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 الملخص
هـاا الحثـ   حقل العلـوم اإلسـالمية بينـةمه أهيتوـا ومهانتوـا. يف ّن اللغة العربية يفإ

 اجملــا  العلذـــس اللســـاين  ـــذ  إ ـــار  لـــ  ناقشــنا اســـتعذا  هـــاا اللغـــة القرآنيـــة يف
قســـــ  العحــــــادات اللف يــــــة  ّن الفقــــــال یتعلّـــــع باللغــــــة العربيــــــة يفس، إالفقـــــال اإلســــــالم

 یلـإحاجـة الفقـال  ي:ثحات هـاا املو ـو ، أإمقام  حهام. وحن  يفاملعامالت واألو 
ري دراســة منانــة األلفــاب العربيــة يف األحنــام الفقويــة  ــا  القــة  ــاللغــة العربيــة، و 
قـد درسـنا مـ  و وة التعليذية والتثقيقية ال ي  ـا نـ اا اخلـا . اجل القة الفقال م  

 احلـ  الــ ي لفـاب العربيـة وأیضــات التلحيـة يفاأل یلــإحتتـا   العحـادات قسـ  الةــالة الـ ي
الفقويــة الــ ي  تةــل باأللفــاب العربيــة  حهــاماأل بــاقس . وههــاا يف ذــلمه لســاين سهــ

 املعامالت  رحت كّلية املو و ، أ ين  . ويفس  جاءت أهية الق   وِم  هاا املنطلع
حالــــة اارتيــــار  اللغــــة العربيــــة يفاســــتعذا   بالــــاكر أنّ  دیراللغــــة العربيــــة. مــــ  اجلــــ

حـا  اا ـطرار أو اجلوـل أو  مّتفع  ليوا  ند الفقوـاء ويف  لی النطع هبا والقدرة
ألجــل أهيــة  سهــ مــورليوــا. وكــل هــاا األإقــد أنــري  ی ــا  ــرق أ رــر  ، ــدم القــدرة

 ی هاليفــــال إلــــ رلوــــا يفدلســــان نــــار  اإلســــالم ولــــال  أ سهــــ اللغــــة العربيــــة الــــ ي
 حتليلس. - هاا الحث   وصيفس املنو  املّتحع يف املهّلفني.

 حهام، اللغة العربية.، العحادات، األاإلسالمی الفقال ة:رئيسالكلمات ال
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 هالمقدم. 1
 وهـا والسـّنة الهتـا  مـ  أي اللف يـة األدلّة م   ستفاد الشر ية األحهام أكثر أنّ  الوا ح م 

 یلـمم وهـاا األحهـام، اسـتنحا  ألجـل قوا دها وا قان العربية اللغة معرفة م  منا  فال  ربيان،
. منوــا نـطرات  یعـر  وإّّنـا وقوا ــدها العربيـة اللغـة أحنـاء جبذيـع حيــي  ا ألنّـال اِ قااـا  العـري حـى
  حــار  -العربيــة لســان القــرآن الهــّر كذــا صــرّ  ا   اللغــة .فقوائنــا بــني  ليــال املتفــع هــو وهــاا
ـان  الّـَِاي یـ ْلِثـدون إِل ْيـاِل ول ق ْد نـ ْعل    يف حمه  كتابال  - و عالی ـرمه ِلس  أ نّـَو ْ  ی قولون ِإّنَّ ا یـ ع لِّذ ـال  ب ش 

ـــانمه   ـــر ِيه م حِـــنيمه  ـــا ا ِلس  ـــاَن   ـــر ِيي م حِـــنيَ  ی عـــال - وقـــا ( 103)النثـــل  أ ْ ج ِذـــسه وه ا  بِِلس 
 لـ   سـيذا يفالعلوم اإلسـالمية أمـر  ـروري، ا هاا اللغة يف منانةّن معرفة إ( 195)الشعراء 

لسـان  أحـد أنّ  ی لـ یّن التهاليف اللف يـة یعذـل هبـا بـالعل  باللغـة العربيـة.ا  فـاالفقال حي  
صـنفت   لـاا دوی  الهتـ  والحثـوا اإلسـالمية.  يف ةمه راص ةمه : اللغة العربية لال مهانيالقرآن، أ

الفلسـفة و العلـوم القرآنيـة، و التفسـري، و سـالمية باللغـة العربيـة، مثـل: الفقـال، إكت  وحبوا  ریقة 
 فلوـاا یه  كّتا  هاا العلوم  ربات، وله  لهون اللغة العربية، لسان القـرآن، ملن إاإلسالمية و 

نطـــاق الفقـــال،  دونـــت الهتـــ  بعنـــوان العلـــوم اإلســـالمية، واســـت علذت  ـــاا ا ـــد . ولهـــ  يف
أهيـة املو ـو   ی ي  ضيف  ل دوی  الهت  الفقوية ا امة باللغة العربية، املس لة الّ  ی افة  لإ
باللغة العربيـة وهـاا هـو أصـل، مثـل الةـالة أو صـي   يالتهاليف اللف ية، ابّد وأن جتر  أنّ  سه

 كثـر يفأعذل سـت    حيـ مر أسول وكـون األلفـاب  ربيـةت املس لة األررية األ ن كان يفإالعقود، و 
 يف اللغویـة الـدائل قالـةامل اهـا النها  والطـالق ألاـا  ـر ح  بـالنواميل والعفـة، حبثـت يف  قود
 يف العربيـة اللغـة منانـة  لـی والوقـو  فقويـة أحنـام م   ليوا یرتّ   وما اإلسالمس الفقال  ل 

 .اإلسالمية األحنام
 

 مسئلة البحث 1.1
 األحهــــام. ولهــــلّ و اایقا ــــات، و العقــــود، و العحــــادات،  ربعــــة أقســــام:أ یالفقــــال اإلســــالمس  لــــ

أّاـــا جتــري و  وـــر  یالر حـــة األولــ وصــس الفقوــاء يفی  ربعــة  هـــاليف لف يــة ولســـانية، قســام األاأل
منانــة إثحــات أصــل  سصــلية هــنحثثــال، مســ لتنا األ يالــا هــاا املو ــو  يفباللغــة العربيــة. ون ــرات 
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األدلــة واملةــادر املعتــقة الفقويــة املوجــودة،  یلــإ.  نایــةت اللغــة العربيــة يف ذكــر األحهــام الفقويــة
ر ایـة التهليـف   هـاا املسـ لة وألنّ  یالفقواء اإلسالميني والفقواء اإلماميـة قـد  نـوا إلـ نثحت أنّ 

رتيـار حا  اا يف هاا الةدد. يف لحوا مسائر ليال و إكان هاّمات باللغة العربية، قد ألفتوا الن ر 
أن یهــون باللغــة العربيــة.  دّ ابـ ـو العحــادات  التهليف اســيذا يفالعذــل بــو والعلــ  باللغــة العربيــة، 

. ويف هـاا الةـدد اذـا اء املختلفـة للفقوـاء فيوـار وحن  نـدر  مسـائلال ا اّمـة ون ناِقشـوا ونحـني اآ
 یلس نطر  األسئلة ال ي حّفم نا لنتابة هاا الحث :

 
 البحث أسئلة 1.2

 أثر اللغة  لی بيان األحهام الفقوية يف هاا الحث  هنا  أسئلة هاّمة جدات لتحيني 
 العحادات؟ ءما لِّلغِة العربية ِم    ثري يف أدا .1
 ما لّلغة العربية ِم    ثري يف املعامالت؟ .2
 ایستطيع أن یتهّل  باللغة العربية؟م  ما هس وظيفة  .3
 

 البحث فرضيات 1.3
احلـــّ  ابـــّد وأن  قـــام  أّن العحـــاداِت مثـــل الةـــالة والتلحيـــة يف ءِمـــ  وجوـــة ن ـــر أكثـــر الفقوـــا .1

 باللغة العربية.
 معامالت النها  لِلشخص املختار ن ر أ ل  الفقواء أن جتري بالعربية. يف .2
 یالغــري قــادر،  ليــال أن یــتعّل  العربيــة لِلعحــادات، واملضــطّر مقحولــة  حاد ــال  ومعاملت ــال حتّــ .3

 یر فع  ار ا.
 

 ة البحثفيخل 1.4
یّتةف هاا الحث  باجلّدة حي  جاء متشتت األوصا  يف النتـ  ومل یـ دّون يف حبـ   لذـس 

و طرّقـت النتــ  الفقويــة الةــالة واحلــّ  و جاء يف الهتــ  الفقويـة املعتــقة، ِقســ  العحـادات، وقـد
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 حملذـــد جـــواهر الهـــالم مثـــل كتـــا :إلـــی  وظيـــف اللغـــة العربيـــة وقـــد أنـــارت إليـــال هـــاا الهتـــ  
فةـــل نـــرای  و ِقســـ  املعـــامالت  لفـــاب العربيـــة يفیحثـــ  أیضـــات  ـــ  األحيـــ  نجفـــس حســـ  ال

ــــو .إلا ع ــــت اآراء يف جيــــا  والقح ــــدد. ويف لهــــ  ا وجــــد كتــــ  مســــتّقلة    ــــا    هــــاا الةَّ كت
 ويف .جــراء صــيغة العقــدإنــر  اللّغــة العربيــة يف ، مقالــة حتــت  نــوان: يا ملريفتــا  املرا ــال وی االعنـ
حادی  بةورة متفرقـة أأیضات جاءت  ی االتوو وسائل الشيعة و لهايف  األحادی  مثل اتك
 األبوا  الفقوية املختلفة. يف

 
 الفقهية ميالمفاه. 2

والفطنـــــة. العلـــــ  بالشـــــسء ي رـــــّص بعلـــــ  الشـــــریعة. ويف  الفوـــــ   فهههههي الل هههههة:  - الفقهههههه
دلّتوـــــا التفةـــــيلة. أحهـــــام الشـــــر ية الفر يـــــة املهتســـــ  مـــــ  ااصـــــطال : هـــــو العلـــــ  باأل

 .(289:م2003، )ابوجي 
ـا الّـَای   آم ن ـوا أو فـ وا بِـالعقود أ ِحلَّـْت ﴿ حي  قا   حـار  و عـالی العود املؤكدالعقد:  یـا أ یو 

ــر ممه ِإنَّ الّلــال  حْيهــ   مــا یریــد   ــت ْ  ح  ــيِد وأ نـْ لِّــس الةَّ ــة  اأْل ْنعــاِم ِإاّ مــا یْتلــ    ل ــيهْ    ــري  حمِ  يذ   ﴾ل هــْ  هب 
ااســتيثاق والشــّد وایهــون اّا مــ   ی ــع  قــد وهــو أوكــد العوــود وفيــال معنــ( العقــود 1)مائــدا 

 .(68 3م: 2007طرحيس، المتعاقدی . )
ــال  عــالضــهــس  ایــة اخلالعبهها: :  ــرمه  ْ ق ــل﴿ یو  والتوا ــع ولــال  ا حيســ  اّا لِّل  ِإّنَّ ــا أ ن ــا ب ش 

ـ ْ   واحـد مه  إِل ال ْ أ ّنَّ ا ِإ   ه    ِإل َّ    ی وح س ْ ِمْثل ه   ـان   ف ذ    ْ    ذ ـالت ص ـاحلِ ات وا  ی ْشـرِ  ْ  فـ ْلي ْعذ ـل ِ  یـ ْرج ولِق ـاء  ر بّـِال   ك 
ـــدات  ِ  ر بِّـــال ِ بِِعح ـــاد ة بـــال.  مور فعـــل املـــ یيف ااصـــطال : هـــس املواظحـــة  لـــ. و (110  )الهوـــف ﴾ أ ح 

 .(62 3:م2007طرحيس، ال)
ا فــاق بــني الطــرفني یلتــمم لقتضــاا كــل منوــا  نفيــا مــا ا فقــاا  ليــال   إنّــاليجههاو لالقبهه ل: اإل

 (1 مائــــدا) ا أوفــــوا بــــالعقودو منــــآیوــــا الــــای  أ یــــا: القــــرآن اجمليــــدكعقــــد الحيــــع والــــموا  ويف 
 .(255م: 2003أبوجي ، )

أبوجيـــــ ، ) ةجــــار الــــدنيا كـــــالحيع واإل مر املتعلقــــة بـــــ يةحهــــام الشـــــر األإّاـــــا  المعههههام ت:
 .(263م:2003
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ـاـلالحكهههم اليهههر ي:   ركـــال مـــع اســـتثقاق الـــام لخالفتـــال أو  لـــ  الشـــار  الفعـــل  إنّـ
 .(345 6م: 2007الطرحيس، )

ة الرجـل أجابـال وقـا  لـال لحيـ ، فوـس كالتوليـل ّيـ  لح یالتلحيـة لغـة مةـدر مـ  لّحـ التلبيهة: 
م  ا إلـال إا الّلـال، ولحيـ  مةـدر مـ  لـّ  وألـّ  لعـا أقـام باملهـان ثـين للتهـرار وحـا  
نونال لإل افة إىل كا  اخلطا ، وحا  فعلال وأقي  مقامال فاألصل أل  ل  لحي  فو ع 

اســتعذلت الهلذــة يف قامــة، وقــد إقامــة بعــد إلحيــ  مو ــع اجلذيــع وأریــد بــال أقــي   ــدمت  
والتلحيـة مـ روذة مـ  ( مةـطلثات الفقـال)اصطال  الشر  واملتشر ة أیضا يف معناها لغـة. 

 أي نقـي   لـ  إجابتـ  و ا تـ « لحيـ »إذا قام بـال. فذعـا « أل  باملهان إلحابا»قو   
 .(277 3 ،ق1405ی، )املر ض
 

 قا اتيالعق : لاإل يلفاظ العربية فاأل. 3
فاملشوور بني األصثا   ـدم جـواز العـدو   ـ  »الفقواء حو  إیراد األلفاب العربية  ارتلفت

(. 167 23ه.ق:  1405)الحثـــراين، « العربيـــة إىل الرت ـــة بالفارســـية وحنوهـــا إا مـــع العجـــم
وقيل: إن ا تحار العربية إّنا هو  لـ  جوـة ااسـتثحا ، وإا ف نـال جيـوز الرت ـة ارتيـارا، واألو  

إذا كــان ا حيســ  العربيــة صــح العقــد بلفــ  التــموی  »خ يف املحســو  حيــ  قــا : مــاه  الشــي
بالفارسية، وإن كان حيسنوا مل ینعقد إا بلف  النها  أو التموی ، ألنـال ا دالـة  ليـال، واد ـ  

( و حعـال  لـ  38 8: ق1407)الطوسـس، «  ليال اإل ا  وكل  ـالق بهـل لسـان فوـو  ـالق
فـ ن قـدر املتعاقـدان  لـ  »مـ  األصـثا  إا ابـ  ،ـمة، ف نـال قـا : هاا املقالـة مـ   ـ ّرر  نـال 

واإلجيا  بالعربية  قد هبا استثحابا، وهو ظاهر يف جـواز العقـد بالرت ـة وإن كـان قـادرا  القحو 
یحعـد د ـوك كونــال مسـاقا ألصـل بيــان  ا (.167 23: نفــل املةـدر)الحثـراين، «  لـ  العربيـة

ااكتفـــاء بـــال ، فيهفـــس يف صـــثتال حـــا  العجـــم الـــاي ا رـــال  وا إنـــها  فيـــال لـــال ، 
ولفثــوك ااكتفــاء ب نــارة األرــر  و ــري ذلــ  بــا بعتــال يف الحيــع، بــل قــد حيذــل كــالم الشــيخ 

الفقوــاء (. بـا ذارنــا قـد یسـتفاد مـ   ا ـَة مـ  60 32: ق1404ومـ   حعـال  ليـال )النجفـس، 
قــرار والوصــية والودیعــة ااكتفــاء بهــل لغــَة مــا  ــدا النهــا . وال ــاهر:  ــدم اخلــال  يف حنــو اإل
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ــ ذلــ  ســرية النــا    یوالعاریــة والوكالــة وحنــو ذلــ  مــ  العقــود اجلــائمة بــ ي لغــة كــان. ویــدّ   ل
 ما وقع بغري العربية. یلإالنسحة بیضات ألفاب صدق هاا األ یكافةت  مضافات إل

ااجيــــا  والقحــــو  اللف ــــني كغــــريا مــــ  العقــــود الالزمــــة  یویعتــــق انــــتذالال  لــــ قــــد()يف الع
أما األوان فذو ع وفاق، وقد ورد هبذا القـرآن جيا  زوجت  وانهثت  ومتعت  ا ري( )فاإل

 (.22)النساء   باؤك  م  النساءآوا  نهثوا ما نهح : یيف قولال  عال
 ليوـــا مـــ  األلفـــاب العربيــــة إىل )بغـــري العربيــــة مـــع القـــدرة( جيابـــا وقحـــوا إالعقـــد  )واجيـــوز(

املشــوور بــني األصــثا  ونقــل  ـــ   هــو ر توذــا بغــري العربيــة مــ  الفارســية والرتكيــة و ريهــا  
باّن العقود أسحا  نـر ية، فيجـ  »الشيخ ر،ال الّلال د وك اإل ا   ل  ذل  واستد   ليال: 

الــاي  لــ  وقو ــال مــ  جانــ  الشــار  صــلوات الّلــال ااقتةــار فيوــا  لــ  مــا  لــ  كونــال ســححا، و 
ان  (.27 1: ق1411)املوسـوي العـامل ، «  ليال هو العقد بلفـ  العربيـة، فـال ینعقـد بغريهـا

 لألصــل أیضــات و  یذلــ  هــو املعوــود مــ  صــاح  الشــر  كغــرية مــ  العقــود الالزمــة بــل إنّــال أولــ
 والقــرآن املخا ــ  كــون بقرینــة ولــو العــري اللفــ  اىل املنةــر  اإل ــالق معار ــة  ــ  الســامل
ذلـــ  مســـتث  ا  نّ إ»قيـــل:  .الـــتعل   ليــال یشـــع وجـــال  لـــ  العربيــة  ـــ  العجـــم مـــع إّا   ربيــا

الغــر   نّ ن یقــوم مقامــال، وألأ  ــري العربيــة مــ  اللغــات مــ  قحيــل املــرتاد  یةــحّ  نّ واجــ ، أل
لف  ا فع، وها بنو ان. وا تق ثالـ    ب يّ  یفو  املتعاقدی  فيت د یلإیةا  املعاين املقةودة إ

الواقـع  یلإالةثيح، ن رات  یكونال بالعربية الةثيثة فال ینعقد بامللثون واحملّر  مع القدرة  ل
. ویســق  مـع العجــم  نــال. واملــراد بــال مــا یشــذل املشــقة ینــال أولــأمـ  صــاح  الشــر ، وا ریــ  

حـــدها ارـــتّص بالررةـــة، أ جـــم   ـــرا  املقةــودة. ولـــوالهثــرية يف الـــتعل  أو فـــوات بعـــ  األ
رر ولو لرت ني  دلني. ويف ااكتفـاء ن یفو  كل منوذا كالم اآأونطع القادر بالعربية بشر  
 صل.ن قدر  ليال لألإالعاجم التوكيل و  یبالواحد وجال، وا جي   ل

 ة ب ج هياحتّج القائل ن باشتراط العرب
ـــة  لـــواآثـــار اآصـــل، واملـــراد:  ـــدم حةـــو  النقـــل األ حهههدها:أ - یقـــا  أو اإل یرـــر املرت ّح

ســـححيتال، والـــاي دّ  الـــدليل  ليـــال هـــو مـــا وقـــع  یالعقـــود الغـــري املذّلهـــة اّا لـــا دّ  الـــدليل  لـــ
 بالعربية، وما  داا ا دليل  ليال. 
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مـا هـو املعتـاد الشـائع يف زمـ   یلـإأدلة العقود  ذومات ورةوصات اّّنا  نةـر   أنّ  ثانيها: -
ری  أّن املتعار  يف ذل  اّّنا كانت الةي  العربية، وهاا ليل إرجا ات ملـا  ـداها اخلطا ، وا 

 صل، بل الغر  هو ظوور ااحنةار، إذ لوكان  ري العري جائمات لحني يف الشر .األ یإل
لـــموم الت ســـس بةـــاح  الشـــر ، إذ ا ریـــ  يف كـــون معامال ـــال إّّنـــا هـــس باللغـــة  ثالثهههها: -

 (.145 2ق: 1418 ،)املرا س العربية، رر     ذل  ما رر  بالدليل وبقس الحاقس.

 م رأم بياحتّج القائل ن بالتعم
الواقــع بــ ي لغــة   یاملعــامالت أو اإلیقا ــات  لــ یصــدق اإل القــات الدالّــة  لــ أحههدها: -

 كانت، واألصل  دم الشر ية.
لســـان ا ّفـــع فوـــو  قـــد، وكـــال  الطـــالق وحنـــو ذلـــ ، فيشـــذلال  أن العقـــد بـــ يّ ثانيهههها:  -

 «.املؤمنون  ند نرو و » قا دةالوفاء بالعقود، و  ی ذوم ما دّ   ل

ح  املـؤثّر كـون السـ  یف نّـال داّ   لـ« إّّنا حيّلل الهالم وحيّرم الهـالم:» ذوم قولال ثالثها:  -
 الطحيعة، فانرتا  كونال  ربيات رال  ال اهر.  یهو الهالم، وهو داّ   ل

وحنو ذل ، ف ّن ال اهر كونـال لهـلِّ « لهّل قوَم  قد»أّن  یما دّ  م  األدلّة  لا: هرابع -
 قوَم بلساا .
 :يلي کما األم ر هذه أج بة نسر:
ما هو الشائع املعتـاد، وهـو إّمـا العقـد  یّن هاا اإل القات  نةر  إلإ  او األلل:الج

 یرر فغـري نـائع، بـل نـادر جـّدات. بـل ميهـ  د ـو بالعربية أو املعا اة، وأّما العقد باللغات األ
وقــو  الةــيغة بلســاا ، إّا  یاآن  لــ یالقــو  بــ ّن أهــل األلســنة مــ  املســلذني مل یلتفتــوا إلــ

بالةـــّثة، بـــل  ـــریقتو  املعا ـــاة أو  بعـــ  املتـــ ّرری  یفتـــو  یبعـــ  قليـــل مـــنو  ا تذـــادات  لـــ
یتذّسـ  ب صـالة  یإجراء الةـيغة بالعربيـة إن أرادوا ااهتذـام، وذلـ  وا ـح، فـال إ ـالق حتّـ

  دم التقييد.

مــا هــو املعــرو  املعوــود بــني النــا   یلنــع لــو  هــاا العذومــات إّا  لــالثههاني:  الجهه او
اللغـــة العجذيـــة وحنوهـــا  قـــدات أم ا، إذ مـــ  الهيفيـــة املقـــّررة، بـــل ميهـــ  الشـــ  يف كـــون الواقـــع ب

 ليــال  ریقــة الشــار . وباجلذلــة: نــدرة الوقــو   یمعنــاا: العوــد املؤكــد، والت كيــد إّّنــا هــو لــا جــر 
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 ی دم صالحية مثل هاا العذومات الضعيفة الدالة  لـ یواإل الق كافية يف ذل   مضافات ال
 املقام، ملا أسلفناا م  الوجوا القویة الدالة.

إّن ال ـــاهر منــال  ـــدم كــون مـــا  ـــداا حملّــالت وحمّرمـــات: مــ  القةـــد احملـــ   جهه او الثالهههث:ال
: یراد بال: حةر السححية یرر أ  والتذيّن واملالمسة ون ائرها، ا أّن كل كالم حمّلل وحمّرم. وبعحارَة 

یتذّسـ  بـال   یيف الهالم دون  ريا، وليل فيال ا الق مـ  جوـة كيفيـات الهـالم ونـرائطال حتّـ
 وا ح. وذل 
: أّن لهـــلِّ  ائفـــة مـــ  النـــا  یإّن ظـــاهرا بيـــان مشـــرو يتال لهـــّل قـــوم، معنـــ جههه او الرابههه :ال

ــد ا قــوم بــ يّ  ی قــودات  لــ لســان كــان فوــو  حســ  مــا حيتاجونــال يف أمهنــتو ، ا أّن كــلَّ  قــد  ق 
بل ال اهر  دم ثحو ـال إّا هبـاا العحـارة، وأّمـا « لهّل قوم نها »أنال ورد أیضات  یصثيح. مضافات إل

فلــ  أقــف  ليــال  وازمــال  جــواز النهــا  أیضــات بــ ّي لســان كــان، مــع أّن ظــاهرات « لهــّل قــوَم  قــد»
 (.147 2ق: 1418 ،)املرا س دم جوازا إّا بالعربية  - إّا م  نّا منو  - أصثابنا
 

 قراء ال ية فيالعربلفاظ األ. 4
 قــرأ فــ ذا اللغــات مــ   ريهــا دون الفةــثی العربيــة باللغــة  نــون أن أساســس نــر  القــران قــراءة

 بِـالِ  نـ ـم     اْلعـال ِذني   ر  ِّ  ل ت ْنمِیـل   وإِنّـَال    عـاىل لقولـال قرآنا، قرأا ما یهون ا الفارسية باللغة اإلنسان
 أنـال فـ رق (195)الشـعراء   م حِـنيَ    ر ِيي  بِِلسانَ  اْلذ ْنِارِی    ِم    لِت ه ون   قـ ْلِح      ل  اأْل ِمني   الرُّو   
. وقـا  اآیـة  ـر  فقـد قـرآن فوـو العربيـة بغـري كـان إذا قـا  فذ  محني،  ري بلسان القرآن أنم 
  عـاىل. وقـا   ربيـا أنملـال أنـال ف رق( 2)یوسف    ـ ْعِقل ون   ل ع لَّه  ْ    ر بِيًّا قـ ْرآنات  أ نـْم ْلناا   إِنّا  عاىل
)را(  اخلذيـين اإلمـام بـا  صـرّ  وقـد(. 4)إبـراهي    قـ ْوِمـالِ  بِِلسـانِ  ِإّا  ر س ـو َ  ِم ْ  أ ْرس ْلنا وما
 أوحركــة  أوحبــر  ، فلــو أرــلَّ  امــدات ةصــثيث بالعربيــالهــون القــراءة  ن أ أو ــح  قــدم ومــ »

 «الســـورة جيـــ   ليـــال  علذوـــا أوحنـــو ذلـــ  بطلـــت صـــال ال ومـــ  ا حيســـ  الفاحتـــال  أو شـــدید 
 (.167 1: ق1390)املوسوي اخلذيين، 

داء احلـــرو  مـــ   ارجوـــا أ یاملـــدار يف صـــثة القـــراءة  لـــوالتثقيـــع يف أقـــوا  الفقوـــاء: أّن 
ومرا ـاة حركـات الحنيـة ومـا  هل اللسان مؤدیا للثـر  الفـالين دون حـر  آرـرأعدا م   ی ی ل
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وفـــع مـــا  یوالحنائيـــة  لـــ يـــة راباإل العالمـــاتوالســـهنات و لـــال درـــل يف هيئـــة الهلذـــة واحلركـــات 
 ــع بالعربيــة أجتــ  قراء ــا  فــالفرائ  الدینيــة (167 1: نفــل املةــدر).يــة ــحطال  لذــاء العرب

أو ن  عــار  تعل  فــیــملنقــو  بــالتوا ر  رجــا للثــرو  مــ   ارجوــا ومــ  ا حيســنوا االوجــال  ی لــ
ن   ا ـات فـإ قـرأ مـا  يسـر منوـا ّا إحسـنال و أن إقـرأ يف املةـثف أو هنـال أمن إ اق الوقت ائت  

نَّ ا . اذـا يف اتـا  ا   عـالی:ثال للةثيح وسحّ ّق كن  عار هلل ا  و إ عار قرأ م   ريها و 
ــةمه ِمــ   الَّــِای   م ع ــ  والّلــال   ــدِّر  ر بَّــ  یْعل ــ   أ نَّــ   ـ ق ــوم  أ ْد  ِمــْ  ثـ ل ث ــس اللَّيــِل وِنْةــف ال  وثـ ل ث ــال  و ائِف  یق 

ــيهون   ــر  ِمــ   اْلق ــْرآِن   لِــ   أ ْن س  اللَّيــل  والنَّوــار    لِــ   أ ْن لـ ـْ  حت ْة ــوا  ف تــا     ل ــيهْ  فـ ـاقْـر ؤ ا مــا   يسَّ
ـِحيِل اللّـاِل  ـر ون  یقـا ِل ون  يف س  ِمْنهْ  م ْر   وآر ر ون  یْضرِب ون  يف اأْل ْرِ  یْحتـ غ ون  ِمْ  ف ْضِل الّلاِل وآر 

نـْف ِسـف اقْـ  هْ  ر ؤ ا ما   يسَّر  ِمْنال  وأ ِقيذ وا الةَّالة  وآ  وا المَّكاة  وأ ْقرِ  وا الّلال  قـ ْر ات ح س نات ومـا  ـ ق ـدِّم وا ِا  
ــــريات وأ ْ  ـ ـــ   أ ْجــــرات واْســــتـ ْغِفر وا اللّــــال  ِإنَّ اللّــــال    ف ــــورمه ر ِحــــي مه  ــــد وا  ِ ْنــــد  اللّــــاِل هــــو ر  ــــري جتِ   ِمــــْ  ر 

 یداء احلــرو  مــ   ارجوــا  لــأ یة  لــاءاملــدار يف صــثة القــر مــ  هنــا یّتضــح أّن » (20)املممــل 
سان مؤدیا للثر  الفالين دون حـر  آرـر ومرا ـاة حركـات الحنيـة ومالـال درـل لهل الأا دُّ حنو یع  

)املوســوي «علذــاء.ال الوفــع مــا  ــحط یيف هيئــة الهلذــة واحلركــات والســهنات اا رابيــة والحنائيــة  لــ
وجـو  قــراءة القـرآن يف الةـالة سـواء كـان الفاحتــال  یّ   لـاآیـة  ـد( 167 1:ق1390اخلذيـين، 
 .(164 1م: 2006( )المحيلس، 20)املممل  ف اقْـر ؤ ا ما   يسَّر  ِمْنال   أو  ريها
 

 الص   يف ياللفظ العرب .5
نّـال معوـود يف ذلـ  أل یـ ؤثرا  ليـالالممـان  یقامة الةالة باللغة العربية ومضإ ی ا  الفقواء  لإ

ــ ــ یهــاا اجملــر  یجتــري  لــ ) (الرســو  ا  ةنمــ  صــاح  الشــریعة وس  ) ( ةئذــنة األوههــاا س 
ونــریعة اإلســالم  قةــدها.  یّاــا  ریقــة م ثلــأل ة ــق الممــان یؤیــد هــاا الطریقــ ةو ذــل الةــثاب

الـــحالد اإلســـالمية و ـــري اإلســـالمية حيـــ  یقـــي  الةـــالة بلفـــ   یقةـــأنّـــال يف وفضــلوا وا ـــح أل
ن یقــي  صــال ال أن یــتعّل  اللغــة العربيــة لقــدار أ ساملةــل یواحــد یعــين اللســان العــري. جيــ   لــ

ة الةـــثيثة جيـــ  الـــتلف  يف الركـــو  والســـجود بالـــاكر العـــري الـــاي ثحـــت  نـــد نـــار  ءبـــالقرا
 ی لـــــــســـــــحثان ري األ و ي  وحبذـــــــداســـــــحثان ري الع ـــــــ»أو  ســـــــحثان ا اإلســـــــالم 
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الةــــالة ا  يف ةذكــــار الواجحــــاأل(. 172-171 1: ق1390.)املوســــوي اخلذيــــين، وحبذــــدا
حمذد ب  یعقو ،  ـ   لـس بـ   یرو  (.184 املةدر: نفل)جيوز فيوا  ري العربية الةثيثة.

ســ لتال   ــ  »قــا : ) ( ي ،ــاد،  ــ  احلجــا   ذــ  ذكــرا  ــ  احــدهاأحمذــد،  ــ  صــا  بــ  
)احلــر  «قــا : یحــني  االســ   وا یحينــال االســ   ، بلســان  ــري محــني موجــل:  ) (قــو  ا  
ّاــا   قــا :  عّلذــوا العربيــة ف ) ( ــ  اي  حــدا »يف اخلةــا ، و (. 473 4م: 2007 العــاملس،

 (.502املةدر: نفل) «كالم اِ  الاي كّل  بال رلقال
 جذــس مــ  امــ ّي ليقــرأ القــرآن بعجذتــة فرتفعــال املالئهــة ّن الرجــل األإ» ) (: قــا  النــي

 وجـو  حـو  املقـد  الشـار  إليوـا  وّصـل مـا أه ّ (.فواا 503املةدر: نفل) « ربية ی ل
 املعةــومني ِقح ــل ِمــ  أنّــال أســلفنا واذــا والعحــادات واإلیقــا  املعــامالت يف العــري اللفــ  ا قــان
 بــاللف  اإلســالمية  ناليفــال املســل  یـ ـؤدي حيــ  العربيــة اللغــة لــتعّل  األ ــاج  حلــ  اهتذــام
 .الفةيح العري
 

 ذكار الص  ي أف يةمرا ات الل ة العرب 5.1
يف الةالة ا جيوز فيوا  ري العربية الةثيثة. أو   ذل الةالة بعد النية هـو  ةذكار الواجحاأل

ســــّنة رســــو  ا  ) (. و ســــذس ایضــــا  هحــــرية  ی هحــــرية اإلحــــرام الــــاي یعذــــل املســــلذون  لــــ
جيــمي  ريهــا وا مرادفوــا مــ  العربيــة وا  ر توــا بغــري العربيــة  وا «كــقأ ا اافتتــا  صــور ا 

 .(167 1: ق1390)املوسوي اخلذيين،  وهس رك   حطل الةالة بنقةااا  ذدات وسووا.
كـــق بـــال رـــال  فـــان مل أالوجـــال املنقـــو ، قا عـــات هـــم  اجلاللـــال و  یجيـــ  الـــتلف  هبـــا  لـــ
 ی  هبــا  لــ رــر  یــحــرم برت توــا واألأ ــاق الوقــت  أور ن  عــاّ    فــیــتذه  مــ  اللفــ   عّلــ

 مهان.قدر اإل
حرام نسحت اليال ان هبـا حيةـل الـدرو  يف الةـالة وحيـرم مـا كـان حملـالت قحلوـا  هحرية اإل

 ليــال -ات بةــاح  الشــر  يّ ســ الــتلف  هبــا بــاللف  املشــوور بالعربيــة  مــ  الهــالم و ــريا وجيــ  
ذكـار بـال وكـاا  عتـق العربيـة يف سـائر األ ّت سسحي  فعل كال  وامرنا بال - الةالة والسالم
رري ـني والركـو  والســجود والتشـود والتســيل  ة والتسـحيثات يف الــركعتني األاءالواجحـة مـ  القــر 
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مــ   ــري  غيــري وا  حــدیل  «كــقأ ا رام حــ هحــرية اإل ةصــور (. 170 2: ق1430 )الرتحيــين،
ـــة أو  ريهـــا  یوا جيـــم   (479 1 :ق1428)الطحا حـــایس اليـــمدي، مرادفوـــا وا ر توـــا بالعجذي
حـرام وهـس ركـ   حطـل الةـالة  هحـرية اإل ،حـرام مـ  قيـام وباللغـة العربيـة يـان بتهحـرية اإلجيـ  اإل

الوقــت  هحــرية  ة جذــس الــتعل  مــع ســعاأل یالعربيــة وجيــ   لــا  ذــدات وســووات أو كــّق بغــري وــبرتك
ذا إلغـة العربيـة ویهفـس  ر توـا ال يـان هبـا باإل ی ل ةماميحرام رك  يف الةالة وا فع فقواء اإلاإل

حـرام وهـس .  هحـرية اإلتـالذا كان معسـرات  ـرج  بلغإكان املةّلس  اجما وقحلوا جي   ليال التعّل  و 
فلـــو  هـــل الرت يـــ  أو ارـــّل  «كـــقأ ا ذـــدات أو ســـووات وصـــور ا ركــ   حطـــل الةـــلوة  ركوـــا  

كـان أو   ءنـس يّ أ إلـی ـافال إ العربيـة ارتيـارات أو ريأو كّق بغ «كقأ اجلليل ا حبرَ  أو قا : 
بطلــت. وجيــ   ،ن كــان هــو املقةــودإنــيو و  كــق مــ  كــلّ أن  ّذــ  كقولــال إقرنــال لــ  كــال  و 

( 338 2: ق1415)احلسـيين: حـرم بلغة.أن  ـاق  فـ  جذـس الـتعل  مـع سـعة الوقـتاأل ی ل
 :هو« اإلحرام  هحرية»يف الحث  إليال  وصل فذذا

 بوحنيفةأاا  حطل  ند  لذائنا واملخالف  ف. 1
لسـنال واّمـا أولویـة و ت بـني األاالعجذيـة اجـمأ كذـا صـرّ  بـال  ا ـة وا  فـ یلإولوا طر . 2

ّاـا لغـال إو  كتـا  اجملـو  هبـا وقيـل مـ  نـم فالحتذـا  ) نـد  ـدم الـتذه  مـ  العـري( الفارسية 
 (.339 2،لة العرش )نفل املةدر: 

مـ   ـري  غيـري وا  حـدیل وا « ا  اكـق»حرام و ّسـذس  هحـرية اافتتـا  وصـور ا:  هحرية اإل
 (.479 1: 1428جيم مرادفوا وا  ر توا بالعجذية أو  ريها )الطحا حایس اليمدي، 

وا جيــم مرادفوــا بالعربيــة وا  ر توــا بغـــري كــق﴾ أ ا افتتــا  وصــور ا:  ّســذس  هحــرية ا
واجلاهـل یلقنـال  ـريا أو یـتعّل  فـان  - مـادة وهيئـة - الـنو  العـري یان هبا  ل يالعربية وجي  اإل

ن  فــ یملعنــان كــان  لطــات مــا مل یهــ  مغــري إمل ميهــ  ولــو لضــيع الوقــت اجــرتأ لــا امهنــال منوــا و 
 (.20 1م: 2006)السيستاين،  ات حو  وجوباأل ین  جم فحرت توا  لإوا و حذرادفف جم 

 ق: 1414الةـثيثة والتـوال فيـال حسـ  املتعـار  )األرااـس،  العربيـة اللغـة التشـود يف یشرت 
( ویشــرت  يف ذكــر الركــو  العربيــة واملــوااة وأداء احلــرو  مــ   ارجوــا الطحيعيــة و ــدم 193 1

( وجيوز القنـوت 351 15ق:   ه 1417املخالفة يف احلركات اإل رابية والحنائية )األنتواردي، 
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بالفارسّية له  قـد یقـوي يف الن ـر  ـدم ااجتـماء بـال  ـ  وظيفـة القنـوت وإن قلنـا بعـدم بطـالن 
ع الد اء بال وكيف كان فقد صرّ  الةدوق يف الفقيال جبـواز القنـوت بالفارسـّية حاكيـات الةالة م

 (.316 1: ق1408لال    الةّفار )العاملس، 
(. بـــل مل 126 4: ق1416: وقـــد وافقـــال  ليـــال أكثـــر األصـــثا  )الفا ـــل ا نـــدي، قيـــل

 حـى(، 316 1: نفـل املةـدریعر  اخلـال  يف ذلـ  إّا مـ  سـعد بـ   حـد اللّـال )العـاملس، 
 یعوـد ومل الشـار  مـ  متلّقـاة العحـادة كيفيّـة ألنّ  - سعد    املنقو  استوجال ملّا الثاين احملّقع أنّ 
حـى أنّـال ا یعلـ  قائـل بـاملنع سـوك سـعد  - األصـثا  بـني الشورة أنّ  إّا »: قا  -ذل  مثل

  اد ــال بّــ   ــريا أنّ  كذــا(. 322  2: ق1414)النراــس، « مانعــة مــ  املةــري إليــال -املــاكور
ــع  اســتقرار یحعــد فــال ســعد، إىل ذلــ  نســحة  لــ  اقتةــر قــد نــادرات  ولــو املســائل يف اخلــال   تّح

 .اجلواز  ل  حينئاَ  الهلذة
 : ليه لاحتّج ا

 بعد األصل. .1
 وما بعتال م  إ الق أدلّة القنوت. .2
 ء موّقت فيال، بل یهفس فيال ما جيري  ل  اللسان ویقّدرا. وأنال ا نس .3
 . ليال د ّ  ما كلّ  حينئاَ  فيشذلال  ليال، الد اء اس  بةدق. 4
ا ب   أن یـتهّل  الرجـل يف صـالة الفریضـة بهـّل ») (:  الفقيال    أي جعفر ومرسل. 5
 (.289 6: ق1409)احلّر العاملس، « ء یناجس بال ربال  ّم وجلّ  نس

)احلــّر العــاملس، « كــّل مــا ناجيــت بــال ربّــ  يف الةــالة فلــيل بهــالم») (:  والةــادق. 6
 (.  289 6: نفل املةدر

 الفریضـة صـالة يف یـتهّل  الرجـل  ـ ) (  جعفـر أبـا سـ لت: مومیار ب   لسّ  وصثيح. 7
 وجّل؟  مّ  ربال بال یناجس ء نس بهلّ 

 هــاا یـرد مل لـو إنّـال»: بعـدا وقـا ( 289 6: نفـل املةــدر)احلـّر العـاملس، « نعـ : »قـا 
 یـرد حى مطلع ء نس كلّ »: قا  أنال) (  الةادق    روي الاي باخلق اجيما لهنت اخلق
ويف «. ( والنوـــس  ــــ  الـــد اء بالفارســــّية يف الةـــالة  ــــري موجــــودنفـــل املةــــدر) «اــــس فيـــال
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 ملأنّا ا نعر  لسعد ب   حد الّلال مستندات إّا ما يف املختلف م  أنّـال ) ( : »اللثام كشف
« صــــــــّلوا كذــــــــا رأیتذــــــــوين أصــــــــّلس»مــــــــع قولــــــــال ) (:   یتخّلــــــــل صــــــــال ال د ــــــــاء بالفارســــــــّية

 (. 198 1: ق1405 وور،  أي )ااب 
ء مــ  أجــماء  بــال، وا يف نــس یــد و: أنّــال لــو ّ  هــاا مل جيــم الــد اء بغــري مــا كــان ) ( وفيــال

الةــالة إّا مــا بــع د ــاؤا فيــال. فــ ن اجيــ   ــرو  ذلــ  بالنةــو ، قلنــا: فهــاا  ــري العــري  
لال ّفـــاق  لــــ  جـــواز الــــد اء فيوـــا بــــ ّي لفـــ  اریــــد مـــ  العــــري مـــ   ــــري قةـــر  لــــ  املــــ ثور  

  (.127 4: ق1416)الفا ل ا ندي، « للعذومات، وهس كذا  عّ  العري  عّ   ريا
اإلنةا  أنال ليل بتل  املهانة م  الفساد، كذـا یـومو إليـال  ـدم  ـرجيح بعضـو  يف  له ّ 

)احملقــع احللّــس، « األنــحال»املســ لة كالشــويد يف الــاكرك و ــريا، و عحــري بعــ  مــ  رّجــح بلفــ  
 (. 302 2: ق1403( وحنوا، واألمر بااحتيا  م  آرر )األردبيلس، 241 2: ق1418
الن ــر  ــدم  يف یقــوك قــد بـل(، 371 8ق:  1405ملنع )الحثــراين، جــمم يف احلــدائع بــا بـل

 لألصـــل .1وإن قلنـــا بعـــدم بطـــالن الةـــالة مـــع الـــد اء بـــال:  القنـــوتااجتـــماء بـــال  ـــ  وظيفـــة 
 واجحوـــا العحـــادات يف الشـــر  أحـــوا  بارســـة مـــ  -القطـــع حةـــو  د ـــوك وإمهـــان .2فيوذـــا. 
ـــة فارســـّية و ريهـــا.  - و ريهـــا واإلیقا ـــات واملعـــامالت ومنـــدوهبا ـــار  ـــري اللغـــة العربّي بعـــدم ا تح

مـــا امـــر فيـــال بلفـــ  وقـــو  وكـــالم وحنوهـــا ا ینســـاق إىل الـــاه  منـــال إّا العـــرّي املوافـــع  وكـــلّ  .3
یؤیّــد ذلـــ  أّن  ـــري العــر  مـــ  املهّلفــني أ ـــعا  العـــر ، وكثــري مـــنو  الـــرواة  بـــل .4للعربيّــة. 

 حي     أحـد مـنو  ن ـ  د ـاء باللغـة الفارسـّية وا واملذارسون ألهل الحيت  ليو  السالم ومل
مــــى أرادوا نــــيئات مــــ  األد يــــة املخةوصــــة واألذكــــار  - ألممــــوه  بــــل .5ذكــــر مــــ  األذكــــار. 

رّلــا كــان يف   دیــة بعــ   بــل .6بقــراءة املــ ثور الــاي قّلذــا یّتفــع فعلوــ  لــال صــثيثات.  -املوظّفــة
األلفــاب مــنو  الهفــر فضــالت  ــ  نقــي  املعــا املــراد، كذــا ا  فــ   لــ  كــّل مــ  بــع أد يــة 
العارفني منو  وزیارا   فضالت    السواد، ولـو أّن لأللفـاب الفارسـّية مـثالت أد   وظيـف نـر ّس 

 - املوجــودة والنةــو  .7 مــا كّلفــوا بــال  الــاي ا یعقلــون منــال معــات وا حيســنون فيــال لف ــات.
ـال بـال ینـاجی ما كلّ  أن منوا املراد بل لغة، ب يّ  اجلواز لحيان مساقة  ري - بعضوا إرسا  مع  اللّا
 .املحطل الهالم م  ليل أرروي أو دنيوي  ر  يف
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للذثهّس    أ،د ب  حنحل فال جيوز إّا لـا  قـّر  إىل اللّـال  عـاىل دون مـالّذ الـدنيا  رالفات 
 أنّـال ا محطـل، بهـالم لـيل أنّـال  لـ   ـد ّ  إّّنـا أّاـا  لـ (. 586 1: ق1388)ااب  القدامة، 

 جریــان  لـ  بنــاءت  -«ء نـس كـلّ »: الســالم  ليـال قولـال أنّ  كذــا املوظّـف، القنـوت  ــ  بـال جيتـمك
 كـــالم مانعيّـــة  لـــ  د ّ  مـــا وظوـــور واألصـــل، -هنـــا ومـــ . أیضـــات  كـــال  -املقـــام حنـــو يف مثلـــال

 بالــد اء الةــالة فســاد بعــدم قلنــا -الــد اء اســ  وصــدق الــرّ ، بــال ینــاج  مــا  ــري يف اآدميّــني
 .القنوت وظيفة بنّية[ الفارسس]بالد اء  بال جاء لو أیضات  الحطالن  دم ال اهر بل. بالفارسّية
الــاي هــو معــا العحودیّــة واخلضــو  واخلشــو  واا ــرتا  بالقةــور  -معــا الد ائيّــة فــ رادة

ا  قتضـس ااجتـماء بـال   ـ  القنـوت. وك نّـال مـ   -وحنوها بّا ا مدرليّـة خلةـو  لغـة فيوـا
هنــا نشــ  الــوه  يف ااجتــماء ]بــالقنوت بالفارســّية[ با تحــار أنّــال ا ّــا  إلنهــار مطلوبيّــة معــا 

إليـ   ّجـت األصـوات »م  كّل مهّلف، الاي أنار إليال اإلمام  ليـال السـالم بقولـال: الد ائّية 
ّـــال: القنـــوت يف ورد وقـــد(. 302  97: ق1410)اجمللســـس، « اللغـــات بفنـــون ـــال ء نـــس ا أن  في
( ف ــّ  منوذــا ااكتفــاء فيــال بالفارســّية، و فــل  ــ  277 6: ق1409)احلــر العــاملس،  موقّــت

إرادة الشار  اللف  فيال، إّا أنال مل یقّيدا بلف   ةو ، وهو منةر  إىل العري. ویـومو إليـال 
ء موقّــت یتحــع  قــو  الةــادق  ليــال الســالم للثلــي ملـّـا ســ لال  ــ  القنــوت يف الــو ر، هــل فيــال نــس

نفــــل ) «لــــانح  واســــتغفرّل  لــــ  النــــّي ) ( ا، اثــــ   لــــ  الّلــــال  ــــّم وجــــّل وصــــ»ویقــــا ؟: 
 اللغـة مـ   ةـو  لفـ   ـدم التوقيت نفس م  املراد أنّ  يف ظوورا  رورة(  277 6: املةدر
بنــاءت  لــ  لــو  مثــل هــاا اإل القــات  - حينئــاَ  املّتجــال أنّ  أیضــات  كّلــال لــال  ویشــود. العربّيــة

ااكتفاء بالفارسّية وحنوها يف الاكر يف الركو  والسـجود و ريهـا بّـا وجـ  فيـال  -لسائر اللغات
مطلــع الــاكر الشــامل لســائر اللغــات، ومل یلتممــال أحــد، بــل أ حقــوا حبســ  ال ــاهر  لــ   ــدم 

 ةوصات. ااجتماء هبا يف كّل واج  وإن مل یه  املهّلف بال لف ات  
وجيــوز الــد اء بغــري العربّيــة مــع القــدرة، أّمــا األذكــار الواجحــة »الفا ــل يف القوا ــد:  وقــا 

ــــس، « فــــال ــــاين 279 1: ق1413)العالمــــال احلّل ( ومل حيــــ  فيــــال رالفــــات نــــرّاح ال  كــــاحملّقع الث
( و ـــريه . واحتّجـــوا  ليـــال بالت ّســـس و ـــدم اخلـــرو   ـــ  یقـــني 322 2: ق1414)النراـــس، 
وهـــو كذـــا  ـــرك  إذ يف األو : مـــا بعتـــال يف رّد دليـــل ســـعد ]ب نّـــال لـــو ّ  هـــاا مل جيـــم الـــقاءة. 
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: أنّــال یهفــس -بعــد  ســلي  وجــو  مرا ا ــال -الــد اء بغــري مــا كــان ) ( ید وبــال[. ويف الثــاين
ــة  ألنّــال هــو املفــرو   إذ حمــّل الحثــ  مــا كّلــف فيــال بالــاكر وحنــوا بّــا ا  فيوــا إ ــالق األدّل

فــاب املخةوصـة الــ ي ا جتــمي اللغـة الفارســّية يف منــدوهبا قطعـات فضــالت  ــ   ـّص لغــة، ا األل
أّن األذكـار املندوبـة يف  شـّود الةـالة و ـريا لعّلوـا كالـد اء »واجحوا. فذا يف كشف اللثـام: 

 - (149: ق1414)الطحا حــائس، « دارلــة فيذــا ینــاج  بــال الــرّ  وك نّــال یلــو  مــ  املن ومــة
 املـ ثورة األد يـة سـائر  ر ة جلاز وإّا  باخلةو ، امل ثورة أراد إن جممات  فاسد - بعت كذا
 الن ـر يف یحعـد ا بل واألمةار، األ ةار سائر يف الفساد معلوم وهو السالم،  ليو   نو 
 اللسـان بـال  نـریعتال يف األلفـاب مـ  یـراد فيذـا التعحّـد جـرك قومـال بلسان ارسل نيّ  كلّ  أنّ 

 مــا إىل األصــثا   حــارات مــ  كثــري إرجــا  وميهــ . هــاا جيّــدات، فت ّمــل نــریعتنا،  ــ  فضــالت 
 بالفارســّية الــد اء جــواز ذكــروا إّّنــا بــل القنــوت، وظيفــة   دیــة يف یــاكرا مل  ــيعو  ألنّ  قلنــا 
 .بال نقو  وحن  معال، الةالة بطالن  دم لعا
 

 الترتيل 5.2
ي الرت يل للقراءة وهو حف  الوقو  واداء احلرو  وهو املروي  ـ  ابـ   حـا  وقریـ  منـال  ـ  

ن مل  حـــا  )فـــ كـــلّ   ی( و لـــ170 2: 1430 لـــس) ( والوقـــو  و عذـــد اا ـــرا .)الرتحيين، 
 ج  لممــال الــتعل ( مــع رجائــال بالرــال  للذقدمــة كذــا جيــ   عّلــ  یــتذه  مــ  الــتلف  هبــا كــاأل

 ذلــ . یحــرازا القــدرة  لــإحنيفــة فانّــال مل یوجــ  العربيــة مطلقــات وا یعتــق  يالفاحتــال رالفــات أل
 (208 9م: 1994)النجفس، 

فيجــ   «بسـ  ا  الـر،  الـرحي  كـقأ ا كـان رسـو  ا ) ( إذا درـل يف صـال ال قـا : 
 (125-124 1.ت:دحخاري، ال«.)سصلّ أ   كذا رأمتوين  او صلّ »الت سس بال هنا، لقولال ) (: 

 نعقـــد الةـــالة لعناهـــا ســـواء أدي بلغـــة  ربيـــة  ريهـــا وإن رادفتوـــا أو فارســـية أو  ريهـــا وا 
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  

 (206  9: م1994 النجفی،ا ة بعدم احلا . ) 
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 ج  لممـال الـتعل  مـع رجائـال بـال رـال   كل حا  فان مل یتذه  م  التلف  هبا كاأل  یو ل
كذا جي   عل  الفاحتة، رالفات ألي حنيفـة فلـ  یوجـ  العربيـة مطلقـا، وا یعتـق إحـرازا القـدرة 

یعلـ  العجــم، بـل هـو كــال  وإن  یذلـ ، بـل العجــم مسـق ، فيجـ  حينئــا السـعس حتـ ی لـ
مهــــان  ســــق  فيــــال كذــــا  اســــتلمم ســــفرات أو  ــــريا كن ــــائرا مــــ  املقــــدمات، نعــــ  یســــق  يف كــــلّ 

 (.206 9: نفل املةدراستلممت  ررات أو قحثات یعل  م  الشر   دم التهليف معال. )
سـحثان ربعـة یقـو : جي  القراءة باللغة العربية يف بقية اذكار الةـالة ويف التسـحيثات األ

( 206 9.)نفل املةـدر: يـةالعرب ی لـ ةوجت  احملاف كق﴾ أ ا و ا  واحلذد  وا الال اا ا  
ـــال اللفـــ  الةـــثيح املوافـــع للعرب  يف التشـــود ـــال  علّ  يـــةجيـــ  في  ذـــال.ومـــ   جـــم  نـــال وجـــ   لي
  ـــــرا .جيـــــ  يف التســـــلي  بهـــــل مـــــ  الةـــــيغتني العربيـــــة واإل  ( يف التســـــلي 167)املةـــــدر: 
جوـا مــ  ارر إداء احلــرو  و  ( و نـد السيدالسيســتاين جتـ  القــراءة الةـثيثة بـ161)املةـدر: 
ســلو  ن  هــون هيئــة الهلذــة موافقــة لألأالنثــو الــالزم يف لغــة العــر  كذـا جيــ   ی ارجوـا  لــ

 (.207 1م: 2006)السيستاين،  العري.
 

   في الص  اءالقر  حدّ  5.3
األذكــار الواجحــة والقســ  اآرــر یــر ح  بســائِر األذكــار،  لقــراءة يف الةــالة قســذان، ِقســ  منوــاا

ــــــ   نــــــد الفقواء.بــــــالرجو  الــــــ راء دجــــــد أّاــــــ  قــــــد اح ــــــوا القــــــراءة العربيــــــة يف اآ یالــــــاي حب 
 ـــرا  والـــتلف  وة القـــرآن يف الةـــالة صـــثيثة مـــ  حيـــ  اإلالةـــالة.جي  قـــراءة الفاحتـــال و ـــال

( وا جيــميف يف القــراءة الرت ــة 133:م2004یدینا.)املدرســس، أو  بــني احســ  املةــثف املتــد
 أ نـْم ْلنـــاا   إِنّـــا(. لنـــا قولـــال  عـــاىل 243 1: ق14420وا مرادفوـــا مـــ  العربيّـــة )العالمـــة احلّلـــس، 

( ومـ   ـّق  ـ  معـا 195)الشـعراء   ﴾م حِـنيَ    ـر ِيي  بِِلسـانَ ( وقولال 2)یوسف  ﴾   ر بِيًّا قـ ْرآنات 
القرآن بغري العربّية فليل بقاريف  ل  احلقيقة، وأیضا فال رال  أّن القرآن معجم، والقو  بـ ّن 

( وألّن الرت ـة 78: 1417العحارة    معا القرآن بغري العربّية قرآن یحطل كونال معجما )الغنية، 
نقــل  ــ  أحــد  ) ( مل یفعلــال وامغــایرة للذــرتج  وإّا لهانــت  ر ــة الشــعر نــعرا، وألّن النــي 

 م  األئذة والةثابة.
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القراءات السحع املعروفة بـل  هفـس القـراءة حسـ   یحد قوي  دم وجو  التقليد باأل والرأي
 (.78اآن.)نفــل املةـــدر:  یالــنو  العــري بـــا هــو متـــوا ر بــني املســـلذني منــا نـــمو  القــرآن حتـــ

رـال   ـع وا  ةـّح الةـالة مـع اإلأتعني باحلذد. والسورا وجت  قراء ـا  القراءة وهس واجحة و 
 راهبـا والحسـذلة ایـة منوـا جتـ  قراء ـا معوـا إالتشـدید وكـاا  یولو حبـر  واحـد منوـا  ذـدا حتـ

رــالف  ذــدات الوجــال املنقــو  فلــو  یم للذةــّلس  ر توــا وجيــ   ر يــ  كلذا ــا وأیوــا  لــيــوا جي
وحنوهـــا ارتيـــارات قطعـــات  يةوز بالفارســـجتـــا  القـــراءة(. 98 1: ق1415)احملقـــع احللـــس،  ا ـــاد.

م يــــة بالعربيــــة فــــال جتاء(. وجتــــ  القــــر 299 9: 1994)النجفــــس،  متثــــا .وا ا ــــات لعــــدم اإل
العجذية ولومع العجم لفوات ما بـال حةـل اا جـاز ومـ  يّ مل جتـميف القـراءة مقطعـة كابـاء 

  علذوــــا، القــــراءة حيســــ  مل مــــ   لــــ  وجيــــ ( 90 1ه: 1430)مهــــس العــــاملس،  العــــدد.
 ولو ــاق الوقــت قــرأ مــا حيســ  و علّــ  ملــا یســت نف، أمــا وجــو  الــتعّل  فعليــال ا فــاق  لذــاء
اإلسالم ب  أوج  القراءة، وألّن وجو  القـراءة یسـتد س وجـو  الـتعّل  حتةـيال للواجـ ، 

ادة    ذل  فيقةر وأما ااقتةار  ل  ما حيس  مع  يع الوقت فألنال حا  ا یتسع لمی
وا جيـــــمي  (171 2: ق1407 لـــــ  املذهـــــ ، و ليـــــال اا فـــــاق أیضـــــا )حلّـــــ  )حمقـــــع(، 

الرجـل اا جذـس   ا ـات. إنّ إوحنوها ارتيارات قطعـات و  يةمثالت  ر توا بالفارس ةللذةّلس    الفاحت
( 503 4م:2007 ربيـــــة.)احلر العـــــاملس،  یليقـــــرأ القـــــرآن بعجذيـــــة فرتفعـــــال املالئهـــــة  لـــــ

 اا طرار. حا  يف
القــرآن  یالــاكر لقرهبــا الــ ی لــ ةذــل  قــدّ الرت ــتالقــرآن حي ةنــاّل لــو ل  الــاكر بالعربيــة و ر ــإ

املةــّلس أن  یوجلــواز التهحــري بالعجذيــة  نــد الضــرورة. للقــراءة الةــثيثة يف الةــالة نــرای    لــ
 اللغات ليست صثيثة.ثة، ومعاد ا يف سائر يرا يوا وابّد أن جتري باللغة العربية الةثی  

حـدها  شـرت  فيـال الوجـو  وصـثة ااداء والثـاين أ ـربني:  ی: نرای  الةـالة  لـواحلاصل
 ة الةالة  شذل كال احلهذني یعين الوجو  وصثة ااداء.ءداء وقرا تص صثة األ

ّن املقدار الاي یتعوـد املةـّلس أن یؤدیـال يف اللغـة العربيـة قـد  حـني ِمـ  وجوـة ن ـر العلذـاء. إ
  ة جيـ   ليـال الـتعلّ اءحدي باستطا ة اإلنسان يف مقدار  عّل . م  ا حيس  القـر  یهو یتعّلع إلو 
 (.479 1:ق1428)الطحا حایس اليمدي،  تذام.ئن كان متذهنا م  ااإو 
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جوـا ارر إ حـع مـا ذكـرا  لذـاء التجویـد، بـل یهفـس  ین یعر   ار  احلرو   لـأا جي  
رـرا  احلــر  مـ   لـ  املخـار  بـل املـدار صـدق الــتلف  إلـمم ليوـا بـل ا یإن مل یلتفـت إمنوـا و 

القا ـدا  یذا نطع بالضاد أو ال اء  لـإن رر  م   ري  ر  الاي  ينوا مثال إبال  احلر  و 
 ـرا  العليـا األ ییسـر  لـميـ  أو األله  ا لا ذكروا م  وجو  جعل اللسان م  اجلانـ  األ

ســایر احلــرو . فذــا ذكــروا  لذــاء التجویــد  صــّح فاملنــا  الةــدق يف  ــر  العــر  وههــاا يف
هـون القـراءة صـثيثة فلـو أرـّل  امـدات حبــر   ن أ( جيـ  501)املةـدر:  الغالـ . یمحـين  لـ

أو حركــة أو  شــدید أو حنــو ذلــ  بطلــت صــال ال ومــ  ا حيســ  الفاحتــال أو الســورة جيــ   ليــال 
 (168 1: ق1390)املوسوي اخلذيين،   عّلذوا.
 

 الحج يف يةالتلب. 6
أن یقـو :  احل . والواج  منوا: التلحيات األربـع، وصـور ا  لـ  األصـحّ  هس نعار املسل  يفو 
كـان حمرمــا وصــح إحرامــال،  اكتفــ  بــال  فلـو« لحّيـ  الّلوــّ  لحّيــ  لحّيـ  ا نــری  لــ  لحّيــ »

إّن احلذـــد والّنعذـــة لـــ  وامللـــ  ا نـــری  لـــ  »واألحـــو  األوىل أن یقـــو   قيـــ  مـــا  قـــدم: 
لحّيــ  الّلوــ  لحّيــ  إّن احلذــد والّنعذــة لــ  وامللــ  »منــال أن یقــو  بعــد ذلــ : وأحــو  « لحّيــ 
 «.نری  ل  لحّي  ا

)املوســوي  القوا ـد العربيـة. یالوجـال الةــثيح لرا ـاة اداء الهلذـات  لـ ی يـان هبـا  لـجيـ  اإل
والدليل  ل  وجوهبا يف احل  الهثري م  الروایات منوا ما روي  ـ   (415 1:ق1390اخلذيين، 

النـا  إذا أحرمـوا نـاداه  ا   عـاىل ذكـرا فقـا   حـادي وإمـائس  إنّ »مام الهـاظ  ) ( أنـال قـا : اإل
 ل  ندائال ويف  ه   ل  النار كذا أحرمت  ل فيقولون لحي  اللو  لحي  إجابة    م وجلّ ألحرمنّ 

ســ لتال مِل  جعلــت التلحيـــة؟ فقــا : إّن اللَّــال  ـــّم وجــّل أوحــ  إىل إبـــراهي  أن »صــثيح احللــي قـــا : 
 (.27كلِّ  اِمَر ی ِْ ني  ِمْ  كلِّ ف  ي   ِذيَع﴾ )ح     ﴿أ ذِّْن يف النَّاِ  بِاحلْ  ِّ ی ْ  و  رِجاات و  ل 

رفع  التلحيـة نـعار احملـرم فــ نّ إفقـا  لــال: ) ( النـي یقـا  امرياملـؤمنني) ( جـاء جقئيــل الـ»و
لحيـ  اللوـ  لحيـ  لحيـ  ا نـری  لـ  لحيـ  ان احلذـد والنعذـةل  وامللـ  ا »صو   بالتلحية 

 (.329م:2005)الةدوق،  «نری  ل  }لحي {
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لغة العربيـة مـ  القوم التلحية متثدات ب لغة العربية ویلّي كلّ الن  هون التلحية بأ: جي  واحلاصل
 احلا  أو املعتذر. یحرام وبدأ بالتلحية اذا لحنمناس  احل   ند اإل

 
 نيميال. 7
، وكـاا یهفـس احللـف بسـائر «واللّـال لـيل قحلـس حـع» رفـت أنـال یهفـس يف احللـف أن یقـو   قد

أبــاء الّلــال  عــاىل اخلاصــة. وهــل یعتــق العربيــة أو یهفــس باألبــاء الفارســية وحنوهــا أیضــا ال ــاهر 
 نــد التعــار. لهــ  اإلنــها  يف وجــود ااســ  للــاات املقدســة يف الفارســس، رةوصــا  الهفایــة

، ألّن «الـر ّ » ل  الـاات املقدسـة یقـوي يف الن ـر كونـال كـ  الق لفـ  « ردا»وإ الق لف  
يف الفارسية لعا الةاح . وم  احملتذل قویا أّن إ القال  ليـال  عـاىل مـ  قحيـل إ ـالق « ردا»

كان فال اهر اجلواز، ا الق بع  األدلة و دم صالحية مـا الهلس  ل  أكذل األفراد وكيف  
 .(285 1: 1401)النجفس، فيال رةو  األسامس العربية للتقييد 

، الـاي ابـّد أن یهـون بلفـ  یوي هو أحد ادلّة اثحات الد و االق س   يف الد  واحلاصل أنّ 
وانّــال معتــق قطعــا والقســ  اآرــر الــاي بغــري اســ  ا ، ا یقحــل. اذات  ةــح العربيــة  )ا (اجلاللــة 

  اا بــإحتذــات. وال ــاهر أّن الــاي یــ   بلفــ  ا  بســائر اللغــات فذقحــو  منــال ا یةــح احللــف 
بائـــــال مـــــا یهـــــون  ر ـــــة أل وا یعتـــــق فيـــــال أن یهـــــون بلفـــــ   ـــــري بـــــل بهـــــلّ  یبائـــــال  عـــــال وب

ي أ و قــــ - :)منوــــا(روایات ةاليذــــني  ــــد   ليــــال  ــــد (15 1:- اخلــــوئس، املوســــوي)ســــحثانال.
أن ا   موجل یقس  م  رلقـال لـا نـاء، »أوردا  لس ب  مومیار  ماصثيثة  ) (جعفر الثاين

 (.160 16م: 2007)احلرالعاملس .«وليل خللقال أن یقسذوا اا بال  موجل
أن ا ميـــني  نـــد آ  حمذـــد ) ( اّا بـــا   ّموجـــل بابائـــال احلســـين ومـــ   ظوـــر ذكرنـــا وبّـــا

رـالف السـنة وميينـال با لـال ا  وجـ  حنثـات وا كفـارة وا  یبـاء ا   عـالأحلف بغـري اسـ  مـ  
 ي.أن یعةيال فقد أيف معةية  ، فذ  حلف با   یميني با   عال
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 ئ  التالية:یتوصل يف اایة املطا  إلی النتا
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  يف العحـادات هـاليف اإل يـة وّصل الحث  إلی أّن للغّـة العربيـة أهيـة أساسـية يف أداء الت -
 والعقود واإلیقا ات وجيوز  عّل  العربية ألداء الواجحات الشر ية 

 دون  ريها  األقسام الواجحة للةالة وأذكارها جتري باللغة العربية -

  لعا  دم بطالن الةالة معاليف القنوت جواز الد اء بالفارسّية  -

، بـاللف  الةـثيح الفةـيح العـري التلحية يف احل  هـو ذكـرمه رـاّ ، وجيـري باللغـة العریحـة -
 دون  ريا 

، لــاا وي واألحادیــ ااملةــادر املعتــقة قامــت بتحيــنِي نــر  اللغــة العربيــة وأهيتوــا يف الفتــ -
 د  ليال العلذاء.النص  لی التلّف  باللف  العري الةثيح أاّ 

 املهّلفني أِلداء التهاليف الشر ية. ییشر   عّل  اللغة العریحة  ل -

ّن الــاي ایســتطيع أن یقــي  الّةــالة باللغــة العربيــة  ليــال أن یشــرت  يف صــالة اجلذا ــة، إ -
 أیضات. یوِلسائر األذكار  ليال أن یسع

 
 المصا:ر
 .القرآن النّر

 ، ق : دار سيد الشوداء للنشر.  الي اللئالي العزيزيةق(.   ه 1405) اب  أي  وور، حمذد ب   لس

، قـ : دفـرت  حليغـات األلفية فهي فقهه الصه   الي ميهةق(. 1408) (نويد األو ) العاملس، حمذداألب  املهس 
 اسالم  حوزا  لذيال ق . 

مؤسســة  :قــ  ،ةالههدرلا اليههر يه فههي فقههه ا ماميهه (ق1430) (نــويد األو ) العــاملس، حمذــداألبــ  املهــس 
 .النشر اإلسالمس

 ، ق : الطحعة احلجریة.الذكرىق(،  786) (نويد األو ) العاملس، حمذداألب  املهس 

 .القاهرة مهتحة، قاهرا: الم نيق(. 1388) مقدسس،  حد ا  ب  أ،د ب  قدامةاا

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

، قـــ : دفـــرت مجمههه  الفائهههد  لالبرههههان فهههي شهههر   رشههها: األذههههانق(. 1403) األردبيلـــس، أ،ـــد بـــ  حمذـــد
 انتشارات اسالم  وابستال بال جامعال مدرسني حوزا  لذيال ق .

 ،  وران: دار األسوة للطحا ة والنشر.مدارك العرل ق(،  1417) اانتواردي،  ل  پناا
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 ، ق : دفرت انتشارات اسالم  وابستال بال جامعال مدرسني حوزا  لذيال ق .الطاهر 

 .: دار املعار قاهراال، صحيح بخاري. (د.ت) اري، حمذد ب  ابا يلالحخ

الــاوي  قذــري :، ایــرانلرلضههة البهيههدالزبههذ  الفقهيههه فههي شههر  ا .م(1430) حيــين العــاملس، حمذدحســ الرت 
 القري.
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 . لذسبريوت:مؤسسال األ
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