1

الكتاب :الفقه امليرس (العبادات -3/الصالة).
تأليف :الشيخ سليم العامري.
النارش :قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة ،معهد تراث األنبياء للدراسات
احلوزوية اإللكرتونية.
االخراج الطباعي :عالء سعيد االسدي.
املطبعة :دار الكفيل للطباعة والنرش.
الطبعة :األوىل.
عدد النسخ. 500:
حمرم احلرام -#1442آب 2020م

2

الإهداء
اىل املوىل املع َّظم..
ومن به يرزقنا اهلل تعاىل..
ومن لواله لساخت االرض بأهلها..
اىل صاحب العرص والزمان..
موالي وامامي املنتظر..

ٌأهدي هذا اجلهد املتواضع..
راجيا القبول..
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هعملا ةمّدقم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة املعهد
ّ
لقد ح َّثت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشـريفة عن أهل بيت

عىل طلب العلم وحتصيله ،ومن مجلة تلك النصوص قوله تعا ٰىل:
العصمةٰ 
ك ا َّل ِذي َخ َل َقَ خ َل َق إْ ِ
ْسان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َ
اس ِم َر ِّب َ
ك أْالَك َْر ُم
الن َ
﴿ا ْق َر ْأ بِ ْ
ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َلمَِ ع َّل َم إْ ِ
ْسان ما مَل ْ َي ْع َل ْم﴾ (العلق.)5 - 1 :
الن َ

النبيُّ ،
وتدل
عىل ِّ
عىل قول أكثر ِّ
املفسـرين َّأول ما نزل ٰ
وهذه السورة ٰ

عىل َّ
أن أفضل النعم التي منحها اهلل لإلنسان هي نعمة العلم.
بوضوح ٰ

ِ
ِ
ون إِنَّام
ين ال َي ْع َل ُم َ
ين َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
وقال تعا ٰىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
َيت ََذك َُّر ُأو ُلوا أْالَ ْل ِ
باب﴾ (الزمر.)9 :

ويف هذه اآلية استفهام استنكاري ،استنكار ًا للمساواة بني العامل وغري

العامل.

وروي يف كتاب املحاسن عن ابن حمبوب ،عن عمرو بن أيب املقدام ،عن

جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر ،قال :قال رسول اهلل« :ا ْغدُ عامل ًا أو
متع ِّل ًام ،وإ ّياك أن تكون الهي ًا ِّ
متلذذ ًا»(((.
ويف حديث آخر« :وإ ّياك أن تكون من الثالثة ِّ
متلذذ ًا»(((.

((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .154
((( املصدر السابق.
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الفقه املي�سر /العبادات

عيل
ويف أمايل الصدوق عن األصبغ بن نباتة ،قال :قال أمري املؤمنني ُّ
فإن تع ّلمه حسنة ،ومدارسته تسبيح،
بن أيب طالب« :تع َّلموا العلمَّ ،

والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه صدقة ،وهو عند اهلل ألهله
قربة ،ألنَّه معامل احلالل واحلرام ،وسالك بطالبه سبيل اجلنَّة ،وهو أنيس يف

عىل األعداء ،وزين األخلاّ ء ،يرفع
الوحشة ،وصاحب يف الوحدة ،وسالح ٰ
ُرمق أعامهلم ،وتُقتَبس آثارهم،
أئمة ُي
ٰ
قتدى هبم ،ت َ
اهلل به أقوام ًا جيعلهم يف اخلري َّ

ألن العلم
وترغب املالئكة يف خ َّلتهم ،يمسحوهنم بأجنحتهم يف صالهتمَّ ،

وقوة األبدان من الضعفُ ،ينزل
حياة القلوب ،ونور األبصار من
العمىَّ ،
ٰ

اهلل حامله منازل األبرار ،ويمنحه جمالسة األخيار يف الدنيا واآلخرة ،بالعلم
ُوصل األرحام ،وبه
وحد ،وبالعلم ت َ
عرف اهلل و ُي َّ
ُيطاع اهلل و ُيع َبد ،وبالعلم ُي َ

عرف احلالل واحلرام ،والعلم إمام العقل ،والعقل تابعه ،يلهمه اهلل السعداء،
ُي َ

ويرمه األشقياء»(((.
حُ

وك ُّلنا يعرف صعوبة طلب العلم ِّ
بكل أصنافه يف األزمنة املاضية وما

متيسـر ًا
يتط َّلبه من جهد ومال وتعب ،لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم ِّ

ِّ
ألي ع َّلة أو سبب.
لكل إنسان وإن كان حبيس ًا يف بيتهِّ ،

َّ
إن معهد تراث األنبياء يف النجف األرشف هو من املشاريع الرائدة يف

هذا املجال ،والتي صيرَّ ت الدراسة احلوزوية التمهيدية يف متناول أيدي مجيع
الناس بمختلف رشائحهم ،لكي يرتقوا بعد ذلك يف ُس َّلم العلم ،وليأخذوا
((( أمايل الصدوق /713 :ح (.)1/982

هعملا ةمّدقم
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ح ّظ ًا وافر ًا من العلوم التي ُتصيرِّ هم بعد ذلك أه ً
ال لالنخراط يف احلوزات
العلمية ،أو أن يبقوا يف جمتمعاهتم كشـرحية مث َّقفة متد ِّينة متف ِّقهة ،تعرف
ورثوها ألجياهلم جي ً
ال بعد جيل ،وليحسنوا
ُأصول دينها وفروعه ،كي ُي ِّ

تربيتهم وتقويمهم.

ومن اجلدير بالذكر َّ
أن املعهد ُأنشئ قبل عام واحد فقط ،وقد جتاوز عدد

املسجلني فيه ( )1750طالب ًا وطالب ًة من خمتلف دول العامل من الصني
الطلبة
ِّ
وأمريكا و ُأوروبا وبالد املغرب العريب وغريها.

ِ
مهمة طلب العلم ،ملن ال يستطيع
فاملعهد ُأوج��د من أجل تسهيل َّ
الوصول إ ٰىل منهله ومرتعه :النجف األرشف ،وال يعني هذا االستغناء به
متام ًا ،بل املعهد وما يب ّثه من دروس وحمارضات إنَّام ُيم ِّثل اخلطوة األُو ٰىل يف
يسعى ألكثر من هذا.
وعىل من أراد االستمرار أن
جمال طلب العلم،
ٰ
ٰ

َّ
إن من أولويات املعهد  -باإلضافة إ ٰىل الدراسات احلوزوية اإللكرتونية

 -هو نشـر وطباعة البحوث واملؤ َّلفات العلمية لطلبة وأساتذة احلوزة

العلمية يف النجف األرشف ،ملا يف ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّ مها لطالبي
املعرفة يف ِّ
كل مكان.

هتتم باجلوانب املعرفية
ومن ضمن مها ِّم املعهد ،طباعة الكتب التي ُّ
والقرآنية واالجتامعية والفقهية املختلفة ،ملا يف ذلك من دعم ملسرية ال ُكتّاب،

وتنمية جلوانب املعرفة ،والكتاب الذي بني يديك هو اإلصدار الرابع يف

يسـر) ملؤ ِّلفه (الشيخ سليم
سلسلة إصدارات املعهد ،وهو كتاب (الفقه ا ُمل َّ
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تعرض فيه إ ٰىل رشح املسائل الفقهية االبتالئية ُبأسلوب
العامري) ،حيث َّ
واضح ٍ
األعىل الس ِّيد
لفتاوى سامحة املرجع الديني
خال من التعقيد ،مطابق ًا
ٰ
ٰ
عيل احلسيني السيستاين (دام ظ ُّله) ،فاهلل تعا ٰىل نسأل أن جيعله ذخر ًا له يوم ال
ٍّ
ٍ
ينفع ٌ
بلقب سليم.
أتى
مال وال بنون ،إلاَّ من ٰ
معهد تراث األنبياء
للدراسات احلوزوية اإللكرتونية
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ِّلؤملا ةمّ قدم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة امل�ؤ ِّلف
ّ
عىل أرشف خلق اهلل أمجعني،
احلمد هلل ِّ
رب العاملني ،والصالة والسالم ٰ

حممد وآله اهلداة امليامني.
ّ

ُّ
ينفك عن االرتباط باملعبود واالستلهام
منذ بدء اخلليقة واإلنسان ال

من عامل الغيب عرب رساالت األنبياء والكتب الساموية يف منظومة متكاملة

شملت مجيع نواحي احلياة.

ّ
احلظ الوافر يف منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مبارش
وكان للفقه

بحياة الفرد واملجتمعْ ،
إن يف عباداته ومعامالته املالية ،أو يف عالقاته
السري واجلهاد ،أو يف فقه
األُرس َّية ،أو يف فقه اجلنايات والعقوبات ،أو يف فقه ِّ
النظم والقضاء ،فال جتد حرك ًة وال سكن ًة إلاَّ وللشارع حكم فيها ،حت َّٰى قيل:
«ما من واقعة إلاَّ وهلل عز وجل فيها حكم».

خيفى دور الفقهاء  -رحم اهلل املاضني منهم وحفظ الباقني  -يف
كام ال ٰ

حفظ الشـريعة وتطوير مراحل استنباط احلكم الشـرعي ،فكانوا بذلك ورثة

األنبياء.

ويكفيهم فض ً
دراج ،عن اإلمام الصادق يف
ال ما روي عن مجيل بن ّ

مهيتهم يف حفظ الرشيعة ،قال:
بيان دورهم وأ ّ
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ِّش� املخبتني باجلنَّة :بريد بن معاوية العجيل ،وأبو بصري ليث بن
« َب� رِّ ْ
ُ
عىل حالله
البخرتي املراديّ ،
وحممد بن مسلم ،وزرارة ،أربعة نجباء أمناء اهلل ٰ
النبوة واندرست»(((.
وحرامه ،لوال هؤالء انقطعت آثار َّ
ويف حديث آخر عن أيب عبد اهلل ،قال« :رحم اهلل زرارة بن أعني،

لوال زرارة بن أعني ،لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب.(((»

وعن سليامن بن خالد األقطع ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :ما
أحيى ذكرنا وأحاديث أيب إلاَّ زرارة وأبو بصري ليث املرادي
أجد أحد ًا
ٰ
وحممد بن مسلم وبريد بن معاوية العجيل ،ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط
ّ
ُ
عىل حالل اهلل وحرامه ،وهم السابقون
هذا .هؤالء ح ّفاظ الدين وأمناء أيبٰ 
إلينا يف الدنيا والسابقون إلينا يف اآلخرة»(((.
األئمةأتباعهم وشيعتهم إ ٰىل الرجوع إ ٰىل العلامء ومعرفة
وقد دفع
َّ

أحكام الرشيعة والتف ُّقه يف الدين.

َ
السائل عن األحكام نحو أيب بصري ،فيقول لشعيب
وجه اإلما ُم
فمر ًة ُي ِّ
َّ

العقرقويف عندما يسأل قائالً :ر َّبام احتجنا أن نسأل عن الشـيء ،فمن نسأل؟

فيجيبه« :عليك باألسدي  -يعني أبا بصري .(((»-

وجه نحو زرارة ،فيقول للفيض بن املختار يف حديث« :فإذا
خرى ُي ِّ
و ُأ ٰ

((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /398 :1ح .286
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /348 - 347 :1ح .217
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /348 :1ح .219
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /400 :1ح .291

ِّلؤملا ةمّ قدم
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أردت حديثنا فعليك هبذا اجلالس» ،وأومأ إ ٰىل رجل من أصحابه ،فسألت

أصحابنا عنه ،فقالوا :زرارة بن أعني(((.

عىل لقائك يف ِّ
كل
وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل :إنيّ ال أقدر ٰ

فعمن آخذ معامل ديني؟ فقال« :خذ عن يونس بن عبد الرمحن»(((،
وقتَّ ،
وغري ذلك.

َّ
عىل التف ُّقه يف الدين ،فقد روي عن
وحث
كام
َّ
األئمة أتباعهم ٰ
عىل رؤوس أصحايب حت َّٰى يتف َّقهوا
اإلمام الصادق أنَّه قال« :ليت السياط ٰ

يف احلالل واحلرام»(((.

وحممد بن مسلم وبريد العجيل :قال رجل أليب عبد
ويف آخر عن زرارة ّ

اهللَّ :
أحب أن يسألك عن حالل وحرام ال يسألك عماَّ ال
إن يل ابن ًا قد
َّ
يعنيه؟ فقال« :وهل يسأل الناس عن يشء أفضل من احلالل واحلرام؟»(((.

وعن اإلم��ام الباقر ،قال« :تف َّقهوا يف احلالل واحل��رام وإلاَّ فأنتم

أعراب»(((.

فوالذي نفسـي بيده حلديث
وعنه أيض ًا« :سارعوا يف طلب العلمَ ،

واحد يف حالل وحرام تأخذه عن صادق ،خري من الدنيا وما محلت من ذهب
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /347 :1ح .216
((( رجال النجايش /447 :الرقم .1208
((( املحاسن للربقي  /229 :1ح .165
((( املحاسن للربقي  /229 :1ح .168
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .158
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وفضة»(((.
َّ

الفقه املي�سر /العبادات

هذا ،وإذا رجعنا إ ٰىل املوسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد هَّأنا قد

ِ
عىل عا َّمة
كُت َبت بلغة ال ختلو عن يشء من التعقيد ،األمر الذي يعسـر فهمه ٰ

الناسَّ ،
ولعل منشأ ذلك هو َّ
أن طبيعة الفقه بام يشتمل عليه من د َّقة ،وارتباط

بني مسائله ،اقتضت ذلك ،فنجد َّ
أن كثري ًا من املسائل الفقهية يعرس فهمها

املتخصصني فض ً
ال عن غريهم.
عىل
ِّ
ٰ

عىل
ومن هنا قد ظهرت عدَّ ة حماوالت لكتابة الفقه بلغة َّ
يتيسـر فهمها ٰ
عا َّمة الناس.

إحدى تلك املحاوالت ،حيث طلب منّا بعض
و(الفقه ا ُمل َي َّسـر) هو
ٰ
عىل مواقع التواصل االجتامعي
اإلخوة أن ننشـر املسائل الفقهية االبتالئية ٰ

وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم احلديث.

وبالفعل بارشنا  -بتوفيق من اهلل ِّ -
عىل شكل رسائل
ببث تلك املسائل ٰ

قصرية ّ
متوخي ًا فيها التبسيط والسالسة يف الطرح ،وغالب ًا ما كان إخراج كثري
عىل التبويب الفقهي
من املسائل ُبأسلوب السؤال واجلواب ،مع املحافظة ٰ
عىل املسائل االبتالئية وفق ًا لرأي
املعروف يف الرسائل العملية مقتصـر ًا فيها ٰ

عىل احلسيني السيستاين (دام ظ ُّله).
األعىل آية اهلل
املرجع
ٰ
العظمى الس ِّيد ٍّ
ٰ

وقد اقرتح األخ الفاضل مدير معهد تراث األنبياء التابع للعتبة الع ّباسية

الشيخ حسني الرتايب  -دام توفيقه  -مشكور ًا أن تجُ َمع تلك الرسائل وتُط َبع
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .156

ِّلؤملا ةمّ قدم

يف كتاب ليتسن ّٰى لإلخوة املؤمنني االستفادة منها ،فكان (الفقه ا ُمل َيسرَّ ).
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أسأل اهلل عز وجل أن ينفع به املؤمنني ،وأن يتقب َّله بقبول حسن ،وأن

جيعلنا ممَّن ساهم يف نشـر علوم أهل البيت ،ومصداق ًا للحديث «إذا
أراد اهلل بعبد خري ًا ف َّقهه يف الدين».

أتى اهلل بقلب
وأن جيعله ذخر ًا وذخري ًة يوم ال ينفع مال وال بنون إلاَّ من ٰ

سليم.

الشيخ سليم العامري
النجف األرشف
األول 2017م
حمرم 1439هـ /ترشين َّ
َّ
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ةالصلا باتك

كتاب ال�صالة
وفيه مقاصد:
متهيد:
وفيه أمور:
األمر األول :فضل الصالة

قال اهلل عز وجل﴿ :و َأوص يِان بِالصلاَ ِة وال َّزك ِ
ت َح ًّيا﴾(((.
َاة َما ُد ْم ُ
َ
َّ
َ ْ َ
ِ
﴿و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َ
ب َع َل ْي َها﴾(((.
الصلاَ ة َو ْ
ك بِ َّ
وقال تعاىلَ :
اص َط رِ ْ

َان ي ْأمر َأه َله بِالصلاَ ِة وال َّزك ِ
َان ِعنْدَ َر ِّب ِه َم ْر ِض ًّيا﴾(((.
َاة َوك َ
َ
﴿وك َ َ ُ ُ ْ ُ َّ
وقال تعاىلَ :
والروايات يف فضلها كثرية:

 .1يف احلديث النبوي« :الصالة عمود الدين إن ُقبلت ُقبل ما سواها وإن

ُردت رد ما سواها»(((.

 .2عن اال ّمام الباقر  -صلوات اهلل عليه -قال« :الصالة عمود الدين

مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود تثبت االوتاد وإذا مال العمود
((( سورة مريم آية .31
((( سورة طه آية .132
((( سورة مريم آية .55
((( بحار االنوار ج 10ص.394
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وانكرس مل يثبت وتد وال طنب»(((.
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 .3عن معاوية بن وهب قال :سألت أبا عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه -

عن أفضل ما يتقرب به العباد إىل رهبم وأحب ذلك إىل اهلل عز وجل ما هو؟

أن العبد
فقال« :ما أعلم شيئ ًا بعد املعرفة أفضل من هذه الصالة ،اال ترى ّ
ِ
الصلاَ ِة﴾(((.
﴿و َأ ْو َصاني بِ َّ
الصالح عيسى ابن مريم قالَ :
 .4عن زيد الشحام ،عن أيب عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه -قال :سمعته

يقول« :أحب االعامل إىل اهلل عز وجل الصالة وهي آخر وصايا االنبياء،
فام أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث ال يراه
أنيس فيرشف عليه وهو راكع أو ساجد ،إن العبد إذا سجد فأطال السجود
نادى إبليس :يا وياله أطاع وعصيت وسجد وأبيت»(((.

 .5وعن اال ّمام الباقر -صلوات اهلل عليه« :-بني االسالم عىل مخسة

أشياء :عىل الصالة والزكاة واحلج والصيام والوالية» ،قال زرارة فقلت:

وأي يشء من ذلك افضل؟ فقال  -صلوات اهلل عليه« :-الوالية أفضل ،ألهنا

مفتاحهن والوايل هو الدليل عليهن» ،قلت  :ثم الذي ييل ذلك يف الفضل؟
إن رسول اهلل قال :الصالة عمود دينكم»(((.
فقال« :الصالةّ ،
((( وسائل الشيعة ج 4ب 6حتريم االستخفاف بالصالة والتهاون هبا ح 12ص.27
((( املصدر السابق ب 10استحباب اختيار الصالة عىل غريها ح 1ص .38
((( املصدر السابق ح 2ص.38
((( املصدر السابق ج 1ب 1وجوب العبادات اخلمس ح 2ص.13

ةالصلا باتك
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قال اهلل تعاىل﴿ :ما س َل َككُم فيِ س َقر * َقا ُلوا مَل ن ُ ِ
ني﴾(((.
َك م َن المُْ َص ِّل َ
ْ َ َ
َ َ
ْ

والسؤال :ما هو حكم تارك الصالة يف احلياة الدنيا ،ويف يوم القيامة؟

اجلواب :إن الصالة واجبة عىل كل مسلم ومسلمة ،بالغ ،عاقل ،وهي
الصالة َع ُمود الدين ،إِن ُقبِ َلت ُقبِ َل ما
عمود الدين ،كام ورد يف احلديث«:إِ َّن َّ
ِ
واها».
سواها ،وإِ ْن ُر َّد ْت ُر َّد َما س َ

وال جيوز تركها ،ومن تركها متعمد ًا فقد ارتكب حرمة كبرية ،وقد

وردت أحاديث كثرية تذ ُّم تارك الصالة:

منها :ما روي عن رسول اهللَ « :ل ْي َس ِمنِّي َم ِن ْاستَخَ َّ
ف بِ َصالتِه»(((.
كام وردت وروايات كثرية تذكر عقوبة تارك الصالة ،نذكر منها:

«إن يف جهنم لوادي ًا يستغيث منه أهل النار كل
 .1روي عن النبيّ :

يوم سبعني الف مرة ،ويف ذلك الوادي بيت من نار ،ويف ذلك البيت جب من
نار ،ويف ذلك اجلب تابوت ،ويف ذلك التابوت حية هلا الف رأس ويف كل
رأس الف فم ويف كل فم الف ناب ويف كل ناب الف ذراع قال انس :قلت:

يا رسول اهلل ملن يكون هذا العذاب؟ قال« :لشارب اخلمر وتارك
الصالة»(((.

((( املدثر آية .42
((( املصدر السابق ج 4ب 6حتريم االستخفاف بالصالة والتهاون هبا ح 1ص.23
((( مستدرك الوسائل ب 7يستحب حلامل القران مالزمة اخلشوع ح3ص.249

20

الفقه املي�سر /العبادات

ِ
إسم ُه عىل َباب النار
«من تَرك َّ
متعمد ًا كُتب ُ
الصالة ِّ
 .2وعنه أيض ًاَ :

ِ
دخ ُلها»(((.
يم ْن َي ُ
ف َ

متعمد ًا فقد
تعمد ًاَّ ،
 .3وعنه أيض ًا« :ال تَدَ ِع َّ
فإن َمن تَركها ِّ
الصالة ُم ِّ
ِ ِ
االسالم»(((.
َب ِرئَت منه م َّل ُة ْ
الصالة»(((.
«ما بني الكُفر َواال ْيامن إال ت َْر ُك َّ
 .4وعنه أيض ًاَ :

 .5ورد عن االم��ام الصادق« : ال ينال شفاعتنا من استخف

بالصالة»(((.

 .6روي عن اال ّمام الباقر  -صلوات اهلل عليه  -عندما ذكر عنده رجل
الصالة
الصالة ا َملكتوبة؟! إِ َّن ت َْر َك َّ
«سبحان اهلل ،ت ََر َك َّ
ترك الصالة الواجبةُ :
املكتوبة عند اهلل َعظِيم»(((.
األمر الثالث :االستخفاف بالصالة

وما معنى االستخفاف بالصالة؟

اجلواب :االستخاف بالصالة له عدّ ة مصاديق:
 -1أن يؤخرها عن اول وقتها بالعذر رشعي اوعريف بل من باب عدم
((( كنز العامل ح.11090 : 7
((( وسائل الشيعة ج4ب11ثبوت الكفر واالرتداد برتك الصالة الواجبة ح 5ص.42
((( املصدر السابق ح7ص.43
((( املصدر السابق ب 6حتريم االستخفاف بالصالة ج 3ص .24
((( دعائم االسالم ص.63

ةالصلا باتك
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االهتامم هبا ،ففي احلديث عن الصادق  -صلوات اهلل عليه -يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ون﴾ قال« :تأخري الصالة عن اول وقتها
اه َ
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ ت ِه ْم َس ُ
﴿ا َّلذ َ

لغريعذر»(((.

 -2أن يرتك الصالة يف وقتها بال عذر رشعي وإن قضاها بعد ذلك.
 -3أن يصيل يف بعض االوقات وال يصيل يف البعض اآلخر ،فمتى كان

له فراغ يصيل ومتى كان مشغوالً باالمور الدنيوية يرتك الصالة.

 -4أن ال هيتم بالصالة فينسى االتيان هبا لعدم اهتاممه هبا او ينام عنها

ينس او مل ينم ،فقد روي عن أيب أسامة زيد
بنحو لو كان هيتم بالصالة مل َ
ِ
ين ُه ْم َع ْن
الشحام قال :سألت أبا عبد اهلل عن قول اهلل عز وجل﴿« :ا َّلذ َ
ِ
ون﴾ ،قال :هو الرتك هلا والتواين عنها»(((.
اه َ
َصلاَ ت ِه ْم َس ُ
وعن االمام الكاظم  -صلوات اهلل عليه -قال« :هو التضييع».

 - 5أن ال حيسن ركوعها وسجودها وما يعترب فيها من الطمأنينة

واالستقرار ،فقد روى زرارة ،عن أيب جعفر (صلوات اهلل عليه) قال« :بينا

رسول اهلل جالس يف املسجد إذ دخل رجل فقام يصيل فلم يتم ركوعه وال
سجوده فقال :نقر كنقر الغراب ،لئن مات هذا وهكذا صالته ل َيموتُّن

عىل غري ديني»(((.

((( وسائل الشيعة ج 3ب 3استحباب الصالة يف اول وقتها ح19ص.91
((( وسائل الشيعة ج 4ب 1من أبواب املواقيت ح 25ص.114
((( املصدر السابق ج 4ب 8وجوب امتام الصالة ح 2ص.32
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وقد وردت روايات كثرية تذم املستخف واملتهاون يف صالته نذكر منها:
 .1الكليني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد ،عن حريز ،عن

فإن النبي قال
زرارة ،عن أيب جعفر قال« :قال :ال تتهاون بصالتك ّ

عند موته :ليس مني من استخف بصالته ،ليس مني من رشب مسكر ًا ،ال
عيل احلوض ال واهلل».
يرد ّ

 .2الكليني ،عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن

احلسني بن سعيد ،عن صفوان بن حييى ،عن العيص بن القاسم قال :قال

أبو عبد اهلل (صلوات اهلل عليه)« :واهلل إنّه ليأيت عىل الرجل مخسون سنة وما

فأي يشء أشد من هذا؟! واهلل إنّكم لتعرفون من
قبل اهلل منه صالة واحدةّ ،
جريانكم وأصحابكم َمن لو كان يصيل لبعضكم ما َقبِلها منه الستخفافه هبا،
إن اهلل عز وجل ال يقبل إال احلسن فكيف َيقبل ما ُيستخف به؟!».
ّ

 .3الكليني ،عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن

إسامعيل ،عن أيب إسامعيل الرساج ،عن ابن مسكان ،عن أيب بصري قال :قال

أبو احلسن االول (صلوات اهلل عليه) :إنّه ملا حرض أيب الوفاة قال يل« :يا بني
إنّه ال ينال شفاعتنا من استخف بالصالة».

وأبو احلسن االول هو موسى بن جعفر (صلوات اهلل عليه)
 .4الكليني ،عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم،

عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل (صلوات اهلل عليه) قال« :إذا قام العبد

يف الصالة فخفف صالته قال اهلل تبارك وتعاىل ملالئكته :أما ترون إىل عبدي

ةالصلا باتك
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كأنّه يرى أن قضاء حوائجه بيد غريي ،أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي»

(((

 .5الصدوق ،عن حممد بن عيل ماجيلويه ،عن عمه ،عن حممد بن عيل

القريش ،عن ابن فضال ،عن املثنى ،عن أيب بصري قال :دخلت عىل أم محيدة

أعزهيا بأيب عبد اهلل (صلوات اهلل عليه) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت« :يا

أبا حممد لو رأيت أبا عبد اهلل عند املوت لرأيت عجب ًا ،فتح عينيه ثم قال:

امجعوا يل كل من بيني وبينه قرابة ،قالت :فلم نرتك أحد ًا إال مجعناه ،قالت:

فنظر إليهم ثم قال :إن شفاعتنا ال تنال مستخف ًا بالصالة».

 .6الصدوق ،عن أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن حممد بن

أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن عبيد اهلل بن عيل احللبي ،عن أيب عبد اهلل
(صلوات اهلل عليه)ّ :
إن رسول اهلل قال« :املوتور أهله وماله من ض ّيع
صالة العرص ،قلت :ما املوتور أهله وماله؟ قال :ال يكون له يف اجلنة أهل وال

مالُ ،يض ّيعها ف َيدعها متعمد ًا حتى تصفر الشمس وتغيب».

 .7قال السيد ابن طاوس (ره) :روي بحذف االسناد عن سيدة النساء

فاطمة ابنة سيد االنبياء صلوات اهلل عليها وعىل أبيها وعىل بعلها وعىل أبنائها
االوصياء ،هّأنا سألت أباها حممد ًا فقالت« :يا أبتاه ما ملن هتاون بصالته

من الرجال والنساء؟ قال :يا فاطمة من هتاون بصالته من الرجال والنساء
ابتاله اهلل بخمس عرشة خصلة :ست منها يف دار الدنيا ،وثالث عند موته،

وثالث يف قربه ،وثالث يف القيامة إذا خرج من قربه:
((( الكايف ج 3ص 269ح10
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فأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا:
ّ
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فاالول :يرفع اهلل الربكة من عمره ،ويرفع اهلل الربكة من رزقه ،ويمحو

اهلل عز وجل سيامء الصاحلني من وجهه ،وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه ،وال

يرتفع دعاؤه إىل السامء ،والسادسة :ليس له حظ يف دعاء الصاحلني.
وأما اللوايت تصيبه عند موته:
ّ

فأوهلن :أنه يموت ذليالً ،والثانية :يموت جايع ًا ،والثالثة :يموت

يرو عطشه.
عطشان ًا ،فلو سقي من أهنار الدنيا مل َ
وأما اللوايت تصيبه يف قربه:
ّ

فأوهلن :يوكل اهلل به ملك ًا يزعجه يف قربه ،والثانية :يضيق يف قربه،

والثالثة :تكون الظلمة يف قربه.

وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه:
ّ

فأوهلن :أن يوكل اهلل به ملك ًا يسحبه عىل وجهه واخلاليق ينظرون اليه،

والثانية :حياسب حسابا شديد ًا ،والثالثة :ال ينظر اهلل إليه وال يزكيه وله عذاب

أليم».

وغريها الكثري الكثري.

المقصد األول
عدد الصلوات
وفيه فصالن:
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الف�صل الأول
�أعداد ال�صلوات الواجبة
الصلوات الواجبة يف الرشيعة االسالمية يف زمن غيبة امامنا هي:

أوالً :الفرائض اخلمسة اليومية ،وهي:
 .1صالة الصبح وهي ركعتان.
 .2صالة الظهر وهي أربع ركعات.
 .3صالة العرص وهي اربع ركعات.

 .4صالة املغرب وهي ثالث ركعات.
 .5صالة العشاء وهي أربع ركعات.

ويف يوم اجلمعة يكون املكلف خمري ًا بني صالة الظهر وبني صالة اجلمعة.

ثاني ًا :صالة اآليات.

ثالث ًا :صالة الطواف الواجب يف احلج او العمرةّ ،
فإن الطواف الواجب

يلزم االتيان بعده بركعتني خلف مقام إبراهيم تسميان ب(صالة

الطواف).

ومتى يكون الطواف واجب ًا؟

ج  -الطواف الواجب هو ما كان جزء ًا من حج او عمرة حتى لو كان
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احلج والعمرة مستحبني ،وأ ّما الطواف الذي يؤتى به بشكل مستقل وليس
جزءا من احلج والعمرة فهو مستحب وتستحب صالة الطواف بعده.
رابع ًا :الصالة عىل امليت  -وقد تقدمت.-

خامس ًا :صالة الولد األكرب ما فات أباه.

فاالحوط وجوب ًا عىل الولد األكرب أن يقيض عن أبيه بعد موته ما فاته من

الصلوات لعذر  -وسيأيت احلديث عنها يف صالة القضاء.-

سادس ًا :الصالة التي جتب باالجارة أو بالنذر اوبالعهد أو باليمني

أو بغريهاّ ،
فإن من استؤجر للصالة عن امليت تصري الصالة واجبة عليه
باالجارة ،ومن نذر أن يصيل صالة الليل مث ً
ال او عاهد اهلل او حلف صارت

صالة الليل واجبة عليه بالنذر او العهد او اليمني ،وهكذا من أجرى عقد ًا

الزم ًا كعقد البيع او النكاح واشرتط عليه يف ضمن العقد أن يصيل صالة
جعفر الطيار مث ً
ال فتصري واجبة عليه بسبب الرشط يف ضمن العقد الالزم.
وسيأيت التعرض اىل كل تلك الصلوات مفص ً
ال  -إن شاء اهلل تعاىل-
تنبيه:

الصالة الوسطى التي ورد التأكيد باملحافظة عليها يف قوله تعاىل:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ هي صالة
وموا للِهَِّ َقانت َ
الص َل َوات َو َّ
﴿حاف ُظوا َعلىَ َّ
َ
الصلاَ ة ا ْل ُو ْس َطى َو ُق ُ
الظهر.
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الف�صل الثاين
�أعداد ال�صلوات امل�ستحبة
الصلوات املستحبة كثرية واليك أمهها وأفضلها:

اوالً :الرواتب اليومية ،وهي نوافل الصلوات اليومية وهي:
 .1نوافل الظهر :وهي ثامن ركعات قبل صالة الظهر ،كل ركعتني

بتسليم.

 .2نوافل العرص :وهي ثامن ركعات قبل صالة العرص ،كل ركعتني

بتسليم.

 .3نوافل املغرب :وهي أربع ركعات بعد صالة املغرب ،كل ركعتني

بتسليم.

 .4نافلة العشاء :وهي ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد صالة

العشاء ،وتسمى بـ(الوترية).

 .5نافلة الفجر :وهي ركعتان قبل صالة الفجر.
س  -هل جيوز االقتصار عىل بعض الركعات من الرواتب؟
ج  -فيه تفصيل:

 .1جيوز االقتصار يف نوافل العرص عىل أربع ركعات او عىل ركعتني.
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 .2وأ ّما نوافل الظهر واملغرب فإذا ُأريد التبعيض فيها واالقتصار عىل

بعضها فاالحوط لزوم ًا أن يأيت به بقصد القربة املطلقة وال يقصد أنّه من

الرواتب ،فمث ً
ال لو أراد أن يصيل ركعتني فقط من نافلة الظهر فيصليهام

بقصد القربة املطلقة  -عىل االحوط لزوم ًا -وال يصليهام عىل هّأنام من نوافل

الظهر.

ثاني ًا :يف يوم اجلمعة يزاد عىل نوافل الظهر والعرص أربع ركعات قبل

الزوال ،فيصري املجموع عرشين ركعة.

فإنا وإن كانت واجبة بأصل الترشيع إال هّأنا مستحبة
ثالث ًا :صالة العيد ،هّ

يف زمن غيبة االمام وسيأيت التعرض هلا يف اخلامتة.-

رابع ًا :صالة ال ُغفيلة وهي ركعتان ما بني فريض املغرب والعشاء -

وسيأيت التعرض هلا يف اخلامتة.-

خامس ًا :صالة أول الشهر  -وسيأيت التعرض هلا يف اخلامتة.-
سادس ًا :صالة ليلة الدفن  -وسيأيت التعرض هلا يف اخلامتة-

سابع ًا :الصالة يف مسجد الكوفة لقضاء احلاجة  -وسيأيت التعرض هلا

يف اخلامتة-

ثامن ًا :صالة الليل ،وهي ( )11ركعة كالتايل:
 .1ثامن ركعات بعنوان صالة الليل كل ركعتني بتسليم.
 .2ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).
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 .3ركعة واحدة بعد الشفع تسمى ب(الوتر).
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وسيأيت التعرض هلا مفص ً
ال يف اخلامتة.-
س  -هل جيوز االقتصار يف صالة الليل عىل بعض ركعاهتا او يلزم ملن

أراد أن يصليها أن يأيت بجميع ركعاهتا؟

ج  -جيوز االقتصار عىل بعضها ،فيجوز االقتصار عىل الشفع والوتر بل

جيوز االقتصار عىل الوتر خاصة.
تنبيهات:

التنبيه األول :مجيع النوافل تُصىل كل ركعتني بتشهد وتسليم ،ويستثنى

من ذلك موردان:

فإنا ركعة واحدة بتشهد وتسليم.
 .1صالة الوتر هّ

 .2صالة الشفع والوتر عند االتيان هبام متصلتني فيصريان ثالث

ركعات بتشهد وتسليم ،حيث يوجد طريقتان لصالة الشفع والوتر:

الطريقة االوىل :أن تصليهام منفصلتني ،فتكرب للشفع وتقرأ وتركع

وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها وال تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد

وتسلم ،ثم تقوم وتصيل الوتر بتكبري وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد

وتسليم.

الطريقة الثانية :أن تصليهام مع ًا بتشهد وتسليم وكالتايل :تكرب وتقرأ

وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ وال تقنت وتركع وتسجد
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وتتشهد وال تسلم ثم تقوم لصالة الوتر وال تكبري فيها فتقرأ وتقنت وتركع

وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثاين :مجيع النوافل جيوز االتيان هبا يف حال امليش ،وال يعترب فيها

االستقبال للقبلة يف هذا احلال.

التنبيه الثالث :مجيع النوافل جيوز االتيان هبا يف حال اجللوس اختيار ًا.
س -1عند االتيان بالنوافل من جلوس هل يلزم مضاعفتها فيعد كل

ركعتني من جلوس بركعة من قيام؟

ج  -ال يلزم مضاعفتها ،وإنّام هو جائز ولكن برجاء املطلوبية فمث ً
ال

يكرر الوتر مرتني أي يصليها من جلوس وبعد التشهد والتسليم يعيدها مرة
أخرى من جلوس عىل أن تكون الثانية برجاء املطلوبية(((.

س -2وهل جيوز االتيان بالنوافل عىل كريس الصالة اختيار ًا؟

ج  -ال جيوز لعدم حتقق السجود عليه.

((( معنى ذلك أن العمل مل يقم دليل معترب عليه من الشارع ولكن يحُ تمل أن الشارع يطلبه ويريده،
وهذا االحتامل نشأ من وجود رواية ضعيفة مث ً
ال ولتوضيح ذلك:
إن أي عمل ثبت استحبابه بدليل معترب كام لو ورد يف رواية صحيحة كغسل اجلمعة وغريه فحينئذٍ
ّ

يؤتى به بن ّية جزمية.
وأ ّما إذا مل يثبت الفعل بطريق معترب كام لو ورد يف رواية ضعيفة فال يؤتى به عىل أنّه مطلوب جزم ًا
للشارع وإنّام يؤتى به بنية رجاء املطلوبية ،أي برجاء وأمل واحتامل أن يكون مطلوب ًا ومراد ًا للشارع،
وال يصح االتيان به بنية جزمية عىل ّ
أن الشارع يطلبه ويريده ،وإال كان ترشيع ًا حمرم ًا ونحو ًا من اإلنباء
بغري علم ،ومن افتى بغري علم فليتبوأ مقعده من النار ،الحتامل أن العمل ليس مراد ًا للموىل فتكون
نسبته اليه ترشيعا حمرم ًا ،ويف املقام  -عدّ كل ركعتني من جلوس بركعة من قيام -مل يثبت بدليل معترب
فيؤتى به برجاء املطلوبية.
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التنبيه الرابع :مجيع النوافل جيوز االتيان هبا يف حال الركوب عىل الدابة

او يف السيارة او الطائرة ويومي للركوع والسجود برأسه وال يعترب االستقبال
ٍ
حينئذ.
للقبلة
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المقصد الثاني
مقدمات الصالة
ّ
مقدمات الصالة مخسة:
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ةراهطلا

املقدمة االوىل
ّ
الطهارة
وهي عىل قسمني:
القسم األول :الطهارة من احلدث

واحلدث :هو القذارة املعنوية التي توجد يف االنسان فقط بأحد أسباهبا

كخروج البول والغائط والريح واجلنابة واحليض وغري ذلك ،واحلدث عىل
نحوين:

النحو األول :احلدث االصغر

وهو القذارة املعنوية التي حتصل بسبب خروج البول او الغائط او الريح

او النوم او االستحاضة وغري ذلك مما تقدم يف نواقض الوضوء ،ويرتفع

احلدث األصغر بالوضوء.

النحو الثاينَ :
احلدَ ث األكرب

وهو القذارة املعنوية احلاصلة بسبب اجلنابة او احليض او النفاس او مس

امليت او غري ذلك من موجبات ال ُغسل التي تقدمت ،ويرتفع احلدث األكرب

بال ُغسل ،فحدث اجلنابة مث ً
ال يرتفع ب ُغسل اجلنابة.

ويشرتط يف صحة الصالة  -الواجبة واملستحبة عدا الصالة عىل اجلنازة-

الطهارة من احلدث األصغر واالكرب ،بمعنى أن يكون املصيل عىل وضوء،
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كام يشرتط يف صحة الصالة الطهارة من احلدث األكرب فالبد أن يغتسل إذا

كان جمنب ًا او مس ميت ًا او كانت املرأة حائض ًا او نفساء او غري ذلك.

والطهارة من احلدث األكرب واالصغر رشط واقعي بمعنى ّ
أن من صلىّ

من غري وضوء او كان جمنب ًا او غري ذلك من االحداث فصالته باطلة واقع ًا،
وهكذا من كان وضوؤه او غسله باط ً
ال فيحكم ببطالن صالته بال فرق بني

العامل العامد او اجلاهل القارص او املقصرّ او النايس ،ففي مجيع ذلك يحُ كم
ببطالن صالته ،وعليه إعادة الصالة إذا كان وقتها باقي ًا او قضاؤها إن فات
وقتها.

وقد تقدم يف كتاب الطهارة يف أبحاث الوضوء وال ُغسل تفصيل ذلك

كله.

القسم الثاين :الطهارة من اخلبث

واخلَ َبث :هو النجاسة الطارئة عىل اجلسم من بدن االنسان وغريه

كنجاسة البول والغائط والدم واملني وغري ذلك من االعيان النجسة التي
تقدمت يف كتاب الطهارة.

املطهرات
تنجس باملاء او بغريه من ّ
وترتفع نجاسة اخلبث ب َغسل املوضع ا ُمل ّ

التي تقدمت يف كتاب الطهارة.

ويشرتط يف صحة الصالة  -الواجبة واملستحبة -طهارة ظاهر بدن

املصيل حتى ظفره وشعره ،كام يشرتط طهارة لباسه من النجاسات.

ةراهطلا
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وقد تقدم ذلك يف القسم الثاين من الفقه امليرس يف أحكام النجاسة

ص.160

كام تقدم بيان حكم من صىل يف النجاسة عن جهل او نسيان يف نفس

القسم ص.161

كام تقدم بيان النجاسات التي ُيعفى عنها يف الصالة يف نفس القسم يف

ص .164فراجع.
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املقدمة الثانية
ّ
�أوقات ال�صالة
والكالم يقع يف ثالثة فصول:
الف�صل الأول
�أوقات الفرائ�ض اليومية
لكل من الصلوات اليومية وقت حمدد جيب االتيان هبا فيه وال جيوز

جتاوزه ،وهذا ما يعبرّ عنه بالواجبات املؤقتة اي التي هلا وقت حمدد ،واليك
التفصيل:
اوالً :صالة الصبح :ووقتها من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس.
س  -كيف نعرف الفجر؟

ج  -الفجر هو البياض املعرتض يف األُفق الذي يتزايد وضوح ًا وجال ًء،

وقبله الفجر الكاذب وهو البياض املستطيل من األفق صاعد ًا اىل السامء

كالعمود ثم يتناقص وضوح ًا وتتعقبه الظلمة وال يكشف عن الفجر فلذا
يسمى كاذب ًا.

ثاني ًا :صالة الظهرين (الظهر والعرص) :ووقتهام من زوال الشمس إىل غروهبا.
س -1ماذا يقصد من الزوال؟

هو منتصف الوقت بني طلوع الشمس وغروهبا.
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س -2هل هذا الوقت مشرتك بني الظهر والعرص.
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ج  -نعم هو مشرتك ،ولكن ختتص الظهر من أوله بمقدار أدائها،

وختتص العرص من آخره بمقدار أدائها ،وتوضيح ذلك:

لو فرض أن صالة الظهر تستغرق مخس دقائق وصالة العرص كذلك،

فتكون أول مخس دقائق بعد الزوال خمتصة بصالة الظهر ،وآخر مخس دقائق
قبل املغرب خمتصة بصالة العرص ،وما بينهام وقت مشرتك.

س -3لو صىل شخص صالة العرص يف الوقت املختص بالظهر عمد ًا،

او صىل الظهر يف الوقت املختص بالعرص عمد ًا فام حكم صالته؟
ج  -حيكم ببطالن صالته.

س -4لو صىل شخص صالة العرص يف الوقت املختص بالظهر سهو ًا،

فام حكم صالته؟

ج  -حيكم بصحة صالته فيأيت بالظهر بعدها وال جيب عليه إعادة العرص

بعد الظهر.

س -5شخص اعتقد دخول الوقت فصىل الظهر قبل الزوال ودخل

عليه الوقت قبل إمتام صالته ،فام حكم صالته؟

ج  -حيكم بصحة صالته وجيوز له االتيان بصالة العرص بعدها حتى

وإن اوقعها يف الوقت املختص بالظهر.

س -6من شك يف سقوط قرص الشمس واحتمل اختفاءه باجلبال او

بني األبنية او يف األشجار هل جيوز له أن يؤخر الظهرين اىل ما بعد سقوط
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ج  -نعم جيوز له ذلك فيأيت هبام قبل ذهاب احلمرة من جهة املرشق.

س -7من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس فهل جيوز له تأخري

صالة الظهرين اىل ما بعد سقوط قرص الشمس؟

ج  -االحوط وجوب ًا عدم تأخريمها اىل ما بعد سقوط القرص.

س -8من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس وأخر الظهرين اىل ما

بعد السقوط فبأي نية يصليهام بنية األداء او القضاء؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن يصليهام بقصد ما يف الذمة او القربة املطلقة وال

يقصد األداء وال القضاء.
تنبيه:

يقدر الوقت الفاصل بني سقوط قرص الشمس وذهاب احلمرة املرشقية

ب( )13 - 10دقيقة تقريب ًا.

ثالث ًا :صالة العشائني (املغرب والعشاء):

ووقتهام من املغرب إىل نصف الليل إذا كان الشخص خمتار ًا ،وأ ّما املضطر

فيمتد وقتهام بحقه اىل الفجر ،وختتص املغرب من أوله بمقدار أدائها ،وختتص

العشاء من آخره بمقدار أدائها  -كام بيناه يف صالة الظهرين.-
س -1كيف نعرف الغروب واملغرب؟

ج  -الغروب هو سقوط قرص الشمس ،واملغرب هو ذهاب احلمرة
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املرشقية – وهي احلمرة التي تكون يف جهة املرشق ،-ولكن إذا شككنا يف

سقوط قرص الشمس فكيف يعرف الغروب؟

ج ُ -يعرف الغروب بذهاب احلمرة املرشقية عند الشك يف سقوط قرص

الشمس واحتامل اختفائه باجلبال او بني األبنية او األشجار ،فمن شك يف

سقوط القرص فيجب عليه تأخري صالة املغرب اىل ذهاب احلمرة املرشقية

التي تكون يف جهة املرشق ،وال جيوز له أن يقدم صالة املغرب ويأيت هبا قبل
زوال احلمرة من جهة املرشق.

وأ ّما من علم بسقوط قرص الشمس فهل جيوز له أن يصيل املغرب بعده

وقبل ذهاب احلمرة املرشقية أي يف الفرتة ما بني سقوط القرص وذهاب

احلمرة املرشقية والتي تقدر ما بني ( )13 – 10دقيقة تقريب ًا؟

ج  -االح��وط وجوب ًا تأخري صالة املغرب اىل ما بعد زوال احلمرة

املرشقية ،وال يصليها بعد سقوط القرص وقبل ذهاب احلمرة من جهة

املرشق عىل االحوط وجوب ًا.

أخر صالة املغرب والعشاء إىل ما بعد منتصف الليل
س -2شخص ّ

أداء؟
فهل يصليها
قضاء او ً
ً

ج  -إن كان متعمد ًا يف تأخريه للصالة ومل يكن معذور ًا فاالحوط وجوب ًا

أن يصليهام بقصد ما يف الذمة وال يقصد القضاء أو االداء أي يأيت هبام بنية
القربة املطلقة.

وأ ّما إذا كان مضطر ًا لتأخريها إىل ما بعد منتصف الليل فيصليهام أدا ًء،

44

ونذكر بعض األمثلة للمضطر:
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 .1أن يكون الشخص نائ ًام وال يستيقظ اال بعد منتصف الليل ،فيصليهام

أدا ًء.

 .2أن يكون الشخص ناسي ًا للصالة وال يتذكرمها إال بعد منتصف الليل

فيصليهام أدا ًء.

 .3أن تكون املرأة حائض ًا او نفساء عند دخول وقت الصالة وال تطهر

إال بعد منتصف الليل فيجب عليها الغسل واالتيان هبام أدا ًء.
اىل غري ذلك من االعذار.

س -3كيف يمكن حتديد منتصف الليل؟

ج  -هو منتصف الوقت ما بني غروب الشمس والفجر.

رابع ًا :صالة اجلمعة:

ووقتها من أول الزوال عرف ًا من يوم اجلمعة اىل أن يصري الظل مثل

الشاخص ،فإن ّ
أخرها عن ذلك فقد مىض وقتها ووجب عليه االتيان بصالة

الظهر.

وبعد أن اتضح لنا أوقات الصلوات الواجبة نشري إىل بعض االحكام

املرتبطة بذلك عرب االسئلة التالية:

ِ
يصل املكلف
س -1إذا مىض من اول الوقت مقدار أداء الصالة ولكن مل

ثم طرأ عليه أحد االعذار املانعة من التكليف  -كام لو حاضت املرأة بعد
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الزوال بعرش دقائق مثالً -فهل جيب القضاء بعد ذلك أم ال ؟
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ِ
يصل.
ج  -نعم جيب القضاء مادام قد مىض وقت يمكن فيه الصالة ومل

س -2إذا حصل يل الظن بدخول وقت الصالة فهل جيوز يل أن أصيل؟

ج  -ال جيوز ،بل البد من حصول العلم أو االطمئنان بدخول الوقت أو

يشهد شخصان عادالن بدخول الوقت.

س -3هل يمكن االعتامد عىل أذان الثقة يف دخول الوقت؟

ج  -إذا كان املؤذن ثقة وحصل لنا االطمئنان بدخول الوقت من اذانه

فيصح االعتامد عليه ،وأ ّما إذا مل حيصل االطمئنان فال يعتمد عىل أذانه بل
البد من االنتظار إىل حصول العلم أو االطمئنان بدخول الوقت.

س -4شخص تيقن بدخول الوقت فصىل ثم تبينّ أن صالته وقعت قبل
دخول الوقت فهل جيب عليه إعادهتا؟
ج  -نعم جيب عليه إعادهتا ،نعم إذا علم ان الوقت دخل وهو يف الصالة

حيكم بصحة صالته.

س -5من صىل غاف ً
ال عن دخول وقت الصالة وبعد الصالة تبني دخول

الوقت يف اثناء الصالة فام حكم صالته؟
ج  -حيكم ببطالن صالته.

أن صالته وقعت يف الوقت او قبله
س -6من صىل وبعد الصالة شك يف ّ

فام حكم صالته؟

ج  -حيكم بصحة صالته.
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س -7هل جيب الرتتيب بني الظهرين وبني العشائني او ال؟

ج  -نعم جيب الرتتيب بني الظهرين ،فيجب أن يقدم صالة الظهر عىل

صالة العرص ،وإذا عكس متعمد ًا  -يف الوقت املشرتك بينهام -وجب عليه
إعادة الصالة ،وهكذا جيب الرتتيب بني العشائني بتقديم املغرب عىل العشاء.
س -8إذا قدم الشخص صالة العرص عىل الظهر سهو ًا أو قدم العشاء

عىل املغرب وذكر يف اثناء الصالة فهل جيوز له العدول إىل السابقة؟

ج  -نعم يعدل من العرص إىل الظهر ثم يأيت بالعرص بعدها وهكذا يعدل

من العشاء إىل املغرب إن تذكر قبل ركوع الركعة الرابعة ،وأ ّما إذا تذكر بعد

ركوع الركعة الرابعة فيكمل العشاء ثم يأيت باملغرب بعدها.

س -9إذا كان عىل الشخص صالة واجبة ادائية أو قضائية فهل جيوز له

قضاء عن أبيه أو عن شخص آخر أو يصيل
أن يصيل صالة مستحبة أو يصيل
ً
ب ُاجرة او ال جيوز؟

ج  -نعم كل ذلك جائز.

تنبيه:

ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها اختيار ًا ،والبد من االتيان بجميعها

يف الوقت ،ولكن لو أخرها عصيان ًا او نسيان ًا حتى ضاق الوقت ومتكّن

من االتيان هبا يف الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه وجبت املبادرة وكانت
الصالة أدا ًء.
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الف�صل الثاين
وقت ف�ضيلة ال�صلوات اليومية
تقدم أن لكل صالة يومية وقت حمدد ممتد ،وأفضل وقت اليقاع الصالة

من ذلك الوقت هو ما يسمى بوقت الفضيلة ،ولكل صالة يومية وقت
فضيلة خمتص هبا وكالتايل:

 .1وقت فضيلة صالة الصبح :ويبدأ من الفجر اىل أن يتجلل الصبح

السامء أي يذهب السواد من السامء ،والغلس هبا أفضل ،بمعنى أن األفضل

االتيان هبا يف حال الظلمة وقبل اإلسفار.

 .2وقت فضيلة صالة الظهر :ويبدأ من الزوال اىل بلوغ الظل أربعة

أسباع الشاخص((( ،واألفضل حتى ملن يصيل النوافل عدم تأخريها عن
بلوغ الشاخص سبعيه ،هذا يف غري أيام احلر وأ ّما يف احلر فيمتد وقت الفضيلة
اىل بلوغ ظل الشاخص مثله.

 .3وقت فضيلة صالة العرص :يبدأ من بلوغ الظل سبعي الشاخص

اىل بلوغه ستة أسباعه ،واألفضل حتى ملن يصيل النوافل عدم تأخريها عن

بلوغ الشاخص أربعة أسباعه ،هذا يف غري أيام احلر ،وأ ّما يف احلر فيمتد وقت
الفضيلة اىل بلوغ الشاخص مثليه  -ضعفه.-

((( يراجع جدول املواقيت الرشعية الصادر من مكتب سامحة السيد – دام ظله -ملعرفة تلك
التحديدات بالوقت املحدد ،حيث ذكر فيه تفاصيل ذلك.
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 .4وقت فضيلة صالة املغرب :يبدأ من املغرب اىل ذهاب الشفق وهو

احلمرة املغربية التي تكون يف جهة املغرب ،هذا بالنسبة اىل احلارض ،وأ ّما
املسافر فيمتد وقت فضيلة املغرب يف حقه اىل ربع الليل.

 .5وقت فضيلة صالة العشاء :يبدأ من ذهاب الشفق (احلمرة املغربية)

اىل ثلث الليل.
تنبيه:

التعجيل يف مجيع أوقات الفضيلة أفضل.
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الف�صل الثالث
�أوقات النوافل
النوافل عىل قسمني:

القسم األول :النوافل غري املؤقتة وهي التي مل حيدد الشارع هلا وقت ًا حمدد ًا

أي وقت وال يتصور القضاء فيها.
كصالة جعفر الطيار ،فيجوز االتيان هبا يف ِّ
القسم الثاين :النوافل املؤقتة بوقت معني واليك بعضها مع اوقاهتا:

اوالً :نافلة الظهر :ووقتها من الزوال اىل آخر وقت صالة الظهرين ما مل

يتضيق وقت الفريضة.

ثاني ًا :نافلة العرص :ووقتها نفس وقت نافلة الظهر.

ثالث ًا :نافلة املغرب :ووقتها بعد الفراغ من صالة املغرب اىل منتصف

الليل للمختار ويمتد وقتها اىل الفجر للمضطر كالنائم والنايس واحلائض
إذا طهرت بعد منتصف الليل وغريهم.

رابع ًا :نافلة العشاء :ووقتها من بعد صالة العشاء اىل منتصف الليل

للمختار ،ويمتد وقتها اىل الفجر للمضطر كالنائم والنايس واحلائض إذا

طهرت بعد منتصف الليل وغريهم.

خامس ًا :نافلة الفجر :ووقتها من اول الليل  -بعد ميض مقدار من الوقت

يكفي لصالة الليل -اىل قبيل طلوع الشمس.
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سادس ًا :صالة الليل :ووقتها من أول الليل اىل الفجر ،فيجوز االتيان هبا

بعد صالة املغرب والعشاء مبارشة ،وإن كان االحوط استحباب ًا واألفضل أن

يصليها بعد منتصف الليل ،وأفضل أوقاهتا وقت السحر وهو الثلث األخري

من الليل.

سابع ًا :صالة اول الشهر :ووقتها من طلوع الفجر من أول يوم من

الشهر اىل الغروب.
تنبيهان:

التنبيه األول :جيوز قضاء النوافل إذا مل ِ
يأت هبا يف وقتها بل يستحب،

فيستحب مث ً
ال قضاء صالة الليل يف النهار او يف الليل ،وقضاء صالة أول
الشهر إذا مل يصلها يف اليوم األول  -يقضيها يف الليل او النهار.-

التنبيه الثاين :نوافل الظهر تقع قبل صالة الظهر ،ونوافل العرص قبل

صالة العرص فإذا صىل نوافل الظهر بعدها فيصليها قضا ًء وهكذا إذا صىل
نوافل العرص بعدها.

التنبيه الثالث :جيوز للمكلف أن يصيل النوافل وإن كانت ذمته مشتغلة

بقضاء الصالة الواجبة.

التنبيه الرابع :جيوز للمكلف أن يصيل النوافل حتى يف وقت الفريضة ما

مل يتضيق وقتها.

التنبيه اخلامس :جيوز تقديم نافلتي الظهرين عىل الزوال يف غري يوم
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اجلمعة إذا كان له عذر ولو عريف من االتيان هبام بعد الزوال كام لو كان عنده
ضيوف او عمل بعد الزوال.
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املقدمة الثالثة
القبلة
جيب عىل املصيل أن يستقبل القبلة حال صالته الواجبة مع متكنه من

االستقبال.

والقبلة:هي املكان الواقع فيه الكعبة املرشفة بمكة املكرمة.
وهنا عدة أسئلة:
س -1هل جيب االستقبال يف صالة االحتياط؟
ج  -نعم جيب االستقبال فيها.

س -2هل جيب االستقبال يف سجود السهو؟
ج  -ال جيب.

س -3هل جيب االستقبال يف النوافل  -الصلوات املستحبة-؟

ج  -ال جيب االستقبال فيها إذا صليت حال امليش أو الركوب ،وأ ّما إذا

صليت حال االستقرار  -فاالحوط وجوب ًا-االستقبال فيها.
تنبيه:

تقدم ّ
أن النوافل جتوز صالهتا حال امليش أو الركوب عىل الدابة أو يف

السيارة ونحو ذلك.
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ةلبقلا

س -4هل يشرتط يف االستقبال أن تكون املحاذاة دقية وحقيقية للكعبة

املرشفة بحيث يكون متوجه ًا اىل عني الكعبة او تكفي املحاذاة العرفية؟

ج  -إذا أمكن متييز عني الكعبة فيجب أن تكون املحاذاة دقية وحقيقية،

كام لو صىل قريب ًا منها ،وأ ّما إذا مل يمكن متييز عينها  -كام هو احلال يف اال ّماكن
البعيدة عن الكعبة -فتكفي املحاذاة العرفية.

س -5كيف يتسنى لنا إثبات جهة القبلة؟
ج  -تثبت القبلة من خالل:

 .1العلم الوجداين.
 .2البينة  -أي شاهدان عادالن -إذا كانت مستندة إىل املبادى احلسية أو
ما بحكمها كاالعتامد عىل االالت املستحدثة لتعيني القبلة.

 .3االطمئنان احلاصل من املناشئ العقالئية كإخبار الثقة أو مالحظة
قبلة املسلمني يف صلواهتم وقبورهم وحماريبهم.

 .4إخبار الثقة إذا كان من أهل اخلربة.
س -6إذا مل يتمكن املكلف من حتديد القبلة بالطرق املتقدمة فامذا يفعل؟

وكيف يصيل؟

ج  -يعمل وفق ظنّه فيصيل إىل اجلهة التي يظن وجود القبلة فيها.

س -7وإذا مل حيصل له الظن بجهة القبلة ماذا يفعل؟

ج  -يصيل إىل أي جهة حيتمل وجود القبلة فيها ،واالحوط استحباب ًا أن
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س -8إذا اعتقد شخص أن القبلة إىل جهة معينة وصىل إليها ،وبعد

الصالة تبني خطؤه ،فهل حيكم بصحة صالته او ال؟
ج  -ههنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يكون انحرافه عن القبلة ما بني اليمني والشامل (أي

بدرجة  )٩٠ويف هذه احلالة حيكم بصحة صالته إذا كان االنكشاف بعد

الفراغ من الصالة ،وإذا كان يف أثنائها توجه اىل القبلة وأتم صالته ،بال فرق
بني بقاء الوقت وعدمه ،وبال فرق بني أن يكون الشخص متيقن ًا او ظان ًا او

ناسي ًا او غافالً.

نعم إذا كان ذلك الشخص جاه ً
ال مقرص ًا – غري معذور يف جهله-

فاالحوط وجوب ًا إعادة الصالة يف الوقت إذا علم والوقت باقي ،واالحوط
وجوب ًا القضاء يف خارج الوقت اذا علم يف خارج الوقت.

احلالة الثانية :أن يكون انحرافه اكثر من ذلك (أكثر من درجة  )90او

كانت صالته اىل اجلهة املعاكسه جلهة القبلة ،ويف هذه احلالة جيب عليه اعادة
الصالة إذا كان وقتها بعدُ باقي ًا ،وأ ّما إذا التفت اىل خطئه بعد أن مىض وقت

الصالة فال جيب عليه القضاء ،وإن كان القضاء أحوط استحباب ًا(((.

س  -٩كيف يصيل املسلم يف الطائرة والسيارة والباخرة والقطار؟

ج  -إذا مل يتمكن املسافر من أداء صالته يف الطائرة أو السيارة أو القطار
((( االحتياطات االستحبابية ال جيب العمل هبا وإن كان العمل هو املوافق لالحتياط.

ةلبقلا

أو غريها واقف ًا ،صىل جالس ًا.
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التوجه للقبلة صىل للجهة التي يظن هّأنا جهة القبلة،
وإذا مل يتمكن من
ُّ

وإن مل يستطع ترجيح جهة عىل جهة ،صىل ألي جهة كانت ،وإذا مل يتمكن

من استقبال القبلة إال يف تكبرية االحرام فقط اقترص يف استقبال القبلة عليها.
س -١٠كيف حيدد املسلم جهة القبلة إذا كان يف الطائرة؟

ج  -يمكن سؤال مض ّيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد

الطائرة عنها ،ويمكن االعتامد عليه يف ذلك إذا أوجب الوثوق ،حتى لو كان
كافر ًا.

كام يمكن االعتامد عىل االجهزة احلديثة لتحديد جهة القبلة كالبوصلة

ّ
مث ً
اطمأن املسلم بصحتها.
ال إذا

تيمم بدالً عن الوضوء.
وإذا مل يستطع املسلم الوضوء للصالة ّ

تنبيه:

صالة العيدين من الصلوات الواجبة يف أصل ترشيعها وإن صارت

مستحبة يف زمن غيبة االمام وبالتايل جيب فيها االستقبال.

وأ ّما الصلوات املستحبة بحسب ترشيعها كصالة الليل فال جيب فيها

االستقبال حال امليش او الركوب وإن صارت واجبة بالنذر او العهد او
اليمني او غري ذلك.
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املقدمة الرابعة
ال�سرت وال�ساتر وا ّللبا�س
والكالم يقع يف ثالثة فصول:
الف�صل الأول
يف ال�سرت
جيب عىل املصيل يف حال االختيار أن يسرت عورته يف الصالة حتى إذا مل

يكن هناك شخص ينظر إليه ،وحتى إذا كان يف ظلمة ال يراه أحد.

س -1ما هي حدود العورة يف الرجل والتي جيب سرتها حال الصالة؟

ج  -العورة يف الرجل هي :ال ُق ُبل (القضيب واخلصيتني) والدبر ،فهذا

هو املقدار الذي جيب سرته يف حال الصالة وما زاد عىل ذلك ال جيب سرته.

وعليه فيجوز للرجل أن يصيل باللباس القصري ،وإن كان االفضل

للمصيل أن يرتدي أمجل ثيابه.

وهل ما بني ال ُق ُبل والدبر وهو ما يسمى ب(العجان) من العورة؟
ج  -ليس من العورة.

س -2ما هي حدود العورة يف املرأة والتي جيب سرتها حال الصالة؟

ج  -العورة يف املرأة هي :مجيع بدهنا حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه

تسلا يف

والكفني والقدمني  -عىل التفصيل اآليت.-
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س -3تقدم أن املقصود من العورة يف املرأة هي مجيع بدهنا ماعدا الوجه

والكفني ،والسؤال :ماهو املقدار اجلائز أن تكشفه املرأة من الوجه؟

ج  -جيوز للمرأة أن تكشف من وجهها باملقدار الذي ال يسرته اخلامر

عادة مع رضبه عىل اجليب ،واخلامر عندما يرضب عىل اجليب يسرت الصدر

والرقبة وال يسرت الذقن وال يسرت ما حتت الذقن ،وعليه فال جيب عليها أن

تسرت ذقنها وال ما حتت الذقن (أي ال جيب عليها التحنّك) وإن كان االحوط
استحباب ًا هلا أن تسرت ماعدا املقدار الذي ُيغسل يف الوضوء.

س -4ما هو املقدار اجلائز كشفه من الكفني للمرأة حال الصالة؟
ج  -جيوز هلا أن تكشف كفيها اىل الزندين.

س -5هل جيب عىل املرأة أن تسرت قدميها حال الصالة؟

ج  -ال جيب عليها سرت قدميها  -ال ظاهرمها وال باطنهام  -أثناء الصالة

إذا مل يوجد شخص أجنبي ،وإنّام جيب عليها سرت الساقني وما فوقهام.

وأ ّما مع وجود االجنبي فيجب عليها سرت القدمني  -سوا ًء كانت يف

الصالة أو يف غري حال الصالة -ولكن إذا كانت يف الصالة ومل تسرت قدميها

أمام األجنبي فال تبطل صالهتا وإن كان آثمة.

س -6البنت الصبية التي مل تبلغ تسع سنني هالل ّية  -أي مل تكمل ()8

سنوات و( )8أشهر و( )24يوم ًا ميالدية -هل جيب عليها أن تسرت رأسها
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ج  -ال جيب عليها أن تسرت رأسها وشعرها وعنقها أثناء الصالة.
س -7إذا انكشفت عورة الرجل أو املرأة أثناء الصالة  -كام إذا انكشف

يشء من شعر املرأة ،أو ظهر يشء من يدها او بدهنا ،أو كانت عورهتام من
البداية منكشفة ومها ال يعلامن ،أو نسيا سرتها ،فامذا جيب أن يصنعا؟

ج  -إذا علام أو تذكرا بعد الصالة صحت صالهتام ما داما جاهلني أو

ناسيني.

وأ ّما إذا التفتا أثناء الصالة إىل أن العورة منكشفة فيجب عليهام سرتها

وتصح صالهتام ،واالح��وط وجوب ًا أن ال يشتغال بيشء من الصالة حال

انكشاف العورة اي يتوقفا عن القراءة أو أفعال الصالة إىل أن يسرتا العورة
ثم يكمال صالهتام.

س -8هل جيب سرت العورة من االسفل؟

ج  -ال جيب إال إذا كان يوجد ناظر حتته  -كام لو كان املصيل واقف ًا عىل

شباك وحتته ناظر فيجب أن يسرت عورته عنه.

س -9هل جيب سرت العورة يف سجديت السهو إذا وجبتا عىل املصيل؟
ج  -ال جيب.

س -10هل جيب سرت العورة يف صالة اجلنازة؟

ج  -جيب  -عىل االحوط وجوب ًا.-

تسلا يف
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س -11هل جيب سرت العورة يف سجدة التالوة (التي جيب االتيان

هبا عند االستامع إلحدى آيات العزائم) او سجدة الشكر (حيث يستحب
السجود هلل تعاىل عند جتدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكر ذلك)؟
ج  -ال جيب.

تنبيهان:

التنبيه األول :الفارق بني السرت الصاليت وغريه

السرت عىل قسمني:
القسم األول :السرت حال الصالة  -السرت الصاليت.-
القسم الثاين :السرت الواجب يف نفسه  -عند وجود األجنبي.-
والفارق بينهام:
 .1جيب سرت العورة يف الصالة حتى مع عدم وجود ناظر او كان املصيل

يف ظلمة ال يراه أحد ،وأ ّما يف غري حال الصالة فال جيب سرت العورة اال عن
الناظر املحرتم الذي ال جيوز االستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

 .2يف السرت الصاليت جيب عىل املرأة أن تسرت مجيع بدهنا عدا الوجه

 -باملقدار الذي يسرته اخلامر عند رضبه عىل اجليب -والكفني اىل الزندين

والقدمني اىل الساقني ظاهرمها وباطنهام ،وأ ّما يف السرت يف غري حال الصالة
فيجب عليها أن تسرت مجيع بدهنا حتى القدمني عن االجنبي عدا الوجه

والكفني اىل الزندين ،هذا يف املرأة ،وأ ّما الرجل فال فرق بني السرت الصاليت
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وغريه بالنسبة اليه فيجب عليه سرت عورته  -ال ُق ًبل والدبر -يف حال الصالة
وكذا يف غريها  -مع وجود الناظر املحرتم غري الزوجة.-

 .3جيب عىل املرأة يف السرت غري الصاليت  -عند وجود االجنبي -أن

تسرت برشهتا ومفاتنها ،فال يكفي تغطية البرشة وسرتها بل البد من سرت

مفاتن بدهنا أيض ًا ،بخالفه يف السرت الصاليت ّ
فإن املطلوب فيه سرت البرشة ولو

كان بالطني  -إذا مل يصدق عليها عارية -وإن كانت مفاتنها بارزة ،وهكذا يف
الرجل فإنّه يكفي أن يغطي برشة عورته يف الصالة ولو بالطني  -إذا مل يصدق

عليه عاري.-

التنبيه الثاين :كام جيب سرت العورة يف الصالة الواجبة كذلك جيب يف

الصالة املستحبة كام جيب أيضا عند قضاء السجدة املنس ّية.
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الف�صل الثاين
ال�ساتر ال�صالتي
يقصد من الساتر هو ما يسرت خصوص العورة((( ،وهل هناك رشوط

خاصة معتربة يف الساتر؟

ج  -يشرتط فيه أمور:

 .1أن يكون مباح ًا عىل االحوط لزوم ًا ،فال تصح الصالة  -عىل االحوط

لزوم ًا -يف الساتر املغصوب او الساتر الذي تعلق به اخلمس.

 .2أن يكون طاهر ًا فال تصح الصالة بالساتر النجس او املتنجس.

 .3أن ال يكون من أجزاء امليتة – عىل التفصيل اآليت يف لباس املصيل-

 .4أن ال يكون من أجزاء السباع او مما ال يؤكل حلمه عىل االحوط لزوم ًا

 -عىل التفصيل االيت يف لباس املصيل.-

 .5أن ال يكون من الذهب للرجال.
 .6أن ال يكون من احلرير اخلالص للرجال.

 .7االحوط استحباب ًا((( أن يصدق عىل الساتر الصاليت يف حال االختيار

عنوان (اللباس).

((( وقد تقدم بيان حدود العورة يف الرجل واملرأة.
((( االحتياطات االستحبابية ال جيب العمل هبا ولكن العمل هبا موافق لالحتياط.
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س -1هل جيوز يف الساتر أن يكون من الورق او القطن او الصوف غري

املنسوجني مما ال يصدق عليه عنوان (اللباس)؟

ج  -نعم يصح بل يكفي كل ساتر يخُ رج املصيل عن كونه عاري ًا وإن مل

يصدق عليه عنوان (اللباس) كالطني إذا كان كثري ًا بحيث ال يصدق معه

كون املصيل عاري ًا.

س -2إذا مل يتمكن املصيل من حتصيل الساتر فكيف يصيل؟

ج  -إذا متكن من الصالة قائ ًام ومتكن من الركوع والسجود بحيث ال

تظهر عورته للناظر املميز – كام لو كان يف ظلمة او ال يوجد ناظر مميز-
وجب عليه أن يصيل قائ ًام.

وأ ّما إذا مل يمكنه ذلك فإن أمكنه الصالة من جلوس مع التحفظ عىل

عدم ظهور عورته وجب عليه ذلك ويومي للركوع والسجود برأسه.

وإذا كان التحفظ عىل عدم ظهور عورته يقتيض ترك إ ّما القيام او الركوع

او السجود ،فيرتكه ويأيت ببدله فإذا ترك الركوع فيومي له برأسه وهكذا إذا
ترك السجود ،وإذا لزم التحفظ عىل سرت العورة ترك القيام فيرتكه ويصيل

من جلوس.

واالحوط لزوم ًا يف مجيع ذلك أن يسرت ال ُق ُبل والدبر بيديه او بغريمها.

س -3إذا انحرص الساتر باملغصوب او بالثوب الذي تعلق به اخلمس
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فكيف يصيل؟
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ج  -يصيل عاري ًا إال إذا اضطر اىل لبسه.

س -4إذا انحرص الساتر بجلد السباع او جلد احليوان الذي ال يؤكل

حلمه فكيف يصيل؟

ج  -االحوط لزوم ًا أن جيمع بني الصالة به والصالة عاري ًا ،فيصيل به

مرة ويعيدها عاري ًا.

س -5إذا كان عنده ثوبان ويعلم أن أحدمها نجس ولكنه اشتبه عليه

بالطاهر وال يتمكن من تشخيصه فكيف يصيل؟

ج  -يصيل صالتني يف كل ثوب منهام صالة.
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الف�صل الثالث
لبا�س امل�صلي
ويقصد منه ما يلبسه املصيل وإن مل يكن ساتر ًا للعورة  -كام لو كان حتته

ما يسرت به العورة -كام ويشمل كل ملبوس وإن مل يكن لباس ًا كاخلاتم.

وعليه فام يذكر من الرشوط اآلتية للباس املصيل بعضها خمتص بالساتر

كرشطية االباحة وبعضها يعم الساتر وغريه وبعضها يشمل حتى غري اللباس
كرشطية الذهب فإنّه ال جيوز للرجل الصالة باخلاتم الذهب مثالً ،واخلاتم
مما يلبس ولكنه ال يصدق عليه اللباس.

ي�شرتط يف لبا�س امل�صلي عدة �شروط:
األول :أن يكون طاهر ًا

كل ما يلبسه املصيل  -سوا ًء كان ساتر ًا للعورة او ال وسوا ًء كان لباس ًا او

ال -يلزم أن يكون طاهر ًا فال تصح الصالة بالنجس او املتنجس إال إذا كانت

النجاسة معفو ًا عنها يف الصالة ،حيث تقدم ّ
أن بعض النجاسات ُيعفى عنها
يف الصالة وهي:

 .1دم اجلروح والقروح حتى تربأ فيجوز الصالة به.
 .2الدم الذي يكون مقداره أقل من َعقد االهبام (إذا مل يكن من دم

احليض وال من دم النفاس وال من االستحاضة ،بل عىل االحوط وجوب ًا أن
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ال يكون من دم نجس العني وامليته والسباع ومطلق ما ال يوكل حلمه)
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 .3النجاسة يف امللبوس الذي ال يسرت العورة وحده كاجلورب والتكه

واخلاتم والسوار ،فإذا كانت فيها نجاسة فيجوز الصالة فيها.

س -1هل تصح الصالة بعد تعطر املصيل بالكولونيا؟ وهل هي طاهرة

او أنهّ ا نجسة وال تصح الصالة هبا؟

ج  -نعم ،هي طاهرة وتصح الصالة هبا.
س -2هل تصح الصالة باملحمول النجس او املتنجس؟

ج  -نعم تصح فلو محل شخص نجاسة يف قارورة مث ً
ال أثناء الصالة جاز

له أن يصيل هبا.

الثاين :أن يكون مباح ًا عىل االحوط لزوم ًا.

وهذا الرشط خمتص بالساتر فال تصح الصالة بالساتر املغصوب عىل

االحوط لزوم ًا((( وال يشمل غري الساتر ،ففي الرجل يكفي إباحة خصوص
بعض املالبس الداخلية التي تسرت عورته كـ(الشورت) مثالً ،وأ ّما يف املرأة

فال بد من إباحة ما يسرت مجيع البدن  -عدا الوجه والكفني والقدمني -فلو

ُفرض ّ
أن املرأة تلبس ثياب ًا تغطي بدهنا وفوقها عباءة او (جادر) فيكفي اباحة

خصوص الثوب الذي يسرت العورة وال تبطل الصالة لو كانت العباءة او
(اجلادر) مغصوب ًا او مما تعلق به اخلمس ،وهكذا لو صىل شخص بخاتم

((( يف االحتياط اللزومي أنت خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسألة او الرجوع اىل فقيه جيوز
الصالة بالساتر املغصوب مع رعاية االعلم فاالعلم.
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س -1بعض الناس يصلون وهم ال خيمسون أمواهلم فهل جيب عليهم

أعادة صالهتم؟

ج  -إذا كان الشخص جاه ً
ال قارص ًا بوجوب اخلمس فتصح صالته،

وأ ّما إذا كان عامل ًا بوجوب اخلمس أو كان جاه ً
ال مقرص ًا فاالحوط لزوم ًا

قضاء الصالة إذا كان ما يسرت به العورة بعينه متعلق ًا للخمس أو اشرتاه بنفس
االموال التي تعلق هبا اخلمس ،ففي مثل ذلك جيب عليه قضاء صلواته  -عىل

االحوط لزوم ًا(((.

س -2هل جيوز محل املغصوب  -دون لبسه -او محل املتعلق للحق

الرشعي يف الصالة؟

ج  -جيوز حتى وإن حترك بحركات املصيل وال يرض بصحة الصالة.

((( نلفت النظر اىل أن الرشاء عىل نحوين:
األول :أن يشرتي الساتر برشاء كيل او ما ُيعبرّ عنه بالرشاء يف الذمة وذلك بأن يقول للبائع مثالً:
اشرتيت منك الساتر بألف دون أن حيدد له الف ًا معينه وبذلك تشتغل ذمته للبائع بألف ويكون الثمن
هو االلف الكيل الذي يف الذمة ،وعند الوفاء يعطيه االلف الذي تعلق به اخلمس ،ويف هذه احلالة
تنشغل ذمة املشرتي بخمس االلف وال ينتقل اخلمس اىل الساتر ،وبذلك يكون الساتر مباح ًا وتصح
الصالة فيه ،وأغلب ما جيري يف اخلارج من البيع والرشاء هو من هذا النحو.
الثاين :أن يشرتي الساتر برشاء شخيص كأن يقول للبائع :أشرتي منك الساتر هبذا االلف املشخص
الذي بيدي  -وهو نفس االلف الذي تعلق به اخلمس -وبذلك ينتقل اخلمس من االلف اىل الساتر
فيكون مغصوب ًا وال تصح الصالة فيه عىل االحوط لزوم ًا.
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ميمتت

تتميم
من صىل بساتر مغصوب او متعلق للحق الرشعي جه ً
ال او نسيان ًا فتصح

صالته يف بعض املوارد وتبطل يف األخرى:
فتصح يف مخسة موارد:

ال باملوضوع أي جاه ً
 -1إذا كان جاه ً
ال بالغصبية وأن هذا الساتر

مغصوب ومل يكن هو الغاصب.

 -2إذا كان ناسي ًا للموضوع أي ناسيا للغصبية وأن هذا الساتر مغصوب

ومل يكن هو الغاصب.

ال يعذر فيه  -جاه ً
ال باحلكم جه ً
 -3إذا كان جاه ً
ال قارص ًا -أي جيهل

بحرمة املغصوب وكان معذور ًا.

 -4أن يكون ناسيا للحكم أي كان يعلم بحرمة الغصب ثم نيس وصىل

بالثوب املغصوب او املتعلق للخمس.

 -5إذا كان مضطر ًا اىل لبس الساتر املغصوب او املتعلق للخمس.
وال تصح عىل االحوط لزوم ًا يف ثالثة موارد:

 .1إذا كان جاه ً
ال بالغصبية  -املوضوع -وكان هو الغاصب.
 .2إذا كان ناسي ًا للغصبية – املوضوع  -وكان هو الغاصب.
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 .3إذا كان جاه ً
ال باحلكم عن تقصري  -اي جيهل بحرمة الغصب وكان

مقرص ًا يف عدم التعلم.-
تنبيه:

ماذا يقصد من اجلاهل القارص واملقرص وما الفرق بينهام؟

ج  -اجلاهل القارص :هو املعذور يف جهله ونذكر له بعض األمثلة:

 -1من كان عاجز ًا عن التعلم لقصور ذايت فيه بحيث كلام حاول التعلم

ال يتمكن فهو جاهل قارص.

 -2من اعتمد عىل حجة رشعية كام لو اخربته البينة باحلكم او حصل

له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبني اخلالف ،مثالً :لو وثق بمن أخربه باحلكم
وأن الساتر مباح او أخربه ّ
أن اخلمس غري واجب ثم تبني اخلالف.
 -3من مل يتمكن من الوصول اىل احلكم فهو جاهل قارص.
اجلاهل املقرص :هو غري املعذور يف جهله ،كام لو أمكنه التعلم وأمهل ومل

يتعلم.

الثالث :أن ال يكون لباس املصيل من أجزاء امليتة النجسة التي حتلها احلياة.

وهذا الرشط يشمل الساتر وغريه ،فإذا كانت ثياب املصيل كالقمصلة

مث ً
ال مصنوعة من جلد امليتة النجسة كجلد الشاة امليتة فال يصح الصالة هبا.

ونلفت النظر اىل ّ
أن هذا احلكم (أن ال يكون لباس املصيل من أجزاء

امليتة) خمتص:
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 .1بامليتة النجسة فال يشمل امليتة الطاهرة كميتة السمك وميتة التمساح

واحلية حيث جيوز الصالة باملصنوع منها وإن كان االح��وط استحباب ًا
االجتناب عن امليتة الطاهرة أيض ًا.

 .2خمتص بأجزاء امليتة التي حتلها احلياة كاجللد واللحم دون ما ال حتله

احلياة كالشعر والوبر والصوف والظلف والقرن اخلارجي.

 .3خمتص بأجزاء امليتة غري نجسة العني ،وأ ّما أجزاء ميتتة نجس العني

ألنا نجسة.
فال تصح الصالة فيها وإن كانت مما ال حتلها احلياة هّ

 .4أن ال تكون امليتة من السباع او مما ال يؤكل حلمه عىل االحوط وجوب ًا

إذا كان اللباس مما تتم به الصالة -كام سيأيت.-
وهل املنع خمتص بام تتم به الصالة؟

ج  -ال خيتص به بل يشمل ما ال تتم به الصالة عىل االحوط وجوب ًا فمث ً
ال

إذا كانت القلنسوة او اجلورب مصنوع ًا من جلد امليتة فال تصح الصالة هبا

عىل االحوط وجوب ًا.
تنبيهات:

التنبيه األول :أجزاء احليوان عىل قسمني:
األول :األجزاء التي حتلها احلياة :وهي األجزاء التي فيها حياة وحيس

هبا كاجللد وغريه.

الثاين :األجزاء التي ال حتلها احلياة :وهي األجزاء التي ال حياة فيها مثل

70

الفقه املي�سر /العبادات

الشعر والوبر والصوف والظلف فإهنا ال حياة فيها ولذا عند قطعها ال يتأمل
وال حيس هبا.

واحلكم السابق خمتص باالجزاء التي حتلها احلياة.
التنبيه الثاين :ما يلبسه املصيل عىل قسمني:

األول :ما تتم به الصالة :ويقصد منه ما يسرت العورة (ال ُق ُبل والدبر)

وحده بال حاجة اىل ضم يشء معه مثل الثوب والقميص.

الثاين :ما ال تتم الصالة به :ويقصد به ما ال يسرت العورة وحده مثل

فإنا ال
احلزام واجلورب وسري الساعة والقالدة والقلنسوة (العرقجينة) هّ
تسرت العورة بمفردها فال يسرت ال ُق ُبل والدبر ،وعليه فمثل القميص واحلجاب

يسرت العورة بذلك املعنى حتى عند النساء فهو مما تتم به الصالة وإن كان ال

يسرت مجيع بدن املرأة.

واحلكم السابق يشمل حتى ما ال تتم فيه الصالة عىل االحوط وجوب ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا كان احلزام أو سري الساعة مصنوع ًا من جلد امليتة النجسة فهل

تصح الصالة به؟

ج  -ال تصح عىل االحوط وجوب ًا.

س -2إذا كان احلزام أو سري الساعة الذي يلبسه املصيل مصنوع ًا من

شعر امليتة النجسة  -التي حيل اكلها قبل املوت كاملاعز واالبل  -أو وبرها
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ج  -نعم تصح الصالة به الن الشعر والوبر ال حتله احلياة .

س -3إذا كان احلزام او سري الساعة الذي يلبسه املصيل مصنوعا من

جلد امليتة الطاهر  -كام إذا صنع من جلد السمك او احليتان -فهل تصح

الصالة به؟

ج  -نعم تصح الصالة به ،وان كان االحوط استحبابا عدم الصالة به.
س -4إذا كان احلزام أو سري الساعة التي يلبسها املصيل أثناء الصالة

مصنوع ًا مما حيكم بطهارة ميتته  -كام لو كانت مصنوعة من جلد التمساح أو

جلد احلية -فهل يصح الصالة فيه؟

ج  -نعم يصح الصالة به ،وإن كان االحوط استحباب ًا ترك الصالة فيه.

س -5هل جيوز الصالة باحلزام أو القمصلة املصنوعة من اجللد الطبيعي

املستوردة من البالد غري االسالمية؟

ج  -إذا احتمل هّأنا مصنوعة من جلد احليوان املذكى (املذبوح عىل

الطريقة االسالمية) فيجوز الصالة هبا.

وأ ّما إذا مل حيتمل ذلك او كان احتامل هّأنا مصنوعة من احليوان املذكى

ضعيف ًا جد ًا فال يصح الصالة فيه.

س -6إذا شككنا يف أن الثياب (كالقمصلة اجللدية) املستوردة من البالد

غري املسلمة مصنوعة من اجللد الطبيعي أو الصناعي فهل جيوز الصالة فيها؟
ج  -نعم جيوز الصالة هبا.
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س -7بعض البنطلونات (اجلينز) مصنوعة يف بالد غري إسالمية حيث

يوضع عليها قطعة جلد مكتوب عليها اسم الرشكة وال ندري أنّه جلد

حيوان مذكى أو غري مذكى

فهل جيوز لنا الصالة هبا؟
ج  -نعم جيوز الصالة هبا(((.
س -8ما حكم الصالة بالقمصلة أو احلزام أو سري الساعة املصنوع

من جلد طبيعي و مستورد من بالد املسلمني  -كام لو كانت مستوردة من
تركيا -وال نعلم أنهّ ا جلود مذكاة (مأخوذة من احليوان املذبوح عىل الطريقة

االسالمية) أو ال؟

ج  -جيوز الصالة هبا  -س��وا ًء كانت مصنوعة من جلود احليوانات

الطبيعية ام من شعرها ام من وبرها -ما دامت مستوردة من البالد االسالمية.
س -9إذا صىل يف ثوب ثم علم بعد الصالة أنّه كان متخذ ًا من امليتة

النجسة فام حكم صالته؟

ج  -تصح صالته ،إال إذا كان يشك قبل الصالة يف كونه من امليتة ومل

يفحص فيحكم ببطالن صالته.

أن الثوب مصنوع من امليت وصىل فيه فام حكم صالته؟
س -10إذا نيس ّ
ج  -حيكم ببطالهنا إذا كان نسيانه ناشئ ًا من امهاله.

((( هذا نص استفتاء عىل موقع مكتب سامحة السيد – دام ظله -وكان املناسب تقييد اجلواز بام إذا
احتمل أنه مذكى وإال فال يصح الصالة به عىل االحوط وجوب ًا-
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الرابع :أن ال يكون من أجزاء السباع او ما ال يؤكل حلمه عىل االحوط وجوب ًا.
وهذا الرشط يشمل الساتر وغريه ،فال تصح الصالة باملالبس املصنوعة

من جلود الفهود او النمور أو االسود أو النسور او الصقور اوغريها من

فإنا بالتذكية
السباع ،وإن كانت مذكاة (مذبوحة عىل الطريقة اإلسالمية) هّ

وإن صارت جلودها طاهرة لكن ال جيوز الصالة فيها ،كام ال تصح الصالة

بريش النسور او الصقور.

كام ال تصح الصالة بيشء من أجزاء احليوانات التي ال يؤكل حلمها -

وإن مل تكن من السباع -عىل االحوط وجوب ًا كالقطط واالرانب ونحوها،

وإن كانت مذكاة (مذبوحة عىل الطريقة اإلسالمية).
مالحظات:

املالحظة األوىلّ :
إن املنع خمتص بام تتم به الصالة وال يشمل ما ال تتم

به الصالة فلو كان احلزام الذي يلبسه املصيل مث ً
ال مصنوعا من جلد النمر
املذكى فتصح الصالة فيه ،وإن كان االحوط استحباب ًا ترك الصالة فيه.

املالحظة الثانية :إن املنع من الصالة بجلد ما ال يؤكل حلمه  -عىل االحوط

وجوب ًا -خمتص بام إذا كان احليوان غري مأكول اللحم له نفس سائلة ،وأ ّما إذا
مل يكن له نفس سائلة كالتمساح واحلية فيصح الصالة يف جلده مث ً
ال فإذا

كانت القمصلة مصنوعة من جلد احلية او التمساح او السمك جاز الصالة
فيها وإن كانت احلية او التمساح او السمك ميت ًا الن ميتته طاهرة.

املالحظة الثالثة :إن املنع خمتص بامللبوس وال يشمل املحمول.
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املالحظة الرابعة :إذا صىل يف أجزاء السباع او أجزاء غري مأكول اللحم

جه ً
ال او نسيان ًا فتصح صالته يف بعض احلاالت وتبطل يف أخرى:
فتصح يف احلاالت التالية:

 .1إذا كان جيهل باملوضوع أي ال يعلم ان القمصلة مث ً
ال مصنوعة من

جلد السباع او جلد القط مث ً
ال فصىل فيها وعلم بعد الصالة.

 .2إذا كان ناسي ًا للموضوع أي نيس أن القمصلة مث ً
ال مصنوعة من جلد

السباع او القط فصىل هبا وتذكر بعد الصالة.

ال باحلكم قارص ًا أي ال يعلم ّ
أن القمصلة مث ً
 .3إذا كان جاه ً
ال إذا كانت

من جلد السباع او القط ال تصح الصالة فيها ،وصىل فيها وبعد الصالة علم.
 .4إذا كان كان ناسي ًا للحكم أي نيس أن القمصلة املصنوعة من جلد

السباع او القط مث ً
ال ال تصح الصالة فيها ،وصىل وبعد الصالة تذكر.

ال باحلكم مقرص ًا((( أي كان جيهل ّ
و ال تصح الصالة إذا كان جاه ً
أن

القمصلة املصنوعة من جلد السباع او القط مث ً
ال ال تصح الصالة فيها وكان

مقرص ًا يف جهله حيث يمكنه التعلم ولكنه امهل ،فصىل فيها وبعد الصالة

علم ،ففي هذه احلالة حيكم ببطالن صالته.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا وقعت شعرة من القط او االرنب عىل ثوب املصيل هل تصح

((( تقدم بيان معنى اجلاهل القارص واملقرص والفارق بينهام.
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ج  -نعم ،تصح الصالة هبا وإن كان االحوط استحباب ًا االجتناب عنها،

كام ّ
أن االحوط وجوب ًا االجتناب عام زاد عن الشعرة الواحدة.

س -2إذا كانت احلقيبة أو املحفظة مصنوعة من أج��زاء السباع أو

احليوانات التي ال يؤكل حلمها  -كام لو كانت مصنوعة من جلد النمر أو
االرنب -فهل يصح محلها و الصالة فيها؟
ج  -نعم تصح الصالة فيها.

س -3هل تصح الصالة بام يسمى بالباروكة؟

ج  -نعم تصح الصالة فيها سوا ًء كانت من شعر الرجل أو املرأة.

س -4هل جيوز الصالة يف جلد اخلز((( والسنجاب أو يف وبرها؟

ج  -نعم تصح الصالة فيه.

س -5إذا تلطخ الثوب بروث السباع او بوهلا او بعرقها او بلبنها فهل

تصح الصالة فيه؟

ج  -ال تصح.
س -6إذا تلطخ الثوب بروث احليوان الذي ال يؤكل حلمه كالقط او

االرنب او تلطخ ببوهلا او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصالة فيه؟
ج  -ال تصح عىل االحوط وجوب ًا.

((( حيوان بحري.
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وه��ذا ال�شرط يشمل الساتر وغ�يره صدق عليه عنوان اللباس او مل

يصدق ،فال جيوز للرجل أن يلبس الذهب كاخلاتم والسالسل الذهبية
والساعة اليدوية الذهبية أثناء الصالة.
س -1وما حكم املرأة؟

ج  -املرأة جيوز هلا أن تلبس الذهب يف حال الصالة ،ويف غري الصالة.

س -2هل جيوز للرجل أن يصيل باخلاتم مثال املذهب بالتمويه والطيل؟
ج  -إذا عُدّ ذلك التمويه والطيل عند العرف لون ًا حمض ًا وليس ذهب ًا

فيجوز للرجل الصالة به ،واال فال جيوز.

س -3هل جيوز للرجل أن حيمل الذهب يف جيبه أثناء الصالة  -كأن

حيمل القالدة او الساعة-؟

ج  -نعم ،جيوز ما دام ال يسمى ذلك ُلبس ًا.

س -4إذا صىل الرجل يف الذهب جاه ً
ال أو ناسي ًا فام حكم الصاله؟

ج  -تصح صالته.

س -5هل جيوز للرجل أن يلبس الذهب يف غري حال الصالة؟

ج  -ال جيوز ،وفاعل ذلك آثم.

س -6هل جيوز للرجل أن يتز ّين بالذهب  -من غري ُلبس -يف غري حال
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الصالة  -كام إذا جعل مقدم أسنانه ذهب ًا أو جعل ازرار لباسه من الذهب -؟
ج  -ال جيوز له ذلك عىل االحوط لزوم ًا(((.

س -7إذا تز ّين الرجل بالذهب  -من غري لبس -يف حال الصالة فهل

تبطل صالته؟

ج  -ال تبطل ،وإنّام املبطل للصالة هو لبس الذهب.

س -8هل جيوز للرجل أن يشدَّ أسنانه بالذهب أو جيعل أسنانه الداخلية

 -التي ال تُرى -من الذهب؟

ج  -نعم ،جيوز له ذلكّ ،
املحرم هو أن يلبس الذهب او يتز ّين به.
فإن ّ

السادس :أن ال يكون من احلرير اخلالص للرجال

وهذا الرشط يشمل الساتر وغريه ،فال جيوز للرجل أن يصيل باحلرير

بخالف املرأة فهو جائز هلا مطلقا  -يف الصالة وغريها-

نعم يف مورد واحد ال جيوز للمرأة أن تلبس احلرير وهو يف حال االحرام

عىل االحوط لزوم ًا.

((( ال فرق بني االحتياط اللزومي والوجويب من الناحية العملية فيجب يف كليهام إ ّما العمل باالحتياط
او الرجوع اىل فقيه آخر مع رعاية االعلم فاالعلم.
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س -1هل جيوز للرجل أن يلبس احلرير يف غري الصالة؟

حمرم عليه كالذهب.
ج  -ال جيوز له ذلك فهو ّ

س -2إذا اضطر الرجل إىل لبس احلرير فهل جيوز له ذلك؟

ج  -نعم ،جيوز له لبس احلرير  -حتى يف الصالة -يف حال االضطرار

كالربد واملرض.

س -3هل جيوز التغ ّطي باحلرير أو افرتاشه واجللوس عليه؟

ج  -نعم ،كل ذلك جائز كام جيوز أيض ًا التد ّثر به إذا مل يعد لباس ًا ،فإن

حرم هو ال ُّلبس.
ا ُمل ّ

س -4هل جيوز محل احلرير يف حال الصالة؟

ج  -نعم ،جيوز ّ
حرم لبس احلرير ال محله.
فإن ا ُمل ّ

س -5هل جيوز لبس احلرير غري اخلالص كاملمتزج بالقطن والصوف

أو غريمها؟

ج  -نعم ،جيوز حتى يف الصالة برشط أن يكون اخلليط بمقدار معتد به

بحيث يقالّ :
(إن هذا ليس حرير ًا خالص ًا).

أن احلرير خالص او ممتزج فهل جيوز الصالة به؟
س -6إذا شك يف ّ
ج  -نعم جيوز الصالة به.
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أن املالبس حرير أو غري حرير فهل جيوز الصالة هبا؟
س -7إذا شك يف ّ
ج  -نعم ،جيوز الصالة فيها.

س -8من صىل يف احلرير جه ً
ال او نسيان ًا ومل يعلم او يتذكر إال بعد

الصالة فام حكم صالته؟

ج  -حيكم بصحة صالته.
س -9هل جيوز للويل أن ُيلبس الصبي احلرير أو الذهب؟
ج  -جيوز له ،وتصح صالة الصبي هبام.
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املقدمة اخلام�سة
مكان امل�صلي
والكالم يقع يف ثالثة فصول:
الف�صل الأول
�شروط مكان امل�صلي
يشرتط يف مكان املصيل:

اوالً :أن يكون مباح ًا عىل االحوط لزم ًا.

فال تصح الصالة عىل االحوط لزوم ًا يف املكان املغصوب  -سوا ًء كانت

صالة واجبة ام مستحبة.-
وههنا عدّ ة أسئلة:

س -1إذا كان الشخص جاه ً
ال بالغصب او ناسي ًا له وصىل يف مكان

مغصوب فهل تصح صالته؟

ج  -إذا مل يكن هو الغاصب تصح صالته إذا كان جاه ً
ال او ناسي ًا ،وأ ّما

إذا كان هو الغاصب فال تصح صالته حتى وإن كان جاه ً
ال او ناسي ًا.

س -2إذا اضطر اىل الصالة يف املكان املغصوب فام حكم صالته؟

ج  -تصح صالته إذا مل يكن االضطرار بسوء اختياره ،وأ ّما إذا كان

����������������

االضطرار بسببه وباختياره فتبطل صالته.
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س -3إذا ُاكره املكلف عىل الترصف يف املغصوب كام لو ُحبس يف مكان

بغري حق فام حكم صالته؟

ج  -حيكم بصحة صالته.
س -4ما حكم الصالة إذا وقعت حتت سقف مغصوب او خيمة

مغصوبة؟

ج  -حيكم بصحتها.

س -5إذا كان املكان مشرتك ًا بني شخصني او أكثر فهل جيوز ألحد

الرشكاء الصالة فيه؟

ج  -ال جيوز إال بإذن بقية الرشكاء.
س -6هل جيوز الصالة يف االرض املجهولة املالك  -كام إذا علمنا أن

أرض ًا مملوكة ولكن ال نعرف مالكها-؟

ج -ال جيوز اال بإذن احلاكم الرشعي عىل االحوط لزوم ًا .س -7إذا سبق

شخص اىل مكان يف املسجد وحجزه ألجل الصالة او الدعاء او قراءة القرآن

او التدريس فهل حيق لغريه ازاحة سجادته او اغراضه او نحوها؟
ج  -ال جيوز لغريه ازاحته عن ذلك املكان او ازاحة متاعه.

نعم إذا حصل تزاحم فاالحوط وجوب ًا تقديم الطواف عىل غريه يف

املطاف ،فيقدم الطواف يف املطاف عىل الصالة وغريها عند حصول تزاحم

بني الطواف وغريه.
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كام ّ
أن االحوط وجوب ًا تقديم الصالة عىل غريها يف املساجد ،فاالحوط

وجوب ًا للشخص الذي حجز مكان ًا يف املسجد ألجل الدعاء او قراءة القرآن

أن خيليّ ذلك املكان للشخص الذي يريد الصالة عند التزاحم.

أن الشخص الذي حجز مكان ًا يف املسجد ال جيوز ألحد
س -8تقدم ّ

أن شخص ًا زامحه وأخذ مكانه فهل
مزامحته وازاحته متاعه ،ولكن لو فرض ّ

تصح صالته؟

ج  -نعم ،تصح صالته ولكن يكون آث ًام.
س -9تقدم أنّه يعترب إذن املالك يف الصالة يف ملكه كام ال جتوز سائر

الترصفات يف ملك الغري إال بإذنه وإال كان املكان مغصوب ًا ولكن هل يشرتط

يف االذن اللفظ؟

ج  -ال يشرتط اللفظ وإنّام املهم طيب نفس املالك ورضاه.

س -10وكيف نستكشف طيب نفس املالك ورضاه؟

ج  -نستكشف الرضا وطيب النفس بأحد االنحاء التالية:
 -1بالقول كأن يقول لهِ :
صل يف بيتي.

 -2بالفعل كأن يفرش له سجادة اىل القبلة.
 -3بشاهد احلال وذلك بأن تدل القرائن عىل رضا املالك بالترصف يف

ماله كام لو كان قد فتح مضيفه او مكانه للصالة.
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 - 4بالفحوى((( فلو أذن له بالترصف يف داره باجللوس واالكل والرشب

والنوم مثالً ،وحصل له العلم بكون ذلك مالزم ًا لإلذن بالصالة جاز له أن
يصيل فيها وإن مل يأذن رصحي ًا بالصالة.

أن البعض يقوم ببعض
س -11بعض االشخاص يقيم جملسا حسيني ًا اال ّ

الترصفات من قبيل أن جيلس يف املكان املعدّ لبعض الشخصيات االجتامعية

او الدينية او يتناول ما عىل الرفوف من كتب وغريها او استخدام املرافق او
رفع الستار او طي الفراش او الصالة وغري ذلك من الترصفات فهل جتوز

تلك الترصفات؟

ج  -كل ذلك غري جائز اال مع احراز رضا صاحب املجلس وجمرد فتح

باب املجلس ال يدل عىل الرضا بكل ترصف.

س -12هل يصح الوضوء من املطاعم واملقاهي واملحالت التجارية او

الدخول فيها لغري الوجه املقصود منها؟

ج  -ال يصح الوضوء منها او الصالة فيها اال مع احراز رضا املالك،

وجمرد فتح ابواهبا ال يدل عىل الرضا بذلك

نعم ،بعض املطاعم يحُ رز رضا مالكها بذلك ألنّه قد أعدّ مكان ًا للصالة

او لراحة الضيوف وإن مل يتناولوا شيئ ًا من املطعم.

س -13هل جتوز الصالة يف االرض املتسعة اتساع ًا عظي ًام مع عدم رضا

((( وتعني األولوية او املساواة.
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يرض املالك بذلك.
ج  -نعم جتوز وإن مل َ

س -14هل جتوز الصالة يف البساتني التي ال سور هلا؟

ج  -إذا مل يعلم رضا املالك جاز الصالة هبا ،وأ ّما إذا علم أنّه ال يرىض

فال جيوز الصالة فيها عىل االحوط لزوم ًا ،وهكذا ال جيوز الصالة فيها عىل

االحوط لزوم ًا إذا كان املالك صغري ًا او جمنون ًا.

س -15هل جيوز الصالة يف البيوت التي تضمنت اآلية جواز األكل

فيها بال اذن ،وهم( :االب واالم واألخ واالخ��ت والعم واخل��ال والعمة

واخلالة ومن ملك مفاتح بيته والصديق) حيث ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َعلىَ
أْالَ ْع َمى َح َر ٌج َولاَ َعلىَ أْالَ ْع َرجِ َح َر ٌج َولاَ َعلىَ المَْ ِر ِ
يض َح َر ٌج َولاَ َعلىَ َأ ْن ُف ِسك ُْم
وت ُأمهاتِكُم َأو بي ِ
وت آبائِكُم َأو بي ِ
َأ ْن ت َْأ ُك ُلوا ِمن بيوتِكُم َأو بي ِ
وت إِ ْخ َوانِك ُْم
َّ َ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ ْ ْ ُُ
وت ع تِكُم َأو بي ِ
وت َأع ِمكُم َأو بي ِ
وت َأ َخواتِكُم َأو بي ِ
َأو بي ِ
وت َأ ْخ َوالِك ُْم َأ ْو
َ ماَّ ْ ْ ُ ُ
ْ ماَ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ
ِ ِ
تحِ
ِ
ِ
َاح َأ ْن ت َْأ ُك ُلوا
ُب ُيوت َخالاَ تك ُْم َأ ْو َما َم َل ْكت ُْم َم َفا َ ُه َأ ْو َصديقك ُْم َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
جمَ ِي ًعا َأ ْو َأ ْشتَاتًا َفإِ َذا َد َخ ْلت ُْم ُب ُيوتًا َف َس ِّل ُموا َعلىَ َأ ْن ُف ِسك ُْم تحَ ِ َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اللهَِّ ُم َب َار َك ًة
ك يب اللهَُّ َلكُم الآْ ي ِ
ِ
ون﴾؟
ات َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
َط ِّي َب ًة ك ََذل َ ُ َينِّ ُ
ُ َ

ج  -نعم جتوز الصالة بال حاجة اىل استئذان ما دام ال يعلم او يطمئن

ّ
بأنم ال يرضون فال جتوز الصالة.
بالكراهة ،وأ ّما إذا علم او
اطمأن هّ

ثاني ًا :أن يكون طاهر ًا إذا كانت النجاسة مرسية بحيث توجب تنّجس

بدن املصيل او ثيابه ،وأ ّما إذا مل تكن مرسية فال ترض بالصالة بمعنى أنّه جيوز
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للمصيل أن يصيل يف املكان النجس او املتنجس إذا مل ِ
ترس النجاسة اىل ثيابه
او بدنه.

نعم سيأيت أنّه يعترب طهارة مسجد اجلبهة فقط حتى لو مل تكن النجاسة

مرسية.

ثالث ًا :أن يكون مستقر ًا ،فال تصح صالة الفريضة يف املكان الذي ال يستقر

فيه املصيل ويضطرب عىل نحو ال يتمكن من القيام او الركوع او السجود.

رابع ًا :االحوط وجوب ًا حتقق الطمأنينة يف مكان املصيل بمعنى سكون

بدنه يف املكان الذي يقف فيه وعدم حتركه فال جتوز الصالة  -عىل االحوط

وجوب ًا -عىل الدابة السائرة او يف االرجوحة لعدم سكون البدن وإن متكن
من الركوع والسجود والقيام ،وجتوز الصالة عىل الدابة او السفينة الواقفتني

مع حصول االستقرار.

س -1هل تصح الصالة يف السيارة والقطار والطائرة يف حال احلركة؟

ج  -تصح الصالة برشط حصول االستقرار والطمأنينة واالستقبال وال

تصح إذا مل تكن عن استقرار وطمأنينة واستقبال اال مع الرضورة ،وجيب
عليه االنحراف حينئذ اىل القبلة كلام انحرفت السيارة او الطائرة او القطار،

وإذا مل يتمكن من استقبال عني الكعبة فيجب أن يراعي أن تكون بني اليمني

والشامل ،وإذا مل يتمكن من االستقبال اال يف تكبرية االحرام فيقترص عليها،
وإذا مل يتمكن من االستقبال اص ً
أي جهة.
ال سقط عنه ووجبت الصالة اىل ّ

س -2هل جيوز ركوب السيارة او الطائرة اختيار ًا مع علم املكلف أنّه
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ج  -جيوز له ذلك إذا كان قبل دخول وقت الصالة.

خامس ًا :يشرتط يف صحة صالة كل من الرجل واملرأة  -عىل االحوط

لزوم ًا -أن ال يكونا متحاذيني يف مكاهنام وال تكون املرأة متقدمة عليه.

وتفصيل ذلك أن يقال :إذا صىل كل من الرجل واملرأة متحاذيني او كان

أحدمها متقدم ًا عىل االخر فهل تصح صالهتام؟

ج  -ال تصح عىل االحوط لزوم ًا يف حالتني:
 .1أن تكون املرأة متقدمة عىل الرجل حتى وإن كانت املرأة امه او اخته

او زوجته او بنته او غريها من أرحامه.

 .2أن يكونا متحاذيني كل منهام اىل جنب اآلخر حتى لو كانت امه او

اخته او زوجته او بنته او واحدة من أرحامه.
وتصح يف ثالث حاالت:

 .1إذا كانت املرأة متأخرة عن الرجل ولو بمقدار يكون موضع مسجدها

حماذي ًا ملوضع ركبته ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن تتأخر عنه بحيث يكون

موضع مسجدها وراء موقفه.

 .2أن يكون بينهام حائل حتى لو كانت املرأة متقدمة.

 .3أن تكون بينهام مسافة ( )٤،٥مرت ًا تقريب ًا فتصح صالهتام حتى وإن

كانت املرأة متقدمة.
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التنبيه األول :ما تقدم من املنع خمتص يف غري مكة من اال ّماكن  -حتى يف

العتبات املقدسة يف حال الزحام ،-وأ ّما يف مكة فيجوز صالة كل من الرجل
واملرأة يف حالة الزحام وإن كانا متحاذيني او تقدمت املرأة عىل الرجل.

التنبيه الثاين :إذا ُفرض ّ
أن الرجل يصيل وجاءت امرأة وصلت اىل جنبه

او تقدمت عليه فهل تبطل صالته وما حكم صالهتا ،او فرض العكس بأن

كانت املرأة تصيل وجاء الرجل وصىل خلفها او جنبها فام حكم صالهتام؟
ج  -تبطل صالهتام مع ًا عىل االحوط لزوم ًا يف الفرضني.

التنبيه الثالثّ :
إن املنع خمتص بالبالغني فلو صىل الصبي اىل جنب املرأة

او خلفها او صلت الصبية اىل جنب الرجل او أمامه ،او صىل الصبي اىل
جنب الصبيه او خلفها فال تبطل الصالة يف مجيع ذلك وإن كان االحوط

استحباب ًا التعميم لغري البالغني.

التنبيه الرابعّ :
إن املنع خمتص بحالة االختيار ،وأ ّما يف حال االضطرار

فتجوز صالة الرجل واملرأة متحاذيني او كانت املرأة متقدمة عليه.

التنبيه اخلامسّ :
إن املنع خمتص بام إذا كان كل من الرجل واملرأة يصليان،

وأ ّما إذا كان أحدمها يصيل واألخر ال يصيل فال تبطل الصالة ،فمث ً
ال لو كان

الرجل يصيل واملرأة جالسة أمامه او اىل جنبه فال تبطل صالته ،وهكذا لو
كانت املرأة تصيل والرجل جالس اىل جنبها او خلفها فال تبطل صالهتا.
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التنبيه السادس :يشرتط يف املنع وحدة املكان بحيث يصدق أن املرأة

تصيل جنب الرجل او أمامه ،وأ ّما إذا مل يصدق ذلك كام لو كان أحدمها يصيل
يف مكان مرتفع بحيث ال تصدق املحاذاة والتقدم فال تبطل صالهتام.

89

موصعملا ربق رابدتسا مكح

تتميم
حكم ا�ستدبار قرب املع�صوم
هل جتوز الصالة مستدبر ًا قرب املعصوم  -صلوات اهلل عليه-؟
ج  -ال جتوز إذا استلزمت اهلتك واساءة االدب ،بل ال جيوز استدبار قرب

املعصوم  -صلوات اهلل عليه -حتى يف غري الصالة إذا استلزم اهلتك واساءة

االدب

نعم ،يستثنى من ذلك ما إذا كان القرب الرشيف بعيد ًا او كان يوجد
ٍ
حينئذ.
حاجب بحيث يرتفع سوء االدب فال حرمة يف االستدبار
س -1هل يكفي يف احلاجب وجود الرضيح املقدس الذي حييط بالقرب

الرشيف؟

ج  -ال يكفي بل البد من وجود حاجب غري الرضيح لرفع حرمة

االستدبار.

س -2من استدبر قرب املعصوم يف صالته فام حكم صالته؟

ج  -ال تبطل صالته  -وإن كان آث ًام -إال إذا ّ
أخل بقصد القربة.
س -3هل حرمة االستدبار خمتصة بقرب املعصوم او تشمل غريه من قبور

أبناء االئمة؟

ج  -خمتصة بقرب املعصوم  -صلوات اهلل عليه.-
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الف�صل الثاين
م�سجد اجلبهة
ويقصد به املكان الذي توضع اجلبهة عليه.
ويشرتط فيه:

أوالً :أن يكون مباح ًا عىل االحوط لزوم ًا  -كام تقدم يف الفصل األول.-
ثاني ًا :أن يكون طاهر ًا ،فال تصح الصالة إذا كان موضع اجلبهة نجس ًا او

متنجس ًا حتى إذا مل تكن النجاسة مرسية.
ّ

وهل تعترب طهارة مواضع املساجد األخرى؟

ج  -ال تعترب طهارة مواضع بقية املساجد  -كموضع اليدين والركبتني

واهبامي القدمني -فيجوز الصالة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة

إذا مل تكن النجاسة مرسية.

ثالث ًا :أن يكون من االرض او نباهتا برشط أن ال يكون النبات مأكوالً او

ملبوسا ً ملا ورد عنهم  -صلوات اهلل عليهم( :-ال تسجد اال عىل االرض او
ما انبتت االرض اال القطن والكتان)(((.
والكالم يقع يف أمرين:
((( الكايف ج  3باب ما يسجد عليه وما يكره ج1

ةهبجلا دجسم

األمر األول :السجود عىل األرض
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يعترب يف ما يسجد عليه أن يصدق عليه عنوان األرض.

وهنا أسئلة:
س -1هل جيوز السجود عىل االحجار الكريمة كالعقيق والفريوزج

والياقوت وغريها مما يصدق عليه اسم األرض؟
ج  -نعم يجَ ُ وز.

س -2ه��ل جي��وز السجود ع�لى اخل��زف (ال��ط�ين املفخور) واآلج��ر

(الطابوق) ،واجلص والنورة بعد طبخهام؟
ج  -جيوز.

س -3هل جيوز السجود عىل الرمل واحلىص؟
ج  -نعم يجَ ُ وز.

س -4هل جيوز السجود عىل الذهب والفضة وغريمها من املعادن التي

ال يصدق عليها اسم األرض؟
ج  -ال جيوز.

س -5هل جيوز السجود عىل القري والزفت؟

ج  -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.

س -6هل جيوز الصالة عىل الوحل (الطني) او الرتاب؟

ج  -إذا حصل متكّن اجلبهة بحيث تثبت وتستقر جاز السجود عليهام،
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وإذا لصق يشء منهام يف اجلبهة وجب إزالته قبل السجدة الثانية إذا كان مانع ًا

من مبارشة اجلبهة ملكان السجود ،وأ ّما إذا مل تتمكّن اجلبهة ومل تثبت عليهام
فال جيوز السجود عليهام إال إذا مل جيد غريمها.
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تتميم
األفضل أن يكون مسجد اجلبهه من الرتبة الرشيفة احلسينية  -عىل

رشفها آالف التحية والسالم -ملا روي فيها من الفضل العظيم فمن ذلك
ُم ّ

ما وراه شيخ الطائفة يف مصباح املتهجد بإسناده عن معاوية بن عامر قال:

كان لإل ّمام الصادق  -صلوات اهلل عليه -خريطة من ديباج صفراء فيها تربة
أيب عبد اهلل احلسني -صلوات اهلل عليه -فكان إذا حرضته الصالة ص ّبه عىل

سجادته وسجد عليه.

«إن السجود عىل تربة أيب عبد اهلل -
ثم قال  -صلوات اهلل عليهّ :-

صلوات اهلل عليه -خيرق احلجب السبع»(((.

وقد روى صاحب الوسائل ّ
أن احلسن بن حممد الديلمي قال :كان

الصادق  -صلوات اهلل عليه -ال يسجد اال عىل تربة احلسني  -صلوات اهلل
عليه -تذل ً
ال هلل واستكانة اليه(((.

ومن ذلك ما جاء يف الفقيه :قال الصادق  -صلوات اهلل عليه« :-السجود

عىل طني قرب احلسني  -صلوات اهلل عليه -ينور اىل األرض السابعة ،ومن
كانت معه سبحه من طني قرب احلسني  -صلوات اهلل عليه -كُتِب مس ِّبح ًا وإن
((( الوسائل ج 3ب 16استحباب السجود عىل تربة احلسني -صلوات اهلل عليه -ص608ح.3
((( الوسائل ج 3ب 16استحباب السجود عىل تربة احلسني -صلوات اهلل عليه -ص 608ح.4
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(((

ومل يزل االئمة  -صلوات اهلل عليهم  -حيفزون شيعتهم واتباعهم

للسجود عىل الرتبة احلسينة حتى التزمت الشيعة اال ّمامية بنهج ائمتهم اىل
يومنا هذا.

عل ًام أن روايات فضل تربة اال ّمام احلسني  -صلوات اهلل عليه  -مل ختتص

هبا الشيعة بل رواها مجيع املسلمني من السنة والشيعة راجع اخلصائص
الكربى للسيوطي ،فقد روى ما يناهز العرشين حديث ًا عن أكابر الثقات

من علامء السنة كاحلاكم والبيهقي وأيب نعيم يف فضل تربة اال ّمام احلسني
 -صلوات اهلل عليه-

اىل غري ذلك مما ورد يف فضل تربة اال ّمام احلسني  -صلوات اهلل عليه.-
األمر الثاين :السجود عىل النبات

يشرتط يف النبات الذي يصح السجود عليه ثالثة رشوط:
األول :أن يكون من نبات األرض فال يصح السجود عىل النباتات املائية

التي تنمو يف املاء او عىل سطحه.

الثاين :أن ال يكون النبات مأكوالً ،فاحلنطة والشعري والبقول والفواكة

ونحوها من املأكول ال يصح السجود عليها

نعم ،يصح السجود عىل قشور احلنطة والشعري بعد االنفصال.
((( ما ال حيرضه الفقيه ج 1باب ما يسجد عليه وما ال يسجد عليه ص 268ح.2

ميمتت
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وأ ّما قشور اخليار والفواكه فال يصح السجود عليها ألهنا مما يؤكل.

الثالث :أن ال يكون النبات ملبوس ًا ،فالقطن والكتان  -ولو قبل الغزل

 ال يصح السجود عليها(((.وهنا أسئلة:

س -1هل جيوز السجود عىل الفحم؟
ج  -نعم جيوز

س -2هل جيوز السجود عىل الرماد؟

ج  -ال جيوزّ ،
ألن الرماد ال يصدق عليه اسم النبات.
س -3هل جيوز السجود عىل القرطاس؟

ج  -نعم جيوز السجود عىل القرطاس الطبيعي ،وكذلك عىل القرطاس

الصناعي املتخذ من اخلشب ونحوه.

س -4هل يصح السجود عىل القرطاس املصنوع من القطن والكتان؟
ج  -نعم ،يصح السجود عليه.

((( كل ذلك ألجل الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت  -صلوات اهلل عليهم -فقد روى الشيخ
الصدوق بإسناده عن هشام بن احلكم أنّه قال أليب عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه :-اخربين عام جيوز
السجود عليه وعام ال جيوز السجود عليه قال( :السجود ال جيوز إال عىل االرض او عىل ما أنبتت
االرض اال ما ُأكل او ُلبس) فقال له :جعلت فداك ما العلة يف ذلك؟ قالّ :
ألن السجود خضوع هلل عز
وجل فال ينبغي أن يكون عىل ما يؤكل و يلبس ألن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ،والساجد يف
سجوده يف عبادة اهلل عز وجل فال ينبغي أن يضع جبهته يف سجوده عىل معبود ابناء الدنيا الذين اغرتوا
بغرورها  )...الوسائل ج 5ب 1ص 343ح.1

96

الفقه املي�سر /العبادات

س -5هل يصح السجود عىل القرطاس املصنوع من احلرير والصوف؟

ج  -ال يصح السجود عليه.

س -6هل يصح السجود عىل القرطاس املكتوب عليه؟

ج  -إذا كانت الكتابة تعد صبغ ًا وليس هلا جرم جاز السجود عليه،

وهكذا يصح السجود عليه إذا كانت الكتابة متفرقة ،فيصح السجود عىل

املناطق غري املكتوب عليها حتى لو كانت الكتابة هلا جرم.

س -7ما ال يؤكل من النباتات بل يرشب املاء الذي يطبخ فيه او ينقع

فيه كالشاي و(الكجرات) وبعض االدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب

وغري ذلك هل جيوز السجود عليها او ال؟
ج  -جيوز السجود عليها.

س -8هل جيوز السجود عىل نوى التمر وغريها من النوى؟

ج  -نعم ،جيوز السجود عليها.
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الف�صل الثالث
متفرقة
م�سائل ّ
املسألة االوىل :حكم فقدان ما يصح السجود عليه

إذا رشع شخص يف الصالة ويف أثنائها َف َقدَ ما يصح السجود عليه  -كام

إذا أخذ الرتبة طفل او غريه -فامذا يصنع؟
ج  -له حالتان:

احلالة االوىل :أن يتمكن من احلصول عىل ما يصح السجود عليه  -ولو

بالتحرك اىل االمام او اخللف او أحد اجلانبني مع املحافظة عىل اجتاه القبلة
وعدم االتيان بالقراءة واالذكار أثناء احلركة -فيجب عليه ذلك فيسجد عليه

ويكمل صالته.

احلالة الثانية :إذا مل يتمكن من ذلك فإن أمكنه السجود عىل القري او الزفت

فيتعني عليه ذلك ،وأ ّما إذا مل يمكنه  -ولو لعدم وجود القري والزفت -جاز

أي يشء وتصح صالته وإن كانت يف سعة
له اكامل صالته والسجود عىل ّ
الوقت ،وال جيب عليه قطع الصالة واستئنافها مع ما يصح السجود عليه.

املسألة الثانية :حكم السجود عىل ما ال يصح السجود عليه سهو ًا

إذا سجد عىل ما ال يصح السجود عليه سهو ًا  -كام لو كان حجاب

املرأة عىل جبهتها وسجدت عليه سهو ًا -او اعتقد أنّه يصح السجود عليه
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ج  -هنا صورتان:
الصورة االوىل :أن يلتفت اىل ذلك بعد الفراغ من الصالة ،ويف هذه

الصورة حيكم بصحة صالته.

الصورة الثانية :أن يلتفت اىل ذلك يف أثناء الصالة ،وهنا ثالث حاالت:
احلالة االوىل :أن يلتفت بعد رفع الرأس من السجود فيميض يف صالته

وال يشء عليه ،لكن عليه أن يكمل صالته عىل ما يصح السجود عليه.

احلالة الثانية :أن يلتفت أثناء السجود وبعد االتيان بالذكر الواجب

فيميض يف صالته أيض ًا وال يشء عليه ،لكن عليه أن يكمل صالته عىل ما
يصح السجود عليه.

احلالة الثالثة :أن يلتفت أثناء السجود وقبل االتيان بالذكر الواجب ،ويف

جر جبهته اىل ما يصح السجود عليه  -ويف املثال
هذه احلالة إن متكن من ّ
املتقدم تسحب املرأة احلجاب من دون رفع اجلبهة -وجب ذلك ،وأ ّما إذا مل

يتمكن من ذلك فيتم سجدته عىل ما ال يصح السجود عليه وتصح صالته،

وعليه إكامل صالته عىل ما يصح السجود عليه.
املسألة الثالثة :حكم السجود مع التقية

إذا مل يتمكن املكلف من السجود عىل ما يصح السجود عليه لتقية كام

لو كان يف مسجد النبي او املسجد احلرام وال يتمكن من السجود عىل ما
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يصح السجود عليه بسبب اخلوف عىل نفسه ،فامذا يصنع؟
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ج  -ههنا حالتان:
احلالة االوىل :أن يتمكن من الصالة عىل ما يصح السجود عليه بحيث

يتمكن من ترك التقية وإراءة املخالف عدم املخالفة كام إذا متكن من السجود
عىل البالط الذي بني السجاد او السجود عىل ورق الشجر او الكلينكس من

دون أن يلتفت اليه املخالف ،ويف هذه احلالة يتعني عليه السجود عىل ذلك
وال ترشع له التقية ،فإن رشط التقية هو االضطرار وعدم السعة ،ويف هذه

احلالة ليس مضطر ًا للسجود عىل ما ال يصح السجود عليه.

احلالة الثانية :أن ال يتمكن من ترك التقية وإراءة املخالف عدم املخالفة،

ويف هذه احلالة جيوز له السجود عىل كل ما تقتضيه التقية كالسجود عىل

السجاد وغريه.

وهل جيب عليه التخلص من التقية بالذهاب اىل مكان آخر؟
ج  -ال جيب عليه ذلك بل جيوز له البقاء يف مكان التقية والعمل هبا.
وهل جيب عليه أن يؤخر الصالة اىل أن تزول التقية؟
ج  -ال جيب عليه ذلك بل جيوز له الصالة مع التقية حتى وإن كان وقتها

واسع ًا.

املسألة الرابعة :الصالة يف جوف الكعبة وعىل سطحها

ال يصح إيقاع الصالة الواجبة يف جوف الكعبة عىل االحوط وجوب ًا
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كام ال يصح إيقاعها عىل سطح الكعبة عىل االحوط وجوب ًا ،ذلك يف حال
االختيار وأ ّما يف حال االضطرار فيصح بال اشكال.

س  -هل يصح إيقاع الصالة املستحبة يف جوف الكعبة اوعىل سطحها

اختيار ًا؟

ج  -نعم يصح.

املسألة اخلامسة :حكم الصالة يف الدار قبل العمل بالوصية

إذا أوىص امليت برصف الثلث من تركته يف مرصف معني ،وعني الثلث

يف دار او دكان او بستان مث ً
ال فال جيوز الترصف فيه قبل اخراج الثلث فال

جيوز الوضوء او الغسل او الصالة يف تلك الدار او البستان او الدكان وتعد
بحكم املغصوب.

املسألة السادسة :حكم الصالة يف الدار املوروثة قبل اخراج اخلمس

واملورث (امل ّيت) مل خيرج اخلمس
إذا تعلق اخلمس باملال املوروث كالدار
ّ

يف حياته ،فهل جيوز للورثة او غريهم الترصف يف الرتكة بمثل الصالة فيها
وغري ذلك او ال جيوز؟ وهل جيب عىل الورثة إخراج اخلمس عنه؟
ج  -توجد حالتان:

احلالة االوىل :أن يكون امل ّيت ممن يعطي اخلمس وملتزم ًا به ولكنه مات

أثناء السنة او قبل إخراج اخلمس ،فيجب عىل الورثة إخراج اخلمس وال
جيوز هلم الترصف بمثل الصالة وغريها قبل إخراج اخلمس.
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احلالة الثانية :أن يكون امل ّيت ممن ال يعطي اخلمس وغري ملتزم به ،فال

جيب عىل الورثة إخراج اخلمس عنه وجيوز هلم الترصف يف الرتكة ،إال إذا
ٍ
حينئذ العمل بالوصية وإخراج
أوىص امل ّيت بإخراج اخلمس عنه فيجب
اخلمس من أصل الرتكة إال إذا ق ّيد يف الوصية إخراج اخلمس من الثلث
فيخرج من الثلث ،وال جيوز الترصف قبل إخراج اخلمس.

املورث متعلقة للخمس
املسألة السابعة :حكم الصالة يف الدار إذا كانت ذمة ّ
إذا كانت ذمة امل ّيت مشتغلة باخلمس ،كام لو تعلق اخلمس بالدار وأجرى

املالك مصاحلة او مداورة((( مع احلاكم الرشعي او وكيله ونقل اخلمس اىل

ذمته فهل جيوز للورثة او غريهم الصالة يف تلك الدار؟
ج  -نعم جيوز هلم الصالة فيها.

((( املصاحلة هي إجراء عقد صلح بني املكلف واحلاكم الرشعي او وكيله وهلا موردان:
األول :إجراء عقد الصلح يف املال الذي يشك املكلف يف تعلق اخلمس به بمقدار نسبة احتامل املكلف
يف تعلق اخلمس باملال ،كام لو كان عنده وشك هل مخسه سابق ًا او ال ،فيجري صلح ًا مع احلاكم او
وكيله إلبراء ذمته ،وتفصيل ذلك يأيت إن شاء اهلل يف كتاب اخلمس.
الثاين :إجراء عقد الصلح بني املكلف واحلاكم او وكيله لنقل اخلمس من العني اىل ذمة املكلف برشط
عدم متكنه من دفع اخلمس او حاجته اىل اخلمس بحيث يشق عليه دفعه.
وأما املداورة فهي طريقة لنقل اخلمس من عني املال اىل ذمة املكلف ،فإذا تعلق اخلمس بالدار مث ً
ال
ومل يتمكن املكلف من دفعه او كان بحاجة اليه يف جتارته مث ً
ال بحيث يقع يف حرج لو أخرج اخلمس
فيجري املداورة مع احلاكم الرشعي او وكيله لنقل اخلمس من الدار اىل ذمته هبذه الطريقة :يدفع
املكلف اخلمس للحاكم او وكيله ،ويقوم احلاكم او الوكيل بعد استالمه للخمس بإقراضه للمكلف
عىل أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالقسيط من دون هتاون باالداء ،وقد حيدد له فرتة معينة،
وبذلك ينتقل اخلمس من العني اىل ذمة املكلف.
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ال اشكال يف أن اخلمس يتعلق بعني املال ،فإذا تعلق بالدار وجب إخراج

مخسها وال جيوز الترصف فيها بمثل الصالة وغريها قبل إخراج اخلمس إال
بإذن احلاكم الرشعي ،الن الدار بعد تعلق اخلمس فيها تصري مشرتكة بني

املالك وأصحاب اخلمس ،وقد تقدم حرمة الترصف باملال املشرتك إال بتأدية

حق الرشكاء او إذهنم ،فال جيوز للاملك الدخول واجللوس والصالة يف الدار

وغري ذلك.

املسألة التاسعة :حكم صالة غري املالك يف الدار املتعلقة للخمس

إذا كان الشخص ال خيرج اخلمس من أمواله وتعلق اخلمس هبا فقد

تقدم أن املالك ال جيوز له الترصف يف املال الذي تعلق فيه اخلمس والصالة

فيه قبل إخراج مخسه او مراجعة احلاكم الرشعي ،ولكن هل جيوز لعائلته
وغريهم من الناس األكل والرشب عنده والدخول والصالة يف بيته او ال

جيوز؟

ج  -نعم جيوز هلم ذلكّ ،
فإن األئمة  -صلوات اهلل عليهم -تفض ً
ال منهم

عىل شيعتهم قد أجازوا لشيعتهم الترصف يف هذا املال وأباحوه هلم بعد إذن
املالك ،فيجوز هلم األكل والرشب والدخول يف منزله والصالة فيه وقبول

هداياه ،ويكون املهنّأ هلم والوزر واإلثم عىل مانع اخلمس.
املسألة العارشة :الصالة يف املساجد

يستحب الصالة يف املساجد من غري فرق بني مساجد املسلمني وفرقهم.
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وأفضل املساجد أربعة :املسجد احل��رام ومسجد النبي واملسجد

االقىص ،ومسجد الكوفة.

وأفضل االربعة املسجد احلرام ،ومن بعده يف الفضل املسجد النبوي.
وقد روي يف فضل اجلميع روايات عديدة.
وكذلك وردت رواي��ات يف فضل بعض املساجد كمسجد اخليف

والغدير و ُقبا والسهلة.

س  -هل يستحب للنساء الصالة يف املساجد كالرجال؟

ج  -نعم ،ال فرق بني الرجل واملرأة ،وإن كان األفضل للمرأة اختيار

املكان االسرت يف املسجد بل حتى يف بيتها.
املسألة احلادية عرش :الرتدد عىل املساجد

يستحب ال�تردد اىل املساجد ،ففي اخل�بر( :من مشى اىل مسجد من

مساجد اهلل فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع اىل منزله عرش حسنات وحمي

عنه عرش سيئات ورفع له عرش درجات).

ويكره جلار املسجد أن يصيل يف غريه من غري سبب كاملطر ،ففي اخلرب:

(ال صالة جلار املسجد اال يف مسجده).
املسألة الثانية عرش :تعطيل املساجد

يكره تعطيل املساجد ،ففي اخلرب :ثالثة يشكون اىل اهلل تعاىل :مسجد

خراب ال يصيل فيه أحد ،وعامل بني جهال ،ومصحف مع ّلق قد وقع عليه
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الغبار ال ُيقرأ فيه.
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املسألة الثالثة عرش :الصالة يف مشاهد األئمة

يستحب الصالة يف مشاهد األئمة  -صلوات اهلل عليهم -بل قيل هّإنا

أفضل من املساجد ،وقد ورد ّ
أن الصالة عند عيل  -صلوات اهلل عليه -بامئتي
الف صالة.

وهي أفضل من الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبويّ ،
فإن الصالة

يف املسجد احلرام بامئة ألف صالة ،والصالة يف املسجد النبوي بألف صالة

او عرشة آالف صالة.

املسألة الرابعة عرش :يستحب للمصيل أن جيعل أمامه حائ ً
ال إذا كان يف معرض
مرور أحد قدّ امه ،ويكفي يف احلائل عود او حبل او كومة تراب.
املسألة اخلامسة عرش :أماكن يكره فيها الصالة

قد ذكر الفقهاء (رض) كراهة الصالة يف بعض األماكن:

 .1تكره الصالة عىل القرب.
 .2تكره الصالة يف املقربة.
 .3تكره الصالة يف احلامم.
 .4تكره الصالة يف املزبلة.
 .5تكره الصالة يف املجزرة.
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 .6تكره الصالة يف املوضع ا ُمل َعد للتخيل.
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 .7تكره الصالة يف بيت ا ُملسكر  -وهو البيت الذي اعدّ لصنع اخلمر او
ادخاره فيه سوا ًء كان فيه اخلمر بالفعل ام ال.-

 .8تكره الصالة يف معاطن اإلبل  -وهي األ ّماكن التي اعتادت اإلبل

الربوك فيها وإن مل تكن مستقر ًا هلا.-

 .9تكره الصالة يف مرابط اخليل والبغال واحلمري والغنم  -وهي األماكن

التي تربط فيها هذه الدواب -بل يف كل مكان قذر.

 .10تكره الصالة يف الطريق إذا مل ترض باملارة ،وأ ّما إذا أرضت باملارة

فتحرم.

 .11تكره الصالة يف جماري املياه  -املكان الذي جيري فيه املاء.-
 .12تكره الصالة يف االرض السبخة.
 .13تكره الصالة يف بيت النار كاملطبخ.

 .14تكره الصالة وأمامه انسان مواجه له او نار مرضمة ولو رساج ًا او

متثال ذي روح او مصحف مفتوح او كتاب مفتوح او أمامه قرب  -إال قرب
املعصوم -إال إذا كان يوجد حائل او بعد عرشة أذرع.

 .15تكره الصالة بني قربين اال إذا كان يوجد حائل او بعد عرشة أذرع.
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هذه املكروهات ترتك برجاء الكراهة ال بنية جزمية عىل هّأنا مكروهة.

هذا متام الكالم يف مقدمات الصالة.

المقصد الثالث
األذان واإلقامة
وفيه فصول:
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الف�صل الأول
ا�ستحباب الأذان والإقامة وكيفيتهما
يستحب األذان واإلقامة يف الفرائض اليومية أدا ًء وقضا ًء ،يف السفر ويف
ّ

احلرض ،للرجل واملرأة.
كيف ّية األذان:

( .1اهلل أكرب) أربع مرات.
( .2أشهد أن ال اله اال اهلل) مرتني.

( .3أشهد ّ
أن حممد ًا رسول اهلل) مرتني.
( .4أشهد ّ
أن علي ًا و ُّيل اهلل) مرتني.

(حي عىل الصالة) مرتني.
.5
ّ
(حي عىل الفالح) مرتني.
.6
ّ

(حي عىل خري العمل) مرتني.
.7
ّ
( .8اهلل أكرب) مرتني.

( .9ال إله اال اهلل) مرتني.
كيفية اإلقامة:

( .1اهلل أكرب) مرتني.
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( .2أشهد أن ال اله اال اهلل) مرتني.
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( .3أشهد ّ
أن حممد ًا رسول اهلل) مرتني.
( .4اشهد ّ
أن علي ًا و ُّيل اهلل) مرتني.
(حي عىل الصالة) مرتني.
.5
ّ
(حي عىل الفالح) مرتني.
.6
ّ

(حي عىل خري العمل) مرتني.
.7
ّ
( .8قد قامت الصالة) مرتني.
( .9اهلل أكرب) مرتني.
( .10ال إله اال اهلل) مرة واحدة.
تنبيهات:

مكملة
التنبيه األول :الشهادة بوالية أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) ّ

للشهادة للنبي بالرسالة.

التنبيه الثاين :الشهادة بوالية أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) مستحبة يف

نفسها وإن مل تكن جزء ًا من األذان وال اإلقامة ،فيستحب للشخص أن يشهد

بالوالية حتى يف غري األذان واإلقامة.

حممد ( )عند ذكر اسمه الرشيف
حممد وآل ّ
التنبيه الثالث :الصالة عىل ّ

مستحبة يف نفسها ،فمتى ما ذكر اسمه استحب الصالة عليه  -سوا ًء كان
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يف األذان واإلقامة ام يف غريمها ،-وقد ورد يف فضلها وآثارها الكثري من
االخبار.

وههنا أسئلة:
س -1هل يرشع األذان واإلقامة يف الصلوات الواجبة غري اليومية

كصالة اآليات او صالة اجلنازة؟

ج  -ال جيوز االتيان هبام يف غري الصلوات الواجبة اليومية.

س -2هل يرشع االتيان باألذان واإلقامة يف الصلوات املستحبة؟

ج  -ال يرشع االتيان هبام يف الصلوات املستحبة ،وإنّام خيتصان بالفرائض

اليومية (الصبح والظهرين والعشائني)

أن األذان واإلقامة من املستحبات ،ولكن هل استحباهبام يف
س -3تقدّ م ّ

مجيع الصلوات بمرتبة واحدة او ختتلف؟

ج  -خيتلف ّ
فإن استحباهبام يتأكد يف خصوص املغرب والصبح من

الفرائض اليومية.

س -4هّأيام أشد استحباب ًا األذان او اإلقامة؟

ج  -أ ّما بالنسبة إىل الرجال فاإلقامة أشد استحباب ًا وتأكّد ًا من األذان بل

االحوط استحباب ًا هلم عدم تركها.

وأ ّما بالنسبة للنساء ف��األذان واإلقامة مستح ّبان هلن ولكن ال يتأكّد
استحباهبام مثل الرجال.
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الف�صل الثاين
�شرائط الأذان والإقامة
يشرتط يف صحة االذان واالقامة امور:
األول :النية

ويعترب فيها:

 .1أن يقصد االتيان باألذان واإلقامة قربة هلل تعاىل.
 .2أن يقصد اإلخالص فيها هلل تعاىل.
وأنام لصالة الظهر مثالً ،هذا يف الفريضتني
 .3أن يقصد التعيني فيهام هّ
املشرتكتني يف الوقت كالظهرين.

الثاين :العقل

فال يصح األذان واإلقامة من املجنون ،فلو أ ّذن املجنون مل يجُ تزأ بأذانه

وإن كان تام األجزاء.
الثالث :اإليامن

فال يصح األذان واإلقامة من غري الشيعي االثني عرشي.

الرابع :البلوغ يف اإلقامة عىل االحوط لزوم ًا.

فال يجُ تزأ بإقامة الصبي عىل االحوط لزوم ًا.
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وهل يشرتط يف صحة األذان البلوغ؟
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ج  -ال يشرتط ،فيجتزأ بأذان الصبي املم ّيز.
اخلامس :الذكورة للذكور

فلو أ ّذنت املرأة أو أقامت للرجال فال يجُ تزأ بأذاهنا واقامتها حتى وإن

كان الرجال من حمارمها  -كأخيها وأبيها -عىل االحوط وجوب ًا.

وأ ّما إذا أ ّذنت وأقامت للنساء فيجتزأ هبام ،فإذا أ َّمت املرأة النساء (ص ّلت

هبن مجاعة) فأ ّذنت وأقامت فذلك يكفي لبقية النساء.
السادس :الطهارة يف اإلقامة

فال تصح اإلقامة من املحدث بل البد أن يكون عىل وضوء.

وال تشرتط الطهارة يف األذان فيجوز أن يؤذن من غري وضوء.
السابع :القيام يف اإلقامة

فال تصح اإلقامة يف حال اجللوس ،بخالف األذان فيصح أن يؤتى به يف

حال اجللوس.

الثامن :الرتتيب

جيب أن يتقدم األذان عىل اإلقامة ،فإذا قدم اإلقامة أعادها بعد األذان.

وكذلك ال بد من الرتتيب بني فصول األذان وبني فصول اإلقامة ،فيقدم

التكبري عىل الشهادة ،وهكذا يف بقية الفصول فإذا خالف بني الفصول ف ُيعيد
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عىل نحو حيصل به الرتتيب إال إذا فاتت املواالة فيعيدمها.
التاسع :العربية

فال يصح األذان واإلقامة بغري اللغة العربية ،فلون أذن او اقام باللغة

الفارسية مث ً
ال بطل أذانه.

العارش :أن يكونا عىل النهج العريب

فال يجُ تزأ هبام إذا كان فيهام حلن يف احلركات او احلروف ،فإذا كان يرفع

املنصوب او بالعكس مث ً
ال يبطل أذانه وإقامته.
احلادي عرش :دخول الوقت

فال يصحان قبل دخول وقت الصالة.

س -1ما حكم األذان قبل دخول الفجر الذي يؤتى به لإلعالم؟
ج  -ذلك األذان جائز ،ولكن ال جيزي عن أذان الفجر.

كام ّ
أن االحوط استحباب ًا أن يؤتى به ال بنية أنّه وارد من الشارع وأن

الشارع قد رشعه ،وإنّام يؤتى به لبعض الدواعي العقالئي كإيقاض النائمني
وتنبيه الغافلني.

س -2إذا أعتقد دخول وقت الصالة فأذن هلا وأقام وصىل وبعد الصالة

انكشف له دخول الوقت يف أثناء الصالة وان األذان واإلقامة وقعا قبل دخول

الوقت فهل يجُ تزأ هبام؟

ج  -حيكم بصحتهام وبصحة الصالة يف هذه احلالة.
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الثاين عرش :املواالة
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بمعنى أن ال حيصل فصل طويل بني فصوهلام بنحو ال يصدق عليه األذان

واإلقامة ،فلو قال( :اهلل أكرب) وسكت ربع ساعة مث ً
ال ثم قال( :أشهد أن ال

إله إال اهلل) وسكت وهكذا اىل أن أكمل فصول األذان او اإلقامة ،فال يقال
عىل تلك الفصول هّأنا أذان او إقامة ،وإنّام يقال عنه :أنّه كرب وأتى بالشهادة،

وإنّام يصدق عىل تلك الفصول هًأنا أذان او إقامة إذا مل يتخلل بينها فصل

 عرف ًا -يوجب حمو صورة األذان واإلقامة فالبد من املحافظة عىل اهليئةاالتصالية بني فصول كل من األذان واإلقامة.
وهل تعترب املواالة بني األذان واإلقامة؟

ج  -نعم تعترب بينهام ولكنها أوسع من املواالة التي بني فصل كل من

األذان واإلقامة حيث يستحب الفصل بني األذان واإلقامة بصالة ركعتني او
املفصلة.
بسجدة أو خطوة او قعدة او ذكر او دعاء كام هو مذكور يف الكتب ّ
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الف�صل الثالث
م�سقطات الأذان
يسقط األذان فقط دون اإلقامة يف موارد:

األول :يسقط األذان لصالة العرص إذا مجعها مع صالة الظهر وأ ّذن

لصالة الظهر  -سوا ًء كان اجلمع بينهام مستحب ًا او ال ،كام سيأيت بيانه.-

الثاين :يسقط األذان لصالة العشاء إذا مجعها مع صالة املغرب وأ ّذن

لصالة املغرب.

س  -هل جيوز رشع ًا اجلمع بني صالة الظهرين واجلمع بني العشائني؟

ج  -نعم ،جائز رشع ًا ،وقد قام الدليل الرشعي عليه حيث مجع النبي

بينهام يف السفر واحلرض.

بل يستحب اجلمع يف موردين:
 -1اجلمع بني صالة الظهر والعرص يف يوم عرفة إذا أتى هبام يف أول

وقتهام  -سوا ًء كان يف موقف عرفات او مل يكن -للنصوص الدالة عىل

استحباب اجلمع يف يوم عرفة.

 -2اجلمع بني املغرب والعشاء يف ليلة العيد بمزدلفة إذا أتى هبام يف آخر

وقتهام للنصوص الدالة عىل أن النبي قد مجع بينهام يف املزدلفة.

ويف غري املوردين السابقني جيوز اجلمع بني الظهرين والعشائني ،ولكنه
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ليس بمستحب.
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ويف احلالني  -سوا ًء كان اجلمع بني الظهرين والعشائني مستحب ًا او مل

يكن -يسقط األذان للصالة الثانية عند مجعها مع االوىل.

الثالث :يسقط األذان إذا مجع الشخص بني قضاء الصلوات الفائتة منه

يف جملس واحد ،فإذا أراد شخص أن يقيض بعض الصلوات التي فاتته يف
جملس واحد فإنّه ُيؤذن للصالة االوىل فقط ويقيم هلا ،وأ ّما البقية فيقيم هلن

استحباب ًا من دون أذان.

س -١ما معنى أن األذان يسقط يف املوارد املتقدمة؟ هل معناه أنّه ال جيوز

أن استحبابه يسقط؟
االتيان به او معناه ّ

ج  -االحوط وجوب ًا عدم االتيان به بنية املرشوعية ،هذا معنى أنّه يسقط.

س -2هل يصح االتيان باألذان يف تلك املوارد الثالثة برجاء املطلوبية؟

ج  -أ ّما املورد الثالث فيصح االتيان باألذان فيه برجاء املطلوبية ال بنية

مرشع ،وأ ّما املورد االول والثاين فال ينبغي االتيان باألذان فيهام للصالة
أنّه ّ
الثانية حتى برجاء املطلوبية.

س -3إذا فصل الظهرين أو العشائني بصالة أخرى كالنافلة فهل يصح

االتيان باألذان قبل الثانية؟
ج  -يصح االتيان به.

س -4إذا َف َصل الظهرين أو العشائني بالتعقيب او تسبيح الزهراء او
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الدعاء فهل يصح االتيان باألذان قبل الثانية؟
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ج  -ال ينبغي االتيان باألذان للصالة الثانية حتى برجاء املطلوبية.
الرابع :يسقط األذان عن صالة العرص إذا مجعها مع صالة اجلمعة يف

يوم اجلمعة.
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الف�صل الرابع
م�سقطات الأذان والإقامة
يسقط األذان واإلقامة مع ًا يف موارد:

األول :إذا دخل يف صالة اجلامعة وقد أ ّذنوا وأقاموا هلا؛ فإنّه يسقط األذان

واإلقامة حتى وإن مل يسمع األذان واإلقامة  -سوا ًء كان الداخل هو املأموم

أم االمام كام إذا مل تكن اجلامعة منعقدة بالفعل وإنّام يف رشف االنعقاد.-

الثاين :إذا دخل اىل املسجد للصالة وقد انتهت صالة اجلامعة ولكن مل

تتفرق صفوفها بعدُ  ،فإنّه إذا أراد الصالة منفرد ًا ال يتأكد له استحباب األذان
واإلقامة ،بل االحوط استحباب ًا أن ال يأيت باألذان اال رس ًا.

ويشرتط يف سقوط األذان واإلقامة يف هذا املورد أمور:
 .1أن يكون يف املسجد ،فال يسقط األذان واإلقامة عن الداخل عىل

مجاعة يصلون مجاعة يف غري املسجد كاحلسينية مثالً.

 .2وحدة املكان عرف ًا فإذا كانت اجلامعة يف املسجد وأراد الداخل أن

يصيل عىل سطحه فال يسقط عنه األذان واإلقامة.

 .3أن يكونوا قد أذنوا للجامعة وأقاموا هلا ،وأما لو أكتفوا بأذان وإقامة

مجاعة قبلهم فال يسقط األذان واإلقامة عن الداخل للمسجد.

 .4أن تكون مجاعتهم صحيحة ،فلو كان االمام فاسقا مع علم املأمومني
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ٍ
حينئذ عن الداخل للمسجد.
به فال تصح مجاعتهم وال يسقط األذان واإلقامة
 .5اشرتاك الصالتني يف الوقت ،فلو أقيمت اجلامعة يف آخر وقت العرص،

وقبل أن يتفرقوا دخل وقت املغرب فإذا أراد الداخل للمسجد أن يصيل
املغرب مجاعة فال يسقط عنه األذان واإلقامة الختالف وقت الصالتني.

 .6أن تكون صالة اجلامعة االوىل واجلامعة الثانية  -التي يريد الداخل

للمسجد الدخول فيها -أدائيتني ،فلو كانت احدامها قضائية او كلتامها
قضائية فال يسقط األذان واإلقامة عن اجلامعة الثانية.

نعم لو أراد الداخل اىل املسجد  -الذي فيه اجلامعة التي أذنوا هلا وأقاموا

وكانت صالهتم أدائية -أن يصيل منفرد ًا فإنّه يسقط عنه األذان واإلقامة حتى

لو كانت صالته قضائية.

س -1إذا أراد أن يدخل يف مجاعة ثانية  -قبل تفرق االوىل  -فهل جيوز

له أن يؤذن ويقيم؟

ج  -ال يرشع له األذان واإلقامة ،فيحرم عليه االتيان به بنية الترشيع،

وال بأس باالتيان هبام برجاء املطلوبية.

س -2هل يسقط األذان واإلقامة عن الشخص إذا دخل عىل مجاعة

يصلون مجاعة يف غري املسجد؟
ج  -ال يسقطان عنه.

الثالث :إذا سمع الشخص أذان غريه وإقامته فإنه يسقط عنه األذان
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واإلقامة سقوط رخصة بمعنى أنّه جيوز له أن يكتفي بام سمع  -سوا ًء كان

اآليت هبام إمام ًا او مأموم ًا او منفرد ًا -ولكن برشطني:

 .1أن ال حيصل فصل طويل بني صالته وبني ما سمعه.
 .2أن يسمع متام الفصول ،وأ ّما إذا سمع بعضها فيجوز له أن يتم الذي

مل يسمعه.

س  -إذا أراد شخص أن يصيل مجاعة وسمع شخص ًا يؤذن ويقيم فهل

جيتزيء بأذانه وإقامته؟

ج  -ال جيتزئ به عىل االحوط لزوم ًا.
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الف�صل اخلام�س
ما ي�ستحب وما يكره يف الأذان والإقامة
يستحب يف األذان:

 .1الطهارة من احلدث بمعنى ان يكون عىل وضوء.
 .2القيام.
 .3االستقبال.
 .4وضع االصبعني يف األذنني.

 .5مد الصوت ورفعه إذا كان املؤذن ذكر ًا.
 .6يستحب التسكني يف أواخر فصوله  -بمعنى أن يقف عىل ساكن أي
يسكن احلرف األخري من الكلمة التي يقف عليه -مع التأين.

 .7اإلفصاح باأللف واهلاء من لفظ اجلاللة.
يستحب يف اإلقامة:

 .1يستحب التسكني يف أواخر فصوهلا مع احلدر.
 .2اإلفصاح باأللف واهلاء من لفظ اجلاللة.
 .3رفع الصوت لكن بشكل أقل من األذان.
وغري ذلك من املستحبات املذكورة يف املطوالت.

ةماقإلاو ناذألا يف هركي امو بحتسي ام

ما يكره يف األذان واإلقامة:
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يكره الكالم يف أثناء األذان واإلقامة ،وتشتد الكراهة بعد قول املقيم:

(قد قامت الصالة) إال إذا كان الكالم يتعلق بالصالة ،كالكالم ألجل تنظيم
الصفوف وغري ذلك.
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الف�صل ال�ساد�س
حكم من ترك الأذان والإقامة
تارة يكون ترك األذان واإلقامة عمد ًا وأخرى يرتكهام نسيان ًا ،فهنا

صورتان:

الصورة االوىل :أن يرتكهام عمد ًا

من ترك األذان واإلقامة عمد ًا او ترك أحدمها حتى كبرّ تكبرية االحرام
للصالة فال جيوز له  -عىل االحوط لزوم ًا -قطع الصالة ألجل اعادهتا مع
األذان واإلقامة.

الصورة الثانية :أن يرتكهام سهو ًا

من ترك األذان واإلقامة او ترك اإلقامة فقط نسيان ًا فيستحب له إعادة

الصالة واالتيان هبام  -سوا ًء تذكر يف أثناء القراءة او بعدها أثناء الركوع او

بعده او يف أي موضع من الصالة.-

س  -هل استحباب قطع الصالة واعادهتا عند التذكر يف أي جزء من

الصالة عىل مرتبة واحدة من الفضل او مراتب خمتلفة؟

ج  -عىل مراتب خمتلفة ،فإذا تذكر يف القراءة فاستحباب إعادة الصالة

أفضل وأشد من إعادهتا عند التذكر بعد القراءة ،وإذا تذكر قبل الركوع

فاستحباب إعادة الصالة أشد مما لو كان تذكره اثناء الركوع ،وهكذا يكون

استحباب اإلعادة يف كل سابق أفضل وأشد من الحقه.
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ةماقإلاو ناذألا كرت نم مكح

�إيقاظ وتذكري
الإقبال على اهلل عز وجل
ينبغي للعبد املؤمن أن ُيقبل عىل اهلل عز وجل بقلبه إذا توجه يف الصالة
ُون ا َّل ِذين هم فيِ صلاَتهِ ِم َخ ِ
ون﴾.
اش ُع َ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح المُْ ْؤ ِمن َ
َ ُ ْ َ
ْ

وروي عن النبي واألئمة (عليهم أفضل الصالة والسالم) كام يف أخبار

كثرية أنّه ال حيسب للعبد من صالته إال ما يقبل عليه منها ،وأنّه ال يقدم ّن
أحدكم عىل الصالة متكاس ً
ال وال ناعس ًا وال يفكّرن يف نفسه ،ويقبل بقلبه

وأن الصالة وفادة عىل اهلل تعاىلّ ،
عىل ربه ،وال يشغله بأمر الدنياّ ،
وأن العبد
قائم فيها بني يدي اهلل تعاىل ،فينبغي أن يكون قائ ًام مقام العبد الذليل الراغب

الراهب اخلائف الراجي املسكني املترضع ،وأن يصيل صالة مود ٍع يرى أن ال
يعود إليها أبد ًا.

ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
وينبغي أن يكون صادق ًا يف قوله﴿ :إِ َّي َ
ين﴾ فال يكون
اك ن َْستَع ُ
عابد ًا هلواه ،وال مستعين ًا بغري مواله ،وينبغي إذا أراد الصالة أو غريها من
الطاعات أن يستغفر اهلل تعاىل ،ويندم عىل ما ّفرط يف جنب اهلل ليكون معدود ًا
ِ
ِ
ين﴾.
يف عداد املتقني الذين قال اهلل تعاىل يف حقهم ﴿إِن ََّما َي َت َق َّب ُل ال َّل ُه م َن ا ْل ُمتَّق َ

وليكن له اسوة برسول اهلل واهل بيته الكرام  -صىل اهلل عليه وعليهم-

فقد كان من استغراق إ ّمامنا امري املؤمنني بعبادته وتوجهه واقباله عىل ربه
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فرصة الستالل النصل من جسده يف معركة صفني لذوبانه يف اهلل عز وجل
وانشغاله عن امل اجلراح بمناجاة ربه.

وكان امامنا زين العابدين  -صلوات اهلل عليه -إذا توضأ للصالة اصفر

لونه ،فيقول له اهله :ما هذا الذي ينتابك عند الوضوء؟
فيقول«:أتدرون بني يدي من اريد أن اقوم؟!»
وكان إذا قام للصالة أخذته الرعدة ،ويقول:

«أريد أن أقوم بني يدي ريب وأناجيه فلهذا تأخذين الرعدة(((»

وكان إذا قام يف الصالة كأنّه ُ
ساق شجرة ،ال يتحرك منه إال ما حركت

الريح منه.

ووقع احلريق والنار يف البيت الذي هو فيه ،وكان ساجد ًا يف صالته

فجعلوا يقولون :يا ابن رسول اللهَّ النار ،يا ابن رسول اللهَّ النار ،فام رفع
رأسه من سجوده حتى أطفئت ،فقيل له :ما الذي أهلاك عنها؟ فقال« :نار
االخرة»(((.

وكان االمام أبو جعفر وأبو عبد اهلل (صلوات اهلل عليهام) إذا قاما إىل

الصالة تغيرّ ت ألواهنام مرة محرة ومرة صفرة ،وكأهنام يناجيان شيئ ًا يريانه.

وكان إ ّمامنا الكاظم  -صلوات اهلل عليه -بعدما ُاودع يف سجن هارون

((( الرعدة :احلركة واالضطراب.
((( مطالب السؤول يف مناقب ال الرسول ص ،204ورواه السيد شهاب الدين أمحد يف توضيح
الدالئل يف تصحيح الفضائل ص  ٧٧٣مع فرق ،وسبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص ص .٣٢٥

ةماقإلاو ناذألا كرت نم مكح
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حيمد اهلل ويشكره عىل أن هيأ له فرصة العبادة فيقول خماطبا ربه« :ريب يّإن
تفرغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك احلمد عىل
طاملا كنت اسالك أن ّ

ذلك».

وكان إذا قام اىل الصالة بكى واضطربت اعضاؤه وخفق قلبه خوف ًا من

اهلل عز وجل وخشية منه.

هذا ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب ،وهو حسبنا ونعم

الوكيل ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

المقصد الرابع
أفعال الصالة وواجباتها
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�أفعال ال�صالة وواجباتها
جيب يف الصالة أحد عرش امر ًا:
 .1النية.
 .2تكبرية االحرام.
 .3القيام.
 .4القراءة.
 .5الركوع.
 .6السجود.
 .7الذكر يف الركوع والسجود
 .8التشهد.
 .9التسليم.
 .10الرتتيب.
 .11املواالة.

ونلفت النظر اىل ّ
أن أجزاء الصالة بعضها أركان يف الصالة وبعضها

واجبات ليست ركنية.
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وما الفرق بني االركان وغريها؟
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ج  -األجزاء الركنية :هي التي تبطل الصالة بنقصاهنا عمد ًا وسهو ًا ،كام

تبطل الصالة بزيادهتا سهو ًا عىل االحوط لزوم ًا  -باستثناء تكبرية االحرام-
واألرك��ان مخسة( :النية وتكبرية االحرام والقيام املتصل بالركوع وحال

تكبرية االحرام والركوع والسجدتان).

وأ ّما األجزاء غري الركنية :فهي التي ال تبطل الصالة بنقصها او زيادهتا

سهو ًا ،وهي بقية االجزاء كالقراءة والتشهد والسجدة الواحدة والسالم و...
والكالم يقع يف فصول:
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ةينلا

الف�صل الأول
النية
ومعناها أن يقصد املصيل االتيان بالصالة مضافة اىل اهلل عز وجل اضافة

تذ ّللية ،متعبد ًا هبا اىل اهلل عز وجل بأن يفرض نفسه عبدا واهلل عز وجل له

حق الطاعة عليه.

ثم إنّه ال فرق بني أن يأيت بالصالة بداعي امتثال امرها او بداعي احلب هلل

عز وجل او بداعي نيل الثواب او اخلوف من العقاب او غري ذلك.
ويعترب يف النية أمور:

اوالً :أن يقصد االتيان بالصالة.

ثاني ًا :أن يكون إتيانه بالصالة قربة هلل تعاىل كام يف سائر العبادات،

بإضافتها هلل تعاىل  -كام تقدم.-

ثالث ًا :أن يكون قصده للصالة خالص ًا هلل عز وجل ،فإذا ضم إليه الرياء

بطلت صالته.

رابع ًا :تعيني نوع الصالة التي يريد االتيان هبا حتى لو كانت ذمته

مشتغلة بصالة واحدة ،فالبد أن يعني ّ
أن صالته هي الظهر او العرص او

املغرب وهكذا ،ويكفي يف التعيني أن يقصد االتيان بالصالة االوىل بعد
الزوال وإن مل يقصد هّأنا الظهر ،وهكذا يكفي يف تعيني صالة العرص مث ً
ال أن
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يقصد االتيان بالصالة الثانية بعد الزوال وإن مل يقصد عنوان صالة العرص.

خامس ًا :أن يقصد النيابة عن الغري إذا كان الصالة عن غريه ،وأ ّما إذا

كانت عن نفسه فال يشرتط أن يقصد هّأنا عن نفسه بل يكفي أن ال يقصد
هّأنا عن غريه.

وهنا عدة اسئلة:

س -١هل النية من اركان الصالة؟

ج  -نعم هي من االركان التي تبطل الصالة بنقصاهنا عمد ًا او سهو ًا.

س -٢هل يشرتط التلفظ بالنية؟

ج  -ال يشرتط التلفظ هبا ،بل االحوط وجوب ًا ترك التلفظ بالنية يف صالة

االحتياط ولو تلفظ هبا بطلت صالته االصلية عىل االحوط وجوب ًا.
س -٣ما معنى اخطار النية وهل هو رشط يف صحة العمل؟

ج  -معنى االخطار هو أن ختطر صورة الصالة يف ذهنك وبالك ،وال

يشرتط يف النية اخطار صورة العمل.

س -٤ذكرتم أنّه ال يشرتط التلفظ بالنية وال اخطار صورة العمل يف

الذهن ،ولكن كيف نأيت بالعمل  -الصالة -مع النية؟

ج  -يكفي يف نية الصالة  -وكل عبادة -وجود الداعي القلبي للصالة

بحيث إذا سئلت ماذا تفعل ألجبت بأنك تصيل ،أي يكفي أن تكون ملتفت ًا

اىل أنك تصيل مقابل الغافل غفلة تامة عن العمل بحيث ال يدري ماذا يفعل.

ةينلا
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أن الصالة واجبة او مستحبة بأن
س -٥هل يشرتط يف النية أن يقصد ّ

يقول مثالً( :أصيل صالة الظهر لوجوبه قربة هلل تعاىل)؟

ج  -ال يشرتط ذلك بل يكفي أن يأيت بالصالة قربة إىل اهلل تعاىل وال

حاجة اىل أن ينوي هّأنا واجبة او مستحبة.
س -٦ماذا يقصد من الرياء؟

ج  -معنى الرياء هو أن يعبد اهلل عز وجل لرياه الناس وألجل الناس

فيصيل وحيج مث ً
ال ألجل أن يراه الناس أنّه يصيل وحيج.
س -٧هل الرياء حمرم رشع ًا؟

ِ
ِ
ين ُه ْم َع ْن
ج  -نعم ال شك يف حرمته قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل ل ْل ُم َص ِّل َ
ني ا َّلذ َ
صلاَتهِ ِم ساه َ ِ
ون﴾ وقد عُدّ يف الروايات
ون المَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ين ُه ْم ُي َر ُاء َ
ون ا َّلذ َ
ْ َ ُ
َ

من الرشك.

س -٨هل الرياء مبطل للعمل؟

ج  -نعم هو من مبطالت العبادة وقد دلت الروايات عىل ّ
أن العمل

املأيت به ريا ًء مردود اىل من عمل له فقد روي عن اال ّمام الصادق  -صلوات

اهلل عليه( : -قال اهلل عز وجل :أنا خري رشيك فمن عمل يل ولغريي فهو

كمن عمله لغريي).

س -٩ماذا يقصد من ال ُع ُجب؟

ج  -ال ُعجب معناه إعظام العمل واعتقاد أنّه عظيم ،كام إذا كان يبكي

يف صالته او يطيل يف سجوده او غري ذلك فيتعجب من صالته ويعتقد هّأنا
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عظيمة الشتامهلا عىل البكاء او السجود الطويل او القراءة اجليدة اوغري ذلك.
س -١٠هل ال ُعجب مبطل للعمل؟

ج  -ال ُعجب ال يبطل العبادة سوا ًء كان متأخر ًا عنها او مقارن ًا هلا إال إذا

كان منافي ًا لقصد القربة كام إذا وصل تعظيمه لعبادته اىل حد االدالل واملنّة

عىل اهلل عز وجل فحينئذ تبطل عبادته.

س -١١شخص صىل قربة اىل اهلل تعاىل إال أنّه قصد مع ذلك أن ُيعلم

غريه الصالة قربة إىل اهلل تعاىل كام يفعل بعض اآلباء واالمهات مع ابنائهم
قاصدين أن يعلموهم قربة إىل اهلل تعاىل فهل يرض ذلك بصحة صالهتم؟

ج  -ما دام الداعي لتعليم الصالة هو القربة اىل اهلل تعاىل كام أنّه يأيت

بالصالة قربة إىل اهلل تعاىل فال يرض ذلك بصحة الصالة ،وأ ّما إذا كان غرضه

من تعليم الغري ليس القربة هلل فتبطل صالته.

س -١٢من كان عليه قضاء صلوات هل جيب عليه أن يقصد القضاء

عند االتيان هبا ام ال جيب؟

ج  -نعم جيب عليه أن يقصد القضاء بمعنى أن يقصد ّ
أن هذه الصالة

هي بدل عام فاته ،وال جيب أن يذكر كلمة (القضاء).
س -١٣هل جيب اجلزم بالنية؟ وما معنى ذلك؟

ج  -ال جيب اجلزم بالنية يف صحة العبادة ،بمعنى أنّه لو صىل يف ثوب

يشك بنجاسته مث ً
ال ثم بعد الصالة تبني أنّه طاهر فتصح صالته حتى لو

كان عنده ثوب آخر معلوم الطهارة رغم أنّه مل جيزم بطهارته ومل جيزم بالنية،

ةينلا
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وهكذا لو صىل يف مكان مزدحم حيتمل أنّه ال يتمكن من امتام صالته فيه

واتفق متكنه من االمتام فأيض ًا تصح صالته ،وإن كان يوجد مكان آخر جيزم

بإمكان امتام الصالة فيه.

س -١٤شخص دخل يف صالة واجبة واثناء الصالة غفل وتوهم أنهّ ا

صالة مستحبة وأمتها عىل أنهّ ا صالة مستحبة ثم التفت اىل أنهّ ا صالة واجبة
فهل تصح الصالة منه او جيب اعادهتا؟

ج  -تصح منه الصالة وال حاجة لإلعادة.

س -١٥إذا دخل شخص يف صالة العرص قبل صالة الظهر سهو ًا وتذكر

يف أثناء الصالة فام حكمه؟ هل يميض يف صالته او يعدل منها اىل الظهر؟

ج  -جيب عليه أن يعدل اىل صالة الظهر فينوهيا ظهر ًا من حني تذكره

ويكمل صالته ،كام جيب عليه أن يعدل من صالة العشاء اىل املغرب إذا دخل

هبا سهو ًا وتذكر قبل أن يدخل يف ركوع الركعة الرابعة ،وأ ّما إذا دخل يف

ركوع الركعة الرابعة فيكملها عشا ًء ثم يأيت باملغرب بعدها.

س -١٦إذا دخل يف صالة العرص قبل صالة الظهر سهو ًا وتذكر يف

أن الوقت كان ضيق ًا بحيث لو عدل اىل الظهر لوقعت العرص
االثناء ،اال ّ

خارج الوقت فام هو تكليفه؟

ج  -يكمل صالة العرص ثم يقيض الظهر الختصاص آخر الوقت بصالة

العرص.

أن عليه صالة
س -١٧إذا دخل يف صالة ادائية كصالة الظهر وتذكر ّ
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ج  -جيوز له أن يكمل الظهر ثم يقيض الصبح كام جيوز له أن يعدل من

صالة الظهر اىل الصبح فينوهيا قضا ًء  -إذا مل يدخل يف ركوع الركعة الثالثة-

ثم يأيت بالظهر بعدها ،هذا إذا مل يكن وقت الظهر ضيق ًا ،وأ ّما إذا ضاق وقتها
فال جيوز له العدول اىل صالة الصبح.

س -١٨من دخل يف صالة الفريضة منفرد ًا كصالة الظهر ثم اقيمت

صالة اجلامعة للظهر فامذا يفعل؟

ج  -جيوز له قطعها وااللتحاق باجلامعة ولكن يستحب له أن يعدل هبا

اىل النافلة  -إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة -ويكملها ثم يدخل

يف صالة اجلامعة.

وهل جيوز له ان يعدل بصالته اىل النافلة ويقطعها  -وال يكملها-

ويلتحق باجلامعة؟

ج  -ال يرشع له العدول هبا اىل النافلة مع كونه باني ًا عىل قطعها عىل

االحوط وجوب ًا.

س -١٩شخص مسافر رشع يف صالته قرص ًا ثم نوى اإلقامة اثناء

الصالة قبل التسليم فهل يكمل صالته قرص ًا او متام ًا؟
ج  -جيب أن يكملها متام ًا.

س -٢٠مسافر نوى اإلقامة ورشع يف صالته متام ًا ويف أثناء الصالة عدل

ةينلا

عن اإلقامة فام تكليفة؟
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ج  -إن كان عدوله قبل الدخول يف ركوع الركعة الثالثة فيجب أن يعدل

بصالته اىل القرص  -أي يعدل بالنية -ويتمها قرص ًا ،وأ ّما إذا كان عدوله بعد

الدخول بركوع الركعة الثالثة فتبطل صالته ويعيدها قرص ًا.

س -٢١مسافر نوى اإلقامة وصىل صالة رباعية ادائية -كصالة الظهر-

ثم عدل عن نية اإلقامة إال أنّه بقي يف السفر مخسة ايام مث ً
ال فكيف يصيل؟

ج  -جيب عليه أن يبقى عىل التامم خالل تلك الفرتة مادام عدوله بعد أن

صىل صالة رباعية ادائية ،وإذا كان يف شهر رمضان وجب عليه الصوم اىل
أن يسافر.

س -٢٢هل جيوز ترامي العدول يف الصالة وما معناه؟

ج  -جيوز ترامي العدول ،ومعناه :تعدد العدول يف الصالة فإذا دخل يف
صالة العرص االدائية سهو ًا ثم تذكر أنّه مل ِ
يأت بصالة الظهر االدائية فيعدل

اليها ،فإذا عدل اىل الظهر ثم تذكر أنّه مل يصل الصبح فيجوز له أن يعدل اليها

ويصليها قضا ًء  -إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة.-

ولكن إذا تذكر  -بعد أن عدل اىل صالة الصبح القضائيةّ -
أن عليه

صالة العشاء فهل جيوز العدول من الصبح القضائية اليها فيصليها قضا ًء؟

ج  -ال جيوز العدول من صالة الصبح القضائية اىل صالة العشاء

القضائية التي قبلها عىل  -االحوط لزوم ًا.-

وعليه فينحرص املثال جلواز ترامي العدول يف املثال املتقدم ،يعني يف

140

الفقه املي�سر /العبادات

العدول من صالة العرص االدائية اىل الظهر االدائية اىل الصبح القضائية،

وليس له مثال آخر.
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الف�صل الثاين
تكبرية االحرام
سميت بذلك تشبيها هلا باالحرام يف احلج الذي يحَ رم فيه جمموعة امور

عند االتيان بالتلبية ،وهكذا يف الصالة فعند االتيان بالتكبرية ال يصح االتيان
بمنافيات الصالة  -كالتكلم والقهقهة وغري ذلك مما يأيت بيانه.-

وتسمى أيض ًا تكبرية االفتتاح ّ
ألن هبا تُفتتح الصالة كام ورد يف بعض

النصوص من ّ
أن افتتاحها التكبري.

وهي ركن يف الصالة ،فتبطل الصالة بنقصاهنا عمد ًا او سهو ًا ،وتبطل

بزيادهتا عمد ًا ،وأ ّما إذا زادها سهو ًا فال تبطل.
وما هي صورة تكبرية االحرام؟

ج  -صورهتا أن يقول( :اهلل أكرب).

رشوط تكبرية االحرام:

األول :أن تكون باللغة العربية.

س  -وهل جيزي االتيان بمرادفها يف اللغة العربية كأن يقول( :الرمحن

أعظم)؟

ج  -ال جيزي ذلك.
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فإذا غيرّ حروفها او يف تركيب احلروف او احلركات بطلت الصالة.

أن املصيل كان جاه ً
ال بتكبرية االحرام فهل جيزي أن
س -1إذا فرض ّ

يرتمجتها اىل اللغة غري العربية كاالنكليزية او الفارسية؟

ج  -ال جيزي ذلك بل ال بد من نطقها بالعربية ،فإن مل يتمكن وجب

عليه أن يتعلم او يلقنه شخص آخر ،فإن مل يتمكن من التعلم  -ولو لضيق

الوقت -اجتزأ بام أمكنه منها وإن كان غلط ًا ما مل يكن مغيرّ ًا للمعنى ،وأ ّما إذا
كان مغري ًا للمعنى فيأيت بمرادفها عىل االحوط وجوب ًا ،فإن عجز حتى عن
مرادفها فيرتمجها عىل االحوط وجوب ًا  -بال فرق بني العريب وغريه يف مجيع

ذلك.-

س -2ما حكم صالة من يقول يف تكبرية االحرام( :اهلل وكرب) او (اهلل

أكبار) بإشباع فتحة الباء حتى تولد االلف او يشدد راء (أكرب)؟

ج  -تبطل صالته ،حتى لو كان جاه ً
ال قارص ًا إلخالله هبيئة التكبري.

الثالث :أن تكون يف حال القيام

وهذا القيام يف تكبرية االحرام هو ركن يف الصالة ،فإذا كبرّ وهو جالس
ال قارص ًا او جاه ً
بطلت صالته – سوا ًء كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا او

ناسي ًا.-

س -١شخص ال يتمكن من القيام يف الصالة فهل جيوز له أن يكرب من
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ج  -إذا كان عاجز ًا عن القيام ولو بمقدار تكبرية االفتتاح جاز له أن

يكرب من جلوس ،وأ ّما إذا كان قادر ًا عىل القيام ولو بمقدار تكبرية االفتتاح
فال يصح منه التكبري من جلوس ،ولو كبرّ من جلوس بطلت صالته.

س -٢من كانت وظيفته الصالة عىل الكريس لعجزه عن القيام وعن

يكب وهو جالس عىل الكريس؟
السجود مطلق ًا فهل جيوز له أن رّ

ج  -إذا كان بمقدوره القيام ولو بمقدار تكبرية االفتتاح فال تصح

صالته إال إذا كبرّ عن قيام ،وأ ّما إذا كان عاجز ًا عن القيام متام ًا فيجوز له أن
يكبرّ من جلوس.
الرابع :االستقرار حال التكبري مقابل امليش والتاميل من أحد اجلانبني لآلخر

فلو كبرّ وهو يميش او حال كونه يتاميل من أحد اجلانبني لآلخر فقد
بطلت صالته إذا كان متعمد ًا ،وأ ّما إذا كان ساهي ًا فال تبطل صالته.

اخلامس :الرت ّيث قبل التكبري

جيب عىل املصيل أن يرتيث قلي ً
ال بعد قيامه ثم يكبرّ حتى يتيقن بوقوع
التكبري يف حال القيام التام ،وأ ّما إذا كبرّ وهو يف حال النهوض او كبرّ عند

القيام ولكن قبل أن ُيقيم صلبه ويقف مستوي ًا بشكل تام فذلك يوجب

بطالن صالته.
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بمعنى أن ال يتكئ عىل يشء كالعصا او شخص آخر يف حال التكبري عىل

االحوط وجوب ًا ،فمن كان يمكنه القيام من دون أن يتكئ عىل يشء فيجب

عليه ذلك ،وإذا اعتمد عىل يشء تبطل صالته عىل االحوط وجوب ًا.

وأ ّما من مل يتمكن من القيام اال باالتكاء عىل عصا او كريس او شخص

آخر فيجب عليه ذلك ،وال تصح صالته من جلوس.
أسئلة يف املقام:

س -١كم مرة جيب التكبري الفتتاح الصالة؟

ج  -جيزي مرة واحدة ،ويستحب االتيان بسبع تكبريات.
س -٢إذا أتى بسبع تكبريات عم ً
ال باالستحباب ،فأي واحدة جيعلها

تكبرية االحرام؟ االوىل او الوسطى او األخرية؟

أي واحدة منها تكبرية االحرام والباقي مستحبات،
ج  -جيوز أن جيعل ّ

ولكن االحوط استحباب ًا أن جيعل السابعة تكبرية االحرام ويأيت بام قبلها
برجاء املطلوبة او بقصد القربة املطلقة من دون أن يقصد هّأنا تكبرية االحرام.

دعاء كان
س -٣هل جيوز وصل تكبرية االحرام بام قبلها من الكالم -
ً

او غريه-؟

ج  -جيوز ،ولكن االحوط االوىل عدم وصلها بام قبلها حتى ال حتذف
ٍ
حينئذ ال حتذف
اهلمزة من لفظ اجلاللة إال إذا سكّن الكلمة التي قبلها فإنّه

اهلمزة بالوصل.

رحالا ةريبكت

145

س -٤هل جيوز وصل تكبرية االحرام بام بعدها  -كأن يوصلها ببسملة

الفاحتة او االستعاذة التي قبل البسملة-؟

ج  -جيوز ،ولكن االحوط االوىل عدم وصلها.
س -٥هل يوجد دعاء بني التكبريات السبعة او جيوز للمصيل أن يأيت هبا

والء من غري دعاء بينها؟
ً

ج  -جيوز االتيان بالتكبريات وال ًء بال دعاء ،ولكن االفضل أن يأيت

بثالث منها ثم يقول( :اللهم أنت امللك احلق ،ال إله اال أنت سبحانك إين

ظلمت نفيس ،فاغفر يل ذنبي ،إنّه ال يغفر الذنوب اال أنت).

ثم يأيت باثنتني ويقول( :لبيك ،وسعديك ،واخلري يف يديك ،والرش ليس

إليك ،واملهدي من هديت ،ال ملجأ منك اال إليك ،سبحانك وحنانيك،

تباركت وتعاليت ،سبحانك رب البيت).

ثم يأيت باثنتني ويقول( :وجهت وجهي للذي فطر الساموات واالرض،

عامل الغيب والشهادة حنيف ًا مسل ًام وما أنا من املرشكنيّ ،
إن صاليت ونسكي

وحمياي وممايت هلل رب العاملني ،ال رشيك له ،وبذلك أمرت وأنا من املسلمني).
ثم يستعيذ ويقرأ سورة احلمد.
س -٦إذا حصل نقص يف تكبرية االحرام فهل تبطل الصالة؟

ج  -تكبرية االحرام ركن من أركان الصالة ،فإذا حصل نقص فيها

تبطل الصالة  -سوا ًء كان النقص عمد ًا ام سهو ًا.-
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س -7شخص يصيل منذ سنوات إال أنّه ال يأيت بتكبرية االح��رام يف

صالته فام حكم صالته؟

ج  -صالته باطلة الن ذلك نقص يف ركن وهو مبطل للصالة فيجب

قضاء ما فاته ،اال اذا كان يأيت بتكبريات االقامة معتقد ًا اهنا واجبة او ان
واحدة منها واجبة يف الصالة ،ففي هذه احلالة تصح صالته.

س -8إذا حصلت زيادة يف تكبرية االحرام كام لو كرب مرتني فهل ترض

بالصالة؟

ج  -الزيادة عىل ثالثة أنحاء:

النحو األول :الزيادة عن علم وعمد بأن يكبرّ مرتني وهو يعلم بأن ذلك
يبطل الصالة فتبطل صالته وحيتاج اىل ثالثة فإذا جاء بالرابعة بطلت الصالة

أيض ًا واحتاج اىل خامسة وهكذا تبطل بالزوج وتصح بالفرد.

النحو الثاين :الزيادة عن جهل بأن يكبرّ مرتني جه ً
ال منه باحلكم فال
تبطل صالته.

السهوية بأن يكرب مرتني سهو ًا ،فال تبطل صالته
النحو الثالث :الزيادة ّ

أيض ًا.

س -9هل جيب اجلهر بتكبرية االفتتاح؟

ج  -ال جيب ،ولكن إذا كان الشخص يصيل مجاعة وهو االمام يستحب

له أن جيهر بواحدة ،وخيفت بالبقية.

رحالا ةريبكت

س -10هل جيب رفع اليدين حال تكبرية االفتتاح؟
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ج  -ال جيب ،إال أنّه يستحب أن يكون التكبري يف حال رفع اليدين

مضمومة االصابع حتى االهبام واخلنرص مستقب ً
ال بباطنها القبلة.

س -11تقدم استحباب رفع اليدين حال تكبرية االحرام ،ولكن بأي

مقدار ترفع اليدين؟

ج  -االفضل أن تبلغ السبابة  -االصبع التي تيل االهبام  -قريب شحمة

االذن.

كب املصيل ودخ��ل يف الصالة ثم شك يف صحة تكبرية
س -12إذا رّ
االحرام  -كام إذا شك أنّه نطقها وفق النهج العريب او ال -فام حكمه؟
ج  -يبني عىل صحتها ويميض يف صالته.

س -13إذا شك يف أنّه أتى بتكبرية االحرام او ال ،وحصل الشك وهو يف

االستعاذة او القراءة او الركوع او غري ذلك مما بعدها فام حكمه؟

ج  -ال يعتني بشكه ويبني عىل أنّه أيت هبا ويميض يف صالته.
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الف�صل الثالث
القراءة
والكالم يقع يف أمور:
الأمر الأول
ما يجب قراءته يف الركعة االوىل والثانية
جتب يف الصالة يف الركعة االوىل والثانية من الفرائض اليومية قراءة

الفاحتة ،كام جيب  -عىل االحوط وجوب ًا -قراءة سورة بعدها ،وجيب أن يقدّ م

الفاحتة عىل السورة.

وهنا عدة أسئلة:

س -١هل القراءة ركن تبطل الصالة برتكها سهو ًا؟

ج  -ليست من االركان فاذا نيس املصيل ومل يقرأ حتى ركع فصالته

صحيحة وال تبطل.

س -٢إذا قدّ م السورة عىل الفاحتة فام حكم صالته؟

ج  -إذا كان متعمد ًا بطلت صالته ،وإن كان ناسي ًا وتذكر قبل الركوع

يعيد السورة فقط ،وإذا تذكر بعد الركوع صحت صالته وال يشء عليه.
س -٣ما هي املوارد التي تسقط فيها السورة؟
ج  -تسقط السورة يف موارد:

ةءارقلا

 -1يف حال املرض.
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 -2يف حال االستعجال ولو كان عرفي ًا ومل يصل إىل حد املشقة.
 -3يف حال اخلوف.
 -4يف حال ضيق الوقت بل ال جيوز قراءة السورة إذا استلزمت قراءهتا

خروج وقت الصالة.

 -5يف حال الرضورة ولو كانت عرفية.
س -٤هل جيوز قراءة السور الطوال كسورة البقرة وسورة آل عمران؟

ج  -جيوز إال إذا استلزمت قراءهتا تفويت الوقت.
س -5هل جيب قراءة السورة يف النوافل؟

ج  -الواجب يف النوافل قراءة الفاحتة فقط وال جيب قراءة السورة فيها.
س -6لو صارت النافلة واجبة بنذر او عهد او يمني او غري ذلك فهل

يلزم قراءة السورة فيها؟

ج  -ال جيب فيها قراءة السورة حتى وإن صارت واجبة.
أن النافلة ال يشرتط فيها قراءة السورة ولكن ما حكم
س -7ذكرنا ّ

النوافل التي وردت بسورة معينة كصالة جعفر الطيار والنوافل الواردة

يف شهر رمضان وصالة الغفيلة ونحو ذلك ،فهل تسقط السورة الواردة فيها

ويقترص عىل الفاحتة او يلزم االتيان بتلك السور املخصوصة؟

فإنا شرُ ّ عت هكذا ،ولو
ج  -جيب االتيان هبا وال ترشع النافلة بدوهنا ،هّ
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نعم ،بعض النوافل تذكر فيها سورة معينة من باب كامهلا ّ
وأن االفضل

االتيان هبا مع تلك السورة ،فالصالة مستحبة وكوهنا مع السورة أكمل

وأفضل فمثل تلك النوافل ال جيب قراءة السورة فيها.

س -8هل جيوز ِ
القران بني سورتني يف الصالة ،بمعنى هل جيوز قراءة

أكثر من سورة بعد الفاحتة يف الركعة االوىل والثانية ام ال جيوز؟

ج  -جيوز إال أنّه مكروه يف الصالة الواجبة ،وال يكره ذلك يف الصالة

املستحبة.

س -9هل جيوز قراءة سورة (الفيل) وحدها بعد الفاحتة يف الصالة او

سورة (االيالف) وحدها ،او سورة (الضحى) وحدها ،او سورة (امل نرشح)

وحدها؟

ج  -ال جيوز ذلك عىل االحوط وجوب ًا ،بل ال بد  -عىل االحوط وجوب ًا-

من اجلمع بني سوريت (الفيل) و(االيالف) بعد الفاحتة ،وتقديم (الفيل) عىل

(االيالف) وقراءة البسملة يف كل منهام.

وهكذا ال بد من اجلمع  -عىل االحوط وجوب ًا -بني سوريت (الضحى)

و(امل نرشح) بعد الفاحتة ،وتقديم االوىل عىل الثانية وقراءة البسملة يف كل

منهام.

س -10هل جيب قراءة البسملة يف سورة الفاحتة والسورة التي بعدها

ةءارقلا

وهل هي جزء من السور او ال؟
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ج  -فيه تفصيل:

 -1جتب قراءة البسملة يف سورة الفاحتة ألهنا جزء منها ،وهذا حمل اتفاق

فإنم يذكرون رقم اآلية
بني مجيع املسلمني ،وعىل هذا جرت املصاحف اليوم هّ

بعد بسملة الفاحتة دون سائر السور.

 -2البسملة ليست جزء ًا من سورة براءة باتفاق املسلمني ،وال جيب

قراءهتا فيها ،وإن كان جيوز أن يقرأها فيها بقصد القربة املطلقة.

 -3األحوط لزوم ًا االتيان بالبسملة مع بقية السور من دون ترتيب

آثار اجلزئية عليها فال يقترص عىل قراءهتا بعد احلمد يف صالة اآليات مثالً،

فإنّه سيأيت يف صالة اآليات جواز االتيان بآية  -بعد قراءة الفاحتة يف بداية

الركعة -يف كل ركوع ولكن االحوط وجوب ًا أن ال يقترص عىل قراءة البسملة

بعد الفاحتة فيها لعدم ثبوت كوهنا جزء ًا من السورة.

س -11هل جيب تعيني البسملة حني القراءة وأنهّ ا لسورة التوحيد مث ً
ال

او القدر او ال جيب؟

ج  -ال جيب تعيينها بل جيوز له أن يقرأ البسملة ثم بعد ذلك يعني السورة

التي يريد قراءهتا.

أن شخص ًا
س -12قلنا ال جيب تعيني البسملة للسورة ،ولكن لو فرض ّ

عينّ البسملة من البداية لسورة معينة كسورة القدر وقرأ البسملة ثم أراد أن
يقرأ سورة أخرى كالتوحيد فهل يلزمه إعادة البسملة او يكتفي بالبسملة
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ج  -االحوط وجوب ًا أن يعيد البسملة إذا عدل اىل سورة اخرى.

س -13إذا كان من عادة الشخص أن يقرأ يف الركعة االوىل مث ً
ال سورة

معينة كسورة القدر او عزم من أول الصالة عىل قراءة القدر مث ً
ال ثم عدل اىل

سورة أخرى فهل يكتفي هبا او يلزم إعادة السورة؟
ج  -يكتفي بام قرأه وال جيب إعادة السورة

س -14ما هي سور العزائم؟ وما حكم الشخص الذي يقرأها او

يستمع إليها؟ وملاذا سم ّيت بالعزائم؟

ج  -سور العزائم هي( :حم السجدة ،وفصلت ،والعلق ،والنجم)

ويف كل سورة من هذه السور توجد آية السجدة حيث جيب السجود عند
االستامع هلا او عند قراءهتا ،والسجود فيها عزيمة وليس رخصة بمعنى أنّه
واجب ،ولذا سميت بالعزائم.

وهل جيب السجود عند قراءة بقية آيات سور العزائم؟
ج  -ال جيب السجود.

وقد تقدم ّ
أن آيات السجدة من سور العزائم ال جيوز للحائض واملجنب

قراءهتا.

أن
س -15هل جيب السجود عند السامع آلية السجدة الواجبة او ّ

ةءارقلا

السجود واجب عند االستامع هلا؟ وما الفرق بني السامع واالستامع؟
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ج  -االستامع هو اإلصغاء وقصد السامع وحيصل باختيار املكلف ،وأ ّما

السامع فيحصل من غري قصد واختيار.

وجيب السجود فور ًا عند االستامع ،وال جيب السجود عند السامع.

س -16من كان يف الصالة واستمع اىل آية السجدة فام تكليفه؟

ج  -إن كانت الصالة واجبة فاالحوط لزوم ًا أن يومي اىل السجدة وهو

يف الصالة ،ثم يأيت هبا بعد الفراغ منها ،وأ ّما إذا كانت الصالة مستحبة فيجب

عليه أن يسجد أثناءها ثم يعود اىل صالته فيتمها.

وأ ّما إذا كان سامعه هلا من غري قصد واختيار فال جيب عليه السجود -

كام تقدم.-

س -17هل جيوز قراءة إحدى سور العزائم يف الفريضة؟

ج  -جيوز ولكن لو قرأها وجب عليه السجود عند تالوة آية السجدة،

فإذا سجد للتالوة أعاد صالته عىل االحوط لزوم ًا إال إذا أتى هبا سهو ًا ،وإذا

عىص ومل يسجد يكون آث ًام ،ولكن تصح صالته وال جتب عليه اإلعادة ،وإن

كانت اإلعادة احوط استحباب ًا.

س -18من قرأ احدى سور العزائم يف الفريضة سهو ًا فام تكليفه؟

ج  -إذا تذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد سهو ًا أيض ًا أتم صالته

وصحت ،وإن سجد باختياره أعاد صالته عىل االحوط لزوم ًا ،وإذا عىص
ومل يسجد يكون آث ًام ،ولكن تصح صالته وال جتب عليه اإلعادة ،وإن كانت
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س -19هل جيوز قراءة إحدى سور العزائم يف الصالة النافلة؟

ج  -ال بأس بقراءة سور العزائم يف النافلة ،وإذا وصل إىل آية السجدة

يسجد ثم يعود إىل صالته فيتمها ،وال يرض هذا السجود الزائد يف النافلة.

س -20هل جيوز أن يقرأ آية السجدة فقط  -ال كل السورة-بعد الفاحتة

يف النافلة؟

ج  -جيوز ،ويسجد ثم يعود ويكمل صالته.
س -21هل جيب السجود عند االستامع اىل آية السجدة من التلفاز او

املذياع؟

ج  -ال جيب إال إذا كان من التلفاز او املذياع بطريقة البث املبارش.

س -22هل جيوز قراءة املعوذتني يف الصالة؟
ج  -نعم جيوز ومها من القرآن.

س -23هل جيوز تكرار اآلية يف القراءة؟

ج  -جيوز تكرارها والبكاء عند ترديدها.

س -24هل جيوز ق��راءة احلمد والسورة أثناء الصالة باملصحف او

الورقة او املوبايل او غري ذلك؟

ج  -نعم جيوز بال فرق بني القادر عىل احلفظ وغريه ،وبال فرق بني

الصالة الواجبة او املستحبة ،ومن هنا جيوز أن يقرأ بعض السور الواردة يف

ةءارقلا

بعض الصلوات املستحبة بالقرآن او املوبايل.
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وهكذا جيوز قراءة االدعية واألذك��ار يف القنوت وغريه يف املصحف

وغريه.

س -25ما حكم من نيس الفاحتة او السورة او كليهام؟

ج  -فيه تفصيل:

 -١إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يميض يف صالته وال يشء عليه.
 -2إذا تذكر قبل اهلوي إىل الركوع يرجع ويتدارك فيأيت بالقراءة او

التسبيح.

 -3إذا تذكر بعد اهلوي إىل الركوع وقبل أن يصل إىل حد الركوع يرجع

ويتدارك ايض ًا.

س -26ما حكم من شك أنّه أتى بالقراءة يف الصالة او مل ِ
يأت هبا؟
ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا كان شكه بعد الفراغ من الصالة فال يعتني به ويبني عىل صحة

الصالة.

 -2إذا شك بعد الدخول يف الركوع يميض يف صالته وال يشء عليه -

وال جيب سجود السهو وال القضاء.-

 -3إذا شك قبل اهلوي اىل الركوع يلزمه التدارك واالتيان بالقراءة.
 -4إذا شك بعد أن هوى اىل الركوع وإن مل يصل اىل حد الركوع فيميض
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يف صالته وال يشء عليه.

 -5إذا شك بعد أن دخل يف القنوت يميض يف صالته وال يشء عليه.
س -27ما حكم من قرأ الفاحتة او السورة وشك يف صحة القراءة؟

ج  -يبني عىل صحة قراءته  -سوا ًء دخل يف الركوع او مل يدخل -وهكذا

إذا كان شكه بعد الفراغ من الصالة فال يعتني به.

س -28ما حكم من قرأ آية او كلمة وشك يف صحتها؟

ج  -يبني عىل صحتها حتى إذا مل يكمل القراءة بعدُ .
الأمر الثاين
ما يجب يف الركعة الثالثة والرابعة

يتخري املصيل يف الركعة الثالثة من صالة املغرب ،والركعة الثالثة والرابعة

من صالة الظهر والعرص والعشاء بني قراءة الفاحتة والتسبيح.

ويعترب يف التسبيح ما يعترب يف قراءة الفاحتة مما يأيت يف األمر الثالث.
وهنا أسئلة:
س -1لو اختار املصيل التسبيح فامذا يقول به؟

ج  -يكفي أن يقول مرة واحدة( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله إال اهلل

واهلل أكرب) وال جيب تكرارها وإن كان تكرارها ثالث مرات هو االحوط
استحباب ًا ،واألفضل إضافة االستغفار اىل التسبيح بأن يقول مثالً( :أستغفر

اهلل).

ةءارقلا
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س -2لو اختار التسبيح يف الركعة الثالثة او الرابعة فهل جيهر به ام

خيفت؟

ج  -االحوط لزوم ًا االخفات فيه.
س -3لو اختار الفاحتة يف الركعة الثالثة او الرابعة فهل جيهر هبا او خيفت؟

ج  -خيفت هبا ،نعم يستحب له اجلهر بالبسملة اال إذا كان يصيل مجاعة

ودخل مع اإلمام يف الركعة الثالثة مث ً
ال وأراد أن يقرأ لنفسه فاالحوط لزوم ًا

أن ال جيهر بالبسملة.

س -4من نيس الفاحتة او التسبيح ماذا يفعل؟

ج  -فيه تفصيل:

 -١إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يميض يف صالته وال يشء عليه.
 -2إذا تذكر قبل اهلوي إىل الركوع يرجع ويتدارك فيأيت بالقراءة او

التسبيح.

 -3إذا تذكر بعد اهلوي إىل الركوع وقبل أن يصل إىل حد الركوع يرجع

ويتدارك ايض ًا.
به؟

س -5ما حكم من شك أنّه أتى بالفاحتة او التسبيح يف الصالة ام مل ِ
يأت
ج  -فيه تفصيل:
 -1أن يكون شكه بعد الفراغ من الصالة فال يعتني به ويبني عىل صحة

158

صالته.

الفقه املي�سر /العبادات

 -2إذا شك بعد الدخول يف الركوع يميض يف صالته وال يشء عليه -

وال جيب سجود السهو وال القضاء.-

 -3إذا شك قبل اهلوي اىل الركوع يلزمه التدارك واالتيان بالفاحتة او

التسبيح.

 -4إذا شك بعد أن هوى اىل الركوع وإن مل يصل اىل حد الركوع فيميض

يف صالته وال يشء عليه.

 -5إذا شك بعد أن دخل يف االستغفار الذي بعد التسبيح  -حيث

ّ
أن االفضل اإلتيان باالستغفار بعد التسبيح كام تقدم -فاالحوط لزوم ًا أن
يتدارك ويأيت بالفاحتة اوالتسبيح.

س -6هّأيام أفضل يف الركعة الثالثة والرابعة قراءة سورة الفاحتة او
التسبيح؟
ج  -التسبيح أفضل  -سوا ًء كان منفرد ًا ام امام ًا ام مأموم ًا.-

س -7شخص قرأ احلمد بتخيل أنّه يف الركعة االوىل او الثانية ثم التفت

أنّه يف الركعة الثالثة او الرابعة فهل جيتزئ بتلك القراءة او يعيدها او يأيت

بالتسبيح؟

ج  -جيتزئ هبا وال حاجة إلعادهتا.
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س -8هل جتب مساواة الركعتني األخريتني يف القراءة والتسبيح؟

ج  -ال جتب بل له أن يقرأ الفاحتة يف أحدمها والتسبيح يف األخرى.
الأمر الثالث
ما يعترب يف القراءة والت�سبيحات
يعترب يف القراءة والتسبيحات من الركعة الثالثة والرابعة امور:

األول :أن يكونا بالعربية  -وسيأيت حكم العاجز عن التعلم.-

الثاين :أن يكونا عن قيام.

وهذا القيام ليس ركن ًا فال يرض تركه سهو ًا ،فمن قرأ من جلوس عامل ًا

متعمد ًا مع متكنه من القيام بطلت صالته ،وأ ّما من قرأ جالس ًا سهو ًا او كان
جاه ً
ال قارص ًا مع قدرته عىل القيام فال تبطل صالته.
الثالث :االستقرار بمعنى عدم امليش واجلري

فإذا أراد أن يتقدم او يتأخر يف أثناء القراءة او التسبيح يسكت وبعد

االستقرار يرجع للقراءة والتسبيح.

الرابع :الطمأنينة بمعنى عدم االضطراب وحركة البدن

فإذا أراد حتريك بدنه يف أثناء القراءة او التسبيح يسكت وبعد الطمأنينة

يرجع للقراءة والتسبيح ،وال يرض حتريك اليد او أصابع الرجلني حال
القراءة والتسبيح.

س  -ما حكم من حترك يف حال القراءة قهر ًا لريح او بسبب الزحام او
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غري ذلك بحيث فاتت الطمأنينة هل يميض يف صالته او يعيد ما قرأه؟

ج  -يميض يف صالته وال جيب عليه إعادة ما قرأه ،وإن كان االحوط

استحباب ًا إعادة ما قرأ يف حال احلركة.
اخلامس :املواالة

تعترب املواالة بني حروف الكلمة بمعنى أن ال يفصل بني حروف الكلمة

بفرتة من الزمن بل ينطقها احلرف تلو االخر بنحو تصدق الكلمة عليه ال

عىل شكل حروف متقطعة.

وهكذا تعترب املواالة بني كلامت اآلية ،كام تعترب املواالة أيض ًا بني آيات

السورة فال يفصل بينها بفرتة زمنية توجب عدم صدق السورة عىل تلك
اآليات ،كام تعترب املواالة بني املضاف واملضاف اليه واملبتدأ وخربه والفعل
وفاعله والرشط وجزائه واملوصوف وصفته واجلار واملجرور وهكذا.

السادس :أداء احلروف وإخراجها من خمارجها عىل النحو الالزم يف لغة
العرب.
ّ
فإن لكل حرف من احل��روف خمرج ًا  -فمث ً
ال حرف اخلاء خيرج من

احللق -كام جيب أن تكون هيئة الكلمة((( موافقة للنهج العريب من حركة

ُبن َية الكلمة((( وسكوهنا ،كام جيب مراعاة حركات اإلعراب والبناء وسكناهتا

التي تكون عىل آخر الكلمة.

((( هيئة الكلمة هي ترتيب حروف الكلمة مع حركاهتا بوزن معني.
((( حركة البنية هي حركة حروف الكلمة عدا احلرف األخري ،وأ ّما حركة االعراب فهي حركة
احلرف األخري التي تظهر بسب العوامل الداخلة عىل الكلمة.

ةءارقلا

وهنا أسئلة:
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س -1هل جيب يف القراءة مراعاة مهزة الوصل والقطع(((؟

ج  -نعم جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج  -عند وصل الكلمة بام

بعدها  -مثل مهزة لفظ اجلاللة (اهلل) و (الرمحن) و (الرحيم) و (اهدنا)

وغريها ،وكذا جيب إثبات مهزة القطع مثل (إياك) و (أنعمت).

وأ ّما إذا عكس بأن اثبت مهزة الوصل او أسقط مهزة القطع بطلت
الكلمة فيجب اعادهتا ،وإذا مل يعدها تبطل صالته.
س -2هل جيب يف القراءة الوقوف عىل السكون ،والوصل باحلركة؟

ج  -ال جيب ،فيجوز الوقوف باحلركة والوصل بالسكون ،وإن كان -

االحوط استحباب ًا -الوقوف عىل السكون والوصل باحلركة.
س -3هل جيب املد بالقراءة؟

ج  -ال جيب إال إذا توقف عليه أداء الكلمة كام يف (الضالني) حيث

يتوقف التحفظ عىل التشديد واأللف عىل مقدار من مد ،وال جيب املد فيام
عدا ذلك ،وإن كان االحوط استحباب ًا رعايته.

((( مهزة الوصل :هي مهزة يف أول الكلمة يثبت لفظها عند االبتداء هبا ،ويسقط لفظها عند وصل
الكلمة بام قبلها ،أي تُن َطق نطق مهزة القطع يف بداية الكالم ،وال ُينطق هبا يف حالة الوصل بينها وبني
وس ّميت هبمزة
الكلمة التي قبلها ،وتُكتب مهزة الوصل هبذا الشكل (ا) أي بال رسم اهلمزة عليهاُ ،
الوصل ألهنا تصل بني الكلمة وما قبلها ،كام يف الكلمتني :قرأت واستخرجت.
مهزة القطع :هي مهزة أصلية متحركة ُين َطق هبا يف كل موضع جتيء به يف أول الكلمة وعند وصلها،
وتُرسم فوقها اهلمزة أو حتتها من أجل التفريق بينها وبني مهزة الوصل ،فإذا كانت مضمومة أو مفتوحة
ُر ِسمت اهلمزة فوقها مثل ُأخت و َأب ،أما إذا كانت مكسورة ُرسمت اهلمزة حتتها مثل إِسالم.
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ج  -اإلدغام عىل أنحاء:

 -1ادغام النون الساكنة أو التنوين اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون)

وكانا يف كلمتني كام يف قوله تعاىل (مل يك ْن له) حيث تدغم النون يف الالم

وتقرأ (مل ي َك ّله) ،ومثل هذا النحو من اإلدغام غري واجب يف القراءة ،وإن
كان  -االحوط استحباب ًا -رعايته.

 -2ادغام النون الساكنة اذا كان بعدها احد حروف (يرملون) وكانا يف

(صوان) ،وهكذا (قنْوان) تدغم
كلمة واحدة مثل (صنْوان) تدغم وتقرأ
ّ

(قوان) ،ومثل هذا اإلدغام غري جائز إذا استلزم اللبس يف الكلمة.
وتقرأ ّ

 -3أن جيتمع حرفان متامثالن يف كلمة واحدة كام يف (مدّ ) و(ر ّد) ،ويف

مثله جيب اإلدغام ألنّه معترب يف صحة الكلمة ،والتفكيك -بأن تقول (مدد)
و (ردد) -عىل خالف اللغة العربية إال إذا ثبت جواز القراءة بوجهني كام يف

قوله تعاىل( :من يرتدّ منكم عن دينه) حيث جيوز أن تقرأ (من يرتدد منكم

عن دينه).

 -4أن جيتمع حرفان متامثالن يف كلمتني وكان األول ساكن ًا كام يف

(اذهب بكتايب) ،وهكذا مثل قوله تعاىل( :يدرككم املوت) ،ويف مثل ذلك ال
ْ

جيب اإلدغام وإن كان هو االحوط استحباب ًا ،فتقرأ (يدركّم املوت).

ِ
(ملك يوم الدين)؟
س -5هل جيوز قراءة (مالك يوم الدين) هكذا
ج  -نعم جتوز كال القراءتني.

ةءارقلا

س -6هل جيوز قراءة (الرصاط) بالسني بأن يقال( :الرساط)؟
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ج  -نعم جيوز كالمها.

س -7كيف نقرأ كلمة (كفو ًا) يف سورة التوحيد؟

ج  -جيوز أن تقرأ بصيغ أربع:

 -1بضم الفاء مع إثبات اهلمزة هكذا ( ُك ُفؤ ًا).
 -2بضم الفاء مع الواو هكذا ( ُك ُفو ًا).

 -3بسكون الفاء مع إثبات اهلمزة هكذا ( ُك ْفؤ ًا).

 -4بسكون الفاء مع الواو هكذا ( ُك ْفو ًا).

س -8من أعتقد كون كلمة عىل وجه خاص من االعراب  -كام إذا كان
ِ
ِ
(مالك يو َم الدين) وكان
(مالك يو ِم الدين) تُقرأ بالفتح هكذا
أن اآلية
يعتقد ّ
يقرأ بالفتح -مدّ ة من الزمن ثم تبني أنّه خطأ فام حكم صالته؟
ج  -حيكم بصحة صالته.

س -9من شك يف حركة كلمة أو خمرج حروفها فهل جيوز له أن يقرأها

عىل الوجهني املحتملني؟

ج  -ال جيوز إال إذا صدق عىل الوجه الثاين أنّه قرآن او ذكر ولو غلط ًا،

وإذا اختار أحد الوجهني فإن انكشف أنّه مطابق للواقع صحت صالته،

وإن انكشف انّه غري مطابق للواقع فإن كان مقرص ًا يف التعلم وجب إعادة
الصالة ،وأ ّما إذا كان قارص ًا او ناسي ًا ملا تعلمه تصح صالته.
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س -10هل يلزم أن تكون القراءة عىل طبق املتعارف من القراءات

السبع؟

ج  -أ ّم��ا بالنسبة اىل احلركات فال جيب االلتزام بالقراءات السبعة
املتعارفة بل جيوز القراءة عىل النهج العريب وإن كانت خمالفة للقراءات السبع
يف حركات بنية الكلمة او حركات االعراب.

وأ ّما بالنسبة اىل احلروف والكلامت فال جيوز التعدي عن القراءات التي

كانت متداولة يف عرص األئمة -صلوات اهلل عليهم.-
الأمر الرابع
اجلهر والإخفات
حكم الرجل:

جيب  -عىل االحوط وجوب ًا -اجلهر عىل الرجال يف بعض املوارد ،وجيب

عليهم  -عىل االحوط وجوب ًا -اإلخفات يف موارد أخرى ،ويخُيرّ ون بني
اجلهر واالخفات يف مورد ثالث ،وتفصيل ذلك:
موارد وجوب اجلهر عىل االحوط وجوبا:

 -1قراءة الفاحتة والسورة يف صالة الصبح يف الركعة االوىل والثانية.
 -2قراءة الفاحتة والسورة يف صالة املغرب يف الركعة االوىل والثانية.
 -3قراءة الفاحتة والسورة يف صالة العشاء يف الركعة االوىل والثانية.
 -4قراءة الفاحتة والسورة يف صالة اجلمعة إذا صىل إمام ًا.

ةءارقلا

موارد وجوب االخفات عىل االحوط وجوب ًا:
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 -1قراءة الفاحتة والسورة يف الركعة االوىل والثانية من صالة الظهر  -يف

غري يوم اجلمعة -عدا البسملة فإنّه يستحب اجلهر هبا.

 -2قراءة الفاحتة والسورة يف الركعة االوىل والثانية من صالة العرص

عدا البسملة فإنّه يستحب اجلهر هبا.

 -3يف قراءة الركعة الثالثة من صالة املغرب  -سوا ًء قرأ الفاحتة او

ِ
يصل مأموم ًا  -كام
التسبيحات  -عدا البسملة فإنّه يستحب اجلهر هبا (ما مل
سيأيت.)-

 -4يف قراءة الركعة الثالثة والرابعة من صالة الظهر والعرص والعشاء -

سوا ًء قرأ الفاحتة او التسبيحات -عدا البسملة فإنّه يستحب اجلهر هبا (ما مل
ِ
يصل مأموم ًا.)-

 -5إذا كان الرجل يصيل مجاعة فاالحوط لزوم ًا االخفات يف البسملة

إذا اختار قراءة الفاحتة يف الركعة الثالثة من صالة املغرب ،والركعة الثالثة
والرابعة من صالة الظهر والعرص والعشاء.

موارد التخيري:

 -1يتخري بني اجلهر واالخفات يف التشهد والتسليم ويف ذكر السجود

والركوع ويف القنوت.

 -2إذا صىل الرجل صالة الظهر يف يوم اجلمعة فهو خميرّ يف قراءة الفاحتة
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والسورة بني اجلهر واالخفات ،وإن كان يستحب له اجلهر  -سوا ًء صالها
منفرد ًا ام امام ًا يف مجاعة.-

حكم املرأة:

جيب  -عىل االحوط وجوب ًا -عىل النساء اإلخفات يف بعض املوارد،

ويخُ�ّي�رّ ن بني اجلهر واالخفات يف موارد أخرى ،وال جيب عليهن اجلهر،
وتفصيل ذلك:
موارد وجوب االخفات عىل االحوط وجوب ًا:

 -1قراءة الفاحتة والسورة يف الركعة االوىل والثانية من صالة الظهر عدا

البسملة.

 -2قراءة الفاحتة والسورة يف الركعة االوىل والثانية من صالة العرص

عدا البسملة.

 -3يف قراءة الركعة الثالثة من صالة املغرب  -سوا ًء قرأت الفاحتة ام

التسبيحات -عدا البسملة (ما مل ِّ
تصل مأمومة  -كام سيأيت.)-

 -4يف قراءة الركعة الثالثة والرابعة من صالة الظهر والعرص والعشاء -

سوا ًء قرأت الفاحتة ام التسبيحات  -عدا البسملة (ما مل ِّ
تصل مأمومة -كام
سيأيت.)-

 -5إذا كانت املرأة تصيل مجاعة فاالحوط لزوم ًا االخفات يف البسملة

إذا اختارت قراءة الفاحتة يف الركعة الثالثة من صالة املغرب ،والركعة الثالثة

ةءارقلا

والرابعة من صالة الظهر والعرص والعشاء.
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موارد التخيري:

 -1قراءة الفاحتة والسورة يف صالة الصبح يف الركعة االوىل والثانية.
 -2قراءة الفاحتة والسورة يف صالة املغرب يف الركعة االوىل والثانية.
 -3قراءة الفاحتة والسورة يف صالة العشاء يف الركعة االوىل والثانية.
 -4تتخري بني اجلهر واالخفات يف ذكر الركوع والسجود ويف القنوت

ويف التشهد والتسليم.

وبذلك يتضح أن النساء ال جهر عليهن.
تنبيه:

إنّام تتخري املرأة بني اجلهر واالخفات يف املوارد املتقدمة مع عدم سامع

األجنبي صوهتا ،وأ ّما إذا كان يسمعها األجنبي فاالحوط وجوب ًا أن تقرأ

إخفات ًا إذا كان إسامع صوهتا لألجنبي حمرم ًا عليها كام إذا كان موجب ًا للريبة.
وهنا أسئلة:

س -1ماذا يقصد من اجلهر واالخفات وما حكم من يقرأ من غري اظهار

صوت ،وهل يصدق عليه قراءة او ال؟

ج  -اجلهر هو أن يتصف الكالم بأنّه جهر يف نظر العرف،

واالخفات هو أن يتصف الكالم بكونه اخفات ًا يف نظر العرف ،فاملدار يف
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تنبيهات:

التنبيه األولّ :
إن ك ً
ال من اجلهر واالخفات يعترب فيه صدق التكلم.
والتكلم هو الصوت املشتمل عىل احلروف.
وعليه فام نراه من بعض الرجال او النساء يف أثناء الصالة من عدم

حيركون
حتريك اللسان والشفتني وإنّام يكتفون بتصوير الكلامت يف النفس او ّ
اللسان والشفتني ولكن من دون خروج الصوت ال يعترب قراءة وال ذكر ًا

وبالتايل يلزم بطالن الصالة إذا كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا دون ما إذا
كان قارص ًا -بال فرق بني كون الصالة جهرية أو اخفاتية.-
ونؤكد:
حتى يف الصالة االخفاتية يلزم عند قراءة الفاحتة او السورة او التسبيحات

ان يصدق التكلم واخراج الصوت ولكن اخفات ًا ،وهكذا عند االتيان بذكر

الركوع والسجود والتشهد والتسليم ومجيع االلفاظ يف الصالة فيلزم ان
يصدق التكلم واخراج الصوت.

التنبيه الثاين :إن هذا احلكم ال خيتص بالصالة بل يشمل قراءة القرآن

واالدعية والتعقيبات كتسبيحة الزهراء  -صلوات اهلل عليها -والزيارات
وغري ذلك فجميع ذلك يعترب فيه صدق التكلم وخروج الصوت ،وأ ّما ما

نراه من البعض من القراءه بالنظر مع حتريك اللسان والشفتني أو من دوهنام

ةءارقلا
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من دون اخراج صوت فهذا ليس قرآن ًا وال دعا ًء وال تسبيح ًا وال حيصل عىل
ثواب قراءة القرآن أو التسبيح او الزيارة.

وهكذا إذا كان الشخص يتابع مع قارئ القرآن من دون أن يتكلم هو

فمثل هذا ال يصدق عليه قراءة القرآن.

التنبيه الثالث :يستحب للمتكلم يف الصالة أن ُيسمع نفسه ما يتلفظ به

من الكلامت  -حتى إذا كانت الصالة اخفاتية -فال يصيل يف مكان تشوبه

ضوضاء وال يصيل يف مهب الريح بحيث ال يسمع صوته.

التنبيه الرابعّ :
إن ما يتصوره البعض  -من أن معنى االخفات هو أن

ينطق بالكلامت بشكل ُيشبه كالم املبحوح -ليس بصحيح فإن املدار يف
االخفات عىل صدق االخفات عرف ًا ،وما ُيشبه كالم املبحوح قد يصدق

عليه أنّه اخفات كام قد يصدق عليه اجلهر بحسب نظر العرف.

التنبيه اخلامس :ال جيوز اإلفراط يف اجلهر برفع الصوت بحيث يصدق

الصياح يف القراءة ،وإذا فعل ذلك عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا بطلت صالته

دون ما إذا كان جاه ً
ال قارص ًا.

التنبيه السادس :ما يتصوره البعض  -من ّ
أن معنى اجلهر هو أن ُيسمع

املتكلم َم ْن بجانبه ،واالخفات هو أن ال ُيسمع من بجانبه -ليس بصحيح بل

املدار فيهام عىل الصدق العريف  -كام تقدم.-

التنبيه السابع :ما يتصوره البعض  -من أن معنى اجلهر هو اظهار جوهر
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الصوت بخالف االخفات -غري صحيح بل املدار عىل الصدق العريف  -كام

تقدم.-

التنبيه الثامن :جيب اجلهر يف مجيع الكلامت واحلروف يف القراءة اجلهرية

عىل االحوط لزوم ًا ،فام يفعله البعض من اجلهر ببعض الكلامت واالخفات

يف األخرى او اجلهر ببعض حروف الكلمة واالخفات يف األخرى غري
صحيح ،ومن فعل ذلك متعمد ًا بطلت صالته عىل االحوط لزوم ًا.
وهنا سؤاالن:
س -1من جهر من الرجال والنساء يف موضع االخفات او أخفت يف

موضع اجلهر فهل تبطل صالته؟

ج  -إذا كان عامل ًا عامد ًا بطلت صالته عىل االحوط لزوم ًا ،وإن مل يكن

ال قارص ًا ام جاه ً
عامل ًا عامد ًا فال تبطل  -سوا ًء كان ناسي ًا ام جاه ً
ال مقرص ًا-

س -2من قرأ جهر ًا يف موضع االخفات او أخفت يف موضع اجلهر

سهو ًا ثم التفت اىل ذلك أثناء القراءة فامذا يفعل؟

ج ُ -يكمل قراءته بحسب وظيفته فاذا كانت وظيفته اجلهر وهو أخفت

فيكمل باقي قراءته جهر ًا وال جيب عليه إعادة ما قرأه ،وإذا كانت وظيفته

االخفات وجهر فيكمل قراءته إخفات ًا وال جيب عليه اعادة ما قرأه.
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حكم من يلحن يف القراءة
من كان ال حيسن القراءة وجب عليه أن يتعلم ،وما حكم العاجز عن

التعلم او ضاق عليه الوقت؟

ج  -تارة يفرض ذلك يف سورة الفاحتة وأخرى يف السورة ،وتفصيل

ذلك:

حكم سورة الفاحتة:

إذا كان يف قراءة املصيل لسورة الفاحتة حلن باحلروف او احلركات فله

صورتان:

الصورة االوىل :أن ال يكون متمكن ًا من تصحيح القراءة لعجزه الذايت

عن التعلم ،وهذا له حالتان:

احلالة االوىل :أن حيسن قراءة مقدار معتد به من الفاحتة من دون حلن

كثالثة ارباعها او ثلثيها بحيث يصدق عليه الفاحتة عرف ًا ،فيجتزئ بقراءته

امللحونة وتصح صالته.

احلالة الثانية :أن ال حيسن مقدار ًا معتد ًا به ،واألحوط وجوب ًا أن يضم اىل

قراءته امللحونة قراءة يشء حيسنه من القرآن ،وإن مل حيسن شيئ ًا من القرآن

فيضم التسبيح (سبحان اهلل) واالحوط االوىل أن يضم اليه التكبري (اهلل

أكرب).
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ج  -ال جيب وإن كان االحوط االوىل أن يكون بقدر الفاحتة
الصورة الثانية :أن يكون قادر ًا عىل التعلم ،وله
حالتان:

احلالة االوىل :أن يسع الوقت لتعلم قراءة سورة الفاحتة بأمجعها واالتيان

بالصالة قبل فوات وقتها ،والواجب عليه عىل األحوط أن يتعلمها ويأيت

بالصالة يف وقتها.

احلالة الثانية :أن يضيق الوقت عن تعلم مجيع القراءة ،وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يتعلم مقدار ًا من الفاحتة معتدّ ًا به فيقرأه وجيتزئ به.

الفرض الثاين :أن يضيق الوقت حتى عن تعلم ذلك املقدار املعتد به،
ٍ
حينئذ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار
فيجب عليه
يصدق عليه (قراءة القرآن) عرف ًا ،وإن مل يعرف أجزأه أن يس ّبح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من مل يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان

ذلك بسوء اختياره ،فلو كان قادر ًا عىل التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاه ً
ال

ومل يتعلم فيأيت يف حقه ما تقدم.

س  -من مل حيسن القراءة هل جيب عليه االئتامم؟

ج  -إذا أتى بوظيفته السابقة فال جيب عليه االئتامم ،نعم من هتاون يف

تعلم القراءة مع القدرة عىل التعلم فهو وإن صحت صالته إذا اتى بوظيفته
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حكم السورة:

من كان يلحن يف قراءة السورة فله صورتان:

الصورة االوىل :أن يكون قادر ًا عىل التعلم فيجب عليه التعلم.

الصورة الثانية :أن يعجز عن التعلم  -إ ّما بسبب قصوره الذايت او بسبب

ضيق الوقت -فتسقط عنه.

س  -ما حكم من كان يلحن يف قراءته جه ً
ال هل حيكم ببطالن ما صاله

سابق ًا؟

ال معذور ًا  -جاه ً
إذا كان جاه ً
صحت صالته ،وال حاجة إىل
ال قارص ًاّ -

اإلعادة وإن علم بذلك بعد الصالة.

وأ ّما إذا مل يكن معذور ًا  -جاه ً
ال مقرص ًا -فا ّلالزم عليه إعادهتا او
قضاؤها بعد التصحيح.
الأمر ال�ساد�س
�آداب القراءة

ما يستحب يف القراءة:

 .1تستحب االستعاذة قبل الرشوع يف القراءة يف الركعة االوىل بأن

يقول( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) واالوىل اإلخفات هبا.
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مر.
 .2ويستحب اجلهر بالبسملة يف ُأوليي الظهرين كام ّ
 .3الرتتيل يف القراءة ،وحتسني الصوت بال غناء.
 .4الوقف عىل فواصل اآليات.

 .5السكتة بني احلمد والسورة ،وبني السورة وتكبري الركوع أو القنوت.
 .6أن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك اهلل ريب) أو (ربنا).
 .7أن يقول بعد الفراغ من الفاحتة( :احلمد هلل رب العاملني) واملأموم

يقوهلا بعد فراغ اإلمام.

 .8وتستحب قراءة بعض السور يف بعض الصلوات كقراءة( :عم،
وهل أتى ،وهل أتاك ،وال ُأقسم بيوم القيامة) يف صالة الصبح ،وسورة

(األعىل ،والشمس) ونحومها يف الظهر والعشاء ،وسورة (النرص ،والتكاثر)
يف العرص واملغرب ،وسورة (اجلمعة) يف الركعة االوىل وسورة (األعىل) يف
الثانية من العشاءين ليلة اجلمعة ،وسورة (اجلمعة) يف االوىل و(التوحيد) يف
الثانية من صبحها ،وسورة (اجلمعة) يف االوىل و(املنافقون) يف الثانية من

ظهرهيا ،وسورة (هل أتى) يف االوىل و(هل أتاك) يف الثانية يف صبح اخلميس

واالثنني.

 .9ويستحب يف كل صالة ق��راءة (القدر) يف االوىل و(التوحيد) يف

الثانية ،وإذا عدل عن غريمها إليهام ملا فيهام من فضل أعطي كام يف بعض
الروايات أجر السورة التي عدل عنها ،مضاف ًا إىل أجرمها.

ةءارقلا
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 .1يكره ترك سورة (التوحيد) يف مجيع الفرائض اخلمس.
 .2يكره قراءة سورة (التوحيد) بنفس واحد.
 .3يكره ق��راءة س��ورة واح��دة يف كلتا الركعتني األوليني إال سورة

(التوحيد) ،فإنّه ال بأس بقراءهتا يف كل من الركعة االوىل والثانية.
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الف�صل الرابع
الركوع
وهو واجب يف كل ركعة من الصالة  -فريضة كانت او نافلة -مرة

واحدة عدا صالة اآليات ّ
فإن الواجب فيها يف كل ركعة مخسة ركوعات -

كام سيأيت.-

والركوع ركن يف الصالة ،تبطل الصالة بزيادته او نقصانه يف احلاالت

التالية:

 -1إذا ن ّقص ركوع ًا فيها عمد ًا.

 -2إذا ن ّقص ركوع ًا فيها سهو ًا.

 -3إذا زاد فيها ركوع ًا عمد ًا.

 -4إذا زاد يف الصالة الواجبة ركوع ًا سهو ًا عىل االحوط لزوم ًا.
وال تبطل الصالة يف حالتني:

 -1إذا زاد ركوع ًا يف صالة اجلامعة للمتابعة مع االمام.

 -2إذا زاد ركوع ًا يف الصالة املستحبة سهو ًا.
والكالم يقع يف مقامني:

عوكرلا

املقام الأول
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واجبات الركوع
جيب يف الركوع عدة امور:
األمر األول :االنحناء بقصد اخلضوع هلل عز وجل.

ويعترب يف االنحناء أن يكون بقصد الركوع ،فلو انحنى ال بقصد الركوع

بل لغاية أخرى  -كرفع يشء من االرض -ثم قصد الركوع بعد االنحناء فال

يكفي يف جعله ركوع ًا.

س -١ما هو مقدار االنحناء الواجب يف الركوع؟

ج  -يلزم عىل الرجل أن يكون االنحناء بمقدار تصل أطراف األصابع

إىل الركبتني ،بل االحوط استحباب ًا واألفضل له أن ينحني بمقدار تصل

راحة يده إىل ركبته.

وأ ّما املرأة فأيض ًا يلزم أن تصل أطراف أصابعها إىل الركبتني عىل االحوط

لزوم ًا.

س -٢من كانت يده طويلة او قصرية كيف يركع؟

ج  -يرجع يف االنحناء إىل مستوي اخللقة ،فينحني باملقدار الذي ينحني

فيه االنسان العادي عندما تصل أطراف أصابعه اىل ركبته.
س -٣ما حكم من عجز عن االنحناء التام للركوع؟

ج  -جيب عليه أن يعتمد عىل ما يعينه عىل االنحناء التام ،وإذا عجز عنه
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أتى باملقدار املمكن إذا صدق عليه الركوع عرف ًا ،وأ ّما إذا مل يصدق عليه
الركوع فيتعني عليه االيامء إىل الركوع برأسه حال القيام ،وإذا مل يتمكن من

االيامء برأسه يومي بعينيه ،فيغمضهام للركوع ويفتحهام للرفع منه.

س -٤إذا دار األمر بني أن يركع جالس ًا او يومي للركوع برأسه من قيام

فامذا خيتار؟

ج  -يتعني عليه القيام وااليامء للركوع برأسه وإن مل يتمكن فيومي بعينيه

 -كام تقدم.-

س -٥إذا انحنى إىل الركوع إال أنّه نيس وهوى إىل السجود من دون أن

يأيت بالركوع فام حكم صالته؟
ج  -ههنا أربع صور:

الصورة االوىل :أن يكون تذكره قبل أن يصل إىل حد الركوع ،ويلزمه

حينئذ االنتصاب قائ ًام ثم االنحناء للركوع.

الصورة الثانية :أن يكون تذكره بعد الدخول بالركوع ولكنه مل خيرج عن

حد الركوع حينام هوى للسجود ،ويلزمه حينئذ أن يبقى عىل حاله وال هيوي

أكثر من ذلك ويأيت بالذكر الواجب.

الصورة الثالثة :أن يكون تذكره بعد أن وصل إىل حد الركوع وتوقف

بقصد الركوع ثم نيس حاله وهوى إىل السجود حتى خرج عن حد الركوع

ويف هذه الصورة يصح ركوعه وتصح صالته.

عوكرلا
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الصورة الرابعة :أن يكون تذكره قبل توقفه يف حد الركوع ،فعندما وصل

إىل حد الركوع مل يتوقف وإنّام هوى إىل السجود وخرج عن حد الركوع،

ويلزمه أن يرجع إىل القيام ثم ينحني إىل الركوع ثاني ًا ،واالحوط استحباب ًا يف
هذه الصورة إعادة الصالة.

س -6من كان ال يتمكن من القيام وكانت وظيفته الركوع من جلوس

فبأي مقدار ينحي اجلالس يف ركوعه؟
ّ

ج  -يكفي يف ركوع اجلالس أن يكون االنحناء بمقدار يساوي وجهه

ركبتيه ،واألفضل الزيادة يف االنحناء اىل أن يساوي وجهه مسجده.

س -7من مل يتمكن من الركوع حتى جالس ًا فهل يسقط عنه او يومي له؟
ج  -جيب أن يومي له برأسه فإن مل يتمكن فيومي له بعينيه – كام تقدم.-

األمر الثاين :القيام قبل الركوع

جيب أن يكون املصيل قائ ًام قبل أن يركع ،وهذا القيام هو املسمى بالقيام

املتصل بالركوع ومعناه ذلك القيام الذي منه هيوي إىل الركوع ،فحقيقة

متقومة باالنحناء اخلاص املسبوق بالقيام وأما االنحناء غري املسبوق
الركوع ّ

بالقيام فال يطلق عليه ركوع ،وهذا القيام ركن فإذا تركه املصيل عمد ًا ومل

يكن ركوعه عن قيام تبطل صالته.

وأ ّما إذا تركه سهو ًا بأن ركع منحني ًا سهو ًا من غري أن يسبقه قيام فله

صورتان:
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الصورة االوىل :أن يتذكر القيام املنيس بعد دخوله يف السجدة الثانية او

بعد فراغه منها ،ويف هذه الصورة تبطل الصالة عىل االحوط لزوم ًا.

الصورة الثانية :أن يتذكر قبل دخوله يف السجدة الثانية  -كام لو تذكر

أثناء الركوع أو بعده او أثناء السجدة االوىل او بعدها -ويف مثل ذلك جيب

عليه أن يقوم ثم يركع وتصح صالته ،واالحوط استحباب ًا أن يسجد سجديت
السهو إذا كان تذكره بعد دخوله يف السجدة االوىل.

س -١إذا كان يتمكن من الصالة قائ ًام إال أنّه ال يتمكن من الركوع فام

هي وظيفته هل يركع من جلوس او يومي إىل الركوع؟

ج  -يصيل قائ ًام ويومي للركوع برأسه إن أمكن ،وإن مل يمكنه ذلك

فيومي للركوع بعينيه ،فإذا أراد الركوع أغمض عينيه ،وإذا اراد الرفع من

الركوع فتح عينيه.

س -٢من كان عىل هيئة الراكع يف أصل اخللقة او لعارض أصابه من

مرض او حادث او نحوه كيف يكون ركوعه؟
ج  -ههنا صورتان:

الصورة االوىل :أن يتمكن من القيام منتصب ًا ولو بأن يتكئ عىل يشء،

فيلزمه القيام حينئذ قبل الركوع.

الصورة الثانية :أن ال يتمكن من القيام منتصب ًا ،وهنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يتمكن من القيام الناقص بمعنى أن يقف بمقدار يصدق

عوكرلا
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عىل االنحناء بعده عنوان الركوع ولو يف حقه فقط ،وحينئذ يتعني عليه ذلك.
ٍ
وحينئذ جيب عليه أن
احلالة الثانية :أن ال يتمكن حتى من القيام الناقص

يومي للركوع برأسه ،وإن مل يمكنه فيومي له بعينيه.
األمر الثالث :الذكر

جيب يف حال الركوع أن يس ّبح اهلل عز وجل او حيمده او يكرب او هيلل،

واالحوط االوىل اختيار التسبيح.

س -١إذا اختار التسبيح فامذا يقول؟

ج  -جيزي أن يقول( :سبحان ريب العظيم وبحمده) مرة واحدة او

(سبحان اهلل) ثالث مرات.

س -٢إذا اختار التهليل (ال اله اال اهلل) او التحميد (احلمد هلل) او التكبري

(اهلل أكرب) فهل يكفي مرة واحدة؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن يكون ثالث مرات.
س -٣ما حكم من نيس الذكر حتى رفع رأسه من الركوع؟
ج  -تصح صالته وال يشء عليه.

س -٤هل جيوز الرشوع بالذكر قبل الوصول إىل حد الركوع؟
ج  -ال جيوز بل البد أن يصل إىل حد الركوع ثم يأيت بالذكر.

تنبيه:

ما يفعله البعض من االتيان بالذكر أثناء اهلوي للركوع وقبل الوصول
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اىل حد الركوع او قبل االستقرار والطمأنينة خطأ ،ويوجب بطالن الصالة

إذا كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا.

س -٥هل جيوز االقتصار يف ذكر الركوع عىل (سبحان اهلل) مره واحدة؟
ج  -ال جيوز إال يف مورد ال�ضرورة كاملريض او يف حال ضيق وقت

الصالة.

األمر الرابع :املكث بمقدار الذكر الواجب

بمعنى أن يبقى منحني ًا وراكع ًا إىل أن يفرغ من الذكر الواجب ،فإذا رفع

رأسه من الركوع قبل إكامل الذكر الواجب بطلت صالته.
األمر اخلامس :استقرار البدن حال الركوع

مستقر البدن من حني الوصول إىل حد
جيب ان يكون املصيل مطمئن ًا
َ

الركوع إىل أن يرفع رأسه ،فإذا كان يتحرك وال يستقر حال الركوع تبطل

صالته.

أن استقرار البدن معترب يف الركوع يف حال اإلتيان
س -١ال أشكال يف ّ

بالذكر ،ولكن هل هو معترب يف الركوع إذا مل يكن مشتغال بالذكر؟

ج  -نعم يعترب االستقرار عىل  -االحوط لزوم ًا -حتى إذا مل يكن مشتغ ً
ال

بالذكر الواجب.

س -٢ما حكم من حترك متعمد ًا حال الركوع؟

ج  -تبطل صالته ،حتى وإن كانت احلركة يف حال عدم االشتغال بالذكر

عوكرلا

الواجب عىل -االحوط لزوم ًا.-
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س -٣إذا حترك حال الركوع بسبب قهري  -كام لو حركته الريح او

حركه شخص -فامذا يفعل؟

ج  -االحوط لزوم ًا عليه أن يسكت حال احلركة ثم يأيت بالذكر الواجب

بعدها.

س -٤إذا حترك قهر ًا وقد أتى بالذكر الواجب حال احلركة فام حكم

صالته؟

ج  -إذا كان قد أتى به سهو ًا ال تبطل صالته وال جيب عليه إعادة الذكر

وال الصالة ،وإن كان االحوط االوىل إعادة الصالة ،وأ ّما إذا أتى بالذكر
حال احلركة متعمد ًا فتبطل صالته.

األمر السادس :القيام بعد الركوع

جيب عىل املصيل أن يرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائ ًام.

كام وجيب عىل -االحوط لزوم ًا -عند االنتصاب أن يستقر البدن ،فام

يفعله البعض من رفع الرأس بعد الركوع ثم اهلوي مبارشة إىل السجود من
دون أن يستقر يف قيامه يوجب بطالن الصالة عىل -االحوط لزوم ًا -إن
صدر من العامل العامد او اجلاهل املقصرّ .

فال بد أن يستقر ويطمئن عند االنتصاب ثم هيوي إىل السجود.

إذن البد من توفر امرين بعد الركوع:
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 -1القيام منتصب ًا.

 -2االستقرار يف ذلك القيام عىل االحوط لزوم ًا بمعنى التوقف وعدم

احلركة ثم بعد ذلك هيوي اىل السجود.

املقام الثاين
�آداب الركوع
يستحب يف الركوع:

 .1التكبري للركوع قبله.

 .2رفع اليدين أثناء التكبري.

 .3وضع الكفني عىل الركبتني اليمنى عىل اليمنى واليرسى عىل اليرسى،

ممكن ًا كفيه من عيني الركبتني ،ور ّد الركبتني إىل اخللف ،وتسوية الظهر ،ومدّ
العنق موازي ًا للظهر.

 .4أن يكون نظره بني قدميه.
 .5أن جينّح بمرفقيه.

 .6أن يضع اليمنى عىل الركبة قبل اليرسى.
 .7أن تضع املرأة كفيها عىل فخذهيا.

 .8تكرار التسبيح ثالث ًا أو مخس ًا أو سبع ًا أو أكثر.

 .9أن يكون الذكر وتر ًا  -عدد ًا فردي ًا ال زوجي ًا.-

 .10أن يقول قبل الذكر يف الركوع( :اللهم لك ركعت ولك أسلمت

عوكرلا
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وعليك توكلت وأنت ريب ،خشع لك قلبي وسمعي وبرصي وشعري

وبرشي وحلمي ،ودمي وخمي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي ،غري
مستنكف وال مستكرب وال مستحرس).

 .11أن يقول لالنتصاب بعد الركوع( :سمع اهلل ملن محده) ،وأن يضم

إليه( :احلمد هلل رب العاملني) ،وأن يضم إليه (أهل اجلربوت والكربياء
والعظمة واحلمد هلل رب العاملني) ،وأن يرفع يديه لالنتصاب املذكور.
 .12أن يصيل عىل النبي يف الركوع.
ما يكره يف الركوع:

1.1يكره يف الركوع أن يطأطئ رأسه ،أو يرفعه إىل فوق.
2.2يكره أن يضم يديه إىل جنبيه.

3.3يكره أن يضع إحدى الكفني عىل األخرى.
4.4يكره أن يدخل كفيه بني ركبتيه.
5.5يكره أن يقرأ القرآن يف الركوع.

6.6يكره أن جيعل يديه حتت ثيابه مالصق ًا جلسده.

تنبيه:

الكراهة يف العبادات ال تعني مبغوضية العمل ،وإنّام تعني قلة الثواب.

186

الفقه املي�سر /العبادات

تتميم
القيام
اتضح مما تقدم ّ
أن القيام واجب يف تكبرية االحرام والقراءة والتسبيحات

وقبل الركوع وبعده ،إال أنّه يف بعض تلك املوارد واجب ركني ويف بعضها

واجب غري ركني:
القيام الركني:

القيام ركن يف موردين:

األول :حال تكبرية االحرام

فمن أتى بتكبرية االحرام وهو جالس بطلت صالته  -سوا ًء كان عامل ًا

ال قارص ًا او جاه ً
عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا او ساهي ًا ،كام تقدم-
الثاين :قبل الركوع

وهو ما يصطلح عليه بالقيام املتصل بالركوع أي الذي منه هتوي اىل

الركوع ،فإذا ركع جالس ًا بطلت صالته حتى وإن قام يف أثناء الركوع  -سوا ًء
ال قارص ًا ام جاه ً
كان عامل ًا عامد ًا ام جاه ً
ال مقرص ًا ام ناسي ًا-
القيام غري الركني:

ويف غري املوردين السابقني يكون القيام واجب ًا غري ركني  -بمعنى من

تركه سهو ًا او كان جاه ً
ال قارص ًا ال تبطل صالته-وهو يف املوارد التالية:

مايقلا

األول :القيام حال القراءة يف الركعة االوىل والثانية.
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فمن قرأ جالس ًا سهو ًا او عن جهل قصوري ثم قام وبعده ركع صحت

صالته.

الثاين :القيام حال التسبيحات يف الركعة الثالثة والرابعة.

فمن سبح جالس ًا سهو ًا او عن جهل قصوري ثم قام وبعده ركع صحت

صالته.

الثالث :القيام بعد الركوع.

فإذا نيس القيام بعد الركوع  -حتى خرج عن حد الركوع-وهوى اىل

السجود فال يلزمه الرجوع للقيام بل يميض يف صالته و ال يشء عليه ،وإن

كان االحوط استحباب ًا أن يرجع ويقف منتصب ًا ثم هيوي للسجود.
والكالم يقع يف امور:
الأمر الأول
ما يعترب يف القيام
يعترب يف القيام مطلق ًا  -الركني وغري الركني -أمور:
األول :االنتصاب

جيب مع اإلمكان االنتصاب يف القيام ،فإذا انحنى او مال اىل أحد

اجلانبني بطل.
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ج  -جيوز ،وإن كان االحوط استحباب ًا انتصاب العنق.

الثاين :عدم افراج الرجلني بشكل فاحش

جيب حال القيام عدم االفراج بني الرجلني تفرجي ًا فاحش ًا وكبري ًا عىل

نحو ال يصدق عليه القيام عرف ًا.

س  -إذا كان االفراج بني الرجلني فاحش ًا ولكن يصدق عليه عرف ًا القيام

فهل جيوز؟

ج  -ال جيوز عىل االحوط لزوم ًا.

الثالث :االستقرار

فال جيوز حال القيام امليش واجلري ،نعم تقدم أنّه إذا أراد التقدم او التأخر

حال القراءة او التسبيح يسكت وبعد االستقرار يرجع للقراءة او التسبيح.
الرابع :الطمأنينة عىل االحوط لزوم ًا

ِ
يمش عىل االحوط
فال جيوز حال القيام االضطراب وحركة البدن وإن مل

لزوم ًا.

اخلامس :االحوط وجوب ًا الوقوف حال القيام عىل القدمني مجيع ًا

فال يكفي  -عىل االحوط لزوم ًا -الوقوف عىل قدم واحدة او عىل أصابع

القدمني او عىل أصل القدمني  -طرف القدم املقابل لالصابع.-

مايقلا

السادس :االستقالل عىل االحوط وجوب ًا
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فال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -االعتامد حال القيام عىل عصا او جدار

او انسان او غري ذلك مع التمكن من تركه.

س  -إذا دار األمر بني القيام مستند ًا عىل يشء او اجللوس مستق ً
ال من

فأيام جيب؟
دون االعتامد عىل يشء هّ
ج  -جيب عليه القيام مستند ًا.

الأمر الثاين
�صالة العاجز عن القيام
من كان عاجز ًا عن القيام التام بالرشائط املتقدمة ،كيف تكون صالته؟
ج  -ههنا مراحل:

 -1أن يكون قادر ًا عىل القيام العريف أي ما يصدق عليه القيام عرف ًا

بلحاظ حاله ،ولو منحني ًا أو منفرج الرجلني او متكئ ًا عىل يشء ،ويف هذه

احلالة تلزمه الصالة من قيام.

 -2أن يعجز حتى عن القيام العريف فيصيل جالس ًا وجيب االنتصاب

واالستقرار والطمأنينة حال اجللوس عىل نحو ما تقدم يف القيام.

 -3أن يعجز حتى عن اجللوس االختياري (اجللوس مع االنتصاب

واالستقرار والطمأنينة) ويف هذه احلالة يصيل مع اجللوس االضطراري

(اجللوس الفاقد لالنتصاب او االستقرار او الطمأنينة) مقترص ًا عىل ما
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 -4أن يعجز حتى عن اجللوس االضطراري فيصىل مضطجع ًا عىل

اجلانب األيمن ووجهه إىل القبلة كهيئة املدفون ،ومع تعذره فيصيل عىل
اجلانب األيرس عكس األول عىل األحوط وجوب ًا يف الرتتيب بينهام.

 -5أن يعجز عن الصالة مضطجع ًا عل أحد اجلانبني فيصىل مستلقي ًا

عىل ظهره ورجاله إىل القبلة كهيئة املحترض وجيب أن يومئ برأسه للركوع

والسجود مع اإلمكان ،واألحوط لزوم ًا أن جيعل إيامء السجود أخفض من

إيامء الركوع ،ومع العجز يومئ بعينه.

س -1من كانت وظيفته الصالة من جلوس وجتددت له القدرة عىل

القيام أثناء الصالة فهل جيب عليه القيام؟

ج  -نعم جيب عليه القيام وإكامل صالته قائ ًام ويرتك القراءة والذكر حال

االنتقال من اجللوس اىل القيام ،وال جيب عليه إعادة ما فعله حال اجللوس،
ونذكر لذلك بعض األمثلة:

 -1لو قرأ جالس ًا ثم جتددت له القدرة عىل القيام قبل الركوع وجب

عليه القيام للركوع من دون إعادة للقراءة حتى لو كان الوقت واسع ًا.

 -2من كانت وظيفته الصالة مضطجع ًا وقرأ ثم جتددت له القدرة عىل

اجللوس وجب عليه اجللوس للركوع فريكع من جلوس وال يعيد ما فعله

حال االضطجاع.
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مايقلا

 -3من كانت وظيفته الصالة مستلقي ًا وقرأ ثم جتددت له القدرة عىل

االضطجاع وجب عليه االضطجاع للركوع وال يعيد ما فعله حال االستلقاء.
س -2إذا دار االمر بني أن يقوم حال التكبري او يقوم قبل الركوع بأن

ُفرض أنّه ال يتمكن من القيام إال مرة واحدة يف الصالة فأهيام يقدم؟

ج  -يقدم القيام الذي قبل الركوع ،فيكرب من جلوس ويقرأ ثم يقوم قبل

الركوع ويركع.

فأيام يقدم؟
س -3إذا دار االمر بني القيام الركني والقيام غري الركني هّ

ج  -يقدم القيام الركني ،فلو دار االمر بني أن يقوم حال تكبرية االحرام

او حال القراءة فيقدم القيام حال التكبري.

الأمر الثالث
حكم من مل يتمكن من الركوع او ال�سجود
من كان قادر ًا عىل القيام ولكن ال يتمكن من الركوع او السجود كيف

يصيل؟

ج  -هنا صورتان:
الصورة االوىل :أن يتمكن من القيام وال يتمكن من الركوع عن قيام،

ويف هذه احلالة جيب عليه أن يصيل من قيام ويومي للركوع  -وهو قائم-

برأسه ،وإن مل يتمكن يومي للركوع بعينيه ،وال يصيل من جلوس ،نعم
االحوط استحباب ًا أن يعيد صالته مع الركوع جالس ًا بمعنى أن يصيل من قيام
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فإذا وصل اىل الركوع جيلس ويركع من جلوس.
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الصورة الثانية :أن يتمكن من القيام وال يتمكن من السجود  -حتى

العريف((( -ويف هذه احلالة جيب عليه أن يصيل من قيام ويركع  -إن متكن
وإال فيجري يف حقه احلالة السابقة -فإذا وصل اىل السجود ختيرّ بني أمرين:
 -1أن يومي للسجود  -وهو قائم -برأسه فإن مل يتمكن فبعينيه.

 -2أن جيلس عىل الكريس ويضع جبهته عىل ما يصح السجود عليه فوق

الطاولة أمامه ،وهذا أفضل من سابقه.

الأمر الرابع
ال�صالة على الكر�سي
انترشت ظاهرة الصالة عىل الكرايس ،فهل لذلك أصل رشعي ،ومتى

أي حال تصح الصالة عىل الكريس؟
ويف ِّ

ج  -ال جتوز الصالة عىل الكريس إال للعاجز عن القيام وعن السجود

الرشعي والعريف((( ،ولكي يتضح احلال نذكر بعض احلاالت:

((( سيأيت بيان أن من عجز عن االنحناء التام للسجود وجب عليه االنحناء بحد يصدق عليه السجود
عرف ًا ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ،وهذا هو السجود العريف مقابل السجود الرشعي الذي
هو االنحناء التام بالرشوط االتية.
((( سيأيت يف الفصل القادم أن السجود عىل نحوين:
 -1السجود الرشعي :وهو االنحناء التام بحيث ال يكون موضع اجلبهة أعىل او أسفل من موضع
الركبتني او االهبامني – او املوقف -بأكثر من أربع أصابع مضمومة ،فالبد إ ّما أن يكون مساوي ًا او
يوجد تفاوت بمقدار أربع أصابع مضمومة او اقل.
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احلالة االوىل :أن يكون املكلف عاجز ًا عن القيام يف مجيع أفعال الصالة

وعاجز ًا عن السجود الرشعي والعريف ،ويف هذه احلالة جيوز له الصالة عىل
الكريس ،فريكع من جلوس وهو عىل الكريس ،ويف السجود خميرّ بني حالتني:
 -1أن جيلس عىل األرض ويومي للسجود برأسه.

 -2أن جيلس عىل الكريس ويسجد عىل الطاولة عىل حمل السجود وهو

األفضل.

كام أنّه جيوز له اجللوس عىل الكريس للتشهد والتسليم.

احلالة الثانية :أن يكون املكلف عاجز ًا عن القيام يف مجيع أفعال الصالة،

ولكنه يتمكن من السجود عىل األرض ولو سجود ًا عرفي ًا ،ويف هذه احلالة

يصيل من جلوس  -كام جيوز له اجللوس عىل الكريس أثناء التكبري والقراءة

والركوع ،كام جيوز له اجللوس عىل الكريس أثناء التشهد والتسليم -ولكنه
جيب عليه أن يسجد عىل األرض وال جيوز له السجود عىل الكريس الن
السجود عىل الكريس ليس بسجود ال رشعي وال عريف ،فيلزم عىل املكلف

أن يسجد عىل األرض مادام قادر ًا السجود.

احلالة الثالثة :أن يكون املكلف متمكن ًا من القيام ولكن ال يقدر عىل

 -2السجود العريف :وهو أن ال يتمكن من االنحناء التام إال أنّه يتمكن من االنحناء بحد يصدق معه
السجود عرف ًا كام لو أمكنه أن ينحني بمقدار تبقى املسافة بني جبهته واألرض شرب ًا مث ً
ال وبذلك يكون
موضع اجلبهة أعىل من موضع االهبامني والركبتني ،ومثله ال يصدق عليه السجود الرشعي ولكنه يف
نظر العرف يصدق عليه سجود ،ومن عجز عن السجود الرشعي وأمكنه أن يسجد سجود ًا عرفي ًا
وجب عليه ذلك فريفع حمل السجود اىل جبهته ويسجد عليه ،وال جيوز له أن يسجد عىل الكريس.
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السجود عىل األرض ولو سجود ًا عرفي ًا ،ويف هذه احلالة جيب عىل املكلف أن

يصيل من قيام ،فيكرب ويقرأ ويركع  -إن متكن منه وإن مل يتمكن من الركوع

يومي له برأسه وهو قائم ،-فإذا وصل اىل السجود ختيرّ بني حاالت ثالث:
 -1أن يومي للسجود برأسه وهو قائم.

 -2أن جيلس عىل األرض ويومي للسجود برأسه.
 -3أن جيلس عىل الكريس ويسجد عىل الطاولة عىل حمل السجود وهو

األفضل.

كام أنّه جيب عليه اجللوس للتشهد والتسليم ،وجيوز له اجللوس عىل

الكريس للتشهد والتسليم.

احلالة الرابعة :أن يتمكن من القيام يف بعض أفعال الصالة وال يتمكن

من القيام يف مجيعها ،كام أنه يتمكن من السجود ولو العريف ،ويف هذه احلالة

يلزمه التكبري من قيام ومتى ما عجز عن القيام جيلس ،وإذا جتددت له القدرة

عىل القيام يقوم وهكذا ،كام أنه يقدم القيام الركني عىل غريه ،ويقدم القيام
املتصل بالركوع عىل القيام أثناء التكبري عند دوران االمر بينهام  -كام تقدم-

 ،فإذا وصل اىل السجود وجب عليه أن يسجد عىل األرض وال جيوز له

السجود عىل الكريس.

احلالة اخلامسة :أن يتمكن من القيام يف بعض أفعال الصالة وعجز عن

البعض االخر ،كام أنه يعجز عن السجود حتى العريف ،وقد اتضح حكم
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هذه احلالة مما سبق بمعنى أنّه يلزمه التكبري من قيام ومتى ما عجز عن القيام
جيلس ،وإذا جتددت له القدرة عىل القيام يقوم وهكذا ،كام أنه يقدم القيام

الركني عىل غريه ويقدم القيام املتصل بالركوع عىل القيام أثناء التكبري عند
دوران االمر بينهام  -كام تقدم ،-فإذا وصل اىل السجود فهو خمري بني حاالت

ثالث:

 -1أن يومي للسجود برأسه وهو قائم.
 -2أن جيلس عىل األرض ويومي للسجود برأسه.
 -3أن جيلس عىل الكريس ويسجد عىل الطاولة عىل حمل السجود وهو

األفضل.

كام أنّه جيب عليه اجللوس للتشهد والتسليم ،وجيوز له اجللوس عىل

الكريس هلام.

الأمر اخلام�س
�آداب القيام
يستحب يف القيام:
 .1إسدال املنكبني.
 .2إرسال اليدين.
 .3وضع الكفني عىل الفخذين قبال الركبتني اليمنى عىل اليمنى

واليرسى عىل اليرسى.
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 .4ضم أصابع الكفني.
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 .5أن يكون نظره إىل موضع سجوده.
يصف قدميه متحاذيتني مستقب ً
ال هبام القبلة.
 .6أن
ّ
 .7أن يباعد بني قدميه بثالث أصابع مفرجات أو أزيد إىل شرب.
 .8أن يسوي بني قدميه يف االعتامد عليهام.
 .9أن يكون عىل حال اخلضوع واخلشوع ،فإنّه قيام عبد ذليل بني يدي

املوىل اجلليل.
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الف�صل اخلام�س
ال�سجود
جيب يف ِّ
كل ركعة سجدتان ،ومها مع ًا من األرك��ان ،فتبطل الصالة

بزيادهتام او نقيصتهام يف احلاالت التالية:

 -1تبطل الصالة بنقيصتهام عمد ًا ،فمن ترك السجدتني يف الركعة

الواحدة بطلت صالته.

 -2تبطل الصالة بنقصاهنام مع ًا سهو ًا ،فمن ترك السجدتني مع ًا  -يف

الركعة الواحدة -سهو ًا بطلت صالته.
 -3تبطل الصالة بزيادهتام عمد ًا.

 -4تبطل الصالة الواجبة بزيادهتام مع ًا سهو ًا عىل االحوط وجوب ًا ،وأ ّما

النافلة فال تبطل بزيادة السجدتني سهو ًا.

وأ ّما السجدة الواحدة فهي واجبة يف الصالة وليست ركن ًا فمن تركها

سهو ًا او عن جهل قصوري فال تبطل صالته ،وهكذا من زاد سجدة سهو ًا

او عن جهل قصوري فال تبطل صالته.

لفت نظر :حقيقة ال�سجود
ّ
إن السجود وإن كان جيب فيه وضع املساجد السبعة عىل األرض  -كام

سيأيت -ولكن حقيقته تتقوم بوضع مسجد اجلبهة  -او ما يقوم مقامه -عىل
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األرض مع االنحناء اخلاص ،وأ ّما وضع املساجد الستة (الكفني والركبتني

وإهبامي القدمني) فهي واجبة يف السجود ولكن ليست مقومة حلقيقته،
ويرتتب عىل ذلك ّ
أن الزيادة يف السجود والنقصان ترتتب عىل وضع اجلبهة
وعدم وضعها عىل األرض فمتى ما حتقق وضع اجلبهة حتقق السجود وإن

مل يضع بقية املساجد فإذا تكرر ذلك حصل زيادة يف السجود ،والعكس

صحيح فإذا مل يضع اجلبهة عىل األرض فال يتحقق السجود وإن وضع
بقية املساجد ،فإذن املدار يف زيادة السجود ونقصانه عىل وضع اجلبهة عىل
األرض وعدم وضعها ،ومنه يتضح أن الركن هو وضع اجلبهة او ما يقوم

مقامها عىل األرض ،وأ ّما وضع املساجد الستة فليس ركن ًا يف الصالة.
والكالم يقع يف أمور:

الأمر االول
واجبات ال�سجود
يلزم يف السجود عدّ ة واجبات:
األول :وضع املساجد السبعة عىل األرض :وهي اجلبهة ،والك ّفان ،والركبتان،
واإلهبامان من الرجلني.
س -1تقدّ م أن حقيقة السجود تتقوم بوضع اجلبهة او ما يقوم مقامها

عىل األرض مع االنحناء اخلاص ،ولكن ما حكم من ترك وضع بقية املساجد
عىل األرض؟

ج  -إن وضع املساجد الستة عىل األرض هو وإن كان واجب ًا حال
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يرض بالصالة تركه من غري عمد وإن كان
السجود إالّ أنّه ليس بركن ،فال ّ
الرتك يف كلتا السجدتني.

س -2هل يعترب يف املكان الذي ُيسجد عليه أن تكون أجزاؤه متصلة؟

مسجد اجلبهة اتصال أجزائه ،فيجوز مث ً
ال السجود عىل
ج  -ال يعترب يف
َ

يصح السجود عليه.
السبحة  -وهي متفرقة األجزاء -إذا كانت مصنوعة مما ّ
الثاين :الذكر

جيب يف حال السجود أن يس ّبح اهلل عز وجل او حيمده او يكرب او هيلل،

واالحوط االوىل اختيار التسبيح.

س -١إذا اختار التسبيح فامذا يقول؟

ج  -جيزي أن يقول( :سبحان ريب األعىل وبحمده) مرة واح��دة او

(سبحان اهلل) ثالث مرات.

س -٢إذا اختار التهليل (ال اله اال اهلل) او التحميد (احلمد هلل) او التكبري

(اهلل أكرب) فهل يكفي مرة واحدة؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن يكون ثالث مرات.

س -٣ما حكم من نيس الذكر حتى رفع رأسه من السجود؟
ج  -تصح صالته وال يشء عليه.

س -٤هل جيوز الرشوع بالذكر قبل الوصول إىل حد السجود؟

ج  -ال جيوز بل البد أن يضع جبهته ومساجده عىل االرض ثم يأيت
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تنبيه:

ما يفعله البعض من االتيان بالذكر أثناء اهلوي للسجود وقبل وضع

اجلبهة واملساجد عىل االرض او قبل االستقرار والطمأنينة خطأ ،ويوجب

بطالن الصالة إذا كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا.

س -٥هل جيوز االقتصار يف ذكر الركوع عىل (سبحان اهلل) مره واحدة؟

ج  -ال جيوز إال يف مورد ال�ضرورة كاملريض او يف حال ضيق وقت

الصالة.

س -6إذا نيس الذكر حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود

فام حكم صالته؟

صحت صالته وال يشء عليه.
جّ -

الثالث :املكث بمقدار الذكر الواجب

يعترب البقاء يف حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب

بمعنى أن يبقى منحني ًا وساجد ًا إىل أن يفرغ من الذكر الواجب ،فإذا رفع

رأسه من السجود قبل إكامل الذكر الواجب بطلت صالته.
الرابع :استقرار البدن حال السجود

مستقر البدن من حني الوصول إىل حد
جيب أن يكون املصيل مطمئن ًا
َ

السجود إىل أن يرفع رأسه ،فإذا كان يتحرك وال يستقر حال السجود تبطل
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صالته.
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أن استقرار البدن معترب يف السجود يف حال اإلتيان
س -١ال أشكال يف ّ

بالذكر ،ولكن هل هو معترب يف السجود إذا مل يكن مشتغ ً
ال بالذكر؟

ج  -نعم يعترب االستقرار عىل  -االحوط لزوم ًا -حتى إذا مل يكن مشتغ ً
ال

بالذكر الواجب.

س -٢ما حكم من حترك متعمد ًا حال السجود؟

ج  -تبطل صالته ،حتى وإن كانت احلركة يف حال عدم االشتغال بالذكر

الواجب عىل -االحوط لزوم ًا.-

س -٣إذا حترك حال السجود بسبب قهري  -كام لو حركته الريح او

حركه شخص -فامذا يفعل؟

ج  -االحوط لزوم ًا عليه أن يسكت حال احلركة ثم يأيت بالذكر الواجب

بعدها.

س -٤إذا حترك قهر ًا وقد أتى بالذكر الواجب حال احلركة فام حكم

صالته؟

ج  -إذا كان قد أتى به سهو ًا ال تبطل صالته وال جيب عليه إعادة الذكر

وال الصالة ،وإن كان االحوط االوىل إعادة

س -5هل يرض حتريك بعض األطراف كأصابع اليد حال السجود؟
ج  -ال يرض إال إذا ّ
أخل بصدق االستقرار عرف ًا.
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س -6إذا نيس الطمأنينة  -استقرار البدن -حال السجود وذكرها بعد

رفع الرأس من السجود فام حكم صالته؟
صحت صالته وال يشء عليه.
جّ -

املسجد
اخلامس :استقرار
َ

يعترب يف السجود استقرار املكان الذي يضع اجلبهة عليه ،فال جيزي وضع

اجلبهة عىل الوحل والطني أو الرتاب الذي ال تتمكّن اجلبهة عليه وتستقر.

س  -هل يصح السجود عىل الطني او االسفنج او القطن إذا كانت

اجلبهة تستقر وتثبت عليه ،بمعنى هل يصح وضع (الرتبة) مث ً
ال عىل قطن أو
طني أو اسفنج إذا كانت تستقر وتثبت عليه؟

ج  -نعم جيوز السجود عليه يف هذه احلالة ،ولكن إذا سجد عىل الطني

ولصق بجبهته يشء من الطني أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانع ًا عن مبارشة

اجلبهة للمسجد.

السادس :وضع املساجد يف حماهلا حال الذكر

يعترب يف السجود وضع املساجد عىل األرض حال االشتغال بالذكر ،فلو

رفع بعضها حال االشتغال بالذكر بطلت صالته إن كان عمد ًا ،وجيب تدارك

الذكر وإعادته إن فعل ذلك سهو ًا.

س  -هل جيوز رفع املساجد او بعضها يف حال السجود إذا مل يكن

مشتغ ً
ال بالذكر؟

ج  -نعم ال مانع من رفع ما عدا اجلبهة إذا مل يكن خم ً
ال باالستقرار املعترب
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حال السجود.
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السابع :اجللوس بني السجدتني

جيب رفع الرأس من السجدة األوىل اىل أن ينتصب جالس ًا مطمئن ًا.

س -1إذا نيس اجللسة بني السجدتني حتى سجد الثانية فام حكم صالته؟

صحت صالته وال يشء عليه.
جّ -

س -2ماذا يقصد من جلسة االسرتاحة؟ وهل هي واجبة يف الصالة؟

ج  -هي اجللوس بعد السجدة الثانية يف الركعة األوىل والثالثة مما ال

تشهد فيه ،بمعنى أن حم ّلها يف موضعني يف الصالة:

 -1اجللوس بعد السجدة الثانية يف الركعة األوىل يف مجيع الصلوات.
 -2اجللوس بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة يف صالة الظهر

والعرص والعشاء.

وجلسة االسرتاحة واجبة  -عىل االحوط وجوب ًا -فاالحوط وجوب ًا

للمصيل أن جيلس يف ذلك املوضع وال يقوم من السجود مبارشة اىل الركعة

القادمة  -كام يفعل أبناء العامة.-

مسجد اجلبهة أعىل من موضع الركبتني واإلهبامني وال
الثامن :أن ال يكون
َ
أسفل منه بام يزيد عىل أربعة أصابع مضمومة ،فإذا كان املوضع الذي توضع
عليه اجلبهة أعىل من موضع الركبتني او االهبامني بأكثر من أربع أصابع
مضمومة او كان أسفل من موضع الركبتني او االهبامني بأكثر من أربعة
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أصابع مضمومة فال يصح السجود ،فيعترب ّإما التساوي بني املواضع او أن
يكون االرتفاع او االنخفاض بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.
س -1هل جيوز أن يكون موضع اجلبهة أعىل او أسفل من املوضع الذي

يقف عليه املصيل بأكثر من أربعة أصابع مضمومة؟

ج  -ال يصح عىل االحوط وجوب ًا ،بل يلزم  -عىل االحوط وجوب ًا-

إ ّما املساواة بني املوضعني او أن يكون الفارق بينهام بمقدار أربعة أصابع

مضمومة او أقل.

س -2إذا وضع جبهته عىل مكان مرتفع  -أعىل من موضع القدمني او

االهبامني او موضع املوقف بأكثر من أربعة أصابع مضمومة -لعذر من سهو

أو غريه والتفت اىل ذلك أثناء الصالة ،فامذا يفعل بعد االلتفات؟
ج  -ههنا صورتان:

الصورة االوىل :أن ال يصدق عليه السجود عرف ًا  -كام لو كان املكان

مرتفعا جد ًا بمقدار نصف مرت مثالً -لزمه أن يرفع رأسه ويسجد.

الصورة الثانية :أن يصدق عليه السجود عرف ًا  -كام لو كان املوضع

مرتفع ًا بمقدار مخسة أصابع مثالً -وهنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يلتفت اىل ّ
أن املكان مرتفع بعد االتيان بالذكر الواجب
ٍ
جير جبهته إىل املوضع املساوي.
وحينئذ يميض يف صالته ،والجيب عليه أن ّ

جير
احلالة الثانية :أن يلتفت قبل االتيان بالذكر الواجب فيجب عليه أن ّ
اجلر إليه أتى
جبهته اىل املوضع املساوي واإلتيان بالذكر بعده ،وإن مل يمكن ّ
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بالذكر يف هذا احلال ومىض يف صالته.
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مس َجده كان أعىل أو
س -3إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود ّ
أن ْ

أسفل من موضع ركبتيه مث ً
ال بام يزيد عىل أربعة أصابع مضمومة ،فامذا يفعل؟
ج  -مىض يف صالته وال يشء عليه.

مسجد اجلبهة أن يكون من األرض أو نباهتا غري ما يؤكل أو
التاسع :يعترب يف َ
يصح السجود عىل احلنطة والشعري والقطن ونحو ذلك ،نعم ال
يلبس ،فال
ّ
بأس بالسجود عىل ما يأكله احليوان من النبات  -وقد تقدم تفصيل ذلك كله
يف مكان املصيل.-
يصح
مس َجده مل يكن مما
س  -إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود ّ
ّ
أن ْ
السجود عليه فامذا يفعل؟
ج  -مىض يف صالته وال يشء عليه.

العارش :طهارة مسجد اجلبهة

يعترب يف املكان الذي يضع عليه اجلبهة الطهارة – كام تقدم يف مكان

املصيل.-

س -1وهل يشرتط طهارة متام موضع اجلبهة او يكفي طهارة املقدار

املسمى للسجود؟

ج  -يكفي طهارة املقدار املسمى للسجود أي املقدار الذي يعترب وقوع

اجلبهة عليه يف السجود.

س -2هل يصح السجود عىل الرتبة التي باطنها متنجس ولكن ظاهرها
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طاهر؟

ترض نجاسة الباطن.
ج  -يصح وال ّ

متنجس ًا فهل يصح
س -3لو كان أحد وجهي الرتبة طاهر ًا واآلخر ّ

السجود عىل الوجه الطاهر؟

ج  -يصح وال ترض نجاسة الطرف االخر.

س -4هل تعترب طهارة مواضع املساجد األخرى؟

ج  -ال تعترب طهارة مواضع بقية املساجد  -كموضع اليدين والركبتني

واهبامي القدمني -فيجوز الصالة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة

إذا مل تكن النجاسة مرسية.

احلادي عرش :إباحة مسجد اجلبهة عىل االحوط لزوم ًا

يعترب إباحة املكان الذي يضع اجلبهة عليه فال يصح السجود عىل املكان

املغصوب  -كام تقدم تفصيل ذلك يف مكان املصيل.-
الأمر الثاين

املقدار الواجب و�ضعه من امل�ساجد على االر�ض
ما هو املقدار الواجب وضعه عىل األرض من املساجد السبعة فهل جيب

وضع متام املساجد او يكفي وضع مقدار معني منها؟
ج  -فيه تفصيل:
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الواجب هو أن يضع مسمى اجلبهة عىل األرض او غريها مما يصح

السجود عليه.

واملقصود من (مسمى اجلبهة) هو أن يصدق أنّه وضع جبهته عىل

األرض عرف ًا ويتحقق ذلك بوضع جزء يسري من اجلبهة عىل األرض ولو

األنملة  -أي ولو بمقدار رأس االصبع.-
كان بقدر طرف ُ

س -1وهل يلزم أن يكون ذلك املقدار من وسط اجلبهة او يصح من أي

طرف منها؟

ج  -األحوط وجوب ًا أن يكون ذلك املقدار من وسط اجلبهة (أي السطح

املحاط بخ ّطني موهومني متوازيني بني احلاجبني إىل الناصية).

س -2إذا ارتفعت اجلبهة من االرض قهر ًا فهل حتسب له سجدة او

يعيدها؟

ج  -حتسب له سجدة ،فإن كان يف السجدة االوىل أتى بالسجدة الثانية،

وإن كان يف السجدة الثانية مىض يف صالته وال يشء عليه ،حتى لو ارتفعت

قبل االتيان بالذكر الواجب.

س -3إذا ارتفعت اجلبهة من األرض قهر ًا ثم عادت قهر ًا فهل حتسب

سجدة ثانية او ال؟

ج  -ال حتسب سجدتني.

س -4بعد أن عادت اجلبهة ثانية اىل األرض قهر ًا هل يلزم االتيان
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ج  -ال يلزم ،نعم إذا كان االرتفاع قهر ًا قبل اإلتيان بالذكر فاألحوط

استحباب ًا أن يأيت به بعد أن عادت قهر ًا اىل األرض ،ولكن ال يقصد أنّه جزء
من الصالة.

س -5إذا كان بجبهته دمل أو جروح او نحو ذلك كيف يسجد؟

ج  -يلزمه اتباع اخلطوات التالية:

اوالً :إن متكن من وضع جبهته عىل األرض او ما يصح السجود عليه

ولو من غري اعتامد عليها وإنّام جمرد أن تالمس حمل السجود ،فيجب عليه

ذلك.

ٍ
 -2أن ّ
وحينئذ إن مل يستوعب
يترضر،
يتعذر عليه ذلك أو يتعسرّ أو
ّ
الدمل مث ً
ال متام اجلبهة سجد عىل املوضع السليم ولو بأن حيفر حفرية ليقع
اجلزء السليم عىل األرض واألحوط وجوب ًا -تقديم وسط اجلبهة عىل غريه

من أجزاء اجلبهة  -وقد تقدم بيانه.-

ٍ
 -3أن يفرض أن الدمل مث ً
وحينئذ يضع شيئ ًا
ال مستوعب لتامم اجلبهة

وأي جزء من الوجه يسجد عليه؟
من وجهه عىل األرضّ ،

ج  -األحوط لزوم ًا أن يسجد عىل الذقن ،فإن مل يتمكن فاالحوط لزوم ًا

األعم وإن مل يتمكن فيسجد
أن يسجد عىل اجلبينني أي طريف اجلبهة باملعنى
ّ

عىل أي جزء من أجزاء الوجه.
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 -4إن مل يتمكن من وضع يشء من وجهه عىل األرض أومأ برأسه اىل

السجود ،فإن مل يمكن أومأ بعينه.
املسجد الثاين والثالث :الكفان

والواجب وضعه عىل األرض من الك ّفني هو باطنهام.

ولكن هل يلزم أن يضع متام باطن الكف عىل األرض؟

ج  -االحوط وجوب ًا وضع متام باطن الكفني فيلزم استيعاب باطنهام

عرف ًا مع اإلمكان عىل األحوط وجوب ًا.

س -1هل جي��زي يف ح��ال االختيار وض��ع أصابع الكفني فقط عىل

األرض؟

ج  -ال جيزي عىل االحوط وجوب ًا يف حال االختيار ،وجيزي يف حال

االضطرار.

س -2إذا ضم أصابعه اىل راحة يده ،فهل جيزي السجود عىل ظهرها -

ظهر األصابع-؟

ج  -ال جيزي أيض ًا يف حال االختيار وجيزي يف حال الرضورة.

س -3كيف يسجد من قطعت يده من الزند او كان ال يتمكن من وضع

كفه عىل األرض ملرض وغريه؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن يضع ذراعه عىل األرض ،فإن مل يتمكن او كان

الذراع مقطوع ًا أيض ًا فاالحوط وجوب ًا وضع العضد عىل األرض.
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املسمى ،أي
والواجب وضعه عىل األرض من الركبتني هو بمقدار
ّ
بمقدار يصدق عليه عرف ًا أنّه وضع ركبتيه عىل األرض.
املسجد السادس والسابع :إهباما القدمني

والواجب وضعه عىل األرض هو االهبامان من القدمني وال جيب وضع

بقية األصابع وإن كان جيوز وضعها.

س -1وما هو املقدار الواجب وضعه من االهبامني؟

املسمى ،أي ما يصدق عليه أنّه وضع االهبامني عىل
ج  -يكفي وضع
ّ

األرض ولو كان بمقدار يسري.

س -2من أي جهة جيب وضع االهبامني ،من باطنهام او ظاهرمها او من

طرفهام  -رأسيهام-؟

ج  -جيزي كل ذلك ،وإن كان األحوط استحباب ًا وضع طرفيهام.
س -3من قطعت إهبام رجله هل يسقط عنه هذا الواجب او جيب أن

يضع بدهلا سائر األصابع؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن يضع بدهلا سائر األصابع.

تنبيهات:

التنبيه األول :ال يشرتط يف وضع هذه املساجد السبعة أن جيعل ثقله

عليها أزيد من املقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرف ًا ،فال جيب أن
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جيعل ثقل بدنه عىل هذه املساجد.
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التنبيه الثاين :يعترب يف السجود أن يكون عىل النحو املتعارف  -بالكيفية

املعروفة للسجود -فلو وضع املساجد عىل األرض وهو نائم عىل وجهه مل

جيزه ذلك ،نعم ال بأس بإلصاق الصدر والبطن باألرض حال السجود ،وإن

كان األحوط استحباب ًا تركه.

التنبيه الثالث :من نيس وضع عضو من األعضاء السبعة غري اجلبهة عىل

صحت صالته وال يشء عليه.
األرض وذكره بعد رفع اجلبهة ّ
الأمر الثالث
حكم من مل يتمكن من ال�سجود ال�شرعي

من مل يتمكّن من االنحناء التام للسجود  -السجود الرشعي فيجب عليه

إتباع اخلطوات التالية يف سجود:

 -1إن أمكنه االنحناء بحدّ يصدق معه السجود عرف ًا  -كام لو أمكنه أن

ينحني بمقدار تبقى املسافة بني جبهته واألرض شرب مثالً -وجب عليه أن
يرفع ما يسجد عليه إىل حدّ يتمكّن من وضع اجلبهة عليه.

 -2وإن مل يتمكّن من السجود العريف أي مل يتمكن من االنحناء بذلك

املقدار فيجب عليه أن يومي برأسه للسجود وجيعل إيامءه للسجود أكثر من

إيامئه للركوع.

وهل يلزم أن يرفع ما يصح السجود عليه اىل اجلبهة؟
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يصح السجود عليه إىل اجلبهة وإن كان أوىل.
ج  -ال يلزمه رفع ما ّ

 -3ومع العجز عن االي�ماء بالرأس يومي بعينيه فإذا أراد السجود

يغمضهام ،وإذا أراد الرفع عن السجود يفتحهام.
الأمر الرابع

حكم ن�سيان ال�سجدة وال�سجدتني
تقدم أن السجدتني مع ًا من ركعة واحدة مها من أركان الصالة بخالف

فإنا واجب غري ركني ،ويرتتب عىل نسيان السجدة او
السجدة الواحدة هّ

السجدتني بعض االحكام تتضح من خالل األسئلة االتية:

س -1من ترك سجدتني سهو ًا ولكن من ركعتني ،او زاد سهو ًا سجدتني

كل سجدة يف ركعة فام حكم صالته؟

ج  -ال تبطل صالته ،الن السجدتني إنّام يكونان ركن ًا إذا كان من ركعة

واحدة.

س -2ما حكم من نيس السجدتني من الركعة األخرية حتى س ّلم؟

حلدَ ث رجع
ج  -إن ذكرمها قبل أن يأيت بام ينايف الصالة عمد ًا وسهو ًا كا َ

وأتم صالته وسجد سجديت السهو لزيادة السالم سهو ًا عىل
وتداركهام
ّ
األحوط وجوب ًا.
وأ ّما إذا ذكرمها بعد اإلتيان بيشء من املنافيات بطلت صالته.
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س -3ما حكم من نيس سجدة من الركعة األخرية وذكرها بعد السالم؟
ج  -إذا تذكرها قبل اإلتيان بام ينايف الصالة عمد ًا وسهو ًا  -أي قبل

أن يصدر منه احلدث او ما يوجب حمو صورة الصالة كام سيأيت -رجع

وأتم صالته وسجد سجديت السهو لزيادة السالم سهو ًا عىل
وتداركها
ّ
األحوط وجوب ًاــ.

وأ ّما إذا ذكرها بعد اإلتيان باملنايف قضاها ،واألحوط استحباب ًا أن يأيت

بسجديت السهو.

س -4ما حكم من نيس السجدتني حتى دخل يف الركوع بعدمها أي

ركوع الركعة التالية؟

ج  -بطلت صالته عىل األحوط لزوم ًا.
س -5ما حكم من نيس السجدتني وتذكرمها قبل الركوع للركعة

التالية؟

ج  -وجب عليه الرجوع واالتيان هبام  -سوا ًء تذكر قبل القيام ام أثناء

القيام ام أثناء القراءة او التسبيح للركعة التالية ام اثناء اهلوي للركوع وقبل

الوصول اىل حد الركوع.-

س -6ما حكم من نيس سجدة واحدة؟
ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا تذكرها بعد الصالة وجب عليه قضاؤها.
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 -3أن يتذكرها بعد ما دخل يف الركوع فيميض يف صالته ويقضيها بعد

الصالة.

الأمر اخلام�س
�آداب ال�سجود
يستحب يف السجود:

 .1التكبري حال االنتصاب بعد الركوع ،ونؤكد :إن استحباب التكبري

هو بعد االنتصاب من الركوع ،فام يفعله البعض من التكبري حال اهلوي اىل

السجود غري صحيح ،وإذا قصد به الترشيع يكون حمرم ًا بحرمة ترشيعية.
 .2رفع اليدين حال التكبري.

 .3السبق باليدين إىل األرض ،بحيث يداه يالقيان األرض قبل ركبتيه.
 .4استيعاب اجلبهة يف السجود عليها.
 .5اإلرغام باألنف  -أي يلصق أنفه بالرتاب ونحوه.-

 .6بسط اليدين مضمومتي األصابع حتى اإلهبام حذاء األذنني متوجه ًا

هبام إىل القبلة.

 .7أن يشغل نظره إىل طرف األنف حال السجود.
 .8الدعاء قبل الرشوع يف الذكر فيقول( :اللهم لك سجدت ،وبك
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آمنت ،ولك أسلمت ،وعليك توكلت ،وأنت ريب سجد وجهي للذي
خلقه ،وشق سمعه وبرصه احلمد هلل رب العاملني تبارك اهلل أحسن اخلالقني)

وتكرار الذكر ،واخلتم عىل الوتر  -أي عندما يكرر الذكر السابق خيتمه بعدد
فردي كأن يكرره ثالث مرات او مخسة وهكذا.-

 .9اختيار التسبيح واختيار الكربى منه (سبحان ريب األعىل وبحمده)

وتثليثها ،واألفضل ختميسها ،واألفضل تسبيعها.
 .10أن يسجد عىل األرض بل الرتاب.

 .11مساواة موضع اجلبهة للموقف متام ًا ،بل مساواة مجيع املساجد

ملوضع اجلبهة وللموقف.

 .12الدعاء يف السجود بام يريد من حوائج الدنيا واآلخرة ،خصوص ًا

الرزق فيقول( :ياخري املسؤولني ،وياخري املعطني ارزقني وارزق عيايل من
فضلك ،فإنك ذو الفضل العظيم) ،وال خيتص الدعاء بالسجدة األخرية من

الركعة األخرية.

 .13التورك يف اجللوس بني السجدتني وبعدمها ،ومعنى التورك :أن

جيلس عىل فخذه اليرسى ،جاع ً
ال ظهر قدمه اليمنى عىل باطن اليرسى.

 .14أن يقول يف اجللوس بني السجدتني( :أستغفر اهلل ريب وأتوب إليه).

 .15أن يكبرّ بعد الرفع من السجدة األوىل بعد اجللوس مطمئن ًا ،ويكبرّ
للسجدة الثانية وهو جالس – قبل اهلوي للسجدة الثانية -ويكرب بعد الرفع
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من الثانية بعد أن جيلس مطمئن ًا ،ويرفع اليدين حال التكبريات.

 .16وضع اليدين عىل الفخذين حال اجللوس اليمنى عىل اليمنى،

واليرسى عىل اليرسى.

 .17يستحب للرجل التجايف حال السجود عن األرض أي رفع

الذراعني عن االرض.

 .18يستحب للرجل التجنح بمعنى أن يباعد بني عضديه عن جنبيه

ويديه عن بدنه.

 .19أن يصيل عىل النبي وآله يف السجدتني.
 .20أن يقوم رافع ًا ركبتيه قبل يديه.

 .21أن يقول بني السجدتني( :اللهم اغفر يل ،وارمحني ،وأجرين ،وادفع

عني ،إين ملا أنزلت إيل من خري فقري ،تبارك اهلل رب العاملني).

 .22أن يقول عند النهوض( :بحول اهلل وقوته أقوم وأقعد وأركع

وأسجد) أو (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) أو (اللهم بحولك وقوتك أقوم

وأقعد) ويضم إليه (وأركع وأسجد).

 .23أن يبسط يديه عىل األرض ،معتمد ًا عليها للنهوض.
 .24أن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ،والتسبيح.
 .25أن يبارش األرض بكفيه.
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 .26يستحب زيادة متكني اجلبهة من االرض.
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 .27ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتني عند اهلوي للسجود -

أي تضع ركبتيها عىل األرض قبل يدهيا عكس الرجل.-

 .28ويستحب للمرأة عدم جتايف ذراعيهام بل تفرش ذراعيها عىل

االرض ،وتلصق بطنها باألرض ،وتضم أعضاءها وال ترفع عجيزهتا حال

النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.
ما يكره يف السجود:

 .1يكره اإلقعاء يف اجللوس بني السجدتني بل بعدمها أيض ًا ،واالقعاء

هو أن يعتمد بصدر قدميه عىل األرض وجيلس عىل عقبيه.

 .2ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا مل يتولد من النفخ حرفان وإال

مل جيز.

 .3وأن ال يرفع بيديه عن األرض بني السجدتني.
 .4وأن يقرأ القرآن يف السجود.
الأمر ال�ساد�س
�سجود التالوة
جيب السجود عند قراءة آيات السجدة من سور العزائم األربع ،ويسمى

ذلك بسجود التالوة ،وسور العزائم فيها آية جيب السجود عند قراءهتا او

االستامع اليها وهي :سورة السجدة عند قوله تعاىل( :وهم ال يستكربون)،
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وسورة فصلت عند قوله( :تعبدون) ،وسورة (النجم) و(العلق) يف آخرمها.
والواجب هو السجود عىل املستمع إذا مل يكن يف حال الصالة الواجبة،

وأ ّما إذا كان فيها أومأ إىل السجود ،وسجد بعد الصالة عىل األحوط لزوم ًا،
وال جيب السجود بسامع اآلية إذا مل ينصت هلا  -كام تقدم كل ذلك يف األمر

األول من القراءة.-

ويستحب السجود يف أحد عرش موضع ًا:

ون﴾.
﴿و َل ُه َي ْس ُجدُ َ
 .1يف األعراف عند قوله تعاىلَ :

﴿وظِلاَ ُل ُهم بِا ْل ُغدُ ِّو َوالآْ َص ِ
ال﴾.
 .2ويف الرعد عند قوله تعاىلَ :
ْ

ون َما﴾.
﴿و َي ْف َع ُل َ
 .3ويف النحل عند قوله تعاىلَ :

﴿و َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشو ًعا﴾.
 .4ويف بني إرسائيل عند قوله تعاىلَ :

﴿خ ُّروا ُس َّجدً ا َو ُبكِ ًّيا﴾.
 .5ويف مريم عند قوله تعاىلَ :

اء﴾
 .6ويف سورة احلج يف موضعني عند قوله﴿ :إِ َّن ال َّل َه َي ْف َع ُل َما َي َش ُ
ون﴾.
وعند قولهَ ﴿ :ل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ورا﴾.
 .7ويف الفرقان عند قولهَ :
﴿وزَا َد ُه ْم ُن ُف ً

﴿ر ُّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِيمِ﴾.
 .8ويف النمل عند قولهَ :
ِ
َاب﴾.
﴿و َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
 .9ويف (ص) عند قولهَ :
ون﴾.
 .10ويف االنشقاق عند قوله﴿ :لاَ َي ْس ُجدُ َ
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واألوىل السجود عند كل آية فيها ذكر السجود.
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الأمر ال�سابع
ما يعترب يف �سجود التالوة
سجود التالوة هو سجدة واحدة ،وجيب فيها ثالثة امور:
 -1النية.

 -2إباحة املكان عىل االحوط وجوب ًا.

 -3وضع اجلبهة عىل األرض أو ما يف حكمها عىل األحوط وجوب ًا.
ويستحب فيه الذكر الواجب يف سجود الصالة.

واألح��وط استحباب ًا السجود فيه عىل األعضاء السبعة ،واالح��وط

استحباب ًا عدم اختالف املسجد عن موضع اإلهبامني والركبتني بل واملوقف

أزيد من أربع أصابع مضمومات.
وال جيب فيه:

 -1ال جتب تكبرية االفتتاح وال التشهد وال التسليم ،نعم يستحب

التكبري للرفع منه ،بل األحوط استحباب ًا عدم تركه.

 -2ال يشرتط فيه الطهارة من احل��دث وال اخلبث ،وال االستقبال

وال طهارة حمل السجود وال السرت وال صفات الساتر ،بل يصح حتى يف

املغصوب.
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ج  -نعم يتكرر ،فإذا استمع آلية السجدة مرتني وجب عليه السجود

مرتني وهكذا إذا استمع هلا مرة وقرأها فيجب عليه السجود مرتني.

س -2إذا استمع آلية السجدة أكثر من مرة او قرأها واستمع هلا أكثر من

مرة ولكن شك يف عدد املرات فدار االمر بني األقل واألكثر  -كام لو دار بني
األربع واخلمس -فامذا جيب عليه؟

ج  -جاز له االقتصار عىل األقل  -يسجد أربع مرات.-

س -3لو كان عليه سجود متعدد للتالوة فهل يلزم عليه بعد كل سجدة

أن جيلس منتصب ًا ثم يعود للسجود الثاين؟

ج  -ال جيب عليه ذلك بل يكفي رفع اجلبهة ثم وضعها من دون رفع

بقية املساجد أو اجللوس.

الأمر الثامن
�سجود ال�شكر
يستحب السجود شكر ًا هلل تعاىل عند جتدد كل نعمة ودفع كل نقمة

وعند تذكر النعمة او دفع النقمة ،كام يستحب السجود عند التوفيق ألداء
كل فريضة ونافلة ،بل كل فعل خري ،ومنه إصالح ذات البني.

ويكفي يف سجود الشكر سجدة واحدة ،واألفضل سجدتان ،فيفصل

بينهام بتعفري اخلدين  -جعلهام عىل الرتاب ونحوه -أو اجلبينني أو اجلميع،
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مقدم ًا األيمن عىل األيرس ثم وضع اجلبهة ثاني ًا.
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و ال جيب يف سجود الشكر إال يشء واحد وهو أن يكون عىل ما يصح

السجود عليه عىل االحوط وجوب ًا.

واألحوط استحباب ًا السجود عىل املساجد السبعة.

ويستحب يف سجود الشكر أمور:
 .1افرتاش الذراعني.

 .2وإلصاق الصدر والبطن باألرض.
 .3وأن يمسح موضع سجوده بيده ،ثم يمرها عىل وجهه ،ومقاديم

بدنه.

 .4وأن يقول فيه( :شكر ًا هلل شكر ًا هلل) أو مائة مرة (شكر ًا شكر ًا) أو

مائة مرة (عفو ًا عفو ًا) أو مائة مرة (احلمد هلل شكر ًا) وكلام قاله عرش مرات

قال( :شكر ًا للمجيب) ثم يقول( :يا ذا املن الذي ال ينقطع أبد ًا ،وال حيصيه

غريه عدد ًا ،ويا ذا املعروف الذي ال ينفد أبد ًا ،يا كريم يا كريم يا كريم) ،ثم
يدعو ويترضع ويذكر حاجته.

وقد ورد يف بعض الروايات غري ذلك.
تنبيهان:

التنبيه األول :السجود من املستحبات النفسية ،فيستحب السجود هلل

تعاىل ولو من غري سبب ،بل هو من أعظم العبادات ،وقد ورد أنّه أقرب ما
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التنبيه ال��ث��اين :حي��رم السجود لغري اهلل ت��ع��اىل ،م��ن دون ف��رق بني

املعصومني وغريهم ،وما يفعله بعض الشيعة يف مشاهد األئمة
من السجود امام الرضيح املقدس ليس سجود ًا لألئمة – صلوات اهلل عليهم-
وإنّام هو سجود هلل تعاىل شكر ًا عىل توفيقهم لزيارهتم واحلضور يف
مشاهدهم ،مجعنا اهلل تعاىل وإياهم يف الدنيا واآلخرة إنه أرحم الرامحني.
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الف�صل ال�ساد�س
الت�شهد
وهو واجب يف الصالة يف موارد:
األول :يف الركعة الثانية بعد السجدة الثانية يف صالة الظهرين والعشاءين،

ويسمى بالتشهد الوسط.

الثاين :يف الركعة األخرية بعد السجدة الثانية وقبل التسليم يف مجيع

الصلوات ،ويسمى بالتشهد األخري.

الثالث :جيب تشهد واح��د يف صالة االحتياط  -وإن كانت ركعة

واحدة.-

الرابع :جيب تشهد واحد يف صالة الوتر إذا أتى هبا منفصلة كام هو

األفضل  -وقد تقدم ويأيت بيان كيفيتني لصالة الوتر.-
والكالم يقع يف أمور:
الأمر االول
كيف ّية الت�شهد

األحوط لزوم ًا يف كيف ّيته أن يقول( :أشهد أن ال إله إالّ اهلل وحده ال

أن حممد ًا عبده ورسوله ،اللهم ّ
رشيك له ،وأشهد ّ
حممد وآل حممد).
صل عىل ّ
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التشهد مع اإلمكان ولو بأن يتبع غريه فيل ّقنه ،وإذا مل يتمكّن
وجيب تع ّلم
ّ

من التع ّلم لضيق الوقت ونحوه أتى بام يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه

ويرتجم الباقي عىل األحوط لزوم ًا.

وإذا عجز عن ذلك فاالحوط وجوب ًا أن يرتجم كل التشهد ،وإذا عجز

عن ذلك أيض ًا فاالحوط وجوب ًا أن يأيت بأي ذكر يعرفه ،واالحوط وجوب ًا أن
يكون الذكر بقدر التشهد ال أقل منه.

الأمر الثاين
ما يعترب يف الت�شهد
التشهد ُأمور:
جيب يف
ّ

 -1أن يكون باللغة العربية ،وإذا عجز يأيت بام متكن ويرتجم الباقي عىل

االحوط وجوب ًا  -كام تقدم.-

 -2أداؤه صحيح ًا وفق النهج العريب.
 -3اجللوس أثناء التشهد مع القدرة عىل اجللوس ،وإذا مل يقدر يأيت به

عىل الكيفية التي يتمكن منها ولو كان قائ ًام.
وهل يعترب يف اجللوس كيف ّية خاصة؟

ج  -ال يعترب وإنام يستحب فيه التورك – كام يأيت.-
 -4الطمأنينة وعدم احلركة واالضطراب عند اشتغاله بالتشهد.

 -5املواالة بني كلامته وفقراته ،بأن يأيت هبا متعاقبة عىل نحو يصدق عليه
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يرض الفصل
عنوان
ّ
التشهد ،وال يفصل بني فقراته بفرتات زمنية طويلة ،وال ّ
بينها باألذكار الواردة عن املعصومني  -صلوات اهلل عليهم.-
الأمر الثالث
حكم ن�سيان الت�شهد
مرة ينسى املصيل التشهد األول ،وأخرى ينسى التشهد األخري ،وثالثة

ينسى اجللوس يف التشهد ،ورابعة ينسى الطمأنينة ،فهنا صور أربع:

التشهد األول  -األوسط -وهنا ثالث حاالت:
الصورة االوىل :أن ينيس
ّ
احلالة االوىل :أن يتذكر بعد الصالة ،ويف هذه احلالة تصح صالته ويلزمه

االتيان بسجديت السهو.

احلالة الثانية :أن يتذكره أثناء الصالة وقبل أن يدخل يف الركوع الذي

بعده فيلزمه الرجوع واالتيان به.

احلالة الثالثة :أن يتذكّره بعد الدخول يف الركوع فيمىض يف صالته ويأيت

بسجديت السهو بعد الصالة.

وهل جيب عليه قضاء التشهد بعد الصالة؟

ج  -ال جيب عليه وإن كان األحوط استحباب ًا أن يقضيه بعد الصالة.
التشهد األخري حتى يس ّلم ،وهنا حالتان:
الصورة الثانية :أن ينسى
ّ

احلالة االوىل :أن يتذكره قبل اإلتيان بام ينايف الصالة فيلزمه الرجوع

واالتيان به ثم يأيت بالسالم ثم يأيت بسجديت السهو للسالم الزائد عىل
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األحوط وجوب ًا ،والسالم الزائد هو السالم األول الذي أتى به قبل التشهد،
فإن حمل السالم هو بعد التشهد.

احلالة الثانية :أن يتذكره بعد اإلتيان باملنايف  -كام لو ذكره بعد أن صدر

منه احلدث او بعد ان تكلم مثالً -وعليه يف هذه احلالة سجدتا السهو فقط.

الصورة الثالثة :أن ينسى اجللوس يف التشهد األول وذلك بأن يتشهد

وهو قائم مثالً ،وهنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يتذكره قبل الدخول يف الركوع ،فيجب عليه أن يتداركه

بأن جيلس ويتشهد.

احلالة الثانية :أن يتذكر بعد الدخول يف الركوع ،فيميض يف صالته،

واألحوط استحباب ًا أن يأيت بعد الصالة بسجديت السهو.

الصورة الرابعة :أن ينسى الطمأنينة يف التشهد وذلك بأن يتشهد وهو

مضطرب وغري مستقر يف جلوسه ،ويف هذه احلالة يميض يف صالته ،وإن كان
األحوط األوىل أن يتداركها بأن يعيد التشهد بعد االطمئنان إذا كان تذكره

قبل الدخول يف الركوع.

الأمر الرابع
حكم ال�شك يف الت�شهد
للشك يف التشهد صورتان:

الصورة االوىل :أن يشك يف صحة التشهد بعد االتيان به او يشك يف

������

227

صحة بعض الفقرات بعد االتيان بتلك الفقرة ،ويف هذه احلالة ال يعتني

بشكه ويبني عىل صحة تشهده  -سوا ًء دخل يف اجلزء الالحق او مل يدخل..-
الصورة الثانية :أن يشك يف أصل االتيان بالتشهد او االتيان ببعض

فقراته  -وليس يف الصحة -وهنا حاالت:

احلالة االوىل :أن يشك يف االتيان بالتشهد كله قبل القيام او النهوض او

قبل الدخول يف التسليم ويف هذه احلالة يلزمه االتيان به.

احلالة الثانية :أن يشك يف االتيان بالتشهد كله بعد الدخول يف التسليم

او حني القيام او حني النهوض ،ويف هذه احلالة ال يعتني بشكه ويميض يف

صالته.

احلالة الثالثة :أن يشك يف االتيان ببعض الفقرات قبل الدخول يف الفقرة

الالحقة كام لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال رشيك

له) قبل أن يدخل يف الفقرة الالحقة وهي (وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله)،
ويف هذه احلالة يلزمه االتيان بالفقرة املشكوكة.

احلالة الرابعة :أن يشك يف االتيان ببعض الفقرات بعد الدخول يف

الفقرة الالحقة من التشهد كام لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن ال اله إال اهلل
وحده ال رشيك له) بعد أن دخل يف الفقرة الالحقة (وأشهد أن حممد ًا عبده

ورسوله) او شك هل أتى بالشهادتني بعد أن دخل يف فقرة (اللهم ّ
صل عىل
حممد وال حممد) ،ويف هذه احلالة يميض يف صالته وال يعتني بالشك.
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احلالة اخلامسة :أن يشك يف االتيان ببعض الفقرات بعد الدخول يف

اجلزء الالحق كام لو شك حني القيام او النهوض او حني التسليم يف أنّه أتى

بالشهادتني او ال ،او شك حني القيام او النهوض او حني التسليم يف أنّه اتى
بالصالة عىل النبي وآله او ال ،ويف هذه احلالة ال يعتني بشكه أيض ًا.
الأمر اخلام�س
�آداب الت�شهد
يستحب يف التشهد:

 .1اجللوس متورك ًا كام تقدم فيام بني السجدتني ،ويكره اإلقعاء فيه -

وقد تقدم بيان معنى التورك واالقعاء يف آداب السجود.-

 .2أن يقول قبل الرشوع يف الذكر( :احلمد هلل) أو يقول( :بسم اهلل وباهلل،

واحلمد هلل ،وخري األسامء هلل ،أو األسامء احلسنى كلها هلل).
 .3أن جيعل يديه عىل فخذيه منضمة األصابع.
 .4أن يكون نظره إىل حجره.

 .5أن يقول بعد الصالة عىل النبي (صلىّ اهلل عليه وآله)( :وتق ّبل شفاعته

وارفع درجته) يف التشهد األول  -االوسط.-

 .6أن يقول( :سبحان اهلل) سبع ًا بعد التشهد األول  -األوسط -ثم

يقوم.

 .7وأن يقول حال النهوض عن التشهد( :بحول اهلل وقوته أقوم

������

وأقعد).
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 .8ويستحب أن تضم املرأة فخذهيا إىل نفسها حال التشهد ،وترفع

ركبتيها عن األرض.
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الف�صل ال�سابع
الت�سليم
وهو واجب مرة يف كل صالة وآخر أجزائها ،والكالم يقع يف أمور:
الأمر الأول
كيف ّية الت�سليم
السالم له صيغتان مها:
الصيغة االوىل( :السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني).
الصيغة الثانية( :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته) ويكفي أن يقول:

(السالم عليكم) وحيذف الباقي.

وهل يكفي أن يسلم بأحدى الصيغتني او البد من اجلمع بينهام يف

التسليم؟

ج  -يكفي أن يسلم بالصيغة الثانية ،وال جيب ضم األوىل اليها.

وأ ّم��ا الصيغة االوىل فال يكفي التسليم هبا بل األح��وط وجوب ًا ضم

الصيغة الثانية اليها.

ويستحب اجلمع بني الصيغتني ،ولكن إذا قدم الصيغة الثانية اقترص
ّ

عليها وال يأيت بالصيغة االوىل بعدها.
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النبي ورمحة اهلل
كام يستحب أن يقول قبل الصيغتني( :السالم عليك أهيا ُّ

وبركاته) ،وليس ذلك من صيغ السالم ،وال خيرج به عن الصالة ،وإنّام هو

مستحب قبل التسليم.

الأمر الثاين
ما يعترب يف الت�سليم
يعترب فيه ما يعترب يف التشهد ،فيعترب فيه:
 -1أن يكون بالعربية مع اإلمكان.

 -2أداؤه صحيح ًا وفق النهج العريب.
 -3اجللوس فيه.
 -4الطمأنينة.
وحكم العاجز عن التسليم نفس حكم العاجز عن التشهد -وقد تقدم.-
الأمر الثالث
حكم ن�سيان الت�سليم
من نيس السالم له حالتان:
احلالة االوىل :أن يتذكره قبل أن يأيت بيشء من منافيات الصالة ،فيجب

عليه االتيان به – وسيأيت بيان منافيات الصالة.-

احلالة الثانية :أن يتذكره بعد االتيان بيشء من املنافيات كأن يذكره بعدما
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حلدَ ث ،أو بعد فصل طويل ٍّ
خمل هبيئة الصالة ،ويف هذه احلالة
صدر منه ا َ

تصح صالته وال يشء عليه ،وإن كان األحوط استحباب ًا إعادهتا.
الأمر الرابع
حكم ال�شك يف الت�سليم
الشك يف التسليم له صورتان:

الصورة االوىل :أن ّ
صحة السالم بعد اإلتيان به -او يشك يف
يشك يف ّ

صحة فقرة منه او يف صحة كلمة بعدما نطقها ،ويف هذه احلالة يبني عىل
الصحة وال يعتني بالشك.

الصورة الثانية :أن يشك يف أصل االتيان به – وليس يف صحته،-وله

حالتان:

احلالة االوىل :أن يشك يف االتيان به بعدما دخل يف عمل اخر او أتى

باملنايف ،ونذكر لذلك ثالثة موارد:

 -1أن يشك يف أنّه سلم او ال بعدما دخل يف صالة أخرى  -كام إذا شك

يف أنّه سلم لصالة الظهراو مل يسلم بعدما دخل يف صالة العرص-

 -2أن يشك يف أنّه سلم او ال بعدما أتى بيشء من املنافيات – كام لو

شك يف أنّه سلم او مل يسلم بعدما صدر منه احلدث او بعد التكلم.-
 -3أن يشك يف أنّه سلم او ال بعدما اشتغل بالتعقيب.

ويف مجيع هذه املوارد الثالثة ال يعتني بشكه ،ويبني عىل صحة الصالة،
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وال يشء عليه.
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احلالة الثانية :أن يشك يف االتيان به قبل ذلك  -أي قبل أن يدخل يف

صالة أخرى وقبل االتيان باملنايف وقبل االشتغال بالتعقيب -ويف هذه احلالة

يلزمه االتيان به.
تنبيهان

التنبيه األول :إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصالة وإن كان عن عذر

عىل االحوط لزوم ًا ،واما اذا احدث سهو ًا قبل التسليم فال تبطل صالته -
كام سيأيت.-

التنبيه الثاين :يستحب يف التسليم التورك يف اجللوس ،ويستحب وضع

اليدين عىل الفخذين ،ويكره اإلقعاء كام سبق يف التشهد.
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تتميم
وفيه أربعة أمور:
الأمر الأول
الرتتيب
جيب الرتتيب بني أفعال الصالة عىل النحو املتقدم فيبدأ بتكبرية االحرام

ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ ثم يقنت ثم

يركع ثم يسجد ثم يتشهد وهكذا.

ما حكم من عكس الرتتيب فقدّ م مؤخر ًا  -كام لو قدّ م الركوع عىل

القراءة مثالً-؟

ج  -هنا صور:

الصورة االوىل :أن يعكس عن علم وعمد او كان جاه ً
ال باحلكم مقرص ًا

فتبطل الصالة.

الصورة الثانية :أن يعكس سهو ًا أو عن جهل باحلكم من غري تقصري،

فهنا حاالت:

احلالة االوىل :أن يقدم ركن ًا عىل ركن ،كام إذا قدّ م السجدتني عىل الركوع،

ويف هذه احلالة تبطل صالته وال يمكنه التدارك عىل األحوط لزوم ًا.

احلالة الثانية :أن يقدم ركن ًا عىل غري ركن ،كام إذا ركع قبل القراءة،
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فيميض يف صالته ،وال يشء عليه.

احلالة الثالثة :أن يقدّ م غري الركن عىل الركن ،كام لو قدّ م السجدة االوىل

عىل الركوع ،ويف هذه احلالة جيب أن يتدارك الركوع ثم يسجد السجدتني.

احلالة الرابعة :أن يقدّ م غري األرك��ان بعضها عىل بعض ،كام لو قدم
ٍ
وحينئذ إن كان قد قرأ الفاحتة وتذكر بعد قراءهتا فيعيد
السورة عىل الفاحتة،

قراءة السورة فقط ،وإن تذكر بعد أن قرأ السورة وقبل أن يقرأ الفاحتة فيلزمه

أن يقرأ الفاحتة ويعيد قراءة السورة.

الأمر الثاين
املواالة
وهي واجبة يف أفعال الصالة ،بمعنى أن ال حيصل فصل بني أجزاء

الصالة عىل وجه ال ينطبق عىل جمموعها عنوان (الصالة).

فإذا حصل فصل بني األجزاء بنحو ال يصدق عليها عنوان الصالة كام

لو كرب تكبرية االحرام وبعد نصف ساعة مث ً
ال قرأ وبعدها بنصف ساعة

ركع وهكذا اىل أن اتى بتامم األجزاء ،فال يصدق عىل ذلك التكبري والقراءة
والركوع وغريه أنّه صالة ويف هذه احلالة تبطل الصالة حتى لو صدر ذلك

منه سهو ًا.

س -1وهل يرض باملواالة تطويل الركوع والسجود واإلكثار من األذكار
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وقراءة السور الطوال؟
ج  -ال يرض.

س -2هل املواالة بمعنى توايل األجزاء وتتابعها عرف ًا  -وإن مل يكن

معترب ًا يف صدق مفهوم الصالة -واجبة او ال؟

ج  -غري واجبة وإن كان األحوط استحباب ًا رعايتها.
س -3ما حكم من شك يف فوات امل��واالة كام لو سكت طوي ً
ال أثناء

الصالة وبعد ذلك شك يف فوات املواالة؟

ج  -جيب عليه قطع الصالة واستئنافها ،واالحوط استحباب ًا امتامها

وإعادهتا.

الأمر الثالث
القنوت
وهو مستحب يف مجيع الصلوات ،فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه

مل يثبت استحباب القنوت فيها ،واألحوط لزوم ًا اإلتيان به يف صالة الشفع

برجاء املطلوبية.

ويتأكد استحباب القنوت يف الفرائض اجلهرية خصوص ًا يف الصبح

واجلمعة واملغرب ،ويتأكد يف الوتر من النوافل.

س -1كم مرة يستحب االتيان بالقنوت يف الصالة ،وأي��ن حمله يف

ميمتت

الصالة؟
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ج  -فيه تفصيل:
 -1يستحب يف صالة اجلمعة قنوتان :قبل الركوع يف الركعة األوىل وبعد

الركوع يف الركعة الثانية.

 -2يستحب يف صالة العيد سبعة قنوتات :أربعة يف الركعة األوىل بني

كل تكبريتني قنوت ،وثالثة يف الركعة الثانية بني كل تكبريتني قنوت.

 -3يستحب يف صالة اآليات مخسة قنوتات :قبل الركوع الثاين والرابع

والسادس والثامن والعارش ،وجيوز االكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع

العارش  -كام سيأيت يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.-

 -4يف صالة الوتر قنوت واحد قبل الركوع ،وقال بعض الفقهاء (رض)

أنّه يستحب يف الوتر بعد الركوع قنوت آخر ،ولكن مل يثبت ذلك ،نعم
يستحب بعده أن يدعو بام دعا به االمام أبو احلسن موسى وهو( :هذا
مقام من حسناته نعمة منك ،وشكره ضعيف وذنبه عظيم ،وليس لذلك إال
رفقك ورمحتك ،فإنك قلت يف كتابك املنزل عىل نبيك املرسل صلىّ اهلل عليه

وآله [ كانوا قلي ً
ال من الليل ما هيجعون وباألسحار هم يستغفرون] طال
واهلل هجوعيّ ،
وقل قيامي وهذا السحر ،وأنا أستغفرك لذنويب استغفار من
ال يملك لنفسه رض ًا وال نفع ًا وال موت ًا وال حياة وال نشور ًا) ،كام يستحب

أن يدعو يف القنوت قبل الركوع يف الوتر بدعاء الفرج وهو( :ال إله إال اهلل
احلليم الكريم ال إله إال اهلل العيل العظيم ،سبحان اهلل رب الساموات السبع،
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ورب األرضني السبع ،وما فيهن وما بينهن ،ورب العرش العظيم ،واحلمد

هلل رب العاملني) ،وأن يستغفر ألربعني مؤمن ًا أموات ًا وأحيا ًء ،وأن يقول سبعني

مرة( :أستغفر اهلل ريب وأتوب إليه) ثم يقول( :أستغفر اهلل الذي ال إله إال

هو احلي القيوم ،ذو اجلالل واإلكرام ،جلميع ظلمي وجرمي وإرسايف عىل

نفيس وأتوب إليه) ،سبع مرات ،ويقول سبع مرات( :هذا مقام العائذ بك
من النار) ثم يقول( :رب أسأت وظلمت نفيس ،وبئس ما صنعت ،وهذي
يدي جزا ًء بام كسبت ،وهذي رقبتي خاضعة ملا أتيت ،وها أنا ذا بني يديك،

فخذ لنفسك من نفيس الرضا حتى ترىض ،لك العتبى ال أعود) ثم يقول:

(العفو) ثالثامئة مرة ،ويقول( :رب اغفر يل وارمحني وتب عيل ،إنك أنت
التواب الرحيم).

 -5يستحب القنوت مرة واحدة يف الصلوات اليومية ومجيع النوافل غري

ما تقدم بعد القراءة وقبل الركوع يف الركعة الثانية.
س -2هل يشرتط يف القنوت قول خمصوص؟

ج  -ال يشرتط بل يكفي فيه ما يتيرس من ذكر أو دعاء أو محد أو ثناء،

وجيزي سبحان اهلل مخس ًا أو ثالث ًا أو مرة ،واألوىل قراءة االدعية الواردة عن

املعصومني.

س -3هل جيب اجلهر بالقنوت؟

ج  -يستحب اجلهر بالقنوت لإلمام واملنفرد واملأموم ،ولكنه يكره

للمأموم أن ًيسمع االمام صوته ،فيستحب له أن جيهر من دون أن ُيسمع
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االمام.
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س -4ما حكم من يدعو بالقنوت بدعاء ملحون – فيه أخطاء باملادة او

اهليئة -او يدعو بغري العربية؟

ج  -ال تبطل صالته ولكن ال يتحقق القنوت بالدعاء امللحون أو بغري

العريب عىل األحوط لزوم ًا.
حكم من ترك القنوت

تارة ينسى القنوت وال يأيت به يف حم ّله وأخرى يرتكه عمد ًا ،فهنا صورتان:
الصورة االوىل :أن يرتكه نسيان ًا ،وهنا حاالت:

احلالة االوىل :أن يتذكره بعد اهلوي للركوع وقبل الوصول إىل حد

الركوع فريجع قائ ًام ويأيت به.

احلالة الثانية :أن يتذكره بعدما وصل إىل حد الركوع فيقضيه حني

االنتصاب بعد الركوع.

احلالة الثالثة :أن يتذكره بعد اهلوي إىل السجود قبل وضع اجلبهة عىل

االرض ،فال يرجع عىل األحوط لزوم ًا بل يقضيه بعد الصالة.

احلالة الرابعة :أن يتذكره بعد الدخول يف السجود فيقضيه بعد الصالة

جالس ًا مستقب ً
ال القبلة.

الصورة الثانية :أن يرتكه عمد ًا يف حمله أو يرتكه بعدما ذكره بعد الركوع،

فال قضاء له.
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آداب القنوت

يستحب يف القنوت أمور:
 .1التكبري قبل القنوت.
 .2ورفع اليدين حال التكبري.
 .3وضع اليدين بعد التكبري ثم رفعهام للقنوت قبال الوجه ،وقال بعض

الفقهاء (رض) :ويستحب بسطهام جاع ً
ال باطنهام نحو السامء وظاهرمها نحو

األرض.

 .4وأن تكونا منضمتني مضمومتي األصابع إالّ االهبامني.
 .5وأن يكون نظره إىل كفيه حال القنوت.
الأمر الرابع
التعقيب
وهو االشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصالة ،وقد ذكرت

الكتب املتخصصة باألدعية مجلة من أدعية التعقيب بعد الصالة نذكر بعض

املوارد:

 -1أن يكبرِّ ثالث ًا بعد التسليم ،رافع ًا يديه قبال الوجه.

 -2وأفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء (عليها السالم) ،ففي اخلرب

عن أيب عبد اهلل قال( :تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السالم) من الذكر
الكثري الذي قال اهلل عز وجل « :اذك��روا اهلل ذكرا كثري ًا») ،وعنه أيض ًا:

ميمتت
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(تسبيح فاطمة يف كل يوم يف دبر كل صالة أحب إيل من صالة ألف

ركعة يف كل يوم) ،وعن أيب جعفر قال« :ما عبد اهلل بيشء من التحميد
أفضل من تسبيح فاطمة ولو كان يشء أفضل منه لنحله رسول اهلل

فاطمة.»
وكيف ّيته:

(اهلل أكرب) أربع ًا وثالثني ،ثم (احلمد هلل) ثالث ًا وثالثني ،ثم (سبحان اهلل)

ثالث ًا وثالثني.

 -3قراءة احلمد ،وآية الكريس ،وآية شهد اهلل ،وآية امللك.
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الف�صل الثامن
مكروهات ال�صالة
يكره يف الصالة:
 .1االلتفات بالوجه قلي ً
ال وبالعني.
 .2والعبث باليد واللحية والرأس واألصابع،

ِ .3
والقران بني السورتني يف الفريضة إال فيام استثني من القران بني
سوريت (الفيل) و(االيالف) وبني (الضحى) و(أمل نرشح) كام تقدم

 .4ونفخ موضع السجود.
 .5والبصاق.
 .6وفرقعة األصابع.
 .7والتمطي.
 .8والتثاؤب.
 .9ومدافعة البول والغائط والريح.
 .10والتكاسل.
 .11والتناعس.

ةالصلا تاهوركم

 .12والتثاقل.
 .13واالمتخاط.
 .14ووصل إحدى القدمني باألخرى بال فصل بينهام.
 .15وتشبيك األصابع.
 .16ولبس اخلف أو اجلورب الضيق.
 .17وحديث النفس.
 .18والنظر إىل نقش اخلاتم واملصحف والكتاب.
 .19ووضع اليد عىل الورك متعمد ًا.

وغري ذلك مما ذكر يف املفصالت.
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المقصد الخامس
مبطالت الصالة

247

الصلا تالطبم

مبطالت ال�صالة
مبطالت الصالة اثنا عرش أمر ًا:
األول :أن تفقد الصالة شيئ ًا من أجزائها – كام لو ترك الركوع او السجود او
غري ذلك -أو رشوطها – كام لو صىل من غري وضوء او صىل بساتر مغصوب
او بلباس من امليتة او غري ذلك -عىل التفصيل املتقدّ م يف املسائل املتعلقة هبا.
الثاين :احلدث أثناء الصالة

إذا أحدث املصليّ باألصغر او األكرب أثناء صالته ولو يف اآلنات املتخ ّللة

بني أفعال الصالة  -كام لو أحدث يف الفرتة ما بني القراءة والركوع مثالً-
فقد بطلت صالته ،حتى لو صدر منه احلدث سهو ًا أو اضطرار ًا.

س  -ما حكم من صدر منه احلدث سهو ًا او اضطرار ًا بعد السجدة

األخرية من الركعة األخرية؟

ج  -تبطل صالته عىل األحوط لزوم ًا.

س -2ما حكم من صدر منه احلدث سهو ًا قبل السالم بمعنى أنّه نيس

السالم وأحدث ثم تذكره؟

ج  -تصح صالته ،ولكن االحوط استحباب ًا إعادة الصالة – كام تقدم.-

تنبيه:

مر حكم نايس
قد تقدّ م بيان حكم دائم احلَدَ ث يف مسائل الطهارة ،كام ّ
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السالم اىل أن حيدث يف الفصل السابق.
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الثالث :التكفري عىل األحوط لزوم ًا

والتكفري هو أن يضع املصيل إحدى يديه عىل األُخرى خضوع ًا وتأ ّدب ًا

كام ُيتعارف عند بعض املذاهب االسالمية ،وهو مبطل للصالة عىل االحوط
لزوم ًا سوا ًء قصد انّه جزء من الصالة او مل يقصد.

حمرم رشع ًا كام أنّه مبطل للصالة؟
س -1هل التكفري ّ

مرشع فيكون قد
ج  -هو حمرم بحرمة ترشيعية ،بمعنى إذا قصد أنّه ّ

يرشعه ،ومثل تلك احلرمة تسمى
ارتكب حرمة ألنّه نسبه اىل الشارع وهو مل ّ

ترشيعية مقابل احلرمة الذاتية كحرمة رشب اخلمر والزنا ونحو ذلك من

املحرمات يف الرشيعة بحرمة ذاتية.

ّ
كحك
س -2لو فعل التكفري ال بقصد اخلضوع والتأدب بل بقصد آخر

يده مث ً
ال فهل يكون حمرم ًا وتبطل به الصالة؟
ج  -ال حيرم وال تبطل به الصالة.

س -3ما حكم التكفري إذا وقع سهو ًا او يف حال التقية؟

املحرم واملبطل هو ما كان عمد ًا
ج  -ال حيرم وال تبطل به الصالة فإن
ّ

ويف حال الصالة.

الرابع :االلتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب اإلخالل باالستقبال

الصلا تالطبم

املعترب يف الصالة.
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وتفصيل ذلك:

االلتفات له صورتان:
الصورة االوىل :االلتفات اليسري الذي ال خيرج معه املصليّ عن كونه

مستقب ً
ال للقبلة كااللتفات بصفحة الوجه اىل اليمني او اليسار او دون ذلك،

بصحة الصالة وإن كان مكروه ًا.
يرض
ّ
ومثله ال ّ

الصورة الثانية :االلتفات عن القبلة بكل البدن ،وهذا له حالتان:

احلالة االوىل :أن يكون ذلك االلتفات عن عذر كام لو حصل سهو ًا أو

قهر ًا بسبب ريح او زحام ونحو ذلك ،وهنا شقان:

الشق األول :أن يكون االلتفات بالبدن فيام بني اليمني واليسار أي

بدرجة أقل من (.)90

وهذا ال يوجب بطالن الصالة فال جتب اإلعادة يف الوقت وال القضاء

التوجه إىل القبلة
خارج الوقت ،ولكن إذا زال العذر يف أثناء الصالة لزم
ّ

فور ًا.

الشق الثاين :أن يكون االلتفات بالبدن أز َيد من ذلك أي بدرجة ()90

او أكثر اىل أن يبلغ حدّ االستدبار ،وهذا يوجب بطالن الصالة يف بعض
الفروض دون بعض ،فهنا فرضان:

الفرض األول :أن يكون املكلف ساهي ًا ،أي يلتفت بدرجة ( )90او
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أكثر سهو ًا ،وهنا ثالثة أنحاء:
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 -1أن يتذكّر يف وقت يتّسع إلعادة الصالة وإدراك ولو ركعة منها داخل

الوقت فيجب عليه إعادة الصالة.

 -2أن يتذكّر يف وقت ال يتّسع إلعادة الصالة وإدراك ولو ركعة منها

داخل الوقت فال جتب عليه إعادة الصالة.

 -3أن يتذكّر بعد خروج الوقت فال جيب عليه القضاء.

الفرض الثاين :أن يكون املكلف مقهور ًا ،أي يلتفت بدرجة ( )90او

أكثر قهر ًا بسبب ريح او زحام ونحو ذلك ،وهنا نحوان:

 -1أن يتمكّن من إدراك ركعة بال التفات فيجب عليه إعادة الصالة.
أتم صالته وال جيب عليه
 -2وإن مل يتمكّن من إدراك ركعة بال التفات ّ

قضاؤها.

احلالة الثانية :االلتفات عن القبلة بكل البدن من دون عذر ،وهذا يوجب

بطالن الصالة.

س  -ما حكم االلتفات بالوجه إىل جهة اليمني أو اليسار التفات ًا فاحش ًا
بحيث يوجب ّيل العنق ورؤية جهة اخللف امجاالً وإن مل َير مجيع ما خلفه؟
ج  -حكمه حكم االلتفات بكل البدن فيأيت فيه التفصيل املتقدم فإن

حصل سهو ًا او قهر ًا فال يرض ،وإن حصل عمد ًا أبطل الصالة.

الصلا تالطبم

اخلامس :القهقهة
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والقهقهة هي الضحك املشتمل عىل الصوت واملدّ والرتجيع.

وهي تبطل الصالة يف حالتني:
 -1أن تكون بغري اختياره ولكن مقدّ متها اختيارية ،كام لو استمع

باختياره اىل ما يوجب القهقهة.

 -2أن تكون بغري اختياره ،ومقدماهتا غري اختيارية أيض ًا ،وهذه تبطل

الصالة عىل األحوط لزوم ًا إذا وسع الوقت لإلعادة ،وأ ّما إذا مل يسع الوقت

لإلعادة فال تبطل الصالة.

وال تبطل هبا الصالة إذا كانت عن سهو بأن نيس أنّه يف الصالة وقهقه

فال تبطل صالته.

وامحر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت
س  -لو امتأل جوفه ضحك ًا
ّ

فهل تبطل صالته؟

ج  -االحوط لزوم ًا إعادهتا.

السادس :تعمد البكاء عىل االحوط لزوم ًا

فإنّه يبطل الصالة عىل األحوط لزوم ًا إذا كان ألمر من أمور الدنيا او

لذكر ميت  -سواء اشتمل عىل الصوت ام كان بدون صوت-

وما حكم البكاء إذا صدر من غري اختياره بأن غلبه البكاء فلم يملك
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ج  -يبطل الصالة وإن مل تكن مقدماته اختيارية عىل االحوط لزوم ًا،

نعم لو مل يقدر يف الوقت إال عىل الصالة باكي ًا صحت صالته.
وال تبطل الصالة بالبكاء يف احلاالت التالية:

 -1إذا كان عن سهو بأن نيس أنّه يف الصالة وبكى عىل ميت او ألمر من

أمور الدنيا.

 -2كام ال بأس به اختيار ًا إذا كان ألمر اخروي كاخلوف من اهلل عز وجل،

او شوق ًا اليه ،او اخلوف من العذاب أو الطمع يف اجلنّة ،أو كان خضوع ًا هلل

سبحانه وتذل ً
ال ولو ألجل طلب أمر دنيوي.

 -3البكاء عىل سيد الشهداء او ليشء من مصائب أهل البيت  -سالم

التقرب به إىل اهلل.
اهلل عليهم -إذا كان راجع ًا اىل االخرة وألجل ّ
السابع :ما كان ماحي ًا لصورة الصالة عند املترشعة

كل عمل ّ
ّ
خيل هبيئة الصالة عند املترشعة  -كالرقص والوثبة  -القفزة-

واالشتغال بمثل اخلياطة والنساجة باملقدار املعتد به ونحو ذلك -يبطل
الصالة ،وهكذا االكل والرشب إذا كان ماحي ًا لصورة الصالة ،وأ ّما إذا مل

يكونا ماحيني فسيأيت حكمهام.

س -1لو صدر ما يوجب حمو صورة الصالة سهو ًا فهل تبطل به الصالة؟

ج  -نعم تبطل الصالة فإنّه ال فرق يف البطالن به بني صوريت العمد

الصلا تالطبم

والسهو.
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س -2ما حكم حركة اليد واإلشارة هبا والتصفيق للتنبيه أثناء الصالة،

واالنحناء لتناول يشء من األرض ،وامليش إىل إحدى اجلهات بال انحراف

عن القبلة ،وقتل احلية والعقرب ومحل الطفل وإرضاعه ،وعدّ الركعات
باحلىص او السبحة ونحو ذلك؟

ج  -كل ذلك ال يبطل الصالة عند املترشعة وال ينافيها ،ولكنه إذا مشى

أثناء الصالة يلزمه السكوت عن القراءة او التسبيح او الذكر  -كام تقدم.-
حكم إدخال صالة يف صالة

من أدخل صالة يف أخرى فله صورتان:
الصورة االوىل :أن يأيت بصالة األم��وات  -التي ال رك��وع فيها وال

سجود -يف اثناء صالة أخرى كصالة الظهر او العرص مثالً ،وهذا ال يرض
وال يوجب بطالن الصالة.

الصورة الثانية :أن ُيدخل صالة ذات ركوع وسجود يف صالة أخرى

ذات ركوع وسجود كام لو أدخل صالة الظهر يف صالة العرص ،وهنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يفعل ذلك عمد ًا ،ويف هذه احلالة تبطل الصالة االوىل

وتصح الثانية ،ويستثنى من ذلك موردان:

األول :إذا رشع يف صالة اآليات فتبني ضيق وقت اليومية فإنّه يقطعها

ويأيت باليومية ثم يعود إىل صالة اآلية فيكملها من حمل القطع  -كام سيأيت.-

254

الفقه املي�سر /العبادات

الثاين :إذا رشع يف صالة اآليات وخاف فوت وقت فضيلة الصالة

اليومية جاز له قطع صالة اآليات واالتيان باليومية ثم يعود إىل صالة اآلية

من حمل القطع ،وإن كان األحوط استحباب ًا ترك ذلك.

وأ ّما يف غري هذين املوردين فتبطل الصالة االوىل وتصح الثانية.

احلالة الثانية :أن يفعل ذلك سهو ًا ويتذكر يف أثناء الصالة ،فإن كان

التذكر قبل الركوع أتم الصالة االوىل إال إذا كانت الثانية وقتها ضيق فيتمها،

وإن كان التذكر بعد الدخول يف الركوع بطلت االوىل عىل األحوط لزوم ًا،
ٍ
حينئذ إمتام الثانية إال إذا كانت االوىل وقتها ضيق فيقطع الثانية ويعيد
وله
االوىل.

س  -ما حكم من أتى بفعل كثري أو سكوت طويل يف أثناء الصالة

وشك يف فوات املواالة وحمو صورة الصالة؟

ج  -جيب عليه قطع الصالة واستئنافها ،واألحوط استحباب ًا إمتامها ثم

إعادهتا.

الثامن :األكل والرشب

ومها يبطالن الصالة وإن كانا قليلني ،إذا أوجبا حمو صورة الصالة بحيث

من يراه يقول عنه إنّه يأكل ال يصيل ،بل مها يبطالن الصالة حتى إذا مل يكونا

ماحيني لصورة الصالة عىل األحوط لزوم ًا  -بال فرق بني النافلة وغريها.-

الصلا تالطبم
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س -1هل جيوز ابتالع السكر املذاب يف الفم وبقايا الطعام أثناء الصالة؟
ج  -نعم جيوز وال يبطل الصالة.

س -2ما حكم من أكل أو رشب سهو ًا؟

ج  -إذا بلغ االكل والرشب حد ًا تنمحي به صورة الصالة بطلت صالته

كام تقدم ،وإن مل يبلغ ذلك فال تبطل الصالة.
حكم رشب املاء أثناء النافلة

تقدم أن رشب املاء أثناء الصالة مبطل هلا ولكن يستثنى من مبطلية

الرشب ما إذا كان مشغوالً بالنافلة كالوتر ،وقد نوى أن يصوم الغد ،وكان
الفجر قريب ًا خيشى مفاجأته ،وهو عطشان واملاء أمامه أو قريب ًا منه قدر

خطوتني أو ثالث ًا ،فإنّه جيوز له التخطي واالرتواء ثم الرجوع إىل مكانه من
دون أن يستدبر القبلة فيتم صالته.

س -1هل احلكم خمتص بصالة الوتر؟

ج  -ال خيتص هبا بل يشمل كل نافلة بالقيود املتقدمة.

س -2هل احلكم خمتص بالنافلة املستحبة او يشمل ما وجبت بالنذر

وغريه؟

ج  -يشمل ما وجبت بالنذر وغريه.

س -3هل االستثناء خمتص بالرشب او يشمل االكل؟

ج  -خمتص بالرشب بالقيود املتقدمة فال يشمل االكل وغريه.
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وهو قول (آمني) بعد قراءة سورة الفاحتة ،وهو مبطل للصالة إذا أتى به

املأموم عامد ًا يف غري حال التق ّية.

س -1لو أتى املأموم بالتأمني سهو ًا فهل تبطل صالته؟

ج  -ال تبطل.

س -2لو اتى املأموم بالتأمني تقية وخوف ًا عىل نفسه فهل تبطل صالته؟
ج  -ال تبطل بل قد جيب عليه يف حال التقية.

س -3إذا قال االمام او املنفرد( :آمني) بعد قراءة الفاحتة فهل تبطل

صالته؟

ج  -تبطل عىل االحوط لزوم ًا.

س -4هل التأمني حمرم رشع ًا؟

ج  -نعم ال إشكال يف حرمته ترشيع ًا إذا أتى به بعنوان أن وظيفتة رشع ًا

أن يقول (آمني) بعد قراءة الفاحتة  -بال فرق بني املأموم واالمام واملنفرد.-

مرشع واحلال أن الشارع
ومعنى احلرمة الترشيع ّية هو أن يأيت به عىل أنّه ّ

يرشعه فيكون بذلك قد نسب للشارع ما مل يرشعه وهو حرام،
املقدس مل ّ
وهذه احلرمة تسمى ترشيعية مقابل احلرمة الذاتية وهي حرمة األفعال بسبب
وجود مفسدة فيها كحرمة رشب اخلمر والغيبة والزنا ونحو ذلك.

الصلا تالطبم

ّ
الشك يف عدد الركعات عىل تفصيل سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
العارش:
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احلادي عرش :الزيادة العمد ّية بل والسهوية يف بعض املوارد.

زيادة جزء يف الصالة توجب البطالن يف احلاالت التالية.

 -1أن يزيد فيها فع ً
ال عمد ًا كزيادة الركوع او السجود او القيام وإن مل

يكن الزائد ركن ًا.

 -2أن يزيد فيها قوالً عمد ًا إذا مل يكن ذكر ًا هلل تعاىل او ذكر ًا لرسوله -

صلىّ اهلل عليه وآله -ومل يكن قرآن ًا وال دعا ًء.

 -3أن يزيد فيها سهو ًا ركعة  -بام تشتمل عليه من ركوع وسجود.-

 -4أن يزيد فيها سهو ًا ركوع ًا أو سجدتني من ركعة واحدة عىل األحوط

لزوم ًا ،وأ ّما زيادة سجدة سهو ًا او زيادة سجدتني كل واحدة من ركعة فال
يبطل الصالة – كام تقدم ويأيت زيادة تفصيل-
متعمد ًا
الثاين عرش :التك ّلم يف الصالة ّ

ويتح ّقق التكلم املبطل للصالة يف موردين:

 -1التل ّفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفه ًام إما ملعناه مثل ِ
(ق) فإنّه فعل
ّ

أمر من الوقاية فهو يفهم معناه وهو االمر بالوقاية ،أو كان مفه ًام لغري معناه

عمن سأله عن ثاين حروف
كام لو تل ّفظ ب(ب) لتلقني شخص ،أو جواب ًا ّ
املعجم.

 -2التل ّفظ بغري املفهم ملعناه وال ملعنى يف غريه ،وهذا إذا كان مركّب ًا من
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حرفني فام زاد فاالحوط وجوب ًا تركه ،وأ ّما إذا كان حرف ًا واحد ًا فال يرض.

ونلفت النظر اىل ّ
أن التكلم اختيار ًا مبطل للصالة  -سوا ًء كان ماحي ًا

لصورة الصالة كام لو كان كثري ًا بحيث من يراه يقول إنه يتكلم وال يصيل ام
مل يكن ماحي ًا لصورة الصالة.-

س -1ما حكم من تكلم اضطرار ًا او اكراه ًا يف أثناء الصالة؟

ج  -تبطل صالته إذا كان ماحي ًا لصورة الصالة كام لو تكلم كثري ًا بل

وإن مل يكن ماحي ًا لصورة الصالة عىل االحوط لزوم ًا.

س -2ما حكم من تكلم سهو ًا اثناء الصالة  -ولو العتقاده أنّه فرغ من

الصالة-؟

ج  -إن كان التكلم ماحي ًا لصورة الصالة بطلت صالته ،وإن مل يكن

ماحي ًا لصورة الصالة ال تبطل ويلزمه االتيان بسجديت السهو عىل األحوط
لزوم ًا(((.

س -3لو تكلم يف صالته جه ً
ال منه أن الكالم مبطل للصالة فام حكم

صالته؟

ال مقرص ًا تبطل صالته ،وأ ّما إذا كان جاه ً
ج  -إذا كان جاه ً
ال قارص ًا

(((

((( االحتياط اللزومي كالوجويب من ناحية املكلف فهو خميرّ بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة او
الرجوع اىل فقيه آخر ال يوجب االتيان بسجديت السهو ،مع مراعاة االعلم فاالعلم.
((( اجلاهل القارص :هو املعذور يف جهله ونذكر له بعض األمثلة:
من كان عاجز ًا عن التعلم لقصور ذايت فيه بحيث كلام حاول التعلم ال يتمكن فهو جاهل قارص.
من اعتمد عىل حجة رشعية كام لو اخربه شاهدان عادالن باحلكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة

الصلا تالطبم
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فإن كان التكلم ماحي ًا لصورة الصالة بطلت صالته ،وإن مل يكن ماحي ًا

لصورة الصالة ال تبطل.

س -4هل تبطل الصالة بالتنحنح والنفخ؟

ج  -ال تبطل.

س -5هل جيوز االنني والتأوه أثناء الصالة؟
ج  -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.

س -6ما حكم من قال يف صالته( :آه) أو (آه من ذنويب)؟
ج  -إذا كان شكاية إىل اهلل تعاىل مل تبطل ،وإالّ بطلت.

تنبيهات:

التنبيه األول :ال بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن يف مجيع أحوال

الصالة ،وال يرض بصحة الصالة.

باملحرم كالدعاء عىل املؤمنني باهلالك وغري ذلك؟
وما حكم من يدعو
ّ

باملحرم ال تبطل به الصالة وإن كانت إعادة الصالة أحوط
ج  -الدعاء
ّ

ال لو وثق بمن أخربه باحلكم وأن التكلم ليس مبط ً
ثم تبني اخلالف ،مث ً
ال للصالة ثم تبني اخلالف.
من مل يتمكن من الوصول اىل احلكم فهو جاهل قارص.
س -هل يمكننا أن نعترب الشخص اجلازم باخلالف هو جاهل قارص دائ ًام ،كالذي جيزم أن التكلم ليس
ال للصالة فهل نعتربه جاه ً
مبط ً
ال قارص ًا؟
ج -ليس دائ ًام يكون الشخص اجلازم باخلالف قارص ًا فقد يكون مقرص ًا كالذي ال يتعلم فيؤدي به
ذلك اىل االعتقاد واجلزم بام هو خالف الواقع ،فهو جازم معتقد لكنه مقرص وليس قارص ًا.
اجلاهل املقرص :هو غري املعذور يف جهله ،كام لو امكنه التعلم وأمهل ومل يتعلم.
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التنبيه الثاين :الدعاء ال يبطل الصالة إذا كان املصيل يناجي به اهلل عز

وجل ،وأ ّما إذا كان املخاطب به غري اهلل عز وجل كأن يقول لشخص( :غفر

اهلل لك) فاألحوط وجوب ًا االجتناب عنه.

التنبيه الثالث :األحوط لزوم ًا ترك تسميت العاطس يف الصالة ،ومعنى

ذلك إذا عطس شخص وأنت يف الصالة هل جيوز لك أن تقول له( :يرمحك
اهلل او يرمحكم اهلل)  -وهذا يسمى التسميت -او ال جيوز؟
ج  -االحوط لزوم ًا تركه.

فوائد ثالث:

الفائدة االوىل :يستحب أن تقول ملن عطس( :يرمحك اهلل او يرمحكم اهلل)

 -إذا مل تكن يف حال الصالة -ويسمى ذلك تسميت العاطس ،ففي اخلرب عن

االمام الصادق  -صلوات اهلل عليه« :-للمسلم عىل أخيه من احلق أن يسلم

عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس يقول:
(احلمد هلل رب العاملني ال رشيك له) ويقول له( :يرمحك اهلل) فيجيبه فيقول
له( :هيديكم اهلل ويصلح بالكم) وجييبه إذا دعاه و يتبعه إذا مات» ،وعنه

أيض ًا قال« :قال رسول اهلل :إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء
جزيرة» ،ويف رواية أخرى «ولو من وراء البحر».

وأ ّما إذا كنت يف الصالة فاالحوط لزوم ًا ترك تسميت العاطس  -كام

تقدم.-

الصلا تالطبم
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الفائدة الثانية :يستحب للعاطس أن يقول( :احلمد هلل) او يقول( :احلمد

هلل وصىل اهلل عىل حممد وآله) حتى وإن كان يف الصالة ففي صحيحة احللبي

عن أيب عبد اهلل – صلوات اهلل عليه« -إذا عطس الرجل يف صالته فليحمد

اهلل عز وجل».

ويف اخلرب عن أيب عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه -قال« :من عطس ثم وضع

يده عىل قصبة أنفه ثم قال( :احلمد هلل رب العاملني [احلمد هلل] محد ًا كثري ًا كام
هو أهله وصىل اهلل عىل حممد النبي وآله وسلم) خرج من منخره األيرس طائر

أصغر من اجلراد وأكرب من الذباب حتى يسري حتت العرش يستغفر اهلل له إىل

يوم القيامة».

وذكر بعض الفقهاء أنّه يقول ذلك بعد أن يضع إصبعه عىل أنفه ،إال أن

وضع االصبع عىل االنف مل يثبت استحبابه عند سامحة السيد  -دام ظله-

فال بأس باالتيان به برجاء املطلوبية.

الفائدة الثالثة :يستحب ملن سمع عطسة العاطس أن يقول( :احلمد هلل)

او يقول( :احلمد هلل وصىل اهلل عىل حممد وآله) حتى لو كان يف الصالة ،ففي
اخلرب عن أيب عبد اهلل قال« :قلت له :أسمع العطسة وأنا يف الصالة فأمحد

اهلل وأصيل عىل النبي؟ قال :نعم وإذا عطس أخوك وأنت يف الصالة فقل:

وصل عىل النبي وإن كان بينك وبني صاحبك اليم((( ّ
ِّ
صل عىل حممد
احلمد هلل

وآله».

((( اليم :البحر.
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تتميم
�أحكام ال�سالم والتحيات يف ال�صالة وغريها
تقدم أن التكلم أثناء الصالة مبطل هلا ولكن قد استثني من مبطل ّية

التك ّلم ما إذا س َّلم شخص عىل املصليّ فإنّه جيب عليه أن ير ّد سالمه ولكن

بالرشوط التالية:

اوالً :أن يكون رد السالم واجب ًا عىل املصيل ،وأ ّما إذا مل جيب عليه كان

ر ّده مبط ً
ال لصالته.

وكيف ال يكون رد السالم واجب ًا؟

ج  -ال جيب رد السالم يف حالتني:

 -1إذا مل يقصد املس ِّلم بسالمه حتية املصليّ وإنّ�ما قصد به أم��ر ًا آخر

كاالستهزاء أو املزاح ونحومها ،ففي هذه احلالة ال جيب رد السالم ولو ر ّد
املصيل بطلت صالته عىل االحوط لزوم ًا.

 -2إذا س َّلم شخص عىل مجاعة منهم املصليّ فر ّد عليه واحد منهم فإنّه ال
ٍ
حينئذ عىل املصيل أن يرد بعد رد أحدهم ولو ر ّد املصليّ عليه سالمه بعد
جيب
رد ذلك الشخص بطلت صالته عىل األحوط لزوم ًا ــ.
ثاني ًا :أن يكون الرد بمثله بأن ال يزيد عليه ،فإذا قال (السالم عليكم)

رده بقوله (السالم عليكم) وال يزيد عليه بمثل (ورمحة اهلل وبركاته).

هريغو ةالصلا يف تايحتلاو مالسلا ماكحأ
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ثالث ًا :االحوط لزوم ًا أن ال يقدّ م الظرف وهو لفظة (عليكم) إذا س َّلم

عليه مع تقديم السالم بأن س ّلم هكذا (السالم عليكم) ،فيجب عىل املصيل

عند الرد أن يقول( :السالم عليكم) وال يقول( :عليكم السالم).

وأ ّما إذا س ّلم بصيغة اجلواب هكذا (عليكم السالم) فيتخري املصيل بني

الرد باملثل (عليكم السالم) وبني تقديم السالم هكذا (السالم عليكم).

س  -وه��ل جيب عىل املصيل أن يكون ر ّده للسالم مماث ً
ال يف مجيع
اخلصوصيات حتى يف التعريف والتنكري واجلمع واالفراد؟
ج  -ال جيب ولكنه االحوط األوىل ولتوضيح ذلك نقول:

 -1إذا س ّلم بالتعريف وقال( :السالم عليك) فيجوز للمصيل أن يرد

بالتنكري فيقول (سالم عليكم) ولكن االحوط األوىل أن يرد بالتعريف أيض ًا

فيقول (السالم عليكم).

 -2إذا سلم بالتنكري وقال( :سالم عليكم) فيجوز للمصيل أن يرد

بصيغة التعريف فيقول( :السالم عليكم) ولكن االحوط األوىل أن يرد

بصيغة التنكري فيقول( :سالم عليكم).

 -3إذا سلم بصيغة املفرد وقال( :السالم عليك) فيجوز للمصيل أن يرد

بصيغة اجلمع فيقول( :السالم عليكم) ولكن االحوط األوىل أن يرد بصيغة

املفرد فيقول( :السالم عليك).

 -4إذا س ّلم بصيغة اجلمع جاز للمصيل أن يرد بصيغة املفرد ولكن
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وهنا أسئلة:

س -1إذا س ّلم شخص هكذا (سالم) بدون (عليكم) فهل جيب عىل

املصيل أن يرد؟

ج  -وجب عليه الرد إما بمثله ويقدر كلمة (عليكم) وال ينطق هبا أو يرد

بقوله( :سالم عليكم).

س -2إذا شك املصيل يف أن السالم كان بأي صيغة فكيف يرد؟

ج  -األحوط لزوم ًا أن يرد بقوله( :سالم عليكم).

س -3إذا سلم شخص عىل مجاعة فيهم املصيل ،وشك املصيل يف أن

املس ّلم قصده مع اجلامعة او مل يقصد السالم عليه ،فهل جيوز له الرد؟
ج  -ال جيوز له الر ّد حتى وإن مل ير ّد واحد منهم.
س -4هل جيوز للمصيل ابتداء السالم؟

ج  -ال جيوز له ابتداء السالم وال غريه من أنواع التحية.
س -5رد السالم واجب عىل املصيل ولكن إذا مل يرد هل تبطل صالته؟
ج  -ال تبطل وإن أثم.

س -6تقدم أن املصيل جيب عليه رد السالم بمثله ،ولكن ما حكم غري

املصيل؟

ج  -جيوز له الرد باملثل ولكن ُيستحب الر ّد باألحسن فيقول مث ً
ال يف

هريغو ةالصلا يف تايحتلاو مالسلا ماكحأ
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﴿وإِ َذا ُح ِّييت ُْم
(سالم عليكم)( :عليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته) قال تعاىلَ :
ِ
ِ ٍ
َان َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َح ِسي ًبا﴾.
وها إِ َّن اللهََّ ك َ
بِتَح َّية َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن من َْها َأ ْو ُر ُّد َ
س -7هل جيب رد السالم إذا كان املس ِّلم صبي ًا مميز ًا أو امراة أجنبية؟
ج  -نعم جيب الرد  -يف الصالة وغريها.-

س -8إذا س ّلم شخص بامللحون بأن قال مثالً( :السالم عليكَم) بفتح

الكاف فهل جيب الرد وكيف يكون؟

ج  -جيب الرد ،واألحوط لزوم ًا أن يكون الرد صحيح ًا ال ملحون ًا  -يف

الصالة وغريها.-

س -9هل جيب عند رد السالم إسامع املس ِّلم الرد او ال جيب؟

ج  -جيب إس�ماع رد السالم يف حال الصالة وغريها ،ولو مل يمكن

اإلسامع كام لو كان املس ِّلم أصم ،أو كان بعيد ًا ولو بسبب امليش رسيع ًا فإن

أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد ،وإن مل يمكن تفهيمه فال
جيب الرد يف غري حال الصالة وال جيوز الرد يف الصالة.

س -10هل جيب الرد إذا كانت التحية بغري السالم مثل( :ص ّبحك اهلل

باخلري)؟

ج  -ال جيب الرد وإن كان أحوط وأوىل أن يرد ،هذا يف غري الصالة ،وأ ّما

يف الصالة فإذا أراد الرد فاألحوط وجوب ًا الرد بقصد الدعاء عىل نحو يكون

املخاطب به اهلل تعاىل مثل أن يقول( :اللهم صبحه باخلري).
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ج  -جيوز ولكنه مكروه.

س -12إذا س ّلم واحد عىل مجاعة فهل جيب عليهم أن يردوا مجيعا؟

ج  -رد السالم واجب كفائي ،أي يكفي أن ير ّد واحد منهم ،وإذا س ّلم

واحد عىل مجاعة منهم املصيل فر ّد واحد منهم مل جيز له الرد عىل األحوط

لزوم ًا – كام تقدم.-

س -13إذا رد السالم الصبي املم ّيز فهل جيزي عن االخرين ويسقط

التكليف عنهم؟ وهل جيوز للمصيل أن يرد بعد أن رد السالم الصبي املميز؟

ج ُ -يكتفى بر ّده وإن كان األحوط استحباب ًا أن ير ّد املصيل ويعيد الصالة.
س -14إذا س ّلم شخص مرات عديدة فهل جيب الرد عليه بعدد تلك

املرات؟

ج  -ال جيب بل يكفي الرد مرة واحدة ،وإذا س ّلم بعد اجلواب فاالحوط

مستهزئ او مازح ًا ،وإال فال جيب الرد.
وجوب ًا الرد ،إذا مل يكن
ً

س -15إذا س ّلم عىل شخص مردد بني شخصني فهل جيب الرد عىل

كليهام؟

ج  -ال جيب الرد عىل أي منهام ،ويف الصالة ال جيوز الرد.

س -16إذا تقارن شخصان يف السالم فهل جيب الرد عىل كليهام او ال

جيب؟

ج  -جيب عىل كل منهام الرد عىل اآلخر عىل األحوط لزوم ًا.

هريغو ةالصلا يف تايحتلاو مالسلا ماكحأ

س-17هل جيب رد السالم عىل من س ّلم سخرية أو مزاح ًا؟
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ج  -ال جيب الرد ،وإذا كان يف الصالة ال جيوز الرد – كام تقدم-
س -18هل جيب الرد عىل من سلم متاركة  -أي سالم توديع ،فعندما

يفارق الشخص مجاعة او شخص ًا كان معه فيسلم عليه ويودعه بقوله:

(السالم عليكم) ويسمى ذلك سالم متاركة-؟

ج  -ال جيب الرد ،ويف الصالة ال جيوز الرد.
س -19هل رد السالم فوري او جيوز التأخري فيه؟

ج  -جيب رد السالم فور ًا فإذا أخر عصيان ًا أو نسيان ًا حتى خرج عرف ًا عن

صدق اجلواب يف حال التحية مل جيب الرد ،ويف الصالة ال جيوز.

وإذا شك يف أن وقت الرد باقي او خرج فهل جيب عليه الرد؟
ج  -جيب الرد حتى وإن كان يف الصالة.
تنبيه:

هل جيوز للمصيل أن يقرأ الدعاء او الذكر او القرآن بقصد التنبيه عىل

يشء ال بقصد العبادة والقربة هلل تعاىل او ال جيوز؟
ج  -ههنا ثالث حاالت:

 -1جيوز للمصيل أن يذكر اهلل تعاىل يف الصالة أو يدعو او يقرأ القرآن

بعنوانه ويقصد أنّه ذكر ودعاء وقرآن ولكن ال بقصد أنّه عبادة بل بقصد
التنبيه عىل أمر  -كام لو جهر االمام يف الصالة اإلخفاتية او بالعكس فيقرأ
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املأموم هذه اآلية مث ً
ال (وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا) بقصد تنبيهه عىل

ذلك و ليس بقصد أن قراءة اآلية عبادة وال يقصد القربة بذلك ،وال تبطل
صالته بذلك.

 -2أن يقرأ الذكر او الدعاء وال يقصد أنّه ذكر او دعاء وإنّام جرى عىل

لسانه جمرد التلفظ به بقصد التنبيه عىل أمر ،ويف هذه احلالة تبطل صالته.

 -3أن يقرأ القرآن ومل يقصد أنّه قرآن وإنّام جرى عىل لسانه ألجل التنبيه

عىل يشء فال تبطل الصالة ،فحتى لو مل يقصد أنّه قرآن وقرأه للتنبيه عىل أمر

فال تبطل صالته ما دام يصدق عرف ًا عىل ما قرأه (قراءة القرآن) فإنّه ال يعترب
يف صدق القرآن قصد القرآنية.

هريغو ةالصلا يف هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا ماكحأ
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ختام
�أحكام ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�آله يف ال�صالة وغريها
أوالً :تستحب الصالة عىل النبي ( )ملن ذكره أو ُذكر عنده ولو كان

يف الصالة او يف أثناء القراءة ،من دون فرق بني ذكره باسمه الرشيف أو لقبه

أو كنيته أو بالضمري  -بأن ذكر او ُذكر عنده ضمري يرجع اىل النبي -
وقد نطقت االخبار املستفيضة باستحباب ذلك وما للصالة من أثر يف الدنيا
واالخرة ،ونذكر بعض االخبار للتربك ،وقبل ذلك الكتاب العزيز﴿ :إِ َّن اللهََّ
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام﴾:
َو َملاَ ئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
يف اخلصال عن االم��ام الصادق – صلوات اهلل عليه«-الصالة عىل

النبي واجبة يف كل موطن».

وعن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل قال« :قال :إذا ذكر النبي()

فأكثروا الصالة عليه فإنّه من صىل عىل النبي( )صالة واحدة صىل اهلل
عليه ألف صالة يف ألف صف من املالئكة ومل يبق شيئ مما خلقة اهلل إال صىل
عىل العبد لصالة اهلل عليه وصالة مالئكته ،فمن مل يرغب يف هذا فهو جاهل

مغرور ،قد برئ اهلل منه ورسوله وأهل بيته».

ويف صحيحة عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل قال :سمعته يقول:

«قال رسول اهلل( :)ارفعوا أصواتكم بالصالة عيل فإهنا تذهب بالنفاق».
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وقد صار شعار أتباع أهل البيت رفع األصوات بالصالة عىل النبي وآاله

عند ذكر اسمه املبارك.

ِّ
«وصل عىل النبي
يف صحيحة حريز عن زرارة قال :قال أبو جعفر:

كلام ذكرته أو ذكره ذاكر يف أذان وغريه».

ويف اخلرب أيض ًا« :قال رسول اهلل( :)أجفى الناس رجل ذكرت بني

يديه فلم يصل عيل».

اىل غري ذلك الكثري.

ثاني ًا :إذا ذكر ( )مكرر ًا استحب تكرار الصالة عليه.
وإذا ذكر يف أثناء التشهد فهل يكتفى بالصالة التي هي جزء من التشهد

او يصىل عليه مرة ثانية؟

ج  -يكتفى بالصالة التي هي جزء من التشهد يف حتقق االستحباب.

ثالث ًا :استحباب الصالة عليه ( )عند ذكره عىل الفور ،وال يعترب فيها

كيف ّية خاصة.

رابع ًا :ال ينبغي ترك ذكر اآلل ( )يف الصالة عليه ،حيث ورد

النهي عن الصالة البرتاء فقد روي عن النبي   -أنّه قال« :ال تصلوا عيل

الصالة البرتاء ،قالوا :وما الصالة البرتاء يا رسول اهلل؟ قال :ال تقولوا :اللهم

صل عىل حممد ومتسكوا ،بل قولواِّ :
ِّ
صل عىل حممد وآل حممد».

المقصد السادس
صالة اآليات
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�صالة الآيات
وفيه فصول:
الف�صل الأول
موارد وجوب �صالة الآيات
جتب هذه الصالة عىل كل مكلف عدا احلائض والنفساء يف ثالثة موارد:

 -1عند كسوف الشمس ولو كان جزئي ًا.

 -2عند خسوف القمر ولو كان جزئي ًا.

 -3عند الزلزلة واهلزة األرضية عىل األحوط وجوب ًا.
وال جتب يف غري هذه املوارد ،نعم األحوط األوىل اإلتيان هبا يف املوردين

التاليني:

 -1عند كل خموف س�ماوي ،كالريح السوداء واحلمراء والصفراء

والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر يف السامء.

 -2عند كل خموف أريض أيض ًا كخسف األرض وسقوط اجلبل ،وغري

ذلك من املخاوف.

س -1هل يعترب حصول اخلوف يف وجوب الصالة للكسوف واخلسوف
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ج  -ال يعترب اخلوف يف وجوب الصالة للكسوف واخلسوف والزلزلة

واهلزة ،فتجب الصالة وإن مل حيصل اخلوف.

املخوف الساموي
س -2تقدم أن االحوط استحباب ًا الصالة عند حصول ّ

واألريض ولكن هل يعترب حصول اخلوف يف االتيان بالصالة؟

خموف ًا او
ج  -يعترب حصول اخلوف منه لغالب الناس ،وأ ّما إذا مل يكن ّ

خموف ًا للنادر من الناس ال الغالب فال يؤتى بالصالة.
كان ّ
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الف�صل الثاين
وقت �صالة الآيات
وقت الرشوع يف صالة اآليات يف الكسوف واخلسوف من حني الرشوع

يف الكسوف واخلسوف إىل متام االنجالء ،واألحوط استحباب ًا عدم تأخريها

عن الرشوع يف االنجالء.

س - 1إذا مل يدرك املصيل من الوقت إال مقدار ركعة او مل يسع الوقت

قضاء؟
أداء او
ً
إال بقدر الركعة فهل يصليها ً
ج  -يصليها أدا ًء.

قضاء؟
أداء او
ً
س -2إذا َقرص الوقت عن أدراك ركعة فهل يصليها ً

ج  -يصليها أدا ًء أيض ًا.

س -3هل سائر اآليات  -كالزلزلة واهلزة واملخوف الساموي واالريض-

لصالهتا وقت حمدد؟

ج  -مل يثبت لصالهتا وقت حمدد ،بل يؤتى هبا بمجرد حصول اآلية ،إال
ٍ
حينئذ.
مع سعة زمان اآلية فال جتب املبادرة إليها
س -3من مل ِّ
يصل صالة اآليات هل جيب عليه قضاؤها؟
ج  -هنا صورتان:
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الصورة االوىل :صالة اآليات للخسوف والكسوف ،وفيها حالتان:

احلالة االوىل :أن يكون اخلسوف او الكسوف كلي ًا  -اي القرص حمرتق

كله.-

ويف هذه احلالة جيب القضاء  -سوا ًء ترك الصالة عصيان ًا او نسيان ًا او مل

يكن يعلم باخلسوف او الكسوف -ففي مجيع ذلك جيب عليه القضاء ،كام

أن االحوط وجوب ًا أن يغتسل قبل قضاء الصالة إذا كان عامل ًا باخلسوف او
الكسوف ومل ِّ
يصل عصيان ًا.

احلالة الثانية :أن يكون اخلسوف او الكسوف جزئي ًا  -أي احرتق بعض

القرص-

وهنا شقان:

األول :أن يعلم املكلف باخلسوف او الكسوف ومل ِّ
يصل عصيان ًا او

نسيان ًا حتى تم االنجالء ،فيجب عليه القضاء.

الثاين :أن ال يعلم بحصول اخلسوف او الكسوف اىل أن تم االنجالء،

فال جيب عليه القضاء.

الصورة الثانية :صالة اآليات للزلزلة واهلزة ،وغريها

إذا مل ِّ
يصل املكلف  -عصيان ًا او نسيان ًا او جلهله بحصول اآلية -عند

حصول اآلية حتى مىض زمان اآلية او مىض الزمان املتصل باآلية  -الذي

يكون بعد حصول اآلية مبارشة -فقد سقط وجوب الصالة ،وإن كان

تايآلا ةالص تقو

االحوط األوىل االتيان هبا مادام العمر.
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س -4من تبني له بطالن صالة االيات هل جيب عليه قضاؤها؟

ج  -جيب عليه قضاؤها  -سوا ًء كان اخلسوف او الكسوف كلي ًا ام

جزئي ًا.-

س -5إذا حصلت اآلية يف مكان من البلد فهل جيب عىل مجيع أهل البلد

أن يصلوا اآليات وإن مل يروا اآلية او حيسوا هبا؟

ج  -خيتص الوجوب بمكان اإلحساس باآلية فلو كان البلد كبري ًا جد ًا

بنحو ال حيصل اإلحساس باآلية لطرف منه عند وقوع اآلية يف الطرف اآلخر

اختص احلكم بطرف اآلية ،وال جيب عىل من مل حيسوا باآلية أن يصلوا
اآليات.
تنبيهان:

فأيام يقدم -
التنبيه األول :إذا حصل الكسوف يف وقت الفريضة اليومية هّ

صالة اآليات او اليومية-؟
ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا اتسع وقتهام ختيرّ يف تقديم أيهّ ام شاء.

 -2وإن ضاق وقت إحدامها دون األخرى قدّ مها.
 -3وإن علم من البداية ضيق وقتهام قدّ م اليومية.
 -4أن يرشع يف اليومية ويف أثناء الصالة يتبني له ضيق وقت صالة
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اآليات بحيث لو أكمل اليومية فاتت عليه صالة اآليات ،فيقطع اليومية
ويصيل اآليات.

 -5أن يرشع يف اآليات ويف أثنائها يتبني له ضيق وقت الصالة اليومية

بحيث لو أراد اكامهلا تفوت عليه الصالة اليومية ،ففي هذه احلالة يقطع
اآليات ويصيل اليومية وبعد الفراغ منها هو خميرّ بني أمرين:
أ -أن يعيد صالة اآليات من جديد.

ب -أن يكمل اآليات من حيث قطعها ،إذا مل حيصل منه منايف آخر غري

القطع  -كصدور احلدث او التكلم او غري ذلك ،-وأ ّما لو حصل منه منايف
غري القطع فيجب عليه إعادة صالة اآليات من جديد.

التنبيه الثاين :جيوز قطع صالة اآليات واالتيان بالصالة اليومية إذا

خاف فوت وقت فضيلتها ثم يعود إىل صالة اآلية من حمل القطع ،وإن كان
األحوط استحباب ًا ترك ذلك.
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الف�صل الثالث
كيف ّية �صالة الآيات
صالة اآليات ركعتان ،يف كل ركعة مخسة ركوعات ،ويف قراءهتا كيفيات

متعدد نذكر كيفيتني هلا:
الكيف ّية االوىل:

الركعة االوىل :يكرب تكبرية االحرام مقارن ًا للنية كام يف سائر الصلوات،

ثم يقرأ احلمد وسورة ثم يركع ،ثم يرفع رأسه منتصب ًا فيقرأ احلمد وسورة

ثم يركع ،وهكذا حتى يتم مخسة ركوعات ،ثم ينتصب بعد الركوع اخلامس،

وهيوي إىل السجود ،فيسجد سجدتني.

الركعة الثانية :ثم يقوم للركعة الثانية ،فيقرأ احلمد وسورة ثم يركع،

ثم يرفع رأسه منتصب ًا فيقرأ احلمد وسورة ثم يركع ،وهكذا حتى يتم مخسة
ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع اخلامس ،ثم هيوي اىل السجود فيسجد
سجدتني ،ثم يتشهد ويسلم.
الكيفية الثانية:
جيوز يف صالة اآليات أن يفرق سورة واحدة عىل الركوعات اخلمسة،

بالكيفية التالية:

الركعة االوىل :يكرب تكبرية االحرام مقارن ًا للنية ثم يقرأ الفاحتة ثم يقرأ
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بعد الفاحتة بعض ًا من سورة ،ثم يركع ،ثم يرفع رأسه منتصب ًا ويقرأ بعض ًا

آخر من السورة من حيث قطع أوالً  -من دون أن يقرأ الفاحتة -ثم يركع ،ثم

يرفع رأسه ويقرأ بعض ًا آخر من حيث قطع ثم يركع ،وهكذا يصنع يف القيام
الرابع واخلامس حتى يتم السورة اىل آخرها يف هذا القيام ،يقنت ثم يركع
ويسجد السجدتني.

الركعة الثانية :ثم يقوم ويصنع كام يف الركعة االوىل أي يقرأ الفاحتة ثم

يقرأ بعد الفاحتة بعض ًا من سورة ،ثم يركع ،ثم يرفع رأسه منتصب ًا ويقرأ بعض ًا
آخر من السورة من حيث قطع أوالً  -من دون أن يقرأ الفاحتة -ثم يركع ،ثم

يرفع رأسه ويقرأ بعض ًا آخر من حيث قطع ثم يركع ،وهكذا يصنع يف القيام
الرابع واخلامس حتى يتم السورة اىل آخرها يف هذا القيام ،ثم يقنت ويركع
ويسجد السجدتني ،ثم يتشهد ويسلم.

موزعة عىل
وبذلك يكون قد قرأ يف كل ركعة فاحتة واحدة ،وسورة تامة ّ

الركوعات اخلمسة.

س -1هل جيوز أن يأيت بالركعة االوىل بالكيفية االوىل وبالركعة الثانية

بالكيفية الثاين؟

ج  -نعم جيوز كام جيوز العكس.

س -2تقدم يف الكيف ّية الثانية جواز أن يقرأ بعض ًا من سورة  -ال سورة

كاملة -والسؤال :ماذا يشرتط يف هذا البعض؟
ج  -يشرتط فيه رشطان:

تايآا ةالص ةّيفيك
ل
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 -1األحوط لزوم ًا أن يكون آية كاملة او مجلة تامة  -ان مل يكن آية.-

 -2األحوط لزوم ًا االبتداء فيه من أول السورة وال يبدأ بالبسملة فقط

ملا تقدم من ّ
أن البسملة مل يثبت كوهنا جز ًء من باقي السور ،وإنام هي جزء من

سورة الفاحتة.-
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الف�صل الرابع
�أحكام �صالة الآيات
احلكم األول:

حكم هذه الصالة حكم الصالة الثنائية فتبطل بالشك يف عدد الركعات،

فإذا شك يف أنّه يف الركعة االوىل او الثانية واستقر شكه ومل يرتجح أحد
الطرفني بطلت صالته.
احلكم الثاين:

إذا شك يف عدد الركوعات  -بأن كان يعلم أنّه يف الركعة االوىل مث ً
ال

ولكن ال يعلم أنّه يف الركوع الثالث او الرابع مثالً -بنى عىل األقل ،ويكمل

صالته.

نعم يف حالة واح��دة تبطل الصالة وه��ي :ما إذا رجع شكه يف عدد

الركوعات اىل الشك يف عدد الركعات  -كام إذا شك يف ّ
أن ركوعه هو

اخلامس ليكون يف الركعة االوىل أو السادس ليكون يف الركعة الثانية ،ففي

هذه احلالة سوف يشك يف أنّه يف الركعة االوىل او الثانية -فتبطل صالته.
احلكم الثالث:

ركوعات هذه الصالة أرك��ان تبطل الصالة بنقصها عمد ًا وسهو ًا

وبزيادهتا عمد ًا وكذا بزيادهتا سهو ًا عىل األحوط لزوم ًا كام يف الصالة اليومية.
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يعترب فيها ما يعترب يف الصالة اليومية من أجزاء ورشائط وأذكار واجبة

ومندوبة وغري ذلك.

كام جيري فيها أحكام السهو والشك يف املحل وبعد التجاوز  -كام تقدم

يف الصالة اليومية ويأيت أيض ًا.-
احلكم اخلامس:

إذا صىل صالة اآليات مجاعة فامذا يتحمل االمام عن املأموم؟

ج  -يتحمل اإلمام فيها القراءة وال يتحمل غريها كالصالة اليومية  -كام

سيأيت يف صالة اجلامعة.-

ومتى تدرك اجلامعة فيها؟

ج  -تدرك بادراك اإلمام قبل الركوع األول أو يف الركوع االول من كل

ركعة ،فإذا دخل يف الصالة واالمام يف الركوع األول يف الركعة االوىل او

الثانية فقد أدرك اجلامعة.

وأ ّما إذا أدركه يف غريه كام لو أدركه يف الركوع الثاين او الثالث او الرابع

او اخلامس من الركعة االوىل او ادركه يف السجود فال تتحقق اجلامعة عىل

االحوط وجوب ًا ،وعليه االنتظار اىل ان يرشع يف الركعة الثانية فيدخل معه

قبل ركوعها االول او يف أثنائه ،وا ّما إذا أدركه يف الركوع الثاين او الثالث او
الرابع او اخلامس من الركعة الثانية فال تتحقق اجلامعة عىل االحوط وجوب ًا.
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احلكم السادس:

الفقه املي�سر /العبادات

ترشع صالة اجلامعة يف صالة اآلي��ات إذا كانت بسبب اخلسوف او

الكسوف ،وأ ّما إذا كانت بسبب الزلزلة او اهلزة األرضية او املخوف الساموي
او األريض فال ترشع فيها صالة اجلامعة عىل االحوط لزوم ًا ،وإنّام يصليها
فرادى عىل االحوط لزوم ًا  -كام سيأيت يف صالة اجلامعة.-
احلكم السابع:

إذا تعدد السبب تعددت الصالة ،فإذا حصل كسوف وزلزلة وجبت

الصالة مرتني.
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تايآلا ةالص يف بحتسي ام

الف�صل اخلام�س
ما ي�ستحب يف �صالة الآيات
 -1يستحب يف صالة اآليات مخسة قنوتات :قبل الركوع الثاين والرابع

والسادس والثامن والعارش ،وجيوز االكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع

العارش  -كام تقدم.-

 -2يستحب التكبري عند اهلوي إىل الركوع وعند الرفع عنه ،إال يف

اخلامس والعارش فيقول بعد الرفع من الركوع( :سمع اهلل ملن محده).

 -3يستحب إتيان صالة الكسوفني مجاعة  -أدا ًء كانت أو قضا ًء ،وسوا ًء
كان الكسوف واخلسوف كلي ًا او جزئي ًا-

 -4يستحب التطويل يف صالة الكسوف إىل متام االنجالء ،فإن فرغ من

الصالة قبل االنجالء جلس يف مصاله مشتغ ً
ال بالدعاء أو يعيد الصالة.
نعم إذا كان إمام ًا يشق عىل من خلفه التطويل خ ّفف الصالة.

 -5يستحب قراءة السور الطوال كـ(يس والنور والكهف واحلجر).

 -6يستحب إكامل السورة يف كل قيام – أي يصليها بالكيف ّية األوىل.-

 -7يستحب أن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة يف التطويل.

 -8يستحب اجلهر بالقراءة لي ً
ال أو هنار ًا ،حتى يف كسوف الشمس.
 -9يستحب أن تكون صالة اآليات حتت السامء.

 -10يستحب كوهنا يف املسجد.

المقصد السابع
صالة القضاء
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�صالة الق�ضاء
وفيه فصول:
الف�صل الأول
ما يجب ق�ضا�ؤه وما ال يجب
جيب عىل املكلف قضاء الصالة يف املوارد التالية:

 -1قضاء الصالة اليومية التي فاتت يف وقتها عمد ًا أو سهو ًا أو جه ً
ال أو

ألجل النوم املستوعب للوقت أو لغري ذلك.

 -2قضاء الصالة اليومية إذا أتى هبا فاسدة بسبب فقدان جزء أو رشط

يوجب فقده البطالن.

 -3قضاء صالة اآليات التي فاتته او أتى هبا فاسدة – حسب التفصيل

املتقدم-

 -4االحوط وجوب ًا عىل الولد األكرب أن يقيض ما فات أباه من الصالة

لعذر بام فيها صالة الطواف إذا فاتت أباه  -كام سيأيت.-

 -5جيب قضاء النافلة املنذورة يف وقت معني عىل األحوط لزوم ًا إذا مل

يص ّلها يف وقتها ،فلو نذر أن يصيل صالة الليل ليلة اجلمعة مثالً ،ومل يص ّلها

ألي سبب كان فاالحوط لزوم ًا أن يقضيها يف أي وقت.
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وال جيب قضاء الصالة يف املوارد التالية:

الفقه املي�سر /العبادات

 -1ال جيب قضاء الصالة قبل البلوغ  -فيام إذا مل ّ
يصل الصبي يف حال

صباه.-

 -2ال جيب قضاء الصالة إذا فاتت بسبب االغامء إذا مل يكن االغامء

بفعله ،وأ ّم��ا إذا كان بفعله واختياره  -كام لو تناول ما يوجب االغامء
باختياره -فاألحوط وجوب ًا القضاء.
 -3ال جيب قضاء الصالة أيام احليض او النفاس إذا كان احليض او

النفاس مستوعب ًا لتامم الوقت ،وأ ّما إذا طهرت وأمكنها االتيان بالغسل او

التيمم والصالة ومل تفعل فيجب عليها القضاء  -كام سيأيت.-

 -4ال جيب قضاء الصالة التي فاتت املجنون حال جنونه.
 -5ال جيب قضاء الصالة التي فاتت الكافر األصيل يف حال كفره.
وأما املرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال االرتداد بعد توبته ،وتصح منه

وإن كان مرتد ًا فطري ًا(((.

((( أقسام الكفار:
القسم االول :الكافر االصيل
وهو عىل قسمني:
االول :الكافر غري الكتايب
وهو امللحد الذي ال ئومن بدين ،او يؤمن بدين غري ساموي كالبوذي.
الثاين :الكافر الكتايب
هو الذي ئومن بوجود اهلل عز وجل وئومن بكتاب ساموي كاإلنجيل والتوراة ،ومثاله اليهود
فٕانم كفار كتاب ّيني.
والنصارى هّ
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القسم الثاين :الكافر املرتد
وهو من خرج من االسالم واختار الكفر ،وهو عىل قسمني ايض ًا:
االول :املرتد الفطري
وهو من ولد عىل فطرة اإلسالم اي من ابوين مسلمني ،او من اب مسلم فقط ،او من ام مسلمة فقط،
واظهر االسالم بعدما بلغ مرحلة التمييز -وان مل يكن بالغ ًا -ثم كفر ،وهذا له احكام:
أُ -يقتل.
ب -تبني منه زوجته بمجرد ارتداده بال حاجة اىل طالق ،وتعتد عدّ ة وفاة وإن مل يقتل.
تقسم امواله بني ورثته.
جّ -
هذا ،اذا مل يتب ،وأما اذا تاب فهل تقبل توبته اوال؟
ج -تقبل توبته ظاهر ًا وباطن ًا إال بالنسبة لألحكام الثالثة املتقدمة (قتله ،تقسيم امواله ،بينونة زوجته)
فال تقبل.
وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهر ًا وباطن ًا؟
ج -تظهر ثمرة ذلك يف:
 -1صحة عباداته فإهنا مرشوطة باإلسالم ،فاذا قبلت توبته صار مسل ًام وصحت عباداته.
 -2جيوز تزوجيه من املسلمة.
 -3جيوز له أن جيدد العقد عىل زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.
القسم الثاين :املرتد املل
وهو من ولد من ابوين كافرين ثم أسلم ثم كفر.
وحكمه:
أ -يستتاب فإن تاب فبها واال ُقتل.
ب -ال تقسم امواله إال بعد موته.
س -ما حكم املرأة إذا ارتدت؟
ج  -إذا ارتدت املرأة فهنا احكام:
 -1ال تُقتل.
 -2ال تنتقل امواهلا عنها اىل الورثة إال باملوت.
 -3ينفسخ زواجها بمجرد االرتداد إذا مل تكن مدخوالً هبا او كانت صغرية او يائسة ،وأ ّما إذا كانت
مدخوالً هبا ومل تكن صغرية وال يائسة فال ينفسخ عقدها إال بعد انقضاء العدّ ة ،وهي بمقدار عدً ة
الطالق.
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س -1هل جيب قضاء صالة العيدين إذا مل يص ّلها؟

الفقه املي�سر /العبادات

ج  -ال جيب القضاء ،بل ال يرشع قضاؤها إذا مل يؤدها يف وقتها  -كام

سيأيت.-

س -2إذا بلغ الصبي أو أفاق املجنون أو املغمى عليه يف أثناء الوقت،

فهل جيب عليهم أداء الصالة؟

ج  -نعم جيب عليهم الصالة إذا أدركوا من الوقت مقدار ركعة مع

الطهارة ولو كانت ترابية ،وإذا مل يص ّلوا وجب عليهم القضاء.

س -3إذا طهرت احلائض او النفساء يف أثناء الوقت ووسع للغسل

والصالة وجبت عليهام الصالة ،ولكن هل جيب عليهام الصالة إذا طهرا
وكان الوقت ضيق ًا ال يسع للغسل والصالة وإنّام يسع للتيمم والصالة؟

ج  -االحوط جوب ًا أن تتيمم وتصيل ،وإذا مل تفعل فاالحوط وجوب ًا أن

تقيض الصالة.

س -4إذا مىض من الوقت مقدار أداء الصالة مع الطهارة املائية ،ولكن

املكلف مل ِّ
جن او حاضت املرأة او صارت نفساء،
يصل اىل أن اغمي عليه او ّ
فهل جيب عليهم قضاء الصالة بعد ذلك؟
ج  -نعم جيب عليهم القضاء.

ّ
يصل
س -5إذا مىض من الوقت مقدار يسع للصالة مع التيمم ومل

 -4تحُ بس و ُيض ّيق عليها وترضب عىل الصالة حتى تتوب ،فإن تابت ُقبلت توبتها بال فرق بني أن
تكون مرتدة فطر ّية او م ّلية.
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جن او حاضت املرأة او صارت نفساء ،فهل
املكلف اىل أن اغمي عليه او ّ
جيب عليهم القضاء بعد ذلك؟

ج  -األحوط لزوم ًا القضاء.

س -6من رجع إىل مذهبنا من سائر الفرق االسالمية هل جيب أن يقيض

ما فاته من الصالة؟ وهل جيب قضاء الصلوات التي صالها عىل وفق مذهبه
قبل االستبصار؟

ج  -ال جيب عليه أن يقيض ما صاله وكان صحيح ًا وفق مذهبه او وفق

مذهبنا ،وإنّام جيب عليه القضاء يف موردين:

 -1يقيض ما فاته قبل استبصاره مما مل يصله.
 -2يقيض ما صاله وكان باط ً
ال وفق مذهبه ومذهبنا.
س -7هل جيب القضاء عىل السكران؟

ج  -نعم جيب  -سواء أكان عامل ًا ام جاهالً ،وسوا ًء كان خمتار ًا ام مكره ًا

وسوا ًء كان باختياره عىل وجه العصيان أم للرضورة.-
س -8هل القضاء له وقت حمدد؟

ج  -ليس له وقت حمدد فيجوز القضاء يف كل وقت من الليل والنهار،

ويف احلرض والسفر.

س -9إذا فاتته الصالة يف السفر بحيث خرج وقت الصالة وهو يف السفر
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فهل يقضيها قرص ًا او متام ًا؟

الفقه املي�سر /العبادات

ج  -يقضيها قرص ًا حتى لو قضاها وهو يف احلرض.
س -10إذا فاتته الصالة يف احلرض بحيث خرج وقتها وهو يف احلرض،

فهل يقضيها متام ًا او قرص ًا؟

ج  -يقضيها متام ًا حتى لو قضاها يف السفر.

س -11إذا كان يف بعض الوقت ح��ارض ًا ،ويف بعضه مسافر ًا وفاتته

الصالة فهل يقضيها قرص ًا او متام ًا؟

ج  -إذا كان يف آخر الوقت ح��ارض ًا وفاتته الصالة وهو حارض أي

انتهى وقتها وهو يف احلرض فيقضيها متام ًا ألهنا عندما فاتته كان جيب عليه

أن يصليها متام ًا ،وأ ّما إذا كان يف آخر الوقت يف السفر وفاتته الصالة وهو
يف السفر فيقضيها قرص ًا ،فإذن جيب أن يقىض ما وجب عليه يف آخر الوقت.
س -12إذا فاتته الصالة يف بعض أماكن التخيري  -مكة واملدينة املنورة

والكوفة واحلائر احلسيني ،حيث يخُيرّ له يف هذه األماكن يف الصالة االدائية
بني القرص والتامم -فهل يقضيها قرص ًا او متام ًا؟
ج  -يقضيها قرص ًا عىل األحوط لزوم ًا ،حتى لو قضاها يف أماكن التخيري.

س -13إذا كان جيب عىل املكلف اجلمع بني القرص والتامم عىل االحوط

 كام لو كان يسافر يف الشهر ثامن سفرات او تسعة -ومل ِّيصل يف وقتها ،فهل
يقضيها قرص ًا او متام ًا؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن جيمع يف القضاء بني القرص والتامم أيض ًا.
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س -14من فاتته عدّ ة صلوات لآليات هل يلزمه الرتتيب يف قضائها بأن

يقدم األسبق فوات ًا؟

ج  -ال يلزمه الرتتيب بل جيوز قضاء الالحقه قبل السابقة.
س -15من فاتته الصلوات اليومية هل يلزمه الرتتيب يف قضائها بأن

يقدّ م الصبح عىل الظهرين مث ً
ال او ال يلزمه الرتتيب؟
ج  -ههنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يريد قضاء الصلوات ليوم معني كام لو فاتته الصلوات

لعدّ ة أيام وأراد أن يقيض ما فاته يوم اجلمعة املعني ،ففي هذه احلالة جيب عليه
ألنام بأصل ترشيعهام شرُ عا
الرتتيب بني الظهرين فيقدم الظهر عىل العرص هّ
عىل أن تكون الظهر قبل العرص ما داما من يوم واحد ،وهكذا جيب الرتتيب

ألنام شرُ عا هكذا ،وال جيب الرتتيب
بني العشائني بتقديم املغرب عىل العشاء هّ
بني الصبح والظهرين والعشائني ،وال بني الظهرين والعشائني ،فيجوز له أن
يقيض العشائني قبل الظهرين او قبل الصبح او يقيض الظهرين قبل الصبح.

احلالة الثانية :أن يقيض من دون أن يعني يوم ًا معين ًا  -كام هو الغالب،-

ويف هذه احلالة جيوز له أن يقيض كيفام شاء ،فمثالً:

 -1جيوز له أن يقيض العرص قبل الظهر او يقيض العشاء قبل املغرب او

يقيض الظهر قبل الصبح وهكذا.

 -2جيوز له أن يقيض الظهر لشهر مث ً
ال ثم يقيض الصبح لشهر ثم يقيض

العشاء لشهر وهكذا.
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الفقه املي�سر /العبادات

س -16من شك هل فاتته صالة حتى يقضيها او ال ،هل جيب عليه

القضاء؟

ج  -ال جيب القضاء.
س -17من علم باشتغال ذمته بالقضاء ولكن ال يعلم مقدار ما فاته

من الصلوات وتردد بني األقل واألكثر  -كبعض الذين ال يصلون يف بداية
بلوغهم وال يعلمون كم فاهتم من الصالة -فامذا جيب عليه؟

ج  -جيوز له االقتصار عىل األق��ل ،فإذا كان حيتمل أن ما فاته عرش

صلوات او عرشين جاز له االكتفاء بقضاء عرشة صلوات ،وإن كان األحوط

استحباب ًا أن يقيض حتى حيصل له العلم بفراغ ذمته.

س -18من فاتته الصالة هل جيب عليه املبادرة يف قضائها عىل الفور؟

ج  -ال جيب الفور يف القضاء ،فيجوز التأخري ما مل حيصل التهاون يف

تفريغ الذمة ،ومتى ما عُدّ التأخري هتاون ًا وجبت املبادرة اىل القضاء.

س -19من كان عليه صالة قضائية ودخل وقت الصالة االدائية فهل

جيب عليه تقديم القضاء عىل االدائية احلارضة او جيوز له أن يصيل األداء ثم

القضاء؟

ج  -ال جيب تقديم القضاء عىل احلارضة ،فيجوز اإلتيان باحلارضة ملن

عليه القضاء ولو كان ليومه فلو فاتته صالة الصبح ودخل وقت الظهر جاز

له أن يصيل الظهرين ثم يقيض الصبح ،وإن كان يستحب له أن يقيض الصبح
ٍ
حينئذ تقديم
ثم يصيل الظهرين إال إذا خاف فوت فضيلة الظهر فيستحب له
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الظهر ،ولكن االحوط استحباب ًا تقديم قضاء الفائته مطلق ًا حتى لو خاف
فوت فضيلة احلارضة خصوص ًا إذا كانت الفائتة لنفس اليوم.

س -20من رشع يف صالة الظهر مث ً
أن عليه صالة فائته
ال ثم تذكر ّ

كالصبح فهل جيوز له العدول اليها؟

ج  -نعم جيوز بل يستحب العدول إىل الفائتة من احلارضة من دون أن

يقطع الصالة ما مل يوجب فوات وقت فضيلة احلارضة.

س -21من ك��ان عليه قضاء هل له أن يصيل الصلوات املستحبة

كالرواتب وصالة الليل وغري ذلك؟
ج  -نعم ،جيوز له.

س -22هل جيوز اإلتيان بالقضاء مجاعة؟

ج  -نعم جيوز بل يستحب  -سواء أكان اإلمام قاضي ًا أيض ًا أم كانت

صالته أداء -كام ال جيب احتاد صالة اإلمام واملأموم فيجوز أن يصيل االمام
الصبح مث ً
ال واملأموم يصيل الظهر.

س -23من علم أنّه فاتته صالة واحدة من إحدى الصلوات اخلمس وال

يعلمها بعينها فامذا يلزمه؟

ج  -يكفيه أن يقيض صبح ومغرب ورباعية بقصد ما يف الذمة ،وهذه

الرباعية مرددة بني الظهر والعرص والعشاء ،وبذلك يتيقن بفراغ ذمته ،هذا
إذا فاتته الصالة يف احلرض ،وأ ّما إذا فاتته يف السفر فيكفيه أن يقيض مغرب
وثنائية بقصد ما يف الذمة مرددة بني الصبح والظهر والعرص والعشاء.
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س -24من علم أنّه فاتته صالتني من إحدى الصلوات اخلمس من يوم

واحد وال يعلمهام بعينهام فامذا يلزمه؟

ج  -وجب عليه اإلتيان بأربع صلوات ،فيأيت بصبح ،ثم رباعية مرددة

بني الظهر والعرص ،ثم مغرب ،ثم رباعية مرددة بني العرص والعشاء ،وإن

كان مسافر ًا يكفيه ثالث صلوات :ثنائية مرددة بني الصبح والظهر والعرص،
ومغرب ،ثم ثنائية مرددة بني الظهر والعرص والعشاء.

س -25هل جيوز قضاء الصالة من جلوس ملن كان متمكن ًا من القيام؟

ج  -ال جيوز ،فإنّه ال فرق بني األداء والقضاء من هذه الناحية ،فكام ال

جيوز للمختار ان يؤدي صالته من جلوس كذلك ال جيوز له القضاء من

جلوس.

س -26هل جيوز للحي أن يستنيب شخص ًا يقيض عنه ما فاته وهو

الزال حي ًا؟

ج  -ال جتوز االستنابة يف قضاء الفوائت ما دام حي ًا حتى وإن كان عاجز ًا

عن إتياهنا أص ً
ال بل الالزم عليه ان يقضيها بنفسه ،ولو كان عاجز ًا عن

القضاء فيلزمه االستيثاق بالقضاء عنه بعد موته ولو بأن يويص بالقضاء عنه

بعد موته او غري ذلك بحيث حيصل له الوثوق بالقضاء عنه بعد موته.
تنبيهان:

التنبيه األول :من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها يف ورد واحد -

جملس واحد -أ ّذن وأقام للصالة االوىل ،واقترص عىل اإلقامة يف البواقي،
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وإذا أراد اإلتيان باألذان يف الباقي أيض ًا أتى به برجاء املطلوبية عىل األحوط

لزوم ًا.

التنبيه الثاين :يستحب مترين الطفل عىل قضاء الصلوات الواجبة

واملستحبة كام يستحب له مترينه عىل أداء الصالة الواجبة واملستحبة ،بل

يستحب مترينه عىل كل عبادة ،وعباداته مرشوعة ،فإذا بلغ يف أثناء الوقت

وقد صىل أجزأته وال جيب عليه إعادهتا.
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الف�صل الثاين
ق�ضاء املعذور
ال اشكال يف ّ
أن من يتمكن من الصالة االختيارية  -أي الصالة من قيام

ومع الطهارة املائية وبقية الرشوط -ال جيوز له أن يصيل القضاء من جلوس
او مع التيمم او يصليها فاقدة لبعض الرشائط واالجزاء املعتربة يف الصالة،
ولكن من كانت وظيفته الصالة العذرية أي الصالة من جلوس او الصالة

مع التيمم او الصالة مع النجاسة او غري ذلك من االعذار فهل جيوز له أن

يقيض صالته من جلوس او مع التيمم او مع النجاسة كام هو احلال يف صالته
االدائية او ال جيوز؟

ج  -ههنا حاالت:
احلالة االوىل :أن يعلم بارتفاع العذر بعد ذلك ،ويف هذه احلالة األحوط

لزوم ًا له أن يؤخر القضاء اىل أن يرتفع العذر ويقيض من قيام او مع الطهارة
املائية.

احلالة الثانية :أن يعلم بعدم ارتفاع العذر إىل آخر العمر  -كام لو بلغ

مرحلة الشيخوخة وأعجزته عن القيام او أصابه مرض منعه من القيام -ففي
هذه احلالة جيوز له أن يبادر اىل القضاء من جلوس ،ولكن لو اتفق وارتفع

العذر فاالحوط وجوب ًا جتديد القضاء إذا كان اخللل يف األركان  -كام هو

روذعملا ءاضق
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احلال يف املثال السابق بأن كان يصيل من جلوس فإنّه يفوته القيام الركني يف

تكبرية االحرام وقبل الركوع ،ففي هذه احلالة االحوط وجوب ًا له أن يعيد
القضاء بعد قدرته عىل القيام ،-وأ ّما إذا كان اخللل يف غري األركان كام لو كان
يصيل من قيام ولكن ال يتمكن من القيام حال القراءة فيقرأ من جلوس ،فإن

القيام حال القراءة واجب ليس ركني ًا فال جيب عليه بعد ارتفاع العذر وقدرته
عىل القيام حال القراءة أن يعيد القضاء.

احلالة الثالثة :أن حيتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه اىل آخر العمر ،ويف

هذه احلالة جيوز له ان يبادر اىل القضاء أيض ًا مع العذر ،ولكن إذا قىض
وارتفع العذر فاألحوط وجوب ًا جتديد القضاء فيام إذا كان اخللل يف األركان،
وال جيب جتديده إذا كان اخللل يف غريها  -كام تقدم.-
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الف�صل الثالث
ق�ضاء ال�صلوات امل�ستحبة
الصلوات املستحبة عىل قسمني:

القسم األول :النوافل غري املؤقتة وهي التي مل حيدد الشارع هلا وقت ًا حمدد ًا

أي وقت وال يتصور القضاء فيها.
كصالة جعفر الطيار ،فيجوز االتيان هبا يف ِّ
القسم الثاين :النوافل املؤقتة بوقت معني مثل نوافل الصلوات اليومية

كنافلة الظهرين والعشائني والفجر ومثل صالة الليل ومثل صالة أول
الشهر ،فهذه النوافل هلا وقت حمدد  -وقد تقدم بيان وقت النوافل اليومية
وصالة الليل وهكذا صالة اول الشهر هلا وقت حمدد وهو اول يوم من الشهر

من فجره اىل غروبه -فإذا فات وقت هذه الصلوات املستحبة فهل يستحب
قضاؤها او ال؟

ج  -نعم يستحب قضاؤها عدا صالة العيد فال تقىض إذا مل ِ
يأت هبا يف

وقتها  -كام سيأيت.-

س -1إذا فاتته الصلوات املستحبة بسبب املرض فهل يستحب قضاؤها

او ال؟

ج  -نعم يستحب ولكن ال يتأكد قضاؤها.
س -2ما حكم من عجز عن قضاء الرواتب  -أي نوافل الظهرين
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والعشائني والفجر-؟
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ج  -استحب له الصدقة عن كل ركعتني بمدّ  ،وإن مل يتمكن فيتصدق

بمدّ لنوافل العشائني ،ومدّ لنوافل الظهرين والفجر ،وهذا احلكم خمتص

بالرواتب وال يشمل غريها من النوافل.

304

الفقه املي�سر /العبادات

الف�صل الرابع
ق�ضاء الولد الذكر الأكرب ما فات �أباه
وفيه أمران:
الأمر الأول
�شروط ق�ضاء الولد الأكرب ما فات �أباه
األحوط وجوب ًا للولد الذكر األكرب حال املوت أن يقيض ما فات أباه من

الفرائض اليومية وغريها بالرشوط التالية:

 -1أن تفوته الصالة بعذر من نوم او اغامء او نسيان ونحو ذلك((( ،فال

جيب عىل الولد األكرب أن يقضيها عنه إذا مل يكن معذور ًا يف تركها ،كام ال جيب
عليه القضاء عنه إذا أتى هبا فاسدة ،بأن صىل يف حياته ولكن كانت صالته

باطلة.

 -2أن يكون األب متمكن ًا من قضائها ومل يقضها ،وأ ّما إذا مات قبل أن

يتمكن من قضائها  -كام لو مات وهو نائم او استيقظ ومل يكن عنده الوقت
الكايف للقضاء ثم مات ،او مات وهو مغمى عليه او نسيها ومل يتذكر اىل أن

مات -فال جيب عىل ولده األكرب القضاء عنه ،وإن كان األحوط استحباب ًا أن
املسوغة لرتك الصالة ،فإذا ترك الصالة بسبب املرض او السفر
((( واملرض والسفر ليسا من االعذار ّ
فال جيب عىل ولده األكرب أن يقيض تلك الصالة.
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يقيض عنه مجيع ما فاته أو أتی به فاسد ًا مطلق ًا  -حتى إذا مل يتمكن من قضائه
حال حياته او فاته بغري عذر.-

 -3أن يكون الولد االكرب بالغ ًا عاق ً
ال حال موت أبيه ،فال جيب القضاء

عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبي ًا او جمنون ًا حال املوت.
 -4أن ال يكون ممنوع ًا من إرث أبيه.
ومتى ُيمنع الولد من إرث أبيه؟

ج  -يمنع يف حالتني:
أ .أن يقتل أباه.

ب .أن يكون كافر ًا حال موت االب.

فإذا قتل أباه او كان كافر ًا حني موت األب فال يرث منه ،وبالتايل ال جيب

عليه أن يقيض عنه ما فاته.
وهنا أسئلة:

س -1هل خيتص قضاء الولد األكرب ما فات أباه بالصلوات اليومية او

يعم غريها من الصلوات الواجبة؟

ج  -ال خيتص هبا بل يعم غريها فلو فاتت األب صالة اآليات بعذر كام

لو مل يعلم بالكسوف او اخلسوف الكيل فيجب عىل الولد األكرب عىل االحوط
أن يقضيها عنه إذا مل يقضها االب يف حياته.

س -2لو فات األب صالة الطواف بعذر ومل يقضها يف حياته ،فهل جيب
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عىل ولده األكرب أن يقضيها عنه؟ وإذا وجب فأين يقضيها؟

ج  -األحوط وجوب ًا أن يقضيها عنه يف مكة املكرمة يف حم ّلها خلف املقام

إن تيرس له ذلك وإن مل يتمكن من ذلك او كان فيه مشقة عليه فيكفي القضاء

يف أي مكان آخر.

س -3لو وجبت الصالة عىل األب بإجارة مث ً
ال او وجبت عليه لكونه
الولد األكرب ألبيه ،ومل ِ
يأت هبا اىل أن مات ،فهل جيب عىل ولده األكرب قضاء

تلك الصالة؟

ج  -ال جيب عليه قضاؤها ،وإنّام جيب عليه أن يقيض ما فات أباه مما

وجب عليه بنفسه.

س -4لو مات الولد األكرب يف حياة أبيه ،فهل جيب عىل الولد األكرب

الذي بعده أن يقيض ما فات أباه؟

ج  -نعم جيب  -عىل االحوط وجوب ًا -حيث يصري الثاين هو الولد

األكرب حال موت األب فيجب عليه القضاء عىل االحوط بالرشوط املتقدمة.
س -5لو كان للميت بنت وهي الكربى وولد ،ومات األب فعىل من

جيب القضاء؟

ج  -جيب عىل الولد ألنه هو الولد األكرب فيجب عليه القضاء – عىل

االحوط وجوب ًا -مع توفر الرشوط املتقدمة.

س -6إذا كان للميت بنات فقط فهل جيب عىل الكربى منهن ان تقيض
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ج  -ال جيب عليها القضاء.
س -7لو مات الولد األكرب بعد موت أبيه فهل جيب عىل أخيه الذي

بعده أن يقيض ما فات أباه؟

ج  -ال جيب عليه القضاء ،ألن الثاين ليس هو األكرب حال موت أبيه ،كام

ال جيب إخراج الصالة من الرتكة إال إذا أوىص امليت بالقضاء عنه فيخرج

من الثلث.

س -8إذا تساوى الذكران يف السن فعىل من جيب القضاء؟

ج  -جيب  -عىل االحوط وجوب ًا -عليهام القضاء عىل نحو الوجوب

الكفائي ،بمعنى أن كل واحد منهام جيب عليه أن يقيض مجيع ما فات أباه
بالرشوط املتقدمة ،فإذا قام أحدمها باالمر وقىض سقط الوجوب عنهام مع ًا

وإذا مل يقوما بالقضاء كانت ذمة كل منهام مشتغلة بجميع ما فات أباه بعذر،

وال يتوزع القضاء عليهام.

س -9إذا شك يف أن امليت فاتته الصالة حتى جيب عىل الولد األكرب

القضاء او مل تفته الصالة ،فهل جيب عىل الولد األكرب القضاء يف حال الشك

باشتغال ذمة أبيه؟

ج  -ال جيب عليه القضاء.
س -10إذا علم الولد األكرب باشتغال ذمة ابيه بالصالة ولكن ال يعلم
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ج  -جيب عليه  -عىل االحوط وجوب ًا -القضاء عنه إذا توفرت الرشوط

املتقدمة ،وجيوز له االقتصار عىل األقل ،فإذا شك أن أباه فاتته سنة او سنتني

كفاه ان يقيض سنة عنه.

وإذا علم بفوات يشء وشك يف قضاء أبيه له فاألحوط وجوب ًا قضاؤه.
س -11لو علم الولد األكرب باشتغال ذمة أبيه بالصالة ولكن ال يعلم

هل فاتته بعذر او بدون عذر ،فهل جيب عليه القضاء عنه؟

ج  -ال جيب عليه القضاء عنه ،وإن كان يستحب تفريغ ذمة امليت وال

سيام لقرابته.

س -12هل جيب عىل الولد األكرب أن يبادر عىل الفور يف قضاء ما فات

أباه؟

ج  -ال جيب الفور يف القضاء ،فيجوز التأخري ما مل يبلغ حد اإلمهال.

س -13إذا مىض من الوقت مقدار أداء الصالة ومل ّ
يصل األب ومات

أثناء الوقت  -قبل انقضاء وقت الصالة -فهل جيب عىل ولده األكرب أن

يقيض هذه الصالة؟

ج  -األحوط وجوب ًا أن يقضيها عنه.

س -14إذا مل يكن للميت ولد أكرب حال موته  -حتى لو كان عنده بنات

بالغات حال موته ،او كان عنده ولد غري بالغ حال موته -فهل جيب عىل
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ج  -ال جيب عليهم القضاء عنه إال إذا أوىص بالقضاء عنه فيجب العمل
ِ
يوص ،ولكن ال
بالوصية ،نعم االحوط استحباب ًا هلم أن يقضوا عنه وإن مل

جيوز هلم أن يأخذوا من الرتكة من حصص القارصين  -الصغار واملجانني-
بل إ ّما هم يبارشوا القضاء عنه او يستأجروا شخص ًا يقيض عنه من حصصهم
من الرتكة او من أمواهلم األخرى.

س -15لو فات امليت الصالة او الصوم بغري عذر فقد تقدم انّه ال جيب

عىل ولده األكرب القضاء عنه ،ولكن هل جيب عىل الورثة أن خيرجوا من

الرتكة للقضاء عنه؟

ج  -ال جيب عليهم ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن يفرغوا ذمته ،ولكن

ال حيق هلم أن يأخذوا من حصص القارصين للقضاء عن امليت.

نعم ،لو أوىص امليت بالقضاء عنه وجب العمل بالوصية وخترج من

الثلث.

س -16هل جيب عىل الولد األكرب القضاء عن أمه؟

ج  -ال جيب ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن يقيض ما فاهتا من الصالة

والصوم.

س -17عندما يقيض الولد األكرب ما فات أباه فهل يعمل يف القضاء

بحسب تقليد نفسه او بحسب تقليد أبيه؟
ج  -يعمل حسب تقليد نفسه.
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س -18إذا أقر األب عند املوت بفوات الصالة عنه ،فهل جيب عىل

الولد األكرب القضاء عنه؟

ج  -ال جيب إال إذا حصل االطمئنان باشتغال ذمته بالصالة فيجب

القضاء عنه بالرشوط املتقدمة.

الأمر الثاين
موارد �سقوط الق�ضاء عن الولد الأكرب
إذا وجب  -عىل االحوط وجوب ًا -القضاء عىل الولد األكرب بالرشوط

املتقدمة فال يسقط عنه إال يف احلاالت التالية:

احلالة االوىل :إذا تربع شخص بالقضاء عن امليت ،وقىض عنه فيسقط

الوجوب عن الولد األكرب.

احلالة الثانية :إذا استأجر الولد األكرب شخص ًا يقيض عن أبيه وقىض

األجري عن امليت فيسقط الوجوب عن الولد األكرب ،وال يسقط عنه وجوب

القضاء بمجرد االستئجار وإنّام يسقط إذا قىض األجري عن امليت وكانت
صالته صحيحة.

س -1إذا شككنا أن االجري قىض عن امليت او ال فهل يسقط القضاء عن

الولد األكرب؟

ج  -ال يسقط إال إذا حصل له الوثوق بأن األجري قىض عن امليت.
س -2إذا علمنا ان األج�ير أتى بالقضاء ولكن شككنا هل صالته
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صحيحة او ال فهل يسقط وجوب القضاء عن الولد األكرب؟
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ج  -نعم يسقط عنه القضاء ،حيث يمكنه البناء عىل صحة صالة األجري.

احلالة الثالثة :إذا أوىص امليت باالستئجار عنه وكانت الوصية نافذة

رشع ًا سقط وجوب القضاء عن الولد األكرب حتى إذا مل يستأجروا شخص ًا

يقيض عن امليت ،وهكذا يسقط الوجوب عن الولد األكرب حتى لو استأجروا
ِ
يقض او قىض ولكن كانت صالته باطلة ،ففي مجيع ذلك
شخص ًا للقضاء ومل
وإن بقيت ذمة األب مشتغلة بالصالة ولكن ال جيب عىل ولده األكرب القضاء

عنه مادام قد أوىص.
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تتميم
وظيفة من عليه واجبات �شرعية عند ظهور �أمارات املوت
من كان عليه واجبات رشعية كالصالة والصوم والدين وغري ذلك

وظهرت عليه أمارات املوت وجب عليه أن يبادر اىل تفريغ ذمته ،وبالنحو

التايل:

اوالً :إذا كان عليه صالة او صيام

وجب أن يبادر إىل القضاء إذا ظهرت أمارات املوت ،بل حتى إذا مل

تظهر أمارات املوت ولكنه مل يطمئن بتمكنه من القضاء يف املستقبل فيجب

عليه املبادرة للقضاء.

س  -ما حكم من عجز عن القضاء؟
ج  -هنا حالتان:

احلالة االوىل :أن يكون له مال فيلزمه االستيثاق من أداء الصالة والصوم

عنه بعد وفاته ،بمعنى ان حيصل له وثوق بأنّه يقىض عنه بعد موته سوا ًء
حصل له الوثوق عن طريق الوصية او غريها كام لو صالح عىل دار له او

بستان مقابل أن يقيض عنه الصالة والصيام.-

احلالة الثانية :أن ال يكون له مال ولكنه حيتمل أن يقيض عنه صديقه او

أبناؤه او غريهم تربع ًا فيجب عليه أن يوصيهم بالقضاء عنه أيض ًا.

س -1لو أوىص بقضاء الصالة والصيام عنه فمن أين خيرجان من أصل
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الرتكة او من الثلث؟
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ج  -خيرجان من الثلث.

ِ
يوص بالقضاء؟
س -2هل جيب قضاء الصالة والصيام عن امليت إذا مل

ج  -ال جيب عىل غري ولده األكرب ،نعم يستحب تفريغ ذمة امليت وال سيام

ألقاربه ،وأ ّما الولد األكرب فاالحوط وجوب ًا أن يقيض ما فات أباه بالرشوط
املتقدمة والتي منها أن يكون الفوت بعذر ،وأ ّما ما فاته بغري عذر فال جيب

عليه قضاؤه وإن كان يستحب بل االحوط استحباب ًا أن يقضيه عنه.
ثاني ًا :أن يكون عليه دين مايل للناس
فهنا صورتان:

الصورة االوىل :أن يكون الدين حاالً وطالب به الدائن وكان قادر ًا عىل

الوفاء فتجب املبادرة إىل وفائه فور ًا وإن مل خيف املوت.

الصورة الثانية :أن يكون الدين مؤج ً
ال او حاالً ومل يطالب به الدائن،

او حاالً وطالب به الدائن ولكنه ليس قادر ًا عىل الوفاء ،فإذا كان له تركة

لزمه االستيثاق من وصول الدين إىل صاحبه بعد مماته ولو بالوصية به
واالستشهاد عليها.

س -1من أين خترج ديون الناس ،من أصل الرتكة او من الثلث؟
ج  -من أصل الرتكة.

س -2هل وجوب اخراج ديون الناس إذا أوىص هبا امليت ،او جيب
ِ
يوص هبا؟
إخراجها وإن مل
ِ
يوص هبا ،وال جيوز الترصف بالرتكة قبل
ج  -جيب إخراجها وإن مل
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إخراجها ،هذا اذا كان الشخص ملتزم ًا بدفع اخلمس ،وا ّما اذا مل يكن ملتزم ًا
بدفعه فال جيب عىل الورثة اخراج اخلمس عنه بل هلم املهنّأ وعليه الوزر اال
اذا اوىص بذلك او ارادوا تفريغ ذمته.

ثالث ًا :أن يكون عليه يشء من احلقوق الرشعية مثل الزكاة واخلمس ورد املظامل
وهنا صورتان:

الصورة االوىل :أن يكون متمكن ًا من أداء احلق فع ً
ال فتجب املبادرة اىل

ذلك وال جيوز التأخري وإن علم ببقائه حي ًا.

الصورة الثانية :أن يعجز عن أداء احلق ،وكانت له تركة فيجب عليه

االستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصية به إىل ثقة مأمون.

وأ ّما مل يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه من احلقوق بعض املؤمنني

تربع ًا وإحسان ًا وجبت الوصية به أيض ًا.

س -1من أين خترج احلقوق املالية كاخلمس والزكاة وغريها ،من أصل

الرتكة او من الثلث؟

ج  -من أصل الرتكة.

س -2هل وجوب اخراج احلقوق املالية إذا أوىص هبا امليت ،او جيب
ِ
يوص هبا؟
إخراجها وإن مل
ِ
يوص هبا ،وال جيوز الترصف بالرتكة قبل
ج  -جيب إخراجها وإن مل

إخراجها ،هذا اذا كان الشخص ملتزم ًا بدفع اخلمس وأما إذا مل يكن ملتزم ًا

بدفعه فال جيب عىل الورثة اخراج اخلمس عنه بل هلم املهنّأ وعليه الوزر إال
إذا أوىص بذلك أو أرادوا تفريغ ذمته.

المقصد الثامن
صالة االستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة واالجارة

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص
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�صالة اال�ستئجار وما يلحقها من �أحكام النيابة واالجارة
وفيه أمور:
الأمر االول
النيابة عن الأحياء يف الواجبات
ال جتوز النيابة عن األحياء يف الواجبات حتى مع عجزهم عنها ،فال

يصح أن تستنيب عن شخص حي وتصيل عنه او تصوم عنه ال يف عباداته
جوز فيه الشارع
األدائية وال القضائية ،ويستثنى من ذلك مورد واحد ّ

املقدس النيابة عن احلي يف الواجب وهو :إذا كان شخص عاجز ًا عن أداء
احلج مبارشة بنفسه هلرم او مرض ال يرجو زواله او غري ذلك وكان عنده

استطاعة مالية للحج ،فيجب أن يستنيب شخص ًا حيج عنه وهو حي ،وهكذا

إذا كان شخص مستطيع ًا للحج وهتاون ومل حيج اىل أن عجز عن مبارشة
احلج بنفسه فمثله يستقر عليه احلج ،وجيب عليه أن يستنيب من حيج عنه.
الأمر الثاين
النيابة عن الأحياء يف امل�ستحبات
جتوز النيابة عن األحياء يف بعض املستحبات العبادية وهي:
 -1جتوز النيابة عن احلي يف احلج املستحب.

 -2جتوز النيابة عن احلي يف العمرة املستحبة إذا مل يكن حارض ًا يف مكة،
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وأ ّما إذا كان حارض ًا يف مكة فال تصح النيابة عنه يف العمرة عىل االحوط

وجوب ًا.

 -3جتوز النيابة عن احلي يف الطواف املستحب إذا مل يكن حارض ًا بمكة.

 -4جتوز النيابة عن احلي يف زيارة قرب النبي وقبور األئمة كام

جتوز النيابة عنه يف صالة الزيارة التي تستتبع الزيارة.

وهذه املوارد ورد الدليل عىل جوازها من الشارع املقدس ،ويف غري هذه

املوارد ال جتوز النيابة عن احلي بنية جزمية ،نعم جيوز النيابة عنهم يف مجيع
املستحبات ولكنه يأيت هبا برجاء املطلوبية ال بنية جزمية ،فيجوز ان يصيل
صالة الليل مث ً
ال عن والده احلي ولكن برجاء املطلوبية.

كام جيوز إهداء ثواب مجيع األعامل الواجبة واملستحبة إىل األحياء.
وأيهّ ام أفضل النيابة او اهداء الثواب؟

ج  -النيابة أفضل من اهداء الثواب.
تنبيهان:

التنبيه األول :معنى رجاء املطلوبية

معنى ذلك أن العمل مل يقم دليل معترب عليه من الشارع ولكن يحُ تمل

أن الشارع يطلبه ويريده ،وهذا االحتامل نشأ من وجود رواية ضعيفة مث ً
ال
ولتوضيح ذلك:

ّ
إن أي عمل  -كالنيابة عن احلي -ثبت استحبابه بدليل معترب كام لو ورد

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص
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ٍ
فحينئذ يؤتى به بن ّية
يف رواية صحيحة كالنيايبة عن احلي يف الزيارة او احلج
جزمية.

وأما إذا مل يثبت الفعل بطريق معترب كام لو ورد يف رواية ضعيفة فال

يؤتى به عىل أنّه مطلوب جزم ًا للشارع وإنّام يؤتى به بنية رجاء املطلوبية ،أي

برجاء وأمل واحتامل أن يكون مطلوب ًا ومراد ًا للشارع ،وال يصح االتيان به
بنية جزمية عىل ّ
أن الشارع يطلبه ويريده ،وإال كان ترشيع ًا حمرم ًا ونحو ًا من

اإلنباء بغري علم ،ومن افتى بغري علم فليتبوأ مقعده من النار ،الحتامل أن

العمل ليس مراد ًا للموىل فتكون نسبته اليه ترشيعا حمرم ًا.
التنبيه الثاين :الفارق بني النيابة واهداء الثواب

النيابة هي أن تأيت بالعمل من البداية عن غريك ،وهي حتتاج اىل قصد

فال حيسب له العمل وال يقع عنه إال إذا قصدت النيابة عنه ،وإذا مل تقصدها
فيقع العمل عن نفسك ،كام أن النيابة حتتاج اىل دليل من الشارع فال يصح

جوز الشارع ذلك ،ومن هنا ال ترشع النيابة عن
أن تنوب عن شخص إال إذا ّ
الكافر او الناصبي إال يف مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن الناصبي
وهو :جواز نيابة الولد عن أبيه الناصبي يف احلج((( دون غريه من العبادات.

وأ ّما اهداء الثواب فيقصد به أن تأيت بالعمل عن نفسك وبعد إكامله

تطلب من اهلل عز وجل أن جيعل ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من

((( ففي اخلرب( :قلت أليب عبد اهلل – صلوات اهلل عليه -أحيج الرجل عن الناصبي؟ فقال :ال ،قلت:
فإن كان أيب؟ قال :فإن كان أباك فنعم)
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اهلل وهو عز وجل قد يستجيب وقد ال يستجيب ،وهي هبذا املعنى ال حتتاج
اىل دليل خاص كام جيوز ان هتدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي،
فأنت تطلب من اهلل أن جيعل ثواب ما عملت له ،وربام يستجيب اهلل عز

وجل وربام ال يستجيب ،كام هّأنا هبذا املعنى جيوز لك أن هتدي ثواب االعامل
الواجبة عليك لغريك ،فيمكنك بعد الفراغ من صالة الصبح مث ً
ال أن تطلب

من اهلل عز وجل أن جيعل ثواهبا لوالديك مثالً.
الأمر الثالث

النيابة عن الأموات
جتوز النيابة عن األموات يف الواجبات واملستحبات ،بل هي مستحبة،

ففي صحيحة معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل ما يلحق الرجل
بعد موته؟ فقال« :سنة سنها يعمل هبا بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل

هبا ،من غري أن ينتقص من أجورهم يشء ،والصدقة اجلارية جتري من بعده،

والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موهتام وحيج ويتصدق ويعتق عنهام ويصيل
ويصوم عنهام ،فقلت :ارشكهام يف حجتي؟ قال :نعم».

ويف صحيحة عمر بن يزيد قال :قلت أليب عبد اهلل نصيل عن امليت؟

فقال« :نعم حتى أنّه ليكون يف ضيق فيوسع اهلل عليه ذلك الضيق ،ثم يؤتى

فيقال لهُ :خ ّفف عنك هذا الضيق بصالة فالن أخيك عنك ،قال :فقلت:

فارشك بني رجلني يف ركعتني؟ قال :نعم».

كام جيوز إهداء ثواب العمل إىل األموات يف الواجبات واملستحبات كام

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص
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وحكي فعله عن بعض أجالء أصحاب األئمة
ورد يف بعض الروايات ُ
بأن يطلب من اهلل سبحانه أن يعطي ثواب عمله آلخر حي أو ميت  -كام

تقدم بيانه.-

الأمر الرابع
اال�ستئجار عن الأحياء
جيوز للحي أن يستأجر شخص ًا ينوب عنه يف املوارد التي جيوز النيابة

فيها عنه:

 -1فيجوز له أن يستأجر من ينوب عنه يف احلج الواجب إذا كان

عاجز ًا عن مبارشة احلج وكان مستطيع ًا او استقر احلج يف ذمته بل جيب عليه

االستئجار.

 -2وجيوز أن يستأجر من ينوب عنه يف احلج املستحب.
 -3وجيوز أن يستأجر من ينوب عنه يف العمرة املستحبة إذا مل يكن

حارض ًا يف مكة.

 -4وجيوز أن يستأجر من ينوب عنه يف الطواف املستحب إذا مل يكن

حارض ًا بمكة.

 -5وجي��وز أن يستأجر من ينوب عنه يف زي��ارة قرب النبي وقبور

األئمة وما يستتبع ذلك من صالة الزيارة.
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الأمر اخلام�س
اال�ستئجار عن الأموات

جيوز االستئجار للصالة ولسائر العبادات عن األموات(((،

وتفرغ ذمتهم بفعل األجري ،من دون فرق بني كون املستأجر وص ّي ًا أو

ولي ًا أو وارث ًا أو أجنبي ًا.
تنبيهان:

التنبيه األول :ال جيب عىل الورثة االستئجار للصالة والصوم عن امليت،

إال إذا أوىص بالصالة والصيام عنه فيخرجان من الثلث ،نعم يستحب تفريغ

ذمة امليت وال سيام لقرابته ،كام وتقدم وجوب القضاء عىل االحوط عىل الولد
األكرب.

التنبيه الثاين :إذا علم الولد األكرب او الورثة أنّه كان عىل امليت فوائت

ومل يعلموا أنّه أتى هبا قبل موته فيحكم بعدم االتيان هبا ،وبالتايل جيب  -عىل

االحوط وجوب ًا -عىل الولد االكرب القضاء عنه اذا فاتته بعذر ،كام يستحب
((( ويف النيابة فضل وثواب للنائب كام للمنوب عنه كام رصحت به الروايات ففي اخلرب« :دخل
حيج هبا عن
عبدالرمحن بن سنان عىل أيب عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه -فأعطاه اإلمام ثالثني دينار ًا ّ
إسامعيل ،ومل يرتك شيئ ًا من العمرة إىل احلج إال اشرتطه عليه حتى اشرتط عليه أن يسعي عن وادي
حمسرّ ثم قال -:يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان إلسامعيل حجة بام أنفق من ماله ،وكان لك تسع بام
أتعبت من بدنك».
وروي يف احلديث :قلت أليب عبد اهلل – صلوات اهلل عليه :-الرجل حيج عن آخر ما له من األجر
والثواب؟ قال« -:للذي حيج عن رجل أجر وثواب عرش حجج».

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص

لباقي الورثة تفريغ ذمة امليت.
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الأمر ال�ساد�س
ما يعترب يف الأجري
يعترب يف األجري امور:
 -1العقل ،فال جيزي استئجار املجنون.

 -2اإليامن عىل االحوط لزوم ًا ،بمعنى أن يكون امامي ًا اثني عرشي ًا ،فال

جيوز اجارة املخالف عىل االحوط لزوم ًا ،كام ال جتوز عىل االحوط إجارة من
يؤمن بإمامة بعض األئمة دون بعض كالزيدية واالسامعيلية وغريهم.

 -3البلوغ عىل األحوط لزوم ًا ،فال تصح إجارة الصبي ولو كان مميز ًا

عىل االحوط لزوم ًا.

 -4كام يعترب أن نحتمل صدور العمل منه صحيح ًا بحيث يمكن إجراء

أصالة الصحة((( ونحكم عىل صالته ً
مثال بالصحة ،وأ ّما إذا علمنا ببطالن
((( أصل الصحة هو أصل عقالئي ،ومعناه متى ما شككنا يف فعل املسلم جاز لنا البناء عىل صحته،
فمث ً
ال لو رأيت شخص ًا يصيل عىل اجلنازة وشككت هل صالته صحيحة وبالتايل يسقط وجوب
عيل أن اصيل عىل امليت  -ألن الصالة عىل امليت
الصالة عىل امليت عني او صالته باطلة حتى جيب ّ
واجب كفائي -ففي هذه احلالة جيوز يل البناء عىل صحة صالته ما دمت أحتمل هّأنا صحيحة وبالتايل
عيل الصالة عىل اجلنازة ،ورشط جريان هذه القاعدة هو أن نحتمل صحة العمل الصادر من
ال جيب ّ
املسلم ،ويف مقامنا إذا علمنا أن األجري أتى بالصالة عن امليت وشككنا يف صحتها جاز لنا البناء عىل
صحتها ما دمنا نحتمل صحتها ،كام ال جيوز استئجار من ال نحتمل صحة صالته ،عىل نحو ال يمكن
تطبيق أصالة الصحة يف حقه.
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س -1إذا احتاملنا أن االجري يعرف بأحكام صالة القضاء فهل يكفي

ذلك للحكم عىل صالته التي أتى هبا عن امليت بالصحة؟
ج  -نعم يكفي ذلك للحكم عىل صالته بالصحة.

س -2هل يعترب يف األجري أن يكون عادالً؟

ج  -ال يعترب بل يكفي أن حيصل االطمئنان بأنّه أتى بالعمل او حيصل

االطمئنان بصدقه لو أخربنا أنّه أتى بالعمل.

س -3هل جيب عىل األجري أن يقصد النيابة عن امليت؟

ج  -نعم جيب عليه ذلك ،ولكن ال يلزمه أن يأيت بلفظ النيابة حني الن ّية

بل يكفي أن يقصد االتيان بالصالة مث ً
ال التي اشتغلت هبا ذمة امليت ،أو

يقصد االتيان بالعمل لتفريغ ذمة امليت.

س -4هل جيب عىل األجري أن ُيعينّ املنوب عنه بذكر اسمه؟
ج  -جيب عليه أن ُيعينّ املنوب عنه ،ولكن ال يشرتط أن يكون التعيني

باسمه او اسم أبيه بل جيوز أن يعينه ولو إمجاالً كأن يقصد الصالة عن صاحب
املال مث ً
ال او عن الشخص الذي استأجروه للقضاء عنه او غري ذلك.
س -5هل تعترب املامثلة بني النائب واملنوب عنه؟

ج  -ال تعترب فيجوز استئجار الرجل عن املرأة واملرأة عن الرجل.
س -6هل األجري يراعي حال نفسه يف اجلهر واالخفات او يراعي حال

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص

امليت؟
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ج  -يراعي تكليف نفسه ،فلو كان األجري رج ً
ال وجب عليه  -عىل

االحوط وجوب ًا  -اجلهر يف صالة الصبح ويف اوليي العشائني وإن كان

املنوب عنه امرأة ،ولو كان االجري امراة كانت خمرية يف صالة الصبح واوليي

العشائني وإن كان املنوب عنه رجالً ،فالرجل جيهر باجلهرية وإن كان نائب ًا
عن املرأة ،واملرأة ال جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

س -7هل جيوز استئجار ذوي االع��ذار كالعاجز عن القيام أو عن

الطهارة من اخلبث أو املسلوس أو املتيمم؟

ج  -ال جيوز عىل االحوط لزوم ًا إال إذا تعذر غريهم ،وال يوجد غريهم

فيجوز استئجارهم.

س -8لو تربع شخص من ذوي االعذار للنيابة عن امليت من دون اجرة

فهل تفرغ ذمة امليت بفعله؟

ج  -ال تفرغ عىل االحوط لزوم ًا.
س -9هل جيوز استئجار ذي اجلبرية  -وهو من كان عىل بعض اعضاء

وضوئه جبرية -للقضاء عن امليت؟

ج  -جيوز ولو تربع من غري أجرة وصىل عن امليت تفرغ ذمته ،وإن كان

األحوط استحباب ًا عدم استئجاره وعدم االكتفاء بتربعه.

س -10ما حكم األجري لو صار عاجز ًا عن االتيان بالعمل بعد اإلجارة؟

ج  -جيب عليه تأخري العمل إىل الزمان الذي يرتفع به عذره ،وإذا ضاق
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س -11هل األجري يأيت بالصالة مث ً
ال حسب تقليده او حسب تقليد

امليت؟

ج  -يأيت هبا حسب تقليده إذا مل يشرتطوا عليه غري ذلك.

س -12إذا عني املستأجر لألجري مدة معينة للعمل ولكن االجري مل
يكمل العمل او مل ِ
يأت به أص ً
ال فهل جيوز له أن يكمله او يأيت به بعد انتهاء
املدّ ة من دون مراجعة املستأجر؟

ج  -ال جيوز إال بإذن من املستأجر ،وإذا أتى بالعمل او أكمله بدون إذنه

مل يستحق األجرة وإن برئت ذمة املنوب عنه بذلك.

س -13إذا مل ُتعينّ كيف ّية العمل لألجري من حيث االشتامل عىل
املستحبات فهل جيوز لألجري أن يرتك املستحبات؟
ج  -ال جيوز بل جيب عليه اإلتيان بالعمل عىل النحو املتعارف ،فمث ً
ال

من املتعارف يف الصالة القنوت فيجب عىل االجري االتيان به ومن املتعارف
اإلقامة فيلزم االتيان هبا ومن املتعارف الصالة عىل النبي وآله يف الركوع
والسجود وهكذا يلزمه االتيان باملستحبات املتعارفه.

س -14هل جيوز لألجري أن يأيت بصالة االستئجار مجاعة؟

ج  -نعم جيوز إمام ًا كان األجري أم مأموم ًا ،إال إذا اشرتطوا عليه أن

يصليها منفرد ًا.

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص

تنبيهان:
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التنبيه األول :سيأيت يف صالة اجلامعة أنّه ال جيوز االقتداء بمن كانت

صالته احتياطية عىل االحوط وجوب ًا ،بمعنى أن من كان يقيض عن شخص
من باب االحتياط لعدم علمه باشتغال ذمته بالصالة فتكون صالته احتياطية
وال جيوز االئتامم به يف هذه الصالة عىل االحوط وجوب ًا ،وهنا إذا كان األجري
ال يعلم باشتغال ذمة امليت فال جيوز االقتداء به وجعله امام ًا يف هذه الصالة

عىل االحوط وجوب ًا.

التنبيه الثاين :إذا صىل األجري مأموم ًا وكان االجري ال يعلم باشتغال

ذمة امليت فتكون صالته احتياطية ،ففي هذه احلالة ال جيوز لإلمام ان يرتب

أحكام اجلامعة عىل هذه الصالة ،فمث ً
ال لو شك االمام يف عدد الركعات
فليس له الرجوع اىل املأموم االجري إذا مل يكن غريه يف هذه اجلامعة.
الأمر ال�سابع
حكم الأجري لو ا�ست�أجر غريه
هل جيوز لألجري أن يستأجر شخص ًا آخر يقيض عن امليت؟
ج-
هنا ثالث حاالت:
احلالة االوىل :أن يشرتطوا عليه أن يبارش القضاء بنفسه ،فال جيوز له أن

يستأجر شخص ًا آخر كام ال جيوز لغريه أن يتربع عنه.
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احلالة الثانية :أن ال يشرتطوا عليه املبارشة ولكن حيث أهنم مل يذكروا

شيئ ًا يف عقد االجارة عندما استأجروه فتختص االجارة به لكون ذلك هو
املتعارف فإن ظاهر حال املستأجر عندما استأجره فهو يريده أن يبارش القضاء

بنفسه ،ويف هذه احلالة ال جيوز لألجري أن يستأجر شخص ًا آخر كام ال جيوز

لغريه أن يتربع عنه أيض ًا.

احلالة الثالثة :أن تكون األجارة مطلقة وغري مقيدة باملبارشة ،ويف هذه

احلالة جيوز له أن يستأجر شخص ًا آخر يقيض عن امليت.

ولكن هل جيوز له أن يستأجره بأقل من األجرة يف اجارة نفسه؟
ج-ههنا حالتان:
احلالة االوىل :أن يفرتض أن االجارة تنحل اىل إجارات متعددة بعدد

الصلوات فال جيوز له أن يستأجره بأقل من اجرة نفسه ،فمث ً
ال إذا استأجره

للقضاء عن امليت مخسة صلوات بخمسة آالف ،فهذه االجارة وإن كانت
واحدة بحسب ظاهرها ولكن هي يف حقيقتها تنحل اىل مخسة إجارات موزعه

عىل عدد الصلوات فكل صالة بألف  -ولعل هذا هو املتعارف -وبالتايل ال

جيوز له لو استأجر شخص ًا أن يقيض عن امليت إحدى تلك الصلوات أن

يدفع له أقل من ألف حتى لو أتى هو ببقية الصلوات.

احلالة الثانية :أن يفرض أن اإلجارة ال تنحل اىل اجارات متعددة ،ويف
هذه احلالة إذا مل ِ
يأت بيشء من العمل فال جيوز له أن يستأجر باألقل ،وأ ّما إذا
أتى ببعض العمل ولو قلي ً
ال جاز له أن يستأجر شخص ًا آخر باألقل.

ةراجالاو ةباينلا ماكحأ نم اهقحلي امو راجئتسالا ةالص

وما هو املتعارف يف االجارة هل احلالة االوىل او الثانية؟
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ج  -لعل املتعارف هو احلالة االوىل ،ومعه ال جيوز لألجري أن يستأجر

شخص ًا بأقل من اجرة نفسه حتى لو أتى ببعض الصلوات بنفسه.

المقصد التاسع
صالة الجماعة
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ةعامجلا ةالص بابحتسا

وفيه فصول:

الف�صل الأول
ا�ستحباب �صالة اجلماعة
ال إشكال يف استحباب ص�لاة اجلامعة يف امل��وارد التي ت�شرع فيها

كالصلوات اليومية وغريها مما يأيت ،ويتأكد االستحباب يف الصلوات اليومية

خصوص ًا يف األدائية ،ال سيام يف الصبح والعشاءين ،وهلا ثواب عظيم ،وقد
ورد يف ّ
احلث عليها والذ ّم عىل تركها أخبار كثرية ومضامني عالية مل يرد مثلها

يف أكثر املستحبات ،وكلام زاد عدد اجلامعة زاد فضلها ،ففي اخلرب عن زرارة:
قال -:قلت أليب عبد اهلل« -:ما يروي الناس أن الصالة يف مجاعة أفضل
من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين صالة؟ فقال :صدقوا ،فقلت:

الرجالن يكونان مجاعة؟ فقال :نعم ويقوم الرجل عن يمني االمام».

ويف خرب حممد بن ع�مارة« :ق��ال -:أرسلت إىل أيب احلسن الرضا

أسأله عن الرجل يصيل املكتوبة وحده يف مسجد الكوفة أفضل أو صالته

يف مجاعة؟ فقال :الصالة يف مجاعة أفضل» ،مع أنّه ورد أن الصالة يف مسجد
الكوفة تعدل ألفي صالة.

ويف آخر« :قال رسول اهلل  :--اتاين جربئيل مع سبعني ألف ملك بعد

صالة الظهر ،فقال :يا حممد ان ربك يقرئك السالم واهدى إليك هديتني مل

هيدمها إىل نبي قبلك ،قلت :ما اهلديتان؟ قال :الوتر ثالث ركعات ،والصالة
اخلمس يف مجاعة ،قلت -:يا جربئيل وما ألمتي يف اجلامعة؟ قال -:يا حممد إذا
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كانا اثنني كتب اهلل لكل واحد بكل ركعة مئة ومخسني صالة ،وإذا كانوا ثالثة
كتب اهلل لكل واحد بكل ركعة ستامئة صالة وإذا كانوا أربعة كتب اهلل لكل

واحد بكل ركعة ألف ًا ومأيت صالة ،وإذا كانوا مخسة كتب اهلل لكل واحد بكل
ركعة الفني وأربعامئة صالة ،وإذا كانوا ستة كتب اهلل لكل واحد منهم بكل

ركعة أربعة آالف وثامنامئة صالة ،وإذا كانوا سبعة كتب اهلل لكل واحد منهم

بكل ركعة تسعة آالف وستامئة صالة ،وإذا كانوا ثامنية كتب اهلل تعاىل لكل

واحد منهم تسعة عرش ألف ًا ومأيت صالة ،وإذ كانوا تسعة كتب اهلل لكل واحد

منهم بكل ركعة ستة وثلثني ألف ًا وأربعامئة صالة ،وإذا كانوا عرشة كتب اهلل

تعاىل لكل واحد بكل ركعة سبعني ألفا وألفني وثامنامئة صالة ،فان زادوا
عىل العرشة ،فلو صارت بحار الساموات واألرض كلها مداد ًا ،واألشجار
أقالم ًا ،والثقالن مع املالئكة كتاب ًا مل يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

يا حممد تكبرية يدركها املؤمن مع االمام خري له من ستني ألف حجة

وعمرة ،وخري من الدنيا وما فيها سبعني ألف مرة ،وركعة يصليها املؤمن مع

االمام خري من مئة ألف دينار يتصدق هبا عىل املساكني ،وسجدة يسجدها

املؤمن مع االمام يف مجاعة خري من عتق مائة رقبة».
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الف�صل الثاين
موارد م�شروعية اجلماعة وعدم م�شروعيتها
وفيه ثالثة امور:
الأمر الأول
موارد م�شروعية اجلماعة
ترشع اجلامعة يف املوارد التالية:
 -1يف الصلوات اليومية ،وترشيعها بنحو االستحباب  -كام تقدم.-
 -2يف صالة اآليات للكسوفني ،وترشيعها بنحو االستحباب.
 -3يف صالة اجلنازة ،وترشيعها بنحو االستحباب.
فإنا النافلة الوحيدة التي ترشع فيها اجلامعة.
 -4يف صالة االستسقاء ،هّ

 -5يف صالة اجلمعة ،وترشيعها بنحو الوجوب مع اجتامع رشائط

الوجوب ،وهي رشط يف صحتها ،فال تصح صالة اجلمعة إال مجاعة  -كام
سيأيت.-

 -6يف صالة العيدين ،وترشيعها يف زمن احلضور بنحو الوجوب مع

اجتامع رشائط الوجوب ،وهي رشط يف صحتها ،وأ ّما يف زمن الغيبة فاجلامعة
مستحبة يف صالة العيدين  -كام سيأيت.-
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س -1هل جيوز اقتداء من يصيل إحدى الصلوات اليومية بمن يصيل

األُخرى ،إذا اختلفا باجلهر واإلخفات ،او األداء والقضاء ،او القرص والتامم؟
ج  -نعم جيوز.

س -2هل جيوز أن يقتدي مصيل اآلية بمصيل اآلية إذا اختلفت اآليتان

أداء أو العكس؟
كام إذا اقتدى يف صالة الكسوف
قضاء بصالة اخلسوف ً
ً
ج  -نعم جيوز.

الأمر الثاين
املوارد التي جتب فيها اجلماعة
جتب اجلامعة يف موارد:
 -1يف صالة اجلمعة  -كام تقدم.-
 -2يف صالة العيدين يف زمن احلضور -كام تقدم.-
 -3ما إذا أمكن املكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن

التعلم والصالة ،فيجب عليه أن يصيل مجاعة ختلص ًا من العقاب  -كام تقدم

يف مبحث القراءة.-

 -4ما إذا ابتيل املك ّلف بالوسواس القهري حلدّ تبطل معه الصالة كلام

صلىّ وتو ّقف دفع الوسواس عىل أن يصليّ مجاعة فيجب أن يصيل مجاعة.

 -5ما إذا مل يسع الوقت أن يصليّ فرادى ووسعها مجاعة ،كام إذا كان

املك ّلف بطيئ ًا يف قراءته أو ألمر آخر غري ذلك ،فيجب عليه أن يصيل مجاعة
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 -6ما إذا تع ّلق النذر أو اليمني أو العهد او الرشط يف ضمن العقد

الالزم ونحو ذلك بأداء الصالة مجاعة ،فلو نذر أن يصيل صالة الصبح مجاعة
او رشطوا عليه يف عقد البيع أن يصيل الصبح مجاعة وجبت عليه.

س  -إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصالة مجاعة فهل جتب اجلامعة عىل

الولد؟

ج  -ال جتب ،ولكن األحوط األوىل امتثال أمره.
الأمر الثالث
موارد عدم م�شروعية اجلماعة

ال ترشع اجلامعة يف املوارد التالية:
املورد األول :يف النوافل األصلية كنوافل الصلوات اليومية وصالة الليل

وغريها ،وتستثنى من ذلك صالة االستسقاء ّ
فإن اجلامعة مرشوعة فيها ،كام

تستثنى النافلة بالعرض وهي صالة العيدين يف زمن الغيبة ،فتجوز اجلامعة

فيها.

س -1ماذا يقصد من النوافل االصلية والنوافل بالعرض؟

ج  -النوافل األصلية هي الصلوات املستحبة التي بأصل ترشيعها

شرُ عت مستحبة مقابل ما كان واجب ًا بأصل الترشيع كصالة العيدين إال أنّه
صار مستحب ًا بالعرض بسبب غيبة االمام فصالة العيدين تسمى نافلة
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س -2لو وجبت النوافل االصلية بالنذر او العهد او اليمني او غري ذلك

فهل ترشع فيها اجلام عة؟

ج  -ال ترشع فيها اجلامعة عىل األحوط لزوم ًا.

املورد الثاين :ال ترشع اجلامعة عىل االحوط وجوب ًا يف صالة اآليات إذا

كانت بسبب غري الكسوفني ،كام لو كانت بسبب الزلزلة او اهلزة األرضية او
املخوف الساموي او املخوف األريض.

املورد الثالث :ال ترشع اجلامعة يف صالة الطواف عىل االحوط وجوب ًا.

املورد الرابع :ال ترشع اجلامعة يف صالة االحتياط عىل االحوط وجوب ًا

 سوا ًء كانت ركعة واحدة او ركعتني من قيام او من جلوس ،-فلو وجبصالة االحتياط عىل شخص كام لو شك بني الثالثة والرابعة ،فال جتوز اجلامعة
يف احلاالت التالية:

 -1ال جيوز ملن يصيل اليومية أن يقتدي بإمام يصيل صالة االحتياط.

 -2ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -ملن يصيل صالة االحتياط أن يقتدي

بإمام يصيل اليومية كصالة الصبح او الظهر.

 -3ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -ملن يصيل االحتياط أن يقتدي بإمام

يصيل صالة االحتياط.

املورد اخلامس :ال يرشع ملن يصيل اليومية او صالة احتياطية أن يقتدي
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وماذا يقصد من الصلوات االحتياطية؟
ج  -يقصد هبا:

 -1الصالة التي يأيت هبا املكلف عن نفسه  -س��وا ًء كانت أدائية او

قضائية -وهو غري متيقن باشتغال ذمته هبا كام لو توضأ بامء مشتبه باملضاف

فاالحتياط يقتيض أن يعيد صالته الحتامل أن املاء الذي توضأ به مضاف،

ولو كان ذلك بعد خروج الوقت فاالحتياط يقتيض قضاء الصالة.

 -2الصالة التي يأيت هبا عن امليت وهو ال يعلم باشتغال ذمة امليت

بالصالة ،فصالته عن امليت تكون احتياطية.

فمن كانت صالته احتياطية ال جيوز االقتداء به يف املوردين التاليني:

 -1ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا ملن يصيل صالة واجبة غري احتياطية -

كصالته اليومية -أن يقتدي به.

 -2ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا ملن يصيل صالة احتياطية أن يقتدي

به إال يف مورد واحد وهو :ما إذا كانت جهة االحتياط عند املأموم واالمام
واحدة ،كام لو توضأ شخصان بامء واحد مشتبه باملضاف ،وصىل كل منهام

منفرد ًا فاالحتياط يقتيض أن يعيد كل منهام صالته ،وهذه الصالة املعادة هي
صالة احتياطية ،وجيوز يف هذه الصالة املعادة أن يقتدي كل منهام باآلخر.
وجيوز ملن كانت صالته احتياطية أن يقتدي بغريه يف موردين:
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 -1جيوز له أن يقتدي بمن يصيل صالة واجبة غري احتياطية.

 -2جيوز له االقتداء بمن يصيل عن امليت مع علمه باشتغال ذمة امليت.
وهنا أسئلة:
س -1هل جيوز اقتداء مصيل اليومية بمصيل العيدين أو اآليات أو صالة

األموات او بالعكس؟
ج  -ال جيوز.

س -2هل جيوز اقتداء مصيل اليومية بمن يصيل صالة الطواف او

بالعكس؟

ج  -ال جيوز عىل األحوط وجوب ًا.
س -3ما هو أقل عدد تنعقد به اجلامعة؟

ج  -قل عدد تنعقد به اجلامعة -يف غري اجلمعة والعيدين املرشوط

صحتهام باجلامعة -اثنان احدمها االمام ولو كان املأموم امرأة او صبي ًا.
وأ ّما يف اجلمعة فال تنعقد إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم اإلمام.

وأ ّما يف العيدين ففي زمن احلضور ال تنعقد إال بخمسة من الرجال

أحدهم اإلمام ،وأ ّما يف زمن الغيبة فتنعقد بشخصني أحدمها االمام حتى لو
كان املأموم امرأة او صبي ًا.
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الف�صل الثالث
�أحكام النية يف اجلماعة
احلكم األول:

تنعقد اجلامعة بنية املأموم لالئتامم حتى لو مل ِ
ينو االمام االمامة او كان

ال او جاه ً
غاف ً
ال بأن املأموم اقتدى به  -كام لو وجده يصيل ونوى االقتداء
به من دون علمه ،-وإذا مل ِ
ينو املأموم اجلامعة مل تنعقد حتى لو نوى االمام
اجلامعة واالمامة.

نعم حتصيل الثواب لإلمام موقوف عىل أن ينوي االمامة.
ويستثنى من احلكم السابق ثالثة موارد يعترب فيها أن ينوي االمام االمامة

يف اجلامعة:

 -1يعترب قصد اإلمامة يف صالة اجلمعة.
 -2يعترب قصد االمامة يف صالة العيدين.

 -3يعترب قصد االمامة يف الصالة املعادة مجاعة إذا كان اإلمام معيد ًا ،فلو

صىل فردى ثم أعادها مجاعة وكان هو االمام فالبد أن يقصد االمامة.
س -1وما معنى أن يقصد االمام االمامة؟

ج  -معناه أن ينوي الصالة التي جيعله املأموم فيها إمام ًا.
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س -2ما حكم املأموم إذا شك يف أنّه نوى االئتامم أم ال؟

ج  -يبنى عىل العدم ويتم صالته منفرد ًا ،حتى إذا علم أنه قام بنية

الدخول يف اجلامعة وظهرت عليه أحوال االئتامم من اإلنصات ونحوه ولكن

احتمل أنه مل ينو االئتامم غفلة ،فإنّه ليس له إمتام صالته مجاعة.
احلكم الثاين:

ال يصح االقتداء باملأموم إلمام آخر ،فلو كان شخص يصيل مأموم ًا فال

جيوز لك أن تقتدي به وجتعله امام ًا ،وال تنعقد اجلامعة لو فعل ذلك.
احلكم الثالث:

جيب أن يكون االقتداء يف اجلامعة بشخص واحد فال يصح االقتداء

بشخصني حتى لو اقرتنا يف األقوال واألفعال ،وال تنعقد اجلامعة لو فعل

ذلك.

احلكم الرابع:

جيب أن يكون االقتداء بشخص واحد معني ،فال يصح االقتداء بأحد

شخصني عىل الرتديد  -كام لو كان يصيل شخصان وهو تردد يف أن يقتدي
باالول او بالثاين -وال تنعقد اجلامعة إن فعل ذلك.

س -1ولكن هل يلزم يف التعيني أن يكون تفصيلي ًا؟

ج  -ال يلزم بل يكفي التعيني اإلمج��ايل مثل أن ينوي االئتامم بإمام

هذه اجلامعة وإن مل يعرف اسمه – ولكن البد من توفر رشوط االمامة كام
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سيأيت ،-أو ينوي االئتامم بمن يسمع صوته ،وإن تردد ذلك املعني عنده بني

شخصني ،فهو يف الواقع معني وليس مرتددا وهو نوى االقتداء به فال ترديد،
وإنّام الرتدد حصل عند املأموم ال يف الواقع.

س -2إذا اعتقد أن امام اجلامعة زيد فنوى االقتداء به ويف اثناء الصالة

تبني أن االمام عمرو وليس زيد ًا فامذا يفعل هل ينفرد او يكمل صالته مجاعة؟
ج  -إذا كان يعتقد بعدالة عمرو يتم صالته مجاعة معه ،وإذا مل يكن

يعتقد بعدالة عمرو فينفرد يف صالته.

س -3إذا اعتقد أن امام اجلامعة زيد فنوى االقتداء به وبعد الفراغ من

الصالة تبني أن االمام عمرو وليس زيد ًا فام حكم صالته ومجاعته؟

ج  -صحت صالته ومجاعته  -سواء اعتقد بعدالة عمرو أم ال.-

احلكم اخلامس:

ال جيوز نقل نية االئتامم من إمام إىل آخر اختيار ًا ،فلو نوى االقتداء بزيد

فال جيوز له بعد الدخول يف الصالة أن ينوي االقتداء بعمرو.
نعم جيوز ذلك يف موردين:

 -1أن يعرض لإلمام ما يمنعه من إمتام صالته ،من موت أو جنون أو

إغامء أو حدث أو تذكر حدث سابق عىل الصالة.

 -2إذا أكمل اإلمام صالته دون املأمومني لكون صالته قرص ًا وصالهتم

متام ًا ،فيجوز للمأمومني يف املوردين أن يقدموا إمام ًا آخر وإمتام صالهتم معه.
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وهل يلزم أن يكون االمام الذي يقدموه من نفس اجلامعة؟

ج  -ال يلزم وإن كان األحوط األوىل أن يكون اإلمام اآلخر من نفس

اجلامعة.

احلكم السادس:

ال جيوز للمنفرد العدول إىل االئتامم يف األثناء ،فلو رشع يف صالته منفرد ًا

فال جيوز له يف أثناء الصالة أن ينوي االقتداء بشخص ،نعم لو أقيمت اجلامعة

بعدما رشع يف صالته منفرد ًا استحب له قطعها وااللتحاق باجلامعة  -كام
سيأيت.-

س -1هل جيوز للمأموم أن ينفرد يف أثناء صالة اجلامعة ،وما حكم

صالته ومجاعته لو نوى االنفراد؟

ج  -جيوز له ولكن ال تصح مجاعته فال حيصل عىل ثواب اجلامعة يف ما

صاله  -سوا ًء نوى االنفراد من أول األمر أم بدا له ذلك يف األثناء.-
وأ ّما صالته فهل تبطل بعد االنفراد او ال؟

ج  -ال تبطل إال يف حالتني:

 -1إذا زاد فيها ركن ًا ألجل متابعة االمام كام لو زاد ركوع ًا ألجل املتابعة

بأن رفع رأسه من الركوع العتقاد أن االمام رفع رأسه فتبني أن االمام الزال
راكع ًا فريجع ويركع متابعة لالمام ثم بعد ذلك ينوي االنفراد فتبطل صالته

عىل االحوط لزوم ًا.
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 -2أن يعدل لالنفراد قبل أن يركع ،وال يقرأ بل يكتفي بقراءة االمام

فتبطل أيض ًا عىل االحوط لزوم ًا ،وأ ّما لو قرأ فال تبطل ،وأيض ًا ال تبطل لو
زاد سجدة واحدة ألجل متابعة االمام ثم نوى االنفراد.

ال؟

س -2إذا نوى االنفراد يف أثناء قراءة اإلمام فهل جيب عليه أن يقرأ او
ج  -وجبت عليه القراءة من األول وال جتزيه قراءة ما بقي منها عىل

األحوط لزوم ًا.

س -3إذا نوى االنفراد ال لعذر بعد قراءة اإلمام قبل الركوع ،فهل جيب

عليه أن يقرأ او يكتفي بقراءة االمام؟

ج  -جتب القراءة عليه عىل األحوط لزوم ًا.
س -4إذا نوى االنفراد هل جيوز له الرجوع مرة ثانية يف نفس الصالة

اىل االئتامم؟

ج  -ال جيوز ألنه بعدما نوى االنفراد صار منفرد ًا ،وقد تقدم يف هذا

احلكم أن املنفرد ال جيوز له االئتامم أثناء الصالة.

س -5لو تردد املأموم يف االنفراد وعدم االنفراد فهل يبقى مستمر ًا يف

اجلامعة بعد الرتدد او ينفرد يف صالته؟

ج  -االحوط وجوب ًا أن ينفرد ،وتصح صالته منفرد ًا إال يف املوردين

السابقني يف جواب السؤال األول.

س -6ال شك أن الصالة يعترب فيها قصد القربة ،ولكن هل يعترب يف
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اجلامعة من حيث أنهّ ا مجاعة  -ال من حيث أنهّ ا صالة -قصد القربة او ال

يعترب؟

ج  -ال يعترب يف اجلامعة قصد القربة ،ال بالنسبة إىل اإلمام وال بالنسبة إىل

املأموم ،فتصح اجلامعة حتى إذا مل يقصدا القربة ،نعم إذا كان قصد اإلمام أو

املأموم غرض ًا دنيوي ًا مباح ًا مثل التخلص من الشك أو تعب القراءة أو غري

ذلك فإن نوى بذلك القربة صحت وترتبت عليها أحكام اجلامعة ،وإال فال

تصح عىل األحوط لزوم ًا.
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الف�صل الرابع
كيف ّية �إدراك �صالة اجلماعة
تُدرك اجلامعة يف احلاالت التالية:
 -1أن يدرك االمام قبل الركوع كام لو دخل يف الصالة مع االمام يف

تكبرية االحرام او قبل القراءة او يف أثنائها او بعدها قبل الركوع ،ففي هذه
احلالة يدرك اجلامعة ،ويدرك الركعة فتحسب له ركعة.

 -2أن يدرك االمام يف حال الركوع فيكرب ويركع معه ،وبذلك يدرك

اجلامعة ويدرك الركعة فتحسب له ركعة.

 -3أن يدرك االمام قبل الركوع او يف حال الركوع ولكن ال يركع معه

لعذر كام لو مل يتمكن من الركوع بسبب الزحام فلم يتمكن من االنحناء ،ويف
هذه احلالة يدرك اجلامعة ويدرك الركعة أيض ًا ،فريكع بعد االمام ثم يلتحق

بهّ ،
فإن إدراك اجلامعة ال يتوقف عىل أن جيتمع املأموم مع االمام يف الركوع
وإنّام تدرك اجلامعة لو دخل يف الصالة بأن كرب واالمام راكع.

 -4إذا أدرك اإلمام وهو يف التشهد األخري فيجوز له أن يكبرّ لإلحرام
وجيلس معه بقصد املتابعة ،وجيوز له أن يتشهد بنية القربة املطلقة  -ال بقصد
أنّه جزء من الصالة -ولكن ال يس ّلم عىل األحوط وجوب ًا ،فإذا س ّلم اإلمام

قام لصالته من غري حاجة إىل أن يعيد التكبري ،وحيصل له بذلك فضل اجلامعة
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 -5إذا أدرك االمام يف السجدة األوىل أو الثانية من الركعة األخرية

جاز له أن يكبرّ بقصد األعم من تكبرية االحرام والذكر املطلق ويتابعه
يف السجود والتشهد بقصد القربة املطلقة ،وال يسلم عىل االحوط وجوب ًا
ثم يقوم بعد تسليم اإلمام فيجدد التكبري بقصد االعم من تكبرية االحرام
والذكر املطلق ويتم صالته وبذلك يدرك فضل اجلامعة ولكن ال حتسب له

ركعة  -كام تقدم.-
لفت نظر:

ونلفت النظر اىل ّ
أن هذا خمتص بالركعة األخرية وال يصح يف غريها،

فلو ادرك االمام بعدما رفع رأسه من الركوع او ادركه يف السجدة االوىل

او الثانية يف غري الركعة االخرية فليس له أن يكرب ويلتحق باجلامعة ويتابعه
يف السجود ،وإنام ينتظر االمام اىل أن يفرغ من السجود ويقوم للركعة اآلتيه
فيكرب ويلتحق به.
وهنا أسئلة:
س -1لو ادرك االمام يف الركوع ولكن بعدما أكمل االمام الذكر فهل

يدرك بذلك اجلامعة؟

ج  -نعم يدركها فإنّه يكفي يف ادراك اجلامعة أن يصل إىل حد الركوع

قبل أن يرفع اإلمام رأسه حتى لو كان ذلك بعد فراغه من الذكر.
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س -2إذا ركع بتخيل إدراك اإلمام راكع ًا فتبني عدم إدراكه فهل يكملها

فرادى او يعيد التكبري؟

ج  -جيوز له إمتام صالته فرادى.

س -3إذا ركع بتخيل إدراك اإلمام راكع ًا ثم شك قبل الركوع هل أدرك

االمام وهو راكع او ال ،فام تكليفه؟

ج  -جيوز له إمتام صالته فرادى.

س -4إذا ركع بتخيل إدراك اإلمام راكع ًا وبعد ان ركع شك هل أدرك

االمام وهو راكع او ال ،فام تكليفه؟

ج  -حيكم بصحة صالته مجاعة.
س -5إذا احتمل أنه ي��درك االم��ام وهو راك��ع فهل جيوز له التكبري

والدخول يف اجلامعة؟

ج  -نعم جيوز ،فإن أدرك االمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت

اجلامعة والصالة ،وإن مل يدركه بطلت الصالة.

وكب فرفع اإلمام رأسه قبل أن يصل إىل الركوع فام هو
س -6إذا نوى رّ

تكليفه؟

ج  -ختري بني أن يكمل صالته منفرد ًا ،وبني أن يتابع اإلمام يف السجود

بقصد القربة املطلقة  -ال بقصد أنّه جزء من صالته ،-ثم جيدد التكبري بعد
القيام بقصد األعم من تكبرية االحرام والذكر املطلق ،فال يقصد هّأنا تكبرية

احرام وال يقصد أهنا ذكر مطلق بل يقصد االعم ،فإن كان تكبريه الذي دخل
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به اىل الصالة هو تكبرية االحرام يف علم اهلل عز وجل فهذه تصري ذكر ًا مطلق ًا،
وإن مل تكن تلك تكبرية احرام فهذه تصري تكبرية االحرام.

تنبيه:

إذا حرض املكان الذي فيه اجلامعة فرأى اإلمام راكع ًا وخاف أن يرفع

اإلمام رأسه إن التحق بالصف جاز له أن يكبرَّ لإلحرام يف مكانه ويركع،
ثم يميش يف ركوعه أو بعد أن يرفع رأسه من الركوع حتى يلحق بالصف أو
يصرب فيتم سجوده يف موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للركعة الثانية،

سواء أكان امليش إىل األمام أم إىل اخللف أم إىل أحد اجلانبني ،وإنّام جيوز له أن
يفعل ذلك برشوط:

 -1أن ال ينحرف عن القبلة.
 -2أن ال يكون مانع آخر غري البعد من حائل وغريه ،وأ ّما إذا كان يوجد

حائل بينه وبني الصفوف فال تصح مجاعته.

 -3أن ال يكون البعد مفرط ًا بحيث ال يصدق معه االقتداء عرف ًا.

 -4األحوط لزوم ًا ترك االشتغال بالقراءة وغريها مما يعترب فيه الطمأنينة

جر الرجلني حال امليش  -أي ال يرفع قدميه.-
حال امليش ،واألحوط األوىل ّ
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الف�صل اخلام�س
ما يعترب يف اجلماعة
يعترب يف انعقاد اجلامعة ُأمور:
األمر األول :أن ال يكون بني اإلمام واملأموم حائل إذا كان املأموم رجالً،

وهكذا إذا كان املأموم يتصل باالمام عن طريق مأموم آخر وليس له اتصال

إال عن طريقه  -كام لو كان واقف ًا يف آخر الصف األول فإنّه يتصل من جهة
واحدة فقط فإن كان يف يمني الصف فيتصل من اليسار وإن كان يف يسار

الصف فيتصل من اليمني فقط ،او كان يقف وحده يف الصف األخري فإنّه
يتصل من االمام فقط -ففي هذه احلالة يعترب عدم وجود حائل بينهام أيض ًا.
وماذا يقصد من احلائل املانع عن انعقاد اجلامعة؟

ج  -ال فرق يف احلائل بني كونه ستار ًا أو جدار ًا أو شجرة أو غري ذلك،

حتى لو كان شخص ًا غري مشارك يف اجلامعة واقف ًا أو جالس ًا .كام ال فرق يف
احلائل بني ما يمنع عن الرؤية واملشاهدة كاجلدران وما ال يمنع كالزجاج،

فال تنعقد اجلامعة لو كان احلائل مثل الزجاج والشبابيك واجلدران املخرمة

ونحوها مما ال يمنع من الرؤية.

وهل الظلمة او الغبار يمنعان من االتصال؟
ج  -ال يمنعان.
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وما هو مقدار ارتفاع احلائل الذي يمنع من االتصال؟

ج  -إذا كان احلائل قصري ًا كمقدار شرب ونحوه فال يرض باالتصال.
حكم املأموم املرأة:

إذا كان املأموم امرأة فيوجد حالتان:

ٍ
حينئذ كام يف الرجل فيعترب عدم
 -1أن يكون االمام أمرأة أيض ًا واحلكم

وجود حائل بينها وبني االمام ،كام يعترب عدم احلائل بينها وبني املأموم املرأة

التي تتصل بواسطتها فقط.

 -2أن يكون االمام رجالً ،ويف هذه احلالة جيوز جعل حائل بينها وبني

االمام ،وهكذا لو كان املأموم الذي تتصل بواسطته رج ً
ال فيجوز أن يجُ عل
حائل بينها وبينه.
تنبيهات:

التنبيه األول :ما يفعله بعض املصلني من جلب أطفاهلم اىل الصالة

وجعلهم اىل جنبهم يف صالة اجلامعة يعترب حائ ً
ال فإذا كان املأموم يتصل من

جهة أخرى فال إشكال ،وأ ّما إن مل يكن له واسطة اتصال سوى من اجلهة
التي جيلس فيها الصبي فال يتحقق االتصال وتبطل اجلامعة ،وعليه اكامهلا
فرادى.

التنبيه الثاين :هل يتحقق االتصال بواسطة الصبي املميز إذا كان يصيل

يف اجلامعة؟
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ج  -إذا كانت صالته صحيحة وواجدة للرشوط واألجزاء فيحصل

االتصال بواسطته وال فرق بينه وبني البالغ ،وأ ّما إذا كانت صالته باطلة
فوجوده يف اجلامعة يعترب حائالً ،فمن يتصل بواسطته وليس له واسطة أخرى
تبطل مجاعته ،وعليه أن يكملها فرادى.

وهل يرض الفصل به مع احتامل كون صالته صحيحة؟

ج  -ال يرض.

التنبيه الثالث :ال يرض باجلامعة احلائل غري املستقر كمرور إنسان ونحوه،

املارة بطلت اجلامعة.
نعم إذا اتصلت ّ
وهنا أسئلة:

س -1لو فرض أن املأمومني الذين حيصل االتصال بواسطته مل يكربوا

ومل يدخلوا يف الصالة بعد ،فهل جيوز يل التكبري قبلهم والدخول يف الصالة او
يعترب وجودهم حائالً؟

ج  -جيوز أن تكرب وتدخل قبلهم يف الصالة ما داموا متهيئني للصالة،

وال يكونون حائالً.

س -2إذا انفرد بعض املأمومني أو انتهت صالته كام لو كانت صالته

قرص ًا وبقي يف مكانه فهل يعترب حائ ً
ال ويرض باجلامعة؟

ج  -نعم يعترب حائ ً
ال وتبطل مجاعة من يتصل بواسطته فقط وال تبطل

صالته وإنّام يكملها فرادى.
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س -3إذا انتهت صالة بعض املأمومني لكوهنا قرص ًا وبعد التسليم عاد

اىل اجلامعة من دون فصل بأن نوى صالة أدائية او قضائية او نيابة عن ميت،

فهل يرض ذلك باجلامعة؟

ج  -ال يرض وال يكون حائالً ،هذا إذا مل حيصل البعد املانع عن انعقاد

اجلامعة بسبب إنفراده ،وأ ّما إذا حصل البعد املانع فال ينفع عودته للجامعة
وتبطل مجاعة من يتصل به فقط  -وال تبطل صالته -عىل االحوط لزوم ًا،

ونذكر لذلك مثالني:

 -1أن نفرتض أن زيد ًا صالته قرص ويقف يف الصف الثاين ،ويقف

خلفه يف الصف الثالث بكر وحده ،فليس لبكر واسطة يف االتصال إال عن

طريق زيد ،فإذا انتهى زيد من صالته ،فسوف يكون اتصال بكر مع الصف
ٍ
وحينئذ تصري املسافة بني موقف بكر وبني موقف املأموم الذي يف
األول

الصف األول أزيد من 120سم  -أزيد من أقىص مراتب اخلطوة -وذلك
البعد يرض باجلامعة ،فحتى لو عاد زيد اىل اجلامعة فال ينفع ألن البعد الكثري
ٍ
وحينئذ تبطل مجاعة
إذا حتقق ولو لفرتة يسرية فهو يرض باإلئتامم كام سيأيت-

بكر ،وال تبطل صالته بل يكملها فرادى.

 -2أن يفرض ّ
أن بكر ًا يصيل يف الصف األول وكان اىل جنبه ثالثة

أشخاص مث ً
ال صالهتم قرص ،فإذا انتهت صالهتم تصري املسافة بني موقف
بكر وموقف املأموم الذي قبل الثالثة أزيد من 120سم فتبطل مجاعته وال

ينفع عودهم اىل اجلامعة ما دام قد حتقق البعد املانع من اجلامعة ولو لفرتة
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ومن هنا نجد بعض املؤمنني ينبه من صالته قرص ًا عىل عدم الصالة يف

الصف األول.

س -4هل يرض باجلامعة الساتر الرقيق الذي ُيرى الشبح من ورائه؟
ج  -نعم يعترب حائ ً
ال ويرض باجلامعة.

األمر الثاين :أن ال يكون موقف اإلمام أعىل من موقف املأموم إال باملقدار

اليسري الذي ال ُيعدّ علو ًا عرف ًا.

س -1لو كان موقف االمام أعىل من موقف املأموم ولكن بعلو ترسحيي

(تدرجيي) فهل يمنع من انعقاد اجلامعة؟
ج  -ال يمنع إذا مل ِ
يناف صدق انبساط األرض عرف ًا ،بحيث يقال

عن األرض هّأنا منبسطة يف نظر العرف وإن كان بحسب الدقة يوجد علو
وارتفاع.

س -2هل يرض بانعقاد اجلامعة أن يكون موقف املأموم اعىل من موقف

االمام؟

ج  -ال يرض حتى لو كان االرتفاع كثري ًا دفعي ًا كام لو كان االمام يصيل

يف الطابق األول واملأموم يف الطابق الثاين ،نعم إذا بلغ االرتفاع ال يصدق

معه اجلامعة كام لو كان االمام يف الطابق األول واملأموم يف الطابق العارش فال
تنعقد اجلامعة.
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األمر الثالث :أن ال يتباعد املأموم عن اإلمام أو عن بعض املأمومني

بام يكون كثري ًا يف العادة ،واألحوط لزوم ًا أن ال يكون بني موقف اإلمام
ومسجد املأموم أو بني موقف السابق ومسجد الالحق من املأمومني ،وكذا

بني أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقىص مراتب اخلطوة(((،

واألفضل بل األحوط استحباب ًا أن ال يكون بني موقف السابق وموقف

الالحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

وهذا البعد إنّام يمنع من اقتداء املأموم إذا كان متحقق ًا من مجيع اجلهات،

وأ ّما إذا كان املأموم من جهة متصل باملأمومني فتنعقد مجاعة ،فمثالً :إذا كان
الصف الثاين أطول من األول فطرفه وإن كان بعيد ًا عن الصف األول إال

أنه ال يرض يف صحة ائتاممه التصاله بمن عىل يمينه أو عىل يساره ،وهكذا
إذا تباعد أهل الصف الثاين بعضهم عن بعض فإنه ال يرض ذلك يف صحة

ائتاممهم التصال كل واحد منهم بأهل الصف املتقدم.

نعم ال يأيت ذلك يف أهل الصف األول فإن البعيد منهم عن املأموم الذي

هو يف جهة اإلمام ال يتصل إال من جهة واحدة فإذا كان الفاصل بينه وبني

املأموم الذي يتصل به بمقدار أزيد من أقىص مراتب اخلطوة بطلت مجاعته.
س  -ما حكم اجلامعة والصالة لو حصل البعد يف أثناء الصالة؟
ج  -بطلت اجلامعة وصار منفرد ًا.

((( وهو ما يعادل ( )120سم ،فال جيوز الفصل بام زاد عىل ذلك – كام هو مذكور يف بعض
االستفتاءات.-
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األمر الرابع :أن ال يتقدم املأموم عىل اإلمام يف املوقف ،فال يصح أن

يقف املأموم يف مكان متقدم عىل املكان الذي يقف فيه االمام.

أن موقف املأموم مل يكن متقدم ًا عىل موقف االمام ولكن
س -1لو فرض ّ

كان املوضع الذي يسجد عليه املأموم متقدم ًا عىل االمام  -كام لو كان املأموم
طوي ً
ال بحيث لو سجد يتقدم حمل سجوده عىل االمام -او كان مكان سجود

املأموم وركوعه وجلوسه متقدم ًا وإن مل يكن متقدم ًا عليه يف املوقف ،فهل

يرض ذلك باالئتامم؟

ج  -ال يرض مادام مل يتقدم عىل االمام يف املوقف ،وإن كان االحوط

استحباب ًا أن ال يتقدم عليه حتى يف مكان سجوده وركوعه وجلوسه.

س -2هل جيوز أن حياذي املأموم االمام يف املوقف أي يقف اىل جنبه؟

ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا كان املأموم رج ً
ال واحد ًا فيجوز أن حياذي االمام بل األوىل أن

يقف عن يمني اإلمام حماذي ًا له.

 -2إذا كان املأموم متعدد ًا  -رجلني او أكثر -فاالحوط لزوم ًا أن يقف

خلف االمام.

 -3إذا كان املأموم امرأة فاألحوط لزوم ًا أن تتأخر عنه بحيث يكون

مسجد جبهتها حماذي ًا ملوضع ركبتيه ،واألحوط األوىل أن تتأخر بحيث يكون

مسجدها وراء موقفه.
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 -4إذا كان املأموم رج ً
ال وامرأة ،فاألوىل أن يقف الرجل عىل يمني اإلمام

واملرأة خلفه ،وجيوز أن يقف الرجل خلف االمام واملرأة خلف الرجل.

 -5وإن كانوا أكثر اصطفوا خلف االمام ،وتقدم الرجال عىل النساء.
س -3لو ّأمت املرأة النساء فهل تتقدم عليهن او تقف يف وسطهن؟
ج  -األحوط وجوب ًا أن تقف يف وسطهن وال تتقدمهن.

تنبيه:

ما تقدم من الرشوط هي رشوط يف االبتداء واالستدامة ،فإذا حدث

احلائل أو البعد أو علو اإلمام أو تقدم املأموم يف أثناء الصالة بطلت اجلامعة.
االمر اخلامس :تعني االمام لدى املأموم ويكفي التعني اإلمجايل  -كام

تقدم يف أحكام اجلامعة.-

االمر السادس :عدم كون االمام مأموم ًا فال جيوز االقتداء بمن إئتم

بغريه  -كام تقدم-

االمر السابع :أن يكون االئتامم من أول الصالة ،فال جيوز ملن رشع يف

صالته فرادى أن يأتم يف أثنائها  -كام تقدم.-

االمر الثامن :أن ال ينفرد املأموم يف أثناء الصالة من غري عذر ،فلو انفرد

فال تصح مجاعته عىل االحوط وجوب ًا  -كام تقدم.-

االمر التاسع :أن يدرك االمام يف املوارد التي تقدمت يف الفصل الرابع.
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الف�صل ال�ساد�س
�شروط �إمام اجلماعة
يشرتط يف إمام اجلامعة أمور:
األول :البلوغ ،فال جيوز االئتامم بالصبي الذي مل يبلغ عرش سنني حتى لو

كان املأموم صبي ًا أيض ًا ،واالحوط لزوم ًا ترك االئتامم بالصبي إذا بلغ عرش ًا.
الثاين :العقل ،فال يصح االئتامم باملجنون.

الثالث :االيامن ،بمعنى أن يكون إمامي ًا اثني عرشي ًا ،فال يصح االقتداء

باملخالف او الشيعي الذي ال يؤمن بإمامة بعض األئمة – صلوات اهلل
عليهم -كالزيدية واالسامعيلة وغريهم.

الرابع :العدالة - ،وهي االستقامة العملية يف جادة الرشيعة املقدسة

الناشئة غالب ًا عن خوف راسخ يف النفس ،وينافيها فعل احل��رام او ترك
الواجب -فال جتوز الصالة خلف الفاسق ،كام ال جتوز الصالة خلف جمهول
احلال ،فلو وجدنا شخص ًا يصيل وال نعرف عنه شيئ ًا فال جيوز الصالة خلفه.
وكيف نحرز العدالة؟

ج  -حترز باالمور التالية:
 -1العلم الوجداين.

 -2حسن الظاهر ،فإذا ثبت من خالل املعارشة أنّه ملتزم بالواجبات
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 -3تثبت بشهادة عدلني.
 -4تثبت بالشياع املفيد لليقني ،أو االطمئنان ،فإذا شاع بني الناس أنه

عادل فذلك يكفي يف ثبوت العدالة.

أي منشأ عقالئي كشهادة العادل
 -5تثبت باالطمئنان احلاصل من ّ
الواحد.
اخلامس :أن يكون اإلمام صحيح القراءة.
فال جيوز االئتامم بمن ال جييد القراءة يف املوارد التالية:

 -1ال جيوز ملن جييد القراءة االئتامم بمن ال جييدها وإن كان معذور ًا يف

عمله  -كام لو كان عاجز ًا عن التعلم.-

 -2ال جيوز ائتامم من ال جييد القراءة بمثله إذا اختلفا يف املحل  -كام لو كان

أحدمها ُيلحن يف (اهدنا الرصاط املستقيم) واألخر يلحن يف (الضالني).-

 -3ال جيوز ائتامم من ال جييد القراءة بمثله إذا اتفقا يف املحل عىل االحوط

لزوم ًا – كام لو كان كل منهام ُيلحن يف كلمة (الضالني).
وجيوز االئتامم يف موردين:

 -1جيوز االئتامم بمن ال جييد القراءة يف غري املحل الذي يتحمله اإلمام

عن املأموم ،كأن يأتم به يف الركعة الثانية بعد أن يركع ،أو يأتم به يف الركعتني
األخريتني ،فإنه سيأيت أن االمام ال يتحمل عن املأموم شيئ ًا يف الصالة سوى
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قراءة الفاحتة والسورة يف الركعة األوىل والثانية.
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 -2جيوز االئتامم بمن ال جييد األذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد

والتسليم والتسبيحات األربع إذا كان معذور ًا من تصحيحها.

س  -هل جيوز أن يأتم األفصح بالفصيح ،والفصيح بغري الفصيح؟
ج  -جيوز إذا كان يؤدي القدر الواجب.

السادس :أن ال يكون ممن جرى عليه احلد الرشعي عىل األحوط لزوم ًا.

السابع :طهارة املولد ،فال جيوز االئتامم بولد الزنا.

الثامن :الذكورة إذا كان املأموم ذكر ًا.
س -1وهل جتوز إمامة املرأة للمرأة؟

ج  -جتوز مع توفر باقي الرشوط ،وإذا أ ّمت املرأة النساء فاالحوط

وجوب ًا ان تقف يف صفهن وال تتقدم عليهن – كام تقدم.-
س -2وهل جتوز إمامة الرجل للمرأة؟

ج  -جتوز سوا ًء ُجعل بينهام حائل او ال.

التاسع :أن تكون صالته عن قيام إذا كان املأموم يصيل عن قيام.
س -1وهل تصح إمامة القائم للجالس؟
ج  -نعم تصح

س-2هل تصح إمامة اجلالس للجالس؟

ج  -نعم تصح.
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س -3هل تصح إمامة املستلقي للمستلقي؟
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ج  -ال تصح عىل االحوط وجوب ًا.

س -4هل تصح إمامة املضطجع للمضطجع؟

ج  -ال تصح عىل االحوط وجوب ًا.

س -5هل يصح ائتامم املستلقي او املضطجع بالقائم او القاعد؟

ج  -ال يصح عىل االحوط وجوب ًا.

توجهه اىل اجلهة التي يتوجه اليها املأموم ،فال جيوز ملن يعتقد
العارشّ :

أن القبلة يف جهة أن يأتم بمن يعتقد ان القبلة يف جهة أخرى إذا مل يكن
االختالف بينهام يسري ًا ،وأما إذا كان االختالف بينهام يسري ًا بحيث تصدق

معه اجلامعة عرف ًا فيجوز االقتداء.

احلادي عرش :صحة صالة االمام عند املأموم
فال جيوز االئتامم بمن كانت صالته باطلة بنظر املأموم ،ونذكر لذلك

أمثلة:

تيمم اإلمام يف موضع باعتقاد ّ
التيمم فال جيوز ملن
أن وظيفته ّ
 -1إذا ّ

يعتقد ّ
يأتم به ،ألن
أن الوظيفة يف ذلك املوضع هي الوضوء أو ال ُغسل أن ّ

صالة االمام يف نظره تكون باطلة ،حيث ال يصح التيمم إذا كانت الوظيفة

هي الطهارة املائية.

 -2إذا علم ّ
أن اإلمام نيس ركن ًا من األركان مل جيز االقتداء به حتى وإن

�����������������

مل يعلم اإلمام به ومل يتذكّره ،ألن صالته تكون باطلة واقع ًا.
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 -3إذا علم ّ
توضأ به اإلمام كان نجس ًا مل جيز له االقتداء به
أن املاء الذي ّ

وإن كان اإلمام يعتقد طهارته ،ألن وضوءه باملاء املتنجس يكون باط ً
ال واقع ًا
فتبطل صالته وال يصح االقتداء به.

س -1إذا علم املأموم بنجاسة بدن اإلم��ام أو لباسه واالم��ام جاهل

بالنجاسةــ فهل جيوز له االقتداء به؟

ج  -نعم جيوز ّ
ألن صالته صحيحة مع النجاسة واقع ًا لكون النجاسة

ليست من الرشائط الواقعية ،بل هي رشط يف حال العلم والتذكر.

س -2وهل جيب عىل املأموم أن خيرب االمام بوجود نجاسة عىل بدنه او

ثيابه؟

ج  -ال جيب عليه إخباره بذلك.
س -3إذا كان اإلمام يرى جواز االكتفاء بالتسبيحات األربع يف الركعة

الثالثة والرابعة مرة واحدة بحسب تقليده او اجتهاده ،فهل جيوز ملن يرى أنهّ ا
واجبة ثالث مرات االقتداء به؟

يأتم به ،ألن ذلك االختالف ال يرض بصحة الصالة
ج  -نعم جيوز أن ّ

واقع ًا ،فحتى لو كانت التسبيحات يف الواقع واجبة ثالث مرات فال تبطل
صالة االمام واقع ًا ،ألن التسبيحات ليست مما يبطل الصالة واقع ًا.

س -4إذا اعتقد اإلمام عدم وجوب السورة يف الصالة فهل جيوز ملن
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يأتم به بعدما دخل يف الركوع؟
يرى وجوهبا أن ّ
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ج  -نعم جيوز له االقتداء به.

س -5إذا كانت وظيفة شخص التيمم لكونه مريض ًا مث ً
ال فهل جيوز

للمتوضئ االئتامم به؟

ج  -نعم جيوز له ذلك ألنه عمل بوظيفته وصالته صحيحة واقع ًا.
س -7لو كانت وظيفة شخص الوضوء اجلبريي فهل جيوز لغريه

االقتداء به؟

ج  -نعم جيوز االئتامم به.

به؟

س -8لو كان شخص مضطر ًا اىل الصالة مع النجاسة فهل جيوز االقتداء
ج  -نعم جيوز.
س -9إذا كانت املرأة مستحاضة هل جيوز لغري املستحاضة االقتداء هبا؟

ج  -نعم جيوز إذا عملت بوظيفتها.

س -10إذا كان الشخص مسلوس ًا او مبطون ًا وعمل بوظيفته فهل جيوز

االقتداء به؟

ج  -نعم جيوز.

س -11إذا تبني للمأموم بعد الفراغ من الصالة أن اإلمام فاقد لبعض

رشائط صحة الصالة – كام لو تبني أن وض��وءه باطل -فام حكم صالته
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ومجاعته؟

365

ج  -صالته ومجاعته صحيحتان.

س -12إذا تبني للمأموم بعد الفراغ من الصالة أن اإلمام فاقد لبعض

رشائط اإلمامة  -كام لو تبني فسقه -فام حكم صالته ومجاعته؟
ج  -صحت صالته ومجاعته.

أن االمام فاقد لبعض رشائط
س -13إذا تبني للمأموم أثناء الصالة ّ

صحة الصالة او بعض رشائط االمام فامذا يفعل؟

ج  -يكمل صالته منفرد ًا فيجب عليه القراءة مع بقاء حملها.

تنبيه:

ينبغي تقديم األفضل إلمامة الصالة ،ففي احلديث« :قال رسول اهلل:

إمام القوم وافدهم إىل اهلل تعاىل ،فقدّ موا يف صالتكم أفض َلكم».
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الف�صل ال�سابع
�أحكام اجلماعة
احلكم األول:

ال يتحمل اإلمام عن املأموم شيئ ًا من أفعال الصالة وأقواهلا غري قراءة

الفاحتة والسورة يف الركعة االوىل والثانية إذا ائتم به فيهام فتجزيه قراءة

االمام ،وأ ّما باقي الواجبات يف الصالة من األفعال واالقوال فيأيت هبا املأموم

بنفسه كام لو كان يصيل فرادى فريكع ويسجد ويأيت بذكر الركوع والسجود
والتشهد والتسليم والتسبيحات وهكذا.

س -1هل جيب عىل املأموم أن يتابع االمام يف القيام حال القراءة او جيوز

له أن جيلس حال قراءة االمام للفاحتة والسورة؟
ج  -جيب عليه متابعته يف القيام.

س -2تقدم أن الطمأنينة حال القيام  -بمعنى عدم االضطراب وحركة

البدن -رشط يف القراءة ،فهل جيب عىل املأموم عندما يقرأ االمام أن يكون
مطمئن ًا؟

ج  -ال جيب عليه ذلك فلو كان بدنه مضطرب ًا حال قراءة االمام فال

يرض.

أن املأموم جيتزئ بقراءة االمام للفاحتة والسورة ولكن هل
س -2تقدم ّ

ةعامجلا ماكحأ

جيوز له أن يقرأ الفاحتة والسورة او ال جيوز؟
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ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا كانت الصالة اخفاتية  -الظهر والعرص -فاألحوط وجوب ًا ترك

املأموم القراءة يف الركعة األوىل والثانية ،واألفضل له أن يشتغل بالذكر

والصالة عىل النبي.

 -2وأ ّما إذا كانت الصالة جهرية  -الصبح والعشائني-فيوجد حالتان:

احلالة االوىل :أن يسمع صوت اإلم��ام ولو مههم ًة فيجب عليه ترك

القراءة يف الركعة االوىل والثانية.

وهل جيب عليه اإلنصات واالصغاء لقراءة االمام؟
ج  -ال جيب وإن كان االحوط األوىل االنصات لقراءة االمام ،ويمكنه

أن يصغي لقراءة االمام ويشتغل بالذكر والتسبيح والصالة عىل النبي وآله

ونحو ذلك يف نفسه.

احلالة الثانية :أن ال يسمع صوت االمام وال حتى مههمته ،ويف هذه

احلالة هو خمري إن شاء قرأ وإن شاء ترك ،والقراءة أفضل.

أن ما يسمعه صوت اإلمام أو غريه ،فامذا يفعل؟
س -1إذا شك يف ّ

ج  -جاز له أن يقرأ.

س -2لو فرض أن املأموم ال يسمع صوت االمام لكونه أصم فهل هو
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خمري بني القراءة وعدمها؟
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ج  -نعم هو خمري مادام ال يسمع حتى مههمة  -سوا ًء كان عدم سامعه

بسبب البعد او الضوضاء او الصمم او غري ذلك.-

س -3إذا أختار املأموم أن يقرأ فهل يقرأ جهر ًا او اخفات ًا؟

ج -جيب عليه اإلخفات يف القراءة حتى يف البسملة عىل األحوط لزوم ًاــ،

وإذا جهر عمد ًا بطلت صالته ،وأ ّما إذا جهر نسيان ًا او جه ً
ال فال تبطل.
احلكم الثاين:

إذا دخل املأموم يف اجلامعة يف الركعة الثالثة او الرابعة وجب عليه قراءة

احلمد ،كام جيب عليه قراءة سورة كاملة بعدها عىل األحوط لزوم ًا.

س -1إذا لزم من قراءة السورة فوات املتابعة يف الركوع فهل تسقط عنه

السورة؟

ج  -نعم تسقط عنه ويقترص عىل احلمد.
س -2إذا لزم من إمتام احلمد فوات املتابعة يف الركوع بأن مل يتمكن من

إدراك اإلمام راكع ًا إذا أتم قراءة الفاحتة ،فامذا يفعل؟

ج  -جيوز له قطع الفاحتة والركوع مع االمام وإن كان األحوط استحباب ًا

أن ينفرد يف صالته.

س -3إذا علم املكلف أنّه لو التحق باجلامعة يف الركعة الثالثة او الرابعة

فال يتمكن من إمتام قراءة الفاحتة قبل الركوع فهل جيوز له االلتحاق باجلامعة

ةعامجلا ماكحأ

قبل ركوع االمام او ينتظر اىل أن يركع االمام ويدخل يف اجلامعة؟
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ج  -األحوط لزوم ًا أن ينتظر اىل أن يركع فيكرب تكبرية االحرام ويركع

معه ،ويف هذه احلالة تسقط عنه القراءة.

س -4تقدم أن املأموم إذا التحق يف الركعة الثالثة او الرابعة وجبت عليه

القراءة ،والسؤال :هل يقرأ جهر ًا او اخفات ًا؟

ج  -جيب عليه اإلخفات يف القراءة حتى يف البسملة عىل األحوط

لزوم ًاــ ،وإذا جهر عمد ًا بطلت صالته ،وأ ّما إذا جهر نسيانا او جه ً
ال فال

تبطل.

احلكم الثالث:

جيب عىل املأموم أن يتابع اإلمام يف األفعال كالقيام واجللوس والركوع

والسجود وغري ذلك فال جيوز ان يتقدمه بأن يقوم قبل االمام او جيلس قبله
او يركع قبله او يسجد قبله.

س -1وهل جيوز ان يقارنه يف األفعال بأن يركع معه او يقوم معه او

جيلس معه او هيوي اىل الركوع او السجود معه؟
ج  -جيوز ولكن األوىل التأخر عنه يسري ًا.

س -2هل جيوز للمأموم أن يتأخر كثري ًا عن االمام يف األفعال بحيث

يخُ ل باملتابعة كام لو ركع االمام وأكمل ركوعه وبعد ذلك ركع املأموم؟
ج  -فيه تفصيل:
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 -1إذا مل يكن التأخري لعذر فال جيوز وإذا فعل ذلك بطلت اجلامعة عىل

االحوط لزوم ًا.

 -2إذا كان التأخري عن عذر فال يرض بصحة اجلامعة  -كام إذا أدرك

اإلمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن االلتحاق به حتى قام االمام إىل الركعة

التالية فإنّه جيوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق باإلمام بعد ذلك.-

س -1إذا ترك املتابعة يف األفعال عمد ًا كام إذا ركع قبل االمام فهل تبطل

صالته؟

ج  -فيه تفصيل:
 -1إذا ركع يف حال قراءة االمام ومل يقرأ لنفسه بطلت صالته.
 -2إذا ركع بعد قراءة االمام ومل يقرأ لنفسه بطلت صالته عىل األحوط

لزوم ًا.

 -3إذا ركع قبل االمام ولكنه قبل أن يركع قرأ لنفسه صحت صالته -

سوا ًء ركع حال قراءة االمام او بعد قراءته.-

س -2إذا ركع أو سجد قبل اإلمام سهو ًا فام حكم صالته؟

ج  -جيب عليه أن يأيت بالذكر واألحوط لزوم ًا أن يرجع ويتابع اإلمام

يف ركوعه وسجوده ،وإذا مل يتابع عمد ًا بطلت مجاعته عىل األحوط لزوم ًا.

وهل جيب عليه أن يأيت بالذكر يف الركوع الثاين للمتابعة والسجود

الثاين؟
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أن يأيت بذكر الركوع أو السجود عند متابعة اإلمام أيض ًا.

س -3ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلمام عمد ًا؟
ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا كان قبل االتيان بالذكر بطلت صالته إذا كان متعمد ًا يف تركه

للذكر.

 -2وإذا كان قبل االتيان بالذكر ولكن كان تركه للذكر نسيان ًا صحت

صالته وأمتها منفرد ًا إذا مل يكن قد عمل ما ينايف صالة املنفرد -عىل ما تقدم.-

 -3وإذا كان بعد االتيان بالذكر صحت صالته وأمتها منفرد ًا إذا مل يكن

قد عمل ما ينايف صالة املنفرد -عىل ما تقدم.-

س -4من ترك متابعة االم��ام يف األفعال عمد ًا كام لو رفع رأسه من

الركوع أو السجود قبل اإلمام عمد ًا ،فهل جيوز له أن يرجع اىل اجلامعة ويتابع

االمام يف الركوع او السجود ثاني ًا؟

ج  -ال جيوز له أن يرجع إىل اجلامعة ،ملا تقدم من أن املنفرد ال جيوز له

االلتحاق باجلامعة يف أثناء الصالة.

س -5ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلمام سهو ًا؟

ج  -وجب عليه الرجوع إليهام عىل األحوط لزوم ًا ،وإذا مل يرجع عمد ًا

فاالحوط وجوب ًا أن ينفرد ،وإن مل يرجع سهو ًا صحت صالته ومجاعته.
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أن من رفع رأسه من الركوع قبل االمام سهو ًا فاالحوط
س -6تقدّ م ّ

لزوم ًا أن يرجع ويتابع االمام والسؤال :لو رجع وركع للمتابعة فرفع اإلمام

رأسه قبل وصوله إىل حد الركوع فام حكم صالته؟
ج  -بطلت صالته عىل األحوط لزوم ًا.

س -7إذا رفع رأسه من السجود فرأى اإلمام ساجد ًا فتخيل أنّه يف األوىل

فعاد إليها بقصد املتابعة فتبني أنهّ ا الثانية فهل جيتزئ هبا او يعيدها؟
ج  -جيتزئ هبا ،وحتسب له ثانية.

س -8إذا رفع رأسه من السجود فرأى اإلمام ساجد ًا فتخيل أنّه يف الثانية

أن االمام يف االوىل فهل حتسب له ثانية او
فسجد أخرى بقصد الثانية فتبني ّ

حتسب للمتابعة؟

ج  -حسبت للمتابعة ،فإذا سجد االمام للثانية يسجد معه للثانية.

احلكم الرابع:

ال جيب عىل املأموم أن يتابع االمام يف األقوال كذكر الركوع والسجود

والسبحانيات وغري ذلك ،فال جتب املتابعة فيها بل جيوز أن يتقدم عىل االمام

فيها كام جيوز له أن يقارنه فيها ،ويستثنى من ذلك تكبرية اإلحرام فإنّه ال

جيوز أن يتقدم فيها عىل االمام.

س -1وهل جيوز أن يقارن االمام بتكبرية االحرام؟

ج  -األحوط وجوب ًا أن ال يقارنه فيها ،واالحوط استحباب ًا أن يأيت هبا

بعد انتهاء االمام منها.
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س -2ما حكم من تقدم عىل االمام يف تكبرية االحرام او فرغ من تكبرية

االحرام قبل االمام؟

ج  -تكون صالته فرادى.
س -3هل جيوز للمأموم أن يتشهد التشهد االخري قبل االمام؟

ج  -جيوز ترك املتابعة يف التشهد األخري لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم

قبل اإلمام.

س -4هل جيوز للمأموم أن يسلم قبل االمام؟

ج  -جيوز أن يسلم قبل اإلمام وينرصف وإن مل يكن معذور ًا ،وال يرض

ذلك بصحة مجاعته.
احلكم اخلامس:

إذا زاد اإلمام ما ال تبطل الصالة بزيادته سهو ًا مل يتابعه املأموم ،فلو ركع

املأموم فرأى اإلمام يقنت يف ركعة ال قنوت فيها كالركعة الثالثة وجب عليه

العود إىل القيام ولكن يرتك القنوت ،وهكذا لو رآه جالس ًا يتشهد يف غري حمله
وجب عليه اجللوس معه لكن ال يتشهد معه وهكذا يف نظائر ذلك.

س -1إذا نقص اإلمام شيئ ًا ال يرض نقصه بالصالة سهو ًا كام لو سها ومل

يتشهد او سها وترك قراءة السورة فام هي وظيفة املأموم؟

ج  -جيب عىل املأموم أن يأيت بالناقص فيتشهد او يأيت بالسورة يف املثال

املذكور.
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س -2إذا ترك اإلمام جلسة االسرتاحة لعدم كوهنا واجبة عنده فهل

جيوز للمأموم تركها؟

ج  -ال جيوز للمأموم أن يرتكها إذا كان يقلد ملن يقول بوجوهبا أو

باالحتياط الوجويب.

س -3إذا اقترص االمام يف التسبيحات عىل مرة فهل جيوز للمأموم ان

يقترص عىل الواحدة؟

ج  -إذا كان املأموم مقلد ًا ملن يوجب الثالث ال جيوز له االقتصار عىل

املرة بل جيب أن يأيت بالثالث ،وإذا كان مقلد ًا ملن يكتفي باملرة فيكتفي هبا.
احلكم السادس:

جيوز للمأموم أن يأيت بذكر الركوع والسجود أزيد من اإلمام ،وكذلك

إذا ترك االمام بعض األذكار املستحبة مثل تكبري الركوع والسجود فيجوز

للمأموم أن يأيت هبا.
احلكم السابع:

إذا حرض املأموم اجلامعة ومل يدر أن اإلمام يف األوليني أو األخريتني

فاألحوط لزوم ًا أن يقرأ احلمد والسورة بقصد القربة من دون أن يقصد هّأنا
وظيفته يف الصالة ،فإن تبني ّ
أن االمام يف األخريتني وقعت القراءة يف حملها

الن املأموم جيب عليه القراءة إذا التحق باجلامعة يف الركعتني االخريتني،
وإن تبني كون االمام يف األوليني فال يرض املاموم القراءة ،ألنّه أتى هبا بقصد
القربة ،وجيوز التسبيح والذكر والقراءة يف الصالة بقصد القربة  -كام تقدم
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يف أفعال الصالة.-
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احلكم الثامن:

إذا دخل املأموم يف اجلامعة يف الركعة الثانية فاالمام يتحمل عنه القراءة

وحتسب للمأموم ركعة أوىل وجيب عليه أن يتابع االمام يف اجللوس للتشهد
االوسط ،واالحوط وجوب ًا أن جيلس املأموم  -أثناء جلوس االمام للتشهد

 متجافي ًا((( ،وتستحب له متابعة االمام يف القنوت والتشهد ،فإذا صاراالمام يف الركعة الثالثة فيكون املأموم يف الثانية فإذا قام االمام للركعة الرابعة

وجب عىل املأموم أن يتخلف عنه يف القيام فيجلس للتشهد االوسط مقترص ًا
فيه عىل املقدار الواجب من غري ٍ
توان ثم يلحق اإلمام ،فإذا صار االمام يف

الركعة الرابعة يكون املأموم يف الثالثة ،فإذا أخذ االمام بالتشهد األخري فهل

جيب عىل املأموم أن يتابعه؟

ج  -هو خمري بني أن يقوم للركعة الرابعة ويكمل صالته ،وبني أن يتابع

االمام وهو األفضل ،فيجلس متجافي ًا للتشهد إىل أن يسلم االمام ثم يقوم
إىل الرابعة.

وإذا دخل يف الركعة الثالثة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع ويتابع

االمام يف الركوع والسجود – كام تقدم -وحتسب له ركعة أوىل ،فإذا دخل
االمام يف الرابعة فتحسب للمأموم ركعة ثانية فإذا جلس االمام للتشهد
األخري والتسليم ،فيجب عىل املأموم أن يتشهد التشهد األوسط وال يسلم،

((( يرفع ركبتيه ويعتمد عىل يديه.
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وهو خميرّ يف أن يقوم قبل تسليم االمام او ينتظره اىل أن يسلم ويقوم للركعة
الالحقة ويكمل صالته.
وإذا دخل يف الركعة الرابعة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع – كام

تقدم -ويتابع االمام يف الركوع والسجود وحتسب له ركعة اوىل ،فإذا جلس
االمام للتشهد األخري والتسليم فهو خمري بني أن يتابعه يف اجللوس متجافي ًا

وال يسلم وبني أن يقوم قبل أن يسلم للركعة الثانية.
احلكم التاسع:

جيوز ملن صىل منفرد ًا أن يعيد صالته مجاعة إمام ًا كان يف اجلامعة أم

مأموم ًا.

س -1إذا صىل كل من اإلمام واملأموم منفرد ًا وأرادا إعادهتا مجاعة من
دون أن يكون يف اجلامعة من مل ِ
يؤد صالته ،فهل جيوز هلام يف هذا احلال إعادهتا

مجاعة؟

ج  -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا ،وإذا أرادا إعادهتا مجاعة فالبد من
وجود شخص واحد عىل األقل مل ِ
يؤد صالته ،نعم جيوز هلام اإلعادة برجاء
املطلوبية.

س -2إذا صىل شخص مجاعة إمام ًا أو مأموم ًا فهل جيوز له أن يعيد

صالته مجاعة مرة ثانية؟

ج  -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا إال أن يأيت هبا برجاء املطلوبية.
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س -3إذا صىل شخص فرادى ثم أعادها مجاعة ثم ظهر بعد اإلعادة أن

الصالة األوىل الفرادى كانت باطلة فهل جيتزئ بالصالة املعادة او ال؟
ج  -اجتزأ باملعادة.

س -4من صىل منفرد ًا هل جيوز له إعادهتا منفرد ًا أيضا وهل ذلك

مستحب او ال؟

ج  -ال تستحب إعادة الصالة منفرد ًا ،نعم ال بأس بإعادهتا احتياط ًا إذا

احتمل وقوع خلل يف االوىل وإن كانت صحيحة ظاهر ًا.
احلكم العارش:

إذا دخل اإلمام يف الصالة باعتقاد دخول الوقت واملأموم ال يعتقد ذلك

ال جيوز للمأموم الدخول معه ،إال إذا دخل الوقت يف أثناء صالته فيجوز له

أن يدخل يف اجلامعة بعد دخول الوقت.

س  -إذا دخل االمام يف الصالة من دون أن يراعي الوقت  -وليس

معتقد ًا دخول الوقت -واملأموم ال يعتقد دخول الوقت ،ثم دخل الوقت يف

أثناء الصالة فهل جيوز للمأموم الدخول يف هذه اجلامعة بعد دخول الوقت؟
ج  -ال جيوز له االلتحاق هبا.

احلكم احلادي عرش:

إذا كان يف نافلة فأقيمت اجلامعة وخاف من إمتامها عدم إدراك اجلامعة

او عدم إدراك التكبري مع اإلمام استحب له قطعها بل يستحب له قطعها

بمجرد رشوع املقيم يف اإلقامة ،وإذا كان يف فريضة غري ثنائية  -كالظهرين
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والعشائني -عدل استحباب ًا إىل النافلة وأمتها ركعتني ثم دخل يف اجلامعة ،هذا

إذا مل يدخل يف ركوع الركعة الثالثة من الظهرين او العشائني.

س -1إذا كان يف صالة واجبة غري ثنائية وعدل هبا للنافلة وبعد أن عدل

خاف أن تفوته اجلامعة لو أمتها فهل جيوز له قطعها؟
ج  -نعم يقطعها ويلتحق باجلامعة.

س -2إذا كان يف صالة واجبة غري ثنائية وقبل أن يعدل هبا اىل النافلة

خاف أن تفوته اجلامعة لو عدل وأمتها ،فهل جيوز له أن يعدل اىل النافلة بنية

القطع؟

ج  -ال جيوز العدول اىل النافلة بنية القطع عىل األحوط لزوم ًا ،ولكن

جيوز له قطع الفريضة لاللتحاق باجلامعة من دون أن يعدل هبا اىل النافلة.
احلكم الثاين عرش:

هل جيوز ملن ال يعتقد أنّه عادل أن يتصدى للجامعة ويصيل إمام ًا او ال

جيوز له ذلك؟

ج  -نعم جيوز إذا كان املأمومون يعتقدون بعدالته.
وهل جيوز له أن يرتب آثار اجلامعة  -كأن يرجع يف حالة الشك بعدد

ويعول عىل حفظهم-؟
الركعات اىل املأمومني ّ

ج  -نعم جيوز له ترتيب آثار اجلامعة أيض ًا.
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إذا شك املأموم بعد السجدة الثانية من اإلمام أنّه سجد معه السجدتني

أو واحدة جيب عليه اإلتيان بأخرى إذا مل يكن الشك بعد جتاوز املحل ،وأ ّما

إذا كان شكه بعد التجاوز عن املحل كام لو شك وهو يف الركوع الالحق او

شك بعد القيام للركعة الالحقة فيميض يف صالته وال يشء عليه.
احلكم الرابع عرش:

إذا رأى اإلمام يصيل ومل يعلم هّأنا من اليومية أو من النوافل ال يصح

االقتداء به ملا تقدم من عدم مرشوعية اجلامعة يف النافلة.

س -1إذا رأى اإلمام يصيل ومل يعلم أنهّ ا من الفرائض التي يصح اقتداء

اليومية هبا او من الفرائض التي ال يصح أن يقتدي يف صالته اليومية هبا

كصالة االيات ،فهل جيوز له االئتامم به؟
ج  -ال يصح االئتامم به.

س -2إذا رأى اإلمام يصيل وعلم أنهّ ا من اليومية ولكن مل ِ
يدر أنهّ ا أ ّية

واحدة من الصلوات اخلمس ،أو أنهّ ا قضاء أو أداء ،أو أنهّ ا قرص أو متام فهل

جيوز له االقتداء به؟

ج  -نعم جيوز له االقتداء به فيها.

احلكم اخلامس عرش:

أيهّ ام أفضل أن تصيل إمام ًا او تصيل مأموم ًا؟

ج  -الصالة إمام ًا أفضل من الصالة مأموم ًا.
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الف�صل الثامن
�آداب �صالة اجلماعة
ما يستحب يف اجلامعة:

 -1يستحب أن يقف أهل الفضل يف الصف األول ،وأفضلهم يف يمني

الصف ،وأفضل الصفوف الصف األول يف غري صالة اجلنازة ،وميامن
الصفوف أفضل من ميارسها ،واألقرب إىل اإلمام أفضل.

 -2يستحب تسوية الصفوف وسد ال ُف َرج ،واملحاذاة بني املناكب.

 -3يستحب اتصال مساجد الصف الالحق – املوضع الذي يسجدون

عليه -بمواقف الصف السابق – املكان الذي يقفون عليه.-

 -4يستحب القيام عند قول املؤذن( :قد قامت الصالة) قائالً( :اللهم

أقمها وأدمها واجعلني من خري صاحلي أهلها).

 -5يستحب أن يقول عند فراغ اإلم��ام من الفاحتة( :احلمد هلل رب

العاملني).

آداب اإلمام:

قد ذكر الفقهاء (رض):

 -1أنه يستحب لإلمام أن يقف حماذي ًا لوسط الصف األول.

ةعامجلا ةالص بادآ
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 -2وأن يصيل بصالة أضعف املأمومني فال يطيل إال مع رغبة املأمومني

بذلك.

 -3وأن ُيسمع َمن خلفه القراءة واألذكار فيام ال جيب اإلخفات فيه،

وأ ّما موارد وجوب االخفات فيلزمه االخفات فيها.

 -4وأن ُيطيل الركوع إذا أحس بداخل يف الصالة بمقدار مثيل ركوعه

املعتاد.

 -5وأن ال يقوم من مقامه إذا أتم صالته حتى ُيتم َمن خلفه صالته.
آداب املأموم:
له.

 -1إذا كان املأموم رج ً
ال واحد ًا فاألوىل أن يقف عن يمني اإلمام حماذي ًا
 -2إذا كان املأموم متعدد ًا  -رجلني او أكثر -فاالحوط لزوم ًا أن يقفا

خلف االمام  -كام تقدم.-

 -3إذا كان املأموم امرأة فاألحوط لزوم ًا أن تتأخر عنه بحيث يكون

مسجد جبهتها حماذي ًا ملوضع ركبتيه ،واألحوط األوىل أن تتأخر بحيث يكون

مسجدها وراء موقفه.

 -4إذا كان املأموم رج ً
ال وامرأة فاألوىل أن يقف الرجل عىل يمني اإلمام

واملرأة خلفه.

 -5وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال عىل النساء.
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 -1يكره للمأموم الوقوف يف صف وحده إذا وجد موضع ًا يف الصفوف،

وأ ّما إذا مل جيد فال يكره.

 -2يكره للمأموم أن يصيل النوافل بعد الرشوع يف اإلقامة للجامعة،

وتشتد الكراهة عند قول املقيم( :قد قامت الصالة).

 -3يكره التكلم بعد االقامة إال إذا كان إلقامة اجلامعة كتقديم إمام

وتسوية الصفوف ونحو ذلك.

 -4يكره للمأموم أن ُيسمع اإلمام ما يقوله من أذكار.
 -5يكره أن يأتم املتم بمصيل القرص وكذا العكس.

تنبيه:

الكراهة هنا ال تعني املبغوضية ّ
وأن العمل يبغضه املوىل عز وجل بل

تعني قلة الثواب ،فمث ً
ال أيهّ ام أكثر ثواب ًا أن يصيل من صالته متام خلف امام
يقرص يف صالته او خلف املتم؟ األكثر ثواب ًا خلف املتم ،فكالمها فيه ثواب

اجلامعة وفضلها ولكن الثاين أكثر ثواب ًا واألول أقل.

المقصد العاشر
صالة المسافر
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وفيه فصول

الف�صل الأول
�شروط ق�صر ال�صالة
جيب عىل املسافر أن يقرص صالته الرباعية متى ما حتققت الرشوط
﴿وإِ َذا ضرَ َ ْبت ُْم فيِ أْالَ ْر ِ
َاح َأ ْن َت ْقصرُ ُ وا
ض َف َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
االتية قال تعاىلَ :
ِ
الصلاَ ِة﴾ ،ومعنى القرص هو أن يقترص عىل الركعتني األوليني ويس ّلم يف
م َن َّ
الثانية ،كصالة الصبح.

والقرص خمتص بالصالة الرباعية دون صالة الصبح وصالة املغرب.
ويعترب يف قرص الصالة أن تتوفر مجيع الرشوط التالية:
الرشط األول :قصد املسافة

بمعنى أن يعلم او يطمئن بأنّه سيقطع املسافة الرشعية حتى لو كان من

غري إرادته كاملحبوس او املخطوف الذي يعلم أنّه سيذهبون به اىل مكان
يبعد مسافة رشعية فيجب عليه القرص مادام يعلم بقطع املسافة رغم أنّه عىل

خالف إرادته ،وأ ّما الذي ال يعلم وال يطمئن بأنه سيقطع املسافة الرشعية

فيجب عليه التامم حتى لو قطع مسافات رشعية ،ونذكر لذلك بعض األمثلة:

 -1لو خرج شخص من النجف اىل الكوفة يبحث عن سيارته املرسوقة

او عن شخص مدين له مث ً
ال وعندما وصل اىل الكوفة قرر البحث يف منطقة

أخرى تبعد عن الكوفة ( )15كيلومرت ،وعندما وصلها قرر البحث يف
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منطقة أخرى تبعد ( )20كيلومرت فهو وإن قطع املسافة الرشعية ولكنه حني

رشوعه يف السفر مل يكن يعلم أنّه سيقطعها فيجب عليه التامم يف ذهابه وإن

كان املجموع مسافة.

نعم إذا قصد السفر اىل مكان يبعد مسافة او كان جمموع املسافة اليه مع

الرجوع يشكل مسافة رشعية وجب عليه التقرص.

 -2النائم او املغمى عليه إذا ُسفر هبام املسافة رشعية ومها ال يعلامن وجب

عليهام التامم – كام لو سافروا هبام من النجف اىل بغداد فيجب عليهام الصالة

متام ًا يف بغداد -نعم يف العود حيث يعلامن هّأنام سيقطعان مسافة فيصليان يف
الطريق قرص ًا.

س -1ما هو مقدار املسافة الرشعية التي جيب القرص عند العلم بقطعها؟
ج  -املسافة هي ثامنية فراسخ ،والفرسخ ثالثة أميال ،وامليل أربعة آالف

ذراع بذراع إنسان عادي ،وعليه فاملسافة تتح ّقق بام يقارب ( )44كيلومرت ًا.
س -2من أين حتتسب املسافة؟

ج  -حتتسب املسافة من املوضع الذي يعدّ الشخص بعد جتاوزه مسافر ًا

عرف ًا وهو آخر البلد غالب ًا ،وربام يكون آخر احلي ،أو املحلة يف بعض البالد
الكبرية جد ًا.

أن بداية حساب املسافة هو آخر البلد ،ولكن من حيث
س -3اتضح ّ

املنتهى اىل أين حتتسب هل اىل بداية البلد الذي يقصده او اىل مقصده ،فمثالً:

من قصد الذهاب اىل زيارة قرب سيد الشهداء – صلوات اهلل عليه -فهل
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حيسب املسافة اىل حدود مدينة كربالء او اىل مقصده وهو القرب الرشيف؟
ج  -هنا حالتان:

احلالة االوىل :أن تكون كربالء مقر ًا لعمله((( ،او يقصد اإلقامة فيها

عرشة أيام ،ويف هذه احلالة يكون احلساب اىل حدود كربالء ،فإذا مل تكن
املسافة اىل حدود كربالء مسافة رشعية وجب التامم وإن كانت اىل املقصد -

قرب سيد الشهداء-مسافة رشعية.

احلالة الثانية :أن ال تكون كربالء مقر ًا له وال يريد اإلقامة فيها عرشة

أيام ،ويف هذه احلالة يكون احلساب من حيث املنتهى اىل املقصد ،فلو كانت
املسافة اىل املقصد  -قرب سيد الشهداء -مسافة رشعية وجب القرص وإن

كانت اىل حدود كربالء ليست مسافة رشعية.

س -4هل يشرتط يف قطع املسافة أن تكون امتدادية او جيب القرص حتى

بقصد قطع املسافة التلفيقية؟ وماذا يقصد من املسافة التلفيقية؟

ج  -جيب القرص عىل من قصد قطع املسافة سوا ًء كانت امتدادية او

تلفيق ّية.

ومعنى املسافة االمتدادية هي أن يقصد قطع ( )44كيلو او أكثر سوا ًء
قطعها بشكل مستقيم او بشكل غري مستقيم كام لو قطعها عىل شكل خط
منكرس او عىل شكل دائرة كبعض البلدان التي حييط هبا طريق دائري.

وأ ّما املسافة التلفيق ّية فيقصد هبا أن يكون جمموع ما يقطعه من الذهاب

((( سيأيت بيان معنى املقر ومتى يكون املكان مقر ًا للشخص.
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واإلياب يساوي ( )44كيلو او اكثر -سوا ًء كان الذهاب يساوي اإلياب او
ال ،-فاملسافة التلفيقية تتحقق بالصور التالية:

 -1أن يكون الذهاب مساوي ًا لإلياب كام لو سار ( )22كيلو ذهاب ًا و

( )22إياب ًا.

 -2أن يكون الذهاب أكثر من الرجوع كام لو كان الذهاب ( )34كيلو

والرجوع ( )10كيلو.

 -3أن يكون الذهاب أقل من الرجوع كام لو كان الذهاب ()14

والرجوع ( )30كيلو.

ففي مجيع ذلك تتحقق املسافة الرشعية وجيب قرص الصالة ،وإن كان

األحوط األوىل يف الصورتني االخريتني اجلمع بني القرص والتامم.

س -5هل يعترب يف املسافة امللفقة أن يكون الذهاب واإلياب يف يوم

واحد؟

ج  -ال يعترب فلو سافر ( )22كيلو اىل مكان وكان قاصد ًا الرجوع وجب

عليه التقصري حتى لو بقي يف ذلك املكان تسعة أيام ،نعم إذا قصد اإلقامة

عرشة أيام ينقطع سفره فإذا مل يكن الرجوع مسافة رشعية فيبقى عىل التامم
من حني رشوعه يف السفر ،وأ ّما إذا كان الرجوع مسافة رشعية فيقرص يف

طريق العود ويتم يف ذهابه ألنه ليس مسافة ويتم يف مكان إقامته ألنه قصد

اإلقامة فيه.
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نعم األحوط استحباب ًا إذا مل يقصد الرجوع يف يومه أن جيمع بني القرص

واإلمتام.

س -6كيف تثبت املسافة الرشعية؟

ج  -تثبت املسافة بالعلم الوجداين ،وبشهادة عدلني ،وباالطمئنان

احلاصل من املنايشء العقالئية كالشياع ،وخرب العادل الواحد ،أو مطلق الثقة
ونحو ذلك ،وال تثبت بخرب العادل الواحد او الثقة ما مل يوجبا االطمئنان.
س -7إذا مل تثبت املسافة بأحد تلك الطرق فامذا يصيل املكلف؟

ج  -جيب عليه أن يصيل متام ًا.

س -8إذا قصد املسافر حم ً
أن مسريه ال يبلغ املسافة ،أو
ال خاص ًا واعتقد ّ

أنه ّ
فأتم صالته ثم انكشف أنّه كان مسافة  -كام إذا قصد السفر
شك يف ذلك ّ

من النجف اىل كربالء وكان يعتقد أن املسافة ليست رشعية او شك يف ذلك
وبعد أن صىل متام ًا انكشف له أنهّ ا مسافة -فام حكمه؟

ج  -يعيد صالته قرص ًا فيام إذا بقي الوقت ألنه يف الواقع هو قاصد لقطع

املسافة غايتة أنّه توهم أهنا ليست مسافة ،وال يقضيها قرص ًا إذا تبني احلال
بعد خروج الوقت ،وجيب عليه التقصري فيام بقي من سفره.

س -9إذا قصد املسافر حم ً
ال خاص ًا واعتقد ّ
أن مسريه يبلغ املسافة فقصرّ
صالته ثم انكشف خالفه ،فام حكمه؟

ويتم
ج  -يعيدها متام ًا  -سواء كان االنكشاف يف الوقت أم يف خارجهّ -
صالته فيام بقي من سفره ما مل ينشئ سفر ًا جديد ًا.
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التنبيه األول :ال يشرتط يف قصد قطع املسافة التكليف فلو قصد الصبي

قطع املسافة ثم بلغ يف أثنائها وجب عليه التقصري يف صالته وإن كان الباقي
من سفره ال يبلغ املسافة ،وهكذا احلائض او النفساء إذا قصدت قطع املسافة

ويف أثنائها طهرت وجب عليها التقصري يف صالهتا وإن كان الباقي من

سفرها ال يبلغ املسافة.

التنبيه الثاين :ال يشرتط االستقالل يف قصد املسافة ،فمن كان تابع ًا لغريه

كاخلادم واالسري والولد والزوجة إذا سافرت بتبع زوجها ،وجب عليها
التقصري إذا علمت أنّه سيقطع مسافة رشعية ،وأ ّما إذا شكت يف ذلك لزمها
اإلمتام ،وهل جيب عليها يف حالة الشك أن تسأل زوجها وتستعلم منه االمر؟

ج  -ال جيب عليها االستعالم وإن متكنت منه ،فيجوز هلا أن تبقى عىل

التامم ،وإن كان االحوط استحباب ًا االستعالم.

التنبيه الثالث :ال يشرتط االختيار يف قصد املسافة ،فمن كان يعلم أنه

سيقطع مسافة وجب عليه التقصري ولو كان جمرب ًا ،كاملحبوس واملخطوف
واالسري ومن ُألقي يف قطار او سفينة بقصد إيصاله اىل مكان يبلغ مسافة.
التنبيه الرابع :ال تشرتط اإلرادة يف قصد قطع املسافة ،فمن كان يعلم

أنه سيقطع مسافة وجب عليه القرص وإن كان مكره ًا وليس مريد ًا كالزوجة

إذا سافرت مع زوجها مكرهة ومن دون ارادة ،والولد الذي يسافر مع ابيه

مكره ًا وغري ذلك.
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التنبيه اخلامس :إذا اعتقد التابع  -كالزوجة او الولد او غريمهاّ -
أن

مسريه ال يبلغ مسافة رشعية ،أو أنه ّ
فأتم صالته ،ثم انكشف
شك يف ذلك ّ
خالفه مل جتب عليه اإلعادة وجيب عليه التقصري إذا كان الباقي بنفسه مسافة

ولو ملفقة مع مسافة الرجوع ،وأ ّما إذا مل يكن الباقي مسافة فيلزمه اإلمتام،
نعم إذا كان قاصد ًا حم ً
ال خاص ًا معتقد ًا أنه ال يبلغ املسافة ثم انكشف اخلالف
جرى عليه حكم غريه املتقدّ م يف السؤال ( 8و.)9

الرشط الثاين :استمرار القصد ولو حك ًام

بمعنى ّ
أن يبقى عىل قصده لقطع املسافة وال يعدل عنه وال يرتدد ،فلو

قصد املسافة وعدل عن قصده  -بأن قصد الرجوع -أو تر ّدد قبل بلوغ ()22

كيلو وجب عليه إمتام صالته.

نعم إذا كان عازم ًا عىل الرجوع وكانت املسافة التي قطعها قبل العدول

او الرتدد مع مسافة الرجوع تشكل مسافة رشعية ( )44كيلو وجب البقاء

عىل تقصريه.

س -1ما معنى استمرار القصد حك ًام؟

ج  -معناه أن يكون القصد موجود ًا وإن مل يكن ملتفت ًا اليه تفصي ً
ال

كالذي يقصد قطع املسافة وينام او يغمى عليه فإنّه يف حال النوم واالغامء ال

قصد له ولكنه يف حكم القاصد ،فالنوم واالغامء ال ينايف القصد مادام قاصد ًا

من البداية ،وإنّام الذي ينايف القصد لقطع املسافة هو أحد أمرين:
 -1أن يقصد الرجوع.
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 -2أن يرتدد يف قصده.

س -2لو قصد قطع املسافة وبعد جتاوز حد الرتخص صىل قرص ًا وقبل

أن يبلغ ( )22كيلو قصد الرجوع او تردد ،فهل يعيد صالته التي صالها
قرص ًا او ال؟

ج  -االحوط لزوم ًا إعادة الصالة متام ًا إذا كان عدوله او تردده قبل

خروج الوقت ،وقضاؤها متام ًا إن كان عدوله او تردده بعد خروج الوقت،

وإذا كان يف شهر رمضان فاالحوط وجوب ًا أن يمسك يف بقية النهار حتى وإن

كان قد أفطر.

س -3إذا كان العدول او الرتدد بعد أن بلغ ( )22كيلو فام حكم صالته

وصومه؟

ج  -إذا كان عازم ًا عىل الرجوع قبل إقامة عرشة أيام فيبقى عىل القرص

واالفطار.

س -4إذا سافر قاصد ًا للمسافة فعدل عن قصده وقرر الرجوع ثم بعد

ذلك رجع اىل قصده وقرر السفر فهل يصيل قرص ًا او متام ًا؟
ج  -يوجد صورتان:

 -1أن يبلغ الباقي من سفره  -بعد العدول -مقدار املسافة ولو كان

بضميمة الرجوع إليه ،ففي هذه الصورة يتعينّ عليه التقصري.

بضم مسريه األول  -الذي
 -2أن ال يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها ّ

قطعه قبل الرتدد -إىل الباقي من املسافة  -بعد اسقاط املسافة التي قطعها
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بعدما قصد الرجوع او حال الرتدد ،-فيجب عليه القرص يف هذه الصورة
أيض ًا وإن كان األحوط استحباب ًا أن جيمع بني القرص والتامم.
تنبيهان:

التنبيه األول :ال يشرتط يف قصد املسافة أن يقصد املسافر موضع ًا مع ّين ًا،

فلو سافر قاصد ًا أن يقطع ( )44كيلو او أكثر ولكنه مرتدد يف املكان الذي

يذهب اليه  -كام لو كان مرتدد ًا يف الذهاب اىل النجف او كربالء -فيجب عليه

القرص ،وكذلك جيب عليه التقصري فيام إذا قصد مكان ًا معين ًا  -كالنجف-

وعدل يف الطريق إىل موضع آخر  -كربالء -وكان املسري إىل كل منهام مسافة.
التنبيه الثاين :إذا عدل من املسري يف املسافة االمتدادية إىل املسري يف املسافة

التلفيقية أو بالعكس بقي عىل التقصري مادام قاصد ًا للمسافة الرشعية.
الرتخص
ّ
الرشط الثالث :أن يصل إىل حدّ

من سافر من بلده قاصد ًا قطع املسافة الرشعية ال جيوز له التقصري قبل

أن يصل اىل حد الرتخص ،ولو صىل قبل حد الرتخص وجب عليه ان يصيل

متام ًا.

الرتخص؟
ّ
وماذا يقصد من حدّ

ج  -هو املكان الذي يتوارى املسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد

بسبب ابتعاده عنهم ،وعالمة ذلك غالب ًا توارهيم عن نظره بحيث ال يراهم،
وتقدر تلك املسافة بام يقارب ( )2كيلو مرت عن آخر بيوت البلد.
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أي حد يبقى عىل القرص هل اىل حد
س -1عندما يرجع املسافر اىل ّ

الرتخص او بعده؟

ج  -يبقى عىل القرص اىل أن يصل اىل بلده ،فإذا صىل قبل حد الرتخص

او عند حد الرتخص او بعده وقبل الدخول اىل البلد يصيل قرص ًا ،وإذا كان

يف شهر رمضان وحصل الزوال قبل وصوله اىل بلده يفطر وإن وصل اىل حد
الرتخص ،واألوىل للمسافر إذا وصل اىل حد الرتخص أن يؤخر صالته اىل

أن يدخل اىل بلده وال يصيل عند حد الرتخص ،او جيمع بني القرص والتامم
ّ
الرتخص ،وإن كان جيوز له ان يصيل قرص ًا –
إذا صلىّ بعد الوصول إىل حدّ

كام تقدم.-

س -2وماذا يقصد من الوصول اىل البلد هل الوصول اىل حدود البلد او

اىل املنطقة واحلي الذي يسكنه او اىل منزله؟

ج  -املقصود هو الوصول اىل حدود البلد  -أي اول بيوتات البلد -فإذا

وصل اىل حدود البلد اتم صالته وإذا كان يف شهر رمضان ووصل اىل حدود
البلد قبل الزوال ومل يتناول املفطر جدد النية وصام.

س -3تقدم أن من سافر من بلده قاصد ًا قطع املسافة الرشعية ال يقرص

إال بعد وصوله اىل حد الرتخص ،والسؤال :لو كان الشخص مقي ًام يف بلد

عرشة أيام واراد أن يسافر اىل بلده او اىل مكان آخر ،فهل يقرص صالته بمجرد

رشوعه يف السفر او البد أن يصل اىل حد الرتخص كاملسافر من بلده؟

ج  -يقرص من حني رشوعه يف السفر فلو صىل قبل حد الرتخص يصيل
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قرص ًا ،ونفس الكالم لو بقي شخص يف مكان مرتدد ًا ثالثني يوم ًا ،ففي يوم

( )31جيب عليه أن يصيل متام ًا ،وإذا سافر من ذلك املكان بعد يوم ()31
يقرص صالته بمجرد الرشوع بالسفر وإن مل يصل اىل حد الرتخص.

س -4إذا ّ
الرتخص وأراد الصالة هل
ّ
شك املسافر يف وصوله إىل حدّ

يصيل متام ًا او قرص ًا؟

ج  -يبقى عىل التامم اىل يطمئن بوصوله اىل حد الرتخص ،فإذا انكشف

بعد ذلك أنّه صىل عند حد الرتخص او بعده وكان الوقت باقي ًا أعادها قرص ًا،

وال جيب القضاء لو انكشف ذلك بعد انتهاء وقت الصالة.

ّ
الرتخص
ونفس احلكم السابق جيري يف حق َم ْن اعتقد عدم وصوله حدّ

فصىل متام ًا ثم َب َ
ان خطؤه ،فيعيدها قرص ًا إن كان الوقت باقي ًا وال جيب عليه

القضاء لو تبني اخلطأ بعد انتهاء وقت الصالة.
تنبيه:

إذا سافر من وطنه وجتاوز حد الرتخص ثم يف أثناء الطريق رجع اىل

مكان قبل حد الرتخص فإذا اراد أن يصيل قبل حد الرتخص فهل يصيل متام ًا
او قرص ًا؟

ج  -فيه تفصيل:

 -1اذا كان رجوعه اىل ما قبل حد الرتخص لقضاء حاجة فيصيل متام ًا،

وال يقرص اال إذا جتاوز حد الرتخص ومل يعدل عن قصده لقطع املسافة
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-2أن يكون رجوعه اىل ما قبل حد الرتخص بسبب اعوجاج الطريق

كام لو كان الطريق مستدير ًا والسري فيه يرجعك اىل ما قبل حد الرتخص ،او
كان سبب الرجوع هو تقارب البيوت من الطريق الذي سار فيه األمر الذي
جيعله بحكم الرجوع اىل ما قبل حد الرتخص  -الن حد الرتخص هو املكان

الذي يتوارى املسافر فيه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم  -ففي هذه
احلالة االحوط لزوم ًا أن جيمع بني القرص والتامم مادام هناك ،وجيب عليه

القرص إذا جتاوز حد الرتخص ،ولكن هل تلك املسافة التي رجعها حتسب

من الثامنية فراسخ؟

ج  -نعم حتسب.
الرشط الرابع :أن يعلم او يطمئن بعدم حت ّقق يشء من قواطع السفر يف أثناء
املسافة.
وقواطع السفر ثالثة وهي( :املرور بالوطن ،قصد اإلقامة عرشة أيام،

التوقف ثالثني يوم ًا يف حمل مرت ّدد ًا وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهلل تعاىل)
يمر بوطنه
طي املسافة االمتدادية ،أو التلفيقية وعلم أنّه ّ
فلو خرج قاصد ًا ّ

وينزل فيه أثناء املسافة ،أو أنه يقيم أثناءها يف مكان عرشة أيام يتم صالته من

األول.

س -1من قصد املسافة االمتدادية ( )44كيلو وكان وطنه يقع بعد

ال( )44كيلو ،وقصد املرور والنزول فيه ،او قصد اإلقامة يف مكان يقع بعد
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ال( )44كيلو فامذا يصيل يف الطريق قبل املرور بوطنه او بمحل إقامته؟

ج  -يصيل قرص ًا ألن وطنه يقع بعد املسافة واملرور بالوطن إنّام يكون

قاطع ًا للسفر لو وقع اثناء املسافة ،وهكذا حمل اإلقامة إنّام يقطع حكم السفر

لو كان يقع أثناء املسافة ال بعدها.

س -2من قصد املسافة التلفيقية ( )22كيلو ذهاب ًا و( )22كيلو إياب ًا،

وكان وطنه عند ال( )22كيلو او بعدها ،وقصد املرور والنزول فيه ،فهل
ينقطع سفره ويلزمه التامم من اول السفر او ال ينقطع سفره ويبقى عىل القرص؟
ج  -ينقطع سفره الن وطنه يقع ضمن املسافة التلفيقية ،وقد قصد املرور

والنزول فيه فيتم من أول سفره.

س -3ما حكم من خرج قاصد ًا املسافة واحتمل  -ومل يعلم ومل يطمئن-

يمر بوطنه وينزل فيه ،أو يقيم عرشة أيام أثناء املسافة ،أو أنّه يبقى أثناءها
أنّه ّ

يف حمل ثالثني يوم ًا مرت ّدد ًا؟

ّ
اطمأن من نفسه أنّه
يتم صالته من ّأول سفره ،نعم إذا
ج  -يف مجيع ذلك ّ

ال يتح ّقق يشء القواطع الثالثة قصرّ صالته وإن احتمل حت ّققه ضعيف ًا.

س -4إذا خرج قاصد ًا املسافة واتفق  -ومل يعلم ومل يطمئن ومل حيتمل

مر بوطنه ونزل فيه أو قصد إقامة عرشة أيام ،أو أقام ثالثني
من البداية -أنّه ّ
يوم ًا يف مكان مرت ّدد ًا ،او أنه احتمل احتامالً  -ال يطمئن بخالفه  -حصول
احد القواطع ولكن االحتامل حصل عنده أثناء املسافة ويف الطريق وليس من
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يتم صالته.
ج  -يف مجيع هذه الصور ّ

س  -ولو فرض أنّه قبل ذلك  -قبل أن يمر بوطنه وينزل فيه او قبل أن

يقيم يف مكان عرشة أيام او قبل أن يبقى يف مكان ثالثني يوم ًا مرتدد ًا او قبل أن
حيتمل حصول واحد من تلك القواطع -صىل قرص ًا فام حكم تلك الصالة؟

ج  -ما صالّه قبل ذلك قرص ًا يعيده أو يقضيه متام ًا عىل األحوط وجوب ًا،

ويبقى عىل التامم اىل أن يقصد السفر ملسافة جديدة ،وإذا مل يقصد مسافة

جديدة يبقى عىل التامم يف ما بقي من سفره.
الرشط اخلامس :أن يكون سفره مباح ًا

من سافر قاصد ًا قطع املسافة الرشعية وكان سفرة حمرم ًا وجب عليه أن

يصيل متام ًا ،ونذكر بعض األمثلة لسفر املعصية الذي تتم فيه الصالة:

 -1أن يكون السفر بنفسه حرام ًا كسفر الزوجة بدون إذن الزوج إذا مل

يكن سفرها ألداء واجب كاحلج او صلة الرحم إذا توقفت الصلة عىل ذلك.
 -2أن يقصد احلرام بسفره كام لو سافر لقتل مؤمن او للرسقة او الزنا او

إلعانة الظامل يف ظلمه او لرشاء دار او سيارة مغصوبة او لغري ذلك ،فالسفر

ليس حرام ًا وإنّام املحرم هو ما قصده يف السفر ،فيجب عليه إمتام صالته.

 -3أن يسافر قاصد ًا ترك الواجب كسفر املديون فرار ًا من أداء دينه مع

وجوب أداء الدين عليه  -بأن كان الدين حاالً وطالب به الدائن وكان قادر ًا
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عىل السداد -وأ ّما إذا مل يكن أداء الدين واجب ًا عليه كام لو كان الدين مؤج ً
ال

ومل حيل اجله او كان الدين حاالً ومل يطالب به الدائن او كان معرس ًا ال يتمكن

من سداد الدين ،وسافر فرار ًا من الدائن ففي مجيع ذلك ال يعد سفره هذا

سفر معصية ووجب أن يقرص صالته.

 -4أن يسافر قاصد ًا الفرار بام غصبه كام لو غصب سيارة وسافر هبا

قاصد ًا الفرار عن املالك.

 -5من سافر ألمر معني ولكن كان سفره يف األرض املغصوبة.
س -1تقدم أن العايص يتم يف سفره عند ذهابه ،ولكن يف رجوعه من

سفره ماذا يصيل؟

ج  -جيب عليه التقصري يف إيابه إذا مل يكن اإلياب بنفسه من سفر املعصية،

وال فرق يف ذلك بني من تاب عن معصيته ومن مل يتب ،وأ ّما إذا كان الرجوع
أيض ًا من سفر املعصية فيتم صالته.

س -2تقدم أن الراجع من سفر املعصية يقرص صالته ،ولكن لو فرض

أن الرجوع ليس مسافة رشعية بل أقل فهل يتم او يقرص عند رجوعه؟
ج  -يقرص وإن كانت مسافة الرجوع أقل من املسافة الرشعية.

س -3إذا سافر سفر ًا مباح ًا كام لو سافر للتنزه ثم يف أثناء الطريق تبدّ ل

سفره إىل سفر املعصية بأن قصد املعصية يف أثناء سفره فام حكم صالته؟

يتم صالته ما دام عاصي ًا ،فإن عدل عنه إىل سفر
ج  -وجب عليه أن ّ

الطاعة قصرّ يف صالته سواء كان الباقي مسافة أم ال.
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س -4من سافر سفر ًا مباح ًا وصىل أثناء الطريق قرص ًا ثم عدل اىل سفر

املعصية هل جيب عليه إعادة صالته متام ًا؟

ج  -ال جيب عليه إعادة صالته ،وإنام يصيل متام ًا فيام يأيت مادام عاصي ًا.
س -5إذا كانت الغاية من سفره أمرين :أحدمها مباح  -كالسفر للتنزه

او للزيارة -واآلخر حرام  -كالسفر للزنا او رشب اخلمر -فهل يصيل متام ًا

او قرص ًا؟

يتم صالته ،إالّ إذا كان احلرام تابع ًا وكان الداعي إىل سفره هو األمر
جّ -

املباح ،بمعنى أن يكون غرضه االساس من السفر هو التنزه مث ً
ال وهو الذي

دعاه اىل السفر وهو الذي حيركه اىل السفر بحيث لو مل تكن الغاية االخرى

موجودة فأيض ًا يسافر ،نعم هو يف االثناء يقصد ارتكاب احلرام ،ففي هذه
احلالة يصيل قرص ًا.
تنبيه:

قلنا إن الغاية من السفر إذا كانت حمرمة يتم صالته ،ولكن هذا يتوقف

عىل أمرين:

 -1أن تكون الغاية التي قصدها من سفره حمرمة واقع ًا ،وأ ّما إذا مل تكن

حمرمة واقع ًا وإنام هو ختيلها حمرمة فيجب عليه القرص كام إذا سافر لغاية رشاء
دار يعتقد هّأنا مغصوبة فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إىل املقصد -أن
الدار ليست مغصوبة واقع ًا كانت وظيفته التقصري.

 -2أن يعلم باحلرمة ،وأ ّم��ا لو كان جيهل باحلرمة فيقرص صالته كام
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إذا سافر قاصد ًا رشاء دار يعتقد أهنا مباحة وجيوز رشاؤها ثم انكشف هّأنا

مغصوبة ،فمثله يقرص صالته.

الرشط السادس :أن ال يكون سفره للصيد هلو ًا

فمن سافر قاصد ًا قطع املسافة الرشعية وكان غايته من السفر هو الصيد

اللهوي وجب عليه التامم يف ذهابه.

س -1من سافر للصيد اللهوي فامذا يصيل عند رجوعه؟

ج  -يصيل قرص ًا برشطني:

 -1أن يكون الرجوع بنفسه مسافة رشعية ( )44كيلو ،وأ ّما إذا كان اقل

من ذلك فيتم صالته.

 -2أن ال يكون الرجوع كالذهاب قاصد ًا الصيد اللهوي فيه ،وأ ّما إذا

قصد الصيد اللهوي عند رجوعه فيتم صالته.
س -2ماذا يقصد من الصيد اللهوي؟

ج  -الصيد عىل ثالثة أقسام:

 -1أن يسافر للصيد ليبيعه وينتفع بثمنه ،وهو الصيد للتجارة ،ويلزمه

أن يقرص صالته.

 -2أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه ،ويلزمه التقصري

أيض ًا.

 -3أن تكون غايته من السفر الصيد للتلهي والرتف واالنس -وليس
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االنتفاع بالثمن وال التقوت -كام يفعله امللوك وغريهم من أبناء الدنيا،

ويسمى بالصيد اللهوي.

مقر له كالسائح الذي يرحتل من بلد إىل
الرشط السابع :أن ال يكون ممن ال ّ
الرحل ممن يكون بيوهتم
أي من تلك البالد ،ومثله البدو ّ
مقر يف ٍّ
بلد وليس له ّ
معهم ،فهؤالء يتمون صالهتم أينام رحلوا.

يستقر فيه
مقر يف الشتاء
ّ
س  -لو كانت لشخص حالتان كأن يكون له ّ

ورحلة يف الصيف يطلب فيها العشب والكأل مث ً
ال كام هو احلال يف بعض أهل

البوادي فكيف تكون صالهتم؟

ج  -يكون لكل حالة حكمها ،فيقصرّ لو خرج إىل حدّ املسافة يف احلالة
ويتم يف الثانية أينام ذهب.
االوىل  -التي له مقر فيهاّ ،-

الرشط الثامن :أن ال يكون كثري السفر

فمن كان كثري السفر يتم صالته أينام سافر.
وما هو ضابط كثري السفر ،أي متى يصري الشخص كثري سفر ،وكم مرة

يسافر حتى ينطبق عليه عنوان كثري السفر؟

ج  -يصري الشخص كثري سفر يف احلالتني التاليتني:
 -1إذا كان يسافر يف كل شهر ما ال يقل عن عرشة سفرات يف عرشة أيام

من الشهر  -أي يف كل يوم سفرة ،-مع العزم عىل االستمرار عىل هذا املنوال
مدة ستة أشهر مث ً
ال من سنة واحدة ،أو مدة ثالثة أشهر من سنتني  -أي يف
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السنة األوىل ثالثة أشهر ويف الثانية ثالثة أشهر أيض ًا.-
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 -2أن يكون عنده عىل األقل عرشة أيام سفر يف سفرتني عىل األقل -

وال يكفي سفرة واحدة -مع العزم عىل االستمرار عىل هذا املنوال مدة ستة

أشهر مث ً
ال من سنة واحدة أو مدة ثالثة أشهر من سنتني  -أي يف كل سنة

ثالثة أشهر.

ولكي يتضح احلال نذكر بعض االمثلة:
 -1من كان يسافر يف كل شهر ( )10سفرات او عرشة أيام سفر يف

سفرتني عىل األقل وملدة ستة أشهر من سنة ،او ملدة سنتني يف كل منهام ()3
أشهر ،فهو كثري سفر.

 -2من كان يسافر يف شهر ( )9سفرات او ( )9أيام سفر يف سفرتني عىل

األقل ويف شهر ( )11سفرة او ( )11يوم ًا يف سفرتني عىل األقل ،وملدة ستة

أشهر من سنة ،او ملدة سنتني يف كل منهام ( )3أشهر ،فهو كثري سفر.

 -3من كان يسافر يف شهر ( )8سفرات او ( )8أيام سفر يف سفرتني عىل

األقل ويف شهر ( )12سفرة او ( )12يوم ًا يف سفرتني عىل األقل ،وملدة ستة

أشهر من سنة ،او ملدة سنتني يف كل منهام ( )3أشهر ،فهو كثري سفر.

 -4من كان يسافر يف شهر ( )7سفرات او ( )7أيام سفر يف سفرتني عىل

األقل ويف شهر ( )13سفرة او ( )13يوم ًا يف سفرتني عىل األقل ،وملدة ستة

أشهر من سنة ،او ملدة سنتني يف كل منهام ( )3أشهر ،فهو كثري سفر.
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 -5من كان يسافر يف كل شهر ( )9سفرات او ( )9أيام سفر يف سفرتني

عىل األقل ،وملدة ستة أشهر من سنة ،او ملدة سنتني يف كل منهام ( )3أشهر،

فاالحوط وجوب ًا أن جيمع بني القرص والتامم يف مجيع أسفاره.

 -6من كان يسافر يف كل شهر ( )8سفرات او ( )8أيام سفر يف سفرتني

عىل األقل ،وملدة ستة أشهر من سنة ،او ملدة سنتني يف كل منهام ( )3أشهر،

فاالحوط وجوب ًا ان جيمع بني القرص والتامم يف مجيع أسفاره.

س -1لو كان الشخص لديه عرشة أيام يف السفر يف سفرة واحدة فهل

يصري كثري سفر؟

ج  -ال ينطبق عليه عنوان كثري السفر ،لعدم كون العرشة أيام يف سفرتني

عىل األقل.

س -2ما حكم من كان يسافر يف كل شهر أربع مرات مث ً
ال أو يكون

مسافر ًا يف سبعة أيام منه او لديه سبعة سفرات يف الشهر؟
ج  -حكمه القرص ،وليس هو كثري سفر.

تنبيهات:

التنبيه األول :من خالل ذلك اتضح أن عنوان كثري السفر ينطبق عىل من

كان عنده ( )60سفرة او ( )60يوم ًا يف السفر يف ( )12سفرة عىل األقل،
موزعة عىل ستة اشهر من سنة ،او موزعة عىل سنتني يف كل منهام ثالثة أشهر.
التنبيه الثاين :من انطبق عليه الضابط املتقدم لكثري السفر يتم صالته أينام
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سافر وجيب عليه الصوم يف سفره يف شهر رمضان ،و لكن خالل االسبوعني

االولني من بداية اسفاره جيمع بني القرص واالمتام عىل االحوط وجوب ًا ،وإذا

كان يف شهر رمضان جيمع بني الصوم والقضاء عىل االحوط وجوب ًا ،فيصوم
ويقيض.

التنبيه الثالث :إذا أقام كثري السفر يف بلده عدة أيام مل ينقطع عنه حكم

كثرة السفر ولو بلغت العرشة فيتم الصالة بعدها حتى يف سفره األول،

وكذلك إذا قام يف غري بلده عرشة بقصد اإلقامة.

التنبيه الرابع :من أنطبق عليه الضابط املتقدم فهو كثري سفر مهام كان

غرضه من السفر ،فسوا ًء كان غرضه التنزه او كان السفر مهنة له كالسائق
او كان السفر مقدمة لعمله كاملدرس والطبيب عندما ينطبق عليه الضابط
املتقدم يصري كثري سفر ،ولنسلط األضواء عىل العناوين الثالثة املتقدمة:
العنوان الأول
مقدمة لعمله
من كان ال�سفر ّ
وهو من يسافر ألجل العمل يف مكان آخر كالكاسب الذي يسافر

للتكسب فالسفر مقدمة لعمله ،وكاملدرس الذي يدرس يف بلد آخر غري
بلده ،وكالطبيب الذي يامرس عمله يف بلد آخر ،وكالطالب الذي يدرس

يدرس او يتطبب
يف بلد آخر كالذي يتوطن النجف ويتكسب او يدرس او ّ
يف كربالء.
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ثم إن من كان السفر مقدّ مة لعمله قد يكون حمل عمله مقر ًا له وليس

كثري سفر ،وقد يكون مقر ًا له ويكون كثري سفر ،وقد يكون كثري سفر وليس
له مقر ،وقد ال يكون له مقر وليس كثري سفر فهنا حاالت أربع:
احلالة االوىل:

أن يكون حمل عمله مقر ًا له فقط  -وال يكون كثري سفر -وجيب عليه أن

يتم صالته يف مقر عمله ،بعد أن جيمع يف األسابيع الثالثة االوىل بني القرص

والتامم عىل االحوط وجوب ًا ،ويقرص يف الطريق يف ذهابه وإيابه ،فيكون

حكمه حكم الوطن  -كام سيأيت-

ومتى ينطبق عليه عنوان املقر؟
ج  -املقر هو املكان الذي يسكن فيه الشخص مدة طويلة بحيث ال يعد

مسافر ًا فيه لغاية من الغايات كالدراسة او التكسب او الطبابة او التدريس
او غري ذلك ،و يكفي يف انطباق عنوان املقر أن يبقى فيه سنة ونصف إذا

كان يسكنه ما ال يقل عن مخسة أيام من كل أسبوع ،فطالب العلم والعامل

وأمثاهلام ممن يسكنون غري بلداهنم إذا كانوا يبقون املدة املذكورة يف أماكن

دراستهم أو عملهم أو نحوها يتمون الصالة فيها فإذا سافروا اىل بالدهم

لزيارة أهلهم مث ً
ال ورجعوا إىل حمل عملهم أمتوا صالهتم وإن مل يعزموا عىل
اإلقامة فيه عرشة أيام ،ولكي يتضح احلال أكثر نذكر بعض األمثلة للمقر:

 -1من يسكن يف مكان سنة ونصف بواقع ( )22يوم ًا من الشهر ،ويف

كل يوم ( )24ساعة فهو مقر له.
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 -2من يسكن يف مكان سنة ونصف بواقع ( )20يوم ًا من الشهر ،ويف

كل يوم ( )24ساعة فهو مقر له.

 -3من يسكن يف مكان ثالث سنوات بواقع ( )15يوم ًا من الشهر ،ويف

كل يوم ( )24ساعة فهو مقر له.

 -4من يسكن يف مكان أربع سنوات بواقع ( )8-7يوم من الشهر ،ويف

كل يوم ( )24ساعة فهو مقر له.

 -5من يسكن يف مكان أربع سنوات بواقع ( )20يوم ًا من الشهر ويف

كل يوم ( )8ساعات فهو مقر له.

 -6من يسكن يف مكان أربع سنوات بواقع ( )22يوم ًا من الشهر ،ويف

كل يوم ( )6ساعات فهو مقر له.
تنبيهات:

التنبيه األول :جتري عىل املقر أحكام الوطن اآلتية التي منها:

 -1إمتام الصالة فيه ،ووجوب الصوم يف شهر رمضان.

 -2ينتفي عنوان املقر باخلروج معرض ًا عنه كام يف وطنه األصيل  -كام

سيأيت.-

 -3ينقطع السفر باملرور والنزول فيه كام هو احلال يف الوطن األصيل -

كام سيأيت.-

 -4إذا سافر منه اىل بلد آخر فال يقرص صالته إال إذا كان قاصد ًا قطع
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املسافة الرشعية ( )44كيلو امتدادية أو تلفيقية ،ولو كانت أقل وجب التامم،

كالوطن األصيل.

 -5إذا قصد السفر وقطع املسافة الرشعية فال يقرص إال بعد الوصول اىل

حد الرتخص كالوطن األصيل.

 -6إذا رجع من السفر ووصل إىل املقر – وإن مل يصل اىل وطنه األصيل

بعدُ  -أتم صالته كالوطن األصيل.

مثالً :إذا كان اإلنسان وطنه النجف وكان له مقر عمل يف مكان آخر

كالكوفة ،فإذا خرج من النجف قاصد ًا املقر وبعد الظهر مث ً
ال يذهب إىل

بغداد جيب عليه التامم يف ذلك املقر وبعد التعدي من حد الرتخص منه
يقرص ،وإذا رجع من بغداد إىل النجف ووصل إىل مقره أتم ،وكذلك احلكم

ألهل الكاظمية إذا كان هلم مقر عمل يف بغداد وخرجوا منها إىل املقر لعملهم
ثم السفر إىل كربالء مث ً
فإنم يتمون الصالة يف مقر عملهم ذهاب ًا وإياب ًا إذا
ال هّ

نزلوا فيه.

ومن خالل ذلك اتضح أن الكاظمية بلد مستقل غري بغداد وهلا حد

ترخصها ،ويرتتب عىل ذلك أن من سافر من أهل الكاظمية عرب مطار بغداد

وجب عليه القرص إذا صىل يف املطار لكونه خارج ًا عن الكاظمية وبعد حد

ترخصها ،بخالف من سافر من أهل بغداد عرب املطار ،فلكي يصيل قرص ًا يف
املطار البد أن حيرز امرين:

 -1أن حيرز ان مطار بغداد خارج عن مدينة بغداد
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 -2أن حيرز أن املطار يقع عند حد الرتخص او بعده.
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وأ ّما إذا مل حيرز كال االمرين فيتم صالته يف املطار.

املقر أن يكون اختاذه باالستقالل بل يصدق
التنبيه الثاين :ال يعترب يف ّ

املقر عند حتقق أحد الضوابط السابقة حتى لو كان ذلك بتبعية شخص آخر

كالزوجة بتبع زوجها والولد بتبع والده ،فلو سكنت الزوجة بتبع زوجها يف
مكان سنة ونصف بواقع ( )22يوم ًا من الشهر ،ويف كل يوم ( )24ساعة
فيصري ذلك املكان مقر ًا هلا ،وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده.

التنبيه الثالث :ال يشرتط يف صدق عنوان املقر أن يبقى تلك الفرتة (سنة

ونصف مث ً
ال بواقع ( )22يوم ًا من الشهر ،ويف كل يوم ( )24ساعة) بالفعل،

بل يكفي العزم عىل البقاء يف تلك الفرتة ،فيحتاط يف اول ثالثة أسابيع وبعدها
يتم صالته ،فمث ً
ال طالب اجلامعة الذي يقصد البقاء يف جامعته أربعة سنوات
فتكون اجلامعة مقر ًا له فيحتاط يف األسابيع األوىل الثالثة باجلمع بني القرص

والتامم وبعدها يتم صالته.

التنبيه الرابع :صاحب املقر إنماّ حيتاط يف األسابيع الثالثة األوىل باجلمع
بني القرص والتامم إذا مل يكن عنده إقامة ،وأ ّما لو قصد اإلقامة يف مقره عرشة

أيام او اكثر فيصيل متام ًا من البداية.

التنبيه اخلامس :قلنا يزول عنوان (املقر) باخلروج معرض ًا عن السكنى

فيه ،بمعنى أن حيصل له اطمئنان بعدم العود والسكنى فيه ،فمن خرج من

مقر عمله ،وال يريد العود للسكنى فيه جمدد ًا وحصل له االطمئنان بعدم
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العود والسكنى فيه ،فيعد ذلك اعراض ًا عنه وينتفي حكم الوطن عنه،

ويرتتب عىل انتفاء حكم الوطن:

 -1يلزمه قرص الصالة فيه إذا سافر اليه إال أن يقيم عرشة أيام.
مر فيه.
 -2كام ال يكون من قواطع السفر لو ّ

 -3كام يلزمه التقصري بمجرد الرشوع بالسفر منه وإن مل يصل اىل حد

الرتخص.

احلالة الثانية:

أن يكون حمل عمله مقر ًا له ،وينطبق عليه عنوان كثري السفر أيض ًا،

كام لو كان حمل عمله يبعد مسافة رشعية امتداية ( )44كيلو ،وكان يسافر

له يف الشهر عرشة سفرات ،ويداوم فيه ( )22يوم ًا من الشهر يف كل يوم
( )6ساعات وملدة أربع سنوات ،فينطبق عليه كال العنوانني (املقر) و (كثري
السفر) النطباق كال الضابطني عليه ،ومثل هذا الشخص يتم صالته ويصوم
أينام ذهب وذلك من جهة انطباق عنوان كثري السفر عليه ،كام وترتتب عىل

مقر عمله االحكام املتقدمة التي ترتتب عىل الوطن.

ومن خالل تعريف املقر وبيان ضابط كثري السفر يمكن ذكر أمثلة

متعددة هلذا القسم تتضح بالتأمل أعرضنا عنها خشية التطويل.
تنبيهان:

التنبيه األول :صاحب املقر ال ينطبق عليه عنوان (كثري السفر) إال إذا
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كانت املسافة اىل مقر عمله امتدادية ،وأ ّما إذا كانت تلفيقية فال يمكن أن

يكون كثري سفر ألنّه بمجرد وصوله اىل مقر عمله ينقطع سفره ،فمث ً
ال لو

كان مقر عمله يبعد عن وطنه ( )30كيلو فعندما يصل اىل مقره ينقطع سفره
ال  -فض ً
وال يضم اليه مسافة الرجوع ،وبالتايل فليس هو مسافر أص ً
ال عن
أن ينطبق عليه كثري سفر.-

وماذا يصيل يف طريق الذهاب واإلياب اىل مقره؟

ج  -يصيل متام ًا ألنّه مل يقطع مسافة رشعية ال امتدادية وال تلفيقية.
التنبيه الثاين :صاحب املقر كاملدرس والطالب إذا صار كثري سفر ،فيتم

صالته كام تقدم ،ولكن يف أيام التعطيل املعروفة  -كالعطلة الصيفية -ماذا
يصيل؟

ج  -إذا سافر اىل مقر عمله فيصيل متام ًا ،وأ ّما إذا سافر اىل غري مقره

فيقرص لزوال عنوان (كثري السفر) عنه يف أيام العطلة املعروفة  -كالعطلة
الصيفية -وأ ّما يف االجازات غري املعروفة  -كام لو أخذ إجازة ملدة شهر فال

يزول عنوان كثري السفر وهكذا يف العطلة األسبوعية  -يوم اخلميس واجلمعة

او اجلمعة والسبت -فيبقى عىل التامم لو سافر يف تلك األيام.
احلالة الثالثة:

أن يكون كثري سفر وليس حمل عمله مقر ًا له ،كام لو كان حمل عمله يبعد

مسافة أمتدادية او تلفيقية وكان يسافر له عرشة سفرات يف الشهر ملدة ستة
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أشهر او أكثر ويبقى فيه ساعتني يف اليوم ،ومثله ليس مقر ًا له ولكنه يصري

كثري سفر وإن كانت املسافة تلفيقية ،وجيب عليه أن يتم صالته ويصوم أينام
يذهب ،ولكن ال ينطبق عىل حمل عمله احكام املقر التي تقدمت يف احلالة
األوىل.

ومن خالل بيان ضابط كثرة السفر واملقر تتضح امثلة هذا القسم ونذكر

منها:

 -1من كان يداوم يف حمل عمله ( )6أيام يف الشهر يف كل يوم ()24

ساعة وملدة ( )5سنوات فام دون فال يكون ذلك مقر ًا له ،ولكن لو فرض أن
عدد سفراته يف الشهر اىل مقر عمله وغريه تبلغ عرشة سفرات او عرشة أيام

سفر يف سفرتني عىل األقل وملدة ستة أشهر مث ً
ال فيصري كثري سفر.

 -2من كان يداوم يف حمل عمله ( )6أيام يف الشهر يف كل يوم ()12

ساعة وملدة ( )7سنوات فام دون فال يكون ذلك مقر ًا له ،ولكن لو فرض أن
عدد سفراته يف الشهر اىل مقر عمله وغريه تبلغ عرشة سفرات او عرشة أيام

سفر يف سفرتني عىل األقل ،وملدة ستة أشهر مث ً
ال فيصري كثري سفر.
تنبيه:

املدرس والطالب وغريهم إذا انطبق عليه عنوان كثري السفر فيتم أينام

يسافر ،ولكن يف أيام التعطيل املعروفة  -كالعطلة الصيفية -يزول عنوان

كثري السفر ،فيقرص صالته يف أسفاره ،وأ ّما يف االجازات غري املعروفة فال
يزول عنوان كثري السفر ،وهكذا ال يزول يف العطلة األسبوعية  -يومي
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اخلميس واجلمعة او اجلمعة والسبت.-
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احلالة الرابعة:

أن ال يكون حمل عمله مقر ًا له كام ال ينطبق عليه عنوان كثري السفر ،كام

لو كان يسافر اىل حمل عمله ( )7أيام يف الشهر ويبقى فيه ساعتني او ثالثة،
فليس ذلك مقر ًا له ،كام ليس هو بكثري سفر ،ومثله جيب عليه قرص الصالة

يف حمل عمله ويف الطريق ذهاب ًا وإياب ًا.

العنوان الثاين
من كان ال�سفر مهنة له
وهو من اختذ السفر مهنة له كالسائق واملالح ،وله حاالت :فتارة ينطبق

عليه عنوان (سائق) مث ً
ال وال يكون (كثري سفر) ،وأخرى ينطبق عليه كال
العنوانني (كثري سفر) و (سائق) وثالثة ينطبق عليه عنوان (كثري سفر) وال
ينطبق عليه عنوان السائق الذي يتم يف سفره ،ورابعة ال ينطبق عليه كال

العنوانني ،فهنا حاالت اربع:

احلالة االوىل :أن ينطبق عليه عنوان (السائق) و ال ينطبق عليه (كثري

سفر) كالسائق بني النجف وبغداد الذي يسافر يف الشهر ( )7سفرات مثالً،

وجيب عليه إمتام الصالة والصوم يف شهر رمضان برشوط:
األول :أن ينطبق عليه عنوان السائق او املالح مثالً.
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ج  -يتوقف صدق عنوان (السائق) مث ً
ال عىل العزم عىل مزاولة مهنة

السياقة مرة بعد أخرى عىل نحو ال يكون له فرتة غري معتادة عند من يتخذ
تلك املهنة عم ً
ال له ،وختتلف الفرتة طوالً وقرص ًا بحسب اختالف املوارد،

فالذي يسوق سيارته يف كل شهر مرة من النجف إىل خراسان يصدق أن عمله

السياقة ،وأما الذي يسوق سيارته يف كل ليلة مجعة من النجف إىل كربالء فال
يصدق عليه عنوان (السائق) ،وهذا االختالف ناشئ من اختالف أنواع

السفر ،واملدار العزم عىل توايل السفر من دون ختلل فرتة ترض بصدق عنوان
السائق أو املالح أو نحومها.

س -2هل يعترب تعدد السفر يف حق من اختذ العمل السفري مهنة له

كالسائق؟

ج  -ال يعترب تعدّ د السفر ،فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه

وجب عليه اإلمتام ،نعم إذا تو ّقف صدقه عىل تكرار السفر وجب التقصري
قبله  -وقد تقدم يف السؤال السابق بيان متى يصدق ذلك العنوان-

الثاين :أن يكون عمله السفر اىل املسافة الرشعية  -كالذي يعمل سائق ًا

بني النجف وكربالء ،-وأ ّما إذا كان عمله فيام دون املسافة  -كالسائق الذي

يعمل بني النجف والكوفة -واتفق أنّه سافر اىل املسافة الرشعية كام لو
استؤجر اىل كربالء او بغداد وجب عليه التقصري.

س  -من كان عمله السفر اىل مسافة رشعية معينة كالسائق بني النجف
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وكربالء ،إذا استؤجر اىل غريها – كام لو استؤجر اىل بغداد -هل يتم او

يقرص؟

ج  -جيب عليه التامم.

الثالث :أن يكون سفره ألجل العمل او متعلق ًا بعمله ،وا ّما لو سافر سفر ًا

ليس من عمله كام إذا سافر للزيارة او احلج وجب عليه التقصري ،وهكذا لو

عطلت سيارته وتركها يف مكان للتصليح ورجع اىل اهله فإنّه يقرص صالته

يف الرجوع.

س  -إذا مل يتهيأ للسائق تأجري سيارته فرجع اىل اهله بسيارته من غري

ركاب فهل يقرص يف رجوعه او يتم؟

ج  -يتم ألن سفر الرجوع متعلق بعمله.
احلالة الثانية :أن ينطبق عليه كال العنوانني (السائق) مث ً
ال و(كثري السفر)

وذلك كمن يامرس مهنة السياقة للمسافة الرشعي  -كالنجف وكربالء-
بواقع عرشة سفرات او عرشة أيام سفر يف سفرتني عىل األقل يف الشهر،

وملدة ستة اشهر من سنة ،او سنتني يف كل منهام ثالثة اشهر ،ومثله جيب عليه

التامم يف مجيع اسفاره وإن مل تكن من عمله او متعلقة بعمله ،فلو سافر للزيارة
او احلج او لغري ذلك وجب عليه التامم من جهة انطباق عنوان كثري السفر

عليه.

احلالة الثالثة :أن ينطبق عليه عنوان كثري السفر فقط ،كالذي يعمل سائق ًا

ملا دون املسافة الرشعية – كالسائق بني النجف والكوفة ،-ولكنه يسافر يف
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الشهر عرشة سفرات او عرشة أيام يف سفرتني عىل األقل لغرض الزيارة او
التنزه او لكونه لديه عمل آخر او غري ذلك ،فهو ال ينطبق عليه عنوان السائق

الذي يتم صالته لكونه يسافر ملا دون املسافة ولكنه كثري سفر النطباق

الضابط عليه ،ومثله يتم يف مجيع اسفاره ،ويصوم يف شهر رمضان.

احلالة الرابعة :أن ال ينطبق عليه كال العنوانني ،كالذي يامرس السياقة ملا

دون املسافة الرشعية  -كالسائق بني النجف والكوفة ،-وليس لدية عرشة

سفرات وال عرشة أيام سفر يف الشهر اىل املسافة الرشعية ،ومثله يلزمه تقصري

الصالة لو سافر حتى لو استؤجر بسيارته اىل املسافة الرشعية ،فحاله حال
سائر املسافرين.

وهنا أسئلة:
س -1من كان السفر عمله يف أكثر أيام السنة أو يف بعض فصوهلا ،كمن

يدور يف جتارته ،أو يشتغل باملكاراة ،أو املالحة أيام الصيف فقط ،فام حكم
صالته؟

يتم صالته حينام يسافر يف عمله.
جّ -

س -2إذا كان كثري السفر يف شهور معينة من السنة أو فصل معني منها،

كالذي يؤجر سيارته بني مكة وجدة يف شهور احلج فقط أو جيلب اخلرض من
الريف إىل املدينة يف فصل الصيف فقط ،ما حكم صالته؟

ج  -يتم الصالة يف سفره يف املدة املذكورة ،أ ّما يف غريها من الشهور

والفصول فيقرص إذا اتفق له السفر.
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س -3من كان السفر عمله يف فرتة قصرية كثالثة أسابيع من كل عام
ٍ
زيارة ،أو خلدمة
وإن زاد عىل مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة يف حج أو

احلجاج أو الزائرين ،أو إلراءهتم الطريق ،أو للسياقة أو املالحة ،ونحومها

أيام ًا خاصة فام حكم صالته؟
ج  -جيب القرص عليهم.

س -4إذا أقام َم ْن َع َم ُل ُه السفر يف بلده ،أو يف بلد آخر عرشة أيام بنية

اإلقامة فهل ينقطع حكم عملية السفر بحيث يلزمه أن يقرص يف السفرة
االوىل بعد اإلقامة او يبقى عىل التامم؟

فيتم الصالة بعد االقامة حتى يف سفره
ج  -مل ينقطع حكم عملية السفر ّ

األول ،سوا ًء كان كثري سفر او ال ،ولو كان كثري سفر فيبقى عىل حكم كثري

السفر وال ينقطع باالقامة عرشة أيام.

س -5احلملدارية الذين يسافرون إىل مكة يف أيام احلج يف كل سنة

ويقيمون يف بالدهم بقية أيام السنة هل جيري عليهم حكم من عمله السفر

او ال؟

ج  -خيتلف حاهلم:

 -1إذا كان سفرهم يستغرق وقت ًا طوي ً
ال كثالثة أشهر أو نحوها كان

حكمهم التامم.

 -2إذا كان ال يستغرق إال وقت ًا قصري ًا كثالثة أسابيع كان حكمهم

القرص.
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 -3إذا كان فيام بني ذلك  -ثالثة أسابيع وثالثة أشهر -فاألحوط لزوم ًا

هلم اجلمع بني القرص والتامم.

العنوان الثالث
كثري ال�سفر لغر�ض �آخر
من كان يكثر سفره لغرض التنزه مث ً
ال او الزيارة مثالً ،وليس لكون

السفر مهنة له او لكونه مقدمة لعمله ،جيب عليه التامم أيض ًا مادام يشمله

عنوان كثري السفر كام لو كان يسافر للزيارة يف الشهر عرشة سفرات او عرشة
أيام سفر يف سفرتني عىل األقل وملدة ستة أشهر من سنة ،او سنتني يف كل

منهام ثالثة أشهر.
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يريدقتلاو ةيلعفلا ةرثكلا

تتميم
الكرثة الفعلية والتقديرية
من خالل ما تقدم اتضح وجود عناوين ثالثة:
 -1كثري السفر الذي يتخذ السفر مهنة له كالسائق.
 -2كثري السفر الذي يكون السفر مقدمة ملهنته كالطبيب.
 -3كثري السفر لغرض آخر كالتنزه.
ويف القسم الثاين والثالث يكفي يف حتقق وانطباق عنوان كثري السفر العزم

عىل مزاولة السفر باحلد املقرر  -عرشة سفرات او عرشة أيام سفر يف سفرتني
عىل األقل وملدة ستة أشهر من سنة او ثالثة أشهر من سنتني -فيحتاط يف

األسابيع الثالثة األوىل وبعدها يتم أينام سافر وتسمى هذه بالكثرة الفعلية،
وال يشرتط أن حيقق تلك السفرات يف اخلارج وبعد الستة أشهر يتم ،وإنام

يكفي عزمه عىل ذلك.

وأ ّما القسم األول كالسائق فإذا أنطبق عليه عنوان (السائق) فيتم يف

سفره املتعلق بعمله حتى إذا مل تتحقق الكثرة الفعلية يف حقه  -أي حتى إذا
مل يكن عازم ًا عىل أن يسافر عرشة سفرات يف الشهر او عرشة أيام يف سفرتني
عىل األقل وملدة ستة أشهر من سنة او ثالثة اشهر من سنتني -وهذا ما يعرب

عنه ب(الكثرة التقديرية)
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نعم إذا عزم عىل السفر باحلد املتقدم (عرشة سفرات  )...فيصري كثري

سفر بالفعل ويتم يف مجيع اسفاره حتى إذا مل ترتبط بعمله.
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الف�صل الثاين
قواطع ال�سفر
إذا حت ّقق السفر واجد ًا للرشوط الثامنية املتقدّ مة بقي املسافر عىل تقصريه

يف الصالة ما مل يتح ّقق أحد قواطع السفر الثالث اآلتية:
األول :املرور بالوطن

ّ
مر بوطنه يف سفره ونزل فيه فقد انقطع سفره ووجب عليه
إن املسافر إذا ّ

اإلمتام إال إذا أنشأ سفر ًا جديد ًا ملسافة رشعية امتدادية او تلفيقية.

مر بوطنه جمتاز ًا من غري أن ينزل فيه ،فهل ينقطع
س -1وما حكم من ّ

سفره ويلزمه االمتام او ال ينقطع ويبقى عىل القرص؟

ج  -األحوط وجوب ًا أن جيمع بعد مروره بوطنه بني القرص والتامم إال

إذا كان قاصد ًا للمسافة االمتدادية او امللفقة ممّا بقي من املسافة  -بعد مروره

بالوطن -ومن مسافة الرجوع.

س -2ماذا يقصد من الوطن؟

ج  -املقصود بالوطن أحد املواضع الثالثة:
مقره األصيل الذي ينسب إليه ،ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه
ّ -1

عادة ،وليس دائ ًام فربام يولد شخص يف مكان فيكون مسقط ًا لراسه ولكن
ال ينسب اليه وال يكون وطن ًا له ،كمن كان ابواه يسكنان النجف وولد أثناء
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سفر احلج يف مكة املكرمة ،فتكون مكة مسقط ًا لرأسه ولكنها ليست وطن ًا له،
وإنّام وطنه النجف.

 -2املكان الذي اختذه مسكن ًا دائمي ًا لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية

عمره ،ويسمى بالوطن االختاذي.

مقر ًا لفرتة طويلة بحيث ال يصدق
مقر العمل وهو املكان الذي اختذه ّ
ّ -3

عليه أنّه مسافر فيه لغرض التكسب او الدراسة او التدريس او الطبابة او غري

ذلك  -وقد تقدم الكالم عنه مفص ً
ال يف الرشط الثامن من رشوط القرص-

(مقر
وقد يطلق عىل هذا القسم (الوطن االختاذي) أيض ًا ،كام يطلق عليه ّ
العمل).
س -3هل يعترب يف صدق الوطن  -بأقسامه الثالثة -أن يكون السكن

مباح ًا؟

ج  -ال تعترب إباحة املسكن يف أي من األقسام الثالثة.

س -4هل يكفي يف صدق الوطن وترتب احكام الوطن جمرد نية التوطن

يف مكان معني؟

ج  -ال يكفي بل البد من اإلقامة ملدّ ة  -كشهر مثالً -بحيث يصدق

معها عرف ًا ان البلد وطنه ،واالحوط لزوم ًا اجلمع بني القرص والتامم خالل
تلك الفرتة ،إذا مل يقصد اإلقامة فيها عرشة أيام ،وإال فيصيل من اول يوم.
س -5ما هي أحكام الوطن؟
ج  -من احكام الوطن:
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 -1إمتام الصالة فيه ،ووجوب الصوم يف شهر رمضان.
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 -2ينقطع السفر باملرور فيه والنزول فيه  -كام تقدم.-

 -3إذا سافر منه اىل بلد آخر فال يقرص صالته إال إذا كان قاصد ًا قطع

املسافة الرشعية ( )44كيلو امتدادية أو تلفيقية ،ولو كانت أقل وجب التامم.
 -4إذا قصد السفر وقطع املسافة الرشعية فال يقرص إال بعد الوصول

اىل حد الرتخص.

س -6متى يزول عنوان الوطن  -بأقسامه الثالثة-؟

ج  -يزول عنوان الوطن فيها باإلعراض.

س -7وما هو تعريف اإلعراض؟ وهل هناك فارق بني االعراض عن

الوطن األصيل وغريه؟

ج  -يتحقق االعراض باخلروج معرض ًا عن سكنى ذلك املكان أص ً
ال

واىل االبد ،بمعنى أن حيصل له اطمئنان بعدم العود والسكنى فيه ،فمن خرج

من وطنه األصيل او االختاذي او مقر عمله ،وال يريد العود للسكنى فيه
جمدد ًا وحصل له االطمئنان بعدم العود والسكنى فيه ،فيعد ذلك اعراض ًا

عنه وينتفي حكم الوطن عنه.

نعم يف املكان الذي يستوطنه املكلف ملدة حمدودة كسنتني أو ثالث

لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي يف حتقق اإلعراض اخلروج عنه

بنية عدم العود إليه ملدة طويلة نسبي ًا بحيث لو عاد إىل السكنى فيه ُي َعدّ ذلك
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يف العرف استيطان ًا جديد ًا ال استمرار ًا لالستيطان األول ،ولطول مدة

تأثري يف حتديد مدة االنقطاع املعترب
االستيطان يف الوطن االختاذي وقرصها ٌ
يف حتقق اإلعراض باخلروج.

ويرتتب عىل انتفاء حكم الوطن:
 -1يلزمه قرص الصالة فيه إذا سافر اليه إال ان يقيم عرشة أيام.
مر فيه.
 -2كام ال يكون من قواطع السفر لو ّ

 -3كام يلزمه التقصري بمجرد الرشوع بالسفر منه وإن مل يصل اىل حد

الرتخص.

س -8لو احتمل العود اىل وطنه – بأقسامه الثالثة -احتامالً معتد ًا به

فهل يزول عنوان الوطن؟

ج  -ال يزول فلو دخله بقصد الزيارة او نحوها أتم صالته.
س -9لو تردد يف االع��راض عن الوطن فهل يزول عنوان الوطن او

يبقى؟

ج  -ال يزول ما مل حيصل له اطمئنان بعدم السكنى فيه.

س -10يسأل كثري من النساء املتزوجات عن حكم صالهتن وصومهن

يف بيت أهلهن عندما تزورهم بعدما تزوجت يف بلد يبعد مسافة رشعية عن

بلد أهلها؟

ج  -إذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه
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مرة اخرى فحكمها فيه يف الزيارات ونحوها هو القرص ما مل تقصد إقامة

عرشة أيام ونحو ذلك ،وأ ّما إذا مل حيصل هلا ذلك االطمئنان فتصيل عند

أهلها متام ًا وتصوم.

س -11هل تُعترب تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه يف غري موطنها

األصيل وبشكل قهري ،اعراض ًا منها عن موطنها االصيل ومسقط رأسها؟
ج  -ال يعترب ذلك اعراض ًا.

س -12عندما تذهب الزوجة مع أوالدها لزيارة بيت أهلها ومل تكن

قد أعرضت عن السكنى فيه فهي تصيل متام ًا  -كام تقدم ،-ولكن ما حكم

األوالد؟

ج  -االوالد يصلون قرص ًا إال يف حالتني:

 -1أن يكون حمل سكن أهلها وطن ًا هلم ومل يعرضوا عنه.
 -2أن حتصل هلم إقامة عرشة أيام.

س -13ذكر بعض الفقهاء نحو ًا آخر من الوطن يسمى بالوطن الرشعي

فامذا يقصدون منه ،وهل ثابت عند سامحة السيد – دام ظله -ويرتتب عليه

أحكام الوطن او ال؟

ج  -يقصدون به املكان الذي يملك فيه الشخص منزالً قد أقام فيه ستة

أشهر متصلة عن قصد ونية ،ويتم الصالة فيه كلام دخله ،ولكن مل يثبت ذلك

عند سامحة السيد فال ترتتب عليه أحكام الوطن.
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ج  -يمكن أن يتعدّ د الوطن االختاذي وذلك كأن يتّخذ اإلنسان مساكن

لنفسه يريد أن يبقى فيها باقي عمره ،يسكن أحدها مث ً
ال أربعة أشهر او ثالثة

احلر ،ويسكن ثانيها أربعة أشهر او ثالثة أيام الربد ويسكن الثالث
أشهر أيام ّ
باقي السنة ،او يوزعها حسب أيام االسبوع فيسكن يف بلد ثالثة أيام مث ً
ال
والباقي يف آخر ،بل ربام يصدق الوطن مع السكن يومني كاملني من كل

أسبوع.

تنبيهان:

التنبيه األول :ال فرق يف القسمني األخريين من الوطن (االخت��اذي

واملقر) بني أن يكون ذلك باالستقالل ،أو يكون بتبعية شخص آخر من

زوج أو غريه ،فلو قصدت الزوجة التوطن يف بلد وتسكن فيه بقية عمرها

بتبع زوجها صار ذلك املكان وطن ًا اختاذي ًا هلا ،وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع
والده فيصري وطن ًا اختاذي ًا له.

وهكذا لو سكنت الزوجة بتبع زوجها يف مكان سنة ونصف بواقع

( )22يوم ًا من الشهر ،ويف كل يوم ( )24ساعة فيصري ذلك املكان مقر ًا هلا،
وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده.

التنبيه الثاين :مادام الولد يعدّ تابع ًا لوالديه فإذا قصد ابواه التوطن يف

مكان  -بعد وجود الولد -وصار وطن ًا هلام اختاذي ًا فيصري وطن ًا للولد ايض ًا
ولكن هل وطن االبوين الذي خرجا عنه قبل والدة الولد ومل يعرضا عنه
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ج  -ال يعد وطن ًا له ّ
فإن املقصود من كون الولد تابع ًا لوالديه يف قصد

التوطن هو أن يتخذ الوالدان او الوالد موطن ًا او مقر ًا ويسكن فيه الولد بتبع
والديه ،واما ما كان وطنا هلام وخرجا منه ومل يعرضا عنه ومل يسكنه الولد
فال يعد وطن ًا له ،وعليه فلو ذهبت الزوجة مع األوالد اىل بلد أهلها الذي

مل تعرض عنه فهي تصيل متام ًا وهم يصلون قرص ًا إال ان حتصل هلم إقامة،
وهكذا لو ذهبوا برفقة والدهم اىل بيت اهله فهو يصيل متام ًا وهم يصلون
قرص ًا ما مل حتصل هلم إقامة.

التنبيه الثالث :ما دام الولد تابع لوالديه يف التوطن فكذلك يف االعراض،

فاذا كان والداه قد اعرض ًا عن السكنى يف وطنهام فيعد ذلك اعراض ًا منه عن

الوطن.

التنبيه الرابع :تقدم يف رشائط القرص أن من كان يعلم أنّه سيمر بوطنه او

يطمئن بذلك يف أثناء املسافة االمتدادية او التلفيقية فيجب عليه التقصري من

اول سفره ،وهكذا من احتمل ذلك احتامالً ال يطمئن بخالفه.

مر بوطنه أثناء املسافة ،فراجع.
كام تقدم حكم من صىل قرص ًا ثم ّ

الثاين :قصد اإلقامة يف مكان معينّ عرشة أيام
من قصد اإلقامة يف مكان معني عرشة أيام وجب عليه التامم وانقطع
حكم سفره.
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ج  -املقصود أن يعلم املسافر او يطمئن ببقائه عرشة أيام يف ذلك املكان

 -سواء أكانت اإلقامة اختيارية ،أم كانت اضطرارية كام لو اضطر اىل البقاء

يف مكان عرشة أيام لرضورة العالج ،أم اكراهية كام لو حبس املسافر يف مكان

وعلم أنّه يبقى فيه عرشة أيام -فيجب عليه اإلمتام يف مجيع ذلك.

يطمئن بتح ّققه يف اخلارج
س -2لو عزم عىل اإلقامة عرشة أيام ولكنه مل
ّ

بأن احتمل سفره قبل إمتام إقامته ألمر ما فام حكم صالته؟

ج  -وجب عليه التقصري وإن اتفق أنه بقي عرشة أيام.

ما يعترب وما ال يعترب يف اإلقامة
اوالً :يعترب أن حيصل العلم او االطمئنان بالبقاء ع�شرة أي��ام

– كام تقدم ،-وأ ّما إذا شك يف ذلك فيجب عليه التقصري حتى لو تبينّ بعد
ذلك أهنا تبلغ العرشة ،فمثالً :لو دخل املسافر بلدة النجف املقدسة يف اليوم
احلادي والعرشين من شهر رمضان عازم ًا عىل اإلقامة إىل يوم العيد ولكنه
شك يف نقصان الشهر ومتامه فلم ِ
ّ
يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عرشة،
وجب عليه التقصري يف صالته وإن اتفق ّ
أن الشهر مل ينقص ،وهكذا احلال
فيام إذا خت ّيل ّ
أن ما قصده ال يبلغ عرشة أيام ثم انكشف خطؤه ،كام إذا دخل

النجف يف املثال املذكور يف اليوم الرابع عرش من الشهر وعزم عىل اإلقامة إىل

أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم اخلامس عرش ّ
هناية ليايل القدر معتقد ًا ّ
وأن
مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فإنّه يقصرّ يف صالته وإن انكشف له بعد ذلك ّ
أن
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ومن خالل ذلك اتضح أن من تردد يف اإلقامة عرشة أيام وجب عليه

التقصري  -سواء كان منشأ الرتدد هو الرتدد بني الزمان السابق والالحق او

كان املنشأ هو اجلهل.-

س  -إذا قصد اإلقامة يف مكان اىل انقضاء حاجته وال يعلم متى تنقيض

حاجته ،فكيف يصيل؟

ج  -وجب عليه التقصري.

ثاني ًا :يعترب أن تكون عرشة أيام فال تتحقق االقامة باألقل من عرشة أيام.

ثالث ًا :يعترب يف األيام العرشة أن تكون متصلة ومستمرة ،فال تتحقق

اإلقامة بالبقاء عرشة أيام متفرقة.

رابع ًا :املقصود من اليوم بياض النهار ،والنهار يبدأ من طلوع الفجر،

فال عربة بالليايل ،فالليلة االوىل واألخرية خارجة من العرشة ،وأ ّما الليايل

املتوسط بني األيام العرشة فهي داخلة من جهة اعتبار االتصال واالستمرار

يف النهارات العرشة.

ولكن نلفت النظر اىل أنّه لو نوى اإلقامة يف الليل فيصيل متام ًا من حني

حصول اإلقامة وإن كانت الليلة االوىل خارجة عن حساب العرشة.

س -1هل تكفي األيام امللفقة يف حتقق اإلقامة؟ وما معنى التلفيق؟

ج  -يكفي التلفيق ومعناه أنّه إذا نوى اإلقامة بعد أن مىض مقدار من
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الوقت من اول الفجر فلكي تتحقق اإلقامة البد أن يعوضه من اليوم احلادي
عرش بمقداره ،فلو نوى اإلقامة بعد ساعة من الفجر فال تتحقق إال إذا نواها
اىل ساعة بعد الفجر من اليوم احلادي عرش ،عند ذلك حتصل عرش هنارات
كاملة ،وإذا نوى اإلقامة من زوال أول يوم إىل زوال اليوم احلادي عرش فقد

حتققت اإلقامة ووجب التامم.

وإذا نوى اإلقامة من طلوع الشمس فال بد من نيتها إىل طلوع الشمس

من اليوم احلادي عرش لكي تتحقق االقامة.

س -2لو نوى اإلقامة عرشة أيام وانتهت العرشة وبقي يف املكان نفسه

فامذا يصيل؟ وهل حيتاج أن جيدد اإلقامة لكي يصيل متام ًا؟
ج  -يصيل متام ًا ،وال حاجة اىل جتديد اإلقامة.

خامس ًا :يشرتط وح��دة حمل اإلقامة ،ف��إذا قصد اإلقامة عرشة أيام

يف مكانني فال حتصل اإلقامة ،فمث ً
ال لو قصد اإلقامة يف النجف األرشف

ومسجد الكوفة بقي عىل القرص.

سادس ًا :يعترب يف حتقق اإلقامة أن ال يقصد حني اإلقامة اخلروج اىل

املسافة الرشعية ،فمن اقام يف النجف وكان قاصد ًا اخلروج لزيارة كربالء

أثناء إقامته فال تتحقق منه اإلقامة.

س -1وهل يعترب يف حتقق اإلقامة أن ال يقصد  -حني اإلقامة ومن

البداية -اخلروج اىل حد الرتخص أو ما يزيد عليه إىل ما دون املسافة كام إذا
قصد اإلقامة يف النجف األرشف وقصد  -من البداية وحني اإلقامة -اخلروج
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ج  -ال يعترب ذلك فيجوز له اخلروج اىل حد الرتخص او ما يزيد عليه

ولكن ال يصل اىل ( )22كيلو ،وال يرض بقصد اإلقامة ولكن برشطني:

 -1أن ال يكون زمان اخلروج مستوعب ًا للنهار أو كاملستوعب للنهار،

فال ّ
خيل بقصد اإلقامة لو قصد اخلروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد
الغروب.

 -2أن ال يتكرر ذلك منه بحد يصدق معه اإلقامة يف أزيد من مكان

واحد.

س -2إذا نوى اخلروج أثناء إقامته  -اىل حد الرتخص او ما يزيد عليه

دون املسافة -متام النهار ،أو ما يقارب متامه ،كام إذا أقام يف النجف وكان
قاصد ًا من البداية اخلروج اىل الكوفة متام النهار او متام الليل -فهل تتحقق

منه اإلقامة؟

ج  -ال تتحقق منه اإلقامة ،وجيب عليه القرص.

س -3هل يشرتط يف حتقق اإلقامة أن ال يقصد اخلروج حني اإلقامة عن

سور البلد – آخر بيوت البلد -بحيث ال يصل اىل حد الرتخص؟

ج  -ال يشرتط أن يقصد عدم اخلروج عن سور البلد  -آخر بيوت

البلد ،-بل جيوز له أن يقصد اخلروج إىل ما يتعلق بالبلد من األمكنة مثل

بساتينه ومزارعه ومقربته او خيرج لتشييع مؤمن ونحو ذلك من األمكنة التي
يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كوهنم أهل ذلك البلد فال يرض
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سابع ًا :ال يعترب يف قصد اإلقامة أن يكون املقيم مكلف ًا وجتب الصالة

عليه ،فتصح اإلقامة من الصبي غري املكلف ومن احلائض والنفساء ،فالصبي
أتم صالته وإن مل يقم بعد
املسافر إذا قصد اإلقامة يف بلد وبلغ أثناء إقامته ّ

بلوغه عرشة أيام ،وكذلك احلال يف احلائض أو النفساء إذا قصدت اإلقامة يف
مكان حال حيضها او نفاسها وطهرت أثناء إقامتها وجب عليها التامم وإن مل

تبق بعد الطهر عرشة أيام.
تنبيهات:

التنبيه األول :من تابع غريه يف السفر واإلقامة كالزوجة واخلادم والولد

إن اعتقد ّ
أن متبوعه مل يقصد اإلقامة ،أو أنه ّ
شك يف ذلك وجب عليه التقصري

يف صالته.

أن متبوعه  -الزوج مثالً-
س -1وما حكمه لو انكشف له أثناء اإلقامة ّ

كان قاصد ًا لإلقامة من أول األمر؟

ج  -يبقي عىل تقصريه إالّ إذا علم أنه يقيم بعد ذلك – من حني علمه ال

من البداية-عرشة أيام.

س -2إذا اعتقد التابع – الزوجة مث ً
أن متبوعه  -الزوج
ال او الولدّ -

أن املتبوع مل يكن قاصد ًا
فأتم صالته ثم انكشف ّ
او الوالد -قصد اإلقامة ّ
لإلقامة ،فام حكم صالته؟

ج  -يبقى عىل التامم حتى يسافر.
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التنبيه الثاين :إذا قصد اإلقامة يف بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:

 -1أن يكون عدوله بعدما صلىّ صالة أدائية رباعية  -كام إذا صىل الظهر

او العرص او العشاء االدائية متام ًا ثم عدل عن قصد إقامته -ففي هذه الصورة

يبقى عىل حكم التامم ما بقي يف ذلك البلد ،فلو بقي بعد ذلك سبعة أيام مث ً
ال

فيجب عليه أن يصيل متام ًا ،وإذا كان يف شهر رمضان جيب عليه الصوم.

 -2أن يكون عدوله قبل أن يصليّ صالة رباعية أدا ًء  -سوا ًء عدل قبل

أن يصيل اص ً
ال او عدل بعد أن صىل صالة الصبح او املغرب او صالة رباعية
قضا ًء ،-ففي هذه الصورة جيب عليه التقصري.

 -3أن يكون عدوله أثناء الصالة الرباعية االدائية ،ففي هذه الصورة

ويتم صالته واألحوط
يعدل هبا إىل القرص ما مل يدخل يف ركوع الركعة الثالثة ّ

األوىل أن يعيدها بعد ذلك ،وإذا كان العدول بعدما دخل يف ركوع الثالثة

بطلت صالته عىل األحوط لزوم ًا ولزمه استئنافها قرص ًا.

التنبيه الثالث :تقدم أن املقيم جيوز له أن يقصد حني اإلقامة اخلروج اىل

حد الرتخص او أكثر منه ودون املسافة الرشعية برشطني -1 :أن ال يستغرق

متام النهار او متام الليل او اغلبه  -2أن ال يتكرر ذلك منه بحد يصدق عليه
اإلقامة يف مكانني ،ولكن كل ذلك إذا قصد حني اإلقامة اخلروج ،وهذه

حالة ،وهناك حالة أخرى وهي:

احلالة الثانية :أن ال يكون عازم ًا عىل اخلروج حني اإلقامة ،فهو مل يقصد

اخلروج حني اإلقامة اىل حد الرتخص ،ولكن بعد أن أقام عرشة أيام او بعد
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أن صىل صالة رباعية ادائية بدا له وقرر أن خيرج اىل حد الرتخص او بعده
ودون املسافة الرشعية بحيث ال يصل اىل ( )22كيلو  -كام لو أقام يف النجف
ومل يكن قاصد ًا حني اإلقامة اخلروج اىل الكوفة وبعد أن أكمل عرشة أيام

اإلقامة او بعد أن صىل صالة رباعية أدائية قرر اخلروج اىل الكوفة ،-ففي
هذه احلالة كم فرتة جيوز له البقاء يف الكوفة ،هل مقيد بأن ال يستغرق متام
النهار او متام الليل كاحلالة االوىل او األمر خمتلف؟
ج  -يف ذلك صور:

 -1أن يكون عازم ًا عىل اإلقامة عرشة أيام بعد رجوعه اىل النجف ،ففي

هذه الصورة جيب عليه اإلمتام يف طريق ذهابه وإيابه ويف الكوفة ،وجيوز له

البقاء يف الكوفة حتى تسعة أيام.

 -2أن يكون عازم ًا عىل اإلقامة أقل من عرشة أيام بعد رجوعه اىل

النجف ،ففي هذه الصورة جيب عليه اإلمتام أيض ًا يف اإلياب والذهاب

واملقصد  -الكوفة -وجيوز له البقاء يف الكوفة حتى تسعة أيام.

 -3أن ال يكون ق��اص��د ًا للرجوع وك��ان ن��اوي�� ًا للسفر من مقصده

-الكوفة ،-ففي هذه الصورة جيب عليه التقصري من حني خروجه من بلد

اإلقامة  -النجف.-

 -4أن يكون ناوي ًا للسفر من مقصده  -الكوفة ،-ولكنه يرجع اىل

النجف من جهة أنّه يقع عىل طريقه ،وحكمه يف هذه الصورة وجوب القرص
ّ
الكوفة-وحمل اإلقامة  -النجف.-
أيض ًا يف الذهاب واملقصد –

�����������
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 -5أن يغفل عن رجوعه وسفره ،أو يرت ّدد يف ذلك فال يدري أنه يسافر

من مقصده  -الكوفة -أو يرجع إىل ّ
حمل اإلقامة  -النجف ،-وعىل تقدير
رجوعه اىل النجف ال يدري هل يقيم فيه او ال ،ففي هذه الصورة جيب عليه
اإلمتام يف الذهاب والكوفة والرجوع والنجف ما مل ينشئ سفر ًا جديد ًا.

الثالث :بقاء املسافر يف ّ
خاص ثالثني يوم ًا
حمل ّ

إذا دخل املسافر بلدة اعتقد أنه ال يقيم فيها عرشة أيام ،أو تر ّدد يف ذلك

تم له ثالثون يوم ًا وجب عليه اإلمتام يف اليوم
ولكنه بقي فيها مرتدد ًا حتى ّ

ال( )31ويبقى عىل التامم مهام بقي يف ذلك املكان وإذا كان يف شهر رمضان
وجب عليه الصوم اىل أن ينشئ سفر ًا جديد ًا ،مثالً :من سافر اىل بغداد لتلقي

العالج او إلنجاز معاملة او غري ذلك وكان يعتقد أنّه ال يبقى عرشة أيام او

كان مرتدد ًا يف ذلك فيجب عليه أن يقرص يف صالته ما دام ال يعلم او مادام
مرتدد ًا اىل ثالثني يوم ًا وبعدها جيب عليه التامم ،وإذا سافر من ذلك املكان

بعد يوم ( )31يقرص صالته بمجرد الرشوع بالسفر وإن مل يصل اىل حد
الرتخص.

س -1وهل يكفي يف ال( )30يوم ًا أن تكون ملفقة؟

ج  -يكفي التلفيق ،فإذا دخل  -بغداد مثالً -عند الزوال فيتم له ()30

يوم ًا عند زوال يوم ( )31وبعدها يصيل متام ًا.

س -2لو بقي مرتدد ًا يف مكانني او أمكنة متعددة فهل يلزمه أن يصيل
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ج  -يبقى عىل القرص ،فلو بقي املسافر يف بلدين كالكوفة والنجف

ثالثني يوم ًا مل يرتتّب عليه حكم اإلمتام ،بل يبقى عىل القرص يف كل منهام.
تنبيهان:

يرض اخلروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثالثني يوم ًا
التنبيه األول :ال ّ

بمقدار ال ينايف صدق البقاء يف ذلك البلد ،فيجوز اخلروج ملقربة البلد او
بساتينه او للتشيع وغري ذلك كام ال يرض ان خيرج اىل حد الرتخص لذلك

البلد او مازاد عليه ودون املسافة الرشعية إذا مل يكن مستوعب ًا للنهار او

كاملستوعب ،وأ ّما لو استوعب النهار او الليل فيرض يف االمتام أي ال يصيل
متام ًا يف اليوم ال( )31بل يبقى عىل القرص كام تقدّ م يف إقامة عرشة أيام.-

تم له ثالثون يوم ًا وأراد اخلروج إىل ما دون املسافة
التنبيه الثاين :إذا ّ

فاحلكم فيه كام ذكرناه يف التنبيه الثالث من تنبيهات اإلقامة ،والصور اخلمسة
املذكورة هناك جارية هنا أيض ًا.

التنبيه الثالث :املرتدد يف األمكنة املتعدد يقصرّ وإن بلغت املدّ ة ثالثني يوم ًا.

التنبيه الرابع :إذا تردد يف مكان ( )29يوم ًا ثم انتقل اىل مكان آخر وبقي

فيه مرتدد ًا ( )29يوم ًا وهكذا بقي عىل القرص يف مجيع تلك األيام واالمكنة

اىل ان ينوي اإلقامة يف مكان واحد عرشة أيام او يبقى يف مكان واحد ()30
يوم ًا مرتدد ًا او يصدق عليه عنوان كثري السفر.

التنبيه اخلامس :ال يكفي الشهر اهلاليل إذا نقص عن الثالثني يوم ًا.
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الف�صل الثالث
احكام ال�صالة يف ال�سفر
تقدم أن املسافر حكمه القرص ،واحلارض حكمه التامم ،ولكن ما احلكم

لو قرص املكلف يف موضع التامم او اتم يف موضع القرص؟
ج  -فيه تفصيل ،وكالتايل:

أتم صالته يف موضع يتعينّ فيه التقصري ،ففيه
الصورة االوىل :من ّ
حاالت:
 -1أن يتم يف موضع التقصري عامل ًا عامد ًا فتبطل صالته بال إشكال.

 -2أن يكون ذلك جلهله بأصل مرشوعية التقصري للمسافر أو كونه

واجب ًا ،فهو ال يعلم أن املسافر شرُ ّ ع يف حقه القرص او يعلم أنّه مرشع ولكن

ال يعلم انّه واجب بل اعتقد أنّه مباح او خمري بينه وبني التامم ،ففي هذه احلالة
تصح صالته ،وال جتب إعادهتا.
ّ

 -3أن يكون عامل ًا باحلكم – وجوب التقصري عىل املسافر -ولكن جيهل

أتم صالته يف املسافة التلفيقية
يف بعض خصوصيات احلكم وتفاصيله  -كمن ّ

جلهله بوجوب القرص فيها وإن علم بوجوب القرص يف املسافة االمتدادية،-
ويف هذه احلالة األحوط وجوب ًا إعادة الصالة إذا علم باحلكم يف الوقت ،وال

جيب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.
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 -4أن يكون ذلك خلطئه واشتباهه يف التطبيق مع علمه باحلكم  -كام لو

كان يعلم بأن حكم كثري السفر إمتام الصالة وكان يعلم معنى كثري السفر،
ولكن طبق حكم كثري السفر عىل نفسه خطأ واشتباه ًا فأتم صالته واحلال

هو ليس كثري سفر ،ففي هذه احلالة جتب اإلعادة يف الوقت إذا علم بخطئه

واشتباهه ،وال جيب القضاء إذا انكشف له احلال بعد ميض الوقت.

 -5أن يكون ذلك لنسيانه املوضوع  -أي نيس أنّه مسافر فأتم صالته،-

ميض
ففي هذه احلالة جتب اإلعادة يف الوقت وال جيب القضاء إذا تذكّر بعد ّ
الوقت.
 -6أن يكون ذلك لنسيانه احلكم  -أي نيس أن حكم املسافر وجوب

القرص فأتم صالته ،-ففي هذه احلالة جتب اإلع��ادة يف الوقت وال جيب

ميض الوقت.
القضاء إذا تذكّر بعد ّ

 -7أن يكون عامل ًا بكونه مسافر ًا ويعلم ّ
أن حكم املسافر القرص ،ولكن

عندما وقف للصالة حصل له السهو اثناء العمل  -الصالة ،-ففي هذه
احلالة جتب اإلعادة يف الوقت ،وإذا مل يتذكّر حتى خرج الوقت فاألحوط

وجوب ًا قضاؤها.

الصورة الثانية :إذا قصرّ يف صالته يف موضع جيب فيه اإلمتام بطلت
صالته ولزمته اإلعادة إذا الوقت باقي ،والقضاء إذا خرج الوقت  -من دون
فرق بني العامد واجلاهل والنايس للحكم او املوضوع واخلاطئ.-

ثم ّ
إن احلكم بوجوب إعادة الصالة هو بنحو الفتوى إال يف مورد واحد

رفسلا يف ةالصلا ماكحا

يكون بنحو االحتياط وهو:
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إذا قصد املسافر اإلقامة يف مكان وقصرّ يف صالته جلهله ّ
بأن حكمه
اإلمتام ثم علم به فاالحوط وجوب ًا إعادة الصالة.
تنبيهان:

التنبيه األول :العربة يف التقصري واإلمت��ام بوقت العمل دون وقت

الوجوب فإذا كان يف أول الوقت حارض ًا ّ
فأخر صالته حتى سافر جيب عليه
التقصري حال سفره ،وإذا كان أول الوقت مسافر ًا ّ
فأخر صالته حتى أتى

بلده ،أو قصد اإلقامة يف مكان وجب عليه اإلمتام.

كام وتقدم حكم القضاء يف هاتني الصورتني وأن القضاء يراعى به آخر

الوقت الذي تفوت به الصالة ،فإذا فاتته الصالة وهو يف السفر وجب عليه

القضاء قرص ًا حتى لو كان اول الوقت حارض ًا ،ولو فاتته وهو يف احلرض

وجب قضاؤها متام ًا حتى لو كان اول وقتها عندما وجبت عليه يف السفر.

التنبيه الثاين :يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صالة مقصورة

ثالثني مرة( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله إال اهلل واهلل أكرب)
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تتميم
التخيري بني الق�صر واالمتام
يتخيرّ املسافر  -الذي حكمه التقصري -بني التقصري واإلمتام يف مواضع
أربعة:
 -1مكة املع ّظمة وال خيتص التخيري باملسجد احلرام بل هو ثابت يف

مجيعها بام تشتمل عليه من االحياء املستحدثة ،فكل ما صدق عليه مكة

يشمله التخيري ،وإن كان االحوط استحباب ًا االقتصار يف التخيري عىل املسجد
احلرام.

مرشفها آالف التحية والسالم -وال خيتص
 -2املدينة ّ
املنورة – عىل ّ

التخيري بمسجد النبي بل يشمل مجيع املدينة بام تشتمل عليه من االحياء
املستحدثة ،وإن كان االحوط استحباب ًا االقتصار يف التخيري عىل املسجد

النبوي.-

 -3الكوفة ،وال خيتص التخيري بمسجد الكوفة بل يشمل مجيع الكوفة

بام تشتمل عليه من االحياء املستحدثة ،ومسجد السهلة من الكوفة فيشمله

التخيري ،وإن كان االحوط استحباب ًا االقتصار يف التخيري عىل مسجد الكوفة.
 -4حرم االم��ام احلسني – صلوات اهلل عليه ،-والتخيري ثابت يف

خصوص ما حييط بالقرب الرشيف بمقدار مخسة وعرشين ذراع ًا أي ما يقارب

تالاو رصقلا نيب رييختلا
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( )11.5مرت ًا من كل جانب فتدخل بعض األروقة يف احلدّ املذكور وخيرج
عنه بعض املسجد اخللفي.
تنبيهات:

التنبيه األول :االمتام أفضل وأكثر ثواب ًا من التقصري ،وإن كان التقصري

أحوط استحباب ًا.

التنبيه الثاين :التخيري املذكور استمراري بمعنى إذا رشع املسافر يف

الصالة يف مواضع التخيري قاصد ًا هبا التقصري جاز له أن يعدل هبا إىل اإلمتام،

وإذا رشع يف صالته قاصد ًا االمتام جاز له أن يعدل اىل التقصري.

التنبيه الثالث :خيتص التخيري بالصالة االدائية ،وال جيري يف القضاء،

فمن فاتته الصالة يف السفر وأراد أن يقضيها يف أماكن التخيري وجب عليه ان
يقضيها قرص ًا وليس خمري ًا بني القرص والتامم حتى لو فاتته يف أماكن التخيري.

التنبيه الرابع :ال يلحق الصوم بالصالة يف أماكن التخيري بمعنى ّ
أن

املسافر يف أماكن التخيري هو خمري بني االمتام والتقصري يف الصالة ،وأ ّما يف
الصوم فاملسافر الذي حكمه القرص يف الصالة جيب عليه اإلفطار ما مل ِ
ينو

اإلقامة.

التنبيه اخلامس :التخيري املتقدم خمتص باألماكن األربعة وال جيري يف

سائر املشاهد واملساجد.

المقصد الحادي عشر
صالة الجمعة
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عمجلا ةالص

�صالة اجلمعة
وفيه أمور:
الأمر الأول
كيف ّية �صالة اجلمعة
صالة اجلمعة ركعتان ،كصالة الصبح ،وختتلف عنها بخطبتني قبلها.
اخلطبة االوىل :يقوم اإلمام وحيمد اهلل ويثني عليه – كأن يقول :احلمد هلل

الذي ال حيمد عىل مكروه سواه -ويويص بتقوى اهلل ويقرأ سورة قصرية من
الكتاب العزيز ثم جيلس قليالً.

اخلطبة الثانية :يقوم االمام وحيمد اهلل ويثني عليه ويصيل عىل حممد ()

وعىل أئمة املسلمني ،واألحوط األوىل أن يضم إىل ذلك االستغفار

للمؤمنني واملؤمنات.

وبعد الفراغ من اخلطبتني يصيل الركعتني.
س -1هل يلزم أن تكون اخلطبة باللغة العربية؟

ج  -األحوط لزوم ًا اإلتيان باحلمد هلل عز وجل والصالة عىل النبي ()

واالئمة (صلوات اهلل عليهم) من اخلطبة بالعربية ،وأ ّما غريمها من أجزائها

كالثناء عىل اهلل والوصية بالتقوى فيجوز اإلتيان هبا بغري العربية أيض ًا ،بل
إذا كان أكثر احلضور غري عارفني باللغة العربية فاألحوط لزوم ًا أن تكون
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س -2هل صالة اجلمعة واجبة او مستحبة؟

ج  -هي واجبة ختيري ًا ،ومعنى ذلك أن املكلف يوم اجلمعة خمري بني

اإلتيان بصالة اجلمعة عىل النحو الذي تتوفر فيه رشائطها اآلتية وبني اإلتيان

بصالة الظهر ولكن اإلتيان باجلمعة أفضل ،فإذا أتى هبا مع الرشائط أجزأت

عن الظهر.

الأمر الثاين
ما يعترب يف وجوب �صالة اجلمعة
يعترب يف وجوب  -الوجوب التخيريي -صالة اجلمعة ثالثة أمور:

 -1دخول الوقت ،وهو زوال الشمس ،ووقتها أول الزوال عرف ًا  -كام

مر ،-فلو أخرها عنه مل تصح منه فيأيت بصالة الظهر.
ّ

 -2اجتامع مخسة أشخاص أحدهم اإلمام ،فال جتب اجلمعة ما مل جيتمع

مخسة نفر من املسلمني أحدهم اإلمام.

 -3وجود اإلمام اجلامع لرشائط اإلمامة من العدالة وغريها عىل ما

تقدم ذكرها يف صالة اجلامعة.

الأمر الثالث
ما يعترب يف �صحة �صالة اجلمعة
يعترب يف صحة صالة اجلمعة ثالثة أمور:

عمجلا ةالص

األول :اجلامعة ،فال تصح صالة اجلمعة فرادى.
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س  -ومتى تدرك اجلامعة يف صالة اجلمعة؟
ج  -تدرك يف حالتني:

 -1أن يلتحق املأموم باإلمام قبل الركوع من الركعة األوىل او أثناء

الركوع.

 -2أن يلتحق املأموم باإلمام يف القيام من الركعة الثانية وقبل الركوع،

فيأيت مع اإلمام بركعة وبعد انتهاء االمام يأيت بركعة أخرى.

وهل تدرك اجلامعة لو التحق املأموم باإلمام يف الركوع من الركعة

الثانية؟

ج  -االحوط وجوب ًا عدم االدراك ،فاالحوط وجوب ًا أن يصيل الظهر.

الثاين :أن ال تكون املسافة بينها وبني صالة مجعة أخرى أقل من فرسخ

( )5.5كيلو مرت ًا تقريب ًا ،فلو أقيمت مجعتان فيام دون فرسخ بطلتا مجيع ًا إن
كانتا مقرتنتني زمان ًا ،وأ ّما إذا كانت إحدامها سابقة عىل األخرى ولو بتكبرية
اإلحرام صحت السابقة دون الالحقة.

نعم إذا كانت إحدى الصالتني فاقدة لرشائط الصحة فهي ال متنع عن

إقامة صالة مجعة أخرى ولو كانت مقارنة هلا أو متأخرة عنها.

الثالث :قراءة خطبتني قبل الصالة عىل ما تقدم ،واألحوط لزوم ًا أن

تكون اخلطبتان بعد الزوال ،كام ال بد أن يكون اخلطيب هو اإلمام ،وال يصح

448

أن يكون اخلطيب شخص ًا واالمام للصالة شخص ًا آخر.
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س  -وهل جيب احلضور يف اخلطبتني؟

ج  -ال جيب احلضور حال اخلطبتني وإن كان احلضور أحوط استحباب ًا.
الأمر الرابع
ما يعترب يف وجوب احل�ضور

إذا أقيمت اجلمعة يف ٍ
بلد واجدة للرشائط فهنا صورتان:
الصورة االوىل :أن يكون الذي أقامها هو اإلمام املعصوم أو من

يمثله  -النائب اخلاص ،-ويف هذه الصورة جيب احلضور عىل كافة املكلفني

بالرشوط اآلتية ،وال يكونون خمريين بينها وبني الظهر بل تتعني عليهم

اجلمعة ،ويسمى ذلك بالوجوب التعييني(((.

الصورة الثانية :أن يكون الذي أقامها غري االمام املعصوم وممثله ،ويف

هذه الصورة ال جيب احلضور  -كام هو احلال يف زماننا ،-بل جيوز اإلتيان

بصالة الظهر.

الأمر اخلام�س
ال�شروط املعتربة يف وجوب احل�ضور يف ال�صورة االوىل
إذا أقام اجلمعة االمام املعصوم او ممثله فيجب احلضور عىل من توفرت

به الرشوط اآلتية:

((( مقابل الوجوب التخيريي.

عمجلا ةالص

 .1الذكورة ،فال جيب احلضور عىل النساء.
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 .2احلرية ،فال جيب عىل العبيد.
 .3احلضور ،فال جيب عىل املسافر  -سواء يف ذلك املسافر الذي وظيفته

القرص او من كانت وظيفته اإلمتام كالقاصد إلقامة عرشة أيام وكثري السفر
وغريمها.-

 .4السالمة من املرض والعمى ،فال جيب عىل املريض واألعمى.
 .5عدم الشيخوخة ،فال جيب عىل الشيخ الكبري.
 .6أن ال يكون الفصل بينه وبني املكان الذي تقام فيه اجلمعة أزيد من

فرسخني ( )11كيلو مرت تقريب ًا ،كام ال جيب عىل من كان احلضور عليه حرجي ًا
ملطر أو برد شديد أو نحومها وإن مل يكن الفصل هبذا املقدار.

س -1من ال جتب عليه صالة اجلمعة تعيين ًا  -لكون الذي أقامها غري

املعصوم وممثله كام يف زماننا ،او لعدم توفر فيه رشوط احلضور -هل جيوز

له أن يبادر اىل صالة الظهر يف أول وقتها او ينتظر اىل ان يتم الفراغ من صالة
اجلمعة؟

ج  -جتوز له املبادرة إىل أداء صالة الظهر يف أول وقتها.

س -2من جتب عليه صالة اجلمعة تعيين ًا  -كام لو أقامها املعصوم او

ممثله وتوفرت الرشائط اخلمسة لوجوب احلضور -لو تركها وصىل الظهر
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هل تصح منه؟
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ج  -تصح منه وإن كان آث ًام.

تنبيهان:

التنبيه األول :تقدم أنّه ال جيب احلضور حال اخلطبتني ولكن من حرضمها

فاألحوط لزوم ًا أن يصغي إذا كان يفهم معنامها ،كام أن األحوط وجوب ًا عدم
التكلم أثناء اشتغال اإلمام باخلطبتني إذا كان ذلك مانع ًا عن اإلصغاء.

التنبيه الثاين :حيرم البيع والرشاء بعد النداء لصالة اجلمعة عىل من جيب

عليه تعيين ًا  -بأن كان الذي أقامها املعصوم او ممثله وتوفرت الرشوط اخلمسة

لوجوب احلضور -إذا كانا منافيني للصالة ،ولكن تصح املعاملة وإن كانت
حمرمة.

وأ ّما إذا أقامها غري املعصوم وممثله  -كام هو احلال يف زماننا -فال حيرم

البيع والرشاء بعد النداء لصالة اجلمعة.

المقصد الثاني عشر
الخلل الواقع في الصالة
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لصلا يف عقاولا للخلا

اخللل الواقع يف ال�صالة
وفيه فصول:
الف�صل الأول
قواعد اخللل يف ال�صالة
القاعدة االوىل:

من أخل بيشء من أجزاء الصالة عمد ًا بطلت صالته ولو كان بحرف

أو حركة من القراءة أو الذكر او غري ذلك ،فلو قرأ كلمة خطأ مث ً
ال متعمد ًا او

ن ّقص كلمة متعمد ًا بطلت صالته.

وهكذا تبطل صالته لو أخل بيشء من رشائط الصالة عمد ًا كالطهارة

من احلدث واخلبث وما يعترب يف الساتر ولباس املصيل وغري ذلك ،فلو صىل

متعمد ًا من غري وضوء او صىل بأجزاء امليتة او صىل وثيابه او بدنه متنجس او

غري ذلك بطلت صالته.
القاعدة الثانية:

من زاد يف صالته جزء ًا عمد ًا بطلت صالته  -سوا ًء زاد قوالً أو فعالً،

وسوا ًء كان ذلك الزائد من األركان او من غريها سوا ًء زاده يف بداية الصالة
او يف أثنائها.

ويستثنى من ذلك ما تقدم من أن من صىل متام ًا يف موضع القرص فال
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يرض يف بعض املوارد  -كام لو كان جاه ً
ال يف خصوصيات احلكم -فال جيب

عليه القضاء لو علم بعد خروج الوقت رغم انّه زاد فيها ركعتني كاملتني.
س  -هل يشرتط يف حتقق الزيادة أن يقصد الزيادة يف ما أتى به؟

ج  -ال يشرتط فمث ً
ال لو زاد سجدة يف صالته فتتحقق الزيادة وإن مل

يقصد الزيادة عندما أتى بالسجدة.
القاعدة الثالثة:

من زاد يف صالته ركعة كاملة  -بركوعها وسجدتيها -سهو ًا بطلت

صالته.

ويستثنى من ذلك من أتم يف موضع القرص جلهله بأصل احلكم فال جتب

عليه االعادة ،وهكذا لو أتم يف موضع القرص لنسيان سفره او لنسيان وجوب
القرص عىل املسافر  -او غري ذلك مما تقدم يف احكام الصالة يف السفر -وتذكر
بعد خروج الوقت فال جيب عليه القضاء رغم أنه زاد ركعتني  -كام سيأيت.-

القاعدة الرابعة:

من زاد يف صالته ركوع ًا سهو ًا أو سجدتني من ركعة واحدة سهو ًا بطلت

صالته عىل األحوط لزوم ًا.
القاعدة اخلامسة:

من زاد يف صالته ج��زء ًا غري ركني سهو ًا كالسجدة الواحد مل تبطل

صالته.

لصلا يف للخلا دعاوق
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س  -لو زاد يف صالته سجدتني سهو ًا ولكن كل واحدة من ركعة فهل

تبطل صالته؟

ج  -ال تبطل ،ألن زيادة السجدتني إنام تبطل الصالة لو كانا يف ركعة
ٍ
حينئذ تكونان ركن ًا.
ألنام
واحدة هّ

القاعدة السادسة:

من زاد او نقص جزء ًا غري ركني  -كالسجدة او التشهد او القراءة او

غري ذلك -عن جهل قصوري((( ال تبطل صالته ،بخالف اجلهل التقصريي
فيوجب البطالن إال يف مورد االخفات يف موضع اجلهر او بالعكس فإنّه ال

يرض حتى لو كان عن جهل تقصريي  -كام تقدم.-
القاعدة السابعة:

من ن ّقص يف صالته جزء ًا غري ركني سهو ًا  -كالسجدة الواحدة او

التشهد ،-فإن مل يفت حمل تداركه أتى به ،وإن فات حمل التدارك مىض يف

صالته ووجب عليه قضاؤه إن كان املنيس سجدة ،وجيب عليه االتيان
بسجديت السهو إن كان املنيس تشهد ًا.

القاعدة الثامنة:

من ن ّقص ركن ًا يف صالته سهو ًا ومل يفت حمل تداركه وجب االتيان به،

وإن فات حمل تداركه بطلت الصالة.

((( تقدم بيان معنى اجلاهل القارص واملقرص يف التتميم املرتبط بالرشط الثاين من رشائط لباس املصيل،
فراجع.
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املوارد التي يفوت فيها حمل التدارك

يتحقق فوات حمل اجلزء املنيس يف موارد:
املورد األول :الدخول يف الركن الالحق.
ونذكر لذلك أمثلة:

اوالً :أن يكون املنيس جزء ًا غري ركني ،وأمثلته:

 -1كمن نيس قراءة احلمد أو السورة أو بعض ًا منهام ،أو الرتتيب بينهام،

والتفت بعد الوصول إىل حد الركوع فقد فات حمل التدارك فيميض يف صالته

ألن املنيس ليس ركن ًا ،أما إذا التفت قبل الوصول إىل حد الركوع فإنّه يرجع

ويتدارك احلمد ويأيت بالسورة بعدها ،وإذا عكس الرتتيب بأن قرأ السورة

قبل احلمد فإن كان قد قرأ احلمد فيعيد السورة وإن مل يقرأها فيقرأ احلمد ثم
السورة.

 -2إذا نيس سجدة واح��دة أو تشهد ًا أو نيس بعض التشهد أو نيس

الرتتيب بينهام حتى ركع صحت صالته ومىض ،لفوات حمل التدارك ،وإن

ذكر قبل الوصول إىل حد الركوع تدارك املنيس وما بعده عىل الرتتيب ،وجتب
عليه يف بعض هذه الفروض سجدتا السهو ،كام جيب عليه قضاء السجدة
املنسية بعد الصالة -كام سيأيت تفصيله.-
ثاني ًا :أن يكون املنيس ركن ًا ،وأمثلته:

 -1إن كان املنيس تكبرية اإلحرام فقد بطلت صالته مطلق ًا  -سوا ًء

لصلا يف للخلا دعاوق
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وصل اىل حد الركوع او مل يصل وسوا ًء تذكر يف أثناء الصالة او بعد الفراغ

منها.-

 -2أن يكون املنيس ركوع ًا فإن تذكر قبل الدخول يف السجدة الثانية

فريجع ويتداركه ،وأ ّما إذا مل يتذكر إال بعد الدخول يف السجدة الثانية فقد
فات حمل التدارك وتبطل صالته عىل األحوط لزوم ًا.

 -3أن يكون املنيس سجدتني من ركعة واح��دة ،فإن مل يتذكر حتى

ركع أعاد صالته وال يمكنه تداركهام عىل األحوط لزوم ًا ،وإذا التفت قبل

الوصول إىل حد الركوع تداركهام وصحت صالته.
املورد الثاين :اخلروج من الصالة.
ونذكر لذلك أمثلة:

اوالً :أن يكون املنيس جزء ًا غري ركني ،وأمثلته:

 -1من نيس التشهد أو بعضه حتى س ّلم صحت صالته وعليه سجدتا

السهو ،لفوات حمل تداركه بسبب اخلروج من الصالة ،وعليه سجدتا السهو

إن كان املنيس متام التشهد ال بعضه.

 -2من نيس سجدة واحدة حتى سلم ومل ِ
يأت باملنايف  -كاحلدث او

الكالم او غريه ،-فإنّه يرجع ويتدارك السجدة املنسية ويتشهد ويسلم ويتم

صالته ويسجد سجديت السهو للسالم الزائد عىل األحوط لزوم ًا ،وإذا ذكر
السجدة بعد اإلتيان باملنايف صحت صالته ومىض ،وعليه قضاء السجدة و
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األحوط األوىل االتيان بسجديت السهو  -كام سيأيت.-

الفقه املي�سر /العبادات

ثاني ًا :أن يكون املنيس ركن ًا كمن نيس السجدتني حتى س ّلم وأتى بام ينايف

الصالة  -كاحلدث او التكلم او غري ذلك مما تقدم -بطلت صالته ،وإذا ذكر

قبل اإلتيان باملنايف رجع وأتى هبام وتشهد وس ّلم ثم سجد سجديت السهو
للسالم الزائد عىل األحوط لزوم ًا.

املورد الثالث :اخلروج من الفعل الذي جيب فيه فعل ذلك املنيس

فقد تقدم أن الذكر يف الركوع والسجود هو واج��ب حال الركوع

فإنا واجبة حال القراءة والركوع والسجود،
والسجود ،وهكذا الطمأنينة هّ

وهكذا القيام فإنّه يف القراءة واجب حال القراءة ،وهكذا وضع املساجد

الستة عىل األرض فإنّه واجب حال السجود ووضع اجلبهة عىل األرض،
فهذه واجبات يف تلك األفعال ،فإذا خرج املصيل من الركوع او السجود
وقد نيس الذكر او الطمأنينة فقد فات حمل تداركها ولو أراد أن يتداركها

للزم إعادة الركوع او السجود وهو يستلزم الزيادة ،وعليه فيميض يف صالته
وال يشء عليه ،وهكذا إذا نيس وضع املساجد الستة عىل األرض اىل أن رفع

رأسه من السجود فيميض وال يشء عليه.

نعم إذا نيس القيام حال القراءة أو التسبيح بأن قرأ او سبح من جلوس

نسيان ًا فاألحوط وجوب ًا أن يتداركهام قائ ًام إذا ذكر قبل الركوع.

لصلا يف للخلا دعاوق
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س -1ما حكم من نيس االنتصاب بعد الركوع؟

ج  -إذا تذكره بعد أن سجد أو هوى إىل السجود وجتاوز عن حد الركوع

مىض يف صالته وال يشء عليه ،وإن كان األحوط استحباب ًا الرجوع إىل القيام
ثم اهلوي إىل السجود إذا كان التذكر قبل السجود ،كام ّ
أن االحوط استحباب ًا
إعادة الصالة إذا كان التذكر بعد ان دخل يف السجدة.

وأ ّما إذا كان التذكر بعد الدخول يف السجدة الثانية فيميض يف صالته وال

يشء عليه بال إشكال.

س -2ما حكم من نيس اجللوس بني السجدتني حتى هوى إىل الثانية؟
ج  -يميض يف صالته وال يشء عليه.

س -3ما حكم من سجد عىل املحل املرتفع أو املنخفض أو املأكول أو

امللبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود؟
ج  -صح سجوده  -كام تقدم.-

س -4ما حكم من نيس التسليم؟

ج  -إذا ذكره قبل فعل املنايف تداركه وصحت صالته ،وإن كان بعده فال

يشء عليه واألحوط استحباب ًا إعادة الصالة.

س -5ما حكم من نيس ركعة من صالته أو أكثر؟

ج  -إذا ذكرها قبل التسليم قام وأتى هبا ،وكذا إذا ذكرها بعد التسليم

قبل فعل ما ينايف الصالة كاحلدث ،وعليه سجدتا السهو للسالم الزائد عىل
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األحوط لزوم ًا ،وأ ّما إذا ذكرها بعد أن صدر احلدث منه او بعد أن فعل ما
يوجب حمو صورة الصالة بطلت صالته.

س -6ما حكم من فاتته الطمأنينة يف القراءة أو يف التسبيح أو يف التشهد

سهو ًا؟

ج  -يميض يف صالته ،واألحوط استحباب ًا إعادة القراءة أو التسبيح او

التشهد بنية القربة املطلقة.

س -7ما حكم من فاتته الطمأنينة يف ذكر الركوع أو السجود  -أي اتى

بالذكر وهو مضطرب وغري مستقر -وذكر قبل أن يرفع رأسه من الركوع او

السجود؟

ج  -يميض يف صالته ،وإن كان األحوط األوىل إعادة الذكر.

س -8ما حكم من جهر يف موضع االخفات او بالعكس جه ً
ال منه

باحلكم؟

ج  -يميض يف صالته.
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الف�صل الثاين
ال�شك يف ال�صالة
وفيه أمور:
الأمر الأول
ال�شك يف حدوث املبطل
إذا شك يف أنّه فعل ما يوجب بطالن الصالة كاالتيان ببعض املنافيات

فيبني عىل العدم وحيكم بصحة صالته ،ولكي يتضح احلال نذكر بعض
األمثلة لذلك:

 -1إذا شك بعد السالم يف أنّه صدر منه حدث أثناء الصالة او ال ،بنى

عىل العدم وحكم بصحة صالته.

 -2إذا شك بعد السالم يف أنّه صدر منه ما ينايف الصالة  -كالتكلم او

غريه -أثناء الصالة او ال ،بنى عىل العدم وحكم بصحة صالته.

 -3إذا علم أنّه نام باختياره ولكن شك يف أنّه أتم صالته ثم نام او نام يف

أثنائها  -غفلة او تعمد ًا -بنى عىل صحة الصالة.

 -4إذا علم أنّه غلبه النوم قهر ًا ولكن شك يف أنّه نام أثناء الصالة او

بعدها – كام إذا رأى نفسه نائ ًام أثناء السجود وشك يف انّه سجود الصالة او

سجود الشكر الذي بعد الصالة -فيبني عىل صحة صالته.
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الأمر الثاين
ال�شك يف �إتيان ال�صالة

 -1من شك ومل ِ
يدر أنّه صىل أم ال ،فإن كان وقت الصالة باقي ًا وجب

عليه االتيان هبا ،وإن كان شكه بعد خروج وقت الصالة ال يعتني به.

 -2حكم الظن هنا حكم الشك بمعنى من ظن أنّه صىل أم ال ،فإن كان

وقت الصالة باقي ًا وجبت عليه الصالة ،وإن كان ظنه بعد خروج الوقت مل

يلتفت.

 -3إذا شك يف بقاء الوقت بنى عىل بقائه ،كام إذا استيقظ لصالة الصبح

وال يدري هل ارشقت الشمس وانتهى وقت الصالة او الزال باقي ًا ،فيبني

عىل بقائه ويصيل أدا ًء.

 -4الوسوايس  -يف اإلتيان بالصالة وعدمه -ال يعتني بوسوسته فيبني

عىل اإلتيان بالصالة حتى وإن كان وقت الصالة باقي ًا.

 -5كثري الشك  -يف االتيان بالصالة وعدمه -ال يعتني بشكه حتى لو

كان وقت الصالة باقي ًا.

س -1ما حكم من شك يف أنّه صىل الظهرين او ال ،ولكن حصل شكه

يف الوقت املختص بالعرص؟

ج  -أتى بالعرص واألحوط وجوب ًا قضاء الظهر.
س -2ما حكم من شك يف االتيان بالصالة وقد بقي من الوقت مقدار
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أداء ركعة؟

ج  -وجب عليه االتيان هبا ،وإذا بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة

فال يعتني بشكه.

س -3من كان يصيل العرص وشك وهو يف الصالة أنّه صىل الظهر او ال؟

ج  -إن كان يف الوقت املختص بالعرص بنى عىل اإلتيان هبا ،وإن كان يف

الوقت املشرتك أمتها عرص ًا ثم أتى بالظهر بعدها.
الأمر الثالث

ال�شكوك التي ال ُيعتنى بها
هناك شكوك مل ِ
يعتن هبا الشارع ومل يرتب عليها أثر وهي يف مخس موارد:
املورد األول :الشك يف الصحة بعد فراغ

من شك يف صحة العمل بعد الفراغ منه او شك يف صحة ٍ
جزء بعد

الفراغ منه او شك يف صحة رشط بعد الفراغ منه ،ال يعتني بشكه ويبني عىل
الصحة ،ونذكر لذلك أمثلة:

 -1مثال الشك يف صحة العمل :إذا شك يف صحة الصالة بعد الفراغ

منها ال يعتني بشكه.

 -2مثال الشك يف صحة اجلزء :إذا شك يف صحة تكبرية االحرام بعد

الفراغ منها او شك يف صحة قراءة الفاحتة بعد الفراغ منها ،او شك يف صحة

السورة او شك يف صحة التشهد او صحة التسليم او صحة الركوع او صحة
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السجود وغري ذلك بعد الفراغ منه فيبني عىل الصحة ،وهكذا إذا شك يف
صحة آية او كلمة بعد أن نطق هبا فيبني عىل الصحة.

 -3مثال الشك يف صحة الرشط :إذا شك يف صحة الوضوء بعد الفراغ

منه  -كام لو شك بعد الفراغ أنّه يوجد حاجب عىل يده او ال -فيبني عىل
صحته.

ونلفت النظر اىل قضيتني:
االوىل :ال يشرتط يف البناء عىل الصحة أن يدخل يف عمل الحق او جزء

الحق بل يكفي الفراغ من العمل او اجلزء او الرشط.

الثانية :إن القاعدة السابقة هي قاعدة سيالة جتري يف مجيع املوارد التي

يشك فيها بالصحة.

املورد الثاين :الشك يف وجود اليشء بعد الفراغ

إذا شك بعد الفراغ من العمل يف أنّه أتى بجزء منه او مل ِ
يأت به فيبني عىل

أنّه أتى به ،ونذكر له أمثلة:

 -1إذا شك يف أنّه س ّلم او ال ،وكان شكه بعد أن أتى باملنايف  -كاحلدث

او التكلم او غري ذلك ،حتى لو أتى باملنايف سهو ًا -فال يعتني بشكه ،وأ ّما إذا

كان شكه قبل االتيان باملنايف فالالزم هو االتيان بالسالم واالعتناء بالشك.

 -2إذا شك يف أنّه سلم او ال ،وكان شكه بعد أن فاتت املواالة ،فال يعتني

بشكه ويبني عىل أنّه سلم ،وأ ّما إذا كان شكه قبل فوات املواالة فالالزم هو

ةالصلا يف كشلا

التدارك واالعتناء بالشك.
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 -3إذا شك يف أنّه سلم او ال ،وكان شكه بعد أن دخل يف صالة ُأخرى

أو اشتغل بالتعقيب فال يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان شكه قبل ذلك فالالزم هو
التدارك واالعتناء بالشك.

املورد الثالث :الشك يف وجود اجلزء السابق بعد الدخول يف غريه

من شك يف أنّه أتى باجلزء السابق بعد أن دخل يف الالحق  -سوا ًء كان

الالحق جزء ًا واجب ًا او جزء ًا مستحب ًا او مقدمة جزء -فيبني عىل أنّه أتى به

وال يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان شكه قبل الدخول يف الالحق فيعتني بشكه
ويأيت بذلك املشكوك ،ونذكر لذلك أمثلة:

أمثلة الشك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف اجلزء الالحق الواجب:

 -1من شك يف أنّه كرب تكبرية اإلحرام أوال وهو يف القراءة ،فال يعتني

بشكه ،وأ ّما إذا كان قبل الدخول بالقراءة فيأيت بالتكبري.

 -2من شك بعد أن دخل يف السورة يف أنّه أتى بالفاحتة او ال ،فيبني

عىل أنّه أتى بالفاحتة ،وأ ّما إذا شك قبل الدخول يف السورة فيجب أن يأيت

بالفاحتة.

 -3من شك يف أنّه أتى باآلية السابقة يف القراءة او ال بعدما دخل يف

اآلية الالحقة ،فال يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان قبل الدخول يف الالحقة فيعتني

بشكه ويأيت باآلية املشكوكة.
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 -4من شك يف أول اآلية بعدما دخل يف آخرها ،فال يعتني بشكه.

 -5من شك يف أنّه سجد او ال بعدما دخل يف التشهد ،فال يعتني بشكه،

وأ ّما إذا كان قبل ذلك فيأيت بالسجود.

 -6من شك يف التشهد أو يف الصالة عىل النبي( )وهو يف السالم

الواجب فال يعتني بشكه.

أمثلة الشك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف اجلزء الالحق املستحب:

 -1من شك يف أنّه كرب تكبرية االحرام او ال بعدما دخل يف االستعاذة

فال يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان قبل الدخول يف االستعاذة فيعتني بالشك.

 -2من شك يف أنّه قرأ الفاحتة او السورة او ال بعدما دخل يف القنوت فال

يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان قبل الدخول يف القنوت فيجب أن يقرأ.

 -3م��ن ش��ك يف الشهادتني وه��و يف ح��ال ال��ص�لاة ع�لى حممد وآل

حممد( ،)فال يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان قبل ذلك فيأيت بالشهادتني.
أمثلة الشك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف مقدمة اجلزء الالحق:

واملقصود من مقدمة اجلزء الالحق هو مثل اهلوي اىل الركوع فإنّه مقدمة

اىل الركوع او اهلوي اىل السجود فإنّه مقدمة للسجود.

 -1من شك يف أنّه قرأ الفاحتة او السورة او ال بعدما هوى إىل الركوع فال

يعتني بشكه ،وأ ّما إذا كان قبل اهلوي فيجب أن يقرأ.

 -2من شك يف أنّه ركع او ال بعدما هوى إىل السجود فال يعتني بشكه،

ةالصلا يف كشلا

وأ ّما إذا كان قبل اهلوي للسجود فيأيت بالركوع.
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 -3من شك يف أنّه تشهد او ال ،بعد النهوض إىل القيام مل يلتفت ،وأ ّما

إذا كان شكه قبل النهوض فيجب عليه التشهد.

 -4من شك يف جمموع التشهد أو يف الصالة عىل النبي ( )يف حال

النهوض إىل القيام فال يعتني بشكه.

س -1تقدم أن من شك يف اجلزء السابق قبل الدخول يف الالحق فيعتني

بشكه ويأيت باجلزء املشكوك ،والسؤال :إذا أتى باملشكوك ثم تبني أنه قد فعله
أوالً ،فهل تبطل صالته؟

ج  -ال تبطل صالته إال إذا كان ركوع ًا أو سجدتني من ركعة واحدة،
ٍ
حينئذ عىل األحوط لزوم ًا.
فإنه تبطل
س -2تقدم أن من شك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف الالحق فال
يعتني بشكه ،والسؤال :إذا علم بعد ذلك أنّه مل ِ
يأت به واقع ًا فهل تبطل

صالته؟

ج  -إذا أمكنه التدارك واالتيان به وذلك إذا مل يفت حمل التدارك وجب

االتيان به ،وأ ّما إذا فات حمل التدارك – كام لو دخل يف الركن الالحق -فإن

كان ذلك اجلزء ركن ًا بطلت صالته ،وأ ّما إذا مل يكن ركن ًا صحت صالته.
املورد الرابع :شك كثري الشك والوسوايس

الوسوايس وكثري الشك((( ال يعتنيان بشكهام ،سوا ًء أكان الشك يف عدد

((( كثري الشك هو من يتكرر شكه عىل غري ما هو متعارف بني العقالء من الناس ،فإذا بلغ شك
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املكلف يف أفعال أو ركعات أو رشوط الصالة حد ًا يصدق عليه عرف ًا أنّه كثري الشك فذلك هو الذي
ترتتب عليه أحكام كثري الشك ،فالضابط يف حتديد مفهوم كثرة الشك هو الصدق العريف ،وذلك
يتضح بواسطة مقارنة املكلف الشاك بغريه من سائر املكلفني ،فإن كان شكه عىل غري ما هو متعارف
بينهم فهو كثري الشك ،ومن مصاديق كثرة الشك كام ورد يف صحيحة حممد بن أيب محزة عن الصادق
 صلوات اهلل عليه -هو من ال متيض عليه ثالث صلوات إال ويشك يف واحدة منها.بمستوى خيرجه عن سمت األسوياء من الناس بحيث كلام أعاد
وأ ّما الوسوايس فهو من يكثر شكه
ً
شك كام ورد يف صحيحة زرارة وايب بصري( :قاال :قلنا له :الرجل يشك كثري ًا يف صالته حتى ال
يدري كم صىل وال ما بقي عليه ،قال :يعيد قلنا :فإنّه يكثر عليه ذلك كلام أعاد شك؟ قال :يميض يف
شكه ،ثم قال :ال تعودوا اخلبيث من أنفسكم نقض الصالة فتطمعوه ،فان الشيطان خبيث معتاد ملا
عود فليمض أحدكم يف الوهم وال يكثرن نقض الصالة ،فإنّه إذا فعل ذلك مرات مل يعد إليه الشك
قال زرارة :ثم قال :إنّام يريد اخلبيث أن ُيطاع ،فإذا عيص مل يعد إىل أحدكم)(الوسائل ج8ب16عدم
وجوب االحتياط ح2ص.)228
فالوسوسة من الشيطان وهي تعبرّ عن خلل يف مداركه أو استحكام الشيطان من قلبه فال يكاد يتث َّبت
من يشء يف صالته مثالً ،وال قدرة له عىل استجامع حواسه إلحراز ما صدر عنه من أفعال ،فهو ابتالء
ينشأ إ ّما من ضعف احلواس واملدارك العقلية أو عن التوجس واخلوف من الوقوع يف اخلطأ ،وقد
يكون بداية الوسوسة شك ًا ثم يستفحل ذلك يف النفس ويسترشي فيها فتصغي لكل خاطرة وهاجس.
هذا ،فيام يتصل ببيان الفرق بني كثري الشك والوسوايس من حيث املوضوع.
وأ ّما فيام يتصل بالفرق بينهام من حيث احلكم فهو :أن كثري الشك وظيفته البناء عىل وقوع املشكوك
 سوا ًء كان الشك يف الركعات أو األفعال أو الرشائط -إال إذا كان البناء عىل وقوع املشكوك مقتضي ًالفساد الصالة او الفعل او مقتضي ًا لكلفة زائدة.
مث ً
ال لو شك كثري الشك أنّه صىل ثالث أو أربع ركعات ،فإن كان ذلك يف الصلوات الرباعية فوظيفته
البناء عىل األربع ،أما لو كان شكه يف صالة املغرب فوظيفته البناء عىل الثالث.
وهكذا لو شك أنه سجد مرة أو مرتني فإن وظيفته البناء عىل األكثر ،أ ّما لو شك بني السجدتني
والثالث فإن وظيفته البناء عىل السجدتني ،ولو شك أنّه كان مطمئن ًا حال القراءة مث ً
ال أو ال فوظيفته
البناء عىل وقوع االطمئنان.
وأ ّما الوسوايس فوظيفته ال ختتلف عن كثري الشك ،فيبني عىل صحة العمل وعدم االعتناء بالوسوسة
يف مجيع االبواب الفقهية املبتيل فيها بالوسوسة وهذا ما اتفق عليه مجيع الفقهاء تبع ًا للنصوص الرشعية
الدالة عىل ّ
أن وظيفته عدم االعتناء بالوسوسة والبناء عىل الصحة والطهارة يف مشكوك الطهارة بل
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الركعات أم يف األفعال أم يف الرشائط.
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وما معنى أنّه ال يعتني بشكه؟

ج  -معناه أنّه إذا كان يشك يف الصحة فيبني عىل الصحة ،وإذا كان يشك

يف أنّه أتى باليشء او ال ،يبني عىل أنّه أتى به إال إذا كان البناء عىل االتيان به
يبطل العمل او كان فيه كلفة زائدة ،ونذكر لذلك أمثلة:

مثال الشك يف رشط الصالة:

إذا شك أنّه توضأ للصالة او ال ،او شك يف صحة وضوئه ،فال يعتني

بشكه فيبني عىل أنّه توضأ ويبني عىل صحته ،وهذا مثال للشك يف رشط
الصالة.

أمثلة الشك يف األفعال:

 -1إذا شك أنّه سجد سجدتني او واحدة فيبني عىل أنه سجد سجدتني

ألنه لو بنى عىل أنه سجد واحدة لزمه االتيان بالثانية وهذه كلفة زائدة.

حتى لو تأكد من نجاسة يشء فيبني عىل طهارته  -عىل خالف ما حيصل لسائر الناس من االعتناء
بعلمه -فلو عمل الوسوايس هبذه الفتوى وبنى عىل طهارة كل مشكوك الطهارة بل ومتيقن النجاسة
فهو معذور امام اهلل عز وجل وان كان علمه عىل خالف الواقع ووقعت صالته بالنجاسة او أكل
املتنجس.
وهذا بخالف كثري الشك فانّه ال يعتني بشكه يف حال الشك دون ما اذا تيقن.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد اختلفوا يف أن حكم كثري الشك هل خيتص بباب الصالة او
يعم غريه؟ فاختار بعضهم اختصاص حكمه بباب الصالة ،واضاف اخرون الطهارات الثالث ،وأما
سامحة السيد  -دام ظله  -فيعمم احلكم يف كليهام  -الوسوايس وكثري الشك -اىل مجيع االبواب
الفقهية بال فرق بينهام من هذه الناحية.

470

الفقه املي�سر /العبادات

 -2إذا شك أنه أتى بركعتني يف صالة الفجر او واحدة فيبني عىل أنّه أتى

بركعتني ،ألنه لو بنى عىل اهنا واحدة للزمه االتيان بالثانية ،وهذه كلفة زائدة.
 -3إذا شك يف أنه أيت بركعتني يف صالة الفجر او ثالث ،فيبني عىل أنّه مل

يأت بالثالثة ،ألن البناء عىل االكثر يبطل الصالة.

 -4لو شك أنّه كان مطمئن ًا حال القراءة مث ً
ال أو ال فوظيفته البناء عىل

وقوع االطمئنان.

أمثلة الشك يف الركعات:

 -1لو شك بني األربع واخلمس بعد الدخول يف الركوع ،فال يعتني

بشكه ،أي يبني عىل هّأنا الرابعة ،ولو اعتنى بشكه لبطلت صالته.

 -2لو شك بني األربع واخلمس بعد الدخول يف السجدة الثانية ،فيبني

عىل األربع وال جيب عليه االتيان بسجود السهو ألنه كلفة زائدة ،ولو مل يكن

كثري الشك لوجب عليه االتيان بسجديت السهو.

وهكذا كثري الشك دائ ًام يبني عىل الصحة وعىل ما ال تكلفة فيه.
س -1م��اذا يقصد من كثري الشك ،ومتى ينطبق هذا العنوان عىل

الشخص؟

ج  -املرجع يف صدق كثرة الشك هو العرف ،فإذا كان الشخص يشك

اكثر من الناس العاديني بمقدار معتد به فيصري كثري الشك ،فمث ً
ال إذا كان

الشخص يف احلاالت العادية ال متيض عليه ثالث صلوات إال ويشك يف

ةالصلا يف كشلا

واحدة منها فهو من أفراد كثري الشك.
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س -2إذا فرض ان شخص ًا كثري الشك يف موضع معني بحيث صارت

كثرة الشك من خمتصات ذلك املورد كام إذا كانت كثرة شكه يف خصوص
الركعات فحكمه أنّه ال يعتني بشكه فيها ،ولكن لو شك يف اإلتيان بالركوع

أو السجود أو غري ذلك مما مل يكثر شكه فهل يعتني بشكه او ال؟

ج  -لزمه االعتناء به واإلتيان بالركوع او السجود إذا كان الشك قبل

الدخول يف الغري ،وأما اذا مل تكن كثرة الشك من خمتصات ذلك املورد وإنّام
هو يف كل ثالث صلوات يشك يف ركوع واحدة منها فهذا يصري كثري الشك

ويطبق حكمه وال خيتص بالركوع بل لو شك يف السجود مث ً
ال فال يعتني

بشكه.

س -3هل جيب عىل كثري الشك أن يضبط الصالة باحلىص أو بالسبحة

أو باخلاتم أو بغري ذلك؟

ج  -ال جيب عليه ،وإن كان جيوز له ذلك.
س -4هل جيوز لكثري الشك االعتناء بشكه؟

ج  -ال جيوز له االعتناء بشكه ،فإذا شك يف أنّه ركع أو ال ،ال جيوز له أن

يركع ولو ركع بطلت صالته عىل األحوط لزوم ًا.

نعم يف الشك يف القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالقراءة او الذكر

بقصد القربة مل يرض بصحة صالته.
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س -5لو شك شخص يف أنّه هل صار كثري الشك او ال ،فعال َم يبني؟
ج  -يبني عىل أنّه ليس بكثري الشك.

س -6إذا صار شخص كثري الشك ثم شك يف زوال هذه احلالة عنه

فعال َم يبني؟

ج  -يبنى عىل بقاء كثرة الشك ،إذا مل يكن شكه من جهة اجلهل بمعنى

كثرة الشك.

املورد اخلامس :شك االمام واملأموم

إذا شك إمام اجلامعة يف عدد الركعات رجع إىل املأموم احلافظ للعدد -

سوا ًء كان املأموم عادالً أو فاسق ًا ذكر ًا أو أنثى -بمعنى أنّه يبني عىل ما بنى

عليه املأموم من عدد الركعات ،فمث ً
ال إذا شك بني الثالث واالربع وكان
املأموم حافظ ًا ويعلم هّأنا ثالثة فريجع االمام اليه وال يعتني بشكه.
وكذلك إذا شك املأموم فإنّه يرجع إىل اإلمام احلافظ.

س -1لو كان املأموم يظن بعدد الركعات وليس متيقن ًا منها ،فهل جيوز

لإلمام الشاك بعدد الركعات أن يرجع اليه ،وهكذا لو فرض العكس بأن كان
االمام ظان ًا بعدد الركعات فهل جيوز للمأموم الشاك أن يرجع اليه وال يعتني
بشكه؟

ج  -نعم جيوز ،فإن الظن بعدد الركعات هو بحكم اليقني فيها.
س -2هل جواز رجوع املأموم إىل اإلمام وبالعكس خيتص بالشك يف

ةالصلا يف كشلا

الركعات او يعم الشك يف األفعال أيض ًا؟
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ج  -يعم الشك يف األفعال ،فإذا علم املأموم أنه مل يتخلف عن اإلمام

وشك يف أنه سجد سجدتني أو واحدة واإلمام جازم باإلتيان بالسجدتني
رجع املأموم إليه ومل يعتن بشكه.

املورد السادس :الشك بعد خروج الوقت

من شك يف أنّه اتى بالصالة او ال ،وحصل شكه بعد انتهاء وقت الصالة

فال يعتني بشكه ويبني عىل انّه اتى هبا ،فمث ً
ال من شك يف االتيان بصالة

الفجر بعدما طلعت الشمس فال يعتني بشكه.
املورد السابع :الشك يف عدد ركعات النافلة

جيوز يف الشك يف ركعات الصالة املستحبة البناء عىل األقل والبناء عىل

األكثر ،إال إذا كان األكثر مفسد ًا فيبني عىل األقل ،فمن شك يف النافلة أنّه

أتى بركعتني او واحدة كان باخليار بني أن يبني عىل أهنا واحدة ويأيت بالثانية
او يبني عىل أهنا ثانية ويكتفي ،ومن شك بني االثنني والثالث بنى عىل االثنني

ألن البناء عىل الثالث يبطل النافلة.

س  -هل جيري هذا احلكم يف الوتر فإذا شك يف أنّه أتى بركعة او ركعتني

فيبني عىل أنهّ ا واحدة ألن الثانية تبطل صالة الوتر؟

ج  -ال جيري يف الوتر ،فاألحوط لزوم ًا إعادهتا إذا شك فيها.
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الأمر الرابع
ال�شك يف عدد ركعات الفري�ضة

إذا ّ
شك املصليّ يف عدد ركعات الصالة جاز له قطعها واستئنافها ،وال

يلزمه عالج الشكوك القابلة للعالج إال يف حالة واحدة وهي :ما إذا خافت

من قطع الصالة واعادهتا أن يفوت وقتها ،ففي هذه احلالة جيب عليه عالج

الشك و ال جيوز له قطع الصالة.

ومنه يتضح انّه ال جيب تعلم أحكام الشك يف الركعات وال تطبيق كيفية

العالج إال يف حالة ما إذا كان قطع الصالة يوجب فوات وقتها.

س  -إذا مل يستلزم حمذور فوات الوقت فيجوز قطع الصالة املشكوكة

ولكن هل يقطعها ويرشع هبا من جديد او البد أن يأيت بأحد القواطع كالتكلم

وما شاهبه قبل أن يعيدها؟

ج  -األحوط وجوب ًا عدم االستئناف إال بعد اإلتيان بأحد القواطع

كاالستدبار والتكلم وغري ذلك.

�أحكام ال�شك يف الركعات
احلكم األول:

من ّ
شك يف صالة الفجر أو غريها من الصلوات الثنائية أو يف صالة

ّ
الشك بنى عليه،
املغرب ومل حيفظ عدد ركعاهتا فإن غلب ظنّه عىل أحد طريف

بأن حصل له الظن بأهنا الثانية مث ً
ال فيبني عىل هّأنا الثانية ويكمل صالته ،وأ ّما

ةالصلا يف كشلا

إذا استقر شكه ومل يتحول اىل ظن فتبطل صالته.
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احلكم الثاين:

من ّ
شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه عىل أحد

الطرفني بنى عليه ،وإن استقر شكه ومل يتحول اىل ظن وكان شكّه بني
الواحدة واألزيد (كام إذا شك بني الواحدة واالثنني او بني الواحدة والثالثة

وهكذا) بطلت صالته.
احلكم الثالث:

من ّ
شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه عىل أحد

الطرفني بنى عليه ،وإن استقر شكه ومل يتحول اىل ظن وكان شكّه بني االثنتني
واألزيد قبل الدخول يف السجدة الثانية بطلت صالته.

احلكم الرابع:

يف غري ما ذكر يف االحكام السابقة إذا حصل الشك يف عدد الركعات فهو

يقبل العالج بمعنى إذا كان الشك يف الصالة الرباعية ومل يكن بني الواحدة
واالزيد ،وحصل بعد الدخول يف السجدة الثانية  -إال يف مورد واحد ال

يشرتط الدخول يف السجدة الثاين وهو ما إذا كان الشك بني الثالثة والرابعة
كام سيأيت -فمثل ذلك الشك يقبل العالج وكالتايل:

 -1من ّ
شك بني االثنتني والثالث بعد الدخول يف السجدة الثانية  -أي

وأتم صالته
حصل الشك بعد الدخول يف السجدة الثانية -بنى عىل الثالث ّ
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ثم أتى بركعة من قيام احتياط ًا  -وسيأيت بيان كيف ّية صالة االحتياط.-

س  -عندما يقال :بعد الدخول يف السجدة الثانية ماذا يقصد؟ هل يقصد

من السجدة أن يضع اجلبهة ويأيت بالذكر او يكفي وضع اجلبهة؟

ج  -يكفي وضع اجلبهة ولو قبل الرشوع بالذكر حصل الشك.

ّ
 -2من ّ
الشك وإن كان قبل الدخول
شك بني الثالث واألَربع أينام كان

وأتم صالته ثم أتى بركعتني من جلوس
يف السجدة الثانيةــ بنى عىل األربعّ ،

أو بركعة من قيام.

 -3من ّ
شك بني االثنتني واألربع بعد الدخول يف السجدة الثانية بنى

عىل األربع وأتى بركعتني من قيام بعد الصالة.

 -4من ّ
شك بني االثنتني والثالث واألربع بعد الدخول يف السجدة

وأتم صالته ،ثم أتى بركعتني قائ ًام ثم بركعتني جالس ًا.
الثانية بنى عىل األربع ّ

 -5من ّ
شك بني األربع واخلمس بعد الدخول يف السجدة الثانية بنى

عىل األربع وسجد سجديت السهو بعد الصالة وال يشء عليه.
تنبيهان:

األول :جيري احلكم السابق يف الفقرة اخلامسة يف كل مورد يكون الطرف

ّ
الست ،فلو شك بني األربع والسبع
كالشك بينها وبني
األقل هو األربع
ّ
فيبني عىل األربع ويأيت بسجديت السهو.

الثاين :يكفي يف كل مورد ّ
شك فيه بني األربع واألقل منها واألزيد

ةالصلا يف كشلا
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بعد الدخول يف السجدة الثانية (كام لو شك بني الثالث واالربع واخلمس)
ُ
العمل بموجب الشكّني فيبني عىل األربع ويأيت بصالة االحتياط الحتامل
النقيصة ،ثم بسجديت السهو الحتامل الزيادة.

 6من ّ
شك بني األربع واخلمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة

ّ
الشاك بني الثالث واألرب��ع ،وذلك باعتبار أن هذا القيام حيتمل للرابعة

وحيتمل للخامسة ،فإذا هدمه فينقلب شكه اىل الشك بني الثالثة واالربعة،

فيحتمل انّه اتى بثالث ركعات وحيتمل انه اتى باربعة فيبنى عىل األربع،
وأتم صالته ثم أتى بركعتني من جلوس أو بركعة من قيام ،واألحوط األوىل
ّ
أن يسجد سجديت السهو بعد صالة االحتياط ألجل القيام الذي هدمه.

 7من ّ
شك بني الثالث واخلمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة

ّ
الشاك بني االثنتني واألربع ،واألحوط األوىل أن يسجد سجديت السهو بعد
صالة االحتياط ألجل القيام الذي هدمه.

 8من ّ
شك بني الثالث واألربع واخلمس حال القيام هدم قيامه وأتى

ّ
الشاك بني االثنتني والثالث واألربع ،واألحوط األوىل أن يسجد
بوظيفة
سجديت السهو بعد صالة االحتياط ألجل القيام الذي هدمه.

 9من ّ
والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة
شك بني اخلمس
ّ

ّ
الشاك بني األربع واخلمس بعد الدخول يف السجدة الثانية ،واألحوط األوىل
أن يسجد سجديت السهو بعد صالة االحتياط ألجل القيام الذي هدمه.
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احلكم اخلامس:

إذا ّ
يتم صالته لزمه
شك يف صالته ،ثم انقلب شكّه إىل الظ ّن قبل أن ّ

األول.
العمل بالظ ّن ،وال يعتني بشكّه ّ

ّ
ّ
الشك ،وإذا انقلب ظنّه إىل
الشك لزمه ترتيب أثر
وإذا ظ ّن ثم انقلب إىل

ّ
ظ ّن آخر ،أو انقلب شكّه إىل ّ
الشك
شك آخر لزمه العمل عىل طبق الظ ّن أو

الثاين.

وعليه جيب عىل املصليّ أن يراعي حالته الفعلية وال عربة بحالته السابقة،

فمثالً :إذا ظ ّن ّ
أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثم ّ
شك يف ذلك لزمه العمل

ّ
الشاك ،وإذا ّ
شك بني االثنتني والثالث فبنى عىل الثالث ثم انقلب
بوظيفة
ّ
الشك بني االثنتني
بأنا الثانية عمل بظنّه ،وإذا انقلب إىل
شكّه إىل الظ ّن هّ

الشك الثاين ،وإذا ظ ّن ّ
ّ
أن ما بيده الركعة
واألربع لزمه أن يعمل بوظيفة
وأتم صالته.
بأنا الثالثة بنى عىل هّأنا الثالثة ّ
الثانية ،ثم تبدّ ل ظنّه بالظ ّن هّ
الأمر اخلام�س
ال�شك يف �أجزاء النافلة
تشرتك النافلة مع الفريضة األمور التالية:
 -1إذا شك يف جزء منها يف املحل لزم اإلتيان به كالصالة الواجبة ،وإذا

شك بعد جتاوز املحل ال يعتني بشكه  -وقد تقدم بيان املوارد التي حيصل
فيها التجاوز عن املحل.

ةالصلا يف كشلا
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 -2إذا نقص فيها ركن  -كتكبرية االحرام او الركوع او السجدتني او

غري ذلك -بطلت كالصالة الواجبة.

 -3إذا نيس فيها جزء ًا لزم تداركه مع االلتفات إليه قبل الدخول يف ركن

بعده – كام لو نيس القراءة وتذكرها قبل الوصول اىل حد الركوع فريجع
ويقرأ -كام يف الصالة الواجبة.

وتفرتق عن الصالة الواجبة يف األمور التالية:
 -1الشك يف ركعاهتا جيوز فيه البناء عىل األقل واألكثر كام تقدم ــ.

 -2ال سجود للسهو فيها ،فلو تكلم سهو ًا او س ّلم يف غري حم ّله او نيس

التشهد او غري ذلك ،ال يلزمه االتيان بسجديت السهو.

 -3ال قضاء للجزء املنيس فيها إذا كان يقىض يف الصالة الواجبة كالسجدةـ

فمن نيس سجدة يف الصالة املستحبة ال يلزمه قضاؤها بعد الصالة.

 -4زيادة الركن سهو ًا ال تبطلها ،ويرتتب عىل ذلك أن من نيس جزء ًا

وتذكره بعد الدخول يف الركن الالحق أتى به وأعاد الركن كام لو نيس القراءة

وتذكرها بعد الدخول يف الركوع فيأيت هبا ويعيد الركن كام لو تذكرها قبل

الدخول يف الركوع ،وتلك الزيادة يف الركوع ال ترض.
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الف�صل الثالث
قطع الفري�ضة
ال جيوز – عىل االحوط وجوب ًا -قطع الصالة الواجبة اختيار ًا ومن دون

سبب ،وجيوز قطعها يف موردين:

 -1جيوز قطع الصالة الواجبة واستئنافها إذا شك يف ركعاهتا ،وال يلزمه

عالج الشكوك القابلة للعالج إال يف حالة واحدة وهي :ما إذا خافت من

قطع الصالة واعادهتا أن يفوت وقتها ،ففي هذه احلالة جيب عليه عالج

الشك وال جيوز له قطع الصالة  -كام تقدم.-

ألي غرض هيتم به ديني ًا كان أو دنيوي ًا وإن مل يلزم من
 -2جيوز قطعها ّ

فواته رضر ،فإذا صىل يف املسجد ويف األثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع

وإزالة النجاسة كام تقدم.

س -1وهل يوجد مورد جيب فيه قطع الصالة؟

ج  -نعم يوجد بعض املوارد جيب فيها قطع الصالة :فيجب القطع لدفع

الرضر ،وجيب القطع إلنقاذ النفس املحرتمة او غري ذلك.

س -2إذا وجب قطع الصالة فرتكه واشتغل هبا فهل تصح او تبطل؟

ج  -تصح ويكون آث ًام.
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س -3هل جيوز قطع الصالة املستحبة؟
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ج  -جيوز قطعها وإن كان األحوط استحباب ًا ترك قطع النافلة يف غري

املورد السابقني جلواز قطع الفريضة.

س-4هل جيوز قطع الصالة املستحبة إذا صارت واجبة بالنذر؟

ج  -إذا كان النذر معين ًا فال جيوز كام لو نذر أن يصيل صالة الليل يف هذه

الليل قبل الفجر بربع ساعة فإذا رشع فيها ال جيوز قطعها الستلزامه خمالفة

النذر.

وأ ّما إذا مل يكن النذر معين ًا فيجوز قطعها كام لو نذر أن يصيل صالة الليل

ومل حيدد ليلة معينة فإذا رشع يف صالة الليل هذه الليلة مث ً
ال لوفاء نذره جاز

له قطعها ،لكن األحوط استحباب ًا ترك ذلك.

482

الفقه املي�سر /العبادات

الف�صل الرابع
�صالة االحتياط
صالة االحتياط هي ما يؤتى هبا بعد الصالة تدارك ًا للنقص املحتمل فيها

بسبب الشك احلاصل يف الركعات ،كام إذا شك يف أنه صىل ثالث ركعات او

أربعه فيبني عىل األربعة وجتب عليه صالة االحتياط ركعة واحدة من قيام
الحتامل أنّه يف الواقع صىل ثالثة وهو بنى عىل األربع ،فإذا كان يف الواقع قد

صىل ثالثة فهذه الركعة تسد مسد تلك الركعة الناقصة ،وإذا كان يف الواقع

صىل أربعة كام بنى فهذه الصالة تقع مستحبة.

ثم إن صالة االحتياط مرة تكون ركعة واحدة من قيام وذلك فيام إذا كان

النقص املحتمل ركعة واحدة كام يف املثال السابق ،وأخرى تكون ركعتني

من قيام فيام إذا كان النقص املحتمل ركعتني كام لو شك بني االثنني واالربع
فيبني عىل األربع ويأيت بركعتني من قيام ،وثالثة يكون خمري ًا بني ركعة من

قيام او ركعتني من جلوس كام لو شك بني الثالث واالربع وبنى عىل األربع،

ورابعة غري ذلك  -كام تقدم يف الشك يف الركعات.-
كيف ّية صالة االحتياط:

تنوي صالة االحتياط من دون التلفظ بالنية ،فإن التلفظ بالنية يف صالة

رب لالحرام وتقرأ الفاحتة
االحتياط يبطل الصالة عىل االحوط وجوب ًا ،ثم تك ّ

ايتحالا ةالص

ثم تركع وتسجد السجدتني وتتشهد وتسلم.
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وإذا كانت ركعتني فتكرب وتقرأ الفاحتة وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة

الثانية تقرأ الفاحتة وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.
ويعترب يف صالة االحتياط ُأمور:

 - 1أن يؤتى هبا بعد الصالة قبل اإلتيان بيشء من منافياهتا ،وأ ّما إذا أتى

هبا بعد املنايف  -كام لو أتى هبا بعد التكلم او بعد استدبار القبلة او غري ذلك

تصح عىل األحوط لزوم ًاـ ،ويلزمه إعادة أصل الصالة عىل األحوط
فال
ّ
لزوم ًا وال يأيت بصالة االحتياط بعد إعادة الصالة.

 -2أن يؤتى هبا تامة األج��زاء وال�شروط عىل النحو املعترب يف أصل

الصالة فيجب أن تكون عىل وضوء ،وطهارة الثياب والبدن من النجاسة

وإباحة الساتر عىل االحوط وجوب ًا وغري ذلك مما يعترب يف الصالة االصلية،

كام يلزم أن تكون تامة األجزاء من النية والتكبري وقراءة الفاحتة والركوع
والسجود والتشهد والتسليم.

وال ختتلف عن الصالة االصلية إال يف أمور ثالثة:
أ -إن صالة االحتياط ليس هلا أذان وال إقامة.
ب -ليس فيها سورة بعد الفاحتة.
ج  -ليس فيها قنوت.

 -3أن خيفت يف قراءهتا عىل األحوط لزوم ًا وإن كانت الصالة األصلية
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جهرية ،واألحوط األوىل االخفات يف البسملة أيض ًا.
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أن صالته كانت تامة وليس
س -1إذا علم قبل أن يأيت بصالة االحتياط ّ

فيها نقص ،فهل يلزمه االتيان بصالة االحتياط؟
ج  -ال يلزمه ويسقط وجوهبا.

أن صالته كانت ناقصة
س -2إذا علم قبل أن يأيت بصالة االحتياط ّ

وعلم مقدار النقص فامذا جيب عليه؟

ج  -يلزمه تدارك ما نقص ،فلو علم هّانا ناقصة ركعة أتى هبا وبعد الفراغ

من الصالة يأيت بسجديت السهو لزيادة السالم عىل األحوط لزوم ًا.

س -3ما حكم من علم بعد صالة االحتياط نقص صالته باملقدار

املشكوك فيه؟

ج  -صحت صالته وال جتب عليه اإلع��ادة ،فإنّه قد قامت صالة

ال إذا ّ
االحتياط مقام النقص ،مث ً
شك بني الثالث واألربع فبنى عىل األربع

وأتم صالته ،ثم تبينّ له بعد صالة االحتياط ّ
صحت
أن صالته كانت ثالث ًا ّ
ّ
صالته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدالً عن الركعة
الناقصة.

س -4ما حكم من ّ
شك يف اإلتيان بصالة االحتياط؟

ج  -فيه تفصيل:

 -1إذا كان شكّه بعد خروج الوقت مل ِ
يعتن بشكّه.

ايتحالا ةالص
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 -2إذا كان بعد اإلتيان بام ينايف الصالة عمد ًا وسهو ًا  -كاحلدث فإنّه

يبطل الصالة حتى لو صدر سهو ًا -فاألحوط لزوم ًا إعادة الصالة االصلية.
 -3إذا كان شكه يف الوقت وقبل االتيان بام ينايف الصالة عمد ًا وسهو ًا -

وهو احلدث او ما يوجب حمو صورة الصالة -وجب االتيان هبا.

 -4إذا كان شكه يف الوقت وبعد االتيان بام ينايف الصالة عمد ًا  -كالتكلم

فإنه يبطل الصالة إذا صدر عمد ًا دون ما إذا صدر سهو ًا -وجب االتيان هبا.
س -5ما حكم من ّ
شك يف عدد الركعات من صالة االحتياط؟

ٍ
حينئذ
ج  -يبنى عىل األكثر إالّ إذا استلزم البناء عىل االكثر بطالهنا فيبني

ّ
ّ
فشك
الشاك اإلتيان بركعتني احتياط ًا،
عىل األقل ،مثالً :إذا كانت وظيفة
فيها بني الواحدة واالثنتني بنى عىل االثنتني ،وإذا كانت وظيفته اإلتيان
ّ
وشك فيها بني الواحدة واالثنتني بنى عىل الواحدة.
بركعة واحدة،
س -6ما حكم من ّ
شك يف يشء من أفعال صالة االحتياط؟

ّ
الشك يف أفعال الصالة األصلية ،فمث ً
ال إذا شك يف
ج  -جيرى عليه حكم

أنّه قرأ الفاحتة او ال فإن كان بعد اهلوي اىل الركوع او بعد الدخول يف الركوع

فال يعتني بشكه وإن كان قبل اهلوي اىل الركوع أتى بالقراءة ،وهكذا.

س -6لو حتقق ما يوجب سجود السهو كالتكلم سهو ًا يف صالة االحتياط

او السالم يف غري حمله او نسيان التشهد فهل جيب االتيان بسجديت السهو؟
ج  -ال جيب ،وهبذا ختتلف صالة االحتياط عن الصالة االصلية.
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س -7لو زاد جزء ًا غري ركني يف صالة االحتياط سهو ًا  -كام لو زاد

سجدة او تشهد ًا -فهل جيب عليه االتيان بسجديت السهو؟

ج  -ال جيب ،وهبذا ختتلف صالة االحتياط عن الصالة االصلية.

تنبيهان:

التنبيه األول :حكم النقيصة والزيادة يف األركان يف صالة االحتياط

نفس حكم الصالة االصلية ،فإذا نقص ركن ًا من صالة االحتياط عمد ًا أو
سهو ًا أو زاده فيها عمد ًا بطلت كام يف الصالة األصلية ،وهكذا تبطل فيام إذا
زاد ركن ًا فيها سهو ًا عىل األحوط لزوم ًا  -كام لو زاد ركعة او سجدتني من

ركعة.-

وإذا بطلت صالة االحتياط فيكفي اعادة أصل الصالة.
التنبيه الثاين :ال سجود للسهو يف صالة االحتياط ،عندما يتحقق أحد

اسبابه كالتكلم سهو ًا او السالم يف غري حمله او نسيان التشهد او غري ذلك -

كام اتضح مما تقدم.-
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الف�صل اخلام�س
�سجود ال�سهو
وفيه امور:
األمر األول :كيف ّية سجود السهو

مها سجدتان وجبتا يف موارد النسيان اآلتية إلرغام أنف الشيطان  -كام

يف بعض النصوص باعتبار أن النسيان من الشيطان -ومها ليستا جزء ًا من
الصالة وال مها صالة مستقلة ،ولذا ال يعترب فيهام الطهارة  -كام تقدم يف

بحث الوضوء -وكيف ّيتهام:

أن ينوي االتيان بسجديت السهو ثم يسجد وال حاجة إىل تكبرية االحرام

قبل السجود -وإن كانت أحوط استحباب ًا -ثم يرفع رأسه وجيلس ثم يسجد

تشهد الصالة ،ثم يقول (السالم عليكم) واألوىل أن
ثم يرفع رأسه
ويتشهد ّ
ّ

يضيف إليه مجلة (ورمحة اهلل وبركاته).

س -1هل جيب االتيان بالذكر يف سجديت السهو؟

ج  -ال جيب وإنّام الواجب وضع اجلبهة ،واالحوط لزوم ًا وضع اجلبهة

عىل ما يصح السجود عليه ،نعم االحوط استحباب ًا االتيان بالذكر يف كل من
السجدتني.
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ج  -ال تشرتط فيصح كل ذك��ر – ك��أن يقول :سبحان ريب األعىل

وبحمده -ولكن األوىل أن تكون صيغة الذكر هكذا( :بسم اهلل وباهلل السالم

عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته).

األمر الثاين :ما يعترب يف سجود السهو
ماذا يعترب يف سجديت السهو؟

ج  -ال يعترب يف سجديت السهو إال يشء واحد وهو :أن يكون السجود

عىل ما يصح السجود عليه عىل األحوط وجوب ًا.

وال تعترب فيه بقية رشوط السجود أو الصالة وإن كان األحوط استحباب ًا

رعايتها ،كالطهارة ووضع املساجد الستة واالستقبال والسرت وطهارة موضع

السجود وغري ذلك مما تقدم يف واجبات السجود.
األمر الثالث :موارد وجوب سجود السهو

صحة الصالة عىل
جتب سجدتان للسهو يف موارد ،ولكن ال تتو ّقف ّ

اإلتيان هبام ،وهذه املوارد هي:

 -1ما إذا تك ّلم يف الصالة سهو ًا عىل األحوط لزوم ًا ــ.

 -2ما إذا س ّلم يف غري موضعه عىل األحوط لزوم ًا كام إذا اعتقد ّ
أن ما

بيده هي الركعة الرابعة فس ّلم ثم انكشف هّأنا كانت الثانية.

واملراد بالسالم هو مجلة (السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني) أو مجلة
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(السالم عليكم) مع إضافة (ورمحة اهلل وبركاته) أو بدوهنا.
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النبي ورمحة اهلل وبركاته) فليست من
وأ ّما مجلة (السالم عليك أهيا
ُّ
السالم وإنّام هي مستحبة قبله ،وبالتايل زيادهتا سهو ًا ال توجب سجديت

السهو ،فلو نيس املصيل وقال يف غري موضع السالم  -كام لو قاهلا يف الركعة
النبي ورمحة اهلل وبركاته) ثم تذكر ،فال جيب
األول( :-السالم عليك أهيا ُّ

عليه االتيان بسجديت السهو ،وإن كان االتيان هبام أحوط استحباب ًا.
التشهد يف الصالة.
 -3ما إذا نيس
ّ

 -4ما إذا ّ
شك بني األربع واخلمس أو ما بحكمه  -وهو كل مورد يكون

الطرف األقل هو األربع كالشك بني األربع والست -كام تقدم.-

 -5ما إذا علم إمجاالً بعد الصالة أنّه زاد فيها أو نقص ،مع كون صالته

بالصحة  -كام لو كانت الزيادة يف غري األركان -فإنه يسجد سجديت
حمكومة
ّ

السهو عىل األحوط لزوم ًا ــ.

واألحوط األوىل((( أن يأيت بسجديت السهو يف املوارد التالية:
 -1ما لو نيس سجدة واحدة.

 -2ما إذا قام يف موضع اجلــــلوس أو جلس يف مــوضع القيام سهو ًا.

 -3بل األحوط األوىل أن يسجد لكل زيادة ونقيصة ،كام لو زاد تشهد ًا

((( االحوط األوىل واالحتياط االستحبايب ال فرق بينهام ،وكالمها ال جيب العمل به ولكن العمل به
هو املوافق لالحتياط.
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سهو ًا ،او ترك القراءة سهو ًا او غري ذلك.
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س -1إذا تعدّ د ما يوجب سجديت السهو بأن تكلم سهو ًا مث ً
ال ونيس

التشهد فهل يتعدد سجود السهود او ال؟

ج  -نعم يتعدد بتعدد أسبابه ،نعم إذا س ّلم يف غري موضعه بكلتا اجلملتني

املتقدّ متني («السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني» و مجلة «السالم عليكم»)

مل جيب اإلتيان بسجديت السهو إالّ مرة واحدة.

وهكذا لو تك ّلم سهو ًا بكالم طويل مل جيب اإلتيان بسجديت السهو إالّ

مرة واحدة.

س -2هل جتب املبادرة إىل سجديت السهو بعد الصالة او جيوز تأخريمها؟
ج  -نعم جتب املبادرة اليهام بعد الصالة مبارشة ،واالحوط لزوم ًا عدم

الفصل بني السجدتني والصالة باملنايف.

س -3ما حكم من فصل بني سجديت السهو والصالة باملنايف كالتكلم

او احلدث؟

ج  -ال تبطل صالته وال يسقط عنه وجوب سجديت السهو عىل االحوط

لزوم ًا فيأيت هبام فور ًا ففور ًا.

وأخرمها عمد ًا فهل تسقطان
س -4إذا مل يبادر اىل السجدتني بعد الصالة ّ

او ال؟

ج -ال تسقطان عىل األحوط وجوب ًا فيأيت هبام فور ًا ففور ًا.
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أخرمها نسيان ًا فام حكمه؟
س -5لو ّ
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ج  -يأتى هبام متى تذكّر.

س -6لو مل ي ِ
��أت بسجديت السهو أص ً
�لا متعمد ًا فهل تبطل صالته

االصلية؟

ج  -يكون آث ًام ولكن ال تبطل صالته ،وال يسقطان عنه.
س -7لو وجب عىل املصيل صالة االحتياط وسجدتا السهو فأهيام يقدم؟

ج  -يقدم صالة االحتياط.

س -8لو وجب عىل املصيل صالة االحتياط وقضاء السجدة املنسية

وسجدتا السهو فأهيا يقدم؟

ج  -االحوط لزوم ًا أن يقدم صالة االحتياط ثم يقيض السجدة ثم يأيت

بسجديت السهو.

س -9ما حكم من نيس سجدة واحدة من سجديت السهو؟

ج  -إن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتح ّقق فصل طويل لزمه

التدارك ،وأ ّما إذا ذكرها بعد حصول فصل طويل فيجب أن يأيت بسجديت
السهو من جديد.

األمر الرابع :أحكام الشك يف سجديت السهو
احلكم األول:

شك يف حت ّقق ما يوجب سجديت السهو مل ِ
من ّ
يعتن به ،فلو شك يف أنّه
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تكلم سهوا يف الصالة حتى جتب عليه سجدتا السهو او مل يتكلم فال جتبان

عليه ،ال يعتني بشكه وال جيب عليه االتيان هبام.
احلكم الثاين:

من علم بتحقق سبب السجدتني كام لو علم إنّه تكلم يف الصالة سهو ًا

او نيس التشهد او سلم يف غري حمله ولكن ّ
شك يف اإلتيان هبام وجب عليه

اإلتيان هبام مع عدم فوات املبادرة بل األحوط لزوم ًاـ اإلتيان هبام حتى مع
فوات املبادرة أيض ًا.

احلكم الثالث:

ّ
وشك يف األقل واألكثر بنى
إذا علم بتح ّقق ما يوجب سجديت السهو
عىل األقل ،مثالً :إذا علم أنه س ّلم يف غري موضعه ومل ِ
يدر أنه كان مرة واحدة
أو مرتني ،أو احتمل أنّه تك ّلم أيض ًا مل جيب عليه إالّ اإلتيان بسجديت السهو
مرة واحدة.

احلكم الرابع:

إذا ّ
شك يف اإلتيان بيشء من أجزاء سجديت السهو وجب اإلتيان به إن

كان شكه قبل جتاوز حم ّله ،فلو شك هل أتى بالتشهد او ال قبل الدخول يف

التسليم وجب عليه االتيان به ،وأ ّما إذا كان شكه بعد الدخول يف التسليم
فال يعتني به.
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احلكم اخلامس:
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إذا فرغ من سجديت السهو وشك هل أتى بجزء منها – كالتشهد او

السجدة او ال -ال يعتني بشكه.
احلكم السادس:

إذا شك يف صحة سجديت السهو بعد الفراغ منهام ال يعتني بشكه.

احلكم السابع:

إذا شك يف صحة جزء من أجزاء سجديت السهو بعد االتيان بذلك اجلزء

فال يعتني بشكه ،مثالً :لو شك بعدما سجد يف صحة السجدة او شك بعدما

اتى بالتشهد يف صحته فال يعتني بشكه.
احلكم الثامن:

شك ومل ِ
يدر أنّه أتى بسجدتني أو ثالث مل ِ
يعتن به ،سواء ّ
إذا ّ
شك قبل

التشهد أم ّ
شك بعد دخوله يف التشهد ،وإذا علم أنه أتى بثالث
دخوله يف
ّ
أعاد سجديت السهو.
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الف�صل ال�ساد�س
ق�ضاء الأجزاء املن�سية
تقدم ان من نيس ركن ًا يف صالته  -كالركوع -حتى دخل يف ركن غريه

 -كام لو دخل يف السجدة الثانية -بطلت صالته ،وأ ّما من نيس جزء ًا غري

ركني من أجزاء الصالة  -كام لو نيس السجدة او التشهد او القراءة او غري
ذلك -فال تبطل صالته ،ولكن إذا مل يتمكن من تداركه يف الصالة لكونه قد

تذكره بعد فوات حم ّلها كام لو ذكره بعد الدخول يف الركن الالحق ،فهل جيب
عليه قضاؤه بعد الفراغ من الصالة؟

ج  -ال جيب قضاء أي جزء منيس يف الصالة سوى السجدة .نعم،

األحوط األوىل أن يأيت بسجديت السهو أيض ًا  -كام تقدم.-

وأ ّما من نيس غريها كالقراءة او التشهد او غري ذلك فال جيب عليه

قضاؤه.

نعم تقدم ّ
التشهد يف الصالة أتى بسجديت السهو ،واألحوط
أن من نيس
ّ

األوىل قضاؤه أيض ًا.

س  -لو كان املنيس سجدة واحدة يف أكثر من ركعة ،فهل جيب قضاؤها

مجيع ًا؟

ج  -نعم جيب أن يقيض كل سجدة نساها.
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ما يعترب يف قضاء السجدة:
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يعترب يف قضاء السجدة امور:
 -1يعترب يف قضاء السجدة ما يعترب يف السجدة االدائية التي يأيت هبا

يف الصالة من الطهارة واالستقبال والذكر والطمأنينة وطهارة املسجد وأن

يكون مما يصح السجود عليه وطهارة البدن واللباس وغري ذلك مما تقدم
اعتباره يف السجود ويف الصالة.

 -2األحوط وجوب ًا يف قضاء السجدة أن يؤتى هبا بعد الصالة قبل

صدور ما ينايف الصالة ،ولو صدر املنايف كام لو تكلم او استدبر القبلة او

غري ذلك -جاز االكتفاء بقضائها وإن كان األحوط استحباب ًا إعادة الصالة
أيض ًا.

 -3األحوط لزوم ًا تقديم قضاء السجدة عىل اإلتيان بسجديت السهو

ألي سبب كان.
ّ

 -3األحوط لزوم ًا تقديم صالة االحتياط عىل قضاء السجدة لو وجبا

مجيع ًا عىل املك ّلف.

س -1ما حكم من ّ
شك يف اإلتيان بقضاء السجدة؟

ج  -إذا كان قبل خروج وقت الصالة وجب اإلتيان هبا ،وهكذا إذا كان

ّ
الشك بعد خروج الوقت عىل األحوط لزوم ًا.

س -2إذا نيس قضاء السجدة وتذكّر بعد الدخول يف صالة واجبة أخرى
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فام تكليفه؟
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ج  -ختيرّ بني قطع الصالة وقضاء السجدة وبني تأخري قضائها إىل ما بعد
الصالة.
س -3إذا نيس قضاء السجدة وتذكّر بعد الدخول يف صالة مستحبة فام

تكليفه؟

ج  -يقضيها يف أثناء الصالة املستحبة ،وحيق له أن يكمل صالته املستحبة

وال يرض هبا ختلل قضاء السجدة.
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خامتة
بع�ض ال�صلوات امل�ستحبة
االوىل :صالة العيد

وهي وإن كانت واجبة بأصل الترشيع يف زمان حضور اإلمام مع

اجتامع الرشائط إال هّأنا مستحبة يف زمن غيبة االمام.
س -1وهل يلزم االتيان هبا مجاعة؟

ج  -مادامت مستحبة فيجوز االتيان هبا مجاعة وفرادى.
س -2لو ُصليت صالة العيد مجاعة يف زماننا فهل يعترب فيها نفس ما

يعترب يف صالة اجلمعة من العدد وهو مخسة أشخاص أحدهم االمام ،وتباعد

اجلامعتني وغري ذلك من رشائط صالة اجلمعة؟
ج  -ال يعترب كل ذلك.

كيف ّية صالة العيد

صالة العيد ركعتان يقرأ يف كل منهام احلمد وسورة ،واألفضل أن يقرأ

فيها هكذا:

الكيف ّية األوىل:

الركعة االوىل :يقرأ احلمد ( +والشمس).

الركعة الثانية :احلمد ( +الغاشية).
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الكيفية الثانية:
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الركعة االوىل :يقرأ احلمد ( +األعىل).
الركعة الثانية :يقرأ احلمد ( +والشمس).

وعىل الكيفيتني يكبرّ بعد القراءة يف الركعة االوىل مخس تكبريات،
ويقنت بني كل تكبريتني ،فيكون جمموع القنوتات يف الركعة االوىل أربعة.

ويف الركعة الثانية يكرب بعد القراءة أربع ًا ويقنت بني كل تكبريتني ،فيكون

جمموع القنوات يف الركعة الثانية ثالثة ،وجمموعها يف الصالة سبعة ،وجيوز
االقتصار عىل ثالث تكبريات يف كل ركعة عدا تكبرييت اإلحرام والركوع.
وهل هناك ذكر خمصوص يف القنوت؟

ج  -جيزي يف القنوت ما جيزي يف قنوت سائر الصلوات ،واألفضل

أن يدعو باملأثور ،فيقول يف كل واحد من القنوتات( :اللهم أهل الكربياء
والعظمة ،وأهل اجلود واجل�بروت ،وأهل العفو والرمحة ،وأهل التقوى
واملغفرة ،أسألك يف((( هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيد ًا ،وملحمد 

وسلم ذخر ًا ومزيد ًا ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،كأفضل ما صليت عىل

عبد من عبادك ،وصل عىل مالئكتك ورسلك ،واغفر للمؤمنني واملؤمنات،

واملسلمني واملسلامت ،األحياء منهم واألموات ،اللهم إين أسألك خري ما
سألك به عبادك الصاحلون وأعوذ بك من رش ما استعاذ بك منه عبادك
املخلصون).

((( يف بعض املصادر (بحق) بدل (يف) ،منه – دام ظله.-
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اخلطبتان:
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إذا ُصليت صالة العيد فرادى فال جيب االتيان فيها باخلطبتني ،وأ ّما إذا

صليت مجاعة – يف زمن الغيبة-فاألحوط لزوم ًا االتيان بخطبتني بعد الصالة
يفصل بينهام بجلسة خفيفة.

س -1وهل جيب احلضور يف اخلطبتني واالصغاء او جيوز للمأموم

تركهام؟

ج  -ال جيب احلضور عندمها ،وال اإلصغاء.

س -2ماذا يتحمل االمام عن املأموم يف صالة العيد؟

ج  -يتحمل القراءة فقط ،وأ ّما األذكار والتكبريات والقنوتات فال
يتحملها عن املأموم.
س -3إذا مل جتب صالة العيدين بل كانت مستحبة كام يف عرص الغيبة

فهل جتري عليها أحكام النافلة املتقدمة او أحكام الصالة الواجبة؟
ج  -االحوط وجوب ًا جريان احكام الصالة الواجبة عليها.

نعم هي تبطل بالشك يف ركعاهتا ،ويلزم قضاء السجدة الواحدة إذا

نسيت ،وجيب سجود السهو عند حتقق أحد أسبابه.
تنبيهان:

التنبيه األول :إذا شك يف جزء من صالة العيد وهو يف املحل أتى به ،وإن

كان بعد جتاوز املحل مىض ،وإذا كان الشك يف صحته فيبني عىل الصحة ،كام
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التنبيه الثاين :ليس لصالة العيدين أذان وال إقامة ،بل يستحب أن يقول

املؤذن( :الصالة) ثالث ًا.
وقت صالة العيد

وقت صالة العيدين من طلوع الشمس إىل الزوال.

س  -لو مىض ذلك الوقت ومل يصلها بعذر او بدون عذر ،فهل جيوز

قضاؤها؟

ج  -لو فات وقتها ال تقىض.

آداب صالة العيد

 .1يستحب الغسل قبلها.

 .2يستحب اجلهر فيها بالقراءة إمام ًا كان أو منفرد ًا.
 .3رفع اليدين حال التكبريات.
 .4يستحب السجود عىل األرض.

 .5يستحب اإلصحار هبا إالّ يف مكة املعظمة فإن اإلتيان هبا يف املسجد

احلرام أفضل.

 .6يستحب أن خيرج إليها راج ً
ال حافي ًا البس ًا عاممة بيضاء مشمر ًا ثوبه

إىل ساقه.
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 .7يستحب أن يأكل قبل خروجه إىل الصالة يف عيد الفطر ،وبعد عوده

يف األضحى مما يضحي به إن كان.
الثانية :صالة ليلة الدفن

وتسمى صالة الوحشة ،وقد روي عن النبي (صلىّ اهلل عليه وآله) أنه

قال :ال يأيت عىل امليت أشدّ من أول ليلة فارمحوا موتاكم بالصدقة ،فإن مل

ِّ
فليصل أحدكم ركعتني له ،يقرأ يف األوىل بعد احلمد آية الكريس ،ويف
جتدوا

الثانية بعد احلمد سورة القدر عرش مرات ،فيقول بعد السالم :ال ّلهم ّ
صل

ويسمي امليت ورويت هلذه
حممد وابعث ثواهبا إىل قرب فالن،
ّ
حممد وآل ّ
عىل ّ
الصالة كيفية أخرى أيض ًا  -كام سيأيت.-

كيف ّية صالة الوحشة

صالة الوحشة ركعتان ،وهلا كيفيتان:

الكيف ّية االوىل:

الركعة االوىل :يقرأ احلمد  +آية الكريس ،واألحوط لزوم ًا قراءهتا إىل

(هم فيها خالدون).

الركعة الثانية :يقرأ احلمد  +سورة القدر (عرش مرات).
وبعد السالم يقول( :اللهم صل عىل حممد وآل حممد وابعث ثواهبا إىل

قرب فالن) ويسمي امليت.
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الكيف ّية الثانية:
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الركعة االوىل :يقرأ احلمد  +التوحيد (مرتني).

الركعة الثانية :يقرأ احلمد  +سورة التكاثر (عرش ًا).
وبعد السالم يقول( :اللهم صل عىل حممد وآل حممد وابعث ثواهبا إىل

قرب فالن) ويسمي امليت.

واجلمع بني الكيفيتني أوىل وأفضل.
س -1هل جيوز استئجار شخص لصالة الوحشة؟

ج  -جيوز وإن كان األحوط األوىل ترك االستئجار ،واالحوط االوىل

دفع املال إىل املصيل عىل نحو اإلباحة املرشوطة أي ال يؤذن له بالترصف فيه

إال إذا صىل.

س -2إذا صىل ونيس آية الكريس أو القدر أو بعضهام أو أتى بالقدر أقل

من العدد املوظف فهل جتزئ عن صالة ليلة الدفن؟

ج  -ال جتزي ،وإذا كان مستأجر ًا فال حتل له األجرة ،وإذا دفع له املال

عىل نحو االباحة املرشوطة فال حيل له املال ذلك املال.

س -3إذا أخذ املال ليصيل فنيس الصالة يف ليلة الدفن ،فام حكم ذلك

املال؟

ج  -ال جيوز له الترصف يف املال إال بمراجعة مالكه ،فإن مل يعرفه ومل

يمكنه الوصول اليه جرى عليه حكم جمهول املالك.
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نعم لو علم من القرائن رضاه بالترصف فيه إذا صىل هدية أو عمل

عم ً
ال آخر جاز له الترصف فيه بمثل األكل والرشب وأداء الدين ،بل جيوز

له الترصف بمثل البيع ونحوه كأن يشرتي به شيئ ًا لنفسه.
وقت صالة الوحشة

وقت صالة ليلة الدفن بالكيف ّية األوىل الليلة األُوىل من الدفن ،فإذا مل
يدفن امليت إال بعد مرور مدة ُأخرت الصالة إىل الليلة األُوىل من الدفن.
وأ ّما عىل الكيف ّية الثانية فظاهر الرواية الواردة فيها استحباهبا يف أول ليلة

بعد املوت ،أي حتى لو مل يدفن امليت.

س  -اتضح عىل الكيفيتني يؤتى هبا يف الليل ،ولكن يف أي وقت من

الليل؟

ج  -جيوز اإلتيان هبا يف مجيع آنات الليل وإن كان التعجيل أوىل.

الثالثة :صالة اول الشهر

وهي ركعتان جيوز االتيان هبام يف أي ساعة من هنار اول الشهر.
وصفتها كالتايل:
الركعة االوىل :يقرأ احلمد  +سورة (التوحيد) ثالثني مرة.
الركعة الثانية :يقرأ احلمد  +سورة (القدر) ثالثني مرة.
ثم يتصدق بام تيرس ،فانه يشرتي بذلك سالمة الشهر كام يف الرواية ــ
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الر ِحي ِم َو َما ِم ْن َدا َّب ٍة فيِ أْالَ ْر ِ
ض إِلاَّ َعلىَ اللهَِّ ِر ْز ُق َها
الرحمْ َ ِن َّ
﴿ -1بِ ْس ِم اللهَِّ َّ
َاب ُمبِ ٍ
َو َي ْع َل ُم ُم ْس َت َق َّر َها َو ُم ْست َْو َد َع َها ك ٌُّل فيِ كِت ٍ
ني﴾.

ك اهللُ بِضرُ فَلاَ ك ِ
ف َل ُه إِلاَّ
الر ِحي ِم َوإِ ْن َي ْم َس ْس َ
َاش َ
الرحمْ َ ِن َّ
﴿ -2بِ ْس ِم اللهَِّ َّ
ٍّ
ُه َو َوإِ ْن َي ْم َس ْس َ
ك بِخَ يرْ ٍ َف ُه َو َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير﴾.
الر ِحي ِم َس َي ْج َع ُل اللهَُّ َب ْعدَ ُعسرْ ٍ يُسرْ ًا﴾
الرحمْ َ ِن َّ
﴿ -3بِ ْس ِم اللهَِّ َّ

اء اللهَُّ لاَ ُق َّو َة إِلاَّ بِاللهَِّ﴾.
َ -4
﴿ما َش َ
﴿ح ْس ُبنَا اللهَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل﴾.
َ -5

﴿ -6و ُأ َفو ُض َأم ِري إِلىَ اللهَِّ إِ َّن اللهََّ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
اد﴾.
َ
َ ِّ
ْ
َ ٌ

لمِِ
َك إِن ُكن ُ ِ
ني﴾.
﴿ -7لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َ
ْت م َن ال َّظا َ
ْت ُس ْب َحان َ يِّ
ت إِليَ َّ ِم ْن َخيرْ ٍ َف ِق ٌري﴾.
﴿ر ِّب إِ يِّن َلمِا َأ ْن َز ْل َ
َ -8
ِ
ني﴾.
﴿ر ِّب لاَ ت ََذ ْر يِن َف ْر ًدا َو َأن َ
ْت َخيرْ ُ ا ْل َو ِارث َ
َ -9
تنبيه:

ِ
يصل صالة اول الشهر يف اول يوم ولو كان متعمد ًا ُيستحب له أن
من مل

أي وقت آخر.
يقضيها يف ّ
الرابعة :صالة الغفيلة

وهي :ركعتان بني املغرب والعشاء ،بالكيف ّية التالية:
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الركعة االوىل :يقرأ احلمد ( +وذا النون إذ ذهب مغاضب ًا فظن أن لن

نقدر عليه فنادى يف الظلامت أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني)

الركعة الثانية :يقرأ احلمد ( +وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو

ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلامت
األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني)

ثم يرفع يديه ويقول يف القنوت( :اللهم إين أسألك بمفاتح الغيب التي

ال يعلمها إال أنت أن تصيل عىل حممد وآل حممد وأن تفعل يب كذا وكذا)

ويذكر حاجته.

ثم يقول( :اللهم أنت ويل نعمتي والقادر عىل طلبتي تعلم حاجتي

فأسألك بحق حممد وآله عليه وعليهم السالم ّملا((( قضيتها يل) ،ثم يسأل
فإنا تقىض إن شاء اهلل تعاىل.
حاجته هّ

وقد ورد أهنا تورث دار الكرامة ودار السالم وهي اجلنة.
س -1هل جيوز ذكر البسملة بعد احلمد وقبل (وذا النون) يف الركعة

االوىل وقبل (وعنده مفاتح الغيب) يف الركعة الثانية؟
ج  -جيوز.

((( ويف نسخة أخرى (إال قضيتها) ً
بدال عن ( ّملا قضيتها).
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س -2هل ينتهي وقت صالة الغفيلة بدخول صالة العشاء؟

ج  -ينتهي وقتها بذهاب احلمرة املغربية  -وهي احلمرة التي تكون يف

جهة املغرب.-

س -3هل جيوز أداء صالة الغفيلة بعد االنتهاء من صالة العشاء وهل

تسمى بعد ذلك بصالة الغفيلة؟
ج  -نعم جيوز.

س -4إذا انتهى وقت صالة الغفيلة هل يستحب قضاؤها؟
ج  -نعم يستحب قضاؤها يف الليل او النهار؟

س -5لو قرأت سهو ًا سورة اإلخالص بدالً عن آية (وعنده مفاتح

الغيب) وتذكرت قبل الفراغ من سورة اإلخالص ،فهل جيوز يل قطعها
وقراءة آية (وعنده مفاتح الغيب)؟

ج  -ال جيوز قطع سورة االخالص عىل االحوط وجوب ًا ،وجيوز بعد

اكامهلا قراءة آية (وعنده مفاتح الغيب).
تنبيه:

جيوز اإلتيان بصالة الغفيلة بقصد ركعتني من نافلة املغرب فيكون ذلك

من تداخل املستحبني ،بمعنى أن يأيت بركعتني بالكيف ّية السابقة ويقصدمها
صالة الغفيلة ونافلة املغرب.
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وهي ركعتان يقرأ يف كل واحدة منهام بعد احلمد سبع سور ،واألوىل

اإلتيان هبا عىل هذا الرتتيب( :الفلق ثم الناس ،ثم التوحيد ،ثم الكافرون،

ثم النرص ،ثم األعىل ،ثم القدر).
السادسة :صالة الليل

وهي ( )11ركعة كالتايل:
 -1ثامن ركعات بعنوان (صالة الليل) كل ركعتني بتشهد وتسليم،

ويقرأ يف كل ركعة سورة بعد احلمد.

 -2ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).
يقرأ يف الركعة االوىل :احلمد  +سورة الناس ،ثم يركع ويسجد.
ويقرأ يف الركعة الثانية :احلمد  +سورة الفلق ،ثم يركع ويسجد ويتشهد

ويسلم.

وال قنوت يف صالة الشفع ،وإن كان جيوز االتيان به برجاء املطلوبية -

كام تقدم يف بحث القنوت.-

 -3ركعة الوتر« ركعة واحده » بعد صالة الشفع
يقرأ فيها :احلمد  +سورة االخالص (ثالث مرات)  +املعوذتني (كل

واحدة مرة) ثم يقنت ،ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم.
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ووقتها من أول الليل اىل الفجر ،فيجوز االتيان هبا بعد صالة املغرب

والعشاء مبارشة ،وإن كان االحوط استحباب ًا واألفضل أن يصليها بعد
منتصف الليل ،وأفضل أوقاهتا وقت السحر وهو الثلث األخري من الليل.

تنبيهات:

التنبيه األول :هل جيوز االقتصار يف صالة الليل عىل بعض ركعاهتا او

يلزم ملن أراد أن يصليها أن يأيت بجميع ركعاهتا؟

ج  -جيوز االقتصار عىل بعضها ،فيجوز االقتصار عىل الشفع والوتر بل

جيوز االقتصار عىل الوتر خاصة.

التنبيه الثاين :مجيع النوافل تُصىل كل ركعتني بتشهد وتسليم ،ويستثنى

من ذلك موردان:

فإنا ركعة واحدة بتشهد وتسليم.
 .1صالة الوتر هّ

 .2صالة الشفع والوتر عند االتيان هبام متصلتني فيصريان ثالث ركعات

بتشهد وتسليم ،حيث يوجد طريقتان لصالة الشفع والوتر:

الطريقة االوىل :أن تصليهام منفصلتني ،فتكرب للشفع وتقرأ وتركع

وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها وال تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد

وتسلم ،ثم تقوم وتصيل الوتر بتكبري وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد

وتسليم.
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الطريقة الثانية :أن تصليهام مع ًا بتشهد وتسليم وكالتايل :تكرب وتقرأ

وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ وال تقنت وتركع وتسجد
وتتشهد وال تسلم ،ثم تقوم لصالة الوتر وال تكبري فيها فتقرأ وتقنت وتركع
وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثالث :ليس هناك دعاء معني يف قنوت الوتر ،وإن كان يستحب

قراءة دعاء الفرج« :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،ال إله إال اهلل العيل العظيم،

سبحان اهلل رب الساموات السبع ،ورب األرضني السبع ،وما فيهن وما بينهن

ورب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني».

كام يستحب أن يدعو بعد القنوت بام دعا به االمام أبو احلسن موسى

وهو« :هذا مقام من حسناته نعمة منك ،وشكره ضعيف وذنبه عظيم ،وليس

لذلك إال رفقك ورمحتك ،فإنك قلت يف كتابك املنزل عىل نبيك املرسل
ونَ وبِ أْالَ ْس َح ِ
ون﴾ طال واهلل
ار ُه ْم َي ْس َتغ ِْف ُر َ
﴿كَانُوا َقلِيلاً ِم َن ال َّل ْي ِل َما َي ْه َج ُع َ

هجوعيّ ،
وقل قيامي وهذا السحر ،وأنا أستغفرك لذنويب استغفار من ال

يملك لنفسه رض ًا وال نفع ًا وال موت ًا وال حياة وال نشور ًا﴾ ،ويستحب أن
يستغفر ألربعني مؤمن ًا أموات ًا وأحيا ًء.

وأن يقول سبعني مرة( :أستغفر اهلل ريب وأتوب إليه) ثم يقول( :أستغفر

اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم ،ذو اجلالل واإلك��رام ،جلميع ظلمي

وجرمي وإرسايف عىل نفيس وأتوب إليه) ،سبع مرات ،ويقول سبع مرات:

(هذا مقام العائذ بك من النار) ثم يقول( :رب أسأت وظلمت نفيس ،وبئس
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ما صنعت ،وهذي يدي جزا ًء بام كسبت ،وهذي رقبتي خاضعة ملا أتيت،
وها أنا ذا بني يديك ،فخذ لنفسك من نفيس الرضا حتى ترىض ،لك العتبى

ال أعود)

ثم يقول( :العفو) ثالثامئة مرة.
ويقول( :رب اغفر يل وارمحني وتب عيل ،إنك أنت التواب الرحيم).

هذا متام الكالم يف بعض الصلوات املستحبة ،واحلمد هلل اوالً وآخر ًا،

وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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مقدّ مة املعهد
مقدّ مة املؤ ِّلف

9

كتاب الصالة

17

كتاب ال�صالة

األمر األول :فضل الصالة

األمر الثاين :عقوبة تارك الصالة

5
15
17

19

األمر الثالث :االستخفاف بالصالة

20

الفصل األول أعداد الصلوات الواجبة

27

املق�صد الأول عدد ال�صلوات

25

الفصل الثاين أعداد الصلوات املستحبة

29

املقدّ مة االوىل الطهارة

37

املق�صد الثاين مقدّ مات ال�صالة

35

القسم األول :الطهارة من احلدث

37

حلدَ ث األكرب
النحو الثاين :ا َ

37

النحو األول :احلدث االصغر

القسم الثاين :الطهارة من اخلبث

املقدّ مة الثانية أوقات الصالة

الفصل األول أوقات الفرائض اليومية
اوالً :صالة الصبح :ووقتها من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس.
ثاني ًا :صالة الظهرين (الظهر والعرص) :ووقتهام من ....
ثالث ًا :صالة العشائني (املغرب والعشاء):
رابع ًا :صالة اجلمعة:

37
38

40

40

40

40

42

44
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الفصل الثاين وقت فضيلة الصلوات اليومية

47

املقدمة الثالثة القبلة

52

الفصل الثالث أوقات النوافل

49

املقدمة الرابعة السرت والساتر وا ّللباس

56

الفصل الثاين الساتر الصاليت

61

يشرتط يف لباس املصيل عدة رشوط:
األول :أن يكون طاهر ًا

64

الفصل األول يف السرت

الفصل الثالث لباس املصيل

الثاين :أن يكون مباح ًا عىل االحوط لزوم ًا.

تتميم

56
64

64

65
67

الثالث :أن ال يكون لباس املصيل من أجزاء امليتة النجسة التي حتلها احلياة68 .

الرابع :أن ال يكون من أجزاء السباع او ما ال يؤكل ...

73

السادس :أن ال يكون من احلرير اخلالص للرجال

77

اخلامس :أن ال يكون من الذهب بالنسبة اىل الرجال

املقدمة اخلامسة مكان املصيل

76

80

الفصل األول رشوط مكان املصيل

80

الفصل الثاين مسجد اجلبهة

90

تتميم حكم استدبار قرب املعصوم

89

األمر األول :السجود عىل األرض

91

األمر الثاين :السجود عىل النبات

94

تتميم

متفرقة
الفصل الثالث مسائل ّ

93

97
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97

املسألة الثانية :حكم السجود عىل ما ال يصح السجود عليه سهو ًا

97

املسألة الرابعة :الصالة يف جوف الكعبة وعىل سطحها

99

املسألة الثالثة :حكم السجود مع التقية

98

املسألة اخلامسة :حكم الصالة يف الدار قبل العمل بالوصية

100

املسألة السابعة :حكم الصالة يف الدار إذا كانت ذمة ...

101

املسألة التاسعة :حكم صالة غري املالك يف الدار املتعلقة للخمس

102

املسألة احلادية عرش :الرتدد عىل املساجد

103

املسألة الثالثة عرش :الصالة يف مشاهد األئمة

104

املسألة السادسة :حكم الصالة يف الدار املوروثة...

املسألة الثامنة :حكم الصالة يف الدار املتعلقة للخمس

املسألة العارشة :الصالة يف املساجد
املسألة الثانية عرش :تعطيل املساجد

املسألة الرابعة عرش :يستحب للمصيل أن جيعل أمامه حائ ً
ال ....
املسألة اخلامسة عرش :أماكن يكره فيها الصالة

املق�صد الثالث الأذان والإقامة

الفصل األول استحباب األذان واإلقامة وكيفيتهام
كيف ّية األذان:

كيفية اإلقامة:

الفصل الثاين رشائط األذان واإلقامة
األول :النية

الثاين :العقل

الثالث :اإليامن

100
102
102
103
104

104
107

109
109

109
112
112
112
112
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الرابع :البلوغ يف اإلقامة عىل االحوط لزوم ًا.

112

السادس :الطهارة يف اإلقامة

113

الثامن :الرتتيب

113

اخلامس :الذكورة للذكور
السابع :القيام يف اإلقامة

التاسع :العربية

113

113
114

العارش :أن يكونا عىل النهج العريب

114

الثاين عرش :املواالة

115

احلادي عرش :دخول الوقت

الفصل الثالث مسقطات األذان

الفصل الرابع مسقطات األذان واإلقامة

الفصل اخلامس ما يستحب وما يكره يف األذان واإلقامة
يستحب يف األذان:

يستحب يف اإلقامة:

ما يكره يف األذان واإلقامة:

114

116
119
122
122
122

123

الفصل السادس حكم من ترك األذان واإلقامة
الصورة االوىل :أن يرتكهام عمد ًا

124

إيقاظ وتذكري اإلقبال عىل اهلل عز وجل

125

أفعال الصالة وواجباهتا

131

الفصل الثاين تكبرية االحرام

141

الصورة الثانية :أن يرتكهام سهو ًا

املق�صد الرابع �أفعال ال�صالة وواجباتها
الفصل األول النية

124
124
129

133
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رشوط تكبرية االحرام:

األول :أن تكون باللغة العربية.

515

141
141

الثاين :أن تكون وفق النهج العريب  -ماد ًة وهيئ ًة-

142

الرابع :االستقرار حال التكبري مقابل امليش والتاميل ....

143

السادس :االستقالل عىل االحوط وجوب ًا

144

األمر األول ما جيب قراءته يف الركعة االوىل والثانية

148

األمر الثالث ما يعترب يف القراءة والتسبيحات

159

الثالث :أن تكون يف حال القيام
اخلامس :الرت ّيث قبل التكبري

الفصل الثالث القراءة

األمر الثاين ما جيب يف الركعة الثالثة والرابعة

142
143

148
156

األول :أن يكونا بالعربية  -وسيأيت حكم العاجز عن التعلم.-

159

الثالث :االستقرار بمعنى عدم امليش واجلري

159

الثاين :أن يكونا عن قيام.

159

الرابع :الطمأنينة بمعنى عدم االضطراب وحركة البدن

159

السادس :أداء احلروف وإخراجها من خمارجها عىل النحو ...

160

حكم الرجل:

164

اخلامس :املواالة

األمر الرابع اجلهر واإلخفات

موارد وجوب اجلهر عىل االحوط وجوبا:

160

164
164

موارد وجوب االخفات عىل االحوط وجوب ًا:

165

حكم املرأة:

166

موارد التخيري:

165
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موارد وجوب االخفات عىل االحوط وجوب ًا:

موارد التخيري:

األمر اخلامس حكم من يلحن يف القراءة
حكم سورة الفاحتة:
حالتان:

حكم السورة:

الفقه املي�سر /العبادات
166

167

171
171
172

173

األمر السادس آداب القراءة

173

ما يكره يف القراءة:

175

ما يستحب يف القراءة:

الفصل الرابع الركوع

املقام األول واجبات الركوع

173

176

177

األمر األول :االنحناء بقصد اخلضوع هلل عز وجل.

177

األمر الثالث :الذكر

181

األمر الثاين :القيام قبل الركوع

األمر الرابع :املكث بمقدار الذكر الواجب

األمر اخلامس :استقرار البدن حال الركوع

األمر السادس :القيام بعد الركوع

املقام الثاين آداب الركوع
يستحب يف الركوع:

ما يكره يف الركوع:

تتميم القيام

القيام الركني:

األول :حال تكبرية االحرام

179
182

182

183

184

184

185

186

186

186
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الثاين :قبل الركوع

186

األول :القيام حال القراءة يف الركعة االوىل والثانية.

187

القيام غري الركني:

الثاين :القيام حال التسبيحات يف الركعة الثالثة والرابعة.

الثالث :القيام بعد الركوع.

األمر األول ما يعترب يف القيام
األول :االنتصاب

186
187
187
187
187

الثاين :عدم افراج الرجلني بشكل فاحش

188

الرابع :الطمأنينة عىل االحوط لزوم ًا
اخلامس :االحوط وجوب ًا الوقوف حال القيام عىل القدمني مجيع ًا

188

الثالث :االستقرار

السادس :االستقالل عىل االحوط وجوب ًا

األمر الثاين صالة العاجز عن القيام

188
188

189
189

األمر الثالث حكم من مل يتمكن من الركوع او السجود

191

األمر اخلامس آداب القيام

195

األمر الرابع الصالة عىل الكريس

الفصل اخلامس السجود

لفت نظر :حقيقة السجود

األمر االول واجبات السجود

192
197
197

198

األول :وضع املساجد السبعة عىل األرض :وهي اجلبهة...

198

الثالث :املكث بمقدار الذكر الواجب

200

الثاين :الذكر

الرابع :استقرار البدن حال السجود

199
200
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املسجد
اخلامس :استقرار
َ

202

السادس :وضع املساجد يف حماهلا حال الذكر

202

مسجد اجلبهة أعىل من...
الثامن :أن ال يكون
َ

203

السابع :اجللوس بني السجدتني

203

مسجد اجلبهة أن يكون من ...
التاسع :يعترب يف
َ

205

احلادي عرش :إباحة مسجد اجلبهة عىل االحوط لزوم ًا

206

العارش :طهارة مسجد اجلبهة

األمر الثاين املقدار الواجب وضعه من املساجد عىل االرض
املسجد األول :اجلبهة

املسجد الثاين والثالث :الكفان

املسجد الرابع واخلامس :الركبتان

املسجد السادس والسابع :إهباما القدمني

205

206
207
209

210

210

األمر الثالث حكم من مل يتمكن من السجود الرشعي

211

األمر اخلامس آداب السجود

214

األمر الرابع حكم نسيان السجدة والسجدتني
يستحب يف السجود:
ما يكره يف السجود:

األمر السادس سجود التالوة

ويستحب السجود يف أحد عرش موضع ًا:

األمر السابع ما يعترب يف سجود التالوة
األمر الثامن سجود الشكر

ويستحب يف سجود الشكر أمور:

الفصل السادس التشهد

212

214

217
217
218

219

220

221
223
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األمر االول كيف ّية التشهد

األمر الثاين ما يعترب يف التشهد

األمر الثالث حكم نسيان التشهد
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223
224

225

األمر الرابع حكم الشك يف التشهد

226

األمر اخلامس آداب التشهد

228

للشك يف التشهد صورتان:
يستحب يف التشهد:

الفصل السابع التسليم

األمر األول كيف ّية التسليم

األمر الثاين ما يعترب يف التسليم

األمر الثالث حكم نسيان التسليم

226
228

230

230
231

231

األمر الرابع حكم الشك يف التسليم

232

تتميم

234

تنبيهان

233

األمر األول الرتتيب

234

األمر الثالث القنوت

236

األمر الثاين املواالة

حكم من ترك القنوت
آداب القنوت

األمر الرابع التعقيب

235

239

240
240

الفصل الثامن مكروهات الصالة

242

مبطالت الصالة

247

املق�صد اخلام�س مبطالت ال�صالة

245
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األول :أن تفقد الصالة شيئ ًا من أجزائها ....

247

الثالث :التكفري عىل األحوط لزوم ًا

248

الثاين :احلدث أثناء الصالة

247

الرابع :االلتفات عن القبلة من دون عذر ...

248

السادس :تعمد البكاء عىل االحوط لزوم ًا
السابع :ما كان ماحي ًا لصورة الصالة عند املترشعة

251

252

الثامن :األكل والرشب

254

اخلامس :القهقهة

حكم إدخال صالة يف صالة

251

253

حكم رشب املاء أثناء النافلة

255

ّ
الشك يف عدد الركعات عىل ...
العارش:

257

التاسع :التأمني

احلادي عرش :الزيادة العمد ّية بل والسهوية يف بعض املوارد.
متعمد ًا
الثاين عرش :التك ّلم يف الصالة ّ
فوائد ثالث:

تتميم

256
257

257

260

262

أحكام السالم والتحيات يف الصالة وغريها

262

أحكام الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وآله يف الصالة وغريها

269

صالة اآليات

273

ختام

املق�صد ال�ساد�س �صالة الآيات

الفصل األول موارد وجوب صالة اآليات

الفصل الثاين وقت صالة اآليات

269
271

273
275
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الصورة االوىل :صالة اآليات للخسوف والكسوف:..
الصورة الثانية :صالة اآليات للزلزلة واهلزة ،وغريها

الفصل الثالث كيف ّية صالة اآليات

الفصل الرابع أحكام صالة اآليات
احلكم األول:

احلكم الثاين:
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276
276
279

282
282
282

احلكم الثالث:

282

احلكم اخلامس:

283

احلكم الرابع:

احلكم السادس:

احلكم السابع:

283

284

284

الفصل اخلامس ما يستحب يف صالة اآليات

285

صالة القضاء

289

املق�صد ال�سابع �صالة الق�ضاء

287

الفصل األول ما جيب قضاؤه وما ال جيب

289

الفصل الثالث قضاء الصلوات املستحبة

302

الفصل الثاين قضاء املعذور

300

الفصل الرابع قضاء الولد الذكر األكرب ما فات أباه

304

األمر الثاين موارد سقوط القضاء عن الولد األكرب

310

األمر األول رشوط قضاء الولد األكرب ما فات أباه
تتميم

وظيفة من عليه واجبات رشعية عند ظهور أمارات املوت
اوالً :إذا كان عليه صالة او صيام

304

312

312
312
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ثاني ًا :أن يكون عليه دين مايل للناس
ثالث ًا :أن يكون عليه يشء من احلقوق الرشعية مثل الزكاة...

املق�صد الثامن �صالة اال�ستئجار وما يلحقها من �أحكام النيابة واالجارة

313

314
315

صالة االستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة واالجارة

317

األمر الثاين النيابة عن األحياء يف املستحبات

317

األمر االول النيابة عن األحياء يف الواجبات
التنبيه األول :معنى رجاء املطلوبية

التنبيه الثاين :الفارق بني النيابة واهداء الثواب

األمر الثالث النيابة عن األموات

األمر الرابع االستئجار عن األحياء

317

318
319

320

321

األمر اخلامس االستئجار عن األموات

322

األمر السابع حكم األجري لو استأجر غريه

327

الفصل األول استحباب صالة اجلامعة

333

األمر السادس ما يعترب يف األجري
املق�صد التا�سع �صالة اجلماعة

323
331

الفصل الثاين موارد مرشوعية اجلامعة وعدم مرشوعيتها

335

األمر الثاين املوارد التي جتب فيها اجلامعة

336

األمر األول موارد مرشوعية اجلامعة

األمر الثالث موارد عدم مرشوعية اجلامعة

الفصل الثالث أحكام النية يف اجلامعة
احلكم األول:

احلكم الثاين:

احلكم الثالث:

335

337

341
341
342
342

���������������������
احلكم الرابع:

احلكم اخلامس:

احلكم السادس:

الفصل الرابع كيف ّية إدراك صالة اجلامعة

الفصل اخلامس ما يعترب يف اجلامعة
حكم املأموم املرأة:

الفصل السادس رشوط إمام اجلامعة

الفصل السابع أحكام اجلامعة
احلكم األول:

احلكم الثاين:
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342

343
344

347

351

352
359

366
366
368

احلكم الثالث:

369

احلكم اخلامس:

373

احلكم الرابع:

372

احلكم السادس:

374

احلكم الثامن:

375

احلكم السابع:

احلكم التاسع:

احلكم العارش:

374

376

377

احلكم احلادي عرش:

377

احلكم الثالث عرش:

379

احلكم اخلامس عرش:

379

احلكم الثاين عرش:

احلكم الرابع عرش:

378

379
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الفصل الثامن آداب صالة اجلامعة
ما يستحب يف اجلامعة:

آداب اإلمام:

آداب املأموم:

ما يكره للمأموم:

املق�صد العا�شر �صالة امل�سافر
الفصل األول

رشوط قرص الصالة

الرشط األول :قصد املسافة

الرشط الثاين :استمرار القصد ولو حك ًام

ّ
الرتخص
الرشط الثالث :أن يصل إىل حدّ

380

380

380

381
382
383

385

385
385
391

393

الرشط الرابع :أن يعلم او يطمئن بعدم حت ّقق يشء ...
الرشط اخلامس :أن يكون سفره مباح ًا

398

مقر له ...
الرشط السابع :أن ال يكون ممن ال ّ

402

الرشط السادس :أن ال يكون سفره للصيد هلو ًا
الرشط الثامن :أن ال يكون كثري السفر

396

401

402

العنوان األول من كان السفر مقدّ مة لعمله

405

العنوان الثالث كثري السفر لغرض آخر

418

الكثرة الفعلية والتقديرية

419

العنوان الثاين من كان السفر مهنة له
تتميم

الفصل الثاين قواطع السفر
األول :املرور بالوطن

413
419

421

421
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الثاين :قصد اإلقامة يف مكان معينّ عرشة أيام
ما يعترب وما ال يعترب يف اإلقامة
الثالث :بقاء املسافر يف ّ
خاص ثالثني يوم ًا
حمل
ّ

الفصل الثالث احكام الصالة يف السفر
تتميم

التخيري بني القرص واالمتام

املق�صد احلادي ع�شر �صالة اجلمعة
صالة اجلمعة

األمر األول كيف ّية صالة اجلمعة
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427
428
435
437
440

440
443

445
445

األمر الثاين ما يعترب يف وجوب صالة اجلمعة

446

األمر الرابع ما يعترب يف وجوب احلضور

448

األمر الثالث ما يعترب يف صحة صالة اجلمعة

446

األمر اخلامس الرشوط املعتربة يف وجوب احلضور يف الصورة االوىل

448

اخللل الواقع يف الصالة

453

املق�صد الثاين ع�شر اخللل الواقع يف ال�صالة
الفصل األول قواعد اخللل يف الصالة
القاعدة االوىل:

القاعدة الثانية:

القاعدة الثالثة:

القاعدة الرابعة:

القاعدة اخلامسة:

القاعدة السادسة:
القاعدة السابعة:

451

453
453
453

454
454
454
455
455
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القاعدة الثامنة:

املوارد التي يفوت فيها حمل التدارك

455

456

املورد األول :الدخول يف الركن الالحق.

456

املورد الثالث :اخلروج من الفعل الذي جيب فيه فعل ذلك املنيس

458

املورد الثاين :اخلروج من الصالة.

الفصل الثاين الشك يف الصالة

457
461

األمر األول الشك يف حدوث املبطل

461

األمر الثالث الشكوك التي ال ُيعتنى هبا

463

األمر الثاين الشك يف إتيان الصالة

املورد األول :الشك يف الصحة بعد فراغ

املورد الثاين :الشك يف وجود اليشء بعد الفراغ

462

463

464

املورد الثالث :الشك يف وجود اجلزء السابق بعد الدخول يف غريه

465

أمثلة الشك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف اجلزء...

466

أمثلة الشك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف اجلزء ...

465

أمثلة الشك يف اجلزء السابق بعد الدخول يف مقدمة ...

466

مثال الشك يف رشط الصالة:

469

املورد الرابع :شك كثري الشك والوسوايس
أمثلة الشك يف األفعال:

أمثلة الشك يف الركعات:

املورد اخلامس :شك االمام واملأموم

املورد السادس :الشك بعد خروج الوقت

املورد السابع :الشك يف عدد ركعات النافلة

األمر الرابع الشك يف عدد ركعات الفريضة

467

469
470

472
473

473

474
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أحكام الشك يف الركعات
احلكم األول:

احلكم الثاين:
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474
474
475

احلكم الثالث:

475

احلكم اخلامس:

478

احلكم الرابع:

475

األمر اخلامس الشك يف أجزاء النافلة

478

الفصل الرابع صالة االحتياط

482

الفصل الثالث قطع الفريضة
كيف ّية صالة االحتياط:

480
482

ويعترب يف صالة االحتياط ُأمور:

483

األمر األول :كيف ّية سجود السهو

487

الفصل اخلامس سجود السهو

األمر الثاين :ما يعترب يف سجود السهو

األمر الثالث :موارد وجوب سجود السهو

487

488

488

األمر الرابع :أحكام الشك يف سجديت السهو

491

احلكم الثاين:

492

احلكم األول:

491

احلكم الثالث:

492

احلكم اخلامس:

493

احلكم الرابع:

احلكم السادس:

احلكم السابع:

492

493

493

528

الفقه املي�سر /العبادات
احلكم الثامن:

493

الفصل السادس قضاء األجزاء املنسية

494

خامتة

497

ما يعترب يف قضاء السجدة:

495

بعض الصلوات املستحبة

497

كيف ّية صالة العيد

497

االوىل :صالة العيد

الكيف ّية األوىل:

الكيفية الثانية:

وقت صالة العيد

آداب صالة العيد

497

497

498

500

500

الثانية :صالة ليلة الدفن

501

الكيف ّية االوىل:

501

كيف ّية صالة الوحشة
الكيف ّية الثانية:

وقت صالة الوحشة

501

502
503

الثالثة :صالة اول الشهر

503

اخلامسة :الصالة يف مسجد الكوفة لقضاء احلاجة

507

وقت صالة الليل

508

الرابعة :صالة الغفيلة

السادسة :صالة الليل

504
507

