آفاق احلضارة اإلسالمية ،أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية
السنة احلادیة والعشرون ،العدد الثاين ،اخلریف والشتاء  1440-1439هـ .ق22-1 ،

مکانة األلفاظ العربية في األحکام الفقهية
سيدحسين آل طاها

*

الملخص
إ ّن اللغة العربية يف حقل العلـوم اإلسـالمية بينـةمه أهيتوـا ومهانتوـا .يف هـاا الحثـ
ناقشــنا اســتعذا هــاا اللغــة القرآنيــة يف اجملــا العلذــس اللســاين ــذ إ ــار ل ـ
الفق ـ ــال اإلس ـ ــالمس ،إ ّن الفق ـ ــال یتعلّـ ــع باللغ ـ ــة العربي ـ ــة يف قسـ ـ ـ العح ـ ــادات اللف ي ـ ــة
واملعامالت واألحهام .وحن يف مقام إثحات هـاا املو ـو  ،أي :حاجـة الفقـال إلـی
اللغــة العربيــة ،ودراســة منانــة األلفــاب العربيــة يف األحنــام الفقويــة ــا القــة ـري
القة الفقال م اجلوة التعليذية والتثقيقية ال ي ـا نـ اا اخلـا  .وقـد درسـنا مـ
العحـادات قسـ الةــالة الـ ي حتتـا إلـی األلفـاب العربيـة وأیضـات التلحيـة يف احلـ الــ ي
هـس ذـ مهـل لســاين .وههــاا يف بــاقس األحهــام الفقويــة الــ ي تةــل باأللفــاب العربيــة
ِ
وم هاا املنطلع جاءت أهية القس  .ويف املعامالت رحت كلّية املو و  ،أ ين
اللغ ــة العربي ــة .مـ ـ اجلـ ـدیر بال ــاكر أ ّن اس ــتعذا اللغ ــة العربي ــة يف حال ــة اارتي ــار
والقدرة لی النطع هبا متّفع ليوا ند الفقوـاء ويف حـا اا ـطرار أو اجلوـل أو
ــدم القــدرة ،ــا ــرق أرــری قــد أنــري إليوــا .وكــل هــاا األمــور هـس ألجــل أهيــة
اللغ ــة العربي ــة ال ــ ي ه ـ ـس لس ــان ن ــار اإلس ــالم ول ــال أدرلو ــا يف هاليف ــال إل ـ ـی
املهلّفني .املنو املتّحع يف هاا الحث وصيفس  -حتليلس.
الكلمات الرئيسة :الفقال اإلسالمی ،العحادات ،األحهام ،اللغة العربية.

* أستاذ مسا د يف قس الفقال واملحاين احلقوق اإلسالمية ،جبامعة نويد مچران أهواز،
اریخ الوصو  ،1397/6/28 :اریخ القحو 1397/9/13 :

shaltaha535@scu.ac.ir
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 .1المقدمه
م الوا ح أ ّن أكثر األحهام الشر ية ستفاد م األدلّة اللف يـة أي مـ الهتـا والسـنّة وهـا
ربيان ،فال منا م معرفة اللغة العربية وا قان قوا دها ألجـل اسـتنحا األحهـام ،وهـاا یلـمم
حـى العـري اِ قااـا ألنّـال ا حيــي جبذيـع أحنـاء اللغـة العربيـة وقوا ــدها وإّّنـا یعـر نـطرات منوــا.
وهــاا هــو املتفــع ليــال بــني فقوائنــا .اللغــة العربيــة لســان القــرآن الهــرّ كذــا صـ ّـر ا  -حــار
و عالی  -يف حمه كتابال ولق ْد نـ ْعل أنـَّو ْ یقولون إَِّّنا یـعلِّذـال بش مهـر لِسـان الَّ ِـاي یـْل ِثـدون إِلْي ِـال
ـني (النث ــل  )103وق ــا  -ع ــالی بِلِس ـ َ
ي محِـ ـ َ
أ ْج ِذ ـ هـس ا
ني
وه ــاا لِس ـ مه
ـان ــرِ ه
ـان ــرِ ي
ي محِ ـ مه
(الشعراء  )195إ ّن معرفة منانة هاا اللغة يف العلوم اإلسـالمية أمـر ـروري ،اسـيذا يف لـ
الفقال حي ا ّن التهاليف اللف يـة یعذـل هبـا بـالعل باللغـة العربيـة.ا فـی لـی أحـد أ ّن لسـان
القرآن ،أي :اللغة العربية لال مهانةمه راصةمه يف دوی الهتـ والحثـوا اإلسـالمية .لـاا صـنفت
كت وحبوا ریقة إسـالمية باللغـة العربيـة ،مثـل :الفقـال ،والتفسـري ،والعلـوم القرآنيـة ،والفلسـفة
اإلسالمية وإن مل یه كتّا هاا العلوم ربات ،وله لهون اللغة العربية ،لسان القـرآن ،فلوـاا
دون ــت الهت ـ بعن ـوان العل ــوم اإلس ــالمية ،واس ــتعلذت ــاا ا ــد  .وله ـ يف نط ــاق الفق ــال،
إ افة لی دوی الهت الفقوية ا امة باللغة العربية ،املس لة الّ ي ضيف لی أهيـة املو ـو
هس أ ّن التهاليف اللف ية ،ابّد وأن جتري باللغة العربيـة وهـاا هـو أصـل ،مثـل الةـالة أو صـي
العقود ،وإن كان يف املس لة األررية األمر أسول وكـون األلفـاب ربيـةت حيـ سـتعذل أكثـر يف
قود النها والطـالق ألاـا ـر ح بـالنواميل والعفـة ،حبثـت يف هـاا املقالـة الـدائل اللغویـة يف
ل الفقال اإلسالمس وما یرتّ ليوا م أحنـام فقويـة والوقـو لـی منانـة اللغـة العربيـة يف
األحنام اإلسالمية.

 1.1مسئلة البحث
الفق ــال اإلس ــالمس ل ـ ـی أربع ــة أقس ــام :العح ــادات ،والعق ــود ،واایقا ــات ،واألحه ــام .وله ـ ّـل
األقســام األربعــة هــاليف لف يــة ولســانية ،یوصــس الفقوــاء يف الر حــة األول ـی أ ّاــا جتــري و وــر
باللغــة العربيــة .ون ـرات يف هــاا املو ــو الــاي نحثثــال ،مسـ لتنا األصــلية هـس إثحــات أصــل منانــة
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اللغــة العربيــة يف ذكــر األحهــام الفقويــة .نای ـةت إل ـی األدلــة واملةــادر املعتــقة الفقويــة املوجــودة،
نثحت أ ّن الفقواء اإلسالميني والفقواء اإلماميـة قـد نـوا إلـی هـاا املسـ لة وأل ّن ر ایـة التهليـف
هامات باللغة العربية ،قد ألفتوا الن ر إليال و رحوا مسائل يف هاا الةدد .يف حا اارتيـار
كان ّ
والعل ـ باللغــة العربيــة ،والعذــل ب ـالتهليف اســيذا يف العحــادات واب ـ ّد أن یهــون باللغــة العربيــة.
وحن نـدر مسـائلال ا ّامـة ونناقِشـوا ونحـني اآراء املختلفـة للفقوـاء فيوـا .ويف هـاا الةـدد اذـا
یلس نطر األسئلة ال ي ح ّفم نا لنتابة هاا الحث :

 2.1أسئلة البحث
هامة جدات لتحيني أثر اللغة لی بيان األحهام الفقوية
يف هاا الحث هنا أسئلة ّ
 .1ما لِلّ ِ
غة العربية ِم ثري يف أداء العحادات؟
 .2ما للّغة العربية ِم

ثري يف املعامالت؟

 .3ما هس وظيفة م ایستطيع أن یتهلّ باللغة العربية؟

 3.1فرضيات البحث
ِ .1م ـ وجوــة ن ــر أكثــر الفقوــاء أ ّن العحـ ِ
ـادات مثــل الةــالة والتلحيــة يف احل ـ ّ اب ـ ّد وأن قــام
باللغة العربية.
 .2يف معامالت النها لِلشخص املختار ن ر أ ل الفقواء أن جتري بالعربية.
 .3الغــري قــادر ،ليــال أن یــتعلّ العربيــة لِلعحــادات ،واملض ـطّر مقحولــة حاد ــال ومعاملتــال حتّ ـی
یر فع ارا.
 4.1خلفية البحث
ـدون يف حبـ لذـس
یتّةف هاا الحث باجل ّدة حي جاء متشتت األوصا يف النتـ ومل ی ّ
ِ
طرقـت النتـ الفقويــة
وقـدجاء يف الهتـ الفقويـة املعتــقة ،قسـ العحـادات ،والةــالة واحلـ ّ و ّ
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إلــی وظيــف اللغــة العربيــة وقــد أنــارت إليــال هــاا الهت ـ مثــل كتــا  :ج ـواهر الهــالم حملذــد
حس ـ النجفــس حي ـ یحث ـ أیض ـات ـ األلفــاب العربيــة يف قِس ـ املعــامالت وفةــل ن ـرای
الة ــدد .ويف كت ــا
اإلجي ــا والقح ــو  .له ـ ـ ا وج ــد كت ـ ـ مس ــت ّقلة ع ــت اآراء يف ه ــاا َّ
العنـاوی ملريفتــا املرا ــالاي ،مقالــة حتــت نـوان :نــر اللّغــة العربيــة يف إجـراء صــيغة العقــد .ويف
كت األحادی مثل الهايف و وسائل الشيعة والتوای أیضات جاءت أحادی بةورة متفرقـة
يف األبوا الفقوية املختلفة.

 .2المفاهيم الفقهية
ـص بعلـ ـ ـ الشـ ـ ـریعة .ويف
الفق ه ههه  -ف ه ههي الل ه ههة :الفوـ ـ ـ والفطن ـ ــة .العلـ ـ ـ بالش ـ ــسء ي ر ـ ـ ّ
ااصـ ــطال  :هـ ــو العل ـ ـ باأل حهـ ــام الشـ ــر ية الفر يـ ــة املهتس ـ ـ م ـ ـ أدلّتوـ ــا التفةـ ــيلة.
(ابوجي 2003 ،م.)289:
ِ
ـت
العقد :العود املؤكد حي قا حـار و عـالی ﴿یـا أیوـا الَّـای آمنـوا أو فـوا بِـالعقود أحلَّ ْ
الةـ ِ
ـيد وأنْــت ْ حــرمهم إِ َّن اللّــال ْحيهـ مــا یریــد﴾
لهـ ْ هبيذــة ْاألنْعـ ِـام إِاّ مــا یْتل ـ لــيه ْ ــري ِحملِّــس َّ
(مائــدا  )1العقــود ــع قــد وهــو أوكــد العوــود وفيــال معنـی ااســتيثاق والشـ ّد وایهــون ّاا مـ
متعاقدی ( .الطرحيس2007 ،م.)68 3 :
العبهها : :هــس ایــة اخلض ـو والتوا ــع ولــال ا حيس ـ ّاا لِلّــال عــالی ﴿قـ ْـل إَِّّنــا أنــا بشـ مهـر
ل أَّّنا إِ ه ْ إِلمهال واحـد فذـ كـان یـرجولِقـاء ربِِّـال فـْليعذ ْـل ذـالت ص ِ
ـاحلات وا ی ْشـ ِرْ
ِمثْله ْ یوحس إِ َّ
ْ
ْ
ْ
بِعِحــادِة ربِّـِـال أحــدات﴾ (الهوــف  .)110ويف ااصــطال  :ه ــس املواظحــة ل ـی فعــل امل ـ مور ب ــال.
(الطرحيس2007 ،م.)62 3:

اإليجههاو لالقب ه ل :إنـّـال ا فــاق بــني الطـرفني یلتــمم لقتضــاا كــل منوــا نفيــا مــا ا فقــاا ليــال
كعق ــد الحي ــع وال ــموا ويف القـ ـرآن اجملي ــد :ی ــا أیو ــا ال ــای آمنـ ـوا أوفـ ـوا ب ــالعقود (مائ ــدا )1
(أبوجي 2003 ،م.)255 :

المعه ههام ت :إ ّاـ ــا األحهـ ــام الشـ ــر ية املتعلقـ ــة ب ـ ـ مر الـ ــدنيا كـ ــالحيع واإلجـ ــارة (أبوجي ـ ـ ،
2003م.)263:
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الحك ههم الي ههر ي :إنـّ ـال لـ ـ الش ــار الفع ــل أو رك ــال م ــع اس ــتثقاق ال ــام لخالفت ــال
(الطرحيس2007 ،م.)345 6 :
التلبيهة :التلحيـة لغـة مةـدر مـ لحّـی لحيّـة الرجـل أجابـال وقـا لـال لحيـ  ،فوـس كالتوليـل
م ا إلـال إا اللّـال ،ولحيـ مةـدر مـ لـ ّ وألـ ّ لعـا أقـام باملهـان ثـين للتهـرار وحـا
نونال لإل افة إىل كا اخلطا  ،وحا فعلال وأقي مقامال فاألصل أل ل لحي فو ع
لحيـ مو ــع اجلذيــع وأریــد بــال أقــي ــدمت إقامــة بعــد إقامــة ،وقــد اســتعذلت الهلذــة يف
اصطال الشر واملتشر ة أیضا يف معناها لغـة( .مةـطلثات الفقـال) والتلحيـة مـ روذة مـ
قو «أل باملهان إلحابا» إذا قام بـال .فذعـا «لحيـ » أي نقـي لـ إجابتـ و ا تـ
(املر ضی1405 ،ق.)277 3 ،

 .3األلفاظ العربية في العق  :لاإليقا ات
ارتلفت الفقواء حو إیراد األلفاب العربية «فاملشوور بني األصثا ـدم جـواز العـدو ـ
العربي ــة إىل الرت ــة بالفارس ــية وحنوه ــا إا م ــع العج ــم» (الحث ـراين 1405 ،ه.ق.)167 23 :
وقيل :إن ا تحار العربية إّنا هو لـ جوـة ااسـتثحا  ،وإا ف نـال جيـوز الرت ـة ارتيـارا ،واألو
مــاه الشــيخ يف املحســو حيـ قــا « :إذا كــان ا حيسـ العربيــة صــح العقــد بلفـ التــموی
بالفارسية ،وإن كان حيسنوا مل ینعقد إا بلف النها أو التموی  ،ألنـال ا دالـة ليـال ،واد ـ
ليال اإل ا وكل ـالق بهـل لسـان فوـو ـالق» (الطوسـس1407 ،ق )38 8 :و حعـال لـ
هاا املقالـة مـ ـ ّرر نـال مـ األصـثا إا ابـ ،ـمة ،ف نـال قـا « :فـ ن قـدر املتعاقـدان لـ
القحو واإلجيا بالعربية قد هبا استثحابا ،وهو ظاهر يف جـواز العقـد بالرت ـة وإن كـان قـادرا
لـ العربيـة» (الحثـراين ،نفــل املةـدر .)167 23 :ا یحعـد د ـوك كونــال مسـاقا ألصـل بيــان
ااكتف ــاء ب ــال  ،فيهف ــس يف ص ــثتال ح ــا العج ــم ال ــاي ا ر ــال وا إن ــها في ــال ل ــال ،
ولفثــوك ااكتفــاء ب نــارة األرــر و ــري ذلـ بــا بعتــال يف الحيــع ،بــل قــد حيذــل كــالم الشــيخ
ومـ حعـال ليـال (النجفـس1404 ،ق .)60 32 :بـا ذارنــا قـد یسـتفاد مـ ا َـة مـ الفقوــاء
ااكتفــاء بهــل لغـ َـة مــا ــدا النهــا  .وال ــاهر :ــدم اخلــال يف حنــو اإلق ـرار والوصــية والودیعــة
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والعاریــة والوكالــة وحنــو ذل ـ م ـ العقــود اجلــائمة ب ـ ي لغــة كــان .ویــد ّ ل ـی ذل ـ ســرية النــا
كافةت مضافات إلی صدق هاا األلفاب أیضات بالنسحة إلی ما وقع بغري العربية.

(يف العق ــد) ویعت ــق ان ــتذالال ل ـ ـی ااجي ــا والقح ــو اللف ــني كغ ــريا م ـ ـ العق ــود الالزم ــة
(فاإلجيا زوجت وانهثت ومتعت ا ري) أما األوان فذو ع وفاق ،وقد ورد هبذا القـرآن
يف قولال عالی :وا نهثوا ما نهح آباؤك م النساء (النساء .)22
(واجي ــوز) العق ــد إجياب ــا وقح ــوا (بغ ــري العربي ــة م ــع الق ــدرة) ليو ــا مـ ـ األلف ــاب العربي ــة إىل
ر توذــا بغــري العربيــة م ـ الفارســية والرتكيــة و ريهــا هــو املشــوور بــني األصــثا ونقــل ـ
الشيخ ر،ال اللّال د وك اإل ا ل ذل واستد ليال« :با ّن العقود أسحا نـر ية ،فيجـ
ااقتةــار فيوــا ل ـ مــا ل ـ كونــال ســححا ،والــاي ل ـ وقو ــال م ـ جانـ الشــار صــلوات اللّــال
ليال هو العقد بلفـ العربيـة ،فـال ینعقـد بغريهـا» (املوسـوي العـامل 1411 ،ق .)27 1 :ان
ذل ـ هــو املعوــود م ـ صــاح الشــر كغــرية م ـ العقــود الالزمــة بــل إنـّـال أول ـی وأیض ـات لألصــل
الســامل ـ معار ــة اإل ــالق املنةــر اىل اللف ـ العــري ولــو بقرینــة كــون املخا ـ والقــرآن
ربيــا ّإا مــع العجــم ـ العربيــة ل ـ وجــال یشــع ليــال الــتعل  .قيــل« :إ ّن ذل ـ مســتث ا
واج ـ  ،أل ّن ــري العربيــة م ـ اللغــات م ـ قحيــل امل ـرتاد یةـ ّـح أن یقــوم مقامــال ،وأل ّن الغــر
ي لف ا فع ،وها بنو ان .وا تق ثالـ
إیةا املعاين املقةودة إلی فو املتعاقدی فيت دی ب ّ
احملر مع القدرة لی الةثيح ،ن رات إلی الواقـع
كونال بالعربية الةثيثة فال ینعقد بامللثون و ّ
مـ صــاح الشــر  ،وا ریـ أنــال أولـی .ویســق مـع العجــم نــال .واملـراد بــال مــا یشــذل املشــقة
ـتص بالررةــة،
الهثــرية يف الــتعل أو ف ـوات بع ـ األ ـرا املقةــودة .ولــو جــم أحــدها ارـ ّ
ونطع القادر بالعربية بشر أن یفو كل منوذا كالم اآرر ولو لرت ني دلني .ويف ااكتفـاء
بالواحد وجال ،وا جي لی العاجم التوكيل وإن قدر ليال لألصل.
احتج القائل ن باشتراط العربية ب ج ه
ّ

 أح ههدها :األصــل ،وامل ـراد :ــدم حة ــو النق ــل واآث ــار اآر ــر املرتّح ــة ل ـی اإلیق ــا أوالعق ــود الغ ــري املذلّه ــة ّاا ل ــا د ّ ال ــدليل لـ ـی س ــححيتال ،وال ــاي د ّ ال ــدليل لي ــال ه ــو م ــا وق ــع
بالعربية ،وما داا ا دليل ليال.
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 ثانيها :أ ّن أدلة العقود ذومات ورةوصات اّّنا نةـر إلـی مـا هـو املعتـاد الشـائع يف زمـاخلطا  ،وا ری أ ّن املتعار يف ذل اّّنا كانت الةي العربية ،وهاا ليل إرجا ات ملـا ـداها
إلی األصل ،بل الغر هو ظوور ااحنةار ،إذ لوكان ري العري جائمات لحني يف الشر .
 ثالثه هها :ل ــموم الت س ــس بة ــاح الش ــر  ،إذ ا ری ـ يف ك ــون معامال ــال إّّن ــا ه ــس باللغ ــةذل ما رر بالدليل وبقس الحاقس( .املرا س1418 ،ق.)145 2 :
العربية ،رر
احتج القائل ن بالتعميم بأم ر
ّ

 أحههدها :صــدق اإل القــات الدالّــة لـی املعــامالت أو اإلیقا ــات لـی الواقــع بـ ي لغــةكانت ،واألصل دم الشر ية.
ي لســان اّفــع فوــو قــد ،وكــال الطــالق وحنــو ذل ـ  ،فيشــذلال
 ثانيههها :أن العقــد ب ـ ّذوم ما د ّ لی الوفاء بالعقود ،وقا دة «املؤمنون ند نرو و ».
وحيرم الهـالم» ف نّـال دا ّ لـی كـون السـح املـؤثّر
 ثالثها :ذوم قولال «:إّّنا حيلّل الهالم ّهو الهالم ،وهو دا ّ لی الطحيعة ،فانرتا كونال ربيات رال ال اهر.
 رابعها :ما د ّ م األدلّة لی أ ّن «لهل َقوم قد» وحنو ذل  ،ف ّن ال اهر كونـال له ِّـل
ّ
َ
قوم بلساا .
نسر :أج بة هذه األم ر کما يلي:
الج او األلل :إ ّن هاا اإل القات نةر إلی ما هو الشائع املعتـاد ،وهـو ّإمـا العقـد
بالعربية أو املعا اة ،و ّأما العقد باللغات األرر فغـري نـائع ،بـل نـادر جـ ّدات .بـل ميهـ د ـوی
القــو ب ـ ّن أهــل األلســنة مـ املســلذني مل یلتفت ـوا إلـی اآن ل ـی وقــو الةــيغة بلســاا ّ ،إا
ـثة ،بــل ـریقتو املعا ــاة أو
بع ـ قليــل مــنو ا تذــادات ل ـی فتــوی بع ـ املت ـ ّرری بالةـ ّ
یتذسـ ب صـالة
إجراء الةـيغة بالعربيـة إن أرادوا ااهتذـام ،وذلـ وا ـح ،فـال إ ـالق حتّـی ّ
دم التقييد.
الجه او الثههاني :لنــع لــو هــاا العذومــات ّإا لـی مــا هــو املعــرو املعوــود بــني النــا
م ـ الهيفيــة املقـ ّـررة ،بــل ميه ـ الش ـ يف كــون الواقــع باللغــة العجذيــة وحنوهــا قــدات أم ا ،إذ
معنــاا :العوــد املؤكــد ،والت كيــد إّّنــا هــو لــا جــری ليــال ریقــة الشــار  .وباجلذلــة :نــدرة الوقــو
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واإل الق كافية يف ذل مضافات الی دم صالحية مثل هاا العذومات الضعيفة الدالة لـی
املقام ،ملا أسلفناا م الوجوا القویة الدالة.
وحمرم ـات :م ـ القةــد احمل ـ
الج ه او الثالههث :إ ّن ال ــاهر منــال ــدم كــون مــا ــداا حملّ ـالت ّ
وحمرم .وبعحارةَ أرری :یراد بال :حةر السححية
و ّ
التذين واملالمسة ون ائرها ،ا أ ّن كل كالم حملّل ّ
یتذسـ بـال
يف الهالم دون ريا ،وليل فيال ا الق مـ جوـة كيفيـات الهـالم ونـرائطال حتّـی ّ
وذل وا ح.
الج ه او الراب ه  :إ ّن ظــاهرا بيــان مشــرو يتال لهـ ّـل قــوم ،معن ـی :أ ّن لهـ ِّـل ائفــة م ـ النــا
ي لســان كــان فوــو
قــودات لـی حسـ مــا حيتاجونــال يف أمهنــتو  ،ا أ ّن كـ َّـل قــد قــدا قــوم بـ ّ
لهل قوم نها » بل ال اهر دم ثحو ـال ّإا هبـاا العحـارة ،و ّأمـا
صثيح .مضافات إلی أنّال ورد أیضات « ّ
َ
ي لســان كــان ،مــع أ ّن ظــاهرات
«لهـ ّـل قــوم قــد» فل ـ أقــف ليــال وازمــال ج ـواز النهــا أیض ـات بـ ّ
أصثابنا ّ -إا م ن ّا منو  -دم جوازا ّإا بالعربية (املرا س1418 ،ق.)147 2 :

 .4األلفاظ العربية في القراء
قـراءة الق ـران نــر أساســس أن نــون باللغــة العربيــة الفةــثی دون ريهــا م ـ اللغــات ف ـ ذا ق ـرأ
اإلنسان باللغة الفارسية ا یهون ما قرأا قرآنا ،لقولـال عـاىل وإِنَّـال لتْن ِمیـل ر ِّ الْعـال ِذني نــم بِ ِـال
الرو ْاأل ِمني ل قـْلحِ لِتهون ِم الْذْن ِا ِری بِلِ َ
ي محِـ َ
ني (الشـعراء  )195فـ رق أنـال
ُّ
سان رِ ي
أنم القرآن بلسان ري محني ،فذ قـا إذا كـان بغـري العربيـة فوـو قـرآن فقـد ـر اآیـة .وقـا
عاىل إِنّا أنْـملْناا قـْرآنات ربِيًّا لعلَّه ْ ـ ْع ِقلون (یوسف  )2ف رق أنـال أنملـال ربيـا .وقـا عـاىل
وما أرسْلنا ِم رسـوَ إِّا بِلِس ِ
ـان قـ ْوِم ِـال (إبـراهي  .)4وقـد ص ّـر بـا اإلمـام اخلذيـين (را)
ْ
ْ
«وم ـ قــدم أو ــح أن هــون الق ـراءة بالعربيــال صــثيثة ،فلــو أرـ َّـل امــدات حبــر أو حركــة أو
ش ــدید أو حن ــو ذل ـ بطل ــت ص ــال ال وم ـ ا حيس ـ الفاحت ــال أو الس ــورة جي ـ لي ــال علذو ــا»
(املوسوي اخلذيين1390 ،ق.)167 1 :
والتثقيــع يف أق ـوا الفقوــاء :أ ّن املــدار يف صــثة الق ـراءة ل ـی أداء احلــرو م ـ ارجوــا
لی م یعدا أهل اللسان مؤدیا للثـر الفـالين دون حـر آرـر ومرا ـاة حركـات الحنيـة ومـا
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لــال در ــل يف هيئ ــة الهلذ ــة واحلركــات والس ــهنات والعالم ــات اإل رابي ــة والحنائيــة ل ـی وف ــع م ــا
ــحطال لذــاء العربيــة(.نفــل املةــدر )167 1 :فــالفرائ الدینيــة جت ـ قراء ــا أ ــع بالعربيــة
لـی الوجــال املنقــو بــالتوا ر رجــا للثــرو م ـ ارجوــا ومـ ا حيســنوا یـتعل فـ ن عــار أو
اق الوقت ائت إن أمهنـال أو قـرأ يف املةـثف إن أحسـنال وإّا قـرأ مـا يسـر منوـا إ ا ـات فـ ن
عار قرأ م ريها وإن عار هلل ا وك ّق وسحّثال للةثيح .اذـا يف اتـا ا عـالی :ا َّن
ِ
ِ
ةــفال وثـلثــال و ائِفـةمه ِم ـ الَّـ ِـای مع ـ واللّــال یقــدِّر
ربَّـ ْیعلـ أنَّـ ـقــوم أ ْد م ـ ْ ثـلثــس اللَّيـ ِـل ون ْ
يســر ِم ـ الْقــر ِ
آن لِ ـ أ ْن ســيهون
اللَّيــل والنَّوــار لِ ـ أ ْن ل ـ ْ ْحتةــوا فتــا لــيه ْ فــاقْـرؤا مــا َّ
ْ
ض ِل اللّ ِال وآرـرون یقـا ِلون ِيف سـحِ ِيل اللّ ِـال
یض ِربون ِيف ْاأل ْر ِ ْیحتـغون ِم ْ ف ْ
ِمْنه ْ مْر وآررون ْ
ِ ِ
الةالة وآ وا َّ
يسر ِمْنال وأقِيذوا َّ
فاقْـرؤا ما َّ
المكاة وأقْ ِر وا اللّال قـْر ات حسنات ومـا ـقـدِّموا ا نْـفسـه ْ
ِم ـ ـ رـ ــري ِجتـ ــدوا ِْنـ ــد اللّـ ـ ِـال هـ ــو ر ـ ـريات وأ ْ ـ ـ أج ـ ـرات واس ـ ـتـ ْغ ِفروا اللّـ ــال إِ َّن اللّـ ــال فـ ـ ِ
ْ ْ
مه
ْ
ـور رحـ ــي مه
(املممــل « )20م ـ هنــا یتّضــح أ ّن املــدار يف صــثة القــراءة ل ـی أداء احلــرو م ـ ارجوــا ل ـی
حنو یع ُّدا أهل اللسان مؤدیا للثر الفالين دون حـر آرـر ومرا ـاة حركـات الحنيـة ومالـال درـل
يف هيئــة الهلذــة واحلركــات والســهنات اا رابيــة والحنائيــة لـی وفــع مــا ــحطال العلذــاء(».املوســوي
اخلذيـين1390 ،ق )167 1:اآیـة ـد ّ لـی وجـو قـراءة القـرآن يف الةـالة سـواء كـان الفاحتــال
يسر ِمْنال (املممل ( )20المحيلس2006 ،م.)164 1 :
أو ريها فاقْـرؤا ما َّ

 .5اللفظ العربي في الص
إ ا الفقواء لی إقامة الةالة باللغة العربية ومضی الممـان ليـال ایـؤثر يف ذلـ ألنّـال معوـود
م ـ صــاح الش ـریعة وس ـنة الرســو ا ( ) جتــري ل ـی هــاا اجملــری وههــاا س ـنة األئذ ـة( )
و ذــل الةــثابة ــق الممــان یؤیــد هــاا الطریق ـة أل ّاــا ریقــة مثل ـی ون ـریعة اإلســالم قةــدها.
وفضــلوا وا ــح ألنّــال يف أقة ـی الــحالد اإلســالمية و ــري اإلســالمية حي ـ یقــي الةــالة بلف ـ
واحــد یعــين اللســان العــري .جي ـ ل ـی املةــلس أن یــتعلّ اللغــة العربيــة لقــدار أن یقــي صــال ال
بــالقراءة الةــثيثة جي ـ الــتلف يف الركــو والســجود بالــاكر العــري الــاي ثحــت نــد نــار
اإلسـ ـ ــالم س ـ ـ ــحثان ا أو «سـ ـ ــحثان ري الع ـ ـ ـي وحبذـ ـ ــدا و س ـ ـ ــحثان ري األ ل ـ ـ ـی
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وحبذ ــدا (.املوس ــوي اخلذي ــين1390 ،ق .)172-171 1 :األذك ــار الواجح ـ ـة يف الة ــالة ا
جيوز فيوا ري العربية الةثيثة(.نفل املةدر .)184 :روی حمذد ب یعقو  ،ـ لـس بـ
حمذــد ،ـ صــا ب ـ أي ،ــاد ،ـ احلجــا ذ ـ ذكــرا ـ احــدها( ) قــا « :س ـ لتال ـ
قــو ا ( ) موجــل :بلســان ــري محــني  ،قــا  :یحــني االسـ وا یحينــال االسـ » (احلــر
العــاملس2007 ،م .)473 4 :ويف اخلةــا  « ،ـ اي حــدا ( ) قــا  :علّذ ـوا العربيــة ف ّاــا
كالم ا ِ الاي كلّ بال رلقال» (نفل املةدر.)502:
قــا النــي ( )« :إ ّن الرجــل األ جذــس م ـ امـ ّـ ي ليق ـرأ القــرآن بعجذتــة فرتفعــال املالئهــة
وصـل إليوـا الشـار املقـد حـو وجـو
لی ربية» (نفل املةدر.)503:فواا أه ّ مـا ّ
ا قــان اللف ـ العــري يف املعــامالت واإلیقــا والعحــادات واذــا أســلفنا أنـّـال ِم ـ قِحــل املعةــومني
اهتذــام حل ـ األ ــاج لــتعلّ اللغــة العربيــة حي ـ یــؤدي املســل ناليفــال اإلســالمية بــاللف
العري الفةيح.

 1.5مرا ات الل ة العربية في أذكار الص
األذكار الواجحة يف الةالة ا جيوز فيوا ري العربية الةثيثة .أو ذل الةالة بعد النية هـو
هح ــرية اإلحـ ـرام ال ــاي یعذ ــل املس ــلذون لـ ـی س ــنّة رس ــو ا ( ) .و س ــذس ایض ــا هح ــرية
اافتتــا صــور ا ا أكــق» وا جيــمي ريهــا وا مرادفوــا م ـ العربيــة وا ر توــا بغــري العربيــة
وهس رك حطل الةالة بنقةااا ذدات وسووا( .املوسوي اخلذيين1390 ،ق.)167 1 :

جي ـ الــتلف هبــا ل ـی الوجــال املنقــو  ،قا ع ـات هــم اجلاللــال وأكــق بــال رــال فــان مل
یــتذه مـ اللفـ علّـ فـ ن عـ ّار أو ــاق الوقــت أحــرم برت توــا واألرــر یـ هبــا لـی
قدر اإلمهان.
هحرية اإلحرام نسحت اليال ان هبـا حيةـل الـدرو يف الةـالة وحيـرم مـا كـان حملـالت قحلوـا
مـ الهــالم و ــريا وجيـ الــتلف هبــا بــاللف املشــوور بالعربيــة سـيّات بةــاح الشــر  -ليــال
الةالة والسالم  -حي فعل كال وامرنا بالتّ سس بـال وكـاا عتـق العربيـة يف سـائر األذكـار
الواجحـة مـ القــراءة والتسـحيثات يف الــركعتني األرري ـني والركـو والســجود والتشـود والتســيل
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(الرتحيــين1430 ،ق .)170 2 :صــورة هحــرية اإلحـرام ا أكــق» مـ ــري غيــري وا حــدیل
وا جي ــمی مرادفو ــا وا ر تو ــا بالعجذي ــة أو ريه ــا (الطحا ح ــایس الي ــمدي1428 ،ق)479 1 :
جيـ اإل يـان بتهحـرية اإلحـرام مـ قيـام وباللغـة العربيـة ،هحـرية اإلحـرام وهـس ركـ حطـل الةـالة
برتكوـا ذــدات وســووات أو كـ ّـق بغــري العربيــة وجيـ لـی األ جذــس الــتعل مــع ســعة الوقــت هحــرية
اإلحرام رك يف الةالة وا فع فقواء اإلمامية لی اإل يـان هبـا باللغـة العربيـة ویهفـس ر توـا إذا
كان املةلّس اجما وقحلوا جي ليال التعلّ وإذا كان معسـرات ـرج بلغتـال .هحـرية اإلحـرام وهـس
رك ـ حطــل الةــلوة ركوــا ذــدات أو ســووات وصــور ا ا أكــق» فلــو هــل الرت ي ـ أو ارـ ّـل
َ
ي نـسء كـان أو
حبر أو قا  :ا اجلليل أكق» أو ّ
كق بغري العربيـة ارتيـارات أو إ ـافال إلـی أ ّ
قرنــال ل ـ كــال وإن ّذ ـ كقولــال أكــق م ـ كـ ّـل نــيو وإن كــان هــو املقةــود ،بطلــت .وجي ـ
لی األ جذـس الـتعل مـع سـعة الوقـت فـ ن ـاق أحـرم بلغة(.احلسـيين1415 :ق)338 2 :
فذذا وصل إليال الحث يف« هحرية اإلحرام» هو:
 .1ف اا حطل ند لذائنا واملخالف أبوحنيفة
 .2ولوا طر إلی العجذيـة اجـمأ كذـا ص ّـر بـال ا ـة وا فـاو ت بـني األلسـنال و ّامـا أولویـة
الفارسية ( نـد ـدم الـتذه مـ العـري) فالحتذـا نـمو كتـا اجملـو هبـا وقيـل مـ إ ّاـا لغـال
،لة العرش (نفل املةدر.)339 2 :
هحرية اإلحرام و ّسـذس هحـرية اافتتـا وصـور ا« :ا اكـق» مـ ـري غيـري وا حـدیل وا
جيم مرادفوا وا ر توا بالعجذية أو ريها (الطحا حایس اليمدي.)479 1 :1428 ،
ّســذس هحــرية اافتتــا وصــور ا :ا أكــق﴾ وا جيــم مرادفوــا بالعربيــة وا ر توــا بغــري
العربية وجي اإل يان هبا لی الـنو العـري  -مـادة وهيئـة  -واجلاهـل یلقنـال ـريا أو یـتعلّ فـان
مل ميهـ ولــو لضــيع الوقــت اجـرتأ لــا امهنــال منوــا وإن كــان لطـات مــا مل یهـ مغــري املعنـی فـ ن
جم فحذرادفوا وإن جم فحرت توا لی األحو وجوبات (السيستاين2006 ،م.)20 1 :
یشرت يف التشـود اللغـة العربيـة الةـثيثة والتـوال فيـال حسـ املتعـار (األرااـس 1414 ،ق:
 )193 1ویشــرت يف ذكــر الركــو العربيــة وامل ـوااة وأداء احلــرو م ـ ارجوــا الطحيعيــة و ــدم
املخالفة يف احلركات اإل رابية والحنائية (األنتواردي 1417 ،ه ق )351 15 :وجيوز القنـوت
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بالفارسيّة له قـد یقـوي يف الن ـر ـدم ااجتـماء بـال ـ وظيفـة القنـوت وإن قلنـا بعـدم بطـالن
صر الةدوق يف الفقيال جبـواز القنـوت بالفارسـيّة حاكيـات
الةالة مع الد اء بال وكيف كان فقد ّ
لال الة ّفار (العاملس1408 ،ق.)316 1 :

قيــل :وقــد وافقــال ليــال أكث ــر األصــثا (الفا ــل ا نــدي1416 ،ق .)126 4 :ب ــل مل
یعر اخلـال يف ذلـ ّإا مـ سـعد بـ حـد اللّـال (العـاملس ،نفـل املةـدر ،)316 1 :حـى
سعد  -أل ّن كيفيّـة العحـادة متل ّقـاة مـ الشـار ومل یعوـد
أ ّن احمل ّقع الثاين ملا استوجال املنقو
ّ
مثل ذل  -قا ّ « :إا أ ّن الشورة بـني األصـثا  -حـى أنّـال ا یعلـ قائـل بـاملنع سـوك سـعد
املــاكور -مانعــة م ـ املةــري إليــال» (النراــس1414 ،ق .)322 2 :كذــا أ ّن ــريا بّـ اد ــال
تحّــع اخلــال يف املســائل ولــو نــادرات قــد اقتةــر ل ـ نســحة ذل ـ إىل ســعد ،فــال یحعــد اســتقرار
الهلذة َ
حينئا ل اجلواز.
احتج ا ليه:
ل ّ
 .1بعد األصل.
 .2وما بعتال م إ الق أدلّة القنوت.

 .3وأنّال ا نسء موقّت فيال ،بل یهفس فيال ما جيري ل اللسان ویق ّدرا.
َ
كل ما د ّ ليال.
 .4بةدق اس الد اء ليال ،فيشذلال حينئا ّ
 .5ومرسل الفقيال أي جعفر ( )« :ا ب أن یـتهلّ الرجـل يف صـالة الفریضـة به ّـل
(احلر العاملس1409 ،ق.)289 6 :
وجل» ّ
نسء یناجس بال ربّال ّم ّ

 .6والةــادق ( )« :كـ ّـل مــا ناجيــت بــال ربّـ يف الةــالة فلــيل بهــالم» (احلـ ّـر العــاملس،
نفل املةدر.)289 6 :
لس ب مومیار :سـ لت أبـا جعفـر ( ) ـ الرجـل یـتهلّ يف صـالة الفریضـة
 .7وصثيح ّ
وجل؟
بهل نسء یناجس بال ربّال ّم ّ
ّ
قـا « :نعـ » (احل ّـر العـاملس ،نفـل املةــدر )289 6 :وقـا بعـدا« :إنّـال لـو مل یـرد هــاا
كل نسء مطلع حى یـرد
اخلق لهنت اجيما باخلق الاي روي الةادق ( ) أنّال قا ّ « :
في ــال ا ــس» (نف ــل املة ــدر) والنو ــس ـ ـ ال ــد اء بالفارس ــيّة يف الة ــالة ــري موج ــود» .ويف
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كشف اللثام« :أنّا ا نعر لسعد ب حد اللّال مستندات ّإا ما يف املختلف م أنّـال ( ) مل
یتخلّ ـ ـ ــل ص ـ ـ ــال ال د ـ ـ ــاء بالفارس ـ ـ ــيّة م ـ ـ ــع قول ـ ـ ــال ( )« :صـ ـ ـ ـلّوا كذ ـ ـ ــا رأیتذ ـ ـ ــوين أصـ ـ ـ ـلّس»
(ااب أي وور1405 ،ق.)198 1 :
وفيــال :أنـّـال لــو ّ هــاا مل جيــم الــد اء بغــري مــا كــان (
الةــالة ّإا مــا بــع د ــاؤا فيــال .ف ـ ن اجيـ ــرو ذل ـ
ي لفـ ـ اری ــد مـ ـ
لالّف ــاق لـ ـ جـ ـواز ال ــد اء فيو ــا بـ ـ ّ
للعذومات ،وهس كذا ع ّ العري ع ّ ريا» (الفا ل ا

) یــد و بــال ،وا يف نــسء مـ أجـماء
بالنةــو  ،قلنــا :فهــاا ــري العــري
الع ــري مـ ـ ــري قة ــر لـ ـ املـ ـ ثور
ندي1416 ،ق.)127 4 :

له ّ اإلنةا أنّال ليل بتل املهانة م الفساد ،كذـا یـومو إليـال ـدم ـرجيح بعضـو يف
رجــح بلف ـ «األنــحال» (احملقــع احللّــس،
املس ـ لة كالشــويد يف الــاكرك و ــريا ،و عحــري بع ـ م ـ ّ
1418ق )241 2 :وحنوا ،واألمر بااحتيا م آرر (األردبيلس1403 ،ق.)302 2 :
بـل جــمم يف احلــدائع بــاملنع (الحثـراين 1405 ،ق ،)371 8 :بـل قــد یقــوك يف الن ــر ــدم
ااجت ـماء ب ــال ـ وظيفــة القن ــوت وإن قلن ــا بعــدم بط ــالن الة ــالة مــع ال ــد اء ب ــال .1 :لألص ــل
فيوذــا .2 .وإمهــان د ــوك حةــو القطــع -م ـ بارســة أح ـوا الشــر يف العحــادات واجحوــا
ومن ــدوهبا واملع ــامالت واإلیقا ــات و ريه ــا  -بع ــدم ا تح ــار ــري اللغ ــة العربيّــة فارس ــيّة و ريه ــا.
ـري املوافــع
 .3وكـ ّـل مــا امــر فيــال بلف ـ وقــو وكــالم وحنوهــا ا ینســاق إىل الــاه منــال ّإا العـ ّ
للعربيّــة .4 .بــل یؤیـّـد ذل ـ أ ّن ــري العــر م ـ املهلّفــني أ ــعا العــر  ،وكثــري مــنو الــرواة
أحـد مـنو ن ـ د ـاء باللغـة الفارسـيّة وا
واملذارسون ألهل الحيت ليو السالم ومل حي
ذك ــر م ـ ـ األذك ــار .5 .ب ــل ألمم ــوه  -م ــى أرادوا ن ــيئات م ـ ـ األد ي ــة املخةوص ــة واألذك ــار
املوظّفــة -بقـراءة املـ ثور الــاي قلّذــا یتّفــع فعلوـ لــال صــثيثات .6 .بــل رّلــا كــان يف دیــة بعـ
األلفــاب مــنو الهفــر فضـ تـال ـ نقــي املعــا امل ـراد ،كذــا ا ف ـ ل ـ كـ ّـل م ـ بــع أد يــة
فضال السواد ،ولـو أ ّن لأللفـاب الفارسـيّة م تـثال أد وظيـف نـر ّس
العارفني منو وزیارا
ت
ـا وا حيســنون فيــال لف ـات .7 .والنةــو املوجــودة -
مــا كلّفـوا بــال الــاي ا یعقلــون منــال معـ ت
كل ما ینـاجی بـال ال الّـال
مع إرسا بعضوا  -ري مساقة لحيان اجلواز ب ّ
ي لغة ،بل املراد منوا أن ّ
يف ر دنيوي أو أرروي ليل م الهالم املحطل.
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للذثهس أ،د ب حنحل فال جيوز ّإا لـا ق ّـر إىل اللّـال عـاىل دون مـالذّ الـدنيا
رالفات
ّ
(ااب القدامة1388 ،ق .)586 1 :لـ أ ّاـا إّّنـا ـد ّ لـ أنّـال لـيل بهـالم محطـل ،ا أنّـال
جيتـمك بـال ـ القنـوت املوظّـف ،كذــا أ ّن قولـال ليـال الســالم« :ك ّـل نـسء» -بنــاءت لـ جریــان
مثلــال يف حنــو املقــام -كــال أیض ـات .وم ـ هنــا -واألصــل ،وظوــور مــا د ّ ل ـ مانعيّــة كــالم
اآدميّــني يف ــري مــا ینــاج بــال الــر ّ  ،وصــدق اسـ الــد اء -قلنــا بعــدم فســاد الةــالة بالــد اء
بالفارسيّة .بل ال اهر دم الحطالن أیضات لو جاء بال [بالد اء الفارسس] بنيّة وظيفة القنوت.

ف ـ رادة معــا الد ائيّــة -الــاي هــو معــا العحودیـّـة واخلضــو واخلشــو واا ـرتا بالقةــور
وحنوها بّا ا مدرليّـة خلةـو لغـة فيوـا -ا قتضـس ااجتـماء بـال ـ القنـوت .وك نّـال مـ
هنــا نش ـ الــوه يف ااجت ـماء [بــالقنوت بالفارســيّة] با تحــار أنـّـال ا ّــا إلنهــار مطلوبيّــة معــا
ّجـت األصـوات
كل مهلّف ،الاي أنار إليال اإلمام ليـال السـالم بقولـال« :إليـ
الد ائيّة م ّ
بفن ــون اللغ ــات» (اجمللس ــس1410 ،ق .)302 97 :وق ــد ورد يف القن ــوت :أنّــال ا ن ــسء في ــال
موقّــت (احلــر العــاملس1409 ،ق )277 6 :ف ـ ّ منوذــا ااكتفــاء فيــال بالفارســيّة ،و فــل ـ
إرادة الشار اللف فيالّ ،إا أنّال مل یقيّدا بلف ةو  ،وهو منةر إىل العري .ویـومو إليـال
قــو الةــادق ليــال الســالم للثلــي ملــا سـ لال ـ القنــوت يف الــو ر ،هــل فيــال نــسء موقّــت یتحــع
ّ
ـي ( ) واس ــتغفر ل ــانح » (نف ــل
ـ
ن
ال
ـ
ـ
ل
ل
ـ
ـ
ص
و
ـل
ـ
ج
ویق ــا ؟« :ا ،اثـ ـ لـ ـ اللّ ــال ـ ّـم و ّ ّ
ّ
املةدر )277 6 :رورة ظوورا يف أ ّن املراد م نفس التوقيت ـدم لفـ ةـو مـ اللغـة
العربيّــة .ویشــود لــال كلّــال أیض ـات أ ّن املتّجــال حينئـ َـا  -بنــاءت ل ـ لــو مثــل هــاا اإل القــات
لسائر اللغات -ااكتفاء بالفارسيّة وحنوها يف الاكر يف الركو والسـجود و ريهـا بّـا وجـ فيـال
مطلــع الــاكر الشــامل لســائر اللغــات ،ومل یلتممــال أحــد ،بــل أ حق ـوا حبس ـ ال ــاهر ل ـ ــدم
كل واج وإن مل یه املهلّف بال لف ات ةوصات.
ااجتماء هبا يف ّ
وقــا الفا ــل يف القوا ــد« :وجيــوز الــد اء بغــري العربيّــة مــع القــدرةّ ،أمــا األذكــار الواجحــة
ف ــال» (العالم ــال احللّ ــس1413 ،ق )279 1 :ومل حي ـ ـ في ــال رالف ـ ـات ن ـ ّـراحال ك ــاحمل ّقع الث ــاين
احتج ـوا ليــال بالت ّســس و ــدم اخلــرو ـ یقــني
(النراــس1414 ،ق )322 2 :و ــريه  .و ّ
رد دليــل ســعد [ب نّــال لــو ّ هــاا مل جيــم
ال ـقاءة .وهــو كذــا ــرك إذ يف األو  :مــا بعتــال يف ّ
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الــد اء بغــري مــا كــان ( ) ید وبــال] .ويف الثــاين -بعــد ســلي وجــو مرا ا ــال :-أنـّـال یهفــس
فيوــا إ ــالق األدلّــة ألنـّـال هــو املفــرو إذ حمـ ّـل الحث ـ مــا كلّــف فيــال بالــاكر وحنــوا بـّـا ا
ـص لغــة ،ا األلفــاب املخةوصـة الــ ي ا جتــمي اللغـة الفارســيّة يف منــدوهبا قطعـات فضـ تـال ـ
ّ
واجحوا .فذا يف كشف اللثـام« :أ ّن األذكـار املندوبـة يف ش ّـود الةـالة و ـريا لعلّوـا كالـد اء
دارلــة فيذــا ینــاج بــال الــر ّ وك نـّـال یلــو مـ املن ومــة» (الطحا حــائس1414 ،ق- )149 :
وإا جلاز ر ة سـائر األد يـة املـ ثورة
كذا بعت  -فاسد جممات إن أراد امل ثورة باخلةو ّ ،
نو ليو السالم ،وهو معلوم الفساد يف سائر األ ةار واألمةار ،بل ا یحعـد يف الن ـر
ني ارسل بلسان قومـال جـرك التعحّـد فيذـا یـراد مـ األلفـاب يف نـریعتال بـال اللسـان
أ ّن ّ
كل ّ
فضـ تـال ـ نـریعتنا ،فت ّمــل جيّــدات ،هــاا .وميهـ إرجــا كثــري مـ حــارات األصــثا إىل مــا
قلنــا أل ّن ــيعو مل یــاكرا يف دیــة وظيفــة القنــوت ،بــل إّّنــا ذكــروا جـواز الــد اء بالفارســيّة
لعا دم بطالن الةالة معال ،وحن نقو بال.

 2.5الترتيل
ي الرت يل للقراءة وهو حف الوقو واداء احلرو وهو املروي ـ ابـ حـا وقریـ منـال ـ
لــس( ) والوقــو و عذــد اا ـرا (.الرتحيين )170 2 :1430 ،و ل ـی كـ ّـل حــا (ف ـ ن مل
یــتذه مـ الــتلف هبــا كــاأل ج لممــال الــتعل ) مــع رجائــال بالرــال للذقدمــة كذــا جيـ علّـ
الفاحتــال رالف ـات ألي حنيفــة فانـّـال مل یوج ـ العربيــة مطلق ـات وا یعتــق إح ـرازا القــدرة ل ـی ذل ـ .
(النجفس1994 ،م)208 9 :
كـان رسـو ا ( ) إذا درـل يف صـال ال قـا  :ا أكـق بسـ ا الـر ،الـرحي » فيجـ
الت سس بال هنا ،لقولال ( )« :صلّوا كذا رأمتوين أصلّس»(.الحخاري ،د.ت)125-124 1:
وا نعقــد الةــالة لعناهــا س ـواء أدي بلغــة ربيــة ريهــا وإن رادفتوــا أو فارســية أو ريهــا
وكاا لو أرل حبر منوا نعقد صال ال قطعا اذا كان حلنات اما حنـو هـمة الوصـل يف لفـ اجلاللـة
ند الوصل بلف النية مثالت أو باا دیة املوظفة أو بالتهحريات املندوبة أو حنو ذل فقـد صـر
ا ة بعدم احلا ( .النجفی1994 ،م)206 9 :
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و لی كل حا فان مل یتذه م التلف هبا كاأل ج لممـال الـتعل مـع رجائـال بـال رـال
كذا جي عل الفاحتة ،رالفات ألي حنيفـة فلـ یوجـ العربيـة مطلقـا ،وا یعتـق إحـرازا القـدرة
لـی ذلـ  ،بـل العجــم مسـق  ،فيجـ حينئــا السـعس حتـی یعلـ العجــم ،بـل هـو كــال وإن
اس ــتلمم س ــفرات أو ــريا كن ــائرا مـ ـ املق ــدمات ،نعـ ـ یس ــق يف ك ـ ّـل مه ــان س ــق في ــال كذ ــا
استلممت ررات أو قحثات یعل م الشر دم التهليف معال( .نفل املةدر.)206 9 :

جي القراءة باللغة العربية يف بقية اذكار الةـالة ويف التسـحيثات األربعـة یقـو  :سـحثان
ا واحلذد وا الال اا ا وا أكق﴾ وجت احملاف ة لـی العربيـة(.نفل املةـدر)206 9 :
يف التش ــود جي ـ في ــال اللف ـ الة ــثيح املواف ــع للعربي ــة وم ـ ج ــم ن ــال وج ـ لي ــال علّذ ــال.
(املة ـ ــدر )167 :يف التس ـ ــلي جيـ ـ ـ يف التس ـ ــلي به ـ ــل مـ ـ ـ الة ـ ــيغتني العربي ـ ــة واإل ـ ـ ـرا .
(املةـدر )161 :و نـد السيدالسيســتاين جتـ القـراءة الةـثيثة بـ داء احلــرو وإرراجوـا مـ
ارجوـا لـی النثــو الــالزم يف لغــة العــر كذـا جيـ أن هــون هيئــة الهلذــة موافقــة لألســلو
العري( .السيستاين2006 ،م.)207 1 :

 3.5ح ّد القراء في الص

القـراءة يف الةــالة قســذان ،قِسـ منوــا األذكــار الواجحــة والقسـ اآرــر یــر ح بســائِر األذكــار،
ال ـ ــاي حبـ ـ ـ ن ـ ــد الفقواء.ب ـ ــالرجو الـ ـ ـی اآراء دج ـ ــد أ ّاـ ـ ـ ق ـ ــد اح ـ ـ ـوا القـ ـ ـراءة العربي ـ ــة يف
الةــالة.جي ق ـراءة الفاحتــال و ــالوة القــرآن يف الةــالة صــثيثة م ـ حي ـ اإل ـرا والــتلف
حسـ املةــثف املتــداو بــني أیدینا(.املدرســس2004 ،م )133:وا جيــميف يف القـراءة الرت ــة
وا مرادفوــا م ـ العربيّــة (العالمــة احللّــس14420 ،ق .)243 1 :لنــا قولــال عــاىل إِنّــا أنْـملْنــاا
قـرآنات ربِيًّا﴾ (یوسف  )2وقولال بِلِس َ
ي محِـ َ
ني﴾ (الشـعراء  )195ومـ ّـق ـ معـا
ـان ـرِ ي
ْ
القرآن بغري العربيّة فليل بقاريف ل احلقيقة ،وأیضا فال رال أ ّن القرآن معجم ،والقو بـ ّن
العحارة معا القرآن بغري العربيّة قرآن یحطل كونال معجما (الغنية )78 :1417 ،وأل ّن الرت ـة
وإا لهانــت ر ــة الشــعر نــعرا ،وأل ّن النــي ( ) مل یفعلــال وا نقــل ـ أحــد
مغــایرة للذــرتج ّ
م األئذة والةثابة.
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والرأي األقوي دم وجو التقليد ب حدی القراءات السحع املعروفة بـل هفـس القـراءة حسـ
الــنو العــري بــا هــو مت ـوا ر بــني املســلذني منــا نــمو الق ـرآن حت ـی اآن(.نفــل املةــدر.)78 :
القراءة وهس واجحة و تعني باحلذد .والسورا وجت قراء ـا أ ـع وا ة ّـح الةـالة مـع اإلرـال
ولو حبـر واحـد منوـا ذـدا حتـی التشـدید وكـاا إ راهبـا والحسـذلة ایـة منوـا جتـ قراء ـا معوـا
وا جيي ـم للذة ـلّس ر توــا وجي ـ ر ي ـ كلذا ــا وأیوــا ل ـی الوجــال املنقــو فلــو رــالف ذــدات
ا ــاد( .احملقــع احللــس1415 ،ق .)98 1 :الق ـراءة ا جت ـوز بالفارس ـية وحنوهــا ارتيــارات قطع ـات
وا ا ـ ـات لع ــدم اإلمتث ــا ( .النجف ــس .)299 9 :1994 ،وجتـ ـ الق ــراءة بالعربي ــة ف ــال جتيـ ـم
العجذية ولومع العجم لفوات ما بـال حةـل اا جـاز ومـ يّ مل جتـميف القـراءة مقطعـة كابـاء
الع ــدد( .مه ــس الع ــاملس1430 ،ه )90 1 :وجي ـ ـ ل ـ ـ م ـ ـ مل حيس ـ ـ الق ـ ـراءة علذو ــا،
ولو ــاق الوقــت ق ـرأ مــا حيس ـ و علّ ـ ملــا یســت نف ،أمــا وجــو الــتعلّ فعليــال ا فــاق لذــاء
اإلسالم ب أوج القراءة ،وأل ّن وجو القـراءة یسـتد س وجـو الـتعلّ حتةـيال للواجـ ،
وأما ااقتةار ل ما حيس مع يع الوقت فألنّال حا ا یتسع لمیادة ذل فيقةر
ل ـ ـ املذه ـ ـ  ،و لي ـ ــال اا ف ـ ــاق أیض ـ ــا (حلّـ ـ ـ (حمق ـ ــع)1407 ،ق )171 2 :وا جي ـ ــمي
للذةلّس الفاحتة مثالت ر توا بالفارسية وحنوها ارتيارات قطعـات وإ ا ـات .إ ّن الرجـل اا جذـس
ليق ـ ـرأ القـ ــرآن بعجذيـ ــة فرتفع ـ ــال املالئهـ ــة ل ـ ـی ربيـ ــة(.احلر الع ـ ــاملس2007 ،م)503 4:
يف حا اا طرار.
إنــالّ لــو ل الــاكر بالعربيــة و ر ـة القــرآن حيتذــل قــدّ الرت ـة لـی الــاكر لقرهبــا الـی القــرآن
وجلـواز التهحــري بالعجذيــة نــد الضــرورة .للقـراءة الةــثيثة يف الةــالة نـرای لـی املةـلّس أن
یرا يوا واب ّد أن جتري باللغة العربية الةثيثة ،ومعاد ا يف سائر اللغات ليست صثيثة.
واحلاصل :نرای الةـالة لـی ـربني :أحـدها شـرت فيـال الوجـو وصـثة ااداء والثـاين
تص صثة األداء وقراءة الةالة شذل كال احلهذني یعين الوجو وصثة ااداء.
إ ّن املقدار الاي یتعوـد املةـلّس أن یؤدیـال يف اللغـة العربيـة قـد حـني ِمـ وجوـة ن ـر العلذـاء.

وهو یتعلّع إلی ح يد باستطا ة اإلنسان يف مقدار علّ  .م ا حيس القـراءة جيـ
وإن كان متذهنا م اائتذام( .الطحا حایس اليمدي1428 ،ق.)479 1:

ليـال الـتعلّ
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ا جي أن یعر ار احلرو لـی حـع مـا ذكـرا لذـاء التجویـد ،بـل یهفـس إرراجوـا
منوـا وإن مل یلتفـت إليوـا بـل ا یلـمم إرـرا احلــر مـ لـ املخـار بـل املـدار صـدق الــتلف
بال احلر وإن رر م ري ر الاي ينوا مثال إذا نطع بالضاد أو ال اء لـی القا ـدا
له ا لا ذكروا م وجو جعل اللسان م اجلانـ األميـ أو األیسـر لـی األ ـرا العليـا
صـ ّـح فاملنــا الةــدق يف ــر العــر وههــاا يف ســایر احلــرو  .فذــا ذكــروا لذــاء التجویــد
محـين لـی الغالـ ( .املةـدر )501 :جيـ أن هـون القـراءة صـثيثة فلـو أر ّـل امـدات حبــر
أو حركــة أو شــدید أو حنــو ذل ـ بطلــت صــال ال وم ـ ا حيسـ الفاحتــال أو الســورة جي ـ ليــال
علّذوا( .املوسوي اخلذيين1390 ،ق)168 1 :

 .6التلبية في الحج
وهس نعار املسل يف احل  .والواج منوا :التلحيات األربـع ،وصـور ا لـ األص ّـح أن یقـو :
«لحّيـ اللّوـ ّ لحّيـ لحّيـ ا نـری لـ لحّيـ » فلـو اكتفـ بــال كـان حمرمــا وصــح إحرامــال،
واألحــو األوىل أن یقــو قي ـ مــا قــدم« :إ ّن احلذ ــد والنّعذــة ل ـ واملل ـ ا ن ـری ل ـ
لحّي ـ » وأحــو منــال أن یقــو بعــد ذل ـ « :لحّي ـ اللّو ـ لحّي ـ إ ّن احلذــد والنّعذــة ل ـ واملل ـ
ا نری ل لحّي ».

جيـ اإل يـان هبـا لـی الوجـال الةــثيح لرا ـاة اداء الهلذـات لـی القوا ـد العربيـة( .املوســوي
اخلذيين1390 ،ق )415 1:والدليل ل وجوهبا يف احل الهثري م الروایات منوا ما روي ـ
اإلمام الهـاظ ( ) أنـال قـا « :إ ّن النـا إذا أحرمـوا نـاداه ا عـاىل ذكـرا فقـا حـادي وإمـائس
وجل ل ندائال ويف
ألحرمنّه ل النار كذا أحرمت ل فيقولون لحي اللو لحي إجابة م ّ
صــثيح احللــي قــا « :س ـ لتال ِمل جعلــت التلحيــة؟ فقــا  :إ ّن اللَّــال ـ ّـم وجـ ّـل أوح ـ إىل إب ـراهي أن
كل ف ي ِذ َيع﴾ (ح .)27
﴿أذِّ ْن ِيف النَّا ِ بِ ْ
احل ِّ ی ْ و ِر ت
كل ِام َر ی ِْني ِم ْ ِّ
جاا و ل ِّ
و«قـا امرياملـؤمنني( ) جـاء جقئيــل الـی النـي ( ) فقـا لــال:إ ّن التلحيـة نـعار احملـرم فـ رفع
صو بالتلحية «لحيـ اللوـ لحيـ لحيـ ا نـری لـ لحيـ ان احلذـد والنعذـةل وامللـ ا
نری ل {لحي }» (الةدوق2005 ،م.)329:
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كل قوم التلحية متثدات باللغة العربيـة مـ
واحلاصل :جي أن هون التلحية باللغة العربية ّ
ویلي ّ
مناس احل ند اإلحرام وبدأ بالتلحية اذا لحنی احلا أو املعتذر.

 .7اليمين
قد رفـت أنـال یهفـس يف احللـف أن یقـو «واللّـال لـيل قحلـس حـع» ،وكـاا یهفـس احللـف بسـائر
أبــاء اللّــال عــاىل اخلاصــة .وهــل یعتــق العربيــة أو یهفــس باألبــاء الفارســية وحنوهــا أیضــا ال ــاهر
الهفایــة رةوصــا نــد التعــار .لهـ اإلنــها يف وجــود ااسـ للــاات املقدســة يف الفارســس،
وإ الق لف «ردا» ل الـاات املقدسـة یقـوي يف الن ـر كونـال كـ الق لفـ «الـر ّ » ،أل ّن
«ردا» يف الفارسية لعا الةاح  .وم احملتذل قویا أ ّن إ القال ليـال عـاىل مـ قحيـل إ ـالق
الهلس ل أكذل األفراد وكيف كان فال اهر اجلواز ،ا الق بع األدلة و دم صالحية مـا
فيال رةو األسامس العربية للتقييد (النجفس.)285 1 :1401 ،
واحلاصل أ ّن القس يف الد اوي هو أحد ادلّة اثحات الد وی ،الـاي ابـ ّد أن یهـون بلفـ
اجلاللــة (ا ) وانـّـال معتــق قطعــا والقسـ اآرــر الــاي بغــري اسـ ا  ،ا یقحــل .اذات ةــح العربيــة
حتذـات .وال ــاهر أ ّن الــاي یـ بلفـ ا بســائر اللغــات فذقحــو منــال ا یةــح احللــف إا بـا
وب بائـ ــال عـ ــالی وا یعتـ ــق فيـ ــال أن یهـ ــون بلف ـ ـ ـ ــري بـ ــل بهـ ـ ّـل مـ ــا یهـ ــون ر ـ ــة ألبائـ ــال
س ــحثانال(.املوس ــوي اخل ــوئس )15 1:- ،اليذ ــني ــد لي ــال ــدة روایات(:منو ــا)  -قـ ـو أي
جعفر الثاين( ) صثيثة ما أوردا لس ب مومیار «أن ا موجل یقس م رلقـال لـا نـاء،
وليل خللقال أن یقسذوا اا بال موجل»(.احلرالعاملس 2007م.)160 16 :
وبّــا ذكرن ــا ظو ــر أن ا مي ــني ن ــد آ حمذ ــد ( ) ّاا ب ــا ّموج ــل بابائ ــال احلس ــين وم ـ
حلف بغـري اسـ مـ أبـاء ا عـالی رـالف السـنة وميينـال با لـال ا وجـ حنثـات وا كفـارة وا
ميني با عالی يف معةية  ،فذ حلف با أن یعةيال فقد أي.

 .8النتايج
یتوصل يف اایة املطا إلی النتائ التالية:
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وصل الحث إلی أ ّن للغّـة العربيـة أهيـة أساسـية يف أداء التهـاليف اإل يـة يف العحـادات
 ّوالعقود واإلیقا ات وجيوز علّ العربية ألداء الواجحات الشر ية
 األقسام الواجحة للةالة وأذكارها جتري باللغة العربية دون ريها -جواز الد اء بالفارسيّة يف القنوت لعا دم بطالن الةالة معال

 التلحية يف احل هـو ذك مهـر رـا ّ  ،وجيـري باللغـة العریحـة ،بـاللف الةـثيح الفةـيح العـريدون ريا
 املةــادر املعتــقة قامــت بتحي ـ ِني نــر اللغــة العربيــة وأهيتوــا يف الفت ـاوي واألحادی ـ  ،لــاا

النص لی التل ّف
 -یشر علّ

باللف العري الةثيح أ ّاد ليال العلذاء.
اللغة العریحة لی املهلّفني ِألداء التهاليف الشر ية.

الةــالة باللغــة العربيــة ليــال أن یشــرت يف صــالة اجلذا ــة،
 إ ّن الــاي ایســتطيع أن یقــي ّولِسائر األذكار ليال أن یسعی أیضات.

المصا:ر
القرآن النرّ.
اب أي وور ،حمذد ب

لس ( 1405ه ق) .الي اللئالي العزيزية ،ق  :دار سيد الشوداء للنشر.

األب املهس العاملس ،حمذد (نويد األو ) (1408ق) .األلفية فهي فقهه الصه
اسالم حوزا لذيال ق .

الي ميهة ،قـ  :دفـرت حليغـات

األبـ املهــس العــاملس ،حمذــد (نــويد األو ) (1430ق) الههدرلا اليههر يه فههي فقههه ا مامي هة ،قـ  :مؤسســة
النشر اإلسالمس.
األب املهس العاملس ،حمذد (نويد األو ) ( 786ق) ،الذكرى ،ق  :الطحعة احلجریة.
ااب قدامة مقدسس ،حد ا ب أ،د (1388ق) .الم ني ،قاهرا :مهتحة القاهرة.

األرااس ،حمذد ل ( 1414ق) ،المسائل ال اضحة ،ق  :دفرت حليغات اسالم حوزا لذيال ق .

األردبيلــس ،أ،ــد ب ـ حمذــد (1403ق) .مجم ه الفائ ههد لالبرهههان ف ههي شههر رشهها :األذه ههان ،ق ـ  :دفــرت
انتشارات اسالم وابستال بال جامعال مدرسني حوزا لذيال ق .

اانتواردي ،ل پناا ( 1417ق) ،مدارك العرل  ،وران :دار األسوة للطحا ة والنشر.
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الحث ـرا  ،یوســف ب ـ ا،ــد ب ـ اب ـراهي (آ ةــفور) (1405ق) .الح ههدائل الناض ههر ف ههي أحك ههام العت ههر
الطاهر  ،ق  :دفرت انتشارات اسالم وابستال بال جامعال مدرسني حوزا لذيال ق .
الحخاري ،حمذد ب ابا يل (د.ت) .صحيح بخاري ،القاهرا :دار املعار .
الرتحيــين العــاملس ،حمذدحس ـ (1430م) .الزبههذ الفقهيههه فههي شههر الرلضههة البهيههد ،ای ـران :قذــري الــاوي
القري.
اجلمیمي ،حدالر2008( ،م) .الفقه لی مذاهب األربعة ،بريوت :املهتحة العةریة.

احلــر العــاملس ،حمذ ــد ب ـ ل ــس ب ـ احلس ــني (1409ق) .لس ههائل الي ههيعه اله هی تحص ههيل مس ههائل اليه هريعة،
بريوت:مؤسسال األ لذس.

احلســيين العــاملس ،الســيد حمذــد ج ـواد (1415ق) .مفتهها الكراتههه فههي شههر ع ا ههد الع مههة ،بــريوت :دار
إحياء الرتاا.
المحيلس ،وهحة (2006م) .ال جيز في الفقه اإلس مي ،دمشع :آفاق معرفة املتجددة.
سابع ،السيد (2008م) .فقه السنة ،بريوت :املهتحة العةریال.

سعدي ،أبوجي (2003م) .القام ا الفقهي ،دمشع :دارالفهر.

املورخ العري.
السيستاين ،السيد لس (2006م) .منهاج الصالحين ،بريوت :دار ّ

الشربيين ،حمذد (1377ق) .م ن المحتاج ،بريوت :دار احياء الرتاا العري.

الشيخ الةدوق ،اي جعفر (2005م) .من يحفره الفقهيه ،بريوت :مؤسسة األ لذس للذطحو ات.
الةدوق ،أبوجعفر (1392ش) .الخصال ،ایران :جاویدان.

الطحا حائس اليمدي ،حمذدكاظ (1428ق) .العرل ال ثقي ،ق  :دارالتفسري.

ةر النجفي ههة «منظ م ههة ف ههي الفق ههه» ،ق ـ :
الطحا حــائس ،الســيد حمذ ــد موــدي حبــر العل ــوم (1414ق) .اله هد ّ
مهتحة املفيد.

الطرحيس ،فثر الدی (2007م) .مجم البحرين ،بريوت :مؤسسال التاریخ العري.

الطوسس ،حمذد ب حس 1407( ،ق) .تهذيب األحكام ،وران :دار الهت اإلسالمية.

العــاملس ،زی ـ الــدی (الشــويد الثــاين) (1408ق) .الرلض ههة البهي ههة ف ههي ش ههر اللمع ههة الدمي ههقية ،ق ـ :
بوستان كتا .
حدالحاقس ،حمذد فؤاد (1364ش) .المعجم المفهرا ،القاهرة :دارالهت املةریة.

العري فضل ا  ،السيد حمذد حسني (2003م) .أحكام اليريعة ،د : .مهت سيد حمذدحسني فضل ا .

العالمــال احللّــس ،حس ـ ب ـ یوســف (1413ق) .ع ا ههد األحكههام فههي معرفههة الح ه ل لالح هرام ،ق ـ  :دفــرت
انتشارات اسالم وابستال بال جامعال مدرسني حوزا لذيال ق .
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العالم ــال احللّــس ،حس ـ ب ـ یوس ــف (1420ق) .تحري ههر األحك ههام الي ههر ية ل ههي م ههذهب اإلمامي ههة ،ق ـ :
مؤسسال امام صادق ليال السالم.
الفا ـل ا نــدك ،حمذــد بـ حسـ ( 1416ه ق) .كيهها اللثههام لاإلبهههام ههن ع ا ههد األحكههام ،قـ  :دفــرت
انتشارات اسالم وابستال بال جامعال مدرسني حوزا لذيال ق .
الفي الهاناين ،حمذدحمس (1401ق) .مفاتيح اليراي  ،ق  :مطحعة اخليام.

الفيومس ،حمذد (2007م) .المصبا المنير ،بريوت :املهتحة العةریة.
القمویين ،حمذد (2006م) .سنن ابن ماجه ،بريوت :املهتحة العةریة.

الهركـ  ،لـ بـ احلســني (احملقــع الثــا )1414( ،ق) .جههام المقاصههد فههي شههر الق ا ههد ،قـ  :مؤسســال
آ الحيت ليو السالم.

اجمللس  ،حمذد باقر ب حمذد قی(1410ق) .بحار األن ار ،بريوت :مؤسسة الطحع والنشر.
احملقـ ــع احللّـ ــس ،أب ـ ـو القاس ـ ـ (1407ق) .المعتبه ههر فه ههي شه ههر المختصه ههر ،ق ـ ـ  :مؤسسـ ــال سـ ــيد الشـ ــوداء
ليال السالم.
احملقع احللّس ،أبو القاس (1416ق) .المختصر الناف  ،ق  :مؤسسة الحعثال.

احملقــع احلّلــس ،أي القاس ـ دج ـ الــدی (1415ق) .ش هراي اإلس ه م فههي مسههائل الح ه ل لالح هرام ،د: .
داراملعار اإلسالمية.
املدرسس ،السيد حمذد قس (2004م) .أحكام اإلس م ،دجف األنر  :داراحملي احلسني( ).
املرا س ،السيد مري حدالفتا (1418ق) .العنالين ،ق  ،ایران ،مؤسسال النشر اإلسالمس.

مروارید ،لس اصغر (1990م) .الينابي الفقهية ،بريوت :دار الرتاا اإلسالمية.

املغنيال ،حمذدجواد (1402م) .الفقه لی المذاهب الخمسة ،ران :مؤسسال الةادق.
املغنيال ،حمذدجواد (2009م) .فقه اإلمام جعفر الصا:ق ،ق  :مؤسسة انةاریان.

املوسوي اخلذيين ،سيد رو ا (1390ق) .تحرير ال سيلة ،ق  :دارالهت العلذية.
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