
١٠٢١٣٢٢ 
 

١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

 ٢ه
  ٢ح 
  
  

  ١٢ س 
  
  
  
  

   امينيسالم والمسلمين اال حجت: استاد
   آقاي سلگي :آموزشيار 



١٠٢١٣٢٢ 
 

١٢  
 )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

١

 مقدمه 

هر انساني براي سير الي اهللا و رسيدن به مطلوب مطلق و ذاتي بايد قيام به انجام واجبات و ترك محرمات داشته 
  .واهد شد ميسر نخ رسيدن به هدف واالي انساني ،و بدون انجام اين دوباشد 

كه خداوند از روي لطف تقنين نموده است بايد ابتداء واجبات و محرماتي و هر انساني براي قيام به اين دو مهم 
  .را ياد بگيرد و بعد به عمل به آنها قيام نمايد 

  . به دنبال ياد گرفتن احكام مهم ترين عمل عبادي يعني نماز هستيم در اين دروس
 در اين . كه اعالم حرمت غير خدا بود را بيان كرديم، از احكام تكبيرة االحرامو برخيدر درس گذشته احكام نيت 

روردگار است پ احكام قيام نماز كه نشانه ادب انسان در مقابل  نيز االحرام وة بقيه احكام تكبير به بياندرس
  .خواهيم پرداخت
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٢

  متن عربي
من زاد في صالته «: ) عليه السالم(اللّه قال أبوعبد: بصيرة أبيفللعموم في صحيح  و اما البطالن بالزيادة العمدية.5

  .1»فعليه اإلعادة
 . بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا»ال تعاد«ه في حديث نفالطالق المستثني م و اما عدم البطالن بالزيادة السهوية. 6

  .و هو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدمة
، بأن ذلك ال يمنع من عمومه  مدفوعة،لعدم تصور الزيادة في الطهور و القبلة و الوقتو دعوى اختصاصه بالنقيصة 
  .في الباقي بعد تصورها فيه

  القيام
  .المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير االحرام و قبيل الركوع

  .و في غير ذلك يكون واجبا غير ركني
  و من ال يتمكّن من القيام يصلّي جالسا

  . من قدر على القيام في بعض الصالة بعضو
  :و المستند في ذلك

 ألن ،و المختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدمتين. ففي مقدارها خالف  اما مقدار ركنية القيام.1
ان ركنيته حالة التكبير  اال.  لعدم كونه أحد الخمسة المستثناةة مطلقا و ان كان هو عدم ركني»ال تعاد«المناسب لحديث 

  2 »ان وجبت عليه الصالة من قيام فنسي حتى افتتح الصالة و هو قاعد فعليه أن يقطع صالته «:بموثقة عمارقد ثبتت 
لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي حيث انه عبارة عن االنحناء الخاص عن قيام و و ركنيته قبيل الركوع قد ثبتت، 

  .االخالل به اخالل به
و قد .  بعد عدم سقوط الصالة بحالفينبغي أن يكون  واضحاً  و اما االنتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام.2

ان : ما حد المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال: )عليه السالم(اللّه سألت أباعبد«: عليه ايضا صحيحة جميلدلّت 
  . و غيرها 3»ذا قوي فليقمالرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه إ

  .فيمكن استفادته من ذيل الصحيحة المتقدمة  لتبعيض للقادر على القيام في الصالةو اما ا. 3

                                                 
  .2حديث  ،من ابواب الخلل الواقع في الصالة 19باب  ائل الشيعة؛وس- ١
 .1حديث  ، من ابواب القيام13باب :ل الشيعة؛وسائ-  2
 .3حديث  ، من ابواب القيام6 باب :ائل الشيعةوس-  3
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٣

   االحرامةتكبير
  :باشد كه عبارتند از  االحرام داراي شش مسئله مية كه تكبيردر مباحث قبل بيان شد

 آن موجب بطالن 1ترك عمدي.3. د با صيغه اهللا اكبر باشدبايحتما .2.  و بلكه ركن است،االحرام واجبة تكبير.1
مدي آن موجب بطالن نماز زياد كردن و تكرار ع.5.  آن موجب بطالن نماز مي شود2ترك سهوي.4. نماز مي شود

  .شود رار سهوي آن موجب بطالن نماز نميزياد كردن و تك.6. مي شود
  مستند اين مسائل 

   .بيان شد و در اين درس، مستند ديگر مسائل اين بحث ارائه مي شود بلي در درس قله اولر مسئامستند چه
   پنجم مسئلهمستند 

 صحيحه ابي بصير  ،دليل اين حكم ؛ نمازش باطل مي شود، االحرام بگويدة دو تكبيرگفته شد كه اگر كسي عمداً
 اين .  3» بايد نمازش را اعاده كندهر كس در نمازش چيزي اضافه كند« :ندمودكه فراست  )عليه السالم(از امام صادق 

 االحرام زيادي در نماز بخواند ة تكبير هركس عمداًلذاشود  االحرام نيز ميةحديث اطالق دارد و شامل تكبير
   نمازش باطل مي شود

  مستند مسأله ششم 
 است اين حكم آن دليل ،شود، نمازش باطل نمي االحرام اضافي در نماز بگويدة تكبيربيان شد كه اگر كسي سهواً

اخالل به  است كه نماز در صورتي كه   مقتضاي اين اطالق آن ،4 اطالق دارد»ال تعاد«منه حديث مستثني كه 
قبله ،طهور ،ركوع ، سجود  :پنج چيز كه عبارتند ازاخالل در شود مگر ، باطل نميعمد باشدغيراجزاء و شرائطش 

 ة دو تكبير پس در صورتي كه شخص سهواًنيست اين موارد زءج االحرام ةو تكبيربا توجه به اين كه  .و وقت
  .ر نماز بگويد نمازش باطل نمي شوداالحرام د
شود و  واسطه كم كردن اجزاء و شرائط ميبهدر نماز شامل اخالل فقط آيا حديث ال تعاد ال اين است كه حال سؤ

  ؟گردد باشد نيز مي يا اينكه شامل صورتي كه اخالل به واسطه زياد كردن اجزاء و شرائط
   .شود سهوي ميكردن هر دو صورت نقصان و زياد ظاهر حديث اطالق دارد و شامل:جواب

                                                 
معجم مصطلحات و االلفاظ .(أى قصده: »ليه و لهتعمده و تعمد له و عمد إ«: ء و االستناد إليه، و هو المقصود بالنية، يقال قصد الشي:  اللغةفي: العمد. ١

 .).539 ص2، ج ؛الفقهيه
  :خطأ عن غفلة، و ذلك قسمان:  و السهو. ٢

  .أن ال يكون من اإلنسان جوالبه و مولداته، كمجنون سب إنسانا: أحدهما
  .أن يكون منه مولداته كمن شرب خمرا، ثم ظهر منه منكر ال عن قصد إلى فعله: الثاني
 ،2 ج،معجم الفقه و االلفاظ الفقهيه(.»لَّذِينَ هم عنْ صالتِهِم ساهونَا«: مأخوذ به، و على نحو الثاني ذم اللّه تعالى فقال، معفو عنه، و الثاني،لو األو
 .).302ص

 .2حديث  ،من ابواب الخلل الواقع في الصالة 19باب ؛وسائل الشيعة- -  3
  .باشد؛ مثال اينگونه است كه ال تعاد الصالة لشئي اال من خمسمنه در اين حديث در تقدير ميمستثني- ٤
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٤

 ،قبله و طهور ،شود زيرا در وقتديث ال تعاد شامل صورت زيادي نميبرخي از فقها گفته اند كه ح :اشكال
   ؛زيادت معنا ندارد

 ، زياديوقتي كه لفظ عموميت داشت و در بعضي از افراد  ولي؛ در اين موارد معنا نداردهر چند زيادي: جواب
  . شود از افراد مانع از عموميت لفظ نمي در بعضي  عدم تصور زياديبود،معنا داراي 
 ، اما االحرام بكندةحديث ال تعاد هر چند داللت بر عدم لزوم اعاده نماز در صورت زياد كردن تكبير :اشكال

 كند بايد زيادهر كس در نماز چيزي را  «:كه در آن حضرت فرموده بودندبصير است روايت ابيمعارض با 
  .»نمازش را اعاده نمايد 

-  حديث ال تعاد حاكم بر صحيحه ابي تعارضي وجود ندارد بلكه،بصيربين حديث ال تعاد و صحيحه ابي: جواب

  1.باشد بصير مي
  تطبيق 

من زاد في صالته : )عليه السالم(اللّه قال أبوعبد«: صيرحة أبي فللعموم في صحي  و اما البطالن بالزيادة العمدية.5
  2.»فعليه اإلعادة

 بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا و ،ه في حديث ال تعادنفالطالق المستثني م  و اما عدم البطالن بالزيادة السهوية.6
  .هو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدمة

دم تصور الزيادة في الطهور و القبلة و الوقت مدفوعة بأن ذلك ال يمنع من عمومه  في و دعوى اختصاصه بالنقيصة لع
  .الباقي بعد تصورها فيه

 عموميت داشتن صحيحه ابي بصير دليلشود به  االحرام باطل ميةاما اينكه نماز به خاطر زياد كردن عمدي تكبير
  ».ي در نمازش اضافه كند بايد نمازش را اعاده نمايد هر كس چيز«: فرمودند   )عليه السالم(است كه امام صادق 

منه در حديث ال سبب اطالق مستثني به ،شود االحرام باطل نميةاما اينكه نماز به واسطه زياد كردن سهوي تكبير
 و اين حديث حاكم بر صحيحه ابي بصير .اين كه اين حديث شامل حالت زياد كردن نيز بشودبنابر. باشدتعاد مي

  .كه قبال گذشت است 

                                                 
 يعني يكي از دو دليل ؛ مي باشد، موضوعي: الف ؛حكومت به دو گونه مي باشد ناظر و مفسر بودن دليلى نسبت به دليلى ديگر؛ :حكومت . ١

 موضوع دليل ،كه دليل دوم)المتقي عالم (و )اكرم العلماء(هد مثل دو يا اينكه موضوع آن را توسعه ميتضييق مي كند موضوع دليل ديگر را تعبدا ً
يعني يكي از .  محمولي است:ب و . تضييق كرده است -يعني عالم را -كه موضوع دليل ديگر را ) الفاسق ليس بعالم (اول را توسعه مي دهد و 

ومت حديث ال تعاد بر ك ح. ثل حكومت ادله ال ضرر بر ادله وضوء م؛ دليل صادر شده است، ناظر بر دليل ديگر است و بعد از تصور آندو دليل،
  . از اين قسم مي باشد نيزاين صحيحه 

و دعوى ان الصحيحة ال تشمل الزيادة العمدية  . و حديث ال تعاد ال يمكن التمسك به كحاكم على الصحيحة لعدم كونه ناظرا إلى حالة العمد. ٢
  )..216 ص1،ج في الفقه االستداللي ةدروس تمهيدي(. االختصاص بالنادر قبيح دون التعميم لهلندرتها في حياة المؤمن مدفوعة بان
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٥

 ،قبله و وقت در نماز ، است زيرا كه زياد كردن طهور؛و اگر كسي ادعا كند حديث ال تعاد مختص به حالت نقيصه
عدم تصور زيادي اين موارد،  ،شود كه بعد از اينكه زيادت در بقيه موارد معنا دارد، اين گونه دفع ميمعنا ندارد

  .شودمانع از عموميت حديث ال تعاد نمي
Sco1:11:48 

FG1 

  
  
  
  
  

  قيام 
   :مطرح مي شوددر باب قيام له سه مسئ

 ولي ركن است ركن مي باشد و در غير اين دو صورت واجب ، االحرام و قبل از ركوعةرقيام در حال  تكبي.1
  .نيست 

   2. خواندنشستهبايد نماز را  ،ر تمام نمازاز قيام د1در صورت عجز.2
 بايد بعض نماز را ايستاده ، بر قيام دارد و در بعض ديگر عاجز از قيام است،قدرتدر بعض نماز نمازگزار اگر .3

   .و بعض ديگر را نشسته بخواند
  مستند مسأله اول 

  .اختالف وجود داردبودن قيام، در ركن 
  .1مي باشد ركن ، االحرام و قبل از ركوعة تكبيرفقط در حالقيام د ن بعضي مي گوي

                                                 
إذا نسبه إلى خالف الحزم، كأنه نسبه إلى العجز، و : »عجز عن األمر يعجز عجزا، و عجز فالن رأى فالن«: مصدر الفعل عجز، يقال:  العجز لغة. ١

ء، و صار في التعارف  أصله التأخر عن الشي: العجز: »مفردات الراغب«و في . فاته: ء أعجزه الشي: »المصباح«و في . التثبيط: الضعف، و التعجيز: العجز
  .ء، و هو ضد القدرة اسما للقصور عن فعل الشي

لعجز أن تلحق مشقة ال نعني بالعجز عدم اإلمكان فقط، بل في معناه خوف الهالك، و الذي اختاره اإلمام في ضبط ا: قال الرافعي: و في االصطالح
  .تذهب خشوعه

  .صفة وجودية تقابل القدرة و تقابل العدم و الملكة: العجز: و قال أهل األصول
جواز التكليف مبنى على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به، و هذا شرط في أداء حكم كل أمر، حتى أجمعوا على أن الطهارة : و يقول األصوليون

  .العاجز عنها ببدنه، بأنه لم يقدر على استعماله حقيقة، و ال على من عجز عن استعماله إال بنقصان يحل به، أو مرض يزاد بهبالماء ال تجب على 
 .).113 ص1، ج ؛شرح لمعه(البته اگر مي تواند بر چيزي تكيه كند و بايستد بايد اين كار را بكند و اگر از اين هم عاجز شد بعد بنشيند . ٢

  احكام تكبيرة االحرام

  .باشد زيرا وجوب آن از ضروريات دين مي ؛كه ركن است االحرام واجب و بلةتكبير.1
  .باشد، به سبب داللت سيره متشرعه» اهللا االكبر« بايد با صيغه حتماتكبير .2
  .باشدچون مقتضاي قاعده جزئيت همين ميشود و سهوي تكبير موجب بطالن نماز ميترك عمدي .3
 سهوي آن زياد كردن و تكرارولي ود شتكبير موجب بطالن نماز ميزياد كردن و تكرار عمدي .4

  .شودموجب بطالن نماز نمي



١٠٢١٣٢٢ 
 

١٢  
 )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

٦

 موارد ، زيرا قيام جزء؛استفاده كرد ركن بودن قيام را در هيچ حالتي توانحديث ال تعاد نمياز البته بايد دانست كه 
 االحرام و قبل از ةتكبير(در اين دو حالت را  قيام ن بودنكتوان رديگرميولي از روايات  .باشدشده نمياستثناء
را در حالت   االحرامة تكبير،فراموشيشخصي بر اثر : ثل موثقه عمار كه در آن آمده است م؛ استفاده كرد)ركوع

 و از اين ». بايد نماز را قطع كند و دوباره اعاده نمايد« :حضرت فرمودندكه نشسته خواند و نماز را شروع كرد 
   .تكبير بايد ايستاده باشدگفتن هنگام شخص شود كه روايت استفاده مي

 يعني به صرف ؛ استركوع قيام قبل از  ركوع مبتني بروع اين است كه قوام مفهوم قيام قبل از ركدليل ركن بودنو
در  2شودايستاده باشد ركوع گفته ميشخص  كه قبل از آن خم شدنيشود بلكه به ركوع گفته نمي ،خم شدن

چون ركوع از اركان  در واقع در ركوع خلل وارد كرده است و ، كسي كه به قيام قبل از ركوع خلل وارد كندنتيجه
  . شود ر آن خلل وارد كند نمازش باطل مي هر كس د باشد،نماز مي
  تطبيق 
  القيام

  .المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير االحرام و قبيل الركوع
  .و في غير ذلك يكون واجبا غير ركني
  و من قدر على القيام في بعض الصالة بعض3،و من ال يتمكّن من القيام يصلّي جالسا

و در غير اين دو صورت .4 است االحرام و قبل از ركوعة قيام در حال تكبيرركن بودن ،بين متأخرين معروف ،قيام
و كسي كه قادر بر  .قيام نيست بايد نشسته نماز بخواندو كسي كه قادر بر  .اگر چه واجب است ولي ركن نيست

  .دبعض آن را نشسته بخوان قيام در بعض نماز است بايد بعض نماز را ايستاده و
                                                                                                                                                                

   .باشدگويند قيام در هيچ حالتي ركن نميميبرخي ديگر . 1
 الركع بالضم و الركعة بالفتح و الضم في اللغة مطلق االنحناء و طأطأة الرأس، و في المفردات الركوع االنحناء فتارة يستعمل في الهيئة  :الركوع.- ٢

 ،و في اصطالح الشرع و الفقه عبارة عن انحناء خاص بقصد العبادةو ه .المخصوصة في الصالة و تارة في التواضع و التذلل إما في العبادة أو غيرها
و يعرض عليه الطلب الضمني المؤكّد و غيره، و  فاالنحناء بمنزلة الجنس و النية بمنزلة الفصل، و هو بهذا المعنى جزء من الصلوات الواجبة و المندوبة،

كر األصحاب أن الركوع مركب من خمسة أجزاء االنحناء الى حد خاص بنية الركوع، و و قد ذ .لو وقع لغير اللّه تعالى عرضت عليه الحرمة الشديدة
الذكر فيه، و الطمأنينة حال الذكر، و رفع الرأس إلى أن ينتصب، و الطمأنينة في الجملة حال االنتصاب، و الظاهر أن الركن يتحقق باألول و البواقي 

و هل الركن الذي هو حقيقة العمل عبارة من نفس االنحناء بالنية، فيكون من مقولة الفعل، أو عن الهيئة أجزاء غير ركنية ال تبطل الصالة بتركها سهوا، 
الحاصلة بتمام االنحناء، فيكون من قبيل الوضع، وجهان لكل منهما قائل، و تظهر الثمرة فيما إذا ركع في الفضاء المغصوب فينطبق عليه عنوانان عنوان 

 .).275 ص؛مصطلحات الفقه.(و يترتب عليه بطالن الصالة على األول دون الثاني. ول دون الثانيالصالة و الغصب على األ
  .).218 ص1، ج؛ في الفقه االستدالليةدروس تمهيدي. ( فان لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب األيمن مستقبل القبلة و إلّا فبما أمكن. ٣
ء جانبه الذي  ركن الشي: ء الجزء األقوى منه، و الجمع أركان كقفل و أقفال، و في المفردات ن الشيء، و الركن م  في اللغة ما يقوى به الشي الركن. 4

  .يسكن إليه و أركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها و بتركها بطالنها انتهى
ألقوى منه بحيث يبطل العمل بتركه عمدا و سهوا، و الركن في مصطلح الفقهاء يطلق على الجزء األصيل القويم من كل عمل، و كذا الشرط األصيل و ا

الوقت و الطهور : نظير تكبيرة اإلحرام و الركوع و السجدتان من الصالة، و الطهارة من الحدث منها، و يستظهر من صحيح ال تعاد الصالة إلّا من خمس
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٧

  :و المستند في ذلك
و المختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدمتين ألن . ففي مقدارها خالف  اما مقدار ركنية القيام.1

اال ان ركنيته حالة التكبير . 1المناسب لحديث ال تعاد و ان كان هو عدم ركنية مطلقا  لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة
  3 »ان وجبت عليه الصالة من قيام فنسي حتى افتتح الصالة و هو قاعد فعليه أن يقطع صالته «2قة عمارقد ثبتت  بموث

 حيث انه عبارة عن االنحناء الخاص عن قيام و ،و ركنيته قبيل الركوع قد ثبتت لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي
  4.االخالل به اخالل به
  مستند اين مسائل 
 اين است كه در دو ه بعضي از متأخرين اختيار كرده انداختالف وجود دارد و آنچر ركنيت قيام اما در مسئله مقدا

 مطلقا ركن نبودن قيام، اگر چه زيرا ؛ ركن مي باشد) االحرامةقيام قبل از ركوع و هنگام گفتنن تكبير(حالت گذشته
ولي ركنيت قيام در حال  - باشد شده نمياز پنج مورد استثناء زيرا قيام يكي  -  ؛با حديث ال تعاد تناسب دارد 

اگر نماز در حال قيام بر كسي واجب باشد ولي  «:شود كه حضرت فرمود االحرام با موثقه عمار ثابت ميةتكبير
  .»، بايد نماز را قطع كندفراموش كند و در حالي كه نشسته است نماز را شروع كند

گونه كه ؛ اين متقوم به قيام قبلي است،ت است كه مفهوم ركوعخاطر ثاببدين قبل از ركوع كمي و ركن بودن قيام 
 و اخالل به اين قيام قبل از ركوع اخالل وارد كردن در خود ركوع ؛ركوع عبارت است از خم شدن بعد از قيام

 ، در نتيجه نمازش باطلانجام دهد، تواند ركوع را كه ركن است، نمييعني اگر كسي اين قيام را انجام ندهد(است 
  ). .شودمي
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  مستند مسأله دوم 
                                                                                                                                                                

ير الركوع مقيد في مقام ركنيته بقيد أو قيود، فالوقت ركن و تفوت و القبلة و الركوع و السجود، ان األمور الخمسة أركان للصالة لكن الجميع منها غ
الصالة بتركه فيما إذا وقعت الصالة بتمامها قبله أو وقع بعضها قبله و لم يكن المصلي قد تحرى و كذا ال تبطل إذا وقعت ركعة منها في الوقت و 

  .).274 ص؛همصطلحالت الفق.(الباقي خارجه أو وقع جميعها بعده فإنها تصح قضاء
  
 ؛ في الفقه االستدالليةدروس تمهيدي. .(لو نظرنا الى مقتضى القاعدة األولية فالمناسب ركنيته في جميع الحاالت ألنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء . ١
.219 ص،1ج
 حديث موثّق، حديث قوى نيز ناميده به .تمام راويان آن توثيق شده باشند چه راويان امامي باشند و چه غير امامي را موثّق گويند كه  حديثى- ٢

  .شده است
 حجت نيست و يا در صورت عمل مشهور به مفاد آن حجت است و در غير آن صورت حجت  اينكه خبر موثّق مطلقا حجت است يا مطلقاًدر

 .).277 ص3، ج فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البيت(نيست، بين متأخران اختالف است
 .1حديث  ، من ابواب القيام13 وسائل الشيعة؛باب - ٣
و دعوى عدم تقومه بذلك بدليل تحقّقه من الجالس مدفوعة بأن الجالس حيث ان وظيفته اداء الركوع عن جلوس فال يكون ركوعه متقوما  - ٤

  .).218 ص،1 ج؛دروس تمهيديه في الفقه االستداللي.(بذلك بل باالستقامة الجلوسية بخالفه في من وظيفته القيام
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٨

 .شود، نماز در هيچ حالي ساقط نمي كه در اسالمدليلاين به  ؛در صورت عجز از قيام بايد نماز را نشسته خواند
: ند حضرت فرمود ي در روايتهمچنين. نشسته بخواند آنراايستاده بخواند بايدنماز را نتواند شخص پس هر وقت 

انسان شود كه هر وقت  فهميده مياين روايت كه از » بايستد، بايدتواند بايستدحساس كرد كه مياانسان هر وقت «
  .نتوانست بايستد الزم نيست بايستد 

  مستند مسأله سوم 
  . بايد بايستد ،شود كه اگر شخص در بين نماز قادر بر قيام شدذكر شده فهميده مياز روايت 
  تطبيق

و قد . فينبغي أن يكون  واضحا بعد عدم سقوط الصالة بحال وس عند عدم القدرة على القيام و اما االنتقال الى الجل.2
ان : ما حد المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال: )عليه السالم(اللّه سألت أباعبد«: عليه ايضا صحيحة جميلدلّت 

  . و غيرها 1»الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم
  2.فيمكن استفادته من ذيل الصحيحة المتقدمة   التبعيض للقادر على القيام في الصالةو اما  -3

 - شودانيم نماز در هيچ حالتي ساقط نميبعد از اينكه مي د  -عدم قدرت بر قيام بايد بنشينداما اينكه در صورت 
 حد مرضي كه : پرسيدم )عليه السالم(از امام صادق «و صحيحه جميل نيز بر آن داللت مي كند ؛ بايد واضح باشد

ند و براي او حرج ك كسي كه اشاره مي: حضرت فرمود؟قدر است آن مرض بايد نشسته نماز بخواند چصاحب
 اين طلب و غير اين روايت هم بر »، زماني كه قدرت داشت بايستدتر به خودش استو لكن خود او آگاه دارد 

  .كنند داللت مي

آن بعض  بايد ،كسي كه قادر بر ايستادن در بعض نماز است بيان شد مي توان استفاده نمودل صحيحه اي كه از ذي
  .را ايستاده بخواند

Sco3:25:55  
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  .3حديث  ، من ابواب القيام6وسائل الشيعة ؛باب . ١
  .).218 ص،1 ج؛في الفقه االستداللية دروس تمهيدي. (إذا دار األمر بين القيام للجزء السابق و الالحق رجح السابق.- ٢
  

 مسائل مربوط به نيت

 باشد و در غير اين دو االحرام و قبل از ركوع، ركن ميةرقيام در حال  تكبي. 1
  . ولي ركن نيست استواجب ، صورت

  . خواندنشستهبايد نماز را ر صورت عجز از قيام در تمام نماز، د. 2
، گر در بعض نماز قدرت بر قيام دارد و در بعض ديگر عاجز از قيام استا. 3

 .نماز را ايستاده و بعض ديگر را نشسته بخواندبايد بعض
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٩

  چكيده 
  .باشدبصير ميل آن صحيحه ابيشود و دلي االحرام باطل ميةنماز با زياد كردن عمدي تكبير .1
  .باشد منه در حديث ال تعاد ميق مستثنيشود و دليل آن اطالل نمي االحرام باطةنماز با زياد كردن سهوي تكبير .2
  .باشد، ركن مي االحرام و قبل از ركوعةقيام در حال تكبير .3
  .كسي كه عاجز از قيام است بايد نماز را نشسته بخواند  .4
  .كسي كه قادر بر قيام در بعض نماز است بايد بعض نماز را ايستاده بخواند  .5
  


