

في بعض العبارات إضدافة قيدد )العظيمدة  الدذي ال يمندع مدن  - 2
لآليات السماوية واألرضية. قال القاضدي ابدن البدّراج   الشمول والعموم

يالاح السالود  ف الشمسّ وخسوف القمالرّصالة كسو » والالزالزلّ والر
 . 3)«المظلمةّ واآليات العظيمةّ واحدةّ وهي واجبة ال ييوز تركها

هدرة )ت  نّية عنون السيد ابن زم البحدث فدي صدالة  هدد  585وفي الغم
في كيفية صالة الكسوفّ واآليات العظيمةّ ومالا » اآليات بهذا النص 

 . 4)«يتعّلق بها
العبارات إضافة قيد )لم تجِر بها العادة  كما فعدل ابدن في بعض  - 3

صالة كسوف الشمس وخسالوف »إذ ذكر أواًل أن  هد  598)ت  إدريس
ّم قال  «القمر فر  واجب ياح المخوفالةّ » ثم وكذل  اند الزالزلّ والر

                                        
 .80الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية، ص  .1

 .261ص  1العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، إرشاد األذهان، ج  .2

 .124ص  1القاضي الطرابلسي، عبد العزيز بن البّراج، المهّذب، ج  .3

ْه  .4 ْنية النزوع، ص ابن زم  .96َرة الحلبي، حمزة بن علي،  م
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الّصالالة لهالا  والظلمة الشديدةّ واآليات التي لم تيِر بها العادةّ تيب
 . 1)«مثل ذل 

إذ قال في الممتلدف   هد  726منه عبارة العاّلمة الحّلي )ت وقريب 
يالاح المظلمالةّ  واألقرب انالدي:» وجالوب الّصالالة للكسالوفينّ والر

للوجوب في الكسوفين  والزالزلّ وجميع األخاويف. لنا: إن المقتضي
 موجود في بالاقي األخالاويفّ وهالو كوناله آيالة خارقالة للعالادةّ فيثبالت

 . 2)«الوجوب
مكدن أن تشدمل الحدوادث األرضدية والظاهر أن مثل  هذه العبارات يم

المسف، وتصّدع الجبال، وانفجدار البدراكين، إذا كاندت  المميفة، مثل
 خارقة للعادة. بنحو يصد  عليها أنها آية مميفة

ة  وأما يظهر من بعض العبارات السابقة من أّنه يكفي صد  عنوان )آي
عبدارة السديد  موضوع وجوب صالة اآليدات، كمدا يظهدر مدن في تحقق

، فإنده البدد أن يحمدل هد  436)ت  والديلمي هد  436المرتضى )ت 
يدة آشيء إال وهدو  على إرادة اآلية بمعنى خاّص ال مطلق اآلية، إذ ما من

ّيدت اآلية ب )العظيمة  أو )ا  لتدي لدممن آيات الله تبارك وتعالى. ولذا قم
 تجِر بها العادة  في كلمات بعض األعالم.

ّكد ص ، أن المراد من اآليدات فدي هد  1266احب الجواهر )ت وقد أ
وإن لدم  «آيات الخوف والراب ال مطلالق اآليالات» صورة ا طال  هو

                                        
 .321ص  1ابن إدريس الحّلي، محمد بن منصور، السراسر، ج  .1

 .279ص  2العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، ممتلف الشيعة، ج  .2
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صدالة اآليدات ال تجدب عندد  تكن مميفة، إذ من المعلوم بالضدرورة أن
استشكل  حدوث كّل آية، وإن لم تكن من اآليات التي تنشر الموف، لذا

مدن تعمديم   1)هد  1212بحر العلوم )ت في ما يظهر من منظومة السيد 
 صالة اآليات عند كل آية إذ يقول  وجوب

موم في الرواية قتضى العم  فرضم الّصالِة عنَد كلِّ آية  ومم
كمالا هالو »لكنه احتمل أن المراد هو خصوص آية المدوف ال مطلقدًا 

وما فيها من التعليل والترتيب بحيث ال يخفالى  المنساق من النصو 
 . 2)«دنى مسكةالى من له أ

أن التقييد واجدب، فقدال   هد  1281ولذا رأ، الشيخ األنصاري )ت 
في كالمه قدس سره بالمخوفّ من جهة احتمال  الواجب تقييد اآلية»

 . 3)«كونها مقدمة لغضب أو مستعقبًا لشّر 
 

 النقطة األولى: الخالف في اآليات األرضية المخيفة
راجع كلمات األعالم من فقه اء ا ماميدة، يلمدس بوضدوح إن الذي يم

 صالة اآليات عند وقوع الحوادث األرضية المميفة. خالفًا حول وجوب
وللتطر  إلى منشأ االختالف، البد من ذكر األدّلة التدي اسدتند إليهدا 

                                        
 .179بحر العلوم، مهدي بن مرتضى، الدّرة النجفية، ص  .1

 .406ص  11، ج النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم .2

 .139ص  2األنصاري، مرتضى بن محمد أمين، كتاب الصالة، ج  .3
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وما هي المالحظات والمناقشات التدي أوردهدا مدن  من أثبت الوجوب،
 نفى الوجوب.

 
 الصالة اند األخاويف األرضيةالنقطة الثانية: وجهان إل بات وجوب 

يظهر من كلمدات المثبتدين لوجدوب الصدالة عندد اآليدات األرضدية 
 وجهين  ثبات الوجوب  المميفة، أنهم يعتمدون

الوجه األول  يعتمد في إثبات حكم الوجوب علدى النصدوص، فمدن 
ببعض ا طالقات، ودعو، شدمولها لكدّل آيدة مميفدة،  خالل التمّسك

حكدم الوجدوب، لكونهدا أحدد  ضية المميفدة فديتدخل الحوادث األر
 مصاديق اآليات المميفة التي توجب الصالة.

الوجه الثاني  يعتمد في إثبات حكدم الوجدوب علدى إلحدا  عندوان 
باألخاويف السماوية، وقد ورد الدنّص فدي وجدوب  األخاويف األرضية

تقدّدم الكدالم عنده فدي المطلدب  الصالة عند أخاويف السماء، والدذي
 ل.األو

والفر  بين الوجهين واضح، إذ األول يثبت الوجدوب مدن النصدوص 
الوجه ير، أن النّص يشدمل األخداويف األرضدية، أمدا  مباشرة، ألن هذا

السدماء، ولكدن األخداويف  الثاني يدر، أن الدنّص ممدتّص بأخداويف
على أنه  األرضية داخلة في عنوان أخاويف السماء الذي دّلت النصوص

 ما يلي الكالم عن كال الوجهين يوجب الصالة. وفي 
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 الوجه األول: إ بات الوجوب بإبالقات النصو 

فدي الموجبدات ومدا  هدد  1266بعد أن بحث صاحب الجواهر )ت 
راد من اآلية، رأ، أّن   األقو، هو وجوب صدالة اآليدات عندد وقدوع كدّل  يم

هو المشهور نقاًل وتحصالياًلّ » مموف سماوي، وصّرح بأن هذا الحكم
 «لخالف اإلجماع اليه.بل في ا

بل مقتضى كثير من الفتاوى وما سالمعته مالن األدّلالة االدم »ثم قال  
. والدذي  1)«وغيرهاّ كالخسف ونحالوه... الفرق بين أخاويف السماء

الفتداو،، هدو عددم  يظهر من عبارته أن مقتضى بعض األدّلة وكثيدر مدن
 فكالمسد -أي أخاويف األرض  -الفر  بين أخاويف السماء و يرها 

 ونحوه.
 

 استعرا  النصو  وما يرد اليها
ستدّل بها على وجدوب مكن أن يم  والمهم هنا هو بيان النصوص التي يم

 أخاويف األرض، من خالل التمّسك بعمومها، وهي  الصالة عند
بإسدناده عدن الفضدل بدن  هدد  381  رواية الشيخ الصددو  )ت 1)

علت للكسوف صالالة ألناله »  شاذان عن الرضا مالن آيالات وإنما جأ
درى ألرحمة ظهرت أم لعذابّ  فأحّب النبّي  الله تبار  وتعالىّ ال يأ

                                        
 407ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .1



 في الفقه اإلمامي والمالكي حقيقتها وموجباتها وأحكامها اآليات صالة 144

 

ه إلى خالقها وراحمهالا انالد ذلال ّ ليصالرفت االنهم شالّرها  أن تفزع أّمتت
حين تضّراوا إلى الله  مكروههاّ كما صرف ان قوم يونس ويقيهم

 . 1)«اّز وجّل 
وايدة أن الر هدد  1413السند  يظهدر مدن كدالم السديد المدوسي )ت 

ا مامية )رضوان الله عليهم  لدم يصدفوا هدذه  . وفقهاء 2)ضعيفة السند
 الرواية بما يدّل على حّجيتها.

بهذه الرواية مشيرًا إليها  هد  993نعم استدّل المقّده األردبيلي )ت 
من األخبار الداّلة الى العّلة الى ما نقل في الفقيهّ  وغير ذل »بقولده  

. والزم  3)«سالماوية لكالّل مخالوف أرضالية أوفإنها تدّل الى الوجالوب 
 كالمه أنه ير، حّجية العمل بهذه الرواية. وقدد يكدون ذلدك مدن خدالل

 االعتماد على قراسن توجب األخذ بمضمونها.
بهدذه  وكذلك استدّل السيد الروحاني المعاصر في فقه الصداد 

مكن االستدالل على حكم وجوب صالة اآليات عندد الرواية. فرأ، أنه  يم
العّلة الواردة في خبر الفضالل بالن  بمفهوم»الحوادث األرضية المميفدة 

 . »(4شاذان ان اإلمام الرضا
                                        

ّر العاملي، 1510ح  541ص  1الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره الفقيه، ج  .1 . الحم
 .9916 ح 483ص  7ج  محمد بن الحسن، وساسل الشيعة،

ستند، ج الم .2 كبر، المم  .8ص  16وسي، أبو القاسم بن علي أ

 .414ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .3

 .208ص  5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  .4
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ي الداللة  إن االستدالل بهذا النّص يعتمد علدى اسدتظهار العّليدة فد
كانت عّلة وجوب الصالة عند الكسوف، هو وقدوع  . فإذاكالم ا مام

در، ألرحمة ظهدرت أم فدإن تحقدق العّلدة وهدو  لعدذاب، اآلية التي ال يم
وجب ثبوت وجوب الصدالة، ألن  حصول اآلية التي قد تكون للعذاب، يم

 المعلول وهو حكم الوجوب ال يتمّلف عن عّلته وهي حدوث اآلية التي
مكن أن تكون للرحمة ويمكن أن تكون للعذاب.  يم

وهذه العّلة  ير ممتّصة بأخاويف السماء، بل هي شداملة للحدوادث 
مكن أن يترتب عليها العدذاب، مثدل المسدف  ميفة،األرضية الم التي يم

يب انفجار البراكين الذي قد يذ العظيم الذي يبيد الحرث والنسل، وكذا
 الحديد.

علت للكسالوف »  فوجه االستدالل بهذه الرواية هو قوله وإنما جأ
الدرى ألرحمالة ظهالرت أم  صالةّ ألنه من آيات الله تبار  وتعالالىّ ال يأ

الحكم لكّل مدا تحققدت  ّدعى أن هذا تعليل، وهو يثبتإذ الم «لعذاب
، النداه فيه العّلة، وعّلة الحكم هي وقوع اآلية التي توجب الموف لد،

تحقق العّلدة،  -مثل المسف  -وال شّك أن الحوادث األرضية المميفة 
وجب الموف لد، الناه. ألنها آية من  آيات الله تعالى التي تم

 هددد  1405د أحمددد المونسدداري )ت مناقشددة الداللددة  رّد السددي
النظالر إلالى »جهة أن هذا التعليل يحتمل فيه  االستدالل بهذه الرواية من
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يشكل التعّدي إلى  يدر  أي  1)«الحكمة فيشكل التعّدي إلى غير المورد
، هد  1390)ت  مورد الكسوف. وكذلك كان نظر السيد محسن الحكيم

 الى بيان حكمة»في الرواية  فذهب إلى أنه ال يبعد حمل التعليل الوارد
يع فليس هو بياندًا للعّلدة التدي يددور الحكدم مددارها وجدودًا   2)«التشر
 وعدمًا.

، فبا ضافة إلدى أّنده اسدتظهر مدن هد  1413وأما السيد الموسي )ت 
يع هالي الخالوفّ ولكّنهالا ليسالت بعّلالة ليلالزم  أّن حكمة»الرواية  التشر
 . 3)«دضعيفة السن»ذكر أن الرواية  «االّبراد

ضاف إلى هذه المناقشة  أّن قوله  أن تفزع فأحّب النبّي »  وقد يم
الاله علددى فهددم الوجددوب، ألّندده يمكددن أن يجتمددع مددع  ال يسدداعد «أّمتت

االسدتحباب، وال توجدد قريندة  االستحباب، بل قد يقال  إّنده ظداهر فدي
 تصرف هذا الظاهر إلى الوجوب.

مكن االعتماد على هذه الرواية ف و وهد -ي إثبات المطلوب وعليه ال يم
لإلشدكال فدي داللتهدا  -اآليدات عندد أخداويف األرض  وجوب صالة

 والمدشة في سندها.
بريدد  هد  381  رو، الشيخ الصدو  )ت 2) عن محمد بن مسلم وم

                                        
 .551ص  1المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، ج  .1

س .2  .4ص  7تمسك العروة الوثقى، ج الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .3 كبر، المم  .8ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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إذا وقع »قاال   جعفر الباقر وأبي عبد الله الصاد  بن معاوية عن أبي
ها ما تخالّوف أن يالذهب وقالت لم ت الكسوف أو بعض هذه اآليات فصلِّ

يضة واقطع ما كنالت فياله مالن صالالة يضةّ فإن تخّوفت فابدأ بالفر  الفر
يضالة فالارجع إلالى حيالث كنالت قطعالت  الكسوفّ فإذا فرغت من الفر

 . 1)«واحتسب بما مضى
السند  قد مّر الكالم عن السند، وأنده قدد صدّرح جماعدة مدن فقهداء 

 -ستدّلوا بهذه الرواية وعرفنا أن جماعة منهم قد ا ا مامية بصّحة السند،
وجوب صالة اآليات في أخاويف   ثبات -با ضافة إلى روايات أخر، 

 . 2)السماء
  الداللة  وأما وجده االسدتدالل بهدا هندا، فبددعو، شدمول قولده

ها»لألخاويف السماوية واألرضية، واألمر  «بعض هذه اآليات»  «فصاللِّ
 يدّل على الوجوب كما هو واضح عرفًا.

فددي  هددد  1413لداللددة  استشددكل السدديد المددوسي )ت مناقشددة ا
رأ، أنها نداظرة إلدى األخداويف السدماوية  االستدالل بهذه الرواية، ألنه

عدن األخداويف  . فهدو يسدتظهر مدن هدذه الروايدة أن السدؤال 3)خاّصة
 المعهودة، وهي الكسوف والمسوف وأخاويف السماء التي ورد السؤال

                                        
ّر العاملي، 1527ح  548ص  1الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره الفقيه، ج  .1 . الحم

 .9937 ح 490ص  7ج  محمد بن الحسن، وساسل الشيعة،

   من الدليل الثاني.3، النقطة رقم)قد تقّدم في األمر األول من بحث أخاويف السماء .2

ستند، ج  .3 كبر، المم  .13ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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 . 1)مسلمعنها في صحيحة زرارة ومحمد بن 
قدد استشدكل فدي  هدد  1390هذا وقد ذكرنا أن السيد الحكديم )ت 

الوجدوب بهدذه الروايدة، ألنده ذهدب إلدى وقدوع  أصل االستدالل علدى
اسدم ا شدارة فدي  ا جمال في موضدوع الحكدم بسدبب ا جمدال فدي

 با ضافة إلى دعو، أنها ظاهرة فدي بيدان «بعض هذه اآليات»  قوله
 . 2)في كّل وقت ما لم يتمّوف فوت الفريضةمشروعية صالة اآليات 

بدات ومن هنا يمكن القول  إنه ال يصّح االعتماد على هذه الرواية  ث
 اآليات في األخاويف األرضية. وجوب صالة

في المستدرك عن كتداب دعداسم  هد  1320  ما رواه النوري )ت 3)
صّلى في الرجفةّ والزلزل»قال   الباقر ا سالم عن ا مام يا يأ ةّ والالر

صّلى في  العظيمةّ ]والظلمة[ّ واآلية تحدثّ وما كان مثل ذل ّ كما يأ
 . 3)«صالة الكسوف للشمس والقمرّ سواء

 . 4)السند  قد مّر الكالم عن السند
الداللة  قد استند السيد الروحاني المعاصر إلى هذه الرواية  ثبدات 

                                        
   من الدليل الثاني.1قد تقّدم في األمر األول من بحث أخاويف السماء، النقطة رقم) .1

   من الدليل الثاني.3قد مّر كالمه في األمر األول من بحث أخاويف السماء، النقطة رقم) .2

  من الدليل 4مّر تمريجها في األمر األول من بحث أخاويف السماء، النقطة رقم) .3
ستدَرك الوساسل، ج  الثاني. يراجع  النوري، ميرزا حسين بن ح  165ص  6محمد تقي، مم

6685. 

   من الدليل الثاني.4األمر األول من بحث أخاويف السماء، النقطة رقم) .4
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بدن شداذان  مموف أرضي، بعد أن ذكر روايدة الفضدل الوجوب عند كّل 
  .1المتقّدمة في النقطة رقم )

صّلى»  ووجه االستدالل هو قوله ألّنه إخبار، وهدو يددّل علدى  «يأ
  الوجوب شامل لآليات األرضدية المميفدة لقولده . وهذا 1)الوجوب

 «واآلية تحدثّ وما كان مثل ذل .»
وال »  هدد  1405وفي جامع المددارك قدال السديد المونسداري )ت 

ق الّصالة بكل آية مخوفةّ ولو لالم تكالن سالماويةّ  ال بوجوبيبعد أن يأ
 . 2)«األصحاب بها تمّسكًا بعموم مرسلة الداائم إن كانت يتمّس 

أي قوله  إن كان يتمّسدك األصدحاب  -ويمكن أن يكون هذا التعليق 
تمرج الرواية من الضعف إلى االعتبدار والحّجيدة بعمدل  ألجل أن -بها 

 والعمل بمضمونها، فيتّم االستدالل. تناد إليهاكي يصّح االس  3)الفقهاء
ت ال تدنهض  ثبدا -كدالروايتين السدابقتين  -وعليه فإن هذه الرواية 

المشكلة في سندها، وعدم ثبوت العمل بها، وهذا مدا  المطلوب، لوقوع
 يمنع من انجبارها.

                                        
   من الدليل الثاني.1السماء، النقطة رقم) األمر األول من بحث أخاويف .1

 .551ص  1المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، ج  .2

بناًء على أن عمل األصحاب بالمبر الضعيف يجبر ضعفه، ويوجب إضفاء الحجية عليه،  .3
بهذا المبنى الكثير من الفقهاء، ولم يلتزم به البعض  فيصبح العمل به صحيحًا. وقد أخذ

نظر الهامف في النص رقم)ومن في النقطة   1هم السيد الموسي. لمزيد من التوضيح يم
 الرابعة )األدلة  من األمر الثالث.
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 الوجه الثاني: إ بات الوجوب من خالل اإللحاق بأخاويف السماء

مكدن إذا أمكن إ لحا  األخاويف األرضية بأخداويف السدماء، فإنده يم
لصالة اآليات عند حصدول اآليدات األرضدية المميفدة،  إثبات الوجوب

السماوية المميفة، وقدد مدّر تصدريح  وذلك لثبوت الوجوب في اآليات
األقوى بل هالو  هو»صاحب الجواهر بأن الوجوب في أخاويف السماء 

 . 1)«لخالف اإلجماع اليهالمشهور نقاًل وتحصياًل بل في ا
وقد وقع المالف بين األعالم في إمكان إثبات الوجوب في أخداويف 

الوجدده، فددذهب جماعددة إلددى إمكددان إلحددا  المموفددات  األرض بهددذا
آخددرون شددمول أخدداويف السددماء  األرضددية بأخدداويف السددماء، ونفددى

 والندافين. وال للحوادث األرضية. وبذلك اختلفت الر ، بدين المثبتدين
عرض ر يتهما وما بّينوه في هذه المسألة.بأ  ه أن تم

ويمكن أن نسدتفيد دعدو، شدمول األخداويف السدماوية للحدوادث 
ونسالبة »كالم الشهيد الثاني في الروضدة إذ قدال   األرضية المميفة، من

أو أراد بالسماء مطلق  األخاويف إلى السماء بااتبار كون بعضها فيهاّ
إلبالق نسبته إلى الله  ، 2)لسماء ونحوهالعلوّ أو المنسوبة إلى خالق ا

                                        
األمر األول من بحث أخاويف السماء، تحت عنوان  )الدليل األول على الوجوب  دعو،  .1

 ا جماع 

 السماء. هو أن يقال مثاًل  رّب السماء، وإله «ونحوه»المقصود من قوله   .2
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فددي  هددد  1231 . ومثلدده رأ، السدديد الطباطبدداسي )ت 1)«كثيالالرا تعالالالى
 . 2)الرياض

الظاهر »في مجمع الفاسدة   هد  993وصّرح المقّده األردبيلي )ت 
 . 3)«كّل ما يحدث فوق األر  أن المراد بالسماوية

مكن أن يصد فمثل هذه العبارات تدّل على أن األخاويف األ  رضية يم
نسبة  )أخاويف السماء  باعتبار أن النسبة إلى السماء بمعنى عليها عنوان

ومن المعلوم أن األخاويف األرضدية منسدوبة  الشيء إلى خالق السماء،
تكدون بهدذا االعتبدار مدن  إلى خالق السماء بال شدّك وال ريدب، فدإذن

 يدات فيهدا،مصاديق األخاويف السماوية التدي ثبدت وجدوب صدالة اآل
 فيثبت الوجوب في األخاويف األرضية أيضًا.

رارة ومحمددد بددن مسددلم  مكددن االسددتدالل بصددحيحة زم وبهددذا يم
يا أو » والتي جاء فيها   4)المتقّدمة كل أخاويف السماء من ظلمة أو ر

ن. سكأ  «فزعّ فصلِّ له صالة الكسوف حّتى يت
نسدبة بدعو، أن أخاويف السماء تشدمل األخداويف األرضدية، ألن 

لم تكن من جهة المكان، بل مدن جهدة المنشدأ،  السماء إلى األخاويف
السددماء. واألخدداويف  أي باعتبددار أن هددذه األخدداويف منشددؤها خددالق

                                        
 .253ص  1الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، ج  .1

 .122ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .2

 .414ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .3

 يل الثاني.  من الدل1األمر األول من بحث أخاويف السماء، النقطة رقم) .4
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 األرضية وإن كان مكانها األرض، إال أنها باعتبار أن منشدأها مدن خدالق
نسب للسماء أيضًا.  السماء فهي يمكن أن تم

 
 مناقشة القول بإمكانية اإللحاق

المانعون من إلحا  األخاويف األرضدية بأخداويف السدماء، ناقشدوا 
الرواية، ألّن احتمدال أن يكدون الوصدف فدي أخداويف  االستدالل بهذه

من هذا االسدتدالل، با ضدافة  السماء من جهة المكان يكفي في المنع
أي  -المنشأ  إلى أن احتمال أن يكون المقصود من الوصف هو من جهة

ال مدن جهدة المكدان، هدو  -سوبة إلى خدالق السدماء أن األخاويف من
 بعيد في حّد نفسه. احتمال

ميرد احتمال ال يبلغ حالّد الظهالور »وإن قلنا إنه  ير بعيد، فإنه يبقى 
.  1)«اليائز أن تكون اإلضافة مكانية ال سببية ليصّا التعويل اليهّ ومن

صدف عدم ثبدوت أن الو فاحتمال كون الوصف ألجل المكان، يكفي في
 ألجل المنشأ.

مدن أن يكدون المقصدود  هد  1390وكذلك منع السيد الحكيم )ت 
إشالالكاله »السددماوية مطلددق األخدداويف ا لهيددة، ألن  مددن األخدداويف

 . 2)«ظاهر

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .13ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

ستمسك العروة الوثقى، ج  .2  .7ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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الظالاهر مالن أخالاويف السالماءّ »وصّرح الروحداني المعاصدر بدأّن 
ال المنسوبة إلى خالالق السالماءّ فمالا  المخوفات الحاد ة فوق األر 

 نها فالي األر  كخالروج النالار مالن األر ّ ال يسالتفاد حكمالهيظهر م
 . 1)«منها

راقي )ت  مدا اّدعدي مدن شدمول  هد  1244وهكذا رفض المحقق النَّ
للحدوادث األرضدية المميفدة، فدذهب إلدى أن عددم  أخاويف السدماء

 . 2)المتعّين الوجوب في أخاويف األرض هو
 

 نتيية البحث في أخاويف األر 
وصلنا  ث السدابقة إلدى أن الحكدم بوجدوب الصدالة فدي األبحدافي تم

مشكل، أي يصعب فيه ترجيح الوجوب ولديس  اآليات األرضية المميفة
االختالف في النصوص التي يمكدن  من السهل فيه الحكم بالعدم، فوقع

لف في صّحة إلحا   عنوان األخاويف أن يستفاد منها الوجوب، كما اختم
 األرضية بعنوان أخاويف السماء.

توّقف بعض الفقهاء المعاصرين، فقالوا باالحتياط الوجوبي فيه، وقد 
  4)هدد  1327والميدرزا التبريدزي)ت   3)هد  1413الموسي)ت  كالسيد

                                        
 .208، ص 5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ،  .1

ستند الشيعة، ج  .2 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .226ص  6النَّ

 .195ص  1اسم بن علي أكبر، منهاج الصالحين، ج الموسي، أبو الق .3

 .199ص  1الميرزا التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، ج  .4
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وذهددب الشدديخ الوحيددد   1)المعاصددر والسدديد محمددد سددعيد الحكدديم
 . 2)المراساني المعاصر إلى أنه أحوط استحباباً 

 
 األمر الثالث: الزلزلة
ن مدهذه المفردة من اآليات تبعًا لما نهجده الكثيدر أفردنا البحث في 

المصوصددية حددول هددذا العنددوان فددي نصددوص  فقهاسنددا، لوجددود بعددض
 الروايات وكلمات الفقهاء.

فمع أن بعض الفقهداء ذهبدوا إلدى عددم وجدوب صدالة اآليدات فدي 
ة. ومدا المميفة، إال أّنهم أفتوا بالوجوب في آية الزلزلد الحوادث األرضية

 تمدّص عندوان كدّل منهمدا، وإن كدان ختالف في األدّلة التيذاك إال لال
 عنوان الزلزلة هو أحد أفراد الحوادث األرضية.

 ويتضّمن البحث في هذا المطلب النقاط التالية 
 

 النقطة األولى: داوى ادم الخالف في الزلزلة
بنظرة متأنية في كلمات فقهاء ا مامّيدة القددامى والمتدأّخرين، يجدد 

عددم المدالف فدي وجدوب صدالة اآليدات بدالزالزل  دعو، الباحث أن
نسب الخالف إلالى أحالد  أنه لم»ليست بعيدة، بل ذكر السيد الموسي  يأ

                                        
 .251ص  1الحكيم، محمد سعيد بن محمد علي، منهاج الصالحين، ج  .1

 .217ص  1الوحيد المراساني، محمد حسين بن حسن، منهاج الصالحين، ج  .2
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يحاً   . 2). وقّربه في الجواهر 1)«صر
ولنعضد هذا الكالم بشواهد فدي كلمدات الفقهداء المتقدّدمين التدي 

زلالت وكذل  إذا زل»ففي الفقه الرضوي   الزلزلة  صّرحت بالوجوب في
قنع يقدول 3)«األر  فصلِّ صالة الكسوف الشديخ الصددو   . وفي المم

إذا انكسالفت الشالمس والقمالرّ أو زلزلالت األر ّ أو »  هد  381 )ت
ياّ يا[ صفراء أو سوداء أو حمراءّ أو ظلمةّ فصالّل اشالر  هّبت الر ]ر

 . 4)«ركعاتّ وأربع سيدات
قنعدة  فدي المم  هدد  413ويصّرح بالوجوب أيضًا الشيخ المفيدد )ت 

. وفدي جمدل العلدم  5)«صالتهما اند الزالزل وهاتان الركعتان تيب»
أيضًا اند ظهور اآليات  وتيب هذه الّصالة»والعمل للسيد المرتضى  

ياح العواصف  . 6)«كالزالزل والر
صالالة كسالوف »  هد  460وفي المبسوط يقول الشيخ الطوسي )ت 

يالاح  فر  واجبّ كالذل  انالد الالزالزل الشمس وخسوف القمر والر

                                        
ستند، ج  الموسي، أبو القاسم بن .1 كبر، المم  .8ص  16علي أ

 .405، ص 11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .2

 .135ابن بابويه، علي بن الحسين، الفقه الرضوي، ص  .3

قنع، ص  .4  .141الصدو ، محمد بن علي، المم

قِنعة، ص  .5  .210المفيد، محمد بن محمد، المم

 .76مل العلم والعمل، ص الشريف المرتضى، علي بن الحسين، جم  .6
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صّرح بذلك في  . وأيضاً  1)«المخوفة والظلمة الشديدةّ ييب مثل ذل 
 الرساسل العشر وفي النهاية.

،  2)وأيضًا تجد التصريح بحكم الوجوب فدي المهدذب البدن البدّراج
 . 4)، وفي الوسيلة البن حمزة 3)هد  548 للطبرسي )ت وفي المؤتلف

ة، فتجدده واضدحًا فدي وأما في كلمات الفقهاء في الطبقدات الالحقد
والمحقدق الحّلدي )ت   5)فدي السدراسر هدد  598)ت  كالم ابن إدريس

وفي كدالم ابدن سدعيد   7)النافع وفي الممتصر  6)في الشراسع هد  676
 . 9)وفي كتب العالمة  8)هد  690الحّلي)ت 

                                        
، 194و  193، الرساسل العشر، ص 172ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج  .1

 .136النهاية، ص 

 .124ص  1القاضي الطرابلسي، عبد العزيز بن البّراج، المهّذب، ج  .2

 .239ص  1الطبرسي، فضل بن الحسن، المؤتلف من الممتلف بين أسمة السلف، ج  .3

 .112حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة، ص  ابن .4

 .321و  320ص  1ابن إدريس الحّلي، محمد بن منصور، السراسر، ج  .5

 .90ص  1المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، شراسع ا سالم، ج  .6

 .38المصدر نفسه، الممتصر النافع، ص  .7

 .109ابن سعيد الحّلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشراسع، ص  .8

تعلمين، 261ص  1العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، إرشاد األذهان، ج  .9 ، َتبصرة المم
، ممتلف 292ص  1قواعد األحكام، ج  ،286ص  1، تحرير األحكام، ج 53ص 

 .76ص  2، نهاية ا حكام ج 80ص  6، منتهى المطلب، ج 279ص  2الشيعة، ج 
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 النقطة الثانية: داوى اإلجماع في الزلزلة

ه واضدح فدي كدالم الشديخ صّرح بعض الفقهاء بوقوع ا جماع، ولعلّ 
 . 1)«دليلنا إجماع الفرقة»إذ يقول   الطوسي في المالف

وتظهر دعو، ا جماع من العاّلمة فدي التدذكرة، فقدد ذكدر أن صدالة 
وكذلك فدي المنتهدى إذ  «اند المائنا أجمع»الزلزلة  اآليات تجب في

 . 2)«للزلزلة أيضا قال الماؤنا: تيب صالة الكسوف»يقول  
وأما دليل وجوبهالا »، بقوله  هد  993لمقّده األردبيلي )ت وقّربه ا

. ومثله في تقريب ا جماع  3)«األصحاب والخبر للزلزلةّ فكأنه إجماع
راقددي، إذ قددال   األر ّ وكأنالاله أيضالالًا  وتيالالب لزلزلالالة»المحقددق النَّ

 . 4)«إجمااي
 

 النقطة الثالثة: إهمال ذكر الزلزلة اند بعض األاالم
بعض الفقهاء لم يذكروا الزلزلة ضمن موجبات  نعم هنا بحث في أن

عّد هذا خالفًا منهم أم ال؟ صالة اآليات، فهل  يم
ففي الكافي في الفقه تحت عنوان )فصل فدي صدالة الكسدوف  قدال 

                                        
 .682ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المالف، ج  .1

نتهى المطلب، ج  .2  .80ص  6العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، مم

 .413ص  2المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج  .3

ستند الشيعة، ج  .4 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .224ص  6النَّ
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كسوف الشمس وخسوف القمر فر  الالى كالّل مالن  صالة»الحلبي  
هددرة  . ولددم يددذكرها 1)«الالالم بالالذل  مالالن المكلفالالين )ت السدديد ابددن زم

 . 2)أيضًا فاقتصر على ذكر الكسوف واآليات العظيمةد  ه 585
في الدذكر، إلدى إهمدال ذكدر  هد  776وقد أشار الشهيد األول )ت 

تيب الّصالة أيضًا للزلزلةّ نالّص »الفقهاء، فقال   الزلزلة من قبل بعض
نيد لم يصّرح به ولكن ظالاهر كالماله ذلال ّ  اليه األصحاب. وابنأ اليأ

هرةّ وأمالا  حيث قال: تلزم الّصالة اند كّل مخوف سماويّ وكذا ابن زأ
فلالم يعالر  لغيالر الكسالوفين. لنالا: فتالوى األصالحابّ  أبو الصالالح

 . 3)«وصحاح األخبار
راقي )ت  لعددم تعدّرض بعدض  هدد  1244وكذلك أشار المحقق النَّ

قّرب أّن وجوب صالة اآليات للزلزلة إجمداعي،  األعالم للزلزلة، بعد أن
هرةنعمّ لم يتعرّ »فقال   والحلبي لهاّ بالل األخيالر    اإلسكافي وابن زأ

 لم يتعّر  لغير الكسوفينّ ولكن األولين ذكرا كالّل مخالوف سالماويّ
 . 4)«واندراجها تحته محتمل

                                        
 .155أبو الصالح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، ص  .1

ْنية النزوع، ص ابن زم  .2  .96ْهَرة الحلبي، حمزة بن علي،  م

 .201ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .3

ستند الشيعة، ج  .4 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم . والمقصود من أن 224ص  6النَّ
محتمل، هو أن بعض الفقهاء قد ير، شمول  اندراجها تحت عنوان أخاويف السماء

ْهَرةأخاويف ا منهم،  لسماء ألخاويف األرض ومنها الزلزلة، وقد يكون ا سكافي وابن زم
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 هدد  1266وفي مقام الجواب عن ذلك  رأ، صاحب الجدواهر )ت 
مالراد »ألنده قدد يكدون  «ال صراحة فيه بالخالف» أن إهمال ذكر الزلزلة

 . 1)«ثال ال االقتصاراليميع الم
فبعد أن بحث انحصار فتداو،  هد  1186وأما المحقق البحراني )ت 

وأنت خبيالر بالأن ميالرد »الفقهاء في بعض اآليات، قال   وكلمات بعض
 . 2)«يستلزم القول باالنحصار ذكر بعض األسباب وادم ذكر غيرها ال

ستفاد من عبارة الرياض الطبطبداسي )ت  ليدل أن الق هدد  1231وقد يم
لم يتعّرض لبعض اآليات، فال يكون ذلك صدريحًا  النادر من األعالم إذا

 . 3)وال ظاهرًا في الممالفة
الخالالف مالن إهمالهالا »استشعر  هد  1413نعم السيد الموسي )ت 

. وا شعار مرتبدة  4)«كلمات جمع من القدماء وادم التعّر  إليها في
 أدنى من الظهور كما ال يمفى.

دّدعى ولذا ال يكون ك المده ممالفدًا لمدا فدي الريداض، ويمكدن أن يم
الممالفددة الصددريحة بددين فقهدداء ا ماميددة  االّتفددا  علددى عدددم وقددوع
 المتقدمين وال المتأخرين.

                                                                                             
فيحتمل أنهما لم يذكرا الزلزلة، ألن ذكر المموف السماوي واالقتصار عليه، يغني عن 

 ذكر الزلزلة مستقاًل.

 .407ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .1

 .303ص  10داسق الناضرة، ج البحراني، يوسف بن أحمد، الح .2

 .121ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .3

ستند، ج  .4 كبر، المم  .8ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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 النقطة الرابعة: استعرا  األدّلة

  منهايمكن أن يستدل لحكم الوجوب في الزلزلة بنصوص، 
وسالأل سالليمان »بأسناده   هد  381  ما رواه الشيخ الصدو  )ت 1)

ان الزلزلالة مالا هاليف فقالال: آيالة. فقالال: ومالا  الديلمي أبا ابدالله
فإذا أراد الله  سببهاف قال: إن الله تبار  وتعالى وكل بعروق األر  ملكاً 

أن يزلزل أرضًاّ أوحى إلى ذل  المل  أن حّر  ارق كذا وكالذا. قالال: 
وتعالالى المل  االرقت تلال  األر  التالي أمالر اللاله تبالار   فيحّر  ذل 

أصنعف قال: صلِّ صالالة  فتتحر  بأهلها. قال: قلت: فإذا كان ذل  فما
 . 1)«الكسوف

لهددذه الروايددة طددريقين.  هددد  381وقددد ذكددر الشدديخ الصدددو  )ت 
سليمان الديلمي، واآلخر في العلدل عدن محمدد  أحدهما في الفقيه عن

 بن سليمان الديلمي.
وصف في كلم ات األعالم بشيء من السند  الرواية ضعيفة، ولذا لم تم

واالعتبار، بل صّرحوا بضعفها، فقدال المحقدق الحّلدي  أوصاف الحّجية
وهالذه الروايالة ضالعيفة »الروايدة   في المعتبر بعد أن أورد هد  676)ت 

 . 3)المدارك في هد  1009. وهكذا عبر السيد العاملي )ت  2)«السند
                                        

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9926ح  487ص  7الحم

 .329ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .2

 .126ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3
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بضددعف السددند فددي  هددد  1413وقددد صددّرح السدديد المددوسي )ت 
و اقة سليمان وال ابناله محمالدّ بالل قالال  لعدم  بوت»طريقين، وذلك ال

عمالل بمالا انفالردا  النياشي: إنه غاٍل كذابّ وكذل  ابناله محمالدّ ال يأ
 . 1)«به

دعو، انجبار سند الرواية  ولكن، في قبدال ذلدك قدد يقدال  إن سدند 
روايدة إال أنه ال مانع من االعتمداد علدى هدذه ال الرواية وإن كان ضعيفًا،

 نها مجبورة بعمل المشهور.أل
قد صّرح بضعف السند إال أنه  هد  726فمع أن المحقق الحّلي )ت 

ضمن األدّلة التي ساقها لالستدالل على وجدوب صدالة  ذكر هذه الرواية
 . 3)السيد العاملي في مدارك األحكام ومثله سلك  2)اآليات عند الزلزلة

في الذخيرة بهذه  د ه 1090وبعد أن استدّل المحقق السبزواري )ت 
وضعف الروايالة سالندًا وداللالًة يّتياله بعمالل األصالحاب » الرواية، قال 

 . 4)«وفتاويهم
إلى أن العمدة فدي االسدتدالل  هد  1390وذهب السيد الحكيم )ت 

.  5)«المنيبالر ضالعفه بالعمالل»هو خبر سدليمان  على الوجوب للزلزلة
                                        

ستند، ج  .1 كبر، المم  .9ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .329ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .2

 .126ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3

 .323ص  2   1لمعاد، ج السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة ا .4

ستمسك العروة الوثقى، ج  .5  .5ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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المبدر وصدّرح بهدذا  هد  1405)ت  وكذلك استدّل السيد المونساري
المعاصدر فدرأ، أن  . ومثلهما سلك السيد الروحاني 1)بأن ضعفه مجبور

 . 2)«منيبر بعمل األصحاب»ضعف السند 
وداوى »قال   -مع كّل ما مّر  - هد  1413إال أن السيد الموسي )ت 

 . وظاهر كالمه أنه ير، المدشة في هذه الدعو،. 3)«ترى االنيبار كما
ا  إن المقصود من كالمه عدم تحقق االنجبدار، والنتيجة واحدة إن قلن

األصحاب بهذه الرواية، أو قلنا  إن المقصود أن الرواية  لعدم ثبوت عمل
األصحاب بها، وهو المبنى الذي التزم  الضعيفة سندًا ال تنجبر وإْن عمل

 . 4)فقهاء ا مامية به السيد الموسي ممالفًا بذلك ما هو المشهور بين
                                        

 .551ص  1المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، ج  .1

 .207 ص 5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  .2

ستند، ج  .3 كبر، المم  .9ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

ن الفقهاء هو أن عمل األكثر بمضمون رواية ضعيفة، يوجب حّجية مضمونها المشهور بي .4
اشتهر بين »مقام االستدالل. قال في قواعد الحديث   واعتباره، فيمكن أن يعتمد عليه في

ين أن الخبر الضعيف السند ينيبر بشهرة العمل بهّ أي بفتوى أكثر  الفقهاء المتأخر
ي مقام استنباا الحكمّ فيكون حية لذل ّ كما الفقهاء بمضمونهّ واستنادهم إليه ف

ن بشهرة اإلارا  انهّ أي بإارا  أكثر الفقهاءّ  وهت اشتهر أن الخبر الصحيا السند يأ
جواد، قواعد  الغريفي، محّي الدين بن محمد. «وهيرهم له بالفتوى الى خالفه

اية . وأوضح السيد المروج المقصود من الشهرة التي تجبر الرو109الحديث، ص 
ال يخفى أن للشهرة أقسامًا  ال ة: األول: الشهرة الفتوائية... »الضعيفة سندًا، فقال  

والمراد بها اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها. الثاني: الشهرة من حيث الرواية 
بمعنى اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة نقلها وضبطها في كتب الحديثّ وهذه الشهرة هي 

من المرجحات السندية في باب تعار   -الى ما قيل  -ها المشهور التي اد
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 أمر يدّل بظداهره «صلِّ صالة الكسوف»ألّن عبارة  ألالداللة  واضحة
 وهو واضح. على الوجوب عرفًا،

بريدد  هد  381  رواية الشيخ الصدو  )ت 2) عن محمد بن مسلم وم
يد بن معاوية ومحمد بن مسلمّ »ونّصها    1)المتقّدمة بن معاوية ان بر

إذا وقع الكسوف أو بعالض هالذه  قاال: ان أبي جعفر وأبي ابدالله
يضالةّ فالإن تخّوفالت ها ما لم تتخّوف أن يذهب وقالت الفر  اآليات فصلِّ

يضة واقطع ما كنت فيه من صالة الكسوفّ فإذا فرغت مالن  فابدأ بالفر
يضة فارجع إلى حيث  «كنت قطعت واحتسب بما مضى. الفر

السند  قد مّر هناك أن جماعدة مدن الفقهداء ذهبدوا إلدى صدّحة هدذه 
 وسي في ذلك.السيد الم الرواية، وقد خالفهم

  هالداللة  يمكن تقريب االستدالل بهذه الرواية بأن يقال  إّن قولد
ها» هدو إشدارة إلدى  «بعض هالذه اآليالات»الوجوب، و  ظاهر في «فصلِّ

 تشمل الزلزلة. اآليات المميفة التي لم تجِر بها العادة، وهي
فإن الزلزلالة مالن أهالّم هالذه »  هد  1413ولذا قال السيد الموسي )ت 

                                                                                             
ين... الثالث: الشهرة العمليةّ وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام االستنبااّ  الخبر
وهذه الشهرة كما نأسب إلى المشهور هي اليابرة لضعف سند الروايةّ كما أن إاراضهم 

المروج، محمد جعفر ...ّ. «لها ان الحيية ان رواية صحيحة أو مو قةّ موِهن ومسقط 
راية، ج  نتهى الدِّ  .202و  201ص  5بن محمد علي، مم

 مّر تمريجها في بحث األخاويف السماوية. .1
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 . 1)«في موردها أاظم اتّ والخوف الحاصلاآلي
إال أنه استشكل في االسدتدالل بالروايدة ألمدرين  )األول  مدن جهدة 

حتمدل الصّحة عنده )والثاني  من جهة الداللة، ألّنه ا السند إذ لم تثبت
هدو ا شدارة إلدى اآليدات  «اآليالات بعالض هالذه»أن يكون المراد مدن 

والمسدوف، أي  ثدل الكسدوفأّنهدا م المعهوِد لد، أصحاب األسمة
 ةكونها توجب صالة اآليات، ودعو، أن الزلزلة من هذه اآليات المعهدود

 عندهم والتي توجب الّصالة هو أول الكالم، ألنه  ير معلوم لنا.
 هدد  1322قد ذكره المحقق الهمداني )ت  -الثاني  -وهذا ا شكال 
اتبار شهرة اإلفتاء با»وأضاف أّن معروفيته اليوم عندنا  في مصباح الفقيه

 . 2)«اندهم بهّ ال تكشف ان كونه كذل 
ة الروايالة مسالوق»كما ذكر إشكااًل آخر على الداللدة، إذ رأ، أن هدذه 

قدّدم في مقام بيان أن الفريضة اليومية يجب أن تم  ألنها «لبيان حكم آخر
ها مالا لالم »  لقولده على صالة اآليات عند المزاحمدة بينهمدا، فصاللِّ

يضة.تتخّوف أن يذ  «هب وقت الفر
دفع هذا ا شكال بأّنه ال يمنع من  هد  1413لكن السيد الموسي )ت 

إذ  ايددة مددا يددؤّدي إليدده هددو تقييددد الوجددوب بعدددم  ألإثبددات الوجددوب

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .9ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .289، ص 14الهمداني، رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، ج  .2
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التفصيل في حكم التدزاحم بدين  . وسيأتي إن شاء الله تعالى 1)المزاحمة
 . 2)الفريضة اليومية وصالة اآليات

عن الفضل بدن   3)المتقّدمة هد  381)ت    رواية الشيخ الصدو 3)
علت للكسوف صالالة ألناله مالن »  الرضا شاذان عن ا مام وإنما جأ

درى ألرحمة ظهالرت أم لعالذابّ فأحالّب  آيات الله تبار  وتعالىّ ال يأ
ه إلى خالقها وراحمها اند ذلال ّ ليصالرف االنهم  النبّي  أن تفزع أّمتت
حالين تضالّراوا  سويقيهم مكروههاّ كما صرف ان قوم يالون شرها

 «إلى الله اّز وجّل.
كال سند الرواية وداللتها  قد مّر المدش في سند الرواية، وكذا ا شد

فدإن حمدل الروايدة علدى  الوجوب، ألنه آت هنا أيضدًا. في الداللة على
 بدالوجوب الدذي ال يدتّم إال إذا )بيان حكمة التشريع  يمنع من الحكدم

 فهمنا التعليل، وهو بعيد.
  ضافة إلى ا شكال فدي اسدتفادة الوجدوب بسدبب قولدههذا با 

ه إلى خالقها وراحمها. أن فأحّب النبّي »  «تفّزع أّمتت

                                        
ستند، ج الموسي، أبو  .1 كبر، المم  .10ص  16القاسم بن علي أ

 في الفصل الرابع من هذه الرسالة، في المطلب الثاني من المبحث األول. .2

 تقّدمت في بحث الحوادث األرضية المميفة. .3
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في التهذيب عن ابدن أبدي  هد  460  ما رواه الشيخ الطوسي )ت 4)
مير عن عمر بن إن صالة كسالوف »   (1أذينة عن ره، عن كليهما عم

وأربع سيداتّ صاّلها  ركعات الشمس والقمر والرجفة والزلزلةّ اشر
وقالد  والناس خلفه في كسوف الشمسّ ففرغ حين فالرغ رسول الله

ها سواءّ وأشالّدها  انيلى كسوفها. ورووا أن الّصالة في هذه اآليات كلِّ
 . 2)«الشمس وأبولها كسوف

السند  ال إشكال في صدّحة سدند هدذه الروايدة، فقدد أطبدق الفقهداء 
ذكرهددا السدديد المددوسي بعنددوان  بالصددّحة. مددثالً  األعددالم علددى وصددفها

، ووصدفها  4)المعاصدر وهكذا الشديخ الفّيداض  3))صحيحة الفضالء 
راقي )ت    6)هد  1266)ت  وصاحب الجواهر  5)هد  1244المحقق النَّ
 بصحيحة )أو صحيح  الره،.  7)هد  1390والسيد الحكيم )ت 

واية في داللة هذه الر هد  1413الداللة  استشكل السيد الموسي )ت 

                                        
ريد ومحمد بن مسلم، كما صّرح بذلك الشيخ الطوسي في آخر  .1 وهم الفضيل وزرارة وبم

 .رواه عن أحدهما لره، منالرواية، وذكر أن من هؤالء ا

[.  333]  5ح  156و  155ص  3الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب األحكام، ج  .2
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل  .9941ح  492ص  7الشيعة، ج  الحم

ستند، ج  .3 كبر، المم  .17ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .377ص  3مبسوطة، ج  الفّياض، محمد إسحا  بن محمد رضا، تعاليق .4

ستند الشيعة، ج  .5 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .230ص  6النَّ

 .409ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .6

ستمسك العروة الوثقى، ج  .7  .8ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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كانت واضحة الداللة على مشروعية صدالة اآليدات  على الوجوب، وإن
الوجدوب هدو أّن هدذه الروايدة فدي  عند الزلزلة. والوجه في عدم استفادة

واحددًة فدي  مقام بيدان كيفيدة صدالة اآليدات، وأّن لهدذه الّصدالة صدورةً 
الكسددوف، والمسددوف، والرجفددة، والزلزلددة، فهددي فددي الجميددع عشددرة 

 سجدات. بعركوعات وأر
بعالد  يشهد لذل  قوله»وقد ذكر شاهدًا على ما ذهب إليه، فقال  

ها سواءّ وأشّدها وأبولها كسالوف  ذل : إّن الّصالة في هذه اآليات كلِّ
الرواية ليست في مقام بيان  . وكذلك رأ، الشيخ الفّياض أّن  1)«الشمس
 . 2)الوجوب

.  3)فدي المنتهدى لكن العاّلمة استدّل بهذه الرواية وصدّرح بصدّحتها
في الذكر،، فبعد أن صّرح بوجوب  هد  776)ت  وكذلك الشهيد األول

األصحاب وصحاح األخبالار  فتوى»الّصالة للزلزلة، ذكر أن الدليل هو 
 . 4)وأورد هذه الرواية «كرواية امر بن أذينة ان رهط...

ولعّله من أجدل اسدتظهار المسداواة فدي كيفيدة الّصدالة وفدي حكدم 
ها سواء.»  قوله لمستفاد منوجوبها، ا  «الّصالة في هذه اآليات كلِّ

فدي المدددارك أن جملددة   هددد  1009وقدد بددّين السديد العدداملي )ت 
                                        

ستند، ج  .1 كبر، المم  .11ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .377ص  3ض، محمد إسحا  بن محمد رضا، تعاليق مبسوطة، ج الفّيا .2

 .81ص  6العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .3

 .201ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .4
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ها سواء ورووا أن الّصالة في هذه» مطلدق يقتضدي بظداهره  «اآليات كلِّ
قصدر المسداواة علدى  . والزم كالمه أنه لو أريدد 1)االشتراك في الوجوب

قّيد ا طال .الكيفية، فال بد من   قرينة تم
ّدعى أنه يظهر من كالم السيد الموسي )ت  الدذي  - هدد  1413وقد يم

وجدودة، أن القريندة م -الرواية في مقام بيان الكيفية  ذكره شاهدًا على أن
 «الشمس. وأشّدها وأبولها كسوف»وهي جملة  

فهي تدّل بحسب نظره على أن المراد من المساواة هدو المسداواة فدي 
 المساواة. ية ال مطلقالكيف

 هددد  993وفددي مجمددع الفاسدددة ارتضددى المقددّده األردبيلددي )ت 
لكنه اعترف بأن الداللة على الوجوب فيهدا  االستدالل بهذه الصحيحة،

 . 2)«خفاء ماّ واإلجماع يزيله»
مارة، عن أبيه، عن ا مام الصاد  عن أبيه5)    رواية محمد بن عم

وفين إّن الّزالزل»قال   ياح الهائلة من االمات الّسااةّ فالإذا  والكسأ والّر
وا قيامت الّسااة م شياًا من ذل  فتذّكرأ  . 3)«وافزاوا إلى مساجدكم رأيتأ

وصدف بالصدحة. وقدد  السند  يوجد إشكال في السند، ولدذلك لدم تم
األعالم، ولعّله من جهة الضدعف فدي السدند، أو  أهمل ذكرها الكثير من

                                        
 .126ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .1

 .413ص  2ع الفاسدة والبرهان، ج المقّده األردبيلي، أحمد بن محمد، مجم .2

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .9927ح  487ص  7الحم
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 الداللة، أو كليهما.
هدذه الروايدة فدي كشدف  هدد  1137الفاضل الهنددي )ت  نعم ذكر

.  1)األدّلة التدي اسدتند إليهدا فدي إثبدات الوجدوب اللثام، وجعلها ضمن
هّذب األحكدام با ضدافة إلدى روايدة  واستدّل بها السيد السبزواري في مم

 . 2)سليمان الديلمي
داللدة الروايدة علدى  هدد  1414الداللة  قّرب السيد السبزواري )ت 

ندافي وجدوب  «وافزاوا إلى مسالاجدكم»جملة  وجوب بدعو، أنال ال تم
مكالن أن  ألن الفالزع»الصالة، بل هي تشهد للوجوب  إلالى المسالاجد يأ

 . 3)«يكون إلتيان صالة اآليات فيها
مدن األمدر بدالفزع إلدى  هدد  1322واستظهر الفقيده الهمدداني )ت 

لروايدة مؤيددة لكنه جعل ا  4)«اإلتيان بصالتها كناية ان»المساجد أنه 
السدند، أو ألنهدا تددّل علدى  للمطلوب. ولعّل وجهه وقوع ا شكال فدي

 الوجوب بالكناية، أو لألمرين معًا.
وقف تقريب االستدالل بالرواية بأّن   «الفزع إلى المساجد»مناقشة  نم

مكدن أن يكدون  يمكن أن يكون ألجل الدعاء والدذكر والتسدبيح، كمدا يم
شاهدًا للوجوب، إذ ال مدرّجح   يصّح أن يكونألجل ا تيان بالصالة، فال

                                        
 .363ص  4الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج  .1

هّذب األحكام، ج  .2  .247ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

 المصدر نفسه. .3

 .288ص  14د هادي، مصباح الفقيه، ج الهمداني، رضا بن محم .4
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المساجد فدي  بأن الفزع إلى هد  1390له. ولذا رأ، السيد الحكيم )ت 
هذا المبر أعّم من طلب الصالة، إذ قد يكون المطلدوب هدو الصدالة أو 

أو االشتغال بالعبدادة عمومدًا، بدل قطدع بدأّن األمدر بدالفزع إلدى  الدعاء
. وذلك ألن صالة اآليات ال تجب  1)باباالستح المساجد محمول على

 في المساجد بالضرورة.
الت »    رواية مستدرك الوساسل عن كتداب فقده الرضدا6) وإذا هبَّ

يا صفراء أو سوداء أو حمراءّ فصلِّ لها صالة الكسوفّ وكذل  إذا  ر
لزلت األر ّ فصلِّ صالة الكسوف  . 2)«زأ

الروايدة، وهدو السند  هناك مشكلة في السند، بل فدي نفدس مصددر 
. فهناك أقوال عديددة حدول هدذا لإلمام الرضا كتاب الفقه المنسوب

الكتاب هدو عبدارة عدن فتداو،  الكتاب، ومن جملة هذه األقوال أن هذا
 . 3)ورد فيه الشيخ ابن بابويه، وهذا ما يقدح في صّحة االعتماد على ما

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .5ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

. النوري، ميرزا حسين بن محمد 135ابن بابويه، علي بن الحسين، الفقه الرضوي، ص  .2
ستدَرك الوساسل، ج   .6684ح  165ص  6تقي، مم

لمحققون والعلماء هذا الكتاب بالبحث لقد تناول ا»جاء في مقدمة تحقيق هذا الكتاب   .3
والدراسة المتعمقةّ وذهبوا في ذل  مذاهب شتى اتسم البعض منها بقوة االستدالل 
وحيية المنطق وأصالة الرأي. وإنا إذ نذكر أوال أهم اآلراء واالحتماالت المروية في 

ّم نتطرق إلى ذكر أدّلة كل واحد منهمّ وهي:  الثامن الي بن  أنه لإلمام - 1الباب ومن  أ
كونه متحدا مع كتاب الشرائع الذي كتبه أبو الحسن الي بن  -  .2موسى الرضا

كونه ميعوال كله أو بعضه الى اإلمام  - 3موسى بن بابويه لولده الشيخ الصدوق. 
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اهر فدي ألن األمر ظ ألالداللة  الرواية واضحة الداللة على المطلوب
راقي في المستند ضمن األدّلدة التدي  الوجوب عرفًا. وقد ذكرها الشيخ النَّ

استدّل بها الفقيده الهمدداني )ت  . وكذلك 1)استعرضها  ثبات الوجوب
 . 2)هد  1322

  عدن ا مدام البداقر  3)  رواية كتاب دعاسم ا سالم المتقّدمدة7)
صّلى فالي الرجفالةّ» يا العظيمالةّ يأ ]والظلمالة[ّ واآليالة  والزلزلالةّ والالر

صالّلى فالي صالالة كسالوف الشالمس  تحدثّ وما كان مثل ذلال ّ مالا يأ
 «والقمرّ سواء.

 السند  الكالم المتقّدم عن ضعف السند يأتي هنا أيضًا.
  هالداللة  يمكن استفادة الوجوب من هذه الرواية، باعتبار أّن قول

صّلى»  .وهو يفيد الوجوب عند الفقهاء كما مّر  هو إخبار، «يأ

                                                                                             
أنه من  -  .5أنه اين كتاب المنقبة لإلمام الحسن بن الي العسكري -  .4الرضا

أنه من ميلفات بعض أصحاب  -  .6ة بأمر الرضاميلفات بعض أوالد األئم
أنه كتاب التكليف لمحمد بن الي بن أبي العزاقر  - 8التوقف.  -  .7اإلمام

الشلمغاني الذي رواه انه الشيخ أبو الحسن الي بن موسى بابويه... فلذل  كان مثار 
رأيه ويييد  اليدل اند أكابر القوم وأاالم الطائفةّ وذكر كل منهم دليله الذي يعضد

 .11و 10ص  يراجع  ابن بابويه، علي بن الحسين، الفقه الرضوي،. «مشربه

ستند الشيعة، ج  .1 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .224ص  6النَّ

 .288ص  14الهمداني، رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، ج  .2

 تقّدمت في بحث أخاويف السماء. .3
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 نتيية البحث في الزلزلة

نجد من خالل مسيرة البحث السابقة، أن وجوب صالة اآليدات عندد 
فيه الر ،، وأن األدّلة التدي استعرضدناها وإن كاندت  الزلزلة قد اختلفت

بعض الرّد والبدل والقيل والقال،  كثيرة إال أنه لم يسلم أّي واحد منها من
السدديد  نددان. ولددذا ذهددبفلددم يكددن فيهددا مددا يوجددب القطددع أو االطمئ

وكدذا السديد محمدد   1)السيستاني المعاصر إلى االحتياط في الوجدوب
 . 2)المعاصر سعيد الحكيم

 
 نتيجة حبث املوجبات عند اإلمامية

وا من خالل مجموع البحوث السابقة، اّتضح أن فقهاء ا مامّيدة اّتفقد
ذا علم وجوب صالة اآليات عند الكسوف والمسوف، فإ قواًل واحدًا على

. وأن سواء أكان االستتار جزسيًا أم كليداً  به المكلف، وجبت عليه الصالة
 اآلية. هذا الوجوب  ير مشروط بالموف بسبب حصول

م وأما  يرهما من اآليات فقد وقع فيها االختالف. فذهب أكثر األعدال
إلى وجدوب صدالة اآليدات فدي الحدوادث السدماوية  في الفقه ا مامي
 رواية صحيحة. د هذا العنوان بنفسه فيالمميفة، وقد ور

                                        
 .224ص  1، منهاج الصالحين، ج السيستاني، علي بن محمد باقر .1

 .251ص  1الحكيم، محمد سعيد بن محمد علي، منهاج الصالحين، ج  .2
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 والتي لدم تدرْد بدنفس -وكانت اآلراء في الحوادث األرضية المميفة 
منقسددمًة، فدرأ، بعدض الفقهداء أنهددا  -الرواسيدة  عنوانهدا فدي المصدادر

وجب الصالة، بينما نفى الدبعض اآلخدر  كالحوادث السماوية المميفة تم
 حكم الوجوب فيها.
نسب المالف فيها إلى أحد من الفقهاء القددامى ال وأما الزلزلة فلم يم 
بل صّرح األكثر بوجوبها، نعم قد أهمل ذكرها بعض  صريحًا وال ظاهرًا،

 األعالم من القدماء.





 

 

 
 
 

 موجبات صالة اآليات يف الفقه املالكي املبحث الثاني:

 
 -بل جميدع المدذاهب األربعدة  -القول المعروف في الفقه المالكي 

. وقد ذكر فقهاء المالكلية في كتبهم  1)صالة اآليات جوب فيهو عدم الو
والمسوف، وكذلك هي مسدتحبة  أن هذه الّصالة مستحبة عند الكسوف

توجدب المدوف  ، أي عند وقوع الحوادث التي 3)واألهوال  2)في األفزاع
 والفزع عند الناه.

وألجددل اخددتالف طريقددة االسددتدالل فددي المسددألتين، سنضددع هددذا 
صدالة اآليدات عندد   4)األول  في بيدان مشدروعية مطلبين، المبحث في

                                        
لذلك أشارت بعض كلمات فقهاء ا مامية إلى أن القول بوجوب صالة اآليات مما  .1

بعضها عند بحث الموجبات في الفقه ا مامي  انفردت به المدرسة ا مامية. وقد نقلنا
 صل.في أول هذا الف

افت »جاء في مادة )فزع    .2 يراجع  الفيومي . «فزع منه فزاا فهو فزع ِمن باب تِعب: خت
 .244المنير، ص  الحموي، أحمد بن محمد، المصباح

: أفزاني فهو هائلن »جاء في مادة )هول    .3 الت ني الشيء هوال من باب قت الت يراجع  . «هت
 .331 ، صالمصباح المنير الفيومي الحموي، أحمد بن محمد،

أولى، ألنه يتوافق مع ما  مالكيالعدول إلى هذا التعبير في هذا المبحث الماص بالفقه ال .4
 سيتضح من خالل البحث. ذهبوا إليه من عدم وجوب الصالة، كما
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مشدروعية صدالة اآليدات عندد  الكسوف والمسوف. والثداني  فدي بيدان
 الحوادث المميفة.

 
 املطلب األول: مشروعية صالة اآليات عند الكسوفني

 األمر األول: كلمات فقهاء المالكية في المشرواية
كسدوف الشدمس سدنة   صدالة هدد 536)ت قال القاضي أبو محمد

بغير أذان وال اقامة فيكبر لالحرام، ثم  مؤكدة وصفتها أن يدخل المسجد
 . 1)يقرأ سّرا بام القرآن وسورة... الخ

من مجموع مذهب الفقده هد  389)توفي كتاب رسالة ابن أبي زيد 
. وسدئل ابدن القاسدم  هدل  2)سنة واجبة المالكي قال  وصالة المسوف

صالة العيدد سدنة ال  الكسوف سنة ال تترك مثل كان مالك يري أن صالة
 تترك؟ قال  نعم، قال  سنة، وهذا مما ال يمتلف فيه. وأبو حنيفة وصدفها
بالوجوب ونحن ال نتحاشى أن نقول تجب وجوب السنن المؤكدة علدي 

 . 3)فعلها بالجماعة الن النبي انه ال ينبغي تركها
مدة القاري ذكر الَعْيندي  أناله ال خالالف فالي » هدد   855)ت وفي عم

ّنة وليست بواجبالة » وذكر «مشرواية صالة الكسوف والخسوف أنها سأ
                                        

 .1090، جزء االول، ص 3، ج هد  536 – 453عمر التميمي )ت المازري  .1

 .254، ص هد  389لمتوفي )رسالة عبد الله ابن ابي زيد القيرواني ا .2

، ص 2 ، ج 954مواهب الجليل لشرح ممتصر خليل، للحطاب الرعيني المتوفي ) .3
 لبنان. –، دار الكتب العلمية، بيروت 584
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ّم قال   «وهو األصا وقال بعضأ مشالايخنا: إنهالا واجبالة لألمالر بهالا. »ثم
أيضالًا بوجوبهالاّ   1)في األسرار الى وجوبهاّ وصّرح أبالو اوانالة ونّص 

وقيالل: إنهالا  أنه أجراهالا ميالرى اليمعالةّهال  179-93 وان مال  
بعد ذل   . 2)«فر  كفايةّ واستأ

 مدع أنده صدّرح -الذي بناه للمجهدول  -لكنه لم يبّين وجه االستبعاد 
ّم إنه كان من الم ببعض األعالم الذين ناسب قالوا بوجوب هذه الصالة. ثم

ي أن يبدّين الوجده فد -االستحباب  بل من الالزم عليه وعلى من اختار -
ظهدور األمدر  ن قريندة تصدرفحمل األمر على االستحباب، إذ البدد مد

 األولي في الوجوب.
في الفقه على المذاهب األربعدة فدي هد   1360)ت يقول الجزيري 

                                        
أبو اوانة الحافظ الثقة الكبيرّ يعقوب بن إسحاق بن »جاء في ترجمته في تذكرة الحفاظ   .1

األصلّ صاحب الصحيا المسند المخرج الى إبراهيم بن يزيد اإلسفراييني النيسابوري 
يادات ادة كما نقل عن  يره أن قبر أبي عوانة في أسفرايين  «صحيا مسلمّ وله فيه ز

. وبعد أن 3ص  3وعليه بناًء يزار. يراجع  الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، ج 
رْكلي في ترجمته أنه توفي سنة  بن إبراهيم يعقوب بن إسحاق »  قال   316ذكر الزِّ

ّم اإلسفرايينيّ أبو اوانةّ من أكابر حفاظ الحديث... باف الشام ومصر  النيسابوري  أ
والعراق والحياز واليزيرة واليمن وبالد فارسّ في بلب الحديثّ واستقر في إسفرايين 
فتوفي بها. وهو أول من أدخل كتب الشافعي ومذهبه إليها. من كتبه: الصحيا المسند 

يادات  ا  وهو مخرج يراجع  الزرْكلي، خير الدين بن . «الى صحيا مسلمّ وله فيه ز
 .196 ص 8 محمود، األعالم، ج

مدة القاري، بدر الدين الَعْيني،  .2  61ص  7ج شرح صحيح البماري، محمود بن أحمد، عم
 .62و 
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الّنة » بيان حكدم صدالة الكسدوف عنددهم  صالالة كسالوف الشالمس سأ
يدراه  . وكذا في الفقه المالكي وأدلته يصدّرح الصدا رجي بمدا 1)«ميّكدة

ّنة مؤّكدة الحنفية، وهو أن الّصالة في الكسوف والمسوف  . 2)سم
 

 األمر الثاني: أدّلة مشرواية الصالة اند المالكية
استند المالكية في االستدالل على مشروعية الصالة، على النصوص 

هدذا البداب، وقدد نقلتهدا مصدادر الحدديث المعتمددة  التي وردت فدي
الدليل الثاني اآلتدي. وكدذلك  لديهم، كما سيتبين من خالل البحث في

 ستدالل إجماع األمة.ذكروا في اال
لكن بعض أعالمهم ذكر دلياًل ثالثًا  ثبات أصدل مشدروعية الّصدالة 

بدددر الدددين محمددود بددن احمددد والمسددوف، ومددنهم  عنددد الكسددوف
، إذ قال في تحديد أقسام األدلدة التدي يسدتند إليهدا  هد 855)تالَعْيني

 . 3)«مشروايتها بالكتابّ والسنةّ وإجماع األمة وأصل»
 يلي تفصيل كّل واحد من هذه األدلة وفي ما 

                                        
 .205ص  1زيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب األربعة، ج الج .1

 .231ص  1 رجي، أسعد محمد سعيد، الفقه الحنفي وأدلته، ج الصا .2

 المصدر نفسه. .3
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يم  الدليل األول: الكتاب الكر

ومرا في عمددة القداري بقولده تعدالى   هد 855)ت استدّل الَعْيني
و فرراً  فددي بيددان وجدده الدددليل   . وقددد ذكددر (1نُ سررل باا ررات إخَّ ختا

خالّوف ابالادهّ » والكسوف آية من آيات الله المخوفالةّ واللاله تعالالى يأ
 . 2)«عاصي ويرجعوا إلى بااة الله التي فيها فوزهمالم ليتركوا

وهذا االستدالل  ريب، ألن اآليدة لدم تتعدرض إلدى الّصدالة ال مدن 
 فكيف نستفيد حكم مشروعية الّصالة منها؟! قريب وال من بعيد،

مكن أن تدّل عليه اآلية، هو أن الهدف من إرسال اآلي ات هو و اية ما يم
وا تمويف هل هو ألجل أن يصّلوا أو يسدّبحأما أن هذا ال تمويف العباد،

 أو يستغفروا أو يشتغلوا بالدعاء؟
فلم تتعرض له اآلية. ومن هنا نجد أن المصادر الفقهيدة لدم تتعدرض 

 واكتفدت باالسدتناد لألحاديدث الدواردة فدي هدذا لالستدالل بهذه اآلية،
 الباب.

 
 الدليل الثاني: النصو  الروائية

 -و يرهمدا  -هدد  261)تومسلم د  ه256د  194)أخرج البماري 

                                        
 .95سورة ا سراء اآلية  .1

مدة القاري، ج  .2  .61ص  7الَعْيني، محمود بن أحمد، عم
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بالصالة عند الكسوف  روايات عديدة في كتاب الكسوف، ورد فيها األمر
أربع  ذكر البماري «الصالة في كسوف الشمس»والمسوف. ففي باب 

 . 1)روايات بطر  ممتلفة، تضّمنت ألفاظًا متقاربة
فانكسدفت  الرواية األولى  عن أبي بْكَرَة، َقاَل  كنا عند رسول اللدهِ 

، َفَقامَ  ْمسم يجر رداءهم حتى دخل المسجد، فدخلنا، فصدلى  النبّي  الشَّ
، َفَقداَل  بنا ركعتين حتدى انجلدِت  دْمسم الر ال »  الشَّ س والقمت إن الشالم 

وا اأ واّ واد  لُّ صت اّ فت مت وهأ مأ تأ أي  ا رت إذت دّ فت وت أحت كسفان لمت ن  ف مالا  يت شت ك  حّتى يأ
م    . 2)«بكأ

  يس، َقاَل  سمعت أبا مسعود، يقول  قال النبّي الرواية الثانية  عن قَ 
ست » م  ان  إنَّ الشَّ تت ا آيت همت اسّ ولكنَّ د منت النَّ وت أحت ان لمت كسفت ن  ر ال يت مت والقت

وا ومأ قأ ا فت مت وهأ مأ تأ أي  ا رت إذت ات اللهّ فت وا من  آيت لُّ صت  . 3)«فت
إن الشالمس »  الرواية الثالثة  عن ابن عمر أنه كان يمبر عن النبّي 

الات  القمر ال يخسفاِن و  الان مالن آيت تت الا آيت همت ياتهّ ولكنَّ د وال لحت وت أحت لمت
وا لُّ صت ا فت وهت مأ يتأ

 
أ ا رت إذت هّ فت  . 4)«اللَّ

                                        
بّي  .1 إن الشمس »  يذكر أن األصل في صالة الكسوف هو ما أخرجه الستة من قول النَّ

خسفان لموت أحد ولحياته فإذا رأيتم ذل  فافزاوا إلى والقمر آيتان من آيات الله ال ي
اللي، حسن بن عمار، مراقي الفالح، ص . «الصالة نبم رم  .205يراجع  الشُّ

 .1040ح  201البماري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند، ص  .2

. وأخرجه مسلم أيضًا، يراجع  النيسابوري، مسلم بن 1041ح  201المصدر نفسه، ص  .3
 .22ح  524ص  ، المسند الصحيح الممتصر،الحجاج

 .28ح  525. وأخرجه مسلم أيضًا، ص 1042ح  201المصدر نفسه، ص  .4
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الرواية الرابعة  عن المغيرة بن شعبة قال  كسفت الشمس علدى عهدد 
 يْومَ  رسول اللهِ 

اهم  كسدفت الشدمس لمدوت إبدراهيم، فقدا ، َفَقاَل النَّ ل َماَت ْإبَراِهيمم
الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال لحياتهّ  إنَّ »  رسول اللهِ 

ا إذت هت  فت وا اللَّ اأ واّ واد  لُّ صت م  فت تأ  . 1)«رأي 
وبا ضافة إلى هذه الروايات، أخرج البماري في أبواب أخدر،، عدن 

الا »قوله في كسوف الشمس والقمدر   عن النبّي  عاسشة أنها نقلت إنهمت
ِت  آيتاِن مالن آيالاِت اللاله الو  أي ال يخسالفاِن ِلمت ا رت الإذت ياتالهّ فت الد وال لحت  أحت

 . 2)«تموهماّ فافزاوا إلى الصالة
ي سند الروايات  الروايات الواردة في هذا الموضوع كثيدرة جددًا، وهد

صحاحهم ومسدانيدهم وسدننهم، وهدي تصدل إلدى حدّد  مستمرجة في
 التواتر.

ردت فدي أي كدون هدذه الروايدات الكثيدرة قدد و -ولعّله ألجل ذلك 
أنها قد تواترت فجزموا بمضامينها، أو لألمرين معدًا  صحاحهم، أو ألجل

الروايات، بل تجددهم يرسدلونها إرسدال  لم يبحثوا عن السند في هذه -
                                        

. وهكذا نقلت 1043ح  201البماري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند، ص  .1
وسيأتي ذكر بعض المصادر في الفصل  - صحاح العامة وسننهم هذه الروايات و يرها

 مما يجعل مسألة مشروعية هذه الصالة من المساسل -في الملحق الثالث والرابع و
 البديهية الواضحة جدًا.

 .1058وكذلك ح  1046. وقريب منه ح 1047ح  202المصدر نفسه، ص  .2
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االسدتدالل التدي اعتمددوا  المسلمات. ويّتضح ذلك بمالحظدة طريقدة
، أحكامهدا عليها في بيان مشروعية الصالة، أو كيفيتهدا ووقتهدا، أو بيدان

 ومستحّباتها، فيكتفون  البًا في االستدالل بنقل النّص.
مدن النصدوص المتقّدمدة  فتجدهم يستدّلون بما ينقلونه عن النبّي 

هدل  دون أن يذكروا أن هذا النّص الذي يستندون إليه، أعاله و يرها، من
  ير ذلك. هو معتبر، صحيح سندًا أو حسن أو

ددّم يقددول   ويكتفددي الددبعض باالسددتدالل بإحددد، النصددوص رواه »ثم
 . 1)«رواه الشيخان»أو يقول   «رواه مسلم»أو  «البخاري

، إذ تتعددارض  2)وسيّتضددح هددذا أيضددًا فددي مباحددث كيفيددة الصددالة
بشكل كبير، فيلجدؤون إلدى تأويدل الروايدات  الروايات في بيان الكيفية

أّنهم يلتزمون بصّحتها،  المعارضة لما ذهبوا إليه من الكيفية، وهذا يعني
يصّح  وإاّل كان با مكان أن يرموها بالضعف إن كانت ضعيفة عندهم ال

 االستناد إليها، فتبقى الروايات التي عملوا بمضمونها من دون معارض.
داللة الروايات  وهذه الروايدات تددّل جزمدًا علدى مشدروعية صدالة 

الكسدوف والمسدوف، بدل ظهدور صديغة األمدر فدي  اآليات عند وقدوع
                                        

زيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب األربعة، ج  .1 . 205ص  1الجم
إن الشمس »  دة، ثبتت بقول النبيسنة مؤكّ  فقد ذكر في حكم ّصالة الكسوف أنها

ومسلم لها،  فاستند للرواية، اعتمادًا على رواية البماري. «والقمر آيتان... رواه الشيخان
 دون أن يهتم ببيان حكم السند، وكذا  يره من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.

 في المبحث الثاني من مباحث الفصل الثالث. .2
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الجمهور للقول بوجوب هدذه  الذي دفع بعض مشايخ الوجوب عرفًا هو
األمدر األول.  الصالة، كما الحظنا في العبارات المتقّدمة قبل قليل، فدي

ّنة -بل جميع المذاهب  - المالكيةلكن المعروف عند   هو القول بأنها سم
 . 1)وليست بواجبة

 
 الدليل الثالث: اإلجماع

ن أصدل مشدروعية صدالة ذكدر فدي بيداهدد  855)تتقّدم أن الَعْيني 
والسنة وا جماع. قال في بيدان دليدل  الكسوف ثالثة أدلة، وهي الكتاب

غيالر إنكالار  وأما اإلجماعّ فإن األّمة قد اجتمعت اليها من»ا جماع  
 . 2)«أحد

ولون المذاهب األربعة وكذا ا مامّية الذين يق -فالمذاهب ا سالمية 
ام هدذه الصدالة، إال أّنهدم اختلفدوا فدي تفاصديل أحكد وإن -بالوجوب 

جمعون على أصل مشدروعية هدذه قدد  الّصدالة وأن النبدّي المداتم مم
 صالها جماعة في مسجده.

نعم إجماع األّمة على أن هدذه الّصدالة مسدتحّبة  يدر متحقدق، وإن 
لتصريح عّدة من أعالمهم بأن بعض مشايمهم  ذهب إليه األكثر، وذلك

                                        
نة ميّكدة»صالة عند المذاهب األربعة  جاء في حكم هذه ال .1 . «ّصالة كسوف الشمس سأ

زيري، عبد الرحمن بن محمد  .205ص  1عوض، الفقه على المذاهب األربعة، ج  الجم

مدة القاري، ج  .2  .61ص  7الَعْيني، محمود بن أحمد، عم
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ا مامّيدة قدد أطبقدوا علدى  ، وألن 1)قد ذهبوا إلى وجدوب هدذه الصدالة
 وجوب الّصالة في الكسوفين.

 
 املطلب الثاني: مشروعية صالة اآليات عند احلوادث املخيفة

في حاشيته علي الشرح الكبير  هد  1230قال الدسوقي المالكي )ت 
أي ال لغيرها من اآليات قال في  «لكسوف الشمس» البي البركات قوله 

من اآليات خالفًا للحنفيدة حيدث  و يرها  2)لزالالذخيرة  وال يصلى للز
 المميفة. ذهبوا إلى استحباب الصالة لآليات عند الحوادث

ْرَخسي  في المبسدوط هد  483)ت محمد بن حمد فقد قال  ذكر السَّ
ومثلدده صددّرح  . 3)أن الّصددالة حسددنة  فددي الظلمددة، والددريح، والفددزع

َمْرقندي  فة الفقهاء باستحباب في تحهد   539)ت محمد بن أحمد السَّ
وكالذا الّصالالة وحالدانًا »فقدال   صالة اآليات عندد الحدوادث المميفدة

يا الشالديدةّ والظلمالةّ والمطالر  مستحبة في جميع األفزاعّ مثالل الالر
يا الدائمّ والخوف من العدّوّ وغير ذل   . 4)«الدائمّ والر

                                        
حفة الفقهاء، وبداسع الصناسع، المتقّدمة قبل  .1 مدة القاري، وتم قليل، في األمر الحظ عبارة عم

 األول.

حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير للعالمة شمس الدين اليشخ محمد بن عرفة  .2
 احياء الكتب العربية. ، طبعة دار402الدسوقي، الجزء االول، ص 

ْرَخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج  .3  .75ص  2السَّ

حفة الفقهاء، ج  .4  .183ص  1السمرقندي، محمد بن أحمد، تم
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َجيم علدى اسدتحباب  وقريب منه ما جاء في البحر الراسق، فعّلق ابن نم
كالالالزالزل والصالالوااق وانتشالالار الكواكالالب »بقولدده   الّصددالة فددي الفددزع

وامالوم األمالرا ّ  والضوء الهائل بالليل والالثلج واألمطالار الدائمالةّ
 . 1)«والخوف الغالب من العدوّ ونحو ذل  من األفزاع واألهوال

  هدد  1088)ت محمدد بدن علدي  وفي الددّر الممتدار للحصدفكي
والالثلج  ةّ كالالزالزلّ والصالوااقّونحو ذلال  مالن اآليالات المخوفال»

 . 2)«والمطر الدائمينّ واموم األمرا 
 وأقول  ان مشروعية صالة اآليات عند جميع األفزاع واألهدوال، حتدى

نداقف بأنده  مثل عموم األمراض، والموف الغالب من العدو، يمكن أن يم
 لبيان مشروعية هذه الصدالة منصدرفة عدن بال دليل، إذ النصوص الواردة

لمدا يكدون آيدة كونيدة  هذه الحوادث وإن كانت مميفة، فهي ناظرةمثل 
 بمعنى خاص ال يشمل األمراض والموف من العدو ونحوهدا. ويمكدن
أن يّتضح ذلك من النصوص التي مّرت في المطلب السابق، والنصوص 

 دليل المشروعية اآلتي. اآلتية ضمن بحث
المجتهدد  في بدايدةهد   595)ت محمد بن أحمد بل ذكر ابن رشد 

حتدى فدي مثدل  أن بعض أهل العلم لم يرتِض مشدروعية هدذه الصدالة
حّب قالومن الصالالة للزلزلالةّ »الزلزلة، والريح، والظلمة، فقال   وقد اسالتت

                                        
 .293ص  2ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الراسق، ج  .1

 .198ص  2الحصفكي، محمد بن علي، الدّر الممتار، ج  .2
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ياّ والظلمةّ وغير ذل  مالن اآليالات قياسالًا الالى كسالوف القمالر  والر
العّلة في ذل ّ وهو كونهالا  والشمسّ لنّصه اليه الصالة والسالم الى

 وهو من أقوى أجناس القياس اندهمّ ألنه قياس العّلة التي نالّص  آيةّ
اليهاّ لكن لم يرت هذا مال ّ وال الشافعيّ وال جمااة من أهل العلم. 

 . 1)«للزلزلةّ فقد أحسنّ وإال فال حرج وقال أبو حنيفة: إن صّلى
 

 حبث املوجبات عند املالكية نتيجة

قد، للكسدوف والمسدوف، ان ما ذهب إليه المالكية من ان الصالة ف
السماوية كالعواصف الشدديدة، واألرضدية  -الكونية  دون ساسر الظواهر

والفزع، هدي أسدباب  يدر مشدروعة  وكل ما يوجب الموف -كالزالزل 
 لصالة اآليات خالفًا للحنفية.

                                        
 .171ص  1ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد، ج  .1



 

 

 
 
 

 وجوه االّتفاق واالختالف بني الفقهني: املبحث الثالث

 
اّتضح أن ال إشكال وال خالف    حكم صالة اآليات في الكسوفين 1)

بوجوب صالة اآليات عند الكسوف والمسوف، فهذه نقطة  عند ا مامّية
ّنة مؤّكدة. اختالف مع المالكية إذ  المعروف عندهم أنها سم

وعليه فاالتفا  حاصل على أصدل مشدروعية صدالة الكسدوف، كمدا 
قدد صدّلى فدي المسدلمين فدي كسدوف  النبّي  حصل االّتفا  على أن

 .إبراهيم شمس الذي وقع بعد وفاة ولدهال
الفقهدان هندا، إذ  يمتلف  حكم صالة اآليات في  ير الكسوفين  2)

حكم صالة اآليات في  يدر الكسدوفين مدن الحدوادث  ير، المالكية أن
 االستحباب.  ير مستحب وفي الكسوفين هو ةنيالكو

ن، واختلف فقهاء ا مامّية في حكم صالة اآليات فدي  يدر الكسدوفي
الفقهاء نفي وجوب الصالة في بعض الحوادث الكونية  فيظهر من بعض

 ن.حكم صالة اآليات في  ير الكسوفي المميفة، وعليه تكون هنا آراء في
فالمشهور شهرة عظيمة أن األخاويف السماوية مدن موجبدات صدالة 

ا جمداع وعددم المدالف فدي وجدوب الّصدالة عندد  اآليات، بل اّدعي



 في الفقه اإلمامي والمالكي حقيقتها وموجباتها وأحكامها اآليات صالة 188

 

ذكرها فدي كلمداتهم وبحدوثهم.  عض األعالم قد أهملواوقوعها، مع أن ب
 وكذا األمر في الزلزلة.

  وأمددا الحددوادث األرضددية المميفددة، فقددد وقددع فيهددا االخددتالف 3)
الفقهاء أنها مدن الموجبدات، وخدالف آخدرون،  بوضوح. فرأ، عّدة من

 المالكية فال مشروعية فيها. فرأوا أنها ال توجب الصالة. واما عند



 

 

 
 
 

 :صل الثالثالف
يف الفقه  كيفية الّصالة ووقتها

 اإلمامي واملالكي
 
 

 ويتضّمن  ال ة مباحث:
المبحث األول: كيفية الّصالة ووقتها في الفقه 

 اإلمامي
المبحث الثاني: كيفية الّصالة ووقتها في الفقه 

 المالكي
المبحث الثالث: وجوه االّتفاق واالختالف بين 

 الفقهين





 

 

 
 
 

يفية صالة اآليات ووقتها يف الفقه ك املبحث األول:

 اإلمامي

 وفيه مطلبان 
 

 املطلب األول: كيفية صالة اآليات يف الفقه اإلمامي

 و فيه أمور ثالثة 
 

 األمر األول: صالة اآليات تتضّمن اشرة ركواات وأربع سيدات
لم يمتلف فقهاء ا مامّية في أن صالة اآليات تتضّمن عشرة ركوعات 

كمدا فدي  «المحقالق والمحكالي»لدليل هو ا جماع وا وأربع سجدات.
المدذهب كمدا  بل من ضدرورة  1)هد  1244)ت للنراقي  مستند الشيعة

 ، مع النصوص المتضافرة. 2)هد  1390)ت  يبدو من السيد الحكيم
 وهنا نقاط 

                                        
ستند الشيعة، ج  .1 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .243ص  6النَّ

س .2  .13ص  7تمسك العروة الوثقى، ج الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 النقطة األولى: األدلة الى أن صالة اآليات تتضّمن اشرة ركواات
 الدليل األول: اإلجماع

ه الكيفية في الّصالة هي مدن ممتّصدات الفقده ا مدامي، قدال أن هذ
ومما انفردت باله اإلمامّيالة القالول بالأن »  هد  436المرتضى)ت  السيد

 . 1)«وأربع سيدات صالة الكسوف اشر ركعات
صالالة الكسالوف اشالر »أن   هد  460و صّرح الشيخ الطوسي )ت 

دّم قدال   «سيدات ركعات وأربع نالا إجمالاع د»وبين كيفية الّصالة ثم ليلأ
 . 2)«الفرقة

هرة )ت  أّن دليله على كيفية الّصالة التي  هد  585ويشير السيد ابن زم
 . 3)ركوعات وأربع سجدات، هو ا جماع تضّمنت عشر

ركعتان تشالتمل كالّل ركعالة الالى »  هد  726قال العاّلمة الحّلي)ت 
 . 4)«وسيدتين اند المائنا أجمع خمس ركوااتّ

وال خالالف انالدنا فالي أن »  هدد  1137ت وقال الفاضدل الهنددي)
 . 5)«والسيدات أربع الركواات فيها اشر

عندد تعليقده علدى أن صدالة  هدد  1414و قال السيد السبزواري )ت 
                                        

 .174الشريف المرتضى، علي بن الحسين، االنتصار، ص  .1

 .680ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المالف، ج  .2

ْنية النزوع، ص  .3 ْهَرة الحلبي، حمزة بن علي،  م  .96ابن زم

 .168ص  4العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .4

 .355ص  4هندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج الفاضل ال .5
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لإلجمالاع بالل ضالرورة »منهما خمسة ركوعدات   اآليات ركعتان في كّل 
 . 1)«المذهب

 
 الدليل الثاني: نصو  الروايات

بدل   2)يات الداّلة على هذه الكيفية كثيرةقد اشار العلماء الى أن الروا
راقي )ت  ذهب المحقق . ومدن  3)في المستند استفاضدتها هد  1244النَّ

 الروايات الدالة على ذلك 
عدن صدالة الكسدوف،  رواية الحلبي، أنده سدأل أبدا عبداللده  1)

اشالر ركعالات وأربالع ساليداتّ يركالع »قال   كسوف الشمس والقمر،
الالّم يسالاليد فالالي ال الالّم يركالالع خمسالالاً خمسالالًا  أ الالّم يسالاليد فالالي  خامسالالةّ  أ  أ

 . 4)«العاشرة
، و  5)واعتمد عليها هد  1186السند  صححها صاحب الحداسق )ت 

،  7)هد  1390 ، والسيد الحكيم)ت 6)هد  1266 )ت الجواهر صاحب
                                        

هّذب األحكام، ج  .1  .254و  523ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

ستمسك العروة الوثقى، ج  .2 . الموسي، أبو القاسم 3ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
ستند، ج  كبر، المم  .25ص  16بن علي أ

راقي، أحمد بن محمد مهدي، .3 ستند الشيعة، ج  النَّ  .243ص  6مم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .4  .9947ح  495ص  7الحم

 .326ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .5

 .437، ص 11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .6

ستمسك العروة الوثقى، ج  .7  .15ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 . 2)هد  1414 )ت ، والسيد السبزواري 1)هد  1413الموسي)ت  والسيد
على المطلدوب. فهدي صدريحة بدأن  الداللة  الرواية واضحة الداللة

ركوعددات وسددجدتين ثددّم خمسددة ركوعددات  الّصددالة تتضددّمن خمسددة
 وسجدتين.

وهم  - صحيحة الفضالء المتقّدمة  عن عمر بن أذينة، عن ره،  2)
بريدد ومحمدد الفضيل وزرارة إن صالالة »عدن كليهمدا   -بدن مسدلم  وم

والزلزلالالة اشالالر ركعالالات وأربالالع  كسالالوف الشالالمس والقمالالر والرجفالالة
ّم تقرأ أم الكتابس الّم  يدات... تبدأ فتكبر بافتتاح الصالةّ  أ وسالورةّ  أ

الّم تركالع  ّم ترفع رأس  من الركالوع فتقالرأ أم الكتالاب وسالورةّ  أ تركعّ  أ
ّم  الّم تركالع  الثانيةّ  أ ترفع رأس  من الركوع فتقالرأ أم الكتالاب وسالورةّ  أ

ّم ترفع رأس  من ال الثالثةّ  أ ّم تركالع الركوع فتقالرأ أم الكتالاب وسالورةّ  أ
ّم ترفع رأس  من الركوع فتقرأ أم الّم تركالع  الرابعةّ  أ الكتالاب وسالورةّ  أ

الّم  تخالر  الخامسةّ فإذا رفعت رأس  قلت: سالمع اللاله لمالن حمالدهّ  أ
الالّم تقالالوم فتصالالنع مثالالل مالالا صالالنعت فالالي  سالالاجدًا فتسالاليد سالاليدتينّ  أ

 . 3)«األولى

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .34و  33و  31و  28ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

هّذب األحكام، ج  .2  .255ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج 4بحث الزلزلة النقطة ) .3 ص  7 . الحم
 .9941ح  492
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وأّنده ال إشدكال فيده عندد   1)السند  قد اّتضدح صدحة سدندها هنداك
 فقهاء.ال

إلدى  -وبعض الفقهاء  - هد  1413الداللة  ذهب السيد الموسي)ت 
ى بيان الكيفية. وعلدى كدل حدال فداللدة الروايدة علد أن الرواية في مقام

تتضدّمن خمسدة ركوعدات  المراد واضحة، فهي صريحة فدي أن الّصدالة
ّم خمسة ركوعات وسجدتين.  وسجدتين، ثم

رارة ومحمدد بدن مسدلم  3) قالاال: سالألنا أبالا » لكدافيفدي ا رواية زم
الكسوفّ كم هي ركعة وكيف نصّليهاف فقال: هي  ان صالة جعفر

 . 2)«الصالة... اشر ركعات وأربع سيداتّ تفتتا
 السند  صدححها جمدع مدن الفقهداء، واعتمددوا عليهدا، كصداحب

راقددي)ت  3)هددد  1186الحددداسق)ت  ،  4)هددد  1244، والمحقددق النَّ
 . 6)هد  1413، والسيد الموسي)ت  5)هد  1216الجواهر)ت  وصاحب

وال  -الداللة  الرواية ظاهرة في أّن صالة اآليات تتضّمن عشر ركعات 

                                        
 ث الموجبات.في الفصل الثاني في بح .1

َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .2 ّر العاملي، محمد 2ح  464و  463ص  3الكم . الحم
 .9946ح  494ص  7بن الحسن، وساسل الشيعة، ج 

 .326، ص 10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .3

ستند الشيعة، ج  .4 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .243ص  6النَّ

 .374، ص 11في، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج النج .5

ستند، ج  .6 كبر، المم  .27ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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فهدي دالدة علدى  . 1)وأربع سجدات -ركعة تتضّمن ركوعًا  إشكال أن كّل 
 المطلوب.

 روايات أخر، مؤّيدة 
ها وهناك أخبار أخر، مؤّيدة، وهي تاّمة الداللة على المطلوب، ولكن

جهة السند، فتقتصر فاسدتها علدى التأييدد. ومدن هدذه  معتبرة من ليست
 األخبار 

ما رواه الشيخ في االستبصار عن علي بدن أبدي حمدزة عدن أبدي   1)
صالة الكسالوفف فقالال: اشالر ركعالات وأربالع  قال: سألته ان»بصير 

 . 2)«سيدات
االالم يرحمال  »  ما جاء في الفقه المنسوب لإلمدام الرضدا  2)

 . 3)«اشر ركعات بأربع سيدات ة الكسوفالله أن صال
صالالالة »  روايدة دعدداسم ا سدالم عددن ا مددام محمدد البدداقر  3)

والقمر واند اآليات واحدةّ وهي اشالر ركعالات  الكسوف في الشمس
 . 4)«وأربع سيدات

                                        
 والضرورة المذهبية تقضي بأنه ال يوجد فر  بين صالة الكسوف و يرها من اآليات .1

ّر العاملي 1751]  1ح  452ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، االستبصار، ج  .2 ، [. الحم
 .9942 ح 493ص  7الشيعة، ج  محمد بن الحسن، وساسل

 .134ابن بابويه، علي بن الحسين، الفقه الرضوي، ص  .3

. النوري، ميرزا حسين بن 200ص  1المغربي، النعمان بن محمد، دعاسم ا سالم ج  .4
ستدَرك الوساسل  .6697 ح 170و  169ص  6ج  محمد تقي، مم
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 النقطة الثانية: روايات معارضة

في كتب الحديث هناك روايتان، يعارضان ما صدّرحت بده الروايدات 
اآليات تتضدّمن عشدرة ركوعدات وأربدع سدجدات.  رة من أن صالةالكثي

 االستبصار  نقلهما الشيخ الطوسي في كتاب
 أّن عليداً  الرواية األولى  عن أبي البمتري، عن أبدي عبدد اللده

الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعدات، قدام  صّلى في كسوف
ّم  ّم قرأ ثم ّم رفع رأسه ثم ّم ركع، ثم دّم  ركع، فقرأ ثم ّم قام فددعا مثدل ركعتيده، ثم ثم

ّم قام ففعل مثل ما فعل في األولى، في قراءتده وقيامده  سجد سجدتين، ثم
 . 1)وركوعه وسجوده سواء

  الرواية الثانية  عن يدونس بدن يعقدوب قدال  قدال أبدو عبدد اللده
وخرجت معه إلدى المسدجد الحدرام، فصدّلى  انكسف القمر فمرج أبي
 . 2)ركعتين وسجدتينثماني ركعات كما يصّلي 

 
 اراء الفقهاء حولهما

بعد نقل الحدديثين  أن الشديخ رأ،  هد  1104قال الحّر العاملي )ت 

                                        
ّر العاملي،  1753]  3ح  452ص  1ستبصار، ج الطوسي، محمد بن الحسن، اال .1 [. الحم

 .9944 ح 493ص  7الشيعة، ج  محمد بن الحسن، وساسل

 .9945ح  494ص  7[. المصدر نفسه، ج  1754]  4ح  453ص  1المصدر نفسه، ج  .2
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ألنهمالا موافقالان »المبدرين الممدالفين هدو التقيدة  أن الوجه في هذين
السالالابقة امالالل العصالالابة  لمالالذهب بعالالض العامالالةّ والالالى األحاديالالث

 «بأجمعها.
الة صالة أخرىّ وأنه صّلى أقول: ويحتمل كون تل  الّص »واردف  

الكسوف الّتساع الوقتّ ويكون الغر  جواز ذلال  مالع  بعدها صالة
 . 1)«السعة

في كشف اللثام أن المبرين إن  هد  1137ورأ، الفاضل الهندي )ت 
 . 2)«نّصين في أن الصالتين للكسوفّ مع احتمال التقية فليسا»سلما 

لالم »أن هذين المبدرين  هد  726بينما كان رأي العاّلمة الحلي )ت 
كمدا بدّين أن السدند فدي  «المائناّ فكانا مدفواين يعمل بهما أحد من

ضالعيف فالي الحالديثّ وأبالا  محّمد بن خالالد»الروايتين ضعيف ألن 
االن  البخترّي ضعيف أيضًا. والحديث الثاني يرويه بنالان بالن محّمالدّ

 . 3)«المحسن بن أحمدّ ان يونس بن يعقوبّ وهيالء ال أارفهم
مدا ذكدره شديخ الطاسفدة )ت  هدد  1413قف السديد المدوسي )ت ونا
والذي يهّون الخطالب »، فقال  هد  1104العاملي)ت  والحّر  هد  460

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9945ذيل الرواية  494ص  7الحم

. وكذلك كان نظر 325ص  4دي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج الفاضل الهن .2
راقي في المستند، ستند الشيعة، ج  المحقق النَّ راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم ص  6النَّ

245. 

 .84ص  6العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .3



 199 مامي والمالكيالفصل الثالث: كيفية الّصالة ووقتها في الفقه اإل

 

في غاية الضعفّ بالل قيالل: إّناله  أنهما ضعيفتا السندّ فإن أبا البختري
يق الثانية: محسن بن أحمدّ ولم يةّ وفي بر وّ قّ فتصالبا  أكذب البر يأ

 . 1)«يمة ان المعار الطائفة السابقة سل
 

 النتيية
علدى أن صدالة اآليدات تتضدّمن  اّتفا  فقهاء مدرسة أهل البيت

 سجدات. عشرة ركوعات وأربع
 

عتبر ركعتين أم اشرت ركعاتف  األمر الثاني: صالة اآليات هل تأ
 هنا عدة نقاط 

 
 النقطة األولى:  مرة البحث

لّصالة في بعض يظهر األثر في حكم الشّك بعدد الركوعات في هذه ا
في أنه الركوع المامس أو الساده، بطلت الّصالة بنداًء  الصور، فلو شّك 

ألن هذا الشّك يرجع إلى الشّك فدي  على أنها صالة ثناسية ذات ركعتين،
ا مامية، كمدا دّلدت  صالة ثناسية، وهو موجب لبطالن الّصالة عند فقهاء

 اليمعة أيضًا إذاو »عليه بعض النصوص، مثل ما جاء في موثق سماعة  

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .26ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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. فعموم التعليل  1)«سها فيها اإلمام فعليه أن يعيد الصالةّ ألنها ركعتان
 اآليات بناًء على أنها ركعتان. يشمل صالة

وأما على القول إنها عشر ركعات، وأن النقص إّنما هدو فدي السدجود، 
ألن الشدّك وقدع فدي الركعدات التدي تلدي الدركعتين  فال تبطل الّصالةأل

الله معدود مالن الشالكو   بناًء الى أّن الشّ  فيما ادا فر »ن األوليي
كثر  . 2)«الصحيحة يبني فيها الى األ

و بحث حكم الشّك في الركعدات فدي الّصدالة الثناسيدة و يرهدا مدن 
 والشك في الصلوات. مساسل بحث الملل

 والمهم هنا هو تحديد أن صالة اآليات هل هي صالة بركعتين، أم هي
 ركعات مع نقص في عدد السجود؟ صالة ذات عشر

 
ين  النقطة الثانية: روايات ذكرت التعبير

   روايات العشر ركعات1 
ال يبعد من مراجعة أبواب صالة اآليدات فدي الكتدب الحديثيدة، أنهدا 

الشيخ الصدو  عن الفضل بن شاذان عدن ا مدام  األكثر. ومنها ما ذكره
علت اشر»أنه قال   الرضا أصل الّصالة التالي  ركعاتّ ألن وإنما جأ

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1 ، وكذلك ص 10392ح  191ص  8الحم

 .10406ح  195

ستند، ج  .2 كبر، المم  .24ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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ركعالاتّ  نزل فرضها من السماء أواًل في اليوم والليلالة إّنمالا هالي اشالر
معت تل  الركعات ها هنا  . و يرها من النصوص. 1)«فيأ

 
   النصو  التي اّبرت بركعتين2 

في رواية أبي البمتري وروايدة يدونس بدن يعقدوب التعبيدر بدركعتين، 
ي وايات الكثيرة والصدحيحة التدسندًا، وممالفتان للر ولكنهما ضعيفتان

 ركعات وأربع سجدات. دّلت على أن صالة اآليات عشر
اح  االن جعفالرّ »لكن في رواية التهذيب عن عبد الله بن ميمون القدَّ

 قال: انكسفت الشالمس فالي زمالان رسالول اللاله ان أبيهّ ان آبائهّ
شي الى بعض القوم ممالن كالان  فصّلى بالناس ركعتينّ وبّول حّتى غأ

 . 2)«من بول القيام وراءه
أن هدذه الروايدة معتبدرة بنداًء  هدد  1413وقد ذكر السيد الموسي )ت 

بر، توثيق رجال . وهدي صدريحة فدي داللتهدا  3)كامل الزيدارات على كم
                                        

. وقد رواه 1510ح  542و  541ص  1الصدو ، محمد بن علي، من ال يحضره الفقيه، ج  .1
ّر العا في العلل وعيون األخبار. ص  7ملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج الحم

 .9951ح  496

ّر  885]  12ح  293ص  3الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب األحكام، ج  .2 [. الحم
 .9957ح  499ص  7وساسل الشيعة، ج  العاملي، محمد بن الحسن،

ون فهذه الرواية فيها جعفر بن محمد األشعري وهو الذي يروي كتاب عبد الله بن ميم .3
اح، وهذا األشعري لم يوثق، لكن إن التزمنا بتوثيق رجال كامل الزيارات فيكون هذا  القدَّ

تبّناه السيد الموسي أواًل، لكن  رافعًا للجهالة في الرجل، ويصير السند معتبرًا. وهو ما
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عتبر صالة بركعتين.  على أن صالة اآليات تم
انكسالفت »  وكذا رواية عبد الله بن سدنان عدن ا مدام الصداد 

فصّلى ركعتينّ قام فالي األولالى فقالرأ  للهرسول ا الشمس الى اهد
ّم رفع ّم ركع فأبال الركوعّ  أ الّم ركالع فأبالال  سورةّ  أ رأسه فقرأ سورةّ  أ

ّم  ّم ركع فأبال الركوعّ  أ ّم رفع رأسه فقرأ سورةّ  أ رفع رأسه فقرأ  الركوعّ  أ
الّم ساليد  ّم ركع. فعل ذل  خمس ركعالات قبالل أن يساليدّ  أ سورةّ  أ

ّم قام ف سيدتينّ ي الثانية ففعل مثل ذلال ّ فكالان لاله اشالر ركعالات  أ
 . 1)«وأربع سيدات

 الم تركالع »  قولده  2)وقد ورد في ذيل صحيحة الفضالء المتقّدمة
الّم تخالّر  الخامسةّ فإذا رفعت رأس  قلت: سالمع اللاله لمالن حمالدهّ  أ

الالّم تقالالوم فتصالالنع مثالالل مالالا صالالنعت فالالي  سالالاجدًا فتسالاليد سالاليدتينّ  أ
                                                                                             

والفضالء.  عدل عن هذا المبنى في أواخر حياته )رفع الله مقامه  كما ينقلم عنه األساتذةم 
عتمد هذا المبنى على ما يفهمه الفقيه من كالم ابن قولويه مؤلف كتاب كامل وي

ولم أخرج فيه حديثًا روي ان غيرهم إذا كان في ما »مقدمة كتابه   الزيارات، إذ قال في
روينا انهم من حديثهم  صلوات الله اليهم  كفاية ان حديث غيرهمّ وقد المنا أنا ال 

ذا المعنى وال في غيرهّ لكن ما وقع لنا من جهة الثقات نحيط بيميع ما روي انهم في ه
من أصحابنا  رحمهم الله برحمته  وال أخرجت فيه حديثًا روي ان الشذاذ من 

 .37ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، ص يراجع . «الرجال

األول هذه . أورد الشهيد 209ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .1
والظاهر أنه لم يرد للرواية ذكر في المصادر الحديثية التي  الرواية في باب الكسوف،

 سبقت الشهيد األول.

 تقّدمت في الفصل الثاني في بحث الموجبات، وهنا في أول الفصل الثالث هذا. .2
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 . 1)«األولى
قدد عدّد الركوعدات الممسدة  روايدة أن ا مدامفالظاهر من هذه ال

أي كمدا  «فتصنع مثل ما صنعت في األولى»فقال   األولى ركعًة واحدة،
 فعلت في الركعة األولى.

مكن أن نفّسر كّل ما ورد في الروايدات ال كثيدرة وبداللة هذه الرواية يم
ن بأن المقصود منها هو عشرة ركوعاتأل أل «ركعات اشرة» دمن التعبير ب

مجمدوع الركوعدات الممسدة  فيهدا أن هذه الروايدة قدد بدّين ا مدام
 والسجدتين هما بمثابة ركعة واحدة.

فإذا رفع رأسه منهالا »  وتؤيد ذلك روايةم الدعاسم عن ا مام الباقر
ّم يكبر ويسيد فيقاليم سالاجدًا مثالل مالا  قال:  سمع الله لمن حمده   أ

ّم يرفع رأسه ويكبر فييلس شيااً  ّم يكبر بي ركعّ  أ ن السيدتين ويداوّ  أ
ّم  ينهض قائمًا  ويسيد  انيةّ يقيم فيها ساجدًاّ مثل ما أقام في األولىّ  أ

ويكّبرّ ويصّلي أخرى الى نحو األولالىّ يركالع فيهالا خمالس ركعالات 
 . 2)«سيدتينّ ويتشهد بوياًلّ ويسّلم ويسيد
الدذي يددّل علدى أن  «ويصّلي أخرى الى نحو األولالى»  فقوله

الركوعات الممسدة األولدى مدع السدجدتين بمنزلدة  قد جعل ا مام
 ركعة واحدة.

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9941ح  492ص  7الحم

. النوري، ميرزا حسين بن 200ص  1ي، النعمان بن محمد، دعاسم ا سالم، ج المغرب .2
ستدَرك الوساسل،  .6697 ح 170و  169ص  6ج  محمد تقي، مم
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أن مما يؤيد أن الصالة عبدارة عدن  هد  1413قال السيد الموسي )ت 
في النصوص الصدحيحة ممدا سديأتي فدي األبحداث  ركعتين، هو ما ورد

عندد  -سمع الله لمدن حمدده  وهو قول  -، أن موضع التسميع  1)التالية
يجدزي أن  الركوع المامس والركدوع العاشدر فقد،، وأندهرفع الرأه من 

يقتصر المكّلف على قراءة الفاتحة مّرة واحدة في كدّل خمدس ركوعدات 
 . 2)«وضوح أن لكّل ركعة فاتحة مع»

الترديد »أنه ال ينبغي  هد  1413وألجل ذلك رأ، السيد الموسي )ت 
 . 3)«النصو  أنها ذات ركعتين ال غير في أن المستفاد من

 
 النقطة الثالثة: اراء الفقهاء

، أن صدالة اآليدات ركعتدان يظهر من كلمات فقهاء اهدل البيدت
قنعة قال المفيد تشتمل على عشرة  ركوعات وأربع سجدات، جاء في المم

 . 4)«وأربع سيدات فصلِّ ركعتين فيهما اشر ركعات»  هد  413)ت 
الّم تقال»البدن بابويده   وفي فقه الرضا وم  الم تساليد ساليدتينّ  أ

                                        
 في هذا الفصل، وفي ملحق المستحّبات. .1

ستند، ج  .2 كبر، المم  .25ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 المصدر نفسه. .3

قِنعة، ص المفيد، محمد بن محمد، ا .4  .209لمم
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. فأطلق الركعة األولى علدى  1)«الركعة األولى فتصنع مثل ما صنعت في
 مجموع الركوعات الممسة األولى.

فالالإذا رفعالالت رأسالال  مالالن »  هددد  381وقددال الشدديخ الصدددو  )ت 
لمالن حمالده.  الّم تخالّر سالاجدًا فتساليد  الخامسةّ فقالل: سالمع الّلاله

 . 2)«سيدتينّ  ّم تقوم فتصنع في الثانية مثل ذل 
في الرسداسل العشدر حيدث قدال   هد  460شيخ الطوسي )ت وكذا ال

. وعبارة المحقق الحّلي صدريحة جددًا  3)«الثانية ويفعل مثل ذل  في»
 . 4)«ركعة الى ركواات خمس ركعتان تشتمل كّل »في أن هذه الّصالة 

دعددو،  هددد  726ويظهددر مددن عبددارة التددذكرة للعالمددة الحلددي )ت 
كعتالان تشالتمل كالّل ركعالة الالى وهي ر »قال   ا جماع على ذلك حيث

. وهكدذا صدّرح  5)«أجمالع خمس ركوااتّ وسيدتين انالد المائنالا
والشدهيد  ، 6)في ا يضاح هد  770بالركعتين ولده فمر المحققين )ت 

 . 7)في الذكر، هد  776األول )ت 
                                        

. البروجوردي، حسين بن علي، 134ابن بابويه، علي بن الحسين، الفقه الرضوي، ص  .1
 .10752ح  208ص  7جامع أحاديث الشيعة، ج 

قنع، ص  .2  .142الصدو ، محمد بن علي، المم

 .194الطوسي، محمد بن الحسن، الرساسل العشر،  .3

 .333ص  2بر، ج المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعت .4

 .82ص  6العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .5

 .129ص  1فمرم المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفواسد، ج  .6

 .208ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .7
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وأمالا صالالة اآليالات: »  هدد  940وفي رساسل المحقق الكركي)ت 
 . 1)«كّل ركعة خمس ركوااتإال أن في  فهي ركعتان كاليوميةّ

وهالذه الّصالالة ركعتالانّ فالي كالّل ركعالة »وفّصل في الروضة فقدال  
 . 2)«ركواات وقيامات وقراءات سيدتانّ وخمسة

وفي مقام بيان الوجه في كدون هدذه الّصدالة ركعتدين، ذكدر الفاضدل 
الركعة وإن كانت في اللغالة »أن  في كشف اللثامهد   1137)ت الهندي 

ينتهالي  الواحدّ لكالن االرف الشالرع جعلهالا بمعنالى مالابمعنى الركوع 
 . 3)«بسيدتين

وبّين في مفتاح الكرامة الوجه في إطال  لفدظ الركعدة علدى الركدوع، 
ادم تعّدد الركعالاتّ أّن الركعالة وإن كانالت لغالًة  مّما يدّل الى»فقال  

المتضالالّمنة للسالاليودّ  واحالالد الركالالوعّ إاّل أّنهالالا فالالي مصالالطلا الفقهالالاء
 ة أولى بالمراااة من اللغويةّ وغايته أّنها سّميت اشراً والحقيقة الشراي

 . 4)«بااتبار اللغةّ وهي في الحقيقة ركعتان بااتبار الشرع
                                        

 .133ص  1المحقق الكركي، علي بن الحسين، رساسل المحقق الكركي، ج  .1

 .680ص  1الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، ج  .2

. وفي الدالسل يذكر 354ص  4الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج  .3
األصل في الفراسض أنه يجب في كل ركعة سجدتان، فيقول   السيد القمي الدليل على أن

ية واالر » قال إن بال إشكال وال كالمّ واليه السيرة اليار تكاز الشرايّ بل يمكن أن يأ
ضافًا إلى النصو  التي تدل الى وجوبهما. يات الدينّ مأ القمي،  «وجوبهما من ضرور

 .262ص  2تقي بن حسين، الدالسل في شرح منتمب المساسل، ج 

 ص. 9العاملي، محمد جواد بن محمد الحسيني، مفتاح الكرامة، ج  .4
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 النتيية

تدين، يظهر أن فقهاء ا مامّية لم يمتلفوا في أن صالة اآليات ذات ركع
 على خمسة ركوعات وأربع سجدات. تشتمل كّل ركعة

 
 في صالة اآليات األمر الثالث: كيفية القراءة

واًل أهناك صور لكيفية القراءة التي يجوز أن يؤّديها المكلف. و ندذكر 
فدي  كيفية القراءة، لنستمرج منهدا القاعددة المتبعدة الروايات التي بينت

 القراءة.
 

 النقطة األولى: النصو  المتعّرضة لكيفية القراءة
 النّص األول: صحيحة الفضالء

مر والرجفة والزلزلالةّ اشالر ركعالات إن صالة كسوف الشمس والق»
والنالاس خلفاله فالي كسالوف  صالاّلها رسالول اللاله وأربع سيداتّ

كسالوفها. ورووا: أن الّصالالة فالي  الشمسّ ففرغ حين فرغ وقد انيلى
تبدأ فتكبالر  هذه اآليات كّلها سواءّ وأشدها وأبولها كسوف الشمسّ

ّم تركعّ  ّم تقرأ أم الكتاب وسورةّ  أ ّم ترفع رأس  من بافتتاح الصالةّ  أ  أ
الّم ترفالع رأسال  مالن  الركوع ّم تركع الثانيالةّ  أ فتقرأ أم الكتاب وسورةّ  أ

الّم ترفالع رأسال  مالن  الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورةّ ّم تركع الثالثالةّ  أ  أ
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الّم ترفالع ّم تركع الرابعةّ  أ رأسال  مالن  الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورةّ  أ
ّم تر  كع الخامسةّ فالإذا رفعالت رأسال  الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورةّ  أ

ّم تقوم  قلت: سمع ّم تخر ساجدًا فتسيد سيدتينّ  أ الله لمن حمدهّ  أ
األولى. قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحالدة  فتصنع مثل ما صنعت في

القرآن في أول مرةّ فإن  في الخمس ركعات يفّرقها بينهاف قال: أجزأه أم
قبل  لقنوت في الركعة الثانيةقرأ خمس سور مع كّل سورة أم الكتابّ وا

الّم فالي  ّم تقنت في الرابعة مثالل ذلال ّ  أ الركوعّ إذا فرغت من القراءةّ  أ
ّم في ّم في العاشرة السادسةّ  أ  . 1)«الثامنةّ  أ

 
رارة ومحمد بن مسلم  النّص الثاني: صحيحة زأ

ان صالة الكسوفّ كم هالي ركعالةّ أو كيالف  سألنا أبا جعفر»
ركعالات وأربالع ساليداتّ تفتالتا الّصالالة  اشالر نصليهاف فقال: هالي

في الخامسة التي تسيد  بتكبيرةّ وتركع بتكبيرةّ ويرفع رأسه بتكبيرة إال
الركوعّ  فيهاّ وتقول: سمع الله لمن حمدهّ وتقنت في كّل ركعتين قبل

فتطيل القنوت والركوع الى قدر القراءة والركوع والسيودّ فإن فرغت 
ه حّتى ينيليّ فإن انيلى قبل أن تفرغ من يتيلى فاقعد وادع الل قبل أن

وتيهر بالقراءةّ قال: قلت: كيالف القالراءة فيهالاف  صالت  فأتم ما بقيّ

                                        
وبيان صحة السند، في المبحث األول من الفصل  مرت ا شارة إلى تمريج الرواية، .1

 الثاني.
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فاتحة الكتابّ فإن نقصت من  فقال: إن قرأت سورة في كّل ركعةّ فاقرأ
قالال: وكالان  السور شياا فاقرأ من حيث نقصت وال تقرأ فاتحة الكتابّ

لحير إال أن يكون إمامًا يشق الى من يستحب أن يقرأ فيها بالكهف وا
وإن استطعت أن تكون صالالت  بالارزًا ال يينال  بيالت فافعاللّ  خلفهّ

من صالة كسوف القمرّ وهما سواء في  وصالة كسوف الشمس أبول
 . 1)«القراءة والركوع والسيود

 
 النّص الثالث: صحيحة الحلبي

ان صالالة الكسالوفّ كسالوف الشالمس  أنه سأل أبا ابد الله»
ّم يسيد فالي  لقمرف قال: اشروا ركعات وأربع سيداتّ يركع خمسًا  أ

ّم يسيد في ّم يركع خمسا  أ العاشرةّ وإن شات قرأت سورة  الخامسةّ  أ
فالإذا قالرأت  في كّل ركعةّ وإن شات قرأت نصف سورة في كالّل ركعالةّ

سورة في كّل ركعة فاقرأ فاتحة الكتابّ وإن قرأت نصف سورة أجالزأ  
ة الكتاب إال في أول ركعة حّتى تستأنف أخرىّ وال تقل: فاتح أن ال تقرأ

رأس  من الركالوعّ إال فالي الركعالة التالي  سمع الله لمن حمده في رفع
يد أن تسيد فيها  . 2)«تر

                                        
مرت ا شارة إلى تمريج الرواية، وبيان صحة السند، في المبحث األول من الفصل  .1

 الثاني.

مرت ا شارة إلى تمريج الرواية، وبيان صحة السند، في المبحث األول من الفصل  .2
 الثاني.
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 النّص الرابع: صحيحة البيزنطي ان اإلمام الرضا

وسألته ان القراءة في صالة الكسوفّ وهالل يقالرأ فالي كالّل ركعالة »
ختمت سالورة وبالدأت بالأخرى فالاقرأ فاتحالة  : إذابفاتحة الكتابف قال

تقرأ بفاتحة الكتالاب  الكتابّ وإن قرأت سورة في ركعتين أو  الث فال
 حّتى تختم السورةّ وال تقل: سمع اللاله لمالن حمالدهّ فالي شاليء مالن

 . 1)«ركوا  إال الركعة التي تسيد فيها
 

 النقطة الثانية: ضابط القراءة في صالة اآليات
هدو  أن  كما يتضح من النصوص السابقة فية القراءةأن الضاب، في كي

ما قرأ سورة الفاتحة وقرأ بعدها سورة كاملة، فإنه يجدب أن  المكّلف متى
أما إذا قرأ الفاتحة ولم يقدرأ سدورة كاملدة  يقرأ الفاتحة في القيام الالحق،

الالحدق بدل يكمدل  بعدها، فإنه ال يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في القيام
                                        

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وسا .1 . وذكر الحر 9953ح  497ص  7سل الشيعة، ج الحم
. قال بعد أن آخر عن علي بن جعفر عن ا مام الكاظم العاملي أن الرواية لها طريق

ابدالله بن »وقال أيضًا   «الي بن جعفر في كتابه ان أخيهّ مثله»أورد نّص الرواية  
بن جعفرّ ان جعفر الحميري في قرب اإلسناد: ان ابدالله بن الحسنّ ان جده الي 

و صّرح السيد الحكيم بصّحة سند هذه الرواية واعتمد . «مثله أخيه موسى بن جعفر
ستمسك العروة الوثقى، ج  عليها في المستمسك، ص  7لحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  . وكذلك السيد الموسي، الموسي، أبو21و  17و  16 كبر، المم القاسم بن علي أ
 .32و  31و  30و  16
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 من حيث قطع في قيامه السابق.السورة 
إن قالرأت سالورة فالي كالّل ركعالةّ فالاقرأ فاتحالة »ففي الدنّص الثداني  

السور شياا فاقرأ مالن حيالث نقصالت وال تقالرأ  الكتابّ فإن نقصت من
 «فاتحة الكتاب.

وإن شات قرأت سورة في كّل ركعةّ وإن شالات »وفي النّص الثالث  
ة فالي كالّل ركعالة فالاقرأ في كّل ركعةّ فإذا قرأت سالور  قرأت نصف سورة

أجزأ  أن ال تقرأ فاتحة الكتالاب  فاتحة الكتابّ وإن قرأت نصف سورة
 «إال في أول ركعة حّتى تستأنف أخرى.

إذا ختمت سالورة وبالدأت بالأخرى فالاقرأ فاتحالة »وفي النّص الرابع  
سورة في ركعتين أو  الث فال تقرأ بفاتحة الكتالاب  الكتابّ وإن قرأت
 «حّتى تختم السورة.

مدثاًل  -وإذا لم يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، بل قرأ جزءًا من السورة 
 ي الركدوعففإنه حينئذ ال يجب عليه أن يقرأ الفاتحة  – آية أو آيتين أو أكثر

قطع، فإذا أكمل السدورة فدي هدذا  الالحق وإنما يكمل السورة من حيث
مدل ذا لدم يكوإ الركوع وجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركوع الذي يليه،

كثر، فإنه ال يجب عليه أن يقرأ الفاتحة  كمدل، بل يبأن قرأ آية أو آيتين أو أ
 السورة في الركوع الالحق، وهكذا...

قنع   هد  381قال الشيخ الصدو  )ت  فصّل اشر ركعالاتّ »في المم
بتسليمة واحدةّ تقرأ في كّل ركعة منها بفاتحة الكتالاب  وأربع سيدات
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ركعة فال تقرأ في  انيها الحمدّ واقرأ  ّسورة في كّل وسورة. فإن بّعضت ال
في ركعالةّ فالاقرأ  السورة من الموضع الذي بلغتّ ومتى أتممت سورة

 . 1)«في الركعة الثانية الحمد
ويقالرأ فالي أول »فدي المبسدوط   هد  461وقال الشيخ الطوسي )ت 

وسورة أخرى إن شاء وإن أراد قالراءة بعالض السالورة  ركعة سورة الحمد
تل  السورة قرأهاّ وال يلزمه  أيضًا جائزًا فإذا أراد في الثانية تتم بقية كان

أراد أن يقرأ  قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه فإن
ّم قرأ بعدها سالورة وكالذل  القالول فالي بالاقي  سورة أخرى قرأ الحمد  أ

 . 3)وكذلك كالمه في النهاية  2)«الركعات
بهذه الكيفيدة فقدال فدي كتابده  هد  676ي )ت وصّرح المحقق الحلّ 

ّم يركعّ  وكيفيتها أن»المعتبر   يقرأ الحمد وسورة أّيها اتفقّ أو بعضهاّ  أ
كان أتالم األولالىّ وإاّل قالرأ مالن  فإذا انتصب قرأ الحمد  انيًاّ وسورة إن

ّم قام بغيالر تكبيالر فقالرأ  حيث قطع فإذا أكمل خمسًا سيد سيدتينّ  أ
ّم يتشهد ويسلم. هالذا مالذهب المائنالا لالم وركع معتمدًا تر  تيبه األول  أ

 . 4)«يختلفوا

                                        
قنع، ص  .1  .142و  141الصدو ، محمد بن علي، المم

 .173ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج  .2

 .137المصدر نفسه، النهاية، ص  .3

 .334ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .4
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 نتيية بحث كيفية الصالة اند اإلمامية

علدى أن صدالة اآليدات ليسدت  اّتفق فقهاء مدرسة أهدل البيدت
فهي تتضمن كل ركعة ركوعدًا واحددًا تسدبقه قدراءة  كالصلوات المعهودة

بع سجدات فدي كدل ركوعات وأر واحدة، بل تتضمن هذه الصالة عشرة
ة خاصدة بصدال ركعة، وأن هناك قراءًة قبل كل ركوع. ولهذه القراءة كيفيدة

 اصيلتف -تبعًا لما جاء في رواياتهم  -اآليات. وقد ذكرت كتبهم الفقهية 
فدي  كثيرة حول كيفية القراءة التي تسبق الركوع، ويلزم من هدذه الكيفيدة

 .كثيرة جدًا لصورة الصالة القراءة، حصول صور
 

 املطلب الثاني: وقت صالة اآليات يف الفقه اإلمامي

 وهو يتضّمن عدة امور 
 

 األمر األول: وقت صالة اآليات في الكسوف والخسوف
اّتفق الفقهداء علدى تحديدد أول وقتهدا، واختلفدوا فدي آخدر الوقدت، 

 النقاط التالية  ونوضح ذلك ضمن
 

 النقطة األولى: وقت االبتداء في الكسوف والخسوف
 ول وقت صالة اآليات فيهما، يبدأ من لحظة الشروع باالستتار.أ
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،  1)أن هدذا الحكدم ضدروري هدد  1390فذكر السيد الحكديم )ت 
، فقدال فدي تعليدل ابتدداء هدد  1414السبزواري)ت  وايضا صّرح السيد

لظالواهر النصالو ّ »االسدتتار   الوقت في الكسوفين من حيث حصول
تحقالق  ه الحتمال جواز اإلتيالان قباللواإلجماعّ بل الضرورةّ إذ ال وج

 . 2)«اآلية
وأول وقالت صالالة الكسالوف »  هدد  726و قال العاّلمة الحّلي)ت 

. وايضا صداحب الجدواهر)ت  3)«الماء اإلسالم ابتداؤهّ وهو مذهب
 . 4)«العاّمة فضاًل ان الخاّصة بال خالف بين»، إذ قال  هد  1266

 
 ف والخسوفالنقطة الثانية: وقت االنتهاء في الكسو 

 وهنا قوالن 
وف القول االول  أن الوقت ينتهي عند الشروع باالنجالء. و هو المعدر

 بين المتقّدمين.
 القول الثاني  إن الوقت ممتد إلى تمدام االنجدالء، وهدذا القدول هدو

المتأخرين من الفقهاء ومتدأخري المتدأخرين، وصدواًل  الذي اشتهر بين
 إلى فقهاسنا المعاصرين.

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .8ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

هّذب األحكام، ج السبزواري، عبد األعلى  .2  .251ص  7بن علي رضا، مم

 .98ص  6العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج  .3

 .409ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .4
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 ول القول األ
وهي ميقتة وابتداء وقتها من ابتداء ظهور »قال الديلمي في المراسم  

 . 1)«إلى ابتداء انيالئه الكسوف واآليات
وأول وقتها إذا ابتدأ في االحتالراقّ »  هد  460والشيخ الطوسي)ت 

ووقالت هالذه ». ويقول فدي المبسدوط   2)«االنيالء وآخره إذا ابتدأ في
االنكسالاف إلالى أن يبتالدي فالي  لقمر فاليالّصالة إذا ابتدأ الشمس أو ا

العبارة في  . ومثل هذه 3)«االنيالءّ فإذا ابتدأ في ذل  فقد مضى وقتها
 . 4)النهاية

وأول وقتهالا إذا ابتالدأ »في الوسديلة   هد  560وصّرح ابن حمزة )ت 
 . 5)«إذا ابتدأ في االنيالء في االحتراقّ وآخره
 أدلة القول األول 

اد بن عم 1) ، قال  ذكدروا انكسداف ثمان، عن أبي عبدالله  عن َحمَّ
إذا انيلالى »  الناه من شدته، قال  فقال أبو عبدالله القمر وما يلقى

 . 6)«منه شيء فقد انيلى

                                        
 .80الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية، ص  .1

 .194الطوسي، محمد بن الحسن، الرساسل العشر، ص  .2

 .172ص  1المصدر نفسه، المبسوط، ج  .3

 .137المصدر نفسه، النهاية، ص  .4

 .112ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة، ص  .5

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .6  .9931ح  488ص  7الحم
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 . 1)السند  ال إشكال فيه
ء الداللة  بدعو، ظهورها في تنزيل البدء بداالنجالء منزلدة االنجدال

عندوان الكسدوف والمسدوف أن االنجالء التام يرفع  التام، ومن الواضح
 اللذين هما العّلة لوجوب الصالة.

وأما ما يدّل الى أن اآلخر هو الشروع »  هد  993قال األردبيلي)ت 
 «صحيحة حماد بن اثمان االن أبالي ابالد اللاله في االنيالءّ فهو

فالظاهر من قوله: انيلالىّ رفالع مالا » وبعد أن أورد صحيحة حماد قال 
 . 2)«الةنيط الى االنكساف ومنه الص

 مناقشة االستدالل بصحيحة حّماد 
فال حّية فالي ذلال  »في المعتبر   هد  676قال المحقق الحّلي )ت 

 . 3)«إرادة تساوي الحالين زوال الشدة ال بيان الوقت الحتمال أن يكون
ا شدكال فدي االسدتدالل بدأن  هدد  1390ذكر السديد الحكديم )ت 

المساواة في ترتيالب األحكالام زوال الشدة ال  الظاهر منه المساواة في»
ددّم قددال   «الشالالراية مالالن الصالالالحية  ال أقالالل مالالن اإلجمالالال المالالانع»ثم

                                        
ضر، صّرح الفقهاء بصّحته في كتبهم، كما في كشف الغطاء كاشف الغطاء، جعفر بن خ .1

. والحداسق، البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، 366ص  4كشف الغطاء، ج 
ص  4بن محمد علي، رياض المساسل ج  . والرياض، الطباطباسي، علي307ص  10ج 

ستند الشيعة،122 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم . 231ص  6ج  . ومستند الشيعة، النَّ
 و يرها من المصادر.

 .417ص  2ردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبرهان، ج المقّده األ .2

 .330ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .3
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 . 1)«لالستدالل به
ة   أصالة االحتياط. وهو وجوب القول بلزوم االنتهاء من أداء صدال2)

 الشروع في االنجالء، دفعدًا الحتمدال وقدوع الّصدالة خدارج اآليات قبل
 الوقت.

 أصددل مددع الدددليل، والدددليل هددو إطالقددات وقددد رّده الفقهدداءأل إذ ال
  هد  1413الموسي)ت  النصوص، ويوضح السيد

ين » ًا استناد -من جواز التأخير وإ بات التوسعة  -لنا إ بات كال األ ر
النصو ّ حيث إّن الموضوع فيها هو انوان الكسالوف  إلى إبالقات

صدقهما من لدن حدوث اآلية إلالى تمالام  والخسوفّ ومن الضروري
بعدهّ فمالا دامالت اآليالة  نيالءّ من غير فرق بين ما قبل الشروع ومااال

 باقية ولم تكن زائلة يصدق الكسوف أو الخسوف صالدقًا حقيقيالًا مالن
 «غير أّية انايةّ لوحدة المناا في جميع اآلنات.

  أّن العّلدة لوجدوب صدالة اآليددات هدو رّد الندور الدذي احتجددب 3)
ل، جالء، فإن رّد النور يكون قد حصفإذا بدأ االن بالكسوف أو المسوف،

 عليه ارتفاع الوجوب. وهو يعني ارتفاع عّلة الوجوب، ويترتب
وقد رّد الفقهاء هذا االستدالل، ففي الجدواهر فدي رّد الددليل الثداني 

ضالعف مالا يالذكر للقالول اآلخالر مالن االحتيالاا  مضافًا إلالى»والثالث  
حاصالل باألخالذ فالي  المعار  بمثلهّ ومن أن الّصالة لرّد النورّ وهالو

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .9ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 . 1)«االنيالءّ وفيه: أنه لعّلها لرّده تماماً 
 القول الثاني 

ووقتها في الكسوف من االحتالراق »  هد  776قال الشهيد األول)ت 
 . 2)«االنيالء إلى تمام

بمالف ما ذهب إليده المحقدق  هد  965و صّرح الشهيد الثاني )ت 
 . 3)«نيالءاألقوى يمتد وقتها إلى تمام اال» الحّلي فقال 

راقددي)ت  وآخرهالالا تمالالام االنيالالالءّ الالالى »  هددد  1244ويقددول النَّ
 . 4)«تأخيرها إلى زمان يتم بتمام االنيالء األقوىّ بمعنى أنه ييوز

وذهب الى ذلك االكثر مدن الفقهداء المعاصدرون، كمدا فدي العدروة 
ووسدديلة النجدداة للسدديد   5)هددد  1337اليددزدي)ت  الددوثقى للسدديد

الصدددالحين للسددديد  ومنهددداج  6)هدددد  1365 - 1284ا صدددفهاني)
 والشديخ  8)هدد  1327والميرزا التبريدزي)ت   7)هد  1413الموسي)ت 

                                        
 .410ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .1

 .195ص  1وه الشرعية في فقه ا مامية، ج الشهيد األول، محمد بن مّكي، الدر .2

 .41الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، حاشية الممتصر النافع، ص  .3

ستند الشيعة، ج  .4 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .229ص  6النَّ

 1اليزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعليقات ا مام المميني، ج  .5
 .401ص 

 .174ص  1صفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة، ج ا  .6

 .195ص  1الموسي، أبو القاسم بن علي أكبر، منهاج الصالحين، ج  .7

 .199ص  1الميرزا التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، ج  .8
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والسديد   2)والسيد السيسدتاني المعاصدر  1)الوحيد المراساني المعاصر
 و يرهم.  4)والسيد الروحاني المعاصر  3)الحكيم المعاصر

 أدلة القول الثاني 
فدي أن  هدد  1413م السديد المدوسي )ت مّر في ادلة القول االول كال

فدي الكسدوفين إلدى تمدام االنجدالء، يسدتند إلدى  القول بامتداد الوقت
وهنداك نصدوص أخدر،  إطالقات النصوص التي لم يثبدت لهدا مقيدد،

 استدّل بها الفقهاء 
إن صالة كسوف الشمس والقمالر »  صحيحة الفضالء المتقّدمة  1)

 بع سيداتّ صاّلها رسول اللالهاشر ركعات وأر  والرجفة والزلزلةّ
ففالرغ حالين فالرغ وقالد انيلالى  والناس خلفاله فالي كسالوف الشالمسّ

 . 5)«كسوفها
قد  ظاهر في ان النبّي  «وقد انيلى كسوفها»  الداللة  إن قوله

قعدت عند انتهاء تمام االنجالء، والمفروض أن الّصالة و فرغ من الّصالة
 داخل الوقت ال خارجه.

من الواضالا »في بيان الداللة   هد  1266 قال صاحب الجواهر )ت
                                        

 .218ص  1الوحيد المراساني، محمد حسين بن حسن، منهاج الصالحين، ج  .1

 .224ص  1مد باقر، منهاج الصالحين، ج السيستاني، علي بن مح .2

 .252ص  1الحكيم، محمد سعيد بن محمد علي، منهاج الصالحين، ج  .3

 .263ص  1الروحاني، محمد صاد  بن محمود، منهاج الصالحين، ج  .4

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .5 . وقد تقّدمت 9941ح  492ص  7الحم
 الفصل في النّص األول. هذاالفصل الثاني، وفي أول 
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الكسوفّ ولوال أنه وقت لم ييز إيقاع بعالض الفعالل  إرادة ذهاب تمام
 . 1)«فيه

ولالو كالان »  حيدث هد  1231وقريب منه في الرياض للطبطباسي)ت 
تمام االنيالالء لالم ييالز التطويالل إليالهّ ساليما مالن  يخرج الوقت قبل

 . 2)«قطعا النبّي 
: صالالة قالال أبالو ابداللاله»بن عمار قدال    صحيحة معاوية 2)

 . 3)«أن ينيلي فأاد الكسوف إذا فرغت قبل
 . 4)السند  وصفت هذه الرواية بالصّحة من قبل جمع من الفقهاء

الداللة  يدّل النّص على امتداد الوقت إلى تمام االنجالء. وأما األمدر 
 . 5)مستحب بال إشكال با عادة فهو

                                        
 .410ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .1

 .123ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل ج  .2

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .9955ح  498ص  7الحم

داسق، والسيد الطباطباسي في كالسيد العاملي في المدارك، والمحقق البحراني في الح .4
والسيد الموسي، والسيد السبزواري، والميرزا التبريزي،  الرياض، والسيد الحكيم،

. البحراني، 129ص  4ج  و يرهم. راجع  العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام
 . الطباطباسي، علي بن محمد علي،307ص  10يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج 

ستمسك العروة الوثقى، ج 123ص  4ل ج رياض المساس . الحكيم، محسن بن مهدي، مم
ستند، ج  . الموسي، أبو36ص  7 كبر، المم . السبزواري، عبد 19ص  16القاسم بن علي أ

هّذب األحكام، ج  . الميرزا التبريزي، جواد بن علي، 275ص  7األعلى بن علي رضا، مم
 .313ص  4منهاج الصالحين، ج 

 في مباحث الملحق، إن شاء الله تعالى. وسيأتي تفصيله .5
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المتبالادر »  هدد  1322محقق الهمداني)ت قال في مصباح الفقيه ال
 . 1)«االنيالءّ واألمر باإلاادة محمول الى االستحباب منه إرادة تمام

ّ قالالال: قالالال: إن صالالليت االالن أبالالي ابداللالاله»  موثددق عمددار 3)
الكسالوف االن الشالمس والقمالر وتطالول فالي  الكسوف إلى أن يذهب

قبل فتفرغ من صالت   صالت  فإن ذل  أفضلّ وإن أحببت أن تصلي
 . 2)«أن يذهب الكسوف فهو جائز

 . 3)السند  اشار الى صحة السند جمع من الفقهاء
 ظاهر في تمام االنجالء. «يذهب الكسوف»  الداللة  قوله

والالالذهاب إّنمالالا يكالالون »  هددد  1231قددال السدديد الطباطبدداسي)ت 
 واسدددتدّل بهدددا أيضدددًا صددداحب الجدددواهر . 4)«بالالالاالنيالء التالالالام

 . 5)هد  1266 )ت
                                        

 .298ص  14الهمداني، رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، ج  .1

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  [. 9956]  2ح  498ص  7الحم

منهم البحراني في الحداسق، والسيد الطباطباسي في الرياض، وصاحب الجواهر، والسيد  .3
المونساري، و يرهم.راجع  البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق  لسيدالحكيم، وا
ص  4محمد علي، رياض المساسل ج  . الطباطباسي، علي بن309ص  10الناضرة، ج 

الحكيم، محسن  .409ص  11. النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج 123
ستمسك العروة الوثقى، ج  بن يوسف، جامع  . المونساري، أحمد8ص  7بن مهدي، مم

 .552ص  1ج  المدارك،

 .123ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .4

. وكذلك الروحاني 410و  409ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .5
 .218ص  5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  ،في فقه الصاد 
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 تييةالن

 أول وقت الّصالة في الكسوفين  من لحظة الشروع باستتار القرص.
 آخر الوقت فيه قوالن 

 .األول  حين الشروع في االنجالء، وهو المعروف بين قدامى الفقهاء
رين الثاني  تمام االنجالء وزوال االستتار، وهو المعروف بين المتدأخ

 والمعاصرين.
 

 الزلزلة األمر الثاني: وقت صالة اآليات في
 وهنا نقطتان 

 
 النقطة األولى: اقوال فقهاء اإلمامية

يظهر من كلمدات الفقهداء أن وقتهدا طدول العمدر. قدال العاّلمدة)ت 
 . 1)«مّدة العمرّ فيصلي أداًء وإن سكنت والزلزلة وقتها»  هد  726

وفالي »في إيضداح الفواسدد   هد  770وقال ولده فمر المحققين )ت 
 . 2)«نها أداء وإن سكنتفإ الزلزلة بول العمر

                                        
ص  1. إرشاد األذهان، ج 77ص  2الحسن بن يوسف، نهاية ا حكام، ج  العاّلمة الحّلي، .1

 .54. تبصرة المتعلمين، ص 293ص  1. قواعد األحكام، ج 261

 .131و  130ص  1فمرم المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفواسد، ج  .2
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وفي الزلزلة تيب وإن لم يطل »  هد  676و قال المحقق الحّلي)ت 
 . 1)«بنية األداء وإن سكنت المكثّ ويصّلي

وّقالت األصالحاب »  هدد  776وفي الذكر، قدال الشدهيد األول)ت 
وصّرحوا أنه ال يشترا سعة الزلزلة للصالالةّ فكالان  الزلزلة بطول العمرّ
 . 2)«في الوجوب ميرد الوجود سبب

أن نفي الوقدت فدي الزلزلدة هدو  هد  1390ورأ، السيد الحكيم )ت 
 . 4)هد  1413السيد الموسي)ت  وكذا نظر  3)المشهور

 
 النقطة الثانية: الدليل الى ادم الوقت في الزلزلة

 يمكن االستدالل له بدليلين 
 

 الدليل األول
د تعّلدق األمدر ، فقد 5)إطال  دليل وجوب صالة اآليدات فدي الزلزلدة

تعّرض للوقت. وقد استدّل به السيد الحكيم في  بوجوب الّصالة من  ير

                                        
 .90ص  1المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، شراسع ا سالم، ج  .1

 .204ص  4محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج الشهيد األول،  .2

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .10ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .4 كبر، المم  .21ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 وقد مّر البحث فيه في الفصل الثاني. .5
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مضالافًا إلالى أن »فقدال   الصداد  والروحاني في فقه  1)المستمسك
وانتفالاء مالا  ذل  مما يقتضيه االستصحابّ يدّل الياله إبالالق أدلتالهّ

 . 2)«يقتضي تقييده بوقت خاّ ّ والظاهر أن ذل  مما ال خالف فيه
 

 الدليل الثاني
أن اآلية التي ثبت أنها توجب صالة اآليدات، وكاندت بطبعهدا قصديرة 

ذه أداء الّصالة ضمن مّدتها، فهذا يدّل على أن هد األمد بحيث ال يمكن
ح التكليف بالمحال، وهو واض اآلية سبب للوجوب ال وقت له، وإاّل لزم

 البطالن.
ي المقالام: أناله مالا تحقيق القول فال»يقول السيد الروحاني المعاصر  

دائمًا أو غالبًاّ كالصيحة والرادة ونحوهمالاّ ال  يضيق وقته ان العبادة
اآليةّ وإاّل يلالزم التكليالف  محيص ان االلتزام بأوسعية وقتها من وقت

 . 3)«بما ال يطاق
 

 األمر الثالث: وقت صالة اآليات في األخاويف السماوية واألرضية
 اط التالية ويمكن أن تبحث المسألة ضمن النق

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .10ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

 .321ص  5اني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج الروح .2

 .219ص  5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  .3
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 النقطة األولى: القول بثبوت التوقيت في األخاويف السماوية واألرضية

من الفقهاء من ذهب إلى أّن الوقدت فدي هدذه اآليدات محددد أيضدًا 
يدة، الوقت هو ابتداء وقوع اآلية، وآخدره هدو انتهداء اآل كالكسوفين، فأول

 ية.اآلية السماوية أو األرض فيكون وقت صالة اآليات ضمن مّدة
وأمالالا سالالائر اآليالالات المخوفالالةّ »  هددد  1390يقددول الحكدديم )ت 

 . 1)«بالوجوبّ هو التوقيت بوقت اآلية فالمحكي ان أكثر القائلين
وقال الروحاني المعاصر أن القول بأن وقت الّصالة فدي هدذه اآليدات 

 . 2)«هو األشهر بل المشهور بين القائلين بالوجوب» محدد بمّدة اآلية
 

 ية: دليل القول بالتوقيتالنقطة الثان
رارة ومحمدد بدن مسدلم المتقدّدم    3)العمدة في ذلك هدو صدحيح زم

ياح والظلم التي تكونّ هالل يصاللى  جعفر قاال: قلنا ألبي» هذه الر
ياّ أو فزعّ فصل لاله  لهاف فقال: كّل أخاويف السماءّ من ظلمةّ أو ر

 . 4)«صالة الكسوف حّتى يسكن
وجده االسدتدالل بمدا يلدي   هدد  1390واوضح السيد الحكيم )ت 
                                        

ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .10ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

 .219ص  5الروحاني، محمد صاد  بن محمود، فقه الصاد ، ج  .2

 ي الفصل الثاني ضمن مبحث أخاويف السماء.تقّدم في أدّلة موجبات صالة اآليات ف .3

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .4  .9924ح  486ص  7الحم
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حّتى يسكنّ سواء أكان قيدا للمادة أم للهياة أم  في ذيله: فإن قوله»
 . 2)«قبل السكون دال الى توقيته بما،  1)اّلة غائية للوجوب

وأّمالا سالائر اآليالات المخوفالة »  هدد  1413وقال السيد الموسي)ت 
تهالا بحالال بوجوب الّصالة لهالا اختصالا  وق فالمشهور بين القائلين

المسألة وهالو صالحيحة  وجود اآليةّ وهو الصحياّ للتقييد في مستند
رارة ومحّمد بن مسلم المتقّدمة بقوله فالي  الظاهر «حّتى يسكن»: زأ

يع   -ذل ّ ألّنه إّما قيد في الواجب أو في الوجوب أو أّناله غايالة للتشالر
 . 3)«والكّل يستوجب التوقيت كما ال يخفى -كما لعّله األقوى 

 
 لنقطة الثالثة: القول بنفي التوقيت في األخاويف السماوية واألرضيةا

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذه اآليات أسباب لوجوب الّصدالة 
فبمجرد حصول اآلية تشتغل ذمدة المكّلدف بوجدوب  بال قيد في الوقت،

 .مقدار الصالة، كما في الزلزلة أداء الصالة، وإن قصر زمن اآلية عن
                                        

المقصود من )قيد المادة  هو أن القيد يرجع للصالة، فيجب االستمرار بالصالة حّتى  .1
)قيد الهيئة  هو أن القيد يرجع للوجوب، فالوجوب  يحصل السكون. والمقصود من

)العلة الغاسية  فالمقصود  مستمر إلى أن يحصل السكون الذي يرفع هذا الوجوب. وأما
 منها أن الغاية من تشريع الوجوب هو سكون اآلية، وعليه إذا حصل السكون انتفى تشريع
الوجوب. وفي جميع هذه الصور، نجد أن هناك وقتًا للوجوب، وهذا ما يثبت التوقيت في 

 هذه اآليات.

ستمسك العروة الوثقى، ج  الحكيم، .2  .10ص  7محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .3 كبر، المم  .22ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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وقيالالل: ال يشالالترا فالالي غيالالر »  هددد  965د الثدداني)ت قددال الشددهي
الصالةّ كالزلزلةّ اند جميع األصحاب  الكسوفين سعة وقتها بما يسع

الشهيد في الدروس. وفي  لمساواتها لها في القصور غالبًاّ وهو اختيار
يالادة الالى كالون هالذه األخالاويف سالبباً   الحقيقة لاليس فالي األخبالار ز

 . 1)«للوجوب
وقتها في الكسوفين إلالى »قت، قال الشيخ جعفر  وفي بيان مسألة الو

األقوىّ وفي الزلزلة وباقي األخالاويف مالدة العمالر  تمام االنيالء الى
 . 2)«وجوبها لعدم التمكن من فعلها كثيراّ فيلغو حيناٍذ 

صدالة، أي إذا التزمنا بأن مثل هذه اآليات التي يقصر وقتها عن أداء ال
سيرتفع وجوبها  البدًا، بسدبب قصدر محدد بزمن اآلية، ف يكون لها وقت

نزيه توجوبها لغويًا، وهو أمر البد من  زمان اآلية، وهذا ما يجعل تشريع
 الشارع المقّده عنه.

لعالل التأّمالل فالي حكمالة الشالرع »  هدد  1266قال في الجواهر)ت 
يقته في الموقتات يورث القطع هنا بعدم إرادة التوقيت الذي يسقط  وبر

لغالر  الوجالوب وحكمتاله  رورة منافالاة ذلال الفعل بقصوره انهّ ض
إلالى  بضرب مثل هذه األوقات القصيرةّ التي ال تسع الفعالل المحتالاج

                                        
 .808ص  2الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان، ج  .1

 .275ص  3كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، ج  .2
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 . 1)«مقّدمات بالنسبة إلى غالب المكلفين في غالب األوقات
و ذهب بعض الفقهاء إلدى االحتيداط فدي المسدألة، قدال الشديخ آل 

سالببّ ووقتهالا فالي بالواقي األسالباب مالّدة ال»  هدد  1216عصفور)ت 
 . 2)«لم يتسع الزمان واألحوا أنها كالزلزلةّ فتيب بميرد السبب وإن

 
 النقطة الرابعة: دليل نفي التوقيت
الوجوه المحتملة في الدذيل  هد  1390بعد أن رّد السيد الحكيم )ت 

رارة ومحمد بن مسلم والتي هدي العمددة  في «حتى يسكن» صحيحة زم
تمالت الذيل ما بالين ظالاهر ال فمح» في االستدالل على التوقيت، قال 

مكن األخذ بهّ وما بين ما هالو خالالف الظالاهرّ وذلال  ممالا يلحقاله  يأ
 بالميملّ وحيناذ يسقط الصحيا ان الصالحية إل بات التوقيت في

األخاويف السماوية مطلقًاّ وقد ارفت أنه ال دليل اليه غيالرهّ فيكالون 
 . 3)«الزلزلة حالها حال

ين، ستدالل على نفدي التوقيدت فيهدا بددليلوقد مّر في الزلزلة بيان اال
 هنا أيضًا  ويمكن االستناد إليهما

                                        
 .421ص  11، ج النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم .1

 .123آل عصفور، حسين بن محمد، سداد العباد ورشاد العّباد، ص  .2

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .11ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم



 229 مامي والمالكيالفصل الثالث: كيفية الّصالة ووقتها في الفقه اإل

 

 
 الدليل األول

التمّسك بإطالقات األدلة التي توجب الّصالة فدي اآليدات السدماوية 
. فيكون المدعى هنا تعّلق األمر  1)بناًء على تماميتها واألرضية المميفة،

 قت.بالو بالصالة بسبب اآلية، من دون أن يتقيد
ّدعى من أن بعض النصوص قد تعرضدت للوقدت  مثدل  -وأما ما قد يم

رارة  -ومحمد بن مسلم التي ورد في ذيلها التقييدد بالسدكون  صحيحة زم
 على التوقيت، كما اشير اليه. فهو  ير تام، لعدم التسليم بداللته

 
 الدليل الثاني

لدك، وهو التمّسك بالضابطة التي ذكرها العاّلمدة الحّلدي. وألجدل ذ
علددى تفريددق األصددحاب بددين الزلزلددة وبدداقي  اعتددرض الشددهيد األول

للتخصيص إال قصر زمالان  وال نرى وجهاً »األخاويف. قال في الذكر،  
أيضالًا  بل قصر زمانهالا -الزلزلة غالبًاّ فإذا اّتفق قصر زمان تل  اآليات 

وجوب الّصالة أداء دائمًا كما يحتمالل فالي   2)احتمل الفاضل -غالب 
 . 3)«ذل  ةالزلزل

                                        
 وقد مّر البحث فيها في المطلب الثاني من المبحث األول في الفصل الثاني. .1

 اّلمة الحّلي.الظاهر أن المراد به في كلمات الشهيد األول هو الع .2

 .204ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .3
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وفي »ويؤيده ما تقّدم من كالم كاشف الغطاء في وقت صالة اآليات  
مر لعدم التمكن من فعلها كثيراً  الزلزلة وباقي  . 1)«األخاويف مّدة العأ

 
 نتيجة حبث الوقت عند اإلمامية

ان صالة اآليات في الكسدوفين مؤّقتدة، أي لهدا وقدت ابتدداء ووقدت 
علدى أن وقدت االبتدداء هدو ابتدداء  تاهل البيد انتهاء، واتفق فقهاء

 انتهاءها، هل هو ممتد إلدى انتهداء حصول االحترا . واختلفوا في وقت
لشروع امع بداية  االنجالء وزوال االحترا  تمامًا، أم أن وقت االنتهاء هو

 في االنجالء؟
ى وال خالف بينهم في عدم التوقيت في الزلزلة، وأن وقتهدا ممتدّد علد

 طول العمر.
ثل ساسر اآليات األخر،، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها م وأما

 الكسوفين مؤّقتة،
 وآخرون إلى أنها كالزلزلة  ير مؤّقتة.

وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل بين اآلية التي يكون وقتهدا قصديرًا 
فتلحق بالزلزلدة، وبدين اآليدة التدي تسدع فألحقهدا  ال يسع الّصالة  الباً 

 بالكسوفين.

                                        
 .275ص  3كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، ج  .1



 

 

 
 
 

 كيفية صالة اآليات ووقتها املبحث الثاني:

 يف الفقه املالكي

 
وهذا المبحث يتضّمن أمرين  يبحث أحدهما في الكيفية واآلخر في 

 الوقت.
 

 املطلب األول: كيفية صالة اآليات يف الفقه املالكي

وفي هذا المطلب ثالثة أمور، وهي تبحث في النصوص الدالدة علدي 
ي الفقدده المددالكي، وتوجيدده النصددوص اآليددات فدد صددورة وكيفيددة صددالة

 الممالفة 
 

 األمر األول: كيفية صالة اآليات في الفقه المالكي
ان الذي بّينته مصادر الفقه المالكي في كيفية صالة اآليدات مدا قالده 

صالة كسوف الشالمس سالتة »   1)هد  422 – 362) القاضي أبو محمد
مة فيكبر لالحالرام. المسيد بغير أذان وال اقا ميكدة. وصفتها ان يدخل

                                        
 القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي السلحماسي صاحب كتاب التلقين. .1
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ابالتها ما لم يضر بمن خلفه   م يقرأ سرًا بام القرآن وسورة ويستحب له
قالائاًل:  ان كان امامًاّ  م يركع ويطيل ركواه كنحو قراءته  م يرفالع رأساله

سمع الله لمن حمده.  م يقرأ بام القرآن وسورة بويلة دون ما تقدم في 
: سمع اللاله لمالن حمالده.  الم يركع بقدر قراءته  م يرفع قائالً  الطول  م

 م يأتي في الثانية بمثل ما أتى به فالي  يسيد سيدتين كسائر الصلوات
خطبالة مرتبالة.  األولى  م يتشهد ويسلم فيذكر وبعض ويخّوف من غيالر

 . 1)«وال اجتماع لخسوف القمر ويصلي له الناس افذاذًا كسائر النوافل
ة الكسالوف: صفة صال»وفي كتاب محاضرات في شرح الموطأ قال  

ركواالان  هذا الباب تضمنت ركعتين فالي كالل ركعالة أحاديث مال  في
وجمهور أهل الحيازّ وباله  وبذل  يقول مال  والشافعي واصحابهما

منهم أبو  قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو  ورّ وقال الكوفيون
حنيفة والثوري: صالة الكسالوف كهياالة صالالتنا ركعتالان نحالو صالالة 

 . 2)«لدااءّ  م يتيلي وهو قول ابراهيم النخعيا الصباّ  م
 فدي فقهده علدى هدد  1360 – 1299وقال عبد الدرحمن الجزيدري )

ة وقتهالا مالن حالل النافلال»الحاشية المالكية قالوا   المذاهب األربعة في
إلى الزوال فالال تصاللى قبالل  وهو ارتفاع الشمس بعد بلواها قدر رما

 .«هذا الوقتّ وال بعده
                                        

، شرح التلقين هد  536 – 453محمد بن علي بن عمر )ابو عبد الله  التميمي المازري  .1
 .1090الجزء األول، ص  ،3الجلد 

للدكتور  671. محاضرات في شرح الموطأ، ص 412، ص 2ابن عبد البر  االستذكار، ج  .2
 بيروت، لبنان. ه، دار ابن الحزم 12439 الياه دردور، طبع
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 : النصو  الدالة الى هذه الكيفيةاألمر الثاني

ى اعتمد فقهاء المالكية علي بعض النصوص التي اّدعوا انها دالدة علد
 اآليات وهي في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ان كيفية صالة

وفي ما يلي نذكر بعض النصوص التدي أشدار اليهدا اعدالم المالكيدة 
 بعض منها ذهبوا اليه في كيفية الصالة نذكر  واستدلوا بها على ما

قدال حددثني عدن  هدد  179ففي كتاب المدوطء لالمدام مالدك )ت 
عن عطاء بن يسار عن عبد الله بدن عبداه انده  مالك، عن زيد بن أسلم

والناه معه فقام قيامًا طوياًل  قال  خسفت الشمس فصلى رسول الله
 فقام قيامدًا طدويالً  نحوًا من سور ةالبقرة. قال ثم ركع ركعًا طوياًل. ثم رفع

 وهو دون القيام األول ثم ركع ركوعًا طدوياًل وهدو دون الركدوع األول، ثدم
سجد. ثم قام قيامًا طوياًل وهو دون القيام األول. ثم ركدع ركوعدًا طدوياًل 

األول، ثم رفع فقام قيامًا طوياًل وهدو دون القيدام األول،  وهو دون الركوع
د ثدم انصدرف وقدد الركوع األول، ثم سج ثم ركع ركوعًا طوياًل وهو دون

آيالات اللاله ال  ان الشالمس والقمالر آيتالان مالن»تجلت الشمس فقدال  
 . 1)«يخسفان لموت أحد وال لحياته فاذا رأيتمّ فاذكروا الله

  عن مالك عن يحيي بن سعيد عن عمدرة بدن عبدد الدرحمن عدن 1)
                                        

، فقه المذهب المالكي، تحقيق 187، ص 1كتاب الموطأ، ج هد  179المام مالك )ت ا .1
م ، دار احياء التراث  1985 -ه  1406الباقي، تاريخ النشر ) تعليق محمد فؤاد عبدو

 العربي.
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  أن يهودية جاءت تسألها، فقالت  أعاذك اللده مدن عاسشة زوج النبي
عذب الناه فدي قبدورهم؟ الله سألت عاسشة رسولعذاب القبر، ف   أيم

ذات  ركدب رسدول اللده عاسذًا بالله من ذلك، ثدم فقال رسول الله
حى فمّر بين ظهراني جر، ثم   داة مركبًا، فمسفت الشمسم فرجع ضم الحم

قام يصلي وقام الناه وراسه فقام قيامًا طوياًل ثم ركع ركوعًا طوياًل ثم رفع 
ياًل، وهو دون القيام األول، ثم ركع ركوعًا طدوياًل وهدو دون قيامًا طو فقام

فسجد ثم قام قيامًا طوياًل، وهو دون القيام األول ثم  الركوع األول ثم رفع
األول ثم رفع فقام قيامدًا طدوياًل وهدو  ركع ركوعًا طوياًل وهو دون الركوع

ثم رفع، ثم  األول دون القيام األول ثم ركع ركوعًا طوياًل، وهو دون الركوع
 سجد، ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمدرهم أن يتعدوذوا مدن

 . 1)عذاب القبر
وا »  عن إبراهيَم قال  2) القمر ركعتين نح  مس وت الصالة لكسوف الشَّ

ا الِتنت  . 2)«من صت
إلى أن المالكية قد ذكروا هدذه الروايدات،   3)السند  قد مّرت ا شارة

المسلمات التي ال تحتداج إلدى توضديح وتعليدق.  وهم يرسلونها إرسال
المعروفة المعتمددة عنددهم تسدتند  فتر، العديد من مصادرهم الفقهية

                                        
م ،  2018 ه 1439، طبع )664لدكتور الياه دردور، محاضرات في شرح الموطأ، ص ا .1

 لبنان. بيروت، دار ابن حزم

 .4937ح  103ص  3الصنعاني، عبد الرزا  بن همام، المصنف، ج  .2

 الثاني من الفصل الثاني، تحت عنوان  )الدليل الثاني  النصوص الرواسية . في المبحث .3
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أو ا شارة إلدى  إلى هذه الروايات من دون االلتزام ببيان صّحة أسانيدها،
 طريق حّجيتها.

وقد يكون ذلدك مدن جهدة الجدزم بصدّحة هدذه الروايدات عنددهم، 
 وردت في صحاحهم. قد لتواترها، أو لكونها

ه، الداللة  بعد  ّض النظر عن السند، أو القبول بده وااللتدزام بصدحت
، مما داللة النّص على الكيفية التي ذهب إليها المالكية فإن ا نصاف أن

مكن أن يعتمد عليه من خالل النصوص السابقة، إذ يظهر بوضوح مدن  يم
هدي ركعتدان  والمسدوف بعض هذه النصوص أن الّصالة عند الكسدوف

 كساسر الصلوات المعهودة، ولكن في كّل ركعة تكون ركوعان.
 

  1 األمر الثالث: النصو  المخالفة وتوجيهها
ان االختالف في النصوص، واالختالف في كيفيدة الصدالة يظهدر ان 
صالة اآليات لها خصوصية في كيفيتها وصورتها، فقدد ورد فدي حدديث 

ال خدالف فدي انهدا ركعتدان فدي عاسشة الذي مر قولده  فصدلي ركعتدين 
االصل، ولكن اختلفت الرواية هل كل ركعة من ركعة او ركعتدين، او مدن 

انهدا   2)هدد 279 – 209ففي رواية عاسشة التي ذكر الترمدذي ) ،ركعات

                                        
 من المسالك في شرح الموطأ للقاضي أبو بكر. 281راجع ص  .1

الترمذي ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوارة بن موسى بن الصحاك في جامعة الكبير،  .2
 .«هذا حديث حسنّ صحيا» 561ص 
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ورواية « البماري»و« صحيح مسلم»كانت ثالث في واحدة وكذلك في 
ين وبده اخدذ أبدو وفي رواية أبي بكرة  صلى ركعت  1)مس ركوعاتخ  أبي

، وفدي  2)حنيفة، وفي رواية قبيصدة  صدلى كأحددث صدالة صدليتموها
انيلت الشمس وكانت صالته فالي الطالول  ىصلى حت»روايات كثيرة  

: والالذي انالدي انهالا كانالت والقصرّ وكثرة الركعات وقلتها قال االمام
افعال في احوالّ وال يعلم المتأخر من المتقدم منها فيكالون سالواءّ أو 

 . 3)«ا االكثر والله االميرج
هد   676)ت يحيى بن شرف هد  676 – 631الشافعي )ذكر النووي 

األقوال في بيان هيئة صالة اآليات، ننقله بطولده لمدا فيده مدن التفصديل 
اّ » يزيد في توضيح المسألة، قال في المنهاج  الذي لفوا في صفتهت واختت

ك   ا رت ذهب الشاِفِعيِّ أنَّهت ورأ في مت اِن فالمشهأ امت ٍة ِقيت عت ك  لِّ رت اِن في كأ تت وقراءتاِن  عت
وفأ أم   وركوااِنّ سأ ى الكأ ادت مت واءن تت اّ وست يرِهمت ان كغت يدتت يودأ فست ا السُّ وأمَّ

ا ال ذت ث وأحمد وأبو  ور وجمهالور المالاء الحيالاز  وبهت قال مال  واللي 
م   هأ رأ ي  ا وغت مت ونت هأ ا وقال الكوِفيُّ ر حالديث ركعتان كسائر النوافل امال بظت هت

ةت أنَّ النبّي  رت ةت وأبي بك  ى جابر بن سمرت لَّ وحيالةأ اليمهالور  ركعتاليِن  صت
ةت من رواية اروة وامرة وحديث جابر وابالن ابالاس وابالن  حديث اائشت

                                        
 .3/329، والبيهقي  1/333 ، والحاكم  1182داود ) ، وابو5/134اخرجه احمد   .1

  .305/  31رواية ابن عبد البر في التمهيد  .2

هد ، المسالك في 543القاضي ابي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المغافري )ت .3
 ، دار الغرب االسالمي.1، ط 281، ص 3شرح الموطأ، ج 
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لِّ ركعة ركواان وسيدتانّ قال ابالن  عتان في كأ مرو بن العا  أنها رك  ات
ِد  ب  ا ات ذت : وهت رِّ : و البت الت باقي الروايات المخالفالة أصا ما في هذا البابّ قت

سمرة ِبأنه مطلالق وهالذهِ األحاِديالث  معللة ضعيفةّ وحملوا حديث ابن
ةت وان ابالن تبين المراد ِبهِ  الاس واالن  وذكر مسلم في رواية ان اائشت بَّ ات

جاِبٍر: ركعتيِن في كل ركعة  الث ركعاتّ ومن رواية بن ابالاس والالي 
اٍت.  ركعتيِن  عت كت عأ رت بت ٍة أر  عت ك  ل رت الفي كأ وايت اظأ الرِّ فَّ الت الحأ الاُّ قت ولأ أصت

أ
اتأ األ

. وفي روايت  طأ بت ظأ وأض  فت ا أح  هت واتأ د من رواورأ الة ألبي داوأ ٍة أبالي بالن كعالب يت
الالضأ  ركعتالالين فالالي كالالل ركعالالة خمالالس ركعالالات وقالالد قالالال بكالالل نالالوٍع  ع  بت

بِة  ات حت  . 1)«الصَّ
التي دّلدت علدى أن كدّل  -فالنصوص الواردة في مصادرهم الحديثية 

ع كثيرة. جاء في بعضها أن كدّل ركدو -من ركوع واحد  ن أكثرركعة تتضّم 
كدّل ركدوع يشدتمل علدى ثالثدة  يشتمل على ركدوعين، وفدي أخدر، أن

وورد فدي  ركوعات، وفي نصوص أخر، أنه يشتمل على أربعة ركوعدات،
بعض النصوص أن كّل ركوع يشتمل على خمسة ركوعات، وهو يوافق ما 

 عليه فقهاء ا مامّية. أطبق
دفعنا البحث في هذا األمدر إلدى اسدتعراض النصدوص الممالفدة وي

ّم بيان ه التوجيهات التي ذكرت لتوضيح سبب الممالفدة فدي هدذ أواًل، ثم
 المناقشات، فهاهنا نقطتان  النصوص، وبيان ما يرد عليها من

                                        
 .199و  198ص  9النووي، يحيى بن شرف، المنهاج، ج  .1
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 النقطة األولى: استعرا  نماذج النصو  المخالفة

الروايات الممالفة لمدا  في ما يلي نموذج عن كّل واحدة من طواسف
 وهي أربعة نماذج، ألن طواسف الروايدات الممالفدة ذهب إليه الحنفية،

 أربع 
 
   ما دّل الى أن الّصالة ركعتان بأربعة ركواات1 

فكّل ركعة تتضّمن ركوعين. وهدي نصدوص كثيدرة نقلتهدا مصدادرهم 
 . 1)الحديثية الممتلفة

بعضها ظاهر وبعضها وقد أخرج البماري ومسلم عّدة نصوص منها، 
 . 2)المضمون، وبطر  ممتلفة صريح بهذا

التدواتر فدي هدذه الروايدات التدي  هد  1420وقد اّدعى األلباني )ت 

                                        
يَلعي أن حديث عروة عن عاسشة الذي جاء فيه أن صورة صالة الكسوف هي  .1 ولذا ذكر الزَّ

يَلعي، عبد الله بن . «أخرجه األئمة الستة في كتبهم» ركعتان بأربعة ركوعات قد راجع  الزَّ يم
 .225ص  2يوسف، نصب الراية، ج 

ان بأربعة ركوعات عن عروة عن أخرج البماري الحديث الدال على أن الّصالة ركعت .2
مكن أن و  1046و  1044تالحظ في ما أخرجه في األحاديث   عاسشة بطر  عديدة، يم

عبدالله بن عباه، الحديث  . وأخرج هذا الحديث أيضًا عن1065و  1058و  1049
1052. 
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. ومدن  1)ركعتان بأربعة ركوعدات وأربدع سدجدات ذكرت أن صالة النبي
 هذه النصوص ننقل النموذج اآلتي 

ا ان ابن شهابّ حد ني اروةّ ان اائشةّ زوج النبالّي » : قت الت  لت
سأ  م  اِة النبّي  خسفت الشَّ يت فخرج إلى المسيدّ فصف النالاس  في حت

ركالع ركواالا  وراءهأّ فكبر فاقترأ رسول اللالهِ  الّم كبالر فت الةّ  أ قالراءة بويلت
الت  ّم قت وقالرأ قالراءة  سمع الله لمن حمدهأّ فقالام ولالم يساليدّ: بوياًلّ  أ

ة األولىّ  م كبر وركع ركواا بو  ة هي أدنى منت القراءت يال وهو أدنى بويلت
الت  منت  ّم قت سمع الله لمن حمدهأّ ربنا ول  الحمدّ  الم  :الركوع األولّ  أ

كمل أربع ركعات فالي  سيدّ  م قال في الركعة تت اس  ّ فت اآلخرة مثل ذل ت
الى  أربع سيداتّ وانيلت الشمس قبل أن ى الت نت الأ   امّ فت ّم قت صرفّ  أ ين 

الت  ّم قت هأ  أ لأ و أه  ا هأ ه بمت الوت  ن من آيات اللهّ ال يخسالفانهما آيتا»: اللَّ لمت
مأ  يتأ

 
أ ا رت إذت ياتهّ فت د وال لحت وكالان يحالدث . «وهما فافزاوا إلى الصالالة أحت

اٍس  كثير بن اباسّ بَّ د اللِه بنت ات ب  ان يحدث يوم خسفت  أن ات  ر   كت
ن   ّ ات وةت ر  : إن أخالا  يالوم  الشمسّ بمثل حديث اأ وةت الر  تأ ِلعأ ل  قأ ّ فت ةت اائشت

ِد  الالت  نةيخسفت بالمت أجاللّ ألنَّالهأ : لم يزد الى ركعتين مثالل الصالباف قت
ةت  نَّ أ السُّ طت  . 2)«أخ 

                                        
 65و  57و  26لصالة الكسوف، ص  األلباني، محمد بن نوح، صفة صالة النبي .1

 و يرها.

ماري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند، ص  .2  .1046ح  202البم
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   ما دّل الى أن الّصالة ركعتان بستة ركواات2 

فكّل ركعة تتضّمن ثالثة ركوعات. وقد أخرج مسدلم هدذا الدنّص فدي 
 الكسوف  صحيحه في باب

وِل الل» سأ ِد رت ه  سأ في ات م  فت الشَّ ست : ان كت الت يوم مات  هِ ان جابرّ قت
: إنما انكسالفت لمالوت إبالراهيمّ  اللهِ  إبراهيم ابن رسول اسأ الت النَّ قت فت

ّم  فصلى بالناس ستَّ  فقام النِبيُّ  ّ  أ رت بَّ كت أ فت اٍتّ بدت دت يت ع ست اٍت بأربت ركعت
أ رت هأ ّ قت ست

 
أ عت رت فت ّم رت ّ  أ امت ا قت كعت نحوا ممَّ ّم رت أبالت القراءةّ  أ من الركوِعّ فقالرأ  فت

دون القراءة األولىّ  م ركع نحالوا ممالا قالامّ  الم رفالع رأساله مالن قراءة 
فالع  الركوِعّ الّم رت وا ممالا قالامّ  أ كع نتح  ّم رت انيةّ  أ فقرأ قراءة دون القراءة الثَّ

رت  دت ّم ان حت أسه من الركوعّ  أ العت  رت الام فركت الم قت نّ  أ دتي  د سالي  ود فسيت بالسيأ
ةن إال  عت ك  ا رت ست ِفيهت ي  اٍت لت عت كت اأيضا  تالث رت هت لت ب  اّ  اّلتي قت هت دت ول ِمنت اّلتي بع  أب 

هأ  واأ كأ ّ حّتالى ورأ الهأ فت ل  وفأ خت الفأ رت الصُّ رّ وتأخَّ م تأخَّ  نحوا من سيودهِّ  أ
ا نت ي  هت تت  . 1)«ان 

وكذلك أخرج أبو داود هذا النّص بهدذا الطريدق، وبطريدق آخدر عدن 
 . 2)عاسشة

                                        
 .10ح  520النيسابوري، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح الممتصر، ص  .1

َنن، ج  .2 ِجستاني، سليمان بن األشعث، السُّ . وقد جاء فيه  1177ح  377ص  2أبو داود السِّ
ق » يد اائشة وظننتأ أن -ان ابيد بن اميٍر: أخبرني من أصدِّ قالت: كسفِت  -ه ير

ّم يقومّ  فقام النبي الشمس الى اهد النبي ّم يركعّ  أ قيامًا شديدًاّ يقوم بالناسّ  أ
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   ما دّل الى أن صالة الكسوف ركعتان بثمانية ركواات3 

كّل ركعة تتضّمن أربعة ركوعدات. وقدد أخرجده مسدلم كدذلك فدي ف
 صلى رسالول اللاله»  الكسوف  عن ابن عباه، َقاَل  صحيحه في باب

انت  مت ّ  ت سأ م  وعدن علدي . «ركعاٍت في أربالع ساليداٍت  حين كسفت الشَّ
 . 1)مثل ذلَك 

ى فالي كسالوفّ »أنه  وفي نّص آخر  عن ابن عباه، عن الِنبيِّ  لَّ صت
ّم ر  أّ  أ رت ّم قت ّ  أ دت  كعت يت ّم ست ّ  أ عت كت ّم رت أّ  أ رت ّم قت ّ  أ عت كت ّم رت أّ  أ رت ّم قت ّ  أ عت كت ّم رت أّ  أ رت ، «قت

َها  . 2)َقاَل  واألخر، مْثلم
 . 3)وكذلك أخرج أبو داود هذا النص

                                                                                             
ّم يركعّ فركع ركعتينّ في كل ركعة  الث ركعاتّ يركع الثالثةّ  م  ّم يقومّ  أ ّم يركعّ  أ  أ

ى اليهم مما قام بهم شت غ  يأ ّلق عليه األلباني بقوله  وقد ع. «يسيدّ حتى إن رجاال يوماذ لت
. «قلت: إسناده صحيا الى شرا الشيخين. وأخرجه مسلم وأبو اوانة في صحيحيهما»

وقد ذكر األلباني أن هناك طرقًا عديدة لهذا  ولكنه حكم على هذا الحديث بأنه شاذ.
ركعتين في ستة  صّلى النص، قال في التعليق على النّص الذي جاء فيه أن النبي

األلباني، محمد بن . «وأخرجه مسلمّ وأبو اوانةّ والبيهقيّ من برق أخرى»ركوعات  
 .1068ح  341ص  1األم، ج  -صحيح أبي داود  نوح،

 .18ح  523النيسابوري، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح الممتصر، ص  .1

 المصدر نفسه. .2

َنن، ج  .3 ِجستاني، سليمان بن األشعث، السُّ . وفي مصنف 1183ح  384ص  2أبو داود السِّ
اه لِّ »صّلى  الصنعاني أن ابَن َعبَّ . «ركعة أربع ركعات على ظهر صفة زمزم رْكعتين في كم

 .4936و  4935و  4934ح  102ص  3الصنعاني، عبد الرزا  بن همام، المصنف، ج 
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   ما دّل ال أن صالة الكسوف ركعتان بعشرة ركواات4 

سنن أبدي فكّل ركعة تتضّمن خمسة ركوعات. وقد ورد هذا النّص في 
 داود 

انكسفت الشمس الى اهد »  عن أبي العالية عن أبَـي بن كعب قال
النبي صّلى بهمّ فقرأ بسورة من الطالولّ وركالع خمالس  رسول الله وإّن 

ّم قامت  الثانيةت فقرأ سورًة مالن الّطالولّ وركالعت  ركعات وسيد سيدتينّ  أ
ّم جلالست كمالا هالو دتينّ  أ  مسالتقبل القبلالِة  خمست ركعات وسيدت سي 

ها سوفأ ى كأ  . 1)«يداو حّتى انيلت
والحدداكم   2)هددد  241 – 164وأخرجدده أيضددًا أحمددد بددن حنبددل)ت 

 . 3)هد  405)ت  النيسابوري
السند  ذهب الحاكم إلدى صدّحة سدند الحدديث الدذي دّل علدى أن 

، ويظهدر  5)، إذ رأ، أن رواته صدادقون 4)ركوعات صالة الكسوف بعشرة
                                        

 .1182ح  383ص  2المصدر نفسه، ج  .1

. وجاء 21225ح  149و  148ص  35ابن َحْنَبل الشيباني، أحمد بن محمد، المسند، ج  .2
 «حديث منكر كما قال الذهبيّ وهذا إسناد ضعيف.»الحديث   في هامف التعليق على

ستدَرك على الصحيحين، ج  .3  .1237ح  481ص  1الحاكم، محمد بن عبد الله، المم

  .4المذكور في النقطة ) .4

ر الرازيّ ولم يخرجا انهّ الشيخان قد هيرا أبا جعف»قال في تعليقه على هذا الحديث   .5
. «وحاله اند سائر األئمة أحسن الحالّ وهذا الحديث فيه ألفاظّ ورواته صادقون

ستدَرك على  .1237ح  481ص  1الصحيحين، ج  الحاكم، محمد بن عبد الله، المم
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المتعارضدة حدول سدند هدذا  علمداءالدذي نقدل كلمدات ال من األلباني
 . 1)أنه يميل إلى تضعيف هذا الحديث الحديث

حكم بصدّحة بعدض طدر  الروايدات  هد  1420ولكن األلباني )ت 
، وكذا التدي  2)صالة الكسوف ركعتان بثمانية ركوعات التي دّلت على أن

، ولكندده رماهددا بالشددذوذ،  3)ركوعددات دّلددت علددى أنهددا ركعتددان بسددتة
أن صددالة  التددي دّلدت علددى  4)مددا رآه مددن تدواتر الروايدداتلممالفتهدا ل

 . 5)الكسوف ركعتان في أربعة ركوعات وأربع سجدات
وأما الروايات التي يظهر منها أن صالة الكسوف كالصالة المعهدودة، 

، فكذلك حكدم بصدّحة بعدض طرقهدا،  6)في الركوع أي ال توجد زيادة
ى أن صالة الكسوف بأربعدة عل ورأ، أنها ال تعارض الروايات التي دّلت

لإلجمدال،  ركوعات، ألن هذه الروايدات المتدواترة عندده، تكدون مبّيندة
ومزيلة للغمدوض الموجدود فدي الروايدات التدي يظهدر منهدا أن صدالة 

 . 7)ركعتان الكسوف
فان هذه الروايات الكثيرة التي اختلفت في بيان عددد الركوعدات فدي 

                                        
 .59و  58لصالة الكسوف، ص  األلباني، محمد بن نوح، صفة صالة النبي .1

  .3)المذكورة في النقطة  .2

  .2المذكورة في النقطة ) .3

  .1المذكورة في النقطة ) .4

 و يرها. 65و  57و  26المصدر نفسه، ص  .5

 المذكورة في األمر الثاني قبل قليل. .6

 .73المصدر نفسه، ص  .7
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عتمدون عليها، ويثقون بكل ما في صحاحهم التي ي كّل ركعة، قد وردت
تضدّمنت األحاديدث الصدحيحة  جاء فيها، فيدرون أنهدا المصدادر التدي

سدعى فقهداء  المعتبرة، خاّصة إذا كانت برواية البماري ومسلم، لدذلك
أن يبّينددوا عّلددة  -و يددرهم مددن فقهدداء المددذاهب األربعددة  -المالكيددة 
الروايدات التدي الكبير واالضطراب الشديد الحاصل في هذه  االختالف

األسانيد في كثير منها، وخاّصة أّنهم اّتفقدوا  صّرح بعض علماسهم بصّحة
في مسجده، وقد أمرهم أن  قد أّد، هذه الّصالة جماعة على أن النبّي 

 يصّلوها كّلما وقعت هذه اآليات.
 ا وقد ذكروا في هذا المقام عّدة توجيهات، نتناول في ما يلي أهّمه

 
 توجيه الروايات المخالفة ومناقشتهاالنقطة الثانية: 

 التوجيه األول ومناقشته
فدي شدرحه علدى صدحيح مسدلم  هد  676 - 631قد ذكر النووي )

الكبير في النصوص الداّلة علدى عددد ركوعدات  توجيهًا لهذا االختالف
المحدثين، وإليك نّص هدذا  صالة اآليات، نقله عن جماعة من الفقهاء

اِل في الروايت هذا االخِتالف »التوجيه   سب اخِتالِف حت الكسوِف  اِت بحت
ِض األوقات تالأخر انيالالء الكسالوف فالزاد االدد الركالوع وِفالي  فِفي بع 

عت  رت ا أس  ِضهت نت اإلسراع والتأخر  بع  طت بي  وسَّ ا تت ِضهت رت وِفي بع  صت تت اق  االنيالءأ فت
 . 1)«فتوسط في ادده
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 مناقشة التوجيه األول

علدى   صعبًا، وهو أنه ما هدي القريندة  يمكن أواًل أن يواجه تسا الً 1)
الروايات؟ فليس هذا الكدالم إال تممدين للتوفيدق بدين  هذا الجمع بين

مع صحيحًا لظهر في لسان الروايات. ف األخبار المتعارضة. ولو كان هذا
هدا اآليات التي صّلى في كثرة هذه الروايات التي نقلت هذه الحوادث من

هدذا  تملو عدن أدندى إشدارة إلدى أنفي المسلمين، كيف  رسول الله
 ية؟!الفر  في كيفية الّصالة إنما يعود لطول المدة التي استغرقتها اآل

  كيف يصّح هذا التوجيه مع ما تبين مدن خدالل النصدوص التدي 2)
ع السابقة، أن االختالف في نقل كيفية الّصالة قدد وقد مرت في األبحاث

إبدراهيم ابدن النبدي مدع مدوت  في حادثة واحدة، وهي وقدوع الكسدوف
قدالوا إن  والذي صار عرضة لكالم بعدض المسدلمين الدذين الماتم

 إذ كانوا يظنون أن الشمس الشمس إنما انكسفت لفقد ابن رسول الله
 تنكسف عند موت شمص عظيم؟

يدات وقد اّدعى بعض أعالم العاّمة أن الحادثة التي دارت حولها الروا
 يث، لم تكن إال حادثة واحدة.في مصادر الحد الكثيرة التي وردت

أن  -وخاّصة فدي تلدك العصدور  -  إذا لم يكن بإمكان المكّلف 3)
سيستغرقها االستتار، فكيف سيكون حكم االسدتحباب  يعلم المدة التي

كيف سيزيد من عدد ركوعات الّصدالة  بالنسبة إليه؟ أي -أو الوجوب  -
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ال يدتمّكن مدن وهدو  أو ينقص أو يقتصد، بحسب طول مّدة االحتجاب،
 االطدالع علددى ذلددك ومعرفتدده، خاّصددة إن لددم يعلددم بحصددوله إال بعددد

 ا حساه بالظالم من حوله؟
المناقشة في هذا التوجيه، فقدال   هد  676 - 631ولذا نقل النووي )

ونت » رت ت األولأ تت الى هذا بأن تأخر االنيالء ال يعلم في أول الحالال  واا 
الروايات الالى أن االدد الركالوع فالي  توال في الركعة األولىّ وقد اتفق

نالوي قصالود فالي نفساله مت ّ وهذا يدل الى أنه مت ِمالن  أوِل  الركعتين سواءن
اِل   . 1)«الحت

قّدمة   إن هذا التوجيه ال يتناسب مع ما ورد في رواية البماري المت4)
ندما عاسشة. وذلك ألن عروة رأ، أن أخاه قد أخطأ السنة ع التي نقلها عن

 أي دون زيادة في الركوع. ل صالة الصبحصّلى ركعتين مث
 

 التوجيه الثاني ومناقشته
توجيهدًا آخدر لبيدان عّلدة االخدتالف  هدد  676 - 631ذكر النووي )

وقد اعتبر أن هذا التوجيه قدوي، قدال فدي شدرح  الحاصل في الروايات،
اِء »صحيح مسلم   مت لت ااة ِمنت العأ منهم إسحاق بن راهويه وبن  وقال جمت

ير وبن  ا  المنذر جرت صالة الكسوف في أوقات واختالفأ جر صالفاِتهت
ولن  مأ ح  الى بيان جواز جميع ذل  فتيوز صالتها الى كل واحد من  مت
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م األنواِع  لت هأ أا   . 1)«الثابتة وهذا قويٌّ واللَّ
ي والفر  بين هذا التوجيه وسابقه، هو أن األول ير، أن االخدتالف فد

اختالف المدة التدي اسدتغرقتها ناشئ من  صالة النبي عدد الركوع في
ات المستحب أن يصّلي ركعتين بركوعد اآلية، فإذا كانت اآلية طويلة كان

كثر، وإذا كانت قصيرة كان المستحب أن يصّلي  ركعتين بركوعات أقدل، أ
دة زيدا وهكذا. فهذا التوجيه الحظ طول وقصر زمان اآلية، إذ يترتب عليه

 ونقصان عدد الركوعات.
فيات لثاني ير، أن االختالف نشأ من التميير في هذ الكيأما التوجيه ا

يرة الزمن الذي تستغرقه اآلية، فلو كانت مّدة اآلية قصد من دون مالحظة
يصّلي ركعتين بركدوعين مدن دون  أو طويلة، فإن المكّلف يستحب له أن

ي باب التمييدر فد زيادة، أو بأربعة ركوعات، أو بستة، وهكذا، وذلك من
كثدر، بحسدأداء ركعتي ا  بلّصالة بركوعين فق،، أو بأربعة ركوعدات، أو أ

 ر بته في اكتساب الثواب واألجر.
 

 مناقشة التوجيه الثاني
  ولكن هدذا التوجيده ال يسدلم مدن بعدض المناقشدات السدابقة. 1)

ند على هذا الجمع قاسم هنا أيضًا؟ ومدا هدو المسدت فالتسا ل عن القرينة
 علي هذا التوجيه.

                                        
 نفسه.المصدر  .1
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 ه أسمةيه أيضًا سيكون قواًل مستقاًل في قبال ما ذهب إلي  هذا التوج2)
 فهو قول لم يزعمه فريق من المسلمين. المذاهب،

  كذلك ال يتناسب مع ما جاء في رواية البماري عدن عدروة عدن 3)
 عروة أن أخاه قد أخطأ السنة عنددما صدّلى ركعتدين مثدل إذ رأ، ألعاسشة

 صالة الصبح.
 

 د المالكيةنتيية بحث كيفية الصالة ان
 يظهر بوضوح أن المالكية يرون أن صالة اآليات ركعتان في كل ركعدة

 ركوعان، وهم كما
صّرح كلماتهم، لم يمتلفوا في ذلك. وقد دّلت بعض الروايات على  تم

 ما ذهبوا إليه، وبعض
 هذه الروايات صريح في الداللة، وبعضها ظاهر.

 
 الكياملطلب الثاني: وقت صالة اآليات يف الفقه امل

 وفي هذا المطلب أمران 
 

 األمر األول: وقت صالة اآليات في الكسوفين
قال االمام أبو عبد الله محمد بن علدي بدن عمدر التميمدي المدازري 

فقدال . «واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه»   536د  453المالكي )
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ورآها كالعيددين فدي اعتبدار هدذا  في المدونة تصلى ما لم تزل الشمس
وان زالدت  ورو، عنه ابن وهب انها تصلى في كل وقدت صدالة الوقت،

الشمس. وفي كتاب ابن حبيب، وقتها من حين تمسف الشمس إلى ان 
الصالة بعد العصر. قاله مطوف وابن الماجشون وابن عبد الحكدم  تحرم

ابن قاسم إلى الزوال. وال تصلى في طلوع الشمس  واصبغ. ولم يروا قول
يدعون ويدذكرون اللده، فدان تمدادت  ة، ولكنقبل أن تبرز وتحل الصال

العيددين ووجده ابدن  صلوها. فوجه التوقيت بما قبل الزوال القياه على
 وهب قوله  فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصالة. فعمم األوقات التي هدي
وقت الصالة ووجه قول مطدرف انهدا صدالة معلقدة بسدبب، فوجدب ان 

ذلدك مدانع، ويمصدص عمدوم  ما لم يمنع مدن تصلى عند وجود سببها
 . 1)الحديث ممصص

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، أن الوقت فدي الكسدوفين إلدى 
ووقتها من ظهالور الكسالوف إلالى حالين زوالاله؛ لقالول » تمام االنجالء

وصلوا حّتى ينيلي فيعل االنيالء  : إذا رأيتموهما فاداوا اللهالنبّي 
رات رغبة إلى  الضالوءّ فالإذا  الله فالي رّد نعمالةغاية للصالة؛ وألنها شأ

 . 2)«حصل ذل  حصل المقصود من الصالة

                                        
، الجزء 3شرح التلقين لالمام التميمي المازري ابي عبد الله محمد بن علي بن عمر، ج  .1

 .1097االول، ص 

 .253ص  27الموسوعة الكويتية، ج  .2
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ستدل لهذا القول بما ورد في رواية أبي بْكرة المتقد مدة إذ ويمكن أن يم
ا إنَّ »جاء فيها   إذت دّ فت وت أحت سفان لمت كت ر ال ين  س والقمت م  مأ  الشَّ يتأ

 
أ اّ رت مت وهأ

ا فت مت شت وا حّتى يك  اأ واّ واد  لُّ صت م فت مطلوبدة  هي تدل على أن الصالةف «بكأ
 زوال نعمدة الندور ألجل أن يكشف الله تعالى ما ابتلى النداه بده، وهدو

 بالءوالضياء التي تسّر القلوب وتحيي النفوه، وإذا زال الكسوف، فإن ال
 قد انكشف، وبذلك يزول سبب مشروعية الصالة.

 
 األمر الثاني: وقت صالة اآليات في غير الكسوفين

وجدب المدوف بقي القول  في تحديد وقت الّصالة عند اآليات التي تم
والتي عّبروا عنهدا بداألفزاع واألهدوال، مثدل الدريح  والفزع لد، الناه،

 . 1)و يرها الشديدة، والصاعقة، والظلمة، والبراكين،
 فالمالحظ في هذه المصادر الفقهية أنها أهملت ا شارة إلى تحديدد

ة أن بعض اآليات قد يكون وقتهدا هذه اآليات، خاّص  الوقت عند حصول
حصلت زلزلدة لدم تسدتغر  سدو،  قصيرًا ال يسع وقت الصالة، كما لو

هدذه الصدورة  ثواٍن قليلة. فما هو الحكم هنا، هل الّصدالة مشدروعة فدي
 أيضًا أم ال؟ وإذا كانت مشروعة، فهل يكون وقتها ممتدًا أم ال؟

علدى تحقدق عندوان  والظاهر أّنهم اكتفوا في مسألة وقت هذه الّصالة

                                        
مثال في كتاب الفقه الحنفي وأدلته، لم يذكر المؤلف وقت صالة الكسوف ولم يشر إليه.  .1
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الكسوف أو المسوف أو الزلزلة أو الريح الشدديدة أو  اآلية، فمتى تحقق
فإن صالة اآليدات تكدون مشدروعة  الظلمة أو أي حادثة توجب الموف،

هدذه الّصدالة  ينبغي الفزع إليها ما دام عنوان اآلية موجودًا، إال إذا وقعت
 ّفل فيها.في األوقات التي نهى الشارع بحسب نظرهم عن التن

 
 نتيية بحث الوقت اند المالكية

لم تعتِن مصادر الفقده المدالكي ببيدان وقدت الصدالة، ولعدل القدول 
ال يوجدد االهتمدام الكبيدر بتفاصديل المسدألة.  باستحباب هذه الصدالة

المكدروه بالصدالة  وربما يكدون االعتمداد علدى أن المطلدوب هدو دفدع
 على العرف أنه يبدأ من حدين والدعاء، وهذا ما يبين الوقت، إذ ال يمفى

االبتالء ولغاية زواله. وهذا يعني أن الوقت يبدأ من ابتدداء اآليدة وينتهدي 
 بانتهاسها.





 

 

 
 
 

 وجوه االّتفاق واالختالف بني الفقهني املبحث الثالث:

 
  يّتفددق الفقهددان علددى أن صددالة اآليددات ركعتددان، فددي كددّل ركعددة 1)

 الركوعات ضمن كل ركعة. يمتلفان في عدد سجدتان، لكّن الفقهين
إلى أن كّل واحدة من الدركعتين  فذهب فقهاء مدرسة أهل البيت

ركوعدات، يسدبق كدّل ركدوع قيدام وقدراءة، بينمدا ذهدب  تتضّمن خمسة
 الصلوات المعهدودة، ولكدن فدي المالكية إلى أن هذه الّصالة مثل ساسر

 كل ركعة ركوعان كما مر.
 ه الّصدالة يكدون قبدل كدّل ركدوع  ذكر ا مامّية أن القنوت في هذ2)

قدوا الّصالة خمسة قنوتات. وأما المالكية فلدم يتطّر  زوج، فيكون في هذه
ا الصالة، ألنهم اكتفدوا بدالقول إنهد إلى أي تفصيل خاّص في كيفية هذه

 كساسر صالة التطوع.
كيفيدة خاّصدة    جاء في نصوص الروايدات عدن أهدل البيدت3)

اءة ستنب، منها الفقهاء ضواب، لصدور القدرالصالة. وقد ا للقراءة في هذه
 يأتي بها، وهي صور كثيرة جدًا. الممتلفة، التي يمكن للمكّلف أن

وطبيعي خلت مصادر الفقه المالكي من البحدث فدي كيفيدة القدراءة 
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 وصورها الممتلفة.
  فّصلت مصادر الفقده ا مدامي البحدث فدي بيدان وقدت صدالة 4)

لكسدوف والمسدوف، وعالجدت الوقدت فدي ا اآليات. فدرسدت مسدألة
الشدروع فدي االنجدالء  النصوص التي بّينت انتهاء الوقت، هل هو عندد

 واالنكشاف، أم هو إلى تمام االنجالء؟
وكذلك بحثت مفّصاًل مسألة الوقت فدي األخداويف، وكيدف يكدون 

داء كانت اآلية سريعة الزوال بحيث ال يّتسدع وقتهدا أل تحديد الوقت، إذا
 الصالة؟

الكية، فلم يهتّموا بهذه التفصيالت، ولدم يبّيندوا وقدت صدالة وأما الم
الكسوفين من األفدزاع واألهدوال التدي قدالوا باسدتحباب  اآليات في  ير

مطلوب. ولعدل السدبب هدو كونهدا  الّصالة فيها، مع أن بيان الوقت فيها
بالدددعاء  صدالة تطدوع، واألمددر فيهدا سدهل، خاّصددة إذا اهدتّم المكّلدف

تغفار عند وقوع الحوادث المميفة، وهدو مدا رّ بدت فيده والتضّرع واالس
 التي روتها مصادرهم الحديثية. النصوص



 

 

 
 
 

 :الفصل الرابع
يف الفقه  أحكام صالة اآليات

 اإلمامي واملالكي
 
 

 ويتضّمن  ال ة مباحث:
المبحث األول: أحكام صالة اآليات في الفقه 

 اإلمامي
الفقه المبحث الثاني: أحكام صالة اآليات في 

 المالكي
المبحث الثالث: وجوه االّتفاق واالختالف بين 

 الفقهين





 

 

 
 
 

 املبحث األول: أحكام صالة اآليات يف الفقه اإلمامي

 
 مطالب  ثمانيةوهو يشتمل على 

 
 املطلب األول: حكم القضاء يف صالة اآليات

ن لهدا ال إشكال في أن القضاء واألداء إّنما يأتي في العبادة التدي يكدو
هناك قضاء في العمل الذي ال وقت له. فما ثبت من  ت محدد. فليسوق

لوقت. اداخل الوقت، وقضاًء خارج  اآليات أن له وقتًا محددًا، يكون أداءً 
 وال بد من التعرض للدليل على وجوب القضاء.

 وفي هذا المطلب ثالثة أمور 
 

 األمر األول: القضاء في الكسوفين
عد عماًل عباديًا موال خالف في أن صالة اآليات ع قتدًا، ند الكسوفين تم

 األداء داخل الوقت المحدد. وتؤّد، الّصالة بنية
ويظهر من النصوص والفتاو، التفصيل في حكدم القضداء، بحسدب 

الواجب في الوقت، أي هل الفوات بالعمد، أم الجهل،  السبب في فوات
 ة التفصيل ضمن النقاط التالي أم النسيان؟ ويمكن أن نبّين هذا
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 النقطة األولى: فوات الّصالة امداً 

 وهناأبحاث عديدة 
 
   ال خالف في وجوب القضاء1 

 إذا ترك المكّلف الّصالة عالمًا عامدًا، وجب القضاء.
 
   دليل وجوب القضاء2 

ستدل لوجوب القضاء بدليلين   يمكن أن يم
 

 الدليل األول: االستدالل بالنص
إن لالم »  لله ا مدام الصداد رواية عمار الساباطي عن أبي عبد ا

الكسوف  ّم المت بعد ذل ّ فليس اليال  صالالة  تعلم حّتى يذهب
الّم غلبتال  اينال ّ  الكسوفّ وإن أالم  أحد وأنت نائمّ فعلمتّ  أ

 . 1)«فلم تصّلّ فعلي  قضاؤها
والسيد الموسي)ت   2)هد  1390السند  عبر عنها السيد الحكيم)ت 

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9969ح  502و  501ص  7الحم

ستمسك العروة الوثقى، ج  .2  .26ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 بموثق عمار.  2)هد  1414 والسيد السبزواري)ت  1)هد  1413
الداللة  يظهر من الرواية أنها توجب القضاء على من علم باالحترا ، 

بسبب  لبة النوم، فيكون حكم وجدوب القضداء علدى  لكنه ترك الّصالة
باألولويدة، وألجدل ذلدك قدال السديد  من تدرك الّصدالة عصديانًا ثابدت

ال ينبغالي  هأما في فالر  العلالمّ فالظالاهر أنال»  هد  1413الموسي)ت 
 . 3)«اإلشكال في وجوب القضاءّ لمو قة امار

وتعضدها إطالقات النصوص التي دّلدت علدى وجدوب القضداء فدي 
 عنوان الصالة.

إن اإلبالالق فالي األدّلالة »فقدال   هدد  1413قال السيد المدوسي )ت 
مثل صحيحة زرارة: سأل ان رجل  -القضاء  األولية المتكفلة لوجوب

نام انهاف قال: يقضاليها  ي صلوات لم يصلها أوصّلى بغير بهور أو نس
ارفالت  غير قاصر الشمول للمقامّ لمالا -إذا ذكرها في أي سااة ذكرها 

من أن هذه الّصالة من مصاديق الّصالة حقيقةّ الشتمالها الى الركوع 
عتبر فيها من األجزاء والشرائط والسيود   4)«وساير ما يأ

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .44ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

هّذب األحكام، ج  السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، .2  .256ص  7مم

ستند، ج  .3 كبر، المم  .44ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

ستند، ج  .4 كبر، المم  .42و  43ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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 الدليل الثاني: داوى اإلجماع

مالن تالر  »  هدد  430)ت محمدد بدن الحسدن  شيخ الطوسيقال ال
القالر  كّلاله  صالة الكسوف كان اليه قضاؤهاّ وإن كالان قالد احتالرق

وتركها متعّمدًاّ كان اليه الغسل وقضاء الصالة. ولم يوافق الى ذلال  
 . 2)«. دليلنا: إجماع الفرقة 1)الفقهاء أحد من

صالالالة مالالن تالالر  »فددي المؤتلددف   هددد  548و قددال الطبرسددي )ت 
وإن كان قد احتالرق القالر  كّلاله وتركهالا  الكسوف كان اليه قضاؤهاّ

 . 3)«فيه أحد متعّمدًاّ كان اليه الغسل وقضاء الّصالةّ ولم يوافقنا
 
   الغسل اند قضاء الصالة3 

 قول بوجوب الغسل وآخر باستحباب الغسل.
 

 القول بوجوب الغسل
وإن تعّمالد تركهالاّ وجالب الياله »  هدد  413قال الشيخ المفيدد)ت 

                                        
إذ يدل على ا جماع عند فقهاء  «إجماع الفرقة»أي من المذاهب األخر،، بقرينة قوله   .1

 فرقة ا مامية.

 .679و  678ص  1د بن الحسن، المالف، ج الطوسي، محم .2

 .238ص  1الطبرسي، فضل بن الحسن، المؤتلف من الممتلف بين أسمة السلف، ج  .3
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 . 1)«الغسل والقضاء
وإّن مالن تعّمالد تالر  هالذه »  هدد  436وكذلك السيد المرتضى)ت 

الكسالالوف للقالالر ّ وجالالب اليالاله مالالع القضالالاء  الّصالالالة مالالع امالالوم
 . 2)«الغسل

 
 القول باستحباب الغسل

هرة)ت  ومن تركها حّتى تيّلى القالر ّ »  هد  585قال السيد ابن زم
فإن كان متعّمدًاّ فهو مأزور ويلزماله مالع القضالاء  ّوجب اليه قضاؤها

احتالرق القالر  كّلالهّ  التوبة واالسالتغفارّ وإن كالان مالع التعّمالد وقالد
 . 3)«استحب له مع ذل  الغسل

 
   نصو  تدّل الى نفي القضاء4 

قدال   مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيده موسدى بدن جعفدر
إذا فاتتال  »قدال   الكسوف، هل على من تركها قضداء؟ سألته عن صالة

 . 4)«فليس الي  قضاء

                                        
قِنعة، ص  .1  .211المفيد، محمد بن محمد، المم

 .76الشريف المرتضى، علي بن الحسين، جمل العلم والعمل، ص  .2

ْنية الن .3 ْهَرة الحلبي، حمزة بن علي،  م  .97زوع، ص ابن زم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .4  .9966ح  501ص  7الحم
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 . 1)بصّحة سند الرواية هد  776السند  قد صّرح الشهيد األول )ت 
بموثقة عمار الساباطي  ثبات  هد  1413واستدّل السيد الموسي )ت 

ّم قال   وجوب القضاء والى أّي حالّ فهذه الموّ قة »في صورة العلم، ثم
يحة في وجوب القضاء في لمّ فتكون مخّصصة لمالا دّل فر  الع صر

 . 2)«الى ادم  بوته مطلقاً 
 

 النقطة الثانية: فوات الّصالة جهالً 
الحكم يمتلف بحسب االحترا ، فإن كان االستتار كليًا، وجب عليه 

 جزسيًا، لم يجب عليه القضاء. القضاء، وإن كان
وأما مع اليهل باآلية حّتالى »  هد  1231 - 1150قال الميرزا القمي)

الكسوفين فال ييب القضاء إال مع احتراق القر ّ  ضى وقتهاّ فأماانق
كثر  . 3)«وهو قول األ

ّدعى ظهور ا جماع من كالم العاّلمة الحّليأل إذ قال   لو لم »بل قد يم

                                        
. والمحقق األردبيلي، و 206ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة ج  .1

الهندي، والسيد الموسي، و يرهم، المقّده األردبيلي،  صاحب المدارك، والفاضل
العاملي، محمد بن علي،  .420ص  2هان ج أحمد بن محمد، مجمع الفاسدة والبر

 4ج  . الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام136ص  4مدارك األحكام ج 
ستند، ج 371ص  كبر، المم  .43ص  16. الموسي، أبو القاسم بن علي أ

ستند، ج  .2 كبر، المم  .45ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .649حمد حسن، مناهج األحكام، ص الميرزا القمي، أبو القاسم بن م .3
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حّتى انيلىّ فإن كان قد احترق القالر  كّلالهّ وجالب  يعلم بالكسوف
ناله يقضالي لالو قالول للمفيالد: إ القضاءّ وإاّل فالّ اند المائناّ إال فالي

رادى ال جمااة  . 1)«احترق البعض فأ
،  2)برواية صّرح بصّحتها هد  1231 - 1150واستدّل الميرزا القمي )

المشهورّ لنا: ما رواه الكليني والشيخ في الصحيا ان  واألقرب»قال  
رارة ومحمد بن مسلم ان أبي قال: إذا انكسفت الشمس  ابد الله زأ

فعلي  القضاءّ وإن لم  ّم المت بعد ذل ّكّلها واحترقت ولم تعلمّ  أ 
 . 4)« 3)يحترق كّلهاّ فليس الي  قضاء

وقد فّصل النّص بين االحتدرا  الكّلدي فيجدب القضداء، واالحتدرا  
 قضاء. الجزسي فال يجب

بهدذه الصدحيحة فدي  هدد  1413وكذلك استدّل السيد الموسي )ت 
نالا  روايالات وأّما في فر  اليهلّ فقالد وردت ه»هذه الصورة فقال  

وادمهّ وأنه ييب القضالاء فالي  دّلت الى التفصيل بين االحتراق التام

                                        
 .486مسألة  181ص  4العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .1

، 284ص  2وصّرح أيضًا بصّحة سند هذه الرواية العاّلمة الحّلي في ممتلف الشيعة ج  .2
، والسيد العاملي في 420ص  2الفاسدة والبرهان ج  والمقده األردبيلي في مجمع

 ، و يرهم.133ص  4ارك األحكام ج مد

َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .3 ّر العاملي، محمد بن 6ح  465ص  3الكم . الحم
 [.9961] 2ح  500ص  7الحسن، وساسل الشيعة، ج 

 .650الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، مناهج األحكام، منهاج  .4
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رارة ومحمالالد بالالن  الصالالورة األولالالى دون الثانيالالةّ امالالدتها صالالحيحة زأ
 . 1)«مسلم

 
 النقطة الثالثة: فوات الّصالة نسياناً 

فدي كشدف هدد   690)ت الفاضل اآلبي الحسن بن أبي طالدب قال 
 . 2)«اسيًاّ فالذي يقتضيه المذهب القضاءوأما لو أخّل به ن»الرموز  

ولالو فاتتاله امالدًا أو نسالاليانًا »  هدد  726وقدال العاّلمدة الحّلدي)ت 
 . 3)«قضاها

 
 وأما الدليل الى وجوب القضاء فهو النّص 

في السدراسر هد   598)ت   الرواية التي أوردها ابن إدريس الحّلي 1)
نام انهاّ فليقِضالها من نسي صالة أو »  عن ا مام أبي جعفر الباقر

 . 4)«إذا ذكرها
السند  رأ، ابن إدريس أّن هذه الرواية معتبرة يجوز االعتمداد عليهدا، 

                                        
كبر، المم  .1  .45ص  16ستند، ج الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .188ص  1الفاضل اآلبي، الحسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج  .2

 .54العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص  .3

ولم يرد هذا النّص في الكتب الحديثية األربعة، وال في كتاب وساسل الشيعة الذي جمع  .4
ّر العاملي األحاديث الكتب األربعة و يرها من الكتب التي وصلت  الموجودة في فيه الحم

ّر العاملي،  إلى يده، والتي تجاوزت على ما جاء في مقدمة كتابه سبعين كتابًا. يراجع  الحم
 .88مقدمة التحقيق، ص  1محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج 
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 . 1)المبر بأنه مجمع عليه عند جميع األمة ألنه وصف هذا
وهذه الرواية  ير ممتّصة باآليات، وإنما هدي مدن النصدوص العاّمدة 

 . يصد  عليه عنوان )صالة التي تشمل مطلق ما
  موّثق عمار الساباطي المتقّدم في الصورة األولى. وقد استدّل بده 2)

 . 3)والسيد الموسي والسيد السبزواري  2)السيد الحكيم
وال خصوصية فيه للنوم، بل هو مثال لمطلق العدذر. فكدّل مدن علدم 

، يصّل لندوم، أو لنسديان، أو لنحوهمدا مدن األعدذار باالحترا ، لكنه لم
 .فعليه أن يقضي الصالة

  رواية مرسلة صريحة فدي داللتهدا علدى المطلدوب، قدال السديد 3)
المشهور شهرة اظيمالةّ لمرسالل الكالافي: إذا الالم  كما هو»الحكيم  

 . 5)« 4)القضاء بالكسوف ونسي أن يصّلي فعليه
ويييالالد الوجالالوب مرسالاللة »  هددد  1413)ت  وقددال السدديد المددوسي

يحة في  بوت القضاء في المالالزم ببعالًا فر  النساليان  الكليني الصر
 . 6)«لسبق العلم

                                        
 .322و  321ص  1ابن إدريس الحّلي، محمد بن منصور، السراسر، ج  .1

ستمسك العروة الوثقى، ج الحكيم، محس .2  .28ص  7ن بن مهدي، مم

ستند، ج  .3 كبر، المم  .267ص  7الموسي، أبو القاسم بن علي أ

َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .4 ّر العاملي، محمد بن 6ح  465ص  3الكم . الحم
 [.9962] 3ح  500ص  7الحسن، وساسل الشيعة، ج 

ستمسك العر .5  .28ص  7وة الوثقى، ج الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .6 كبر، المم  .45ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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 األمر الثاني: القضاء في الزلزلة

مّر أن الفقهاء قدد صدّرحوا بدأن الزلزلدة ال وقدت لهدا، وأن وقدت أداء 
. وعلدى ضدوء ذلدك، ال قضداء فدي  1)طول العمر الّصالة لها ممتد على

 اآليات بنية األداء داسمًا. الزلزلة، بل يجب أن يأتي المكّلف بصالة
 

 الثالث: القضاء في األخاويف السماوية واألرضية األمر
ية مر أنه بناًء على القول بوجوب صالة اآليات عند األخاويف السماو

 قوالن في بيان الوقت  واألرضية، يوجد
 

 النقطة األولى: القضاء بناًء الى القول بعدم التوقيت
في  ايدة المدرام  هد   900)ت مفلح بن حسن قال الشيخ الصيمري 

ين  -ميع األخاويف ج» الالى الفالور انالد  ييالب -غير كسالوف النّيالر
صاللى أداء وال  حدوث أسبابهاّ ويمتد وقتها مّدة العمرّ بمعنالى أنهالا تأ

 . 2)«قضاء تصير
وإن بنينا الالى االدم التوقيالتّ »  هد  1413وقال السيد الموسي)ت 

كالان كافيالًاّ لكّناله حيناالذ أداء مالا دام العمالرّ فالال  فميّرد السبب وإن

                                        
 وقد مّرت ا شارة إلى ذلك في المطلب الثاني من المبحث األول من الفصل الثالث. .1

 .189ص  1الصيمري البحراني، مفلح بن حسن،  اية المرام، ج  .2
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 . 1)«ضوع للقضاء أصالّ لتقّومه بالتوقيتمو 
 

 النقطة الثانية: القضاء بناًء الى القول بالتوقيت
  بناًء على أن هذه اآليات مؤقتة، كما في الكسوفين فهنا صدور ثدالث

 والجهل، كما في الكسوفين. العمد، والنسيان،
 يظهر أّن الفقهاء يقولون بوجوب القضاء في صورتي العمد والنسديان

 صورة الجهل. دون
أّما غير الكسوف من اآلياتّ فال »  هد  726قال العاّلمة الحّلي)ت 

يط أو النسيان ييب القضاء مع  . 2)«اليهلّ وييب مع العلم والتفر
لو فاتت بقية الصلوات لآليالات »  هد  776و قال الشهيد األول)ت 

 . وأما فدي صدورة الجهدل فقدال  3)«القضاءّ وكذا نسياناً  امدًاّ وجب
 . 4)«وادم القضاء أوجه»

وجاهل اآلية حّتالى تنكشالف ال »  هد  1228وفي كشف الغطاء)ت 
ر ّ والتار   يلزمه قضاؤهاّ إال في الكسوف والخسوف مع احتراق القأ

 . 5)«اامدًا أو ناسيًاّ اليه فعلها
                                        

ستند .1 كبر، المم  .47ص  16، ج الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .288ص  1العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تحرير األحكام، ج  .2

 .207ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .3

 المصدر نفسه. .4

 .275ص  3كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، ج  .5



 في الفقه اإلمامي والمالكي حقيقتها وموجباتها وأحكامها اآليات صالة 268

 

، وسنذكر صورتي العمد والنسيان معًاأل حيث لم يفر  الفقهاء بينهمدا
ّم نذكر صورة   الجهل ثم

 
   وجوب القضاء إذا فاتت الّصالة امدًا أو نسياناً 1 

 االستدالل الى الوجوب بالنص
بأن وجوب القضاء في صورة العلم  هد  1413قال السيد الموسي )ت 

ّم ذكر فدي االسدتدالل علدى  1)«شهرة اظيمة»المشهور  والنسيان هو . ثم
دّم قدال   الوجوب خمسة وجوه، وناقف وهالو  الخالامس:»أربعة منهدا، ثم

 . 2)«العمدةّ التمّس  بإبالق صحيا زرارة
الال االن رجالل  ان أبي جعفر»وقد جاء في هذا الصحيح   أنه سأ

نسي صاللوات لالم يصالّلهاّ أو نالام انهالاف فقالال:  صّلى بغير بهورّ أو
أو نهارّ فإذا دخل وقالت  يقضيها إذا ذكرها في أي سااة ذكرها من ليل

هالذه  لم يتخوف أن يذهب وقت الّصالة ولم يتم ما قد فاتهّ فليقِض ما
الّصالة التي قد حضرتّ وهذه أحّق بوقتهاّ فليصاللهاّ فالإذا قضالاهاّ 

يضالة  فليصل ما فاته مما قد مضىّ وال يتطوع بركعة حّتالى يقضالي الفر
 . 3)«كلها

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .46ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .48ص  16المصدر نفسه، ج  .2

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .10576ح  257، ص 8الحم
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وهذه الصحيحة تدّل على وجوب القضاء في صورة العذر، من نسيان 
 نحوهما. أو نوم أو

وجوب القضاء في صورة الفدوات الحاصدل  وباألولوية القطعية يثبت
 بالعمد.

 
 االستدالل الى الوجوب باالستصحاب واإلجماع

باالستصدحاب فدي العمدد  هدد  1414وقد اسدتدّل السدبزواري )ت 
فدي  هدد  1337علدى فتدو، السديد اليدزدي )ت  والنسيان، ففي تعليقه

الستصحاب الوجوب بال محالذور » وجوب القضاء على الناسي، قال 
استدّل باالستصدحاب  . وكذلك 1)«مضافًا إلى ظهور اإلجماع اليه فيهّ

وجالوب  ومقتضى االستصحاب:»فقال   هد  1390السيد الحكيم )ت 
 . 2)«القضاء كما هو المشهور شهرة اظيمة في العمد والنسيان

 
   قوالن في حكم القضاء إذا فاتت الّصالة جهالً 2 

 القول األول: ادم وجوب القضاء
إّن من لم يعلم باآليالة المخوفالة »  هد  1009العاملي)ت  قال السيد

ييب اليه القضالاءّ وهالذا مالذهب األصالحاب ال  حّتى خرج وقتها ال

                                        
هّذب األحكام، ج  .1  .268ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

ستمسك العروة الوثقى، ج  .2  .29ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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مالرارًا مالن أن القضالاء فالر   أالم فيه مخالفًا. ويدّل اليه ما أساللفناه
 . 1)«مستأنف فيتوّقف الى الدليل وبدونه يكون منفيًا باألصل

بدأن الحكدم بعددم وجدوب  هد  1266وصّرح صاحب الجواهر )ت 
 . 2)«إن لم يكن تحصيالً »الجهل هو المشهور نقاًل  القضاء في صورة

دليلدين  ثبدات عددم الوجدوب إذ  هد  776وذكر الشهيد األول )ت 
أوجهّ إما لعدم القضاء في الكسوف وهو أقالوىّ  وادم القضاء»قال  

 . 4)هد  965الشهيد الثاني)ت  . ومثله 3)«وإما المتناع تكليف الغافل
ّم نذكر دليل صاحب المدارك، فتكون األ دلة ولنبين هذين الدليلين، ثم

 ثالثة 
 

 الدليل األول
أولوية سقوط القضاء في األخاويف السماوية واألرضية مدن سدقوطه 

الوجدوب فدي الكسدوفين أقدو، وأوضدح قطعدًا مدن  في الكسوفينأل ألن
ي صدورة الجهدل، القضاء فيهما ف الوجوب في  يرهما، ومع ذلك يسق،

 وعليه يكون سقوط القضاء في ساسر اآليات أولى.
هذا الدليل، وأشار إلدى أنده  هد  1413وقد ناقف السيد الموسي )ت 

                                        
 .134ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .1

 .430ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .2

 .207ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة ج  .3

 .809الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان ص  .4
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الكسوف له فردانّ أحدهما مالع االحتالراقّ »ألّن  دليل ضعيف، وذلك
وحكماله سالقوبه انالد  وحكمه وجوب القضالاء.  انيهمالا مالع ادمالهّ

 هو الموجالب إللحالاق سالائر اآليالات اليهل. ومع هذا االختالفّ ما
بأحد الفردين دون اآلخرف وبعبارة أخرى: التفصاليل المزبالور يكشالف 

المقرون باليهل لالم يكالن اّلالة للسالقواّ بالل  ان أن ميّرد الكسوف
ناقصالًاّ ومعاله ال  بضميمة ما يخالتص بالالموردّ وهالو كالون االحتالراق

 . 1)«موضوع للفحوىّ فال ميال للتعّدي
 

 الدليل الثاني
 و امتناع تكليف الجاهل بحصول اآلية.وه

ويرده  أن تكليف الجاهل باآلية أداًء ممتنع، لكن ما الذي يمندع مدن 
ويحتمل وجالوب القضالاء الالى »قال الشهيد الثاني   تكليفه بها قضاًء،

 . 2)«السببّ واليهل به ليس اذراً  الياهل في غير الكسوف لوجود
السبب إّنمالا وجالد فالي  ألن»  هد  1009وناقشه السيد العاملي )ت 

 . 3)«سقط بفوات محله األداء خاّصةّ وقد

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .50و  49ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .810و  809لدين بن علي، روض الجنان، ص الشهيد الثاني، زين ا .2

 .134ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3
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 الدليل الثالث

من لم يعلم باآلية »قال في المدارك بعد أن ذكر عدم وجوب القضاء  
خالالرج وقتهالالا ال ييالالب اليالاله القضالالاءّ وهالالذا مالالذهب  المخوفالالة حّتالالى

مالا أساللفناه مالرارًاّ مالن أن  األصحاب ال أالم فيه مخالفًا. ويدّل اليه
 ضاء فر  مسالتأنفّ فيتوقالف الالى الالدليل وبدوناله يكالون منفيالاً الق

باألصلّ وتشهد له الروايات المتضّمنة لسقوا القضاء فالي الكسالوف 
 . 1)«االحتراقّ مع أنه أقوى إذا لم يستواب

 
 القول الثاني: وجوب القضاء

في حكم القضاء في صورة الجهل  هد  1413ذكر السيد الموسي )ت 
كمالا ذهالب إلياله   2)بوجوب القضالاء هنالا أيضالاً  الحكم هو»أن الالزم 

ين  . 3)«بعض المتأخر
بوجدوب القضداء اسدتنادًا  هدد  1414وحكم السيد السدبزواري )ت 

مقتضى االستصالحاب بقالاء الوجالوب مطلقالًاّ إال مالع » لألصل فقال 
الخالالف فالي المقالام... فيبقالى  الدليل الى الخالفّ وال دليل الالى

 . 4)«بر الى خالفهمقتضى االستصحاب بال دليل معت
                                        

 المصدر نفسه. .1

 أي كما في صورة العمد والنسيان. .2

ستند، ج  .3 كبر، المم  .49ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

هّذب األحكام، ج  .4  .268ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم
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 نتيية المطلب األول

 وجوب القضاء إذا فاتت صالة اآليات في الكسوفين عمدًا، سواء كان
إذا  جزسيًا. والمشهور القوي هدو وجدوب القضداء أيضداً  االحترا  كّليًا أم

 فاتت نسيانًا. وأما في صورة الجهل.
ن ذا كدافالمشهور هو الوجوب إذا كان االحترا  كّليًا وعدم الوجدوب إ

 االحترا  جزسيًا.
صدّلى أداءً   والظاهر عدم المالف في أن صدالة اآليدات فدي الزلزلدة تم

 داسمًا.
ي فدفإنده ال إشدكال  -بناًء على الوجوب فيهدا  -وأما في ساسر اآليات 

ا مثدل فاتت عمدًا، أو نسديانًا، أو جهداًل، إن قلندا بأنهد وجوب الصالة إذا
م فيهدا بالتوقيت فيها، فيكون الحكد قلناالزلزلة في عدم التوقيت. وأما إن 

صدورة الجهدل  وجوب القضاء فدي صدورة العمدد والنسديان، وأمدا فدي
 فالمشهور هو عدم الوجوب.

 
املطلب الثاني: حكم التزاحم بني صالة اآليات والفريضة 

 اليومّية

 وهنا ثالثة أمور 
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 األمر األول: إذا تضّيق وقت إحدى الصالتين وجب تقديم المضيق

يضالة »  هدد  676ل المحقدق الحّلدي)ت قا لالو اّتفالق فالي وقالت فر
 . 1)«فوته حاضرةّ بدأ بما يخشى

يضالة وحصالل »  هد  726وقال العاّلمة الحّلي)ت  لو دخل وقت فر
ّم يصّلي بعالدها  السبب دفعة فإن تضّيق وقت إحداهما تعينت لألداءّ  أ

 . 2)«ما اّتسع وقتها
 

 الدليل األول: اإلجماع
إذا حصل الكسالوف فالي وقالت »  هد  1009ملي)ت قال السيد العا

يضة حاضرةّ فإن الّم  فر تضّيق وقت إحداهما تعّينت لالألداء إجمااالًاّ  أ
 . 3)«تصّلى بعدها ما اّتسع وقتها

فالإن تضالّيق وقالت إحالديهما تعينالت لالألداء »و جاء فدي الدذخيرة  
ّم يصّلي بعدها  . 4)«ما اّتسع وقتها جمعا بين الحّقين إجمااًاّ  أ

                                        
 .340ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .1

. وذكر ذلك أيضًا 286ص  2العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، ممتلف الشيعة، ج  .2
 2، نهاية ا حكام ج 107ص  6، منتهى المطلب، ج 289ص  1في  تحرير األحكام، ج 

 .81ص 

 .144ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .3

 .326ص  2   1السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد، ج  .4
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 يل الثاني: حكم العقلالدل

في وجوب تقديم المضّيق أنه  هد  1390وقد ذكر السيد الحكيم )ت 
لعالدم صالالحّية الموّسالع لمزاحمالة »العقل، وذلدك  مما يقتضيه حكم

فما ينسب إلى بعالض: مالن  المضّيقّ فيتعّين العمل بمقتضاه. وحيناذ
 . 1)«إبالق تقديم اليومّيةّ ال بد أن يحمل الى غير الفر 

 
 ليل الثالث: النّص الد

ريددد بددن معاويددة ومحمددد بددن مسددلم عددن أبددي جعفددر وأبددي  عددن بم
الكسوف أو بعض هذه اآليات فصلها ما لم  إذا وقع»قاال   عبدالله

يضةّ فإن تخوفت يضالة واقطالع  تتخوف أن يذهب وقت الفر فابدأ بالفر
يضالة فالارجع إلالى  ما كنت فيه من صالة الكسوفّ فإذا فرغت من الفر

 . 2)«ت واحتسب بما مضىحيث كنت قطع
 . 3)هد  1090السند  ذهب إلى صّحة السند المحقق السبزواري)ت 

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .32ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9937ح  491ص  7الحم

. وصاحب 326ص  2   1السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد، ج  .3
والسيد السبزواري، و يرهم. البحراني، يوسف بن أحمد،  الحداسق، والسيد الحكيم،

ستمسك العروة  . الحكيم، محسن بن346ص  10الحداسق الناضرة، ج  مهدي، مم
هّذب األحكام، ج 30ص  7الوثقى، ج  ص  7. السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

269. 
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بددأن ظدداهر هددذه  هددد  1186الداللددة  قددال المحقددق البحرانددي )ت 
بل ذكر   1)«صالة الكسوف في حال سعة الوقتين هو تقديم»الصحيحة 

يحة في األمر بصالة »أنها  هد  1009صاحب المدارك العاملي )ت  صر
يضةال كانت ظاهرة  . وإذا 2)«كسوف ما لم يتخوف أن يذهب وقت الفر

في األمر بصالة اآليات في حال سعة الوقتين، فباألولوية في حال تضّيق 
 صالة اآليات. وهو واضح. وقت

 
 األمر الثاني: إذا تضّيق وقت الصالتين معًا وجب تقديم اليومية

اليوميدة فدي فدرض وصّرح فقهاء ا مامية بأنه يجب تقديم الفريضدة 
 أدّلة على ذلك  المسألة، وذكروا عّدة

 
 الدليل األول: اإلجماع

فتيالالب الحاضالالرة حتمالالًا »  هددد  826قددال الفاضددل المقددداد)ت 
 . 3)«إجماااً 

وال خالف أن الحاضرة أولى مع »  هد  776و قال الشهيد األول)ت 
 . 4)«وقتها خوف فوت

                                        
 .347ص  10د، الحداسق الناضرة، ج البحراني، يوسف بن أحم .1

 .147ص  4العاملي، محمد بن علي، مدارك األحكام، ج  .2

ه، التنقيح الراسع، ج  .3  .244ص  1المقداد السيوري، مقداد بن عبد اللَّ

 .221ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .4
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 همالدليل الثاني: حكم العقل بوجوب تقديم األ 

يمكالن داالوى القطالع بأهميالة الصاللوات »قال في جامع المدارك  
 . 1)«واجب آخرّ وإن كان صالة اآليات اليومّية إذا زاحمت مع

 
 الدليل الثالث: النّص 

   ما رواه العالء بن رزين عن محمد بن مسدلم عدن أحددهما1)
يضالةف فقالال: ابالدأ  سألته االن»قال   صالالة الكسالوف فالي وقالت الفر

يضةّ فقي  ل له: في وقت صالة الليلفبالفر
 . 2)«فقال: صل صالة الكسوف قبل صالة الليل

لصّحة السند في هذه  هد  1266السند  ذهب صاحب الجواهر )ت 
 . 3)الرواية

الداللة  الصحيحة تددّل علدى وجدوب البددء بالفريضدة اليومّيدة إذا 
 اآليات. اجتمعت مع صالة

ريد بن معاوية 2) ومحمد بن مسلم عدن أبدي   الرواية المتقّدمة عن بم

                                        
 .559ص  1المونساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، ج  .1

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9934ح  490ص  7الحم

. وكذا السيد الحكيم، 460ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .3
ستمسك العروة الوثقى، ج  والسيد الموسي، و يرهم.  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

كبر، المم 30ص   .51ص  16ج  ستند،. الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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إذا وقع الكسوف أو بعض »قاال   عبدالله الصاد  جعفر الباقر وأبي
يضالةّ فالإن  هذه اآليات فصالّلها مالا لالم تتخالوف أن يالذهب وقالت الفر

يضة واقطع ما كنت فيه من صالالة الكسالوفّ فالإذا  تخوفت فابدأ بالفر
يضة فالارجع إلالى حيالث كنالت قطعالت واحتسالب بمالا  فرغت من الفر

 . 1)«مضى
السند  تقّدم في بحث الصورة األولى أنده صدحيح عندد جماعدة مدن 

 الفقهاء.
مكن أن يقال إن الصدحيحة تددّل بدالمفهوم فدي قولده   الداللة  يم

يضة فصلها ما لم تتخوف» على أن التمّوف مدن  «أن يذهب وقت الفر
اآليدات، قتقددم الفريضدة اليوميدة  ذهاب وقت الفريضة يمنع من صالة

 .على صالة اآليات
قدال     رواية أبي أيوب إبراهيم بن عثمدان، عدن أبدي عبداللده3)

الكسالوف قبالل أن تغيالب الشالمس ونخشالى فالوت  سألته ان صالة»
يضة يضةف فقال: اقطعوها وصلوا الفر  . 2)«واودوا إلى صالتكم الفر

 . 3)السند  صحيح عند صاحب الجواهر
 الداللة  الكالم نفسه الذي تقّدم في النقطة السابقة.

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9937ح  491ص  7الحم

 .9936ح  491و  490ص  7المصدر نفسه، ج  .2

. والسيد الحكيم، والسيد 460ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .3
ستمسك العروة الوثقى، ج  الموسي. الحكيم، محسن . الموسي، 31ص  7بن مهدي، مم

ستند، ج  كبر، المم  .54ص  16أبو القاسم بن علي أ
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 ألمر الثالث: إذا اّتسع وقت الصالتين معًا فهنا  ال ة أقوالا

يضة اليومّية  القول األول: وجوب تقديم الفر
ذهب الصدوقان إلى وجدوب تقدديم الفريضدة اليومّيدة علدى صدالة 

فدي  هد  460، وكذا الشيخ الطوسي )ت  1)معاً  اآليات، إذا اّتسع وقتهما
 . 4)هد  481البراج)ت  نواب  3)هد  560وابن حمزة)ت   2)النهاية

ستدل له بصحيحة العالء بن رزين عن محمد بن مسلم المتقّدمدة  ويم
ة السؤال كان عن اجتماع صالة اآليدات مدع الفريضد في األمر الثاني، إذ

يضالة» بقوله  اليومّية، وقد أجاب ا مام  وهدو أمدر يددّل  «ابالدأ بالفر
مدن البددء  بددبظاهره على الوجوب كما هو واضدح ال إشدكال فيده، فال

 بالفريضة.
 االسدتدالل بهدذه الروايدة، ألنهدا هد  1390و رّد السيد الحكيم )ت 

أخر، صحيحة السند، توجب حمل السؤال عن صالة  معارضة بنصوص
صورة خاّصة، وهي صورة خوف فدوات  الكسوف في وقت الفريضة على

 وقت الفريضة، ال مطلقًا.
                                        

، الفقه الرضوي، ص هد  329ابن بابويه، علي بن الحسين والد الشيخ الصدو  )ت  .1
قنع)ت  . الصدو ، محّمد بن135  .143 ، صهد  381علي، المم

 .137الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ص  .2

 .112بن علي، الوسيلة، ص ابن حمزة الطوسي، محمد  .3

 .125القاضي الطرابلسي، عبد العزيز بن البّراج، المهّذب، ص  .4
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بن معاوية ومحمد بدن ومن هذه النصوص ما تقّدم في صحيحة بريد 
يضة»الثانية   مسلم في الصورة  . 1)«فإن تخّوفت فابدأ بالفر

فهذه الرواية أخّص داللة من صحيحة محمد بن مسلم، ألنهدا نداظرة 
مدن ذهداب وقدت الفريضدة، وعليده تكدون مقيددة  إلى صورة التمدّوف

وهدذا نحدو  مدن الجمدع   طال  النّص في صحيح محمد بدن مسدلم،
 شكال في األخذ به، بل لدزوم العمدل علدى طبقده، فيكدونالعرفي، وال إ

يضة إذا تخّوفت أن يالذهب »المعنى بعد الجمع بين النصين   ابدأ بالفر
 «وقتها.

 
 القول الثاني: وجوب تقديم صالة اآليات

، وابدن  2)فدي المبسدوط هدد  460قد يظهر من الشيخ الطوسي )ت 
،  4)هدد  690ي)ت ، والفاضل اآلبد 3)في السراسر هد  598إدريس )ت 

 بوضوح. ولكن مراجعة كلماتهم ال تدل على ذلك
وعلى أي حال، يمكدن أن يسدتدل لهدذا القدول بصدحيحة بريدد بدن 

  المتقّدمة فدي الصدورة الثانيدة، ألن قولده معاوية ومحمد بن مسلم
يضالة» ظداهر فدي وجدوب  «فصّلها ما لم تتخوف أن يذهب وقالت الفر

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9937 491ص  7الحم

 .172ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج  .2

 .323و  322ص  1ابن إدريس الحّلي، محمد بن منصور، السراسر، ج  .3

 .191و  190ص  1الفاضل اآلبي، الحسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج  .4
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وإن كان في وقت الفريضة اليومّية، إال  صالة اآليات عند وقوعها مطلقًا،
 صورة التموف من فوات وقت الفريضة. في

وأما في  ير صورة هذا التموف، يجدب أن يبدادر المكّلدف إلدى أداء 
حصول اآلية، وهو يشمل ما لدو كدان وقدت الفريضدة  صالة اآليات عند

 اليومّية مّتسعًا.
 

 القول الثالث: التخيير في تقديم أيهما شاء
المحقق الحّلي في المعتبر أن الحكدم فدي صدورة اّتسداع وقدت ذكر 

مذهب »وأن هذا هو  «في اإلتيان بأيهما شاء»التميير  الصالتين معًا هو
 . 1)«أكثر األصحاب

أن فدي المسدألة ثالثدَة  هدد  841 - 757وذكر ابن فهد الحّلدي )ت 
كثر التخيير»أقوال، ثالثها    . 2)«في تقديم أيهما شاءّ وهو اختيار األ

 
 استحباب تقديم اليومية

نعم يمكن إثبات رجحان تقديم اليومّية على صالة اآليات، بسبب ما 
األهمية التي ال مثيل لها في أي صدالة واجبدة. قدال  تمتاز به اليومّية من

قالّدم الحاضالرة اسالتحبابًاّ  فإن اّتسع الوقتالانّ»  هد  726العاّلمة)ت 

                                        
 .340ص  2المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج  .1

 .426ص  1ابن فهد الحّلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع، ج  .2
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 قطالالع الكسالالوف واالشالالتغاللشالالدة ااتنالالاء الشالالارع بهالالاّ ولهالالذا سالالوغ 
 . 1)«بالحاضرةّ فتقديمها أولى

 
 نتيية المطلب الثاني

ي هدللتزاحم بين صالة اآليات والفريضة اليومّية ثالث صور  األولى  
ا إحداهما واّتساع وقت األخر،، والثانية  هي تضدّيق وقتهمد تضّيق وقت

 الصدورة األولدى بوجدوب تقدديم معًا. وقدد حكدم فقهداء ا مامّيدة فدي
تقدديم  المضّيقة على الموّسعة، وفدي الصدورة الثانيدة حكمدوا بوجدوب

اتين الفريضة اليومّية على صالة اآليات. ويظهر أنه ال خالف بينهم في ه
 الصورتين.

فقدد ذهدب  -وهي اّتساع وقدت الصدالتين معدًا  -أما الصورة الثالثة 
ديم تقدديم أيهمدا شداء، إال أن األفضدل تقد إلدى التمييدر فدي  2)األكثر

 الفراسض نّصًا وإجماعًا. الفريضة اليومّية التي ال يعادلها شيء من ساسر
 

 المطلب الثالث: حكم صالة اآليات في األوقات المكروهة
صلى هالذه الّصالالة فالي أي وقالت حصالل »قال في تذكرة الفقهاء   تأ

األوقات الخمسة المكروهة البتداء النوافلّ اند  السببّ وإن كان أحد
                                        

 .189ص  4العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .1

ين نقاًل وتحصيالً »التميير هو وفي الجواهر أن  .2 النجفي، محمد . «المشهور بين المتأخر
 .458ص  11الكالم، ج  حسن بن باقر، جواهر
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صالة فر  ميقتةّ فال يتناولها  ّ وبه قال الشافعيّ ألنهاالمائنا أجمع
يق . 1): فإذا رأيتم ذل  فصّلواالنهي. ولقوله الخاّصة: قالول  ومن بر

: وقت صالة الكسوف فالي السالااة التالي تنكسالفّ انالد الصادق
وألنهالا ذات سالببّ فيالاز فعلهالا فالي .  2)الشمس واند غروبها بلوع

 . 3)«األوقات الخمسة
 

 رابع: ال يشرع األذان في صالة اآليات وال اإلقامة وال الخطبةالمطلب ال
بأن ليس لهدذه الصدالة أذان، ال فدي  هد  598صّرح ابن إدريس )ت 

دراد، صورة الجماعة وال . والدذي يظهدر مدن المحقدق  4)عندد أداسهدا فم
مدن ممتّصدات الفددراسض  أن األذان وا قامددة هدد  1186البحراندي )ت 

 . 5)«ال أذان وال إقامة لغير الخمس»داسق  الممس، إذ قال في الح

                                        
ِت »  إشارة إلى ما جاء في مصادر العامة عن النبي .1 و  ر ال ينكسفاِن ِلمت س والقمت إن الشم 

م   شف ما بكأ اّ فصلواّ واداوا حتى يك  مت وهأ مأ تأ أي  ا رت إذت ٍدّ فت   وفي حديث آخر عنه. «أحت
ا آيت » همت ان من آيت ولكنَّ واتت لُّ صت وا فت ومأ قأ ا فت مت وهأ مأ تأ أي  ا رت إذت وقد مّر تمريج هذه . «ات اللهّ فت

 األحاديث في المبحث الثاني من الفصل الثاني.

َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .2 ّر العاملي، محمد بن 4ح  464ص  3الكم . الحم
. وقد مّر الكالم عن سند هذه الرواية 9914ح  483ص  7ج  الحسن، وساسل الشيعة،

 وداللتها في المبحث األول من الفصل الثاني.

 .189و  188ص  4العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .3

 .323ص  1ابن إدريس الحّلي، محمد بن منصور، السراسر، ج  .4

 .226ص  10اضرة، ج البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الن .5
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 المطلب الخامس: أجزاء وشرائط وأذكار صالة اآليات

إن صالة اآليات هي مصددا  للصدالة الواجبدة، ولدذا هدي مشدمولة 
. فيجدب والشراس، والموانع في الّصالة الواجبة لألدلة التي بّينت األجزاء

 ويستحب فيها ما ندبتاألدلة،  في صالة اآليات ما توجبه عمومات هذه
 إليه عمومات هذه األدلة.

يعتبر في هذه الّصالة ما يعتبالر »قال السيد اليزدي في العروة الوثقى  
 . 1)«األجزاءّ والشرائطّ واألذكار الواجبة والمندوبة في اليوميةّ من

في التعليدق علدى كدالم السديد  هد  1413و ذكر السيد الموسي )ت 
بالق في أدّلة األجزاء والشرائط والموانالعّ لإل»  هد  1337اليزدي)ت 

: ال صالالة إاّل إلالى قولاله وكذا األذكار الواجبة والمندوبة. فإّن مثالل
 ومالا دّل الالى المنالع االن الّصالالة فالي مالا ال ، 3)ّ أو بطهالور 2)القبلة
ّ وغير ذل  من سائر األدّلةّ ظاهر في ااتبالار هالذه األمالور فالي  4)ييكل

                                        
 1اليزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعليقات ا مام المميني، ج  .1

 .402ص 

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2 رارة 5207ح  300ص  4الحم ، عن زم
 «ال صالة إال إلى القبلة.» أنه قال  عن أبي جعفر الباقر

رارة عن أبي جعفر الباقر960ح  365ص  1المصدر نفسه، ج  .3 ال »أنه قال   ، عن زم
 «صالة إال بطهور.

 ، أبواب لباه المصّلي.345ص  4المصدر نفسه، ج  .4
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 . 1)«ةّ الشاملة لليومية واآليات وغيرهماصال ببيعي الّصالة بما هي
 

 االستدالل باإلبالق المقامي
عدي قد يقال  إنه إذا لم يثبت من الدليل أنده لبيدان مدا يعتبدر فدي طبي

 صالة اآليات ما كان معتبرًا في اليومّية؟ الصالة، فكيف نثبت في
والجددواب  يمكددن االسددتناد لإلطددال  المقددامي فددي إثبددات ذلددك. 

سكوت المولى عند بيان ما هدو معتبدر فدي صدالة  ه هنا أنوالمقصود من
بيانده  على اّتكال المولى في اآليات من األجزاء والشراس، والموانع، يدّل 

م وعدد على ما هو ثابت في الفريضة اليومّية، وإاّل ما صّح منه السدكوت
 البيان.

 
 قال في المستند

فإّن السكوت في فيكفينا في التعّدي إلى المقام اإلبالق المقاميّ »
بحسالالب المتفالالاهم العرفالالي االّتكالالال فالالي بيالالان  مقالالام البيالالان يقتضالالي

خالرج بالالدليل  الخصوصيات الى ما هو مذكور فالي اليومّيالةّ إاّل مالا
كتعدد الركواات في هالذه الصالالةّ فعالدم البيالان كاشالف ارفالًا االن 

جميع الخصوصياتّ وأّنها مترّتبة الالى اليومّيالة بمالا أّنهالا  االتحاد في
الالى االدم ااتبالار  هنا نّبهالوا ال بما أّنها صالة خاّصة. ومنصالة 

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .36و  35ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ
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خصوصيات الّصالالة المشالتملة  الطهارة في صالة األمواتّ وأّنها من
األمالور  الى الركوع والسيود غير المنطبقة اليها. فلو لالم تكالن تلال 

معتبالرة فالي صالالالة اآليالات كالالان الاليهم البيالالان كمالا بّينالالوا فالي صالالالة 
 . 1)«األموات

 
 السادس: حكم صالة اآليات الى الدابة وحال المشيالمطلب 

يظهر من مراجعة كلمدات فقهداء ا ماميدة )أعلدى اللده مقدامهم  أن 
صالة اآليات على ظهر الدابة وفي حال المشدي.  بعضهم يذكرون حكم

صالة الكسوف الى ظهالر  وييوز أن يصّلي»مثاًل قال الشيخ الطوسي  
 . 2)«مكنه النزول والوقوفالدابةّ ويصليها وهو ماشّ إذا لم ي

ة ويمكن القول  إن هذه المسألة تعود للمسألة السابقة، وهي المسدأل
 .ليومّيةفي صالة اآليات ما يعتبر في الفريضة ا التي بّينا فيها أنه يعتبر

 
 المطلب السابع: برق إ بات اآليات

 أن ثبوت اآلية يمكن أن يتحقق بطر  متعددة 

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .36ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .173ص  1الحسن، المبسوط، ج  الطوسي، محمد بن .2
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يق األول: العلم  الطر

، فدي بيدان وجده ثبدوت اآليدة هدد  1414السيد السدبزواري )ت  قال
 . 1)«بالعلمّ فألنه حّية معتبرة اند العقالء أما الثبوت»بالعلم  

 
يق الثاني: البّينة  الطر

 اي شهادة رجلين عادلين بوقوع اآلية.
وأما البّينةّ فلعمالوم ااتبارهالا »  هد  1414قال السيد السبزواري)ت 

. وكدذلك صدّرح بعمدوم حجيدة البّيندة السديد  2)«الشامل للمقام أيضاً 
 . 4)هد  1413الموسي)ت  والسيد  3)هد  1390الحكيم)ت 

                                        
هّذب األحكام، ج  .1  .279ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

هّذب األحكام، ج  .2  .279ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .41ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستن .4 كبر، المم عّلق  6. وفي الهامف رقم 59ص  16د، ج الموسي، أبو القاسم بن علي أ
مرتضى البروجوردي على ما ذكره السيد الموسي من عموم  مقرر البحث الشهيد السيد

ونص هذه الرواية هو  . «وهو إّما ما رواه مسعدة بن صدقة...»حجية البّينة العادلة بقوله  
فتداه من قبل قال: سمعته يقول: كل شيء هو ل  حالل حّتى تعلم أنه حرام بعينه »

يته وهو سرقةّ أو المملو  اند  لعله حّر  نفس ّ وذل  مثل الثوب يكون الي  قد اشتر
قد باع نفسهّ أو خدع فبيع قهرًاّ أو امرأة تحت  وهي أخت  أو رضيعت ّ واألشياء كّلها 

ّر العاملي، محمد بن . «الى هذا حّتى يستبين ل  غير ذل ّ أو تقوم به البينة الحم
 [.22053] 4ح  89ص  17اسل الشيعة، ج الحسن، وس
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يق الثالث: خبر الثقة  الطر
ال يبعد  بوتها بشهادة ادلّ بالل »  هد  1413قال السيد الموسي)ت 

األظهالر »نظدر الشديخ الفيداض المعاصدر إذ قدال   . ومثله 1)« قة واحد
 . 2)«ل واحدّ بل  قة واحدة بوتها بشهادة اد

 
يق الرابع: االبمانان الحاصل من الرجوع إلى الفلكي  الطر

إذا كالالان لشالالخص أو »  هددد  1427يقددول الميددرزا التبريددزي)ت 
يق إخبار الرصديّ فال بأس باالاتماد  أشخا  ابمانان برؤيته من بر

ز فال إشكال فالي جالوا» وقال أيضًا . «منه أو منهم اليه في ترتيب اآل ار
 االاتماد الى قول الرصديّ إذا أفاد ألشخاٍ  االبمانانّ في أصلهاّ

 . 3)«ووقتهاّ ومقدار مكثها
 

 المطلب الثامن: وجوب صالة اآليات مختّص بمحّل اآلية
لو اّتفق وقالوع زلزلالة أو بعالض »  هد  1390يقول السيد الحكيم)ت 

 اختّص أهله بوجوب الصالالةّ وإن الالم غيالرهم األخاويف في مكانّ

                                        
ستند، ج  .1 كبر، المم  .59ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .387ص  3الفّياض، محمد إسحا ، تعاليق مبسوطة، ج  .2

 .341ص  4الميرزا التبريزي، جواد بن علي، تنقيح مباني العروة، كتاب الصالة، ج  .3
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 . 1)«بها
مالدار تحقالق »أن الحكدم يددور هد  1413وذكر السيد الموسي )ت 

الحكم دائالر مالدار »  هد  1436 )ت ، والسيد القمي 2)«اآلية وصدقها
 . 3)«تحقق موضواه

                                        
ستمسك العر .1  .42ص  7وة الوثقى، ج الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ستند، ج  .2 كبر، المم  .61ص  16الموسي، أبو القاسم بن علي أ

 .73ص  5القمي، تقي بن حسين، مباني منهاج الصالحين، ج  .3





 

 

 
 
 

 أحكام صالة اآليات يف الفقه املالكي املبحث الثاني:

 
 مطالب اآلتية ثالثة وهو يتضّمن 

 
 صالة اآليات املطلب األول: حكم القضاء يف

لم تتطر  أ لب مصادر الفقه المالكي إلى حكدم القضداء فدي هدذه 
واضدح، ألن الّصدالة إذا كاندت نافلدة، فهدي بنفسدها ال  الصالة، والوجه

مكن أن تثبت مشروعية القضاء، بل البد من دليل خداّص يثبدت جدواز  يم
كتداب الفقده  قضاء الّصالة في  ير وقت اآلية، وهو مفقود عندهم. وفدي

قدال  إذا فاتدت  هدد  1360 – 1299علي المذاهب األربعة للجزيدري )
تقضى إال ركعتي الفجر فانهما يقضيان من وقت حدل النافلدة  النافلة فال

علدي التفصديل المتقددم باتفدا  الحنفيدة  بعد طلوع الشمس إلدى زوال
 . 1)والمالكية

وفي موسوعة الفقه ا سالمي، يقول التويجري في بيان حكدم قضداء 

                                        
الفقه علي المذاهب األربعة للجزيري عبد الرحمن بن محمد بن عوض، تحقيق أحمد  .1

 بيروت، لبنان. ي، الناشر دار الكتاب العرب220ص  ،1ابراهيم زهوة، ج 
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صالالة الكسالوف مالن ذوات األسالباب فالإذا انيلالى » الة الكسوف ص
 . 1)«الكسوف الكسوف من فاتته فإنه ال يقضيها لزوال سببها وهو

وفي كالمه إشارة إلى أن السبب فدي مشدروعية الصدالة هدو حصدول 
 الكسوف فقد زال السبب، وبالتالي زال المسبب وهو الكسوف، فإذا زال
 مشروعية الصالة.

 
اني: حكم التزاحم بني صالة اآليات والفريضة املطلب الث

 اليومية

ال شّك أن هذه البحث إّنما يترتدب علدى القدول بدأن صدالة اآليدات 
عن حكم تزاحم واجب مع واجب آخر. وأما على  إذ يأتي الكالم ألواجبة

 فال معنى له، ألن المسدتحب ال قول األحناف بأن صالة اآليات مستحبة
مكن أن يزاحم الواجب ب  أي حال.يم

 
املطلب الثالث: ال يشرع األذان يف صالة اآليات وال اإلقامة وال 

 اخلطبة

قد ذكرت مصادرهم الفقهية أنه ال أذان، وال إقامة، وال خطبة، في هذه 
بداب  هدد  536 – 453التلقدين للتمديم المدازري ) الصالة. ففي شدرح

                                        
 .676ص  2التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه ا سالمي، ج  .1
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   1)هدد  422 - 362) قدال القاضدي أبدو محمدد)صالة الكسوف قال  
المسجد بغيدر أذان  صالة كسوف الشمس سنة مؤكدة وصفتها أن يدخل

 . 2) وال اقامة فيكبر لالحرام
وقد عللدوا ذلدك بدأن هدذه األمدور مدن خدواّص الفدراسض اليوميدة، 

يل ورد دل ال أذان، وال إقامة، وال خطبة، إال إذا فالقاعدة في التطوعات أنه
 خاّص يستثني موردًا معينًا.

قدد خطدب فدي هدذه الصدالة،  يث من أن النبدّي ما جاء في الحد
أو محمدول علدى أنده خطداب ألجدل التوضديح،  محمول على أنه دعدا،

الشدمس قدد كسدفت لمدوت  والتعليم، ورّد قول بعض المسدلمين بدأن
 فلم تكن المطبة ألجل الصالة. إبراهيم ابن رسول الله

يدان قد فعل ذلك في خطبته في هذه الصالة، من خالل ب فإن النبّي 
عز وجل لتذكير العباد، وأنه ال بد من ا نابة والتوبة إلى  أن هذه آيات لله

المصلين للدعاء والتضرع بعد أداء هدذه  الله تعالى، با ضافة إلى توجيه
 الّصالة حّتى تنجلي اآلية.

                                        
القاضي أبو محمد عبد الواهب بن علي بن نصر البغدادي السلماسي صاحب كتاب  .1

 التلقين.

، ص 1، ج 3شرح التلقين، ح ، المازري أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي .2
1090. 





 

 

 
 
 

 وجوه االّتفاق واالختالف بني الفقهني املبحث الثالث:

 
في صور وجوب القضاء فدي    بحث فقهاء مدرسة أهل البيت1)

وعالجوا التعدارض الحاصدل فدي النصدوص التدي بّيندت  صالة اآليات.
ة وخالصة ما ذهبوا إليه هو أن قضاء صال حكم القضاء في صالة اآليات.

إشكال وال خدالف فدي  اآليات واجب في الجملة، أي إن هناك صورًا ال
 وجدوبوجوب القضاء فيها، كما أّن هنداك صدورًا ال خدالف فدي عددم 

 القضاء فيها.
وألن المالكية ذهبوا إلى استحباب هذه الصالة، ولدم يثبدت عنددهم 

 في هذه الّصالة بعدد انقضداء وقدت اآليدة، فلدذا لدم دليل يشّرع القضاء
 ليها.إلم يهتّموا حّتى با شارة  يحتاجوا إلى البحث في هذه المسألة، بل

لفريضدة   واألمر كذلك في مسدألة تعدارض صدالة اآليدات مدع ا2)
 -الصلوات الواجبة كصالة العيد وصدالة الجمعدة  اليومية، أو  يرها من

 القضاء، فإن القدول باالسدتحباب فدي وصالة -بناًء على الوجوب فيهما 
بوجدوب تقدديم  صالة اآليات الذي تبّناه الفقه المالكي، يقتضي الحكم

 ما هو فرض على صالة اآليات التي هي نافلة عندهم.
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قهداء ، فقد بحثوا المسألة بالتفصيل، وقد جادت أقالم الفأما ا مامية
ببيدان صدور المسدألة عندد تعدارض  أهل البيت األعالم من مدرسة

الفريضة اليومية، فهناك حكدم  صالة اآليات التي هي فريضة عندهم مع
تضدّيق الوقدت  لصورة اّتساع الوقت لكال الفرضين، وحكم آخر لصدورة

 لصورة اّتساع إحداهما وتضّيق األخر،. عن كال الفرضين، وحكم ثالث
 طبة.خ  اّتفق الفقهان على أن هذه الّصالة بال أذان وال إقامة وال 3)
  انفردت كتب الفقه عند ا مامية، بالبحث فدي أن صدالة اآليدات 4)

 الفراسض اليومية إال ما خرج بالدليل. يعتبر فيها ما يعتبر في
هذا البحث، مدن خدالل إلحدا   وأما الفقه المالكية فإنه استغنى عن

أو  بالنوافل، ولذلك تكرر في كلماتهم أنها كصالة التطدوع، صالة اآليات
 كهيئة النافلة وانها سنة.

جدواز عددم   انفردت الدراسات الفقهية عند ا مامّية بالبحث عن 5)
 الدابة وحال المشي. وهذا البحث ال يدأتي علدى أداء صالة اآليات على

افدل إشكال في جدواز أداء النو ب في صالة اآليات، إذ الالقول باالستحبا
وركدوب  من دون شرط االستقرار، فال مانع من أداء النافلة حدال المشدي

 الدابة. ولذا لم تتطّر  مصادر الفقه المالكي له.
وجدب 6)   اعتنى فقهاء ا مامّية ببيان طر  ثبوت اآلية شرعًا، الذي يم

ا بالبحدث عدن اختصداص حكدم المكلدف. كمدا اهتّمدو الّصالة علدى
وأن المكلفدين الدذين علمدوا  الوجوب في صالة اآليدات بمحدّل اآليدة،
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أّنهدم فدي  بحصول اآلية، ال تجب عليهم الصالة، إذا لم يصدد  علديهم
 محل اآلية عرفًا.

ومع أن هذه البحوث الزمدة حّتدى علدى القدول باالسدتحباب، إال أن 
س مدن البعيدد أن نقدول  إن هدذه التفصديالت، ولدي المالكية لم يذكروا

 هذه التفريعات. مصادرهم الفقهية المهمة قد افتقرت لمثل





 

 

 
 
 

 :ُملحق
 مستحّبات صالة اآليات

 يف الفقه اإلمامي
 
 

 وفيه  ال ة مباحث:
المبحث األول: مستحّبات صالة اآليات في الفقه 

 اإلمامي
المبحث الثاني: مستحبات صالة اآليات في الفقه 

 المالكي
ث الثالث: وجوه االتفاق واالختالف بين المبح

 الفقهين





 

 

 
 
 

 مستحّبات صالة اآليات املبحث األول:

 يف الفقه اإلمامي

 
ذكددر فقهدداء ا ماميددة )رضددوان اللدده تعددالى علدديهم  مجموعددًة مددن 

وال الصالة، ال بأه بذكرها مع استعراض أدّلتها وأق المستحّبات في هذه
الة وافيددة بأ لددب المسدداسل الرسدد األعددالم فيهددا، وذلددك لتكددون هددذه

 والتفريعات المهّمة.
 ونذكر ذلك ضمن المطالب التالية 

 
 املطلب األول: استحباب اجلماعة يف صالة اآليات

ستحب اليمااالة فالي هالذه الّصالالة »  هد  726)ت  مةقال العاّل  وتأ
صاّلها في  وأحمدّ ألن النبّي  إجمااًا مّناّ وبه قال الشافعي ومال 

 . 1)«اليمااة
دليل استحباب الجماعدة فدي هد   1414)ت وذكر السيد السبزواري 
هددّذب األحكددام، فقددال   وإجمااالالًاّ فتالالوًي وامالالاًلّ مالالن  نصوصالالاً »مم

                                        
 .184ص  4الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج العاّلمة  .1
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 . 1)«وغيرهم المعصومين
 والحاصل أن هذا المطلب يتضّمن أمرين 

 
 األمر األول: أدّلة الحكم باستحباب اليمااة مطلقاً 

 وهي على قسمين 
مكدن أن يسدتفاد منهدا اسدتحبالقسم األول  األدلّ  اب ة العاّمدة التدي يم

 الصلوات الواجبة، وعليه تكون شاملة لصالة اآليات الجماعة في جميع
 ألّنها من الفراسض.

القسم الثداني  األدّلدة الماّصدة وهدي التدي وردت فدي بيدان أحكدام 
 ومساسل صالة اآليات.

 
 أواًل: أدّلة اامة

كيالدة و »  هد  1337)ت  قال السيد اليزدي هي من المسالتحّبات األ
 . 2)«في جميع الفرائض

رارة هدد   1390)ت وذكر السيد الحكديم  أّنده يددّل عليده صدحيح زم
يضة هيف فقال قلنا له: الّصالة في جمااةّ»والفضيل   : الّصالة فر

يضةّ وليس االجتماع بمفرو  في الصلوات كّلهاّ ّنةّ من  فر ولكّنه سأ

                                        
هّذب األحكام، ج  .1  .273ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

 .420ص  1اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى مع تعليقات ا مام المميني، ج  .2
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 . 1)«ميمنين من غير اّلة فال صالة لهتركها رغبة انها وان جمااة ال
وليس االجتماع بمفرو  فالي الصاللوات »  ووجه الداللة  قوله

ّنة ينفدي وجدوب الجماعدة  هو ظاهر في أن ا مام إذ «كّلها ولكّنه سأ
 ويصّرح بأنها مستحبة. -ومنها اآليات  -في جميع الصلوات 

 
  انيًا: أدّلة خاّصة

صالاّلها »ت مرارًا، وقدد جداء فيهدا    صحيحة الفضالء التي تقّدم1)
 . 2)«والناس خلفه في كسوف الشمس رسول الله

قد  فهذه الرواية تاّمة السند، وهي واضحة الداللة في أن رسول الله
 بالمسلمين صالة الكسوف جماعة. صّلى
اح، عن جعفر عن أبيه 2)   رواية التهذيب عن عبدالله بن ميمون القدَّ

فصالّلى  فت الشمس في زمان رسالول اللالهانكس» قال  عن آباسه
 . 3)«بالناس ركعتين

هدا   4)وهي رواية معتبرة على بعض المباني وداللتها واضدحة، فظاهرم

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .157ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

ّر  .2  .9941ح  492ص  7، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج هد  110العاملي)ت الحم

ّر 885] 12ح  293ص  3الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب األحكام، ج  .3 [. الحم
 .9957ح  499ص  7وساسل الشيعة، ج  العاملي، محمد بن الحسن،

لزيارات. راجع  الفصل مّر أنها معتبرة بناًء على المبنى المعروف في توثيق رجال كامل ا .4
 المطلب األول. الثالث، المبحث األول،
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 قد صّلى بالمسلمين جماعة. أّن رسول الله
  مددا رواه الشدديخ الكلينددي عددن علددي بددن عبددد اللدده عددن ا مددام 3)

س صالالة  الم نالزل فصالّلى بالنالا»  النبدّي  فدي بيدان فعدل الرضا
 . 1)«الكسوف

انكسالفت الشالمس الالى اهالد أميالر »  ما رواه الشيخ الصدو   4)
بهم حّتى كان الرجل ينظر إلى الرجالل قالد ابتّلالت  فصّلى الميمنين

 . 2)«قدمه من ارقه
وفي هذه الرواية داللة على أن الصدالة كاندت جماعدة، ألن الظداهر 

ر بسبب تطويدل أميد على أقدام المصلين، إنما نشأ منها أن جريان العر 
 الصالة. المؤمنين

أنه صّلى بالكوفالة »    ما رواه الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين5)
فقرأ فيها بالكهف واألنبياءّ ورددهالا خمالس مالراتّ  صالة الكسوفّ

شالي  وأبال في ركواها حّتى سال العرق الى أقدام مالن كالان معالهّ وغأ
 . 3)«الى كثير منهم

الطوسي عدن روح بدن عبدد الدرحيم قدال     ما رواه الشيخ الشيخ6)
صالّلى جمااالةف قالال:  الله سألت أبا ابد» ان صالالة الكسالوف تأ

                                        
َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .1 ّر العاملي، محمد بن 1ح  463ص  3الكم . الحم

 .9923ح  485ص  7الحسن، وساسل الشيعة، ج 

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9958ح  499ص  7الحم

 .9959المصدر نفسه، ح  .3
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 . 1)«جمااة وغير جمااة
فدي الريداض عدن هدذه هدد   1231)ت وقد عّبر السديد الطباطبداسي 

الجماعة ليست شرطًا فدي صدالة  مستداًل بها على أّن   2)الرواية بالموّثق
 اآليات.

االن محمالد بالن يحيالى »هد   460)ت خ الطوسي   ما رواه الشي7)
صّلى جمااة  قال: سألته السابابي ان الرضا ان صالة الكسوف تأ

رادىف قال: أي ذل  شات  . 3)«أو فأ
بدأن اسدتحباب الجماعدة فدي هدد   1390)ت صّرح السيد الحكيم 

 . 4)«مشروايتها تواترت النصو  في»صالة اآليات قد 
 

 ستحباب اليمااة غير مطلقاألمر الثاني: قوالن في أن ا
إن مشددروعية الجماعددة فددي صددالة اآليددات مطلقددة تشددمل صددورة 

وفدي حدال األداء والقضداء، ولكدن يوجدد  االنكساف الكّلي والجزسدي،
 قوالن يتنافيان مع هذا ا طال  

                                        
 .9972ح  503ص  7المصدر نفسه، ج  .1

 .135ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .2

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .9974ح  503ص  7الحم

ستمسك العروة الوثقى، ج  .4  .158ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 القول األول ومناقشته

االقتصار في مشروعية الجماعة على صدورة   1)الظاهر من الصدوقين
 . 2)كليال االحترا 

 
 مناقشة القول األول

ستدّل لما ذهب إليه الصدوقان برواية  ابن أبي يعفالور االن أبالي »قد يم
انكسفت الشالمس والقمالرّ فانكسالف كّلهالا فإناله  قال: إذا ابدالله

سف بعضاله فإناله  ينبغي للناس أن يفزاوا إلى إمام يصّلي بهمّ وأّيهما كأ
 . 3)«ييزي الرجل يصّلي وحده

 أن يفزاالوا»بين االنكساف الكلي، فينبغي للناه  فالرواية قد فّصلت
 واالنكساف الجزسي، فيجزي الصالة منفردًا. «بهم إلى إمام يصّلي

                                        
)ت علي بن الحسين  ، ووالدههد  381بابويه)ت أي الشيخ الصدو  محمد بن علي بن  .1

 ، رضوان الله عليهما.هد  329

البروجردي، عبد الرحيم، رسالتان مجموعتان من فتاو، الَعَلَمين ابن بابويه وابن أبي  .2
قنع، ص  . الصدو ، محمد51عقيل، ص  وإذا احترق »، وعبارته  141بن علي، المم

رادىالقر  كله فصّلها في جمااةّ وإن اح وهو شامل بإطالقه  «ترق بعضه فصّلها فأ
 لصورة األداء والقضاء.

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .9973ح  503ص  7الحم
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 ونوقش فيه

 أّنه تشديد على االستحباب في صورة الكسوف الكلي، وهذا ال ينافي
 جماعًة مستحبًة. أن تكون الّصالة

وهالو مالع »  عن خبر ابن أبدي يعفدورهد   1231)ت قال الطباطباسي 
في صورة احتراق البعضّ وإنما  قصور سندهّ غير داّل الى المنع انها

اليمااالة  غايته الداللة الى إجزائها فرادىّ وهالو ال ينالافي اسالتحباب
 . 1)«فيها

ّكد االستحباب في صورة االحتدرا  الكّلدي  ووّجه في مدارك العروة تأ
حتيالاج إلالى الالدااء فيه أّن انكساف الكّل أشّدّ فاال  ولعّل السّر »فقال  

أنفالعّ بخالالف انكسالاف  االجتمااي أشالّدّ ولرفالع الشالّدة والمصاليبة
 . 2)«البعض

 
 القول الثاني ومناقشته

عدم مشروعية الجماعة في القضاء في حالة االحترا  الجزسدي، قدال 
احترق قر  القمر كّلالهّ ولالم تكالن  وإذا»  هد  413)ت الشيخ المفيد

جمااالةّ وإن  ة الكسالوف لالهالمت به حّتى أصبحتّ صالّليت صالال

                                        
 .134ص  4الطباطباسي، علي بن محمد علي، رياض المساسل، ج  .1

 .196ص  16االشتهاردي، علي پناه، مدارك العروة، ج  .2
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احتالرق بعضالالهّ ولالالم تعلالم بالالذل  حّتالالى أصالبحتّ صالالّليت القضالالاء 
 . 1)«فرادى

 
 مناقشة القول الثاني

لم ينقل الفقهاء رواية يمكن أن تدّل على هذا القدول، لدذا ال يمكدن 
ألنه بدال دليدل. وذكدر صداحب الجدواهر أّن هدذين  العمل بهذه القول،

 . 2)«بالمقتٍض » دلةالقولين ينافيان إطالقات األ
هددذين القددولين، واختددار هددد   1390)ت ضددّعف السدديد الحكدديم 

مع االحترا  الكّلي أو الجزسي  أداًء أو قضاءً  -استحباب الجماعة مطلقًا 
 -وفعالالاًل  قالالوالً  -وتشالالهد بالاله النصالالو  البيانيالالة »لدددعو، ا جمدداع  -

 . 3)«والوصي الحاكية لفعل النبّي 
 

 طويل الصالةاملطلب الثاني: استحباب ت

 دّلت روايات عديدة على ذلك 
جدداء فيهددا   -التددي تقددّدمت عددّدة مددرات  -  صددحيحة الفضددالء 1)

والناس خلفه في كسوف الشمسّ ففالرغ حالين  الله صاّلها رسول»

                                        
قِنعة، ص المفيد، محمد بن  .1  .211محمد، المم

 .445ص  11النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكالم، ج  .2

ستمسك العروة الوثقى، ج  .3  .34ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم
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 . 1)«فرغ وقد انيلى كسوفها
إن »قال     رواية مصّد  بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله2)

لكسوف ان الشمس والقمر فتطّول في حّتى يذهب ا صليت الكسوف
 . 2)«صالت  فإن ذل  أفضل

 انكسفت الشمس الى اهد أميالر الماليمنين»  رواية الفقيه  3)
الرجالل ينظالر إلالى الرجالل قالد ابتّلالت قدماله مالن  فصّلى بهم حّتى كان

 . 3)«ارقه
قنعدة 4) أناله  االن أميالر الماليمنين»  رواية الشيخ المفيد في المم

لكسالوف فقالرأ فيهالا بالالكهف واألنبيالاء ورددهالا ا صّلى بالكوفة صالة
العرق الى أقدام مالن كالان  خمس مراتّ وأبال في ركواها حّتى سال

 . 4)«معهّ وغشي الى كثير منهم
ان ابدالله بن ميمون القداحّ ان جعفرّ ان »  رواية التهذيب 5)

فصاللى  قال: انكسفت الشمس في زمان رسول اللالهّ أبيهّ ان آبائه
الى بعض القوم ممن كان وراه مالن  ن وبّول حّتى غشيبالناس ركعتي

 . 5)«بول القيام
                                        

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9941ح  492ص  7الحم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9933ح  489 ص 7الحم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .9958ح  499ص  7الحم

 .9959المصدر نفسه، ح  .4

 .9957المصدر نفسه، ح  .5
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 تفصيل في استحباب تطويل الصالة

وينبغالي أن يعلالم أن جملالة »  هد  1186)ت  قال المحقق البحراني
الكسالوف إال أن المفهالوم مالن  هذه األحكام وإن كالان موردهالا صالالة

 فيميالع األخبار أن صالالة الكسالوف هالي الّصالالة فالي سالائر اآليالات
األحكام المترتبالة الالى صالالة الكسالوف تترتالب الالى الّصالالة لغيالر 

التطويالالل فالالإن ظالالاهر األخبالالار اختصاصالاله  الكسالالوف مالالن اآليالالات إال
 . 1)«بالكسوفين

أن اسدتحباب التطويدل هدد   1414)ت ولكن رأ، السيد السبزواري 
توّجه إلى االمالات السالااةّ وانقطالاع  نحو»يشمل ساسر اآليات مطلقًا 

ه تعالى في مثل هذه الشدائدّ فيمكن القولإلى ال برجحالان تطويلهالا  لَّ
 «حّتى إلى ما بعد االنيالءّ وفي سائر اآليات أيضًا مطلقًا.

فتذكروا قيالام السالااةّ وافزاالوا إلالى »مستدال بما ورد في الحديث  
ّم قال   2)«مساجدكم يب في رجحان تطويلها شراًا خصوصالًا » ثم وال ر

 . 3)«دوباتبعد المسامحة في المن

                                        
 .339ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .1

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9927ح  487ص  7الحم

هّذب األحكام، ج السب .3  .274ص  7زواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم
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 املطلب الثالث: استحباب إعادة الّصالة واالشتغال بالدعاء

 وهنا أقوال أربعة 
القول األول  وجوب إعادة الّصالة إذا فدرغ قبدل االنجدالء و مسدتنده 

: صالة الكسوف إذا امار قال: قال أبو ابدالله معاوية بن»صحيح 
 . 1)«فرغت قبل أن ينيلي فأاد

ظالاهر »ى الوجدوب، وفدي الدذكر، أنده محمدول علد «أاد»فاألمر 
 . 2)«وساّلر المرتضى وأبي الصالح

القول الثاني  وهو قول ابن إدريس بنفي وجوب ا عادة وعددم ثبدوت 
لالالو فالالرغ مالالن الصالالالة ولالالم ينيالالِل »مددة  قددال العاّل  االسددتحباب أيضددًا.

يالس بعالدم اسالتحبابهّ  الكسوفّ أااد الّصالة استحبابًاّ وقول ابن إدر
 . 3)«بوجوبه ضعيفان وبعض المائنا

القول الثالث  الوجدوب التمييدري بدين إعدادة الّصدالة أو االشدتغال 
وأنت خبير بأن ظاهر كالم الشيخ الصدوق في » بالدعاء، قال البحراني 

حيث قال: وإذا فرغ الرجل من  الفقيه هو القول بالوجوب فيهما تخييرا
قعالد ومّيالد  صالة الكسوف ولم تكن انيلت فليعد الصالةّ وإن شاء

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9955ح  498ص  7الحم

 .313ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .2

 .289ص  1العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تحرير األحكام، ج  .3
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 . 1)«الله تعالى حّتى ينيلي
و ذكر أن مستند هذا القول هو الجمع بين صحيحة معاوية بدن عمدار 

وصالحيحة  «إذا فرغت قبل أن ينيلي فأاد»األول   المذكورة في القول
رارة ومحمد بن مسلم:  قبل أن ينيلالي فاقعالد وادعأ اللاله  وإن فرغت»زأ

 . 2)«حّتى ينيلي
لليمع بينهما إال بما ذكرنالاه مالن الوجالوب  ال وجه»وقد صّرح بأنه 

علدى الوجدوب الشديخ آل عصدفور حيدث قدال   . وقد وافقده 3)«تخييراً 
مندوبةّ وقد ارفت أن الحالّق  والمشهور أن اإلاادة مع ادم االنيالء»

 . 4)«الوجوب
ول قدالقول الرابع  استحباب إعادة الّصالة أو االشتغال بالددعاء وهدو 

 المشهور.
واإلاالادة لالو فالرغ قبالل االنيالالء أو التسالبيا »األول  قال الشدهيد 

وذهالب معظالم األصالحاب إلالى »الدذكر،   . وقدال فدي 5)«والتحميد
 . 6)«استحباب اإلاادة

                                        
 .335ص  10بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  البحراني، يوسف .1

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9946ح  494ص  7الحم

 .336و  335ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .3

 .125آل عصفور، حسين بن محمد، سداد العباد ورشاد العّباد، ص  .4

 .135ي، األلفية والنفلية، ص الشهيد األول، محمد بن مكّ  .5

 .214ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة،ج  .6
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رارة ومحمد بن مسلم  ومستند قول المشهور هو الجمع بين صحيح زم
وال منافاة بين استحباب »بن عمار. قال الشهيد الثاني   وصحيح معاوية

الحديث وبين اسالتحباب الّصالالة  ااء المدلول اليه بهذاالقعود والد
االستحباب المخّيالرّ  معادًةّ كما دّل اليه األّول إلمكان رجواهما إلى

 كما يدخل التخيير الواجبّ ومثله اسالتحباب الالدااء وقالراءة القالرآن
يهما فعل المكّلف كان مستحّباً 

ّ
 . 1)«والصالة والذكر في وقٍت واحدّ فأ

 
 ع: اجلهر يف القراءةاملطلب الراب

راقددي  با جمدداع أواًل، هددد   1244)ت وقددد اسددتدّل لدده المحقددق النَّ
رارة ومحمددد بددن مسددلم ثانيددًا، وتيهالالر »فقددد ورد فيهددا   وصددحيحة زم

 . ومقتضى ا طال  في هذه الروايدة عددم الفدر  بدين كدون 2)«بالقراءة
نبالّي والالولي روي ان ال»صالة اآليات نهارية أو ليلية. واستدّل ثالثًا بما 

 . 3)«الكسوف فيهرا فيها أنهما صّليا صالة
السنة في صالالة كسالوف الشالمس أن »ففي المالف بعد أن ذكر أن 

أناله صالّلى  دليلنالا: مالا روي االن الالي»قدال   «ييهر فيها بالقراءة
. وفدي  4)«إجمالاع الفرقالة لكسوف الشمس فيهر فيها بالقراءةّ والياله

                                        
 .811ص  2السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد، ج  .1

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .2  .9946ح  494ص  7الحم

ستند الشيع .3 راقي، أحمد بن محمد مهدي، مم  .255و  254ص  6ة، ج النَّ

 .681ص  1الطوسي، محمد بن الحسن، المالف، ج  .4
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 . 1)«ي الكسوفين اند المائنايستحب اليهر بالقراءة ف»التذكرة  
رارة ومحمدد بدن مسدلم عدن  والموجود في صدحيحة الكدافي عدن زم

مكدن أيضدًا االسدتناد إلدى روايدة  «بالالقراءة.؟ف وتيهالر»  الباقر ويم
التسامح في أدّلة  بناًء على قاعدة - الدعاسم المرسلة عن ا مام الباقر

 الكسالوف فالي صالالة»لتعميم استحباب الجهر فدي القدراءة   -السنن 
الشالالمس والقمالالر وانالالد اآليالالات واحالالدةّ وهالالي اشالالر ركعالالات وأربالالع 

بتكبيرة ]اإلحرام[ ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة  سيداتّ يفتتا الّصالة
 . 2)«بويلة وييهر بالقراءة

 
 املطلب اخلامس: استحباب ادائها يف املساجد

استحباب صالالة المكتوبالة »  هد  1205)ت  قال الوحيد البهبهاني
الدينّ واألخبار الالواردة فالي فضالل  جل في المساجد من بديهياتللر 

دّم ذكدر  «تأحصالى الّصالة فيها وذّم هيرانها من غير اّلة أكثالر مالن أن ثم
 . 3)بعض الروايات في فضل الّصالة والعبادة في المسجد

                                        
 .175ص  4العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  .1

ستدَرك الوساسل، ج  .2  .6697ح  170ص  6النوري، ميرزا حسين بن محمد تقي، مم

 .25ص  6ج  الوحيد البهبهاني، محمد باقر بن محمد أكمل، مصابيح الظالم، .3
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: إن قالالال رسالالول اللالاله»أندده قددال   ورو، عددن ا مددام الصدداد 
وال لحياة أحدّ ولكنهما آيتان  ينكسفان لموت أحد الشمس والقمر ال

 . 1)«إلى مساجدكم للصالة من آيات اللهّ فإذا رأيتم ذل  فبادروا
 

 املطلب السادس: استحباب ادائها يف مكان مكشوف

رارة ومحمد بدن هد   329)ت يدل عليه ما رواه الشيخ الكليني  عن زم
وإن اسالتطعت أن تكالون صالالت  »  الباقر مسلم بسند صحيح عن

 . 2)«ال ييّن  بيت فافعل بارزاً 
سالتحب إيقااهالا تحالت »فدي التدذكرة  هد   726)ت قال العاّلمة  يأ

حّبت تحالت  السماء ألّنه في موضع سيال وبلب حاجة رّد النورّ فاستأ
واسالتكانة  السماءّ كغيرها من صلوات الحوائجّ وألّناله مقالام خضالوع
ّرع فيها البروز تحت السماءّ كاالستسالقاء اسدتدّل و. «واستعطافّ فشأ

والسديد الحكديم فدي   3)الصحيحة أيضًا الشهيد األول في الذكر، بهذه

                                        
قِنعة، ص  .1 ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل 209المفيد، محمد بن محمد، المم . الحم

 .9940ح  491ص  7الشيعة، ج 

َليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  .2 ّر العاملي، محمد 2ح  464و  463ص  3الكم . الحم
وبيان صحة . وقد تقّدم تمريجها 9946ح  495ص  7بن الحسن، وساسل الشيعة، ج 

 السند.

 .216ص  4الشهيد األول، محمد بن مّكي، ذكر، الشيعة، ج  .3
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 . 1)المستمسك
الجمددع بددين االسددتحباب فددي مكددان مكشددوف واالسددتحباب فددي 

 المسجد 
ذكر عدة وجوه للجمع   يمكن أن تم

 
 الوجه األول

مكن الجمع بينهما في مقام االمتثال بأن تؤّد، الّصدالة فدي الجد زء يم
 لمسجد، وعليه ال يكون هناك تعارض.ا المكشوف من

الفالزع إلالالى المسالالاجد ال »  هددد  1186)ت  قدال صدداحب الحدداسق
صالّلى الالى  يستلزم الّصالة تحت سالقوف المسالاجدّ مكالن أن تأ بالل يأ

 سطوح المساجد وفي فضائها البارز مالن غيالر سالقفّ هالذا إذا كانالت
ساجد مسقفةّ كما هو اآلن صار معمواًلّ وأما الى ما هو السنة في الم

 . 2)«فال إشكال من جعلها مكشوفة
 

 الوجه الثاني
الال االن »أّنده  ما جاء في رواية الدعاسم عن جعفر بدن محمدد سأ

صّلى في البراز ليطيل  صالة الكسوفّ أين تكونف قال: ما أحب إال أن تأ

                                        
ستمسك العروة الوثقى، ج  .1  .38ص  7الحكيم، محسن بن مهدي، مم

 .339ص  10البحراني، يوسف بن أحمد، الحداسق الناضرة، ج  .2



لحق:  317 مستحّبات صالة اآليات في الفقه اإلمامي مأ

 

صاللى فالي  المصّلي الّصالالة الالى قالدر بالول النة أن تأ الكسالوفّ والسُّ
 . 1)«المسيد إذا صّلوا في جمااة

 
 الوجه الثالث

مكن أن يقال  إن لكّل واحد من العملين فضدله، والمكلدف ممّيدر  يم
ي اآليات في المسجد جماعة أو فراد،، وبدين أن يدأت بين أن يأتي بصالة

ز، وأما إذا كان في المسجد فنداء بدار بها تحت السماء جماعة أو فراد،.
ؤّد، فيه صالة اآليات فهو األفضدل مكن أن تم  ألّنده يجمدع واألكمدل، ويم

 بين الفضلين.
 

 املطلب السابع: استحباب قراءة السور الطوال

ويستحب أن يقرأ في صالة الكسالوف »  هد  460)ت  قال الطوسي
 . 2)«واألنبياء السرو الطوال مثل الكهف

واألفضل أن يقرأ فيها مالن »  هد  481)ت  ويقول القاضي ابن البّراج
 . 3)«ما أشبه ذل واألنبياء و السور الطوال مثل الكهف

                                        
سين بن . النوري، ميرزا ح200ص  1المغربي، النعمان بن محمد، دعاسم ا سالم، ج  .1

ستدَرك الوساسل . البروجوردي، حسين بن علي، 6693ح  168ص  6ج  محمد تقي، مم
 .10730ح  198ص  7جامع أحاديث الشيعة، ج 

 .138الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، ص  .2

 .124ص  1القاضي الطرابلسي، عبد العزيز بن البّراج، المهّذب، ج  .3
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 وهنا عّدة روايات 
رارة ومحمد بن مسلم المتقّدمة   سالتحب أن يقالرأ »صحيحة زم وكان يأ

 . 1)«والحير إال أن يكون إمامًا يشّق الى من خلفه فيها بالكهف
 . 2)«يقرأ في كّل ركعة مثل يس والنور»وما ورد في خبر أبي بصير  

قهدد   413)ت و رواية الشيخ المفيد  روي االن أميالر »نعدة  فدي المم
الكسالوف فقالرأ فيهالا بالالكهف  أنه صّلى بالكوفة صالالة الميمنين

 . 3)«واألنبياء ورددها خمس مرات
أناله قالرأ فالي الكسالوف  روينا ان الالي»وفي مستدَرك الوساسل  

الكهفّ وسالورة الالرومّ وسالورة يالسّ وسالورة  بسورة المثانيّ وسورة
 . 4)«والشمس وضحاها

 
 اب التكبري والتسميع يف الصالةاملطلب الثامن: استحب

رارة ومحمد بن مسلم المتقّدمدة   وتركالع »صّرحت بذلك صحيحة زم
بتكبيرة إال في الخامسة التالي تساليد فيهالا وتقالول:  بتكبيرة ويرفع رأسه

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن،  .1  .9946ح  495و  494ص  7وساسل الشيعة، ج الحم

 .9942ح  493ص  7المصدر نفسه، ج  .2

 .9959ح  499ص  7المصدر نفسه، ج  .3

. النوري، ميرزا حسين بن 201ص  1المغربي، النعمان بن محمد، دعاسم ا سالم، ج  .4
ستدَرك الوساسل،  .6706ح  174ص  6ج  محمد تقي، مم
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 . 1)«سمع الله لمن حمده
وال تقل:  سمع الله لمن حمالده  »وفي صحيحة الحلبي المتقّدمة  

يد أن تسيد فيهاالركوعّ إال في رفع رأس  من  . 2)« في الركعة التي تر
ويقالرأ »  ويؤيد المطلوب رواية الدعاسم الطويلة عن ا مام الباقر

الّم يركالع فيلبالث راكعالا  بفاتحة الكتاب وسورة بويلة وييهر بالقراءةّ  أ
ّم يرفع رأسه ويقول اند الّم يقالرأ كالذل   مثل ما قرأّ  أ رفعه:  الله أكبر   أ

ّم كبربفاتحة الكتاب وسورة  وركع الثانية  بويلةّ فإذا فرغ منهما قنتّ  أ
الّم قالرأ بفاتحالة  ّم رفع رأسه وقال:  الله أكبالر   أ فأقام راكعا مثل ما قرأّ  أ

وسورة بويلة فإذا فرغ منها قنت وركع الرابعةّ فأقام راكعا بقدر  الكتاب
ّم رفع رأسه وقال: الّم قالرأ بفاتحالة الكتالاب وسالور  ما قرأّ  أ ة  الله أكبر   أ

مثل مالا قالرأّ فالإذا رفالع  بويلةّ فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسةّ فأقام
ّم يكبر ويسيد  . 3)«رأسه منها قال:  سمع الله لمن حمده   أ

 
 املطلب التاسع: استحباب القنوت قبل كّل ركوع زوج

رارة ومحمد بن مسلم   وتقنت فالي كالّل ركعتالين »جاء في صحيحة زم

                                        
ّر العاملي، محمد بن  .1  .9946ح  494ص  7الحسن، وساسل الشيعة، ج الحم

 .9947ح  495ص  7المصدر نفسه، ج  .2

. النوري، ميرزا حسين بن 200ص  1المغربي، النعمان بن محمد، دعاسم ا سالم، ج  .3
ستدَرك الوساسل،  .6697 ح 170و  169ص  6ج  محمد تقي، مم
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 . 1)«قبل الركوع
والقنوت فالي الركعالة الثانيالة قبالل الركالوعّ إذا »ء  وصحيحة الفضال

ّم  الّم  فرغت من القراءةّ  أ ّم في السادسالةّ  أ تقنت في الرابعة مثل ذل ّ  أ
ّم في العاشرة  . 2)«في الثامنةّ  أ

قنع والقنالوت فالي خمسالة »  هد  381)ت للشيخ الصدو   وفي المم
لثامنةّ والعاشرةّ وا موابن منها: في الركعة الثانيةّ والرابعةّ والسادسةّ

 . 3)«كّل ذل  بعد القراءة وقبل الركوع
 

 جواز االقتصار الى بعض القنوتات
في الفقيه أنه يجوز االقتصار علدى هد  381)ت ذكر الشيخ الصدو  

فهو جائز »المامس والثاني قبل الركوع العاشر  قنوتين  األول قبل الركوع
 . 4)«لورود الخبر به

وكفى بمثل هذا المرسل دلياًل الالى »  هد  1322)ت  قال الهمداني
الخامس والعاشرّ الى سالبيل التوظيالفّ  القول بيواز االقتصار الى

مالوارد التسالاماّ  بعد كون المقام قاباًل للمسامحة كما فالي غيالره مالن

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9946ح  494ص  7الحم

 .9941ح  492ص  7المصدر نفسه، ج  .2

ستدَرك الوساسل، ج  .3  .6704ح  173ص  6النوري، ميرزا حسين بن محمد تقي، مم

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .4  .9949ح  495ص  7الحم
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يا به  . 1)«خصوصًا بعد ما حكي ان كثير من األصحاب التصر
ت فالي كالّل ويقنال»فدي النهايدة  هدد   460)ت قال الشيخ الطوسدي 

واقتصر الى القنالوت فالي العاشالرةّ  ركعتين قبل الركوع. فإن لم يفعلّ
 . 2)«كان أيضًا جائزاً 

والقنالوت الالى كالّل »  هدد  940)ت  وفي رساسل المحقق الكركدي
 . 3)«وأقّله الى العاشر بعد القراءة مزدوج أو الى الخامس والعاشرّ

 
 ماملطلب العاشر: ُيستحب إكمال السورة يف كّل قيا

هددّذب األحكددام هددو التأّسددي بفعددل أميددر  أن دليلدده كمددا فددي مم
قنعددة   ففددي مرسددل  (4المددؤمنين أنالاله صالالّلى بالكوفالالة صالالالة »المم

مالراتّ وأبالال  الكسوفّ فقرأ فيها بالكهف واألنبياءّ ورددها خمالس
شي الى كثيالر  في ركواها حّتى سال العرق الى أقدام من كان معهّ وغأ

 . 5)«منهم

                                        
 .348 - 347ص  14الهمداني، رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، ج  .1

 .137محمد بن الحسن، النهاية، ص  الطوسي، .2

 .133ص  1المحقق الكركي، علي بن الحسين، رساسل، ج  .3

هّذب األحكام، ج  .4  .276ص  7السبزواري، عبد األعلى بن علي رضا، مم

 .9959ح  499ص  7الحر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .5
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شر: يستحب تطويل الركوع والسجود املطلب احلادي ع

 والقنوت

رارة ومحمد بن مسلم   فتطيل القنالوت والركالوع »ورد في صحيحة زم
، و ورد فدي روايدة أبدي بصدير  1)«والركالوع والساليود الى قدر القراءة

 . 2)«وسيود  مثل ركوا  ويكون ركوا  مثل قراءت »المضمرة  
بث راكعا مثالل مالا  م يركع فيل»  وفي المستدرك عن ا مام الباقر

ّم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة بويلةّ فالإذا فالرغ منهالا كبالر وركالع  قرأ...  أ
منها قال:  سالمع اللاله لمالن  الخامسةّ فأقام مثل ما قرأّ فإذا رفع رأسه

ّم يكبر ويسيد فيقيم ساجدا مثل ما ركع  . 3)«حمده   أ
 

 املطلب الثاني عشر: مستحّبات متفرقة

 خر، متفرقة نشير إلى بعضها لصالة اآليات مستحّبات أ
  استحباب الغسل إذا أراد قضاء صالة اآليات التي تركها عمدًا عند 1)

الشمس أو خسوف القمر، وكان االحترا  كّليًا ال جزسيًا. قال ابدن  كسوف
ّنة وإذا تعّمد»سعيد الحّلي    . 4)«تركها واحترق القر  كّله اغتسل سأ

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيع .1  .9946ح  494ص  7ة، ج الحم

 .9942ح  493ص  7المصدر نفسه، ج  .2

ستدَرك الوساسل، ج  .3  .6697ح  170ص  6النوري، ميرزا حسين بن محمد تقي، مم

 .109ابن سعيد الحّلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشراسع، ص  .4
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إذا انكسالف القمالر »قال   اللهفعن َحريز عّمن أخبره عن أبي عبد 
فكسل أن يصليّ فليغتسل من غد وليقِض الصالالةّ  فاستيقظ الرجلّ

القمرّ فليس اليه إال القضاء بغيالر  وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف
 . 1)«غسل

مكن أن نسدتفيده مدن روايدة 2)   استشعار الموف من الله تعالى. ويم
إنما جعلالت »قال   ضاالفضل بن شاذان عن الر الشيخ الصدو  عن

يالدرى ألرحمالة ظهالالرت أم  للكسالوف صالالة ألناله مالن آيالالات اللالهّ ال
ذلال   أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها اند لعذابف فأحب النبّي 

 ليصرف انهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف االن قالوم يالونس
 . 2)«الله اّز وجّل  حين تضراوا إلى

أنده ذكدر عّلدة  ينومما روي عن سيد العابددين علدي بدن الحسد
ّم قال   كسوف الشمس والقمر، أما إنه ال يفزع لآليتين وال يرهب لهما »ثم

فافزاوا إلى الله االّز وجالّل  إال من كان من شيعتناّ فإذا كان ذل  منهما
 . 3)«وراجعوه

قنعة   روي ان الصادقينّ أن الله إذا أراد تخويف »ومما ورد في المم
الشمس وخسف القمرّ فالإذا رأيالتم  الزجر لخلقه كسف اباده وتيديد

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9964ح  500ص  7الحم

 .9916ح  483ص  7ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج الحم  .2

 .9917ح  484ص  7المصدر نفسه، ج  .3
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 . 1)«بالصالة ذل  فافزاوا إلى الله تعالى
ثالثًا في أداسها. قد ندّص عليده  «الصالة»  أن يناد، عوض األذان  3)

أو ضدرب شديء  «وضع منادٍ »وذكر أيضًا أن من سننها  في كشف الغطاء
 . 2)المحل من وضيع ورفيع له صوت رفيع حّتى يبلغ المبر أهل

تحب أن تكددون صددالة كسددوف الشددمس أطددول مددن صددالة   يسدد4)
تفصيل هذه المسألة السيد العاملي فدي مفتداح  المسوف. وقد أشار إلى

ورووا أن الّصالالة فالي هالذه » الكرامة. وقد ورد في صدحيحة الفضدالء 
 . 3)«اآليات كّلها سواءّ وأشّدها وأبولها كسوف الشمس

عدن أبدي عبدد اللده    ورد في الزلزلة في رواية سدليمان الدديلمي5)
صالة الكسوفّ فإذا فرغت خررت للاله االّز وجالّل  صّل »  الصاد 

السالماوات واألر  أن  ساجدًاّ وتقول في ساليود : يالا مالن يمسال 
غفالورًاّ  تزوالّ ولان زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدهّ إنه كان حليماً 

مس  السماء أن تقع الى األر  إال بإذنهّ أمس  اّنالا السالوء  يا من يأ
. وقد أفتى بمضمون هذه الرواية الشديخ آل  4)«شيء قدير إن  الى كّل 

 . 5)عصفور في سداد العباد
                                        

 .9918المصدر نفسه، ح  .1

 .278ص  3كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، ج  .2

ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .3  .9941ح  492ص  7الحم

ّر العاملي، مح .4  .9977ح  505ص  7مد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج الحم

 .125آل عصفور، حسين بن محمد، سداد العباد ورشاد العباد، ص  .5



لحق:  325 مستحّبات صالة اآليات في الفقه اإلمامي مأ

 

من أصابته الزلزلة فليقرأ: يالا »  وفي رواية عن علي بن يقطين عنه
السماوات واألر  أن تزوالّ ولان زالتالا إن أمسالكهما مالن  من يمس 

حمالد وآل محمالدّ غفوراّ صاللِّ الالى م أحد من بعدهّ إّنه كان حليماً 
 . 1)«وأمس  اّنا السوء إن  الى كّل شيء قدير

                                        
ّر العاملي، محمد بن الحسن، وساسل الشيعة، ج  .1  .9979ح  506ص  7الحم





 

 

 
 
 

 مستحّبات صالة اآليات يف الفقه املالكي املبحث الثاني:

 
مّر في الفصل الثالث في مبحث كيفية صالة اآليدات عندد المدالكي، 

كوع عبارة عن ركعتين مثل صالة الصبح، مع تكرار في الر أن هذه الّصالة
 لكل ركعة.
. رنا في الفصل الثاني أن هذه الّصالة مسدتحبة عندد المالكيدةكما ذك

 نذكر مستحّبات هذه الّصالة التي وردت فدي مصدادر الفقده ونود هنا أن
 ضمن المطالب التالية  المالكي، ولنذكر أهّمها

 
 املطلب األول: استحباب اجلماعة يف صالة الكسوف

  هدد  422 - 362قال القاضي ابو محمد عبدد الواهدب المدالكي )
 . 1)سنة مؤكدة صالة كسوف الشمس

قالوا المالكية  يندب تطويل كل  هد  1360 – 1299وقال الجزيري )

                                        
شرح التلقين، ج  ، 536 – 453التميمي المازري أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر ) .1

، والتلقين للبغدادي السجلماسي أبي محمد عبد الواهب بن 1090 زء األول ص، الج3
 علي بن نصير.
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من قراءة السورة التدي قبلده، فيطدول الركدوع األول بمدا  رجوع بما يقرب
آل »بمدا يقدرب مدن قدراءة سدورة  والثاني «البقرة»يقرب من قراءة سورة 

كالركوع الذي  ركعة فيندب تطويله،وهكذا، اما السجود في كل  «عمران
قبله والسجدة الثانية تكون أقصر مدن األولدى قريدب منهدا، وينددب أن 

 . 1)ركوعه وسجوده يسبح في
 . 2)ورو، الترمذي عن مالك انه يجهر فيها بالقراءة

ذكر ابن أبي حبيب ان صالة الكسوف سنة على الرجال والنساء ومدن 
ن والعبيد وفي المحتضدر ويصدليها الصبيان والمسافري عقل الصالة من

يصلي بهم رجل منهم ومن فاتته مدع  أهل البدو والحضر ومن في السفر
ومحمدد بدن الحسدن   . وقال ابو يوسف 3)االمام فليس عليه ان يصليها

 . 4)يجهر بالقراءة في صالة الكسوف
ومن سنة صالة الكسوف ان تصلي في المسجد دون المصلى، حكى 

صدالها فدي  مالدك ووجده ذلدك  ان النبدي عدن ذلك عبد الوهداب

                                        
، 217ص  1الفقه علي المذاهب األربعة، ج  ،لجزيري عبد الرحمن بن محمد بن عوضا .1

 بيروت، لبنان. – مطبعة دار الكتاب العربي

 .139، ص المصدر السابق .2

 .1096نفس المصدر، ص  .3

ه، دار ابن حزم  1439، طبع 672في شرح الموطأ للدكتور الياه دروره، ص محاضرات  .4
 بيروت، لبنان. –
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 . 1)المسجد
وصّرح ابن َماَزة با جماع على أصل مشدروعية الجماعدة فدي صدالة 

أجمعوا أنها تيدى بيمااة لكالن اختلفالوا »المحي،   الكسوف، قال في
 . 2)«في صفة أدائها

 
 املطلب الثاني: استحباب تطويل الصالة

في صالة الكسوف مستحب  بّينت مصادر الفقه المالكي أن التطويل
 ومستندهم في ذلك هو النصوص الرواسية الممتلفة. مر وب شرعًا،

قام في األولى بنحو سورة البقالرة »فقد رو، ابن عباه ان النبي   - 1
ومعلوم أن مكث الكسوف يختلف فيقرب االنيالء مرةّ   م دون ذل ّ

 الصالالة تطالال وتقصالر لحسالب قولاله ويبعد أخرىّ فينبغي أن تكالون
انه مالا يضالره  وقصره. لكن المصلي اذا لحقه ضرر من االباللة سقط

ورجع الى الدااء واختلف في ابالة الساليود فقالال ابالن القاسالم فالي 
وقال مالك في الممتصر  ال يطال وقد خرج البمداري  «يطال. المدونة

وهذا   3)ما سجد سجودًا ق، كان اطول منه ومسلم عن عاسشة انها قالت 

                                        
المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي الغافري أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي  .1

 طبعة دار المغرب العربي. ،286ص  3، ج هد  543)

 .134ص  2ني، ج ابن َماَزة البماري، محمود بن أحمد، المحي، البرها .2

 ، شرح السيوطي.136ص  3الحديث اخرجه النساسي، ج  .3
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 . 1)هب اليه ابن القاسمفيه حجة لما ذ
ْرَخسي وقد أيد  هدد  مدا ذهبدت اليده المالكيدة  483)ت الحنفي السَّ
 م إن شاؤوا بولوا القراءة وإن شاؤوا قصالروا »في المبسوط  حيث قال 

ّم اشتغلوا بالدااء حّتى تنيلي الشمس فإن اليهم االشتغال بالتضرع   أ
ّ وصّا في الحالديث أخرى إلى أن تنيلي وذل  بالدااء تارة وبالقراءة

 في الركعة األولالى كالان بقالدر سالورة البقالرة وفالي أن قيام رسول الله
.  2)«الركعة الثانية بقدر سورة آل امران فاألفضل أن يطول القراءة فيهالا

 . 3)البداسع فيهد   450 )تووافقه الكاشاني 
ثم انتقل إلى الدليل على استحباب تطويل الركوع والسدجود، فقدال  

: فقام فلم يكد انكسفت الى اهد رسول الله أن الشمس لما روي»
ّم رفع فلم يكد يسيد ّم ركع فلم يكد يرفع  أ ّم ساليد فلالم يكالد  يركع  أ  أ

يرفالالع. وفعالالل فالالي الركعالالة األخالالرى مثالالل ذلالال . أخرجالاله الحالالاكم 
 . 4)«وصححه

وقد دّل على استحباب التطويل في الّصالة نصوص كثيرة، وردت في 
 كر منها ما رواه البماري نذ صحاحهم ومسانيدهم،

                                        
 – 453شرح الثقلين لالمام التميمي المازري ابي عبد الله محمد بن علي بن عمر ) .1

 .1095ص  ،1، جزء 3 ، ج 536

ْرَخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج  .2  .75ص  2السَّ

 .281ص  1ناسع، ج اني، أبو بكر بن مسعود، بداسع الصسالكا .3

 المصدر نفسه. .4
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وَسى، َقاَل 1) فزاالاّ  خسفت الشالمسّ فقالام النباليُّ »    عْن أبي مم
الوع  يخشى أن تكون السااةّ كأ ى بالأبول ِقيالام ورأ سيدّ فصاللَّ فأتى المت

هأ  لأ عت ف  طُّ يت هأ قت تأ أي  وٍد رت يأ  . 1)«وسأ
ْروة، عن أبيه، عن عاسشة، أنهدا قالدَت 2) خسالفت »    َعن هشام بن عم

ّ  فصلى رسالول اللاله رسول اللهِ  ي اهدالشمس ف قالامت بالنالاسّ فت
الام وهالو دون  الامت فأبالال الِقيت ّم قت ّ  أ وعت كأ الت الرُّ أبت ّ فت عت كت ّم رت ّ  أ امت الت القيت أبت فت
دت  اليت الّم ست الت الركوع وهو دون الركالوع األولّ  أ أبت ّم ركعت فت ِام األولّ  أ الِقيت

الت  أبت مثل ما فعل فالي األولالىّ  الم السيودّ  م فعل في الركعة الثانية  فت
سأ  م   . 2)«انصرف وقد انيلت الشَّ

انخسالفت الشالمس الالى اهالد »    عن عبد الله بن عباه، َقداَل 3)
ى رسول اللهِ  لَّ صت امت قيامًا بالوياًل نحالوا مالن قالراءة  رسول اللهِ  فت قت فت

امت  قت ّ فت عت فت ّم رت كواًا بوياًلّ  أ كعت رأ ّم رت رةّ  أ ة البقت و دون قياما بويال وهال سورت
ّم  ّم  القيام األولّ  أ ّ  أ دت يت ّم ست ويال وهو دون الركوع األولّ  أ ركعت ركواا بت

امت  سأ ... قت م   . 3)« م انصرف وقد تيلت الشَّ
بحصدول االّتفدا  علدى هدد   676)ت الشدافعي وقد صّرح الندووي 

مطددابق لمددا جدداءت بدده  اسددتحباب إطالددة القددراءة والركددوع، وأن ذلددك

                                        
ماري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند، ص  .1  .1059ح  205البم

 .1044ح  202، ص السابقالمصدر  .2

 .1052ح  203المصدر نفسه، ص  .3
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 واتفقوا الى استحباب إبالالة»صحيح مسلم   األحاديث، قال في شرح
 . 1)«القراءة والركوع فيهاّ كما جاءت األحاديث

 
 املطلب الثالث: اجلهر يف القراءة

ذكرنا سابقًا عن الترمذي عن مالك انه يجهر فيها بالقراءة خالفًا البدي 
إلى أن ا مام ال يجهر في صدالة الكسدوف، وخالفده  حنيفة حيث ذهب

 . 2)الشيباني فالظاهر أن قوله مضطرب سف، وأما محمدفي ذلك أبو يو
ألنهالا صالالة »وعلة فتو، أبي حنيفة بأن ا مام يمفي القراءة بقولده  

. وفدي كالمده إشدارة إلدى أن  3)«اليمااة كالظهر نهار ليس من شربها
القراءة هو المفاء ال الجهدر، إال  الّصالة إذا كانت نهارية فإن حكمها في

جهدرًا. ولكدن  عة شرطًا في إقامتها، فتصدير القدراءة فيهداإذا كانت الجما
 المالكية ذهبوا الى االجهار بها مطلقًا.

                                        
 .199ص  6النووي، يحيى بن شرف، المنهاج، ج  .1

يفةّ والثانية مثل قول أبي وان محمد روايتانّ إحداهما مثل قول أبي حن»  قال الزِبيدي .2
رة، ج . «يوسف يِّ  .96ص  1الحدادي الزبيدي، أبو بكر بن علي، الجوهرة النَّ

 المصدر نفسه. .3



 

 

 
 
 

 وجوه االّتفاق واالختالف بني الفقهني املبحث الثالث:

 
د   اّتفق الفقهان على مشروعية صالة الجماعة في صالة اآليات عن1)

ضدور إمدام وقع االخدتالف فدي اشدتراط المشدروعية بح الكسوف. لكن
 الجمعة.

 فذهب ا مامّية إلى أن الجماعة مشروعة من دون هذا الشرط، فيجوز
صّلى في كّل   مسجد جماعة. ووافقتهم على ذلك المدالكى ة خالفداً  أن تم

 للحنفية.
هذا كّله في الكسدوف. أمدا المسدوف واآليدات التدي توجدب الفدزع 

، بدل يصدّلي قالوا بكراهدة صدالة الجماعدة فيهدا والموف، فإن المالكية
و واألفضل في منازلهم، كما هد الناه فراد، ويكره اقامتها في المسجد،

ف بين الكسو الحال في ساسر النوافل. فهم يفّرقون في مشروعية الجماعة
 و يره.

فقد قدالوا بمشدروعية الجماعدة فدي  أما فقهاء مدرسة أهل البيت
 اء والقضاء.ثبت وجوب الّصالة فيها، في صورة األد جميع اآليات التي

نسب إلى الشيمين الصدوقين، وهو أنه  نعم تقّدم أن هناك قواًل شاذًا يم
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شرع الجماعة في صورة االحترا  الجزسي. وأن هناك قدواًل انفدرد بده  ال تم
اآليات وإن كان واجبًا لكن ال تشدرع  الشيخ المفيد، وهو أن قضاء صالة

 فيه الجماعة.
الة في هدذه الصدالة، وخاّصدة   اّتفق الفقهان على استحباب ا ط2)

وقد وردت نصوص عديدة عندد الفدريقين بمدا يددّل  في القراءة والركوع.
 الصالة. على التر يب الشديد في تطويل هذه

وقد صّرحت بعض هدذه النصدوص بقدراءة السدور الطدوال، كسدورة 
ن عند والنور عند ا مامية، وسورة البقرة وآل عمرا الكهف واألنبياء ويس

أن بعض المسلمين قد واجهدوا  ما أشارت بعض النصوص إلى يرهم. ك
 صعوبة كبيرة ومشّقة عظيمة من شّدة التطويل في الصالة.

ما    اّتفق الفقهان على أنه من المستحب أن يعيد المكّلف الّصالة3)
موجودة. وهذا الحكم هدو المشدهور المعدروف عندد فقهداء  دامت اآلية

سدب  فقهداسهم ا مامية، ونمسب إلى بعدض القدول بوجدوب ا عدادة، ونم
الّصددالة أو االشددتغال  للددبعض القددول بددالوجوب التمييددري بددين إعددادة

 بالدعاء.
أمددا المالكيددة الددذين قددالوا باسددتحباب هددذه الصددالة، فقددد ذكددرت 

المستحب في صالة اآليات ركعتان، بركدوعين فدي  مصادرهم الفقهية أن
 كل ركعة.

غال بالدددعاء والتضددرع   اّتفددق الفقهددان علددى اسددتحباب االشددت4)
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 اآلية، إذا لم يكرر المكّلف الصالة. واالستغفار خالل وقت
ة أو وقد اّتفقا على أنه يستحب للمكلف أن يتمّير بين أن يعيد الّصدال

 أن تزول اآلية، وأيهما فعل فهو حسن. يشتغل بالدعاء إلى
   اتفقوا الفقهاء على استحباب الجهر في القدراءة لجميدع اآليدات5)

 فيها، وذلك لورود النّص به. تي تجب الّصالةال
  ذهب ا مامّية إلى استحباب إتيان صالة اآليات فدي المسداجد، 6)

أو كانت الّصالة فدراد،. ورأ، المالكيدة فدي صدالة  سواء أقيمت جماعة
الصدالة فدي المسدجد بدل ينبغدي ان  المسوف كراهية الجماعة وكراهية

ؤّد، تصلى في المنزل، وذلك ألن األصل في  في المنزل. النوافل أن تم
  ذهددب ا مامّيددة إلددى اسددتحباب أداء هددذه الّصددالة فددي مكددان 7)

 بذلك. ولم يتطّر  مالكية لهذه المسألة. مكشوف، لورود النّص 





 

 

 
 
 
 

 اخلامتة
 
 

 وتتضّمن بيان:
 أواًل: النتائج المستخلصة

  انيًا: المالحظات
  الثًا: التوصيات والمقترحات





 

 

 
 
 

 نتائجأواًل: ال

 ة في النقاط التالية بيان ألهم النتاسج التي تفرزها أبحاث الرسال
  اّتفق ا مامّية على وجوب صالة اآليات في الكسوف والمسوف، 1)

ميفدة وهو من ، الواضحات عندهم. وأما الزلزلة والحوادث السماوية المم
الفقه ا مدامي. ويظهدر خدالف واضدح فدي  فهو المشهور المعروف في

ميفة.الظواه  ر الكونية األرضية المم
وأما المالكية، فالقول المعروف عندهم هو اسدتحباب صدالة اآليدات 

والمسددوف، وجميددع األفددزاع واألهددوال مددن الحددوادث  فددي الكسددوف
 السماوية واألرضية و يرها.

أربع   اّتفق ا مامّية على أن صالة اآليات ركعتان بعشرة ركوعات و2)
ءة قبل كل ركوع. وعنددهم ضدواب، خاّصدة قيام وقرا سجدات، والبد من

 .أداء الّصالة كثيرة جداً  لكيفية القراءة في هذه الصالة، تجعل صور
ّصدالة قالوا بأن هذا ال -خالفًا للمذاهب الثالثة األخر،  -والمالكية 

 ركوعان. ركعتان وفي كل ركعة
  اّتفدق ا مامّيدة علددى أن الوقدت فدي الكسددوفين يبددأ مدع بدايددة 3)

الوقت، فقول بأنه ينتهي مع بداية الشروع في  تار، واختلفوا في آخراالست
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ينتهدي مدع تمدام  االنجالء، وفي قباله القدول المعدروف اليدوم وهدو أنده
االنجالء. وأما الزلزلة فال خالف عندهم في أن وقت الّصالة فيها ممتدد 

العمر. ووقع المالف في تحديد الوقت بالنسبة ألخاويف السدماء  مادام
بوقت اآلية، وآخر بأنده كالزلزلدة ممتدد إلدى  ألرض، فقول بأنه محدودوا

فّصل بين اآلية التي يسع وقتها للصالة، فالوقت  آخر العمر، وقول ثالث يم
فيها محدود بوقت اآلية، وبين اآلية التدي ال تسدع، فالوقدت فيهدا ممتدد 

 كالزلزلة.
نكساف وذكر المالكية أن الوقت في الكسوفين هو من أول حصول اال

 االستتار. ولم تتطر  أ لب مصدادرهم الفقهيدة إلدى وقدت ولغاية انتهاء
 الّصالة في ساسر اآليات.

  ثبت لد، ا مامّية وجدوب قضداء صدالة اآليدات فدي الكسدوف 4)
ال إاالستتار جزسيًا، ولم يعلم المكّلدف بحصدوله  والمسوف، إال إذا كان

اء يدة األدفيجدوز إتيانهدا بن ها،بعد زوال اآلية. وأما الزلزلة التي ال وقت ل
 طول العمر. وقد وقع االختالف بيدنهم فدي تفصديل حكدم القضداء فدي

 اآليات المميفة، السماوية واألرضية.
ولم يثبت عند المالكيدة اسدتحباب قضداء هدذه الّصدالة فضداًل عدن 

 عمدًا، أم جهاًل، أم نسيانًا. الوجوب، سواء كان فواتها
الة اآليدات والفريضدة اليوميدة، حكدم   في صورة التزاحم بين ص5)

الفريضة التي تضّيق وقتها، وبالتميير في تقدديم  ا مامّية بوجوب تقديم
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تقديم اليوميدة، ألنهدا أهدم  أّيهما شاء إذا اّتسع وقتهما، وإن كان األفضل
 وأعظم بحسب النص وا جماع، ولذا يجدب تقدديم اليوميدة إذا تضديق

 وقت الصالتين معًا.
أن المالكيدة ال يمكدنهم إال أن يقولدوا بوجدوب تقدديم  ومن الواضح

ت على صالة اآليا -واجبة كصالة الميت و يرها  بل كل صالة -اليومية 
 المستحبة عندهم.

   وألن صالة اآليات واجبة عند ا ماميدة، فدإن النهدي الدوارد عدن6)
ى ى علدشاماًل لهذه الصالة، بل ال يشملها حتد النوافل المبَتَدأة ال يكون

 مبَتَدأة بل ذات سبب. فرض االستحباب، ألنها ليست صالة نافلة
صّلى في األوقات التي ادّ   عدوا أنوصّرح المالكية بأن هذه الّصالة ال تم

 بَتدَدأةمصالة النافلة فيها مطلقًا، سواء أكانت النافلدة  الشارع قد نهى عن
 أو ذات سبب.

ي فدتبعدًا لمدا جداء   ذكر ا مامّية مستحّبات كثيرة لهذه الصدالة، 7)
اقيدة، إعادة الصالة، أو تطويلها مادامت اآليدة ب رواياتهم. منها استحباب

ي كان رأ تزول اآلية. وكذا أو االشتغال بالدعاء والتضّرع والمناجاة إلى أن
 المالكية.

ولكددنهم اختلفددوا فددي مسددتحّبات أخددر،. فددانفرد ا مامّيددة بددالقول 
ن الّصالة في مكان بدارز، وأن مرات، وأن تكو باستحباب القنوت خمس
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راد، قام في المساجد، فم أو جماعة، والجماعدة  هذه الّصالة يستحب أن تم
 أفضل.

وقالت المالكية باستحباب الجماعة فدي آيدة كسدوف الشدمس، دون 
المسدوف و يدره، إذ قدالوا باسدتحبابها فدي المنددازل  سداسر اآليدات مدن

 وكراهيتها في المسجد.
 

 ثانيًا: املالحظات

 خالل األبحاث المتقّدمة في هذه الرسالة يمكن أن نالحظ  من
لة   إن وجوه االختالف بين الفقه ا مامي والفقه المالكي في مسدأ1)

 يتعّلق بها من أحكام، قدد كاندت كثيدرة شدملت نقاطداً  صالة اآليات وما
 عية.التفاصيل الجزسية، والنقاط الفر أساسية في هذه المسألة، فضاًل عن

الخددتالف فددي حكددم هددذه الصددالة، بددين الوجددوب فقددد وقددع ا
بين ا لزام والتدرخيص، وهدو مدا أّد،  واالستحباب، وهو يعني اختالف

ا والتفاصيل، ومد إلى االختالف في ما يترتب على هذا الحكم من اآلثار
 يتفرع عنه من المساسل.

كثدر، وعدن  فمن ذهب إلى الوجوب، اعتنى بالبحث عن الموجبات أ
بتفاصيل حكم القضاء، وبالبحث عن حكم اجتمداع  تّم وقت أداسها، واه

بصدورها الممتلفدة، أو  يرهدا مدن  صالة اآليات مدع الفريضدة اليوميدة
 الفراسض، و ير ذلك.
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 بينما استغنى القاسل باالستحباب عن مثل هذه األبحاث، وأهمل هذه
ة مّ عد العااكتفى با شارة العابرة إليها، اعتمادًا على القوا البحوث، وربما

 فيها، وأنها ال تعارض الفراسض. في النوافل، مثل عدم وجوب القضاء
  شغلت بحوث صالة اآليات في مصادر الفقده ا مدامي مسداحة 2)

لفقه أكثر مما استوعبته دراسة صالة اآليات في ا واسعة من هذه الرسالة،
 المالحظة األولدى مدن أن القدول . ويعود السبب لما ذكرناه فيالمالكي

األبحداث  ب تترتب عليه عّدة أبحاث توجدب التطدّر  إليهدا فديبالوجو
 االستداللية  البًا، وال يتطّلبها القول باالستحباب.

هذا من جهة. ومن جهة أخر، انسداد باب االجتهداد عندد المالكيدة 
 -إن لدم يمندع  -ا مامّية، يضعف على األقدل  وبقية المذاهب من  ير

الفقهيدة، فمدا يكتدب فدي  في البحوثمن الدراسات التحقيقية والنقدية 
 الفقه المالكي يقتصر  البًا على الشرح والتوضديح، إذ يقدف سدّد بداب

 االجتهاد حاساًل يمنع من التحقيق واستنباط األحكام.
إذ يدنعم  وهذا بمالف ما هو معدروف فدي مدرسدة أهدل البيدت

 والتنقيب في التراث، فيبذلون وسعهم في تحقيدق الفقهاء بحرية البحث
ر رقعة البحدث فدي الكثيد األقوال واالستدالل، وهذا ما ساهم في اّتساع

 من المساسل الفقهية.
  تنّوعت األبحاث في الفقده ا مدامي، وكثدرت التفريعدات فيهدا، 3)

المالكي، وبشكل ملحوظ. ولعّل تنّوع التفريعدات  بصورة أكبر من الفقه
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أبدواب صدالة  التدي وردت فدي الممتلفة المذكورة في النصوص الكثيرة
األبحداث  اآليات التي تضّمنتها مصادر ا مامية، هدو السدبب فدي تندّوع

 وكثرة التفريعات.
ال حدظ فقد تناولت النصوص عند ا مامّية مساسل متنّوعة عديدة، ال تم

جاءت في مصادر الحديث التي يرجع إليها الحنفيدة  في النصوص التي
عنوان أخاويف السدماء، تناولت  و يرهم من العامة، مثل النصوص التي

الممتلفدة،  وعنوان الزلزلة، ومساسل القضداء، وكيفيدة القدراءة وصدورها
كر في المالحظتين السابق  تين.والقنوت، و يرها. هذا با ضافة إلى ما ذم

  فرضت طبيعة البحث في هذه الرسالة، أن تزداد عدد الصفحات 4)
مدن موضدوعات األمدر مدن مقتضديات الكثيدر  كثيرًا، والظداهر أن هدذا

 األبحاث الفقهية.
ددر فيهددا نقددل نصددوص االسددتدالل،  فددإن مثددل هددذه البحددوث، يكثم

يان بوبيان وجوه االستدالل، با ضافة إلى  واالستشهاد بكلمات األعالم،
ات، في لسان الرواي نظر الفقهاء في أسانيد الروايات، ومعالجة التعارض
 سدالة، لكدي تسدمحو ير ذلك مما يدفع باتجاه زيادة صفحات هذه الر

بدة للطالب بأن يقّدم شيئًا من الجهد والعمل الذي يجب أن يبذل في كتا
 الرسالة.
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 ثالثًا: املقرتحات

يمكن استمالص بعض االقتراحات من هذه الدراسة، نذكرها ضمن 
 النقاط التالية 

  يظهر من خالل دراسة صالة اآليات في بحوث هدذه الرسدالة، أن 1)
رسالة مستقلة تبحث بتفصديل أوسدع فدي )أحكدام  بةهناك فاسدًة في كتا

صيلها التطّر  إلى جملة من تفا صالة اآليات في الفقه ا مامي  التي تّم 
مدن أهدم  في الفصل الرابع من هذه الرسالة، حيث تّم دراسدة مجموعدة

درسة مالعناوين المبحوثة في مصادر الفقه ا مامي، والتي تناولها فقهاء 
يل الددقيق والبحدث العميدق، وهدذا مدا يسدمح بالتفص البيت أهل

هدذه  البحوث المعّمقة، التي تضّمنتها بكتابة رسالة مستقّلة تستوفي هذه
 كثيرة. المصادر، والتي من المؤّمل أن يجني منها الطالب ثماراً 

ظهر الدراسة إمكانية كتابة رسالة مستقلة، تبحث مفّص 2) اًل   كذلك تم
لفقه ا مدامي  بصدورة خاّصدة، وذلدك اآليات في ا في )موجبات صالة

الدراسددات الفقهيددة  لجمددع شددتات البحددوث الواسددعة الموجددودة فددي
المفّصلة، التدي كتبهدا جمدع مدن المحققدين مدن فقهداء مدرسدة أهدل 

 .البيت
فهذا البحث في أقسامه وتفريعاته الكثيرة، وما تمتاز بده دراسدتها مدن 

مكن األدّلة ومعالجة التفاص العمق العلمي في طرح يل الموجودة فيها، يم
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 الدقيقة المتنوعة. أن يشغل رسالة مستقلة تستوفي هذه البحوث
مكن أن تممصص رسالة مستقّلة تب3) ظهر الدراسة أيضًا أنه يم حث   وتم

)كيفية صدالة اآليدات فدي الفقده ا مدامي والمدذاهب  في دراسة مقارنة
آليدات بدين في كيفيدة صدالة ا األربعة  وذلك لوجود االختالف الواضح

 تناثر من المذاهب، والذي يستحّق أن يكتب فيه رسالة خاّصة، تجمع ما
البحوث الممصصة لدراسة كيفية صالة اآليدات فدي المصدادر الفقهيدة 

 لهذه المذاهب.
ضاف إلى الرسالة أيضًا دراسة كيفيدة صدالة اآليدات فدي  ويمكن أن يم

ّنهدم يوافقدون الزيدية، ويظهر من بعض مصادرهم أ الفقه المنسوب إلى
ي إلى بعض النصدوص التد ا مامّية في كيفية صالة اآليات، وقد استندوا

اللده  وردت في كتبهم عن طريق أهل البيت العصمة والطهدارة صدلوات
عليهم، كما يظهر من كالم يحيى بن الحسين في كتاب األحكام، وكالم 

شدرح األزهدار، وهمدا مدن المصدادر الفقهيدة عندد  أحمد مرتضى فدي
 يدية.الز

كثدر مدن رسدالة فدي الفقده 4) كتدب أ   يمكن أن نعمم االقتراح بأن تم
كل واحدة منهدا بمهمدة البحدث فدي موضدوع  ا مامي خاصة، تضطلع

الموجبدات، والكيفيدة،  واحد من مواضيع صالة اآليات الممتلفدة، مدن
 واألحكام، والمستحبات، وال شدك فدي أن البحدث الددقيق والمفصدل

املة، تجمدع المطالدب العلميدة المتنوعدة ممدا يمكن أن يشغل رسالة ك



 347 الخاتمة

 

 )رضوان الله عليهم . جادت به أقالم الفقهاء
عقد كل واحد من هذه الموضدوعات فدي  ومن جهة أخر، يمكن أن يم

المذاهب األخر،، أو مع أحدها، لكن بعد الرجوع إلى  بحث مقارن مع
ا في هذاألبحاث واألقوال واألدلة  مصادرها واالطالع على ما عرضته من

 المجال.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العالمين

 وصّلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد
 وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين

 وما توفيقي إال بالله العلي العظيم
 عليه توكلت وهو أرحم الراحمين

 هد1441جماد، االولي  18تم بحمد الله في قم المقدسة / 
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تدراث، قدم  حياء ال كفاية األصول، تحقيق  مؤسسة آل البيت

 هد.  1427المشّرفة، الطبعة الرابعة 
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هددد ، تهددذيب اللغددة،  370األزهددري، محمددد بددن أحمددد )ت  21)
المحقق  محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 م.2001الطبعة األولى 
، هد ، مدارك العروة، دار األسوة 1429االشتهاردي، علي بناه )ت  22)

 هد. 1417طهران، الطبعة األولى 
هد ، وسيلة النجاة، مع تعاليق  1365 صفهاني، أبو الحسن )تا  23)

، آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبيكاني، مطبعة مهراستوار
 هد. 1393قم المشّرفة، الطبعة األولى 

هد ، سداد العباد ورشاد  1216آل عصفور، حسين بن محمد )ت  24)
ولدى، العّباد، التحقيق محسن آل عصفور، المحالتدي، الطبعدة األ

 هد. 1421قم المشّرفة 
األم،  -هد ، صحيح أبي داود  1420األلباني، محمد بن نوح )ت  25)

 1423مؤسسة  راه للنشر والتوزيع، الكويدت، الطبعدة األولدى 
 هد.

 هدد ، صدفة صدالة النبدي 1420األلباني، محمد بن نوح )ت  26)
 1422لصالة الكسوف، المكتبة ا سالمية، َعّمان، الطبعة األولى 

 هد.
المام أبي عبد الله محمد بن علدي بدن عمدر التميمدي المدازري ا  27)

 هد ، شرح التلقين، طبعة دار المغرب االسالمي. 536د  453)
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هد ، المدونة الكبدر،، مطبعدة  179د  93االمام مالك بن أنس )  28)
 السعادة، بجوار محافظة مصر.

هد ، رساسل فقهية،  1281األنصاري، مرتضى بن محمد أمين )ت  29)
نة تحقيق تراث الشيخ األعظدم، قدم المقّدسدة، الطبعدة إعداد  لج

 هد. 1414األولى 
فراسددد  هددد ، 1281األنصدداري، مرتضددى بددن محمددد أمددين )ت  30)

األصول، إعداد  لجنة تحقيق تراث الشيخ األعظم، مجمدع الفكدر 
 هد. 1427ا سالمي، قم المقدسة، الطبعة السابعة 

تدداب هددد ، ك 1281األنصدداري، مرتضددى بددن محمددد أمددين )ت  31)
الصالة، إعداد  لجنة تحقيق تراث الشيخ األعظم، قدم المقّدسدة، 

 هد. 1415الطبعة األولى، جماد، األولى 
هد ، بلغدة الفقيده،  1326بحر العلوم، محمد بن محمد تقي )ت  32)

تحقيددق وشددرح وتعليددق  السدديد محمددد تقددي آل بحددر العلددوم، 
 -ش 1362منشددورات مكتبددة الصدداد ، طهددران، الطبعددة الرابعددة 

 هد. 1403
هدد ، الددّرة  1212بحر العلوم، محمدد مهددي بدن مرتضدى )ت  33)

منظومة فدي الفقده، منشدورات مكتبدة الرضدا، النجدف  -النجفية 
 هد. 1377األشرف 
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هد ، الحداسق الناضرة فدي  1186البحراني، يوسف بن أحمد )ت  34)
أحكام العترة الطاهرة، قام بنشره الشيخ علي اآلخونددي، مؤسسدة 

 تابعة لجماعة المدرسين، قم المشّرفة.النشر ا سالمي ال
ماري، محمد بن إسدماعيل )ت  35) هدد ، الجدامع المسدند  256البم

وسدننه وأيامده، راجعده  الصحيح الممتصر من أمور رسول الله
ورقم أحاديثه  صدقي جميل العطار، دار الفكدر للطباعدة والنشدر 

 م.1999والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى 
هدد ، جدامع أحاديدث  1380لدي )تالبروجردي، حسين بدن ع  36)

 هد. 1433الشيعة، واصف الهيجي، قم المقدسة 
البروجردي، عبدد الدرحيم )معاصدر ، رسدالتان مجموعتدان مدن   37)

د ه 329فتاو، الَعَلَمين علي بن الحسن بن بابويه القمي المتوفى 
والحسن بن علي بن أبي عقيدل العمداني المتدوفى بعدده، تعليدق  

 هد. 1406دي، قم المشّرفة الشيخ علي بناه اشتهار
الترابددي، علددي أكبددر )معاصددر ، الموسددوعة الرجاليددة الميسددرة،   38)

إشددراف  آيددة اللدده العظمددى جعفددر السددبحاني، مؤسسددة ا مددام 
 هد. 1431 -ش 1389، قم المقّدسة، الطبعة الثالثة الصاد 

هدد ، شدرح 536د  453التميمي المازري، محمدد بدن علدي )  39)
 االسالمي، تونس، الطبعة الثانية. التلقين، مطبعة دار الغرب
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التددويجري، محمددد بددن إبددراهيم )معاصددر ، موسددوعة الفقدده   40)
 -هددد  1430ا سدالمي، بيدت األفكدار الدوليدة، الطبعدة األولدى 

 م.2009
هدد ، الفقده  1360الجَـزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض )ت  41)

 م.2004على المذاهب األربعة، المكتبة العصرية، بيروت 
محمد بن محمد تقي )معاصر ، المفيد مدن معجدم الجواهري،   42)

  هد. 1424رجال الحديث، المحالتي، قم المشّرفة، الطبعة الثانية 
هدد ، الصدحاح  393الجوهري الفارابي، إسماعيل بن حماد )ت  43)

تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق  أحمد عبد الغفدور عطدار، دار 
 م. 1987 -د ه 1407العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة 

ستدَرك عل405الحاِكم، محمد بن عبد الله )المتوفى    44) ى هد ، المم
الصددحيحين، تحقيددق  مصددطفى عبددد القددادر عطددا، دار الكتددب 

 م.1990 –هد  1411العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  ، كتداب 1355الحاسري، عبد الكدريم بدن محمدد جعفدر )ت  45)

 ش1362 الصالة، مكتب ا عالم ا سالمي، قم المقدسة
هد ، شرح العروة الدوثقى، تحقيدق   1406الحاسري، مرتضى )ت  46)

الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي، مؤسسة النشر ا سدالمي 
 .هد1425التابعة لجماعة المدرسين، قم المقّدسة، الطبعة األولى 
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ِبيدي، أبو بكر بن علي )ت  47) ادي الزَّ لنيرة هد ، الجوهرة ا 800الحدَّ
المطبعددة الميريددة، الطبعددة األولددى  علددى ممتصددر القدددوري،

 هد.1322
هد ، تفصيل وسداسل  1104الحّر العاملي، محمد بن الحسن )ت  48)

الشدديعة إلددى تحصدديل مسدداسل الشددريعة، تحقيددق  مؤسسددة آل 
 هد. 1416 حياء التراث، قم المشّرفة، الطبعة الثالثة  البيت

  ، هداية األّمة إلدى 1104الحّر العاملي، محمد بن الحسن )ت  49)
، تحقيق  قسدم الحدديث فدي مجمدع البحدوث أحكام األسمة

ا سالمية، مجمع البحوث ا سالمية، طبع  مؤسسة الطبع والنشر 
ولدى التابعة للعتبة الرضوية المقّدسة، مشهد المقّدسة، الطبعدة األ

 هد. 1412
هد ، الدّر الممتدار شدرح  1088الحصفكي، محمد بن علي )ت  50)

 مام أبي حنيفدة النعمدان، لماتمدةتنوير األبصار في فقه مذهب ا 
المحققين محمدد أمدين الشدهير بدابن عابددين، إشدراف  مكتدب 
 البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيدروت

 م.1995
الحطاب الرعيني أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الدرحمن   51)

 هدد ، مواهدب الجليدل، دار الكتدب العلميدة، 954المغربي )ت
 بيروت، لبنان.
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هدد ، مستمسدك العدروة  1390الحكيم، محسن بن مهددي )ت  52)
هدد  1391الوثقى، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، الطبعة الرابعة 

ة ، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم المقّدس
 هد. 1404

هدد ، األصدول  1422الحكيم، محمد تقي بن محمد سدعيد )ت  53)
، الطبعدة قارن، المجمع العالمي ألهل البيتالعاّمة للفقه الم

 هد. 1427الثانية 
الحكدديم، محمددد سددعيد بددن محمددد علددي )معاصددر ، منهدداج   54)

هد  1425الصالحين، دار الهالل، النجف األشرف، الطبعة الثالثة 
 م.2004 -

الحلبي، علي بن الحسن )القرن الساده الهجري ، إشارة السبق   55)
يد الشديخ فضدل اللده الندوري، وتليها قاعدة ضمان اليدد للشده -

تحقيق  الشيخ إبراهيم بهادري، مؤسسة النشدر ا سدالمي التابعدة 
 لجماعة المدرسين، قم المقّدسة.

هدد ، ا قنداع فدي  628الحميري الفاسي، علي بدن محمدد )ت  56)
مساسل ا جمداع، المحقدق  حسدن فدوزي الصدعيدي، الفدارو  

 هد. 1424للطباعة والنشر، الطبعة األولى 



 359 الرسالةمصادر 

 

هد ، جامع المدارك في  1405نساري، أحمد بن يوسف )تالمو  57)
كبدر الغفداري، مكتبدة  شرح الممتصر النافع، عّلدق عليده  علدي أ

 ش.1355الصدو ، طهران، الطبعة الثانية 
كبدر )ت  58) هدد ، التنقديح فدي  1413الموسي، أبو القاسم بن علدي أ

شرح العروة الوثقى، تقرير  الشديخ علدي الغدروي التبريدزي، دار 
 هد.1410ي للمطبوعات، قم المقّدسة، الطبعة الثالثة الهاد

كبدر )ت  59) سدتند فدي  1413الموسي، أبو القاسم بن علي أ هدد ، المم
شرح العروة الوثقى، تقرير  السيد مرتضدى البروجدردي، مؤسسدة 

 -هدد  1426إحياء آثار ا مام الموسي، قم المشّرفة، الطبعة الثانية 
 م.2005

  ، منهدداج 1413أكبددر )تالمددوسي، أبددو القاسددم بددن علددي   60)
ن الصالحين، مدينة العلم، قم المقّدسة، الطبعدة الثامندة والعشدرو

 هد. 1410
هددد ، حاشددية  1230الدسددوقي شددمس الدددين محمددد عرفدده )ت  61)

 الكتب العربية.الدسوقي، طبع احياء
الدكتور الياه دردور )معاصر ، محاضرات فدي شدرح الموطداء،   62)

 .هد 1439طبعة دار ابن حزم، بيروت 
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هدد ، المراسدم العلويدة  448الديلمي، حمزة بن عبد العزيز )ت  63)
في األحكام النبوية، تحقيق  السديد محسدن الحسديني األميندي، 

 هد.  1414المعاونية الثقافية للمجمع العالمي ألهل البيت
هدد ،  748الذهبي، محمد بن أحمدد التركمداني الدمشدقي )ت  64)

الطبعددة األولددى  تددذكرة الحفدداظ، دار الكتددب العلميددة، بيددروت،
 هد.1419

  ، ممتددار الصددحاح، 666الددرازي، محمددد بددن أبددي بكددر )ت  65)
الدددار  -المحقددق  يوسددف الشدديخ محمددد، المكتبددة العصددرية 

 -هدد  1420صديدا، الطبعدة المامسدة  -النموذجية فدي بيدروت 
 م.1999

الروحاني، محمد صاد  بن محمدود )معاصدر ، فقده الصداد ،   66)
ة العلمية، الطبعة الثالثدةرجب ، المطبعمدرسة ا مام الصاد 

 هد. 1412
بيدي، محّمد بن محّمدد )ت  67) هدد ، تداج العدروه مدن  1205الزَّ

 جواهر القاموه، المحقق  مجموعة من المحققين، دار الهداية.
ِرْكلي، خير الدين بن محمود )  68)  قداموه -هد ، األعدالم  1396الزِّ

تددراجم ألشددهر الرجددال والنسدداء مددن العددرب والمسددتعربين 
مستشددرقين، دار العلددم للماليددين، بيددروت، الطبعددة المامسددة وال

 م.1980
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يَلعددي، عبددد اللدده بددن يوسددف )ت  69) هددد ، نصددب الرايددة  762الزَّ
دوري، صدححه  ألحاديث الهداية، قّدم للكتاب  محمد يوسف الَبنم
ووضع الحاشية إلى كتاب الحج  عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني، 

ّم أكملها محمد يوسف الكاملفوري ، المحقدق  محمدد عوامدة، ثم
 م.1997مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى 

هدّذب  1414السبزواري، عبد األعلى بن علدي رضدا )ت  70) هدد ، مم
األحكام في بيان الحالل والحدرام، مكتدب آيدة اللده السديد عبدد 
األعلددى السددبزواري، إخددراج  مؤسسددة المنددار، الطبعددة الرابعددة 

 هد.1413
هدد ، ذخيدرة  1090ري، محمد باقر بن محمد مؤمن )تالسبزوا  71)

 حيداء التدراث،  المعاد في شرح ا رشاد، مؤسسة آل البيدت
 طبعة حجرية. 

هدد ، كفايدة  1090السبزواري، محمد باقر بن محمد مدؤمن )ت  72)
الفقدده المشددتهر بددد كفايددة األحكددام، تحقيددق  مرتضددى الددواعظي 

جماعة المدرسين، قدم األراكي، مؤسسة النشر ا سالمي التابعة ل
 هد. 1423المشّرفة، الطبعة األولى 

ْرَخسددي، محمددد بددن أحمددد )ت  73) هددد ، المبسددوط، دار  483السَّ
 م.1993المعرفة، بيروت 
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َمْرقندي، محمد بن أحمد )ت  74) هد ، تحفدة الفقهداء، دار  539السَّ
 م.1994الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

اصدر ، منهداج الصدالحين، السيستاني، علي بن محمد بداقر )مع  75)
مكتب سدماحة آيدة اللده العظمدى السديد علدي السيسدتاني، قدم 

 هد. 1430المقّدسة، الطبعة األولى 
هدد ،  911السيوطي جالل الدين عبد الرحمن بدن أبدي بكدر )ت  76)

تنوير الحوالك، شرح على الموطأ، دار الكتب العلميدة، بيدروت، 
 لبنان.

اللي، حسن بن عمار )ت  77) نبم رم هد ، مراقي الفدالح شدرح  1069الشُّ
مددتن نددور ا يضدداح، اعتنددى بدده وراجعدده  نعدديم زرزور، المكتبددة 

 هد. 1425العصرية، الطبعة األولى 
هدد ، التعريفدات،  816الشريف الجرجاني، علي بن محمد )ت  78)

ضبطه وصححه  جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 م.1983الطبعة األولى 

هدد ، االنتصدار،  436لي بن الحسدين )تالشريف المرتضى، ع  79)
تحقيق  مؤسسة النشدر ا سدالمي، قدم المشدّرفة، شدوال المكدرم 

 هد. 1415
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هد ، جمل العلدم  436الشريف المرتضى، علي بن الحسين )ت  80)
والعمددل، تحقيددق  السدديد أحمددد الحسدديني، مطبعددة اآلداب فددي 

 هد. 1378النجف األشرف، الطبعة األولى 
هدد ، رسداسل  436بدن الحسدين )تالشريف المرتضدى، علدي   81)

الشدريف المرتضددى، دار القددرآن الكددريم، قددم المقّدسددة، تقددديم 
وإشراف  السيد أحمد الحسيني، إعدداد  السديد مهددي رجداسي، 

 هد. 1405التاريخ 
هدد ، مسداسل  436الشريف المرتضدى، علدي بدن الحسدين )ت  82)

الناصريات، تحقيق  مركدز البحدوث والدراسدات العلميدة، رابطدة 
 هد.1417 -م 1997قافة والعالقات ا سالمية، طهران الث

هدد ،  786الشهيد األول، محمد بن مكي الجزيني العداملي )ت  83)
ب األلفية النفلية، تحقيق  مركز التحقيق ا سدالمي التدابع للمكتد

ا عالمي في الحوزة العلمية فدي قدم المقّدسدة، المحقدق  علدي 
ا عدالم ا سدالمي، الفاضل القاسيني النجفي، مركز النشر مكتب 

 هد.1408الطبعة األولى 
هدد ،  786الشهيد األول، محمد بن مكي الجزيني العداملي )ت  84)

 هد. 1412البيان، تحقيق  الشيخ محمد الحّسون، الطبعة األولى 
هدد ،  786الشهيد األول، محمد بن مكي الجزيني العداملي )ت  85)

الدددروه الشددرعية فددي فقدده ا ماميددة، تحقيددق  مؤسسددة النشددر 
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 سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقّدسة، الطبعة الثانيدة ا
 هد. 1417

هدد ،  786الشهيد األول، محمد بن مكي الجزيني العداملي )ت  86)
 ذكر، الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق  مؤسسة آل البيدت

 هد. 1419 حياء التراث، قم المشّرفة، الطبعة األولى 
هدد ،  786زيني العداملي )تالشهيد األول، محمد بن مكي الج  87)

اللمعددة الدمشددقية، دار الفكددر، قددم المقّدسددة، الطبعددة األولددى 
 هد.1411

هدد ،  786الشهيد األول، محمد بن مكي الجزيني العداملي )ت  88)
 اللمعة الدمشقية، تحقيق وتعليق  السيد محمد كالنتر، انتشدارات

 هد. 1410داوري، قم المقّدسة، الطبعة األولى 
 965زين الدين بدن علدي الجبعدي العداملي )ت الشهيد الثاني،  89)

 هد ، حاشية الممتصر النافع، المحقق  مركز األبحاث والّدراسات
ا سددالمية، قسددم إحيدداء التددراث ا سددالمي، مركددز النشددر التددابع 

 هد. 1422لمكتب ا عالم ا سالمي، قم المشّرفة، الطبعة األولى 
املي الشددهيد الثدداني، زيددن الدددين بددن علددي الجبعددي العدد  90)

هد ، روض الجنان فدي شدرح إرشداد األذهدان، تحقيدق  965)ت
مركددز األبحدداث والدراسددات ا سددالمية، قسددم إحيدداء التددراث 
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ا سالمي، مركز النشدر التدابع لمكتدب ا عدالم ا سدالمي، قدم 
 ش.1380المشّرفة 

 965الشهيد الثاني، زين الددين بدن علدي الجبعدي العداملي )ت  91)
اللمعة الدمشقية، تصدحيح وتعليدق  هد ، الروضة البهية في شرح 

السيد محمد كالنتر، منشورات جامعدة النجدف الدينيدة، الطبعدة 
 هد. 1398هد ، الطبعة الثانية  1386األولى، 

 965الشهيد الثاني، زين الدين بدن علدي الجبعدي العداملي )ت  92)
هد ، الروضة البهية فدي شدرح اللمعدة الدمشدقية، مجمدع الفكدر 

 هد. 1427، الطبعة الثالثة ا سالمي، قم المقّدسة
 965الدين بدن علدي الجبعدي العداملي )تالشهيد الثاني، زين   93)

حداث هد ، الفواسد الملية لشرح الرسالة النفلية، تحقيق  مركدز األب
قسددم إحيدداء التددراث ا سددالمي، لجنددة  -والدراسددات ا سددالمية 

التحقيق  محمد حسين مولوي، إسماعيل بيک مندالوي، حسدان 
سين بني هاشدمي، محمدد حسدين مشدهداني، مكتدب فراد،، ح

 ا عالم ا سالمي، قم المقّدسة.
 965الشهيد الثاني، زين الدين بدن علدي الجبعدي العداملي )ت  94)

هد ، مسالك األفهام إلى تنقيح شراسع ا سالم، تحقيدق  مؤسسدة 
 هد. 1413المعارف ا سالمية، الطبعة األولى 
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 965جبعدي العداملي )تالشهيد الثاني، زين الدين بدن علدي ال  95)
، هد ، المقاصد العلية في شرح الرسالة األلفيدة وحاشديتا األلفيدة

تحقيق  مركز األبحاث والدراسات ا سالمية، قسم إحيداء التدراث 
 ا سالمي، مكتب ا عالم ا سالمي، قم المقّدسة.

هد ، دروه فدي  1400الشهيد الصدر، محّمد باقر بن حيدر )ت  96)
، مؤسسة النشر ا سالمي، قدم المقدسدة علم األصول )الحلقات 

 هد. 1410
َيباني، محمد بن الحسن )ت  97) هد ، األصل المعدروف بدد  189الشَّ

المبسددوط، المحقددق  أبددو الوفددا األفغدداني، إدارة القددرآن والعلددوم 
 ا سالمية، كراتشي.

الصا رجي، أسعد محمد سعيد )معاصر ، الفقه الحنفي وأدلتده،   98)
 هد. 1421المية، كراتشي، الطبعة األولى إدارة القرآن والعلوم ا س

هدد ،  381الصدو ، محمد بن علي بن الحسين بدن بابويده )ت  99)
قنع، تحقيق  مؤسسة ا مام الهادي  هد.1415، قم المشّرفة المم

هددد ، مددن ال  381الصدددو ، محمددد بددن علددي بددن بابويدده )ت  100)
كبدر الغفداري، مؤسسدة  يحضره الفقيه، تصحيح وتعليدق  علدي أ

ة المي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشدّرفة، الطبعدالنشر ا س
 الثانية.
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هدد ، الهدايدة فدي  381الصدو ، محمد بن علي بن بابويه )ت  101)
، الطبعدة األصول والفدروع، تحقيدق  مؤسسدة ا مدام الهدادي

 هد. 1418األولى 
هددد ، المصددنف،  211الصددنعاني، عبددد الددرزا  بددن همددام )ت  102)

المجلدس العلمدي، الهندد، المحقق  حبيب الرحمن األعظمدي، 
 هد. 1403الطبعة الثانية 

هد ،  اية المدرام  900الصيمري البحراني، مفلح بن حسن )ت  103)
فددي شددرح شددراسع ا سددالم، تحقيددق  الشدديخ جعفددر الكددوثراني 
العددداملي، دار الهدددادي للطباعدددة والنشدددر والتوزيدددع، الطبعدددة 

 هد. 1420األولى
مدالف هدد ، تلمديص ال 900الصيمري، مفلح بن حسدن )ت  104)

وخالصة االختالف، تحقيدق  السديد مهددي الرجداسي، إشدراف  
السدديد محمددود المرعشددي، مكتبددة آيددة اللدده العظمددى المرعشددي 

 هد. 1408النجفي العامة، قم المقّدسة، الطبعة األولى 
هددد ، ريدداض  1231الطباطبدداسي، علددي بددن محمددد علددي )ت  105)

نشدر المساسل في بيان أحكام الشرع بالدالسل، تحقيدق  مؤسسدة ال
لى ا سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقّدسة، الطبعة األو

 هد. 1412
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هددد ، المؤتلددف مددن  548الطبرسددي، فضددل بددن الحسددن )ت  106)
الممتلف بين أسمة السلف، حققده وقابلده  جمدع مدن األسداتذة، 
راجعه  السيد مهدي الرجاسي، مجمع البحوث ا سالمية، مشدهد 

، قم المقّدسة، الطبعدة األولدى المقّدسة، مطبعة سيد الشهداء
 هد. 1410

هددد ، حاشدددية  1231الطحطدداوي، أحمدددد بددن محمدددد )ت  107)
الطحطاوي على مراقدي الفدالح شدرح ندور ا يضداح، المحقدق  
محمد عبد العزيز المالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعدة 

 م.1997األولى 
هدد ، مجمدع  1085الّطريحي، فمر الدين بن محمد علدي )ت  108)

ين، المحقق  السيد أحمد الحسيني، انتشدارات مرتضدوي، البحر
 ش.1362الطبعة الثانية 

هدد ، الجمدل  460الطوسي محمد بدن الحسدن بدن علدي )ت  109)
والعقود في العبادات، تصحيح وتعليق وتقديم  محمد واعدظ زاده 

 المراساني.
هد ، االستبصدار،  460الطوسي، محمد بن الحسن بن علي )ت  110)

سدن الموسدوي المرسدان، دار الكتدب تحقيق وتعليق  السديد ح
 ش.1363ا سالمية، طهران، الطبعة الرابعة 
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هدد ، االقتصداد  460الطوسي، محمد بن الحسن بدن علدي )ت  111)
الهادي إلى طريق الرشداد، منشدورات مكتبدة جدامع جهلسدتون، 

 هد. 1400طهران
هدد ، تهدذيب  460الطوسي، محمد بن الحسدن بدن علدي )ت  112)

لسيد حسدن الموسدوي المرسدان، دار األحكام، تحقيق وتعليق  ا
 ش.1365الكتب ا سالمية، طهران، الطبعة الرابعة 

هدد ، المدالف،  460الطوسي، محمد بن الحسن بن علدي )ت  113)
التحقيق  جماعة من المحققين، مؤسسدة النشدر ا سدالمي، قدم 

 هد. 1407المشّرفة 
هدد ، الرسداسل  460الطوسي، محمد بن الحسن بدن علدي )ت  114)

 العشر.
هدد ، المبسدوط  460، محمد بن الحسن بن علدي )تالطوسي  115)

في فقه ا مامية، صححه وعّلق عليه  السيد محمد تقي الكشفي، 
المكتبددة المرتضددوية  حيدداء اآلثددار الجعفريددة، الطبعددة الثالثددة 

 هد.1387
هد ، النهايدة فدي  460الطوسي، محمد بن الحسن بن علي )ت  116)

 قم المقّدسة.مجرد الفقه والفتاو،، انتشارات قده محمدي، 
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هدد ،  1030العاملي، محمد بن الحسن ابن الشهيد الثداني )ت  117)
استقصدداء االعتبددار فددي شددرح االستبصددار، تحقيددق  مؤسسددة آل 

 هد. 1419 حياء التراث، قم المقّدسة، الطبعة األولى  البيت
هدد ، مددارك  1009العاملي، محمدد بدن علدي الموسدوي )ت  118)

 ق  مؤسسدة آل البيدتاألحكام في شرح شراسع ا سالم، تحقي
 هد. 1410 حياء التراث، مشهد المقّدسة، الطبعة األولى، 

هدد ،  1228العاملي، محمدد جدواد بدن محمدد الحسديني )ت  119)
 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة، حققه وعّلق عليده  الشديخ
محمد باقر المالصي، مؤسسة النشر ا سدالمي التابعدة لجماعدة 

 هد. 1419الطبعة األولى  المدرسين، قم المشّرفة،
هد ، شرح تبصرة  1361العراقي، ضياء الدين بن ماّل محمد )ت  120)

المتعلمين، تحقيق  الشديخ محمدد الحسدون، تحقيدق  مؤسسدة 
ة النشر ا سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقّدسة، الطبعد

 هد. 1414األولى 
 هدد ، 726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  121)

 إرشاد األذهان إلى أحكام ا يمان، تحقيق  الشيخ فاره الحسون،
 مؤسسة النشر ا سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشدّرفة،

 هد. 1410الطبعة األولى 
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هدد ،  726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  122)
تبصددرة المتعلمددين فددي أحكددام الدددين، تحقيددق  السدديد أحمددد 

يخ هادي اليوسفي، انتشارات فقيه، تقدديم  الشديخ الحسيني والش
 ش.1368حسين األعلمي، الطبعة األولى 

هدد ،  726العاّلمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  123)
تحرير األحكام الشرعية على مذهب ا ماميدة، المحّقدق  الشديخ 

، إشدراف  آيدة اللده إبراهيم البهادري، مؤسسة ا مام الّصداد 
 هد.  1420اني، قم المقّدسة، الطبعة األولى جعفر السبح

هدد ،  726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  124)
 حياء التدراث، قدم  تذكرة الفقهاء، تحقيق  مؤسسة آل البيت

 هد. 1414المقّدسة، الطبعة األولى 
هدد ،  726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  125)

ة الحالل والحرام، تحقيق  مؤسسة النشدر قواعد األحكام في معرف
لدى ا سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشّرفة، الطبعة األو

 هد. 1413
هدد ،  726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  126)

ممتلدف الشديعة فدي أحكدام الشدريعة، تحقيدق  مؤسسدة النشدر 
ى الطبعة األولدا سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشّرفة، 

 هد. 1412
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هدد ،  726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  127)
منتهى المطلب في تحقيق المدذهب، التحقيدق  قسدم الفقده فدي 
مجمدع البحدوث ا سدالمية، مؤسسدة الطبدع والنشدر فدي العتبددة 
الرضددوية المقّدسددة، تقددديم الدددكتور محمددود البسددتاني، مشددهد 

 هد.1412المقّدسة، الطبعة األولى 
هدد ،  726العالمة الحّلي، الحسن بن يوسف بدن المطّهدر )ت  128)

 نهاية ا حكام في معرفة األحكام، تحقيق  السيد مهدي الرجاسي،
 حياء التدراث، مؤسسدة إسدماعيليان، قدم  مؤسسة آل البيت

 هد. 1410المقّدسة، الطبعة الثانية 
هدد ، عمددة القداري شدرح  855الَعْيني، محمود بن أحمد )ت  129)

 صحيح البماري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
هدد ، قواعدد  1412الغريفي، محّي الدين بن محمدد جدواد )ت  130)

 م.1986الحديث، دار األضواء، بيروت، الطبعة الثانية 
هدد ، كشدف  690الفاضل اآلبي، الحسن بدن أبدي طالدب )ت  131)

الرموز فدي شدرح الممتصدر الندافع، تحقيدق  الشديخ علدي بنداه 
، والحاج آ ا حسين اليزدي، مؤسسة النشر ا سدالمي االشتهاردي

 هد. 1408التابعة لجماعة المدرسين، قم المشّرفة 
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هدد ، كشدف  1137الفاضل الهنددي، محمدد بدن الحسدن )ت  132)
عة اللثام عن قواعد األحكام، تحقيق  مؤسسة النشر ا سالمي التاب

 هد. 1416لجماعة المدرسين، قم المشّرفة، الطبعة األولى 
هدد ،  770المحققين، محمد بن الحسن بدن يوسدف )ت فمرم   133)

إيضاح الفواسد فدي شدرح إشدكاالت القواعدد، نّمقده وعّلدق عليده 
وأشرف على طبعه  السيد حسين الموسدوي الكرمداني، والشديخ 
علدي بنداه االشددتهاردي، والشديخ عبدد الددرحيم البروجدردي، قددم 

 هد. 1387المقّدسة، الطبعة األولى 
هددد ، كتدداب العددين،  170ن أحمددد )تالفراهيدددي، المليددل بدد  134)

تحقيق  الدكتور مهدي الممزومي والددكتور إبدراهيم السدامراسي، 
 هد. 1409مؤسسة دار الهجرة، قم المقّدسة، الطبعة الثانية 

الفّياض، محمد إسدحا  بدن محمدد رضدا )معاصدر ، تعداليق   135)
 مبسوطة على العروة الوثقى، مكتبة المحالتي، قم المقّدسة.

هددد ، القدداموه  817ي، محمددد بددن يعقددوب )تالفيروزآبدداد  136)
المحي،، تحقيق  مكتدب تحقيدق التدراث فدي مؤسسدة الرسدالة، 
وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  إشراف  محمد نعيم العرقسم

 م. 2005 -هد  1426والتوزيع، بيروت، الطبعة الثامنة 
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هددد ، مفدداتيح  1091الفدديض الكاشدداني، محمددد محسددن )ت  137)
السيد مهدي رجاسي، مجمع الذخاسر ا سالمية، الشراسع، تحقيق  

 هد. 1401قم المقّدسة 
هدد ، المصدباح  770الفيومي الحموي، أحمد بدن محمدد )ت  138)

المنير، المحقق  يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرّية، بيروت، 
 هد. 1418الطبعة الثانية 

هد ، شرح مسند أبي حنيفدة،  1014القاري، علي بن محمد )ت  139)
يخ خليل محيي الدين المديس، دار الكتدب العلميدة، تحقيق  الش

 م.1985بيروت، الطبعة األولى 
هددد ،  481القاضددي الطرابلسددي، عبددد العزيددز بددن البددّراج )ت  140)

المهّذب، مؤسسة النشر ا سالمي التابعة لجماعة المدرسين، قدم 
 هد. 1406المشّرفة 

القاضي المعدافري أبدو بكدر محمدد بدن عبدد اللده بدن العربدي   141)
هد ، المسالك في شرح موطا مالك، طبعة دار المغدرب  543)ت

 االسالمي.
هدد ،  363القاضي النعمان المغربي، النعمدان بدن محمدد )ت  142)

  دعاسم ا سالم وذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام، تحقيدق
 م. 1963آصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف، القاهرة 
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بدن نصدر البغددادي  القاضي، أبو محمد عبد الواهب بدن علدي  143)
هد ، كتاب التلقين، طبع الرياض، مكدة  422د  362السلماسي )

 المكرمة.
القلشداني المغربدي المددالكي أبدي العبداه أحمددد بدن محمددد   144)

هد ، تحرير المقالة فدي شدرح الرسدالة، دار ابدن حدزم،  863)ت
 بيروت.

القمي، تقي بن حسين )معاصر ، الددالسل فدي شدرح منتمدب   145)
 1423المحالتي، قم المقّدسدة، الطبعدة األولدى  المساسل، مكتبة

 هد.
القمي، تقي بن حسين )معاصر ، مباني منهاج الصدالحين، دار   146)

 هد. 1418السرور، بيروت 
 القيرواني المالكي عبد الله أبو محمد بن عبد الرحمن أبي زيدد  147)

هد ، رسالة ابن أبي زيد، مجموعدة  فقده المدذهب  389د  310)
 ثقافية، بيروت، لبنان.المالكي، المكتبة ال

هدد ،  587الكاشاني ]أو الكاساني[، أبدو بكدر بدن مسدعود )ت  148)
 بداسع الصناسع في ترتيدب الشدراسع، المكتبدة الحبيبيدة، باكسدتان،

 م.1989الطبعة األولى 
هد ، كشدف الغطداء  1228كاشف الغطاء، جعفر بن خضر )ت  149)

 - عن مبهمات الشريعة الغراء، تحقيق  مكتب ا عالم ا سدالمي
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فرع خراسان، المحققون  عباه تبريزيان ومحمد رضدا طاهريدان 
وعبددد الحلدديم الحّلددي، مركددز النشددر التددابع لمكتددب ا عددالم 

 ش.1380 -هد  1422ا سالمي، قم المشّرفة، الطبعة األولى
هدد ، الكدافي، صدححه  329الكليني، محمد بن يعقدوب )ت  150)

كبر الغفداري، دار الكتدب ا سدالم ية، طهدران، وعّلق عليه  علي أ
 ش.1367الطبعة الثالثة 

هدد ، مدالذ األخيدار  1111المجلسي، محمد باقر بن محمد )ت  151)
في فهم تهذيب األخبار، تحقيق  السيد مهدي الّرجداسي، باهتمدام 
 السّيد محمود المرعشي، أعاد النظر فيه وأشرف على طبعه  السيد
ة أحمد الحسيني، مكتبة آية الله المرعشي النجفدي، قدم المقدسد

 هد. 1406
م مجموعة من المؤلفين من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهي  152)

مصددطفى، أحمددد الزيددات، حامددد عبددد القددادر، محمددد النجددار 
 )معاصرون ، المعجم الوسي،، دار الدعوة.

مجموعة من المؤلفين، الموسدوعة الفقهيدة الكويتيدة، إصددار    153)
بعددة الثانيددة وزارة األوقدداف والشددؤون ا سددالمية، الكويددت، الط

 م.1986
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هددد ، شددراسع  676المحقددق الحّلددي، جعفددر بددن الحسددن )ت  154)
ا سددالم فددي مسدداسل الحددالل والحددرام، تعليددق السدديد صدداد  

 هد.1409الشيرازي، انتشارات استقالل، طهران، الطبعة الثانية 
هدد ، الممتصدر  676المحقق الحّلي، جعفر بدن الحسدن )ت  155)

ت ا سدالمية فدي مؤسسدة النافع في فقه ا مامية، قسدم الدراسدا
 هد. 1410هد ، الطبعة الثالثة  1402البعثة، طهران، الطبعة الثانية 

هدد ، المعتبدر فدي  676المحقق الحّلي، جعفر بن الحسن )ت  156)
شرح الممتصر، حققه وصححه  عّدة من األفاضل تحت إشدراف 

، قدم آية الله ناصر مكارم الشديرازي، مؤسسدة سديد الشدهداء
 ش.1364المقّدسة 

هددد ، جددامع  940المحقددق الكركددي، علددي بددن الحسددين )ت  157)
 حياء  المقاصد في شرح القواعد، تحقيق  مؤسسة آل البيت

 هد.1408التراث، قم المشّرفة، الطبعة األولى 
هددد ، رسدداسل  940المحقددق الكركددي، علددي بددن الحسددين )ت  158)

المحقق الكركي، تحقيق  الشيخ محمد الحسون، إشراف  السديد 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفدي، قدم  محمود المرعشي،

 هد. 1409المقّدسة، الطبعة األولى 
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هدد ، الهدايدة فدي شدرح  593الَمْرِ يناني، علي بن أبي بكر)ت  159)
 بداية المبتدي، المحقق  طالل يوسف، دار إحياء التراث العربدي،

 بيروت.
نتهدى  1419المروج، محمد جعفر بن محمد علدي )ت  160) هدد ، مم

راية ف  ي توضيح الكفاية، إعداد وتحقيق  محمد علي بن محمدالدِّ
جعفددر المددروج، طليعددة النددور، قددم المشددّرفة، الطبعددة األولددى 

 هد.1428
هدد ، أصدول الفقده،  1383المظفر، محمد رضا بن محمدد )ت  161)

 هد. 1425إسماعيليان، قم المقدسة، الطبعة الثالثة عشر 
قنعدة، هدد ، المم  413المفيد، محمد بن محمد بن النعمدان )ت  162)

تحقيق  مؤسسة النشر ا سالمي التابعة لجماعدة المدرسدين، قدم 
 هد. 1410المشّرفة، الطبعة الثانية 

ده )ت  163) هدد ، التنقديح  826المقداد السيوري، مقداد بن عبدد اللَّ
الراسدددع لممتصدددر الشدددراسع، تحقيدددق  السددديد عبدددد اللطيدددف 
الكوهكمري، مكتبدة آيدة اللده العظمدى المرعشدي النجفدي، قدم 

 هد. 1404ّدسة المق
هدد ، مجمدع  993المقّده األردبيلي، أحمدد بدن محمدد )ت  164)

الفاسدة والبرهان في شرح إرشاد األذهدان، صدححه ونمقده وعّلدق 
عليه وأشدرف علدى طبعده  مجتبدى العراقدي، والشديخ علدي بنداه 
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االشددتهاردي، وحسددين اليددزدي األصددفهاني، منشددورات جماعددة 
 سة.المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقّد 

المناوي، محمدد المددعو بدد عبدد الدر وف بدن تداج العدارفين   165)
هد ، التوقيف على مهمات التعداريف، عدالم الكتدب،  1031)ت

 هد. 1410القاهرة، الطبعة األولى 
هد ، ممتصر المليل، طبدع  897الموا  محمد بن يوسف )ت  166)

 هد. 1416االول 
وِصلي، عبد الله بن محمود )ت  167) لتعليدل هد ، االختيدار  683المم

الممتار، تعليقات  الشيخ محمود أبو دقيقة )مدن علمداء الحنفيدة 
ومدره بكّليدة أصدول الددين سدابقًا ، الناشدر  مطبعدة الحلبدي، 

 م.1937القاهرة 
باب في شرح  1298الميداني، عبد الغني بن طالب )ت  168) هد ، اللُّ

الكتاب، حققه وفصله وضبطه وعّلق حواشيه  محمد محيي الدين 
 ، المكتبة العلمية، بيروت.عبد الحميد

هدد ، تنقديح مبداني  1427الميرزا التبريزي، جواد بن علدي )ت  169)
، الطبعدة األولدى العروة، كتاب الصالة، دار الصّديقة الشهيدة

 هد. 1431
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هددد ، منهدداج  1427الميددرزا التبريددزي، جددواد بددن علددي )ت  170)
 -م 2005الصددالحين، مدددين، قددم المشددّرفة، الطبعددة األولددى 

 هد.1426
هدد ،  1231ميرزا القمي، أبدو القاسدم بدن محمدد حسدن )تال  171)

مناهج األحكام، تحقيق  مؤسسة النشر ا سالمي التابعة لجماعدة 
 هد. 1420المدرسين، قم المشّرفة، الطبعة األولى 

هدد ، كتداب  1355الناسيني، محمد حسين بن عبد الدرحيم )ت  172)
الصالة، تقريرات الفقيه المحقق الشديخ محمدد علدي الكداظمي 

هددد ، تحقيددق  مؤسسددة النشددر ا سددالمي  1365المراسدداني )ت
 هد. 1411التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرفة، الطبعة األولى 

الناسيني، محمد حسين بن عبد الدرحيم، أجدود التقريدرات فدي   173)
 ش.1369أصول الفقه، الطبعة الثانية 

هددد ، رجددال النجاشددي،  450النجاشدي، أحمددد بددن علددي )ت  174)
السيد موسى الشبيري الزنجداني، مؤسسدة النشدر  تحقيق  الحّجة

لدى االسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشّرفة، الطبعة األو
 هد. 1407

هد ، جواهر الكدالم فدي  1266النجفي، محمد حسن بن باقر )  175)
شرح شراسع ا سالم، حققه وعّلق عليه  الشيخ عبداه القواداني، 

 ش.1367 دار الكتب ا سالمية، الطبعة الثالثة
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راقي، أحمد بن محمد مهدي )ت  176)   ، مسدتند الشديعة 1244النَّ
 حيداء  في أحكام الشريعة، تحقيق ونشر  مؤسسة آل البيدت

التددراث، مشددهد المقّدسددة، سدداعدت وزارة الثقافددة وا رشدداد 
 .هد1415ا سالمي على طبعه، الطبعة األولى 

  ، مسدتْدَركهدد1320النوري، ميرزا حسين بن محمد تقدي )ت  177)
 حياء  الوساسل ومستْنَب، المساسل، تحقيق  مؤسسة آل البيت

 هد.1407التراث، قم المشّرفة، الطبعة األولى، 
ووي، يحيى بن شرف )ت  178) هد ، المنهاج شدرح صدحيح  676النَّ

مسلم بن الحجداج، دار إحيداء التدراث العربدي، بيدروت، الطبعدة 
 هد. 1392الثانية 

هد ، المسند الصحيح  261النيسابوري، مسلم بن الحجاج )ت  179)
، دار ابن حزم، الممتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله

 م.1998بيروت، الطبعة الثانية 
هد ، مصباح الفقيه،  1322الهمداني، رضا بن محمد هادي )ت  180)

تحقيق  محمد البداقري وندور علدي الندوري ومحمدد الميرزاسدي، 
ندور الددين  المؤسسة الجعفرية  حيداء التدراث، إشدراف  السديد

جعفريدان، المؤسسددة الجعفريدة  حيدداء التدراث، قددم المقّدسددة، 
 هد. 1417الطبعة األولى 
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هدد ، الجدواهر  1417وجداني فمر، قدرة الله بن سيف الله )ت  181)
الفمرية في شدرح الروضدة البهيدة، مؤسسدة سدماء الثقافيدة، قدم 

 ش.1391المقدسة، الطبعة المامسة 
هدد ،  1205بن محمد أكمل )ت الوحيد البهبهاني، محّمد باقر  182)

مة مصابيح الّظالم في شرح مفاتيح الّشراسع، تحقيق  مؤّسسة العالّ 
 هد. 1424المجّدد الوحيد البهبهاني، الطبعة األولى 

الوحيد المراساني، محمد حسين بن حسن )معاصدر ، منهداج   183)
، قدم المقدسدة، الطبعدة الصالحين، مدرسة ا مام باقر العلوم

 هد. 1427الرابعة 
هدد ، العدروة  1337اليزدي، محمد كاظم بن عبدد العظديم )ت  184)

الوثقى مع تعاليق ا مام المميني، تحقيق  مؤسسدة تنظديم ونشدر 
 ش.1380آثار ا مام المميني، طهران 
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