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املقّدمة
ـــوؤاُل، فا�ساأَُلوا  : "الِعلـــُم َخَزاِئـــُن وَمَفاِتيُحـــه ال�سُّ عـــن ر�ســـول اهلل 
يرَحُمكُم اهلل، فاإّنه ُيوؤَجُر فيِه اأربَعٌة: ال�ّساِئُل، واملتعلُِّم، وامل�ستِمعُ، واملِحُبّ 

له")1(.

ين، هو من عمـــدة املفاتيح التي يجب على املوؤمن  ال�ســـوؤال عن عمود الدِّ
ل ما ُيحا�سب عليه  اأْن يفتـــح بها مغاليـــق العلم؛ ذلك اأنَّ ال�سالة هـــي اأوَّ
العبـــد يـــوم القيامة، فـــــــاإْن ُقــــِبـــلــت ُقِبل ما �ِسَواهـــا – كـــمـــا ورد عـــن 
الة ينفع؟!، واأيُّ ُعذٍر عن  -، فاأيُّ علمٍ بعد اجلهل بال�سّ املع�سومني 
تعلُّمهـــا ي�سفع؟!، األي�س العلمـــاء– يف هذا الزمان- مـــلء الأر�س؟، وما 

اأ�سهل الو�سول اإليهم بعد و�سائل الّت�سال احلديثة.

ا بع�س  ر اأحُدنا باأّنه ل يعرف كيف ي�ساأل، اأو قد تغيب عنَّ لكـــن، رّبا تعـــذَّ
الة من حيث ل نعلم،  ت اإىل بطالن ال�سّ ـــا اأدَّ الأحـــكام الّدقيقة التي ربَّ
فرّبـــا �سّلى اأحدنا ل�سنوات عديدة بو�سوٍء باطـل  - مثاًل -، مما ُيوجب 
ا -، حتى ولو  لوات، بل واحلـــّج – اأي�سً عليـــه �سرًعا اإعادة كّل تلـــك ال�سّ
را  كان جاهاًل باحلكم!، ف�ســـاًل عن الإثم والعقاب الإلهّي اإْن كان ُمق�سِّ

الة. يف تعّلم اأحكام ال�سّ

)1( عي���ون اأخب���ار الّر�صا 32/1، ال�صيخ ال�صدوق، �صن���ة الطبع 1404ه�- 1984م، ت�صحيح وتعليق وتقدمي: 
ال�صيخ ح�صني الأعلمّي، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان. 
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ل املهّمة،  وهـــذا الكتيِّب بني يديك -  اأخـــي املوؤمن، واأختي املوؤمنة - ُي�سهِّ
فمـــا عليـــك اإلَّ اأْن تقراأه يوًما واحـــًدا اأو بع�س يـــوم؛ لتكت�سف اإْن كان يف 
�سالتك خلٌل اأو نق�ٌس، وبالّتايل تبادر ب�سوؤال اأهل العلم م�ستعيًنا بكيفّية 

غناه لك. ال�ّسوؤال الذي �سُ

الة، وهذه طريقٌة  ولي�س كثرًيا اأْن ُتبتكر األف طريقة من اأجل تعليم ال�سّ
جديدٌة متوا�سعٌة ناأمل اأْن ينتفع بها املوؤمنون واملوؤمنات، واأْن يجعلنا اهلل 
َلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن *  ِذيَن ُهْم َعَلى �سَ ا {َوالَّ تعاىل واإيَّاكم من امل�سلني حقًّ

ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْو�َس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن})2(. اأُْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن * الَّ

واحلمد هلل رّب العاملني.

املجل�س الإ�صالمّي العلمائّي
دائرة الّثقافة والّتبليغ  

)2( املوؤمنون: 11-9.
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الكتيِّب؟ هذا  مع  تتعامل  •كيف 
1- �سع عالمة على جوابك املنا�سب )نعم(، اأو )ل(.

، فهذا  ل ، اأو  نعم 2- فاإن كانت العالمة على الإجابة احلمراء 
يعنـــي اأنَّ هنـــاك خلاًل بح�سب راأي بع�ـــس الفقهـــاء، اأو كلِّ الفقهاء، واأنَّ 
عليـــك الّتاأّكد من راأي الفقيه الذي تقلِّده من خالل مراجعة اأهل العلم، 

رورة اأنَّ عملك باطل، اأو �سالتك غري �سحيحة. وهو ل يعني بال�سّ
؛  ل ، اأو  نعم 3- واإن كانـــت العالمـــة علـــى الإجابـــة الزرقـــاء 
نـــا مل جند خلاًل يف عملك بح�سب مـــا بحثنا عنه من اآراء  فهـــذا يعني اأنَّ

الفقهاء.
4- اقراأ امل�سائل بالّت�سل�سل، لأنَّ بع�س امل�سائل تعتمد على فهم ما قبلها.

• تنبيهات
1. اإنَّ مـــا ذكرنـــاه يف فقرات )هل تعل��م؟(، وما اأوردنـــاه من كيفّيات 
الأعمـــال، و�ســـرح الكلمـــات وامل�سطلحات اإّنـــا هو بح�ســـب راأي بع�س 
الفقهـــاء، مـــع الهتمـــام بوافقـــة الحتيـــاط، اأو قـــول امل�سهـــور، ولي�س 
رورة اأْن يكون حمـــلَّ اّتفاٍق جلميع الفقهاء، وقد دعت احلاجة اإىل  بال�سّ

اإيراده؛ لإي�سال مطالب هذا الكتّيب ب�سورٍة اأف�سل.
2. الهدف الأ�سا�سّي لهذا الكتيِّب هو اكت�ساف موا�سع اخللل يف �سالتنا؛ 

كي ُن�سِلحها.
3. بذلنا ما بو�سعنـــا؛ من اأجل ت�سهيل العبارات وتب�سيط املطالب، ولكن 
- مـــع ذلك - ينبغـــي على القارئ الكـــرمي اأْن يتاأنَّى يف قـــراءة امل�سائل، 

ا. فم�سائل الفقه -بطبيعتها- دقيقٌة جدًّ
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تمهيد

 المقدمة األولى : الطهارة

 المقدمة الثانية: الستر واللباس

 المقدمة الثالثة : المكان

 المقدمة الرابعة: الوقت

المقدمة الخامسة: الِقبلة

المقدمة األخيرة: اآلذان واإلقامة
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• متهيٌد
)1( هل قلَّدت الفقيه العادل اجلامع ل�سرائط املرجعّية؟                                     

لنعم                   
 ت�ستطيـــع اأْن تعـــرف املرجـــع الـــذي يجـــب عليـــك تقليده باأحـــد هذين 

الّطريقني:
اأ- �سهـــادة رجلني عادلني من املجتهدي��ن - اأو القريَبني من الجتهاد - 
علـــى اأنَّ فالًنا هو املرجع اجلامع لل�ّسرائط، ومل تعار�صها �سهادة اأخرى 

خمالفٌة لها. 
يـــاع يف الأو�صاط  ب- اأْن يح�ســـل لـــك العلـــم، اأو الطمئنـــان ب�سبب ال�سَّ
العلمّي��ة، كاأْن يكـــون فالن معروًفا يف احلـــوزات العلمّية وبني اأهل العلم 

باأّنه املرجع اجلامع لل�ّسرائط.

)2( فهـــل اعتمدت يف ت�سخي�سك للمرجـــع الذي قلَّدته على اأحد هذين 
لنعم الّطريقني؟                        

)3( لـــو قلَّدت جمتهـــًدا، ثّم �سككـــت يف اأّنه جامٌع لل�ّسرائـــط اأو ل، فهل 
قت؛ لتطمئّن من اأنَّه بالفعل جامٌع لل�سرائط؟                                                                   فح�صت وحتقَّ

لنعم                   
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هل تعلم؟
يها   اأنَّ جميع الأعمال - من �سالة، و�سيام، وحّج، وغريها - التي توؤدِّ
مـــن دون تقليد تكـــون باطل��ًة اإذا مل تطابق الحتيـــاط، اأو فتوى املرجع 

الذي يجب عليك تقليده.

نا  ه يجب علينا تعّلم امل�سائل التي نكون يف معر�س البتالء بها، واأنَّ  اأنَّ
ل ُنعـــذر يـــوم القيامة اإذا خالفنـــا الّتكليف ب�سبب تق�سرينـــا يف تعلُّمها، 

ونكون من الع�ساة واملذنبني -اأجارنا اهلل تعاىل واإّياكم-.
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الف�صل الأّول
الة مقّدمات ال�صَّ

د من �سالمة املقّدمات الّتالية: قبل اأْن ت�سلِّي تاأكَّ

املقّدمة الأوىل: الّطهارة

هل تعلم؟
الة، بعنـــى اأنَّه لو كان   اأنَّ الّطهـــارة من احلدث �ص��رط واقعّي لل�سّ
و�ســـووؤك اأو غ�سلـــك باطلني، فـــاإنَّ جميـــع �سلواتك التـــي �سّليتها بذلك 
الو�ســـوء، اأوالغ�سل تكون باطلـــة! حّتى لو �سّليت �سبعـــني �سنة!  وحّتى لو 

كنت جاهال باحلكم!، فينبغي الّتاأّكد من �سّحة الو�سوء، والغ�سل.

 اأنَّ كلَّ �سيٍء اإذا كان طاهًرا، ثم �سككت يف اإ�سابة النجا�سة له، حتكم 
باأنَّه طاهر.

ـــك لو كنـــت على طهـــارة - اأي على و�ســـوٍء مثاًل -، ثـــمَّ بعد ذلك   اأنَّ
�سككـــت يف زوال الّطهـــارة )مثـــاًل: �سككت يف خروج الّريـــح، اأو ح�سول 
الّنوم(، فاإّنـــك تبني على بقاء احلالة ال�ّصابق��ة )الّطهارة(، فت�ستطيع 

اأْن ت�سّلي، وتزاول اأيَّ �سيٍء م�سروط بالّطهارة.
 

يح(، ثمَّ  ـــر )مثاًل: كنت تعلم بخـــروج الرِّ  وهكـــذا لو كنت غري متطهِّ
اأت  �سككت بعـــد ذلك يف ح�سول الّطهارة )اأي �سككـــت يف اأّنك هل تو�سّ
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بعـــد خروجك مـــن بيت اخلالء، اأم ل؟(، فاإّنك تبنـــي على بقاء احلالة 
الة. اأ اإذا ما اأردت ال�سّ ر، فتتو�سَّ ال�ّصابقة؛ وهي اأّنك غري ُمتطهِّ

ـــالة، فاإنَّ �سالتك  ـــه لو �سككـــت يف الّطهارة بعد الف��راغ من ال�سّ  اأنَّ
�سحيحـــة، ولك��ن يجـــب اأْن تتّطهر ملا بعدهـــا من �ســـالٍة، اأو غريها من 

الأمور امل�سروطة بالّطهارة. 

 اأنَّ ال�ّسخ�ـــس الو�سوا�ســـّي - وكـــذا كثري ال�سّك - ، عليـــه اأْن ل يعتني 
ة كلِّ فعل �سّك  ـــه، فال ُيعيـــد اأيَّ �سيٍء من و�سوئه، بل يبني على �سحَّ ب�سكِّ
يف �سّحتـــه )الو�صوا�ص��ّي: هو مـــن كانت �سكوكه غـــري عقالئّية؛ ول يهتمُّ 
ه. كثرُي ال�ّص��ّك: هو الذي ل مت�سي عليه ثالث �سلواٍت  العقـــالء بثل �سكِّ

اإلَّ وي�سّك يف واحدٍة منها(. 

ه فيها، فلو   اأنَّ الو�سوا�ســـّي ل اعتبار بعلمه بالّنجا�سة ف�ســـاًل عن �سكِّ
كان يعلـــم بنجا�سة ثوبه – مثاًل - لزمه اأْن ل يعتني بهذا العلم، بل يبني 

على طهارته.

ـــه ُي�ص��رط يف املـــاء املُ�ستعمل يف حت�سيـــل الّطهـــارة – الو�سوء،   اأنَّ
والغ�ســـل - اأْن يكـــون طاه��ًرا، ومباًحا، )فال ت�ستعمل مـــاًء ميلكه غريك 
مـــن دون ر�ســـاه(، واأْن يكون مطلًق��ا )اأي ل يكون م�ساًفا لـــه الألوان، اأو 

الع�سري، اأو غريها من الأ�سياء بن�سبة كثرية مّما يفقده �سفة املاء(.
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اأّوًل: الّطهارة من اخلبث
اخلبث: ُيق�سد به املواّد الّنج�سة، وهي:

1+2- البول والغائط: من الإن�سان، ومن احليوان الذي ل ُيوؤكل حلمه، 
ب�ســـرط اأْن يكون مـــن �سنف احليوانـــات التي ي�سيل َدُمهـــا باندفاع عند 

الّذبح، كالقّط، والكلب، والفاأر، ونحوها.

3- املن��ّي: من الإن�ســـان، اأو من احليوان الذي ي�سيـــل دمه باندفاع عند 
الّذبح. 

ت بالّذبح ال�ّسرعّي،  4- امليتة: وهي جّثة الإن�سان، واحليوان الذي مل مَيُ
ب�ســـرط اأْن يكـــون من �سنف احليوانـــات التي ي�سيل دمهـــا باندفاع عند 

الذبح.

5- ال��دّم: مـــن الإن�ســـان، ومن احليـــوان الذي ي�سيل دمـــه باندفاع عند 
الّذبح.

6+7- الكلب واخلنزير الرّبيان.

8- الكاف��ر: وهـــو املنكر لالألوهّية، اأو الّتوحيد، اأو ر�سالة الإ�سالم، اأو ما 
رورة اأّنه من الإ�سالم. ُيعلم بال�سّ

9- اخلمر: واملُ�سِكرات ال�ّسائلة بالأ�سالة.
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10- الفقاع: وهو �سراب خم�سو�س مّتخذ من ال�ّسعري – غالًبا -.
11- عـــرق اجلنب من احلرام: وهو عـــرق ال�ّسخ�س الذي اأجنب ب�سبٍب 

حمّرم - والعياذ باهلل - على خالف بني الفقهاء يف جنا�سته.

مة – ماعدا  �س ثوبك، اأو بدنك باإحدى املواد الّنج�سة املتقدِّ )4( لو تنجَّ
رت مو�سعها باملاء القليل  البول -، فهل اأزلتها من ثوبك، اأو بدنك، ثّم طهَّ
تني، اأو باملاء الكثري - وهو ما ل يقلُّ وزنه عن 377  - كوب املاء مثاًل - مرَّ
ة واحدة، مع ع�سر الّثوب  كيلـــو تقريًبا -، اأو باملاء املّت�ســـل باحلنفّية مرَّ

لنعم بعد كلِّ غ�سلة؟                                       

�س بدنك بالبول، فهل اأزلته باملاء - هذا اإذا كان البول رطًبا،  )5( لو تنجَّ
رت املو�سع بغ�سله  ، فال حاجة لإزالته حينئٍذ -، ثمَّ بعد ذلك طهَّ اأما لو جفَّ

لنعم تني - قبل اأْن ت�سلِّي؟           باملاء – مرَّ

�ســـت ثيابك بالب��ول، فهل اأزلته باملاء، ثـــّم طّهرت مو�سعه  )6( لـــو تنجَّ
ة ؟                                                                 تني- مع ع�سر الّثوب يف كلِّ مرَّ بغ�سلِه باملاء - مرَّ

لنعم

)7( هـــل تغ�سل خمرج البول بعد الّتخلِّي باملـــاء القليل اأو الكثري -كماء 
تني؟                                                                 الإبريق، اأو املاء املت�سل باحلنفية – مرَّ

لنعم
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جل، لـــو تخّليت من البول، ثمَّ َخَرَجْت بعد ذلك رطوبٌة  )8( بالّن�سبة للرَّ
ها بـــول، فهل كنت قد ا�ستـــرباأت بعد  مـــن خمرج البـــول، و�صكك��ت يف اأنَّ

لنعم البول؟                 

تو�صيح:
ى مـــن البول يف  ال�صت��راء م��ن الب��ول: هو طريقـــٌة ل�ستخـــراج ما تبقَّ
املجـــرى، وكيفّيته: اأْن مُي�سح من فتحة ال�سرج اإىل اأ�سل الق�سيب ثالث 
مـــرات، ثمَّ من اأ�ســـل الق�سيـــب اإىل احل�سفة بع�سره ثـــالث مّرات، ثم 

ع�سر احل�سفة بجذبها ثالث مرات .
                                                                                           

ب��ت لب�ـــس اجللـــد )كاحلزام اجللـــدّي(، اأو حمـــل اجللد  )9( هـــل جتنَّ
ـــالة، اإذا كان – اجللد -  )كمحفظـــة النُّقـــود اجللدّيـــة( يف اأثنـــاء ال�سّ
ـــا وم�ستـــورًدا من بـــالد الكفـــار، ومل تعلم بتذكيته علـــى الّطريقة  طبيعيًّ

لنعم ال�ّسرعّية؟                          
                                                                                   

الة يف �ســـيٍء من اأجزاء احليـــوان الذي يحُرم  ب��ت ال�سّ )10( هـــل جتنَّ
اأكُله، فلم يكن على بدنك، اأو ثيابك �سعرٌة من قّط )�سّنور( – مثاًل -؟                                                

لنعم                  

)11( لـــو كنـــت قد راأيـــت جنا�سًة يف امل�سجد، فهـــل ب��ادرت اإىل اإزالتها  
الة، مادام وقتها ُمتَّ�سًعا؟ مت ذلك على ال�سّ وتطهريه منها وقدَّ

لنعم                   
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هل تعلم؟
ه ُي�صرط يف املاء امل�ستعمل يف الّتطهري من اخلبث اأْن يكون طاهًرا   اأنَّ
�س بجّرد مالقاة النجا�سة، واأّما  �س، فاملـــاء القليل يتنجَّ )اأي غري ُمتنجِّ
�س اإذا تغرّي لونه، اأو طعمـــه، اأو رائحته بالّنجا�سة(،  املـــاء الكثري، فيتنجَّ
واأْن يكـــون مطلًقا )اأي ل يكـــون م�ساًفا له الألوان، اأو الع�سري، اأو غريها 

من الأ�سياء بن�سبة كثرية مّما يفقده �سفة املاء(.

ـــه ل يطُهـــر خم��رج الب��ول اإّل باملاء، اأّمـــا خمرج الغائ��ط، فيمكن   اأنَّ
تطهريه ب�سح املخرج بثالثة اأحجار طاهرة، اأو ثالث قطع من القما�س، 
ونحوهـــا ب�سرط اأْن ل يكون الغائط قد تعّدى مو�سع امَلْخَرج، وب�سرط اأْن 
ر حينئٍذ  ل ُت�سيـــب املخـــرج جنا�سة اأخـــرى - كالّدم مثـــاًل -، واإل فيطهَّ

باملاء فقط. 

  اأنَّ الّنجا�ســـة ل تنتقـــل اإىل بدنـــك، اأو لبا�سك، اأو اأّي �ســـيء اآخر اإل 
بوا�سطـــة الّرطوب��ة امل�صري��ة الناقل��ة، كاأْن تكون نف�س املـــاّدة النَّج�سة 
رطبـــة، فت�سري الّنجا�سة بالقاة رطوبتها وانتقالها اإىل بدنك، اأو تكون 

يُدك التي ل م�ستها رطبة – مثاًل -.

ـــه ل ي�ســـتط يف الّتطهري اأْن يزول لون الّنجا�ســـة، اأو رائحتها عن    اأنَّ
�س، بل يكفي زوال عني الّنجا�سة، واآثارها باملاء. املو�سع املتنجِّ
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  اأنَّ البـــول والغائـــط اإذا كانا من حي��واٍن يحلُّ اأكل��ه، فهما طاهران 
ولي�ســـا جن�ســـني كروث وبول البقـــر، والغنم، واخليـــول، واحلمري، ونحو 

ذلك.

 اأنَّ �ســـوف امليتة – غـــيـــر ميتة جن�س الــعـــني كالكلب واخلـــنــــزيـــر 
الربيـــني -، و�سعرها، وري�سها، وعظمهـــا، وقرنها، واأظفارها، وما �سابه 

ذلك من الأجزاء التي ل حتلها احلياة هي طاهرة.

  اأنَّ ميتة احليوان الذي ل ي�صيل دمه باندفاع عند الّذبح هي طاهرة 
مك، والَوَزغ، والعقرب، واخلنف�ساء، وما �سابه. كميتة ال�سَّ

  اأنَّ دم احليـــوان الـــذي ل ي�صيل دمه باندفاع ل��و ذبح هو طاهر كدم 
مك، والبعو�س. ال�سَّ

  اأنَّه ل ي�سّر ب�سّحة �سالتك اأْن يكون على ثوبك، اأو بدنك �سيء مّما 
يلي:

1- دم الق��روح واجل��روح - التي مل تـــرباأ - اإذا كان يف تطهري الّثوب، اأو 
ة. البدن م�سقَّ

2- ال��ّدم القليل الـــذي ل تبلغ م�ساحته الّدرهـــم - والأحوط اأنَّ م�ساحة 
الّدرهم ت�ساوي عقد الإ�سبع ال�سّبابة -، هذا اإذا مل يكن من دم احلي�س 
والّنفا�ـــس وال�ستحا�سة، ول من دم امليتـــة، والكلب، واخلنزير الرّبيني، 

والكافر.
ه، لأنَّه  الة فيه وحَدَ 3- الّنجا�سة التي ت�سيب امللبو�س الذي ل ت�صّح ال�صّ
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وار، و�ساعة  ل ي�ســـُت العورتني بفـــرده، مثل: اجلوراب، واخلـــامت، وال�سِّ
اليد، وما �سابه.

�سة التي يحملها امل�سلِّي معـــه ول يلب�سها كاملحفظة،  4- الأ�سيـــاء املتنجِّ
غري، ونحوها. والّنقود، واملنديل ال�سّ

ثانًيا: الّطهارة من احلدث الأكر )الُغ�صل(
كيفيَّة الُغ�صل بالّتتيب

1- ُتزيـــل النَّجا�سة عن بدنك، وُتزيل اأيَّ �سيء مينع من و�سول املاء اإىل 
ب�سرة بدنك.

2- عن��د الب��دء بالغت�سال تنوي القربـــة هلل تعاىل، ويكفي الق�سد دون 
حاجة اإىل الّتلّفظ.

قبة بحيث ي�سل املـــاء اإىل ظواهر كلِّ الأجزاء،  3- تغ�ســـل راأ�سك مع الرَّ
واإىل الَب�َسَرة. 

4- ثـــم تغ�سل متـــام اجلانب الأمين مـــن بدنك، فتغ�سل يـــدك ورجلك، 
ة.  وظهرك وبطنك من اجلانب الأمين، والع�سو التنا�سلي وال�ُسرَّ

5- ثم تغ�سل متام اجلانب الأي�سر بنف�س الطريقة ال�سابقة.
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)12( فهل تغت�سل بهذه الكيفيَّة والّرتيب؟ 
لنعم                                                               

هل تعلم؟
 اأنَّ طريقة الغت�ســـال واحدة �سواًء كان عن اجلنابة، اأم احلي�س، اأم 

الّتوبة، اأم غريها من الأغ�سال الواجبة وامل�ستحّبة.

ى بالغ�ص��ل الرمتا�صّي: وهي   اأنَّ هنـــاك طريقة اأخرى للغ�ســـل، وت�سمَّ
اأْن ُتلقـــي بنف�ســـك - دفعًة واحدًة - يف بركة املـــاء، اأو البحر، وما �سابه، 
وتنـــوي - عند انغما�س البدن يف املاء - الغت�سال قربة هلل تعاىل، ولكن 

الغ�سل الّتتيبي اأف�سل من الرمتا�سّي.

 اأنَّ الأغ�ســـال تتداخـــل، فت�ستطيع – مثاًل - اأْن تغت�سل غ�سل اجلنابة، 
وغ�ســـل اجلمعـــة، وغ�سل الّتوبة، وغ�سل الّزيارة، ومـــا �سئت من الأغ�سال 

الواجبة وامل�ستحّبة كلُّ ذلك بغ�سٍل واحٍد  فقط اإذا نويت به اجلميع.

اأ- الّطهارة من اجلنابة
ق اجلنابة بخروج املنّي، اأو باجلماع: وهو دخول  )13( لو اأجَنبت )وتتحقَّ
ولو مقدار احل�سفة - راأ�س الع�سو الّذكورّي - يف الُقبل، اأو الّدبر(، فهل 

لنعم اغت�سلت من اجلنابة قبل اأْن ت�سلِّي؟     
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)14( لـــو اأحَدثـــت يف اأثنـــاء الغ�سل كاأْن خـــرج منك ريـــٌح، اأو بوٌل، فهل 
اأت من  اغت�سلـــت من جديـــد – ناوًيا به امتثال ما يف ذمتـــك -، ثمَّ تو�سّ

لنعم الة؟.                                  اأجل ال�سّ
• مالحظة: هذا احلكم احتياطّي، وهناك اأقوال خمتلفة للفقهاء. 

دت يف  )15( هـــل خَرجت منك رطوبة – اأثنـــاء الغ�سل، اأو بعده -، وتردَّ
لنعم اأنَّها بول اأو منّي؟                  

هل تعلم؟
 اأنَّ غ�ســـل اجلنابة ُيغني عن الو�سوء، فلو اغت�سلت للجنابة، فت�ستطيع 

وؤ. اأْن ت�سلِّي من دون حاجة للتو�سُّ

 اأنَّ املـــراأة قد حتتلم، ويتّتب علـــى ذلك اجلنابة – كالرجل -، فاإذا 
الة. كان ذلك يجب عليها الغ�سل لل�سّ

 اأنَّه ُي�ستحّب ال�سترباء من املنّي: وهو التبّول قبل الغ�سل. 

ب- الطهارة من احلي�س والّنفا�س
ا-؛  اأِت –اأي�سً )16( بعد اأْن اغت�سلِت غ�سل احلي�س، اأو الّنفا�س هل تو�صَّ

الة )والأف�سل اأْن يكون الو�سوء قبل الغ�سل(؟             من اأجل ال�سّ
لنعم                  
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هل تعلمني؟
الة يف فـــتة احلي�س    اأّن احلائ�ـــس والّنف�ســـاء حتـــُرم عليهمـــا ال�سّ
والّنفا�ـــس، ول تق�سيانها بعد ذلك، ولكن لو  وجبت عليهما �سالٌة اأخرى 
لـــوات اليومّية - ك�ســـالة الآيات، فيجـــب اأْن تق�سياها بعد  - غـــري ال�سّ

هر. الطُّ

لوات اليومّية، وتقُعد  اأ يف اأوقات ال�سّ ـــه ُي�ستحب للحائ�س اأْن تتو�سَّ   اأنَّ
يف ُم�ساّلهـــا ُم�ستقبلـــًة الِقبلـــة، وت�ستغـــل بالّت�سبيح والّتهليـــل والّتحميد 

الة على الّنبّي واآله  بقدار �سالتها. وال�سّ

ج- الّطهارة من ال�صتحا�صة
اأِت لكلِّ �سالة – واجبة، اأو  )17( لو كانت ال�صتحا�صة قليلة، فهل تو�سّ

م�ستحّبة – مع تبديل القطنة، اأو تطهريها؟
لنعم                                                               

بح،  )18( لو كانت ال�صتحا�صة متو�ّصطة، فهل اغت�سلِت قبل �سالة ال�سّ
بح، ولكلِّ �سالٍة بعدها – واجبًة، اأو م�ستحّبًة –  اأِت ل�سالة ال�سّ ثمَّ تو�سّ

لنعم مع تبديل القطنة، اأو تطهريها؟           

)19( لـــو كانت ال�صتحا�صة كثرية، فهل اغت�سلـــِت ثالثة اأغ�ساٍل: غ�سٌل 
بـــح، وغ�ســـٌل ل�سالَتـــي الّظهـــر والع�ســـر – جتمعني بني  ل�ســـالة ال�سّ
ا-  التني-، وغ�سٌل ل�سالَتي املغرب والع�ساء – جتمعني بينهما اأي�سً ال�سّ
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مع الو�سوء لكلِّ �سالة، وتبديل القطنة، اأو تطهريها؟
لنعم                                

                                                                  
ثالًثا: الّطهارة من احلدث الأ�صغر )الو�صوء(

وم، اأو الإغمـــاء، اأو زوال  )20( لـــو حدثـــت لك بع�ـــس هذه الأمـــور: )النَّ
العقـــل، اأو خروج البـــول، اأو الغائـــط، اأو الّريـــح، اأو ال�ستحا�سة(، فهل 
الة، فهل  الة، ولو اأحدثـــت يف اأثناء ال�سّ ـــاأت عندئٍذ اإذا اأردت ال�سّ تو�سّ

اأعدتها من جديد بعد اأْن تعيد الو�سوء؟                                   
لنعم                 

كيفّية الو�صوء
ب هلل تعاىل بهذا الو�سوء. 1- عند البدء بالو�سوء تنوي الّتقرُّ

تنبي��ه: تنـــوي اأْن تتو�ساأ الو�سوء الواجب اإذا دخـــل وقت ال�سالة،اأما 
ـــاأت قبل دخول وقت الفري�سة، فتنـــوي به الو�سوء امل�صتحّب ل  اإذا تو�سّ

الواجب.

ة واحـــدة من حدث  ـــني باملاء مرَّ 2- ُي�ستحـــّب عنـــد الو�ســـوء َغ�سل الكفَّ
تني من حدث الغائط، ثمَّ امل�سم�سة ثالث مّرات، ثمَّ  البـــول والّنوم، ومرَّ

ال�ستن�ساق ثالث مّرات.

3- ثـــمَّ تبتِدئ الو�سوء بَغ�سل وجهك، ُمبتدًئـــا من الأعلى )من ق�سا�س 
ال�ّسعـــر( اإىل الأ�سفل )طرف الّذقن( بحيث ت�ستوعب مقدار �سرب واحد 

- لالحتياط - من َعْر�س الوجه.
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4- ثـــمَّ تغ�ســـل يدك اليمنـــى مبتدًئا من املرفـــق اإىل اأطـــراف الأ�سابع، 
وتغ�ســـل من الأعلى اإىل الأ�سفل من جميع اأطراف اليد بحيث ي�سل املاء 

اإىل متام اليد.

5- ثمَّ تغ�سل يدك الي�سرى بنف�س الّطريقة.

ـــي يف اليد، ول تاأخذ  6- ثـــم مت�ســـح بباطن كفّك اليمنى - بالبلل املتبقِّ
م��اًء جدي��ًدا - على الّربع الأمامي من راأ�سك مّمـــا يلي اجلبهة )مقّدم 

الراأ�س( من الأعلى اإىل الأ�سفل.

7- ثـــم مت�سح بباطن كّفك اليمنى على ظهر قدمـــك اليمنى من روؤو�س 
الأ�سابع اإىل الكعب )وهو مف�سل القدم(.

8- واأخرًيا مت�سح قدمك الي�سرى بباطن كّفك الأي�سر بنف�س الّطريقة.

لنعم                                                    )21( فهل تتو�ساأ بهذه الكيفّية؟            

بت النَّك�س يف غ�سل الوجه واليدين )اأي الغ�سل من الأ�سفل  )22( هل جتنَّ
لنعم اإىل الأعلى(؟                                         

)23( هـــل كان علـــى اأع�ص��اء الو�ص��وء جنا�ســـة، ومل تطهرهـــا قبـــل 
لنعم الو�سوء؟                 
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)24( هل كانت اأع�صاء الو�صوء خالية من اأي �سيء )حاجب( مينع من 
و�سول املاء والّنداوة اإليها عند الغ�سل، اأو مينع مالم�سة املا�سح )الكّف( 

لنعم للع�سو املم�سوح )الّراأ�س، والقدمني(؟   

)25( لـــو �سككـــت يف وجـــود �سيء )حاجب( كاحلرب اجلـــاف – مثاًل - 
على اأع�ساء الو�سوء، فهل فح�صت؛ كي تطمئن من عدم وجوده؟  

لنعم                                                               

)26( هل نّظفت عينيك من الإفرازات التي تخرج عادة بعد الّنوم؟     
لنعم                               

)27( يف اأثنـــاء و�سوئـــك )مثـــاًل اأثناء غ�ســـل اليد الي�ســـرى( هل جّفت 
جميع الأع�صاء ال�ّصابقة على الع�سو الذي اأنت فيه؟                                                                     

لنعم                  

يك نداوة ورطوبة  )28( عندمـــا م�سحت راأ�ســـك وقدميك هل كان يف كفَّ
لنعم مل جتّف، ومل تيب�س؟                 

)29( هـــل غ�سلـــت وجهك ويديك كلَّ واحد منها مـــّرة واحدة، اأو مّرتني 
لنعم فقط، ومل تغ�صلها ثالث مّرات؟             

يك ماٌء جديد، ثم م�سحت  )30( بعد َغ�سل يدك الي�سرى، هل اأ�ساب كفَّ
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لنعم                                                                بذلك املاء على راأ�سك، اأو قدميك؟      

ني عند امل�سح؟ )31( هل كان راأ�سك وقدماك جافًّ
لنعم                                                               

�س لغـــري الو�سوء )كاملاء  اأ من ماء خم�سَّ )32( هـــل جتّنب��ت اأْن تتو�سّ
�س لل�ّسرب( اإذا مل ياأذن لك مالكه؟                                                   املخ�سَّ

لنعم                  

)33( هل با�صرت غ�سل وم�سح اأع�ساء الو�سوء بنف�صك من دون اأْن يبا�سر 
لنعم ذلك �سخ�س غريك؟                             

                                                                                       
)34( لو �سككت - يف اأثناء الو�صوء - يف �سيء من اأفعال الو�سوء )كاأْن 
ت�ســـكَّ يف اأّنك م�سحت راأ�سك، اأم ل(، فهل ُعدت واأتيت با �سككت فيه، 

لنعم وبا يليه من اأفعال بالّتتيب؟               

ـــاأت مـــن مـــاء موقـــوف - اأو احتملت اأّنه موقـــوف - على  )35( لـــو تو�سّ
الة  لني فيه، ثم مل ت�سلِّ فيه، بل ذهبت لل�سّ م�سجد معنّي وخا�س بامل�سّ

يف مكان اآخر، فهل اأعدت الو�سوء من جديد؟
لنعم                  
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هل تعلم؟
ـــالة، فاإّنه ُي�ستحّب لك  ـــه لو ُكنـــت على و�سوء، ثمَّ ح�سر وقت ال�سّ  اأنَّ

الة. جتديد الو�سوء لل�سَّ

رابًعا: احلالت ال�صتثنائّية للّطهارة
احلالة )1(: عندما تكون معذوًرا من الّتطّهر باملاء )التيّمم(

)36( لو عجزت عن احل�سول على املاء، اأو كان يف ا�ستعمال املاء �صرٌر 
تك البدنّية – مثاًل -، اأو كان الوقت �صّيًقا بحيث ل ي�سعك اأْن  على �سحَّ
مت حينئٍذ بدًل  الة يف وقتها، فهل تيمَّ اأ، اأو تغت�سل باملاء، وت�سلِّي ال�سّ تتو�سَّ
لنعم                                   عن الو�سوء، اأو الغ�سل؟                         

الة،  �س لل�سّ )37( هـــل يئ�ست من ارتفاع العذر يف طول الوقت املخ�سَّ
الة بو�سوٍء قبل انتهاء الوقت؟    ن من ال�سّ ع اأْن تتمكَّ فلم تتوقَّ

لنعم                  
كيفّية التيّمم

ب هلل تعاىل بهذا التيّمم. م، تنوي الّتقرُّ 1- حني تبداأ يف التيمُّ

اب، اأو احلجر، وما  يك على الأر�س - اأي على التُّ 2- ت�صرب بباطن كفَّ
�سابـــه - ب�ســـرط اأْن تكون الأر�س طاهرة، ومباحة - اأي ل تكون الأر�س 

مملوكة ل�سخ�س ل ير�سى با�ستعمالك اإّياها-.
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3- ثـــم مت�ص��ح بباطن كفيـــك مًعا علـــى جبهتك )مو�ســـع ال�سجود( من 
الأعلـــى )ق�سا�س ال�ّسعـــر( اإىل الأ�سفل )اأعلى الأنـــف(، وكذلك مت�سح 

ا. جبينيك )الأمين، والأي�سر( مع م�سح احلاجبني اأي�سً

ة اأخرى. 5- ثم ت�سرب الّتاب مرَّ

6- ثم مت�صح ظاهر كّفك اليمنى بوا�سطة باطن كّفك الي�سرى من الّزند 
اإىل اأطراف الأ�سابع.

7- ثم مت�سح ظاهر كّفك الي�سرى بنف�س الطريقة.

لنعم                                                        )38( فهل تتيّمم بهذه الكيفّية؟            

)39( هـــل كانت اأع�ساء الّتيّمم )اجلبهة، واجلبينان، وظاهرا الّكفني( 
لنعم   طاهرة عندما تيّممت؟                          

)40( هـــل كان علـــى اأع�ســـاء الّتيّمـــم حاجب مينع مـــن مالم�سة الكّف 
للب�سرة املم�سوحة )كاخلامت يف الإ�سبع – مثاًل- (؟                                                                       
لنعم                    

)41( اإذا كان علـــى اأع�ســـاء الّتيّمم جبرية - وهـــي الّلفافة التي تو�سع 
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على اجلروح والك�ســـور -، وكان ي�سّرك رفعها، فهل تيّممت بامل�سح بها، 
لنعم   اأو عليها؟                                               

احلالة )2(: عندما يكون بك جرٌح، اأو قرٌح، اأو ك�سٌر )و�صوُء اجلبرية(

)42(  لو كان يف اأع�ساء الو�سوء )الوجه، واليدين، والّراأ�س، والّرجلني( 
اأت؟                                 رته من الّدم، ثم تو�سَّ جرٌح، اأو قرح خفيف ل ي�سّره املاء، فهل طهَّ
لنعم                   

)43( لـــو كان يف اأع�ص��اء الَغ�ص��ل )الوجـــه، اأو اليد( ك�ســـر، اأو جرح، اأو 
قرح، وكانت عليه جبرية وما �سابه، وكان ي�سّرك رفع اجلبرية وغ�سل ما 
حتتهـــا باملاء، فهل غ�سلت اأطراف اجلبرية مع اإي�سال املاء اإىل املوا�سع 
التي ل ي�سّر و�سول املاء اإليها من حتت اجلبرية، ثم م�سحت بيدك على 
اجلبـــرية – اإن كانـــت طاهرة -، ولو كانت اجلبـــرية جن�سة، ومل تتمّكن 
مـــن تطهريها، فهـــل و�سعت عليهـــا قما�ًسا طاهًرا وم�سحـــت على متام 
لنعم   �سطح اجلبرية؟                                   

)44( لـــو كان يف اأع�صاء الَغ�صل )يديـــك، اأو وجهك( ك�سٌر، اأو جرح، اأو 
قرح، ومل يكن عليه جبرية، ول �سيء – مك�سوف -، وكان ي�سّرك غ�سل 
ـــاأت بغ�سل اأطراف املو�ســـع امل�ساب باملاء، ثم  املو�ســـع باملاء، فهل تو�سَّ
م�سحت بنداوة يدك على املو�سع اإْن مل ي�سّرك ذلك، واإل و�سعت قطعة 
قما�ـــس طاهرة وما �سابه عليـــه، وم�سحت بيدك علـــى القما�س، ثم بعد 
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ا؟ النتهاء من الو�سوء هل احتطت بالّتيّمم اأي�سً
لنعم                    

)45( لـــو كان يف اأع�ص��اء امل�صح )قدميك، اأو راأ�ســـك( ك�سٌر، اأو قرح، اأو 
جـــرح، ومل يكن عليه جب��رية – مك�سوف - وكان ي�ســـرك امل�سح عليه، 
اأت، وو�سعت – احتياًطا - على املو�سع امل�ساب قطعة قما�س  فهـــل تو�سّ
طاهـــرة ومـــا �سابه، ثـــم م�سحت بيـــدك علـــى القما�س، ثم هـــل تيّممت 
لنعم   ا؟                   اأي�سً

)46( لـــو كانـــت جميع اأع�ص��اء الو�ص��وء، اأو معظمها عليهـــا جبائر وما 
�سابـــه - ب�سبـــب ك�سر، اأو جرح، اأو قرح -، فهل جمعت – احتياًطا - بني 
الو�سوء بامل�سح على تلك اجلبائر، مع التيّمم بعد ذلك؟                                                                                      
لنعم  

هل تعلم؟
ا -    اأّن اأحـــكام اجلبرية التي ذكرناها هنا يف الو�صوء جتري – اأي�سً

يف الُغ�صل بنف�س الّطريقة.

  اأّن و�ســـوء اجلبـــرية خا�ـــسّ بحالت الك�ســـور، واجلـــروح، والقروح 
فقـــط. اأّما لو مل ميكن غ�سل، اأو م�سح الع�ســـو ل�سبب اآخر كاأمل، اأو ورم، 
اأو ح�سا�سّيـــة وما �سابه، فعلى امل�ساب بذلـــك اأْن يتيّمم بدل الو�سوء، اأو 

الغ�سل.
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احلال��ة )3(: عن��د البتالء ب��دوام احل��دث )ك�صل�س الب��ول، والَبطن، 
يح( والرِّ

الة يتوّقف فيها  )47( لـــو كانـــت هناك فرة يف الوقت املخ�س�ـــس لل�سّ
الة –  �سل�ـــس البـــول – مثـــاًل- بحيث تّت�سع هـــذه الفتة للو�ســـوء وال�سّ
بالقت�ســـار على الواجبات-، فهل انتظ��رت اإىل تلك الفتة؛ كي ت�سلِّي 
لنعم   عن طهارة؟                 

ًعا، ولكن لفتات ل  )48( لو كان خروج البول، اأو الغائط، اأو الّريح متقطِّ
ة م�سّقة عليك يف اأْن جتّدد و�سوءك  الة، ومل يكن ثمَّ وء وال�سّ تّت�سع للو�سّ
كّلمـــا خرج البـــول – مثاًل - اأثنـــاء ال�سالة، فهل بـــادرت اإىل ال�سالة، 
وو�سعت اإىل جانبك املاء؛ كي جتّدد و�سوءك كّلما خرج بول، ثم توا�سل 
�سالتـــك من حيث تنقطـــع، وهل احتطت بعـــد ذلك بـــاأْن ت�سلِّي �سالة 
لنعم   اأخرى بو�سوء واحد فقط؟                     

)49( لو كان خروج البول، اأو الغائط، اأو الّريح م�صتمًرا بحيث كان حرج 
اأت لكّل �سالة و�ســـوًءا واحًدا،  ـــاأ يف كّل مّرة، فهـــل تو�سّ عليـــك اأْن تتو�سّ

اأ ل�سالة الع�سر، وهكذا؟ اأ ل�سالة الّظهر، ثم تتو�سّ فمثاًل تتو�سّ
لنعم                                  

ي الّنجا�صة عن مو�سعها، كاأْن ت�سع على خمرج  )50( هل حتّرزت عن تعدِّ
لنعم   البول – مثاًل - كي�ًسا به قطن؟             
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الة بعد الو�سوء بال مهلة؟                                 )51( هل بادرت اإىل ال�سّ
لنعم                    

احلالة )4(: عندما تفقد الّطهورين )املاء، والّراب(

اأ به، اأو تغت�سل، ومل جتد ما تتيّمم به، فهل  )52( اإذا مل جتـــد مـــاًء تتو�سّ
الة  احتطت باأْن �سّليت – يف الوقت - بدون طهارة، ثم هل ق�سيت تلك ال�سّ
لنعم   بعد حت�سيل الّطهارة؟                           

املقّدمة الّثانية: ال�صر والّلبا�س
الة لبا�ًسا ي�ست العورتني )الأع�ساء  )53( بالّن�صبة للّرجل: هل لب�ست لل�سّ
الّتنا�سلّية، والّدبر(، وهل كان الّلبا�س �ساتًرا للون الب�سرة بحيث مل يكن 
لنعم   �سّفاًفا؟                                                  

الة لبا�ًسا ي�ست جميع بدنِك؟ )54( بالّن�صبة للمراأة: هل لب�سِت لل�سّ
لنعم                     
مالحظ��ة: ل يجب على املراأة �ســـت الوجه، والكّفني، وظاهر القدمني 

يف ال�سالة.

)55( بالّن�سبـــة للمـــراأة: هل �ســـتِت ما حتت الّذقـــن - اأ�سفل الفّكني - 
لنعم                                                                              بو�سع احلجاب على الّذقن – مثاًل -؟  

)56( هل كانت جميع املالب�س التي �سليت فيها طاهرة، ول حتتاج اإىل 
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تخمي�س، ومباحة )اأي غري مغ�سوبة، والغ�سب: هو اأْن ت�ستعمل مالب�س 
الآخرين من دون ر�ساهم(، ول حتتاج اإىل تخمي�س؟                    

لنعم                    

)57( بالّن�سبـــة للرجـــل: هل جتّنبـــت لب�س الّذهـــب، واحلرير اخلال�س 
لنعم   الة؟                                        اأثناء ال�سّ
تنبي��ه: لب�ـــس الذهـــب واحلريـــر حمـــّرم علـــى الرجـــل حّتـــى يف غري 

ال�سالة.

املقدمة الّثالثة: املكان
)58( هـــل كان املكان الذي �سّليت فيه مباًحا – اأي ملًكا لك اأو اأَِذَن لك 
لنعم   الة فيه -؟                           مالكه بال�سّ

، اأو  ًما على قبور املع�سومني  الة واأنت متقدِّ )59( هل جتّنبت ال�سّ
على طريف القرب بحيث يكون قرب املع�سوم ÷ خلف ظهرك، اأو على 
لنعم   ميينك، اأو �سمالك؟                   

الة  )60( لو كنتما رجاًل وامراأة – زوجني، اأو غري زوجني-، واأردمتا ال�صّ
يف مكان واحد، فهل �سّليتما باإحدى هذه الّطرق الّثالثة باأْن:

اأ- يتقـــّدم الّرجل، وتتاأّخر املراأة عنـــه، اأي اأّن مو�سع �سجود املراأة خلف 
مو�سع قدمي الرجل.

ب- تبتعدا عن بع�سكما م�سافة ع�سرة اأذرع، اأو اأكرث.
لنعم   ج- جتعال بينكما حاجًزا؟                
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)61( هـــل كان مو�ســـع ال�سجـــود م�صاوًي��ا – تقريًبـــا - ملو�سع قدميك، 
بحيـــث ل يرتفع عليهمـــا، ول ينزل عنهما باأكرث من مقـــدار اأربع اأ�سابع 
لنعم   م�سمومة؟                            

املقّدمة الّرابعة: الوقت
�س: مـــا بني طلوع  بح يف الوقـــت املخ�سّ ـــي �ســـالة ال�سّ )62( هـــل ت�سلِّ
لنعم   الفجر وطلوع ال�ّسم�س؟               

)63( هـــل ت�سلِّي �سالة الّظهر، ثم �سالة الع�سر يف الوقت املخ�س�س 
لنعم                                                                                 ما بني زوال ال�ّسم�س وغروبها؟               

�س  )64( هـــل ت�سلِّي �سالة املغرب، ثم �سالة الع�ساء يف الوقت املخ�سّ
ما بني وقت ذهاب حمرة ال�ّسماء يف جهة ال�ّسرق، ومنت�سف الّليل؟     

لنعم                                                    

)65( هــــل عــلــــمـت، اأو  اطماأننت – ول يكفي الّظّن - بدخ��ول الوقت 
لنعم        الة قبل اأْن ت�سرع فيها؟  �س لل�سّ املخ�سّ

)66( اإذا كنـــت تعتمد يف دخول الوقـــت على اأذان املوؤذن، فهل اعتمدت 
الة؟                                                                    على اأذان ال�ّسخ�س العادل العارف باأوقات ال�صّ
لنعم                    
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�س،  الة بحيث خفت من انتهاء الوقت املخ�سّ )67( لو ت�سّيق وقت ال�سّ
الة  الة خارج الوقـــت فيما لو اأتيـــت ب�ستحّبات ال�سّ ووقـــوع بع�ـــس ال�سّ
الة،  )كالقنـــوت، وغـــريه(، فهل اقت�ســـرت حينئـــٍذ على واجبـــات ال�سّ
لنعم   وتركت امل�ستحّبات؟                 

هل تعلم؟
ـــالة ما يكفي لأداء ركعة  �س لل�سّ   اأّنـــه اإذا اأدركت من الوقت املخ�سّ

واحدة كانت �سالتك اأدائّية، ولي�ست ق�سائّية؟

ل وقتها، وقد  ـــالة يف اأوَّ ل بال�سّ   اأنَّ مـــن امل�ستحّبـــات املوؤّكـــدة اأن تعجِّ
ورد يف بع�ـــس الأخبـــار اأنَّ َمـــن تعاهدها يف اأوقات الف�سيلـــة مل ُيعّد من 
نه �سهـــادة اأْن ل اإلـــه اإل اهلل، واأّن حمّمًدا  الغافلـــني، واأنَّ ملـــك املوت يلقِّ

ي عنه اإبلي�س. ، وُينحِّ ر�سول اهلل 

ل على الأخري  ادق ÷: "َف�سُل الَوقت الأوَّ   اأّنه ورد عن الإمام ال�سّ
نيا")3(.  كف�سِل الآخرِة على الدُّ

املقّدمة اخلام�صة: الِقبلة
ن من اجّتاه الِقبلة - الكعبة امل�سرفة - بطريقٍة ما،  )68( لو اأمكن اأْن تتيقَّ
ن، اأو اإىل اأق�سى درجٍة ممكنٍة من العلم، اأو الظّن  فهـــل �َسَعيت اإىل الّتيقُّ
لنعم   باجّتاهها قبل اأْن ت�سلِّي؟                       

دوق، الطبع���ة الثانية 1368 ����س، تقدمي: ال�صي���د حممد مهدي  )3( ث���واب الأعم���ال، ����س36، ال�صي���خ ال�صّ
ال�صيد ح�صن اخلر�صان، من�صورات ال�صريف الر�صي، قم – اإيران.
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)69( لـــو مل تتمّكن من العلم باجّتاه الِقبلـــة، ومل تتمّكن حتى من الّظّن 
بجهتها، بل كانت جميع اجلهات م�سكوكة، فهل �سّليت حينئٍذ اإىل جهاٍت 
الة اإىل اجلهة املعاك�سة، ثم  اأربـــع؛ بحيث ت�سلِّي اإىل جهة، ثم ُتعيد ال�سّ
تعيدها اإىل اليمني، ثم تعيدها اإىل الي�سار اإذا كان الوقت مّت�ِسًعا؟          

لنعم                    

)70( لـــو �سليت منحرًفا عـــن اجّتاه الِقبلة، وكان ذلـــك ب�سبب اجلهل، 
اأو اخلطـــاأ، اأو الغفلة والّن�سيان، وقد بلغـــت يف النحراف عن الِقبلة اإىل 
اأق�ســـى اليمني، اأو اأق�سى الي�ســـار - اأي بزاوية 90 درجة -، اأو انحرفت 

الة من جديد؟ اإىل اجلهة املعاك�سة للِقبلة، فهل اأعدت هذه ال�سّ
لنعم                    

املقدمة الأخرية: الأذان والإقامة
)71( الأذان، ثم الإقامة عبادة، فهل نويت بهما الّتقّرب اإىل اهلل تعاىل، 

ن، وتقيم لها؟   الة التي توؤذِّ وهل عّينت ال�سّ
لنعم                    

الة؟                      )72( هل اأتيت بهما بعد دخول وقت ال�سّ
لنعم  

)73( هل كنت على طهارة اأثناء الإقامة؟   
لنعم                    
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ا اأمرَي املوؤمننَي  )74( هـــل اأتيت بال�ّسهادة الّثالثة، وهي: )اأ�سهـــُد اأنَّ عليًّ
ويلُّ اهلل( قا�سًدا بها مطلق ال�ستحباب، ومل تق�صد اأنها جزٌء من الأذان 
لنعم   والإقامة؟                                              

هل تعلم؟
ل��وات اخلم���س اليومّية دون    اأنَّ الأذان والإقامـــة م�ستحّبـــان يف ال�صّ

لوات الواجبة، اأو امل�ستحّبة. غريها من ال�سّ

  اأنَّ بع�ـــس الفقهـــاء قـــال بوجـــوب الأذان والإقامـــة، بـــل اإنَّ بع�سهم 
اعتربهمـــا �سرًطا يف �سّحة �سالة اجلماعة، وبع�سهم قال: اإّنهما �سرٌط 

يف ح�سول ثواب اجلماعة. 

  اأنَّ الأذان والإقامة ي�سقطان عن بع�س الأ�سخا�س:
نوا لها، واأقاموا. 1- ال�ّسخ�س الّداخل يف �سالة جماعٍة قد اأذَّ

ق امل�سلِّني يف �سالة جماعٍة قد  2- ال�ّسخ�س الّداخل للم�سجـــد قبل تفرُّ
الة منفرًدا. نوا لها واأقاموا، وذلك فيما لو اأراد ال�سّ اأذَّ

الة ب�ســـرط اأْن ل يقع بني  ن ويقيم لل�سّ ـــا اآخًرا يوؤذِّ 3- َمـــن �سمع �سخ�سً
�سالته وبني ما �سمعه ف�سٌل كثري.
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الف�صل الّثاين
الة ال�صّ

هل تعلم؟
الة اأْن ابتليـــت ب�ساألٍة ل تعلم حكمها،  ـــه لـــو �سادف يف اأثناء ال�سّ   اأنَّ
فاإّنـــه يجـــوز اأْن تعمل بـــاأّي احتمال حتتملـــه، مثال: واأنـــت ت�سلِّي اإحدى 
لـــوات مل تعلم اأّنـــه يجب اجلهر يف القـــراءة اأو الإخفات، فيجوز اأْن  ال�سّ
تختـــار اأحدهما، ولكن ب�ص��رط: اأْن تنوي ال�سوؤال عـــن حكم امل�ساألة بعد 
ـــالة، فاإْن تبنيَّ لك اأنَّ ما عملتـــه كان �سحيًحا فبها، واإلَّ فتعمل با  ال�سّ

عرفته من احلكم ال�ّسرعّي يف امل�ساألة.

الة هي اأف�سل الأعمال بعد املعِرفة.   اأنَّ ال�سّ

ُل  الُة، وهي اأوَّ يِن ال�سَّ   اأّنـــه ورد عـــن ر�سول اهلل  : "اإنَّ َعُموَد الدِّ
ْح  ْت ُنِظَر يف َعَمِلِه، واإْن مْل َت�سُ حَّ َمـــا ُينظُر ِفيِه ِمْن َعَمِل ابن اآَدٍم، فاإْن �سَ

ِة َعَملِه")4(. مْل ُينظْر يف َبقيَّ

ُل  : اأف�سَ   اأنَّه ورد عن اأبي عبد اهلل ÷ "قال: قال ر�سول اهلل  
َغ  ها بقلِبهِ، وبا�َسَرها بج�سِدِه، وتفرَّ الّنا�ِس َمن  َع�ِسَق الِعباَدَة، َفعاَنَقها، واأَحبَّ
نيا على ُع�ْسٍر، اأم على ُي�ْسر")5(.  َبَح ِمَن الدُّ لهـــا، فهو ل ُيبايل على َما اأ�سْ

)4( و�صائ���ل ال�صيع���ة 35/3، احل���ر العامل���ّي، الطبع���ة الثانية 1414ه���� - حتقيق ون�صر: موؤ�ص�ص���ة اآل البيت 
)عليهم ال�صالم( لإحياء التاث، قم امل�صرفة – اإيران.

)5( ال���كايف83/3، ال�صي���خ الكلين���ي، الطبع���ة الرابعة 1365 �س، ت�صحي���ح وتعليق: علي اأك���ر الغفاري، دار 
الكتب الإ�صالمية، طهران – اإيران.
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ُيوؤِثُر    اأّنـــه ورد عـــن الإمام علـــّي ÷: "كاَن ر�ُســـوُل اهلِل   ل 
ـــُه ل َيعرُف  ـــالِة ع�ســـاًء ول َغـــرَيُه، وَكان اإذا َدَخـــل وقُتهـــا كاأنَّ علـــى ال�سَّ

اأْهاًل ول َحِميًما")6(. 

ٍة،  الَة فري�سَ لَّْيـــَت �سَ ادق ÷: "اإذا �سَ   اأّنـــه ورد عن الإمـــام ال�سّ
ٍع َيَخاُف اأْن ل َيُعوَد اإليها اأبًدا...")7(. الَة ُمَودِّ لِّها لَوقِتَها �سَ ف�سَ

ُفها،  ُيقَبُل ِن�سْ مَلا  الِة  ِمَن ال�سَّ : "اأنَّ    اأّنـــه ورد عن ر�ســـول اهلل  
وثُلثُهـــا، وُربُعها، وُخم�ُسها اإىل الُع�ْسر، واإنَّ ِمنَها مَلـــا ُيَلفُّ كما ُيلفُّ الّثوُب 
الِتَك َما اأقَبلَت َعليِه  ا لَك ِمْن �سَ اِحِبها، واإنَّ ُق، فُي�سَرُب بها َوْجُه �سَ ِلِ اخَلَ

ِبقلِبَك")8(.

اأْن  اإلَّ  املُ�سِلِم وَبني الكاِفر  : "َما َبني  ـــه ورد عن ر�ســـول اهلل     اأنَّ
دا، اأو َيتَهاوَن بها فال ُي�سلِّيَها")9(.  الَة الَفري�سَة ُمتعمِّ َيُتَك ال�سَّ

)6( ميزان احلكمة1626/2، حممد الري�صهري، الطبعة الأوىل، حتقيق ون�صر: دار احلديث.
)7( و�صائ���ل ال�صيع���ة34/4، احل���ر العامل���ّي، الطبع���ة الثاني���ة 1414ه� - حتقي���ق ون�صر: موؤ�ص�ص���ة اآل البيت 

)عليهم ال�صالم( لإحياء التاث، قم امل�صرفة – اإيران.
)8( بحار الأنوار260/81، العالمة املجل�صّي، الطبعة الثالثلة امل�صححة 1403ه�- 1983م، حتقيق: ال�صيد 

اإبراهيم املياجني، حممد الباقر البهبودي، دار اإحياء التاث العربي، بريوت – لبنان.
دوق، الطبع���ة الثانية 1368 �س، تق���دمي: ال�صيد حممد مهدي  )9( ث���واب الأعم���ال، ����س231، ال�صي���خ ال�صّ

ال�صيد ح�صن اخلر�صان، من�صورات ال�صريف الر�صي، قم – اإيران.
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مه اهلل  ا حرَّ الة: ح�سور القلب، والورع عمَّ   اأنًّ م��ن �ص��روط َقبول ال�صّ
، والرباءة من اأعدائهم. تعاىل، والولية ملحّمد واآل حمّمد  

الة: عقوق الوالدين، والِغيبة، وال�ستخفاف    اأنًّ من موانع َقبول ال�صّ
الة، وعدم املحافظة عليها. بال�سّ

الة، وال�ستياك، ولب�ـــس اخلامت يف اليد    اأّنـــه ي�صتح��ّب الّتطّيـــب لل�سّ
الة يف اأول الوقت، والّدعاء باملاأثور  و�سا العقيق -، وال�سّ اليمنى - وخ�سً
الة، وال�ستعاذة من ال�ّسيطـــان الّرجيم قبل قراءة احلمد يف  ُقَبْيـــل ال�سّ
الّركعة الأوىل، واجلهر بالب�سملة يف ال�سالة الإخفاتّية، وخ�سوع القلب، 
والبـــكاء من خ�سية اهلل تعاىل، واأْن ت�سلِّي �سالة موّدع ل يظّن اأْن ي�سلي 

غريها.

الة اللتفات بالوجه، اأو بالعني قلياًل، والعبث باليد    اأّنه يكره يف ال�سّ
والّلحيـــة والّراأ�ـــس والأ�سابع، ونفـــخ مو�سع ال�ّسجود، وفرقعـــة الأ�سابع، 
ـــي، والّتثـــاوؤب، ومدافعـــة البـــول والغائـــط والّريـــح، والّتكا�ســـل  والّتمطِّ
والّتناع�س والّتثاقل، وو�ســـل اإحدى القدمني بالأخرى بال ف�سل بينهما، 
وت�سبيـــك الأ�سابع، وحديث الّنف�س، والّنظر اإىل نق�س اخلامت وامل�سحف 

الة، وغم�س العني. والكتاب، وال�ستعجال يف ال�سّ
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الباب الأّول
الة اأفعال ال�صّ

1- النّية
الة، هـــل نويت – يف قلبك ومـــن دون تلّفظ -  )75( عنـــد قيامـــك لل�سّ
الة؟، وكانـــت نّيتك خال�سة مـــن الّرياء،  التقـــّرب هلل تعاىل بهـــذه ال�سّ
ـــالة هلل تعاىل وحـــَده ل �سريك لـــه؟، وهل  ومّمـــا يتنافـــى مع كـــون ال�سّ
الة؟                                        حافظت على هذه النّية اخلال�سة اإىل نهاية ال�سّ
لنعم                   

الة التـــي �ست�سلِّيها: �سالة  الة، هـــل عّينت ال�سّ )76( حـــني قمت لل�سّ
لنعم   بح، اأو الّظهر، اأو غري ذلك؟            ال�سّ

الة، فلم تعتزم  الة، هل بقيت على نّية موا�سلة ال�سّ )77( يف اأثناء ال�سّ
لنعم                                                          الة، ومل تتّدد يف موا�سلتها؟  قطع ال�سّ

هل تعلم؟
: قال اهلل )عّز وجّل(: "َما اأّطِلُع َعلى  ـــه ورد عـــن ر�سول اهلل     اأنَّ
اِتي اإل  ، فاأْعَلـــُم فيِه ُحبَّ الإخال�ِس ِلطاَعِتي؛ ِلَوْجهـــْي وابِتَغاِء َمر�سَ قلٍبٍ

َتَوّلْيُت َتقومَيُه، و�سيا�َستُه...")10(.

)10( م�صباح ال�صريعة، �س92، املن�صوب لالإمام ال�صادق )عليه ال�صالم(، الطبعة الأوىل 1400ه�- 1980م، 
موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان.

• جامع ال�صعادات3/ 284، حتقيق وتعليق: ال�صيد حممد كالنت، تقدمي: ال�صيخ حممد ر�صا املظفر، 
دار النعمان للطباعة والن�صر، النجف الأ�صرف – العراق.
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 اأّنـــه ل يج��ب ق�سد الأداء اأو الق�ساء، ول الق�ســـر اأو الّتمام، ويكفي 
الة التـــي يف ذّمتك –  ـــالة ب�سورة اإجمالّيـــة كاأْن تنوي ال�سّ تعيـــني ال�سّ

مثاًل -.

2- تكبرية الإحرام
الة بقول: )َاهلُل اأَْكـــرَب( بلفظ عربّي �سحيح؟،  )78( هل افتتحـــت ال�سّ
فهـــل جتّنبت مّد الهاء يف لفظ اجلاللـــة )اهلل(، فلم تقل )اللهو(، وهل 
جتنبـــت اإ�سافة )و( بني الكلمتني، فلم تقل: )اهلل واكرب(، وهل اأظهرت 
الهمزة يف )اأكرب(؟، وهل جتّنبت مّد  الباء، فلم تقل: )اأكبــار(؟                  
لنعم                    

ة مف��ردة، فلم ُتكربِّ مّرة ثانيـــة، اأو اأكرث  )79( هـــل كرّبت لالإحـــرام مرَّ
لنعم   بق�سد تكبرية الإحرام؟                

لـــت بني التَّكبري وبني مـــا قبله وما بعده مـــن الإقامة، اأو  )80( هـــل َف�سَ
 ، الّدعـــاء وقراءة احلمد، وذلك بالتوقُّف عن الكالم حلظًة قبل اأْن تكربِّ
لنعم   وحلظة بعده؟                                         

)81( هل كنت واقًفا حني الّتكبري؟، وهل كنت ُم�ستقًرا يف وقوفك؟
لنعم                           
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3- القيام
يجب القيام يف هذه املواقف الأربعة: 

1- حني ُتكربِّ تكبرية الإحرام.
2- قبل اأْن تهوي اإىل الّركوع.

كوع. 3- بعد الرُّ
4- حنَي القراءة، اأو الت�سبيح.

)82( فهل كنت قائًما على قدميك، وُمنت�سًبا - غري حمني الّظهر - يف 
لنعم   تلك املواقف الأربعة؟              

ا، فلم تتحّرك - ل�سبٍب ما - اأكرَث من احلدِّ  )83( هل كنت ُم�صتقًرا اأي�سً
لنعم   املُتعارف ؟                                             

)84( هـــل كنت ُم�صتقاًل اأي�سا، فلم ت�ستنـــد - بالختيار- على جداٍر، اأو 
لنعم                                                                     ع�ساٍة - مثاًل - اأثناء وقوفك؟              

بت اأْن تباعد بني رجليك ب�سورة غري متعارفة  )85( اأثناء قيامك، هل جتنَّ
لنعم   وفاح�سة؟                                               

)86( لـــو مل تقـــدر على القيـــام بتاًتا ولـــو بال�ستنـــاد، اأو العتماد على 
�سيـــئ من جـــدار، اأو عكاز، اأو غريه، فهل �سلَّيت مـــن جلو�ٍس مع مراعاة 



44

النت�ساب، وال�ستقرار، وال�ستقالل حال اجللو�س؟
لنعم                     

ن مـــن اجللو�س، فهل ا�سطجعت علـــى جانبك الأمين  )87( لـــو مل تتمكَّ
ن فهل ا�سطجعت على اجلانب الأي�سر  بحيـــث ُتواجه الِقبلة، ولو مل تتمكَّ
ن، فهل ا�ستلقيت على ظهرك وقدَماك باجّتاه  مواجًها للقبلة، ولو مل تتمكَّ

الِقبلة؟            

كلُّ ذلـــك مع النحناء ببدنك للّركوع وال�ّسجـــود - بقدر امل�ستطاع - واإّل 
فتنحنـــي براأ�ســـك، واإْن مل ميكنـــك ذلك، فهل اأ�ســـرت باإغما�س عينيك 
للّركوع وال�ّسجود، مع جعل اإغما�س ال�ّسجود اأكرث من اإغما�س الّركوع؟       
لنعم                                                                 

هل تعلم؟
 اأّن بع�ـــس املوؤمنـــني قد يلتب�ـــس عليه الأمر، فيت�ســـّور اأّن جمرد عدم 
الة من جلو�س،  ر له ال�سّ مقدرتـــه على النحناء للّركـــوع، اأو ال�ّسجود يربَّ
الة من  وهـــذا غـــري �سحيـــح؛ وذلـــك لأّن وظيفته - حينئـــٍذ - هـــي ال�سّ
قيام مـــع الإمياء للّركوع وال�سجـــود – بتف�سيل ياأتـــي يف م�سائل الركوع 
ـــا واأنَّ ترك القيام  وال�سجـــود-، فينبغي التنّبـــه جّيًدا اإىل ذلك خ�سو�سً
ي  اأثنـــاء تكبرية الإحـــرام، اأو قبل الّركوع – مثاًل - مـــع قدرته عليه يوؤدِّ
الة من قــيام، في�سلي  الة، نعم، لو مل يقـــدر على ال�سّ اإىل بطـــالن ال�سّ

- حينئٍذ - من جلو�س.
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4- القراءة والّت�صبيح
القراءة: هي قراءة �سورة احلمد، ثم قراءة �سورة كاملة بعدها، وذلك 

لوات اخلم�س. بح، ويف الّركعتني الأولَينْي من باقي ال�سّ يف �سالة ال�سّ
َلَه اإِلَّ الـلُه، َوالـلُه  ، َوَل اإِ ِ ْمُد هلِلَّ الّت�صبي��ح: هو قول: "�ُسْبَحْاَن الـلـــِه، َواحْلَ
" ثالث مّرات، اأو مّرة واحدة، وذلك يف الّركعة الّثالثة من �سالة  اأَْكرَبُ

املغرب، ويف الّركعتني: الّثالثة والّرابعة من �سالة الع�ساء والّظهرين.

)88( لو حتّركت حركة خمّلة بال�ستقرار املعترب اأثناء القراءة والّت�سبيح 
اأثناء  اأيام احلّج من الزدحام بحيث حتّركت قلياًل  – كما يح�سل يف 
فت عن القراءة والّت�سبيح حتى ت�ستقّر من جديد، ثم  القراءة -، فهل توقَّ
لنعم                                 ُتعيد ما قراأته اأثناء احلركة؟                 

)89( بالن�صب��ة للّرج��ل واملراأة: هـــل تخفتان يف القـــراءة والّت�سبيح يف 
�سالَتـــي الّظهـــر والع�ســـر، ويف ت�سبيح الّركعتـــني الّثالثـــة والّرابعة من 

املغرب والع�ساء )والإخفات: هو اأْن يقراأ، ول يظهر جوهر �سوته(؟
لنعم                   

ج��ل: هل جتَهـــر بقراءة احلمد وال�ّســـورة يف �سالة  )90( بالّن�صب��ة للرَّ
وت  بح، و�سالَتي املغرب والع�ساء )واجلهر: هو اأْن يظهر جوهر ال�سّ ال�سّ
لنعم   يف القراءة(؟                                         

رت قبل الّركوع، فهل  )91( لو ن�سيت القراءة )احلمد، وال�ّسورة(، وتذكَّ
لنعم   انت�سبت واقًفا وتداركت القراءة؟         
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ر اإل بعد الركوع، فهل وا�سلت �سالتك،  )92( لو ن�سيت القراءة، ومل تتذكَّ
ثـــم �سجدت �سجود ال�ّسهو مّرتني – مـــرة للحمد، ومرة اأخرى لل�ّسورة - 
لنعم   الة؟                         بعد الفراغ من ال�سّ

لت،  جـــم، وُف�سِّ بـــت قـــراءة �ُســـور العزائـــم )وهـــي: النَّ )93( هـــل جتنَّ
لنعم   الة؟             وال�ّسجَدة، والَعلق( يف ال�سّ

ة بها  ِحـْيِم( خا�سّ ْحَمِن الرَّ )94( كلُّ �سورة لها ب�سملة )اأي: ِب�ْسِم اهلِل الرَّ
-ماعـــدا �سورة براءة-، فهل عّينت ال�ّسورة التـــي �ستقروؤها بعد احلمد، 
لنعم   وذلك قبل اأْن تقراأ الب�سملة؟                  

)95( هل تعلَّمت قراءة احلمد وال�ّسورة، وبقّية الأذكار الواجبة، بالنُّطق 
حيح من خالل مراجعة اأحد العارفني به – مثاًل -؟                               العربّي ال�سّ
لنعم                     

الة اأحكام الّتجويد الواجبة يف ال�صّ
ْمُد هلِل َربِّ الَعاَلـِمـْيـــَن  ِحـْيِم * احْلَ ْحَمِن الرَّ 1- احلمد: {ِب�ْسِم الـلِه الرَّ
ْاَك َن�ْسـَتِعـْيـُن  اَك َنْعـُبُد واإِيَّ ْيـِن * اإِيَّ ِحـْيِم * َماِلِك َيْوِم الدِّ ْحَمـــِن الرَّ * الرَّ
ِذْيـــَن اأَْنَعْمـــَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  ـــَراَط الَّ ـــَراَط املُ�ْسـَتِقـْيـــَم * �سِ * اإْهِدَنـــا ال�سِّ

ـيـَْن}. ــالِّ ْوِب َعَلْيِهْم َوَل اْل�سَّ امْلَْغ�سُ

ِحـْيِم * ُقْل ُهَو الـلُه اأََحٌد * الـلُه  ْحَمِن الرَّ ��ورة: {ِب�ْسِم الـلـــِه الرَّ 2- ال�صُّ
ُه ُكُفَوًا اأََحْد}. َمُد * مَلْ َيِلْد َومَلْ ُيْوَلْد * َومَلْ َيُكن لَّ ال�سَّ
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، َول اإَِلـــَه اإِلَّ الـلـــُه، َوالـلـــُه  ِ ْمـــُد هلِلَّ 3- الّت�صبيح:"�ُسْبَحـــْاَن الـلـــِه، َواحْلَ
." اأَْكرَبُ

ـــَي اْلَعِظـْيـــِم َوِبَحْمـــِدِه"، اأو: "�ُسْبَحْاَن  ك��وع: "�ُسْبَحـــْاَن َربِّ 4- ِذك��ُر الرُّ
الـلِه")ثالث مّرات(.

َي اْلأَْعَلى َوِبَحْمِدِه"، اأو: "�ُسْبَحْاَن الـلِه"  جود: "�ُسْبَحْاَن َربِّ 5- ِذكُر ال�صُّ
)ثالث مّرات(.

�ْسَهُد  لَّ الـلُه َوْحَدُه ل �َسِريَك َلُه، َواأَ ْن ل اإَِلَه اإِ �صهُّد: "اأَ�ْسَهُد اأَ 6- �صيغة التَّ
ٍد". مَّ اآِل حُمَ ِد ن وَّ مَّ لِّ َعَلى حُمَ ًدا َعْبُدُه َوَر�ُسـوُلُه، اللُهمَّ �سَ مَّ اأَنَّ حُمَ

 
ِبيُّ  يَُّها النَّ الُم َعَلْيـــَك اأَ ومـــن توابع الّت�سّهـــد اأْن تقول قبل الت�سليـــم: )ال�سَّ

َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكـاُتُه(.
ـْيـَن،  ْاحِلِ �صليم: "اْل�َســـاَلُم َعَلْيَنْا َوَعَلى ِعَبـْاِد الـلـــِه اْل�سَّ 7- �صيغ��ة التَّ

اْل�َساَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الـلِه َوَبَرَكـْاُتْه".

)96( هل حتِذف الهمزات )بالّلون الأحمر(، فال تلفظها يف حال موا�سلة 
فت، ُثمَّ عاودت  الكالم من دون توقُّف، وهل تتلّفظ بهذه الهمزات اإذا توقَّ
لنعم   القراءة ُمبتدًئا بها؟                        

 : ا باملقدار املتعارف؟ )املدُّ دُّ احلروف )بالّلون الأزرق( مدًّ )97( هـــل مَتُ
هـــو اإطـــالة الّنطق باحلرف بقدار حركتني، ول باأ�س باأربع حركات، اأو 
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اأكرث بقليل، بحيث ل يخرج عن املتعارف يف النُّطق بالكلمة(.                                                                      
لنعم                     

)98( هـــل تدغم احلروف )بالّلون الأخ�ســـر(، وذلك باأن ُتخفيها )ن( 
دا )ّو( ؟                                                                        يف احلرف الذي يليها )و(، وجتعله م�سدَّ
لنعم                    

َمُد}، فهل  لت بنَي الآيتني: {ُقْل ُهَو الـلُه اأََحٌد} {الـلُه ال�سَّ )99( لو َو�سَ
َمد( مع ترقيق الالم  قراأتهما بهذه الكيفيَّة: )ُقْل ُهَو اهلُل اأحُدِن اهلُل ال�سَّ

يف لفظ اجلاللة؟ 

ولو توقفـــت بينهما، فهل قراأتهما بهـــذه الكيفّية: {ُقْل ُهـــَو الـلُه اأََحْد}، 
َمُد} مع تفخيم الالم يف لفظ اجلاللة؟ وقفة {األـلُه ال�سَّ

لنعم                    

الة، هل قراأت اأو ا�ستمعت اإىل اإحدى الآيات الأربع  )100( يف اأثناء ال�سّ
من �سور العزائم )1( التي يجب فيها ال�ّسجود؟  

لنعم                                                             

لت والنجم والعلق. )1( �صور العزائم: وهي ال�صجدة وف�صِّ
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هل تعلم؟
  اأّنـــه يجـــوز القت�سار علـــى قراءة احلمـــد - يف الفري�سة - من دون 
ا، اأو خائًف��ا، اأو م�صتعجاًل  قـــراءة ال�ّسورة بعدهـــا، وذلك اإذا كنت مري�صً
ًق��ا، و�ستطلع  الة �صيِّ عل��ى اأم��ر دينّي - غـــري دنيوّي -، اأو كان وق��ت ال�صّ

بح لو قراأت ال�ّسورة – مثاًل -. ال�ّسم�س يف �سالة ال�سّ

الة العدول من �سورة اإىل اأخرى طاملا اأّنك مل تتجاوز    اأنَّه يجوز يف ال�سّ
قراءة ن�صف ال�ّصورة اإل اإذا قراأت �سورة الّتوحيد اأو اجلحد)الكافرون(، 

فاإّنه ل يجوز العدول اإىل �سورة اأخرى غريهما.

الة، فال    اأّن �سورَتـــي )الفيـــل، وقري�س( بثابة �صورة واحدة يف ال�سّ
ا -،  ُيجـــزي اإل قراءتهمـــا مًعا، مع قـــراءة الب�سملة يف بدايتهمـــا – اأي�سً

حى، وال�ّسرح(. وكذلك احلال يف �سورَتي )ال�سّ

الة الإخفاتية، اأو اأخفـــتَّ يف اجلهرّية ن�صياًنا    اأّنـــه لـــو جهرت يف ال�سّ
ـــى بح�سب ما  و�صه��ًوا، فـــال يجـــب اأْن ُتعيد مـــا قراأته، بـــل ُتوا�سل ما تبقَّ

الة من اجلهر، اأو الإخفات. تقت�سيه ال�سّ

ة بني    اأّن امل��راأة ل يجـــب عليهـــا اجله��ر يف القـــراءة، بـــل هـــي خُمريَّ
بح والع�سائني – مع عدم �سماع الرجل  اجلهـــر والإخفات يف �سالة ال�سّ
الأجنبـــّي لها -، ولكن يجب عليها الإخف��ات يف �سالَتي الّظهر والع�سر 

كالّرجال.
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  اأّنـــه يجوز اأْن تقـــراأ الكلمات الّتاليـــة على كال الّطريقتـــني: {َماِلِك 
َراَط}، {ُكُفَوًا  و ُكُفـوؤًا}. َراَط وال�سِّ ْيـن}، {ال�سِّ وَمِلِك َيْوِم الدِّ

  اأّنـــه ُيكره ترك �سورة الّتوحيـــد يف جميع الفرائ�س اخلم�س اليومّية، 
وُيكـــره قراءتها بَنَف�ٍس واحٍد، وُيكره قراءة �سورة واحدة يف كلتا الّركعتني 

الأولَيني اإل �سورة الّتوحيد.

• القنوت
هل تعلم؟

  اأّن القنوت م�ستحّب بعد القراءة وقبل الّركوع من الّركعة الّثانية.

ُقنوُتها") 11(.  َطاَل  َما  الِة  ال�سَّ ُل  : "اأْف�سَ   اأّنه ورد عنهم 

  اأّنـــه ي�ستحـــّب الّتكبـــري قبـــل القنـــوت، ورفـــع اليدين حـــال الّتكبري، 
وو�سعهمـــا، ثم رفعهمـــا حيال الوجـــه، وب�سطهما جاعـــاًل باطنهما نحو 
ال�ّسمـــاء، وظاهرهمـــا نحـــو الأر�ـــس، واأْن تكونـــا من�سّمتـــني م�سمومتّي 
الأ�سابع اإل الإبهامـــني، واأْن يكون نظرك اإىل كّفيك، وتقراأ ما تي�ّسر من 
دعـــاء، اأو ِذكر، اأو حمد، اأو ثنـــاء، والأف�سل اأْن تقراأ الأدعية املاأثورة عن 

. املع�سومني  

)11( و�صائ���ل ال�صيع���ة 292/6، احلرالعامل���ّي، الطبع���ة الثاني���ة 1414ه�، حتقيق ون�ص���ر: موؤ�ص�صة اآل البيت 
)عليهم ال�صالم( لإحياء التاث، قم امل�صرفة – اإيران.
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  اأّنه ي�ستحّب اجلهر يف القنوت للمنفرد والإمام واملاأموم، ولكن يكره 
للماأموم اأْن ُي�سِمع الإماَم �سوَته.

  اأّنـــه اإذا ن�سيـــت القنوت وتذّكرتـــه بعد اأْن ركعت، فاإّنـــه يجوز لك اأْن 
تق�سيه بعد الّركوع، ولو تذّكرته بعد ال�ّسجود، فيجوز لك اأْن تق�سيه بعد 

الة جال�ًسا م�ستقباًل الِقبلة. ال�سّ

5- الركوع
)101( هـــل تركع بهذه الكيفّيـــة: تنحني بحيث ميكـــن اأْن ت�سل اأ�سابع 
لنعم         يديك اإىل ركبتيك؟                    

)102( لـــو مل تتمّكـــن من النحناء الّتام للّركـــوع، فهل انحنيت بقدر ما 
ت�ستطيـــع، ولو مل تتمّكن من النحنـــاء بتاًتا، فهل بقيـــت قائًما، واأ�سرت 
بخف�ـــس راأ�سك للّركـــوع، ولو مل تتمّكن من ذلك، فهـــل اأ�سرت باإغما�س 
لنعم         عينيك للّركوع؟                  

َي اْلَعِظـْيِم  )103( هل كنت م�صتقًرا اأثناء قراءة ِذكر الّركوع )�ُسْبَحْاَن َربِّ
َوِبَحْمِدِه(، فلم تقراأ جزًءا منه اأثناء رفع راأ�سك من الّركوع – مثاًل -؟

لنعم                          

كر حركة ماحية لال�ستقرار والطماأنينة  )104( لـــو حتّركت يف اأثناء الذِّ
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كر من  - ب�سبـــب قهرّي، كمـــا يح�سل يف زحام احلّج -، فهـــل اأََعْدَت الذِّ
لنعم         جديد با�ستقرار وطماأنينة؟                   

ا، ثم  )105( هـــل قمت بعد الّركوع ووقفت – ولـــو حلظة - ثابًتا م�ستقرًّ
لنعم         بعد ذلك تهوي اإىل ال�ّسجود؟                 

)106( لـــو ن�سيـــت الّركوع وهويـــت مبا�سرة لل�ّسجود، لكـــن تذّكرته قبل 
ال�ّسجود، فهل رجعت للقيام من جديد وتوّقفت يف قيامك ولو حلظة، ثم 
لنعم         اأتيت بالّركوع، ووا�سلت �سالتك؟          

هل تعلم؟
  اأّنـــه ي�ستحـــّب للرجـــل يف الّركوع مـــّد العنـــق، وت�سوية الّظهـــر، ورّد 

الّركبتني اإىل اخللف، والّتجنيح باملرفقني. 

على  ُرُكْوًعا  اهلِل  َعبُد  َيرَكُع  ادق ÷: "ل    اأّنه ورد عن الإمام ال�سّ
احَلقيَقـــِة اإلَّ َزّيَنـــُه اهلُل ِبنـــوِر َبهاِئِه، واأَظّلـــُه يف ِظالِل ِكربياِئـــِه، وَك�َساُه 
ٍع هلِلِ َعـــزَّ َوَجّل، ُمَتَذّلٍل ِبقلِبِه، َوِجٍل  فاِئِه ...، فاْرَكْع ُركوَع خا�سِ ك�ســـوَة �سَ
حَتـــَت �ُسلطاِنِه، خاِف�ٍس هلِلِ ِبجواِرِحِه، َخْف�َس خاِئٍف حزيَن ما يفوُتُه من 

اكعني...")12(.  َفواِئِد الرَّ

)12( م�صب���اح ال�صريع���ة، ����س89، املن�صوب لالإمام ال�صادق ÷، الطبع���ة الأوىل 1400ه�- 1980م، موؤ�ص�صة 
الأعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان.
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6- ال�ّصجدتان
)107( هـــل و�سعـــت م�ساجـــدك ال�ّسبعـــة على الأر�ـــس اأثنـــاء ال�ّسجود 
)امل�ساجـــد ال�سبعة هي: اجلبهـــة، والكّفان، والّركبتـــان، والإبهامان من 
لنعم         القدمني(؟                     

َي اْلأَْعَلى  ا اأثناء قراءة ِذكر ال�ّسجود )�ُسْبَحْاَن َربِّ )108( هل كنت م�صتقرًّ
َوِبَحْمِدِه(، فلم تقراأ جزًءا منه واأنت تنحني لل�سجود، اأو  واأنت ترفع راأ�سك 
من ال�ّسجود – مثاًل -، اأو  واأنت حتّرك اإبهام قدمك، اأو غريه من امل�ساجد 
لنعم      ال�سبعة؟                                                 

   
)109( هـــل جتل�ـــس جل�ص��ة ال�صراحة: وهـــي اجللو�س بعـــد ال�ّسجدة 
الّثانية يف الّركعات اخلاليـــة من الّت�سّهد، فلم تن�سل للقيام بعد ال�ّسجود 
لنعم       مبا�سرة؟                 

  
)110( هل ت�سجد على الأر�س )الّتاب، اأو احلجارة، وما �سابه(، اأو على 
الّنباتـــات التي ل توؤكل، ول تلب�س كاخل�سب والأغ�سان والأوراق التي ل 
لنعم       توؤكل، ول ت�ستعمل يف الألب�سة؟               

)111( هـــل كان مـــا ت�سجـــد عليـــه )الّتبـــة، اأو احلجـــر – مثـــاًل -( 
لنعم       طاهًرا؟                                  
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)112( هل جتّنبت ال�ّسجود على ما ُيعرف بـ )حمارم الورق - كلينك�س( 
لنعم   احتياًطا؟                                             

الة )كاأن  )113( لـــو فقـــدت الّتبة احل�سينّيـــة - مثاًل - يف اأثنـــاء ال�سّ
اأخذهـــا طفلـــك(، ومل تتمّكن من ال�ّسجود على مـــا ي�سّح ال�ّسجود عليه، 
الة مّت�صًعا، فهل اأكملت �سالتك - احتياًطا -، ثم اأعدت  وكان وقت ال�سّ
لنعم                                                       الة بعد ا�ستعادة الّتبة؟                ال�سّ

 
الة، ولكن كان الوقت  )114( لـــو فقدت الّتبة احل�سينّيـــة يف اأثناء ال�سّ
ـــــالة �صّيًقا بحيث كانت ال�ّسم�س �ستــــ�سرق بعد قلـــيــــل  �ـــس لل�سّ املخ�سّ
- مثـــاًل -، فهـــل �سجدت علـــى طرف ثوبـــك، واإْن مل ميكـــن ذلك، فهل 
�سجـــدت علـــى معدن من املعادن، واإْن مل ميكن ذلـــك، فهل �سجدت على 
لنعم      ظهر الكّف؟                                           

)115( لـــو ارتفعت جبهتك عن الّتبـــة – قهًرا ومن دون ق�سد -، فهل 
جل�ست واعتربتها �سجدة، ومل ترجع جبهتك وقتئٍذ؟                                                                  
لنعم                      

)116( لـــو ارتفعت جبهتك عـــن الّتبة، ثم وقعت عليهـــا ثانية – قهًرا 
ومن دون ق�سد -، فهل اعتربتهما �سجدة واحدة فقط؟

لنعم                       



55

ني والوحل والّتاب الذي ل ت�ستقّر  )117( هل جتّنبت ال�ّسجود على الطِّ
اجلبهة عليه اأثناء ال�ّسجود ب�سبب عدم متا�سكه؟

لنعم                      

)118( لو مل تتمّكن من النحناء لل�ّسجود على الأر�س، فهل رفعت مو�سع 
ال�ّسجود- باأّي و�سيلة - اإىل احلّد الذي تتمّكن من النحناء اإليه، واإْن مل 
تتمّكن من النحناء - بتاًتا -، فهل اأ�سرت بخف�س راأ�سك لل�ّسجود؟، ولو 
مل تتمّكن من ذلك، فهل اأ�سرت باإغما�س عينيك لل�ّسجود؟، كلُّ ذلك مع 

الحتياط بو�سع الّتبة احل�سينّية – مثاًل - على جبهتك؟     
لنعم                       

هل تعلم؟
ــــــــــه يــــــ�ســـتط طهارة ال�ّسيء الـــذي ت�ســـــجد علــــيـــه - كالّتبة   اأنَّ
احل�سينّية - فـــــقـــط، ول ي�ستط طهارة املــكان الذي ت�سلِّي علــــــيــــــــه 

- كال�ّسجادة مثاًل- طاملا اأّن الّنجا�سة ل تنتقل اإىل بدنك، اأو ثيابك.

  اأنَّ ال�ّسجـــود علـــى الأر���س اأف�ســـل من الّنباتـــات والقرطا�ـــس، واأنَّ 
ال�ّسجـــود على الّراب اأف�سل من احلجـــر، واأنَّ اأف�سل ما ُي�سَجد عليه هو 
تـــراب الأر�ـــس التي ُدفن فيها �سّيـــد ال�ّسهداء و�سبـــط ر�سول اهلل   

الإمام احل�سني ÷.
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 اأّنـــه ي�ستحـــّب يف ال�ّسجود اإرغـــام الأنف - اأي جعله علـــى الأر�س -، 
والّنظر اإىل طرف الأنف، والّتجنيح باملرفقني، و�سّم اأ�سابع اليدين.

ر ذلك،   اأنَّه ي�ستحّب عند جتّدد اأّي نعمة، اأو دفع اأّي نقمة، اأو عند تذكُّ
اأو عند الّتوفيق لأّي خرٍي اأْن ت�سجد هلل تعاىل �سكًرا، وتقول: �سكًرا هلل، اأو 

كر والكيفّيات املاأثورة. )�سكًرا( ثالث مّرات، اأو غري ذلك من الذِّ

جوُد ُمنتهـــى الِعباَدِة ِمْن َبني  ادق ÷: "ال�سُّ  ورد عـــن الإمـــام ال�سّ
اآَدم")13(. 

اأَتى بَحقيَقِة  ادق ÷: "ما َخ�ِسَر واهلِل َمْن   اأّنه ورد عن الإمام ال�سّ
ة ًواحـــَدًة...، ول َبُعـــَد اأَبـــًدا َعـــن اهلِل  جـــوِد ولـــو كاَن يف الُعمـــِر َمـــرَّ ال�سُّ
َع  يَّ جوِد، ول َقـــُرَب اإليِه اأبًدا َمن اأ�َساَء اأَدَبُه، و�سَ بُه يف ال�سُّ َمـــْن اأَْح�َسَن َتَقرُّ
ٍع ذليٍل  ُحرَمَتُه بتعليِق َقلبِه ب�ِسواُه يف َحال �ُسُجودِه، َفا�ْسُجْد �ُسُجوَد ُمتوا�سِ
َب ِمْن ُنْطَفٍة َي�سَتْقِذُرَها ُكّل  َعِلـــَم اأّنُه ُخِلَق ِمْن ُتـــَراٍب َيَطاأُه ُاخَللُق، واأّنُه ُركِّ

َن َومَلْ َيُكْن")14(. اأََحٍد، َوُكوِّ

)13( الّدع���وات، ����س33، قط���ب الدين الراون���دي، الطبعة الأوىل 1407ه����، مدر�صة الإم���ام املهدي )عليه 
ال�صالم(، قم – اإيران.

)14( بح���ار الأن���وار136/82، العالمة املجل�ص���ّي، الطبعة الثالثة 1403ه�- 983م، حتقي���ق: ال�صيد اإبراهيم 
املياجني، حممد الباقر البهبودي، دار اإحياء التاث العربي، بريوت – لبنان.
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ُه اأَبَلُغ يف  ُل، ِلأنَّ ْر�ـــس ِاأَْف�سَ جوُد َعَلى الأَ ا -: "ال�ُسّ  اأّنـــه ورد عنـــه – اأي�سً
وِع هلِل عّز وجّل")15(.  ع واخُل�سُ الَتوا�سُ

7- الّت�صهُّد
)119( هـــل كنـــت جال�ًســـا بطماأنينة – مـــن دون حركة زائـــدة - اأثناء 
لنعم      الّت�سّهد يف الركعة الثانية والأخرية؟      

)120( لو ن�سيت، فلم تت�سّهـــد يف الّركعة الّثانية، فقمت للّركعة الّثالثة، 
ـــرت قبـــل الّدخـــول يف الّركوع، فهل رجعـــت، وجل�ســـت للّت�سّهد، ثمَّ  وتذكَّ

وا�سلت �سالتك، وبعد الفراغ هل �سجدت �سجود ال�ّسهو؟   
لنعم                       

هل تعلم؟
د َثَنـــاٌء على اهلِل، َفُكْن  ادق ÷: "الّت�سهًّ  اأّنـــه ورد عن الإمـــام ال�سّ
َك َلـــُه بالَقوِل  ًعا َلُه يف الِفْعـــِل، َكما اأنَّ ، َخا�ِسًعـــا َخا�سِ ـــرِّ َعْبـــًدا َلـــُه يف ال�سِّ
 ، د   الِة علـــى َحِبيبِه الّنبـــيِّ حممٍّ عـــوى...، وقـــد اأََمـــَرَك بال�سّ والدَّ

ُه ب�سهادِتِه")16(. الِتِه، وَطاَعَتُه بطاعِتِه، و�َسَهاَدَتَ الَتُه ِب�سَ َل �سَ َفاأو�سَ

)15( و�صائ���ل ال�صيع���ة367/5، احلرالعامل���ّي، الطبع���ة الثانية 1414ه����، حتقيق ون�صر: موؤ�ص�ص���ة اآل البيت 
)عليهم ال�صالم( لإحياء التاث، قم امل�صرفة – اإيران.

)16( بح���ار الأن���وار285/82، العالمة املجل�ص���ّي، الطبعة الثالثة 1403ه�- 983م، حتقي���ق: ال�صيد اإبراهيم 
املياجني، حممد الباقر البهبودي، دار اإحياء التاث العربي، بريوت – لبنان.
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8- الّت�صليم
ـــالة كاأْن قمت من  )121( لـــو ن�سيـــت الّت�سليـــم، وان�سرفـــت عـــن ال�سّ
مكانك، اأو حتّدثت مع �سخ�س، اأو غري ذلك، ف�سالتك �سحيحة، ولكن 

هل جربت هذا الّنق�س باأْن ت�سجد �سجود ال�ّسهو؟       
لنعم                       

هل تعلم؟
الٍة،  ادق ÷: "َمْعنى التَّ�ْسليم يِف ُدُبِر ُكلِّ �سَ  اأّنه ورد عن الإمام ال�سّ
ًعا،  ِه   َخا�سِ َمعَنـــى الأَمـــاِن؛ اأْي َمن اأََتى باأْمِر اهلِل َتَعاىل، َو�ُسّنـــِة نبيِّ

نَيا، والرَباَءُة  َعذاب الآخرة")17(.  َخا�ِسًعا ِفيِه، َفلُه الأَماُن ِمْن َبالِء الدُّ

الُم َعليَك اأيُّها الّنبيُّ َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته( هو م�ستحّب،   اأّن ِذكر )ال�َسّ
ويعترب من توابع الّت�سّهد، ولي�س من �سيغة الّت�سليم. 

ـــالة بالّتكبـــري ثــــــالًثـــا، وبت�سبيح   اأّنـــه ي�ستحـــّب الّتعقيب بعـــد ال�سّ
الّزهـــــراء وهو: اهلُل اأكرُب )34مـــّرة(، ثم احلمُد هلِل )33 مّرة(، ثم 
ادق ÷ اأّنه قال:  �ُسبَحـــاَن اهلِل )33 مّرة(، فقد ورد عن الإمـــام ال�سّ
َحبُّ اإيلَّ ِمن  اأَ ـــالٍة  ُدُبـــِر ُكلِّ �سَ َيـــوٍم يف  "َت�سبيـــُح فاِطَمـــَة   يف ُكلِّ 

الِة األِف َركعٍة يف ُكلِّ َيوٍم")18(.  �سَ

)17( م�صباح ال�صريعة، �س95، املن�صوب لالإمام ال�صادق )عليه ال�صالم(، الطبعة الأوىل 1400ه�- 1980م، 
موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان.

)18( ال���كايف343/3، ال�صي���خ الكلين���ي، الطبعة الثالثة 1367 �س، ت�صحي���ح وتعليق: علي اأكر الغفاري، دار 
الكتب الإ�صالمّية، طهران – اإيران.
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كر، وتالوة القراآن، والّتفّكر   كمـــا اأنَّه ي�ستحّب الّتعقيب بالّدعاء، والذِّ
يف عظمة اهلل تعاىل، والبكاء من خ�سيته، ونحو ذلك.

الباب الّثاين
ال�ّصك وال�ّصهو والّن�صيان

)122( لو ح�سل لك �سّك يف عدد الّركعات، فهل ترّيثت وتاأّملت، فربا 
لنعم                                                                           يزول ال�سّك، وتتذّكر عدد الّركعات؟      

الة الواجبة باأّنك يف الّركعة الأوىل اأو الّثانية،  )123( لو �سككت يف ال�سّ
وا�ستقّر ال�ّسك حتى بعد الـــتّوي وحماولة التذّكر، فقد بطلت �سالتك، 
لنعم   فهل اأعدتها من جديد؟                         

)124( هـــل �سككـــت يف عـــدد الّركعات - غ��ري الأوىل والّثاني��ة - التي 
لنعم �سّليتها؟                           

دت يف عدد الّركعات التي �سّليتها )كالتّدد بني الثنتني  )125( لـــو تردَّ
والّثـــالث والأربـــع(، ولكن كنـــَت تظّن اأّنـــك �سّليت عـــدًدا معّيًنا )ثالث 
ركعات - مثاَل -(، فهل عملت بالّظّن، فاعتربت اأّنك �سّليت ثالًثا؟               
لنعم                                                                 
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)126( لو كنت ت�صّلي و�سككت يف عـــدد الّركـــعــــات )ثــــــــالث، اأو اأربع 
– مثاًل-(، ومل تكن تعلم باحلكم ال�ّصرعّي، فهل عملت باأحد الحتمالت 
يف امل�ساألة، فتبني على اأّنك يف الّركعة الّرابعة – مثاًل - مع ال�ّصوؤال عن 
لنعم   الة؟                  حكم امل�صاألة بعد ال�صّ

)127( لـــو �سككـــت – اأو ظننت - يف اأّنك �سلَّيت الفري�سة، اأو مل ت�سلِّها 
�س لها وعدم انتهائه، فمثاًل: �سككت يف اأّنك �سّليت  مع بقاء الوقت املُخ�صَّ
الة امل�سكوكة  بـــح اأم ل، وذلك قبل طلوع ال�ّسم�س، فهـــل اأتيت بال�سّ ال�سّ
لنعم                                     حينئٍذ؟                 - املثال  يف  –ال�سبح 

)128( لـــو زاد، اأو نق�ـــس – عمـــًدا، اأو �سهًوا ون�سياًنا - رك��ن من اأركان 
�صالت��ك )وهي: النّية، تكبرية الإحرام، القيام اأثناء الّتكبري، الّركوع، 
الة حينئٍذ؟                                                                               القيام قبله، ال�صجدتان مًعا(، فهل اأعدت هذه ال�سّ
لنعم                    

الة، وتذّكرت ذلك قبل  )129( لـــو ن�سيت اأْن تاأتي بفعل من اأفعـــال ال�سّ
اأْن تدخـــل يف الّرك��ن الالحق، فمثـــاًل: ن�سيت الّت�سهـــد، وتذّكرت قبل اأْن 
ت�سل اإىل حّد الّركوع، فهل رجعت واأتيت با ن�سيت )جل�ست من جديد، 
الة  وت�سّهدت(، ثم اأتيت بـــا بعده، وهل �سجدت �سجود ال�ّسهو بعد ال�سّ
ملـــا زاد فيهـــا ب�سبب الّن�سيان وال�ّسهـــو - اأي لأجل القيـــام الّزائد كما يف 
لنعم   املثال -؟                    
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)130( لـــو ن�سيت اأو �سهوت، فاأنق�ست مـــن �سالتك �سيًئا، اأو زدت فيها 
�سيًئا – غري الأركان –، ومل ميكنك تدارك ما ن�سيت ب�سبب دخولك يف 
الّركـــن الالحق، فهل �سجدت �سجود ال�ّسهو لكّل واحد من تلك الّزيادات 
لنعم                                       والّنقائ�س؟                           

)131( لو ن�سيت �سجدة واحدة، اأو ن�سيت الّت�سّهد، اأو كليهما، ومل تتذّكر 
ذلـــك اإل بعد اأْن ركعـــت، فهل وا�سلت �سالتك، ثم ق�سيـــت ال�ّسجدة، اأو 
الة مبا�ســـرة، ثم هل �سجدت  الّت�سهـــد، اأو كليهمـــا بعد الفراغ مـــن ال�سّ
�سجدَتي ال�ّسهو – مبا�سرة – مّرة، اأو مّرتني، اأو اأكرث بعدد ما ن�سيت؟           
لنعم                    

كيفّية �صجدَتي ال�ّصهو
1- تنوي �سجود ال�ّسهو قربة هلل تعاىل.

بيُّ  الُم َعَلْيـــَك اأيُّها النَّ 2- ثـــمَّ ت�سجد، وتقـــول: )ِب�ْسِم اهلِل، وبـــاهلِل، ال�سَّ
َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته(. 

3- ثمَّ جتل�س.
جدة الأوىل. م يف ال�سَّ ة ثانية، وتقول نف�س ما تقدَّ 4- ثمَّ ت�سجد مرَّ

الُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته(. 5- ثم جتل�س، وتت�سّهد، وت�سلِّم بـ)ال�سَّ
مالحظة: ل يجب التكبري قبل ال�سجود ولكنه ي�ستحب احتياًطا.

الة  )132( فهـــل تاأتـــي ب�سجـــود ال�ّسهـــو علـــى هـــذه الكيفّية، بعـــد ال�سّ
لنعم   مبا�صرة؟                         
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كيفّية �صالة الحتياط
1- تنوي القربة هلل تعاىل.
2- تكرب تكبرية الإحرام.

3- تقراأ �سورة احلمد فقط اإخفاًتا، ول جتهر حتى يف الب�سملة.
4- ت�سلِّي ركعة، اأو ركعتني، بح�سب احلكم ال�ّسرعّي اخلا�ّس بك.

5- يف نهاية الّركعة، اأو الّركعتني تت�سّهد، وت�سلِّم.

)133( فهل ت�سلِّي �سالة الحتياط بهذه الكيفّية؟                            
لنعم                    

)134( لو كان عليك �صالة الحتياط - ب�سبب ال�سّك يف عدد الّركعات -، 
وكنت قد ن�سيت �سجدة واحدة، اأو ت�سّهًدا، فهل اأّديت �سالة الحتياط اأّوًل، 
ثم ق�سيت ال�ّسجدة اأو الت�سهد، ثم �سجدت �سجود ال�ّسهو، بالّرتيب، ومن 
لنعم   دون ف�سل؟                                            

هل تعلم؟
الة  الة، وكان �سّكك بعد الفراغ من ال�سّ   اأّنه لو �سككت يف �سّحة ال�سّ

كانت �سالتك �سحيحة، ول اعتبار لهذا ال�ّسّك.

  اأنَّ ال�ّسخ�ـــس الـــذي يكون كثري ال�ّص��ّك، وكذا الو�صوا�ص��ّي عليه اأْن ل 
ة كلِّ �سيء  ه، فـــال ُيعيد اأيَّ �سيٍء من �سالته، بل يحكم ب�سحَّ يعتني ب�سكِّ

�سكَّ يف �سّحته.
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 اأنـــه لـــو �سككت يف �سّحة جزء من �سالتك، بعد اأن انتهيت منه - ولو 
مل تدخل يف اجلزء الالحق -، ف�سالتك �سحيحة.

 اأنـــه لـــو �سككت يف الإتيـــان بجزء من �سالتـــك، ومل تدخل يف اجلزء 
الالحـــق له، فعليك اأن تاأتـــي بذلك اجلزء امل�سكوك، اأمـــا اإذا دخلت يف 

اجلزء الالحق فتم�سي و�سالتك �سحيحة.

  اأّن كثـــري ال�سّك: هو الذي ل مت�سي عليه ثالث �سلواٍت اإلَّ وي�سّك يف 
واحـــدٍة منها، والو�سوا�سّي: هو َمن كانت �سكوكه غري عقالئّية؛ ول يهتمُّ 

ه.  العقالء بثل �سكِّ

 الباب الّثالث
الة ق�صاء ال�صّ

الة، فهـــل ق�سيت تلك  �ـــس لأداء ال�سّ )135( لـــو انتهـــى الوقت املُخ�سَّ
الة فيما بعد؟ بحيث ل تتهاون يف الق�ساء؟                                                                       ال�سّ
لنعم                    

لوات اخلم�س اليومّية -، فهل  )136( لـــو فاتك عـــّدة �سلوات – من ال�سّ
بح مثاًل-،  ـــالة ال�ّسابقة – ال�سّ ق�سيتهـــا بالّتتيب، اأي هل ق�سيت ال�سّ

الة الالحقة – الّظهر مثاًل-، وهكذا؟  ثم تق�سي ال�سّ
لنعم                    
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بط، ولكّنك تتيّقن  )137( لو فاتك عّدة �سلوات، ومل تتذّكر عددها بال�سّ
بط هل فاتك  اأنَّ ما فاتك ل يقل عن عدد معنّي، فمثاًل: اأنت ل تعلم بال�سّ
ن اأّن ما فاتك ل يقّل  10 �سلوات، اأو 15 �سالة، اأو 20 �سالة، ولكّنك متيقِّ
عـــن 10 �سلـــوات، فحينئٍذ ل يجب عليك اأكرث مـــن املتيّقن، فهل ق�سيت 

العدد املتيّقن )وهو 10 �سلوات كما يف املثال(؟             
لنعم                                         

الة ق�ســـًرا، ففاتتك  )138( لـــو كنت م�سافـــًرا، وكانت وظيفتـــك ال�سّ
الة واأنت يف ال�ّصفر، فهل ق�سيتها ق�سًرا حتى لو عدت من �سفرك؟،  ال�صّ
وكذلـــك ل��و فاتتك �صالة واأن��ت يف احل�صر، فهل ق�سيتهـــا تامة حتى ولو 
لنعم   كنت يف ال�سفر؟                            

ا كان هو البن الأكر لأبيه – من الّذكور -، وُتويف  )139( لو اأنَّ �سخ�سً
ها لعـــذر، فهل ق�سى البن  اأبـــوه، وكان علـــى اأبيه �سلـــوات فائتة مل يق�سِ
لنعم   لوات الفائتة؟                 الأكرب تلك ال�سّ

هل تعلم؟
الة مع اجلماعة، بـــل ي�ستحّب ذلك، ول     اأّنـــه يجـــوز اأْن تق�ســـي ال�سّ
ي�ســـتط اأْن تكون �سالة اجلماعـــة متماثلة مع �سالة الق�ساء، فت�ستطيع 
ـــي الّظهر جماعة،  بح مع َمن ي�سلِّ – مثـــاًل - اأْن تق�ســـي �ســـالة ال�سّ

وهكذا.

   اأّنه ي�ستحّب مَلن فاتته الّنوافل اليومّية اأْن يق�سيها متى �ساء.
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الباب الّرابع
اأحكام عاّمة

الة من غري �سرورة؟     )140( هل قطعت ال�سّ
لنعم                                                             

)141( هل جتّنبت الكالم - ولو بحرفني - بغري ِذكر اهلل تعاىل؟                           
لنعم                      

)142( لو كنت ت�سلِّي، و�سلَّم عليك اأحد – ب�سيغة ال�ّسالم، ولي�س بثل 
يغة التي  �سّبحـــك اهلل باخلـــري-، فهل رددت ال�ّســـالم عليه بنف�ـــس ال�سّ
�سّلـــم بها عليك، فمثاًل لو قال: �ســـالم عليكم، فهل اأجبته، فقلت: �سالم 
لنعم     عليكم؟                  

    
الة - القهقهة، والبـــكاء لأمور الدنيا  )143( هـــل جتنَّبت - اأثنـــاء ال�سّ
– ولو ا�سطراًرا ومن دون اإرادة -، وال�ّسكوت ملّدة طويلة، والكالم بغري 
ِذكر اهلل تعاىل، والأكل وال�ّسرب، وامل�سي، واحلركات الّزائدة التي متحو 
لنعم   الة؟                        هيئة ال�سّ
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هل تعلم؟
  اأنَّ النّيـــة اخلــــال�ســـة هلل تعـــاىل رك�����ٌن يف العبـــادات – الواجبـــة 
وامل�ستحّبـــة -، فلـــو مل ينِو الّتقـــّرب هلل تعاىل، اأو ق�ســـد �سخ�س الّرياء 
بـــاأْن يراه الّنا�س يف تلك العبادة؛ لتتفع منزلته عندهم، فقد اأ�سرك يف 

عمله، فيبطل عمُله.

��الة �سّتـــة: النّيـــة، وتكبـــرية الإحرام، والقيـــام اأثناء     اأنَّ اأركان ال�صّ
تكبرية الإحرام، والقيام قبل الّركوع، والّركوع، وال�سجدتان مًعا، ومعنى 
الة بتكها، اأو زيادتها، �سواء كان ذلك عن  اأّنها ركن: اأي اأّنه تبطل ال�سّ

د اأم ن�سيان وغفلة. علم اأم جهل، و�سواء كان عن تعمُّ

الة  الة الواجبة - غري الأركان - ل تبطل ال�سّ    اأّن بقيـــة اأفعـــال ال�سّ
بتكها، اأو زيادتها �سهًوا، اأو ن�سياًنا، واإّنا تبطل اإذا كان ذلك عن عمد 

فقط.

ـــالة الو�سطى التي تتاأّكـــد املحافظة عليها يف قــــوله تعاىل:     اأّن ال�سّ
ِ َقاِنِتنَي})19( هي  اَلِة اْلُو�ْسَطى َوُقوُموْا هلِلّ َلَواِت وال�سَّ {َحاِفُظوْا َعَلى ال�سَّ

�سالة الظهر.

)19( البقرة: 238.
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ـــالة اإىل �سالة اأخـــرى اإل يف بع�س     اأّنـــه ل يجـــوز العـــدول عن ال�سّ
ة. املوارد اخلا�سّ

الة، فت�ستطيع، ولكن     اأّنه لو اأردت تنبيه الغري باأمر ما يف اأثناء ال�سّ
كر جمّرد الّتنبيه. كر والّتنبيه مًعا، ول تق�سد بالذِّ تق�سد الذِّ

ـــالة، لكن ينبغي     اأّنـــه َذَكـــَر الفقهاء عـــّدة اأفعال جائـــزة اأثناء ال�سّ
رورة، ومنها: القت�سار يف فعلها على مورد احلاجة وال�سّ

الة باخلامت واحل�سى، كاأْن يح�سب الّركعات بها. 1- عّد ال�سّ
2- �سفـــق اليدين، اأو �سرب احلائط، اأو الفخـــذ باليد، اأوالإ�سارة باليد 
كر  كر - قا�ســـًدا الذِّ اإىل �سيـــئ، اأو اأْن ترفـــع �سوتـــك با تقروؤه مـــن الذِّ

والّتنبيه -؛ من اأجل اإعالم الغري.

3- رفع ما على الّراأ�س، اأو و�سعه.
4- النحناء؛ لتناول �سيئ من الأر�س.

5- امل�سي قلياًل اإىل اإحدى اجلهات، مع احلفاظ على ال�ستقبال.
بّي، واإر�ساعه. 6- حمل ال�سّ

7- قتل احلّية، والعقرب، والربغوث، والبّقة.
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الف�صل الّثالث
الة ملحق ال�صّ

�صالة اجلماعة
)144( قبل اأْن ت�سّلي مع جماعة، هل اأحرزت اأّن اإمام اجلماعة �سخ�س 
ي الواجبات، ويتجنَّب املحّرمات(، واأنَّ قراءته للحمد وال�ّسورة  عادل )يوؤدِّ
�سحيحـــة، وذلك من خـــالل معرفتك به، اأو ب�سهـــادة رجلني عادلني، اأو 
مـــن خالل ُح�ســـن ظاهره و�سمعتـــه الّطيبة، اأو بالطمئنـــان والوثوق من 
خـــالل الّطرق العقالئّية )كاأْن يح�سل لك الطمئنان باأنَّ امل�سوؤولني عن 

م�سجد، اأو م�سهد معنّي ل يقبلون باإمامة غري العادل فيه(؟   
لنعم                                                                

)145( هل جتّنبت الّتقّدم على الإمام يف الأفعال، فلم ت�سجد قبله، ومل 
تقْم من الّركوع قبله، وهكذا يف جميع الأفعال؟                                                                        
لنعم                      

)146( لـــو رفعت راأ�سك من الّركـــوع، اأو ال�ّسجود قبل الإمام – �سهًوا اأو 
ا منك اأّن الإمام قد رفع راأ�سه -، فهل عدت ثانية للّركوع، اأو ال�ّسجود  ظنًّ
لنعم     مع الإمام بق�سد املتابعة؟                   

)147( هل كرّبت – تكبرية الإحرام - بعد اأْن كرّب الإمام؟
لنعم                      
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)148( حـــني كـــرّبت تكبرية الإحـــرام، هـــل كان قد كـــرّب ال�سخ�س، اأو 
الأ�سخا�س الذين تّت�سل من خاللهم باجلماعة؟

لنعم                      

)149( هل فقدت الّت�سال باجلماعة، كاأْن ينفرد ال�ّسخ�س الذي تّت�سل 
من خالله باجلماعة، اأو يجل�س يف مكانه حيث اإّنه م�سافر – مثاًل - وقد 
اأنهى �سالته، فلم يقْم لاللتحاق باجلماعة – مبا�سرة يف �سالة اأخرى، 
لنعم                                      وغري ذلك من الأمثلة؟                          

)150( هل تركت قراءة احلمد وال�ّسورة يف الّركعتني الأولَيني؟                            
لنعم                      

)151( لـــو التحقت باجلماعة يف الّركعة الّثالثة اأو الّرابعة قبل اأْن يركع 
الإمـــام، فهل قراأت احلمد وال�ّســـورة - اإخفاًتا حتى يف الب�سملة -؟، واإْن 
مل ميهلـــك الإمـــام لقـــراءة ال�ّسورة باأْن ركـــع وخفت عـــدم اإدراكه، فهل 
اقت�سرت على قراءة احلمـــد؟، واإْن مل مُيهلك حتى لإمتام احلمد، فهل 
الة منفرًدا؟                                         نويت النفراد حينئٍذ، واأمتمت احلمد وال�سّ
لنعم                       

)152( لـــو اأردت اللتحاق باجلماعة يف الّركعـــة الّثالثة اأو الّرابعة، ومل 
ي�سعك اأْن تقراأ �سورة احلمد كاملة - قبل ركوع الإمام - فيما لو التحقت 
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بهـــم، فهـــل انتظـــرت حتى يركـــع الإمام، ثـــم تلتحق بـــه يف الّركوع دون 
لنعم                                   احلاجة اإىل القراءة؟                

)153( هل جتّنبت الّدخول يف �سالة اجلماعة بعد اأْن يرفع الإمام راأ�سه 
لنعم     من الّركوع؟                    

)154( لو اأردت اللتحاق باجلماعة اأثناء ركوع الإمام، ثم بعد اأْن كرّبت 
تكبـــرية الإحرام رفع الإمام راأ�سه من الّركـــوع، فلم تدرك الّركوع معه، 
فحينئٍذ هل عدلت بنّيتك اإىل الإنفراد، ووا�سلت �سالتك منفرًدا؟           

لنعم                       

الة جماعة خلف �سخ�ـــس، فتبنّي لك اأّنه �سخ�س  )155( لـــو نويت ال�سّ
الة، اأو  اآخر، فامل�ساألة لها عّدة تف�سيالت، ولكن هل احتطت باإعادة ال�سّ
لنعم       �ساألت اأهل العلم عن وظيفتك حينئٍذ؟   

)156( هل كنت مّت�صاًل ب�سفوف اجلماعة بحيث يكون اأمامك، اأو على 
ميينـــك، اأو ي�سارك اأحد املاأمومني املّت�سلني باجلماعة، وبحيث ل تبتعد 

عنه باأكرث من م�سافة خطوة منفرجة )مت تقريًبا(؟   
لنعم                      
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هل تعلم؟
  اأّن اأّول �سالة جماعة انعقدت يف الإ�سالم كانت �سالة اأمري املوؤمنني 
، ثم ان�سّم لهما جعفر باأمر من اأبيه اأبي  ÷ خلـــف ر�ســـول اهلل  

طالب ÷.

: "َمْن َم�َســـى اإىل َم�سجٍد َيطلُب فيه     اأّنـــه ورد عـــن ر�سول اهلل 
اجَلماَعـــَة كاَن لُه بكلِّ ُخطوةٍ �سبعون األَف ح�سنٍة، وُيْرَفُع له من الّدرجاِت 
ل اهلل به �سبعني األَف ملٍك يعودونه  ِمثُل ذِلك، واإْن ماَت وهو على ذلك َوكَّ

يف قرِبِه، وُيوؤِن�ُسونُه يف وحدِته، وَي�ستغفروَن لُه حتَّى ُيْبعث")20(. 

ـــالَة جِلاِر امل�سجـــِد اإلَّ يف     اأّنـــه ورد عـــن المـــام علـــّي ÷: "ل �سَ
امل�سجِد، اإلَّ اأْن َيكوَن لُه ُعذٌر، اأو بِه ِعّلٌة")21(. 

الة ما عدا     اأّن الإمـــام ل يتحّمـــل عـــن املاأموم �سيًئا من اأفعـــال ال�سّ
القراءة – احلمد، وال�ّسورة - يف الّركعتني الأولَيني.

ـــه ل ُي�ســـتط الحّتـــاد بـــني �سالة الإمـــام، و�ســـالة املاأموم - يف     اأنَّ
لـــوات اليومية -، فت�ستطيـــع اأْن ت�سلٍّي الّظهر جماعة ًمع َمن ي�سلِّي  ال�سّ
الع�ســـر، وت�سلِّي الق�ساء مع َمـــن ي�سلِّي الأداء، وت�سلِّي الق�سر مع َمن 

ي�سلِّي الّتمام، والعك�س بالعك�س.

)20( ميزان احلكمة1259/2، حممد الري�صهري، الطبعة الأوىل، حتقيق ون�صر: دار احلديث.
)21( بحار  الأنوار379/80، العالمة املجل�صّي، الطبعة الثالثة امل�صححة 1403ه�- 1983، حتقيق: ال�صيد 

اإبراهيم املياجني، حممد الباقر البهبودي، دار اإحياء التاث العربي، بريوت- لبنان.
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بح والع�ساءيـــن - اإذا مل ت�سمع  لـــوات اجلهرّيـــة – ال�سّ   اأّنـــه يف ال�سّ
قـــراءة الإمـــام – احلمـــد، وال�ســـورة - ولو همهمـــة، فاإّنـــه ي�ستحّب لك 

كر كالّت�سبيح، واحلمد، وغريه. ال�ستغال بالذِّ

  اأّنـــه لو اأدركـــت الإمام يف الّت�سّهـــد الأخري، فاإّنك ت�ستطيـــع اأْن تكرّب 
الإمام  �سّلم  فاإذا  الإمام،  مع  وتت�سّهد  ثم جتل�س   ،- الإحرام  –تكبرية 
قمت، فقراأت احلمد، وال�ّسورة للّركعة الأوىل، ووا�سلت �سالتك، وبذلك 

تنال ف�سل اجلماعة.

  اأّنـــه لو ح�سرت اجلماعة، فراأيت الإمـــام راكًعا وخفت اأْن ل تدركه، 
فيجـــوز لـــك اأْن تكرّب، وتركع يف مكانـــك، ثم مت�سي اأثنـــاء الّركوع وبعده 
َي اْلَعِظـْيِم َوِبَحْمِدِه(  كر الواجب، وهو )�ُسْبَحْاَن َربِّ –من دون قراءة الذِّ

اأثناء امل�سي -؛ كي تلتحق ب�سفوف اجلماعة.

  اأّنه ل ي�سّرك اأْن يف�سل بينك وبني �سفوف اجلماعة �سبّي ممّيز ما 
مل تعلم ببطالن �سالته.

كر،    اأّنه ل جتب متابعة الإمام يف الأقوال، فال ي�سّر اأْن ت�سبقه يف الذِّ
واأّنك ت�ستطيع اأْن تزيد يف اأذكار الّركوع وال�ّسجود، وما �سابه.

  اأّنـــه يجوز مِلَن �سّلى منفرًدا اأْن يعيد �سالته جماعة �سواء كان اإماًما 
اأم ماأموًما.
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ّف الأول،    اأّنـــه ي�ستحـــّب تقّدم اأهل الف�ســـل والعلم والّتقـــوى يف ال�سّ
فوف – التي على ميني الإمام-  فوف، واأّن ميامن ال�سّ واأّنـــه اأف�سل ال�سّ
فـــوف وانتظامهـــا، و�سّد  اأف�ســـل مـــن ميا�سرهـــا، وي�ستحـــّب اإقامة ال�سّ
فوف  الفجـــوات فيها، واملحاذاة بني مناكب امل�سلِّني، واأْن ل تتباعد ال�سّ

باأكرث مّما يّت�سع لل�ّسجود. 

  اأّنـــه يكره يف �ســـالة اجلماعة اأْن ت�سلِّي يف �ســـّف لوحدك مع وجود 
فوف. مكان لك بني ال�سّ

�صالة اجلمعة
)157( هـــل كنـــت م�سغًيـــا خلطبـــة اجلمعـــة؟، وهل تركـــت الكالم يف 
ا؟                                                                 اأثنائها؟، وهل احتطت بتك الكالم بني اخلطبتني اأي�سً
لنعم                                                      

بت البيع وال�ّسراء بعد الّنداء ل�سالة اجلمعة؟ )158( هل جتنَّ
لنعم                                                      

)159( مراعـــاًة لالحتيـــاط ال�ستحبابـــّي الـــذي َذَكره بع�ـــس الفقهاء، 
هـــل احتطت بعـــد اأدائك �سالة اجلمعـــة باأْن �سلَّيت �ســـالة الظهر بنّية 
لنعم     الحتياط؟                 
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هل تعلم؟
َتَرَك َثالَث جمٍع َتهاوًنا بها َطَبَع  : "َمْن    اأّنه ورد عن ر�سول اهلل 

اهلُل على َقلِبِه")22(. 

: "اجُلمَعُة َحجُّ امل�َساِكنِي")23(.    اأّنه ورد عن ر�سول اهلل  

ادق ÷: "ُغ�ْســـُل َيوم ِاجُلمَعـــِة َطُهوٌر،    اأّنـــه ورد عـــن الإمـــام ال�سّ
نوِب، ِمَن اجُلمَعِة اإىل اجُلمَعِة")24(. ارٌة ملا َبيَنهما من الذُّ وَكفَّ

ُبـــوا ِباأطَيـــِب طيِبُكم َيوَم    اأّنـــه ورد عـــن الإمام الّر�ســـا ÷: "َتَطيَّ
اجُلمَعِة")25(. 

  اأّن الفقهاء اختلفوا يف حكم �سالة اجلمعة يف ع�سر الَغيبة الكربى، 
فاأكـــرث الفقهـــاء املعـــا�سرين يقولـــون بالوجــــوب الّتخيـــريي - اأي اأّنك 
ـــي اجلمعة وجوًبا، واجلمعة  خمـــرّي بني اأْن ت�سلِّي الّظهر وجوًبا، اأو ت�سلِّ
اأف�ســـل -، وبع�ـــس قال بالوجـــوب الّتعيينّي - اأي يتعنّي عليـــك اأْن ت�سلِّي 

اجلمعة –اإْن اأقيمت ب�سرائطها، ول ت�سلِّي الّظهر. 

)22( و�صائل ال�صيعة 5/ 6، احلر العاملي، �صنة الطبع يف 1403ه�، ن�صر جماعة املدر�صني، قم – اإيران.
)23( بحار الأنوار 19/86، العالمة املجل�صي، الطبعة الثانية1403ه�، موؤ�ص�صة الوفاء، بريوت – لبنان. 

)24( بحار الأنوار 128/78، العالمة املجل�صي، الطبعة الثالثة 1403ه�، دار اإحياء التاث العربي، بريوت 
– لبنان.

)25( و�صائل ال�صيعة 55/5، احلر العاملي،�صنة الطبع يف 1403ه�، ن�صر جماعة املدر�صني، قم – اإيران.
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  اأّن املراأة وامل�سافر، واملري�س، والأعمى، وال�ّسيخ الكبري، والبعيد عن 
�سالة اجلمعة ب�سافة فر�سخني، فاأكرث )اأي 11 كيلو مًتا، ف�ساعًدا(، 
فهـــوؤلء جميًعا ل يجب عليهم الّذهاب اإىل �سالة اجلمعة - حتى لو كان 
ت  ذهابهـــم مي�سوًرا، ول م�سّقة فيـــه، ول حرج -، ولكن اإذا ح�سروا �سحَّ

منهم.
  اأّنه ل ت�سّح �سالة اجلمعة فرادى.

ـــه اإذا مل تـــدرك الّركعـــة الأوىل مـــن �ســـالة اجلمعـــة، فت�ستطيع    اأنَّ
د اإمكان اللتحاق  اللتحاق بالإمام يف الّركعة الّثانية، وبع�س الفقهاء حدَّ
باأْن تلتحق بالإمام حال قيامه، وقبل اأْن يركع، وعليه فلو التحقت بالإمام 
اأثنـــاء ركوعه يف الّركعـــة الّثانية، فالحتيـــاط يقت�ســـي اأْن تاأتي ب�سالة 

الّظهر بعدها بنّية الحتياط.

ـــه لي�ـــس للجمعة ق�ســـاء اإذا فات وقتهـــا، وحينئٍذ يتعـــنّي عليك اأْن    اأنَّ
ت�سلِّي �سالة الّظهر.

  اأنَّ اجلمعـــة ل تنعقـــد اإل بخم�سة اأ�سخا�س فاأكـــرث، اأحدهم الإمام، 
وقيل: اأقّله �سبعة اأ�سخا�س، فال جتب، ول تنعقد باأقّل من ذلك.

  اأّنـــه ي�ستط يف �سّحة �سالة اجلمعـــة اأْن ل ُتقام جمعة اأخرى قريبة 
منها بحيث تقلُّ امل�سافة بينهما عن فر�سخ )اأي اأقّل من خم�سة كيلو مت 

ون�سفه تقريًبا(.
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  اأنَّ الأحـــوط اأْن ل ت�سافر بعد زوال ال�ّسم�س يف يوم اجلمعة اإذا كانت 
تقام يف بلدك �سالة جمعة واجدة لل�ّسرائط.

  اأنَّه بناًء على تقليد َمن يقول بالوجوب الّتعيينّي ل�سالة اجلمعة، فال 
الة من يوم اجلمعة. يجوز ال�ّسفر بعد الّزوال وقبل ال�سّ

 اأنَّ م�سهـــور الفقهـــاء قالوا بـــاأّن َمن �سّحت جماعتـــه �سّحت جمعته، 
واأّن الفقاهـــة لي�ست �سرًطا يف اإمام اجلمعة، ومـــن الفقهاء َمن ا�ستط 
يف اإمـــام اجلمعة اأْن يكون فقيًها ولو متجّزًيـــا - جتّزًيا قريًبا من الفقيه 

املطلق -.

 اأّن بع�ـــس الفقهـــاء ذهـــب اإىل اأّنـــه ل يجب احل�سور حـــال اخلطبة، 
ول ي�ســـتط يف �سّحـــة اجلمعة واإجزائها عن الّظهـــر اأْن يكون قد ح�سر 

اخلطبة، لكن الأف�سل، بل الأحوط احل�سور.

 اأّن بع�ـــس الفقهاء اأوجب ا�ستقبال امل�ستمعـــني لالإمام حال اخلطبة، 
الة، وهذا هو الأحوط  وعدم  اللتفات زائًدا على املقدار اجلائز فى ال�سّ

الأوىل عند اآخرين.

 اأّن بع�س الفقهاء اأوجب على الإمام وامل�ستمعني الّطهارة من احلدث 
واخلبث حال اخلطبة، لكن يف امل�ساألة اأكرث من راأي، والحتياط يقت�سي 

الّطهارة.
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�صالة امل�صافر
امل�صافر: هو الذي يخرج من بلدته - حمّل �سكنه الّدائم مثاًل - قا�سًدا 
الّذهـــاب اإىل مـــكان يبعد عن اآخر بيـــوت بلدته ب�سافـــة 44 كيلو مًتا، 
اأو اأكـــرث، اأو خرج اإىل مـــكان ورجع منه – من دون املبيـــت ليلة، اأو اأكرث 
احتياًطا -، وكان يبعد ذلك املكان عن اآخر بيوت بلدته ب�سافة 22 كيلو 

مًتا، اأو اأكرث. 
الة بعد البتعاد عـــن بلدته بحيث تختفي  وامل�سافـــر يبداأ بتق�ســـري ال�سّ

جدرانها، ول ُي�سمع اأذانها - وهو ما ي�سمى بـحّد الّتّخ�س -.

رت  الة، فهـــل ق�سّ )160( لـــو كنـــت م�سافًرا �سفـــًرا يوجب ق�ســـر ال�سّ
لـــوات الّرباعّية – الّظهر، والع�سر، والع�ساء - باأْن ت�سّليها ركعتني  ال�سّ
لنعم   ك�سالة ال�سبح؟                                    

)161( لـــو �صكك��ت يف امل�سافـــة ال�ّسرعّيـــة، فـــال تدري هل املـــكان الذي 
تق�ســـده يبلغ تلك امل�سافة اأم ل، فهل حتّري��ت حينئٍذ بالبحث وال�ّسوؤال؛ 

كي حتّدد وظيفتك يف ال�سالة من حيث الق�سر والتمام؟
لنعم                    

)162( هل كنت قا�صًدا قطع امل�سافة ال�ّسرعّية – 44 كلم ذهاًبا، اأو 22 
كلم ذهاًبا، و22 كلم اإياًبا- منذ بداية خروجك؟                                                                    
لنعم                     
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)163( لو ق�سدت امل�سافة، فاأنـــت م�سافر �سرًعا، وجتري عليك اأحكام 
دت - اأثناء قطع  امل�سافـــر- اإذا توّفرت باقـــي ال�ّسروط  -، لكن هل ت��ردَّ
امل�سافـــة- يف موا�سلة الّطريـــق وال�ستمرار يف �سفرك، اأو هل ح�سل لك 

لنعم عزوف واإعرا�س عن املوا�سلة؟             

)164( هـــل اأقمت ع�سرة اأيـــام اأثناء قطعك للم�سافـــة ال�ّسرعّية، اأو هل 
كان الّطريق الذي ق�سدت �سلوكه ميّر على وطنك؟                                                                   

لنعم                  

)165( لو نويت الإقامة يف مكان ما ملّدة ع�سرة اأّيام اأو اأكرث، فهل اأمتمت 
لنعم   الة حينئٍذ يف ذلك املكان؟               ال�سّ

                                                                              
)166( لـــو ترّددت يف الإقامة يف مكان معـــنّي، بحيث مل جتزم بالبقاء 
فيه ملّدة ع�سرة اأّيام اأو اأكرث، وا�ستمّر ترّددك اإىل مدة اأق�ساها 30 يوًما، 
الة بعد الّثالثني  الة يف طول تلك املدة، ثم اأمتمت ال�سّ رت ال�سّ فهل ق�صّ
لنعم   اإىل اأْن تخرج من املكان؟                      

)167( لو كان ال�ّصفر عماًل لك، كاأْن كنت �سائق حافلة، اأو �ساحنة لنقل 
ر يف  الّركاب والب�سائع من بلد اإىل اآخر، فهل اأمتمت �سالتك، ومل تق�سِّ
لنعم   �سفرك؟                                  

)168( لو كنَت مّمن عملهم ال�ّصفر، فهل �سادف اأْن اأقمت يف وطنك، اأو 
لنعم   غريه ملّدة ع�سرة اأّيام متوالية؟             
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)169( لـــو كنت مّمن ي�صافر بك��رة – للّدرا�سة، اأو اإىل مقّر عملك، اأو 
ـــا، اأو بني يوم ويوم – مثاًل -، فهل ت�سلِّي  غـــري ذلك – كاأْن ت�سافر يوميًّ

لنعم متاًما حينئٍذ؟                   

)170( لـــو �سافرت اإىل مكان وعزمت الإقامة فيـــه ع�سرة اأّيام اأو اأكرث،  
فحكم �سالتك هو التمام، لكن هل بدا لك اأْن تخرج اإىل مكان يبعد عن 

لنعم حمّل اإقامتك بقدار امل�سافة ال�ّسرعّية؟

ـــي ق�سًرا  )171( لـــو كنـــت يف طريق الّرج��وع اإىل وطنـــك، فاإّنك ت�سلِّ
ا -، لكن لو و�سلت اإىل اأّول نقطة ترى فيها بيوت بلدتك، اأو ت�سمع  –اأي�سً
فيهـــا �سوت اأذانها، فهـــل احتطت حينئٍذ باجلمع بـــني الق�سر والّتمام، 
الة اإىل اأْن ت�سل اإىل منزلـــك، فت�سليها متاًما، اإذا كان  اأو اأّخـــرت ال�سّ

لنعم الوقت مّت�سًعا؟                 
  

)172( لـــو كنـــت يف وطنـــك ودخل وقت �ســـالة الّظهر – مثـــاًل -، ومل 
الة باقًيا، فهل اأّديتها ق�سًرا يف  ت�سلِّها، ثم �سافرت، ول يزال وقت ال�سّ
الة، فلم ت�سلِّها  ال�ّسفر، وكذلك العك�س لو كنت م�سافًرا ودخل وقت ال�سّ
الة باقًيا، فهـــل �سّليتها  حتـــى رجعت اإىل منزلـــك، ول يزال وقـــت ال�سّ
لنعم                          متاًما حينئٍذ؟                       

      
)173( هل تركت نوافل الّظهر والع�سر يف ال�ّسفر؟              

لنعم                  
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بح واملغـــرب يف ال�ّسفر، لكن يف  )174( ت�ستطيـــع اأْن ت�سلـــي نوافل ال�سّ
نافلة الع�ساء خالف بني الفقهاء، فهل نويت هذه النّية يف قلبك: )اأ�سلِّي 

نافلة الع�ساء رجاء اأْن تكون مطلوبة، قربة هلل تعاىل(؟  
لنعم                  

هل تعلم؟
  اأّن بع�ـــس الفقهاء قال بالحتياط، - وبع�ـــسٌ قال بالوجوب - يف اأْن 
تقول عقيـــب كلِّ �سالة مق�سورة: )�ُسْبَحاَن اهلِل، واحَلْمُد هلِل، ول اإلَه اإلَّ 

اهلُل، واهلُل اأَْكرَب( ثالثني مّرة وهو املعربَّ عنه بت�سبيحة اجلرب.

بح واملغرب.   اأّنه ل ق�سر يف �سالة ال�سّ

  اأّنـــه لو �صككت يف امل�صاف��ة كاأْن ت�سّك يف اأّن املكان الذي �ستذهب اإليه 
– يف امل�سافة المتدادّية - ربا يبعد 44 كيلو مًتا، وربا اأقل، و�ساألت 
وبحثـــت ومل تعلم، فاإّن حكمك الّتمام ولي�ـــس الق�سر، بل حتى لو ظننت 

اأّنها م�سافة، فاحلكم كذلك.

م ك�سفر الّزوجة بـــدون اإذن زوجها اإذا كان منافًيا    اأنَّ ال�ّصف��ر املُح��رَّ
حلقـــوق الّزوج، وكال�ّسفر مـــن اأجل املع�سية - والعيـــاذ باهلل تعاىل - ل 

الة، بل ُتوؤّدى تاّمة.  يوجب ق�سر ال�سّ

  اأّن امل�سافر – الذي وظيفته الق�سر - خمرّي  بني الق�سر والّتمام يف 
الأماكن الأربعة الّتالية: 
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امل�سجد احلرام، امل�سجد اّلنبوّي، م�سجد الكوفة، احلائر احل�سينّي: وهو 
ريح املبارك لالإمــام احل�ســـني ÷ اإّل اإذا نوى الإقامة  ما حـــول ال�سّ
فيها - ع�سرة اأيام، اأو اأكرث -، فال تخيري حينئٍذ بل يجب عليه الّتمام.  

الة مع جماعٍة ت�سلِّي متاّما    اأّنه ينبغي على امل�سافر اإذا ما اأراد ال�سّ
اأْن يقوم مبا�صرة بعد انتهاء �سالته املق�سورة؛ ليلتحق باجلماعة – مّرة 
ثانية -، في�سلِّي معهم فري�سة اأخرى ق�ساء – مثاًل-، اأو ي�سلي عّما قد 
يكون يف ذّمته من �سلوات؛ وذلك من اأجل اأْن ل تبطل جماعة َمن يّت�سل 

به من املاأمومني.  

الة امل�صتحّبة ال�صّ
لوات امل�ستحّبة فرادى، ومل ت�سلِّها جماعة؟ )175( هل �سلَّيت ال�سّ

لنعم                                    

لـــوات امل�ستحّبـــة كّل ركعتني ب�سورة  ـــي الّنوافل وال�سّ )176( هـــل ت�سلِّ
م�ستقّلة، فتختم كّل ركعتني بت�سّهد، وت�سليم؟                                    

لنعم                  

)177( هـــل زاد اأو نق�ـــس – عمًدا، اأو �سهـــًوا، ون�سياًنا - ركن من اأركان 
الة )وهـــي: الّنية، تكبرية الإحرام، والقيام اأثناء الّتكبري، الّركوع،  ال�سّ

والقيام املّت�سل به قبله، ال�سجدتان مًعا(؟
لنعم                          
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هل تعلم؟
 اأّن الّنوافل الّراتبة اأربع وثالثون ركعة:
1- ثماُن ركعاٍت منها للّظهر ت�سّلى قبلها.

2- وثماُن ركعاٍت للع�سر ت�سّلى قبلها كذلك.
3- واأربع ركعات للمغرب ت�سّلى بعدها.

4- وركعتـــان - من جلو�س- للع�ساء ت�سّليان بعدها، وهما تعّدان بركعة، 
وت�سمى بالُوَترْية.

5- وركعتان للفجر ت�سّليان قبل الفري�سة. 
6- وثمـــاُن ركعاٍت بعـــد منت�سف الّليـــل، وت�سمى نافلة الّليـــل، ثم ركعتا 

ال�ّسفع، ثم ركعة الَوْتر، فيكون جمموع نافلة الّليل اإحدى ع�سرة ركعة. 
7- وتـــزاد يف يـــوم اجلمعة علـــى نوافل الّظهريـــن اأربع ركعـــات، فيكون 
جممـــوع الّنافلة يف نهار يوم اجلمعة ع�سرين ركعة، وَذَكر بع�س الفقهاء 
اأّن الأف�ســـل تفريقها بـــاأْن ياأتي �ستًّا عنـــد انب�ساط ال�ّسم�ـــس، و�ستًّا عند 
ارتفاعها، و�ستًّا منها قبل الّزوال )اأذان الّظهر(، وركعتني عند الّزوال.

الة امل�ستحّبـــة - يف عـــدد الّركعات التي    اأّنـــه لـــو تـــرّددت - يف ال�سّ
�سّليتهـــا، فاأنـــت خمرّي بني اأْن تبنـــي على اأّنك �سّليت ركعـــة، اأو ركعتني، 

والأف�سل اختيار البناء على الّركعة الواحدة.

الة امل�ستحّبة من جلو�س، ولكن حتت�سب كّل    اأّنه يجوز اأْن ت�سّلي ال�سّ
ركعتني من جلو�س بدل ركعة واحدة من قيام.
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الة امل�ستحّبة ما�سًيا، اأو راكًبا ال�سّيارة، وما    اأّنه يجوز اأْن ت�سلِّي ال�سّ
الة حينئٍذ. �سابه، ول ي�ستط ا�ستقبال القبلة، ول ال�ستقرار حال ال�سّ

  اأّنـــه ورد عـــن املع�سومني  اأّن �سالة الليـــل متحي ذنوب الّنهار، 
واأّنها تطرد الأمرا�س عن البدن، وتزيل الهّم، وتزيد يف الّرزق، وحت�سن 

الوجه، واأّنها فخر املوؤمن و�سرفه.

  اأّنـــه ي�ستحـــّب مِلَن فاتته �ســـالة الّليل اأْن يق�سيهـــا، ويجوز للمري�س، 
وامل�سافـــر، وكبري ال�ســـّن، وال�ّساب - الذي ي�سعب عليه فعلها يف وقتها - 

تقدميها على ن�سف الّليل. 
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املالحظات
جلواب

ملّخ�س ا
متت املراجعة

رقم امل�ساألة
علـــّي اأْن اأراجـــع اأعمـــايل 
ال�ّسابقـــة التـــي عملتها من 
دون تقليـــد؛ لأتاأّكـــد مـــن 

موافقتها لراأي من قلدته.

�ساألـــت رجلـــني مـــن املجتهديـــن العدول، 
ف�سهدا: اأّن فالًنا هو الفقيه العادل الأعلم 
جلامـــع لل�ّسرائـــط، ومل اأعلـــم ب�سهـــادة 

ا
اأخـــرى - ب�ستوى هذيـــن العاملني - تقول 

بخالف ذلك. 

2

. ا�َسُبوا")26( ْن حتَ نُف�َسُكْم َقْبَل اأَ ÷: "َحا�ِسُبوا اأَ
هلل 

عن اأبي عبد ا

جلدول املتابعة
امنوذج 

�سبة لك. 1- اكتب اأرقام امل�سائل التي وجدت فيها خلال بالنِّ
2- �سع عالمة على ما متَّ ال�ّسوؤال عنه منها.

جلواب الذي ا�ستفدته من اأهل العلم بعد ال�سوؤال.
�س ا

3- اكتب ملخَّ

ر الغفاري، دار الكتب الإ�صالمية، طهران – اإيران.
)26( الكايف 143/8، ال�صيخ الكليني، الطبعة الرابعة 1363 �س، ت�صحيح وتعليق: علي اأك
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نرحب بتوا�سلكم معنا، وبكل مالحظاتكم واقتاحاتكم:
17592673 تليفاك�س:   : النـ�سوّيـــة  الإدارة   ،  17596540 فاك�س:   17592672 هاتف:    ،  444 جممع   ،  48 طريق   ، مبنى40 
i n fo@o lamaa.net w الربيد الإلكتوين : w w . o l a m a a . n e t حلة العبد ال�سالح ، مملكة البحرين - املوقع الإلكتوين :



أخي المؤمن، وأختي المؤمنة ..
 هذ� �لكتيِّب بني يديك، فما عليك �إالَّ �أْن تقر�أه يوًما و�حًد� �أو بع�ض 
، وبالّتايل تبادر  ي���وم؛ لتكت�ص���ف �إْن كان يف �صالت���ك خلٌل �أو نق����ضٌ

غناه لك. ب�صوؤ�ل �أهل �لعلم م�صتعيًنا بكيفّية �ل�ّصوؤ�ل �لذي �صُ
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