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المق ّدمة

((( �سورة طه ،الآية114 :
((( مجمع البيان ،،ال�شيخ الطبر�سي ،ج� ،7ص .60
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المج�سلي ،ج� ،1ص .213

ةمّدقلا
م

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الخلق �أجمعين،
الحمد هلل ّ
�س ّيدنا وحبيب قلوبنا مح ّمد بن عبد اهلل وعلى �آله الط ّيبين الطاهرين.
لقد حثّ الإ�سالم على العلم ،وطلب من الإن�سان �أن ي�ستزيد منه ،فقال تعالى:
علي يوم ال �أزداد فيه
}ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{(((  ،وعن ر�سول اهلل �« :Pإذا �أتى ّ
(((
علماً يق ّربني �إلى اهلل فال بارك اهلل لي في طلوع �شم�سه».
ومن �أبرز العلوم ا ّلتي تق ّرب من اهلل تعالى معرفة �أحكام الإ�سالم و�آدابه ،ومن
هنا قال الإمام ال�صادق « :Qليت ال�سياط على ر�ؤو�س �أ�صحابي ح ّتى يتف ّقهوا
في الحالل والحرام»(((.
وم ّما يق ّرب �إلى اهلل تعالى ال�صالة ا ّلتي هي عمود الدِّ ين� ،إن ُقبلت ُق ِبل ما
ِ�سواها و�إن ُر ّدت ُر ّد ما �سواها ،لذلك ينبغي االهتمام ب�أحكام ال�صالة و�آدابها
الباطنية.
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ولي �أمر الم�سلمين
وفي ما ّ
يخ�ص الأحكام الفقهية قمنا بو�ضع ر�أي �سماحة ّ
ال�س ّيد الخامنئي } في الهام�ش �إذا خالف ر�أي الإمام الخميني (ر�ض).
وقد قمنا بعر�ض هذا الكتاب على مكتب الوكيل ال�شرعي لل�س ّيد الخامنئي }
في لبنان ،فلهم جزيل ال�شكر على االهتمام ،ولك ّل من �سعى في �إخراج هذا الكتاب
�إلى ح ّيز الوجود.
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يتق ّبل م ّنا هذا العمل ،ويكون ذخر ًا لنا لنيل
ر�ضاه ور�ضا �صاحب الع�صر والزمان|.

الدرس األوّل

يِّدلا
يف هّقفلا
ت

ّ
التفقه في ال ِّدين

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل �أهمية العلم والتف ّقه يف الدِّين �-أن يعرف ملاذا ُيق ّلد ومتى �-أن ُيدرك معنى وخطورة التع ُّرب بعد الهجرة9
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مقدّ مة في العلم والتع ُّلم

((( �سورة طه ،الآية.114 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،1ص.213
((( م.ن� ،ص .204
((( م.ن� ،ص.204

يِّدلا
يف هّقفلا
ت

لقد حثّ القر�آن الكريم على طلب العلم ،و�أمر الإن�سان �أن يدعو بزيادته:
}ﭠﭡﭢﭣ{(((.
وقد ح ّثت الروايات عليه خ�صو� ًصا التف ّقه في الدِّ ين ومعرفة الحالل والحرام
حتّى قال الإمام ال�صادق Qكما في الرواية« :ليت ال�سياط على ر�ؤو�س
�أ�صحابي ح ّتى يتف ّقهوا في الحالل والحرام»(((.
فبالعلم �صار العلماء ورثة الأنبياء ،Qوهو في الحقيقة نوع من العبادة.
فعن ر�سول اهلل« :Pمجال�سة العلماء عبادة»(((.
وقال لقمان لولده« :يا بني جال�س العلماء وزاحمهم بركبتيك ف�إن اهلل ع ّز وج ّل
ُيحيي القلوب بنور الحكمة كما ُيحيي الأر�ض بوابل ال�سماء»(((.
وقد دعا الإ�سالم �إلى اتّباع العلم لتكون جميع ت�ص ّرفات الإن�سان وحركاته
و�سكناته موزونة بميزان اال�ستقامة والهدى والإيمان ،من خالل اتّباع العلماء
وتقليدهم في الأحكام ال�شرعية والم�سائل الدينية.
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لماذا نق ّلد؟
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�إنّ من عادة النا�س العاقلين والواعين و�سيرتهم �أن يرجعوا �إلى �أ�صحاب
االخت�صا�ص الموثوق بهم في الأمور ا ّلتي يحتاجون �إليها .وهذا الرجوع في الفقه
ُي�س ّمى تقليد ًا .ومن باب المثال ف�إنّ مراجعة الطبيب والتق ّيد بتعليماته هو نوع من
التقليد ،الهدف منه هو ت�أمين حياة �سليمة و�صحية بعيدة عن الآالم والمن ّغ�صات
والأمرا�ض.
ولكن توجد �أمرا�ض من نوع �آخر ،ت�ؤذي الج�سد والروح مع ًا ،وت�ض ّر بالإن�سان
والمجتمع ،و ُتنذر بالعواقب الوخيمة في الآخرة.
وال يُمكن ُّ
وتجنب �أ�ضرارها � ،اّإل
التخل�ص من هذه الأمرا�ض الخطيرةُّ ،
بمراجعة �أط ّباء الروح ،والعمل ب�إر�شاداتهم وتوجيهاتهم.
وه�ؤالء الأطباء هم علماء الدين ،الذين يملكون القدرة على معرفة الأحكام
ال�شرعية من القر�آن وال�س ّنة ،فيب ّينون لنا كيفية ال�صالة وال�صوم والحج و�سائر
الواجبات الدينية الأخرى .وير�شدوننا �إلى ما فيه خيرنا و�صالحنا في الدنيا
والآخرة .والرجوع �إلى المراجع العظام ،و�أخذ الأحكام ال�شرعية منهم ،والعمل بها،
ك ّل ذلك ُن�س ّميه تقليد ًا .قال تعالى} :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{(((.
متى يجب علينا أن نُق ِّلد؟
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�إنّ اهلل تعالى لم ُيك ِّلف الأطفال والمجانين ب�إتيان ال�صالة وال�صوم ونحوهما
من التكاليف ،فهم ال يملكون القدرة على التمييز بين الحالل والحرام ،ولذلك
ف�إنّ اهلل تعالى ال يحا�سبهم على ترك الواجب ،وال يعاقبهم على فعل الحرام.

((( �سورة الأنبياء ،الآية.7 :

ال�صبي ح ّتى يحتلم وعن
النبيُ « :Pرفع القلم عن
ّ
وهذا معنى حديث ّ
المجنون ح ّتى يفيق»(((.

يِّدلا
يف هّقفلا
ت

ومن هنا فال يجب عليهم �أن ُيق ّلدوا �أحد ًا في �أمور الدِّ ين.
�أ ّما الإن�سان البالغ والعاقل ،ف�إنّ اهلل �سبحانه ُيكرمه بالتكليف و ُيح ّمله
الم�س�ؤولية لأ ّنه �صار �أه ًال لها و ُيحا�سبه على ترك ال�صالة وال�صوم وغيرهما من
الواجبات وعلى فعل المح ّرمات.
و ُي�صبح الإن�سان مك ّلف ًا عند بلوغه خم�س ع�شرة �سنة قمرية (� 14سنة و7
�أ�شهر ميالدية تقريب ًا) �إذا كان ذكر ًا ،وقد ُي�صبح مك ّلف ًا قبل ذلك ،بنبات
ال�شعر الخ�شن على العانة� ،أو باالحتالم ،وببلوغ ت�سع �سنين قمرية (� 8سنوات
و� 9أ�شهر ميالدية تقريب ًا) �إذا كان �أنثى ،ف�إذا �أ�صبح الإن�سان مك ّلف ًا ،يجب
عليه �أن ُيق ّلد الأعلم من الفقهاء ،ويجعل جميع عباداته ومعامالته مطابقة
لفتاوى المرجع الأعلم.
ّ
والتفقه بالدِّ ين
المجاهدون

ُيم ّثل التف ُّقه في الدين خلف ّية ثقافية �أ�سا�سية عند المجاهد ،فالمتف ّقه في
�أمر دينه �أعرف بواجباته و�ضوابطها وحدودها ،وبما �أنّ للمجاهد في �سبيل
اهلل تعالى دور ًا في �أداء الر�سالة من خالل تقديمه للأ ّمة نموذج العطاء والبذل
الحقيقيين في �سبيل اهلل تعالى ،كان لزام ًا عليه �أن يكون على ب ّينه وب�صيرة من
�أمره كما يقول اهلل تعالى} :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ{(((.
((( المعتبر ،المحقق الحلي ،ج � ،2ص .403
((( �سورة يو�سف ،الآية.108 :
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فعلى المجاهدين �أن يتفقّهوا في ال ِّدين ،التزاماً منهم بو�صية الر�سول الأكرم
 Pحيث يقول« :لك ّل �شيء عماد ،وعماد هذا الدِّين الفقه»(((.
التعرُّب بعد الهجرة
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م ��ن كبائر الذن ��وب التع ُّرب بع ��د الهج ��رة ،والتع� � ُّرب �سكنى البادي ��ة وكلمة:
«�أعراب ��ي» ُتطلق على �ساكن البادية ا ّلذي ال معرفة له بالدِّ ين و�آدابه و�أحكامه ،وال
ُيبالي بذلك« ،والهجرة» معناها ترك البادية والمجيء �إلى مراكز الإ�سالم ،لأجل
التد ُّين بدين اهلل ومعرفة �أحكامه.
والتع ُّرب بعد الهجرة :هو �أن يعود �إلى و�ضعه ال�سابق من الجهل ،والالمباالة بالدِّ ين،

}ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ{(((.

من موارد التعرُّب بعد الهجرة:
قلنا �إنَّ العرب البدو و�ساكني ال�صحراء ُيقال لهم :الأعراب ،وحيث �إ ّنهم نتيجة بعدهم
عن المركز الإ�سالمي وعدم وجودهم في المجتمع الإ�سالمي ،محرومون من المعارف
الدينية ،ومن تعلم الم�سائل والأحكام ال�شرعية والعمل بها ،لذا ذ َّمهم القر�آن الكريم:
}ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨ{(((.
}ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜ{(((.
العلمة المجل�سي ،ج � ،1ص .216
((( بحار الأنوارّ ،اّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.97 :
((( �سورة التوبة ،الآية.97 :
((( �سورة التوبة ،الآية.98 :

وفي الآية بعدها يقول} :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ{(((.

يِّدلا
يف هّقفلا
ت

ذم الأعراب� :أنَّ التع ُّرب لي�س بذاته مذموم ًا بل
ي�ستفاد من الآيتين ال�سابقتين في ِّ
مذ ّمته من جهة فقدان الإيمان والجهل ب�أحكام اهلل ،وعدم اال�ستفادة منها في العمل،
كما جاء في الآية الثالثة المتق ّدمة �أنَّ بع�ض الأعراب مو ّفقون للإيمان والعمل ،وهم
مورد المدح والوعد بالرحمة.
بنا ًء على ذلك فالإمتناع عن تح�صيل المعارف الدينية ،وتع ّلم الم�سائل ال�شرعية
ال�ضرورية ،واالبتعاد عن المجتمعات الدينية ا ّلتي يتع ّلم فيها الحقائق والمعارف
والم�سائل الدينية ال�ضرورية هو في الحقيقة تع ّرب.
عن الإمام ال�صادق« :Qتف ّقهوا في الدِّين ،ف�إ َّنه من لم يتف ّقه منكم في
أعرابي.(((»...
الدِّين فهو � ّ
وعنه« :Qعليكم بالتف ّقه في دين اهلل وال تكونوا �أعراباً ،ف�إ ّنه من لم يتف ّقه
في دين اهلل لم ينظر اهلل �إليه يوم القيامة ولم ِّ
يزك له عم ً
ال»(((.
تعرب �أي�ض ًا:
بل �إنَّ عدم العمل بعد العلم ُّ

ذكر المحدث الفي�ض الكا�شاني في كتاب الوافي� :أ ّنه ال يبعد �صدق عنوان الأعرابي
على من تع ّلم الآداب وال�سنن ال�شرعية ولك ّنه لم يعمل بها...
وروي عن الإمام �أمير الم�ؤمنين« :Qيقول الرجل هاجرت ولم يهاجر �إ ّنما
المهاجرون الذين يهجرون ال�سيئات ولم ي�أتوا بها ،ويقول الرجل جاهدت ولم
((( �سورة التوبة ،الآية.99 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .31
((( م.ن ،ج � ،1ص .31
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يجاهد �إ ّنما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدو ،وقد يقاتل �أقوام فيح ّبون
القتال ال يريدون � اّإل الذكر»(((.

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
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لقد حثّ القر�آن الكريم والروايات ال�شريفة على طلب العلم خ�صو� ًصا التف ُّقهفي الدِّ ين ومعرفة الحالل والحرام.
�إنّ من عادة النا�س العاقلين والواعين و�سيرتهم �أن يرجعوا �إلى �أ�صحابيخت�صون فيها .وهذا الرجوع
االخت�صا�ص الموثوق بهم في الأمور ا ّلتي ال ّ
في الفقه �إلى علماء الدِّ ين ُي�س ّمى تقليد ًا.
�إنّ اهلل تعالى لم يك ّلف الأطفال والمجانين� ،أ ّما الإن�سان البالغ والعاقل ،ف�إناهلل �سبحانه يكرمه بالتكليف.
 ُي�صبح الإن�سان مك ّلف ًا عند بلوغه خم�س ع�شرة �سنة قمرية �إذا كان ذكر ًا،�أو بنبات ال�شعر الخ�شن على العانة� ،أو باالحتالم� .أو ت�سع �سنين قمرية
�إذا كان �أنثى ،ف�إذا �أ�صبح الإن�سان مك ّلف ًا ،فيجب عليه �أن يق ّلد الأعلم من
الفقهاء ،ويجعل جميع عباداته ومعامالته مطابقة لفتاوى المرجع الأعلم.
 ُيم ّثل التف ُّقه في الدِّ ين خلفية ثقافية �أ�سا�سية عند المجاهد ،فعلىالمجاهدين �أن يتف ّقهوا في الدِّ ين.
من كبائر الذنوب التع ُّرب بعد الهجرة ،والتع ُّرب �سكنى البادية وكلمة�« :أعرابي«تطلق على �ساكن البادية ا ّلذي ال معرفة له بالدِّين و�آدابه و�أحكامه ،وال
ُيبالي بذلك« ،والهجرة« معناها ترك البادية والمجيء �إلى مراكز الإ�سالم،
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ال�شيخ علي النمازي ال�شاهرودي ،ج � ،10ص .488

لأجل التد ُّين بدين اهلل ومعرفة �أحكامه.والتع ُّرب بعد الهجرة :هو �أن يعود
�إلى و�ضعه ال�سابق من الجهل ،والالمباالة بالدِّين.
االمتناع عن تح�صيل المعارف الدينية ،وتع ّلم الم�سائل ال�شرعية ال�ضرورية،واالبتعاد عن المجتمعات الدينية ا ّلتي يتع ّلم فيها الحقائق والمعارف والم�سائل
الدينية ال�ضرورية هو في الحقيقة تع ّرب.

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
يِّدلا
يف هّقفلا
ت

1اذكر �آية ورواية اّتدلن على �أه ّمية العلم.
2لماذا ُنق ِّلد؟3متى يجب علينا �أن ُنق ِّلد؟4ماذا نعني بالتع ُّرب بعد الهجرة؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
عالمات �أهل الفقه والفل�سفة
لأ�صحاب الفقه والعقل -الذين يق�صدون التف ُّقه في الدِّ ين و�إدراك الحقائق
�أي� ًضا عالمات و�آثار...منها:والهم واالنك�سار ،ومن الوا�ضح �أنّ هذا
�أ ّنه ينجم عن هذا العلم في قلبه الحزن ّ
االنك�سار والفزع ال يكون لأجل الأمور الدنيوية الدن ّية الزائلة ،بل �إ ّنه ناجم عن الخوف
من المعاد ،والتق�صير في وظائف العبودية .و�إنّ االنك�سار والحزن م�ضاف ًا �إلى �أ ّنهما
ُينيران القلب ويج ّليانه ،يكونان مبدء ًا لإ�صالح النف�س ،ومن�ش�أً للنهو�ض بوظائف
العبودية .و�إنّ هذا النور -نور القلب -ي�سلب ال�سكون والقرار من النف�س ،و ُيع ِّرف قلبه
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على الحقّ �سبحانه وعلى دار كرامته .ويجعله م�ستمتع ًا في مناجاته مع الحقّ المتعالي
ف ُيحيي لياليه ويقوم بوظائف العبودية .كما قال َ « :Qق ْد َت َح َّن َك في ُب ْر ُن�سِ هَِ ،وقا َم
ال َّل ْي َل في حِ ْندِ �سِ هِ« ف� ّإن الجملة الأولى كناية عن مالزمة العبادة.
ومن عالمات هذا العا ِلم الر ّباني �أ ّنه رغم قيامه الكامل بوظائف العبودية يعي�ش
حالة الفزع ،لأنّ نور العلم يهديه �إلى �أ ّنه ك ّلما �أ ّدى وظائفه ،ي�شعر ب�أ ّنه قا�صر �أو
مق�صر ،و�أ ّنه ال ي�ستطيع �أن يخرج من م�س�ؤولية �شكر نعمه وحقيقة عبادته .فيكون
ّ
قلبه مملوء ًا من الخوف والخ�شية .وقد قال الحقّ ج ّل جالله فيهم} :ﯞﯟﯠ
((( (((
ﯡﯢﯣﯤ{ .
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((( �سورة فاطر� ،آية.28 :
((( الأربعون حديث ًا ،الإمام الخميني،ج�،1ص.419

الدرس الثاني

التقليد
ديلقتلا

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل معنى التقليد وبع�ض م�سائله �-أن ُيعدِّد �شرائط مرجع التقليد �-أن يتع ّرف �إىل معنى العدالة وطرق ثبوتها19
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تعريف التقليد

ديلقتلا

معي .و�أ ّما التعلُّم فهو طريق �إىل
التقليد :هو العمل م�ستند ًا �إىل فتوى فقيه نّ
التقليد ،ولي�س هو التقليد .وال يكون جم ّرد االلتزام والأخذ بالفتوى للعمل بها
حم ّقق ًا للتقليد.
تو�ضيح باملثال� :إذا نوى مك ّلف �أن ُيق ِّلد مرجع ًا مع ّين ًا بك ّل م�سائله �أو تع ّلمها،
فال ُيعترب هذا تقليد ًا؛ لأنّ العمل بهذه امل�سائل (الفتاوى) مل يتح ّقق.
وجوب التقليد

�أ  -يجب على ك ّل مك ّلف ،غير بالغ مرتبة االجتهاد� ،أن يكون مق ِّلد ًا �أو محتاط ًا،
في جميع عباداته ومعامالته ،بل في جميع عاد ّياته ،بل في ك ّل فعل ي�صدر
منه � ،اّإل ما ي�أتي في الم�س�ألة التالية.
ب  -ال يجب التقليد �أو االحتياط في الم�سائل ا ّلتي يكون فيها الحكم �ضرور ّي ًا
(بديه ّي ًا) ،كوجوب ال�صالة ،وحرمة �شرب الخمر ،وا�ستحباب زيارة المر�ضى.
ج -بما �أ ّنه ال يعرف موارد االحتياط � اّإل القليل ،فلذا ينح�صر امتثال التكاليف
في �أغلب الم�سائل ال�شرع ّية بالتقليد(((.
((( حي ��ث �إنّ العم ��ل بالإحتياط موقوف على معرف ��ة موارده وكيفيّة الإحتي ��اط و�صرف الوقت الأزيد فالأول ��ى للمكلف �أن يقلّد
المجتهد الجامع لل�شرائط.
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العمل من دون تقليد
المق�صر الملتفت من دون تقليد وال احتياط باطل � ،اّإل �إذا تح ّقق
عمل الجاهل
ِّ
�شرطان:

� -1إذا �أتى بالعمل العبادي برجاء �إدراك الواقع.
� - 2إذا انطبق عمله على الواقع� ،أو انطبق عمله على فتوى من يجوز تقليده.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

22

شرائط مرجع التقليد
ي�شترط في مرجع التقليد �أمور ع�شرة ،وهي:

 - 1االجتهاد ،وهو القدرة على ا�ستنباط الأحكام من المدارك المق ّررة.
 -2البلوغ.
 - 3العقل.
 -4الإيمان ،بمعنى �أن يكون اثني ع�شر ّي ًا.
 -5الذكورة.
ي�صح تقليد من يزيد ن�سيانه عن المتعارف.
 -6ال�ضبط ،فال ّ
 -7طهارة المولد ب�أن ال يكون متو ّلد ًا من الزنا.
 - 8الحياة ،فال يجوز تقليد الم ّيت ابتدا ًء((( .نعم ،لو ح�صل تقليد مجتهد
حيّ ،ثم مات (ذلك المجتهد) ،فيجوز البقاء على تقليده ،ب�شرط �أن يكون
ّ
الحي ،ونحن
الحي ،فال يجوز البقاء على تقليد الم ّيت � اّإل بفتوى ّ
البقاء بفتوى ّ
بالرجوع �إلى القائد الخامنئي (حفظه اهلل)نجد فتواه� :أنّ المق ِّلد مخ ّير بين
ثالثة �أمور ،وهي:

((( على الأحوط وجوب ًا «ال�سيد القائد».

ديلقتلا

�أ  -يجوز البقاء على تقليد الم ّيت ،في جميع الم�سائل �إذا كان قد تحقق العمل
منه ولو في بع�ضها ولكنّ الأحوط ا�ستحباب ًا العدول �إلى الحي �إذا كان هو
الأعلم.
الحي في جميع الم�سائل ،حتّى لو كان الم ّيت هو
ب -ويجوز العدول �إلى ّ
الأعلم ،ب�شرط تح ّقق العمل ،لأنّ الق�صد ال يكفي لتح ّقق التقليد ،بل ال ب ّد
من العمل.
والحي ،ب�أن يبقى على تقليد الم ّيت ببع�ض
ج  -ويجوز التبعي�ض بين الم ّيت
ّ
الحي ال يجوز له
الحي ٍ
ببع�ض �آخر ،لك ّنه �إذا عدل �إلى ّ
الم�سائل ،ويعدل �إلى ّ
الرجوع �إلى الم ّيت فيما عدل فيه.
مكب على
� -9أن يكون عاد ًال ،وي�شترط �أي� ًضا �أن يكون ورع ًا في دين اهلل ،بل غير ّ
الدنيا ،وال حري� ًصا على تح�صيلها ،جاه ًا وم ً
اال ،على الأحوط وجوب ًا.
وفي الحديث عن الإمام الح�سن الع�سكري «:Qمن كان من الفقهاء �صائناً
لنف�سه ،حافظاً لدينه ،مخالفاً لهواه ،مطيعاً لأمر مواله ،فللعوام �أن يق ّلدوه».
�أ  -معنى العدالة

العدالة :ملكة (ق ّوة نف�سان ّية) را�سخة ،باعثة على التقوى ،من ترك املح ّرمات
وفعل الواجبات.
وتزول حكم ًا بارتكاب الكبائر� ،أو الإ�صرار على ال�صغائر ،بل بارتكاب ال�صغائر
دون �إ�صرار ،على الأحوط وجوب ًا.
وتعود (العدالة) بالتوبة� ،إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
ب  -طرق ثبوت العدالة

تثبت العدالة بالطرق التالية:
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 - 1المعا�شرة المفيدة للعلم �أو االطمئنان.
 - 2ال�شياع المفيد للعلم.
� -3شهادة عدلين.
 -4بل يكفي ح�سن الظاهر ،والمواظبة على ال�شرع ّيات والطاعات ،وح�ضور
حجة ولو لم يح�صل منه العلم �أو الظنّ .
الجماعات ونحوها ،وهذا ّ
 - 10الأعلم ّية ،على الأحوط وجوب ًا مع الإمكان ،ويجب الفح�ص عن الأعلم .و�إذا
ق ّلد غير الأعلم فالأحوط وجوب ًا العدول �إلى الأعلم.
و�إذا ق ّلد الأعلمّ ،ثم �صار غيره �أعلم منه ،فالأحوط وجوب ًا العدول �إلى من �صار
�أعلم منه .ويجب تقليد الأعلم في م�س�ألة تقليد الأعلم.
�أ  -المراد من الأعلم

الأعلم من يكون �أعرف بالقواعد والمدارك للم�س�ألة ،و�أكثر ّ
اطالع ًا على الأخبار،
و�أجود فهم ًا لها .والحا�صل� :أن يكون �أجود ا�ستنباط ًا .والمرجع في تعيين الأعلم �أهل
الخبرة واال�ستنباط.
ب  -طرق ثبوت االجتهاد والأعلم ّية

تثبت الأعلم ّية واالجتهاد ب�إحدى الطرق التالية:
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 - 1االختبار� ،إذا كان المك ّلف من �أهل الخبرة.
 -2ال�شياع المفيد للعلم.
� -3شهادة عدلين من �أهل الخبرة.
العدول في التقليد

�أ � -إذا عر�ض للمجتهد الجامع ل�شرائط التقليد ما يوجب فقده لل�شرائط ،من
ف�سق� ،أو جنون� ،أو ن�سيان زائد عن المتعارف� ،أو نحو ذلك ،يجب العدول
�إلى الجامع لها.

ب� -إذا ق ّلد من لي�س �أه ًال للتقليد ،يجب العدول �إلى من هو �أهل للتقليد.
ج � -إذا لم يكن للأعلم فتوى في م�س�ألة من الم�سائل ،يجوز الرجوع في تلك
الم�س�ألة �إلى غيره ،مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوب ًا(((.
ّ
صحة التقليد
الشك في ّ
�إذا ّ
�شك المك ّلف في �أنّ �أعماله كانت عن تقليد �صحيح �أم ال؟ يجوز له البناء على
ال�صحة في �أعماله ال�سابقة ،وفي الالحقة يجب عليه الت�صحيح.
ّ
طرق معرفة الفتوى
كيف ّية �أخذ الم�سائل من المجتهد على �أنحاء ثالثة:
ديلقتلا

 - 1ال�سماع من المجتهد مبا�شرة.
 - 2نقل العدل الواحد ،بل يكفي نقل �شخ�ص واحد �إذا كان ثقة ُيطم�أنّ بقوله.
 -3الرجوع �إلى ر�سالته العمل ّية� ،إذا كانت م�أمونة من الغلط.
المسائل الّتي يجب تع ّلمها

�أ  -يجب تع ّلم م�سائل ّ
ال�شك وال�سهو وغيرها م ّما هو مح ّل االبتالء غالب ًا � ،اّإل
�إذا اطم�أنّ المك ّلف من نف�سه بعدم االبتالء بها.
ب  -يجب تع ّلم �أجزاء العبادات الواجبة ،و�شرائطها ،وموانعها ،ومق ّدماتها.
نعم ،لو علم �إجم ً
اال �أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء وال�شرائط ،وفاقد
التف�صيلي.
�صح و�إن لم يح�صل له العلم
للموانعّ ،
ّ
تساوي المجتهدين في العلم
�إذا ت�ساوى المجتهدان في العلم ،فقد �أجاز الإمام الخامنئي (حفظه اهلل) التخيير
((( �أوجب الإمام الخامنئي} في هذه الحالة الرجوع �إلى فتاوى الإمام الخميني (ر�ضوان اهلل عليه) ،نعم ال مانع من العمل
بالإحتياط في هذه الحالة �أي�ضاً.
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بينهما ابتدا ًء ،ف�إذا ّتم اختيار �أحدهما ال يجوز العدول �إلى الآخر على الأحوط وجوب ًا
فيما ق ّلد فيه � ،اّإل �إذا �صار الثاني �أعلم منه .ويجوز تقليد الآخر فيما لم يتح ّقق تقليده
فيه.
معنى مصطلح األحوط
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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الوجوبي بين العمل باالحتياط� ،أو الرجوع �إلى
�أ  -يتخ ّير المك ّلف في االحتياط
ّ
الغير ،الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوب ًا.
اال�ستحبابي بين فعل االحتياط �أو تركه وال
ب  -يتخ ّير المك ّلف في االحتياط
ّ
يجوز له الرجوع �إلى الغير.
خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
 التقليد :هو العمل م�ستند ًا �إلى فتوى فقيه مع ّين. يجب على ك ّل مك ّلف ،غير بالغ مرتبة االجتهاد� ،أن يكون مق ِّلد ًا �أو محتاط ًا،والي�صح عمله بدون ذلك � اّإل �إذا طابق عمله الواقع �أو فتوى من يجوز الرجوع اليه.
ّ
 ي�شترط في مرجع التقليد �أمور ع�شرة ،وهي :االجتهاد ،البلوغ ،العقل ،الإيمان،الذكورة ،ال�ضبط� ،أن ال يكون متو ّلد ًا من الزنا ،الحياة ،العدالة ،الأعلم ّية على الأحوط
وجوب ًا.
 -تثبت الأعلم ّية واالجتهاد ب�إحدى الطرق التالية:

 - 1االختبار� ،إذا كان المك ّلف من �أهل الخبرة.
 -2ال�شياع المفيد للعلم.
� -3شهادة عدلين من �أهل الخبرة.
 -كيف ّية �أخذ الم�سائل من المجتهد على �أنحاء ثالثة:

- 1ال�سماع من المجتهد مبا�شرة.
- 2نقل العدل الواحد ،بل يكفي نقل �شخ�ص واحد �إذا كان ثقة ُيطم�أنّ بقوله.
- 3الرجوع �إلى ر�سالته العملية� ،إذا كانت م�أمونة من الغلط.
�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة

ديلقتلا

1بماذا يتح ّقق التقليد؟ي�صح العمل دون تقليد؟
2هل ّ3ما هي �شروط مرجع التقليد؟4ما هي طرق ثبوت الأعلمية؟5كيف ت�أخذ الم�سائل من المجتهد؟6ماذا تعني العدالة في المرجع؟الحي في جميع الم�سائل؟
7هل يجوز العدول دفعة واحدة من الم ّيت �إلى ّ8-هل يجوز التبعي�ض بين المت�ساويين في العلم؟
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ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
من الكبائر
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الكبائر �أمور ،منها:
 - 1ال�شرك باهلل -2 .الي�أ�س من روح اهلل - 3 .الأمن من مكر اهلل - 4 .عقوق
الوالدين -5 .قتل النف�س المحترمة - 6 .قذف المح�صنة (اتهام العفيفة بالزنا)-7 .
�أكل مال اليتيم ظلم ًا - 8 .الفرار من الزحف� - 9 .أكل الربا -10 .الزنا -11 .اللواط.
 - 12ال�سحر -13 .الحلف باللهَّ تعالى كذب ًا - 14 .منع الزكاة المفرو�ضة� -15 .شهادة
ال�شرعي� -17 .شرب الخمر -18 .تع ُّمد
الزور - 16 .كتمان ال�شهادة� ،إذا طلبها الحاكم
ّ
ترك ال�صالة -19 .نق�ض عهد اهلل -20 .قطيعة الرحم (بمعنى ترك التوا�صل معه من
ك ّل وجه ،في مقام ُيتعارف فيه ذلك) - 21 .التع ُّرب بعد الهجرة (�أي الهجرة �إلى البالد
ا ّلتي يق ّل فيها الدِّين بمعنى �أنّ من يهاجر يق ّل دينه) - 22 .ال�سرقة� -23 .إنكار ما �أنزل
اهلل - 24 .الكذب على اهلل تعالى� ،أو على ر�سوله� ،Pأو على الأو�صياء ( Rبمعنى
�أن نن�سب �إليهم ما لم يقولوه مع علمنا ب�أ ّنهم لم يقولوه)� -25 .أكل الميتة� -26 .أكل
الدم� -27 .أكل لحم الخنزير� -28 .أكل ما �أه ّل به لغير اهلل -29 .القمار� -30 .أكل
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الدرس الثالث:

الوضوء
ءوضولا

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل واجبات الو�ضوء �-أن يعدّد �شرائط الو�ضوء �-أن يدرك نواق�ض الو�ضوء29
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واجبات الوضوء

ويجب غ�سل �شيء م ّما خرج عن الح ّد المذكور؛ مق ّدمة لتح�صيل اليقين بغ�سل
تمام ما ا�شتمل عليه الح ّد.

ج -الأحوط وجوب ًا((( �أن يكون غ�سل الوجه من الأعلى ،وال يجوز الغ�سل منكو�س ًا
(من الأ�سفل �إلى الأعلى) على الأحوط وجوب ًا.
د -يجب غ�سل ظاهر اللحية الداخلة في ح ّد الوجه ،دون الخارجة عنه ،وال
يجب �إي�صال الماء �إلى الب�شرة تحت اللحية.
هـ-يجب غ�سل اليدين من المرفقين �إلى �أطراف الأ�صابع ويجب غ�سل �شيء
من الع�ضد (فوق المرفق) من باب المقدمة.
المرفق هو المو�صل بين ال�ساعد والع�ضد.و ِ

((( يجب �أن يكون غ�سل الوجه من الأعلى �إلى الأ�سفل فال يجزي الغ�سل منكو�ساً.

ءوضولا

�أ -يجب في الو�ضوء غ�سل الوجه واليدين ،وم�سح الر�أ�س والقدمين.
ب -المراد بالوجه ما بين ق�صا�ص ال�شعر (منبت ال�شعر) وطرف الذقن
طو ًال ،وما دارت عليه الإبهام والو�سطى (من متنا�سب الأع�ضاء) عر� ًضا.
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ز -ال يجب غ�سل �شيء من البواطن ،كباطن العين والأنف ،وما ال يظهر من
ال�شفتين بعد الإطباق.
ح -ال يجب �إزالة الو�سخ تحت الأظفار � ،اّإل ما كان معدود ًا من الظاهر ،كما �أ ّنه
ق�ص �أظفاره ،ف�صار ما تحتها ظاهر ًا وجب غ�سله بعد �إزالة الو�سخ عنه.
لو ّ
ط -ال يجب غ�سل الوجه واليدين بالك ّفين ،بل يجوز ب� ّأي و�سيلة ،والأف�ضل �أن
يكون باليدين.
ي �-إذا انقطع جزء من لحم اليدين �أو الوجه وبقي متّ�ص ًال ولو بجلدة رقيقة،
يجب غ�سل ذلك اللحم ،مع ما ظهر بعد القطع.
ك -يجب رفع ك ّل حاجب يمنع و�صول الماء �إلى الع�ضو .ولو ّ
�شك في وجود
حاجب ال يلتفت �إذا لم يكن له من�ش�أ عقالئي .ولو ّ
�شك في �شيء �أ ّنه حاجب
�أو ال وجبت �إزالته� ،أو �إي�صال الماء �إلى ما تحته.
وال يجب �إزالة اللون ،فاللون لي�س بحاجب.
ل -يجب م�سح �شيء من مق ّدم الر�أ�س ،ويكفي الم�س ّمى((( طو ًال وعر� ًضا،
والأحوط ا�ستحباب ًا �أن يم�سح بثالثة �أ�صابع م�ضمومة عر� ًضا ،بطول
�إ�صبع.
م -ال يجب �أن يكون الم�سح على الب�شرة ،فيجوز الم�سح على ال�شعر النابت
على المق َّدم� ،إذا لم يكن ال�شعر طوي ًال ،بحيث لو مددنا ال�شعر لخرج عن
ح ّد الر�أ�س.
ن -يجب م�سح القدمين((( من �أطراف الأ�صابع �إلى الكعب (�أي :ق ّبة ظهر
((( الأحوط وجوب ًا عدم االجتزاء بما دون عر�ض �إ�صبع..
((( الأحوط وجوب ًا �أن يبد�أ الم�سح من �أطراف الأ�صابع فال يجزي النك�س على الأحوط.

((( يجب �أن يكون الم�سح �إلى مف�صل ال�ساق وال يكفي �إلى قبّة ظهر القدم فقط.
((( يجب �أخذ الرطوبة من لحيته �أو حاجبيه ف�إن لم يمكن �أخذها من غيرهما.
((( الأحوط وجوب ًا م�سح الر�أ�س باليد اليمنى.
((( تق ��دم �أنّ الأح ��وط وجوب� � ًا م�سح الر�أ�س باليد اليمنى و�أم ��ا م�سح القدمين فيجزي م�سحها باليد اليمن ��ى وباليد الي�سرى بل
يجزي م�سح القدمين مع ًا ولكن الأحوط وجوب ًا �أن ال يقدم الي�سرى على اليمنى.

ءوضولا

القدم) ،والأحوط ا�ستحباب ًا((( �أن يكون الم�سح �إلى المف�صل .ويكفي
م�س ّمى الم�سح عر� ًضا.
�س -يجب �أن يكون الم�سح على الر�أ�س والقدمين بما بقي في اليد من نداوة
الو�ضوء ،فال يجوز �أن يكون الم�سح بماء جديد ف�إذا ج ّفت الرطوبة �أخذ
الماء((( من حاجبه� ،أو لحيته� ،أو �شاربه� ،أو غيرها ،وم�سح به .و�إن لم
يمكن ذلك �أعاد الو�ضوء.
ع -الأحوط ا�ستحباب ًا م�سح الر�أ�س بباطن ّ
الكف اليمنى((( ،والأحوط ا�ستحباب ًا
م�سح القدم اليمنى بتمام باطن ّ
الكف اليمنى ،وم�سح القدم الي�سرى بتمام
الكف الي�سرى ،ويجوز م�سح الر�أ�س والقدمين بباطن ّ
باطن ّ
الكف اليمنى
�أو الي�سرى ،وظاهرهما ،بل يكفي الم�سح بباطن الذراع وظاهره من اليمنى
�أو الي�سرى ،على نحو التخيير وفي حال االختيار(((.
ف -ال ب ّد في الم�سح من �إمرار الما�سح (اليد) على المم�سوح (الر�أ�س
يكف ،نعم ،ال ت�ض ّر
والقدمين) ،فلو ح ّرك المم�سوح مع �إيقاف الما�سح لم ِ
الحركة الي�سيرة في المم�سوح ،ويجب جفاف المم�سوح على وجه ال ينتقل
منه �أجزاء الماء �إلى الما�سح.
ّ
والخف والجورب (في
�ص -يجوز الم�سح على القناع (على الر�أ�س)،
القدمين) ،وغيرها ،عند ال�ضرورة ،من تق ّية� ،أو برد ،ونحو ذلك ،م ّما
يخاف ب�سببه من رفع الحائل.
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شرائط الوضوء
�شرائط الو�ضوء �أحد ع�شر ،وهي:
-1الن ّية.
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وهي الق�صد �إلى الفعل ،وال يعتبر فيها التل ّفظ ،وال الإخطار في القلب تف�صي ًال،
بل يكفي فيها الإرادة الإجمال ّية المرتكزة في النف�س ،بحيث لو �سئل عن �شغله ،يقول:
� ّ
أتو�ض�أ .وهذه هي ا ّلتي ي�س ّمونها بالداعي.

�أ -ي�شترط في الن ّية ثالثة �أمور ،وهي:
�- 1أن تكون بعنوان االمتثال �أو القربة.
�ضم �إليها ما ينافي الإخال�ص (كالرياء)
-2يعتبر فيها الإخال�ص للهَّ تعالى ،فلو ّ
بطل الو�ضوء.
- 3ا�ستدامة الن ّية �إلى �آخر العمل .فلو تر ّدد في الإكمال� ،أو نوى عدم الإكمال،
و� ّأتم الو�ضوء على هذه الحال بطل الو�ضوء .ولو عدل �إلى الن ّية الأولى قبل
�صح.
فوات المواالة ّثم تابع الو�ضوء ّ
ب -يكفي في الن ّية ق�صد القربة �أو االمتثال ،وال تجب ن ّية الوجوب �أو الندب.
- 2طهارة الماء.
�-3إطالق الماء.
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المتنج�س
والطهارة والإطالق �شرطان واقع ّيان ،وهذا يعني �أنّ الو�ضوء يبطل بالماء
ّ
فرق بينها.
والماء الم�ضاف في جميع الحاالت ،من علم وجهل ون�سيان ،بال ٍ

�أ -الماء الم�شتبه بالنج�س بال�شبهة المح�صورة ال يجوز الو�ضوء به.
ب -لو لم يكن عنده � اّإل ماء م�شكوك الإ�ضافة والإطالق ،ففي الم�س�ألة ثالث
�صور:

ءوضولا

�-1أن تكون حالة الماء ال�سابقة هي الإطالق ،فيجوز الو�ضوء به.
�-2أن تكون حالة الماء ال�سابقة هي الإ�ضافة ،في�سقط وجوب الو�ضوء ،ويجب
التي ّمم.
�- 3أن ال يعلم الحالة ال�سابقة للماء ،فيجب االحتياط بالجمع بين الو�ضوء به والتي ّمم.
ج -لو وجدت مجموعة من الآنية ،وكان بع�ضها مطلق ًا وبع�ضها م�ضاف ًا ،ولم
يمكن التمييز بينها ،ولم يوجد ماء غير م�شتبه ،فيجب االحتياط بتكرار
الو�ضوء على نحو يعلم �أنّ الو�ضوء قد ّتم بالماء المطلق .وال�ضابط �أن ُيزاد
عدد الو�ضوءات على عدد الماء الم�ضاف المعلوم بواحد.
مث ً
أوان ثالث منها فيها ماء م�ضاف ،و�إناءان فيهما ماء
ال :يوجد خم�س � ٍ
مطلق ،وا�شتبه املطلق بامل�ضاف ،فيجب الو�ضوء �أربع م ّرات ،من ك ّل �إناء م ّرة من
الأربعة املختارة على نحو التخيري.
�-4إباحة الماء

واقعي ،فيبطل الو�ضوء بالماء المغ�صوب مع العلم ،و�أ ّما
الإباحة للماء �شرط غير ّ
مع الجهل �أو الن�سيان للغ�صب ّية فال يبطل الو�ضوء.
والم�شتبه بالمغ�صوب كالمغ�صوب ال يجوز الو�ضوء به ،ف�إذا انح�صر الماء به تع ّين
التي ّمم.

تو�ضيح ذلك :لو ُوجد �إناءان� ،أحدهما فيه ماء مغ�صوب ،والآخر فيه ماء
مباح ،وال يوجد ماء غريهما ،ومل يتم ّيز املباح عن املغ�صوب� ،سقط وجوب
الو�ضوء ،ووجب التي ّمم.
ّ
المحل
- 5طهارة

المغ�سول (�أي :الوجه واليدين) والمم�سوح (�أي الر�أ�س والقدمين).
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ّ
المحل المغ�سول والمم�سوح.
- 6رفع الحاجب عن

والحاجب هو ك ّل ما يمنع من و�صول الماء �إلى �أع�ضاء الغ�سل والم�سح.
ّ
والف�ضة.
�-7أن ال يكون الو�ضوء من �آنية الذهب
�- 8أن ال يكون الإناء مغ�صوب ًا.
- 9المبا�شرة في �أفعال الو�ضوء في حال االختيار(((.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

ّ
المتو�ضىء� ،أو �أعانه في الغ�سل �أو الم�سح بطل
فلو با�شر �أفعال الو�ضوء غير
الو�ضوء.
- 10الترتيب في الأع�ضاء.

فيجب تقديم غ�سل الوجه �أ ّو ًالّ ،ثم غ�سل اليد اليمنى ثاني ًاّ ،ثم غ�سل اليد الي�سرى
ثالث ًاّ ،ثم م�سح مق ّدم الر�أ�س رابع ًاّ ،ثم م�سح القدم اليمنى خام�س ًاّ ،ثم م�سح القدم
الي�سرى �ساد�س ًا(((.
- 11المواالة بين الأع�ضاء.

بمعنى �أن ال ي� ّؤخر غ�سل الع�ضو المت� ّأخر ،بحيث يح�صل ب�سبب الت�أخير جفاف
جميع ما تق ّدم .و�أ ّما جفاف البع�ض فال ي�ض ّر.
36

�أ �-إ ّنما ي�ض ّر جفاف الأع�ضاء ال�سابقة �إذا كان ب�سبب الت�أخير وطول الزمان،
و�أ ّما �إذا تابع عرف ًا في الأفعال ،ومع ذلك ح�صل الجفاف ب�سبب حرارة
الهواء �أو غير ذلك لم يبطل الو�ضوء.
ب -لو لم يتابع في الأفعال ،ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ،ورطوبة
�صحة الو�ضوء ب�أحد الأمرين� :إ ّما بقاء
�صح الو�ضوء .فالعبرة في ّ
الهواءّ ،

((( المبا�شرة في الو�ضوء �أمر واقعي فلو تركها عمد ًا �أو جه ًال �أو ن�سيان ًا بطل و�ضو�ؤه.
((( تقدم �سابق ًا جواز م�سح القدمين معاً.

ح�س ًا� ،أو المتابعة عرف ًا.
البلل ّ
ج �-إذا ترك المواالة ن�سيان ًا بطل و�ضو�ؤه.
نواقض الوضوء وموجباته
الأحداث الناق�ضة للو�ضوء ،والموجبة له �سبعة �أمور ،وهي:

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
 -يجب في الو�ضوء غ�سل الوجه واليدين ،وم�سح الر�أ�س والقدمين.

 �شرائط الو�ضوء �أحد ع�شر ،وهي: -1الن ّية  - 2 .طهارة الماء� -3 .إطالق الماء� -4 .إباحة الماء - 5 .طهارة المح ّل

ءوضولا

حا�س ّتي ال�سمع والب�صر.
الأ ّول :النوم الغالب على ّ
الثاني :ك ّل ما �أزال العقل ،مثل الجنون ،والإغماء ،وال�سكر ،ونحوها.
والمتو�سطة .والأحوط وجوب ًا نق�ض اال�ستحا�ضة
الثالث :اال�ستحا�ضة القليلة
ّ
الكثيرة للو�ضوء.
الرابع :خروج الريح من الدبر� ،إذا كان من المعدة �أو الأمعاء� ،سواء �أكان له
�صوت ورائحة� ،أم ال .وال عبرة بما يخرج من ُقبل المر�أة ،وال بما ال يكون
من المعدة �أو الأمعاء (كما �إذا دخل من الخارج ّثم خرج).
الخام�س :خروج البول وما في حكمه ،كالبلل الم�شتبه الخارج قبل اال�ستبراء.
الطبيعي� ،أو من غيره( ،مع ان�سداد
ال�ساد�س :خروج الغائط من المو�ضع
ّ
الطبيعي� ،أو بدونه) ،كثير ًا كان �أو قلي ًال.
ّ
م�س الميت.
ال�سابعّ :
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المغ�سول (�أي :الوجه واليدين) والمم�سوح (�أي الر�أ�س والقدمين) - 6 .رفع الحاجب
ّ
والف�ضة.
عن المح ّل المغ�سول والمم�سوح� -7 .أن ال يكون الو�ضوء من �آنية الذهب
� -8أن ال يكون الإناء مغ�صوب ًا - 9 .المبا�شرة في �أفعال الو�ضوء في حال االختيار.
 - 10الترتيب في الأع�ضاء - 11 .المواالة بين الأع�ضاء.
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 الأحداث الناق�ضة للو�ضوء �سبعة �أمور ،وهي:حا�س ّتي ال�سمع والب�صر.
الأ ّول :النوم الغالب على ّ
الثاني :ك ّل ما �أزال العقل.
والمتو�سطة .والأحوط وجوب ًا نق�ض اال�ستحا�ضة
الثالث :اال�ستحا�ضة القليلة
ّ
الكثيرة للو�ضوء.
الرابع :خروج الريح من الدبر.
الخام�س :خروج البول.
ال�ساد�س :خروج الغائط.
ال�سابع :م�س الميت.
�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
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1هل يعتبر غ�سل الوجه من اليمين �إلى الي�سار نك�س ًا؟2هل يجب غ�سل المرفق مع اليد؟3هل يجب �إي�صال الماء �إلى ب�شرة الوجه تحت اللحية؟4هل يجوز م�سح الر�أ�س بظاهر ذراع الي�سرى؟5-هل يجوز في م�سح القدم �أن يكون من الكعب �إلى �أطراف الأ�صابع؟

6ما هي �شرائط الو�ضوء؟7ما هي نواق�ض الو�ضوء؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
و�ضوء �أهل الطريقة

وغ�سل الوجه ،و هو �أن يغ�سل وجه قلبه عن حدث التع ّلق بال ّدنيا وما فيها،
ف�إنّ ال ّدنيا جيفة وطلاّ بها كالب ،فالطالب والمطلوب نج�سان ،ولهذا قال :Q
حب الدّنيا ر�أ�س ك ّل خطيئة وترك الدّنيا ر�أ�س ك ّل عبادة»(((.
« ّ
((( �سورة الأنعام ،الآيتان.163- 162 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،67ص  ،315ال�شطر الأوّل من الحديث« :حبّ الدنيا ر�أ�س ك ّل خطيئة».

ءوضولا

بعد �أن يتح ّدث ال�سيد حيدر الآملي عن و�ضوء �أهل ال�شريعة يقول:
و�أ ّما و�ضوء �أهل ّ
الطريقة (طهارة النف�س والعقل) فالطهارة عندهم بعد القيام
ّ
بالطهارة المذكورة ،عبارة عن طهارة النف�س من رذائل الأخالق وخ�سائ�سها،
وطهارة العقل من دن�س الأفكار الرد ّية وال�شبه الم�ؤ ّدية �إلى ّ
ال�ضالل والإ�ضالل،
وطهارة ال�س ّر من النظر �إلى الأغيار ،وطهارة الأع�ضاء من الأفعال الغير المر�ض ّية
عق ًال و�شرع ًا.
و�أ ّما �أفعال هذه ّ
الطهارة المع ّبر عنها بالو�ضوء.
فالن ّية فيه ،وهي �أن ينوي المك ّلف بقلبه و�س ّره �أ ّنه ال يفعل فع ًال يخالف ر�ضى اهلل
تعالى بوجه من الوجوه ،ويكون جميع عباداته هلل خال�صة دون غيره لقوله تعالى:
} ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥ{(((.

39

علي « :Qيا دنيا غ ّري غيري ف�إ ّني قد ط ّلقتك ثالثاً ال رجعة فيها»(((.
وقال ّ
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وغ�سل اليدين ،وهو غ�سلهما وطهارتهما ع ّما في قب�ضتهما من النقد والجن�س
والدنيا والآخرة ،ف�إنّ طهارتهما حقيقة لي�س � اّإل بترك م ّما في ت�ص ّرفهما وحكمهما.
وم�سح الر�أ�س ،وهو �أن يم�سح ر�أ�سه الحقيقي الم�س ّمى بالعقل �أو ال ّنف�س� ،أي يطلع
عليهما حتّى يعرف �أ ّنه بقي عندهما �شيء من مح ّبة ال ّدنيا وما يتع ّلق بها من المال
والجاه.

وم�سح ال ّرجلين وهو �أن يمنعهما عن الم�شي بغير ر�ضى اهلل وطاعته ظاهر ًا
وباطن ًا ،والمراد بالرجلين في الظاهر معلوم و�أ ّما في الباطن هما عبارتان عن
الق ّوة ال ّنظرية والعمل ّية عند البع�ض وعن الق ّوة ال�شهو ّية والغ�ضب ّية عند الآخرين
بي �صلى اهلل عليه
و�إلى مثل هذا الو�ضوء الم�ضاف �إلى الو�ضوء الأ ّول �أ�شار ال ّن ّ
و�آله وقال( :الو�ضوء نور) «الو�ضوء على الو�ضوء نور على نور»(((.
�أعني �صفاء ّ
الظاهر مع �صفاء الباطن على الوجه المذكور فهو نور على نور� ،أي
ال�سالك
نور الب�صيرة على نور ال�شرع �سبب �صفاء الظاهر والباطن وموجب ثبات ّ
على ّ
الطريق الم�ستقيم في ال ّدنيا والآخرة لقوله تعالى} :ﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{(((.
رزقنا اهلل الجمع بينهما والإقامة على ك ّل واحد منهما ،لأ ّنه الم�ستعان وعليه
التكالن(((.
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((( نهج البالغة ،الحكمة.77 :
((( ذكرى ال�شيعة في �أحكام ال�شريعة ،ال�شهيد الأوّل ،ج � ،2ص .195
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.7 :
((( تف�سير المحيط الأعظم والبحر الخ�ضم ،ال�سيد حيدر الآملي ،ج� ،4ص .20 -18

الدرس الرابع:

الغسل
لسغلا

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل �سبب غ�سل اجلنابة �-أن يعدّد بع�ض �أحكام غ�سل اجلنابة�- -أن يتع ّرف �إىل واجبات غ�سل اجلنابة
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األغسال الواجبة

لسغلا

الواجب من الأغ�سال �س ّتة:
الأ ّول :اجلنابة.
الثاين :احلي�ض.
الثالث :اال�ستحا�ضة.
الرابع :النفا�س،
م�س امل ّيت ،وهذه الأغ�سال اخلم�سة واجبة �شرط ًا.
اخلام�سّ :
ال�ساد�س :غ�سل الأموات .وهذا واجب نف�سي ًا.
غ�سل الجنابة
�سبب الجنابة

�سبب الجنابة �أمران:

المني ولو في حال النوم� ،أو حال اال�ضطرار ،و�إن كان بمقدار
الأ ّول :خروج ّ
ر�أ�س �إبرة.
المني الرطوبة الم�شتبهة بين البول والمني الخارجة بعد ال ُغ�سل
�أ  -في حكم ّ
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المني ،مع عدم اال�ستبراء بالبول.
من �إنزال ّ
المني �إلى الخارج ،فلو تح ّرك من مح ّله ولم يخرج ،لم
ب  -المعتبر خروج ّ
يوجب غ�سل الجنابة.
ج -مع ّ
ال�شك في كون الخارج من الرجل من ّي ًا �أم ال؟ فيه �صورتان(((:
الأولى� :أن يكون من الرجل ال�صحيح (غير المري�ض) ،فيرجع �إلى العالمات
الثالث مجتمعة ،وهي الدفق ،وال�شهوة ،وفتور الج�سد ،ف�إن ح�صلت
العالمات الثالث حكم بكونه من ّي ًا ،و�إن لم تح�صل العالمات الثالث
مجتمعة ،جاز الحكم بالطهارة.
الثانية� :أن يكون من الرجل المري�ض ،فيكفي ح�صول ال�شهوة فقط للحكم
بكونه من ّي ًا.
الثاني :الجماع و�إن لم ينزل.
أحكام الجنب
ّ
يتوقف على الغ�سل من الجنابة ثالثة �أمور (بمعنى � ّأن الغ�سل �شرط�أ
�صحتها):
في ّ
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الأ ّول :جميع �أنواع ال�صالة ،الواجبة والم�ستح ّبة ،ما عدا ال�صالة على
ل�صحة �أجزاء ال�صالة
ت�صح بال طهارة .وكذا ي�شترط الغ�سل ّ
الم ّيت ،ف�إ ّنها ّ
المن�س ّية ،و�صالة االحتياط ،وال يجب الطهارة في �سجدة ال�شكر ،و�سجدة
التالوة ،والأحوط ا�ستحباب ًا الغ�سل ل�سجدتي ال�سهو.

((( ب ��ل �ص ��ورة واحدة �إذ ال فرق بين الرجل ال�صحيح والرجل المري�ض في ا�شتراط تحقق العالمات الثالث مع ًا عند ال�شك في
خروج المنيّ .

والم�ستحب.
الثاني :الطواف الواجب
ّ
الثالث� :صوم �شهر رم�ضان وق�ضائه ،بمعنى بطالن ال�صوم �إذا �أ�صبح جنب ًا،
�سواء �أكان متع ّمد ًا �أم نا�سي ًا للجنابة .وال ي�ض ّر الإ�صباح جنب ًا في ال�صوم
الم�ستحب .والأحوط ا�ستحباب ًا عدم الإ�صباح جنب ًا في ال�صوم الواجب في
ّ
غير �شهر رم�ضان وق�ضائه .نعم ،الجنابة العمد ّية في �أثناء النهار تبطل
جميع �أنواع ال�صوم ،حتّى المندوب منها .والجنابة غير العمد ّية في النهار
(كاالحتالم) ال ت�ض ّر ب�شيء من ال�صوم ،حتّى �صوم �شهر رم�ضان.
ب -يحرم على الجنب �سبعة �أمور ،وهي:

((( يحرم قراءة �آيات العزائم الأربع ال �سورها.

لسغلا

م�س كتابة القر�آن الكريم.
الأ ّولّ :
المخت�صة به ع ّز وج ّل.
م�س ا�سم اهلل تعالى ،و�سائر �أ�سمائه و�صفاته
ّ
الثانيّ :
م�س �أ�سماء الأنبياء والأئ ّمة  Rعلى الأحوط وجوب ًا.
الثالثّ :
الرابع :دخول الم�سجد الحرام ،وم�سجد ّ
النبي ،Pو�إن كان بنحو االجتياز.
الخام�س :المكث في غير الم�سجدين .ويجوز المرور فيها ،ب�أن يدخل من باب،
ويخرج من �آخر .والم�شاهد الم�ش ّرفة كالم�ساجد في هذا الحكم على الأحوط
وجوب ًا.
ال�ساد�س :و�ضع �شيء في الم�ساجد ،و�إن كان من الخارج� ،أو في حال العبور ،نعم
يجوز الأخذ منها في حال العبور.
ال�سابع :قراءة �سور العزائم الأربع((( ،وهي :العلق ،والنجم ،وال�سجدة ،وف�صلت،
وال يجوز قراءة �أبعا�ض ال�سورة ،حتّى الب�سملة بق�صد �إحداها .ومنها الآية
الواردة في دعاء كميل�« :أفمن كان م�ؤمناً كمن كان فا�سقاً ال ي�ستوون» ،فهي
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جزء من �سورة (�ألم ال�سجدة).
ال فرق في حرمة دخول الجنب في الم�ساجد بين المعمور منها والخراب.
واجبات الغسل
- 1كيف ّية الغ�سل مع بع�ض واجبات الغ�سل.
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الغ�سل له كيف ّيتان:

الكيفية الأوىل :الرتتيب ،بني �أجزائه الثالثة ،وهي:
الأ ّول :غ�سل الر�أ�س والرقبة ،مع بع�ض الج�سد ،من باب المق ّدمة العلم ّية.
الثاني :غ�سل الجانب الأيمن ،ويجب �إدخال بع�ض الرقبة ،وبع�ض الأي�سر ،من
باب المق ّدمة ،والعورة وال�س ّرة تكون منا�صفة ،ن�صفها الأيمن مع بع�ض
الأي�سر يغ�سل مع الجانب الأيمن.
الثالث :غ�سل الجانب الأي�سر ،مع ن�صف العورة ون�صف ال�س ّرة (الجانب
الأي�سر منهما) ،مع �إدخال بع�ض الرقبة وبع�ض الج�سد من الجانب الأيمن.
ي�صح غ�سل الجانب الأي�سر مع
�أ  -يجب الترتيب بين الأجزاء الثالثة ،وال ّ
الأيمن �أو قبله.
ب� -إذا تي ّقن بعد الغ�سل عدم انغ�سال جزء من بدنه ،ففيه ثالث �صور:
� - 1إن كان ذلك الجزء من الطرف الأي�سر ،يكفي غ�سل ذلك الجزء فقط ،حتّى
لو طالت الم ّدة حتّى ّ
جف تمام الأع�ضاء ،وال يحتاج �إلى �إعادة الغ�سل ،وال
�إعادة غ�سل �سائر �أجزاء الأي�سر.
� - 2إن كان ذلك الجزء من الطرف الأيمن ،يغ�سل خ�صو�ص ذلك الجزء ،ويعيد
غ�سل الأي�سر.

� -3إن كان ذلك الجزء من الر�أ�س ،يغ�سل خ�صو�ص ذلك الجزء ،ويعيد غ�سل
الطرفين ،الأيمن ّثم الأي�سر.
ج -ال يجب الترتيب في الع�ضو الواحد ،فيجوز غ�سله من الأعلى �إلى الأ�سفل،
ومن الأ�سفل �إلى الأعلى ،وغير ذلك ،والأولى البدء بالأعلى.
الترتيبي ،ولو �أحدث بالأكبر في الأثناء ف�إ ّنه يعيد
د  -ال يجب المواالة في
ّ
الغ�سل .ولو �أحدث بالأ�صغر ،ف�إ ّنه يتابع مع الو�ضوء بعده لكل ما ا�شترط له.
االرمتا�سي .وهو عبارة عن تغطية البدن مع الر�أ�س بتمامه
الكيفية الثانية:
ّ
يف املاء ،مقارن ًا للن ّية.
لسغلا

والالزم على الأحوط وجوب ًا((( �أن يكون تمام البدن في الماء في �آن واحد ،فلو
خرج بع�ض بدنه من الماء قبل �أن ينغم�س البع�ض الآخر ال يتح ّقق االرتما�س .ولو تي ّقن
بعد الغ�سل عدم انغ�سال جزء من بدنه ،وجب �إعادة الغ�سل.
االرتما�سي ف�إن كانت
الترتيبي ال
الأحوط وجوب ًا لذي الجبيرة اختيار الغ�سل
ّ
ّ
الجبيرة موجودة م�سح عليها.
واجبات الغسل (الباقية)
واجبات الغ�سل (بالإ�ضافة �إلى ما م ّر) ثمانية �أمور ،وهي:

الأ ّول :الن ّية (كما م ّر في الو�ضوء).
الثاني :غ�سل ظاهر الب�شرة ،فال يجزي غيره ،فيجب رفع الحاجب ،وال يجب
غ�سل باطن العين والأنف والأذن وغيرها .والأحوط وجوب ًا غ�سل ما ّ
�شك
في �أ ّنه من الظاهر �أو الباطن.
((( بل يجب �أن يكون البدن في الماء في �آنٍ واحد.
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ويجب غ�سل ال�شعر الرقيق .والأحوط وجوب ًا غ�سل ال�شعر مطلق ًا ،مع وجوب
غ�سل ما تحته.
الثالث� :إطالق الماء.
الرابع :طهارته.
الخام�س� :إباحته.
ال�ساد�س :المبا�شرة اختيار ًا.
ال�سابع :عدم المانع من ا�ستعمال الماء لمر�ض ونحوه.
الثامن :طهارة مو�ضع الغ�سل( .وتف�صيل هذه الأمور كما م ّر في الو�ضوء).
المني
�أ � -إذا اغت�سل المجنب ب�سبب الإنزالّ ،ثم خرج منه بلل م�شتبه بين ّ
والبول ،ففيه ثالث �صور:
خا�صة.
الأولى� :إن لم ي�ستبرىء بالبول يحكم بكونه من ّي ًا ،فيجب عليه الغ�سل ّ
الثانية� :إن بال ولم ي�ستبرىء بالخرطات الت�سع (بالن�سبة للذكور) ،يحكم
بكونه بو ًال ،فيجب الو�ضوء فقط.
الثالثة� :إن ا�ستبر�أ بالبول وبالخرطات الت�سع ف�إن احتمل غير البول والمني
لي�س عليه غ�سل وال و�ضوء .و�إن لم يحتمل غيرهما ف�إن �أوقع الأمرين
قبل الغ�سل وخرج البلل الم�شتبه بعده يجب االحتياط بالجمع بين الغ�سل
والو�ضوء ،و�إن �أوقعهما بعده ثم خرج البلل المذكور يكفي الو�ضوء خا�صة.
ب  -غ�سل الجنابة يجزي عن الو�ضوء.
ج  -لو �ص ّلى المجنبّ ،ثم ّ
�شك في �أ ّنه اغت�سل من الجنابة �أم ال؟ بنى على
�صحة �صالته ،ولكن يجب عليه الغ�سل للأعمال الآتية .ولو كان ّ
ال�شك في
ّ
�أثناء ال�صالة بطلت.

د � -إذا كان عليه �أغ�سال متع ّددة ،واجبة �أو م�ستح ّبة� ،أو مختلفة (بع�ضها
م�ستحب) ،فهنا ثالث �صور:
واجب وبع�ضها
ّ
الأولى :له �أن ينوي الجميع بغ�سل واحد ،وكفى عن الجميع .ف�إن كان فيها
غ�سل الجنابة ال حاجة معه �إلى الو�ضوء ،و�إن لم يكن فيها غ�سل الجنابة
�ضم �إليه الو�ضوء.
ّ
الثانية� :إن لم ينو الجميع ،بل نوى البع�ض ،وكان فيها الجنابة �إذا كان من
�ضمنها ،ف�إ ّنه يكفي عن الجميع.
الثالثة� :إن نوى البع�ض ،ولم يكن فيها غ�سل الجنابة ،فالأحوط وجوب ًا عدم
االكتفاء ع ّما لم ينوه ،فيجب غ�سل جديد بن ّية الباقي.
لسغلا

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
املني ،واجلماع و�إن مل ينزل.
 �سبب اجلنابة �أمران :خروج ّ -يتو ّقف على الغ�سل من الجنابة ثالثة �أمور:

الأ ّول :جميع �أق�سام ال�صالة ،الواجبة والم�ستح ّبة ،ما عدا ال�صالة على
الم ّيت.
والم�ستحب.
الثاني :الطواف الواجب
ّ
الثالث� :صوم �شهر رم�ضان وق�ضائه.
 الغ�سل له كيف ّيتان :ترتيبي ،وارمتا�سي. واجبات الغ�سل ثمانية �أمور بالإ�ضافة �إىل الرتتيب يف الرتتيبي ،وهي:الن ّية .غ�سل ظاهر الب�شرة� .إطالق املاء .طهارته� .إباحته .املبا�شرة اختيار ًا .عدم
املانع من ا�ستعمال املاء ملر�ض ونحوه .طهارة مو�ضع الغ�سل.
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 1ما هو �سبب الجنابة؟2ما هي كيفية غ�سل الجنابة؟3ماذا يحرم على الجنب؟4اذكر واجبات الغ�سل.5-5هل يجزي غ�سل الجنابة لرفع �سائر الأحداث الكبرى وال�صغرى؟
�6إذا ب ��ال المجنب بالإنزال ثمّ اغت�سل ،ثمّ خ ��رج منه بلل م�شتبه بين البولوالمني ،ما هو حكمه ؟
ّ
�7إذا �ش ��ك المجنب �أثناء ال�صالة ف ��ي �أ ّنه اغت�سل �أم ال قبل ال�صالة ،ما هوحكمه؟
ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
غ�سل �أهل الطريقة
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بعد �أن يتح ّدث ال�سيد حيدر الآملي عن غ�سل �أهل ال�شريعة يقول:
ال�سالك �أ ّو ًال ر�أ�سه
وترتيب هذا الغ�سل(�أي غ�سل �أهل الطريقة) وهو �أن يغ�سل ّ
الحقيقي -ا ّلذي هو القلب هاهنا -بماء العلم الحقيقي النازل من بحر القد�س ،من
حدث الأهواء المختلفة ،والآراء المت�شتّتة المتع ّلقة بال ّدنيا وبمح ّبتها الموجبة لل ّدخول
في الهاوية ا ّلتي هي ال ّنار لأنّ الهوى �إذا �أغلب انجذب �صاحبه �إلى عبادة الأ�صنام
والأوثان الباطلة ذهن ًا كان �أو خارج ًا� ،أ ّما الخارج فهو معلوم ،و�أ ّما ال ّداخل فذلك
�أي� ًضا قد �سبق بحكم قوله تعالى }:ﭑﭒﭓﭔ ﭕ{(((.
((( �سورة الجاثية،الآية.23 :

وك ّل من �أطاع هواه ال ب ّد و�أن يدخل النار لقوله تعالى �أي� ًضا} :ﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁ{(((.

لأنّ هذا تحري�ض على منع ال ّنف�س عن الهوى ،وت�شويق �إلى دخول الج ّنة ا ّلتي هي

((( �سورة القارعة،الآيتان.9- 8 :
((( �سورة التين،الآية.5- 4 :
((( �سورة الملك ،الآية.10 :
((( �سورة القارعة ،الآيتان.7 -6 :
((( �سورة الغا�شية ،الآية.10 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.71 :
((( �سورة النازعات ،الآية.41- 40 :

لسغلا

ال�صادران من العقل ال�صحيح
ال�صالح ّ
�أي من خ ّفت موازينه من العلم والعمل ّ
والنف�س الكامل ،فهو في الهاوية ا ّلتي هي �أ�صلها و�أ ّمها ،لأنّ من�ش�أ الهوى من ال ّنف�س
الأ ّمارة ،وال ّنف�س الأ ّمارة من�ش�أها ومنبعها الطبيعة الحيوان ّية ،والقوى ال�شهو ّية
والغ�ضبية ال ّلتان هما من جنودها و�أعوانها ،كذلك �صادران من الطبيعة وال ّنف�س،
التوجه �إلى ال ّنف�س ،الأ ّمارة ّ
وال�شهوة والغ�ضب،
فال تكون الهاوية في الحقيقة � اّإل ّ
و�أ�سفل �سافلين �إ�شارة �إليها في قوله تعالى }:ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ {(((.
�أي رددناه ب�أفعاله �إلى �أ�سفل عالم الطبيعة وال ّنف�س الأ ّمارة بمتابعة الهوى ومخالفة
الحقّ في �أفعاله و�أقواله ،لقول �أهل ال ّنار فيه}:ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{(((.
ال�صحيح،
ال�صالح والعقل ّ
ولهذا دائم ًا �أهل اهلل ا ّلذين هم �أهل العلم الحقيقي والعمل ّ
بال�سكينة والوقار ،والطم�أنينة والإخبات و�أمثال ذلك لقوله تعالى فيهم}:
مو�صوفون ّ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ{((( }ﮎﮏﮐ{(((.
و�أهل الأهواء والبدع مو�صوفون بالخ ّفة و ق ّلة العقل ،وعدم ال�سكينة والوقار ،لقوله
تعالى فيهم }:ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ{(((.
وقد �س ّد باب �س�ؤال ك ّل �سائل في هذا المقام قوله تعالى }:ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{(((.
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علي
الم�أوى الحقيقي والموطن الأ�صلي من غير التراخي وال الت�أخير و�إليه �أ�شار ّ
 Qفي قوله« :تخففوا تلحقوا ف�إ ّنما ينتظر ب�أ ّولكم �آخركم»((( ،يعني تخ ّففوا
من �أثقالكم الحا�صلة من متابعة الهوى ومح ّبة ال ّدنيا ،ف�إنّ �إلحاقكم بالحقّ
وبالج ّنة موقوف عليه� ،أي على تخفيفكم منها ،و�إليه الإ�شارة بقوله تعالى}:ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{(((.
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ّثم يغ�سل ويط ّهر روحه و�س ّره ا ّلذي هو من الجانب الأيمن المع ّبر عنه:بال ّروحان ّيات عن
مح ّبة العلو ّيات ،وال ّروحان ّيات المع ّبر عنها بالآخرة والج ّنة ،لأنّ �أهل الآخرة مخ�صو�صون
ب�أ�صحاب اليمين والعلو ّيات ،لقوله تعالى في الأ ّول }:ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.
و لقوله في ال ّثاني }:ﯰﯱﯲﯳ{(((.
ّثم يغ�سل جانبه الأي�سر� ،أي يغ�سل ويط ّهر نف�سه وج�سده ا ّلذي هو الجانب الأي�سر
ال�سفل ّيات والنف�سان ّيات المع ّبرة عنها بال ّدنيا،
المع ّبر عنه :بالج�سمان ّيات عن مح ّبة ّ
بماء الترك والتجريد وعدم االلتفات �إليه ،ف�إنّ ال ّدنيا مخ�صو�صة ب�أهل ال�شمال،
كما �أنّ الآخرة مخ�صو�صة ب�أهل اليمين لقوله تعالى }:ﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ{((( ،فانّ بهذه ّ
الطهارة يح�صل له ا�ستحقاق
دخول الج ّنة وا�ستعداد قرب الح�ضرة العزّة ،كما قال }:ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ{(((.
رزقنا اهلل الو�صول �إليها ،فانّ ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء واهلل ذو الف�ضل
العظيم(((.
((( نهج البالغة :الخطبة  21و .167
((( �سورة ال�صافات،الآية.61- 60 :
((( �سورة الواقعة ،الآيات.31 -27 :
((( �سورة الزمر ،الآية.67 :
((( �سورة الواقعة ،الآيات.43- 41 :
((( �سورة القمر ،الآية.55 :
((( تف�سير المحيط الأعظم والبحر الخ�ضم ،ال�سيد حيدر الآملي ،ج� ،4ص.34- 32

الدرس الخامس:

التيمم
ُّ
ُّميتا
ل

األهداف
التيمم وكيفيته
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل م�س ّوغات ُّ �-أن يتع ّرف �إىل ما يتي ّمم بهالتيمم
 �-أن ُيعدّد �شرائط ُّ53
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مسوّغات التيمُّ م ثمانية:

ُّميتا
ل

الأ ّول :عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته .ويجب الفح�ص عنه �إلى الي�أ�س.
متو�سط
وفي الب ّر ّية يكفي الطلب مقدار رمية �سهم في الجهات الأربع من ّ
الق ّوة في الأر�ض الحزنة (الوعرة) ,ورمية �سهمين في الأر�ض ال�سهلة.
و�صحت �صالته ,لك ّنه ي�أثم
�أ � -إذا ترك الطلب حتّى �ضاق الوقت تي ّمم و�ص ّلىّ ,
بترك الفح�ص.
ب  -لو فح�ص بالمقدار الالزم ولم يجد الماء ,فتي ّمم و�ص ّلىّ ,ثم ظفر بالماء
�صحت �صالته ,وال يجب الإعادة �أو
في مح ّل الطلب �أو رحله� ,أو قافلته ّ
الق�ضاء.
ج  -ي�سقط وجوب الطلب مع الخوف على نف�سه� ,أو عر�ضه� ,أو ماله المعت ّد به
ل�ص �أو غير ذلك .وكذلك ي�سقط الوجوب مع �ضيق الوقت عن
من �سبع �أو ّ
الطلب.
الل�ص �أو ال�سبع� ,أو
الثاني :الخوف من الو�صول �إلى الماء (مع وجوده) من ّ
نحو ذلك ,م ّما يح�صل معه خوف ال�ضرر على النف�س� ,أو العر�ض� ,أو المال
عقالئي.
المعت ّد به .ب�شرط �أن يكون الخوف من من�ش�أ
ّ
الثالث :خوف ال�ضرر من ا�ستعمال الماء لمر�ض �أو نحوه ,م ّما يت�ض ّرر معه
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با�ستعمال الماء ،نعم لو اعتقد ال�ضرر من ا�ستعمال الماء فتي ّمم ثم تب ّين
عدم ال�ضرر فهنا �إذا كان التب ّين قبل ال�شروع في ال�صالة ّ
فيتو�ض�أ �أو يغت�سل
في�صح التي ّمم و�صالته(((.
ثم ي�ص ّلي و�أما �إذا كان التب ّين بعد ال�صالة
ّ
الرابع :الخوف با�ستعمال الماء على النف�س� ,أو �أي �إن�سان يجب حفظه عن
كالذمي ,وعلى
الهالك ,بل على من ال يجوز قتله و�إن ال يجب حفظه
ّ
الحيوان المحترم .وال يتع ّدى الحكم �إلى مهدور الدم ,وال �إلى الحيوان
ا ّلذي يجوز قتله ب� ّأي حال ,كالم�ؤذيات من الحيوانات.
الخام�س :الحرج والم�ش ّقة ال�شديدة ا ّلتي ال تتح ّمل عادة في تح�صيل الماء �أو
ا�ستعماله ,و�إن لم يكن �ضرر �أو خوف.
ّ
والذل والهوان
مثال ذلك :ح�صول امل ّنة ا ّلتي ال تتح ّمل عادة با�ستيهابه,
باالكت�ساب ل�شرائه.
ال�ساد�س :تو ّقف تح�صيل الماء على دفع ما ي�ض ّر بحاله� .أ ّما غير الم�ض ّر ف�إ ّنه
يجب ,و�إن كان �أ�ضعاف ثمن المثل.
ال�سابع :وجوب ا�ستعمال الماء في غ�سل نجا�سة ,م ّما ال يقوم غير الماء مقامه,
وكان الماء ال يكفي لإزالة النجا�سة والو�ضوء �أو الغ�سل مع ًا ,فالأحوط وجوب ًا
�صرف الماء في �إزالة النجا�سة �أ ّو ًالّ ,ثم يتي ّمم.
الثامن� :ضيق الوقت عن تح�صيل الماء �أو ا�ستعماله.
�أ � -إذا تر ّدد بين �ضيق الوقت و�سعته يجب التي ّمم.
ب� -إذا �أخ ّر الطهارة المائ ّية بدون عذر حتّى �ضاق الوقت ,يتي ّمم وي�ص ّلي,
وت�صح �صالته ,ولك ّنه ي�أثم بالت�أخير.
ّ
فيتو�ض�أ �أو يغت�سل وي�صلي ،و�إن كان بعدها
((( �إذا اعتقد ال�ضرر من ا�ستعمال الماء فتيمّم ثم تبيّن عدمه ف�إن كان قبل ال�صالة ّ
فالأحوط وجوب ًا �إعادة ال�صالة مع الو�ضوء �أو الغ�سل.

ج �-إذا اعتقد �ضيق الوقت فتي ّمم ثم تب ّين �سعته بطل تيممه ف�إن كان قبل
ّ
فيتو�ض�أ �أو يغت�سل ثم ي�صلي ،و�إن كان بعد ال�صالة فتجب �إعادة
ال�صالة
ال�صالة مع الو�ضوء �أو الغ�سل.
فيما يتيمّ م به

((( بل وبعد االحتراق �أي�ضاً.
((( بل وبعد االحتراق �أي�ضاً.
((( وي�صح التيمّم �أي� ًضا على الإ�سمنت والبالط.
الج�ص والنورة والكل�س حتى بعد االحتراق وفي حال االختيار �أي�ضاً.
ّ
((( ي�صح التيمّم على

ُّميتا
ل

�أ  -يعتبر فيما يتي ّمم به �أن يندرج تحت ا�سم وجه الأر�ض ,بخالف ما ال يندرج
تحته (كالنبات والرماد والمعادن) وان كان من الأر�ض .فيجوز التي ّمم بما يلي:
الأ ّول :التراب .الثاني :الرمل .الثالث :الحجر (ب�أنواعه) .الرابع :المدر
(((
الج�ص قبل االحتراق
(الطين الياب�س ا ّلذي ال يخالطه رمل) .الخام�سّ :
(((
(ما ّدة كل�س ّية ,ت�س ّميه العا ّمة جف�صين) .ال�ساد�س :ال ّنورة قبل االحتراق
(ما ّدة كل�س ّية ,م�ضاف �إليها الزرنيخ وغيره .وي�ستعمل لإزالة ال�شعر).
ّ
(الفخار) .الثامن :الآج ّر المطبوخ (وت�س ّميه
ال�سابع :الخزف المطبوخ
العا ّمة القرميد) .التا�سع :ك ّل طين مطبوخ(((.
بالج�ص وال ّنورة بعد االحتراق على الأحوط وجوب ًا((( .مع
ب -ال ي�صح التي ّمم
ّ
وجود �شيء من المرتبة الأولى.
ي�صح التي ّمم به ,في الم�س�ألة �صورتان:
ج � -إذا فقد ما ّ
الج�ص وال ّنورة المطبوخين .يجب االنتقال �إلى المرتبة
الأولى :مع فقد
ّ
الثانية ,وهي التي ّمم بغبار الأر�ض ,وذلك ب�أن يجمعه ّثم ي�ضرب عليه .و�إن
لم يمكن جمعه وجب ال�ضرب على ما فيه غبار معت ّد به .و�إن لم يتو ّفر
الغبار ينتقل �إلى المرتبة الثالثة والأخيرة .وهي التي ّمم بالوحل( .لو �أمكن
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تجفيف الوحل وجب ,ويكون من المرتبة الأولى) .و�إن لم يتم ّكن من
المراتب الثالث يكون فاقد الطهورين .وحكمه �أ ّنه ي�سقط عنه وجوب �أداء
تي�سر الطهارة(((.
ال�صالة ,والأحوط وجوب ًا الق�ضاء عند ّ
الج�ص وال ّنورة المطبوخين .فيه ثالث �صور:
الثانية :مع وجود
ّ
الأولى� :إن وجدت المرتبة الأولى ,فيجب التي ّمم على �أحد م�صاديقها.
الثانية� :إن لم توجد المرتبة الأولى ,فالأحوط وجوب ًا التي ّمم م ّرتين ,م ّرة
بالج�ص �أو ال ّنورة المطبوخين.
بالغبار �أو الوحل (على الترتيب) وم ّرة
ّ
بالج�ص
الثالثة� :إن لم توجد جميع المراتب الثالث ,فالأحوط وجوب ًا التي ّمم
ّ
�أو ال ّنورة المطبوخين والأداءّ ,ثم الق�ضاء(((.
كيفيّة التيمّ م
�أ -كيف ّية التي ّمم في حال االختيار ,كما يلي:

�أ ّو ًال :ي�ضرب �أو ي�ضع((( باطن الك ّفين بالأر�ض معا دفعة واحدة.
ثانيا :يم�سح الجبهة والجبينين بباطن الك ّفين ,م�ستوعب ًا لهما من ق�صا�ص
ال�شعر �إلى طرف الأنف الأعلى� ,إلى الحاجبين .والأحوط وجوب ًا م�سح
الحاجبين ومن انح�سر �شعره يرجع �إلى المتعارف.
ثالثاً :يم�سح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف الي�سرى.
الكف الي�سرى بباطن ّ
رابعاً :يم�سح تمام ظاهر ّ
الكف اليمنى(((.
ب � -إذا تع ّذر ال�ضرب (�أو الو�ضع) والم�سح بالباطن انتقل �إلى الظاهر.
ونجا�سة باطن ّ
الكف مع عدم التع ّدي ال توجب االنتقال �إلى الظاهر ,بل
((( حكم فاقد الطهورين �أنه ي�صلي في الوقت ثم يق�ضي خارجه على الأحوط.
الج�ص والنورة مطلق ًا في حال االختيار �أي�ضاً.
ّ
((( تقدّم جواز التيمّم على
((( ال يكفي الو�ضع بل الأحوط وجوب ًا ال�ضرب.
((( والأحوط وجوب ًا ال�ضرب باليدين مجدد ًا وم�سح الكفّين بهما.

ي�ضرب بالباطن .نعم �إذا كانت النجا�سة متعد ّية ,ولم يمكن �إزالتها انتقل
�إلى الظاهر.
شرائط ما يتمّ م به

ُّميتا
ل

بالمتنج�س و�إن كان جاه ًال �أو نا�سي ًا.
ي�صح التي ّمم
ّ
الأ ّول :طهارته .فال ّ
ي�صح التي ّمم بالمغ�صوب عمد ًا في حال االختيار .و�أ ّما
الثاني� :إباحته .فال ّ
مع اال�ضطرار كمن �أكره على المكث في المكان المغ�صوب (كالمحبو�س)
ي�صح التي ّمم على المغ�صوب للجاهل.
في�صح منه التي ّمم عليه .وكذا ّ
ّ
الثالث :عدم امتزاجه بغيره .بما يخرجه عن �إطالق ا�سم الأر�ض عليه,
كالتراب الممتزج بالرماد .وال ب�أ�س بالم�ستهلك ا ّلذي ال يظهر ,وا ّلذي ال
يمنع عن �صدق التي ُّمم على الأر�ض.
شرائط التيمّ م
ُيعتبر في التي ّمم �أمور ,وهي:

الأ ّول :ن ّية القربة .على نحو ما م ّر في الو�ضوء ,قا�صد ًا به البدل ّية ع ّما عليه
من الو�ضوء �أو الغ�سل.
الثاني :المبا�شرة على نحو ما م ّر في الو�ضوء.
الثالث :الترتيب ,كما م ّر في كيف ّيته.
الرابع :المواالة ,بمعنى عدم الف�صل المنافي لهيئته و�صورته.
الخام�س :الم�سح من الأعلى �إلى الأ�سفل في الجبهة واليدين عرف ًا.
ال�ساد�س :رفع الحاجب عن الما�سح والمم�سوح حتّى مثل الخاتم وال�شعر
المتد ّلي من الر�أ�س� ،إذا كان خارج ًا عن المتعارف ويعد حائ ًال عرف ًا.
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ال�سابع :طهارة الما�سح والمم�سوح مع الإمكان(((.
�أ  -مع اال�ضطرار ي�سقط المع�سور دون المي�سور.
ب -يكفي �ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الو�ضوء والغ�سل(((.
ج -العاجز يي ّممه غيره ,لكن ي�ضرب الأر�ض بيدي العاجزّ ,ثم يم�سح بهما.
ومع عدم الإمكان ي�ضرب المتو ّلي بيديه ,ويم�سح بهما.
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خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
 م�س ّوغات التي ُّمم:الأ ّول :عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته.
الثاني :الخوف من الو�صول �إلى الماء.
الثالث :خوف ال�ضرر من ا�ستعمال الماء لمر�ض �أو نحوه.
الرابع :الخوف با�ستعمال الماء على النف�س� ,أو �أي �إن�سان يجب حفظه عن
الهالك ,بل على من ال يجوز قتله.
الخام�س :الحرج والم�ش ّقة ال�شديدة ا ّلتي ال تتح ّمل عادة في تح�صيل الماء
�أو ا�ستعماله.
ال�ساد�س :تو ّقف تح�صيل الماء على دفع ما ي�ض ّر بحاله.
ال�سابع :وجوب ا�ستعمال الماء في غ�سل نجا�سة ,م ّما ال يقوم غير الماء مقامه,
وكان الماء ال يكفي لإزالة النجا�سة والو�ضوء �أو الغ�سل مع ًا ,فالأحوط وجوب ًا
�صرف الماء في �إزالة النجا�سة �أ ّو ًالّ ,ثم يتي ّمم.
((( ال ي�شترط طهارة �أع�ضاء التيمّم و�إن كان الأحوط ا�ستحباب ًا طهارتها.
((( تقدّم �أن الأحوط وجوب ًا ال�ضرب مجدّد ًا وم�سح الكفين �سواء كان التيمّم بد ًال عن الو�ضوء �أم عن الغ�سل.

الثامن� :ضيق الوقت عن تح�صيل الماء �أو ا�ستعماله.
 يعتبر فيما يتي ّمم به �أن يندرج تحت ا�سم وجه الأر�ض. كيف ّية التي ّمم في حال االختيار ,كما يلي:�أ ّو ًال :ي�ضرب �أو ي�ضع باطن الك ّفين بالأر�ض مع ًا دفعة واحدة.
ثانياً :يم�سح الجبهة والجبينين بباطن الك ّفين ,م�ستوعب ًا لهما من ق�صا�ص
ال�شعر �إلى طرف الأنف الأعلى� ,إلى الحاجبين.
الكف اليمنى بباطن ّ
ثالثاً :يم�سح تمام ظاهر ّ
الكف الي�سرى .رابع ًا :يم�سح
الكف الي�سرى بباطن ّ
تمام ظاهر ّ
الكف اليمنى.
الأول :طهارته.
الثاني� :إباحته.
الثالث :عدم امتزاجه بغيره .بما يخرجه عن �إطالق ا�سم الأر�ض عليه.

ُّميتا
ل

 -شرائط ما يتمّ م به:

-شرائط التيمّ م:يعتبر في التيمّ م أمور ,وهي:

الأول :ن ّية القربة.
الثاني :المبا�شرة.
الثالث :الترتيب.
الرابع :المواالة.
الخام�س :الم�سح من الأعلى �إلى الأ�سفل في الجبهة واليدين عرف ًا.
ال�ساد�س :رفع الحاجب عن الما�سح والمم�سوح.
ال�سابع :طهارة الما�سح والمم�سوح مع الإمكان.
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1ما هي م�سوّغات التي ّمم؟2ماذا يُعتبر فيما يتي ّمم به وهل يجوز التي ّمم على الباطون؟3ما هي كيفية التي ّمم؟4ما هي �شرائط ما يتي ّمم به؟5ما هي �شرائط التي ّمم؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
العبادة وثواب الجنّة
طلب �أحد العلماء من ابنه �أن ي�ستيقظ لي ًال حتّى يخرج معه لأداء �صالة الليل
في �أحد الأماكن المق ّد�سة فتكا�سل هذا ال�شاب في البداية ولك ّنه قام بعد ذلك
امتث ً
اال لأمر �أبيه وقبل �أن ي�صلوا �إلى مكان العبادة التفت الأب �إلى ابنه وهو ي�شير
�إلى فقير في ال�شارع يطلب من النا�س ال�صدقة.
فقال :يا بني �إنّ هذا الفقير قد ترك ل ّذة النوم والراحة وجاء هنا في هذا
المكان غير المريح ي�ستعطي النا�س بذ ّلة ،واهلل (ع ّز وج ّل) وعدك في قيام الليل
بالثواب العظيم فال تعلم � ّأي نف�س ما �أع ّد اهلل من النعيم لمن يقوم الليل بالعبادة
و�أنت تنام عن هذا الثواب.
يا بني هذا الفقير قد يح�صل على درهم بعد التعب ال�شديد والتذ ّلل للنا�س ولك ّنك
�إن �أتعبت نف�سك في العبادة �سوف تح�صل على ج ّنات تجري من تحتها الأنهار وغير
ذلك من النعيم ،ور�ضوان من اهلل �أكبر ،فاليوم عمل وال ح�ساب وغد ًا ح�ساب وال
عمل .ا�ستفاد االبن من ن�صيحة والده ولم يترك �صالة الليل �أبد ًا.

الدرس السادس:

راهطلل ةيونعملا بادآلا

اآلداب المعنوية للطهارة

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل الآداب املعنوية للطهارة� - -أن يدرك مراتب الطهارة.
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املرتبة الأوىل :تطهري الظاهر عن الأحداث والأخباث.
املرتبة الثانية :تطهري اجلوارح من املعا�صي.وما دام الإن�سان مبتلى باملعا�صي
فال ميكن �أن يتق ّرب �إىل اهلل تعاىل ،ويرت ّقى �إىل املراتب الأخرى من مراتب
الطهارة.
لذلك يقول تعالى} :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ{ والمعا�صي ُتط ّهر بماء
التوبة الن�صوح.
وهنا عقبة خطيرة حيث يدخل ال�شيطان وتزييناته والنف�س وهواها لكي ي�أ ّمال
الإن�سان بالتوبة �إلى �آخر العمر ،مع �أنّ التوبة في �آخر العمر وعند تراكم ظلمات
المعا�صي �أمر �صعب.
وهنا عقبة �أخرى �أي� ًضا حيث ُيم ّني الإن�سان نف�سه ب�شفاعة ال�شافعين  Rفي
حين �أ ّنه لم يعرف حقيقة ال�شفاعة.
�أال تعرف �أ ّنه قد ال ت�شملك �شفاعتهم لأنّ االنغمار في المعا�صي يجعل القلب

راهطلل ةيونعملا بادآلا

مراتب الطهارة
كما �أنّ لل�صالة ظاهر ًا وباطن ًا ،كذلك للطهارات (الو�ضوء  -التي ّمم  -الغ�سل)،
وكما �أنه ال يكفي ظاهر ال�صالة للقرب من اهلل تعالى ،كذلك ال تكفي الطهارة
الظاهرية .وللطهارة مراتب:
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بالتدريج مظلم ًا ومنكو�س ًا وربما ي�صل بالإن�سان �إلى الكفر ،والكافر ال �شفاعة له.
ّثم �أال تعلم �أ ّنه �إذا كانت �أثقال الذنوب كثيرة يمكن � اّأل ي�شفع ال�شافعون لك في
البرزخ والقبر ،ويمكن �أن ال ت�صل �شفاعتهم في يوم القيامة � اّإل بعد م ّدة طويلة ،كما
ورد في بع�ض الأحاديث.
والنف�س الإن�سانَ بالرحمة الوا�سعة
وهنا عقبة �أخرى كذلك ،حيث يع ُد ال�شيطانُ
ُ
لأرحم الراحمين ،فيتهاون وينزلق في المعا�صي ،في حين �أنّ اهلل رحيم في مو�ضع
الرحمة و�شديد العقاب في مو�ضع ال�ش ّدة ،فلي�س �صحيح ًا �أن ترجو رحمة اهلل فح�سب
دون �أن تخافه وتخ�شى عقابه.

املرتبة الثالثة :تخلية الباطن من �أرجا�س الأخالق الفا�سدة ،وهذه املرتبة
واملرتبة الثانية مرتابطتان ،فتطهري �إحداهما ي�ساعد على تطهري الأخرى ،فهما
متوقفتان على بع�ضهما البع�ض.
املرتبة الرابعة :تطهري القلب ،وب�صالحه ي�صلح الإن�سان وبف�ساده يف�سد.
وتوجهه �إىل نف�سه و�إىل
وقذارة القلب وجنا�سته عبارة عن تع ّلقه بغري اهلل تعاىل ّ
وحب النف�س
حب الدنيا ا ّلذي هو ر�أ�س ك ّل خطيئة ّ
العامل ،ومن�ش�أ هذه القذارة ّ
ا ّلذي هو �أ ّم الأمرا�ض.
وهناك مراتب �أخرى للطهارة ومقامات خارجة عن بيان القلم ،وال ينبغي �إنكارها،
ف�إنّ �أعظم النجا�سات المعنوية �إنكار مقامات �أهل اهلل ،وما دام الإن�سان مل ّوث ًا بهذه
القذارة (�إي �إنكار مقامات العارفين) ال يتق ّدم في طريقه �إلى اهلل تعالى.
فلذا عليك � اّأل تقنع بالح ّد ا ّلذي �أنت فيه ف�إنّ الوقوف على الحدود والقناعة في
المعارف من العقبات المانعة من التق ّدم.
واعلم �أ ّنك لن ترى المراتب العالية دون ّ
تخطي المراتب الأدنى.

التوجه إلى الماء أو التراب للطهارة
اآلداب القلبية حين
ّ
التوجه �إلى الماء �أو التراب:
ينبغي لل�سالك �إلى اهلل �أن يراعي �آداب ًا عديدة عند ّ

� -1إذا �أردت الطهارة والو�ضوء فتق ّدم �إلى الماء تق ُّدمك �إلى رحمة اهلل تعالى،
وكما �أنّ رحمة اهلل تط ّهر ذنوب العباد كذلك النجا�سات الظاهرة ُيط ّهرها
الماء.

 -4وما دامت اال�ستفادة من الماء مي�سورة ،فال ب ّد �أن يقوم بالطهارة المائية،
فليتوجه بذ ّله وم�سكنته وفقره وفاقته ،وليخرج
و�إذا ق�صرت يده عن الماء،
ّ
وحب النف�س لينفتح له باب �آخر من الرحمة ا ّلتي كان
من التعزّز والغرور ّ
لترحم الحقّ
يم ّثلها الماء ،وي�صير التراب �أحد الطهورين وي�صير مورد ًا ُّ
تعالى ولطفه وك ّلما قوي في الإن�سان هذا النظر �إلى ذ ّلة نف�سه يكون مورد ًا
للرحمة �أكثر.

راهطلل ةيونعملا بادآلا

ولتعلم �أنّ الماء هو �أحد المظاهر العظيمة لرحمة الحقّ حيث جعله اهلل �سبب ًا
لحياة الموجودات ،وحيث �إنّ ظهور الرحمة الوا�سعة الإلهية في الماء �أكثر من �سائر
الموجودات جعله لتطهير النجا�سات الظاهرية.
 -2تف ّكر في �صفاء الماء ور ّقته وطهره وبركته واجعل تعاملك مع اهلل تعالى خال� ًصا
�صافي ًا من جميع ال�شرك ،وكما �أنّ الماء في وقت نزوله من ال�سماء طاهر كذلك
قلبك في بداية خلقه كان �صافي ًا لوال ت�ص ُّرف ال�شيطان والأهواء فيه ،فال تل ّوثه
بال�شرك والمعا�صي.
 -3عا�شر خلق اهلل كامتزاج الماء بالأ�شياء ،ي�ؤ ّدي ك ّل �شيء ح ّقه وال يتغ ّير عن معناه،
معتبر ًا بقول ر�سول اهلل« :Pمثل المخل�ص كمثل الماء».
فعليك �أن تبقى على �صفائك وفطرتك و�إن ا�ضطررت لمعا�شرة النا�س ،وال تت�أ ّثر
بعاداتهم ال�س ّيئة.

67

ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

68

فليخرج الإن�سان من حالة االعتماد على نف�سه وليعلم �أ ّنه ّ
م�ضطر عاجز ،وليلجئ
�إلى خالقه وليكون حاله} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ{(((.
�إذا لم يتم ّكن الم�ص ّلي من الماء لتطهيره فقد جعل اهلل �سبحانه التراب �أحد
الطهورين؛ لأنّ التراب �أ ّول الأ�شياء على وجه الأر�ض يط�ؤه النا�س ب�أقدامهم فال ب ّد
للعبد �أن يتّ�صف ب�صفته في جناب الحقّ فيم�سح جبينه وي�سمه ب�سمة الذ ّلة واالفتقار
والعبودية ،ويرمز بهذا �أي� ًضا �إلى �أنّ ناحية الخلق بيد قدرته يفعل ما ي�شاء ويحكم ما
يريد ،كما قال �سبحانه} :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ{(((.
فلع ّله ب�إظهاره الخ�ضوع والم�سكنة يجلب رحمة اهللّ ...ثم يم�سح يديه بالتراب،
وهما مظهر قدرته فيذلهلّ في ح�ضرة القادر المطلق ويقف بعد ذلك في ّ
�صف
الحا�ضرين في المح�ضر.
آداب الوضوء القلبية
ينبغي لل�سالك �إلى اهلل تعالى �أن يراعي �آداب الو�ضوء ،كما قال الإمام ال�صادق :Q
«و�آت ب�آدابها في فرائ�ضه و�سننه».

يتوجه �إلى القبلة ومركز العبادة ونقطة التوحيد ،وقد �أُ�شير
الأدب الأ ّول� :أن ّ
�إلى هذا الأدب في الرواية« :و�إن ّ
تو�ض�أ حيال القبلة كان له ثواب �صالة
ركعتين».
رب العزّة
الثاني :ينبغي �أن يكون وقوفه الوقوف في مقام الحمد حيث �أذن له ّ
وال�سلطان بالح�ضور وهو الآن في مقام تح�صيل مق ّدمات الت�ش ّرف لينال
هذا ال�شرف.

((( �سورة النمل ،الآية.61 :
((( �سورة هود ،الآية.56 :

ّ
ّ
فليتفطن �أ ّنه كما يغ�سل بالماء
ليتو�ض�أ
الثالث� :إذا �أخذ غرفة من الماء
حي ،كذلك ليغ�سل باطنه بالعلم وهو
الظاهر ا ّلذي هو �سبب الحياة لك ّل ّ
الموجب لحياة القلوب والأرواح فين ّور به قلبه وروحه.

((( �سورة �آل عمران ،الآية.92 :

راهطلل ةيونعملا بادآلا

ليغ�سل يديه من العيوب ومن حوله وقوته ،وليعلم �أ ّنه ال حول له وال ق ّوة � اّإل باهلل
العلي العظيم.
ّ
كما ويرمز غ�سل اليد �إلى غ�سل يده ع ّما نهى عنه ال�شارع وبالخ�صو�ص المنه ّيات
ا ّلتي تتح ّقق باليد كال�سرقة والتع ّدي والغ�صب و�أمثالها.
�صب الماء باليمنى على الي�سرى �أ ّنه ال ب ّد له من ب�سط اليد في البذل
ويعني ّ
والإعطاء والإيثار في �سبيل ر�ضا اهلل تعالى ،وال يم�سك يده.
قال تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ{(((.
حجتي يوم �ألقاك و�أطلق ل�ساني
الرابع� :إذا تم�ضم�ض فليقل «اللهم لق ّني ّ
بذكرك« ومعنى تلك الم�ضم�ضة ا ّلتي ُيط ّهر بها فمه من ف�ضول الطعام �أ ّنه
ُيط ّهر فمه ول�سانه من الذكر القبيح ومن ف�ضول الكالم «وف�ضول الكالم
يميت القلب» ،وم ّما يجري على ل�سانه ويخرج من فمه م ّما يمقته اهلل
يكب النا�س على مناخرهم في النار � اّإل
ويدخله النار كما قال« :Pوهل ّ
ح�صائد �أل�سنتهم».
فليزّين ل�سانه بذكر اهلل وتالوة القر�آن.
الخام�سّ :ثم ي�ستن�شق ،وحقيقته �إخراج الكبر والتعالي من دماغه كما يخرج
ل�شم الروائح
باال�ستن�شاق ف�ضوالت الدماغ من طريق �أنفه وين ّقي مجراه وي�ستع ّد ّ
العطرة المعنوية ،ويقول بل�سانه رمز ًا لذلك المعنى« :اللهم ال تحرمني ريح
الج ّنة واجعلني م ّمن ي�ش ّم ريحها وروحها وطيبها».
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ويتوجه �إلى �أنّ ذلك يرمز �إلى بيا�ض الوجه وتح�صيل
ال�ساد�سّ :ثم يغ�سل وجهه ّ
ماء الوجه عند اهلل �سبحانه فيتذ ّكر ق�صوره وتق�صيره وخجلته و�سواد وجهه
وي�ستجير باهلل من �أن يلقى اهلل �سبحانه بهذه الحالة ،كما يحكيها اهلل �سبحانه:
}ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ{(((.
وقال تعالى} :ﰔ ﰕﰖﰗﰘﰙﰚ {(((.
توجه �إلى غير مواله ،وقد ورد في
ولي�ستح من اهلل تعالى ل ّما ر�آه حيث نهاه ول ّما ّ
ِ
الحديث �أ ّنه يقول عند غ�سل وجهه« :اللهم ب ّي�ض وجهي يوم ت�سو ّد الوجوه وال ت�س ّود
وجهي يوم ّ
تبي�ض الوجوه».
ال�سابع :ليتذ ّكر عندما يغ�سل اليدين �أنّ باطنه غ�سل الأيدي من مرافق ر�ؤية
للتم�سك
الأ�سباب ،و�أي� ًضا هو غ�سل اليد عن الخلق وتفوي�ض الأمر �إلى اهلل واال�ستعداد ُّ
علي « :Qلك ّل باب رغبة
بذيل المحبوب (اهلل تعالى) وقرع بابه كما قال الإمام ّ
�إلى اهلل منهم يد قارعة« في و�صفه لأهل الذكر وعباد اهلل.

وليتذ ّكر �أي� ًضا موقف القيامة وتطاير الكتب و�أحوال النا�س في ذاك الوقت ،كما
قال تعالى} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮱ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯨ{(((.
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فيقول عند غ�سله اليمنى« :الله ّم �أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان
بي�ساري وحا�سبني ح�ساباً ي�سيراً».
ويقول عند غ�سله الي�سرى« :اللهم ال تعطني كتابي ب�شمالي وال من وراء ظهري
وال تجعلها مغلولة �إلى عنقي و�أعوذ بك من ّ
مقطعات النيران».
الثامن :ليم�سح ر�أ�سه من الخ�ضوع لغير اهلل ومن الكبرياء العار�ضة له �إذ ع ّد
((( �سورة الزمر ،الآية.60 :
((( �سورة عب�س ،الآيتان.41-40 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .71 :و�سورة الحاقة ،الآية.25 :

نف�سه �شيئ ًا ،وليقل« :اللهم ّ
غ�شني برحمتك وبركاتك وعفوك ومغفرتك».

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
 هناك مراتب للطهارة: -1مرتبة الظاهر -2 .تطهير الجوارح من المعا�صي -3 .تح�سين الباطن
بالأخالق -4 .تطهير القلب ،وهناك مراتب �أخرى للطهارة.
التوجه �إلى الماء �أو التراب ،منها �أنّ الماء مظهر
 هناك �آداب عديدة عند ّلرحمة اهلل ،كن مخل� ًصا مع اهلل ك�صفاء الماء ،عا�شر خلق اهلل وال تت�أ ّثر بعاداتهم
وتغ ّير �صفاءك كما �صفاء الماء ،التي ُّمم �إ�شارة �إلى ّذل النف�س.
التوجه �إلى القبلة� ،أن تقف للو�ضوء في مقام الحمد هلل،
 من �آداب الو�ضوءّ ،ليعلم �أن غ�سل الظاهر �إ�شارة لغ�سل الباطن ،الم�ضم�ضة تطهير لل�سان من قبائحه،
اال�ستن�شاق �إخراج التك ّبر ،غ�سل الوجه تذكير له في تح�صيل بيا�ض الوجه عند اهلل
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.37 :
((( �سورة الفرقان ،الآية.63 :

راهطلل ةيونعملا بادآلا

التا�سع :ويم�سح رجليه من الم�شي �إلى دار الغربة و�أر�ض المذ ّلة (الدنيا)،
ويط ّهرها �أي� ًضا عن الم�شي بالكبر ،قال تعالى} :ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ{(((.
للرب الرحمن.
ويم�شي بقدم العبودية والهوان لي�صدق عبود ّيته ّ
قال تعالى} :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ{(((.
وعليه الت�صميم على الثبات في طريق الجهاد وميدان الجهاد الأ�صغر والأكبر
والم�شي على ال�صراط الم�ستقيم ،ويقول بل�سانه« :الله ّم ث ّبت قدمي على ال�صراط
يوم ّ
تزل فيه الأقدام واجعل �سعيي فيما ُير�ضيك ع ّني».
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يوم القيامة ،غ�سل اليدين من الحول والق ّوة � اّإل باهلل ،وليتذ ّكر يوم القيامة ومواقفها
و�أنه ينبغي �أن يكون من �أ�صحاب اليمين ،ويم�سح رجليه من الم�شي �إلى دار الدنيا
وليثبت على الحقّ .

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

1ما هي مراتب الطه ��ارة؟ واذكر العقبات ا ّلتي ُذكرت في المرتبة الثانية؟التوجه �إلى الماء �أو التراب؟
2ما هي �آداب ُّ3اذكر بع�ض �آداب الو�ضوء؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
بع�ض الآداب المعنوية للطهارة

72

قال العارف ال�سعيد القا�ضي �سعيد الق ّمي ر�ضي اهلل عنه :وهو (�أي الطهور) �إ ّما
الحي القيوم.
الماء ا ّلذي هو �س ّر الحياة ا ّلتي هي العلم وم�شاهدة ّ
قال اهلل تعالى} :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ{(((.
وقال جل وعال} :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ{(((.
و�إ ّما التراب ا ّلذي هو �أ�صل ن�ش�أة الإن�سان قال ع ّز من قائل} :ﭾﭿ{(((.
وقال جل جالله} :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ{(((.
((( �سورة الفرقان ،الآيتان.49-48 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.11 :
((( �سورة طه ،الآية.55 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.43 :

((( ر�سائل ال�شهيد الثاني :ال�شهيد الثاني� ،ص .113

راهطلل ةيونعملا بادآلا

وذلك لتتف ّكر في ذاتك لتعرف من �أوجدك وم ّما �أوجدك ولم �أوجدك ،فتخ�ضع له
وترفع التك ّبر من ر�أ�سك لأنّ التراب هو الأ�صيل في ال ّذلة والم�سكنة.
قال ال�شهيد الثاين { :ف�أ ّما الطهارة ،فلي�ستح�ضر يف قلبه �أنّ تكليفه بغ�سل
الأطراف الظاهرة وتنظيفها الطالع النا�س عليها ولكون تلك الأع�ضاء مبا�شرة للأمور
الدنيوية منهمكة يف الكدورات ال ّدن ّية فلأن يطهر مع ذلك قلبه ا ّلذي هو مو�ضع نظر
احلقّ تعاىل ف�إ ّنه ال ينظر �إىل �صوركم ولكن ينظر �إىل قلوبكم ...ولأ ّنه الرئي�س الأعظم
وامل�ستخدم لها يف تلك الأمور املبعدة عن جنابه تعاىل وتق ّد�س.
لهذه اجلوارح
ِ
وليعلم من تطهير تلك الأع�ضاء عند اال�شتغال بعبادة اهلل تعالى والإقبال عليه
وااللتفات عن الدنيا بالقلب والحوا�س لتل ّقي ال�سعادة في الأخرى� ،أنّ الدنيا والآخرة
�ض ّرتان ك ّلما قربت من �إحداهما بعدت عن الأخرى ،فلذلك �أمر بالتطهير من الدنيا
عند اال�شتغال والإقبال على الأخرى.
التوجه والإقبال بوجه القلب على اهلل تعالى به،
ف�أمر في الو�ضوء بغ�سل الوجه لأنّ ّ
وفيه �أكثر الحوا�س الظاهرة ا ّلتي هي �أعظم الأ�سباب الباعثة على مطالب الدنيا ف�أمر
ليتوجه به وهو خال من تلك الأدنا�سّ ...ثم �أمر بغ�سل اليدين لمبا�شرتهما �أكثر
بغ�سله ّ
�أحوال الدنيا الدنية والم�شتهيات الطبيعيةّ ،ثم يم�سح الر�أ�س لأنّ فيه الق ّوة المف ّكرة
ا ّلتي يح�صل بوا�سطتها الق�صد �إلى تناول المرادات الطبيعية .وتنبعث الحوا�س �إلى
الإقبال على الأمور الدنيوية المانع من الإقبال �إلى الآخرة ال�سنية.
ويتو�صل �إلى تح�صيل م�آربه على
يتو�صل �إلى مطالبه ّ
ّثم يم�سح الرجلين لأنّ بهما ّ
نحو ما ذكر في باقي الأع�ضاء...
و�أمر في الغ�سل بغ�سل جميع الب�شرة لأنّ �أدنى حاالت الإن�سان و�أ�ش ّدها تع ّلق ًا
بالملكات ال�شهوية حالة الجماع...
ولهذا قالّ �« :Pإن تحت ك ّل �شعرة جنابة»(((.
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الدرس السابع:

النجاسات
تاساجنلا

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل النجا�ساتالتنج�س بها
 �-أن ُيدرك كيفية ّ �-أن يتع ّرف �إىل كيفية ثبوتها75
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النجا�سات �إحدى ع�شرة ,وهي:

تاساجنلا

الأولى والثانية :البول والغائط من الإن�سان والحيوان �إذا تو ّفر فيه ال�شرطان
التاليان:
ال�شرط الأول� :أن يكون ذا نف�س �سائلة (�صاحب دم ي�سيل لو ذبح).
ال�شرط الثاني� :أن يكون غير م�أكول اللحم .فك ّل حيوان لي�س له نف�س �سائلة
كالذباب وال�صرا�صير والوزغ ,فبوله وغائطه طاهران .وك ّل حيوان يح ّل
�أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران حتّى من الخيول والحمير والبغال.
وال فرق في غير الم�أكول بين �أن يكون �أ�صل ّي ًا كال�سباع ونحوها� ,أو عار�ض ّي ًا,
كالجلاّ ل ,والغنم ا ّلذي �شرب لبن (حليب) خنزيرة حتّى ا�شت ّد عظمه.

�أ -بول وغائط الطيور فيه �صورتان(((:
الأولى� :إذا كانت مح ّرمة الأكل فهما نج�سان.
الثانية� :إذا كانت مح ّللة الأكل فهما طاهران.
ب -لو ّ
�شك في غائط حيوان �أ ّنه من م�أكول اللحم �أو مح ّرمه ,يحكم بالطهارة.
المني من الإن�سان ومن ك ّل حيوان ذي نف�س �سائلة((( .وما كان من
الثالثةّ :
((( بول وغائط الطيور طاهران في كلتا ال�صورتين.
((( على الأحوط وجوب ًا في غير الإن�سان و�أما منيّ الإن�سان فهو نج�س على الأقوى.
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الحيوان غير ذي النف�س فمن ّيه طاهر.
الرابعة :ميتة الحيوان ذي النف�س ال�سائلة.
والنجا�سة منح�صرة في الأجزاء ا ّلتي تح ّلها الحياة ،و�أ ّما الأجزاء ا ّلتي ال تح ّلها
الحياة فطاهرة.
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�أ -يكون الجزء م ّما تح ّله الحياة �إذا كان فيه ع�صب� ,أو مجرى دم.
ب -من الأجزاء ا ّلتي ال تح ّلها الحياة :العظم ,والقرن ,وال�سنّ  ,والمنقار,
والظفر ,والحافر ,وال�شعر ,وال�صوف ,والري�ش ,والبي�ض ا ّلذي اكت�سى
الق�شرة الأعلى ,والأنفحة (وهي ال�شيء الأ�صفر ا ّلذي ُي�ساهم في �صنع
الجبن) ،ويكون متج ّمد ًا في جوف كر�ش الحمل والجدي قبل �أن ي�أكل
غير لبن الأم ,واللبن (الحليب) في ال�ضرع ,وف�أرة الم�سك �إذا بلغت
ح ّد ًا ال ب ّد من لفظها من ج�سد الظبي ,والم�سك طاهر على ك ّل حال.
 -3ميتة الحيوان غير ذي النف�س ال�سائلة طاهرة.
الحي ذي النف�س ال�سائلة م ّما تح ّله الحياة
�أ-ما ينف�صل من ج�سد الحيوان ّ
نج�س � .اّإل ما ينف�صل من الأجزاء ال�صغار كالبثور والثالول فيحكم
بطهارته.
ب -ما ي�ؤخذ من يد الم�سلم ,و�سوق الم�سلمين� ,أو وجد مطروح ًا في �أر�ض
الإ�سالم ,من اللحم �أو ال�شحم �أو الجلد ,له ثالث �صور:
الأولى� :أن يعلم بالتذكية ,فيحكم بالطهارة.
الثانية� :أن يعلم بعدم التذكية ,فيحكم بالنجا�سة.
الثالثة� :أن ّ
ي�شك في التذكية ,فيحكم بالطهارة.
ج -ما ي�ؤخذ من يد الكافر ,و�سوق الك ّفار� ,أو وجد مطروح ًا في �أر�ض الك ّفار
من اللحم وال�شحم �أو الجلد ,له ثالث �صور:

((( بل يحكم بالطهارة في �صورة ال�شكّ .
((( ال ��دم الخ ��ارج من بين الأ�سنان ما دام في الفم فهو ال ينجّ �س المالقي له في داخل الفم نعم �إذا �أدخل �شيء والقى الدم ثم
خرج من الفم متلطخ ًا بالدم فيتنجّ �س حينئذٍ .

تاساجنلا

الأولى� :أن يعلم بتذكية الم�سلم له ,فيحكم بالطهارة.
الثانية� :أن يعلم بعدم التذكية ,فيحكم بالنجا�سة.
الثالثة� :أن ّ
ي�شك في التذكية ,فيحكم بالنجا�سة(((.
الخام�سة :دم ذي النف�س ال�سائلة .وهو نج�س ولو كان من م�أكول اللحم .و�أ ّما
دم غير ذي النف�س ال�سائلة فطاهر.
المني في البي�ضة طاهرة.
�أ -العلقة الم�ستحيلة من ّ
ب -الدم الموجود في البي�ضة طاهر.
ج -الدم المتخ ّلف في ذبيحة الحيوان غير الم�أكول ,الأحوط معاملته معاملة
النج�س.
د -الدم المتخ ّلف في ذبيحة الحيوان الم�أكول ,طاهر ,ب�شرط �أن يكون قد
خرج من الحيوان الدم المعتاد بالذبح �أو النحر ,فلو لم يخرج ما يعتاد
خروجه من الدم فالأحوط وجوب ًا معاملته معاملة النج�س.
هـ -ما ّ
�شك في �أ ّنه دم �أو غيره يحكم بطهارته ,وال يجب الفح�ص للت�أ ُّكد.
و -لو ّ
�شك في دم �أ ّنه من حيوان دمه طاهر� ,أو من حيوان دمه نج�س ,يحكم
بالطهارة.
ز -الدم الخارج من بين الأ�سنان نج�س وحرام ال يجوز بلعه .نعم �إذا ا�ستهلك
(زال �أثره) في الريق يطهر ويجوز بلعه .وال يجب تطهير الفم(((.
ال�ساد�سة وال�سابعة :الكلب والخنزير البر ّيان ,نج�سان بجميع �أجزائهما بدون
� ّأي ا�ستثناء و�أ ّما كلب الماء وخنزيره فطاهران.

79

ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

80

الثامنة :الم�سكر المائع بالأ�صل((( ,وهو ما كان مائع ًا بالأ�صل .و�أ ّما ما كان
جامد ًا بالأ�صل ّثم ح ّول �إلى مائع فهو طاهر و�إن كان حرام ًا.
�أ -الع�صير العنبي لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فهو طاهر ,و�إن حرم �شربه.
نعم ,لو غلى بنف�سه و�صار م�سكر ًا ي�صير نج�س ًا .ومع ّ
ال�شك في �إ�سكاره
يحكم بطهارته.
ب -كل ع�صير ي�صير م�سكر ًا يحكم بنجا�سته.
التا�سعة :الفقاع (البيرة �أو الج ّعة) وهو �شراب مخ�صو�ص متّخذ من ال�شعير
غالب ًا.
العا�شرة :الكافر((( وهو من انتحل غير الإ�سالم (كالكتابي) �أو انتحله وجحد
ما يعلم من الدِّ ين �ضرورة ,بحيث يرجع جحوده �إلى �إنكار الر�سالة �أو
النبي� ,Pأو تنقي�ص �شريعته المط ّهرة� .أو �صدر منه ما يقت�ضي
تكذيب ّ
كفره من قول �أو فعل من غير فرق بين المرتد والكافر الأ�صلي.
�أ -الغالي �إن كان غل ّوه م�ستلزم ًا لإنكار الألوه ّية� ,أو التوحيد� ,أو النب ّوة فهو
كافر نج�س ,و� اّإل فال.
ب -النوا�صب والخوارج نج�سون على ك ّل حال.
الحادية ع�شرة :عرق الإبل الجلاّ لة� .أ ّما عرق غير الإبل من الحيوانات
الجلاّ لة فطاهر .وعرق الجنب من الحرام طاهر.
التنجس بها
كيفية
ُّ

�أ� -إذا القى ج�سم طاهر عين النجا�سة ,ف�إن كانت المالقاة مع رطوبة �سارية
((( على الأحوط وجوباً.
((( الكافر الكتابي طاهر بذاته ولي�س نج�ساً.

((( المتنجّ � ��س الأول ينجّ � ��س المالق ��ي له والمتنجّ �س الثاني ينجّ �س المالقي له على الأحوط ،و�أم ��ا المتنجّ �س الثالث فال ينجّ �س
المالقي له.

تاساجنلا

يتنج�س( .جاف على جاف
يتنج�س ,و�إن لم توجد رطوبة �سارية فال ّ
ف�إ ّنه ّ
طاهر بال خالف).
ب� -إذا ح�صل ّ
�شك في وجود الرطوبة ال�سارية بنى على عدمها ,وحكم
بالطهارة.
منج�س مع ق ّلة الوا�سطة كاالثنتين والثالث ,وفيما زادت يحكم
ج-
المتنج�س ّ
ّ
بالطهارة(((.
تنج�سه ولو القى �شيء
د -مالقاة ما في الباطن بالنجا�سة ا ّلتي في الباطن ال ّ
يتنج�س �أي� ًضا.
من الخارج النجا�سة في الباطن فال ّ
هـ-تثبت النجا�سة ب�إحدى الطرق التالية:
الأولى :العلم.
الثانية� :شهادة عدلين.
الثالثة� :إخبار ذي اليد ,وهو من كان م�ستولي ًا على ال�شيء� ,سواء �أكان يملكه
�أم ال ,حتّى ولو كان غ�صب ًا ,وحتّى لو كان فا�سق ًا ,بل ولو كان كافر ًا ,ويقبل
قول ال�صبي المراهق.
و� -إذا ُعلم بنجا�سة �أحد ال�شيئين �إجم ً
اال ,يجب معاملته معاملة النج�س من
جهة وجوب االجتناب.
تنج�س �شيء ّثم ّ
�شك في زوال النجا�سة يجب معاملته معاملة النج�س.
ز� -إذا ّ
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النجا�سات �إحدى ع�شرة ,وهي: 2-1البول والغائط من الإن�سان والحيوان ذي النف�س ال�سائلة غير م�أكول اللحم.
المني من الإن�سان .ومن ك ّل حيوان ذي نف�س �سائلة.
ّ -3
 -4الميتة من الحيوان ذي النف�س ال�سائلة من الأجزاء ا ّلتي تح ّلها الحياة -5.دم
ذي النف�س ال�سائلة ولو كان من م�أكول اللحم-7-6 .الكلب والخنزير البر ّيان-8 .
الم�سكر المائع بالأ�صل -9 .الفقاع -10 .الكافر -11 .عرق الإبل الج ّاللة.
 تتح ّقق النجا�سة بمالقاة عين النجا�سة مع الرطوبة.و�إذا ح�صل ّ�شك في وجود
الرطوبة ال�سارية بنى على عدمها.
منج�س مع ق ّلة الوا�سطة كاالثنتين والثالث ,وفيما زادت يحكم
المتنج�س ّ
ّ
بالطهارة.
 -تثبت النجا�سة ب�إحدى الطرق التالية:

الأولى :العلم .الثانية� :شهادة عدلين .الثالثة� :إخبار ذي اليد.
�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
82

 1ما هي النجا�سات؟2كيف تتح ّقق النجا�سة؟3كيف تثبت النجا�سة؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة

بكاء �أمير الم�ؤمنين Qمن خ�شية الله

((( الأنوار العلوية ،ال�شيخ جعفر النقدي� ،ص .115

تاساجنلا

عن عروة بن الزبير ،قال :ك ّنا نتذاكر في م�سجد ر�سول اهلل� Pأعمال �أهل بدر
وبيعة �أهل الر�ضوان ،فقال �أبو الدرداء� :أال �أخبركم ب�أق ّل القوم م ً
اال و�أكثرهم ورع ًا
واجتهاد ًا في العبادة؟
النجار يدعوّ ،ثم
علي بن �أبي طالب  ،Qر�أيته في حائط بني ّ
قالوا :من؟قالّ :
ح�س ًا وحركة ،فقلت :غلب عليه النوم لطول ال�سهر،
انغمر في الدعاء ،فلم �أ�سمع له ّ
فذهبت لكي �أوقظه ل�صالة الفجر ف�أتيته ،ف�إذا هو كالخ�شبة الملقاة ،فلم يتح ّرك،
علي بن �أبي طالب .Q
فقلت� :إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون ،مات واهلل ّ
ف�أتيت منزله مبادر ًا �أنعاه �إليهم ،فقالت فاطمة  ،Oيا �أبا الدرداء ،ما كان من
وق�صته ،ف�أخبرتها الخبر.
�ش�أنه ّ
فقالت  :Oهي واهلل يا �أبا الدرداء الغ�شوة ا ّلتي ت�أخذه من خ�شية اهلل.
ّثم �أتوه بماء فن�ضحوا على وجهه ف�أفاق ،ونظر � ّإلي و�أنا �أبكي.
فقال  :Qما بكا�ؤك يا �أبا الدرداء؟
فقلت :بما �أراه ُتنزله بنف�سك.
فقال « :Qكيف بك �إذا ر�أيتني �أُدعى �إلى الح�ساب ,و�أيقن �أهل الجرائم
بالعذاب ،واحتو�شتني مالئكة غالظ �شداد وزبانية فظاط ،فوقفت بين يدي
الملك الج ّبار و�أ�سلمتني الأحباب ،ورف�ضني �أهل الدنيا لكنت �أ�ش ّد رحمة بي بين
يدي من ال تخفى عليه خافية»(((.
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الدرس الثامن:

المطهرات
ّ
تارّهطملا

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل املط ّهرات�- -أن ُيدرك كيفية التطهري بها
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المط ّهرات �أحد ع�شر:

األول :الماء .وتفصيل التطهير به كما يلي:

تطهير الثيااب وما يقبل الع�صر
نوع النجا�سة
البول
غير البول

بالماء القليل

بالكثير والجاري

 2مع الع�صر  1مع الع�صر ونحوه
على الأحوط وجوب ًا
ونحوه
 1مع الع�صر  1مع الع�صر ونحوه
على الأحوط وجوب ًا
ونحوه

بالمطر

�شرائط

 1بدون
ع�صر
 1بدون
ع�صر

بعد زوال
عين النجا�سة
بعد زوال
عين النجا�سة

تارّهطملا

�أ -تطهير الثياب ونحوها م ّما يقبل الع�صر ،وهو ثالثة �أق�سام:
 -1التطهير بالماء القليل ،وي�شترط فيه ثالثة �شرائط:
�أ ّو ًال :زوال عين النجا�سة ب� ّأي و�سيلة.
ثانياً :التع ّدد مرتين في التطهير من البول .وال تع ّدد فيما �سوى ذلك.
ثالثاً:الأحوط وجوب ًا الع�صر �أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما
على الأحوط.
 -2التطهير بالكثير والجاري .وي�شترط فيه �شرطان:
�أ ّو ًال :زوال عين النجا�سة.
ثانياً :الأحوط وجوب ًا الع�صر �أو ما يقوم مقامه .وال يحتاج �إلى التع ّدد.
 -3التطهير بالمطر .وي�شترط فيه زوال عين النجا�سة .وال ي�شترط التع ّدد .وال
تو�ضيحي:
الع�صر .وفيما يلي جدول
ّ
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تطهير البدن ونحوه مما ال
يقبل الع�صر
نوع النجا�سة

بالماء القليل

بالكثير والجاري

بالمطر

�شرائط

البول

2

1

1

بعد زوال عين النجا�سة

غير البول

1

1

1

بعد زوال عين النجا�سة

ج -تطهير الآنية .والمراد بالآنية ما ي�ستعمل في الأكل وال�شرب ,والطبخ
والق�صاع (وهي
والغ�سل ,والعجن ,مثل الك�أ�س ,والكوز (�إبريق �صغير),
ّ
�إناء كبير ي�شبع عدد ًا كالخم�سة) ,والقدور (طناجر) والأكواب ,والط�ست
(�إناء من نحا�س لغ�سل الأيدي) ,وال�سماور ,والقوري (الإبريق فوق
ال�سماور) والفنجان ,والملعقة على الأحوط وجوب ًا.
فال ي�شمل مثل غالف ال�سيف ,والخنجر ,وال�س ّكين ,وال�صندوق ,والقنديل ,وما
ي�صنع بيت ًا للم�صاحف �أو غيرها.
 ي�شترط في تطهير الآنية زوال عين النجا�سة في جميع �أنواع المياه. وي�شترط في التطهير من ولوغ الكلب بعد زوال عين النجا�سة التعفير �أ ّو ًال,والأحوط وجوب ًا في الغ�سل بالتراب ،م�سحه بالتراب الخال�ص �أ ّو ًالّ ,ثم و�ضع القليل
من الماء مع التراب ,بحيث ال يخرجه عن ا�سم التراب ,وم�سح الإناء به.

وي ّت�ضح ذلك عبر الجدول التالي:
نوع النجا�سة

تطهير الآنية بالماء
القليل

بالكثير والجاري بالمطر

�شرائط

ولوغ الكلب .والأحوط وجوب ًا
�إلحاق مطلق �شربه بالولوغ

2

 2على الأحوط
ً ()1
وجوبا

1

� - 1إزالة عين النجا�سة �أ ّو ًال
 - 2الم�سح بالتراب فقط على الأحوط وجوباً
 - 3الم�سح بالتراب مع القليل من الماء على
الأحوط وجوب ًا

�شرب الخنزير وموت الجرذ

7

 7على الأحوط
ً ()2
وجوبا

1

بعد �إزلة عين النجا�سة

باقي النجا�سات

3

1

1

بعد �إزلة عين النجا�سة

تارّهطملا

يتم تطهيرها بالكثير والجاري ,ب�أن تو�ضع الآنية
�أ -الآنية ذات الر�أ�س ال�ض ّيقّ ,
في الماء ,حتّى ي�ستولي عليها الماء ,وتكفي م ّرة واحدة.
ي�صب الماء فيها ,و�إدارته حتّى ي�ستوعب
ويتم تطهيرها بالماء القليل ب�أن ّ
جميع �أجزائهاّ ,ثم يراق الماء منها يفعل ذلك ثالث م ّرات.
يتم تطهيرها ب�إجراء الماء عليها حتّى
ب -الآنية المثبتة ,والحيا�ض ونحوهاّ ,
ي�ستوعب جميع �أجزائهاّ ,ثم يخرج ماء الغ�سالة المجتمع في و�سطها.
والأحوط وجوب ًا اعتبار تطهير �آلة النزح �إذا �أُريد �إعادتها �إلى الإناء.
باق على نجا�سته,
ج -لو �أكل �شخ�ص طعام ًا نج�س ًا ,فما يبقى منه بين الأ�سنان ٍ
ويطهر بالم�ضم�ضة.
الثاني :األرض

�أ -وهي تطه ّر ما يلي:
 -1باطن القدم.
 -2ما يو ّقى ويحمي به القدم كالنعل.
((( يكفي مرة واحدة بالماء الكثير ونحوه.
((( يكفي مرة واحدة بالماء الكثير ونحوه.
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ب -وي�شترط في التطهير بالأر�ض ما يلي:
� -1أن تح�صل النجا�سة من الم�شي على الأر�ض النج�سة على الأحوط(((.
يتم الم�شي عليها �أو الم�سح بها ,بنحو يزول معه عين النجا�سة �إن كانت
� -2أن ّ
المما�سة.
موجودة .و�إن لم تكن موجودة تكفي
ّ
والج�ص,
ج -المراد بالأر�ض :التراب والرمل والحجر ,والمفرو�شة بالآجر
ّ
و�أما المطلية بالزفت والمفرو�شة بالخ�شب فال تطهر ,وال عبرة بها .ويعتبر
جفاف الأر�ض وطهارتها.
الثالث :الشمس
وهي تط ّهر الأر�ض ,وك ّل ما ال ينقل من الأبنية ,وما اتّ�صل بها من الأخ�شاب,
والأبواب ,والأعتاب ,والأوتاد المحتاج �إليها في البناء الم�ستدخلة فيه ,والأ�شجار,
والنبات ,والثمار والخ�ضروات و�إن حان قطفها ,والأواني المثبتة ,وال�سفينة ,والح�صر,
والبواري (ح�صر م�صنوعة من الق�صب ) وغير ذلك.

�أ -ي�شترط في طهارة المذكورات ونحوها بال�شم�س:
�أ ّو ًال :زوال عين النجا�سة ,ب� ّأي و�سيلة.
ثانياً� :أن تكون رطبة.
ثالثاً� :أن تج ّففها ال�شم�س تجفيف ًا ي�ستند �إلى �إ�شراقها بدون وا�سطة ,بل ال
ب ّد �أن تيب�س .و�إن لم تكن الرطوبة موجودة ,و�ضع عليها الرطوبة ولو كانت
نج�سة.
ب -يطهر باطن ال�شيء� ,إذا �أ�شرقت ال�شم�س على ظاهره ّ
وجف باطنه ب�سبب
المتنج�س.
المتنج�س متّ�ص ًال بظاهره
�إ�شراقها على الظاهر ,وكان باطنه
ّ
ّ
((( يجب �أن تكون النجا�سة حا�صلة من الم�شي على الأر�ض النج�سة.

ف�إنّ الكافر �إذا �أ�سلم يتبعه ولده في الطهارة� ,أب ًا كان من �أ�سلم� ,أو ج ّد ًا� ,أو �أ ّم ًا.
((( تقدّم �أن الكافر الكتابي طاهر ذات ًا

تارّهطملا

ج -الح�صى والتراب والطين والأحجار ,ما دامت واقعة على الأر�ض ,وتعد
جزء ًا منها عرف ًا ,تكون بحكم الأر�ض ,و�إن �أخذت �أو �أخرجت عن الأر�ض
�ألحقت بالمنقوالت ال بالثوابت فال تطهر بال�شم�س.
الرابع :اال�ستحالة �إلى ج�سم �آخر
متنج�س ًا,
فيطهر ما �أحالته النار رماد ًا� ,أو دخان ًا� ,أو بخار ًا� ,سواء �أكان نج�س ًا �أو ّ
وكذا يطهر الم�ستحيل بغير النار بخار ًا �أو دخان ًا �أو رماد ًا� .أ ّما ما �أحالته فحم ًا� ,أو
ج�ص ًا� ,أو نورة ,فهو باق على نجا�سته.
خزف ًا� ,أو �آجر ًا� ,أو ّ
متنج�س (كالدود المتك ّون من الميتة
�أ -ويطهر ك ّل حيوان تك ّون من نج�س �أو ّ
والعذرة).
ب -يطهر الخمر �إذا انقلب خلاّ ً  ,بنف�سه �أو بعالج.
الخام�س :ذهاب الثلثين في الع�صير العنبي بالنار �أو بال�شم�س �إذا غلى
ب�أحدهما ف�إ ّنه مط ّهر للثلث الباقي .هذا بناء على النجا�سة .وقد م ّر �أ ّنه
طاهر ,فال ي�ؤ ّثر ذهاب الثلثين � اّإل في التحليل.
ال�ساد�س :االنتقال
ف�إ ّنه موجب لطهارة المنتقل �إذا �صار جزء ًا من المنتقل �إليه ,كانتقال دم ذي
النف�س �إلى غير ذي النف�س.
ال�سابع :الإ�سالم
ف�إ ّنه مط ّهر للكافر بجميع �أق�سامه(((.
الثامن :التبعية
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المغ�سل.
ويتبع الميت بعد طهارته �آالت تغ�سيله ,والخرقة المو�ضوع عليه ,ويد ّ

التا�سع :زوال عين النجا�سة بالن�سبة �إلى ال�صامت (غير الناطق) من
الحيوان ,وبواطن الإن�سان.
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فيطهر منقار الدجاجة المل ّوث بالعذرة بمج ّرد زوال عينها وجفاف رطوبتها.
وفم اله ّرة المل ّوث بالدم ,يطهر بمج ّرد زوال العين مع جفاف رطوبتها .ويطهر فم
متنج�س ًا بمج ّرد زواله.
الإن�سان �إذا �أكل �أو �شرب نج�س ًا �أو ّ

العا�شر :الغيبة
وهي �أن يعلم �شخ�ص بحدوث نجا�سة في ثياب م�سلم� ,أو فر�شه� ,أو �آنيته ,وغيرها
من توابع الم�سلمّ ,ثم غاب هذا ال�شخ�ص م ّدة من الوقتّ ,ثم عاد �إلى منزل الم�سلم,
تنج�س ,ب�شرط واحد -فقط -وهو عدم العلم ببقاء النجا�سة,
ف�إ ّنه يبني على طهارة ما ّ
فلو علم ببقاء النجا�سة يحكم بها(((.

الحادي ع�شر :ا�ستبراء الحيوان الجلاّ ل
وتتم تغذيته بالعلف
ف�إنه مطهر لبوله وخرئه وذلك ب�أن يمنع من �أكل العذرةّ ,
الطاهر ,وم ّدة اال�ستبراء على الأحوط وجوب ًا كما يلي:

الإبل� :أربعون يوم ًا .والبقر :ع�شرون يوم ًا .والغنم :ع�شرة �أ ّيام .والدجاجة:
ثالثة �أ ّيام .والبطة :خم�سة �أ ّيام.ويف غريها يكفي زوال ا�سم اجللل.
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بعض أحكام اآلنية

�أ -يحرم ا�ستعمال �آنية الذهب ّ
والف�ضة في الأكل وال�شرب و�سائر اال�ستعماالت,
كالتطهير من الحدث والخبث ,وغيرها.
ب -يجوز اقتناء هذه الآنية من غير ا�ستعمال.
((( وي�شت ��رط �أي�ض� � ًا �أن يكون ال�شخ�ص عارف� � ًا ب�أحكام الطهارة والنجا�س ��ة ومراع لها و�أن يتعامل ال�شخ� ��ص مع ال�شيء المراد
تطهيره بالغيبة معاملة الطاهر.

ج -الأحوط وجوب ًا حرمة ا�ستعمال المل ّب�س بالذهب �أو ّ
الف�ضة� ,إن كان على
وجه لو انف�صل كان �إنا ًء م�ستقلاّ ً  ,و�أ ّما �إذا لم يكن كذلك فال يحرم.
د -ال يحرم ا�ستعمال المم ّوه ب�أحدهما� ,أو المل ّون فقط.
المطهِّ رات
جدول م�ساعد عن كيفية التطهير بالماء
نوع النجا�سة

البول

عدّد الم ّرات بالماء
القليل

المتنج�س
ّ

بالمطر

بالكثير والجاري

الآنية

-3

-1

الثياب وما
يقبل الع�صر

 – 1مع الع�صر ونحوه

–1
 – 1بدون
مع الع�صر
ونحوه ع�صر
على الأحوط وجوب ًا

ول� � � ��وغ ال� �ك� �ل ��ب.
والأح � ��وط وج��وب � ًا البدن ونحوه
�إل� � �ح � ��اق م �ط �ل��ق
�شربه بالولوغ
الآنية

-1

-1

-1

-1

 – 2بعد الم�سح بالتراب
�أ ّو ًال ،ثم و�ضع قليل من  – 2على الأحوط  – 1بعد
الماء مع التراب والم�سح وجوب ًا بعد التعفير( )1التعفير
على الأحوط وجوب ًا
 – 1مع الع�صر  – 1بدون
الثياب ونحوها  – 1مع الع�صر ونحوه
ع�صر
ونحوه

� �ش��رب ال�خ�ن��زي��ر البدن ونحوه
وموت الجرذ
الآنية

-1

-1

-7

- 7
وجوب ًا()2على الأحوط - 1

((( يكفي مرّة واحدة بالماء الكثير ونحوه.
((( يكفي مرّة واحدة بالماء الكثير ونحوه.

-1

بعد �إزالة
عين النجا�سة
بعد �إزالة
عين النجا�سة
بعد �إزالة
عين النجا�سة
بعد �إزالة
عين النجا�سة

تارّهطملا

–1
 – 1بدون
الثياب ونحوها  – 2مع الع�صر ونحوه
ونحوه
الع�صر
مع
ً ع�صر
(كالدلك والغمز)...
على الأحوط وجوبا
البدن وما
-1
-1
-2
ال يقبل الع�صر

�شرائط

بعد �إزالة
عين النجا�سة
بعد �إزالة
عين النجا�سة
بعد �إزالة عين
النجا�سة
بعد �إزالة عين
النجا�سة
بعد �إزالة عين
النجا�سة

93

نوع النجا�سة

عدّد الم ّرات بالماء
القليل

المتنج�س
ّ

الثياب ونحوها  – 1مع الع�صر ونحوه
باقي النجا�سات

البدن ونحوه
الآنية

بالكثير والجاري

بالمطر

�شرائط

–1مع الع�صر ونحوه
على الأحوط وجوب ًا

 – 1بدون
ع�صر

بعد �إزالة عين
النجا�سة
بعد �إزالة عين
النجا�سة
بعد �إزالة عين
النجا�سة

-1

-1

-1

3

-1

-1
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خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
المط ِّهرات �أحد ع�شر :الأول :الماء .الثاني :الأر�ض .الثالث :ال�شم�س .الرابع:
اال�ستحالة �إلى ج�سم �آخر .الخام�س :ذهاب الثلثين في الع�صير العنبي .ال�ساد�س:
االنتقال .ال�سابع :الإ�سالم .الثامن :التبعية .التا�سع :زوال عين النجا�سة بالن�سبة
�إلى الحيوان ,وبواطن الإن�سان .العا�شر :الغيبة .الحادي ع�شر :ا�ستبراء الحيوان
الجلاّ ل.
�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
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1عدِّ د المطهّرات.2ما المراد بالمطهِّرات التالية :االنتقال،التبعية،الغيبة.3-ماذا ُتطهّر الأر�ض وال�شم�س وب�أيّ �شروط؟

ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
بكاء الإمام زين العابدين  Qمن خ�شية الله تعالى
علي بن الح�سين Q
يروي ال�سيد ابن طاوو�س عن الزهري قال« :دخلت مع ّ

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،46ص .57

تارّهطملا

على عبد الملك من مروان قال :فا�ستعظم عبد الملك ما ر�أى من �أثر ال�سجود
علي بن الح�سين  Qفقال :يا �أبا مح ّمد لقد بان عليك االجتهاد
بين عيني ّ
ولقد �سبق لك من اهلل الح�سنى ف�أنت ب�ضعة من ر�سول اهلل Pقريب الن�سب
وكبير ال�سبب و�إ ّنك لذو ف�ضل عظيم على �أهل بيتك وذوي ع�صرك ولقد �أتيت من
الف�ضل والعلم والدِّين والورع ما لم ي�ؤت �أحد مثلك وال قبلك � اّإل من م�ضى من
علي بن الح�سين  :Qك ّل ما ذكرته
�سلفك ،و�أقبل ُيثني عليه و ُيطريه .فقال ّ
وو�صفته من ف�ضل اهلل �سبحانه وت�أييده وتوفيقه ،ف�أين �شكره على ما �أنعم ...كان ر�سول
اهلل Pيقف في ال�صالة ح ّتى تتو ّرم قدماه ويظم�أ في ال�صيام ح ّتى يع�صب فوه
فقيل له يا ر�سول اهلل �ألم يغفر اهلل لك ما تقدّم من ذنبك وما ت� ّأخر؟ فيقول:P
�أفال �أكون عبداً �شكوراً ،الحمد هلل على ما �أولى وله الحمد في الآخرة والأولى،
واهلل ال ي�شغلني �شيء عن �شكره وذكره في ليل وال نهار وال �س ّر وال عالنية....
علي حقوقاً ال ي�سعني
علي ح ّقاً ول�سائر النا�س من ّ
خا�صهم وعا ّمهم ّ
ولوال � ّأن لأهلي ّ
� اّإل القيام بها ح�سب الو�سع والطاقة ح ّتى �أ�ؤ ّديها �إليهم ،لرميت بطرفي �إلى ال�سماء
وبقلبي �إلى اهلل ث ّم لم �أرددها ح ّتى يق�ضي اهلل على نف�سي وهو خير الحاكمين...
وبكى  Qوبكى عبد الملك»(((.
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الدرس التاسع:

يهطتلل ةيونعملا بادآلا

اآلداب المعنوية للتطهير

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل الآداب املعنوية للتطهري مناخلبث واحلدث
 �-أن يتع ّرف �إىل �آداب مطلق اللبا�س �-أن ُيدرك �س ّر طهارة اللبا�س97
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 -1الخبث :بالمعنى الفقهي هوالنجا�سة الظاهرية الطارئة على الج�سم �أو
اللبا�س ،مثل النجا�سة بال ّدم �أو البول ونحوهما ،وهذه النجا�سة ُترفع بغ�سل
مو�ضعها بالماء.

يهطتلل ةيونعملا بادآلا

أسرار التطهير من الخبث والحدث
من المعلوم في العلوم الفقهية �أنّ النجا�سة على نحوين :خبث وحدث ،والثاني
على نحوين :حدث �أ�صغر وحدث �أكبرٍّ ،
ولكل منها معنى ظاهري وباطني ن�أتي على
ذكرها.

�أما نظيرهذه النجا�سة في عالم الباطن فهو التل ّوث بقذارة المعا�صي ال�صغيرة
ا ّلتي ت�صدر من الم�ؤمن ،وحيث �إنّ مرتبة النجا�سة فيها �ضعيفة فتط ّهر بالآالم
الدنيوية وتوجب رفعها االبتالءات في هذه الدنيا الفانية.
قال تعالى} :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ{(((.

 -2الحدث الأ�صغر :هذه النجا�سة هي تعني في المعنى الفقهي نواق�ض الو�ضوء،
من النوم والدخول �إلى ق�ضاء الحاجة وغير ذلك ،وهذا الحدث ُيرفع بالو�ضوء
�أو التي ُّمم حال ال�ضرورة.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.31 :
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و� ّأما المعنى الباطني لهذا الحدث:
ف�أ ّما النوم :فليف ّكر الإن�سان �أنّ النوم يف الليل �أو النهار حدث يوجب الو�ضوء
كذلك الغفلة عن اهلل والآخرة حدث ال ب ّد لك من رفعه.
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«�س ّمي الم�ستراح
و�أ ّما الدخول لق�ضاء الحاجة :فيروى عن الإمام ال�صادق ُ :Q
مُ�ستراحاً ال�ستراحة النفو�س من �أثقال النجا�سات وا�ستفراغ الكثافات والقذر فيها،
والم�ؤمن يعتبر عندها �أ ّن الخال�ص من حطام الدنيا كذلك ي�صير عاقبته في�ستريح
بالعدول عنها وتركها ،ويف ّرغ نف�سه وقلبه عن �شغلها وي�ستنكف عن جمعها و�أخذها
ا�ستنكافه عن النجا�سة والغائط والقذر ويتف ّكر في نف�سه المك ّرمة في حال ،كيف
التم�سك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدّارين ،و�أ ّن
ت�صير في حال ،ويعلم �أ ّن
ُّ
الراحة في هوان الدّنيا والفراغ من التم ُّتع بها وفي �إزالة النجا�سة من الحرام وال�شبهة
فيغلق عن نف�سه باب الكبر بعد معرفته �إ ّياها ،ويف ّر من الذنوب ويفتح باب التوا�ضع
والندم والحياء ويجتهد في �أداء �أوامره واجتناب نواهيه طلباً لح�سن الم�آب وطيب
ّ
والكف عن ال�شهوات �إلى �أن ي ّت�صل
الزلفى وي�سجن نف�سه في �سجن الخوف وال�صبر
ب�أمان اهلل في دار القرار ويذوق طعم ر�ضاه ،ف�إ ّن المع ّول ذلك وما عداه ال �شيء»(((.
هذا ونموذج هذه النجا�سة في المعنى الباطني بع�ض المعا�صي الكبيرة ا ّلتي
لي�س لها جذر نف�ساني وكبع�ض المعا�صي ا ّلذي قد يتّفق للإن�سان وخ�صو� ًصا في عهد
ال�شباب.
 -3الحدث الأكبر :وهو الجنابة وترتفع بالغ�سل ،وهي في المعنى الباطني :الفناء
في الطبيعة (الدنيا) ،بمعنى اال�ستغراق فيها ،والغفلة عن الروحانية ،ونموذج
هذه النجا�سة في الروح هي المعا�صي ا ّلتي ر�سخت جذورها في القلب و�صارت
من�ش�أً للملكات الخبيثة والرذائل النف�سانية من الكبر والح�سد وال�شرك ونحوها،
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،77ص.165

و ُت�س ّمى بالموبقات وقد �أوعد اهلل �سبحانه �صاحبها النار.
والآداب القلبية للغ�سل هي � اّأل يتو ّقف الإن�سان ال�سالك �إلى اهلل تعالى في حين
غ�سله بتطهير الظاهر وغ�سل البدن ،بل عليه �أن يغ�سل جنابة باطن روحه وهي غلبة
حب الدنيا وال�شرك باهلل تعالى
ق ّوة ال�شهوة عليه ،وليعلم �أنّ �أ�صل الجنابة الروحية هو ُّ
الظاهر منه والخفي.
يهطتلل ةيونعملا بادآلا

آداب مطلق اللباس
�إنّ الإن�سان روح وج�سد ،باطن وظاهر ،ولك ّل منهما ت�أثيره في الآخر ،لذلك �إنّ
جميع الآداب ال�صورية الظاهرية ال�شرعية لها في الباطن �أثر بل �آثارٍّ ،
ولكل من
الأخالق الح�سنة �آثار في الظاهر والباطنٍّ ،
ولكل من المعتقدات الح ّقة �أي� ًضا �آثار.
فمث ًال على ت�أثير الباطن والظاهر :الإيمان باهلل تعالى و�أ ّنه هو المت�ص ّرف في
الوجود و�أ ّنه هو �أعلم بك ّل �شيء ،يوجب كثير ًا من الكماالت النف�سية والأخالقية ،مثل
التو ُّكل واالعتماد على الحقّ وقطع الطمع من المخلوق ويوجب كثير ًا من الأعمال
ال�صالحة وترك الكثير من الأعمال القبيحة ،وهكذا �سائر العقائد والمعارف.
ومثال ت�أثير الظاهر في الباطن :اللبا�س ،فكما �أنّ للألب�سة الفاخرة ج ّد ًا في
النفو�س ت�أثير ًا ،كذلك للألب�سة ال ّدن ّية ج ّد ًا في النفو�س ت�أثير ،فقد يوقع اللبا�س
الفاخر بالكبر واحتقار الآخرين والغرور والعجب ،كذلك اللبا�س الرديء قد يلب�سه
الإن�سان لي�شتهر بالزهد والقدا�سة ،فيقع �أي� ًضا بالتك ُّبر والغرور والعجب ف�ض ًال عن
الرياء وغير ذلك من المفا�سد الباطنية .وبع�ض النا�س ُيق ّلد الأجانب في لبا�سه
فينعك�س ذلك على باطنه بحيث ُيمكن �أن ُي�صبح قلبه مح ّب ًا لهم ومبغ� ًضا لأعدائهم.
وبكلمة �أخرى� :إنّ لبا�س ال�شهرة �سواء في جانب الإفراط (اللبا�س الفاخر) �أو
التفريط (اللبا�س الرديء) من الأمور ا ّلتي ت�ؤ ّثر على القلوب ال�ضعيفة وعلى �سلوكها
و�أخالقها ،وقد وردت روايات عديدة في هذا المجال نورد بع�ضها:
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عن الإمام ال�صادق ّ �« :Qإن اهلل تبارك وتعالى �أو�صى �إلى بع�ض �أوليائه:
قل للم�ؤمنين ال تلب�سوا مالب�س �أعدائي وال ت�أكلوا ك�أعدائي وال تم�شوا ك�أعدائي
فتكونوا �أعدائي كما هم �أعدائي».
وعنه ّ �« :Qإن اهلل ُيبغ�ض �شهرة اللبا�س».
وعنه �أي� ًضا « :Qال�شهرة خيرها و�ش ّرها في النار».
وعنه ّ �« :Qإن اهلل ُيبغ�ض ال�شهرتين� ،شهرة اللبا�س و�شهرة ال�صالة».
س ّر طهارة اللباس
�صحة ال�صالة الظاهرية طهارة اللبا�س الظاهري ,وكذلك من
من �شرائط ّ
�صحة ال�صالة الباطنية طهارة اللبا�س الباطني.
�شرائط ّ

وطهارة اللبا�س الباطني يعني:
 -1الطهارة من المعا�صي.
 -2الطهارة من الأخالق الذميمة ،و�أ ّمهات ذمائم الأخالق و�أ�صولها ،العجب
والتع�صب ،فك ٌّل منها مبد�أ كثير من الذمائم
وحب النف�س والتك ّبر والتظاهر
ّ
ّ
الأخالقية ور�أ�س كثير من الخطيئات.
 -3طهارة القلب ا ّلذي هو اللبا�س الحقيقي للإن�سان ،وما لم يتط ّهر هذا اللبا�س
ال�سابقتين.
فمن ال�صعوبة تح�صيل الطهارتين ّ
ولتطهير لبا�س القلب مراتب:
102
حب الدنيا ا ّلذي هو ر�أ�س ك ّل الخطيئات ومن�ش�أ جميع المفا�سد،
من
التطهير
أ-
�
ّ
يتي�سر له مح ّبة اهلل تعالى ا ّلتي هي �أ ّم
وما دام الإن�سان مح ّب ًا للدنيا ال ّ
الطهارات ،كما �أ ّنه ال ي�ست�شعر حالوة العبادة.
ولأه ّمي ��ة ه ��ذه المرتب ��ة من طه ��ارة القل ��ب كان لكت ��اب اهلل وو�صاي ��ا الأنبياء

والأولي ��اء  Rوخ�صو� ًصا �أمي ��ر الم�ؤمنين  Qاالهتم ��ام الكبير في التزهيد
ح�ص ��ل من خالل اال�ست ��زادة من العلم
ف ��ي الدني ��ا ،وهذه المرتبة م ��ن الط ّهارة ُت ّ
الإله ��ي والمجاه ��دة والريا�ضة الروحية والتف ّكر في المب ��د�أ والمعاد واالعتبار في
فن ��اء الدنيا وبقاء الآخرة« ،رحم اهلل ام ��رءاً علم من �أين وفي �أين و�إل ��ى �أي ��ن».

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س

يهطتلل ةيونعملا بادآلا

ب -التطهير من االعتماد على الخلق ا ّلذي هو �شرك خفي ،ويح�صل هذا
التطهير بالتوحيد الفعلي للحقّ ج ّل وعال ،وال يكفي االعتقاد العقلي ب�أ ّنه ال
م�ؤ ّثر في الوجود � اّإل اهلل ،بل ينبغي �أن ُي�صبح اعتقاد ًا قلب ّي ًا من خالل تنبيه
القلب وتلقينه بهذه الحقيقة ،حتّى ت�صل حالنا �إلى قطع الطمع من الخلق،
وهناك مراتب �أخرى للتطهير.

 نظير النجا�سة الخبثية في عالم الباطن ،التل ّوث بقذارة المعا�صي ال�صغيرة،ونظير الحدث الأ�صغر ،في عالم الباطن ,بع�ض المعا�صي الكبيرة ا ّلتي
المتر�سخة في القلب
لي�س لها جذر نف�ساني ،نظير الحدث الأكبر المعا�صي
ّ
كالكبر والح�سد وال�شرك.
 لبا�س ال�شهرة مرفو�ض �إ�سالمي ًا ،وذلك لت�أثير الظاهر في الباطن ،كما �أنّالباطن ي�ؤ ّثر في الظاهر.
 من �أ�سرار طهارة اللبا�س النظر �إلى طهارة الباطن ،من المعا�صي والأخالق 103الذميمة والمفا�سد القلبية.
حب الدنيا ،واالعتماد على الخلق.
 -طهارة القلب تعني طهارته من ّ

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
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1ما هو نظير الأق�سام الثالثة للنجا�سات الظاهرية في عالم الباطن؟2لماذا اهت ��مّ الإ�سالم باللبا�س ،ومنع عن لبا�س ال�شهرة؟ واذكر حديث ًا فيلبا�س ال�شهرة؟
3ما هي �أ�سرار طهارة اللبا�س؟4ماذا تعني طهارة القلب؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
تف�ش عيب �أخيك الم�ؤمن ( ال�ستّ ار ّية)
ال ِ

�إنّ ال�ستّارية من �أو�صاف اهلل تعالى وطوبى لعبد تخ ّلق ب�أخالق اهلل ...وقد �ش ّدد
النكير في الروايات على من كان ب�صدد �إف�شاء عيب من �أخيه الم�ؤمن.
كما قال ال�صادق « :Qمن ّ
اطلع من م�ؤمن على ذنب �أو �س ّيئة ف�أف�شى ذلك
عليه ولم يكتمها ولم ي�ستغفر اهلل له كان عند اهلل كعاملها وعليك وزر ذلك ا ّلذي
�أف�شاه عليه وكان مغفوراً لعاملها وكان عقابه ما �أف�شى عليه في الدنيا م�ستور عليه
في الآخرة ث ّم يجد اهلل �أكرم من �أن يث ّني عليه عقاباً في الآخرة».
وقال « :Qمن روى على م�ؤمن رواية يريد بها �شينه وهدم مر ّوته لي�سقط
من �أعين النا�س �أخرجه اهلل من واليته �إلى والية ال�شيطان فال يقبله ال�شيطان».
وذكر المح ّدث القمي عن �سفيان بن عيينة ،قال في قوله تعالى � :اّإل �أمم �أمثالكم...
ما في الأر�ض �آدمي � اّإل وفيه �شبه من بع�ض البهائم ،فمنهم من يقدم �إقدام الأ�سد،
ومنهم من يعدو عدو الذئب ،ومنهم من ينبح نباح الكلب ،ومنهم من يتط ّو�س كفعل
الطاوو�س ،ومنهم من ُي�شبه الخنزير ،ف�إ ّنه لو �أُلقي �إليه الطعام الط ّيب تركه ،و�إذا

قام الرجل عن رجيعه (الغائط) ولغ فيه ،وكذلك نجد من الآدميين من لو �سمع
خم�سين حكمة لم يحفظ واحدة منها ف�إن �أخط�أت م ّرة واحدة حفظها ولم يجل�س � اّإل
رواه عنه...
ثم قال :فاعلم يا �أخي �أ ّنك �إ ّنما تعا�شر البهائم وال�سباع فبالغ في االحتراز.
يهطتلل ةيونعملا بادآلا

قال المح ّدث القمي بعد نقل هذا الكالم� ،أقول و�أح�سن من هذا ما قال �أمير
الم�ؤمنين ّ �« :Qإن الأ�شرار يتت ّبعون م�ساوىء النا�س ويتركون محا�سنهم كما
يتت ّبع الذباب الموا�ضع الفا�سدة من الج�سد ويترك ال�صحيح»(((.
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((( انظر :الآداب المعنوية لل�صالة ،الإمام الخميني ،ج � ،1ص .127
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الدرس العاشر:

أفعال الصالة ()1
 ةالصلا لاعفأأأ

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل بع�ض واجبات ال�صالة:(الن ّية -تكبرية الإحرام  -القيام -القراءة)
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واجبات الصالة.

النيّة
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وهي �أحد ع�شر :الأ ّول :الن ّية .الثاين :تكبرية الإحرام .الثالث :القيام.
الرابع :القراءة .اخلام�س :الركوع .ال�ساد�س :ال�سجود .ال�سابع :الذكر .الثامن:
الت�ش ّهد .التا�سع :الت�سليم .العا�شر :الرتتيب .احلادي ع�شر :املواالة.

قلبي ،ولذا ال يجب التل ُّفظ بها ،وال
�أ  -الن ّية هي ق�صد الفعل ،وهي �أمر ّ
يجب الإخطار (�أي :الإح�ضار بالبال) ،بل يكفي الداعي ،وهو الإرادة
الإجمال ّية الم�ؤ ّثرة في �صدور الفعل ،على وجه يخرج به عن ال�ساهي
والغافل ،ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار،بحيث لو �س�أله �شخ�ص ماذا
تفعل؟�أجاب�:أ�صلي.
ب  -يعتبر في الن ّية التق ّرب �إلى اهلل تعالى ،وامتثال �أمره .ويعتبر �أي� ًضا
الإخال�ص في الن ّية ،ف�إذا ّ
�ضم �إليها ما ينافي الإخال�ص بطل العمل109 ،
خ�صو� ًصا الرياء.
ج -ال يجب ق�صد الأداء والق�ضاء ،بل يكفي تعيين نوع ال�صالة ا ّلتي ي�أتي بها
في الق�صد �إجم ً
اال ،ب�أن ينوي مث ًال ما ا�شتغلت به ذ ّمته �إذا كان واحد ًا� ،أو
ما ا�شتغلت به ذ ّمته �أ ّو ًال �إذا كان متع ّدد ًا.

د  -ال يجب ق�صد الوجوب والندب ،بل يكفي ق�صد القربة المطلقة .والأحوط
ا�ستحباب ًا ق�صدهما.
هـ -لو نوى في الأثناء قطع ال�صالة� ،أو الإتيان بالقاطع ،مع االلتفات �إلى
منافاته لل�صالة ،ف�إن � ّأتم �صالته في تلك الحال بطلت ،ولو عاد �إلى ن ّية
الإكمال قبل �أن ي�أتي ب�شيء لم تبطل.
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و�إذا لم يكن ملتفت ًا �إلى منافاة ما نوى لل�صالة ،ال تبطل �صالته حتّى ولو �أتى بجزء
بعد ن ّية القطع �أو القاطع.
تكبيرة اإلحرا 
م
�أ  -وت�س ّمى تكبيرة االفتتاح �أي� ًضا و�صورتها «اللهَّ ُ �أَ ْك َب ُر« ،وال يجزي غيرها،
وي�شترط �أن تكون باللغة العرب ّية.
ب  -هي ركن ،تبطل ال�صالة بزيادتها ونقي�صتها عمد ًا ،وجه ًال ،ون�سيان ًا.
ج  -يجب فيها القيام منت�صب ًا مع الإمكان ،فلو تركه عمد ًا �أو �سهو ًا بطلت .فالقيام
�أثناء تكبيرة الإحرام واجب ركني.
د  -ي�شترط اال�ستقرار حال التكبيرة بتمامها ،فلو ترك ذلك بطلت ال�صالة ،بال
فرق بين العمد والجهل على الأحوط وجوب ًا.
هـ  -الأحوط وجوب ًا عدم و�صلها بما قبلها .والأحوط ا�ستحباب ًا ترك و�صلها بما
بعدها.
القيام
موارد القيام الواجب

يجب القيام في موارد �أربعة:

الأ ّول� :أثناء تكبيرة الإحرام ،وهو ركن.
الثاني :قبل الركوع ،وهو المع ّبر عنه بالقيام المتّ�صل بالركوع ،وهو ركن.

الثالث :بعد الركوع.
الرابع� :أثناء القراءة والذكر .والق�سمان الثالث والرابع واجبان � ،اّإل �أ ّنهما
لي�سا ركن ًا.
الركني عمد ًا �أو �سهو ًا بطلت �صالته.
�أ  -من �أخ ّل بالقيام
ّ
الركني فال تبطل �صالته � اّإل عن عمد.
ب  -من �أخ ّل بالقيام غير
ّ
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شرائط القيام
ي�شترط في القيام �أربعة �أمور ،وهي:

الأ ّول :االعتدال في القيام واالنت�صاب واال�ستقرار ،بح�سب حال الم�ص ّلي.
�أ  -لو انحنى �إلى �أحد الجانبين ،بحيث خرج عن �صدق القيام واالنت�صاب
بطل.
ب -يجوز الإطراق بالر�أ�س ،والأحوط ا�ستحباب ًا ن�صب العنق.
الثاني :ال يجوز اال�ستناد �إلى �شيء حال القيام مع االختيار ،وال ب�أ�س به حال
اال�ضطرار ،فال يجوز القعود م�ستق ًال مع التم ّكن من القيام م�ستند ًا.
الثالث :عدم التفريج الفاح�ش بين الرجلين بحيث يخرج عن �صدق القيام،
ويعتبر عدم التفريج غير المتعارف و�إن �صدق عليه القيام.
الرابع :يجب الوقوف على القدمين مع ًا مع الإمكان ،فال يجوز على قدم
ب�شكل مت�سا ٍو.
واحدة ،وال على الأ�صابع ،لكن ال يجب االعتماد على الرجلين ٍ
111
واال�ضطراري ،انتقل �إلى المرتبة
االختياري
�أ � -إن لم يتم ّكن من القيام
ّ
ّ
الثانية،وهي ال�صالة من جلو�س على نحو اال�ستقالل واالنت�صاب مع
الإمكان ،ف�إن لم يمكن اال�ستقالل واالنت�صاب جاز االعتماد �أو التمايل.
واال�ضطراري انتقل �إلى المرتبة الثالثة،
االختياري
و�إن عجز عن الجلو�س
ّ
ّ

وهي ال�صالة م�ضطجع ًا على الجانب الأيمن كحال الدفن .ف�إن تع ّذر انتقل
�إلى المرتبة الرابعة ،وهي ال�صالة على الجانب الأي�سر عك�س الأ ّول .ف�إن
تع ّذر انتقل �إلى المرتبة الخام�سة ،وهي ال�صالة م�ستلقي ًا كحال المحت�ضر.
باقي أحكام القيام
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�أ -لو تم ّكن من القيام ولم يتم ّكن من الركوع قائم ًا� ،ص ّلى قائم ًاّ ،ثم جل�س
وركع جال�س ًا.
ب � -إن لم يتم ّكن من الركوع وال�سجود مطلق ًا ولو عن جلو�س ،وكان متمكن ًا من
القراءة وهو قائم� ،ص ّلى قائم ًا ،و�أوم�أ للركوع وال�سجود .و�إن �أمكن الجلو�س
دون ال�سجود فالأحوط وجوب ًا الجلو�س على الأر�ض والإيماء لل�سجود جال�س ًا،
ي�صح ال�سجود عليه على جبهته �إن �أمكن(((.
والأحوط وجوب ًا و�ضع ما ّ
ج  -لو قدر على القيام في بع�ض الركعات دون الجميع ،وجب �أن يقوم �إلى �أن
يعجز فيجل�سّ ،ثم �إذا قدر على القيام قام ،وهكذا.
د  -من عجز عن اال�ستقرار في القيام (وكذا في غير القيام) قام ولو ّ
م�ضطرب ًا.
القراءة والذكر
مورد وجوب القراءة
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�أ  -تجب((( في الركعة الأولى والثانية من ك ّل فري�ضة قراءة الفاتحة ،و�سورة
كاملة عقبها.
ب -يجوز ترك ال�سورة في بع�ض الأحوال ،ويجب تركها مع �ضيق الوقت،
والخوف ،ونحوهما من �أفراد ال�ضرورة.
((( �إذا تمك ��ن م ��ن الجلو�س على الأر�ض ولم يتمكن من ال�سجود يجب عليه الجلو� ��س ويرفع ال�سجدة على �شيء م�ستقر وي�سجد
عليها ولو لم يمكنه ذلك رفع ال�سجدة وو�ضعها على جبهته ولو لم يمكنه ذلك �أوم�أ �إلى ال�سجدة وهو جال�س.
((( الأحوط وجوب ًا قراءة �سورة كاملة بعد الفاتحة.

�صحة
ج  -يجب قراءة الحمد في النوافل ،والوجوب بمعنى كونها �شرط ًا في ّ
النافلة ،و�أ ّما ال�سورة فال تجب في �شيء منها ،نعم ،هناك نوافل وردت في
خا�صةُ ،يعتبر في تح ّققها تلك ال�سور.
كيف ّيتها �سور ّ
بعض أحكام القراءة
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�أ -يجب ت�أخير ال�سورة عن الحمد ،فلو ق ّدمها على الحمد عمد ًا بطلت ال�صالة،
و�أعادها وجوب ًا .ولو ق ّدم ال�سورة �سهو ًا ،ف�إن تذ ّكر قبل الركوع �أعاد ال�سورة
بعد الفاتحة ،و�إن تذ ّكرها بعد الركوع يم�ضي في �صالته وال �شيء عليه.
ب  -الفاتحة وال�سورة واجبان غير ركني ّين ،فمن تركهما �سهو ًا ال تبطل ال�صالة.
ج  -ال يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من ال�سور الطوال .ف�إن فعله عامد ًا
بطلت �صالته ،و�إن كان �سهو ًا عدل �إلى غيرها مع �سعة الوقت ،ومع �ضيقه
يتركها ويم�ضي في �صالته و�إن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت � ّأتم
�صالته.
د -ال يجوز قراءة �إحدى �سور العزائم في الفري�ضة ،فلو قر�أها ن�سيان ًا �إلى �أن قر�أ
�آية ال�سجدة� ،أو ا�ستمع �آية ال�سجدة وهو في ال�صالة �أوم�أ لل�سجدة في ال�صالة،
واكتفى بال�سورة .والأحوط ا�ستحباب ًا ال�سجود بعد االنتهاء من ال�صالة(((.
هـ -الب�سملة جزء من ك ّل �سورة ،فيجب قراءتها ،عدا �سورة (براءة).
و  -الفيل والإيالف �سورة واحدة ،وكذلك ال�ضحى وال�شرح �سورة واحدة ،فال
تجزي واحدة منها ،بل ال ب ّد من الجمع مرتّب ًا مع الب�سملة الواقعة بينهما113 .

((( �إذا قر�أ �إحدى �سور العزائم وو�صل �إلى �آية ال�سجدة ف�إن قر�أ �آية ال�سجدة فالأحوط وجوب ًا �أن ي�سجد �سجود التالوة ثم يقوم
ويكم ��ل ال�س ��ورة ثم يتابع �صالت ��ه ويعيدها و�أما �إن لم يقر�أ �آي ��ة ال�سجدة فالأحوط وجوب ًا ترك ال�س ��ورة وقراءة �سورة �أخرى
غيرها ويكمل �صالته ثم يعيدها.
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ز -يجب تعيين ال�سورة عند ال�شروع في الب�سملة((( ،ولو ع ّين �سورة ّثم عدل
�إلى غيرها يجب �إعادة الب�سملة((( بن ّية المعدول �إليها .ولو كان ناوي ًا من
�أ ّول ال�صالة �أن يقر�أ �سورة مع ّينة ،فن�سي وقر�أ غيرها ،كفى ،وال يجب
�إعادة ال�سورة.
ط  -يجوز العدول اختيار ًا من �سورة �إلى غيرها � ،اّإل في موردين ،ال يجوز
فيهما العدول ،وهما:
الأ ّول� :إذا بلغ الن�صف ال يجوز العدول.
الثاني :ال يجوز العدول من �سورة التوحيد والكافرون ولو لم ي�صل �إلى
الن�صف ،نعم ،يجوز العدول منهما �إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم
الجمعة ،وفي الجمعة �إذا �شرع فيهما ن�سيان ًا ما لم يبلغ الن�صف ،ف�إذا بلغ
الن�صف فال يجوز العدول.
ي  -يجب الإخفات بالقراءة عدا الب�سملة في الظهر والع�صر على الن�ساء
والرجال .ويجب على الرجال دون الن�ساء الجهر بالقراءة في ال�صبح و�أوليي
المغرب والع�شاء .فمن جهر في مو�ضع الإخفات وبالعك�س عمد ًا بطلت
�صالته ،والنا�سي معذور .وال جهر على الن�ساء ،بل يتخ ّيرن بينه وبين الإخفات
أجنبي و�أ ّما معه فالأحوط وجوب ًا لهنّ ترك الجهر(((.
مع عدم وجود ال ّ
ومناط الجهر والإخفات ظهور جوهر ال�صوت وعدمه ،وال يعتبر �سماع من بجانبه.
وال يجوز الإفراط في الجهر كال�صياح ،كما �أ ّنه ال يجوز الإخفات بحيث ال ي�سمع نف�سه
مع عدم المانع.

ك  -يجب �أن تكون القراءة �صحيحة ،فلو �أخ ّل عامد ًا بحرف� ،أو حركة� ،أو
((( ال يجب تعيين ال�سورة قبل الب�سملة بل يمكنه تعينيها بعدها �أي�ضاً.
((( ال يجب �إعادة الب�سملة في هذه الحالة.
((( الأف�ضل للن�ساء ترك الجهر مع وجود الأجنبي.

ت�شديد� ،أو نحو ذلك بطلت �صالته .ومن ال يح�سن الفاتحة �أو ال�سورة يجب
عليه تع ّلمهما.
ل  -ال يجب مراعاة تدقيقات علماء التجويد.
م  -من ال يقدر على التع ّلم ،وال يقدر � اّإل على الملحون �أجز�أه ذلك .و�إن كان
قادر ًا على التع ّلم ولم يتع ّلم فالأحوط وجوب ًا له االئتمام مع الإمكان(((.

 ةالصلا لاعفأأأ

وجوب القراءة أو الذكر
�أ  -يتخ ّير الم�ص ّلي فيما عدا الركعتين الأوليين من الفري�ضة بين الذكر والفاتحة،
والأف�ضل للإمام القراءة ،وللم�أموم الذكر .والمنفرد مخ ّير بدون ترجيح.
اهللُ ،
و�صورة الذكر�« :سبحا َن اهللِ ،والحم ُد لهلِ ِ ،وال �إل َه � اّإل ُ
واهلل �أَ ْك َب ُر« ،وتجب
المحافظة على العرب ّية .ويجزي م ّرة واحدة ،والأحوط ا�ستحباباً التكرار
ثالث م ّرات .ويجب الإخفات في الذكر والقراءة ،ح ّتى الب�سملة على
وي�ستحب �إ�ضافة اال�ستغفار �إلى الذكر.
الأحوط وجوباً(((.
ّ

ب  -لو ق�صد الت�سبيح مث ًال ،ف�سبق ل�سانه �إلى القراءة من غير ق�صد �إليها،
فال يجتزىء بها ،بل يعيد ،نعم �إذا كان الق�صد �إلى القراءة قد تح ّقق
بال�صحة .ولو قر�أ غاف ًال� ،أو �س ّبح غاف ًال ،ف�إ ّنه مع عدم الق�صد ولو
فيحكم
ّ
ت�صح.
ارتكاز ًا تبطل القراءة �أو الذكر ،ومع الق�صد ّ
ج  -لو تخ ّيل نف�سه في الأوليين فقر�أ الفاتحةّ ،ثم انك�شف كونه في الأخيرتين
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يجتزىء بها.

((( هذا في �صورة �ضيق الوقت عن التعلم.
((( بل يجوز للم�صلي فرادى �أن يجهر بالب�سملة و�إن كان الأحوط ا�ستحباب ًا الإخفات بها ،و�أما الم�صليّ جماعة �سواء كان �إمام ًا
�أم م�أموم ًا فالأحوط وجوب ًا له الإخفات بها.

ال�صحة،
�صحة قراءة كلمة �أو �آية ،ف�إن تجاوز المحل يبني على
ّ
د  -لو �شك في ّ
و�إن لم يتجاوز �أعاد.
هـ � -إذا �أراد �أن يتق ّدم �أو يت� ّأخر حال الذكر يجب تركه ،وكذا القراءة ،وعندما
ي�ستق ّر يتابع،ف�إن تح ّرك حال القراءة قهر ًا فالأحوط وجوب ًا((( �إعادة ما
قر�أه حال التح ّرك.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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 واجبات ال�صالة �أحد ع�شر :الن ّية -تكبرية الإحرام -القيام -القراءة-الركوع-ال�سجود -الذكر -الت�ش ّهد-الت�سليم -الرتتيب -املواالة.حتدثنا يف هذا
الدر�س عن الواجبات االربع االوائل.
قلبي ،ولذا ال يجب التلُّفظ بها ،وال يجب
 -الن ّية هي ق�صد الفعل ،وهي �أمر ّ�ضم �إليها
الإخطار ويعتبر فيها التق ّرب �إلى اهلل تعالى والإخال�ص ،ف�إذا ّ
ما ينافي الإخال�ص بطل العمل ،خ�صو� ًصا الرياء.وال يجب ق�صد الأداء
والق�ضاء والوجوب والندب.
 -تكبيرة الإحرا م �صورتها « ُاهلل �أَ ْك َبر» ،وال يجزي غيرها ،وي�شترط �أن تكون
باللغة العرب ّية.وهي ركن ،تبطل ال�صالة بزيادتها ونقي�صتها عمد ًا،
وجه ًال ،ون�سيان ًا.يجب فيها القيام منت�صب ًا مع الإمكان ،فلو تركه عمد ًا
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�أو �سهو ًا بطلت .فالقيام �أثناء تكبيرة الإحرام واجب ركني.و ي�شترط
تح�صيل اال�ستقرار حال التكبيرة بتمامها.
 -يجب القيام في موارد �أربعة :الأ ّول� :أثناء تكبيرة الإحرام ،وهو ركن.((( بل يجب عليه �إعادة القراءة بعد تح�صيل الإ�ستقرار والطم�أنينة.

 ةالصلا لاعفأأأ

الثاني :قبل الركوع ،وهو المع ّبر عنه بالقيام المتّ�صل بالركوع ،وهو ركن.
الثالث :بعد الركوع .الرابع� .أثناء القراءة والذكر .والق�سمان الثالث
والرابع واجبان� ،إال �أ ّنه لي�س ركن ًا.
 -ي�شترط في القيام �أربعة �أمور ،وهي :الأ ّول :االعتدال في القيام واالنت�صابواال�ستقرار ،بح�سب حال الم�ص ّلي .الثاني :ال يجوز اال�ستناد �إلى �شيء
حال القيام مع االختيار .الثالث :عدم التفريج الفاح�ش بين الرجلين
بحيث يخرج عن �صدق القيام .الرابع :يجب الوقوف على القدمين مع ًا
مع الإمكان.
 -مورد وجوب القراءة :تجب في الركعة الأولى والثانية من ك ّل فري�ضةقراءة الفاتحة ،و�سورة كاملة((( عقبها ويجب ت�أخير ال�سورة عن الحمد.
 -يتخ ّير الم�ص ّلي فيما عدا الركعتين الأوليين من الفري�ضة بين الذكروالفاتحة ،والأف�ضل للإمام القراءة ،وللم�أموم الذكر.
�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
1-1عدِّ د واجبات ال�صالة.
2-2ماذا يجب في الن ّية وماذا ال يجب؟
3-3ما هي �صيغة تكبيرة الإحرام؟ وماذا يجب في التكبيرة؟
4-4متى يجب القيام؟
5-5ماذا ي�شترط في القيام؟
((( تقدّم �أنّه �أحوط.
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الآداب المعنوية لالعتدال قائم ًا في ال�صالة
قال بع�ض علماء الآخرة :و�أما االعتدال قائم ًا فهو مثول بال�شخ�ص والقلب بين
يدي اهلل ع ّز وج ّل فليكن ر�أ�سك ا ّلذي هو �أرفع �أع�ضائك مطرق ًا مط�أط�أً منك�س ًا،
وليكن و�ضع الر�أ�س عن ارتفاعه تنبيه ًا على �إلزام القلب التوا�ضع والتذ ّلل والتب ّري
عن التر�ؤ�س والتك ّبر ،وليكن على ذكرك ها هنا خطر القيام بين يدي اهلل ع ّز
وجل في هول المطلع (في يوم القيامة) عند العر�ض لل�س�ؤال واعلم في الحال
�أ ّنك قائم بين يدي اهلل ع ّز وج ّل وهو ّ
مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدي
بع�ض ملوك الزمان �إن كنت تعجز عن معرفة كنه جالله بل ق ّدر في دوام قيامك
في �صلواتك �أ ّنك محظوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل �صالح من �أهلك �أو م ّمن
ترغب في �أن يعرفك بال�صالح ف�إ ّنه تهد�أ عند ذلك �أطرافك وتخ�شع جوارحك
وت�سكن جميع �أجزائك خيفة �أن ين�سبك ذلك العاجز الم�سكين �إلى ق ّلة الخ�شوع،
و�إذا �أح�س�ست من نف�سك بالتما�سك عند مالحظة عبد م�سكين ،فعاتب نف�سك
وقل لها �إ ّنك ت ّدعين معرفة اهلل وح ّبه �أفال ت�ستحيين من ا�ستجرائك عليه مع
توقيرك عبد ًا من عباده؟ �أو تخ�شين النا�س وال تخ�شينه وهو �أحقّ �أن ُيخ�شى؟ �أال
ت�ستحيين من خالقك وموالك �إذ ق ّدرت ّ
اطالع عبد ذليل من عباده عليك ولي�س
بيده خيرك وال نفعك وال �ض ّرك خ�شعت لأجله جوارحك وح�سنت �صلواتك ّثم
� 118إ ّنك تعلمين �أ ّنه ّ
مطلع عليك فال تخ�شعين لعظمته �أهو �أهون عندك من عبد من
عباده؟(((.

((( الآداب المعنوية لل�صالة ،الإمام الخميني ،ج � ،1ص .198

الدرس
الحادي عشر:

أفعال الصالة ()2
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األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل بع�ض واجبات ال�صالة(الركوع -ال�سجود -الذكر)
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حدّ الركوع

ةالصلا لاعفأأ عفأ

الركوع
ركني ،يجب في ك ّل ركعة من الفرائ�ض اليوم ّية ركوع واحد ،وهو ركن
الركوع واجب ّ
تبطل ال�صالة بزيادته ونق�صانه عمد ًا و�سهو ًا � ،اّإل في الجماعة للمتابعة ،وتف�صيله في
�صالة الجماعة.

�أ  -ال ب ّد في الركوع من االنحناء المتعارف ،بحيث ت�صل يده �إلى ركبته(((.
والأحوط ا�ستحباب ًا((( و�صول الراحة �إليها.
ب  -من لم يتم ّكن من االنحناء م�ستقلاّ ً اعتمد ،ف�إن لم يتم ّكن مع االعتماد
�أتى بالممكن منه ،ولو لم يتم ّكن من االنحناء �أ�ص ًال ركع وهو جال�س .و�إن
لم يتم ّكن من الركوع جال�س ًا �أوم�أ للركوع ،فيومي بر�أ�سه وهو قائم ،ف�إن لم
يتم ّكن من الإيماء بر�أ�سه �أغم�ض عينيه للركوع ،وفتحهما للرفع منه.
ويتح ّقق ركوع الجال�س بانحنائه بحيث ي�ساوي وجهه ركبتيه.

((( بل بحيث ت�صل ر�ؤو�س �أ�صابع يده �إلى ركبتيه.
((( بل الأحوط وجوب ًا و�ضع اليدين على الركبتين.
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�أ  -لو ن�سي الركوع فهوى �إلى ال�سجود ،فيه ثالث �صور:
الأولى� :أن يتذ ّكر قبل و�ضع جبهته على الأر�ض ،فيرجع �إلى القيام ّثم يركع،
وال ب ّد من القيام قبله.
الثانية� :أن يتذ ّكر بعد الدخول في ال�سجدة الأولى� ،أو بعد رفع الر�أ�س منها،
فالأحوط وجوب ًا القيام(((ّ ،ثم الركوع ،ويتابع ال�صالةّ ،ثم يعيدها.
الثالثة� :أن يتذ ّكر بعد الدخول في ال�سجدة الثانية فهنا تبطل �صالته.
ب  -لو انحنى بق�صد الركوع ،ول ّما و�صل �إلى ح ّد الركوع ن�سي ،وهوى �إلى
ال�سجود ،فيه �صورتان:
الأولى� :إن تذ ّكر قبل �أن يخرج من ح ّد الركوع بقي على تلك الحال مطمئن ًا
و�أتى بالذكر.
الثانية� :إن تذ ّكر بعد خروجه من ح ّد الركوع ،ف�إن عر�ض الن�سيان بعد وقوفه
في ح ّد الركوع �آن ًا ما ،فيتابع �صالته وال �شيء عليه ،فال يجب �إعادة
االنت�صاب .و�إن عر�ض الن�سيان دون وقوفه في ح ّد الركوع �آن ًا ما فالأحوط
الهوي �إلى ال�سجود ،و�إتمام ال�صالةّ ،ثم �إعادتها.
وجوب ًا االنت�صاب ّثم ّ
ج  -يجب الذكر في الركوع ،ويجزي مطلق الذكر ،والأحوط وجوب ًا كونه
بمقدار الثالث من ال�صغرى� ،أو الواحدة من الكبرى .والأحوط ا�ستحباب ًا
العظيم وبحمده»(((.
اختيار «�سبحا َن ر ّب َي
ِ

((( ب ��ل يج ��ب علي ��ه �أن يقوم ثم يركع عن قيام ثم ي�سجد ويت ��م �صالته وت�صحّ  ،وبعد ال�صالة ي�أتي ب�سج ��ود ال�سهو على الأحوط
وجوب ًا من �أجل زيادة ال�سجدة.
((( يجب �أن يكون مقدار الذكر م�ساوي ًا لواحدة من الكبرى �أو ثالث من ال�صغرى.

د  -يجب الطم�أنينة حال الذكر الواجب((( ،ف�إن تركها عمد ًا بطلت �صالته.
و�إن تركها �سهو ًا ال تبطل �صالته .والأحوط وجوب ًا((( الطم�أنينة حال الذكر
الم�ستحب �إذا �أتى به بق�صد خ�صو�ص ّية الركوع ،و�إال فال �إ�شكال .ولو لم
ّ
يتم ّكن من الطم�أنينة لمر�ض �أو غيره �سقطت ،ولكن يجب عليه �إكمال
الذكر الواجب قبل الخروج عن م�س ّمى الركوع(((.
السجود

�أ  -يجب في ك ّل ركعة �سجدتان ،وهما مع ًا ركن ،تبطل ال�صالة بزيادتهما مع ًا
في الركعة الواحدة ،ونق�صانهما كذلك عمد ًا �أو �سهو ًا.
ب -لو �أخ ّل ب�سجدة واحدة زيادة �أو نق�صان ًا �سهو ًا فال بطالن.

ةالصلا لاعفأأ عفأ

 -1وجوب ال�سجود

 - 2كيف ّية ال�سجود مع بع�ض �أحكامه

�أ -ال ب ّد في ال�سجود من االنحناء ،وو�ضع الم�ساجد ال�سبعة على الأر�ض ،وهي
الأ ّول :الجبهة ،وو�ضعها على الأر�ض هو الأ�سا�س في الركن .والمراد بالجبهة
ما يقع بين منبت ال�شعر والحاجبين والجبينين .وال يجب ال�سجود على
تمام الجبهة ،بل يجزي ال�سجود على بع�ضها ،بالمقدار ا ّلذي ي�صدق به
م�س ّمى ال�سجود ،ويكفي مقدار الأنملة (ر�أ�س الإ�صبع).
الثاني :باطن الك ّفين ،والأحوط وجوب ًا اال�ستيعاب
العرفي للباطن مع 123
ّ
االختيار .و�أ ّما مع اال�ضطرار فيجزي م�س ّمى الباطن .ومع التع ّذر يكفي
((( وتجب �أي� ًضا حال الذكر الم�ستحب.
((( تجب الطم�أنينة حال الذكر الم�ستحب مع ق�صد الخ�صو�صية ،و�أما �إذا ق�صد مطلق الذكر الذي يجوز على كل حال فيجوز
من دون طم�أنينة.
((( الأحوط وجوب ًا في هذه الحالة �أن ي�شرع بقراءة الذكر حين الو�صول �إلى حد الركوع واالنتهاء منه حال رفع الر�أ�س منه.
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فيهما تقوي�سهما وو�ضع الأ�صابع فقط على الأر�ض .ومع التع ّذر يجزي
الظاهر .ومع التع ّذر ينتقل �إلى الأقرب من ّ
الكف ،ي�ضع باطن الذراع ،ف�إن
تع ّذر ي�ضع الظاهر.
الثالث :الركبتان ،ويكفي �صدق م�س ّمى ال�سجود على ظاهرهما و�إن لم
ي�ستوعبه.
الرابع� :إبهاما القدمين ،والأحوط وجوب ًا مراعاة طرفيهما.
الأحوط وجوب ًا االعتماد على الأع�ضاء ال�سبعة ،وال يكفي مج ّرد الم ّما�سة ،وال يجب
الت�ساوي في االعتماد.
 - 3باقي �أحكام ال�سجود

الأ ّول :يجب الذكر .وتف�صيله كما م ّر في الركوع .وت�سبيحته الكبرى هي هنا:
«�سبحان ر ّبي الأعلى وبحمده».
الثاني :تجب الطم�أنينة حال الذكر الواجب((( (كما م ّر في الركوع).
الثالث :ثبات وا�ستقرار الم�ساجد ال�سبعة حال الذكر ،و�أن تكون في مح ّلها،
ويجوز تغيير المح ّل لما عدا الجبهة حال عدم اال�شتغال بالذكر.
ي�صح ال�سجود عليه.
الرابع :و�ضع الجبهة على ما ّ
الخام�س :يجب رفع الر�أ�س من ال�سجدة الأولى ،والجلو�س مطمئن ًا
معتد ًال،والأحوط وجوب ًا الجلو�س مطمئن ًا بعد رفع الر�أ�س من ال�سجدة
الثانية.
ي�صح �أن يكون �أحدهما �أعلى
ال�ساد�س :ت�ساوي مو�ضع جبهته وموقفه ،فال ّ
من الآخر �أزيد من �أربع �أ�صابع م�ضمومة .وال يعتبر الت�ساوي في �سائر
((( وحال الذكر الم�ستحب �أي�ضاً.

الم�ساجد ،ال بع�ضها مع بع�ض ،وال بالن�سبة �إلى الجبهة.
�أ  -المراد بالموقف الركبتان والإبهامان على الأحوط وجوب ًا.
ب  -من عجز عن ال�سجود يعتمد ،ف�إن تع ّذر انحنى بمقدار ا�ستطاعته ،ورفع ما
ي�سجد عليه �إلى جبهته ف�إن تع ّذر االنحناء �أ�ص ًال �أوم�أ لل�سجود بر�أ�سه ،ف�إن تع ّذر �أوم�أ
بالعينين.
 -4ما يصحّ السجود عليه
ةالصلا لاعفأأ عفأ

�أ -ال ي�صح ال�سجود � اّإل على �شيء من الأر�ض� ،أو نباتها ب�شرط �أن يكون من
غير الملبو�س والم�أكول �أو على القرطا�س.
وال�سجاد ،وغيرها من الن�سيج .والم�أكول
ب -الملبو�س ي�شمل الثياب والفر�ش
ّ
هو المعتاد �أكله.
ج � -أف�ضل ما ي�سجد عليه التراب ،و�أف�ضله التربة الح�سين ّية ا ّلتي تخرق
الحجب ال�سبعة.
ي�صح ال�سجود على ما خرج عن ا�سم الأر�ض من المعادن((( ،وال على ما
د  -ال ّ
خرج عن ا�سم النبات كالرماد.
والج�ص ،ولو بعد
وي�صح ال�سجود على الخزف ،والآج ّر ،والنورة،
هـ -يجوز
ّ
ّ
أرمني ،وحجر الرحى ،وجميع
الطبخ (للجميع) ،وعلى الفحم ،والطين ال ّ
ي�صح ال�سجود
�أ�صناف المرمر � ،اّإل ما هو م�صنوع ولم يعلم �أن ما ّدته م ّما ّ
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عليها(((.
((( ال ي�ص ��ح ال�سجود على الذهب والف�ضة والحديد والزجاج و�أمثالها من المعادن ،ولكن ي�صح ال�سجود على الأحجار الكريمة
مثل العقيق والفيروز والدر.
((( ه ��ذه المذك ��ورات ي�ص ��حّ ال�سجود عليه ��ا ل�صدق ا�سم االر�ض عليه ��ا ،ولهذا ي�صحّ ال�سج ��ود �أي� ًضا عل ��ى الإ�سمنت والرخام
والباطون والحجر والرمل والموزاييك والغرانيت ل�صدق ا�سم الأر�ض عليها كذلك.
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ي�صح ال�سجود على الم�أكول ،كالمخبوز ،والمطبوخ ،والحنطة ،وال�شعير،
و  -ال ّ
والفواكه ،والبقول الم�أكولة ،والثمرة الم�أكولة ،ولو قبل و�صولها �إلى زمان
ي�صح على
الأكل .وال ب�أ�س بال�سجود على ق�شورها بعد انف�صالها عنها ،وال ّ
ي�صح ال�سجود عليه ،كق�شر التّفاح
المتّ�صل بها ،نعم ،الق�شر الم�أكول ال ّ
والخيار(((.
وي�صح ال�سجود على التتن ،والحنظل ،والتبن ،والق�صيل ،وق�شر الأرز بعد
ّ
االنف�صال.
وي�صح على الح�صر والبواري
ي�صح ال�سجود على القطن والكتّان(((.
ّ
ز -ال ّ
ونحوهما.
ح  -يعتبر فيما ي�سجد عليه مع االختيار كونه قاب ًال ال�ستقرار الجبهة عليه ،فال
ي�صح على الوحل غير المتما�سك ،ا ّلذي ال ت�ست ّقر الجبهة عليه.
ّ
ي�صح ال�سجود عليه �سجد على ثوب القطن
ط � -إن لم ي�ستطع ال�سجود على ما ّ
والكتّان((( .و�إن تع ّذر �سجد على ثوب من جن�س �آخر ،ومع تع ّذره �سجد على
ظهر ك ّفه((( .ومع التع ّذر فعلى المعادن.
ي�صح ال�سجود عليه في �أثناء ال�صالة ،يجب قطع ال�صالة مع
ي -لو فقد ما ّ
ي�صح ال�سجود عليه .ومع �ضيق الوقت
�سعة الوقتّ ،ثم �أعادها بعد �إيجاد ما ّ
�سجد على غيره بالترتيب ال�سابق.
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((( وال ي�صحّ ال�سجود �أي� ًضا على البال�ستيك والنايليون ،والأحوط وجوب ًا ترك ال�سجود على ورق ال�شاي الأخ�ضر.
((( القرطا� ��س ي�ص ��ح ال�سجود عليه حتى و�إن كان م�صنوع ًا من القط ��ن �أو الكتان .نعم الورق والمحارم �إذا كانت م�صنوعة من
الخ�ش ��ب والنبات ��ات ت�صح ال�سجود عليه ��ا و�أما �إذا كانت من القطن �أو الكتان فال ي�صحّ ال�سج ��ود عليها �إال �إذا �صدق عليها
عنوان القرطا�س.
((( على الأحوط وجوباً.
((( على الأحوط وجوباً.

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س

ةالصلا لاعفأأ عفأ

الركوع واجب ركني تبطل ال�صالة بزيادته ونق�صانه عمد ًا و�سهو ًا ،وال ب ّد فيالركوع من االنحناء المتعارف ،بحيث ت�صل يده �إلى ركبته.
 يجب الذكر في الركوع ،ويجزي مطلق الذكر ،والأحوط وجوب ًا كونه بمقدارالثالث من ال�صغرى� ،أو الواحدة من الكبرى .والأحوط ا�ستحباب ًا اختيار «�سبحا َن
العظيم وبحمده».
ر ّب َي
ِ
 يجب الطم�أنينة حال الذكر الواجب ،ف�إن تركها عمد ًا بطلت �صالته .و�إن تركها�سهو ًا ال تبطل �صالته.
 يجب ال�سجود في ك ّل ركعة �سجدتان ،وهما مع ًا ركن ،تبطل ال�صالة بزيادتهما�أو نق�صانهما مع ًا في الركعة الواحدة ،عمد ًا �أو �سهو ًا.
 ال ب ّد في ال�سجود من االنحناء ،وو�ضع الم�ساجد ال�سبعة على الأر�ض. يجب الذكر في ال�سجود وتف�صيله كما م ّر في الركوع .وت�سبيحته الكبرى هي:«�سبحان ر ّبي الأعلى وبحمده».
 تجب الطم�أنينة في ال�سجود حال الذكر الواجب (كما م ّر في الركوع). يجب ثبات وا�ستقرار الم�ساجد ال�سبعة حال الذكر ،و�أن تكون في مح ّلها. ال ي�صح �سجود الجبهة � اّإل على �شيء من القرطا�س� ،أو الأر�ض� ،أو نباتها ب�شرط�أن يكون من غير الملبو�س والم�أكول.
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�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة

ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

�	1إذا زاد �أو ن ّق�ص ركوع ًا �أو �سجود ًا هل تبطل ال�صالة؟ 2لو ن�سي الركوع فهوى �إلى ال�سجود فماذا يفعل؟ 3م ��ا هو الذكر الواج ��ب في الركوع وال�سج ��ود وما ه ��ي الت�سبيحة الكبرىفيهما؟
 4ما هي الم�ساجد ال�سبعة وهل يجب اال�ستقرار فيها؟ي�صح ال�سجود؟
 5على ماذا ّل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
الإمام زين العابدين Qوالأ�صعمي
عن الأ�صمعي :بينما �أنا �أطوف بالبيت ذات ليلة �إذ ر�أيت �شا ّب ًا متع ّلق ًا ب�أ�ستار
الكعبة وهو يقول:
ّ
الم�ضطر في الظلم يا كا�شف ال�ض ّر والبلوى مع ال�سقم
يا من يجيب دعا
قد ن��ام وف��دك ح��ول البيت وانتبهوا و�أن� � ��ت ي ��ا ح� � ّ�ي ي ��ا ق� � ّي ��وم ل ��م تنم
�أدع� ��وك ر ّب ��ي ح��زي �ن � ًا ه��ائ �م � ًا قلق ًا ف��ارح��م بكائي بحقّ البيت والحرم
�إن ك��ان ج ��ودك ال ي��رج��وه ذو �سفه فمن ي�ج��ود على العا�صين بالكرم
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ثم بكى بكاء ًا �شديد ًا و�أن�شد يقول:
�أال �أ ّي �ه��ا المق�صود ف��ي ك � ّل حاجة
�أال ي��ا رج��ائ��ي �أن ��ت تك�شف كربتي
�أت�� �ي� ��ت ب � ��أع � �م� ��ال ق � �ب� ��اح ردي� �ئ ��ة
�أت �ح��رق �ن��ي ب��ال �ن��ار ي��ا غ��اي��ة المنى

�شكوت �إليك ال�ض ّر فارحم �شكايتي
واق�ض حاجتي
فهب لي ذنوبي ك ّلها ِ
وم��ا ف��ي ال��ورى عبد جنى كجنايتي
ف� ��أي ��ن رج ��ائ ��ي ث�� ّ�م �أي� ��ن م�خ��اف�ت��ي

يت�ساءلون فمن ثقلت موازينه ف�أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ف�أولئك
الذين خ�سروا �أنف�سهم في جه ّنم خالدون»(((.

ةالصلا لاعفأأ عفأ

علي
ّثم �سقط على الأر�ض مغ�ش ّي ًا عليه ،فدنوت منه ف�إذا هو زين العابدين ّ
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين فرفعت ر�أ�سه في
بن الح�سين بن ّ
حجري وبكيت فقطرت دمعة من دموعي على خ ّده ففتح عينيه وقال :من هذا
ا ّلذي يهجم علينا قلت :عبيدك الأ�صمعي� ،س ّيدي ما هذا البكاء والجزع و�أنت من
�أهل بيت النب ّوة ومعدن الر�سالة� ،ألي�س اهلل تعالى يقول� :إ ّنما يريد اهلل ليذهب
عنكم الرج�س �أهل البيت ويط ّهركم تطهير ًا فقال :هيهات يا �أ�صمعي� ،إنّ اهلل
خلق الج ّنة لمن �أطاعه ولو كان عبد ًا حب�شي ًا وخلق النار لمن ع�صاه ولو كان ح ّر ًا
قر�ش ّي ًا� ،ألي�س اهلل تعالى يقول« :ف�إذا نفخ في ال�صور فال �أن�ساب بينهم يومئذ وال
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((( �إحقاق الحق ،الت�ستري ،ج � ،12ص .39
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الدرس
الثاني عشر:

أفعال الصالة ()3
ةالصلا لاعفأأأ

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل بع�ض واجبات ال�صالة(الت�ش ّهد  -الت�سليم  -الرتتيب  -املواالة )
 �-أن يتع ّرف �إىل مبطالت ال�صالة.131
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التشهّ د

�أ  -يجب الت�ش ّهد في الثنائ ّية م ّرة بعد رفع الر�أ�س من ال�سجدة الأخيرة.
وفي الثالث ّية والرباع ّية م ّرتين :الأولى بعد رفع الر�أ�س من ال�سجدة الأخيرة
في الركعة الثانية .والثانية بعد رفع الر�أ�س منها في الركعة الأخيرة.
ب  -الت�ش ّهد واجب غير ركن ،تبطل ال�صالة بتركه عمد ًا ال �سهو ًا .ف�إن تركه
�سهو ًا ،ف�إن تذ ّكر قبل الركوع تداركه ،و�إن تذ ّكره بعد الركوع تابع �صالته،
ويجب على الأحوط ق�ضا�ؤه بعدها.

ةالصلا لاعفأأأ

 - 1وجوب الت�ش ّهد

 -2كيف ّية الت�ش ّهد

الواجب في الت�ش ّهد �أن يقول�« :أ�شه ُد � ْأن ال �إل َه � اّإل ُ
اهللَ ،و ْح َد ُه َال َ�شر َ
ِيك ل ُه ،و� ْأ�ش َه ُد
� ّأن ُم َح ّمداً عب ُد ُه ور�سو ُل ُه ،الل ُه ّم َ َ�ص ّل ِ على مح ّمدٍ و�آلِ مح ّمدٍ ».
� - 3أحكام الت�ش ّهد

�أ  -يجب فيه اللفظ ال�صحيح الموافق ل ّلغة العرب ّية .ومن عجز عنه وجب عليه
تع ّلمه.
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خا�صة للجلو�س ،فيجوز
ب  -يجب الجلو�س مطمئن ًا حال الت�ش ّهد ،وال كيف ّية ّ
وي�ستحب فيه التو ّرك.
ب� ّأي كيف ّية كان.
ّ
التسليم
 - 1وجوب الت�سليم
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

�أ  -يجب الت�سليم في نهاية ال�صالة .وبه يتح ّقق الخروج من ال�صالة.
ب  -الت�سليم واجب غير ركن ،تبطل ال�صالة بتركه عمد ًا ال �سهو ًا.
 - 2كيف ّية الت�سليم

�أ  -للت�سليم �صيغتان ،يكفي الإتيان ب� ّأي ٍ منهما ،وهما :الأولى« :ال�سالم علينا
وي�ستحب الجمع،
وعلى عباد اهلل ال�صالحين» .والثانية« :ال�سالم عليكم».
ّ
مع �إ�ضافة «ورحمة اهلل وبركاته« �إلى الثانية ا�ستحباباً.
هلل وبركاته« ،فهو من توابع
ب  -و�أ ّما جملة« :ال�سالم عليك �أ ّيها ّ
النبي ُ ورحمة ا ِ
الت�ش ّهد ،ولي�س جزءاً من الت�سليم.
� -3أحكام الت�سليم
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�أ  -يجب في الت�سليم اللفظ ال�صحيح الموافق ل ّلغة العرب ّية ،ومع الجهل به
يجب تع ّلمه.
وي�ستحب فيه التو ّرك.
ب  -يجب الجلو�س فيه مطمئ ّن ًا.
ّ
الترتي 
ب
يجب الترتيب في �أفعال ال�صالة ،على ال�شكل التالي:

�أ ّو ًال :تكبيرة الإحرام.

ةالصلا لاعفأأأ

ثانياً :القراءة ،والفاتحة قبل ال�سورة.
ثالثاً :الركوع.
رابعاً :ال�سجود.
خام�ساً :القيام .وهكذا.
�أ  -من �أخ ّل بالترتيب عمد ًا بطلت �صالته.
ب  -من ق ّدم ركن ًا على ركن بطلت �صالته ولو �سهو ًا.
بركن �سهو ًا ال تبطل �صالته ،بل يم�ضي.
ج  -لو ق ّدم ركن ًا على ما لي�س ٍ
د  -لو ق ّدم غير الركن على غير الركن �سهو ًا ال تبطل �صالته ،لكن لو تذ ّكر �أو
التفت �إلى ذلك في الأثناء فيجب عليه الإعادة بما يح�صل به الترتيب مع
الإمكان.
المواالة
 -1تحديد المواالة

(((

المواالة نوعان:

الأ ّول :عدم الف�صل بين �أفعال ال�صالة على وجه تنمحي �صورة ال�صالة،
ي�صح �سلب ا�سم ال�صالة عنها.
بحيث ّ
الثاني :المواالة بمعنى المتابعة العرف ّية.
 -2حكم المواالة

�أ  -تجب المواالة بالمعنى الأ ّول ،وتبطل ال�صالة بتركها عمد ًا �أو �سهو ًا.
ب  -الأحوط وجوب المواالة بالمعنى الثاني ،والأحوط وجوب ًا بطالن ال�صالة
((( الموالة معناها الإتيان ب�أجزاء ال�صالة تباع ًا واحد ًا بعد الآخر من دون �أن يف�صل بينها بفا�صل طويل وغير متعارف وعليه
فلو ف�صل بحيث يع ّد عرف ًا �أنه خرج عن ال�صالة �أو �إنمحت معه �صورة ال�صالة فتبطل �صالته حينئذٍ .
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بتركها عمد ًا ،وال تبطل بتركها �سهو ًا.
ج -كما تجب المواالة في �أفعال ال�صالة بع�ضها مع بع�ض ،كذلك تجب في القراءة،
والتكبير ،والذكر ،والت�سبيح ،بالن�سبة �إلى الآيات والكلمات والحروف.

ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

136

مبطالت الصالة
ويراد بها الأمور ا ّلتي تف�سد ال�صالة حال حدوثها ،وهي لي�ست من الأجزاء
وال�شرائط ،بل هي �سبب م�ستق ّل لبطالن ال�صالة ،وهي �أحد ع�شر:

الأ ّول :الحدث الأ�صغر والأكبر ،عمد ًا �أو �سهو ًا �أو قهر ًا .عدا الم�سلو�س
والمبطون والم�ستحا�ضة على تف�صيل في محله.
الثاني :التكفير ،وهو و�ضع �إحدى اليدين على الأخرى .وهو مبطل حال العمد،
وال يبطل حال ال�سهو .وال ب�أ�س به حال التق ّية.
الثالث :االلتفات عن القبلة ،وتف�صيل ذلك:
�أ� -إذا التفت عن القبلة عمد ًا بطلت �صالته �سواء كان �إلى اليمين �أم الي�سار
�أم �إلى ما بينهما بحيث يخرج معه عن اال�ستقبال عرف ًا.
ب� -إذا التفت عن القبلة �إلى اليمين �أو الي�سار �أو الخلف بك ّل البدن �سهو ًا
بطلت �صالته �أي� ًضا(((.
الرابع :تع ّمد الكالم ،وفيه تف�صيل:
بحرف واحد ،ف�إن كان مفهم ًا (كذكر �أ ّول حرف من بع�ض
�أ � -إذا تك ّلم
ٍ
الأ�سماء ،بق�صد �إفهام اال�سم مث ًال) يبطل ال�صالة مع التع ّمد ،و�إن تل ّفظ
به ال بق�صد الحكاية والإفهام فهو ال ُيبطل ال�صالة(((.
((( على الأحوط وجوباً.
((( بل الأحوط وجوب ًا بطالن ال�صالة فيما �إذا ق�صد التفهيم بالحرف الواحد حتى و�إن لم يكن مو�ضوع ًا لمعنى.
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ب� -إذا تك ّلم بحرفين مو�ضوعين لمعنى ،ف�إن كان عمد ًا بطلت �صالته .و�إن كان
معنى ولو رمزي ،ف�إن
الحرفان مهملين لم يو�ضعا لمعنى ،وقد ا�ستعملهما في ً
معنى ما،
كان عمد ًا بطلت �صالته((( .و�إن لم ي�ستعمل الحرفين المهملين في ً
فالأحوط وجوب ًا بطالن ال�صالة مع التع ّمد .و�إن ا�ستعمل الحرفين المهملين
ف�صاعد ًا بما �أ ّدى �إلى محو �صورة ال�صالة ،بطلت ال�صالة حتّى مع ال�سهو.
ج -لو تك ّلم �سهو ًا (ن�سي �أ ّنه في ال�صالة) ف�إذا محيت �صورة ال�صالة بطلت ،و�إن
لم تمح �صورة ال�صالة فال تبطل ،ولكن يجب �سجدتا ال�سهو.
د  -الكالم المبطل لل�صالة مع تع ّمده هو الكالم الآدمي فال ب�أ�س بالذكر والدعاء
وقراءة القر�آن.
هـ -لو �س ّلم �شخ�ص على الم�ص ّلي بتح ّية الإ�سالم يجب الر ّد في �أثناء ال�صالة،
لكن مع تقديم كلمة «ال�سالم« على كلمة «عليكم« ،وال يجب المماثلة في الر ّد
�أثناء ال�صالة ،والأحوط ا�ستحباباً المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد
والجمع.

بالتب�سم
الخام�س :القهقهة عمد ًا �أو قهر ًا ،وال تبطل ال�صالة بها �سهو ًا ،وال ب�أ�س ّ
ولو عمد ًا .والقهقهة هي ال�ضحك الم�شتمل على ال�صوت والترجيع ،والأحوط
وجوب ًا �إلحاق ال�ضحك الم�شتمل على ال�صوت دون الترجيع بالقهقهة.
ال�ساد�س :تع ّمد البكاء الم�شتمل على ال�صوت ،لفوات �أمر دنيوي ،و�أ ّما مع
أخروي� ،أو طلب
ال�سهو فال تبطل ال�صالة .وال ب�أ�س بالبكاء على �أمر � ّ
137
دنيوي من اهلل تعالى .وال ُيبطل البكاء �إذا كان بدون �صوت .والبكاء
�أمر ّ
قهر ًا بحكم العمد .والأحوط وجوب ًا عدم البكاء على �س ّيد ال�شهداء Q
(�أرواحنا فداه) في ال�صالة.
((( الأحوط وجوب ًا البطالن في هذه ال�صورة.
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ي�صح �سلب اال�سم
ماح لل�صالة ،مذهب ل�صورتها ،على وجه ّ
ال�سابع :ك ّل فعل ٍ
عنها .وهذا مبطل عمد ًا و�سهو ًا.
الثامن :الأكل وال�شرب ،مبطالن على الأحوط وجوب ًا حتّى ولو لم ُتمح �صورة
ال�صالة ،في حالتي العمد وال�سهو .نعم يجوز ابتالع ذ ّرات بقيت في الفم،
�أو بين الأ�سنان.
التا�سع :تع ّمد قول «�آمين« بعد �إتمام الفاتحة ،وال ب�أ�س به مع التق ّية ،ومع
ال�سهو.

العا�شرّ :
ال�شك في عدد ركعات الثنائ ّية والثالث ّية من الفرائ�ض ،وفي الأوليين
من الفرائ�ض ،وبع�ض ال�صور الأخر ،وتف�صيله في باب ّ
ال�شك.
ركني
الحادي ع�شر :زيادة ركن �أو نق�صانه عمد ًا �أو �سهو ًا ،وزيادة جزء غير ّ
ونق�صانه عمد ًا.
بحجة عدم
�أ  -ال يجوز قطع الفري�ضة اختيار ًا ،ومن ذلك حرمة قطعها ّ
الخ�شوع.
ب  -يجوز قطع الفري�ضة عند الخوف على نف�سه� ،أو نف�س محترمة� ،أو على
عر�ضه� ،أو ماله المعت ّد به .ونحو ذلك .بل قد يجب القطع في بع�ض تلك
الأحوال.و�أما النافلة فيجوز قطعها مطلق ًا ولكن الأحوط ا�ستحباب ًا ترك
قطع �صالة النافلة مع االختيار.

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س

ةالصلا لاعفأأأ

 يجب الت�ش ّهد في الثنائ ّية م ّرة بعد رفع الر�أ�س من ال�سجدة الأخيرة .وفيالثالث ّية والرباع ّية م ّرتين :الأولى بعد رفع الر�أ�س من ال�سجدة الأخيرة في الركعة
الثانية .والثانية بعد رفع الر�أ�س منها في الركعة الأخيرة.
 الت�ش ّهد واجب غير ركن ،تبطل ال�صالة بتركه عمد ًا ال �سهو ًا .ف�إن تركه �سهو ًا،ف�إن تذ ّكر قبل الركوع تداركه ،و�إن تذ ّكره بعد الركوع تابع �صالته ،ويجب على
الأحوط ق�ضا�ؤه بعدها.
الواجب في الت�ش ّهد �أن يقول�« :أ�شه ُد � ْأن ال �إل َه �إ ّال ُاهللَ ،و ْح َد ُه َال َ�شر َ
ِيك ل ُه،
و� ْأ�ش َه ُد � ّأن ُم َح ّمداً عب ُد ُه ور�سو ُل ُه ،الل ُه ّم َ َ�ص ّل ِ على مح ّمدٍ و�آلِ مح ّمدٍ ».
 يجب الت�سليم في نهاية ال�صالة .وبه يتح ّقق الخروج من ال�صالة .الت�سليمواجب غير ركن ،تبطل ال�صالة بتركه عمد ًا ال �سهو ًا.للت�سليم �صيغتان ،يكفي الإتيان
ب� ٍّأي ٍ منهما ،وهما :الأولى« :ال�سالم علينا وعلى عباد اهلل ال�صالحين» .والثانية:
«ال�سالم عليكم».
 يجب الترتيب في �أفعال ال�صالة. المواالة نوعان :الأ ّول :عدم الف�صل بين �أفعال ال�صالة على وجه تنمحي �صورةي�صح �سلب ا�سم ال�صالة عنها .الثاني :المواالة بمعنى المتابعة
ال�صالة ،بحيث ّ
العرف ّية.وتجب المواالة بالمعنى الأ ّول ،وتبطل ال�صالة بتركها عمد ًا �أو �سهو ًا.
الأحوط وجوب المواالة بالمعنى الثاني ،والأحوط وجوب ًا بطالن ال�صالة بتركها
عمد ًا ،وال تبطل بتركها �سهو ًا.
 مبطالت ال�صالة ،وهي �أحد ع�شر :الحدث الأ�صغر والأكبر ،عمد ًا �أو �سهو ًا �أوقهر ًا-التكفير -تع ّمد االلتفات عن القبلة -تع ّمد الكالم -القهقهة عمد ًا �أو قهر ًا-
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ماح لل�صالة،
تع ّمد البكاء الم�شتمل على ال�صوت ،لفوات �أمر دنيوي -ك ّل فعل ٍ
ي�صح �سلب اال�سم عنها .وهذا مبطل عمد ًا و�سهو ًا-
مذهب ل�صورتها ،على وجه ّ
الأكل وال�شرب ،مبطالن على الأحوط وجوب ًا حتّى ولو لم ُتمح �صورة ال�صالة ،في
حالتي العمد وال�سهو -تع ّمد قول «�آمين« بعد �إتمام الفاتحةّ -
ال�شك في عدد ركعات
الثنائ ّية والثالث ّية من الفرائ�ض ،وفي الأوليين من الفرائ�ض ،وبع�ض ال�صور
الأخر ،وتف�صيله في باب ّ
ال�شك -زيادة ركن �أو نق�صانه عمداً �أو �سهواً ،وزيادة جزء
ركني ونق�صانه عمداً.
غير ّ

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
�	1أين يجب الت�شهّد وما هي �صيغته وهل تبطل ال�صالة بتركه؟�	2أين يجب الت�سليم وما هي �صيغته وهل تبطل ال�صالة بتركه؟ 3ما هي �صورة الترتيب في ال�صالة وما حكم من �أخ ّل به؟ 4ما هما نوعا المواالة،وما حكم من �أخ ّل بهما؟ 5ما هي مبطالت ال�صالة؟ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة

 140المعاني الباطنة لل�صالة
يقول العامل الفي�ض الكا�شاين رحمه اهلل :اعلم �أن املعاين الباطنة ا ّلتي
�ست جمل وهي :ح�ضور القلب والتف ُّهم والتعظيم والهيبة
يتم حياة ال�صالة ّ
بها ّ
والرجاء واحلياء.

ةالصلا لاعفأأأ

فالأ ّول :ح�ضور القلب ،ونعني به �أن يفرغ القلب عن غري ما هو مالب�س به
ومتك ّلم به ،فيكون العلم بالفعل مقرون ًا بهما وال يكون الفكر جاري ًا يف غريهما،
ومهما ان�صرف الفكر عن غري ما هو فيه وكان يف قلبه ذكر ملا هو فيه ومل يكن
فيه غفلة عنه فقد ح�صل ح�ضور القلب.
ّثم التف ُّهم لمعنى الكالم :وهو �أمر وراء ح�ضور القلب ،فربما يكون القلب
حا�ضر ًا مع اللفظ وال يكون حا�ضر ًا مع معنى اللفظ ،فا�شتمال القلب على العلم
بمعنى اللفظ هو ا ّلذي �أردنا بالتف ُّهم ،وهذا مقام يتفاوت فيه النا�س �إذ لي�س
ي�شترك النا�س في تف ُّهم المعاني للقر�آن والت�سبيجات ،وكم من معان لطيفة
يفهمها الم�ص ّلي في �أثناء ال�صالة ولم يكن قد خطر بقلبه قبل ذلك ،ومن هذا
الوجه كانت ال�صالة ناهية عن الفح�شاء والمنكر ف�إ ّنها ُتفهم �أمور ًا ،تلك الأمور
تمنع من الفح�شاء والمنكر ال محالة.
ث ّم التعظيم :وهو �أمر وراء ح�ضور القلب والفهم� ،إذ الرجل رمبا يخاطب
غريه بكالم هو حا�ضر القلب فيه متف ّهم ملعناه وال يكون ّ
معظم ًا له.
ث ّم الهيبة :وهي زائدة على التعظيم� ،إذ هي عبارة عن خوف من�ش�ؤه التعظيم
لأنّ من ال يخاف ال ُي�س ّمى مهابة ،بل الهيبة خوف م�صدره الإجالل.
ث ّم الرجاء :فالعبد ينبغي �أن يكون راجي ًا ب�صالته ثواب اهلل كما �أ ّنه خائف
بتق�صريه عقاب اهلل.
وتوهم ذنب.
ث ّم احلياء :ومبد�ؤه ا�ست�شعار تق�صري ّ
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ولنذكر �أ�سباب هذه المعاني ال�س ّتة:
فاعلم �أنّ ح�ضور القلب �سببه اله ّمة ،ف�إنّ قلبك تابع له ّمك فال يح�ضر � اّإل فيما
يه ّمك،

 ...فال حيلة وال عالج لإح�ضار القلب � اّإل ب�صرف اله ّمة �إلى ال�صالة ،واله ّمة
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ال ين�صرف �إليها ما لم يتب ّين �أنّ الغر�ض المطلوب منوط بها ،وذلك هو الإيمان
والت�صديق ب�أنّ الآخرة خير و�أبقى و�أنّ ال�صالة و�سيلة �إليه ،ف�إذا �أُ�ضيف هذا
�إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهانتها ح�صل من مجموعها ح�ضور القلب في
ال�صالة.
و�أ ّما التف ُّهم ف�سببه بعد ح�ضور القلب �إدمان الفكر وحرف الذهن �إلى �إدراك
المعنى ,وعالجه ...الت�ش ّمر لرفع الخواطر ال�شاغلة ،وعالج دفع الخواطر
أحب �شيئ ًا �أكثر
ال�شاغلة قطع موا ّدها �أعني النزوع عن تلك الأ�سباب ...فمن � ّ
أحب غير
ذكره ،فذكر المحبوب يهجم على القلب بال�ضرورة ،ولذلك ترى من � ّ
اهلل ال ت�صفو �صالته عن الخواطر.
و�أ ّما التعظيم فهي حالة للقلب تتو ّلد بين معرفتين� ،إحداهما :معرفة جاللة اهلل
وعظمته...

ّ
وم�سخر ًا...
وخ�ستها وكونها عبد ًا
الثانية :معرفة حقارة النف�س ّ
و�أ ّما الهيبة والخوف فحالة للنف�س يتو ّلد من المعرفة بقدرة اهلل و�سطوته
ونفوذ م�شيئته فيه مع ق ّلة المباالة به و�أ ّنه لو �أهلك الأ ّولين والآخرين ،لم تنق�ص
من ملكه ذ ّرة ،هذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء والأولياء من الم�صائب
و�أنواع البالء مع قدرة اهلل على الدفع.
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وبالجملة ك ّلما زاد العلم باهلل زادت الخ�شية والهيبة.
و�أ ّما الرجاء ف�سببه معرفة لطف اهلل وكرمه وعميم �إنعامه ولطائف �صنعه ومعرفة
�صدقه في وعده الج ّنة بال�صالة...
و�أ ّما الحياء ،فبا�ست�شعار التق�صير في العبادة .وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم
حقّ اهلل ،ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النف�س و�آ ّفاتها وق ّلة �إخال�صها...والعلم ب�أ ّنه
ّ
مطلع على ال�سريرة وخطرات القلب ،و�إن د ّقت وخفيت...

الدرس
الثالث عشر:

الصلا يف ةءارقلا بادآ

آداب القراءة في الصالة

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل الآداب املعنوية (للقراءةوالركوع والقنوت)
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املرتبة الأوىل� :أن ال ي�شتغل القارئ � اّإل بتجويد القراءة وحت�سني العبارة،
ويكون ه ّمه التل ّفظ بهذه الكلمات فقط وت�صحيح خمارج احلروف ،دون التف ّكر
مبعنى الكلمات وروحها ،فه ّمه �أن ي�سقط الأمر بال�صالة ،فال�صالة عليه كلفة
وم�ش ّقة ،وقلبه �ضجر.

الصلا يف ةءارقلا بادآ

مراتب القراءة
للقراءة مراتب نذكر اثنتين منها:

فل�سانه م�شغول بذكر اهلل وقلبه غافل ،فال ّ
حظ له من حقيقة العبادة و�إفا�ضاتها
وفوائدها ،فما �صالته � اّإل لقلقة ل�سان ولي�س هناك حركة للجنان.

املرتبة الثانية :هم الذين ال يقتنعون بهذا احل ّد بل يرون ال�صالة و�سيلة
لتذ ّكر اهلل تعاىل ويع ّدون القراءة حتميد ًا وثنا ًء على احلقّ جلاّ وعال ،ولهذه
املرتبة مراتب �أُخر.
ق�سمت الفاتحة
ولع ّله �أ�شير �إلى هذه الطائفة (المرتبة) في الحديث القد�سي « ّ
بيني وبين عبدي فن�صفها لي ون�صفها لعبدي ف�إذا قال :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
علي
يقول اهلل :ذكرني عبدي و�إذا قال :الحمد هلل يقول :حمدني عبدي و�أثنى ّ
وهو معنى �سمع اهلل لمن حمده ،و�إذا قال :الرحمن الرحيم يقول اهللّ :
عظمني
مجدني عبدي ،وفي رواية ف ّو�ض
عبدي ،و�إذا قال :مالك يوم الدِّين يقول اهللّ :
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إلي عبدي ،و�إذا قال� :إ ّياك نعبد و�إ ّياك ن�ستعين يقول اهلل :هذا بيني وبين عبدي،
� ّ
و�إذا قال :اهدنا ال�صراط الم�ستقيم يقول اهلل :هذا لعبدي ولعبدي ما �س�أل»(((.
آداب العبودية في القراءة
الحقّ تعالى �أقام �آداب العبودية في القراءة على �أربعة �أركان:
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

الركن الأول :التذ ُّكر :وال ب ّد �أن يح�صل في ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وي�ساعد
على التذ ُّكر نظر الإن�سان �إلى الدنيا ب�أ ّنها فانية ،وتعويد القلب �أن يكون طالب ًا
للحقّ ومح ّب ًا له ،بالخلوة مع الحقّ والتف ُّكر في ال�ش�ؤون الإلهية.
وللتذ ُّكر اهتمام كبير في الإ�سالم ،قال تعالى} :ﯩﯪ{(((.
وقال اهلل تعالى لمو�سى« :يا مو�سى �أنا جلي�س من ذكرني».
وعن ر�سول اهلل« :Pمن �أكثر ذكر اهلل �أح ّبه اهلل».
وعن الإمام ال�صادق  Qقال :قال اهلل ع ّز وج ّل« :يا بن �آدم اذكرني في
نف�سك �أذكرك في نف�سي ،يا بن �آدم اذكرني في خالء �أذكرك في خالء ،يا بن �آدم
اذكرني في ملأ �أذكرك في ملأ خير من ملئك».
وقال « :Qما من عبد ذكر اهلل في ملأ من النا�س � اّإل ذكره اهلل في ملأ من
المالئكة».

رب العاملني ،وهو �أن
الركن الثاين :التحميد وهو يف قول امل�ص ّلي احلمد اهلل ّ
خمت�صات الباري تعاىل ولي�ست ل�سائر املوجودات
يعرتف قلبه �أنّ جميع املحامد من
ّ
 146فيها �شركة لأ ّنه لي�س كمالها من عند �أنف�سها حتّى يقع احلمد والثناء لها.
الركن الثالث :التعظيم ،وهو يح�صل يف الرحمن الرحيم :ف�إنّ العبد عندما
((( انظر :م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج� ،4ص.228
((( �سورة البقرة ،الآية.152 :

آداب التكبير قبل الركوع

عندما ُيك ّبر العابد قبل الركوع ،فلي�ستح�ضر عظمة اهلل تعالى وجالله وعزّته
و�سلطانه ،ويجعل �ضعف العبودية وعجزها وفقرها وذ ّلها ن�صب عينيه.
وليك ّبر اهلل عن التو�صيف ،وليكن تو�صيف العبد هلل وت�سبيحه وتقدي�سه �إطاعة
لأمره تعالى ،ولإذنه بذلك ،و� اّإل ف�أ ّنى للعبد ال�ضعيف �أن يعرف حقيقة عظمة الخالق
وجبروته.
وليكن حاله كما قال الإمام زين العابدين �« :Qأفبل�ساني هذا الكال �أ�شكرك«
فماذا يت�أ ّتى للبعو�ضة �أن تفعل في مكان يعجز العقاب عن الطيران!

الصلا يف ةءارقلا بادآ

ح�صر املحمدة باهلل تعاىل و�سلب الكمال عن غريه  -يف الركن الثاين  ،-ي�أتي يف
هذا الركن ليعرتف هلل ب�أ ّنه هو الرحمن ا ّلذي ب�سط الوجود ،وهو الرحيم ا ّلذي
ب�سط كمال الوجود.
الركن الرابع :ا ّلذي هو مقام التقدي�س ا ّلذي هو حقيقة التمجيد ،وبعبارة
�أخرى تفوي�ض الأمر هلل ،وهو يح�صل يف �إ ّياك نعبد و�إ ّياك ن�ستعني ،وهي تعني
ح�صر العبادة ّثم ح�صر اال�ستعانة باهلل تعاىل فقط ال غريه.

فليلق بيده تو�صيفه وتعظيمه وعبادته وراء
ف�إذا �أراد العابد الدخول في الركوع ِ
ظهره ،فهو عاجز عن تعظيم اهلل وعبادته وتو�صيفه كما ينبغي ،فليرفع يديه �إلى
حذاء الأذن ويق ّلب ك ّفيه الخاليتين حذاء القبلة ويرد الركوع �صفر اليدين وخالي
147
الك ّفين وبقلب مملوء بالخوف والرجاء.
خوف التق�صير والق�صور عن القيام بمقام العبودية ،والرجاء باهلل تعالى
حيث �أذن له و�ش ّرفه بالعبادة والركوع له.
�أ ّنى لنا �أن ن�ست�شعر عظمة اهلل ولو ا�ست�شعرناها مع�شار ما عليها ل�صعقنا،

يروى في �صالة المعراج لر�سول اهلل� Pأ ّنه خاطبه العظيم ج ّل وعال« :فانظر
علي
�إلى عر�شي« قال ر�سول اهلل« :Pفنظرت �إلى عظمة ذهبت لها نف�سي وغ�شي ّ
ف�أُلهمت �أن قلت �سبحان ر ّبي العظيم وبحمده لعظم ما ر�أيت ،فل ّما قلت ذلك تج ّلى
إلي نف�سي كما كانت».
الغ�شي ع ّني ح ّتى قلتها �سبعاً فرجعت � ّ
آداب الركوع
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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روي عن الإمام ال�صادق « :Qال يركع عبد هلل ركوعاً على الحقيقة � اّإل
ز ّينه بنور بهائه و�أظ ّله في ظالل كبريائه وك�ساه ك�سوة �أ�صفيائه ،والركوع �أ ّول
وال�سجود ثان فمن �أتى بمعنى الأ ّول �صلح الثاني ،وفي الركوع �أدب وفي ال�سجود
قرب ومن ال ُيح�سن الأدب ال ي�صلح للقرب ،فاركع ركوع خا�ضع هلل بقلبه متذ ّلل
وجل تحت �سلطانه خاف�ض له جوارحه خف�ض خائف حزن على ما يفوته من
فائدة الراكعين...وا�ستوف ركوعك با�ستواء ظهرك وانحط عن ه ّمتك في القيام
بخدمته � اّإل بعونه ...ف� ّإن اهلل تعالى يرفع عباده بقدر توا�ضعهم له ويهديهم �إلى
�أ�صول التوا�ضع والخ�ضوع بقدر اطالع عظمته على �سرائرهم»(((.
الرب ج ّل وعال (�سبحان ر ّبي) وتعظيمه
واعلم �أنّ الركوع م�شتمل على ت�سبيح ّ
(العظيم) وتحميده (وبحمده) ،فالت�سبيح تنزيه عن التو�صيف وتقدي�س عن التعريف
والمعرفة ،والتعظيم يعني �أ ّنه ال �شبيه له تعالى ،والتحميد يعني حمده على �آالئه
ومواهبه ونعمه ا ّلتي �أفا�ضها وهو ّ
مطلع وعالم بها حيث �أنعم بها.
اآلداب القلبية للقنوت

رغم �أنّ ال�صالة جميعها �إظهار للعبودية وثناء على اهلل ف�إنّ ال ّذات المق ّد�سة
للحقّ ج ّل وعال فتح باب المناجاة والدعاء للعبد بالخ�صو�ص في حال القنوت،
((( م�صباح ال�شريعة ،باب  ،40في الركوع� ،ص.89

و�ش ّرفه بهذا الت�شريف.

الصلا يف ةءارقلا بادآ

فالأف�ضل في �أدب العبودية �أن ُيراعي الأدب مع الباري تعالى ،فيراقب �أدعيته
لتكون م�شتملة على ت�سبيح الحقّ تعالى وتنزيهه ،وتت�ض ّمن ذكر الحقّ وتذ ّكره ،ويكون
ما ي�س�أله من الحقّ تعالى �أمور ًا ومعارف �إلهية ،ويحترز عن �س�ؤال الدنيا والأمور
الخ�سي�سة الحيوانية وال�شهوات النف�سانية.
�إنّ القنوت هو قطع اليد عن غير الحقّ والإقبال التام على ع ّز الربوبية وم ّد يد
ال�س�ؤال خالية ّ
الكف �إلى الغني المطلق ،فالطلب من اهلل في هذه الحال ال ينبغي �أن
يكون طلب ًا دنيوي ًا ،بل الأحرى طلب معالي الأمور.
ومن الأدعية ال�شريفة ا ّلتي لها ف�ضل عظيم ،وهو م�شتمل على �أدب مناجاة العبد
للحقّ تعالى ،وم�شتمل على تعداد العطايا الكاملة الإلهية ،ا ّلذي ينا�سب حال القنوت،
دعاء« :يا من �أظهر الجميل،و�ستر القبيح.»...
ومن الأدعية المنا�سبة في حال القنوت اقتبا�سات من المناجاة ال�شعبانية لإمام
علي  Qوخ�صو� ًصا قوله�« :إلهي هب لي كمال االنقطاع �إليك.»...
المتقين ّ
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 للقراءة مراتب منها -1:االهتمام بنطق الألفاظ ب�شكل �صحيح -2.االعتقادب�أنّ القراءة لي�ست فقط �ألفاظ ًا �إ ّنما هي فوق ذلك تذ ُّكر ًا هلل وتحميد ًا وثناء
عليه.
	�آداب العبودية في القراءة على �أركان -1:التذ ُّكر -2 .التحميد -3 .التعظيم. -4التقدي�س.
 من �آداب التكبير قبل الركوع:ا�ستح�ضار عظمة اهلل بح�سبه ،لأنّ عظمة اهلل الُتدرك بعقولنا وحوا�سنا القا�صرة.
 من �آداب الركوع :ما ذكره الإمام ال�صادق  ،Qوم ّما ذكره« :فاركع ركوعخا�ضع هلل بقلبه متذ ّلل وجل تحت �سلطانه ...ف� ّإن اهلل تعالى يرفع عباده بقدر
توا�ضعهم له.»...
 -القنوت يعني قطع اليد عن غير اهلل والإقبال التام عليه.

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
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1ما هي مراتب القراءة؟2ما ا ّلذي ي�ساعد على التذ ُّكر؟3ما معنى رفع اليدين قبل الركوع؟4ما معنى الت�سبيح في الركوع؟5-اذكر �آداب القنوت باخت�صار.

ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة

الصلا يف ةءارقلا بادآ

حقيقة الخ�شوع
�إن حقيقة الخ�شوع عبارة عن حالة قلبية تح�صل للقلب من �إدراك الجالل
والجمال ،وبمقدار ما يدرك القلب منهما تزول عنه الإ ّن ّية والأنانية فيخ�ضع
وي�س ّلم ل�صاحب الجالل والجمال ..وبهذه العناية ن�سب الخ�شوع �إلى الأر�ض
والجبال ،ف�إنّ الأر�ض م�س ّلمة للعوامل الطبيعية ولي�س لها �إرادة في �إنبات النبات،
بل هي ت�سليم مح�ض ،قال تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ {((( .وهكذا الجبل بالن�سبة �إلى نزول القر�آن ف�إنّ �أن ّية
الجبل ّ
تندك وال يمكنه المقاومة ،قال تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ {(((.
وبما �أنّ �صلواتنا لي�ست م�شفوعة بالخ�شوع ف�إنّ ذلك ناجم �إ ّما عن نق�ص
الإيمان� ،أو فقدانه .و�إنّ االعتقاد والعلم مغايران للإيمان ،فالعلم باهلل
و�أ�سمائه و�صفاته و�سائر المعارف الإلهية ا ّلذي يوجد فينا ،مغاير للإيمان
ولي�س ب�إيمان.
والدليل على ذلك �أنّ ال�شيطان كما ي�شهد له ال ّذات المق ّد�سة الحقّ عالم
بالمبد�أ والمعاد ومع ذلك فهو كافر ،لأ ّنه يقول«:خلقتني من نار وخلقته من طين»
فهو �إذ ّا يعترف بالحقّ تعالى وخالق ّيته ،ويقول �أي� ًضا}:ﭳﭴﭵﭶ{
فيعتقد بالمعاد وهو كذلك عالم بالكتب والر�سل والمالئكة ،ومع ذلك ك ّله خاطبه 151
اهلل �سبحانه بلفظ الكافر ،و�أخرجه من زمرة الم�ؤمنين.
ف�إذ ًا يمتاز �أهل العلم من �أهل الإيمان ،ولي�س ك ّل من هو من �أهل العلم �أه ًال
((( �سورة ف�صلت،الآية.39 :
((( �سورةالح�شر،الآية.21 :

للإيمان ،فيلزم لل�سالك �أن يدخل نف�سه في �سلك الم�ؤمنين بعد �سلوكه العلمي،
ويو�صل �إلى قلبه عظمة الحقّ وجالله وبهاءه ،وجماله ج ّلت عظمته كي يخ�شع
قلبه ،و� اّإل فمج ّرد العلم ال يوجب خ�شوع ًا كما ترونه في �أنف�سكم ف�إ ّنكم مع كونكم
معتقدين بالمبد�أ والمعاد ،ومع اعتقادكم بعظمة اهلل وجالله لي�ست قلوبكم
(((
خا�شعة.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

152

((( الآداب المعنوية لل�صالة،الإمام الخميني�،ص.9-8

الدرس الرابع عشر:

هبادآو دوجسلا ّرس

س ّر السجود وآدابه

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل الآداب املعنوية لل�سجودوالت�شهُّد وال�سالم
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حقيقة السجود

((( �سورة الأحزاب ،الآية.4 :
((( م�صباح ال�شريعة ،باب  ،41في ال�سجود� ،ص .91

هبادآو دوجسلا ّرس

ُيروى عن الإمام ال�صادق « :Qما خ�سر واهلل من �أتى بحقيقة ال�سجود
ولو كان في العمر م ّرة واحدة وما �أفلح من خال بر ّبه في مثل ذلك الحال ت�شبيهاً
بمخادع نف�سه غاف ً
ال الهياً ع ّما �أعدّه اهلل لل�ساجدين من �أُن�س العاجل وراحة الآجل.
وال َب ُعد عن اهلل �أبداً من �أح�سن تق ّربه في ال�سجود وال َق ُرب �إليه �أبداً من �أ�ساء �أدبه
و�ض ّيع حرمته بتع ّلق قلبه ب�سواه في حال �سجوده .فا�سجد �سجود متوا�ضع هلل تعالى
ذليل َعلِم �أ ّنه ُخلق من تراب يط�ؤه الخلق و�أ ّنه اتخذك من نطفة ي�ستقذرها ك ّل
�أحد ...وقد جعل اهلل معنى ال�سجود �سبب التق ّرب �إليه بالقلب وال�س ّر والروح فمن
قرب منه بعد من غيره� ،أال ترى في الظاهر �أ ّنه ال ي�ستوي حال ال�سجدة � اّإل بالتواري
عن جميع الأ�شياء واالحتجاب عن ك ّل ما تراه العيون ،كذلك �أمر الباطن فمن كان
قلبه متع ّلقاً في �صالته ب�شيء دون اهلل تعالى فهو قريب من ذلك ال�شيء بعيد عن
حقيقة ما �أراد اهلل منه في �صالته ،قال ع ّز وج ّل} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ{((( .وعن ر�سول اهلل« :Pقال اهلل تعالى :ال ّ
اطلع على قلب عبد فاعلم فيه
حب الإخال�ص لطاعتي لوجهي وابتغاء مر�ضاتي � اّإل تو ّليت تقويمه و�سيا�سته ومن
ّ
ا�شتغل بغيري فهو من الم�ستهزئين بنف�سه ومكتوب ا�سمه في ديوان الخا�سرين»(((.
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س ّر السجود
ترك النف�س وغم�ض العين ع ّما �سوى الحقّ تعالى ،وفي و�ضع الر�أ�س على التراب
�إ�شارة �إلى �أنّ عظمة اهلل ال ُترى وجماله ال ُيرى � اّإل �إذا عرف الإن�سان قدر فقره وذ ّلته
فتوا�ضع هلل ،فبذلك يرى ع ّز الربوبية وجمالها وجاللها ...و�أدب و�ضع الر�أ�س على
التراب �إ�سقاط �أعلى مقامات نف�سه عن عينه ور�ؤيتها �أق ّل من التراب.
فال�سجود تذكير للإن�سان ب�أ�صله وهو التراب ،وبتذ ُّكره لأ�صله ي�أمل منه �أن يترك
اال�ستكبار والعجب.
وو�ضع ر�ؤ�ساء الأع�ضاء الظاهرة (الر�أ�س بما يحويه -اليدان -الرجالن)  -على
�أر�ض الذ ّلة والم�سكنة  -وتلك الأع�ضاء هي محال الإدراك ،وظهور التحريك والقدرة
 عالمة الت�سليم التام وتقديم جميع القوى ،ف�إذا قوي تذ ُّكر هذه المعاني في القلبفينفعل القلب بها تدريج ّي ًا فتح�صل حالة هي حالة الفرار من النف�س وترك ر�ؤية
النف�س ،ونتيجة هذه الحال ح�صول حالة الأن�س باهلل تعالى وعبادته.
آداب التشهّ د
ال�صالة تبتد�أ بال�شهادة وتنتهي بال�شهادة ،فهي تعني �أ ّول ّية الحقّ ج ّل وعال و�آخر ّيته
} ﯴﯵﯶ{ ،وفيها �س ّر عظيم وهو �أنّ �سفر ال�سالك من اهلل و�إلى اهلل كما
بد�أكم تعودون.
والت�ش ّهد في �آخر ال�صالة يعني تذ ُّكر العبد ال�سالك �أنّ حقيقة ال�صالة ح�صول
التوحيد الحقيقي.
النبي الخاتم في ال�سلوك �إلى
وفي ال�شهادة بالر�سالة لع ّلها �إ�شارة �إلى �أنّ م�ساعدة ّ
اهلل تعالى ال ب ّد منها ليتو ّفق الإن�سان للو�صول �إلى اهلل تعالى.
وهنا نذكر ما روي عن الإمام ال�صادق  Qفي �آداب الت�ش ّهد« :الت�ش ّهد

هبادآو دوجسلا ّرس

ثناء على اهلل فكن عبداً له في ال�س ّر خا�ضعاً له في الفعل كما �أ ّنك عبد له بالقول
والدعوى و�صل �صدق ل�سانك ب�صفاء �س ّرك ف�إ ّنه خلقك عبداً و�أمرك �أن تعبده
بقلبك ول�سانك وجوارحك و�أن تح ّقق عبود ّيتك له بربوب ّيته لك وتعلم �أن نوا�صي
الخلق بيده فلي�س لهم نف�س وال لحظ � اّإل بقدرته وم�شيئته وهم عاجزون عن
�إتيان �أق ّل �شيء في مملكته � اّإل ب�إذنه و�إرادته ،قال ع ّز وج ّل } :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{((( .فكن عبداً
�شاكراً بالفعل كما �إ ّنك عبد ذاكر بالقول والدعوى و�صل �صدق ل�سانك ب�صفاء
�س ّرك ف�إ ّنه خلقك فع ّز وج ّل �أن تكون �إرادة وم�شيئة لأحد � اّإل ب�سابق �إرادته وم�شيئته
فا�ستعمل العبودية في الر�ضا بحكمه وبالعبادة في �أداء �أوامره ،وقد �أمرك بال�صالة
على نب ّيهPف�أو�صل �صالته ب�صالته وطاعته بطاعته و�شهادته ب�شهادته ،وانظر
ال يفوتك بركات معرفة حرمته فتحرم فائدة �صالته و�أمره باال�ستغفار لك
وال�شفاعة فيك �إن �أتيت بالواجب في الأمر والنهي وال�سنن والآداب وتعلم جليل
مرتبته عند اهلل ع ّز وج ّل»(((.
آداب السالم
وهنا نذكر ما روي عن الإمام ال�صادق  Qفي �آداب ال�سالم« :معنى ال�سالم
في دبر ك ّل �صالة الأمان �أي من �أ ّدى �أمر اهلل و�س ّنة نبيهPخا�شعاً منه قلبه فله
الأمان من بالء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة .وال�سالم ا�سم من �أ�سماء اهلل تعالى
�أودعه خلقه لي�ستعملوا معناه في المعامالت والأمانات ...وت�صديق م�صاحبتهم
فيما بينهم و�صحة معا�شرتهم ،و�إذا �أردت �أن ت�ضع ال�سالم مو�ضعه وت�ؤ ّدي معناه
فلتتق اهلل ولي�سلم منك دينك وقلبك وعقلك وال تد ّن�سها بظلمة المعا�صي ولت�سلم
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.68 :
((( م�صباح ال�شريعة ،باب  ،41في الت�شهد� ،ص.93
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حفظتك من � اّأل تبرمهم وال تم ّلهم وتوح�شهم منك ب�سوء معاملتك معهم ث ّم
�صديقك ث ّم عدوك ف�إن من لم ي�سلم منه من هو الأقرب �إليه فالأبعد �أولى ،ومن
ال ي�ضع ال�سالم موا�ضعه هذه فال �سالم وال ت�سليم وكان كاذباً في �سالمه و�إن
�أف�شاه في الخلق»(((.
واعلم �أنّ الأدب القلبي لل�سالم مرتبط بالأدب في جميع ال�صالة و�إذا لم يح�صل
له في هذه ال�صالة قرب من اهلل وعروج ولم يخرج من هوى نف�سه فال �سالم له،
و�أي� ًضا �إذا لم يخل�ص من ت�ص ّرفات ال�شيطان وت�ص ّرفات النف�س الأمارة فال �سالم له.
التعقيب
وهو من الم�ستحبات الم�ؤ ّكدة ،والتعقيبات الواردة كثيرة ،منها التكبيرات الثالث
االختتامية.
ورفع اليد في التكبيرات هذه لع ّله �إ�شارة �إلى طرد �صالته وعباداته لئلاّ يتط ّرق
العجب ور�ؤية النف�س �إلى قلبه.
ومن التعقيبات ال�شريفة ،الت�سبيحات لل�صديقة الطاهرة �سالم اهلل عليها ا ّلتي
ع ّلمها ر�سول اهللPلتلك ّ
المعظمة وهي �أف�ضل التعقيبات.
وفي الحديث�« :إ ّنه لو كان �شيء �أف�ضل منه لنحله ر�سول اهلل فاطمة .»O
والمعروف في ترتيبها التكبير �أربع ًا وثالثين م ّرة والتحميد ثالث ًا وثالثين م ّرة
والت�سبيح ثالث ًا وثالثين م ّرة.
والتعقيبات المروية كثيرة مذكورة في كتب الأدعية فلينتخب ك ّل �إن�سان ما ينا�سب
حاله.

((( م�صباح ال�شريعة ،باب  ،43في ال�سالم� ،ص.95

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س

هبادآو دوجسلا ّرس

 �س ّر ال�سجود عند �أ�صحاب العرفان :ترك النف�س وغم�ض العين ع ّما �سوى اهلل.وفي و�ضع الر�أ�س على التراب معرفة مبد�أ الإن�سان الترابي وبذلك ينبغي �أن
ي�ست�شعر الإن�سان فقره وذ ّلته �أمام اهلل العظيم.
 من �آداب الت�ش ُّهد :في االبتداء بال�شهادة في بداية ال�صالة واالنتهاء بها في�آخرها �س ّر عظيم وهو� :سفر الإن�سان ال�سالك من اهلل و�إلى اهلل« :كما بد�أكم
تعودون».
 وال�شهادة بالر�سالة �إ�شارة �إلى �أ ّنه ال ب ّد من م�ساعدة الر�سولPلل�سلوك �إلىاهلل تعالى.
 ال�سالم مرتبط بالأدب في جميع ال�صالة ،فمن لم يح ّقق غاية ال�صالة فال�سالم له.
م�ستحب وال ينبغي �إهماله ،ومن التعقيبات ت�سبيح الزهراء ،O
 التعقيبّ
ورفع اليد في التكبيرات االختتامية  -ا ّلتي هي من التعقيبات �إ�شارة �إلى �أنّ
الإن�سان عليه �أن ال يعجب بما �أتى من �صالة.

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
1ما هو �س ّر ال�سجود؟ وما هو �س ّر و�ضع الر�أ�س على التراب؟2اذكر �آداب الت�شهُّد؟3بماذا يرتبط ال�سالم؟4-هل التعقيب منح�صر في عمل واحد؟ وهل هو واجب؟
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...ف�إنه �إذا لم يعامل ال�شباب �أنف�سهم بالرفق والمداراة ولم ي�ؤ ّدوا الحظوظ
الطبيعية �إلى �أنف�سهم بمقدار حاجتها من الطرق المح ّللة يو�شك �أن يوقعوا في خطر
يتي�سر لهم جبره ،وهو �أنّ النف�س ربما ت�صير ب�سبب ال�ضغط عليها وك ّفها
عظيم ال ّ
عن م�شتهياتها ب�أكثر من العادة مطلقة للعنان في �شهواتها ويخرج زمام االختيار من
يد �صاحبها ،واقت�ضاءات الطبيعة �إذا تراكمت ونار ال�شهوة الحا ّرة �إذا وقعت تحت
�ضغط الريا�ضة خارجة عن الح ّد ال�شتعلت ال محالة و�أحرقت جميع المملكة ،و�إذا
�صار �سالك مطلق العنان �أو زاهد بال اختيار ف�إ ّنه يقع في مهلكة ال يرى وجه النجاة
�أبد ًا وال يعود �إلى طريق ال�سعادة والفالح وقت ًا ما ،فعلى ال�سالك �أن يتم ّلك نف�سه في
�أ ّيام �سلوكه كطبيب حاذق ويعاملها على ح�سب اقت�ضاءات الأحوال و�أ ّيام ال�سلوك وال
يمنع نف�سه الطبيعة في �أ ّيام ا�شتعال نار ال�شهوة وغرور ال�شباب من حظوظها بالك ّلية.
وعليه �أن يخمد نار ال�شهوة بالطرق الم�شروعة ف�إنّ في �إطفاء ال�شهوة بطريق الأمر
الإلهي �إعانة كاملة على �سلوك طريق الحقّ فلينكح وليتز ّوج ف�إ ّنه من ال�سنن الكبيرة
الإلهية وم�ضاف ًا �إلى �أ ّنه مبد�أ البقاء للنوع الإن�ساني ف�إنّ له دور ًا وا�سع ًا �أي� ًضا في �سلوك
طريق الآخرة .ولهذا قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله « من تز ّوج فقد �أحرز ن�صف
(((
أحب �أن يلقى اهلل مطهَّراً فليلقه بزوجة »...
دينه « وفي حديث �آخر « :من � ّ
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((( الآداب المعنوية لل�صالة،الإمام الخميني�،ص.23

الدرس
الخامس عشر:
الصلل ةيونعملا عناوملا

الموانع المعنوية للصالة

األهداف
�- -أن يتع ّرف الطالب �إىل املوانع املعنوية لل�صالة
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الرياء
الرياء في العبادات� :أن ي�أتي بالأعمال والعبادات ال�شرعية بهدف مراءاة النا�س
وجلب القلوب� ،سواء �أن ي�أتي بالعمل نف�سه بق�صد الرياء �أو بكيفيته� ،أو �شرطه �أو
جزئه بق�صد الرياء على ال�شكل المذكور في الكتب الفقهية.

الصلل ةيونعملا عناوملا

كما �أنّ هناك �آداب ًا لل�صالة ،يوجد �أي� ًضا موانع معنوية لل�صالة من قبيل الرياء
يخ�ص العبادة ،حيث
والعجب و�أمثالها ،و�سنذكر في هذا الدر�س الرياء والعجب فيما ّ
�إ ّنهما قد ي�شمالن غير العبادة ،ونبد�أ بالرياء.

د ّقة أمر الرياء
كثير ًا ما يتّفق �أن يكون ال�شخ�ص المرائي نف�سه غاف ًال عن كون الرياء قد ت�س ّرب
�إلى �أعماله ،وهو يح�سب نف�سه مخل� ًصا ،وهنا �أمثلة على د ّقة الرياء:

 -1في �صالة الجماعة ،وهي �إحدى العبادات العظيمة في الإ�سالم ،وف�ضل
�إمامتها �أعظم ،فمن الممكن �أن يدخل الرياء �إلى �إمام الجماعة للح�صول 163
على المنزلة في قلوب النا�س ،مث ًال :يرى �إمام الجماعة �أنّ �أحد الم�شهورين
بالتقوى قد ح�ضر �إلى �صالة جماعته ،ولأجل جذب قلبهُ ،يكثر من خ�ضوعه
وخ�شوعه ،ويحاول �إفهام النا�س �أنّ هذا التقي ي� ّأتم به ليحترموه �أكثر ،ثم هو

والحب في قلبه لأجل ح�ضوره في �صالة جماعته.
�أي� ًضا يقابله بالو ّد
ّ
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� -2أي� ًضا في �صالة الجماعة ،حيث �إنّ ال�شيطان ال يكتفي ب�إمام الجماعة بل يدخل
ّ
ال�صف الأ ّول �أعظم من �سائر
�إلى �صفوف الم�ص ّلين الم�ؤمنين ،فحيث �إنّ ف�ضيلة
ال�صفوف ،و�أنّ جانب يمين الإمام �أكثر ف�ض ًال من جانب ي�ساره ،ي�أتي الم�ص ّلي �إلى
ّ
ال�صف الأ ّول ويمين الإمام ليتباهى على النا�س بهذه الف�ضيلة.
ّ
ال�صف
و�أحيان ًا قد ُيرى رجل محترم خ�صو� ًصا �إن كان من �أهل الف�ضل والعلم في
الأخير ،وك�أ ّنه يريد �أن يقول للحا�ضرين� :إ ّني بمقامي هذا قد �أعر�ضت عن الدنيا
ّ
ال�صف الأخير.
ولي�س لدي هوى في النف�س ،فقد جئت وجل�ست في
 -3وال يكتفي ال�شيطان بالإمام والم�أموم ،بل ي�أخذ بزمام بع�ض الم�ص ّلين المنفردين
�سجادته منفرد ًا ،وي�ص ّلي في
عن الجماعة ،في زاوية الم�سجد ،حيث يفر�ش ّ
ح�ضور النا�س ويطيل ال�سجود والركوع والأذكار الطويلة ،هذا الإن�سان وك�أ ّنه يريد
�أن يقول للنا�س�« :إ ّنني متد ّين ومحتاط �إلى الدرجة ا ّلتي �أترك معها �صالة
الجماعة لئلاّ �أُبتلى ب�إمام غير عادل».
 -4مثال �آخر :بع�ض النا�س يتح ّدثون عن �صالة الليل �أو يكثرون ال�س�ؤال عن م�سائل
�صالة الليل ،فهنا هل هذا يريد �أن يتف ّهم �أحكام �صالة الليل �أو تع ّلمها قربة �إلى
اهلل� ،أو يريد �أن يوحي �إلى النا�س ب�أ ّنه من �أهل �صالة الليل؟
� -5أو مث ًال البع�ض يعطي ال�صدقة في الخفاء ،ولكن يحاول جهده �أن ُيظهر للنا�س �أ ّنه
ت�ص ّدق خفاء ,ليرى النا�س ف�ضيلته م�ضاعفة� ،أي ال�صدقة وفي الخفاء.
عالمات الرياء
عن الإمام �أبي عبد اهلل  :Qقال �أمير الم�ؤمنين « :Qثالث عالمات للمرائي
ويحب �أن يُحمد في جميع �أموره»(((.
ين�شط �إذا ر�أى النا�س ويك�سل �إذا كان وحدهّ ،
((( �أ�صول الكافي ،المجلد الثاني ،كتاب الإيمان والكفر ،باب الرياء ،ح.8

عالج الرياء
�إنّ للرياء عالج ًا علم ّي ًا وهو ب�أن تعلم ب�أنّ اهلل تعالى هو مالك القلوب والمت�ص ّرف
فيها ،فريا�ؤك �إذا كان لأجل جذب قلوب العباد ،ولفت نظرهم ف�إنّ ذلك خارج
عن ت�ص ّرفك ،وهو تحت ت�ص ّرف اهلل ،وقد ر�أينا و�سمعنا �أنّ �أ�شخا� ًصا متم ّلقين قد
افت�ضحوا في نهاية الأمر.
في الحديث عن الإمام �أبي عبد اهلل  :Qفي قول اهلل ع ّز وج ّل } :ﰐﰑ ﰒ
ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜ{(((.
((( �سورة الكهف ،الآية.110 :

الصلل ةيونعملا عناوملا

الإن�سان المرائي من عالماته �أ ّنه ي�شاهد في نف�سه عزوف ًا عن الطاعات عندما
وتوجه وخ�شوع،
يكون وحده ،و�إذا تع ّبد فمع كلفة �أو من منطلق العادة من دون �إقبال ّ
ولكن عندما يح�ضر في الم�ساجد وفي المحافل العا ّمة ي�ؤ ّدي تلك العبادة في الظاهر
بن�شاط و�سرور وخ�شوع ويميل �إلى �إطالة ال�سجود والركوع ،وي�ؤ ّدي الم�ستح ّبات �أدا ًء
ح�سن ًا مع توفير كا ّفة �أجزائها و�شروطها.
م�ستحب ،فلماذا ترغب النف�س دائم ًا في �أن
�إنّ الإتيان بالم�ستح ّبات في الخلوات
ّ
ت�ؤ ّديها في العلن؟ �إ ّنه يبكي من خوف اهلل في المحافل العا ّمة ولك ّنه في الخلوات ال
تندى له عين ،ت�سمع له في ليالي القدر وفي جموع النا�س الح�سرات والنحيب والبكاء،
ي�ص ّلي مائة ركعة ويقر�أ دعاء الجو�شن الكبير وال�صغير وع ّدة �أجزاء من القر�آن
العظيم دون �أن يتعب.
متوجهة �إلى
ّثم تراه يرغب في �أن يمدحه النا�س على ك ّل عمل عمله ،فتجد �أذنه ّ
�أل�سن النا�س وقلبه عندهم ،لكي ي�سمع من يمدحه ،بقوله :ما �أ�ش ّد تد ّين والتزام هذا
الإن�سان� ،إلى �آخر الئحة المديح.
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قال « :Qالرجل يعمل �شيئاً من الثواب ال يطلب به وجه اهلل� ،إ ّنما يطلب
تزكية النا�س ،ي�شتهي �أن ي�سمع به النا�س ،فهذا ا ّلذي �أ�شرك بعبادة ر ّبه»ّ .ثم قال:
«ما من عبد �أ�س ّر خيراً فذهبت الأ ّيام �أبداً ح ّتى ُيظهر اهلل له خيراً ،وما من عبد
�أ�س ّر �ش ّراً فذهبت الأ ّيام �أبداً ح ّتى ُيظهر اهلل له �ش ّراً»(((.
حب النا�س ال�ضعاف لك ،وهم ال يملكون �شيئ ًا
ّثم تعلم �أ ّنه ال فائدة تجنيها من ّ
من دون اهلل تعالى ،وحتّى لو كانت له فائدة ،ف�إ ّنما هي فائدة تافهة ولأ ّيام معدودات،
الحب عاقبة عمل الإن�سان �إلى الرياء ،و�أن يجعل الإن�سان
ومن الممكن �أن يجعل هذا ّ
م�شرك ًا ومنافق ًا وكافر ًا ،و�أ ّنه �إذا لم يفت�ضح في هذا العالم ،ف�سيفت�ضح هناك في
العالم الآخر يوم يقول الكافر } :ﮞﮟﮠ{(((.

وهنا ننهي كالمنا عن الرياء في العبادة بهذا الحديث ال�شريف عن الإمام
�أبي عبد اهلل « :Qك ّل رياء �شرك� ،إ ّنه من عمل لل ّنا�س ؛ كان ثوابه على النا�س،
ومن عمل هلل؛ كان ثوابه على اهلل»(((.
العجب
وهو عبارة عن «تعظيم العمل ال�صالح وا�ستكثاره وال�سرور واالبتهاج به والتغ ّنج
مق�صر».
والدالل بوا�سطته ،واعتبار الإن�سان نف�سه غير ّ
و�أ ّما ال�سرور بالعمل مع التوا�ضع والخ�ضوع هلل تعالى و�شكره على هذا التوفيق
وطلب المزيد منه ،ف�إ ّنه لي�س بعجب وهو �أمر ممدوح.
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((( �أ�صول الكافي ،المجلد الثاني ،باب الرياء ،ح.4
((( �سورة النب�أ ،الآية.40 :
((( �أ�صول الكافي ،المجلد الثاني ،كتاب الإيمان والكفر ،باب الرياء ،ح.3

مراتب العجب ومفاسده
وللعجب مراتب:

�أ ّما مفا�سد العجب فكثيرة منها :ا�ست�صغار المعا�صي ،واعتماد المعجب على نف�سه
في �أعماله ،وال يالحظ ف�ضل اهلل تعالى عليه ،وينظر �إلى النا�س باحتقار ،فيتك ّبر
عليهم.
أساس العجب
حب ال ّذات،
حب النف�س ،لأنّ الإن�سان مفطور على ّ
�إنّ رذيلة العجب تن�ش�أ من ّ
حب النف�س .ولهذا ف�إنّ
فيكون �أ�سا�س جميع الأخطاء والمعا�صي والرذائل الأخالقيةّ ،
خا�صة
الإن�سان يرى �أعماله ال�صغيرة كبيرة ،وبذلك يرى نف�سه من ال�صالحين بل من ّ
اهلل ويرى نف�سه م�ستح ّق ًا للمدح والثناء.
وهنا ننهي كالمنا عن العجب ب�أحاديث من هداة الدرب .R
عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن دخله العجب هلك»(((.
وعنه « :Qال وحدة �أوح�ش من العجب»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،المجلد الأول ،الباب  3من �أبواب مقدمة العبادات ،ح.18
((( �أ�صول الكافي ،المجلد الثاني ،كتاب الإيمان والكفر ،باب العجب ،ح.8

الصلل ةيونعملا عناوملا

املرتبة الأوىل :امل ّنة على اهلل وعلى النا�س ب�سبب �أعماله ال�صاحلة وعباداته.
املرتبة الثانية :التد ّلل على اهلل ،بحيث يرى نف�سه حمبوب ًا هلل و�أ ّنه يف �سلك
املق ّربني.
املرتبة الثالثة :يرى نف�سه دائن ًا هلل ،و�أ ّنه ب�أفعاله احل�سنة وعباداته م�ستح ّق ًا
للثواب.
املرتبة الرابعة :يرى �أنه هو �أف�ضل من �سائر النا�س �إميان ًا وعم ًال و�إخال� ًصا.
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وعن الإمام ال�صادق ّ �« :Qإن ال�شيطان يقول� :إذا ظفرت بابن �آدم في
ثالث فال يه ّمني عمله بعد ذلك ،لأ ّنه لن ُيقبل منه� ,إذا ا�ستكثر عمله ،ون�سي ذنبه،
وت�س ّرب �إليه العجب»(((.

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

 من الموانع المعنوية لل�صالة الرياء والعجب ،والرياء� :أن ي�أتي بالأعمالوالعبادات ال�شرعية بهدف مراءاة النا�س وجلب قلوبهم...
خفي ينبغي االنتباه لعدم الوقوع فيه ،و�أعطينا �أمثلة على
و�أمر الرياء دقيق ّ
ذلك.
 من عالمات الرياء� ،أنّ المرائي يك�سل �إذا كان وحده ،وين�شط �إذا كان فيويحب �أن ُيمدح.
النا�سّ ،
 العالج العلمي للرياء �أن تعرف قيمة النا�س الحقيقية و�أ ّنه ال ي�ض ّرك بغ�ضهمفرب
وال يفيدك ح ّبهمّ ،ثم اعلم �أنّ اهلل هو مق ّلب القلوب وهو مالكهاّ ،
�إن�سان تريد �أن ُيح ّبك ولك ّنك عبث ًا تفعل فهو يظ ّل على بغ�ضه لك.
 العجب :تعظيم العمل ال�صالح وا�ستكثاره ،وله مراتب...حب النف�س.
� -أ�سا�س العجب ّ
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((( خ�صال ال�صدوق ،باب الثالثة ،ح.86

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
1ما هي الموانع المعنوية لل�صالة؟ وع ّرفها؟2ما هي عالمات المرائي؟3كيف ُتعالج الرياء علم ّي ًا؟4-ما هو �أ�سا�س العجب؟

�إلهنا نحن العبيد ال�ضعفاء
ينهي الإمام الخميني { كتابه الآداب المعنوية بهذا الدعاء:

الصلل ةيونعملا عناوملا

ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة

�إلهنا �أنت ا ّلذي �ألب�ستنا نحن العبيد ال�ضعفاء لبا�س الوجود ّ
بالتف�ضل والعناية ومح�ض
الرحمة والكرامة من دون �أن ت�سبقنا خدمة وطاعة �أو تحتاج �إلى عبودية وعبادة.
و�ش ّرفتنا ب�أنواع النعم الروحانية والج�سمانية و�أ�صناف الرحمات الباطنية
والظاهرية من دون �أن ّ
يتطرق من عدمنا خلل في قدرتك وق ّوتك �أو �أن يزيد
وجودنا �شيئ ًا على عظمتك ...و�أغرقتنا في بحار رحمتك ون ّورتنا ب�أنوار الجمال،
فاجبر �أي� ًضا نقائ�صنا وخطيئاتنا وذنوبنا وتق�صيراتنا بنور التوفيق الباطني،
ال�سرية ،واخل�ص قلوبنا ا ّلتي هي ك ّلها تع ّلق من التع ّلقات
والم�ساعدة والهداية ّ
الدنيوية وز ّينها بالتع ّلق بع ّز القد�س.
علي بف�ضل �سعتك.
� ...إلهي �إن كنت غير م�ست�أهل لرحمتك ف�أنت �أهل �أن تجود ّ
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علي منك في الآخرة...
علي ذنوب ًا في الدنيا و�أنا �أحوج �إلى �سترها ّ
�إلهي قد �سترت ّ
�إلهي هب لي كمال االنقطاع �إليك و�أنر �أب�صار قلوبنا ب�ضياء نظرها �إليك حتّى
تخرق �أب�صار القلوب حجب النور فت�صل �إلى معدن العظمة(((.
((( الآداب المعنوية لل�صالة ،الإمام الخميني� ،ص .441
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الدرس
السادس عشر:

صالة الجماعة
ةعامجلا ةالص

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل �شرائط �صالة اجلماعة�- -أن ُيدرك �أحكامها
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 - 1شرائط الجماعة

ةعامجلا ةالص

�صالة الجماعة من الم�ستح ّبات الأكيدة في جميع الفرائ�ض ،خ�صو� ًصا اليوم ّية،
وتت�أ ّكد في ال�صبح والع�شاءين ،ولها ثواب عظيم .وال ت�شرع في �شيء من النوافل عدا
�صالة اال�ست�سقاء .والأحوط وجوب ًا((( عند الإتيان بالعيدين جماعة �أن تكون الن ّية
رجا ًء.

الأ ّول :ا ّتحاد �صالة الإمام والم�أموم في عنوان اليوم ّية ،وال ي�شترط اال ّتحاد في
في�صح ائتمام م�ص ّلي اليوم ّية بم�ص ّليها و�إن اختلفتا في الق�صر
نف�س اليوم ّية،
ّ
والتمام ،والأداء والق�ضاء ،والجهر والإخفات .وال يجوز اقتداء م�ص ّلي اليوم ّية
بم�ص ّلي العيدين ،والآيات ،والأموات ،واالحتياط ،والطواف وبالعك�س ,بل
م�شروعية الجماعة في �صالة االحتياط و�صالة الطواف مح ّل �إ�شكال.
الثاني� :أق ّل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان� ،أحدهما
الإمام� ،سواء �أكان الم�أموم رج ًال �أو امر�أة.
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الثالث :ن ّية الم�أموم لالقتداء ،فلو لم ينوه لم تنعقد ،وال يعتبر ن ّية الإمام
الإمامة ،نعم ،يتو ّقف ح�صول الثواب في حقّ الإمام على ن ّية الجماعة.
((( الأحوط وجوب ًا لغير �أئمة الجمعة والجماعة المن�صوبين الإتيان ب�صالة العيد فرادى ،نعم ال ب�أ�س بالإتيان بها جماعة بنية
الرجاء.
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الرابع :وحدة الإمام .فلو نوى االقتداء باثنين لم تنعقد الجماعة.
الخام�س :تعيين الإمام� ،سواء �أكان باال�سم� ،أو الو�صف� ،أو الإ�شارة الخارج ّية،
�أو الإ�شارة الذهن ّية (ك�أن ينوي االقتداء بهذا الحا�ضر).
ال�ساد�س� :أن ال يكون موقف الإمام �أعلى من موقف الم�أمومين � اّإل ي�سير ًا،
والأحوط وجوب ًا االقت�صار على المقدار ا ّلذي ال يرى العرف �أ ّنه �أعلى منهم
ولو م�سامحة .ويجوز عل ّو الم�أموم على الإمام ولو بكثير كثرة متعارفة،
ك�سطح الد ّكان والبيت.
ّ
ال�صف المتق ّدم عليه بما
ال�سابع� :أن ال يتباعد الم�أموم عن الإمام� ،أو عن
يكون كثير ًا في العادة.
الثامن� :أن ال يتق ّدم الم�أموم على الإمام في الموقف (وهو مكان وقوف
القدمين) والأحوط وجوب ًا ت� ّأخره عنه ولو ي�سير ًا.
التا�سع� :أن ال يكون بين الم�أموم والإمام حائل يمنع الم�شاهدة .وكذا بين
بع�ض الم�أمومين مع الم�أمومين الذين ي�ش ّكلون وا�سطة في االتّ�صال
بالإمام .ويجوز ذلك �إذا اقتدت المر�أة بالرجل ،فال ب�أ�س بالحائل بينها
وبينه ،وبينها وبين الرجال الم�أمومين.
�أ  -لي�س من الحائل الظلمة والغبار المانعان من الم�شاهدة ،ولي�س منه �أي� ًضا
ال�ش ّباك � اّإل �إذا كانت فتحته �ض ّيقة بحيث ي�صدق عليه الجدار ،والأحوط
ا�ستحباب ًا االجتناب عن الزجاج ال�ش ّفاف ،و�إن لم يكن حائ ًال واقع ًا .فالعبرة
في المنع �أن يكون مانع ًا عن الم�شاهدة ،وهذه الأمثلة ال تمنع عن ذلك.
ب -يكفي �أن يرى الم�أموم الإمام� ،أو الم�أموم ا ّلذي هو وا�سطة االتّ�صال
ولو في بع�ض حاالت ال�صالة ،فال ب�أ�س بالحائل الق�صير ا ّلذي ال يمنع
الم�شاهدة في �أحوال ال�صالة ،و�إن كان مانع ًا منها حال ال�سجود ،كمقدار

ةعامجلا ةالص

�شبر �أو �أزيد� ،إن لم يكن مانع ًا حال الجلو�س ،و� اّإل فالأحوط وجوب ًا اجتنابه.
ّ
ال�صف ا ّلذي �أمامه.
والواجب ر�ؤية بع�ض
ج  -ال ي�ض ّر حيلولة الم�أمومين المتق ّدمين ،و�إن لم يدخلوا في ال�صالة� ،إذا
كانوا مته ّيئين م�شرفين على العمل.
د  -لو تج ّدد الحائل �أو البعد في �أثناء ال�صالة تبطل الجماعة ،وي�صير
منفرد ًا.
هـ -لو و�صلت ال�صفوف �إلى باب الم�سجد مث ًال ،ووقف ّ
�صف �أو �صفوف في
خارج الم�سجد ،بحيث وقف واحد منهم مث ًال بحيال الباب والباقون في
ّ
ال�صف
جانبيه بحيث تح ّقق االتّ�صال ،فتبطل �صالة من على جانبيه من
ّ
ت�صح
الأ ّول م ّمن كان بينهم وبين الإمام �أو
ال�صف المتق ّدم حائل ،نعم ّ
�صالة ال�صفوف المت� ّأخرة �أجمع لعدم الحائل .وكذا الحال في المحراب
ّ
ال�صف الأ ّول
الداخل ،ف�إذا وقف الإمام داخل المحراب ،ووقف �إن�سان في
ّ
ال�صف الأ ّول والذين ال يرون الإمام
في الجماعة ،ف�إنّ الذين هم في طرفي
ت�صح لعدم
ب�سبب حائط المحراب تبطل جماعتهم .وال�صفوف المت� ّأخرة ّ
الحائل.
و  -ال ب�أ�س بالحائل غير الم�ستقر كمرور �إن�سان �أو حيوان.
ز  -لو ت ّمت �صالة وا�سطة االتّ�صال ،فالأحوط وجوب ًا العدول �إلى االنفراد(((.
ّ
ال�صف المت� ّأخر التكبير الفتتاح ال�صالة قبل المتق ّدم� ،إذا
ح  -يجوز لأهل
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كانوا قائمين مته ّيئين للإحرام م�شرفين على العمل.

((( نعم �إذا كان هناك م�أموم واحد وتمّت �صالته ثم قام والتحق بالجماعة من دون فا�صل طويل فال تبطل جماعة من يت�صل به.

 - 2شرائط إمام الجماعة أمور منها:
الأ ّول :الإيمان(*) .الثاني :طهارة المولد .الثالث :العقل .الرابع :البلوغ.
الخام�س :الذكورة .والأحوط وجوب ًا عدم �إمامة الأنثى للأنثى((( .ال�ساد�س :العدالة.
فال تجوز ال�صالة خلف الفا�سق ،وال مجهول الحال(((.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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�أ  -يجوز ت�ص ّدي الإمامة لمن يعرف من نف�سه عدم العدالة ،مع اعتقاد
الم�أمومين عدالته ،وتكون الجماعة �صحيحة.
ب  -ال يجوز �إمامة القاعد للقائم ،وال الم�ضطجع للقاعد ،وال �إمامة من ال
يح�سن القراءة لمن يح�سنها ،وكذا الأخر�س للناطق .وال ب�أ�س ب�إمامة
القاعد لمثله ،والمتي ّمم وذي الجبيرة لغيرهما.
ج  -لو علم الم�أموم بطالن �صالة الإمام من جهة كونه محدث ًا� ،أو تارك ًا لركن
�صحتها جه ًال �أو �سهو ًا.
ونحوه ،ال يجوز له االقتداء به ،و�إن اعتقد الإمام ّ
د  -لو ر�أى الم�أموم في ثوب الإمام نجا�سة غير معف ّو عنها ،فيها ثالث �صور:
الأولى� :إن علم الم�أموم �أنّ الإمام قد ن�سي النجا�سة ال يجوز االقتداء به.
الثانية� :إن علم �أ ّنه جاهل بها يجوز االقتداء به.
نا�س ،فالأحوط وجوب ًا عدم االقتداء به.
الثالثة� :إن لم يدر �أ ّنه جاهل �أو ٍ
�صح ما �ص ّلى معه
هـ -لو انك�شف بعد ال�صالة كون الإمام فا�سق ًا� ،أو محدث ًاّ ،
جماعة ،ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.
و  -لو اختلف الإمام مع الم�أموم في الم�سائل المتع ّلقة بال�صالة (اجتهاد ًا �أو
تقليد ًا) ،فيها �صورتان:
((( (*)تجوز ال�صالة خلف �أتباع المذاهب الإ�سالمية �إذا كانت لأجل حفظ الوحدة الإ�سالمية.
((( ت�صحّ �إمامة المر�أة لمثلها.
((( وي�شترط �أي� ًضا م�ضاف ًا �إلى العدالة المروءة فال ت�صحّ ال�صالة خلف من يقوم بما ينافي المروءة عرفاً.

�صحة �صالة الإمام ،كما �إذا اعتقد الم�أموم وجوب
الأولى� :إذا ر�أى الم�أموم ّ
الت�سبيحات الأربع ثالث ًا ،ور�أى الإمام �أنّ الواجب واحدة منها ،وعمل به،
�صح االقتداء به.
ّ
ي�صح االقتداء به.
الثانية� :إذا ر�أى الم�أموم بطالن �صالة الإمام ،ال ّ
ز  -لو ر�أى الم�أموم وجوب ال�سورة ،ولم ير الإمام وجوبها ولم يقر�أها ،فالأحوط
وجوب ًا ترك االقتداء به.
ح � -إذا لم يعلم اختالفهما يجوز االئتمام ،وال يجب الفح�ص وال�س�ؤال.
ةعامجلا ةالص

أحكام الجماعة

�أ  -يجب ترك الم�أموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الإخفات ّية.
ب  -يجب ترك الم�أموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الجهر ّية لو �سمع
ي�ستحب له القراءة.
�صوت الإمام ولو همهمة ،و�إن لم ي�سمع حتّى الهمهمة
ّ
وال فرق في عدم ال�سماع بين البعد� ،أو كثرة الأ�صوات� ،أو لل�صمم� ،أو لغير
ذلك .نعم ،لو �سمع بع�ض قراءة الإمام دون بع�ض فالأحوط وجوب ًا ترك
القراءة مطلق ًا.
ج  -ال يجب على الم�أموم الطم�أنينة حال قراءة الإمام.
ائتم به
د  -ال يتح ّمل الإمام عن الم�أموم �شيئ ًا غير القراءة في الأوليين �إذا ّ
فيها .ولو لم يدرك الإمام في الأوليين وجب على الم�أموم القراءة ،ف�إذا
لم يمهله الإمام لإتمام القراءة اقت�صر على الحمد وترك ال�سورة ،و�إن 177
يتم
لم يمهله التمام الحمد �أي� ًضا فالم�أموم بالخيار ،بين �أن ينفرد� ،أو ّ
الفاتحة ويلحق الإمام في ال�سجود (بعد ركوع الم�أموم).
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هـ  -لو كان الإمام في الركوع ،جاز للم�أموم التكبير للإحرام م�ستق ّر ًا مطمئن ًا،
ّثم يركع مع الإمام دون قراءة.
و  -لو دخل الم�أموم �إلى الجماعة ،وكان الإمام في الركعة الثانية،
تح ّمل الإمام عن الم�أموم القراءة ،ويتابع الم�أموم الإمام في القنوت
والت�ش ّهد ،والأحوط وجوب ًا التجافي في الت�ش ّهد (�أن يكون بهيئة من
يهم بالقيام)ّ .ثم بعد قيام الم�أموم �إلى الثانية تجب عليه القراءة،
ّ
لأنّ الإمام في الثالثة .والقراءة تكون �إخفات ّية حتّى في الجهر ّية.
ز  -تجب على الم�أموم متابعة الإمام في الأفعال ،بمعنى �أن ال يتق ّدم فيها على
الإمام ،وال يت� ّأخر عنه ت� ّأخر ًا فاح� ًشا.
وال يجب عليه متابعة الإمام في الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام ،فال يجوز
فيها التق ّدم وال التقارن .فلو ك ّبر قبل الإمام �سهو ًا كان منفرد ًا.
ح -لو رفع ر�أ�سه من الركوع �أو ال�سجود قبل الإمام �سهو ًا� ،أو العتقاد رفع الإمام
لر�أ�سه ،يجب عليه العود والمتابعة ،وال ي�ض ّر زيادة الركن في هذه الم�س�ألة.
و�صحت �صالته �إن كان �آتي ًا بذكرهما و�سائر واجباتها ،و� اّإل
و�إن لم يعد �أثم ّ
فالأحوط وجوب ًا البطالن.
و�صحت �صالته �إن كان �آتي ًا بذكرها و�سائر
ولو كان رفع الر�أ�س عمد ًا �أثمّ ،
واجباتها ،و� اّإل بطلت �صالته .ومع الرفع عمد ًا ال يجوز العود والمتابعة للإمام،
فلو عاد تبطل �صالته للزيادة العمدية و�إن تابع �سهو ًا فكذلك يبطل لو زاد
ركن ًا.
ط  -لو رفع ر�أ�سه من الركوع قبل الإمام �سهو ًاّ ،ثم عاد �إليه للمتابعة ،فرفع
الإمام ر�أ�سه قبل و�صوله �إلى ح ّد الركوع تبطل �صالته.
ي -لو رفع الم�أموم ر�أ�سه من ال�سجود ،فر�أى الإمام في ال�سجدة ،فتخ ّيل �أ ّنها

الأولى ،فعاد �إليها بق�صد المتابعة ،فبان كونها الثانية ،فالأحوط وجوب ًا
الإتمام ّثم �إعادة ال�صالة.
ولو تخ ّيل �أ ّنها الثانية ف�سجد بق�صد الثانية ،فبان �أ ّنها الأولى ،ح�سبت ثانية،
فله ق�صد االنفراد والإتمام ،وله �أن يتابع الإمام في ال�سجدة الثانية ،والأ ّول �أحوط
ا�ستحباب ًا.

والأحوط ا�ستحباب ًا عدم العدول � اّإل ل�ضرورة ولو دنيوية خ�صو� ًصا في ال�صورة
الثانية.
و�إذا نوى االنفراد في الأثناء فالأحوط وجوب ًا �أن ال يعود �إلى االئتمام .والأحوط
وجوب ًا عدم جواز العدول للمنفرد �إلى االئتمام.

�أخرياً :لو نوى االئتمام وكبرّ  ،فرفع الإمام ر�أ�سه قبل �أن يركع ،فعلى
امل�أموم �إ ّما �أن ينفرد� ،أو ينتظر الإمام �إىل الركعة الأخرى ،ب�أن يبقى

ةعامجلا ةالص

ك  -لو ركع �أو �سجد قبل الإمام عمد ًا ال يجوز له المتابعة ،و�إن كان �سهو ًا يجب
العود �إلى القيام �أو الجلو�سّ ،ثم الركوع وال�سجود.
ي�ستحب
ل  -لو كان م�شتغ ًال بالنافلة ف�أقيمت الجماعة ،وخاف عدم �إدراكها،
ّ
ي�ستحب العدول �إلى النافلة
قطعها .ولو كان م�شتغ ًال بالفري�ضة منفرد ًا
ّ
و�إتمامها ركعتين �إن لم يتجاوز مح ّل العدول كما لو دخل في ركوع الركعة
الثالثة.
م  -لو نوى االقتداء ب�شخ�ص على �أ ّنه زيد فبان �أ ّنه عمرو ،ف�إن كان عمرو عاد ًال
�صحت الجماعة ،و�إن لم يكن عاد ًال بطلت جماعته .و�إن كان قد زاد ركن ًا
ّ
للمتابعة بطلت �صالته �أي� ًضا.
ن  -يجوز العدول من االئتمام �إلى االنفراد ولو اختيار ًا في جميع �أحوال
ال�صالة ،حتّى و�إن كان من ن ّيته ذلك في �أ ّول ال�صالة.
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امل�أموم قائم ًا منتظر ًا الإمام ليقوم من جديد ،فيلتحق به ب�شرط �أن ال
يكون الإمام بطيئ ًا يف �صالته بحيث يخرج به عن �صدق القدوة و � اّإل فال
يجوز االنتظار.
خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
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 �شرائط الجماعة :الأ ّول :اتّحاد �صالة الإمام والم�أموم في عنوان اليوم ّية.الثاني� :أق ّل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان،
�أحدهما الإمام.الثالث :ن ّية الم�أموم لالقتداء ،فلو لم ينوه لم تنعقد ،وال
يعتبر ن ّية الإمام الإمامة.الرابع :وحدة الإمام.الخام�س :تعيين الإمام.
ال�ساد�س� :أن ال يكون موقف الإمام �أعلى من موقف الم�أمومين ويجوز عل ّو
الم�أموم على الإمام ولو بكثير.ال�سابع� :أن ال يتباعد الم�أموم عن الإمام� ،أو
ّ
ال�صف المتق ّدم عليه بما يكون كثير ًا في العادة.الثامن� :أن ال يتق ّدم
عن
الم�أموم على الإمام في الموقف (وهو مكان وقوف القدمين).التا�سع� :أن
ال يكون بين الم�أموم والإمام حائل يمنع الم�شاهدة.
 �شرائط �إمام الجماعة:الأ ّول :الإيم ��ان .الثان ��ي :طه ��ارة المول ��د .الثالث :العق ��ل .الراب ��ع :البلوغ.
الخام�س :الذكورة.ال�ساد�س :العدالة.
 يجب ترك الم�أموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الإخفات ّية والجهر ّيةي�ستحب له
لو �سمع �صوت الإمام ولو همهمة ،و�إن لم ي�سمع حتّى الهمهمة
ّ
القراءة.

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة

ةعامجلا ةالص

1-1ما هي �شرائط الجماعة؟
2-2ل ��و انتهى الم�أموم ا ّل ��ذي هو �أمام غيره من الم�أمومي ��ن من ال�صالة ،ولم
يكن للثاني و�سيلة ا ّت�صال �أخرى ،فهل تبطل جماعته؟
ي�صح اقتداء من ي�ص ّلي المغرب ق�ضاء بمن ي�ص ّلي ال�صبح �أدا ًء؟
3-3هل ّ
4-4ما هي �شرائط �إمام الجماعة؟
ت�صح �إمامة الأنثى للأنثى؟
5-5هل ّ
6ما هو الحائل المانع من �صالة الجماعة ؟7ل ��و رف ��ع الم�أموم ر�أ�سه م ��ن ال�سجود ،ف ��ر�أى الإمام في ال�سج ��دة ،فتخ ّيل�أ ّنه ��ا الثانية ،ف�سجد بق�صد الثانية ،فب ��ان �أ ّنها الأولى ،فماذا تح�سب هذه
ال�سجدة ؟ وما الحكم ؟.
ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
ال تكذبوا في عباداتكم
�...إن جميع �أعمالنا هي من �أجل الل ّذات النف�سانية ومن �أجل االهتمام بالبطن
وع ّباد لل�شهوة ...،و�إنّ وجهة �أنظارنا وقبلة �آمالنا هي فتح
والفرج� .إ ّننا ُع ّباد للبطن ُ
ب�ساط ال�شهوة� .إنّ ال�صالة ا ّلتي هي معراج القرب �إلى اهلل ن�ؤ ّديها قربة لن�ساء الج ّنة
وال عالقة لها بالقرب �إلى اهلل ،وال عالقة لها بطاعة الأمر ،وهي بعيدة �آالف الفرا�سخ
عن ر�ضا اهلل.
�أ ُّيها الم�سكين الغافل عن المعارف الإلهية ،يا من ال ته ّمك �سوى �إرادة �شهوتك
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المتو�سل بالأذكار والأوراد والم�ستح ّبات والواجبات ،والتارك
وغ�ضبك� ،أنت
ّ
للمكروهات والمح ّرمات والمتخ ّلق بالأخالق الح�سنة ،والمتج ّنب ل�س ّيئات الأخالق،
�ضع �أعمالك �أمام عين الإن�صاف� ،أتقوم بها لأجل الو�صول �إلى ال�شهوات النف�سانية
والجلو�س على �سرر مط ّعمة بالزبرجد ،ومعانقة ال�ضحوكات والدعوبات في الج ّنة،
وارتداء الحرير والإ�ستبرق ،وال�سكنى في الق�صور الفارهة الجميلة ،والو�صول �إلى
الأماني النف�سية؟ �أفينبغي �أن تمنّ بهذه الأعمال على اهلل وهي جميع ًا لأجل النف�س
ومن �أجل عبادتها ،وتع ّدها عبادة هلل؟ هل يختلف حالكم عن ذلك الأجير ا ّلذي ينجز
عم ًال من �أجل الأجرّ ،ثم يقول� :إ ّنني �أنجزت ذلك العمل لأجل �صاحب العمل فح�سب؟
�أفال تك ّذبوه؟
�أل�ستم كاذبين حينما تقولون� :إ ّننا ن�ص ّلي تق ُّرب ًا �إلى اهلل تعالى؟ �ألأجل التق ُّرب �إلى
اهلل هذه ال�صالة �أو لأجل التق ُّرب لن�ساء الج ّنة و�إ�شباع ال�شهوة؟ �أقولها �صراحة� ،إنّ
جميع عباداتنا هذه لهي من كبائر الذنوب عند العرفاء باهلل و�أولياء اهلل.
�أ ُّيها الم�سكين! �أنت في ح�ضرة اهلل ج ّل جالله ،وفي مح�ضر المالئكة المق ّربين،
تعمل خالف ر�ضا اهلل تعالى ،والعبادة ا ّلتي هي معراج القرب من اهلل ،ت�ؤ ّديها لأجل
النف�س الأ ّمارة بال�سوء ولأجل ال�شيطان ،وعندها ال ت�ستحي �أن تكذب في العبادة ع ّدة
الرب والمالئكة المق ّربين وتفتري ع ّدة افتراءات ،وتمنّ وتعجب
�أكاذيب في ح�ضرة ّ
وتتد ّلل �أي�ضا ،وال تخجل بعد ك ّل ذلك! بماذا تختلف عبادتي هذه وعبادتك عن مع�صية
�أهل الع�صيان ،و�أ�ش ّدها الرياء؟ فالرياء �شرك وقبحه نا�شئ من �أ ّنك لم ت�ؤد العبادة
لأجل اهلل .جميع عباداتنا �شرك مح�ض وال �أثر فيها للخلو�ص والإخال�ص ،بل حتّى
�أنّ ر�ضا اهلل ال ي�شترك في الدافع �إلى �إنجاز هذه العبادة فهي لأجل ال�شهوات و�إعمار
البطن والفرج فح�سب(((.
((( الأربعون حديثاً ،الإمام الخميني ،ج� ،1ص .82- 81

الدرس
السابع عشر:

 رفاسملا ةالصصص

صالة المسافر ()1

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل معنى الق�صر والتمام.�- -أن يتع ّرف �إىل بع�ض �شرائط ال�سفر ال�شرعي.
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المراد من القصر والتمام

الشرعي
شرائط السفر
ّ
ال�شرعي �إذا تو ّفرت ثمانية �شرائط ،وهي:
يتح ّقق ال�سفر
ّ

ال�شرط الأ ّول :قطع الم�سافة المعتبرة ،وهي ثمانية فرا�سخ ،وت�ساوي خم�سة
و�أربعين كيلومتر ًا.
((( ت�سقط نافلة الع�شاء ،في ال�سفر �أي� ًضا ولكن ال مانع من الإتيان بها رجاءً.

 رفاسملا ةالصصص

�أ  -يتح ّقق الق�صر للم�سافر ا ّلذي تتو ّفر له ثمانية �شرائط ،فت�صير ك ّل �صالة
رباع ّية (الظهر والع�صر والع�شاء) ركعتين ،وتبقى �صالتا ال�صبح والمغرب
على حالهما .فيكون مجموع الفرائ�ض اليوم ّية �إحدى ع�شرة ركعة.
وت�سقط نافلتا الظهر والع�صر ،و ُي�ؤتى بال ُو َت ْي َرة (نافلة الع�شاء) برجاء
المطلوب ّية على الأحوط((( ،وتبقى النوافل الباقية على حالها.
ب  -يتح ّقق التمام للحا�ضر المتواجد في وطنه وما في حكم الوطن ،وللم�سافر
ا ّلذي يلحقه حكم الحا�ضر(كناوي الإقامة ع�شرة �أ ّيام ف�صاعد ًا في مكان
واحد ،وغيره) ،وتكون �صالته تمام ًا ،فيكون مجموع الفرائ�ض اليوم ّية �سبع
ع�شرة ركعة .وال ي�سقط �شيء من النوافل.
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�أ  -تتحقّق الم�سافة المعتبرة في �أربع �صور ،واحدة منها ال تعتبر �سفر ًا
�شرع ّي ًا ،وهي:
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الأولى :الم�سافة االمتداد ّية ،ب�أن يكون الذهاب وحده� ،أو الإياب وحده ،م�سافة
ال�شرعي ،فيجب ق�صر
�شرع ّية ( 45كلم) .وفي هذه ال�صورة يتح ّقق ال�سفر
ّ
ال�صالة مع عدم القاطع.
الثانية� :أن يقطع ن�صف الم�سافة المعتبرة �أو �أكثر ذهاب ًا ،ون�صفها �أو �أكثر
�إياب ًا ،وي�س ّمى في ا�صطالح الفقهاء بالتلفيق .وفي هذه ال�صورة يتح ّقق
ال�شرعي ،ويجب الق�صر مع عدم القاطع.
ال�سفر
ّ
الثالثة� :أن يقطع �أكثر من ن�صف الم�سافة ذهاب ًا ،و�أق ّل من ن�صفها �إياب ًا،
بحيث ي�ش ّكل المجموع ( 45كلم) �أو �أكثر .وفي هذه ال�صورة يتح ّقق ال�سفر
ال�شرعي ،ويجب التق�صير مع عدم القاطع.
ّ
الرابعة� :أن يقطع �أق ّل من ن�صف الم�سافة ذهاب ًا ،و�أكثر من ن�صفها �إياب ًا،
بحيث يبلغ المجموع الم�سافة ال�شرع ّية �أو �أكثر .وفي هذه ال�صورة ال يتح ّقق
ال�شرعي ،فيجب الإتمام في ال�صالة.
ال�سفر
ّ
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ب -ح�ساب الم�سافة

والقاعدة لوجوب الق�صر في التلفيق� :أن ال يق ّل الذهاب عن ن�صف الم�سافة
المعتبرة ( ،)22،5مع بلوغ مجموع الذهاب والإياب الم�سافة الكاملة �أو �أكثر ،و�إن
كان الإياب �أق ّل من ن�صف الم�سافة.
البلد �إ ّما كبير ج ّد ًا و�إ ّما غير ذلك .فهنا �صورتان:

الأولى :البلدان الكبار الخارقة (مثل طهران) ،فيها �صورتان(((:
((( ال فرق في البلدان الكبيرة الخارقة وغيرها في مبد�أ ح�ساب الم�سافة ومنتهاها فيبد�أ من �آخر البيوت �أو ال�سور �إذا كان لها
�سور وينتهي �إلى �أول بيوتها �أو �سورها �إذا كان لها �سور.

� -1إذا كانت الأحياء منف�صلة ،يكون مبد�أ الح�ساب للم�سافة من �آخر المح ّلة
(الحي).
ّ
� -2إذا كانت الأحياء متّ�صلة ،فيكون المبد�أ من المنزل.
الثانية :البلدان األخرى ،فيها صورتان أيضاً ،وهي:

 رفاسملا ةالصصص

� -1إذا كان لها �سور ،فالمبد�أ من �سورها.
� - 2إذا لم يكن لها �سور ،فمبد�أ ح�ساب الم�سافة من �آخر البيوت(((.
ج -لو كان قا�صد ًا للذهاب �إلى بلد ،وكان �شا ّك ًا في قطع الم�سافة ال�شرع ّية،
�أو كان معتقد ًا عدم كونه م�سافةّ ،ثم انك�شف في �أثناء ال�سير كونه م�سافة،
يق�صر و�إن لم يكن الباقي م�سافة.
ف�إ ّنه ّ
د  -تثبت الم�سافة ب�إحدى الو�سيلتين التاليتين:
الوجداني الحا�صل من التجربة ونحوها.
 - 1العلم
ّ
 - 2الب ّينة ،وهي �شهادة العدلين .ولو �شهد العدل الواحد فالأحوط وجوب ًا الجمع
بين الق�صر والتمام.
ومع ّ
ال�شك �أو الظنّ في بلوغ الم�سافة يبقى على التمام .والأحوط وجوب ًا ال�س�ؤال
ونحوه �إن لم ي�ستلزم الحرج.

فق�صرّ ،ثم ظهر عدمها وجبت
هـ  -لو اعتقد كون ال�سفر م�سافة �شرع ّية ّ
الإعادة في الوقت وخارجه.

((( المناط في ح�ساب الم�سافة هو المقدار الفا�صل بين بلد ال�سفر وبلد المق�صد ،فح�ساب الم�سافة من حدود بلد ال�سفر �إلى
حدود بلد المق�صد ،ولي�س �إلى المنزل و�شبهه.
وال ف ��رق ف ��ي هذا الحكم بين البل ��دان ال�صغيرة والخارقة ،فمن �سافر في طه ��ران مث ًال وقطع فيها الم�ساف ��ة ال�شرعيّة ،ف�إنّه ال
يق�صر ،بل يتمّ  ،لأنّها منطقة واحدة.
ّ
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و لو اعتقد �أنّ ال�سفر لي�س م�سافة �شرع ّية ف� ّأتمّ ،ثم ظهر كونه م�سافة ،ف�إن كان
االنك�شاف في الوقت وجبت الإعادة ،و�إن كان خارجه فالأحوط وجوب ًا الق�ضاء.
الشرط الثاني :قصد قطع المسافة
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�أ  -يعتبر في الق�صر ق�صد قطع الم�سافة المعتبرة من �أ ّول ال�سير .فلو ق�صد
قطع ما دون الم�سافة ،وبعد الو�صول �إلى المق�صد �أو قبله ،ق�صد مقدار ًا
�آخر ،فيه �صورتان:
الأولى� :إن كان الباقي ن�صف الم�سافة المعتبرة �أو �أكثر ،وي�ش ّكل مع الإياب
فيق�صر.
م�سافة كاملةّ ،
ي�ضم
فيتم ،وال ّ
الثانية� :إن لم يكن الباقي وحده بمقدار الن�صف ،بل كان �أق ّلّ ،
ما م�ضى مع ما بقي.
يتم.
يق�صر .و�إن لم يكن م�سافة ّ
وفي الإياب �إن كان م�سافة امتداد ّية ّ
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ب  -لو قطع الم�سافة بدون ق�صد (كمن طلب �صيد ًا) ،ولم يد ِر �أين م�سيره؟
يق�صر �إن كان م�سافة وحده ،و�إن
يجب عليه الإتمام في ذهابه .وفي الإياب ّ
يتم.
لم يكن م�سافة ّ
ج  -ال يعتبر اال�ستقالل في ق�صد الم�سافة ،بل يكفي الق�صد من جهة التبع ّية،
ب�شرط �أن يعلم التابع �أنّ متبوعه قا�صد لقطع الم�سافة .ف�إن علم التابع بذلك
ق�صر في �صالته .و�إن لم يعلم التابع ذلك� ،أو كان التابع غاف ًال عن ذلك �أو ما
ّ
يتم في �صالته .وال يجب اال�ستخبار .كما ال يجب على المتبوع الإخبار.
�شابهّ ،
د  -لو اعتقد التابع �أنّ متبوعه لم يق�صد الم�سافة� ،أو ّ
�شك في ذلكّ ،ثم علم
في الأثناء �أنّ المتبوع قا�صد لقطع الم�سافة من �أ ّول ال�سير ،ف�إن كان الباقي
يتم.
يق�صر ،و�إن لم يكن م�سافة ّ
م�سافة وحده ّ

الشرط الثالث :استمرار القصد

 رفاسملا ةالصصص

�أ  -ي�شترط تح ّقق ا�ستمرار العزم والق�صد على موا�صلة ال�سفر حتّى الو�صول
�إلى المق�صد .فلو عدل عن الق�صد قبل بلوغ (22،5كلم)� ،أو تر ّدد في
يتم ،و�أ ّما ما �ص ّاله ق�صر ًا قبل تغيير الن ّية فهو �صحيح ،وال
اال�ستمرارّ ،
يجب �إعادته و�إن كان داخل الوقت .و�إن كان العدول بعد بلوغ ( )22،5بقي
على التق�صير ما لم يح�صل قاطع.
ب  -لو ق�صد ال�سفر �إلى مكان خا�ص ،وكان م�سافة �شرع ّية ،فعدل في �أثناء
يق�صر؛
الطريق �إلى مكان �آخر ،يبلغ ما م�ضى مع ما بقي م�سافة �شرع ّيةّ ،
لأنّ المراد من ا�ستمرار الق�صد هو ق�صد نوع ال�سفر.
ج  -لو ق�صد قطع الم�سافة ،وقبل بلوغها تر ّدد في اال�ستمرار وعدمهّ ،ثم عاد
�إلى ن ّيته الأولى ،فيها �صور:
الأولى� :إن لم يقطع �شيئ ًا من الطريق حال التر ّدد بقي على الق�صر ،حتّى و�إن
لم يكن الباقي م�سافة.
الثانية� :إن قطع �شيئ ًا من الطريق حال التر ّدد ،وكان ما بقي م�سافة ولو
مل ّفقة ،بقي على الق�صر.
الثالثة� :إن قطع �شيئ ًا من الطريق حال التر ّدد ،ولم يكن ما بقي م�سافة وحده،
بل كان م�سافة مع ما قطع قبل التر ّدد ،ب�شرط �إلغاء احت�ساب ما قطعه حال
يق�صر.
التر ّددّ ،
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الرابعة� :إن قطع �شيئ ًا من الطريق حال التر ّدد ،ولم يكن ما بقي م�سافة
وحده ،ولم يكن مع ما م�ضى م�سافة (مع �إلغاء الم�سافة المقطوعة حال
التر ّدد) يجب التمام.

الشرط الرابع :أن ال يقطع سفره بقاطع
�إذا طر�أ على الم�سافر بع�ض الأمور ،ف�إ ّنها تلغي الق�صر وغيره من �أحكام ال�سفر،
وهذه الأمور ت�س ّمى بقواطع ال�سفر .وهذه القواطع ثالثة:
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الأ ّول :المرور بالوطن.
الثاني :ن ّية الإقامة ع�شرة �أ ّيام في مكان واحد.
الثالث :البقاء في مكانه متر ّدد ًا م ّدة ثالثين يوم ًا.
قواطع السفر

الأ ّول :المرور بالوطن ،وال ي�شترط الدخول فيه� ،أو الو�صول �إلى �أ ّول البيوت،
بل يكفي الدخول في ح ّد ّ
طي الم�سافة
الترخ�ص((( .ف�إذا م ّر الم�سافر �أثناء ّ
بوطنه ،ف�إ ّنه يلحقه حكم الحا�ضر .وال فرق في انقطاع ال�سفر بين النزول
في الوطن والمكث فيه ،وبين مج ّرد العبور فيه .ف�إن كان الم�سافر عالم ًا
يتم .وبعد
منذ بدء �سيره �أ ّنه �سي ّمر في وطنه قبل قطع الم�سافة ف�إ ّنه ّ
الخروج من وطنه يبد�أ باحت�ساب الم�سافة من جديد .وال فرق في الوطن
أ�صلي والم�ستج ّد.
بين ال ّ
أ  -تحديد الوطن
المراد بالوطن هو المو�ضع ا ّلذي ي�سكنه الإن�سان ،وي�ستق ّر فيه ب�أحد المعنيين
التاليين:

أ�صلي وم�سقط الر�أ�س((( ب�شرط عدم الإعرا�ض
الأ ّول :الم�س ّمى بالوطن ال ّ
عنه.
((( يكفي الدخول �إلى ح ّد الترخ�ص بالن�سبة لل�صالة و�أما بالن�سبة لل�صوم فال يكفي بل ال ب ّد من الدخول �إلى البلد.
((( المراد بم�سقط الر�أ�س والوطن الأ�صلي هو البلد الذي ولد ون�ش�أ وترعرع فيه مدة من الزمن في بداية حياته.

الثاني :الوطن الم�ستج ّد ،وهو المكان ا ّلذي اتّخذه م�سكن ًا ومق ّر ًا دائم ًا له.
وال يعتبر فيه ح�صول ملك ،وال �إقامة �ستّة �أ�شهر .بل ي�شترط فيه :الإقامة
فيه بمقدار ي�صدق عرف ًا �أ ّنه وطنه وم�سكنه .وفي فترة عدم �صدق الوطن ّية
ي�ص ّلي ق�صر ًا ،ما لم يح�صل قاطع.
بل قد ي�صدق الوطن ب�سبب طول الإقامة ،فيما �إذا �أقام في بلد بدون ن ّية للإقامة
دائم ًا ،وال ن ّية تركها(((.
 رفاسملا ةالصصص

ب  -لو �أعر�ض عن وطنه ،يرتفع و�صف القاطع ّية عنه.
ج  -زواج المر�أة ال يرفع عنوان الوطن � ،اّإل �إذا �أعر�ضت عنه.
د  -يمكن �أن يكون للإن�سان وطنان فعل ّيان في زمان واحد .و�أ ّما الزائد عليهما
فالأحوط وجوب ًا((( الجمع فيه بين الق�صر والتمام ،ما لم يح�صل قاطع،
يتم.
ف�إن ح�صل قاطع ّ
هـ -مجرد الزواج ال يجعل وطن الزوج وطن ًا للزوجة نعم �إذا كانت الزوجة
تابعة لزوجها في الإرادة والعي�ش ولم تكن م�ستق ّلة عنه في ذلك فيكون
الوطن الم�ستجد ا ّلذي يتخذه الزوج لل�سكن فيه مع زوجته وطن ًا لها �أي� ًضا.
هذا ب�شرط �أن ال يكون هو الوطن االتخاذي الثالث و� اّإل فمحل �إ�شكال(((.
و -الأوالد �إذا لم يكونوا م�ستق ّلين عن �أبيهم في الإرادة والعي�ش فيكون اتخاذ
الأب للوطن الم�ستجد وطن ًا لهم �أي� ًضا بال�شرط المتق ّدم(((.
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((( وي�ص ��دق عن ��وان الوطن الم�ستجد �أي� ًضا على المكان الذي ق�صد ال�سك ��ن فيه مدة �سبع �سنوات من دون �أن يكون ذلك لأجل
العمل فيه �أو التعلّم .وي�صدق �أي� ًضا على المكان الذي ق�صد ال�سكن فيه مدة ثالثة �أ�شهر في كل ال�سنة دائماً.
((( بل يمكن ان يكون له �أزيد من وطنين فعليّين فيما �إذا �صدق عرف ًا �أنه وطنه ب�أحد الأ�سباب التي تقدم ذكرها.
((( تقدّم �أنه ال �إ�شكال في اتخاذ �أزيد من وطنين مع ال�صدق العرفي لذلك.
((( تقدّم �أنّ ال�شرط المتقدم غير معتبر.

الثاني :العزم على �إقامة ع�شرة �أ ّيام متواليات� ،أو العلم ببقائه كذلك ،و�إن لم
يكن عن اختياره.
الثالث :البقاء ثالثين يوم ًا في مكان واحد متر ّدد ًا .فحكمه وجوب الق�صر
م ّدة الأ ّيام الثالثين ،وفي اليوم الواحد والثالثين يرجع �إلى التمام و�إن
بقي متر ّدد ًا.
ومن �شرائط ال�سفر ال�شرعي:
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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الشرط الخامس :أن يكون السفر سائغاً (جائزاً)

يق�صر ،بل يجب عليه التمام.
�أ� -إذا كان ال�سفر حرام ًا ال ّ
ب  -الم�سافر في مع�صية هو من كانت غايته من ال�سفر المع�صية ،كال�سفر
لقطع الطريق ،ونيل المظالم من ال�سلطان� .أو كان نف�س ال�سفر مع�صية،
كالفرار من الجهاد.
ج -ال�سفر لل�صيد لأجل القوت يجب فيه التق�صير.
د  -ال�سفر لل�صيد للتجارة الأحوط وجوب ًا فيه الجمع بين الق�صر والتمام.
هـ -ال�سفر للتنزُّه يجب فيه الق�صر.
و -ال�سفر لل�صيد لهو ًا يلحق ب�سفر المع�صية فيجب فيه التمام.
الشرط السادس :أن ال يكون من الذين بيوتهم معهم
كبع�ض �أهل البوادي الذين يدورون في البراري ،وينزلون في مح ّل الماء والع�شب
والكلأ ،ولم يتّخذوا مق ّر ًا مع ّين ًا ،ومن هذا القبيل الملاَّ حون ،و�أ�صحاب ال�سفن،
الذين كانت منازلهم فيها معهم .فيجب عليهم وعلى �أمثالهم التمام في �سيرهم
ق�صروا
حج� ،أو زيارة ،ونحوهماّ ،
المخ�صو�ص .نعم ،لو �سافروا �إلى مق�صد �آخر ،من ّ
في �صالتهم .ولو �سافر �أحدهم للبحث عن منزل مخ�صو�ص� ،أو عن مح ّل الماء
والع�شب مث ًال ،وكان يبلغ الم�سافة ،فالأحوط وجوب ًا الجمع بين الق�صر والتمام.

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
ّ
الشرعي إذا تو ّفرت ثمانية شرائط،ذكرنا ستة
يتحقق السفر
ّ
في هذا الدرس ،وهي:

 رفاسملا ةالصصص

الأ ْول :قطع الم�سافة المعتبرة ،وهي ثمانية فرا�سخ ،وت�ساوي خم�سة و�أربعين
كيلومتر ًا.
الثاني :ق�صد قطع الم�سافة.
الثالث :ا�ستمرار الق�صد.
الرابع� :أن ال يقطع �سفره بقاطع (وقواطع ال�سفرهي :المرور بالوطن -العزم
على �إقامة ع�شرة �أ ّيام متواليات -البقاء ثالثين يوم ًا في مكان واحد
متر ّدد ًا .فحكمه وجوب الق�صر م ّدة الأ ّيام الثالثين ،وفي اليوم الواحد
والثالثين يرجع �إلى التمام و�إن بقي متر ّدد ًا)
الخام�س� :أن يكون ال�سفر �سائغ ًا (جائز ًا).
ال�ساد�س� :أن ال يكون من الذين بيوتهم معهم.
�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
1-1اذكر ما م ّر في هذا الدر�س من �شرائط ال�سفر ال�شرعي.
2-2ما معنى قواطع ال�سفر ؟
3-3عدّد قواطع ال�سفر.
4-4ما المراد بالإعرا�ض عن الوطن ؟
5-5ما المراد بالوطن الم�ستجد ؟
6-6من �أين يبد�أ الم�سافر بح�ساب الم�سافة ؟
7-7بماذا تثبت الم�سافة؟
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ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
هل �صالتنا مع�صية؟
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�أ ُّيها العزيز� ،إنّ ال�صالة ا ّلتي تكون لأجل المر�أة� ،سواء �أكانت في الدنيا �أم في
الج ّنة ،ال تكون هلل ،ال�صالة ا ّلتي تكون من �أجل الح�صول على �آمال الدنيا �أو �آمال
الآخرة ،ال عالقة لها باهلل فلماذا �إذ ًا تتد ّلل �إلى هذا الح ّد ،وتنظر �إلى عباد اهلل بعين
خوا�ص اهلل تعالى؟ �أ ُّيها الم�سكين! �أنت بهذه ال�صالة
االحتقار ،وتح�سب نف�سك من
ّ
م�ستحقّ للعذاب وم�ستوجب ل�سل�سلة طولها �سبعون ذراع ًا .فلماذا �إذ ًا تح�سب نف�سك
دائن ًا هلل ،وته ّي�أ لنف�سك بهذا التد ّلل وال ُع ْجب عذاب ًا �آخر؟ اعمل الأعمال ا ّلتي �أُمرت
بها ،واعلم �أ ّنها لي�ست لأجل اهلل ،واعلم �أنّ اهلل ُيدخلك الج ّنة ّ
وترحمه،
بتف�ضله ّ
و�أنّ اهلل تعالى خ ّفف عن عباده ل�ضعفهم بالتجاوز عن نوع من ال�شرك و�أ�سدل عليه
بغفرانه ورحمته حجاب �ستره ،فحاذر �أن يتمزّق هذا الحجاب وليبق حجاب غفران
اهلل على هذه ال�س ّيئات ا ّلتي �أ�سميناها عبادة .ف�إذا حدث ال �سمح اهلل �أن انطوت
�صفحتك هذه ورحلت من هذه الدنيا وجاءت �صفحة العدل ف�إنّ عفونة عبادتنا عندئذ
لن تق ّل عن عفونة المعا�صي والموبقات ا ّلتي يرتكبها �أهل المع�صية ...عن �أبي عبد
اهلل  Qقال :قال ر�سول اهللPقال اهلل ع ّز وج ّل لداود « :Qيا داو ُد َب ِّ�شر
ال�صد َ
ِّيقين .قالَ :ك ْي َف �أُ َب ِّ�ش ُر ال ُم ْذن َ
ال�صد َ
ال ُم ْذن َ
ِّيقين؟ قال
ِبين َو ُ�أ ْنذِ ُر ِّ
ِبين َو�أَ ْنذِ ِر ِّ
ال�صد َ
يا دا ُو ُد َب ِّ�ش ِر ال ُم ْذن َ
ّيقين َ�أ ْن ال
ِبين �أ ّني �أَ ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َو َ�أ ْع ُفو َع ِن ال َّذ ْنب َو َ�أ ْنذِ ِر ِّ
ُي ْع َج ُبوا ِب�أَ ْعما ِلهِم َف ِ�إ ّن ُه َل ْي َ�س َع ْب ٌد �أَ ْن ِ�ص ُب ُه ِل ْلحِ �سابِ � اّإل َهلَ َك»((( .لأنه م�ستحقّ للعذاب
وفق العدالة ف�إنّ ثواب عبادات العبد ال تعادل �شكر واحد من نعمائه(((.

((( الكافي ،المجلد الثاني ،باب العجب ،ح� 1ص .314
((( الأربعون حديثاً ،ج� ،1ص.83

الدرس
الثامن عشر:

  رفاسملا ةالصصص

صالة المسافر ()2

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل بع�ض �آخر من �شرائط ال�سفرال�شرعي
 �-أن يتع ّرف �إىل �أحكام امل�سافر195
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ومن �شرائط ال�سفر ال�شرعي:
 - 1لل�سفر ثالث غايات ،وهي:

الأولى� :أن يكون ال�سفر نف�سه عم ًال للم�سافر ،ك�سائق ال�س ّيارة ،والطائرة،
والمعاون لهما ،ومنهم �أ�صحاب ال�سفن والملاّ حون �إذا لم يكن منزلهم
داخل ال�سفينة .والتاجر ا ّلذي يدور في تجارته ،ومن �شغله ال�سياحة.

  رفاسملا ةالصصص

الشرط السابع :أن ال ي ّتخذ السفر عم ًال له

فيجب على ه�ؤالء و�أمثالهم �أن يت ّموا ال�صالة في �سفرهم ا ّلذي هو عمل لهم ،وال
مانع من القيام بالعمل الخا�ص في �سفر العمل بعد ق�ضاء العمل ،ويبقون على التمام،
يق�صرون في ال�سفر ا ّلذي لي�س عم ًال لهم.
نعم ّ

الثانية� :أن يكون ال�سفر مق ّدمة لعمله ،كمن ي�سافر �إلى منطقة مح ّددة
ّ
يق�صروا في
ليعمل فيها ،كالأ�ستاذ
والموظف وغيرهما .فيجب عليهم �أن ّ
�صالتهم(((.
197
الثالثة� :أن يكون ال�سفر مق ّدمة للعلم((( �أو التدريب(((� ،أو ما �شابه ذلك.
فيجب عليهم التق�صير في �صالتهم .فمن �أقام في منطقة ل�سنوات طويلة
((( من يكون ال�سفر مقدمة لعمله ف�إنه يتمّ في �صالته.
((( ال�سفر لأجل طلب العلم يوجب الق�صر ولكن يمكن للمكلف الرجوع في هذه الم�س�ألة لمن يفتي بالتمام.
((( ال�سفر لأجل التدريب �إذا كان قبل ال�شروع في العمل فهو موجب للق�صر و�أما �إذا كان بعد العمل فهو كال�سفر ال�شغلي.

يق�صر ما لم ين ِو الإقامة.
لطلب العلم ف�إ ّنه ّ
�أ  -المرور بمكان العمل ال للعمل ال ُيع ّد قاطع ًا ،فيجب فيه التق�صير.
ب  -المج ّند في التجنيد الإجبا ّري يجب عليه الق�صر(((.
ج  -المجاهدون العاملون في محاورهم وثغورهم ومراكزهم ،وي�سافرون
يق�صرون في �صالتهم(((.
ب�شكل كثير ّ
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

مدة ال�سفر
 -2تحديد ّ

المدار �صدق اتّخاذ ال�سفر عم ًال و�شغ ًال له عرف ًا ،ويتح ّقق ذلك بالعزم عليه مع
(((
اال�شتغال بال�سفر مقدار ًا((( معت ّد ًا به ،وال يحتاج في ال�صدق �إلى تك ّرر ال�سفر م ّرتين
�أو م ّرات ،نعم يجب الق�صر في ال�سفر الأ ّول مع �صدق العناوين �أي� ًضا .وكذا يجب
الق�صر في ال�سفر ال�شغلي الأول بعد البقاء ع�شرة �أ ّيام في � ّأي مكان ولو بدون ن ّية،
وفي الثاني يتم.
 - 3ما تبقّى من �أحكام هذا ال�شرط

�أ  -من كان �شغله المكاراة �أو ال�سواقة �أو ما �شابه ذلك ،في ال�صيف دون
ال�شتاء� ،أو بالعك�س ،فيجب عليه التمام في حال �شغله((( .و�أ ّما الذين
ي�شتغلون في خ�صو�ص �أ�شهر الحج وما �شابه فيجب عليهم الق�صر(((.
((( بل يتمّ فيما بعد �أيام التدريب �إذا كان ي�سافر �إلى الخدمة مكرّراً.
((( بل يتمّون في �أ�سفارهم لأجل الخدمة �إذا كانوا ي�سافرون مكرّراً.
 ((( 198ي�شترط في تحقق عنوان العمل �أن يعمل �شهرين على الأقل في ال�سنة �سواء كانت متتالية �أم متفرّقة.
((( ي�شت ��رط تك ��رار ال�سفر ولو ب�أن ي�سافر في ال�شهر مرة واحدة وي�شت ��رط �أن ال يف�صل بين �أ�سفاره ال�شغلية بالبقاء ع�شرة �أيام
في مكان واحد .نعم من بد�أ العمل حديث ًا ي�صلي ق�صر ًا في ال�سفر الأول والثاني ويتمّ في الثالث ولكن ي�شترط �أن ال يف�صل
بي ��ن هذه الأ�سف ��ار ال�شغلية الثالثة بالبقاء ع�شرة �أي ��ام فيما بينها في مكان واحد .و�أما غير المبت ��دئ بالعمل ف�إنه يتمّ في
�أ�سف ��اره ال�شغلي ��ة ما لم يبق ع�شرة �أيام في م ��كان واحد ف�إذا بقي كذلك ففي ال�سفر ال�شغلي الأول بعدها يق�صر وفي ال�سفر
التالي يتمّ .
((( بل يتمّ في جميع �أ�سفاره ال�شغلية فيما �إذا كان يعمل ل�شهرين على الأقل في ال�سنة.
((( بل يتمّون في �سفرهم للحج ونحوه مع تحقق ال�شروط المتقدّمة.

ب -لو لم يكن ال�سفر عم ًال له ،لكن عر�ض له عار�ض ف�سافر �أ�سفار ًا عديدة
يق�صر.
ّ
ج � -إذا كان وطنه في مكان ،وعمله في مكان �آخر وكان بينهما م�سافة �شرع ّية
يق�صر في مكان عمله وفي الطريق(((.
(45كلم) ،ف�إ ّنه ّ
ومن �شرائط ال�سفر ال�شرعي:

ّ
ّ
الترخص.
محل
الشرط الثامن :الوصول إلى
  رفاسملا ةالصصص

فال يجوز التق�صير قبل الو�صول �إليه
�أ  -المراد بح ّد ّ
الترخ�ص :هو المكان ا ّلذي ال ي�سمع فيه �أذان البلد� ،أو يتوارى
عن الم�سافر فيه الجدران و�أ�شكالها (ال �أ�شباحها) ،ف�إن ح�صلت العالمتان
يبد�أ بالق�صر ،ولو تح ّققت عالمة واحدة مع العلم بعدم تح ّقق الأخرى(((،
فالأحوط وجوب ًا الت�أخير حتّى تتح ّقق الثانية� ،أو يجمع بين الق�صر والتمام.
ويعتبر �أن يكون الخفاء والتواري لأجل البعد ال لعار�ض �آخر.
ب � -إذا �سافر من مح ّل الإقامة �أو من مح ّل تر ّدد فيه �أكثر من ثالثين يوم ًا،
فالأحوط وجوب ًا((( مراعاة العالمتين مع ًا.
ً (((
ج � -إذا عاد الم�سافر �إلى وطنه� ،أو بلد له حكم الوطن ،فالأحوط وجوبا
مراعاة رفع العالمتين النقطاع حكم ال�سفر.
د  -الميزان في خفاء الأذان هو خفا�ؤه بحيث ال يتم ّيز كونه �أذان ًا �أو غيره.
199
((( تقدم �أنه يتمّ في مكان عمله وفي محل �سكنه وفي الطريق بينهما �أي�ضاً.
((( يكفي عدم �سماع الأذان في تعيين ح ّد الترخّ �ص.
((( الأحوط ا�ستحباب ًا مراعاة العالمتين ولكن يكفي خفاء الأذان وحده كما تقدّم.
((( الأحوط ا�ستحباب ًا ذلك كما تقدّم.

هـ  -لو ّ
�شك في الو�صول �إلى ح ّد ّ
الترخ�ص بنى على العدم ،في الذهاب �أو
الإياب.
أحكام المسافر
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�أ  -لو �ص ّلى الم�سافر تمام ًا مكان الق�صر ،ففيه خم�س �صور ،وهي:
الأولى� :أن يكون عالم ًا بالحكم (بوجوب الق�صر) والمو�ضوع (ال�سفر
ال�شرعي) بطلت �صالته ،ف�إن كان في الوقت �أعادها �أدا ًء ،و�إن كان في
ّ
خارجه �أعادها ق�ضا ًء.
الثانية� :أن يكون عالم ًا بالحكم جاه ًال بالمو�ضوع (كما �إذا تخ ّيل عدم كون
مق�صده م�سافة ،مع كونه م�سافة) بطلت �صالته ،ووجبت عليه الإعادة في
الوقت ،والق�ضاء في خارجه.
الثالثة� :أن يكون نا�سي ًا ل�سفره ف� ّأتم ،ف�إن تذ ّكر في الوقت وجبت الإعادة ،و�إن
تذ ّكر في خارجه ال يجب عليه الق�ضاء.
الرابعة� :أن يكون جاه ًال ب�أ�صل الحكم ب�أنّ حكم الم�سافر التق�صير ف� ّأتم،
ف�صالته �صحيحة وال تجب الإعادة �أو الق�ضاء.
الخام�سة� :أن يكون عالم ًا ب�أ�صل الحكم ،وجاه ًال ببع�ض الخ�صو�ص ّيات (مثل
جهله بالم�سافة المعتبرة) ف�صالته باطلة ،يجب الإعادة في الوقت ،و�إن
علم في خارجه وجب الق�ضاء.
ق�صر في مو�ضع التمام بطلت �صالته مطلق ًا ،ف�إن التفت في الوقت
ب � -إذا ّ
�أعادها �أدا ًء ،و�إن التفت في خارجه وجب الق�ضاء.
ج  -لو ن�سي ال�سفر ،وبد�أ بال�صالة تمام ًا ،وتذ ّكر في �أثنائها ،ف�إن كان قبل
الدخول في ركوع الركعة الثالثة � ّأتم ال�صالة ق�صر ًا ،وال �شيء عليه .و�إن

  رفاسملا ةالصصص

تذ ّكر بعد ذلك بطلت �صالته ،ووجبت الإعادة مع �سعة الوقت لإدراك ولو
ركعة واحدة.
د  -لو دخل الوقت وهو حا�ضرّ ،ثم �سافر قبل �أن ي�ص ّلي حتّى تجاوز مح ّل
ّ
يق�صر .فالميزان في الق�صر والتمام
الترخ�ص ،ف�إن كان الوقت باقي ًا ف�إ ّنه ّ
هو وقت الأداء.
هـ -لو فاتت ال�صالة في الح�ضر يجب ق�ضا�ؤها تمام ًا ولو في ال�سفر .ولو فاتت
في ال�سفر يجب ق�ضا�ؤها ق�صر ًا ولو في الح�ضر.
و  -لو فاتت ال�صالة ،وكان في �أ ّول الوقت حا�ضر ًا ،وفي �آخره م�سافر ًا� ،أو
بالعك�س ،فيجب مراعاة �آخر الوقت ،ففي الأ ّول يق�ضي ق�صر ًا ،وفي عك�سه
ي�صلي تمام ًا لكن ال ينبغي ترك االحتياط بالجمع.
ز  -يتخ ّير الم�سافر مع عدم ق�صد الإقامة بين الق�صر والتمام في �أماكن �أربعة:
الأ ّول :الم�سجد الحرام.
النبوي.
الثاني :الم�سجد
ّ
الثالث :م�سجد الكوفة.
الح�سيني .والإتمام �أف�ضل.
الرابع :الحائر
ّ

وفي �إلحاق باقي م ّكة والمدينة بالم�سجدين �إ�شكال ،فالأحوط وجوب ًا((( اختيار
الق�صر.
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((( بل تلحق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالم�سجدين ،وعليه فيتخيّر فيهما �أي�ضاً.

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
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 من �شرائط ال�سفر ال�شرعي -غير ال�شروط ال�ستّة ال�سالفة في الدر�سال�سابق -ال�سابع� :أن ال يتّخذ ال�سفر عم ًال له.الثامن :الو�صول �إلى مح ّل
ّ
الترخ�ص .فال يجوز التق�صير قبل الو�صول �إليه.
لو �ص ّلى الم�سافر تمام ًا مكان الق�صر ،ففيه خم�س �صور. لو ن�سي ال�سفر ،وبد�أ بال�صالة تمام ًا ،وتذ ّكر في �أثنائها ،ف�إن كان قبلالدخول في ركوع الركعة الثالثة � ّأتم ال�صالة ق�صر ًا ،وال �شيء عليه .و�إن
تذ ّكر بعد ذلك بطلت �صالته ،ووجبت الإعادة مع �سعة الوقت لإدراك ولو
ركعة واحدة.
الميزان في الق�صر والتمام هو وقت الأداء. لو فاتت ال�صالة في الح�ضر يجب ق�ضا�ؤها تمام ًا ولو في ال�سفر .ولو فاتتفي ال�سفر يجب ق�ضا�ؤها ق�صر ًا ولو في الح�ضر.
 لو فاتت ال�صالة ،وكان في �أ ّول الوقت حا�ضر ًا ،وفي �آخره م�سافر ًا� ،أوبالعك�س ،فيجب مراعاة �آخر الوقت.
 يتخ ّير الم�سافر مع عدم ق�صد الإقامة بين الق�صر والتمام في �أماكنالنبوي .الثالث :م�سجد
�أربعة:الأ ّول :الم�سجد الحرام .الثاني :الم�سجد
ّ
الح�سيني .والإتمام �أف�ضل.
الكوفة .الرابع :الحائر
ّ

�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة

ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة

  رفاسملا ةالصصص

1اذكر ما م ّر في هذا الدر�س من بقية �شرائط ال�سفر ال�شرعي.2لو �ص ّلى الم�سافر تمام ًا مكان الق�صر فما هو حكمه؟3ما هو الميزان في الق�صر والتمام؟4لو فاتت ال�صالة في الح�ضر �أو في ال�سفر فكيف يجب ق�ضا�ؤها ؟5ل ��و فاتت ال�ص�ل�اة ،وكان في �أوّل الوق ��ت حا�ضر ًا ،وفي �آخ ��ره م�سافر ًا� ،أوبالعك�س ،ف�أيّ وقت يراعي؟

كن حذر ًا تجاه مكائد النف�س وال�شيطان
فيجب عليك بعد ك ّل عبادة �أن تتوب من تلك الأكاذيب ا ّلتي قلتها في ح�ضرة
اهلل تعالى ،وم ّما ن�سبته �إلى نف�سك دون دليل� .أال ترى �أنّ عليك �أن تتوب من قولك
و�أنت تقف �أمام اهلل قبل الدخول في ال�صالة } :ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ{(((}،ﯓﯔﯕﯖ
متوجهة �إلى فاطر ال�سماوات
ﯗﯘﯙﯚﯛ{((( .فهل وجوهكم ّ
والأر�ض؟ هل �أنتم م�سلمون وخال�صون من ال�شرك؟ هل �صالتكم وعبادتكم وحياتكم
ومماتكم هلل؟ �أال يبعث على الخجل -بعد هذا �-أن تقولوا في ال�صالة [الحم ُد هلل َر ِّب
العالمين]؟ فهل ح ّق ًا تق ّرون ب�أنّ المحامد ك ّلها هلل؟ ،في حين �أ ّنكم ُتق ّرون بالحمد
((( �سورة الأنعام ،الآية ،79 :الآية.162 :
((( �سورة الأنعام ،الآية ،79 :الآية.162 :
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[رب العالمين] يكون كذب ًا لأ ّنكم تق ّرون في الوقت
لعباده ،بل ولأعدائه؟� ،ألي�س قولكم ّ
نف�سه بالربوبية لغيره تعالى في هذا العالم� ،أفال يحتاج ذلك �إلى التوبة والخجل؟.
وحينما تقول } ﭢﭣﭤﭥ{ فهل تراك تعبد اهلل �أم تعبد بطنك
وفرجك؟ هل �أنت تطلب اهلل �أو الحور العين؟ هل تطلب العون من اهلل فقط؟ �إنّ
ال�شيء ا ّلذي ال ي�ؤخذ بعين االعتبار في الأعمال هو اهلل ،و�أنت �إذا ذهبت �إلى زيارة
بيت اهلل ،فهل �أنّ مق�صدك ومق�صودك هو اهلل ،و�أنّ مطلبك ومطلوبك هو �صاحب
البيت؟ وهل قلبك متر ّنم بقول ال�شاعر:
ولك ��ن ُح � ُّ�ب م ��ن �سك ��نَ الدي ��ارا
وم ��ا ُح � ُّ�ب الدي ��ار �شغف ��نَ َقلب ��ي
�أباحثٌ �أنت عن اهلل؟ �أتطلب �آثار جمال اهلل وجالله؟ �ألأجل �س ّيد المظلومين
ُتقيم العزاء؟ �ألأجله  Qتلطم على ر�أ�سك و�صدرك �أم لأجل الو�صول �إلى �آمالك
و�أمانيك؟ �أهي بطنك ا ّلتي تدفعك لإقامة مجال�س العزاء ،و�شهوة الظهور هي
ا ّلتي تدفعك للذهاب �إلى �صالة الجماعة ،وهوى النف�س هو ا ّلذي يج ّرك للمنا�سك
والعبادة؟.
فيا �أ ُّيها الأخ ،كن حذر ًا تجاه مكائد النف�س وال�شيطان ،و�أعلم �أ ّنه لن يدعك �أ ُّيها
الم�سكين ب�أن ت�ؤ ّدي عم ًال واحد ًا ب�إخال�ص ،وحتّى هذه الأعمال غير الخال�صة ا ّلتي
تق ّبلها اهلل تعالى منك بف�ضله ،ال يدعك -ال�شيطان �-أن ت�صل بها �إلى الهدف فتعمل
عم ًال تحبط به �أعمالك ك ّلها ،وتخ�سر حتى هذا النفع ب�سبب هذا العجب والتد ّلل في
غير موقعهّ .
وبغ�ض النظر عن ُبعد الو�صول �إلى اهلل ور�ضاه ،ف�إ ّنك لن ت�صل �إلى الج ّنة
وال �إلى الحور العين ،بل تخلد في العذاب وتع ّذب بنار الغ�ضب كذلك(((.

((( الأربعون حديثاً ،ج� ،1ص.85-84

الدرس
التاسع عشر:

ملاو تايآلا ةالص

صالة اآليات والميت

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل �أ�سباب وجوب �صالة الآياتووقت �أدائها وكيفيتها.
 �-أن يتع ّرف �إىل كيفية �صالة امليت و�شرائطها.205
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الأ ّول والثاني :ك�سوف ال�شم�س وخ�سوف القمر ،ولو جزئ ّي ًا ،و�إن لم يح�صل
منهما خوف.
الثالث :الزلزلة ،و�إن لم يح�صل منها خوف.
�سماوي ،كالريح ال�سوداء� ،أو الحمراء� ،أو ال�صفراء �أو
الرابع :ك ّل مخ ّوف
ّ
الظلمة ال�شديدة ،والنار ا ّلتي تظهر في ال�سماء وال�صيحة واله ّدة ،وغير
ذلك.
أر�ضي على الأحوط وجوب ًا((( ،كالخ�سف :ويعتبر في
الخام�س :ك ّل مخ ّوف � ّ
ح�صول الخوف �أن يكون عند غالب النا�س ،فلو لم يح�صل عند الغالب ،بل
ح�صل عند القليل ال تجب �صالة الآيات.
 - 2وقت أداء الكسوفين وغيرهما

�أ -وقت �صالة الك�سوفين من حين ال�شروع في الك�سوف �إلى ال�شروع في
االنجالء ،والأحوط وجوب ًا الإتيان بها قبل الأخذ في االنجالء ،ولو � ّأخر
((( الأقوى ذلك.

ملاو تايآلا ةالص

 -1أسباب الوجوب
تجب هذه ال�صالة على المك ّلف ،عند الأ�سباب التالية:
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عنه �أتى بال�صالة بدون ن ّية الأداء والق�ضاء ،بل بن ّية القربة المطلقة.
ب -في الزلزلة ونحوها ،م ّما ال ي�سع وقتها لل�صالة غالب ًا ،فهي من ذوات
الأ�سباب ال الأوقات ،فتجب ال�صالة عند ح�صول الآية ،ف�إن � ّأخرها ع�صيان ًا
فبعدها ما بقي العمر ،والك ّل �أداء.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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 - 3ثبوت اآلية
تثبت الآية ،ووقتها ،ومقدار مكثها ،بما يلي:

الوجداني.
الأ ّول :العلم
ّ
الثاني� :شهادة عدلين :بل ب�شهادة عدل واحد على الأحوط وجوب ًا(((.
الر�صدي ا ّلذي يطم�أنّ ب�صدقه.
الثالث :الإخبار
ّ
 - 4المك ّلف بصالة اآليات

�أ  -تجب هذه ال�صالة على ك ّل مك ّلف � ،اّإل الحائ�ض والنف�ساء ،فال يجب عليهما
الأداء �أو الق�ضاء للآية ا ّلتي ح�صلت �أثناء الحي�ض �أو النفا�س(((.
يخت�ص الوجوب بمن في بلد الآية ،فال تجب على غيرهم � ،اّإل �أهل المكان
ب-
ّ
المتّ�صل بمكان الآية ،بحيث يع ّد معه كالمكان الواحد فتجب.
ج� -إن لم يعلم بالك�سوف �أو الخ�سوف � اّإل بعد تمام االنجالء ،ففيها �صورتان:
الأولى� :إن كان الك�سوف لجميع القر�ص وجب الق�ضاء.
الثاني� :إن كان الك�سوف لبع�ضه ال يجب الق�ضاء.
�أ ّما �إذا علم بالك�سوف وترك ال�صالة ولو ن�سيان ًا ،يجب الق�ضاء على ّكل حال.
((( ي�شكل االكتفاء ب�شهادة العدل الواحد.
((( ه ��ذا ف ��ي الآيات الم�ؤقتة كالخ�سوف والك�سوف و�أما في الآيات غير الم�ؤقتة كالزلزلة ونحوها فيجب عليها الأداء بعد النقاء
من الحي�ض �أو النفا�س.

د� -إن لم يعلم ب�سائر الآيات حتّى م�ضى الزمان المتّ�صل بالآية ،فال يجب
�أدا�ؤها .و�إن علم بها و� ّأخر ال�صالة عمد ًا �أو ن�سيان ًا يجب الإتيان بها ما دام
العمر باقي ًا.
 - 5كيفيّة الصالة

يك ّبر مع الن ّيةّ ،ثم يقر�أ الفاتحة مع �سورة كاملةّ ،ثم يركعّ ،ثم يرفع ر�أ�سه،
يتم له خم�سة ركوعات ،قبل ك ّل
ويقر�أ الحمد و�سورةّ ،ثم يركع .وهكذا حتّى ّ
ركوع الحمد و�سورة .وبعد الركوع الخام�س ،يرفع ر�أ�سه بدون قراءةّ ،ثم ي�سجد
�سجدتينّ ،ثم يقف ،ويركع خم�س م ّرات ،قبل ك ّل ركوع يقر�أ الحمد و�سورةّ ،ثم
ي�سجد �سجدتين ،ويت�ش ّهد وي�س ّلم.

ملاو تايآلا ةالص

�صالة الآيات ركعتان ،في ك ّل واحدة منهما خم�سة ركوعات ،والمجموع ع�شرة
ركوعات :وتف�صيل ال�صالة:

ويجوز تفريق �سورة كاملة على الركوعات الخم�سة ،فيقر�أ بعد الحمد جزء �سورة،
ّثم يركعّ ،ثم يرفع ر�أ�سه ويقر�أ جزء ًا ثاني ًا من ال�سورة بدون الحمدّ ،ثم يركع ،وهكذا
تتم خم�سة ركوعات .على �أن ينهي ال�سورة قبل الركوع الخام�س .و�إذا انتهى من
حتّى ّ
ال�سورة قبل �أن ي�صل �إلى الركوع الخام�س يجب �إعادة الحمد و�سورة.
 - 6شرائط صالة اآليات
يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الفرائ�ض اليوم ّية .ويجوز لم�ص ّلي نوع من الآيات
االئتمام بم�ص ّلي نوع �آخر منها.
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الصالة على الميت
كيفية �صالة الميت

النبي
وهي خم�س تكبيرات .ي�أتي بعد الأولى بال�شهادتين .وبعد الثانية بال�صالة على ّ
مح ّمد و�آله  .Rوبعد الثالثة بالدعاء للم�ؤمنين والم�ؤمنات .وبعد الرابعة بالدعاء
للم ّيت .ثم يك ّبر الخام�سة وتنتهي ال�صالة .ويكفي في الأدعية الأربعة م�س ّماها.
ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة
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الأولى في ال�صالة على الم ّيت

الأولى �أن يقول الم�ص ّلي بعد التكبيرة الأولى�« :أ�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل ,وحده ال
�شريك له� ,إلهاً واحداً� ,أحداً ,فرداً� ,صمداً ,ح ّياً ,ق ّيوماً دائماً �أبداً ,لم ي ّتخذ �صاحبة
وال ولداً .و�أ�شهد � ّأن مح ّمداً عبده ور�سوله� ,أر�سله بالهدى ,ودين ّ
الحق؛ ليظهره
على الدِّين ك ِّلَه ولو كره الم�شركون».
ويمكن �إ�ضافة«:و�أ�شهد � ّأن ال�ساعة �آتية ال ريب فيهاّ ,
وان اهلل يبعث من في
القبور ,و�إليه الن�شور».
وبعد الثانية يقول«:ال ّله َّم �ص ّل على محمد و�آل مح ّمد ,وبارك على مح ّمد و�آل
وترحمت على �إبراهيم
مح ّمد ,وارحم مح ّمداً وال مح ّمد� ,أف�ضل ما �ص ّليت وباركت ّ
و�آل �إبراهيم� ,إ ّنك حميد مجيد ,و�صل على جميع الأنبياء والمر�سلين».
وبعد الثالثة يقول«:ال ّله ّم اغفر للم�ؤمنين والم�ؤمنات ,والم�سلمين والم�سلمات,
الأحياء منهم والأموات ,تابع ال ّله ّم بيننا وبينهم بالخيرات� ,إ ّنك على ك ّل �شيء قدير».
الم�سجى قدّامنا عبدك وابن عبدك ,وابن
وبعد الرابعة يقول«:ال ّله ّم � ّإن هذا
ّ
�أمتك ,نزل بك ,و�أنت خير منزول به ,ال ّله ّم �إ ّنك قب�ضت روحه �إليك ,وقد احتاج �إلى
غني عن عذابه ,ال ّله ّم �إ ّنا ال نعلم منه � اّإل خيراً ,و�أنت �أعلم به م ّنا,
رحمتك ,و�أنت ّ
ال ّله ّم �إن كان مح�سناً فزد في �إح�سانه و�إن كان م�سيئاً فتجاوز عن �س ّيئاته ,واغفر لنا

شرائط صالة الميّت
وهي �أمور:

ملاو تايآلا ةالص

وله ,ال ّله ّم اح�شره مع من اّ
يتوله ويح ّبه ,و�أبعده م ّمن يتب ّر�أ منه ويبغ�ضه ,ال ّله ّم
�ألحقه بنب ّيك ,وع ّرف بينه وبينه ,وارحمنا �إذا تو ّفيتنا يا �إله العالمين ,ال ّله ّم اكتبه
عندك في �أعلى ع ّليين ,اخلف على عقبه في الغابرين ,واجعله من رفقاء مح ّمد و�آله
الطاهرين ,ارحمه و�إ ّيانا برحمتك يا ارحم الراحمين ,ال ّله ّم عفوك عفوك عفوك».
الم�سجاة قدّامنا �أمتك.»...
وان كان الم ّيت امر�أة يقولّ �« :إن هذه
ّ
و�إن كان طف ًال دعا في الرابعة لأبويه ,ب�أن يقول« :ال ّله ّم اجعله لأبويه ولنا �سلفاً
وفرطاً و�أجراً».

الأ ّول :ن ّية القربة.
الثاني :تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام.
الثالث :ا�ستقبال الم�ص ّلي للقبلة مع الإمكان قائم ًا .و�أن يو�ضع الم ّيت �أمام
الم�ص ّلي ,م�ستلقي ًا على قفاه ,محاذي ًا للم�ص ّلي,و�أن يكون ر�أ�س الميت �إلى
يمين الم�ص ّلي ,ورجال الميت �إلى ي�سار الم�ص ّلي.
الرابع :عدم الحائل بين الم�صلي وبين الميت ,وال ب�أ�س بالنع�ش.
الخام�س� :أن ال يكون بينهما بعد مفرط على وجه ال ي�صدق الوقوف عليه � ,اّإل
في الم�أموم مع ات�صال ال�صفوف.
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ال�ساد�س� :أن ال يكون �أحدهما �أعلى من الآخر عل ّو ًا مفرط ًا.
ال�سابع� :أن تكون ال�صالة بعد التغ�سيل والحنوط والتكفين � ,اّإل من تع ّذر عليه
التجهيز ف ُي�ص ّلى عليه بدون ذلك.
الثامن� :أن يكون الميت م�ستور العورة مع عدم �إمكان التكفين.

شرائط المص ّلي وهي أمران
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الأول :الإيمان.
الثاني :ال تجزي �صالة ال�صبي المم ّيز (مع �صحتها ) عن المك ّلفين على
الأحوط وجوب ًا(((.
فت�صح �صالة المر�أة ولو على الرجل.
�أ -ال ي�شترط الذكورة,
ّ
ب -ال ي�شترط فيه الطهارة من الحدث والخبث ,وال �سائر �شروط ال�صالة
ذات الركوع وال�سجود .وال ترك موانعها � ,اّإل مثل القهقهة والتك ّلم فالأحوط
وجوب ًا تركها.
وجوب الصالة
تجب ال�صالة على ك ّل ميت م�سلم .وال تجوز على الكافر ب�أق�سامه ,وال تجوز على
من حكم بكفره م ّمن انتحل الإ�سالم .وتجب على �أطفال الم�سلمين حتّى ولد الزنا.
�ست �سنين قمر ّية.
وال�صالة واجبة على من �أكمل ّ
ّ
محل الصالة
مح ّلها بعد الغ�سل والتكفين ,وقبل الدفن.
بعض أحكام الصالة على الميت
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�أ -ال ت�سقط �صالة الميت عن المك ّلفين ما لم ي�أت بها بع�ضهم على وجه
ال�شك في �أ�صل الإتيان بها ُبني على عدم الإتيان .ومع ّ
�صحيح ,ومع ّ
ال�شك
ال�صحة.
ال�صحة حملت على
في
ّ
ّ
ب -من �أدرك الإمام في �أثناء ال�صالة جاز له الدخول معه ,وتابعه في
((( ال ي�شترط في ال�شخ�ص الم�صلّي على الميّت البلوغ ت�صحّ ال�صالة من ال�صبيّ �إذا كان مميّز ًا وتجزي عن الآخرين �أي�ضاً.

التكبير ,لكن ي�أتي بوظيفته من الدعاء ,ال بوظيفة الإمام ,وعندما ينتهي
الإمام ينفرد الم�أموم ويكمل ال�صالة.
ج -ال ي�سقط عن الم�أمومين �شيء من الأذكار والأدعية الواجبة.
خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
ملاو تايآلا ةالص

 تجب �صالة الآيات على المك ّلفين ،عند الأ�سباب التالية :الأ ّول والثاني:ك�سوف ال�شم�س وخ�سوف القمر ،ولو جزئ ّي ًا ،و�إن لم يح�صل منهما خوف.
�سماوي.
الثالث :الزلزلة ،و�إن لم يح�صل منها خوف .الرابع :ك ّل مخ ّوف
ّ
الخام�س:كل مخ ّوف �أر�ضي على الأحوط وجوب ًا.
 وقت �صالة الك�سوفين من حين ال�شروع في الك�سوف �إلى ال�شروع فياالنجالء.
 في الزلزلة ونحوها ،م ّما ال ي�سع وقتها لل�صالة غالب ًا ،فهي من ذوات الأ�سبابال الأوقات ،فتجب ال�صالة عند ح�صول الآية ،ف�إن � ّأخرها ع�صيان ًا فبعدها
ما بقي العمر ،والك ّل �أداء.
الوجداني.الثاني:
 تثبت الآية ،ووقتها ،ومقدارمكثها ،بما يلي:الأ ّول :العلمّ
الر�صدي ا ّلذي يطم�أنّ ب�صدقه.
�شهادة عدلين .الثالث :الإخبار
ّ
يخت�ص الوجوب بمن في بلد الآية ،فال تجب على غيرهم� ،إال �أهل المكان
ّ
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المتّ�صل بمكان الآية ،بحيث يع ّد معه كالمكان الواحد فتجب.
 كيف ّية ال�صالة� :صالة الآيات ركعتان ،في ك ّل واحدة منهما خم�سة ركوعات،والمجموع ع�شرة ركوعات.
كيفية �صالة الميت وهي خم�س تكبيرات .ي�أتي بعد الأولى بال�شهادتين .وبعد

ف����ي رح������اب ال���ص�ل�اة

النبي مح ّمد و�آله  .Rوبعد الثالثة بالدعاء للم�ؤمنين
الثانية بال�صالة على ّ
والم�ؤمنات .وبعد الرابعة بالدعاء للم ّيت .ثم يك ّبر الخام�سة وتنتهي ال�صالة.
ويكفي في الأدعية الأربعة م�س ّماها .هذه ال�صالة المخت�صرة ،والأولى فيها
ذكرناه في الدر�س.
�شرائط �صالة الم ّيت وهي �أمور:الأول :نية القربة .الثاني :تعيين الميت.
الثالث :ا�ستقبال الم�صلي للقبلة و�أن يو�ضع الم ّيت �أمام الم�ص ّلي ,م�ستلقي ًا على
قفاه ,محاذي ًا للم�ص ّلي ,و�أن يكون ر�أ�س الميت �إلى يمين الم�ص ّلي ,ورجال الميت
�إلى ي�سار الم�ص ّلي .الرابع :عدم الحائل بين الم�ص ّلي وبين الميت .الخام�س� :أن
ال يكون بينهما بعد مفرط .ال�ساد�س� :أن ال يكون �أحدهما �أعلى من الآخر عل ّو ًا
مفرط ًا .ال�سابع� :أن تكون ال�صالة بعد التغ�سيل والحنوط والتكفين .الثامن� :أن
يكون الميت م�ستور العورة.
 تجب ال�صالة على ك ّل ميت م�سلم .وال تجوز على الكافر ب�أق�سامه ,وال تجوزعلى من حكم بكفره م ّمن انتحل الإ�سالم .وتجب على �أطفال الم�سلمين
�ست �سنين قمر ّية.
حتّى ولد الزنا .وال�صالة واجبة على من �أكمل ّ
 ال ي�سقط عن الم�أمومين �شيء من الأذكار والأدعية الواجبة.�أ� � � � � � �س � � � � � �ئ � � � � � �ل � � � � � ��ة
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 -1ل ّأي الأ�سباب تجب �صالة الآيات؟
 -2ما هو وقت �صالة الآيات؟
 -3كيف تثبت الآية؟
 -4ما هي كيفية �صالة الآيات؟

 -5ما هي كيفية �صالة الميت؟
 -6ما هي �شرائط �صالة الميت؟
 -7ما هي �شرائط الم�ص ّلي؟

ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
�أ�سرار �صالة الآيات
ملاو تايآلا ةالص

�...أ ّما الآيات فا�ستح�ضر عندها �أحوال الآخرة وزلزالها ،وتكوير ال�شم�س والقمر
وظلمة القيامة ،ووجل الخالئق والتجائهم واجتماعهم في مواقف القيامة ،وخوفهم
من الأخذ والنكال والعقوبة ،و�أكثر من الدعاء واالبتهال بمزيد الخ�شوع والخ�ضوع
والخوف والوجل في النجاة من تلك ال�شدائد ،ور ّد النور بعد الظلمة ،والم�سامحة،
على الهفوة والزلة ،وتب �إلى اهلل من جميع ذنوبك و�أح�سن التوبة ع�سى �أن ينظر �إليك
و�أنت منك�سر النف�س ،مطرق الر�أ�س ،م�ستحي من التق�صير ،فيقبل توبتك ،ف�إ ّنه يقبل
ويحب النفو�س الخا�شعة.(((...
القلوب المنك�سرةّ ،

�أ�سرار �صالة الجنازة
�أ ّما الجنازة ف�أح�ضر عند م�شاهدتها وو�ضعها بين يديك ما قد خلفته من الأهل
والأوالد ،وتركته من الأموال ،وقدمت على اهلل تعالى �صفر اليدين من الجميع ،لم
ي�صحبها �إال الأعمال ال�صالحة ،وما تاجرته من �أعمال الآخرة الرابحة ،وت�أ ّمل بهجته
كيف قد ذهبت ،وجلدته كيف تح ّولت ،وعن قريب يمحو التراب �صورته ،وت�أكل الأر�ض
بهجته ،وما قد ح�صل له من يتم �أوالده ،وتر ّمل ن�سائه ،وت�ضييع �أمواله ،وخل ّو م�سجده
ومجل�سه ،وانقطاع �آثاره بعد طول �أمله وكثرة حيله وانخداعه ...وغفلته عن الدخول
((( �أ�سرار ال�صالة ،ال�شهيد الثاني� ،ص.208
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في هذا التراب ،والقدوم على ما �سطر عليه في الكتاب ،وركونه �إلى الق ّوة وال�شباب،
وا�شتغاله ع ّما بين يديه من الموت الذريع ،والهالك ال�سريع ،وكيف كان يتر ّدد وي�ش ّيع
غيره من الأموات،والآن قد ته ّدمت رجاله ومفا�صله ،وكيف كان ينطق وقد ف�سد
ل�سانه ،وكيف كان ي�ضحك وقد تغ ّيرت �أ�سنانه ،وكيف كان يد ّبر لنف�سه ما ال يحتاج
�إليه �إلى ع�شر �سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت � اّإل �شهر ًا �أو �أقل ،وهو غافل ع ّما
ُيراد به ،حتّى جاءه الموت فج�أة في وقت لم يحت�سبه فيه ،فقرع �سمعه نداء الج ّبار
�إ ّما الج ّنة �أو النار ،ولينظر في نف�سه �أ ّنه الآن مثله في غفلته ،و�ستكون عاقبته كعاقبته،
فلينه�ض حينئذ �إلى اال�ستعداد ،ولي�شتغل باكثارالزاد ،ف�إنّ الم�سافة بعيدة ،والعقبة
ك�ؤود (�شاقة) ،والخطر �شديد ،والندامة بعد الموت غير نافعة ،فهذا الفكر و�أمثاله
ح�صل ق�صر الأمل ,واال�ستعداد ب�صالح العمل.(((...
ُي ّ
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الدرس العشرون

يديعلاو ةعمجلا ةالص

صالة الجمعة والعيدين

األهداف
 �-أن يتع ّرف الطالب �إىل �شرائط �صالة اجلمعة ومنجتب عليه ووقتها.
 �-أن يتع ّرف �إىل كيفية �صالة العيدين.217
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 -2شرائطها

يديعلاو ةعمجلا ةالص

 -1وجوبها
تجب �صالة الجمعة في ع�صر الغيبة تخيير ًا بينها وبين �صالة الظهر .والجمعة
�أف�ضل ،والظهر �أحوط ا�ستحباب ًا.

الأ ّول :العدد ،و�أق ّله خم�سة �أحدهم الإمام ،فال تنعقد ب�أقل منه .ولو اجتمع
خم�سة ّثم تف ّرقوا في �أثناء الخطبة �أو بعدها قبل ال�صالة ،ولم يعودوا لم
تنعقد الجمعة .ولو تف ّرقوا �أثناء الخطبة ّثم عادوا ،ف�إن كان تف ّرقهم بعد
فت�صح .و�إن كان التف ّرق قبل تح ّقق الواجب ،ف�إن
تح ّقق م�س ّمى الواجب
ّ
طالت الم ّدة بحيث �أ�ض ّرت بالوحدة العرف ّية فيجب �إعادة الخطبة ،و�إن لم
و�صحت.
تطل الم ّدة تابعوا ّ
الثاني :الخطبتان ،وهما واجبتان ك�أ�صل ال�صالة ،وال تنعقد الجمعة بدونهما.
�أ  -يجب في ك ّل من الخطبتين:
219
 - 1التحميد.
 -2الأحوط وجوب ًا �أن يع ّقبه بالثناء عليه تعالى.
النبي مح ّمد �صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم في
 - 3الأحوط وجوب ًا ال�صالة على ّ
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الخطبة الأولى ،ويجب ذلك في الثانية.
 - 4يجب الإي�صاء بتقوى اهلل تعالى في الأولى ،وفي الثانية على الأحوط وجوب ًا.
 - 5يجب قراءة �سورة �صغيرة في الأولى ،وفي الثانية �أي� ًضا على الأحوط.
ب  -الأحوط وجوب ًا �إتيان الحمد وال�صالة في الأولى باللغة العرب ّية ،و�إن كان
الخطيب والم�ستمع غير عربي.
ج  -يجوز �إيقاع الخطبتين قبل زوال ال�شم�س ،بحيث �إذا فرغ منهما زالت
ال�شم�س .والأحوط ا�ستحباب ًا �إيقاعهما عند الزوال.
د  -يجب �أن يكون الخطيب قائم ًا وقت �إيراد الخطبة .وي�شترط وحدة الخطيب
والإمام .ويجب رفع ال�صوت في الخطبة بحيث ي�سمع العدد المعتبر.
هـ -يجب الإ�صغاء �إلى الخطبة .ويكره الكالم �أثناءها نعم لو كان التك ّلم
موجب ًا لترك اال�ستماع وفوات فائدة الخطبة لزم تركه.
ت�صح فرادى.
الثالث :الجماعة ،فال ّ
الرابع� :أن ال يكون هناك جمعة �أخرى وبينهما دون ثالثة �أميال(5،625كلم).
 - 3من تجب عليه
ي�شترط في وجوبها �أمور:
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الأ ّول :البلوغ.
الثاني :العقل.
الثالث :الذكورة.
الرابع :الحر ّية.
ت�صح �إمامة الجمعة من الم�سافر ،و�أ ّما الم�أموم
الخام�س :الح�ضر،فال ّ

الم�سافر فيمكنه ح�ضور الجمعة ويجزيه عن الظهر.
ال�ساد�س :ال�سالمة من العمى والمر�ض.
ال�سابع� :أن ال يكون �شيخ ًا كبير ًا.
الثامن� :أن ال يكون بينه وبين مح ّل �إقامة الجمعة �أزيد من فر�سخين:
والفر�سخ ي�ساوي 5،625كلم.

صالة العيدين« :الفطر» و«األضحى»
�أ -تجب مع ح�ضور �صاحب الأمر  Qوب�سط يده ,واجتماع �سائر ال�شرائط.
وت�ستحب في زمان الغيبة.
ب -يجوز �إتيانها جماعة برجاء المطلوب ّية ,ال بق�صد الورود .والعدد المطلوب
لالنعقاد خم�سة.
ج -وقتها من طلوع ال�شم�س �إلى الزوال .وال ُتق�ضى لو فاتت.
د� -صالة العيد ركعتان :يقر�أ في ك ّل منهما الحمد و�سورة .والأف�ضل �أن يقر�أ في
الأولى �سورة ال�شم�س ,وفي الثانية �سورة الغا�شية� .أو يقر�أ في الأولى �سورة
الأعلى  ,وفي الثانية �سورة ال�شم�س.
وبعد القراءة في الركعة الأولى خم�س تكبيرات ,بعد ك ّل تكبيرة قنوت  ,فتكون
خم�سة قنوتات .وبعد القراءة في الركعة الثانية �أربع تكبيرات ,بعد ك ّل تكبيرة قنوت,
فتكون �أربعة قنوتات.

يديعلاو ةعمجلا ةالص

 - 4وقتها
يدخل وقتها بزوال ال�شم�س ،والأحوط وجوب ًا عدم الت�أخير عن الأوائل العرف ّية من
الزوال ،ويمت ّد �إلى قدمين من فيء المتعارف من النا�س.
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هـ -يجزي في ك ّل قنوت ك ّل ذكر ودعاء  ,ولو �أتى بما هو معروف رجاء الثواب
ال ب�أ�س به  ,وكان ح�سن ًا ،وهو« :اللهم �أهل الكبرياء والعظمة  ,و�أهل الجود
والجبروت ,و�أهل العفو وال ّرحمة ,و�أهل التقوى والمغفرة� ,أ�س�ألك ّ
بحق
هذا اليوم  ,ا ّلذي جعلته للم�سلمين عيداً ولمح ّمدPذخراً و�شرفاً وكرامة
ومزيداً� ,أن ت�ص ّلي على مح ّمد و�آل مح ّمد ,و�أن ُتدخلني في ك ّل خير �أدخلت
فيه مح ّمداً و�آل مح ّمد (�صلواتك عليه وعليهم) ,اللهم �إ ّني �أ�س�ألك خير ما
�س�ألك به عبادك ال�صالحون و�أعوذ بك م ّما ا�ستعاذ منه عبادك المخل�صون».

و -ي�أتي الإمام بخطبتين بعد ال�صالة برجاء المطلوب ّية  ,ويجوز تركهما في
وي�ستحب فيهما الجهر للإمام وللمنفرد  ,والإ�صحار بها � اّإل
زمان الغيبة ,
ّ
في م ّكة  ,ويكره �أن ي�ص ّليها تحت ال�سقف.
ز -ال يتح ّمل الإمام فيها ما عدا القراءة.
ح -لو ّ
�شك في التكبيرات وهو في المح ّل بنى على الأق ّل.
ط -ال يجب �سجود ال�سهو  ,وال ق�ضاء الت�ش ّهد وال�سجدة المن�سيين.
وي�ستحب �أن يقول «:ال�صالة« ثالث م ّرات.
ي -لي�س فيها �أذان وال �إقامة ,
ّ

خ �ل ��ا�� � �ص � ��ة ال� � ��در�� � ��س
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 تجب �صالة الجمعة في ع�صر الغيبة تخيير ًا بينها وبين �صالة الظهر.والجمعة �أف�ضل ،والظهر �أحوط ا�ستحباب ًا.
 �شرائطها الأ ّول :العدد ،و�أق ّله خم�سة �أحدهم الإمام.الثاني :الخطبتان،وهما واجبتان ك�أ�صل ال�صالة ،وال تنعقد الجمعة بدونهما .ويجب الإ�صغاء
ت�صح فرادى.الرابع� :أن ال يكون هناك
�إلى الخطبة.الثالث :الجماعة ،فال ّ

 �صالة العيد ركعتان :يقر�أ في ك ّل منهما الحمد و�سورة .والأف�ضل �أن يقر�أ فيالأولى �سورة ال�شم�س  ,وفي الثانية �سورة الغا�شية� .أو يقر�أ في الأولى �سورة الأعلى ,
وفي الثانية �سورة ال�شم�س.
وبعد القراءة في الركعة الأولى خم�س تكبيرات  ,بعد ك ّل تكبيرة قنوت  ,فتكون
خم�س قنوتات .وبعد القراءة في الركعة الثانية �أربع تكبيرات  ,بعد ك ّل تكبيرة قنوت,
فتكون �أربع قنوتات.
 -ال يتح ّمل الإمام فيها ما عدا القراءة.

يديعلاو ةعمجلا ةالص

جمعة �أخرى وبينهما دون ثالثة �أميال(5،625كلم).
 ي�شترط في من تجب عليه �صالة الجمعة الأ ّول :البلوغ .الثاني :العقل.ت�صح �إمامة
الثالث :الذكورة .الرابع :الحر ّية .الخام�س :الح�ضر،فال ّ
الجمعة من الم�سافر،و�أما الم�أموم الم�سافر فيمكنه ح�ضور الجمعة
ويجزيه عن الظهر .ال�ساد�س :ال�سالمة من العمى والمر�ض :ال�سابع� :أن ال
يكون �شيخ ًا كبير ًا .الثامن� :أن ال يكون بينه وبين مح ّل �إقامة الجمعة �أزيد
من فر�سخين :والفر�سخ ي�ساوي 5،625كلم.
 جتب �صالة العيدين« :الفطر» و«الأ�ضحى» مع ح�ضور �صاحب الأمر Qوت�ستحب يف زمان الغيبة .يجوز �إتيانها
وب�سط يده  ,واجتماع �سائر ال�شرائط
ّ
جماعة برجاء املطلوب ّية  ,ال بق�صد الورود .والعدد املطلوب لالنعقاد خم�سة.
ووقتها من طلوع ال�شم�س �إىل الزوال .وال تق�ضى لو فاتت.
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1-1هل تجب �صالة الجمعة والعيدين؟
2-2ما هي �شرائط �صالة الجمعة؟
3-3على من تجب �صالة الجمعة؟
4-4ما هي كيفية �صالة العيدين؟
ل� � � �ل� � � �م� � � �ط � � ��ال� � � �ع � � ��ة
�أ�سرار �صالة العيد
�أ ّما العيد ف�أح�ضر في قلبك �أ ّنها في يوم ق�سمة الجوائز وتفرقة الرحمة ،و�إفا�ضة
المواهب على من ُق ِبل �صومه وقام بوظائفه ،و�أك ِثر من الخ�شوع في �صالتك واالبتهال
�إلى اهلل تعالى فيها وقبلها وبعدها في قبول �أعمالك ،والعفو عن تق�صيرك ،وا�ست�شعر
الحياء والخجلة من حيرة الر ّد والخذالن ،فلي�س ذلك اليوم بعيد لمن لب�س الجديد،
و�إ ّنما هو عيد لمن �أمن من يوم الوعيد ،و�سلم من النقا�ش والتهديد ،وا�ستحقّ ب�صالح
�أعماله المزيد ،وا�ستقبله بما ا�ستقبلت به يوم الجمعة من الوظائف والتنظيف
والتط ّيب وغيره من �أ�سباب الته ّي�ؤ والإقبال بالقلب على ر ّبك والوقوف بين يديه ع�سى
�أن ت�صلح للمناجاة والح�ضرة لديه ف�إ ّنه مع ذلك يوم �شريف ،وزمان منيف ،يقبل اهلل
فيه الأعمال وي�ستجاب فيه الدعوات ،فال تجعل فرحك فيه بما ال ُتخلق لأجله ،ولم
يجعل عيد ًا ب�سببه من الم�أكل والم�شرب واللبا�س وغير ذلك من متاع الدنيا البائرة،
ف�إ ّنما هو عيد لكثرة عوائد اهلل تعالى فيه على من عامله بمتاجر الآخرة(((.
((( �أ�سرار ال�صالة ،ال�شهيد الثاني� ،ص.207

