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اأجمعين،  الخلق  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  الع�لمين،  رّب  هلل  الحمد 

�سّيدن� وحبيب قلوبن� محّمد بن عبد اهلل وعلى اآله الطّيبين الط�هرين.

لقد حّث الإ�سالم على العلم، وطلب من الإن�س�ن اأن ي�ستزيد منه، فق�ل تع�لى: 

اأزداد فيه  اأتى علّي يوم ل  »اإذا   :P  ، وعن ر�سول اهلل 
(1(

{ٺ ٺ ٿ ٿ}

 
(2(

علماً يقّربني اإلى اهلل فال بارك اهلل لي في طلوع �سم�سه«.

ومن اأبرز العلوم اّلتي تقّرب من اهلل تع�لى معرفة اأحك�م الإ�سالم واآدابه، ومن 

هن� ق�ل الإم�م ال�س�دق Q: »ليت ال�سياط على روؤو�س اأ�سحابي حّتى يتفّقهوا 

.
(3(

في الحالل والحرام«

ُقِبل م�  ُقبلت  اإن  ين،  الدِّ اّلتي هي عمود  تع�لى ال�سالة  اإلى اهلل  ومّم� يقّرب 

واآدابه�  ال�سالة  ب�أحك�م  الهتم�م  ينبغي  لذلك  �سواه�،  م�  ُرّد  ُرّدت  واإن  �ِسواه� 

الب�طنية.

)1) �سورة طه، الآية: 114

)2) مجمع البي�ن،، ال�سيخ الطبر�سي، ج7، �ص 60.

)3) بح�ر الأنوار، العاّلمة المج�سلي، ج1، �ص 213.

المقّدمة



وفي م� يخ�ّص الأحك�م الفقهية قمن� بو�سع راأي �سم�حة ولّي اأمر الم�سلمين 

ال�سّيد الخ�منئي { في اله�م�ص اإذا خ�لف راأي الإم�م الخميني )ر�ص(.

وقد قمن� بعر�ص هذا الكت�ب على مكتب الوكيل ال�سرعي لل�سّيد الخ�منئي { 

في لبن�ن، فلهم جزيل ال�سكر على الهتم�م، ولكّل من �سعى في اإخراج هذا الكت�ب 

اإلى حّيز الوجود.

لنيل  لن�  ذخرًا  ويكون  العمل،  هذا  مّن�  يتقّبل  اأن  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  ن�س�أل 

ر�س�ه ور�س� �س�حب الع�سر والزم�ن|.
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 األهداف

ين التفّقه في الدِّ

الدرس األّول

ين - اأن يتعّرف الطالب اإىل اأهمية العلم والتفّقه يف الدِّ

اأن يعرف ملاذا ُيقّلد ومتى -

ب بعد الهجرة - اأن ُيدرك معنى وخطورة التعرُّ



10

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف



11

ا
ل قت

 ال
ي

 ف
 

م هد
لّ

ا

مقّدمة في العلم والتعلُّم 

بزي�دته:  يدعو  اأن  الإن�س�ن  واأمر  العلم،  طلب  على  الكريم  القراآن  حّث   لقد 

.
(1(

{ٺ ٺ ٿ ٿ  }

ين ومعرفة الحالل والحرام  وقد حّثت الرواي�ت عليه خ�سو�سً� التفّقه في الدِّ

روؤو�س  على  ال�سياط  »ليت  الرواية:  في  كم�   Qال�س�دق الإم�م  ق�ل  حّتى 

.
(2(

اأ�سحابي حّتى يتفّقهوا في الحالل والحرام«

فب�لعلم �س�ر العلم�ء ورثة الأنبي�ءQ، وهو في الحقيقة نوع من العب�دة. 

.
(3(

فعن ر�سول اهللP: »مجال�سة العلماء عبادة«

وق�ل لقم�ن لولده: »يا بني جال�س العلماء وزاحمهم بركبتيك فاإن اهلل عّز وجّل 

.
(4(

ُيحيي القلوب بنور الحكمة كما ُيحيي الأر�س بوابل ال�سماء«

وحرك�ته  الإن�س�ن  ت�سّرف�ت  جميع  لتكون  العلم  اّتب�ع  اإلى  الإ�سالم  دع�  وقد 

العلم�ء  اّتب�ع  خالل  من  والإيم�ن،  والهدى  ال�ستق�مة  بميزان  موزونة  و�سكن�ته 

وتقليدهم في الأحك�م ال�سرعية والم�س�ئل الدينية. 

)1) �سورة طه، الآية: 114.

)2) بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 1، �ص 213.

)3) م.ن، �ص 204.

)4) م.ن،  �ص 204.



12

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

لماذا نقّلد؟

اأ�سح�ب  اإلى  يرجعوا  اأن  و�سيرتهم  والواعين  الع�قلين  الن��ص  ع�دة  من  اإّن 

الخت�س��ص الموثوق بهم في الأمور اّلتي يحت�جون اإليه�. وهذا الرجوع في الفقه 

ُي�سّمى تقليدًا. ومن ب�ب المث�ل ف�إّن مراجعة الطبيب والتقّيد بتعليم�ته هو نوع من 

التقليد، الهدف منه هو ت�أمين حي�ة �سليمة و�سحية بعيدة عن الآلم والمنّغ�س�ت 

والأمرا�ص.

ولكن توجد اأمرا�ص من نوع اآخر، توؤذي الج�سد والروح معً�، وت�سّر ب�لإن�س�ن 

والمجتمع، وُتنذر ب�لعواقب الوخيمة في الآخرة.

اإّل  اأ�سراره�،  ب  وتجنُّ الخطيرة،  الأمرا�ص  هذه  من  �ص  التخلُّ يُمكن  ول 

بمراجعة اأطّب�ء الروح، والعمل ب�إر�س�داتهم وتوجيه�تهم.

الأحك�م  معرفة  على  القدرة  يملكون  الذين  الدين،  علم�ء  هم  الأطب�ء  وهوؤلء 

و�س�ئر  والحج  وال�سوم  ال�سالة  كيفية  لن�  فيبّينون  وال�سّنة،  القراآن  من  ال�سرعية 

الدني�  في  و�سالحن�  خيرن�  فيه  م�  اإلى  وير�سدونن�  الأخرى.  الدينية  الواجب�ت 

والآخرة. والرجوع اإلى المراجع العظ�م، واأخذ الأحك�م ال�سرعية منهم، والعمل به�، 

.
(1(

كّل ذلك ُن�سّميه تقليدًا. ق�ل تع�لى: {ۀ ۀ  ہ     ہ ہ            ہ   ھ  }

متى يجب علينا أن نُقلِّد؟

اإّن اهلل تع�لى لم ُيكلِّف الأطف�ل والمج�نين ب�إتي�ن ال�سالة وال�سوم ونحوهم� 

من التك�ليف، فهم ل يملكون القدرة على التمييز بين الحالل والحرام، ولذلك 

ف�إّن اهلل تع�لى ل يح��سبهم على ترك الواجب، ول يع�قبهم على فعل الحرام.

)1) �سورة الأنبي�ء، الآية: 7.
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وعن  يحتلم  حّتى  ال�سبّي  عن  القلم  »ُرفع   :Pالنبّي حديث  معنى  وهذا 

.
(1(

المجنون حّتى يفيق«

ين. ومن هن� فال يجب عليهم اأن ُيقّلدوا اأحدًا في اأمور الدِّ

وُيحّمله  ب�لتكليف  ُيكرمه  �سبح�نه  اهلل  ف�إّن  والع�قل،  الب�لغ  الإن�س�ن  اأّم� 

الم�سوؤولية لأّنه �س�ر اأهاًل له� وُيح��سبه على ترك ال�سالة وال�سوم وغيرهم� من 

الواجب�ت وعلى فعل المحّرم�ت.

و7  �سنة   14( قمرية  �سنة  ع�سرة  خم�ص  بلوغه  عند  مكّلفً�  الإن�س�ن  وُي�سبح 

بنب�ت  ذلك،  قبل  مكّلفً�  ُي�سبح  وقد  ذكرًا،  ك�ن  اإذا  تقريبً�(  ميالدية  اأ�سهر 

ال�سعر الخ�سن على الع�نة، اأو ب�لحتالم، وببلوغ ت�سع �سنين قمرية )8 �سنوات 

يجب  مكّلفً�،  الإن�س�ن  اأ�سبح  ف�إذا  اأنثى،  ك�ن  اإذا  تقريبً�(  ميالدية  اأ�سهر  و9 

مط�بقة  ومع�مالته  عب�داته  جميع  ويجعل  الفقه�ء،  من  الأعلم  ُيقّلد  اأن  عليه 

لفت�وى المرجع الأعلم.

ين  المجاهدون والتفّقه بالدِّ

في  ف�لمتفّقه  المج�هد،  عند  اأ�س��سية  ثق�فية  خلفّية  الدين  في  ه  التفقُّ ُيمّثل 

�سبيل  في  للمج�هد  اأّن  وبم�  وحدوده�،  و�سوابطه�  بواجب�ته  اأعرف  دينه  اأمر 

اهلل تع�لى دورًا في اأداء الر�س�لة من خالل تقديمه لالأّمة نموذج العط�ء والبذل 

الحقيقيين في �سبيل اهلل تع�لى، ك�ن لزامً� عليه اأن يكون على بّينه وب�سيرة من 

اأمره كم� يقول اهلل تع�لى: {ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

.
(2(

ڑ  ک ک ک ک  گ  }

)1) المعتبر، المحقق الحلي، ج 2، �ص 403.

)2) �سورة يو�سف، الآية: 108.
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فعلى المج�هدين اأن يتفقّهوا في الدِّين، التزام�ً منهم بو�سية الر�سول الأكرم

.
(1(

ين الفقه« P حيث يقول: »لكّل �سيء عماد، وعماد هذا الدِّ

التعرُّب بعد الهجرة

ب �سكنى الب�دي���ة وكلمة:  ب بع���د الهج���رة، والتع���رُّ م���ن كب�ئر الذن���وب التعرُّ

ين واآدابه واأحك�مه، ول  »اأعراب���ي« ُتطلق على �س�كن الب�دية اّلذي ل معرفة له ب�لدِّ

ُيب�لي بذلك، »والهجرة« معن�ه� ترك الب�دية والمجي ء اإلى مراكز الإ�سالم، لأجل 

التديُّن بدين اهلل ومعرفة اأحك�مه.

ين،  ب بعد الهجرة: هو اأن يعود اإلى و�سعه ال�س�بق من الجهل، والالمب�لة ب�لدِّ والتعرُّ

{ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک 

.
(2(

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ  ڱڱ ڱ ں}

من موارد التعرُّب بعد الهجرة:

قلن� اإنَّ العرب البدو و�س�كني ال�سحراء ُيق�ل لهم: الأعراب، وحيث اإّنهم نتيجة بعدهم 

عن المركز الإ�سالمي وعدم وجودهم في المجتمع الإ�سالمي، محرومون من المع�رف 

هم القراآن الكريم: الدينية، ومن تعلم الم�س�ئل والأحك�م ال�سرعية والعمل به�، لذا ذمَّ

ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

.
(3(

ہ ہ ہ}
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  {ھ  

.
(4(

ۆ ۈ ۈ  }

مة المجل�سي، ج 1، �ص 216. )1) بح�ر الأنوار، العاّلّ

)2) �سورة الن�س�ء، الآية: 97.

)3) �سورة التوبة، الآية: 97.

)4) �سورة التوبة، الآية: 98.
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{ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  يقول:  بعده�  الآية  وفي 

ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ   وئ      وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  
.

(1(

ۈئ ېئېئ ېئ     ىئ ىئ   ىئ  }
ب لي�ص بذاته مذمومً� بل  ي�ستف�د من الآيتين ال�س�بقتين في ذمِّ الأعراب: اأنَّ التعرُّ

مذّمته من جهة فقدان الإيم�ن والجهل ب�أحك�م اهلل، وعدم ال�ستف�دة منه� في العمل، 

كم� ج�ء في الآية الث�لثة المتقّدمة اأنَّ بع�ص الأعراب موّفقون لالإيم�ن والعمل، وهم 

مورد المدح والوعد ب�لرحمة.

بن�ًء على ذلك ف�لإمتن�ع عن تح�سيل المع�رف الدينية، وتعّلم الم�س�ئل ال�سرعية 

والمع�رف  الحق�ئق  فيه�  يتعّلم  اّلتي  الدينية  المجتمع�ت  عن  والبتع�د  ال�سرورية، 

والم�س�ئل الدينية ال�سرورية هو في الحقيقة تعّرب.

ين، فاإنَّه من لم يتفّقه منكم في  عن الإم�م ال�س�دقQ: »تفّقهوا في الدِّ

.
(2(

ين فهو اأعرابّي...« الدِّ

وعنهQ: »عليكم بالتفّقه في دين اهلل ول تكونوا اأعراباً، فاإّنه من لم يتفّقه 

.
(3(

في دين اهلل لم ينظر اهلل اإليه يوم القيامة ولم يزكِّ له عماًل«

ب اأي�سًا: بل اإنَّ عدم العمل بعد العلم تعرُّ

ذكر المحدث الفي�ص الك��س�ني في كت�ب الوافي: اأّنه ل يبعد �سدق عنوان الأعرابي 

على من تعّلم الآداب وال�سنن ال�سرعية ولكّنه لم يعمل به�...

وروي عن الإم�م اأمير الموؤمنينQ: »يقول الرجل هاجرت ولم يهاجر اإّنما 

ولم  الرجل جاهدت  ويقول  بها،  ياأتوا  ولم  ال�سيئات  يهجرون  الذين  المهاجرون 

)1) �سورة التوبة، الآية: 99.

)2) الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 1، �ص 31.

)3) م.ن، ج 1، �ص 31.
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اأقوام فيحّبون  اإّنما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدو، وقد يقاتل  يجاهد 

.
(1(

القتال ل يريدون اإّل الذكر«

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

ه  -لقد حّث القراآن الكريم والرواي�ت ال�سريفة على طلب العلم خ�سو�سً� التفقُّ

ين ومعرفة الحالل والحرام. في الدِّ

اأ�سح�ب  اإلى  يرجعوا  اأن  و�سيرتهم  والواعين  الع�قلين  الن��ص  ع�دة  -اإّن من 

ون فيه�. وهذا الرجوع  الخت�س��ص الموثوق بهم في الأمور اّلتي ل يخت�سّ

ين ُي�سّمى تقليدًا.  في الفقه اإلى علم�ء الدِّ

 -اإّن اهلل تع�لى لم يكّلف الأطف�ل والمج�نين، اأّم� الإن�س�ن الب�لغ والع�قل، ف�إن 

اهلل �سبح�نه يكرمه ب�لتكليف.

- ُي�سبح الإن�س�ن مكّلفً� عند بلوغه خم�ص ع�سرة �سنة قمرية  اإذا ك�ن ذكرًا، 

�سنين قمرية   ت�سع  اأو  ب�لحتالم.  اأو  الع�نة،  الخ�سن على  ال�سعر  بنب�ت  اأو 

اإذا ك�ن اأنثى، ف�إذا اأ�سبح الإن�س�ن مكّلفً�، فيجب عليه اأن يقّلد الأعلم من 

الفقه�ء، ويجعل جميع عب�داته ومع�مالته مط�بقة لفت�وى المرجع الأعلم.

فعلى  المج�هد،  عند  اأ�س��سية  ثق�فية  خلفية  ين  الدِّ في  ه  التفقُّ ُيمّثل   - 

ين. المج�هدين اأن يتفّقهوا في الدِّ

ب �سكنى الب�دية وكلمة: »اأعرابي»  ب بعد الهجرة، والتعرُّ -من كب�ئر الذنوب التعرُّ

ول  واأحكامه،  واآدابه  ين  بالدِّ له  معرفة  ل  اّلذي  البادية  �ساكن  على  تطلق 

ُيبالي بذلك، »والهجرة» معناها ترك البادية والمجي ء اإلى مراكز الإ�سالم، 

)1) م�ستدرك �سفينة البح�ر، ال�سيخ علي النم�زي ال�س�هرودي، ج 10، �ص 488.



17

ا
ل قت

 ال
ي

 ف
 

م هد
لّ

ا

ب بعد الهجرة: هو اأن يعود  ن بدين اهلل ومعرفة اأحكامه.والتعرُّ لأجل التديُّ

ين. اإلى و�سعه ال�سابق من الجهل، والالمبالة بالدِّ

ال�سرورية،  ال�سرعية  الم�س�ئل  وتعّلم  الدينية،  المع�رف  تح�سيل  عن  -المتن�ع 

والبتع�د عن المجتمع�ت الدينية اّلتي يتعّلم فيه� الحق�ئق والمع�رف والم�س�ئل 

الدينية ال�سرورية هو في الحقيقة تعّرب.

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

اذكر اآية ورواية تدّلن على اأهّمية العلم.1- 

لم�ذا ُنقلِّد؟2- 

متى يجب علين� اأن ُنقلِّد؟3- 

ب بعد الهجرة؟4-  م�ذا نعني ب�لتعرُّ

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

عالمات اأهل الفقه والفل�سفة

الحق�ئق  واإدراك  ين  الدِّ في  ه  التفقُّ يق�سدون  -الذين  والعقل  الفقه  لأ�سح�ب 

-اأي�سً� عالم�ت واآث�ر...منه�:

 اأّنه ينجم عن هذا العلم في قلبه الحزن والهّم والنك�س�ر، ومن الوا�سح اأّن هذا 

النك�س�ر والفزع ل يكون لأجل الأمور الدنيوية الدنّية الزائلة، بل اإّنه ن�جم عن الخوف 

من المع�د، والتق�سير في وظ�ئف العبودية. واإّن النك�س�ر والحزن م�س�فً� اإلى اأّنهم� 

بوظ�ئف  للنهو�ص   
ً
ومن�س�أ النف�ص،  لإ�سالح  مبدءًا  يكون�ن  ويجّلي�نه،  القلب  ُينيران 

ف قلبه  العبودية. واإّن هذا النور -نور القلب -ي�سلب ال�سكون والقرار من النف�ص، وُيعرِّ
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على الحّق �سبح�نه وعلى دار كرامته. ويجعله م�ستمتعً� في من�ج�ته مع الحّق المتع�لي 

فُيحيي لي�ليه ويقوم بوظ�ئف العبودية. كم� ق�ل Q: »َقْد َتَحنََّك في ُبْرُن�ِسِه، َوقاَم 

اللَّْيَل في ِحْنِد�ِسِه» فاإّن الجملة الأولى كناية عن مالزمة العبادة.

ومن عالم�ت هذا الع�ِلم الرّب�ني اأّنه رغم قي�مه الك�مل بوظ�ئف العبودية يعي�ص 

اأو  ق��سر  ب�أّنه  ي�سعر  وظ�ئفه،  اأّدى  كّلم�  اأّنه  اإلى  يهديه  العلم  نور  لأّن  الفزع،  ح�لة 

فيكون  نعمه وحقيقة عب�دته.  �سكر  اأن يخرج من م�سوؤولية  ي�ستطيع  واأّنه ل  ر،  مق�سّ

قلبه مملوءًا من الخوف والخ�سية. وقد ق�ل الحّق جّل جالله فيهم: {ۋ ۋ ۅ 

(2(

.
(1(

ۅ ۉ ۉې   }

)1) �سورة ف�طر، اآية: 28.

)2) الأربعون حديثً� ،الإم�م الخميني،ج1،�ص419.
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل معنى التقليد وبع�س م�سائله -

د �سرائط مرجع التقليد - اأن ُيعدِّ

اأن يتعّرف اإىل معنى العدالة وطرق ثبوتها -

التقليد

الدرس الثاني
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تعريف التقليد

التقليد: هو العمل م�ستندًا اإىل فتوى فقيه معّي. واأّم� التعلُّم فهو طريق اإىل 

به�  للعمل  ب�لفتوى  والأخذ  اللتزام  يكون جمّرد  ول  التقليد.  هو  ولي�ص  التقليد، 

حمّققً� للتقليد.

تو�سيح باملثال: اإذا نوى مكّلف اأن ُيقلِّد مرجعً� معّينً� بكّل م�س�ئله اأو تعّلمه�، 

فال ُيعترب هذا تقليدًا؛ لأّن العمل بهذه امل�س�ئل )الفت�وى( مل يتحّقق.

وجوب التقليد

اأ - يجب على كّل مكّلف، غير ب�لغ مرتبة الجته�د، اأن يكون مقلِّدًا اأو محت�طً�، 

في جميع عب�داته ومع�مالته، بل في جميع ع�دّي�ته، بل في كّل فعل ي�سدر 

منه، اإّل م� ي�أتي في الم�س�ألة الت�لية.

اّلتي يكون فيه� الحكم �سرورّيً�  الم�س�ئل  اأو الحتي�ط في  التقليد  ب - ل يجب 

)بديهّيً�(، كوجوب ال�سالة، وحرمة �سرب الخمر، وا�ستحب�ب زي�رة المر�سى.

ج- بم� اأّنه ل يعرف موارد الحتي�ط اإّل القليل، فلذا ينح�سر امتث�ل التك�ليف 

.
(1(

في اأغلب الم�س�ئل ال�سرعّية ب�لتقليد

)1) حي���ث اإّن العم���ل ب�لإحتي�ط موقوف على معرف���ة موارده وكيفّية الإحتي����ط و�سرف الوقت الأزيد ف�لأول���ى للمكلف اأن يقّلد 

المجتهد الج�مع لل�سرائط.
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العمل من دون تقليد

تحّقق  اإذا  اإّل  ب�طل،  احتي�ط  ول  تقليد  دون  الملتفت من  ر  المق�سِّ الج�هل  عمل 

�سرط�ن:

1- اإذا اأتى ب�لعمل العب�دي برج�ء اإدراك الواقع.

2 - اإذا انطبق عمله على الواقع، اأو انطبق عمله على فتوى من يجوز تقليده.

شرائط مرجع التقليد

ي�سترط في مرجع التقليد اأمور ع�سرة، وهي:

1 - الجته�د، وهو  القدرة على ا�ستنب�ط الأحك�م من المدارك المقّررة.

2- البلوغ.

3 - العقل.

4- الإيم�ن، بمعنى اأن يكون اثني ع�سرّيً�.

5- الذكورة.

6- ال�سبط، فال ي�سّح تقليد من يزيد ن�سي�نه عن المتع�رف.

7- طه�رة المولد ب�أن ل يكون متوّلدًا من الزن�.

مجتهد  تقليد  ح�سل  لو  نعم،   .
(1(

ابتداًء المّيت  تقليد  يجوز  فال  الحي�ة،   -  8

اأن يكون  حّي، ثّم م�ت )ذلك المجتهد(، فيجوز البق�ء على تقليده، ب�سرط 

البق�ء بفتوى الحّي، فال يجوز البق�ء على تقليد المّيت اإّل بفتوى الحّي، ونحن 

ب�لرجوع اإلى الق�ئد الخ�منئي )حفظه اهلل(نجد فتواه: اأّن المقلِّد مخّير بين 

ثالثة اأمور، وهي:

)1) على الأحوط وجوبً� »ال�سيد الق�ئد«.
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اأ - يجوز البق�ء على تقليد المّيت، في جميع الم�س�ئل اإذا ك�ن قد تحقق العمل 

منه ولو في بع�سه� ولكّن الأحوط ا�ستحب�بً� العدول اإلى الحي اإذا ك�ن هو 

الأعلم.

هو  المّيت  ك�ن  لو  حّتى  الم�س�ئل،  جميع  في  الحّي  اإلى  العدول  ويجوز  ب- 

الأعلم، ب�سرط تحّقق العمل، لأّن الق�سد ل يكفي لتحّقق التقليد، بل ل بّد 

من العمل.

ب�أن يبقى على تقليد المّيت ببع�ص  ج - ويجوز التبعي�ص بين المّيت والحّي، 

الم�س�ئل، ويعدل اإلى الحّي ببع�ٍص اآخر، لكّنه اإذا عدل اإلى الحّي ل يجوز له 

الرجوع اإلى المّيت فيم� عدل فيه.

9- اأن يكون ع�دًل، وي�سترط اأي�سً� اأن يكون ورعً� في دين اهلل، بل غير مكّب على 

الدني�، ول حري�سً� على تح�سيله�، ج�هً� وم�ًل، على الأحوط وجوبً�.

وفي الحديث عن الإم�م الح�سن الع�سكري Q:»من كان من الفقهاء �سائناً 

لنف�سه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر موله، فللعوام اأن يقّلدوه«.

اأ - معنى العدالة

العدالة: ملكة )قّوة نف�س�نّية( را�سخة، ب�عثة على التقوى، من ترك املحّرم�ت 

وفعل الواجب�ت.

اأو الإ�سرار على ال�سغ�ئر، بل ب�رتك�ب ال�سغ�ئر  وتزول حكمً� ب�رتك�ب الكب�ئر، 

دون اإ�سرار، على الأحوط وجوبً�.

وتعود )العدالة( ب�لتوبة، اإذا ك�نت الملكة المذكورة ب�قية.

ب - طرق ثبوت العدالة

تثبت العدالة ب�لطرق الت�لية:
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1 - المع��سرة المفيدة للعلم اأو الطمئن�ن.

2 - ال�سي�ع المفيد للعلم.

3- �سه�دة عدلين.

وح�سور  والط�ع�ت،  ال�سرعّي�ت  على  والمواظبة  الظ�هر،  ح�سن  يكفي  بل   -4

الجم�ع�ت ونحوه�، وهذا حّجة ولو لم يح�سل منه العلم اأو الظّن.

10 - الأعلمّية، على الأحوط وجوبً� مع الإمك�ن، ويجب الفح�ص عن الأعلم. واإذا 

قّلد غير الأعلم ف�لأحوط وجوبً� العدول اإلى الأعلم.

واإذا قّلد الأعلم، ثّم �س�ر غيره اأعلم منه، ف�لأحوط وجوبً� العدول اإلى من �س�ر 

اأعلم منه. ويجب تقليد الأعلم في م�س�ألة تقليد الأعلم.

اأ - المراد من الأعلم

الأعلم من يكون اأعرف ب�لقواعد والمدارك للم�س�ألة، واأكثر اّطالعً� على الأخب�ر، 

واأجود فهمً� له�. والح��سل: اأن يكون اأجود ا�ستنب�طً�. والمرجع في تعيين الأعلم اأهل 

الخبرة وال�ستنب�ط.

ب - طرق ثبوت الجتهاد والأعلمّية

تثبت الأعلمّية والجته�د ب�إحدى الطرق الت�لية:

1 - الختب�ر، اإذا ك�ن المكّلف من اأهل الخبرة.

2- ال�سي�ع المفيد للعلم.

3- �سه�دة عدلين من اأهل الخبرة.

 العدول في التقليد
اأ - اإذا عر�ص للمجتهد الج�مع ل�سرائط التقليد م� يوجب فقده لل�سرائط، من 

ف�سق، اأو جنون، اأو ن�سي�ن زائد عن المتع�رف، اأو نحو ذلك، يجب العدول 

اإلى الج�مع له�.
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ب- اإذا قّلد من لي�ص اأهاًل للتقليد، يجب العدول اإلى من هو اأهل للتقليد.

ج - اإذا لم يكن لالأعلم فتوى في م�س�ألة من الم�س�ئل، يجوز الرجوع في تلك 

.
(1(

الم�س�ألة اإلى غيره، مع رع�ية الأعلم ف�لأعلم على الأحوط وجوبً�

الشّك في صّحة التقليد

اإذا �سّك المكّلف في اأّن اأعم�له ك�نت عن تقليد �سحيح اأم ل؟ يجوز له البن�ء على 

ال�سّحة في اأعم�له ال�س�بقة، وفي الالحقة يجب عليه الت�سحيح.

طرق معرفة الفتوى

كيفّية اأخذ الم�س�ئل من المجتهد على اأنح�ء ثالثة:

1 - ال�سم�ع من المجتهد مب��سرة.

2 - نقل العدل الواحد، بل يكفي نقل �سخ�ص واحد اإذا ك�ن ثقة ُيطم�أّن بقوله.

3- الرجوع اإلى ر�س�لته العملّية، اإذا ك�نت م�أمونة من الغلط.

المسائل الّتي يجب تعّلمها

اأ - يجب تعّلم م�س�ئل ال�سّك وال�سهو وغيره� مّم� هو محّل البتالء غ�لبً�، اإّل 

اإذا اطم�أّن المكّلف من نف�سه بعدم البتالء به�.

ب - يجب تعّلم اأجزاء العب�دات الواجبة، و�سرائطه�، وموانعه�، ومقّدم�ته�. 

وف�قد  وال�سرائط،  الأجزاء  لجميع  واجد  عمله  اأّن  اإجم�ًل  علم  لو  نعم، 

للموانع، �سّح واإن لم يح�سل له العلم التف�سيلّي.

تساوي المجتهدين في العلم

اإذا ت�س�وى المجتهدان في العلم، فقد اأج�ز الإم�م الخ�منئي )حفظه اهلل( التخيير 

)1) اأوجب الإم�م الخ�منئي{ في هذه الح�لة الرجوع اإلى فت�وى الإم�م الخميني )ر�سوان اهلل عليه(، نعم ل م�نع من العمل 

ب�لإحتي�ط في هذه الح�لة اأي�سً�.
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بينهم� ابتداًء، ف�إذا تّم اختي�ر اأحدهم� ل يجوز العدول اإلى الآخر على الأحوط وجوبً� 

فيم� قّلد فيه، اإّل اإذا �س�ر الث�ني اأعلم منه. ويجوز تقليد الآخر فيم� لم يتحّقق تقليده 

فيه.

 معنى مصطلح األحوط

اأ - يتخّير المكّلف في الحتي�ط الوجوبّي بين العمل ب�لحتي�ط، اأو الرجوع اإلى 

الغير، الأعلم ف�لأعلم على الأحوط وجوبً�.

ب - يتخّير المكّلف في الحتي�ط ال�ستحب�بّي بين فعل الحتي�ط اأو تركه ول 

يجوز له الرجوع اإلى الغير.

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

- التقليد: هو العمل م�ستندًا اإلى فتوى فقيه معّين.

- يجب على كّل مكّلف، غير ب�لغ مرتبة الجته�د، اأن يكون مقلِّدًا اأو محت�طً�،ول 

ي�سّح عمله بدون ذلك اإّل اإذا ط�بق عمله الواقع اأو فتوى من يجوز الرجوع اليه.

- ي�سترط في مرجع التقليد اأمور ع�سرة، وهي: الجته�د، البلوغ، العقل، الإيم�ن، 

الذكورة، ال�سبط، اأن ل يكون متوّلدًا من الزن�، الحي�ة، العدالة، الأعلمّية على الأحوط 

وجوبً�.

- تثبت الأعلمّية والجته�د ب�إحدى الطرق الت�لية:

1 - الختب�ر، اإذا ك�ن المكّلف من اأهل الخبرة.

2- ال�سي�ع المفيد للعلم.

3- �سه�دة عدلين من اأهل الخبرة.

- كيفّية اأخذ الم�س�ئل من المجتهد على اأنح�ء ثالثة:
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1 -ال�سم�ع من المجتهد مب��سرة.

2 -نقل العدل الواحد، بل يكفي نقل �سخ�ص واحد اإذا ك�ن ثقة ُيطم�أّن بقوله. 

3 -الرجوع اإلى ر�س�لته العملية، اإذا ك�نت م�أمونة من الغلط.

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

بم�ذا يتحّقق التقليد؟1- 

هل ي�سّح العمل دون تقليد؟2- 

م� هي �سروط مرجع التقليد؟3- 

م� هي طرق ثبوت الأعلمية؟4- 

كيف ت�أخذ الم�س�ئل من المجتهد؟5- 

م�ذا تعني العدالة في المرجع؟6- 

هل يجوز العدول دفعة واحدة من المّيت اإلى الحّي في جميع الم�س�ئل؟7- 

هل يجوز التبعي�ص بين المت�س�ويين في العلم؟8- 
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة
 

من الكبائر

الكب�ئر اأمور، منه�:

1 - ال�سرك ب�هلل.  2- الي�أ�ص من روح اهلل.  3 - الأمن من مكر اهلل.  4 - عقوق 

الوالدين.  5- قتل النف�ص المحترمة. 6 - قذف المح�سنة )اته�م العفيفة ب�لزن�(.  7- 

اأكل م�ل اليتيم ظلمً�. 8 - الفرار من الزحف.  9 - اأكل الرب�. 10- الزن�.  11- اللواط. 

 تع�لى كذبً�. 14 - منع الزك�ة المفرو�سة.  15- �سه�دة 
َّ

12 - ال�سحر.  13- الحلف ب�هلل

د  الزور. 16 - كتم�ن ال�سه�دة، اإذا طلبه� الح�كم ال�سرعّي. 17- �سرب الخمر.  18- تعمُّ

ترك ال�سالة. 19- نق�ص عهد اهلل. 20- قطيعة الرحم )بمعنى ترك التوا�سل معه من 

كّل وجه، في مق�م ُيتع�رف فيه ذلك(. 21 - التعرُّب بعد الهجرة )اأي الهجرة اإلى البالد 

ين بمعنى اأّن من يه�جر يقّل دينه(. 22 - ال�سرقة.  23- اإنك�ر م� اأنزل  اّلتي يقّل فيه� الدِّ

اهلل. 24 - الكذب على اهلل تع�لى، اأو على ر�سولهP، اأو على الأو�سي�ء R )بمعنى 

اأن نن�سب اإليهم م� لم يقولوه مع علمن� ب�أّنهم لم يقولوه(. 25- اأكل الميتة.  26- اأكل 

الدم.  27- اأكل لحم الخنزير. 28- اأكل م� اأهّل به لغير اهلل.  29- القم�ر. 30- اأكل 

ثمن الميتة.  31- اأكل ثمن الخمر. 32 - اأكل ثمن الم�سكر.  33 - اأكل اأجر الزانية. 

34 - اأكل الر�سوة للق��سي على الحكم ولو ب�لحّق. 35- اأكل اأجر الك�هن )المخبر عن 

�سيب من اأعم�ل الولة الظلمة. 37 - 
ُ
الغيب بزعم اإخب�ر بع�ص الجّن له(. 36 - اأكل م� اأ

البخ�ص في المكي�ل والميزان. 38 - معونة الظ�لمين، والركون اإليهم، والولية لهم. 39 

- حب�ص الحقوق )ك�لخم�ص( من غير ع�سر. 40- الكبر. 41 - الإ�سراف والتبذير. 42- 

ال�ستخف�ف ب�لحّج. 43 - المح�ربة لأولي�ء اهلل. 44 - ال�ستغ�ل ب�لغن�ء. 45- الإ�سرار 

على الذنوب ال�سغيرة. 46- الغيبة. 47 البهت�ن على الموؤمن. 48- �سّب الموؤمن، واإه�نته، 

واإذلله. 49- النميمة بين الموؤمنين بم� يوجب الفرقة بينهم. 50 - ال�سعي بين اثنين 

لجمعهم� على العالقة المحّرمة. 51- الرياء. 52- الغ�ّص للم�سلمين.
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل واجبات الو�سوء -

اأن يعّدد �سرائط الو�سوء -

اأن يدرك نواق�س الو�سوء -

الوضوء

الدرس الثالث: 
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واجبات الوضوء

اأ -يجب في الو�سوء غ�سل الوجه واليدين، وم�سح الراأ�ص والقدمين.

الذقن  وطرف  ال�سعر(  )منبت  ال�سعر  ق�س��ص  بين  م�  ب�لوجه  -المراد  ب 

طوًل، وم� دارت عليه الإبه�م والو�سطى )من متن��سب الأع�س�ء( عر�سً�.

بغ�سل  اليقين  لتح�سيل  المذكور؛ مقّدمة  الحّد  مّم� خرج عن  �سي ء  ويجب غ�سل 

تم�م م� ا�ستمل عليه الحّد.

 اأن يكون غ�سل الوجه من الأعلى، ول يجوز الغ�سل منكو�سً� 
(1(

ج -الأحوط وجوبً�

)من الأ�سفل اإلى الأعلى( على الأحوط وجوبً�.

د -يجب غ�سل ظ�هر اللحية الداخلة في حّد الوجه، دون الخ�رجة عنه، ول 

يجب اإي�س�ل الم�ء اإلى الب�سرة تحت اللحية.

ه�-يجب غ�سل اليدين من المرفقين اإلى اأطراف الأ�س�بع ويجب غ�سل �سي ء 

من الع�سد )فوق المرفق(  من ب�ب المقدمة.

و -الِمرفق هو المو�سل بين ال�س�عد والع�سد.

)1) يجب اأن يكون غ�سل الوجه من الأعلى اإلى الأ�سفل فال يجزي الغ�سل منكو�سً�.
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ز -ل يجب غ�سل �سي ء من البواطن، كب�طن العين والأنف، وم� ل يظهر من 

ال�سفتين بعد الإطب�ق.

ح -ل يجب اإزالة الو�سخ تحت الأظف�ر، اإّل م� ك�ن معدودًا من الظ�هر، كم� اأّنه 

لو ق�ّص اأظف�ره، ف�س�ر م� تحته� ظ�هرًا وجب غ�سله بعد اإزالة الو�سخ عنه.

ط -ل يجب غ�سل الوجه واليدين ب�لكّفين، بل يجوز ب�أّي و�سيلة، والأف�سل اأن 

يكون ب�ليدين.

ي -اإذا انقطع جزء من لحم اليدين اأو الوجه وبقي مّت�ساًل ولو بجلدة رقيقة، 

يجب غ�سل ذلك اللحم، مع م� ظهر بعد القطع.

ولو �سّك في وجود  الع�سو.  اإلى  الم�ء  ك -يجب رفع كّل ح�جب يمنع و�سول 

ح�جب ل يلتفت اإذا لم يكن له من�س�أ عقالئي. ولو �سّك في �سي ء اأّنه ح�جب  

اأو ل وجبت اإزالته، اأو اإي�س�ل الم�ء اإلى م� تحته.

ول يجب اإزالة اللون، ف�للون لي�ص بح�جب.

وعر�سً�،  طوًل   
(1(

الم�سّمى ويكفي  الراأ�ص،  مقّدم  من  �سي ء  م�سح  -يجب  ل 

بطول  عر�سً�،  م�سمومة  اأ�س�بع  بثالثة  يم�سح  اأن  ا�ستحب�بً�  والأحوط 

اإ�سبع.

اأن يكون الم�سح على الب�سرة، فيجوز الم�سح على ال�سعر الن�بت  م -ل يجب 

م، اإذا لم يكن ال�سعر طوياًل، بحيث لو مددن� ال�سعر لخرج عن  على المقدَّ

حّد الراأ�ص.

قّبة ظهر  )اأي:  الكعب  اإلى  الأ�س�بع  اأطراف   من 
(2(

القدمين ن -يجب م�سح 

)1) الأحوط وجوبً� عدم الجتزاء بم� دون عر�ص اإ�سبع..

)2) الأحوط وجوبً� اأن يبداأ الم�سح من اأطراف الأ�س�بع فال يجزي النك�ص على الأحوط.
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ويكفي  المف�سل.  اإلى  الم�سح  يكون  اأن   
(1(

ا�ستحب�بً� والأحوط  القدم(، 

م�سّمى الم�سح عر�سً�.

�ص -يجب اأن يكون الم�سح على الراأ�ص والقدمين بم� بقي في اليد من نداوة 

اأن يكون الم�سح بم�ء جديد ف�إذا جّفت الرطوبة اأخذ  الو�سوء، فال يجوز 

لم  واإن  به.  وم�سح  غيره�،  اأو  �س�ربه،  اأو  لحيته،  اأو  ح�جبه،  من   
(2(

الماء

يمكن ذلك اأع�د الو�سوء.

، والأحوط ا�ستحب�بً� 
(3(

ع -الأحوط ا�ستحب�بً� م�سح الراأ�ص بب�طن الكّف اليمنى

م�سح القدم اليمنى بتم�م ب�طن الكّف اليمنى، وم�سح القدم الي�سرى بتم�م 

ب�طن الكّف الي�سرى، ويجوز م�سح الراأ�ص والقدمين بب�طن الكّف اليمنى 

اأو الي�سرى، وظ�هرهم�، بل يكفي الم�سح بب�طن الذراع وظ�هره من اليمنى 

.
(4(

اأو الي�سرى، على نحو التخيير وفي ح�ل الختي�ر

)الراأ�ص  المم�سوح  على  )اليد(  الم��سح  اإمرار  من  الم�سح  في  بّد  -ل  ف 

والقدمين(، فلو حّرك المم�سوح مع اإيق�ف الم��سح لم يكِف، نعم، ل ت�سّر 

الحركة الي�سيرة في المم�سوح، ويجب جف�ف المم�سوح على وجه ل ينتقل 

منه اأجزاء الم�ء اإلى الم��سح.

)في  والجورب  والخّف  الراأ�ص(،  )على  القن�ع  على  الم�سح  -يجوز  �ص 

مّم�  ذلك،  ونحو  برد،  اأو  تقّية،  من  ال�سرورة،  عند  وغيره�،  القدمين(، 

يخ�ف ب�سببه من رفع الح�ئل.

)1) يجب اأن يكون الم�سح اإلى مف�سل ال�س�ق ول يكفي اإلى قّبة ظهر القدم فقط.

)2) يجب اأخذ الرطوبة من لحيته اأو ح�جبيه ف�إن لم يمكن اأخذه� من غيرهم�.

)3) الأحوط وجوبً� م�سح الراأ�ص ب�ليد اليمنى.

)4) تق���دم اأّن الأح���وط وجوب���ً� م�سح الراأ�ص ب�ليد اليمنى واأم���� م�سح القدمين فيجزي م�سحه� ب�ليد اليمن���ى وب�ليد الي�سرى بل 

يجزي م�سح القدمين معً� ولكن الأحوط وجوبً� اأن ل يقدم الي�سرى على اليمنى.
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شرائط الوضوء

 �سرائط الو�سوء اأحد ع�سر، وهي:

1-النّية. 

وهي الق�سد اإلى الفعل، ول يعتبر فيه� التلّفظ، ول الإخط�ر في القلب تف�سياًل، 

بل يكفي فيه� الإرادة الإجم�لّية المرتكزة في النف�ص، بحيث لو �سئل عن �سغله، يقول: 

�أ. وهذه هي اّلتي ي�سّمونه� ب�لداعي. اأتو�سّ

اأ -ي�سترط في النّية ثالثة اأمور، وهي:

1 -اأن تكون بعنوان المتث�ل اأو القربة.

 تع�لى، فلو �سّم اإليه� م� ين�في الإخال�ص )ك�لري�ء( 
َّ

2-يعتبر فيه� الإخال�ص هلل

بطل الو�سوء.

3 -ا�ستدامة النّية اإلى اآخر العمل. فلو ترّدد في الإكم�ل، اأو نوى عدم الإكم�ل، 

قبل  الأولى  النّية  اإلى  ولو عدل  الو�سوء.  بطل  الح�ل  الو�سوء على هذه  واأتّم 

فوات الموالة ثّم ت�بع الو�سوء �سّح.

ب -يكفي في النّية ق�سد القربة اأو المتث�ل، ول تجب نّية الوجوب اأو الندب.

2 -طهارة الماء.

3-اإطالق الماء.

والطه�رة والإطالق �سرط�ن واقعّي�ن، وهذا يعني اأّن الو�سوء يبطل ب�لم�ء المتنّج�ص 

والم�ء الم�س�ف في جميع الح�لت، من علم وجهل ون�سي�ن، بال فرٍق بينه�.

اأ -الم�ء الم�ستبه ب�لنج�ص ب�ل�سبهة المح�سورة ل يجوز الو�سوء به.

ب -لو لم يكن عنده اإّل م�ء م�سكوك الإ�س�فة والإطالق، ففي الم�س�ألة ثالث 

�سور:



35

لا
و

لل
ا

1-اأن تكون ح�لة الم�ء ال�س�بقة هي الإطالق، فيجوز الو�سوء به.

ويجب  الو�سوء،  وجوب  في�سقط  الإ�س�فة،  هي  ال�س�بقة  الم�ء  ح�لة  تكون  2-اأن 

التيّمم.

3 -اأن ل يعلم الح�لة ال�س�بقة للم�ء، فيجب الحتي�ط ب�لجمع بين الو�سوء به والتيّمم.

ولم  وبع�سه� م�س�فً�،  بع�سه� مطلقً�  وك�ن  الآنية،  -لو وجدت مجموعة من  ج 

بتكرار  الحتي�ط  فيجب  م�ستبه،  غير  م�ء  يوجد  ولم  بينه�،  التمييز  يمكن 

الو�سوء على نحو يعلم اأّن الو�سوء قد تّم ب�لم�ء المطلق. وال�س�بط اأن ُيزاد 

عدد الو�سوءات على عدد الم�ء الم�س�ف المعلوم بواحد.

م�ء  فيهم�  واإن�ءان  م�س�ف،  م�ء  فيه�  منه�  ثالث  اأواٍن  خم�ص  يوجد  مثاًل: 

مطلق، وا�ستبه املطلق ب�مل�س�ف، فيجب الو�سوء اأربع مّرات، من كّل اإن�ء مّرة من 

الأربعة املخت�رة على نحو التخيري.

 4-اإباحة الماء

الإب�حة للم�ء �سرط غير واقعّي، فيبطل الو�سوء ب�لم�ء المغ�سوب مع العلم، واأّم� 

مع الجهل اأو الن�سي�ن للغ�سبّية فال يبطل الو�سوء.

والم�ستبه ب�لمغ�سوب ك�لمغ�سوب ل يجوز الو�سوء به، ف�إذا انح�سر الم�ء به تعّين 

التيّمم.

م�ء  فيه  والآخر  مغ�سوب،  م�ء  فيه  اأحدهم�  اإن�ءان،  ُوجد  لو  ذلك:  تو�سيح 

وجوب  �سقط  املغ�سوب،  عن  املب�ح  يتمّيز  ومل  غريهم�،  م�ء  يوجد  ول  مب�ح، 

الو�سوء، ووجب التيّمم.

5 -طهارة المحّل

المغ�سول )اأي: الوجه واليدين( والمم�سوح )اأي الراأ�ص والقدمين(.
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6 -رفع الحاجب عن المحّل المغ�سول والمم�سوح.

والح�جب هو كّل م� يمنع من و�سول الم�ء اإلى اأع�س�ء الغ�سل والم�سح.

ة. 7-اأن ل يكون الو�سوء من اآنية الذهب والف�سّ

8 -اأن ل يكون الإناء مغ�سوبًا.

.
(1(

9 -المبا�سرة في اأفعال الو�سوء في حال الختيار

بطل  الم�سح  اأو  الغ�سل  في  اأع�نه  اأو  ى ء،  المتو�سّ غير  الو�سوء  اأفع�ل  ب��سر  فلو 

الو�سوء.

10 -الترتيب في الأع�ساء. 

فيجب تقديم غ�سل الوجه اأّوًل، ثّم غ�سل اليد اليمنى ث�نيً�، ثّم غ�سل اليد الي�سرى 

ث�لثً�، ثّم م�سح مقّدم الراأ�ص رابعً�، ثّم م�سح القدم اليمنى خ�م�سً�، ثّم م�سح القدم 

 .
(2(

الي�سرى �س�د�سً�

11 -الموالة بين الأع�ساء. 

جف�ف  الت�أخير  ب�سبب  يح�سل  بحيث  المت�أّخر،  الع�سو  غ�سل  يوؤّخر  ل  اأن  بمعنى 

جميع م� تقّدم. واأّم� جف�ف البع�ص فال ي�سّر.

اأ -اإّنم� ي�سّر جف�ف الأع�س�ء ال�س�بقة اإذا ك�ن ب�سبب الت�أخير وطول الزم�ن، 

ب�سبب حرارة  الجف�ف  الأفع�ل، ومع ذلك ح�سل  ت�بع عرفً� في  اإذا  واأّم� 

الهواء اأو غير ذلك لم يبطل الو�سوء.

ب -لو لم يت�بع في الأفع�ل، ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة، ورطوبة 

الهواء، �سّح الو�سوء. ف�لعبرة في �سّحة الو�سوء ب�أحد الأمرين: اإّم� بق�ء 

)1) المب��سرة في الو�سوء اأمر واقعي فلو تركه� عمدًا اأو جهاًل اأو ن�سي�نً� بطل و�سووؤه.

)2) تقدم �س�بقً� جواز م�سح القدمين معً�.
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البلل ح�ّسً�، اأو المت�بعة عرفً�.

ج -اإذا ترك الموالة ن�سي�نً� بطل و�سووؤه.

نواقض الوضوء وموجباته 

الأحداث الن�ق�سة للو�سوء، والموجبة له �سبعة اأمور، وهي:

الأّول: النوم الغ�لب على ح��ّستّي ال�سمع والب�سر.

الثاني: كّل م� اأزال العقل، مثل الجنون، والإغم�ء، وال�سكر، ونحوه�. 

الثالث: ال�ستح��سة القليلة والمتو�ّسطة. والأحوط وجوبً� نق�ص ال�ستح��سة 

الكثيرة للو�سوء. 

الرابع: خروج الريح من الدبر، اإذا ك�ن من المعدة اأو الأمع�ء، �سواء اأك�ن له 

�سوت ورائحة، اأم ل. ول عبرة بم� يخرج من ُقبل المراأة، ول بم� ل يكون 

من المعدة اأو الأمع�ء )كم� اإذا دخل من الخ�رج ثّم خرج(. 

الخام�س: خروج البول وم� في حكمه، ك�لبلل الم�ستبه الخ�رج قبل ال�ستبراء.

ان�سداد  )مع  غيره،  من  اأو  الطبيعّي،  المو�سع  من  الغ�ئط  خروج  ال�ساد�س: 

الطبيعّي، اأو بدونه(، كثيرًا ك�ن اأو قلياًل.

 ال�سابع: م�ّص الميت.

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

- يجب في الو�سوء غ�سل الوجه واليدين، وم�سح الراأ�ص والقدمين.

- �سرائط الو�سوء اأحد ع�سر، وهي:

1- النّية . 2 - طه�رة الم�ء. 3- اإطالق الم�ء. 4- اإب�حة الم�ء. 5 - طه�رة المحّل 
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المغ�سول )اأي: الوجه واليدين( والمم�سوح )اأي الراأ�ص والقدمين(. 6 - رفع الح�جب 

ة.   والف�سّ الذهب  اآنية  من  الو�سوء  يكون  ل  اأن   -7 والمم�سوح.  المغ�سول  المحّل  عن 

9 - المب��سرة في اأفع�ل الو�سوء في ح�ل الختي�ر.  8- اأن ل يكون الإن�ء مغ�سوبً�. 

10 - الترتيب في الأع�س�ء.  11 - الموالة بين الأع�س�ء.

- الأحداث الناق�سة للو�سوء �سبعة اأمور، وهي:

الأّول: النوم الغ�لب على ح��ّستّي ال�سمع والب�سر.

 الثاني: كّل م� اأزال العقل.

 الثالث: ال�ستح��سة القليلة والمتو�ّسطة. والأحوط وجوبً� نق�ص ال�ستح��سة 

الكثيرة للو�سوء.

 الرابع: خروج الريح من الدبر.

 الخام�س: خروج البول.

 ال�ساد�س: خروج الغ�ئط.

 ال�سابع: م�ص الميت.

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

هل يعتبر غ�سل الوجه من اليمين اإلى الي�س�ر نك�سً�؟1- 

هل يجب غ�سل المرفق مع اليد؟2- 

هل يجب اإي�س�ل الم�ء اإلى ب�سرة الوجه تحت اللحية؟3- 

هل يجوز م�سح الراأ�ص بظ�هر ذراع الي�سرى؟4- 

هل يجوز في م�سح القدم اأن يكون من الكعب اإلى اأطراف الأ�س�بع؟5- 
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م� هي �سرائط الو�سوء؟6- 

م� هي نواق�ص الو�سوء؟7- 

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

و�سوء اأهل الطريقة

بعد اأن يتحّدث ال�سيد حيدر الآملي عن و�سوء اأهل ال�سريعة يقول:                

 واأّم� و�سوء اأهل الّطريقة  )طه�رة النف�ص والعقل( ف�لطه�رة عندهم بعد القي�م 

وخ�س�ئ�سه�،  الأخالق  رذائل  من  النف�ص  طه�رة  عن  عب�رة  المذكورة،  ب�لّطه�رة 

والإ�سالل،  الل  ال�سّ اإلى  الموؤّدية  وال�سبه  الردّية  الأفك�ر  دن�ص  من  العقل  وطه�رة 

وطه�رة ال�سّر من النظر اإلى الأغي�ر، وطه�رة الأع�س�ء من الأفع�ل الغير المر�سّية 

عقاًل و�سرعً�.

واأّم� اأفع�ل هذه الّطه�رة المعّبر عنه� ب�لو�سوء.

ف�لنّية فيه، وهي اأن ينوي المكّلف بقلبه و�سّره اأّنه ل يفعل فعاًل يخ�لف ر�سى اهلل 

تع�لى: لقوله  غيره  دون  خ�ل�سة  هلل  عب�داته  جميع  ويكون  الوجوه،  من  بوجه   تع�لى 

ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   }
.

(1(

ۉ ۉ ې ې  }
فيه�،  وم�  ب�لّدني�  التعّلق  قلبه عن حدث  وجه  يغ�سل  اأن  هو  و  الوجه،  وغ�سل 

 :Q ف�إّن الّدني� جيفة وطاّلبه� كالب، ف�لط�لب والمطلوب نج�س�ن، ولهذا ق�ل

.
(2(

»حّب الّدنيا راأ�س كّل خطيئة وترك الّدنيا راأ�س كّل عبادة«

)1) �سورة الأنع�م، الآيت�ن: 162 -163.

)2) بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 67، �ص 315، ال�سطر الأّول من الحديث: »حّب الدني� راأ�ص كّل خطيئة«.
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.
(1(

وق�ل علّي Q: »يا دنيا غّري غيري فاإّني قد طّلقتك ثالثاً ل رجعة فيها«

والجن�ص  النقد  من  قب�ستهم�  في  عّم�  وطه�رتهم�  غ�سلهم�  وهو  اليدين،  وغ�سل 

والدني� والآخرة، ف�إّن طه�رتهم� حقيقة لي�ص اإّل بترك مّم� في ت�سّرفهم� وحكمهم�.

وم�سح الراأ�ص، وهو اأن يم�سح راأ�سه الحقيقي الم�سّمى ب�لعقل اأو الّنف�ص، اأي يطلع 

عليهم� حّتى يعرف اأّنه بقي عندهم� �سي ء من محّبة الّدني� وم� يتعّلق به� من الم�ل 

والج�ه.

وم�سح الّرجلين وهو اأن يمنعهم� عن الم�سي بغير ر�سى اهلل وط�عته ظ�هرًا 

وب�طنً�، والمراد ب�لرجلين في الظ�هر معلوم واأّم� في الب�طن هم� عب�رت�ن عن 

القّوة الّنظرية والعملّية عند البع�ص وعن القّوة ال�سهوّية والغ�سبّية عند الآخرين 

الّنبّي �سلى اهلل عليه  اأ�س�ر  الأّول  الو�سوء  اإلى  الم�س�ف  الو�سوء  واإلى مثل هذا 

.
(2(

واآله وق�ل: )الو�سوء نور( »الو�سوء على الو�سوء نور على نور«

اأعني �سف�ء الّظ�هر مع �سف�ء الب�طن على الوجه المذكور فهو نور على نور، اأي 

ال�ّس�لك  ثب�ت  وموجب  والب�طن  الظ�هر  �سف�ء  �سبب  ال�سرع  نور  على  الب�سيرة  نور 

{ڤ ڦ ڦ ڦ  على الّطريق الم�ستقيم في الّدني� والآخرة لقوله تع�لى: 

.
(3(

ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃڃ  }
وعليه  الم�ستع�ن  لأّنه  منهم�،  واحد  كّل  على  والإق�مة  بينهم�  الجمع  اهلل  رزقن� 

.
(4(

التكالن

)1) نهج البالغة، الحكمة: 77.

)2) ذكرى ال�سيعة في اأحك�م ال�سريعة، ال�سهيد الأّول، ج 2، �ص 195.

)3) �سورة اإبراهيم، الآية: 7.

)4) تف�سير المحيط الأعظم والبحر الخ�سم، ال�سيد حيدر الآملي، ج 4، �ص 18- 20.
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل �سبب غ�سل اجلنابة  -

اأن يعّدد بع�س اأحكام غ�سل اجلنابة -

اأن يتعّرف اإىل واجبات غ�سل اجلنابة -

الغسل

الدرس الرابع:
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األغسال الواجبة

الواجب من الأغ�سال �سّتة: 

 الأّول: اجلن�بة.

الثاين: احلي�ص.  

الثالث: ال�ستح��سة. 

الرابع: النف��ص، 

اخلام�س: م�ّص املّيت، وهذه الأغ�س�ل اخلم�سة واجبة �سرطً�. 

ال�ساد�س: غ�سل الأموات. وهذا واجب نف�سيً�.

غ�سل الجنابة

�سبب الجنابة

�سبب الجن�بة اأمران:

الأّول: خروج المنّي ولو في ح�ل النوم، اأو ح�ل ال�سطرار، واإن ك�ن بمقدار 

راأ�ص اإبرة.

اأ - في حكم المنّي الرطوبة الم�ستبهة بين البول والمني الخ�رجة بعد الُغ�سل 
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من اإنزال المنّي، مع عدم ال�ستبراء ب�لبول.

ب - المعتبر خروج المنّي اإلى الخ�رج، فلو تحّرك من محّله ولم يخرج، لم 

يوجب غ�سل الجن�بة.

:
(1(

ج- مع ال�سّك في كون الخ�رج من الرجل منّيً� اأم ل؟ فيه �سورت�ن

الأولى: اأن يكون من الرجل ال�سحيح )غير المري�ص(، فيرجع اإلى العالم�ت 

ح�سلت  ف�إن  الج�سد،  وفتور  وال�سهوة،  الدفق،  وهي  مجتمعة،  الثالث 

الثالث  العالم�ت  تح�سل  لم  واإن  منّيً�،  بكونه  حكم  الثالث  العالم�ت 

مجتمعة، ج�ز الحكم ب�لطه�رة.

ال�سهوة فقط للحكم  المري�ص، فيكفي ح�سول  الرجل  اأن يكون من  الثانية: 

بكونه منّيً�.

الثاني: الجم�ع واإن لم ينزل. 

أحكام الجنب

اأّن الغ�سل �سرط  اأمور )بمعنى  اأ -يتوّقف على الغ�سل من الجنابة ثالثة 

في �سّحتها(:

على  ال�سالة  عدا  م�  والم�ستحّبة،  الواجبة  ال�سالة،  اأنواع  جميع  الأّول: 

المّيت، ف�إّنه� ت�سّح بال طه�رة. وكذا ي�سترط الغ�سل ل�سّحة اأجزاء ال�سالة 

المن�سّية، و�سالة الحتي�ط، ول يجب الطه�رة في �سجدة ال�سكر، و�سجدة 

التالوة، والأحوط ا�ستحب�بً� الغ�سل ل�سجدتي ال�سهو.

)1) ب���ل �س���ورة واحدة اإذ ل فرق بين الرجل ال�سحيح والرجل المري�ص في ا�ستراط تحقق العالم�ت الثالث معً� عند ال�سك في 

خروج المنّي.
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الثاني: الطواف الواجب والم�ستحّب. 

الثالث: �سوم �سهر رم�س�ن وق�س�ئه، بمعنى بطالن ال�سوم اإذا اأ�سبح جنبً�، 

�سواء اأك�ن متعّمدًا اأم ن��سيً� للجن�بة. ول ي�سّر الإ�سب�ح جنبً� في ال�سوم 

الم�ستحّب. والأحوط ا�ستحب�بً� عدم الإ�سب�ح جنبً� في ال�سوم الواجب في 

اأثن�ء النه�ر تبطل  غير �سهر رم�س�ن وق�س�ئه. نعم، الجن�بة العمدّية في 

جميع اأنواع  ال�سوم، حّتى المندوب منه�. والجن�بة غير العمدّية في النه�ر 

)ك�لحتالم( ل ت�سّر ب�سي ء من ال�سوم، حّتى �سوم �سهر رم�س�ن.

 ب -يحرم على الجنب �سبعة اأمور، وهي:

الأّول: م�ّص كت�بة القراآن الكريم.

ة به عّز وجّل.   الثاني: م�ّص ا�سم اهلل تع�لى، و�س�ئر اأ�سم�ئه و�سف�ته المخت�سّ

الثالث: م�ّص اأ�سم�ء الأنبي�ء والأئّمة R على الأحوط وجوبً�. 

الرابع: دخول الم�سجد الحرام، وم�سجد النبيّ P، واإن ك�ن بنحو الجتي�ز. 

الخام�س: المكث في غير الم�سجدين. ويجوز المرور فيه�، ب�أن يدخل من ب�ب، 

ويخرج من اآخر. والم�س�هد الم�سّرفة ك�لم�س�جد في هذا الحكم على الأحوط 

وجوبً�.

 ال�ساد�س: و�سع �سي ء في الم�س�جد، واإن ك�ن من الخ�رج، اأو في ح�ل العبور، نعم 

يجوز الأخذ منه� في ح�ل العبور.

، وهي: العلق، والنجم، وال�سجدة، وف�سلت، 
(1(

 ال�سابع: قراءة �سور العزائم الأربع

الآية  ومنه�  اإحداه�.  بق�سد  الب�سملة  حّتى  ال�سورة،  اأبع��ص  قراءة  يجوز  ول 

الواردة في دع�ء كميل: »اأفمن كان موؤمناً كمن كان فا�سقاً ل ي�ستوون«، فهي 

)1) يحرم قراءة اآي�ت العزائم الأربع ل �سوره�.
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جزء من �سورة )األم ال�سجدة(.

ل فرق في حرمة دخول الجنب في الم�س�جد بين المعمور منه� والخراب.

واجبات الغسل 

1 -كيفّية الغ�سل مع بع�س واجبات الغ�سل.

الغ�سل له كيفّيت�ن:

الكيفية الأوىل: الرتتيب، بي اأجزائه الثالثة، وهي:

الأّول: غ�سل الراأ�ص والرقبة، مع بع�ص الج�سد، من ب�ب المقّدمة العلمّية.

الثاني: غ�سل الج�نب الأيمن، ويجب اإدخ�ل بع�ص الرقبة، وبع�ص الأي�سر، من 

بع�ص  مع  الأيمن  ن�سفه�  من��سفة،  تكون  وال�سّرة  والعورة  المقّدمة،  ب�ب 

الأي�سر يغ�سل مع الج�نب الأيمن.

)الج�نب  ال�سّرة  ون�سف  العورة  ن�سف  مع  الأي�سر،  الج�نب  غ�سل  الثالث: 

الأي�سر منهم�(، مع اإدخ�ل بع�ص الرقبة وبع�ص الج�سد من الج�نب الأيمن.

مع  الأي�سر  الج�نب  غ�سل  ي�سّح  ول  الثالثة،  الأجزاء  بين  الترتيب  يجب   - اأ 

الأيمن اأو قبله.

ب- اإذا تيّقن بعد الغ�سل عدم انغ�س�ل جزء من بدنه، ففيه ثالث �سور:

1 - اإن ك�ن ذلك الجزء من الطرف الأي�سر، يكفي غ�سل ذلك الجزء فقط، حّتى 

ول  الغ�سل،  اإع�دة  اإلى  يحت�ج  ول  الأع�س�ء،  تم�م  جّف  حّتى  المّدة  ط�لت  لو 

اإع�دة غ�سل �س�ئر اأجزاء الأي�سر.

2 - اإن ك�ن ذلك الجزء من الطرف الأيمن، يغ�سل خ�سو�ص ذلك الجزء، ويعيد 

غ�سل الأي�سر.
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ويعيد غ�سل  الجزء،  يغ�سل خ�سو�ص ذلك  الراأ�ص،  الجزء من  ك�ن ذلك  اإن   -3

الطرفين، الأيمن ثّم الأي�سر.

ج- ل يجب الترتيب في الع�سو الواحد، فيجوز غ�سله من الأعلى اإلى الأ�سفل، 

ومن الأ�سفل اإلى الأعلى، وغير ذلك، والأولى البدء ب�لأعلى.

اأحدث ب�لأكبر في الأثن�ء ف�إّنه يعيد   د - ل يجب الموالة في الترتيبّي، ولو 

الغ�سل. ولو اأحدث ب�لأ�سغر، ف�إّنه يت�بع مع الو�سوء بعده لكل م� ا�سترط له.

الكيفية الثانية: الرمت��سّي. وهو عب�رة عن تغطية البدن مع الراأ�ص بتم�مه 

يف امل�ء، مق�رنً� للنّية.

فلو  واحد،  اآن  الم�ء في  البدن في  تم�م  يكون  اأن   
(1(

الأحوط وجوبً� والالزم على 

خرج بع�ص بدنه من الم�ء قبل اأن ينغم�ص البع�ص الآخر ل يتحّقق الرتم��ص. ولو تيّقن 

بعد الغ�سل عدم انغ�س�ل جزء من بدنه، وجب اإع�دة الغ�سل.

ك�نت  ف�إن  الرتم��سّي  ل  الترتيبّي  الغ�سل  اختي�ر  الجبيرة  لذي  وجوبً�  الأحوط 

الجبيرة موجودة م�سح عليه�.

واجبات الغسل )الباقية(

واجب�ت الغ�سل )ب�لإ�س�فة اإلى م� مّر( ثم�نية اأمور، وهي:

الأّول: النّية )كم� مّر في الو�سوء(.

الثاني: غ�سل ظ�هر الب�سرة، فال يجزي غيره، فيجب رفع الح�جب، ول يجب 

غ�سل ب�طن العين والأنف والأذن وغيره�. والأحوط وجوبً� غ�سل م� �سّك 

في اأّنه من الظ�هر اأو الب�طن.

)1) بل يجب اأن يكون البدن في الم�ء في اآٍن واحد.
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ال�سعر مطلقً�، مع وجوب  الرقيق. والأحوط وجوبً� غ�سل  ال�سعر  ويجب غ�سل 

غ�سل م� تحته. 

الثالث: اإطالق الم�ء. 

الرابع: طه�رته.  

الخام�س: اإب�حته. 

ال�ساد�س: المب��سرة اختي�رًا. 

ال�سابع: عدم الم�نع من ا�ستعم�ل الم�ء لمر�ص ونحوه. 

الثامن: طه�رة مو�سع الغ�سل. )وتف�سيل هذه الأمور كم� مّر في الو�سوء(.

المنّي  اإذا اغت�سل المجنب ب�سبب الإنزال، ثّم خرج منه بلل م�ستبه بين  اأ - 

والبول، ففيه ثالث �سور:

ة. الأولى: اإن لم ي�ستبرى ء ب�لبول يحكم بكونه منّيً�، فيجب عليه الغ�سل خ��سّ

يحكم  للذكور(،  )ب�لن�سبة  الت�سع  ب�لخرط�ت  ي�ستبرى ء  ولم  ب�ل  اإن  الثانية: 

بكونه بوًل، فيجب الو�سوء فقط.

الثالثة: اإن ا�ستبراأ ب�لبول وب�لخرط�ت الت�سع ف�إن احتمل غير البول والمني 

الأمرين  اأوقع  ف�إن  غيرهم�  يحتمل  لم  واإن  و�سوء.  ول  غ�سل  عليه  لي�ص 

قبل الغ�سل وخرج البلل الم�ستبه بعده يجب الحتي�ط ب�لجمع بين الغ�سل 

والو�سوء، واإن اأوقعهم� بعده ثم خرج البلل المذكور يكفي الو�سوء خ��سة.

ب - غ�سل الجن�بة يجزي عن الو�سوء.

بنى على  اأم ل؟  الجن�بة  اغت�سل من  اأّنه  �سّك في  ثّم  المجنب،  لو �سّلى  ج - 

�سّحة �سالته، ولكن يجب عليه الغ�سل لالأعم�ل الآتية. ولو ك�ن ال�سّك في 

اأثن�ء ال�سالة بطلت.
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)بع�سه�  مختلفة  اأو  م�ستحّبة،  اأو  واجبة  متعّددة،  اأغ�س�ل  عليه  ك�ن  اإذا   - د 

واجب وبع�سه� م�ستحّب(، فهن� ثالث �سور:

فيه�  ك�ن  ف�إن  الجميع.  واحد، وكفى عن  بغ�سل  الجميع  ينوي  اأن  له  الأولى: 

غ�سل الجن�بة ل ح�جة معه اإلى الو�سوء، واإن لم يكن فيه� غ�سل الجن�بة 

�سّم اإليه الو�سوء.

الثانية: اإن لم ينو الجميع، بل نوى البع�ص، وك�ن فيه� الجن�بة اإذا ك�ن من 

�سمنه�، ف�إّنه يكفي عن الجميع.

الثالثة: اإن نوى البع�ص، ولم يكن فيه� غ�سل الجن�بة، ف�لأحوط وجوبً� عدم 

الكتف�ء عّم� لم ينوه، فيجب غ�سل جديد بنّية الب�قي.

 

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

- �سبب اجلنابة اأمران: خروج املنّي، واجلم�ع واإن مل ينزل.

- يتوّقف على الغ�سل من الجن�بة ثالثة اأمور:

على  ال�سالة  عدا  م�  والم�ستحّبة،  الواجبة  ال�سالة،  اأق�س�م  جميع  الأّول: 

المّيت.

الثاني: الطواف الواجب والم�ستحّب. 

الثالث: �سوم �سهر رم�س�ن وق�س�ئه.

- الغ�سل له كيفّيتان: ترتيبي، وارمت��سي.

- واجبات الغ�سل ثمانية اأمور بالإ�سافة اإىل الرتتيب يف الرتتيبي، وهي: 

النّية. غ�سل ظ�هر الب�سرة. اإطالق امل�ء. طه�رته. اإب�حته. املب��سرة اختي�رًا. عدم 

امل�نع من ا�ستعم�ل امل�ء ملر�ص ونحوه. طه�رة مو�سع الغ�سل. 
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 م� هو �سبب الجن�بة؟1- 

م� هي كيفية غ�سل الجن�بة؟2- 

م�ذا يحرم على الجنب؟3- 

اذكر واجب�ت الغ�سل.4- 

هل يجزي غ�سل الجن�بة لرفع �س�ئر الأحداث الكبرى وال�سغرى؟- 5

اإذا ب����ل المجنب ب�لإنزال ثّم اغت�سل، ثّم خ���رج منه بلل م�ستبه بين البول 6- 

والمنّي، م� هو حكمه ؟

اإذا �س���ك المجنب اأثن�ء ال�سالة ف���ي اأّنه اغت�سل اأم ل قبل ال�سالة ،م� هو 7- 

حكمه؟ 

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

غ�سل اأهل الطريقة

بعد اأن يتحّدث ال�سيد حيدر الآملي عن غ�سل اأهل ال�سريعة يقول:                

راأ�سه  اأّوًل  ال�ّس�لك  يغ�سل  اأن  وهو  الطريقة(  اأهل  غ�سل  الغ�سل)اأي  هذا  وترتيب 

الحقيقي- اّلذي هو القلب ه�هن�- بم�ء العلم الحقيقي الن�زل من بحر القد�ص، من 

حدث الأهواء المختلفة، والآراء المت�سّتتة المتعّلقة ب�لّدني� وبمحّبته� الموجبة للّدخول 

اإلى عب�دة الأ�سن�م  اأغلب انجذب �س�حبه  اإذا  الّن�ر لأّن الهوى  اّلتي هي  في اله�وية 

فذلك  الّداخل  واأّم�  معلوم،  فهو  الخ�رج  اأّم�  خ�رجً�،  اأو  ك�ن  ذهنً�  الب�طلة  والأوث�ن 

.
(1(

اأي�سً� قد �سبق بحكم قوله تع�لى:{ ٱ ٻ ٻ  ٻ     ٻ  }

)1) �سورة الج�ثية،الآية: 23.
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{چ چ چ  اأي�سً�:  تع�لى  لقوله  الن�ر  يدخل  واأن  بّد  ل  هواه  اأط�ع  من  وكّل 

.
(1(

ڇ ڇ ڇ ڇ  }
ال�سحيح  العقل  �دران من  ال�سّ �لح  ال�سّ والعمل  العلم  اأي من خّفت موازينه من 

والنف�ص الك�مل، فهو في اله�وية اّلتي هي اأ�سله� واأّمه�، لأّن من�س�أ الهوى من الّنف�ص 

ال�سهوّية  والقوى  الحيوانّية،  الطبيعة  ومنبعه�  من�س�أه�  الأّم�رة  والّنف�ص  الأّم�رة، 

والّنف�ص،  الطبيعة  من  �س�دران  كذلك  واأعوانه�،  جنوده�  من  هم�  الّلت�ن  والغ�سبية 

والغ�سب،  وال�ّسهوة  الأّم�رة  الّنف�ص،  اإلى  التوّجه  اإّل  الحقيقة  في  اله�وية  تكون  فال 

تع�لى:{ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  قوله  في  اإليه�  اإ�س�رة  �س�فلين  واأ�سفل 

.
(2(

ٿ ٿ ٿ ٿ    }
اأي رددن�ه ب�أفع�له اإلى اأ�سفل ع�لم الطبيعة والّنف�ص الأّم�رة بمت�بعة الهوى ومخ�لفة 

 .
(3(

الحّق في اأفع�له واأقواله، لقول اأهل الّن�ر فيه:{ ەئ       ەئ      وئ وئ        ۇئ   ۇئ ۆئ            ۆئ ۈئ  ۈئ}

حيح،  �لح والعقل ال�سّ ولهذا دائمً� اأهل اهلل اّلذين هم اأهل العلم الحقيقي والعمل ال�سّ

مو�سوفون ب�ل�ّسكينة  والوق�ر، والطم�أنينة والإخب�ت واأمث�ل ذلك لقوله تع�لى فيهم:{ 

.
(5(

 {ک ک ک    }
(4(

ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    }
واأهل الأهواء والبدع مو�سوفون ب�لخّفة و قّلة العقل، وعدم ال�سكينة والوق�ر، لقوله 

.
(6(

تع�لى فيهم:{ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  }

وقد �سّد ب�ب �سوؤال كّل �س�ئل في هذا المق�م قوله تع�لى:{ ائ ائ ەئ ەئ وئ 

.
(7(

وئ ۇئ   ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}
لأّن هذا تحري�ص على منع الّنف�ص عن الهوى، وت�سويق اإلى دخول الجّنة اّلتي هي 

)1) �سورة الق�رعة،الآيت�ن: 8 -9.

)2) �سورة التين،الآية: 4 -5.

)3) �سورة الملك، الآية: 10.

)4) �سورة الق�رعة، الآيت�ن: 6- 7.

)5) �سورة الغ��سية، الآية: 10.

)6) �سورة الأنع�م، الآية: 71.

)7) �سورة الن�زع�ت، الآية: 40 -41.
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الم�أوى الحقيقي والموطن الأ�سلي من غير التراخي ول الت�أخير واإليه اأ�س�ر علّي 

، يعني تخّففوا 
(1(

Q في قوله: »تخففوا تلحقوا فاإّنما ينتظر باأّولكم اآخركم«

ب�لحّق  اإلح�قكم  ف�إّن  الّدني�،  ومحّبة  الهوى  مت�بعة  من  الح��سلة  اأثق�لكم  من 

وب�لجّنة موقوف عليه، اأي على تخفيفكم منه�، واإليه الإ�س�رة بقوله تع�لى:{ڇ 

.
(2(

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}
ثّم يغ�سل ويطّهر روحه و�سّره اّلذي هو من الج�نب الأيمن المعّبر عنه:ب�لّروح�نّي�ت عن 

محّبة العلوّي�ت، والّروح�نّي�ت المعّبر عنه� ب�لآخرة والجّنة، لأّن اأهل الآخرة مخ�سو�سون 

ب�أ�سح�ب اليمين والعلوّي�ت، لقوله تع�لى في الأّول:{ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ 

.
(3(

ڈ ژ      ژ ڑ ڑ ک     ک ک ک       گ گ گ}
.

(4(

و لقوله في الّث�ني:{ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ  }

ثّم يغ�سل ج�نبه الأي�سر، اأي يغ�سل ويطّهر نف�سه وج�سده اّلذي هو الج�نب الأي�سر 

المعّبر عنه: ب�لج�سم�نّي�ت عن محّبة ال�ّسفلّي�ت والنف�س�نّي�ت المعّبرة عنه� ب�لّدني�، 

ال�سم�ل،  ب�أهل  مخ�سو�سة  الّدني�  ف�إّن  اإليه،  اللتف�ت  وعدم  والتجريد  الترك  بم�ء 

كم� اأّن الآخرة مخ�سو�سة ب�أهل اليمين لقوله تع�لى:{ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ 

، ف�ّن بهذه الّطه�رة يح�سل له ا�ستحق�ق 
(5(

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  }
دخول الجّنة وا�ستعداد قرب الح�سرة العّزة، كم� ق�ل:{ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ 

.
(6(

ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ }
الف�سل  ذو  واهلل  ي�س�ء  من  يوؤتيه  اهلل  ف�سل  ذلك  ف�ّن  اإليه�،  الو�سول  اهلل  رزقن� 

.
(7(

العظيم

)1) نهج البالغة: الخطبة 21 و 167.

)2) �سورة ال�س�ف�ت،الآية: 60 -61.

)3) �سورة الواقعة، الآي�ت: 27- 31.

)4) �سورة الزمر، الآية: 67.

)5) �سورة الواقعة، الآي�ت: 41 -43.

)6) �سورة القمر، الآية: 55.

)7) تف�سير المحيط الأعظم والبحر الخ�سم، ال�سيد حيدر الآملي، ج 4، �ص32 -34.
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 األهداف

م وكيفيته  - اأن يتعّرف الطالب اإىل م�سّوغات التيمُّ

اأن يتعّرف اإىل ما يتيّمم به -

م - اأن ُيعّدد �سرائط التيمُّ

م التيمُّ

الدرس الخامس:
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م ثمانية: مسّوغات التيمُّ

الأّول: عدم وجدان م� يكفيه من الم�ء لطه�رته. ويجب الفح�ص عنه اإلى الي�أ�ص. 

متو�ّسط  من  الأربع  الجه�ت  في  �سهم  رمية  مقدار  الطلب  يكفي  البّرّية  وفي 

القّوة في الأر�ص الحزنة )الوعرة(، ورمية �سهمين في الأر�ص ال�سهلة.

اأ - اإذا ترك الطلب حّتى �س�ق الوقت تيّمم و�سّلى، و�سّحت �سالته، لكّنه ي�أثم 

بترك الفح�ص.

ب - لو فح�ص ب�لمقدار الالزم ولم يجد الم�ء، فتيّمم و�سّلى، ثّم ظفر ب�لم�ء 

اأو  الإع�دة  يجب  ول  �سالته،  �سّحت  ق�فلته  اأو  رحله،  اأو  الطلب  محّل  في 

الق�س�ء.

ج - ي�سقط وجوب الطلب مع الخوف على نف�سه، اأو عر�سه، اأو م�له المعتّد به 

من �سبع اأو ل�ّص اأو غير ذلك. وكذلك ي�سقط الوجوب مع �سيق الوقت عن 

الطلب.

الثاني: الخوف من الو�سول اإلى الم�ء )مع وجوده( من الل�ّص اأو ال�سبع، اأو 

نحو ذلك، مّم� يح�سل معه خوف ال�سرر على النف�ص، اأو العر�ص، اأو الم�ل 

المعتّد به. ب�سرط اأن يكون الخوف من من�س�أ عقالئّي.

اأو نحوه، مّم� يت�سّرر معه  الم�ء لمر�ص  ا�ستعم�ل  الثالث: خوف ال�سرر من 
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ب��ستعم�ل الم�ء، نعم لو اعتقد ال�سرر من ا�ستعم�ل الم�ء فتيّمم ثم تبّين 

�أ اأو يغت�سل  عدم ال�سرر فهن� اإذا ك�ن التبّين قبل ال�سروع في ال�سالة فيتو�سّ

.
(1(

ثم ي�سّلي واأم� اإذا ك�ن التبّين بعد ال�سالة في�سّح التيّمم و�سالته

اإن�س�ن يجب حفظه عن  اأي  اأو  الرابع: الخوف ب��ستعم�ل الم�ء على النف�ص، 

وعلى  ك�لذمّي،  حفظه  يجب  ل  واإن  قتله  يجوز  ل  من  على  بل  الهالك، 

الحيوان  اإلى  ول  الدم،  مهدور  اإلى  الحكم  يتعّدى  ول  المحترم.  الحيوان 

اّلذي يجوز قتله ب�أّي ح�ل، ك�لموؤذي�ت من الحيوان�ت.

الخام�س: الحرج والم�سّقة ال�سديدة اّلتي ل تتحّمل ع�دة في تح�سيل الم�ء اأو 

ا�ستعم�له، واإن لم يكن �سرر اأو خوف.

والهوان  والذّل  ب��ستيه�به،  ع�دة  تتحّمل  ل  اّلتي  املّنة  ح�سول  ذلك:  مثال 

ب�لكت�س�ب ل�سرائه.

ال�ساد�س: توّقف تح�سيل الم�ء على دفع م� ي�سّر بح�له. اأّم� غير الم�سّر ف�إّنه 

يجب، واإن ك�ن اأ�سع�ف ثمن المثل.

ال�سابع: وجوب ا�ستعم�ل الم�ء في غ�سل نج��سة، مّم� ل يقوم غير الم�ء مق�مه، 

وك�ن الم�ء ل يكفي لإزالة النج��سة والو�سوء اأو الغ�سل معً�، ف�لأحوط وجوبً� 

�سرف الم�ء في اإزالة النج��سة اأّوًل، ثّم يتيّمم.

الثامن: �سيق الوقت عن تح�سيل الم�ء اأو ا�ستعم�له.

اأ - اإذا ترّدد بين �سيق الوقت و�سعته يجب التيّمم.

يتيّمم وي�سّلي،  الوقت،  الم�ئّية بدون عذر حّتى �س�ق  اأخّر الطه�رة  اإذا  ب- 

وت�سّح �سالته، ولكّنه ي�أثم ب�لت�أخير.

�أ اأو يغت�سل وي�سلي، واإن ك�ن بعده�  )1) اإذا اعتقد ال�سرر من ا�ستعم�ل الم�ء فتيّمم ثم تبّين عدمه ف�إن ك�ن قبل ال�سالة فيتو�سّ

ف�لأحوط وجوبً� اإع�دة ال�سالة مع الو�سوء اأو الغ�سل.
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قبل  ك�ن  ف�إن  تيممه  بطل  �سعته  تبّين  ثم  فتيّمم  الوقت  �سيق  اعتقد  -اإذا  ج 

�أ اأو يغت�سل ثم ي�سلي، واإن ك�ن بعد ال�سالة فتجب اإع�دة  ال�سالة فيتو�سّ

ال�سالة مع الو�سوء اأو الغ�سل.

فيما يتيّمم به

اأن يندرج تحت ا�سم وجه الأر�ص، بخالف م� ل يندرج  اأ - يعتبر فيم� يتيّمم به 

تحته )ك�لنب�ت والرم�د والمع�دن( وان ك�ن من الأر�ص. فيجوز التيّمم بم� يلي:

المدر  الرابع:  )ب�أنواعه(.  الحجر  الثالث:  الرمل.  الثاني:  التراب.  الأّول: 

 
(1(

)الطين الي�ب�ص اّلذي ل يخ�لطه رمل(. الخام�س: الج�ّص قبل الحتراق

 
(2(

)م�ّدة كل�سّية، ت�سّميه الع�ّمة جف�سين(. ال�ساد�س: الّنورة قبل الحتراق

ال�سعر(.  لإزالة  وي�ستعمل  وغيره.  الزرنيخ  اإليه�  م�س�ف  كل�سّية،  )م�ّدة 

ال�سابع: الخزف المطبوخ )الفّخ�ر(. الثامن: الآجّر المطبوخ )وت�سّميه 

.
(3(

الع�ّمة القرميد(. التا�سع: كّل طين مطبوخ

. مع 
(4(

ب- ل ي�سح التيّمم ب�لج�ّص والّنورة بعد الحتراق على الأحوط وجوبً�

وجود �سيء من المرتبة الأولى.

ح التيّمم به، في الم�س�ألة �سورت�ن: ج - اإذا فقد م� ي�سّ

المرتبة  اإلى  النتق�ل  يجب  المطبوخين.  والّنورة  الج�ّص  فقد  مع  الأولى: 

الث�نية، وهي التيّمم بغب�ر الأر�ص، وذلك ب�أن يجمعه ثّم ي�سرب عليه. واإن 

يتوّفر  لم  واإن  به.  معتّد  غب�ر  فيه  م�  على  ال�سرب  وجب  يمكن جمعه  لم 

الغب�ر ينتقل اإلى المرتبة الث�لثة والأخيرة. وهي التيّمم ب�لوحل. )لو اأمكن 

)1) بل وبعد الحتراق اأي�سً�.

)2) بل وبعد الحتراق اأي�سً�.

)3) وي�سح التيّمم اأي�سً� على الإ�سمنت والبالط.

)4) ي�سح التيّمم على الج�ّص والنورة والكل�ص حتى بعد الحتراق وفي ح�ل الختي�ر اأي�سً�.
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من  يتمّكن  لم  واإن  الأولى(.  المرتبة  من  ويكون  وجب،  الوحل  تجفيف 

المراتب الثالث يكون ف�قد الطهورين. وحكمه اأّنه ي�سقط عنه وجوب اأداء 

.
(1(

ال�سالة، والأحوط وجوبً� الق�س�ء عند تي�ّسر الطه�رة

الثانية: مع وجود الج�ّص والّنورة المطبوخين. فيه ثالث �سور:

الأولى: اإن وجدت المرتبة الأولى، فيجب التيّمم على اأحد م�س�ديقه�.

مّرة  مّرتين،  التيّمم  وجوبً�  ف�لأحوط  الأولى،  المرتبة  توجد  لم  اإن  الثانية: 

ب�لغب�ر اأو الوحل )على الترتيب( ومّرة ب�لج�ّص اأو الّنورة المطبوخين.

الثالثة: اإن لم توجد جميع المراتب الثالث، ف�لأحوط وجوبً� التيّمم ب�لج�ّص 

.
(2(

اأو الّنورة المطبوخين والأداء، ثّم الق�س�ء

كيفّية التيّمم

اأ- كيفّية التيّمم في ح�ل الختي�ر، كم� يلي: 

 ب�طن الكّفين ب�لأر�ص مع� دفعة واحدة.
(3(

اأّوًل: ي�سرب اأو ي�سع

ثانيا: يم�سح الجبهة والجبينين بب�طن الكّفين، م�ستوعبً� لهم� من ق�س��ص 

م�سح  وجوبً�  والأحوط  الح�جبين.  اإلى  الأعلى،  الأنف  طرف  اإلى  ال�سعر 

الح�جبين ومن انح�سر �سعره يرجع اإلى المتع�رف.

ثالثاً: يم�سح تم�م ظ�هر الكف اليمنى بب�طن الكف الي�سرى. 

.
(4(

رابعاً: يم�سح تم�م ظ�هر الكّف الي�سرى بب�طن الكّف اليمنى

الظ�هر.  اإلى  انتقل  ب�لب�طن  والم�سح  الو�سع(  )اأو  ال�سرب  تعّذر  اإذا   - ب 

الظ�هر، بل  اإلى  التعّدي ل توجب النتق�ل  الكّف مع عدم  ونج��سة ب�طن 

)1) حكم ف�قد الطهورين اأنه ي�سلي في الوقت ثم يق�سي خ�رجه على الأحوط.

)2) تقّدم جواز التيّمم على الج�ّص والنورة مطلقً� في ح�ل الختي�ر اأي�سً�.

)3) ل يكفي الو�سع بل الأحوط وجوبً� ال�سرب.

)4) والأحوط وجوبً� ال�سرب ب�ليدين مجددًا وم�سح الكّفين بهم�.
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ي�سرب ب�لب�طن. نعم اإذا ك�نت النج��سة متعدّية، ولم يمكن اإزالته� انتقل 

اإلى الظ�هر.

شرائط ما يتّمم به

الأّول: طه�رته. فال ي�سّح التيّمم ب�لمتنّج�ص واإن ك�ن ج�هاًل اأو ن��سيً�.

الثاني: اإب�حته. فال ي�سّح التيّمم ب�لمغ�سوب عمدًا في ح�ل الختي�ر. واأّم� 

مع ال�سطرار كمن اأكره على المكث في المك�ن المغ�سوب )ك�لمحبو�ص( 

في�سّح منه التيّمم عليه. وكذا ي�سّح التيّمم على المغ�سوب للج�هل.

عليه،  الأر�ص  ا�سم  اإطالق  عن  يخرجه  بم�  بغيره.  امتزاجه  عدم  الثالث: 

ك�لتراب الممتزج ب�لرم�د. ول ب�أ�ص ب�لم�ستهلك اّلذي ل يظهر، واّلذي ل 

م على الأر�ص. يمنع عن �سدق التيمُّ

شرائط التيّمم

ُيعتبر في التيّمم اأمور، وهي:

الأّول: نّية القربة. على نحو م� مّر في الو�سوء، ق��سدًا به البدلّية عّم� عليه 

من الو�سوء اأو الغ�سل. 

الثاني: المب��سرة على نحو م� مّر في الو�سوء. 

الثالث: الترتيب، كم� مّر في كيفّيته. 

الرابع: الموالة، بمعنى عدم الف�سل المن�في لهيئته و�سورته. 

الخام�س: الم�سح من الأعلى اإلى الأ�سفل في الجبهة واليدين عرفً�. 

وال�سعر  الخ�تم  مثل  حّتى  والمم�سوح  الم��سح  عن  الح�جب  رفع  ال�ساد�س: 

المتدّلي من الراأ�ص، اإذا ك�ن خ�رجً� عن المتع�رف ويعد ح�ئاًل عرفً�.
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(1(

ال�سابع: طه�رة الم��سح والمم�سوح مع الإمك�ن

اأ - مع ال�سطرار ي�سقط المع�سور دون المي�سور.

.
(2(

ب- يكفي �سربة واحدة للوجه واليدين في بدل الو�سوء والغ�سل

ج- الع�جز ييّممه غيره، لكن ي�سرب الأر�ص بيدي الع�جز، ثّم يم�سح بهم�. 

ومع عدم الإمك�ن ي�سرب المتوّلي بيديه، ويم�سح بهم�.

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

م: - م�سّوغ�ت التيمُّ

الأّول: عدم وجدان م� يكفيه من الم�ء لطه�رته. 

الثاني: الخوف من الو�سول اإلى الم�ء.

الثالث: خوف ال�سرر من ا�ستعم�ل الم�ء لمر�ص اأو نحوه.

اإن�س�ن يجب حفظه عن  اأي  اأو  الرابع: الخوف ب��ستعم�ل الم�ء على النف�ص، 

الهالك، بل على من ل يجوز قتله.

الخام�س: الحرج والم�سّقة ال�سديدة اّلتي ل تتحّمل ع�دة في تح�سيل الم�ء 

اأو ا�ستعم�له.

ال�ساد�س: توّقف تح�سيل الم�ء على دفع م� ي�سّر بح�له.

ال�سابع: وجوب ا�ستعم�ل الم�ء في غ�سل نج��سة، مّم� ل يقوم غير الم�ء مق�مه، 

وك�ن الم�ء ل يكفي لإزالة النج��سة والو�سوء اأو الغ�سل معً�، ف�لأحوط وجوبً� 

�سرف الم�ء في اإزالة النج��سة اأّوًل، ثّم يتيّمم.

)1) ل ي�سترط طه�رة اأع�س�ء التيّمم واإن ك�ن الأحوط ا�ستحب�بً� طه�رته�.

)2) تقّدم اأن الأحوط وجوبً� ال�سرب مجّددًا وم�سح الكفين �سواء ك�ن التيّمم بدًل عن الو�سوء اأم عن الغ�سل.
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الثامن: �سيق الوقت عن تح�سيل الم�ء اأو ا�ستعم�له.

- يعتبر فيم� يتيّمم به اأن يندرج تحت ا�سم وجه الأر�ص.

- كيفّية التيّمم في ح�ل الختي�ر، كم� يلي:

اأّوًل: ي�سرب اأو ي�سع ب�طن الكّفين ب�لأر�ص معً� دفعة واحدة.

ثانياً: يم�سح الجبهة والجبينين بب�طن الكّفين، م�ستوعبً� لهم� من ق�س��ص 

ال�سعر اإلى طرف الأنف الأعلى، اإلى الح�جبين. 

الي�سرى. رابعً�: يم�سح  الكّف  اليمنى بب�طن  الكّف  ثالثاً: يم�سح تم�م ظ�هر 

تم�م ظ�هر الكّف الي�سرى بب�طن الكّف اليمنى.

- شرائط ما يتّمم به:

الأول: طه�رته. 

الثاني: اإب�حته. 

الثالث: عدم امتزاجه بغيره. بم� يخرجه عن اإطالق ا�سم الأر�ص عليه.

-شرائط التيّمم:يعتبر في التيّمم أمور, وهي:
الأول: نّية القربة.

الثاني: المب��سرة. 

الثالث: الترتيب. 

الرابع: الموالة. 

الخام�س: الم�سح من الأعلى اإلى الأ�سفل في الجبهة واليدين عرفً�. 

ال�ساد�س: رفع الح�جب عن الم��سح والمم�سوح. 

ال�سابع: طه�رة الم��سح والمم�سوح مع الإمك�ن.
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�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

م� هي م�سّوغ�ت التيّمم؟1- 

م�ذا ُيعتبر فيم� يتيّمم به وهل يجوز التيّمم على الب�طون؟2- 

م� هي كيفية التيّمم؟ 3- 

م� هي �سرائط م� يتيّمم به؟4- 

م� هي �سرائط التيّمم؟5- 

 

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

العبادة وثواب الجّنة

طلب اأحد العلم�ء من ابنه اأن ي�ستيقظ لياًل حّتى يخرج معه لأداء �سالة الليل 

في اأحد الأم�كن المقّد�سة فتك��سل هذا ال�س�ب في البداية ولكّنه ق�م بعد ذلك 

امتث�ًل لأمر اأبيه وقبل اأن ي�سلوا اإلى مك�ن العب�دة التفت الأب اإلى ابنه وهو ي�سير 

اإلى فقير في ال�س�رع يطلب من الن��ص ال�سدقة.

لّذة النوم والراحة وج�ء هن� في هذا  اإّن هذا الفقير قد ترك  ي� بني  فق�ل: 

المك�ن غير المريح ي�ستعطي الن��ص بذّلة، واهلل )عّز وجّل( وعدك في قي�م الليل 

ب�لثواب العظيم فال تعلم اأّي نف�ص م� اأعّد اهلل من النعيم لمن يقوم الليل ب�لعب�دة 

واأنت تن�م عن هذا الثواب.

ي� بني هذا الفقير قد يح�سل على درهم بعد التعب ال�سديد والتذّلل للن��ص ولكّنك 

اإن اأتعبت نف�سك في العب�دة �سوف تح�سل على جّن�ت تجري من تحته� الأنه�ر وغير 

ول  ح�س�ب  وغدًا  ح�س�ب  ول  عمل  ف�ليوم  اأكبر،  اهلل  من  ور�سوان  النعيم،  من  ذلك 

عمل. ا�ستف�د البن من ن�سيحة والده ولم يترك �سالة الليل اأبدًا. 
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل الآداب املعنوية  للطهارة -

 اأن يدرك مراتب الطهارة. -

اآلداب المعنوية للطهارة

الدرس السادس:
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مراتب الطهارة

كم� اأّن لل�سالة ظ�هرًا وب�طنً�، كذلك للطه�رات )الو�سوء - التيّمم - الغ�سل(، 

الطه�رة  تكفي  ل  كذلك  تع�لى،  اهلل  من  للقرب  ال�سالة  ظ�هر  يكفي  ل  اأنه  وكم� 

الظ�هرية. وللطه�رة مراتب:

املرتبة الأوىل: تطهري الظ�هر عن الأحداث والأخب�ث.

املرتبة الثانية: تطهري اجلوارح من املع��سي.وم� دام الإن�س�ن مبتلى ب�ملع��سي 

مراتب  من  الأخرى  املراتب  اإىل  ويرتّقى  تع�ىل،  اهلل  اإىل  يتقّرب  اأن  ميكن  فال 

الطهارة.

بم�ء  ُتطّهر  والمع��سي   { {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ  تع�لى:  يقول  لذلك 

التوبة الن�سوح.

ي�أّمال  لكي  وهواه�  والنف�ص  وتزيين�ته  ال�سيط�ن  يدخل  حيث  خطيرة  عقبة  وهن� 

ظلم�ت  تراكم  وعند  العمر  اآخر  في  التوبة  اأّن  مع  العمر،  اآخر  اإلى  ب�لتوبة  الإن�س�ن 

المع��سي اأمر �سعب.

R في  ُيمّني الإن�س�ن نف�سه ب�سف�عة ال�س�فعين  اأي�سً� حيث  اأخرى  وهن� عقبة 

حين اأّنه لم يعرف حقيقة ال�سف�عة.

القلب  يجعل  المع��سي  في  النغم�ر  لأّن  �سف�عتهم  ت�سملك  ل  قد  اأّنه  تعرف  األ 
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ب�لتدريج مظلمً� ومنكو�سً� وربم� ي�سل ب�لإن�س�ن اإلى الكفر، والك�فر ل �سف�عة له.

ال�س�فعون لك في  اأّل ي�سفع  اأثق�ل الذنوب كثيرة يمكن  اإذا ك�نت  اأّنه  األ تعلم  ثّم 

البرزخ والقبر، ويمكن اأن ل ت�سل �سف�عتهم في يوم القي�مة اإّل بعد مّدة طويلة، كم� 

ورد في بع�ص الأح�ديث.

وهن� عقبة اأخرى كذلك، حيث يعُد ال�سيط�ُن والنف�ُص الإن�س�َن ب�لرحمة الوا�سعة 

لأرحم الراحمين، فيته�ون وينزلق في المع��سي، في حين اأّن اهلل رحيم في مو�سع 

الرحمة و�سديد العق�ب في مو�سع ال�سّدة، فلي�ص �سحيحً� اأن ترجو رحمة اهلل فح�سب 

دون اأن تخ�فه وتخ�سى عق�به.

املرتبة  الف��سدة، وهذه  الأخالق  اأرج��ص  الب�طن من  تخلية  الثالثة:  املرتبة 

واملرتبة الث�نية مرتابطت�ن، فتطهري اإحداهم� ي�س�عد على تطهري الأخرى، فهم� 

متوقفت�ن على بع�سهم� البع�ص.

يف�سد.  وبف�س�ده  الإن�س�ن  ي�سلح  وب�سالحه  القلب،  تطهري  الرابعة:  املرتبة 

وقذارة القلب وجن��سته عب�رة عن تعّلقه بغري اهلل تع�ىل وتوّجهه اإىل نف�سه واإىل 

النف�ص  راأ�ص كّل خطيئة وحّب  اّلذي هو  الدني�  القذارة حّب  الع�مل، ومن�س�أ هذه 

اّلذي هو اأّم الأمرا�ص.

وهن�ك مراتب اأخرى للطه�رة ومق�م�ت خ�رجة عن بي�ن القلم، ول ينبغي اإنك�ره�، 

ف�إّن اأعظم النج��س�ت المعنوية اإنك�ر مق�م�ت اأهل اهلل، وم� دام الإن�س�ن ملّوثً� بهذه 

القذارة )اإي اإنك�ر مق�م�ت الع�رفين( ل يتقّدم في طريقه اإلى اهلل تع�لى.

فلذا عليك اأّل تقنع ب�لحّد اّلذي اأنت فيه ف�إّن الوقوف على الحدود والقن�عة في 

المع�رف من العقب�ت الم�نعة من التقّدم.

واعلم اأّنك لن ترى المراتب الع�لية دون تخّطي المراتب الأدنى.
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اآلداب القلبية حين التوّجه إلى الماء أو التراب للطهارة

ينبغي لل�س�لك اإلى اهلل اأن يراعي اآدابً� عديدة عند التوّجه اإلى الم�ء اأو التراب:

مك اإلى رحمة اهلل تع�لى،  1- اإذا اأردت الطه�رة والو�سوء فتقّدم اإلى الم�ء تقدُّ

ُيطّهره�  الظ�هرة  النج��س�ت  العب�د كذلك  تطّهر ذنوب  اأّن رحمة اهلل  وكم� 

الماء.

�سببً�  اهلل  جعله  حيث  الحّق  لرحمة  العظيمة  المظ�هر  اأحد  هو  الم�ء  اأّن  ولتعلم 

لحي�ة الموجودات، وحيث اإّن ظهور الرحمة الوا�سعة الإلهية في الم�ء اأكثر من �س�ئر 

الموجودات جعله لتطهير النج��س�ت الظ�هرية.

2- تفّكر في �سف�ء الم�ء ورّقته وطهره وبركته واجعل تع�ملك مع اهلل تع�لى خ�ل�سً� 

�س�فيً� من جميع ال�سرك، وكم� اأّن الم�ء في وقت نزوله من ال�سم�ء ط�هر كذلك 

ف ال�سيط�ن والأهواء فيه، فال تلّوثه  قلبك في بداية خلقه ك�ن �س�فيً� لول ت�سرُّ

ب�ل�سرك والمع��سي.

 3- ع��سر خلق اهلل ك�متزاج الم�ء ب�لأ�سي�ء، يوؤّدي كّل �سيء حّقه ول يتغّير عن معن�ه، 

معتبرًا بقول ر�سول اهللP: »مثل المخل�س كمثل الماء«.

فعليك اأن تبقى على �سف�ئك وفطرتك واإن ا�سطررت لمع��سرة الن��ص، ول تت�أّثر 

بع�داتهم ال�سّيئة.

4- وم� دامت ال�ستف�دة من الم�ء مي�سورة، فال بّد اأن يقوم ب�لطه�رة الم�ئية، 

الم�ء، فليتوّجه بذّله وم�سكنته وفقره وف�قته، وليخرج  واإذا ق�سرت يده عن 

ك�ن  اّلتي  الرحمة  من  اآخر  ب�ب  له  لينفتح  النف�ص  وحّب  والغرور  التعّزز  من 

الحّق  م  لترحُّ موردًا  وي�سير  الطهورين  اأحد  التراب  وي�سير  الم�ء،  يمّثله� 

نف�سه يكون موردًا  اإلى ذّلة  النظر  الإن�س�ن هذا  وكّلم� قوي في  تع�لى ولطفه 

للرحمة اأكثر.
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فليخرج الإن�س�ن من ح�لة العتم�د على نف�سه وليعلم اأّنه م�سّطر ع�جز، وليلجئ 

.
(1(

اإلى خ�لقه وليكون ح�له: {ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ    ٴۇ ۋ  }

اأحد  التراب  �سبح�نه  اهلل  جعل  فقد  لتطهيره  الم�ء  من  الم�سّلي  يتمّكن  لم  اإذا 

الطهورين؛ لأّن التراب اأّول الأ�سي�ء على وجه الأر�ص يطوؤه الن��ص ب�أقدامهم فال بّد 

للعبد اأن يّت�سف ب�سفته في جن�ب الحّق فيم�سح جبينه وي�سمه ب�سمة الذّلة والفتق�ر 

والعبودية، ويرمز بهذا اأي�سً� اإلى اأّن ن�حية الخلق بيد قدرته يفعل م� ي�س�ء ويحكم م� 

.
(2(

يريد، كم� ق�ل �سبح�نه: {ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃچ  }

ب�لتراب،  يديه  يم�سح  ثّم  يجلب رحمة اهلل...  والم�سكنة  الخ�سوع  ب�إظه�ره  فلعّله 

�سّف  في  ذلك  بعد  ويقف  المطلق  الق�در  ح�سرة  في   
ّ

فيذهلل قدرته  مظهر  وهم� 

الح��سرين في المح�سر.

آداب الوضوء القلبية

 :Q ينبغي لل�س�لك اإلى اهلل تع�لى اأن يراعي اآداب الو�سوء، كم� ق�ل الإم�م ال�س�دق

»واآت باآدابها في فرائ�سه و�سننه«.

�سير 
ُ
الأدب الأّول: اأن يتوّجه اإلى القبلة ومركز العب�دة ونقطة التوحيد، وقد اأ

ثواب �سالة  له  كان  القبلة  اأ حيال  تو�سّ »واإن  الرواية:  في  الأدب  هذا  اإلى 

ركعتين«.

الثاني: ينبغي اأن يكون وقوفه الوقوف في مق�م الحمد حيث اأذن له رّب العّزة 

وال�سلط�ن ب�لح�سور وهو الآن في مق�م تح�سيل مقّدم�ت الت�سّرف لين�ل 

هذا ال�سرف.

)1) �سورة النمل، الآية: 61. 

)2) �سورة هود، الآية: 56.
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ب�لم�ء  يغ�سل  كم�  اأّنه  فليتفّطن  �أ  ليتو�سّ الم�ء  من  غرفة  اأخذ  اإذا  الثالث: 

الظ�هر اّلذي هو �سبب الحي�ة لكّل حّي، كذلك ليغ�سل ب�طنه ب�لعلم وهو 

الموجب لحي�ة القلوب والأرواح فينّور به قلبه وروحه.

اإّل ب�هلل  اأّنه ل حول له ول قّوة  ليغ�سل يديه من العيوب ومن حوله وقوته، وليعلم 

العلّي العظيم.

كم� ويرمز غ�سل اليد اإلى غ�سل يده عّم� نهى عنه ال�س�رع وب�لخ�سو�ص المنهّي�ت 

اّلتي تتحّقق ب�ليد ك�ل�سرقة والتعّدي والغ�سب واأمث�له�.

البذل  في  اليد  ب�سط  من  له  بّد  ل  اأّنه  الي�سرى  على  ب�ليمنى  الم�ء  �سّب  ويعني 

والإعط�ء والإيث�ر في �سبيل ر�س� اهلل تع�لى، ول يم�سك يده.

.
(1(

ق�ل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ  }

ل�ساني  واأطلق  األقاك  يوم  حّجتي  لقّني  »اللهم  فليقل  تم�سم�ص  اإذا  الرابع: 

بذكرك» ومعنى تلك الم�سم�سة اّلتي ُيطّهر بها فمه من ف�سول الطعام اأّنه 

ُيطّهر فمه ول�سانه من الذكر القبيح ومن ف�سول الكالم »وف�سول الكالم 

اهلل  يمقته  مّم�  فمه  من  ويخرج  ل�س�نه  على  يجري  ومّم�  القلب«،  يميت 

اإّل  النار  النا�س على مناخرهم في  »وهل يكّب   :Pالن�ر كم� ق�ل ويدخله 

ح�سائد األ�سنتهم«.

فليّزين ل�س�نه بذكر اهلل وتالوة القراآن.

يخرج  كم�  دم�غه  من  والتع�لي  الكبر  اإخراج  وحقيقته  ي�ستن�سق،  ثّم  الخام�س: 

ب�ل�ستن�س�ق ف�سولت الدم�غ من طريق اأنفه وينّقي مجراه وي�ستعّد ل�سّم الروائح 

العطرة المعنوية، ويقول بل�س�نه رمزًا لذلك المعنى: »اللهم ل تحرمني ريح 

الجّنة واجعلني مّمن ي�سّم ريحها وروحها وطيبها«.

)1) �سورة اآل عمران، الآية: 92.



70

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

ال�ساد�س: ثّم يغ�سل وجهه ويتوّجه اإلى اأّن ذلك يرمز اإلى بي��ص الوجه وتح�سيل 

م�ء الوجه عند اهلل �سبح�نه فيتذّكر ق�سوره وتق�سيره وخجلته و�سواد وجهه 

وي�ستجير ب�هلل من اأن يلقى اهلل �سبح�نه بهذه الح�لة، كم� يحكيه� اهلل �سبح�نه: 

.
(1(

{ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ       ڃ ڃ چ چچ  }

.
(2(

وق�ل تع�لى: {يث       حج مج جح مح جخ حخ  }

ولي�ستِح من اهلل تع�لى لّم� راآه حيث نه�ه ولّم� توّجه اإلى غير موله، وقد ورد في 

الحديث اأّنه يقول عند غ�سل وجهه: »اللهم بّي�س وجهي يوم ت�سوّد الوجوه ول ت�سّود 

وجهي يوم تبي�ّس الوجوه«.

روؤية  مرافق  من  الأيدي  غ�سل  ب�طنه  اأّن  اليدين  يغ�سل  عندم�  ليتذّكر  ال�س�بع: 

ك  الأ�سب�ب، واأي�سً� هو غ�سل اليد عن الخلق وتفوي�ص الأمر اإلى اهلل وال�ستعداد للتم�سُّ

بذيل المحبوب )اهلل تع�لى( وقرع ب�به كم� ق�ل الإم�م علّي Q: »لكّل باب رغبة 

اإلى اهلل منهم يد قارعة» في و�سفه لأهل الذكر وعباد اهلل.

وليتذّكر اأي�سً� موقف القي�مة وتط�ير الكتب واأحوال الن��ص في ذاك الوقت، كم� 

.
(3(

ق�ل تع�لى: {ہ ہ ہ ھ ۓ    ۋ ۋ ۅ ۅ       ۉى}

الجنان  في  والخلد  بيميني  كتابي  اأعطني  »اللهّم  اليمنى:  غ�سله  عند  فيقول 

بي�ساري وحا�سبني ح�ساباً ي�سيراً«.

ويقول عند غ�سله الي�سرى: »اللهم ل تعطني كتابي ب�سمالي ول من وراء ظهري 

ول تجعلها مغلولة اإلى عنقي واأعوذ بك من مقّطعات النيران«.

عّد  اإذ  له  الع�ر�سة  الكبري�ء  ومن  اهلل  لغير  الخ�سوع  من  راأ�سه  ليم�سح  الثامن: 

)1) �سورة الزمر، الآية: 60. 

)2) �سورة عب�ص، الآيت�ن: 41-40.

)3) �سورة الإ�سراء، الآية: 71. و�سورة الح�قة، الآية: 25.
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نف�سه �سيئً�، وليقل: »اللهم غ�ّسني برحمتك وبركاتك وعفوك ومغفرتك«.

)الدني�(،  المذّلة  واأر�ص  الغربة  دار  اإلى  الم�سي  من  رجليه  ويم�سح  التا�سع: 

.
(1(

ويطّهره� اأي�سً� عن الم�سي ب�لكبر، ق�ل تع�لى: {حئ   مئ ىئ يئ جبحب  }

ويم�سي بقدم العبودية والهوان لي�سدق عبودّيته للرّب الرحمن.

.
(2(

ق�ل تع�لى: {ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ             ۇ  }

والأكبر  الأ�سغر  الجه�د  وميدان  الجه�د  طريق  في  الثب�ت  على  الت�سميم  وعليه 

والم�سي على ال�سراط الم�ستقيم، ويقول بل�س�نه: »اللهّم ثّبت قدمي على ال�سراط 

يوم تزّل فيه الأقدام واجعل �سعيي فيما ُير�سيك عّني«.

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

- هن�ك مراتب للطه�رة:

الب�طن  تح�سين   -3 المع��سي.  من  الجوارح  تطهير   -2 الظ�هر.  مرتبة   -1

ب�لأخالق. 4- تطهير القلب، وهن�ك مراتب اأخرى للطه�رة.

مظهر  الم�ء  اأّن  منه�  التراب،  اأو  الم�ء  اإلى  التوّجه  عند  عديدة  اآداب  هن�ك   -

لرحمة اهلل، كن مخل�سً� مع اهلل ك�سف�ء الم�ء، ع��سر خلق اهلل ول تت�أّثر بع�داتهم 

م اإ�س�رة اإلى ّذل النف�ص. وتغّير �سف�ءك كم� �سف�ء الم�ء، التيمُّ

الحمد هلل،  للو�سوء في مق�م  تقف  اأن  القبلة،  اإلى  التوّجه  الو�سوء،  اآداب  - من 

ليعلم اأن غ�سل الظ�هر اإ�س�رة لغ�سل الب�طن، الم�سم�سة تطهير لل�س�ن من قب�ئحه، 

ال�ستن�س�ق اإخراج التكّبر، غ�سل الوجه تذكير له في تح�سيل بي��ص الوجه عند اهلل 

)1) �سورة الإ�سراء، الآية: 37.

)2) �سورة الفرق�ن، الآية: 63.
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يوم القي�مة، غ�سل اليدين من الحول والقّوة اإّل ب�هلل، وليتذّكر يوم القي�مة ومواقفه� 

الدني�  اإلى دار  الم�سي  اليمين، ويم�سح رجليه من  اأ�سح�ب  اأن يكون من  ينبغي  واأنه 

وليثبت على الحّق.

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

م� هي مراتب الطه����رة؟ واذكر العقب�ت اّلتي ُذكرت في المرتبة الث�نية؟1- 

ه اإلى الم�ء اأو التراب؟2-  م� هي اآداب التوجُّ

اذكر بع�ص اآداب الو�سوء؟3- 

 

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

بع�ض الآداب المعنوية للطهارة

ق�ل الع�رف ال�سعيد الق��سي �سعيد القّمي ر�سي اهلل عنه: وهو )اأي الطهور( اإّم� 

الم�ء اّلذي هو �سّر الحي�ة اّلتي هي العلم وم�س�هدة الحّي القيوم.

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ک      ک ک گ گ گ گ ڳ  }

{ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ   وعال:  جل  وق�ل 

.
(2(

ڇ  }
.

(3(

واإّم� التراب اّلذي هو اأ�سل ن�س�أة الإن�س�ن ق�ل عّز من ق�ئل: {ڇ  ڇ  }

.
(4(

وق�ل جل جالله: {ې ى ى  ائ ائ ەئ  }

)1) �سورة الفرق�ن، الآيت�ن: 49-48.

)2) �سورة الأنف�ل، الآية: 11.

)3) �سورة طه، الآية: 55.

)4) �سورة الن�س�ء، الآية: 43.
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وذلك لتتفّكر في ذاتك لتعرف من اأوجدك ومّم� اأوجدك ولم اأوجدك، فتخ�سع له 

وترفع التكّبر من راأ�سك لأّن التراب هو الأ�سيل في الّذلة والم�سكنة.

اأّن تكليفه بغ�سل  }: ف�أّم� الطه�رة، فلي�ستح�سر يف قلبه  قال ال�سهيد الثاين 

الأطراف الظ�هرة وتنظيفه� لطالع الن��ص عليه� ولكون تلك الأع�س�ء مب��سرة لالأمور 

الدنيوية منهمكة يف الكدورات الّدنّية فالأن يطهر مع ذلك قلبه اّلذي هو مو�سع نظر 

احلّق تع�ىل ف�إّنه ل ينظر اإىل �سوركم ولكن ينظر اإىل قلوبكم... ولأّنه الرئي�ص الأعظم 

لهذه اجلوارح وامل�ستخِدم له� يف تلك الأمور املبعدة عن جن�به تع�ىل وتقّد�ص.

عليه  والإقب�ل  تع�لى  اهلل  بعب�دة  ال�ستغ�ل  الأع�س�ء عند  تلك  تطهير  وليعلم من 

واللتف�ت عن الدني� ب�لقلب والحوا�ص لتلّقي ال�سع�دة في الأخرى، اأّن الدني� والآخرة 

�سّرت�ن كّلم� قربت من اإحداهم� بعدت عن الأخرى، فلذلك اأمر ب�لتطهير من الدني� 

عند ال�ستغ�ل والإقب�ل على الأخرى.

ف�أمر في الو�سوء بغ�سل الوجه لأّن التوّجه والإقب�ل بوجه القلب على اهلل تع�لى به، 

وفيه اأكثر الحوا�ص الظ�هرة اّلتي هي اأعظم الأ�سب�ب الب�عثة على مط�لب الدني� ف�أمر 

بغ�سله ليتوّجه به وهو خ�ل من تلك الأدن��ص... ثّم اأمر بغ�سل اليدين لمب��سرتهم� اأكثر 

اأحوال الدني� الدنية والم�ستهي�ت الطبيعية، ثّم يم�سح الراأ�ص لأّن فيه القّوة المفّكرة 

اّلتي يح�سل بوا�سطته� الق�سد اإلى تن�ول المرادات الطبيعية. وتنبعث الحوا�ص اإلى 

الإقب�ل على الأمور الدنيوية الم�نع من الإقب�ل اإلى الآخرة ال�سنية.

ل اإلى تح�سيل م�آربه على  ل اإلى مط�لبه ويتو�سّ ثّم يم�سح الرجلين لأّن بهم� يتو�سّ

نحو م� ذكر في ب�قي الأع�س�ء...

تعّلقً�  واأ�سّده�  الإن�س�ن  ح�لت  اأدنى  لأّن  الب�سرة  جميع  بغ�سل  الغ�سل  في  واأمر 

ب�لملك�ت ال�سهوية ح�لة الجم�ع...

 .
(1(

ولهذا ق�لP: »اإّن تحت كّل �سعرة جنابة«

)1) ر�س�ئل ال�سهيد الث�ني: ال�سهيد الث�ني، �ص 113.
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اأن يتعّرف الطالب اإىل النجا�سات  -

اأن ُيدرك كيفية التنّج�س بها   -

اأن  يتعّرف اإىل كيفية ثبوتها -

النجاسات

الدرس السابع: 
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النجا�سات اإحدى ع�سرة، وهي:

الأولى والثانية: البول والغ�ئط من الإن�س�ن والحيوان اإذا توّفر فيه ال�سرط�ن 

الت�لي�ن:

ال�سرط الأول: اأن يكون ذا نف�ص �س�ئلة )�س�حب دم ي�سيل لو ذبح(.

ال�سرط الثاني: اأن يكون غير م�أكول اللحم. فكّل حيوان لي�ص له نف�ص �س�ئلة 

يحّل  وكّل حيوان  وغ�ئطه ط�هران.  فبوله  والوزغ،  وال�سرا�سير  ك�لذب�ب 

اأكل لحمه فبوله وغ�ئطه ط�هران حّتى من الخيول والحمير والبغ�ل.

ع�ر�سّيً�،  اأو  ونحوه�،  ك�ل�سب�ع  اأ�سلّيً�  يكون  اأن  بين  الم�أكول  غير  في  فرق  ول 

ك�لجاّلل، والغنم اّلذي �سرب لبن )حليب( خنزيرة حّتى ا�ستّد عظمه.

 :
(1(

اأ- بول وغ�ئط الطيور فيه �سورت�ن

الأولى: اإذا ك�نت محّرمة الأكل فهم� نج�س�ن.

الثانية: اإذا ك�نت محّللة الأكل فهم� ط�هران.

ب- لو �سّك في غ�ئط حيوان اأّنه من م�أكول اللحم اأو محّرمه، يحكم ب�لطه�رة.

. وم� ك�ن من 
(2(

الثالثة: المنّي من الإن�س�ن ومن كّل حيوان ذي نف�ص �س�ئلة

)1) بول وغ�ئط الطيور ط�هران في كلت� ال�سورتين.

)2) على الأحوط وجوبً� في غير الإن�س�ن واأم� منّي الإن�س�ن فهو نج�ص على الأقوى.
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الحيوان غير ذي النف�ص فمنّيه ط�هر.

الرابعة: ميتة الحيوان ذي النف�ص ال�س�ئلة.

والنج��سة منح�سرة في الأجزاء اّلتي تحّله� الحي�ة، واأّم� الأجزاء اّلتي ل تحّله� 

الحي�ة فط�هرة.

اأ- يكون الجزء مّم� تحّله الحي�ة اإذا ك�ن فيه ع�سب، اأو مجرى دم.

ب- من الأجزاء اّلتي ل تحّله� الحي�ة: العظم، والقرن، وال�سّن، والمنق�ر، 

اكت�سى  اّلذي  والبي�ص  والري�ص،  وال�سوف،  وال�سعر،  والح�فر،  والظفر، 

ُي�س�هم في �سنع  اّلذي  الأ�سفر  ال�سيء  والأنفحة )وهي  الأعلى،  الق�سرة 

ي�أكل  اأن  قبل  والجدي  الحمل  كر�ص  جوف  في  متجّمدًا  ويكون  الجبن(، 

بلغت  اإذا  الم�سك  وف�أرة  ال�سرع،  في  )الحليب(  واللبن  الأم،  لبن  غير 

حّدًا ل بّد من لفظه� من ج�سد الظبي، والم�سك ط�هر على كّل ح�ل.

3- ميتة الحيوان غير ذي النف�ص ال�س�ئلة ط�هرة. 

اأ-م� ينف�سل من ج�سد الحيوان الحّي ذي النف�ص ال�س�ئلة مّم� تحّله الحي�ة 

فيحكم  والث�لول  ك�لبثور  ال�سغ�ر  الأجزاء  من  ينف�سل  م�  اإّل  نج�ص. 

بطه�رته.

اأر�ص  اأو وجد مطروحً� في  الم�سلمين،  الم�سلم، و�سوق  يد  يوؤخذ من  ب- م� 

الإ�سالم، من اللحم اأو ال�سحم اأو الجلد، له ثالث �سور:

الأولى: اأن يعلم ب�لتذكية، فيحكم ب�لطه�رة.

الثانية: اأن يعلم بعدم التذكية، فيحكم ب�لنج��سة.

الثالثة: اأن ي�سّك في التذكية، فيحكم ب�لطه�رة.

ج- م� يوؤخذ من يد الك�فر، و�سوق الكّف�ر، اأو وجد مطروحً� في اأر�ص الكّف�ر 

من اللحم وال�سحم اأو الجلد، له ثالث �سور:
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الأولى: اأن يعلم بتذكية الم�سلم له، فيحكم ب�لطه�رة.

الثانية: اأن يعلم بعدم التذكية، فيحكم ب�لنج��سة.

.
(1(

الثالثة: اأن ي�سّك في التذكية، فيحكم ب�لنج��سة

الخام�سة: دم ذي النف�ص ال�س�ئلة. وهو نج�ص ولو ك�ن من م�أكول اللحم. واأّم� 

دم غير ذي النف�ص ال�س�ئلة فط�هر.

اأ- العلقة الم�ستحيلة من المنّي في البي�سة ط�هرة.

ب- الدم الموجود في البي�سة ط�هر.

ج- الدم المتخّلف في ذبيحة الحيوان غير الم�أكول، الأحوط مع�ملته مع�ملة 

النج�ص.

اأن يكون قد  ب�سرط  الم�أكول، ط�هر،  الحيوان  المتخّلف في ذبيحة  الدم  د- 

النحر، فلو لم يخرج م� يعت�د  اأو  ب�لذبح  المعت�د  الدم  خرج من الحيوان 

خروجه من الدم ف�لأحوط وجوبً� مع�ملته مع�ملة النج�ص.

د. ه�- م� �سّك في اأّنه دم اأو غيره يحكم بطه�رته، ول يجب الفح�ص للت�أكُّ

و- لو �سّك في دم اأّنه من حيوان دمه ط�هر، اأو من حيوان دمه نج�ص، يحكم 

ب�لطه�رة.

ز- الدم الخ�رج من بين الأ�سن�ن نج�ص وحرام ل يجوز بلعه. نعم اإذا ا�ستهلك 

.
(2(

)زال اأثره( في الريق يطهر ويجوز بلعه. ول يجب تطهير الفم

ال�ساد�سة وال�سابعة: الكلب والخنزير البرّي�ن، نج�س�ن بجميع اأجزائهم� بدون 

اأّي ا�ستثن�ء واأّم� كلب الم�ء وخنزيره فط�هران.

)1) بل يحكم ب�لطه�رة في �سورة ال�سّك.

)2) ال���دم الخ����رج من بين الأ�سن�ن م� دام في الفم فهو ل ينّج�ص المالقي له في داخل الفم نعم اإذا اأدخل �سيء ولقى الدم ثم 

خرج من الفم متلطخً� ب�لدم فيتنّج�ص حينئٍذ.
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، وهو م� ك�ن م�ئعً� ب�لأ�سل. واأّم� م� ك�ن 
(1(

الثامنة: الم�سكر الم�ئع ب�لأ�سل

ج�مدًا ب�لأ�سل ثّم حّول اإلى م�ئع فهو ط�هر واإن ك�ن حرامً�.

اأ- الع�سير العنبي لو غلى ب�لن�ر ولم يذهب ثلث�ه فهو ط�هر، واإن حرم �سربه. 

اإ�سك�ره  في  ال�سّك  ومع  نج�سً�.  ي�سير  م�سكرًا  و�س�ر  بنف�سه  غلى  لو  نعم، 

يحكم بطه�رته. 

ب- كل ع�سير ي�سير م�سكرًا يحكم بنج��سته.

التا�سعة: الفق�ع )البيرة اأو الجّعة( وهو �سراب مخ�سو�ص مّتخذ من ال�سعير 

غ�لبً�.

 وهو من انتحل غير الإ�سالم )ك�لكت�بي( اأو انتحله وجحد 
(2(

العا�سرة: الك�فر

اأو  الر�س�لة  اإنك�ر  اإلى  جحوده  يرجع  بحيث  �سرورة،  ين  الدِّ من  يعلم  م� 

تكذيب النبّيP، اأو تنقي�ص �سريعته المطّهرة. اأو �سدر منه م� يقت�سي 

كفره من قول اأو فعل من غير فرق بين المرتد والك�فر الأ�سلي.

النبّوة فهو  اأو  التوحيد،  اأو  الألوهّية،  لإنك�ر  اإن ك�ن غلّوه م�ستلزمً�  الغ�لي  اأ- 

ك�فر نج�ص، واإّل فال.

ب- النوا�سب والخوارج نج�سون على كّل ح�ل.

الحيوان�ت  من  الإبل  غير  عرق  اأّم�  الجاّللة.  الإبل  عرق  ع�سرة:  الحادية 

الجاّللة فط�هر. وعرق الجنب من الحرام ط�هر.

س بها  كيفية التنجُّ

اأ- اإذا لقى ج�سم ط�هر عين النج��سة، ف�إن ك�نت المالق�ة مع رطوبة �س�رية 

)1) على الأحوط وجوبً�.

)2) الك�فر الكت�بي ط�هر بذاته ولي�ص نج�سً�.
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ف�إّنه يتنّج�ص، واإن لم توجد رطوبة �س�رية فال يتنّج�ص. )ج�ف على ج�ف 

ط�هر بال خالف(.

وحكم  عدمه�،  على  بنى  ال�س�رية  الرطوبة  وجود  في  �سّك  ح�سل  اإذا  ب- 

ب�لطه�رة.

ج- المتنّج�ص منّج�ص مع قّلة الوا�سطة ك�لثنتين والثالث، وفيم� زادت يحكم 

.
(1(

ب�لطه�رة

د- مالق�ة م� في الب�طن ب�لنج��سة اّلتي في الب�طن ل تنّج�سه ولو لقى �سيء 

من الخ�رج النج��سة في الب�طن فال يتنّج�ص اأي�سً�.

ه�-تثبت النج��سة ب�إحدى الطرق الت�لية:

الأولى: العلم. 

الثانية: �سه�دة عدلين. 

الثالثة: اإخب�ر ذي اليد، وهو من ك�ن م�ستوليً� على ال�سيء، �سواء اأك�ن يملكه 

اأم ل، حّتى ولو ك�ن غ�سبً�، وحّتى لو ك�ن ف��سقً�، بل ولو ك�ن ك�فرًا، ويقبل 

قول ال�سبي المراهق.

و- اإذا ُعلم بنج��سة اأحد ال�سيئين اإجم�ًل، يجب مع�ملته مع�ملة النج�ص من 

جهة وجوب الجتن�ب.

ز- اإذا تنّج�ص �سيء ثّم �سّك في زوال النج��سة يجب مع�ملته مع�ملة النج�ص.

)1) المتنّج����ص الأول ينّج����ص المالق���ي له والمتنّج�ص الث�ني ينّج�ص المالقي له على الأحوط، واأم���� المتنّج�ص الث�لث فال ينّج�ص 

المالقي له.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

-النج��س�ت اإحدى ع�سرة، وهي:

1-2 البول والغ�ئط من الإن�س�ن والحيوان ذي النف�ص ال�س�ئلة غير م�أكول اللحم. 

3- المنّي من الإن�س�ن. ومن كّل حيوان ذي نف�ص �س�ئلة. 

4- الميتة من الحيوان ذي النف�ص ال�س�ئلة من الأجزاء اّلتي تحّله� الحي�ة.5- دم 

 -8 البرّي�ن.  والخنزير  6-7-الكلب  اللحم.  م�أكول  ك�ن من  ولو  ال�س�ئلة  النف�ص  ذي 

الم�سكر الم�ئع ب�لأ�سل. 9- الفق�ع. 10- الك�فر. 11- عرق الإبل الجاّللة.

- تتحّقق النج��سة بمالق�ة عين النج��سة مع الرطوبة.واإذا ح�سل �سّك في وجود 

الرطوبة ال�س�رية بنى على عدمه�.

يحكم  زادت  وفيم�  والثالث،  ك�لثنتين  الوا�سطة  قّلة  مع  منّج�ص  المتنّج�ص   -

ب�لطه�رة.

- تثبت النج��سة ب�إحدى الطرق الت�لية:

الأولى: العلم. الث�نية: �سه�دة عدلين. الث�لثة: اإخب�ر ذي اليد.

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

 م� هي النج��س�ت؟1- 

كيف تتحّقق النج��سة؟2- 

كيف تثبت النج��سة؟3- 

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة
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بكاء اأمير الموؤمنين Qمن خ�سية الله

عن عروة بن الزبير، ق�ل: كّن� نتذاكر في م�سجد ر�سول اهللP اأعم�ل اأهل بدر 

اأبو الدرداء: األ اأخبركم ب�أقّل القوم م�ًل واأكثرهم ورعً�  وبيعة اأهل الر�سوان، فق�ل 

واجته�دًا في العب�دة؟

ق�لوا: من؟ق�ل: علّي بن اأبي ط�لب Q، راأيته في ح�ئط بني النّج�ر يدعو، ثّم 

انغمر في الدع�ء، فلم اأ�سمع له ح�ّسً� وحركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول ال�سهر، 

اأوقظه ل�سالة الفجر ف�أتيته، ف�إذا هو ك�لخ�سبة الملق�ة، فلم يتحّرك،  فذهبت لكي 

.Q فقلت: اإّن� هلل واإّن� اإليه راجعون، م�ت واهلل علّي بن اأبي ط�لب

ف�أتيت منزله مب�درًا اأنع�ه اإليهم، فق�لت ف�طمة O، ي� اأب� الدرداء، م� ك�ن من 

ته، ف�أخبرته� الخبر. �س�أنه وق�سّ

فق�لت O: هي واهلل ي� اأب� الدرداء الغ�سوة اّلتي ت�أخذه من خ�سية اهلل.

ثّم اأتوه بم�ء فن�سحوا على وجهه ف�أف�ق، ونظر اإلّي واأن� اأبكي.

فق�ل Q: م� بك�وؤك ي� اأب� الدرداء؟

فقلت: بم� اأراه ُتنزله بنف�سك.

الجرائم  اأهل  واأيقن  الح�ساب،  اإلى  دعى 
ُ
اأ راأيتني  اإذا  بك  »كيف   :Q فق�ل 

يدي  بين  فوقفت  فظاط،  وزبانية  �سداد  غالظ  مالئكة  واحتو�ستني  بالعذاب، 

الملك الجّبار واأ�سلمتني الأحباب، ورف�سني اأهل الدنيا لكنت اأ�سّد رحمة بي بين 

.
(1(

يدي من ل تخفى عليه خافية«

)1) الأنوار العلوية، ال�سيخ جعفر النقدي، �ص 115.
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل املطّهرات -

اأن ُيدرك كيفية التطهري بها -

المطّهرات

الدرس الثامن:



86

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف



87

ا
لا

م ف
ا

لّ
ا

المطّهرات اأحد ع�سر:

األول: الماء. وتفصيل التطهير به كما يلي: 
اأ -تطهير الثي�ب ونحوه� مّم� يقبل الع�سر، وهو ثالثة اأق�س�م: 

1- التطهير ب�لم�ء القليل، وي�سترط فيه ثالثة �سرائط: 

اأّوًل: زوال عين النج��سة ب�أّي و�سيلة. 

ثانياً: التعّدد مرتين في التطهير من البول. ول تعّدد فيم� �سوى ذلك. 

اأو م� يقوم مق�مه من الفرك والغمز ونحوهم�  ثالثاً:الأحوط وجوبً� الع�سر 

على الأحوط.

2- التطهير ب�لكثير والج�ري. وي�سترط فيه �سرط�ن: 

اأّوًل: زوال عين النج��سة. 

ثانياً: الأحوط وجوبً� الع�سر اأو م� يقوم مق�مه. ول يحت�ج اإلى التعّدد.

3- التطهير ب�لمطر. وي�سترط فيه زوال عين النج��سة. ول ي�سترط التعّدد. ول 

الع�سر. وفيم� يلي جدول تو�سيحّي:

تطهير الثي�اب وم� يقبل الع�سر

نوع النج��سة

�سرائطب�لمطرب�لكثير والج�ريب�لم�ء القليل

البول
2 مع الع�سر

 ونحوه

1 مع الع�سر ونحوه

 على الأحوط وجوبً�

1 بدون 

ع�سر

بعد زوال 

عين النج��سة

غير البول
1 مع الع�سر

 ونحوه

1 مع الع�سر ونحوه

 على الأحوط وجوبً�

1 بدون

 ع�سر

بعد زوال

 عين النج��سة
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بدون  ولكن  ك�لثي�ب  وحكمه  الع�سر،  يقبل  ل  مم�  ونحوه  البدن  -تطهير  ب 

الع�سر. وفيم� يلي جدول تو�سيحّي:

تطهير البدن ونحوه مم� ل 

 يقبل الع�سر

نوع النج��سة

�سرائطب�لمطرب�لكثير والج�ريب�لم�ء القليل

بعد زوال عين النج��سة211البول

بعد زوال  عين النج��سة111غير البول

والطبخ  وال�سرب،  الأكل  في  ي�ستعمل  م�  ب�لآنية  والمراد  الآنية.  تطهير  ج-   

)وهي  �ع  والق�سّ �سغير(،  )اإبريق  والكوز  الك�أ�ص،  مثل  والعجن،  والغ�سل، 

اإن�ء كبير ي�سبع عددًا ك�لخم�سة(، والقدور )طن�جر( والأكواب، والط�ست 

فوق  )الإبريق  والقوري  وال�سم�ور،  الأيدي(،  لغ�سل  نح��ص  من  )اإن�ء 

ال�سم�ور( والفنج�ن، والملعقة على الأحوط وجوبً�. 

والقنديل، وم�  وال�سندوق،  وال�سّكين،  والخنجر،  ال�سيف،  ي�سمل مثل غالف  فال 

ي�سنع بيتً� للم�س�حف اأو غيره�.

- ي�سترط في تطهير الآنية زوال عين النج��سة في جميع اأنواع المي�ه.

اأّوًل،  التعفير  النج��سة  عين  زوال  بعد  الكلب  ولوغ  من  التطهير  في  وي�سترط   -

اأّوًل، ثّم و�سع القليل  والأحوط وجوبً� في الغ�سل ب�لتراب، م�سحه ب�لتراب الخ�ل�ص 

من الم�ء مع التراب، بحيث ل يخرجه عن ا�سم التراب، وم�سح الإن�ء به.
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ويّت�سح ذلك عبر الجدول التالي:

تطهير الآنية

 نوع النج��سة

ب�لم�ء 

القليل
�سرائطب�لمطرب�لكثير والج�ري

ولوغ الكلب. والأحوط وجوبً� 

اإلح�ق مطلق �سربه ب�لولوغ
 2

2 على الأحوط 

(1(

وجوبً�
 1

1 - اإزالة عين النج��سة اأّوًل

2 - الم�سح ب�لتراب فقط على الأحوط وجوبً�

3 - الم�سح ب�لتراب مع القليل من الم�ء على 

الأحوط وجوبً�

7�سرب الخنزير وموت الجرذ
7 على الأحوط 

(2(

وجوبً�
بعد اإزلة عين النج��سة1 

بعد اإزلة عين النج��سة311ب�قي النج��س�ت

اأ- الآنية ذات الراأ�ص ال�سّيق، يتّم تطهيره� ب�لكثير والج�ري، ب�أن تو�سع الآنية 

في الم�ء، حّتى ي�ستولي عليه� الم�ء، وتكفي مّرة واحدة.

ي�ستوعب  حّتى  واإدارته  فيه�،  الم�ء  ي�سّب  ب�أن  القليل  ب�لم�ء  تطهيره�  ويتم 

جميع اأجزائه�، ثّم يراق الم�ء منه� يفعل ذلك ثالث مّرات.

ب- الآنية المثبتة، والحي��ص ونحوه�، يتّم تطهيره� ب�إجراء الم�ء عليه� حّتى 

و�سطه�.  في  المجتمع  الغ�س�لة  م�ء  يخرج  ثّم  اأجزائه�،  جميع  ي�ستوعب 

ريد اإع�دته� اإلى الإن�ء.
ُ
والأحوط وجوبً� اعتب�ر تطهير اآلة النزح اإذا اأ

ج- لو اأكل �سخ�ص طع�مً� نج�سً�، فم� يبقى منه بين الأ�سن�ن ب�ٍق على نج��سته، 

ويطهر ب�لم�سم�سة. 

الثاني: األرض 

اأ- وهي تطهّر ما يلي: 

1- ب�طن القدم.

2- م� يوّقى ويحمي به القدم ك�لنعل.

)1) يكفي مرة واحدة ب�لم�ء الكثير ونحوه.

)2) يكفي مرة واحدة ب�لم�ء الكثير ونحوه.
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ب- وي�سترط في التطهير بالأر�س ما يلي: 

.
(1(

1- اأن تح�سل النج��سة من الم�سي على الأر�ص النج�سة على الأحوط

2- اأن يتّم الم�سي عليه� اأو الم�سح به�، بنحو يزول معه عين النج��سة اإن ك�نت 

موجودة. واإن لم تكن موجودة تكفي المم��ّسة.

والج�ّص،  ب�لآجر  والمفرو�سة  والحجر،  والرمل  التراب  بالأر�س:  المراد  ج- 

واأم� المطلية ب�لزفت والمفرو�سة ب�لخ�سب فال تطهر، ول عبرة به�. ويعتبر 

جف�ف الأر�ص وطه�رته�.

الثالث: الشمس 

الأخ�س�ب،  من  به�  اّت�سل  وم�  الأبنية،  من  ينقل  ل  م�  وكّل  الأر�ص،  تطّهر  وهي 

والأ�سج�ر،  فيه،  الم�ستدخلة  البن�ء  في  اإليه�  المحت�ج  والأوت�د  والأعت�ب،  والأبواب، 

والنب�ت، والثم�ر والخ�سروات واإن ح�ن قطفه�، والأواني المثبتة، وال�سفينة، والح�سر، 

والبواري )ح�سر م�سنوعة من الق�سب ( وغير ذلك.

اأ- ي�سترط في طهارة المذكورات ونحوها بال�سم�س: 

اأّوًل: زوال عين النج��سة، ب�أّي و�سيلة.

 ثانياً: اأن تكون رطبة.

 ثالثاً: اأن تجّففه� ال�سم�ص تجفيفً� ي�ستند اإلى اإ�سراقه� بدون وا�سطة، بل ل 

بّد اأن تيب�ص. واإن لم تكن الرطوبة موجودة، و�سع عليه� الرطوبة ولو ك�نت 

نج�سة. 

ب- يطهر ب�طن ال�سيء، اإذا اأ�سرقت ال�سم�ص على ظ�هره وجّف ب�طنه ب�سبب 

اإ�سراقه� على الظ�هر، وك�ن ب�طنه المتنّج�ص مّت�ساًل بظ�هره المتنّج�ص.

)1) يجب اأن تكون النج��سة ح��سلة من الم�سي على الأر�ص النج�سة.
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الأر�ص، وتعد  والتراب والطين والأحج�ر، م� دامت واقعة على  ج- الح�سى 

جزءًا منه� عرفً�، تكون بحكم الأر�ص، واإن اأخذت اأو اأخرجت عن الأر�ص 

األحقت ب�لمنقولت ل ب�لثوابت فال تطهر ب�ل�سم�ص.

الرابع: ال�ستح�لة اإلى ج�سم اآخر 

فيطهر م� اأح�لته الن�ر رم�دًا، اأو دخ�نً�، اأو بخ�رًا، �سواء اأك�ن نج�سً� اأو متنّج�سً�، 

وكذا يطهر الم�ستحيل بغير الن�ر بخ�رًا اأو دخ�نً� اأو رم�دًا. اأّم� م� اأح�لته فحمً�، اأو 

ً�، اأو نورة، فهو ب�ق على نج��سته. خزفً�، اأو اآجرًا، اأو ج�سّ

اأ- ويطهر كّل حيوان تكّون من نج�ص اأو متنّج�ص )ك�لدود المتكّون من الميتة 

والعذرة(.

، بنف�سه اأو بعالج. ب- يطهر الخمر اإذا انقلب خاّلً

غلى  اإذا  ب�ل�سم�ص  اأو  ب�لن�ر  العنبي  الع�سير  في  الثلثين  ذه�ب  الخام�س: 

اأّنه  ب�أحدهم� ف�إّنه مطّهر للثلث الب�قي. هذا بن�ء على النج��سة. وقد مّر 

ط�هر، فال يوؤّثر ذه�ب الثلثين اإّل في التحليل.

ال�ساد�س: النتق�ل 

ف�إّنه موجب لطه�رة المنتقل اإذا �س�ر جزءًا من المنتقل اإليه، ك�نتق�ل دم ذي 

النف�ص اإلى غير ذي النف�ص.

ال�سابع: الإ�سالم 

.
(1(

ف�إّنه مطّهر للك�فر بجميع اأق�س�مه

الثامن: التبعية 

ف�إّن الك�فر اإذا اأ�سلم يتبعه ولده في الطه�رة، اأبً� ك�ن من اأ�سلم، اأو جّدًا، اأو اأّمً�.

)1) تقّدم اأن الك�فر الكت�بي ط�هر ذاتً�



92

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

ويتبع الميت بعد طه�رته اآلت تغ�سيله، والخرقة المو�سوع عليه، ويد المغ�ّسل. 

من  الن�طق(  )غير  ال�س�مت  اإلى  ب�لن�سبة  النج��سة  عين  زوال  التا�سع: 

الحيوان، وبواطن الإن�س�ن.

رطوبته�.  وجف�ف  عينه�  زوال  بمجّرد  ب�لعذرة  الملّوث  الدج�جة  منق�ر  فيطهر 

وفم الهّرة الملّوث ب�لدم، يطهر بمجّرد زوال العين مع جف�ف رطوبته�. ويطهر فم 

الإن�س�ن اإذا اأكل اأو �سرب نج�سً� اأو متنّج�سً� بمجّرد زواله.

العا�سر: الغيبة 

وهي اأن يعلم �سخ�ص بحدوث نج��سة في ثي�ب م�سلم، اأو فر�سه، اأو اآنيته، وغيره� 

من توابع الم�سلم، ثّم غ�ب هذا ال�سخ�ص مّدة من الوقت، ثّم ع�د اإلى منزل الم�سلم، 

ف�إّنه يبني على طه�رة م� تنّج�ص، ب�سرط واحد- فقط- وهو عدم العلم ببق�ء النج��سة، 

.
(1(

فلو علم ببق�ء النج��سة يحكم به�

الحادي ع�سر: ا�ستبراء الحيوان الجاّلل 

ب�لعلف  تغذيته  وتتّم  العذرة،  اأكل  يمنع من  ب�أن  وذلك  لبوله وخرئه  ف�إنه مطهر   

الط�هر، ومّدة ال�ستبراء على الأحوط وجوبً� كم� يلي: 

الإبل: اأربعون يومً�.  والبقر: ع�سرون يومً�.  والغنم: ع�سرة اأّي�م.  والدج�جة: 

ثالثة اأّي�م.  والبطة: خم�سة اأّي�م.ويف غريه� يكفي زوال ا�سم اجللل.

بعض أحكام اآلنية
ة في الأكل وال�سرب و�س�ئر ال�ستعم�لت،  اأ- يحرم ا�ستعم�ل اآنية الذهب والف�سّ

ك�لتطهير من الحدث والخبث، وغيره�.

ب- يجوز اقتن�ء هذه الآنية من غير ا�ستعم�ل.

)1) وي�ست���رط اأي�س���ً� اأن يكون ال�سخ�ص ع�رف���ً� ب�أحك�م الطه�رة والنج��س���ة ومراع له� واأن يتع�مل ال�سخ����ص مع ال�سيء المراد 

تطهيره ب�لغيبة مع�ملة الط�هر.
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اإن ك�ن على  ة،  اأو الف�سّ ج- الأحوط وجوبً� حرمة ا�ستعم�ل الملّب�ص ب�لذهب 

، واأّم� اإذا لم يكن كذلك فال يحرم. وجه لو انف�سل ك�ن اإن�ًء م�ستقاّلً

د- ل يحرم ا�ستعم�ل الممّوه ب�أحدهم�، اأو الملّون فقط. 

رات المطهِّ
جدول م�س�عد عن كيفية التطهير ب�لم�ء

المتنّج�صنوع النج��سة
عّدد المّرات ب�لم�ء 

القليل
�سرائطب�لمطرب�لكثير والج�ري

البول

الثي�ب ونحوه�
ونحوه  الع�سر  مع   –  2

)ك�لدلك والغمز...(

– 1

ونحوه  الع�سر  مع   

على الأحوط وجوبً�

1 – بدون 

ع�سر

بعد اإزالة

 عين النج��سة

البدن وم�

 ل يقبل الع�سر

 - 2 - 1 - 1

بعد اإزالة 

عين النج��سة

1 -1 - 3 - الآنية

بعد اإزالة

 عين النج��سة

ول���������وغ ال���ك���ل���ب. 

والأح�����وط وج��وب��ً� 

اإل�����ح������ق م��ط��ل��ق 

�سربه ب�لولوغ

الثي�ب وم� 

يقبل الع�سر

1 – مع الع�سر ونحوه

 – 1

ونحوه  الع�سر  مع 

على الأحوط وجوبً�

1 – بدون 

ع�سر

بعد اإزالة

 عين النج��سة

1 - 1 - 1 - البدن ونحوه

بعد اإزالة 

عين النج��سة

الآنية

ب�لتراب  الم�سح  – بعد   2

من  قليل  و�سع  ثم  اأّوًل، 

والم�سح  التراب  مع  الم�ء 

على الأحوط وجوبً�

الأحوط  على   –  2

(1(

وجوبً� بعد التعفير

1 – بعد 

التعفير

بعد اإزالة

 عين النج��سة

����س���رب ال��خ��ن��زي��ر 

وموت  الجرذ

1 – مع الع�سر ونحوهالثي�ب ونحوه�
الع�سر  مع   –  1

ونحوه

1 – بدون 

ع�سر

بعد اإزالة عين 

النج��سة

1 - 1 - 1 - البدن ونحوه
بعد اإزالة عين 

النج��سة

7 - الآنية
الأحوط  على   -  7

(2(

وجوبً�
 - 1

بعد اإزالة عين 

النج��سة

)1) يكفي مّرة واحدة ب�لم�ء الكثير ونحوه.

)2) يكفي مّرة واحدة ب�لم�ء الكثير ونحوه.
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المتنّج�صنوع النج��سة
عّدد المّرات ب�لم�ء 

القليل
�سرائطب�لمطرب�لكثير والج�ري

ب�قي النج��س�ت

1 – مع الع�سر ونحوهالثي�ب ونحوه�
1–مع الع�سر ونحوه 

على الأحوط وجوبً�

1 – بدون 

ع�سر

بعد اإزالة عين 

النج��سة

1 - 1 - 1 - البدن ونحوه
بعد اإزالة عين 

النج��سة

الآنية

  3 - 1 - 1
بعد اإزالة عين 

النج��سة

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

رات اأحد ع�سر: الأول: الم�ء.  الث�ني: الأر�ص.  الث�لث: ال�سم�ص. الرابع:  المطهِّ

ال�ستح�لة اإلى ج�سم اآخر. الخ�م�ص: ذه�ب الثلثين في الع�سير العنبي. ال�س�د�ص: 

النتق�ل. ال�س�بع: الإ�سالم. الث�من: التبعية. الت��سع: زوال عين النج��سة ب�لن�سبة 

اإلى الحيوان، وبواطن الإن�س�ن. الع��سر: الغيبة.  الح�دي ع�سر: ا�ستبراء الحيوان 

الجاّلل.

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

د المطّهرات.1-  عدِّ

رات الت�لية: النتق�ل،التبعية،الغيبة.2-  م� المراد ب�لمطهِّ

م�ذا ُتطّهر الأر�ص وال�سم�ص وب�أّي �سروط؟ 3- 
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

بكاء الإمام زين العابدين Q من خ�سية الله تعالى

 Q يروي ال�سيد ابن ط�وو�ص عن الزهري ق�ل: »دخلت مع علّي بن الح�سين

اأثر ال�سجود  على عبد الملك من مروان قال: فا�ستعظم عبد الملك ما راأى من 

اأبا محّمد لقد بان عليك الجتهاد  يا  Q فقال:  الح�سين  بين عيني علّي بن 

الن�سب  قريب   Pاهلل ر�سول  من  ب�سعة  فاأنت  الح�سنى  اهلل  من  لك  �سبق  ولقد 

وكبير ال�سبب واإّنك لذو ف�سل عظيم على اأهل بيتك وذوي ع�سرك ولقد اأتيت من 

ين والورع ما لم يوؤت اأحد مثلك ول قبلك اإّل من م�سى من  الف�سل والعلم والدِّ

Q: كّل ما ذكرته  �سلفك، واأقبل ُيثني عليه وُيطريه. فقال علّي بن الح�سين 

وو�سفته من ف�سل اهلل �سبحانه وتاأييده وتوفيقه، فاأين �سكره على ما اأنعم... كان ر�سول 

اهللP يقف في ال�سالة حّتى تتوّرم قدماه ويظماأ في ال�سيام حّتى يع�سب فوه 

 :Pفقيل له يا ر�سول اهلل األم يغفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك وما تاأّخر؟ فيقول

اأولى وله الحمد في الآخرة والأولى،  �سكوراً، الحمد هلل على ما  اأكون عبداً  اأفال 

�سّر ول عالنية....  نهار ول  ليل ول  �سكره وذكره في  �سيء عن  ي�سغلني  واهلل ل 

هم وعاّمهم علّي حقوقاً ل ي�سعني  ولول اأّن لأهلي علّي حّقاً ول�سائر النا�س من خا�سّ

اإّل القيام بها ح�سب الو�سع والطاقة حّتى اأوؤّديها اإليهم، لرميت بطرفي اإلى ال�سماء 

وبقلبي اإلى اهلل ثّم لم اأرددها حّتى يق�سي اهلل على نف�سي وهو خير الحاكمين... 

.
(1(

وبكى Q وبكى عبد الملك«

)1) بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 46، �ص 57.
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اأن يتعّرف الطالب اإىل الآداب املعنوية للتطهري من  -

اخلبث واحلدث

اأن يتعّرف اإىل اآداب مطلق اللبا�س  -

اأن ُيدرك �سّر طهارة اللبا�س -

اآلداب المعنوية للتطهير

الدرس التاسع:
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أسرار التطهير من الخبث والحدث

اأّن النج��سة على نحوين: خبث وحدث،  والث�ني  العلوم الفقهية  من المعلوم في 

على نحوين: حدث اأ�سغر وحدث اأكبر، ولكلٍّ منه� معنى ظ�هري وب�طني ن�أتي على 

ذكره�.

اأو  الج�سم  على  الط�رئة  الظ�هرية  هوالنج��سة  الفقهي  ب�لمعنى  الخبث:   -1

ُترفع بغ�سل  النج��سة  البول ونحوهم�، وهذه  اأو  ب�لّدم  النج��سة  اللب��ص، مثل 

مو�سعه� ب�لم�ء.

اأم� نظيرهذه النج��سة في ع�لم الب�طن فهو التلّوث بقذارة المع��سي ال�سغيرة 

ب�لآلم  فتطّهر  �سعيفة  فيه�  النج��سة  مرتبة  اإّن  وحيث  الموؤمن،  من  ت�سدر  اّلتي 

الدنيوية وتوجب رفعه� البتالءات في هذه الدني� الف�نية.

.
(1(

ق�ل تع�لى: {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ  }

2- الحدث الأ�سغر: هذه النج��سة هي تعني في المعنى الفقهي نواق�ص الو�سوء، 

من النوم والدخول اإلى ق�س�ء الح�جة وغير ذلك، وهذا الحدث ُيرفع ب�لو�سوء 

م ح�ل ال�سرورة. اأو التيمُّ

)1) �سورة الن�س�ء، الآية: 31.
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واأّما المعنى الباطني لهذا الحدث:

فاأّما النوم: فليفّكر الإن�س�ن اأّن النوم يف الليل اأو النه�ر حدث يوجب الو�سوء 

كذلك الغفلة عن اهلل والآخرة حدث ل بّد لك من رفعه. 

واأّم� الدخول لق�س�ء الح�جة: فيروى عن الإم�م ال�س�دق Q: »�ُسّمي الم�ستراح 

فيها،  والقذر  الكثافات  وا�ستفراغ  النجا�سات  اأثقال  النفو�س من  ل�ستراحة  ُم�ستراحاً 

والموؤمن يعتبر عندها اأّن الخال�س من حطام الدنيا كذلك ي�سير عاقبته في�ستريح 

بالعدول عنها وتركها، ويفّرغ نف�سه وقلبه عن �سغلها وي�ستنكف عن جمعها واأخذها 

كيف  حال،  في  المكّرمة  نف�سه  في  ويتفّكر  والقذر  والغائط  النجا�سة  عن  ا�ستنكافه 

واأّن  الّدارين،  راحة  له  يورث  والتقوى  بالقناعة  ك  التم�سُّ اأّن  ويعلم  حال،  في  ت�سير 

ع بها وفي اإزالة النجا�سة من الحرام وال�سبهة  الراحة في هوان الّدنيا والفراغ من التمتُّ

فيغلق عن نف�سه باب الكبر بعد معرفته اإّياها، ويفّر من الذنوب ويفتح باب التوا�سع 

اأوامره واجتناب نواهيه طلباً لح�سن الماآب وطيب  اأداء  والندم والحياء ويجتهد في 

الزلفى وي�سجن نف�سه في �سجن الخوف وال�سبر والكّف عن ال�سهوات اإلى اأن يّت�سل 

.
(1(

باأمان اهلل في دار القرار ويذوق طعم ر�ساه، فاإّن المعّول ذلك وما عداه ل �سيء«

اّلتي  الكبيرة  المع��سي  بع�ص  الب�طني  المعنى  في  النج��سة  هذه  ونموذج  هذا 

لي�ص له� جذر نف�س�ني وكبع�ص المع��سي اّلذي قد يّتفق لالإن�س�ن وخ�سو�سً� في عهد 

ال�سب�ب.

3- الحدث الأكبر: وهو الجن�بة وترتفع ب�لغ�سل، وهي في المعنى الب�طني: الفن�ء 

ونموذج  الروح�نية،  عن  والغفلة  فيه�،  ال�ستغراق  بمعنى  )الدني�(،  الطبيعة  في 

القلب و�س�رت  اّلتي ر�سخت جذوره� في  المع��سي  الروح هي  النج��سة في  هذه 

 للملك�ت الخبيثة والرذائل النف�س�نية من الكبر والح�سد وال�سرك ونحوه�، 
ً
من�س�أ

)1) بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج77، �ص165.
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وُت�سّمى ب�لموبق�ت وقد اأوعد اهلل �سبح�نه �س�حبه� الن�ر.

حين  في  تع�لى  اهلل  اإلى  ال�س�لك  الإن�س�ن  يتوّقف  اأّل  هي  للغ�سل  القلبية  والآداب 

غ�سله بتطهير الظ�هر وغ�سل البدن، بل عليه اأن يغ�سل جن�بة ب�طن روحه وهي غلبة 

قّوة ال�سهوة عليه، وليعلم اأّن اأ�سل الجن�بة الروحية هو حبُّ الدني� وال�سرك ب�هلل تع�لى 

الظ�هر منه والخفي.

آداب مطلق اللباس

اإّن  لذلك  الآخر،  في  ت�أثيره  ولكّل منهم�  ب�طن وظ�هر،  روح وج�سد،  الإن�س�ن  اإّن 

من  ولكلٍّ  اآث�ر،  بل  اأثر  الب�طن  في  له�  ال�سرعية  الظ�هرية  ال�سورية  الآداب  جميع 

الأخالق الح�سنة اآث�ر في الظ�هر والب�طن، ولكلٍّ من المعتقدات الحّقة اأي�سً� اآث�ر.

في  المت�سّرف  هو  واأّنه  تع�لى  ب�هلل  الإيم�ن  والظ�هر:  الب�طن  ت�أثير  على  فمثاًل 

الوجود واأّنه هو اأعلم بكّل �سيء، يوجب كثيرًا من الكم�لت النف�سية والأخالقية، مثل 

الأعم�ل  من  كثيرًا  ويوجب  المخلوق  من  الطمع  وقطع  الحّق  على  والعتم�د  ل  التوكُّ

ال�س�لحة وترك الكثير من الأعم�ل القبيحة، وهكذا �س�ئر العق�ئد والمع�رف.

في  جّدًا  الف�خرة  لالألب�سة  اأّن  فكم�  اللب��ص،  الب�طن:  في  الظ�هر  ت�أثير  ومث�ل 

اللب��ص  يوقع  فقد  ت�أثير،  النفو�ص  في  جّدًا  الّدنّية  لالألب�سة  كذلك  ت�أثيرًا،  النفو�ص 

الف�خر ب�لكبر واحتق�ر الآخرين والغرور والعجب، كذلك اللب��ص الرديء قد يلب�سه 

ب�لتكبُّر والغرور والعجب ف�ساًل عن  اأي�سً�  لي�ستهر ب�لزهد والقدا�سة، فيقع  الإن�س�ن 

لب��سه  في  الأج�نب  ُيقّلد  الن��ص  وبع�ص  الب�طنية.  المف��سد  من  ذلك  وغير  الري�ء 

فينعك�ص ذلك على ب�طنه بحيث ُيمكن اأن ُي�سبح قلبه محّبً� لهم ومبغ�سً� لأعدائهم.

اأو  الف�خر(  )اللب��ص  الإفراط  في ج�نب  �سواء  ال�سهرة  لب��ص  اإّن  اأخرى:  وبكلمة 

التفريط )اللب��ص الرديء( من الأمور اّلتي توؤّثر على القلوب ال�سعيفة وعلى �سلوكه� 

واأخالقه�، وقد وردت رواي�ت عديدة في هذا المج�ل نورد بع�سه�:
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اأوليائه:  اإلى بع�س  اأو�سى  »اإّن اهلل تبارك وتعالى   :Q ال�س�دق  الإم�م  عن 

قل للموؤمنين ل تلب�سوا مالب�س اأعدائي ول تاأكلوا كاأعدائي ول تم�سوا كاأعدائي 

فتكونوا اأعدائي كما هم اأعدائي«.

وعنه Q: »اإّن اهلل ُيبغ�س �سهرة اللبا�س«.

وعنه اأي�سً� Q: »ال�سهرة خيرها و�سّرها في النار«.

وعنه Q: »اإّن اهلل ُيبغ�س ال�سهرتين، �سهرة اللبا�س و�سهرة ال�سالة«.

سّر طهارة اللباس

من  وكذلك  الظ�هري،  اللب��ص  طه�رة  الظ�هرية  ال�سالة  �سّحة  �سرائط  من 

�سرائط �سّحة ال�سالة الب�طنية طه�رة اللب��ص الب�طني.

وطهارة اللبا�س الباطني يعني:

1- الطه�رة من المع��سي.

العجب  واأ�سوله�،  الأخالق  ذم�ئم  واأّمه�ت  الذميمة،  الأخالق  من  الطه�رة   -2

ب، فكلٌّ منه� مبداأ كثير من الذم�ئم  وحّب النف�ص والتكّبر والتظ�هر والتع�سّ

الأخالقية وراأ�ص كثير من الخطيئ�ت.

3- طه�رة القلب اّلذي هو اللب��ص الحقيقي لالإن�س�ن، وم� لم يتطّهر هذا اللب��ص 

فمن ال�سعوبة تح�سيل الطه�رتين ال�ّس�بقتين.

ولتطهير لبا�س القلب مراتب:

اأ- التطهير من حّب الدني� اّلذي هو راأ�ص كّل الخطيئ�ت ومن�س�أ جميع المف��سد، 

اأّم  هي  اّلتي  تع�لى  اهلل  محّبة  له  يتي�ّسر  ل  للدني�  محّبً�  الإن�س�ن  دام  وم� 

الطه�رات، كم� اأّنه ل ي�ست�سعر حالوة العب�دة.

ولأهّمي���ة ه���ذه المرتب���ة من طه����رة القل���ب ك�ن لكت����ب اهلل وو�س�ي���� الأنبي�ء 
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والأولي����ء R وخ�سو�سً� اأمي���ر الموؤمنين Q الهتم����م الكبير في التزهيد 

���ل من خالل ال�ست���زادة من العلم  ف���ي الدني����، وهذه المرتبة م���ن الطّه�رة ُتح�سّ

الإله���ي والمج�ه���دة والري��سة الروحية والتفّكر في المب���داأ والمع�د والعتب�ر في 

فن����ء الدني� وبق�ء الآخرة، »رحم اهلل ام���رءاً علم من اأين وفي اأين واإل���ى اأي���ن«.

هذا  ويح�سل  خفي،  �سرك  هو  اّلذي  الخلق  على  العتم�د  من  التطهير  ب- 

التطهير ب�لتوحيد الفعلي للحّق جّل وعال، ول يكفي العتق�د العقلي ب�أّنه ل 

موؤّثر في الوجود اإّل اهلل، بل ينبغي اأن ُي�سبح اعتق�دًا قلبّيً� من خالل تنبيه 

القلب وتلقينه بهذه الحقيقة، حّتى ت�سل ح�لن� اإلى قطع الطمع من الخلق، 

وهن�ك مراتب اأخرى للتطهير.

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

- نظير النج��سة الخبثية في ع�لم الب�طن، التلّوث بقذارة المع��سي ال�سغيرة، 

اّلتي  الكبيرة  المع��سي  بع�ص  الب�طن،  ع�لم  في  الأ�سغر،  الحدث  ونظير 

لي�ص له� جذر نف�س�ني، نظير الحدث الأكبر المع��سي المتر�ّسخة في القلب 

ك�لكبر والح�سد وال�سرك.

- لب��ص ال�سهرة مرفو�ص اإ�سالميً�، وذلك لت�أثير الظ�هر في الب�طن، كم� اأّن 

الب�طن يوؤّثر في الظ�هر.

- من اأ�سرار طه�رة اللب��ص النظر اإلى طه�رة الب�طن، من المع��سي والأخالق 

الذميمة والمف��سد القلبية.

- طه�رة القلب تعني طه�رته من حّب الدني�، والعتم�د على الخلق.
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م� هو نظير الأق�س�م الثالثة للنج��س�ت الظ�هرية في ع�لم الب�طن؟1- 

لم�ذا اهت���ّم الإ�سالم ب�للب��ص، ومنع عن لب��ص ال�سهرة؟ واذكر حديثً� في 2- 

لب��ص ال�سهرة؟

م� هي اأ�سرار طه�رة اللب��ص؟3- 

م�ذا تعني طه�رة القلب؟4- 

 

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

ل تف�ضِ عيب اأخيك الموؤمن ) ال�سّتارّية(

اإّن ال�سّت�رية من اأو�س�ف اهلل تع�لى وطوبى لعبد تخّلق ب�أخالق اهلل... وقد �سّدد 

النكير في الرواي�ت على من ك�ن ب�سدد اإف�س�ء عيب من اأخيه الموؤمن.

كم� ق�ل ال�س�دق Q: »من اّطلع من موؤمن على ذنب اأو �سّيئة فاأف�سى ذلك 

عليه ولم يكتمها ولم ي�ستغفر اهلل له كان عند اهلل كعاملها وعليك وزر ذلك اّلذي 

اأف�ساه عليه وكان مغفوراً لعاملها وكان عقابه ما اأف�سى عليه في الدنيا م�ستور عليه 

في الآخرة ثّم يجد اهلل اأكرم من اأن يثّني عليه عقاباً في الآخرة«.

وق�ل Q: »من روى على موؤمن رواية يريد بها �سينه وهدم مرّوته لي�سقط 

من اأعين النا�س اأخرجه اهلل من وليته اإلى ولية ال�سيطان فال يقبله ال�سيطان«.

وذكر المحّدث القمي عن �سفي�ن بن عيينة، ق�ل في قوله تع�لى: اإّل اأمم اأمث�لكم... 

م� في الأر�ص اآدمي اإّل وفيه �سبه من بع�ص البه�ئم، فمنهم من يقدم اإقدام الأ�سد، 

ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نب�ح الكلب، ومنهم من يتطّو�ص كفعل 

واإذا  اإليه الطع�م الطّيب تركه،  لقي 
ُ
اأ لو  ف�إّنه  ُي�سبه الخنزير،  الط�وو�ص، ومنهم من 
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�سمع  لو  من  الآدميين  من  نجد  وكذلك  فيه،  ولغ  )الغ�ئط(  رجيعه  عن  الرجل  ق�م 

خم�سين حكمة لم يحفظ واحدة منه� ف�إن اأخط�أت مّرة واحدة حفظه� ولم يجل�ص اإّل 

رواه عنه...

ثم ق�ل: ف�علم ي� اأخي اأّنك اإّنم� تع��سر البه�ئم وال�سب�ع فب�لغ في الحتراز.

ق�ل المحّدث القمي بعد نقل هذا الكالم، اأقول واأح�سن من هذا م� ق�ل اأمير 

الموؤمنين Q: »اإّن الأ�سرار يتتّبعون م�ساوىء النا�س ويتركون محا�سنهم كما 

.
(1(

يتتّبع الذباب الموا�سع الفا�سدة من الج�سد ويترك ال�سحيح«

 

)1) انظر: الآداب المعنوية لل�سالة، الإم�م الخميني، ج 1، �ص 127.
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل بع�س واجبات ال�سالة: -

)النّية- تكبرية الإحرام - القيام- القراءة(

أفعال الصالة  )1(

الدرس العاشر:
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واجبات الصالة.

القي�م.  الثالث:  الإحرام.  تكبرية  الثاين:  النّية.   الأّول:  ع�سر:  اأحد  وهي 

الرابع: القراءة. اخلام�س: الركوع. ال�ساد�س: ال�سجود. ال�سابع: الذكر. الثامن: 

الت�سّهد. التا�سع: الت�سليم. العا�سر: الرتتيب. احلادي ع�سر: املوالة.

النّية

ول  به�،  التلفُّظ  يجب  ل  ولذا  قلبّي،  اأمر  وهي  الفعل،  ق�سد  هي  النّية   - اأ 

الإرادة  وهو  الداعي،  يكفي  بل  ب�لب�ل(،  الإح�س�ر  )اأي:  الإخط�ر  يجب 

ال�س�هي  عن  به  يخرج  وجه  على  الفعل،  �سدور  في  الموؤّثرة  الإجم�لّية 

والغ�فل، ويدخل فعله في فعل الف�عل المخت�ر،بحيث لو �س�أله �سخ�ص م�ذا 

تفعل؟اأج�ب:اأ�سلي.

اأي�سً�  ويعتبر  اأمره.  وامتث�ل  تع�لى،  اهلل  اإلى  التقّرب  النّية  في  يعتبر   - ب 

العمل،  بطل  الإخال�ص  ين�في  م�  اإليه�  �سّم  ف�إذا  النّية،  في  الإخال�ص 

خ�سو�سً� الري�ء.

ج- ل يجب ق�سد الأداء والق�س�ء، بل يكفي تعيين نوع ال�سالة اّلتي ي�أتي به� 

في الق�سد اإجم�ًل، ب�أن ينوي مثاًل م� ا�ستغلت به ذّمته اإذا ك�ن واحدًا، اأو 

م� ا�ستغلت به ذّمته اأّوًل اإذا ك�ن متعّددًا.
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د - ل يجب ق�سد الوجوب والندب، بل يكفي ق�سد القربة المطلقة. والأحوط 

ا�ستحب�بً� ق�سدهم�.

اإلى  اللتف�ت  مع  ب�لق�طع،  الإتي�ن  اأو  ال�سالة،  قطع  الأثن�ء  في  نوى  لو  ه�- 

من�ف�ته لل�سالة، ف�إن اأتّم �سالته في تلك الح�ل بطلت، ولو ع�د اإلى نّية 

الإكم�ل قبل اأن ي�أتي ب�سي ء لم تبطل.

واإذا لم يكن ملتفتً� اإلى من�ف�ة م� نوى لل�سالة، ل تبطل �سالته حّتى ولو اأتى بجزء 

بعد نّية القطع اأو الق�طع.

تكبيرة اإلحرام 
غيرها،  يجزي  ول  ْكَبُر»، 

َ
اأ  

ُ َّ
»اهلل و�سورته�  اأي�سً�  الفتت�ح  تكبيرة  وت�سّمى   - اأ 

وي�سترط اأن تكون باللغة العربّية.

ب - هي ركن، تبطل ال�سالة بزي�دته� ونقي�سته� عمدًا، وجهاًل، ون�سي�نً�.

ج - يجب فيه� القي�م منت�سبً� مع الإمك�ن، فلو تركه عمدًا اأو �سهوًا بطلت. ف�لقي�م 

اأثن�ء تكبيرة الإحرام واجب ركني.

د - ي�سترط ال�ستقرار ح�ل التكبيرة بتم�مه�، فلو ترك ذلك بطلت ال�سالة، بال 

فرق بين العمد والجهل على الأحوط وجوبً�.

ه� - الأحوط وجوبً� عدم و�سله� بم� قبله�. والأحوط ا�ستحب�بً� ترك و�سله� بم� 

بعده�.

القيام 

موارد القيام الواجب

يجب القي�م في موارد اأربعة:

الأّول: اأثن�ء تكبيرة الإحرام، وهو ركن. 

الثاني: قبل الركوع، وهو المعّبر عنه ب�لقي�م المّت�سل ب�لركوع، وهو ركن. 
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الثالث: بعد الركوع. 

اأّنهم�  اإّل  واجب�ن،  والرابع  الث�لث  والق�سم�ن  والذكر.  القراءة  اأثن�ء  الرابع: 

لي�س� ركنً�.

اأ - من اأخّل ب�لقي�م الركنّي عمدًا اأو �سهوًا بطلت �سالته.

ب - من اأخّل ب�لقي�م غير الركنّي فال تبطل �سالته اإّل عن عمد.

شرائط القيام

ي�سترط في القي�م اأربعة اأمور، وهي:

الأّول: العتدال في القي�م والنت�س�ب وال�ستقرار، بح�سب ح�ل الم�سّلي.

اأحد الج�نبين، بحيث خرج عن �سدق القي�م والنت�س�ب  اإلى  اأ - لو انحنى 

بطل.

ب- يجوز الإطراق ب�لراأ�ص، والأحوط ا�ستحب�بً� ن�سب العنق.

الثاني: ل يجوز ال�ستن�د اإلى �سي ء ح�ل القي�م مع الختي�ر، ول ب�أ�ص به ح�ل 

ال�سطرار، فال يجوز القعود م�ستقاًل مع التمّكن من القي�م م�ستندًا.

الثالث: عدم التفريج الف�ح�ص بين الرجلين بحيث يخرج عن �سدق القي�م، 

ويعتبر عدم التفريج غير المتع�رف واإن �سدق عليه القي�م.

قدم  على  يجوز  فال  الإمك�ن،  مع  معً�  القدمين  على  الوقوف  يجب  الرابع: 

واحدة، ول على الأ�س�بع، لكن ل يجب العتم�د على الرجلين ب�سكٍل مت�س�ٍو.

المرتبة  اإلى  انتقل  وال�سطرارّي،  الختي�رّي  القي�م  من  يتمّكن  لم  اإن   - اأ 

مع  والنت�س�ب  ال�ستقالل  نحو  على  جلو�ص  من  ال�سالة  الث�نية،وهي 

التم�يل.  اأو  العتم�د  والنت�س�ب ج�ز  ال�ستقالل  يمكن  لم  ف�إن  الإمك�ن، 

واإن عجز عن الجلو�ص الختي�رّي وال�سطرارّي انتقل اإلى المرتبة الث�لثة، 
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وهي ال�سالة م�سطجعً� على الج�نب الأيمن كح�ل الدفن. ف�إن تعّذر انتقل 

اإلى المرتبة الرابعة، وهي ال�سالة على الج�نب الأي�سر عك�ص الأّول. ف�إن 

تعّذر انتقل اإلى المرتبة الخ�م�سة، وهي ال�سالة م�ستلقيً� كح�ل المحت�سر.

باقي أحكام القيام

ثّم جل�ص  الركوع ق�ئمً�، �سّلى ق�ئمً�،  يتمّكن من  القي�م ولم  لو تمّكن من  اأ- 

وركع ج�ل�سً�.

ب - اإن لم يتمّكن من الركوع وال�سجود مطلقً� ولو عن جلو�ص، وك�ن متمكنً� من 

القراءة وهو ق�ئم، �سّلى ق�ئمً�، واأوم�أ للركوع وال�سجود. واإن اأمكن الجلو�ص 

دون ال�سجود ف�لأحوط وجوبً� الجلو�ص على الأر�ص والإيم�ء لل�سجود ج�ل�سً�، 

.
(1(

والأحوط وجوبً� و�سع م� ي�سّح ال�سجود عليه على جبهته اإن اأمكن

ج - لو قدر على القي�م في بع�ص الركع�ت دون الجميع، وجب اأن يقوم اإلى اأن 

يعجز فيجل�ص، ثّم اإذا قدر على القي�م ق�م، وهكذا.

د - من عجز عن ال�ستقرار في القي�م )وكذا في غير القي�م( ق�م ولو م�سّطربً�.

القراءة والذكر

مورد وجوب القراءة

 في الركعة الأولى والث�نية من كّل فري�سة قراءة الف�تحة، و�سورة 
(2(

اأ - تجب

ك�ملة عقبه�.

الوقت،  �سيق  مع  تركه�  ويجب  الأحوال،  بع�ص  في  ال�سورة  ترك  يجوز  ب- 

والخوف، ونحوهم� من اأفراد ال�سرورة.

)1) اإذا تمك���ن م���ن الجلو�ص على الأر�ص ولم يتمكن من ال�سجود يجب عليه الجلو����ص ويرفع ال�سجدة على �سيء م�ستقر وي�سجد 

عليه� ولو لم يمكنه ذلك رفع ال�سجدة وو�سعه� على جبهته ولو لم يمكنه ذلك اأوم�أ اإلى ال�سجدة وهو ج�ل�ص.

)2) الأحوط وجوبً� قراءة �سورة ك�ملة بعد الف�تحة.
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ج - يجب قراءة الحمد في النوافل، والوجوب بمعنى كونه� �سرطً� في �سّحة 

الن�فلة، واأّم� ال�سورة فال تجب في �سي ء منه�، نعم، هن�ك نوافل وردت في 

ة، ُيعتبر في تحّققه� تلك ال�سور. كيفّيته� �سور خ��سّ

بعض أحكام القراءة

اأ- يجب ت�أخير ال�سورة عن الحمد، فلو قّدمه� على الحمد عمدًا بطلت ال�سالة، 

واأع�ده� وجوبً�. ولو قّدم ال�سورة �سهوًا، ف�إن تذّكر قبل الركوع اأع�د ال�سورة 

بعد الف�تحة، واإن تذّكره� بعد الركوع يم�سي في �سالته ول �سي ء عليه.

ب - الف�تحة وال�سورة واجب�ن غير ركنيّين، فمن تركهم� �سهوًا ل تبطل ال�سالة.

ج - ل يجوز قراءة م� يفوت الوقت بقراءته من ال�سور الطوال. ف�إن فعله ع�مدًا 

بطلت �سالته، واإن ك�ن �سهوًا عدل اإلى غيره� مع �سعة الوقت، ومع �سيقه 

يتركه� ويم�سي في �سالته واإن ذكر بعد الفراغ منه� وقد ف�ت الوقت اأتّم 

�سالته.

د- ل يجوز قراءة اإحدى �سور العزائم في الفري�سة، فلو قراأه� ن�سي�نً� اإلى اأن قراأ 

اآية ال�سجدة، اأو ا�ستمع اآية ال�سجدة وهو في ال�سالة اأوم�أ لل�سجدة في ال�سالة، 

.
(1(

واكتفى ب�ل�سورة. والأحوط ا�ستحب�بً� ال�سجود بعد النته�ء من ال�سالة

ه�- الب�سملة جزء من كّل �سورة، فيجب قراءته�، عدا �سورة )براءة(.

و - الفيل والإيالف �سورة واحدة، وكذلك ال�سحى وال�سرح �سورة واحدة، فال 

تجزي واحدة منه�، بل ل بّد من الجمع مرّتبً� مع الب�سملة الواقعة بينهم�.

)1) اإذا قراأ اإحدى �سور العزائم وو�سل اإلى اآية ال�سجدة ف�إن قراأ اآية ال�سجدة ف�لأحوط وجوبً� اأن ي�سجد �سجود التالوة ثم يقوم 

ويكم���ل ال�س���ورة ثم يت�بع �سالت���ه ويعيده� واأم� اإن لم يقراأ اآي���ة ال�سجدة ف�لأحوط وجوبً� ترك ال�س���ورة وقراءة �سورة اأخرى 

غيره� ويكمل �سالته ثم يعيده�.
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، ولو عّين �سورة ثّم عدل 
(1(

ز- يجب تعيين ال�سورة عند ال�سروع في الب�سملة

 بنّية المعدول اإليه�. ولو ك�ن ن�ويً� من 
(2(

اإلى غيره� يجب اإع�دة الب�سملة

يجب  ول  كفى،  غيره�،  وقراأ  فن�سي  معّينة،  �سورة  يقراأ  اأن  ال�سالة  اأّول 

اإع�دة ال�سورة.

يجوز  ل  موردين،  في  اإّل  غيره�،  اإلى  �سورة  من  اختي�رًا  العدول  يجوز   - ط 

فيهم� العدول، وهم�:

الأّول: اإذا بلغ الن�سف ل يجوز العدول. 

اإلى  ي�سل  لم  ولو  والك�فرون  التوحيد  �سورة  من  العدول  يجوز  ل  الثاني: 

الن�سف، نعم، يجوز العدول منهم� اإلى الجمعة والمن�فقين في ظهر يوم 

الجمعة، وفي الجمعة اإذا �سرع فيهم� ن�سي�نً� م� لم يبلغ الن�سف، ف�إذا بلغ 

الن�سف فال يجوز العدول.

الن�س�ء  على  والع�سر  الظهر  في  الب�سملة  عدا  ب�لقراءة  الإخف�ت  يجب   - ي   

والرج�ل. ويجب على الرج�ل دون الن�س�ء الجهر ب�لقراءة في ال�سبح واأوليي 

بطلت  عمدًا  وب�لعك�ص  الإخف�ت  مو�سع  في  جهر  فمن  والع�س�ء.  المغرب 

�سالته، والن��سي معذور. ول جهر على الن�س�ء، بل يتخّيرن بينه وبين الإخف�ت 

.
(3(

مع عدم وجود الأجنبّي واأّم� معه  ف�لأحوط وجوبً� لهّن ترك الجهر

 ومن�ط الجهر والإخف�ت ظهور جوهر ال�سوت وعدمه، ول يعتبر �سم�ع من بج�نبه. 

ول يجوز الإفراط في الجهر ك�ل�سي�ح، كم� اأّنه ل يجوز الإخف�ت بحيث ل ي�سمع نف�سه 

مع عدم الم�نع.

اأو  اأو حركة،  اأخّل ع�مدًا بحرف،  اأن تكون القراءة �سحيحة، فلو  ك - يجب 

)1) ل يجب تعيين ال�سورة قبل الب�سملة بل يمكنه تعينيه� بعده� اأي�سً�.

)2) ل يجب اإع�دة الب�سملة في هذه الح�لة.

)3) الأف�سل للن�س�ء ترك الجهر مع وجود الأجنبي.
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ت�سديد، اأو نحو ذلك بطلت �سالته. ومن ل يح�سن الف�تحة اأو ال�سورة يجب 

عليه تعّلمهم�.

ل - ل يجب مراع�ة تدقيق�ت علم�ء التجويد.

م - من ل يقدر على التعّلم، ول يقدر اإّل على الملحون اأجزاأه ذلك. واإن ك�ن 

.
(1(

ق�درًا على التعّلم ولم يتعّلم ف�لأحوط وجوبً� له الئتم�م مع الإمك�ن

وجوب القراءة أو الذكر

اأ - يتخّير الم�سّلي فيم� عدا الركعتين الأوليين من الفري�سة بين الذكر والف�تحة، 

ترجيح.  بدون  مخّير  والمنفرد  الذكر.  وللم�أموم  القراءة،  لالإم�م  والأف�سل 

ْكَبُر»، وتجب 
َ
 اأ

ُ
، واهلل

ُ
، ول اإلَه اإّل اهلل و�سورة الذكر: »�سبحاَن اهلِل، والحمُد هلِلِ

التكرار  ا�ستحباباً  العربّية. ويجزي مّرة واحدة، والأحوط  المحافظة على 

على  الب�سملة  حّتى  والقراءة،  الذكر  في  الإخفات  ويجب  مّرات.  ثالث 

. وي�ستحّب اإ�سافة ال�ستغفار اإلى الذكر.
الأحوط وجوباً)2(

ب - لو ق�سد الت�سبيح مثاًل، ف�سبق ل�س�نه اإلى القراءة من غير ق�سد اإليه�، 

تحّقق  قد  القراءة  اإلى  الق�سد  ك�ن  اإذا  نعم  يعيد،  بل  به�،  يجتزى ء  فال 

فيحكم ب�ل�سّحة. ولو قراأ غ�فاًل، اأو �سّبح غ�فاًل، ف�إّنه مع عدم الق�سد ولو 

ارتك�زًا تبطل القراءة اأو الذكر، ومع الق�سد ت�سّح.

ج - لو تخّيل نف�سه في الأوليين فقراأ الف�تحة، ثّم انك�سف كونه في الأخيرتين 

يجتزى ء به�.

)1) هذا في �سورة �سيق الوقت عن التعلم.

)2) بل يجوز للم�سلي فرادى اأن يجهر ب�لب�سملة واإن ك�ن الأحوط ا�ستحب�بً� الإخف�ت به�، واأم� الم�سلّي جم�عة �سواء ك�ن اإم�مً� 

اأم م�أمومً� ف�لأحوط وجوبً� له الإخف�ت به�.
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د - لو �سك في �سّحة قراءة كلمة اأو اآية، ف�إن تج�وز المحل يبني على ال�سّحة، 

واإن لم يتج�وز اأع�د.

ه� - اإذا اأراد اأن يتقّدم اأو يت�أّخر ح�ل الذكر يجب تركه، وكذا القراءة، وعندم� 

م�  اإع�دة   
(1(

وجوبً� ف�لأحوط  قهرًا  القراءة  تحّرك ح�ل  يت�بع،ف�إن  ي�ستقّر 

قراأه ح�ل التحّرك.

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

القراءة-  القي�م-  الإحرام-  تكبرية  النّية-  ع�سر:  اأحد  ال�سالة  واجبات   -

املوالة.حتدثن� يف هذا  الت�سّهد-الت�سليم- الرتتيب-  الذكر-  الركوع-ال�سجود- 

الدر�ص عن الواجب�ت الربع الوائل.

النّية هي ق�سد الفعل، وهي اأمر قلبّي، ولذا ل يجب التلُّفظ به�، ول يجب  -

الإخط�ر ويعتبر فيه� التقّرب اإلى اهلل تع�لى والإخال�ص، ف�إذا �سّم اإليه� 

الأداء  الري�ء.ول يجب ق�سد  العمل، خ�سو�سً�  م� ين�في الإخال�ص بطل 

والق�س�ء والوجوب والندب.

ْكَبر«، ول يجزي غيره�، وي�سترط اأن تكون  -
َ
 اأ

ُ
تكبيرة الإحرام  �سورته� »اهلل

عمدًا،  ونقي�سته�  بزي�دته�  ال�سالة  تبطل  ركن،  العربّية.وهي  ب�للغة 

الإمك�ن، فلو تركه عمدًا  القي�م منت�سبً� مع  ون�سي�نً�.يجب فيه�  وجهاًل، 

ي�سترط  ركني.و  واجب  الإحرام  تكبيرة  اأثن�ء  ف�لقي�م  بطلت.  �سهوًا  اأو 

تح�سيل ال�ستقرار ح�ل التكبيرة بتم�مه�.

ركن.  - وهو  الإحرام،  تكبيرة  اأثن�ء  الأّول:  اأربعة:  موارد  في  القي�م  يجب 

)1) بل يجب عليه اإع�دة القراءة بعد تح�سيل الإ�ستقرار والطم�أنينة.
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الث�ني: قبل الركوع، وهو المعّبر عنه ب�لقي�م المّت�سل ب�لركوع، وهو ركن. 

الث�لث  والق�سم�ن  والذكر.  القراءة  اأثن�ء  الرابع.  الركوع.  بعد  الث�لث: 

والرابع واجب�ن، اإل اأّنه لي�ص ركنً�.

ي�سترط في القي�م اأربعة اأمور، وهي: الأّول: العتدال في القي�م والنت�س�ب  -

�سي ء  اإلى  ال�ستن�د  يجوز  ل  الث�ني:  الم�سّلي.  ح�ل  بح�سب  وال�ستقرار، 

الرجلين  بين  الف�ح�ص  التفريج  عدم  الث�لث:  الختي�ر.  مع  القي�م  ح�ل 

بحيث يخرج عن �سدق القي�م. الرابع: يجب الوقوف على القدمين معً� 

مع الإمك�ن.

فري�سة  - كّل  من  والث�نية  الأولى  الركعة  في  تجب  القراءة:  وجوب  مورد 

 عقبه� ويجب ت�أخير ال�سورة عن الحمد.
(1(

قراءة الف�تحة، و�سورة ك�ملة

الذكر  - بين  الفري�سة  من  الأوليين  الركعتين  عدا  فيم�  الم�سّلي  يتخّير 

والف�تحة، والأف�سل لالإم�م القراءة، وللم�أموم الذكر. 

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

د واجب�ت ال�سالة.- 1 عدِّ

م�ذا يجب في النّية وم�ذا ل يجب؟- 2

م� هي �سيغة تكبيرة الإحرام؟ وم�ذا يجب في التكبيرة؟- 3

متى يجب القي�م؟- 4

م�ذا ي�سترط في القي�م؟- 5

)1) تقّدم اأّنه اأحوط.
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الآداب المعنوية لالعتدال قائمًا في ال�سالة

ق�ل بع�ص علم�ء الآخرة: واأم� العتدال ق�ئمً� فهو مثول ب�ل�سخ�ص والقلب بين 

 منك�سً�، 
ً
يدي اهلل عّز وجّل فليكن راأ�سك اّلذي هو اأرفع اأع�س�ئك مطرقً� مط�أط�أ

وليكن و�سع الراأ�ص عن ارتف�عه تنبيهً� على اإلزام القلب التوا�سع والتذّلل والتبّري 

عن التروؤ�ص والتكّبر، وليكن على ذكرك ه� هن� خطر القي�م بين يدي اهلل عّز 

وجل في هول المطلع )في يوم القي�مة( عند العر�ص لل�سوؤال واعلم في الح�ل 

اأّنك ق�ئم بين يدي اهلل عّز وجّل وهو مّطلع عليك فقم بين يديه قي�مك بين يدي 

بع�ص ملوك الزم�ن اإن كنت تعجز عن معرفة كنه جالله بل قّدر في دوام قي�مك 

في �سلواتك اأّنك محظوظ ومرقوب بعين ك�لئة من رجل �س�لح من اأهلك اأو مّمن 

ترغب في اأن يعرفك ب�ل�سالح ف�إّنه تهداأ عند ذلك اأطرافك وتخ�سع جوارحك 

وت�سكن جميع اأجزائك خيفة اأن ين�سبك ذلك الع�جز الم�سكين اإلى قّلة الخ�سوع، 

اأح�س�ست من نف�سك ب�لتم��سك عند مالحظة عبد م�سكين، فع�تب نف�سك  واإذا 

مع  عليه  ا�ستجرائك  ت�ستحيين من  اأفال  وحّبه  اهلل  معرفة  تّدعين  اإّنك  له�  وقل 

توقيرك عبدًا من عب�ده؟ اأو تخ�سين الن��ص ول تخ�سينه وهو اأحّق اأن ُيخ�سى؟ األ 

ت�ستحيين من خ�لقك ومولك اإذ قّدرت اّطالع عبد ذليل من عب�ده عليك ولي�ص 

ثّم  �سلواتك  وح�سنت  لأجله جوارحك  �سّرك خ�سعت  ول  نفعك  ول  بيده خيرك 

اإّنك تعلمين اأّنه مّطلع عليك فال تخ�سعين لعظمته اأهو اأهون عندك من عبد من 

.
(1(

عب�ده؟

)1) الآداب المعنوية لل�سالة، الإم�م الخميني، ج 1، �ص 198.
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 األهداف

اأن يتعّرف الطالب اإىل بع�س واجبات ال�سالة -

)الركوع -ال�سجود -الذكر(

الدرس 
الحادي عشر:

أفعال الصالة )2(  
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الركوع

الركوع واجب ركنّي ،يجب في كّل ركعة من الفرائ�ص اليومّية ركوع واحد، وهو ركن 

تبطل ال�سالة بزي�دته ونق�س�نه عمدًا و�سهوًا، اإّل في الجم�عة للمت�بعة، وتف�سيله في 

�سالة الجم�عة.

حّد الركوع

 .
(1(

اأ - ل بّد في الركوع من النحن�ء المتع�رف، بحيث ت�سل يده اإلى ركبته

 و�سول الراحة اإليه�.
(2(

والأحوط ا�ستحب�بً�

ب - من لم يتمّكن من النحن�ء م�ستقاّلً اعتمد، ف�إن لم يتمّكن مع العتم�د 

اأتى ب�لممكن منه، ولو لم يتمّكن من النحن�ء اأ�ساًل ركع وهو ج�ل�ص. واإن 

لم يتمّكن من الركوع ج�ل�سً� اأوم�أ للركوع، فيومي براأ�سه وهو ق�ئم، ف�إن لم 

يتمّكن من الإيم�ء براأ�سه اأغم�ص عينيه للركوع، وفتحهم� للرفع منه.

ويتحّقق ركوع الج�ل�ص ب�نحن�ئه بحيث ي�س�وي وجهه ركبتيه.

)1) بل بحيث ت�سل روؤو�ص اأ�س�بع يده اإلى ركبتيه.

)2) بل الأحوط وجوبً� و�سع اليدين على الركبتين.
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بعض أحكام الركوع

اأ - لو ن�سي الركوع فهوى اإلى ال�سجود، فيه ثالث �سور:

الأولى: اأن يتذّكر قبل و�سع جبهته على الأر�ص، فيرجع اإلى القي�م ثّم يركع، 

ول بّد من القي�م قبله.

الثانية: اأن يتذّكر بعد الدخول في ال�سجدة الأولى، اأو بعد رفع الراأ�ص منه�، 

، ثّم الركوع، ويت�بع ال�سالة، ثّم يعيده�.
(1(

ف�لأحوط وجوبً� القي�م

الثالثة: اأن يتذّكر بعد الدخول في ال�سجدة الث�نية فهن� تبطل �سالته.

اإلى  وهوى  ن�سي،  الركوع  حّد  اإلى  و�سل  ولّم�  الركوع،  بق�سد  انحنى  لو   - ب 

ال�سجود، فيه �سورت�ن:

الأولى: اإن تذّكر قبل اأن يخرج من حّد الركوع بقي على تلك الح�ل مطمئنً� 

واأتى ب�لذكر.

الثانية: اإن تذّكر بعد خروجه من حّد الركوع، ف�إن عر�ص الن�سي�ن بعد وقوفه 

اإع�دة  يجب  فال  عليه،  �سي ء  ول  �سالته  فيت�بع  م�،  اآنً�  الركوع  حّد  في 

النت�س�ب. واإن عر�ص الن�سي�ن دون وقوفه في حّد الركوع اآنً� م� ف�لأحوط 

وجوبً� النت�س�ب ثّم الهوّي اإلى ال�سجود، واإتم�م ال�سالة، ثّم اإع�دته�.

كونه  وجوبً�  والأحوط  الذكر،  مطلق  ويجزي  الركوع،  في  الذكر  يجب   - ج 

بمقدار الثالث من ال�سغرى، اأو الواحدة من الكبرى. والأحوط ا�ستحب�بً� 

.
(2(

اختي�ر »�سبحاَن رّبَي العظيِم وبحمده«

)1) ب���ل يج���ب علي���ه اأن يقوم ثم يركع عن قي�م ثم ي�سجد ويت���م �سالته وت�سّح، وبعد ال�سالة ي�أتي ب�سج���ود ال�سهو على الأحوط 

وجوبً� من اأجل زي�دة ال�سجدة.

)2) يجب اأن يكون مقدار الذكر م�س�ويً� لواحدة من الكبرى اأو ثالث من ال�سغرى.
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، ف�إن تركه� عمدًا بطلت �سالته. 
(1(

د - يجب الطم�أنينة ح�ل الذكر الواجب

 الطم�أنينة ح�ل الذكر 
(2(

واإن تركه� �سهوًا ل تبطل �سالته. والأحوط وجوبً�

اإ�سك�ل. ولو لم  اأتى به بق�سد خ�سو�سّية الركوع، واإل فال  اإذا  الم�ستحّب 

اإكم�ل  عليه  يجب  ولكن  �سقطت،  غيره  اأو  لمر�ص  الطم�أنينة  من  يتمّكن 

.
(3(

الذكر الواجب قبل الخروج عن م�سّمى الركوع

السجود

1- وجوب ال�سجود

اأ - يجب في كّل ركعة �سجدت�ن، وهم� معً� ركن، تبطل ال�سالة بزي�دتهم� معً� 

في الركعة الواحدة، ونق�س�نهم� كذلك عمدًا اأو �سهوًا.

ب- لو اأخّل ب�سجدة واحدة زي�دة اأو نق�س�نً� �سهوًا فال بطالن.

2 - كيفّية ال�سجود مع بع�س اأحكامه

اأ- ل بّد في ال�سجود من النحن�ء، وو�سع الم�س�جد ال�سبعة على الأر�ص، وهي

الأّول: الجبهة، وو�سعه� على الأر�ص هو الأ�س��ص في الركن. والمراد ب�لجبهة 

على  ال�سجود  يجب  ول  والجبينين.  والح�جبين  ال�سعر  منبت  بين  يقع  م� 

اّلذي ي�سدق به  ب�لمقدار  ال�سجود على بع�سه�،  تم�م الجبهة، بل يجزي 

م�سّمى ال�سجود، ويكفي مقدار الأنملة )راأ�ص الإ�سبع(.

مع  للب�طن  العرفّي  ال�ستيع�ب  وجوبً�  والأحوط  الكّفين،  ب�طن  الثاني: 

يكفي  التعّذر  ومع  الب�طن.  م�سّمى  فيجزي  ال�سطرار  مع  واأّم�  الختي�ر. 

)1) وتجب اأي�سً� ح�ل الذكر الم�ستحب.

)2) تجب الطم�أنينة ح�ل الذكر الم�ستحب مع ق�سد الخ�سو�سية، واأم� اإذا ق�سد مطلق الذكر الذي يجوز على كل ح�ل فيجوز 

من دون طم�أنينة.

)3) الأحوط وجوبً� في هذه الح�لة اأن ي�سرع بقراءة الذكر حين الو�سول اإلى حد الركوع والنته�ء منه ح�ل رفع الراأ�ص منه.
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يجزي  التعّذر  ومع  الأر�ص.  على  فقط  الأ�س�بع  وو�سع  تقوي�سهم�  فيهم� 

الظ�هر. ومع التعّذر ينتقل اإلى الأقرب من الكّف، ي�سع ب�طن الذراع، ف�إن 

تعّذر ي�سع الظ�هر.

لم  واإن  ظ�هرهم�  على  ال�سجود  م�سّمى  �سدق  ويكفي  الركبت�ن،  الثالث: 

ي�ستوعبه.

الرابع: اإبه�م� القدمين، والأحوط وجوبً� مراع�ة طرفيهم�.

الأحوط وجوبً� العتم�د على الأع�س�ء ال�سبعة، ول يكفي مجّرد المّم��سة، ول يجب 

الت�س�وي في العتم�د.

3 - باقي اأحكام ال�سجود

الأّول: يجب الذكر. وتف�سيله كم� مّر في الركوع. وت�سبيحته الكبرى هي هن�: 

»�سبحان رّبي الأعلى وبحمده«.

 )كم� مّر في الركوع(.
(4(

الثاني: تجب الطم�أنينة ح�ل الذكر الواجب

الثالث: ثب�ت وا�ستقرار الم�س�جد ال�سبعة ح�ل الذكر، واأن تكون في محّله�، 

ويجوز تغيير المحّل لم� عدا الجبهة ح�ل عدم ال�ستغ�ل ب�لذكر.

الرابع: و�سع الجبهة على م� ي�سّح ال�سجود عليه.

مطمئنً�  والجلو�ص  الأولى،  ال�سجدة  من  الراأ�ص  رفع  يجب  الخام�س: 

ال�سجدة  من  الراأ�ص  رفع  بعد  مطمئنً�  الجلو�ص  وجوبً�  معتدًل،والأحوط 

الث�نية.

اأعلى  اأحدهم�  يكون  اأن  ي�سّح  فال  وموقفه،  مو�سع جبهته  ت�س�وي  ال�ساد�س: 

�س�ئر  في  الت�س�وي  يعتبر  ول  م�سمومة.  اأ�س�بع  اأربع  من  اأزيد  الآخر  من 

)4) وح�ل الذكر الم�ستحب اأي�سً�.
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الم�س�جد، ل بع�سه� مع بع�ص، ول ب�لن�سبة اإلى الجبهة.

اأ - المراد ب�لموقف الركبت�ن والإبه�م�ن على الأحوط وجوبً�.

ب - من عجز عن ال�سجود يعتمد، ف�إن تعّذر انحنى بمقدار ا�ستط�عته، ورفع م� 

ي�سجد عليه اإلى جبهته ف�إن تعّذر النحن�ء اأ�ساًل اأوم�أ لل�سجود براأ�سه، ف�إن تعّذر اأوم�أ 

ب�لعينين.

4- ما يصّح السجود عليه

اأ- ل ي�سح ال�سجود اإّل على �سي ء من الأر�ص، اأو نب�ته� ب�سرط اأن يكون من 

غير الملبو�ص والم�أكول اأو على القرط��ص.

ب- الملبو�ص ي�سمل الثي�ب والفر�ص وال�سّج�د، وغيره� من الن�سيج. والم�أكول 

هو المعت�د اأكله.

تخرق  اّلتي  الح�سينّية  التربة  واأف�سله  التراب،  عليه  ي�سجد  م�  اأف�سل   - ج 

الحجب ال�سبعة.

، ول على م� 
(1(

د - ل ي�سّح ال�سجود على م� خرج عن ا�سم الأر�ص من المع�دن

خرج عن ا�سم النب�ت ك�لرم�د.

ه�- يجوز وي�سّح ال�سجود على الخزف، والآجّر، والنورة، والج�ّص، ولو بعد 

الطبخ )للجميع(، وعلى الفحم، والطين الأرمنّي، وحجر الرحى، وجميع 

اأ�سن�ف المرمر، اإّل م� هو م�سنوع ولم يعلم اأن م�ّدته مّم� ي�سّح ال�سجود 

.
(2(

عليه�

)1) ل ي�س���ح ال�سجود على الذهب والف�سة والحديد والزج�ج واأمث�له� من المع�دن، ولكن ي�سح ال�سجود على الأحج�ر الكريمة 

مثل العقيق والفيروز والدر.

)2) ه���ذه المذك���ورات ي�س���ّح ال�سجود عليه���� ل�سدق ا�سم الر�ص عليه����، ولهذا ي�سّح ال�سج���ود اأي�سً� عل���ى الإ�سمنت والرخ�م 

والب�طون والحجر والرمل والموزاييك والغرانيت ل�سدق ا�سم الأر�ص عليه� كذلك.
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و - ل ي�سّح ال�سجود على الم�أكول، ك�لمخبوز، والمطبوخ، والحنطة، وال�سعير، 

والفواكه، والبقول الم�أكولة، والثمرة الم�أكولة، ولو قبل و�سوله� اإلى زم�ن 

الأكل. ول ب�أ�ص ب�ل�سجود على ق�سوره� بعد انف�س�له� عنه�، ول ي�سّح على 

الّتف�ح  ال�سجود عليه، كق�سر  الم�أكول ل ي�سّح  الق�سر  نعم،  به�،  المّت�سل 

.
(1(

والخي�ر

بعد  الأرز  وق�سر  والق�سيل،  والتبن،  والحنظل،  التتن،  على  ال�سجود  وي�سّح 

النف�س�ل.

والبواري  الح�سر  وي�سّح على   .
(2(

والكّت�ن القطن  ال�سجود على  ي�سّح  ز- ل 

ونحوهم�.

ح - يعتبر فيم� ي�سجد عليه مع الختي�ر كونه ق�باًل ل�ستقرار الجبهة عليه، فال 

ي�سّح على الوحل غير المتم��سك، اّلذي ل ت�ستّقر الجبهة عليه.

ط - اإن لم ي�ستطع ال�سجود على م� ي�سّح ال�سجود عليه �سجد على ثوب القطن 

. واإن تعّذر �سجد على ثوب من جن�ص اآخر، ومع تعّذره �سجد على 
(3(

والكّت�ن

. ومع التعّذر فعلى المع�دن.
(4(

ظهر كّفه

ي- لو فقد م� ي�سّح ال�سجود عليه في اأثن�ء ال�سالة، يجب قطع ال�سالة مع 

�سعة الوقت، ثّم اأع�ده� بعد اإيج�د م� ي�سّح ال�سجود عليه. ومع �سيق الوقت 

�سجد على غيره ب�لترتيب ال�س�بق.

)1) ول ي�سّح ال�سجود اأي�سً� على البال�ستيك والن�يليون، والأحوط وجوبً� ترك ال�سجود على ورق ال�س�ي الأخ�سر.

)2) القرط�����ص ي�س���ح ال�سجود عليه حتى واإن ك�ن م�سنوعً� من القط���ن اأو الكت�ن. نعم الورق والمح�رم اإذا ك�نت م�سنوعة من 

الخ�س���ب والنب�ت����ت ت�سح ال�سجود عليه���� واأم� اإذا ك�نت من القطن اأو الكت�ن فال ي�سّح ال�سج���ود عليه� اإل اإذا �سدق عليه� 

عنوان القرط��ص.

)3) على الأحوط وجوبً�.

)4) على الأحوط وجوبً�.



127

أأ  
ة أ

ا
ص

 ال
ل

وا
 ف

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

في  بّد  ول  و�سهوًا،  ونق�س�نه عمدًا  بزي�دته  ال�سالة  تبطل  ركني  واجب  -الركوع 

الركوع من النحن�ء المتع�رف، بحيث ت�سل يده اإلى ركبته. 

بمقدار  كونه  وجوبً�  والأحوط  الذكر،  مطلق  ويجزي  الركوع،  في  الذكر  يجب   -

»�سبحاَن  ا�ستحب�بً� اختي�ر  والأحوط  الكبرى.  الواحدة من  اأو  ال�سغرى،  الثالث من 

رّبَي العظيِم وبحمده«.

- يجب الطم�أنينة ح�ل الذكر الواجب، ف�إن تركه� عمدًا بطلت �سالته. واإن تركه� 

�سهوًا ل تبطل �سالته.

- يجب ال�سجود في كّل ركعة �سجدت�ن، وهم� معً� ركن، تبطل ال�سالة بزي�دتهم� 

اأو نق�س�نهم� معً� في الركعة الواحدة، عمدًا اأو �سهوًا.

- ل بّد في ال�سجود من النحن�ء، وو�سع الم�س�جد ال�سبعة على الأر�ص.

- يجب الذكر في ال�سجود وتف�سيله كم� مّر في الركوع. وت�سبيحته الكبرى هي: 

»�سبحان رّبي الأعلى وبحمده«.

- تجب الطم�أنينة في ال�سجود ح�ل الذكر الواجب )كم� مّر في الركوع(.

- يجب ثب�ت وا�ستقرار الم�س�جد ال�سبعة ح�ل الذكر، واأن تكون في محّله�.

- ل ي�سح �سجود الجبهة اإّل على �سي ء من القرط��ص، اأو الأر�ص، اأو نب�ته� ب�سرط 

اأن يكون من غير الملبو�ص والم�أكول.
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�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

اإذا زاد اأو نّق�ص ركوعً� اأو �سجودًا هل تبطل ال�سالة؟1-   

لو ن�سي الركوع فهوى اإلى ال�سجود فم�ذا يفعل؟2-   

م���� هو الذكر الواج���ب في الركوع وال�سج���ود وم� ه���ي الت�سبيحة الكبرى 3-   

فيهم�؟

م� هي الم�س�جد ال�سبعة وهل يجب ال�ستقرار فيه�؟4-   

على م�ذا ي�سّح ال�سجود؟5-   

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

الإمام زين العابدينQ والأ�سعمي

ب�أ�ست�ر  متعّلقً�  �س�ّبً�  راأيت  اإذ  ليلة  ذات  ب�لبيت  اأطوف  اأن�  بينم�  الأ�سمعي:  عن 

الكعبة وهو يقول:

ال�سقمي� من يجيب دع� الم�سّطر في الظلم مع  والبلوى  ال�سّر  ك��سف  ي� 

وانتبهوا البيت  ح��ول  وف��دك  ن���م  واأن������ت ي���� ح����ّي ي���� ق���ّي���وم ل���م تنمقد 

رّب����ي ح��زي��ن��ً� ه���ئ��م��ً� قلقً� والحرم اأدع�����وك  البيت  بحّق  بك�ئي  ف���رح��م 

�سفه ذو  ي��رج��وه  ل  ج���ودك  ك���ن  ب�لكرماإن  الع��سين  على  ي��ج��ود  فمن 

 ثم بكى بك�ءًا �سديدًا واأن�سد يقول: 

ح�جة ك��ّل  ف��ي  المق�سود  اأّي��ه���  �سك�يتياأل  ف�رحم  ال�سّر  اإليك  �سكوت 

كربتي تك�سف  اأن���ت  رج���ئ��ي  ي���  ح�جتياأل  واق�ِص  كّله�  ذنوبي  لي  فهب 

كجن�يتياأت�����ي�����ت ب�����أع����م�����ل ق����ب�����ح ردي���ئ���ة جنى  عبد  ال���ورى  ف��ي  وم��� 

المنى ي��� غ���ي��ة  ب���ل��ن���ر  ف����أي���ن رج����ئ���ي ث����ّم اأي�����ن م��خ���ف��ت��ياأت��ح��رق��ن��ي 
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 ثّم �سقط على الأر�ص مغ�سّيً� عليه، فدنوت منه ف�إذا هو زين الع�بدين علّي 

اأجمعين فرفعت راأ�سه في  اأبي ط�لب ر�سي اهلل عنهم  بن الح�سين بن علّي بن 

حجري وبكيت فقطرت دمعة من دموعي على خّده ففتح عينيه وق�ل: من هذا 

اّلذي يهجم علين� قلت: عبيدك الأ�سمعي، �سّيدي م� هذا البك�ء والجزع واأنت من 

اإّنم� يريد اهلل ليذهب  اأهل بيت النبّوة ومعدن الر�س�لة، األي�ص اهلل تع�لى يقول: 

اإّن اهلل  اأ�سمعي،  ي�  فق�ل: هيه�ت  تطهيرًا  ويطّهركم  البيت  اأهل  الرج�ص  عنكم 

خلق الجّنة لمن اأط�عه ولو ك�ن عبدًا حب�سيً� وخلق الن�ر لمن ع�س�ه ولو ك�ن حّرًا 

قر�سّيً�، األي�ص اهلل تع�لى يقول: »فاإذا نفخ في ال�سور فال اأن�ساب بينهم يومئذ ول 

يت�ساءلون فمن ثقلت موازينه فاأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاأولئك 

.
(1(

الذين خ�سروا اأنف�سهم في جهّنم خالدون«

)1) اإحق�ق الحق، الت�ستري، ج 12، �ص 39.
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 األهداف

أفعال الصالة )3(

اأن يتعّرف الطالب اإىل بع�س واجبات ال�سالة  -

)الت�سّهد - الت�سليم - الرتتيب - املوالة (

اأن يتعّرف اإىل مبطالت ال�سالة. -

الدرس
 الثاني عشر:
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التشّهد

1 - وجوب الت�سّهد

اأ - يجب الت�سّهد في الثن�ئّية مّرة بعد رفع الراأ�ص من ال�سجدة الأخيرة.

وفي الثالثّية والرب�عّية مّرتين: الأولى بعد رفع الراأ�ص من ال�سجدة الأخيرة 

في الركعة الث�نية. والث�نية بعد رفع الراأ�ص منه� في الركعة الأخيرة.

ب - الت�سّهد واجب غير ركن، تبطل ال�سالة بتركه عمدًا ل �سهوًا. ف�إن تركه 

�سهوًا، ف�إن تذّكر قبل الركوع تداركه، واإن تذّكره بعد الركوع ت�بع �سالته، 

ويجب على الأحوط ق�س�وؤه بعده�.

2- كيفّية الت�سّهد

، َوْحَدُه َل �َسِريَك لُه، واأ�ْسَهُد 
ُ
الواجب في الت�سّهد اأن يقول: »اأ�سهُد اأْن ل اإلَه اإّل اهلل

لّ ِ على محّمٍد واآِل محّمٍد«. اأّن ُمَحّمداً عبُدُه ور�سوُلُه، اللُهمّ َ �سَ

3 - اأحكام الت�سّهد

اأ - يجب فيه اللفظ ال�سحيح الموافق لّلغة العربّية. ومن عجز عنه وجب عليه 

تعّلمه.



134

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

ة للجلو�ص، فيجوز  ب - يجب الجلو�ص مطمئنً� ح�ل الت�سّهد، ول كيفّية خ��سّ

ب�أّي كيفّية ك�ن. وي�ستحّب فيه التوّرك.

التسليم

 1 - وجوب الت�سليم

اأ - يجب الت�سليم في نه�ية ال�سالة. وبه يتحّقق الخروج من ال�سالة.

ب - الت�سليم واجب غير ركن، تبطل ال�سالة بتركه عمدًا ل �سهوًا.

2 - كيفّية الت�سليم

علينا  »ال�سالم  الأولى:  وهم�:  منهم�،  ب�أيّ ٍٍ  الإتي�ن  يكفي  �سيغت�ن،  للت�سليم   - اأ 

الجمع،  وي�ستحّب  »ال�سالم عليكم«.  والث�نية:  ال�سالحين«.  اهلل  عباد  وعلى 

مع اإ�س�فة »ورحمة اهلل وبركاته» اإلى الثانية ا�ستحباباً.

ب - واأّم� جملة: »ال�سالم عليك اأّيها النبيّ ُ ورحمة اهلِل وبركاته»، فهو من توابع 

الت�سّهد، ولي�س جزءاً من الت�سليم.

3- اأحكام الت�سليم

به  العربّية، ومع الجهل  لّلغة  الموافق  اللفظ ال�سحيح  الت�سليم  اأ - يجب في 

يجب تعّلمه.

ب - يجب الجلو�ص فيه مطمئّنً�. وي�ستحّب فيه التوّرك.

الترتيب 

يجب الترتيب في اأفع�ل ال�سالة، على ال�سكل الت�لي:

اأّوًل: تكبيرة الإحرام.  
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ثانياً: القراءة، والف�تحة قبل ال�سورة.  

ثالثاً: الركوع.  

رابعاً: ال�سجود.  

خام�ساً: القي�م. وهكذا.

اأ - من اأخّل ب�لترتيب عمدًا بطلت �سالته.

ب - من قّدم ركنً� على ركن بطلت �سالته ولو �سهوًا.

ج - لو قّدم ركنً� على م� لي�ص بركٍن �سهوًا ل تبطل �سالته، بل يم�سي.

د - لو قّدم غير الركن على غير الركن �سهوًا ل تبطل �سالته، لكن لو تذّكر اأو 

التفت اإلى ذلك في الأثن�ء فيجب عليه الإع�دة بم� يح�سل به الترتيب مع 

الإمك�ن.

المواالة

(1(
1- تحديد الموالة

الموالة نوع�ن: 

ال�سالة،  �سورة  تنمحي  وجه  على  ال�سالة  اأفع�ل  بين  الف�سل  عدم  الأّول: 

بحيث ي�سّح �سلب ا�سم ال�سالة عنه�. 

الثاني: الموالة بمعنى المت�بعة العرفّية.

2- حكم الموالة

اأ - تجب الموالة ب�لمعنى الأّول، وتبطل ال�سالة بتركه� عمدًا اأو �سهوًا.

ب - الأحوط وجوب الموالة ب�لمعنى الث�ني، والأحوط وجوبً� بطالن ال�سالة 

)1) المولة معن�ه� الإتي�ن ب�أجزاء ال�سالة تب�عً� واحدًا بعد الآخر من دون اأن يف�سل بينه� بف��سل طويل وغير متع�رف وعليه 

فلو ف�سل بحيث يعّد عرفً� اأنه خرج عن ال�سالة اأو اإنمحت معه �سورة ال�سالة فتبطل �سالته حينئٍذ.
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بتركه� عمدًا، ول تبطل بتركه� �سهوًا.

ج- كم� تجب الموالة في اأفع�ل ال�سالة بع�سه� مع بع�ص، كذلك تجب في القراءة، 

والتكبير، والذكر، والت�سبيح، ب�لن�سبة اإلى الآي�ت والكلم�ت والحروف.

مبطالت الصالة

الأجزاء  من  لي�ست  وهي  حدوثه�،  ح�ل  ال�سالة  تف�سد  اّلتي  الأمور  به�  ويراد 

وال�سرائط، بل هي �سبب م�ستقّل لبطالن ال�سالة، وهي اأحد ع�سر:

الم�سلو�ص  عدا  قهرًا.  اأو  �سهوًا  اأو  عمدًا  والأكبر،  الأ�سغر  الحدث  الأّول: 

والمبطون والم�ستح��سة على تف�سيل في محله.

الثاني: التكفير، وهو و�سع اإحدى اليدين على الأخرى. وهو مبطل ح�ل العمد، 

ول يبطل ح�ل ال�سهو. ول ب�أ�ص به ح�ل التقّية.

الثالث: اللتف�ت عن القبلة، وتف�سيل ذلك:

اأ- اإذا التفت عن القبلة عمدًا بطلت �سالته �سواء ك�ن اإلى اليمين اأم الي�س�ر 

اأم اإلى م� بينهم� بحيث يخرج معه عن ال�ستقب�ل عرفً�.

�سهوًا  البدن  بكّل  الخلف  اأو  الي�س�ر  اأو  اليمين  اإلى  القبلة  التفت عن  اإذا  ب- 

.
(1(

بطلت �سالته اأي�سً�

الرابع: تعّمد الكالم، وفيه تف�سيل:

بع�ص  من  حرف  اأّول  )كذكر  مفهمً�  ك�ن  ف�إن  واحد،  بحرٍف  تكّلم  اإذا   - اأ 

الأ�سم�ء، بق�سد اإفه�م ال�سم مثاًل( يبطل ال�سالة مع التعّمد، واإن تلّفظ 

.
(2(

به ل بق�سد الحك�ية والإفه�م فهو ل ُيبطل ال�سالة

)1) على الأحوط وجوبً�.

)2) بل الأحوط وجوبً� بطالن ال�سالة فيم� اإذا ق�سد التفهيم ب�لحرف الواحد حتى واإن لم يكن مو�سوعً� لمعنى.
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ب- اإذا تكّلم بحرفين مو�سوعين لمعنى، ف�إن ك�ن عمدًا بطلت �سالته. واإن ك�ن 

الحرف�ن مهملين لم يو�سع� لمعنى، وقد ا�ستعملهم� في معنًى ولو رمزي، ف�إن 

. واإن لم ي�ستعمل الحرفين المهملين في معنًى م�، 
(1(

ك�ن عمدًا بطلت �سالته

التعّمد. واإن ا�ستعمل الحرفين المهملين  ف�لأحوط وجوبً� بطالن ال�سالة مع 

ف�س�عدًا بم� اأّدى اإلى محو �سورة ال�سالة، بطلت ال�سالة حّتى مع ال�سهو.

ج- لو تكّلم �سهوًا )ن�سي اأّنه في ال�سالة( ف�إذا محيت �سورة ال�سالة بطلت، واإن 

لم تمح �سورة ال�سالة فال تبطل، ولكن يجب �سجدت� ال�سهو.

د - الكالم المبطل لل�سالة مع تعّمده هو الكالم الآدمي فال ب�أ�ص ب�لذكر والدع�ء 

وقراءة القراآن.

اأثن�ء ال�سالة،  ه�- لو �سّلم �سخ�ص على الم�سّلي بتحّية الإ�سالم يجب الرّد في 

لكن مع تقديم كلمة »ال�سالم» على كلمة »عليكم»، ول يجب المماثلة في الرّد 

اأثناء ال�سالة، والأحوط ا�ستحباباً المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد 

والجمع.

الخام�س: القهقهة عمدًا اأو قهرًا، ول تبطل ال�سالة به� �سهوًا، ول ب�أ�ص ب�لتب�ّسم 

ولو عمدًا. والقهقهة هي ال�سحك الم�ستمل على ال�سوت والترجيع، والأحوط 

وجوبً� اإلح�ق ال�سحك الم�ستمل على ال�سوت دون الترجيع ب�لقهقهة.

مع  واأّم�  دنيوي،  اأمر  لفوات  ال�سوت،  على  الم�ستمل  البك�ء  تعّمد  ال�ساد�س: 

طلب  اأو  اأخروّي،  اأمر  على  ب�لبك�ء  ب�أ�ص  ول  ال�سالة.  تبطل  فال  ال�سهو 

اأمر دنيوّي من اهلل تع�لى. ول ُيبطل البك�ء اإذا ك�ن بدون �سوت. والبك�ء 

 Q قهرًا بحكم العمد. والأحوط وجوبً� عدم البك�ء على �سّيد ال�سهداء

)اأرواحن� فداه( في ال�سالة.

)1) الأحوط وجوبً� البطالن في هذه ال�سورة.
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ال�سابع: كّل فعل م�ٍح لل�سالة، مذهب ل�سورته�، على وجه ي�سّح �سلب ال�سم 

عنه�. وهذا مبطل عمدًا و�سهوًا.

الثامن: الأكل وال�سرب، مبطالن على الأحوط وجوبً� حّتى ولو لم ُتمح �سورة 

ال�سالة، في ح�لتي العمد وال�سهو. نعم يجوز ابتالع ذّرات بقيت في الفم، 

اأو بين الأ�سن�ن.

ومع  التقّية،  مع  به  باأ�س  ول  الفاتحة،  اإتمام  بعد  »اآمين»  قول  تعّمد  التا�سع: 

ال�سهو.

العا�سر: ال�سّك في عدد ركع�ت الثن�ئّية والثالثّية من الفرائ�ص، وفي الأوليين 

من الفرائ�ص، وبع�ص ال�سور الأخر، وتف�سيله في ب�ب ال�سّك.

الحادي ع�سر: زي�دة ركن اأو نق�س�نه عمدًا اأو �سهوًا، وزي�دة جزء غير ركنّي 

ونق�س�نه عمدًا.

عدم  بحّجة  قطعه�  حرمة  ذلك  ومن  اختي�رًا،  الفري�سة  قطع  يجوز  ل   - اأ 

الخ�سوع.

ب - يجوز قطع الفري�سة عند الخوف على نف�سه، اأو نف�ص محترمة، اأو على 

عر�سه، اأو م�له المعتّد به. ونحو ذلك. بل قد يجب القطع في بع�ص تلك 

الأحوال.واأم� الن�فلة فيجوز قطعه� مطلقً�  ولكن الأحوط ا�ستحب�بً� ترك 

قطع �سالة الن�فلة مع الختي�ر.
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وفي  الأخيرة.  ال�سجدة  من  الراأ�ص  رفع  بعد  مّرة  الثن�ئّية  في  الت�سّهد  يجب   -

الثالثّية والرب�عّية مّرتين: الأولى بعد رفع الراأ�ص من ال�سجدة الأخيرة في الركعة  

الث�نية. والث�نية بعد رفع الراأ�ص منه� في الركعة الأخيرة. 

- الت�سّهد واجب غير ركن، تبطل ال�سالة بتركه عمدًا ل �سهوًا. ف�إن تركه �سهوًا، 

على  ويجب  �سالته،  ت�بع  الركوع  بعد  تذّكره  واإن  تداركه،  الركوع  قبل  تذّكر  ف�إن 

الأحوط ق�س�وؤه بعده�.

لُه،  �َسِريَك  َل  َوْحَدُه   ،
ُ
اإّل اهلل اإلَه  اأْن ل  »اأ�سهُد  يقول:  اأن  الت�سّهد  -الواجب في 

لّ ِ على محّمٍد واآِل محّمٍد«. واأ�ْسَهُد اأّن ُمَحّمداً عبُدُه ور�سوُلُه، اللُهمّ َ �سَ

الت�سليم  ال�سالة.  الخروج من  يتحّقق  وبه  ال�سالة.  نه�ية  في  الت�سليم  - يجب 

واجب غير ركن، تبطل ال�سالة بتركه عمدًا ل �سهوًا.للت�سليم �سيغت�ن، يكفي الإتي�ن 

والث�نية:  ال�سالحين«.  »ال�سالم علينا وعلى عباد اهلل  الأولى:  وهم�:  منهم�،  ب�أيٍّ ٍٍ 

»ال�سالم عليكم«. 

- يجب الترتيب في اأفع�ل ال�سالة.

- الموالة نوع�ن: الأّول: عدم الف�سل بين اأفع�ل ال�سالة على وجه تنمحي �سورة 

المت�بعة  بمعنى  الموالة  الث�ني:  عنه�.  ال�سالة  ا�سم  �سلب  ي�سّح  بحيث  ال�سالة، 

�سهوًا. اأو  عمدًا  بتركه�  ال�سالة  وتبطل  الأّول،  ب�لمعنى  الموالة  العرفّية.وتجب 

بتركه�  ال�سالة  بطالن  وجوبً�  والأحوط  الث�ني،  ب�لمعنى  الموالة  وجوب  الأحوط 

عمدًا، ول تبطل بتركه� �سهوًا.

- مبطالت ال�سالة، وهي اأحد ع�سر: الحدث الأ�سغر والأكبر، عمدًا اأو �سهوًا اأو 

قهرًا-التكفير- تعّمد اللتف�ت عن القبلة- تعّمد الكالم- القهقهة عمدًا اأو قهرًا- 
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لل�سالة،  م�ٍح  فعل  كّل  دنيوي-  اأمر  لفوات  ال�سوت،  على  الم�ستمل  البك�ء  تعّمد 

و�سهوًا-  عمدًا  مبطل  وهذا  عنه�.  ال�سم  �سلب  ي�سّح  وجه  على  ل�سورته�،  مذهب 

الأكل وال�سرب، مبطالن على الأحوط وجوبً� حّتى ولو لم ُتمح �سورة ال�سالة، في 

ح�لتي العمد وال�سهو- تعّمد قول »اآمين» بعد اإتمام الفاتحة- ال�سّك في عدد ركعات 

ال�سور  الفرائ�س، وبع�س  الأوليين من  الفرائ�س، وفي  والثالثّية من  الثنائّية 

الأخر، وتف�سيله في باب ال�سّك- زيادة ركن اأو نق�سانه عمداً اأو �سهواً، وزيادة جزء 

غير ركنّي ونق�سانه عمداً.

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

اأين يجب الت�سّهد وم� هي �سيغته وهل تبطل ال�سالة بتركه؟1-   

اأين يجب الت�سليم وم� هي �سيغته وهل تبطل ال�سالة بتركه؟2-   

م� هي �سورة الترتيب في ال�سالة وم� حكم من اأخّل به؟3-   

م� هم� نوع� الموالة،وم� حكم من اأخّل بهم�؟4-   

م� هي مبطالت ال�سالة؟5-   

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

المعاني الباطنة لل�سالة

اّلتي  الب�طنة  املع�ين  اأن  اعلم  اهلل:  رحمه  الكا�ساين  الفي�س  العامل  يقول 

م والتعظيم والهيبة  به� يتّم حي�ة ال�سالة �سّت جمل وهي: ح�سور القلب والتفهُّ

والرج�ء واحلي�ء.
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به  القلب عن غري م� هو مالب�ص  اأن يفرغ  به  القلب، ونعني  فالأّول: ح�سور 

ومتكّلم به، فيكون العلم ب�لفعل مقرونً� بهم� ول يكون الفكر ج�ريً� يف غريهم�، 

ومهم� ان�سرف الفكر عن غري م� هو فيه وك�ن يف قلبه ذكر مل� هو فيه ومل يكن 

فيه غفلة عنه فقد ح�سل ح�سور القلب.

القلب  يكون  فربم�  القلب،  ح�سور  وراء  اأمر  وهو  الكالم:  لمعنى  م  التفهُّ ثّم 

ح��سرًا مع اللفظ ول يكون ح��سرًا مع معنى اللفظ، ف��ستم�ل القلب على العلم 

لي�ص  اإذ  الن��ص  فيه  يتف�وت  مق�م  وهذا  م،  ب�لتفهُّ اأردن�  اّلذي  هو  اللفظ  بمعنى 

لطيفة  مع�ن  من  وكم  والت�سبيج�ت،  للقراآن  المع�ني  م  تفهُّ في  الن��ص  ي�سترك 

يفهمه� الم�سّلي في اأثن�ء ال�سالة ولم يكن قد خطر بقلبه قبل ذلك، ومن هذا 

الوجه ك�نت ال�سالة ن�هية عن الفح�س�ء والمنكر ف�إّنه� ُتفهم اأمورًا، تلك الأمور 

تمنع من الفح�س�ء والمنكر ل مح�لة.

يخ�طب  رمب�  الرجل  اإذ  والفهم،  القلب  وراء ح�سور  اأمر  وهو  التعظيم:  ثّم 

غريه بكالم هو ح��سر القلب فيه متفّهم ملعن�ه ول يكون معّظمً� له.

ثّم الهيبة: وهي زائدة على التعظيم، اإذ هي عب�رة عن خوف من�سوؤه التعظيم 

لأّن من ل يخ�ف ل ُي�سّمى مه�بة، بل الهيبة خوف م�سدره الإجالل.

ثّم الرجاء: ف�لعبد ينبغي اأن يكون راجيً� ب�سالته ثواب اهلل كم� اأّنه خ�ئف 

بتق�سريه عق�ب اهلل.

ثّم احلياء: ومبدوؤه ا�ست�سع�ر تق�سري وتوّهم ذنب.

ولنذكر اأ�سباب هذه المعاني ال�سّتة:

اإّل فيم�  لهّمك فال يح�سر  ت�بع  ف�إّن قلبك  الهّمة،  �سببه  القلب  اأّن ح�سور  ف�علم 

يهّمك،

... فال حيلة ول عالج لإح�س�ر القلب اإّل ب�سرف الهّمة اإلى ال�سالة، والهّمة 
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ل ين�سرف اإليه� م� لم يتبّين اأّن الغر�ص المطلوب منوط به�، وذلك هو الإيم�ن 

هذا  �سيف 
ُ
اأ ف�إذا  اإليه،  و�سيلة  ال�سالة  واأّن  واأبقى  خير  الآخرة  ب�أّن  والت�سديق 

اإلى حقيقة العلم بحق�رة الدني� ومه�نته� ح�سل من مجموعه� ح�سور القلب في 

ال�صالة.

م ف�سببه بعد ح�سور القلب اإدم�ن الفكر وحرف الذهن اإلى اإدراك  واأّم� التفهُّ

الخواطر  دفع  وعالج  ال�س�غلة،  الخواطر  لرفع  الت�سّمر  وعالجه...  المعنى، 

اأكثر  �سيئً�  اأحّب  فمن  الأ�سب�ب...  تلك  عن  النزوع  اأعني  مواّده�  قطع  ال�س�غلة 

ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب ب�ل�سرورة، ولذلك ترى من اأحّب غير 

اهلل ل ت�سفو �سالته عن الخواطر.

واأّم� التعظيم فهي ح�لة للقلب تتوّلد بين معرفتين، اإحداهم�: معرفة جاللة اهلل 

وعظمته... 

الثانية: معرفة حق�رة النف�ص وخ�ّسته� وكونه� عبدًا وم�سّخرًا...

و�سطوته  اهلل  بقدرة  المعرفة  من  يتوّلد  للنف�ص  فح�لة  والخوف  الهيبة  واأّم� 

ونفوذ م�سيئته فيه مع قّلة المب�لة به واأّنه لو اأهلك الأّولين والآخرين، لم تنق�ص 

الم�س�ئب  والأولي�ء من  الأنبي�ء  من ملكه ذّرة، هذا مع مط�لعة م� يجري على 

واأنواع البالء مع قدرة اهلل على الدفع.

وب�لجملة كّلم� زاد العلم ب�هلل زادت الخ�سية والهيبة.

واأّم� الرج�ء ف�سببه معرفة لطف اهلل وكرمه وعميم اإنع�مه ولط�ئف �سنعه ومعرفة 

�سدقه في وعده الجّنة ب�ل�سالة...

واأّم� الحي�ء، فب��ست�سع�ر التق�سير في العب�دة. وعلمه ب�لعجز عن القي�م بعظيم 

ب�أّنه  اإخال�سه�...والعلم  واآّف�ته� وقّلة  النف�ص  حّق اهلل، ويقوى ذلك ب�لمعرفة بعيوب 

مّطلع على ال�سريرة وخطرات القلب، واإن دّقت وخفيت... 
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آداب القراءة في الصالة

الدرس 
الثالث عشر:

اأن يتعّرف الطالب اإىل الآداب املعنوية )للقراءة   -

والركوع والقنوت(
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ا مراتب القراءة

للقراءة مراتب نذكر اثنتين منه�:

العب�رة،  وحت�سي  القراءة  بتجويد  اإّل  الق�رئ  ي�ستغل  ل  اأن  الأوىل:  املرتبة 

ويكون هّمه التلّفظ بهذه الكلم�ت فقط وت�سحيح خم�رج احلروف، دون التفّكر 

كلفة  ف�ل�سالة عليه  ب�ل�سالة،  الأمر  ي�سقط  اأن  فهّمه  وروحه�،  الكلم�ت  مبعنى 

وم�سّقة، وقلبه �سجر.

فل�س�نه م�سغول بذكر اهلل وقلبه غ�فل، فال حّظ له من حقيقة العب�دة واإف��س�ته� 

وفوائده�، فم� �سالته اإّل لقلقة ل�س�ن ولي�ص هن�ك حركة للجن�ن.

و�سيلة  ال�سالة  يرون  بل  احلّد  بهذا  يقتنعون  ل  الذين  هم  الثانية:  املرتبة 

ولهذه  وعال،  جاّل  احلّق  على  وثن�ًء  حتميدًا  القراءة  ويعّدون  تع�ىل  اهلل  لتذّكر 

خر.
ُ
املرتبة مراتب اأ

ولعّله اأ�سير اإلى هذه الط�ئفة )المرتبة( في الحديث القد�سي »ق�ّسمت الفاتحة 

بيني وبين عبدي فن�سفها لي ون�سفها لعبدي فاإذا قال: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

واأثنى علّي  واإذا قال: الحمد هلل يقول: حمدني عبدي  يقول اهلل: ذكرني عبدي 

وهو معنى �سمع اهلل لمن حمده، واإذا قال: الرحمن الرحيم يقول اهلل: عّظمني 

ين يقول اهلل: مّجدني عبدي، وفي رواية فّو�س  الدِّ واإذا قال: مالك يوم  عبدي، 
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اإلّي عبدي، واإذا قال: اإّياك نعبد واإّياك ن�ستعين يقول اهلل: هذا بيني وبين عبدي، 

.
(1(

واإذا قال: اهدنا ال�سراط الم�ستقيم يقول اهلل: هذا لعبدي ولعبدي ما �ساأل«

آداب العبودية في القراءة

الحّق تع�لى اأق�م اآداب العبودية في القراءة على اأربعة اأرك�ن:

ر: ول بّد اأن يح�سل في ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وي�س�عد  الركن الأول: التذكُّ

اأن يكون ط�لبً�  القلب  وتعويد  ب�أّنه� ف�نية،  الدني�  اإلى  الإن�س�ن  ر نظر  التذكُّ على 

ر في ال�سوؤون الإلهية. للحّق ومحّبً� له، ب�لخلوة مع الحّق والتفكُّ

.
(2(

ر اهتم�م كبير في الإ�سالم، ق�ل تع�لى: {ى  ائ  } وللتذكُّ

وق�ل اهلل تع�لى لمو�سى: »يا مو�سى اأنا جلي�س من ذكرني«.

وعن ر�سول اهللP: »من اأكثر ذكر اهلل اأحّبه اهلل«.

اذكرني في  اآدم  بن  »يا  ق�ل اهلل عّز وجّل:  ق�ل:   Q ال�س�دق  الإم�م  وعن 

نف�سك اأذكرك في نف�سي، يا بن اآدم اذكرني في خالء اأذكرك في خالء، يا بن اآدم 

اذكرني في مالأ اأذكرك في مالأ خير من ملئك«.

وق�ل Q: »ما من عبد ذكر اهلل في مالأ من النا�س اإّل ذكره اهلل في مالأ من 

المالئكة«.

الركن الثاين: التحميد وهو يف قول امل�سّلي احلمد اهلل رّب الع�ملي، وهو اأن 

�ت الب�ري تع�ىل ولي�ست ل�س�ئر املوجودات  يعرتف قلبه اأّن جميع املح�مد من خمت�سّ

فيه� �سركة لأّنه لي�ص كم�له� من عند اأنف�سه� حّتى يقع احلمد والثن�ء له�.

الركن الثالث: التعظيم، وهو يح�سل يف الرحمن الرحيم: ف�إّن العبد عندم� 

)1) انظر: م�ستدرك الو�س�ئل، الميرزا النوري، ج4، �ص228.

)2) �سورة البقرة، الآية: 152.
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ح�سر املحمدة ب�هلل تع�ىل و�سلب الكم�ل عن غريه - يف الركن الث�ين -، ي�أتي يف 

هذا الركن ليعرتف هلل ب�أّنه هو الرحمن اّلذي ب�سط الوجود، وهو الرحيم اّلذي 

ب�سط كم�ل الوجود.

وبعب�رة  التمجيد،  اّلذي هو حقيقة  التقدي�ص  مق�م  هو  اّلذي  الرابع:  الركن 

واإّي�ك ن�ستعي، وهي تعني  اإّي�ك نعبد  اأخرى تفوي�ص الأمر هلل، وهو يح�سل يف 

ح�سر العب�دة ثّم ح�سر ال�ستع�نة ب�هلل تع�ىل فقط ل غريه.

آداب التكبير قبل الركوع

عندم� ُيكّبر الع�بد قبل الركوع، فلي�ستح�سر عظمة اهلل تع�لى وجالله وعّزته 

و�سلط�نه، ويجعل �سعف العبودية وعجزه� وفقره� وذّله� ن�سب عينيه.

اإط�عة  وتقدي�سه  وت�سبيحه  هلل  العبد  تو�سيف  وليكن  التو�سيف،  عن  اهلل  وليكّبر 

لأمره تع�لى، ولإذنه بذلك، واإّل ف�أّنى للعبد ال�سعيف اأن يعرف حقيقة عظمة الخ�لق 

وجبروته.

وليكن ح�له كم� ق�ل الإم�م زين الع�بدين Q: »اأفبل�ساني هذا الكال اأ�سكرك» 

فماذا يتاأّتى للبعو�سة اأن تفعل في مكان يعجز العقاب عن الطيران!

ف�إذا اأراد الع�بد الدخول في الركوع فليلِق بيده تو�سيفه وتعظيمه وعب�دته وراء 

ظهره، فهو ع�جز عن تعظيم اهلل وعب�دته وتو�سيفه كم� ينبغي، فليرفع يديه اإلى 

حذاء الأذن ويقّلب كّفيه الخ�ليتين حذاء القبلة ويرد الركوع �سفر اليدين وخ�لي 

الكّفين وبقلب مملوء ب�لخوف والرج�ء.

تع�لى  ب�هلل  والرج�ء  العبودية،  بمق�م  القي�م  عن  والق�سور  التق�سير  خوف 

حيث اأذن له و�سّرفه ب�لعب�دة والركوع له.

ل�سعقن�،  عليه�  م�  مع�س�ر  ا�ست�سعرن�ه�  ولو  اهلل  ن�ست�سعر عظمة  اأن  لن�  اأّنى 



148

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

يروى في �سالة المعراج لر�سول اهللP اأّنه خ�طبه العظيم جّل وعال: »فانظر 

اإلى عر�سي» قال ر�سول اهللP: »فنظرت اإلى عظمة ذهبت لها نف�سي وغ�سي علّي 

لهمت اأن قلت �سبحان رّبي العظيم وبحمده لعظم ما راأيت، فلّما قلت ذلك تجّلى 
ُ
فاأ

الغ�سي عّني حّتى قلتها �سبعاً فرجعت اإلّي نف�سي كما كانت«.

آداب الركوع

اإّل  الحقيقة  على  ركوعاً  عبد هلل  يركع  »ل   :Q ال�س�دق  الإم�م  روي عن 

اأّول  والركوع  اأ�سفيائه،  ك�سوة  وك�ساه  كبريائه  ظالل  في  واأظّله  بهائه  بنور  زّينه 

وال�سجود ثان فمن اأتى بمعنى الأّول �سلح الثاني، وفي الركوع اأدب وفي ال�سجود 

قرب ومن ل ُيح�سن الأدب ل ي�سلح للقرب، فاركع ركوع خا�سع هلل بقلبه متذّلل 

من  يفوته  ما  على  حزن  خائف  خف�س  جوارحه  له  خاف�س  �سلطانه  تحت  وجل 

فائدة الراكعين...وا�ستوف ركوعك با�ستواء ظهرك وانحط عن هّمتك في القيام 

بخدمته اإّل بعونه... فاإّن اهلل تعالى يرفع عباده بقدر توا�سعهم له ويهديهم اإلى 

.
(1(

اأ�سول التوا�سع والخ�سوع بقدر اطالع عظمته على �سرائرهم«

وتعظيمه  رّبي(  )�سبح�ن  وعال  جّل  الرّب  ت�سبيح  على  م�ستمل  الركوع  اأّن  واعلم 

)العظيم( وتحميده )وبحمده(، ف�لت�سبيح تنزيه عن التو�سيف وتقدي�ص عن التعريف 

اآلئه  على  حمده  يعني  والتحميد  تع�لى،  له  �سبيه  ل  اأّنه  يعني  والتعظيم  والمعرفة، 

ومواهبه ونعمه اّلتي اأف��سه� وهو مّطلع وع�لم به� حيث اأنعم به�.

اآلداب القلبية للقنوت

رغم اأّن ال�سالة جميعه� اإظه�ر للعبودية وثن�ء على اهلل ف�إّن الّذات المقّد�سة 

للحّق جّل وعال فتح ب�ب المن�ج�ة والدع�ء للعبد ب�لخ�سو�ص في ح�ل القنوت، 

)1) م�سب�ح ال�سريعة، ب�ب 40، في الركوع، �ص89.
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و�سّرفه بهذا الت�سريف.

اأدعيته  فيراقب  تع�لى،  الب�ري  مع  الأدب  ُيراعي  اأن  العبودية  اأدب  في  ف�لأف�سل 

لتكون م�ستملة على ت�سبيح الحّق تع�لى وتنزيهه، وتت�سّمن ذكر الحّق وتذّكره، ويكون 

والأمور  الدني�  �سوؤال  عن  ويحترز  اإلهية،  ومع�رف  اأمورًا  تع�لى  الحّق  من  ي�س�أله  م� 

الخ�سي�سة الحيوانية وال�سهوات النف�س�نية.

اإّن القنوت هو قطع اليد عن غير الحّق والإقب�ل الت�م على عّز الربوبية ومّد يد 

ال�سوؤال خ�لية الكّف اإلى الغني المطلق، ف�لطلب من اهلل في هذه الح�ل ل ينبغي اأن 

يكون طلبً� دنيويً�، بل الأحرى طلب مع�لي الأمور.

ومن الأدعية ال�سريفة اّلتي له� ف�سل عظيم، وهو م�ستمل على اأدب من�ج�ة العبد 

للحّق تع�لى، وم�ستمل على تعداد العط�ي� الك�ملة الإلهية، اّلذي ين��سب ح�ل القنوت، 

دع�ء: »يا من اأظهر الجميل،و�ستر القبيح...«.

ومن الأدعية المن��سبة في ح�ل القنوت اقتب��س�ت من المن�ج�ة ال�سعب�نية لإم�م 

المتقين علّي Q وخ�سو�سً� قوله: »اإلهي هب لي كمال النقطاع اإليك...«.
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للقراءة مراتب منه�:1- الهتم�م بنطق الألف�ظ ب�سكل �سحيح.2- العتق�د   -

رًا هلل وتحميدًا وثن�ء  ب�أّن القراءة لي�ست فقط األف�ظً� اإّنم� هي فوق ذلك تذكُّ

عليه.

ر. 2- التحميد. 3- التعظيم.  اآداب العبودية في القراءة على اأرك�ن:1- التذكُّ  -

4- التقدي�ص.

-  من اآداب التكبير قبل الركوع:ا�ستح�س�ر عظمة اهلل بح�سبه، لأّن عظمة اهلل ل 

ُتدرك بعقولن� وحوا�سن� الق��سرة.

Q، ومّم� ذكره: »فاركع ركوع  اآداب الركوع: م� ذكره الإم�م ال�س�دق  - من 

تعالى يرفع عباده بقدر  فاإّن اهلل  �سلطانه...  بقلبه متذّلل وجل تحت  خا�سع هلل 

توا�سعهم له...«.

- القنوت يعني قطع اليد عن غير اهلل والإقب�ل الت�م عليه.

 

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

م� هي مراتب القراءة؟1- 

ر؟2-  م� اّلذي ي�س�عد على التذكُّ

م� معنى رفع اليدين قبل الركوع؟3- 

م� معنى الت�سبيح في الركوع؟4- 

اذكر اآداب القنوت ب�خت�س�ر.5- 

 



151

اة
ص

 ال
ي

 ف
اة

دلا
 ال

ب
ها

ا

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

حقيقة الخ�سوع

الجالل  اإدراك  للقلب من  قلبية تح�سل  الخ�سوع عب�رة عن ح�لة  اإن حقيقة 

فيخ�سع  والأن�نية  الإّنّية  عنه  تزول  منهم�  القلب  يدرك  م�  وبمقدار  والجم�ل، 

الأر�ص  اإلى  الخ�سوع  ن�سب  العن�ية  وبهذه  والجم�ل..  الجالل  ل�س�حب  وي�سّلم 

والجب�ل، ف�إّن الأر�ص م�سّلمة للعوامل الطبيعية ولي�ص له� اإرادة في اإنب�ت النب�ت، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   } تع�لى:  ق�ل  ت�سليم مح�ص،  بل هي 

اأنّية  ف�إّن  القراآن  نزول  اإلى  ب�لن�سبة  الجبل  . وهكذا 
(1(

{ پ ڀ ڀ ڀ 
ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  {ڈ  تع�لى:  ق�ل  المق�ومة،  يمكنه  ول  تندّك  الجبل 

.
(2(

ک ک ک گ گ    گگ   }
نق�ص  عن  اإّم�  ن�جم  ذلك  ف�إّن  ب�لخ�سوع  م�سفوعة  لي�ست  �سلواتن�  اأّن  وبم� 

ب�هلل  ف�لعلم  لالإيم�ن،  مغ�يران  والعلم  العتق�د  واإّن  فقدانه.  اأو  الإيم�ن، 

لالإيم�ن  مغ�ير  فين�،  يوجد  اّلذي  الإلهية  المع�رف  و�س�ئر  و�سف�ته  واأ�سم�ئه 

ب�إيم�ن. ولي�ص 

ع�لم  الحّق  المقّد�سة  الّذات  له  ي�سهد  كم�  ال�سيط�ن  اأّن  ذلك  على  والدليل 

ب�لمبداأ والمع�د ومع ذلك فهو ك�فر، لأّنه يقول:»خلقتني من نار وخلقته من طين« 

اأي�سً�:{ڄ ڄ   ڄ ڃ}  ويقول  وخ�لقّيته،  تع�لى  ب�لحّق  يعترف  اإذّا  فهو 

فيعتقد ب�لمع�د وهو كذلك ع�لم ب�لكتب والر�سل والمالئكة، ومع ذلك كّله خ�طبه 

اهلل �سبح�نه بلفظ الك�فر، واأخرجه من زمرة الموؤمنين.

ف�إذًا يمت�ز اأهل العلم من اأهل الإيم�ن، ولي�ص كّل من هو من اأهل العلم اأهاًل 

)1) �سورة ف�سلت،الآية: 39.

)2) �سورةالح�سر،الآية: 21.
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لالإيم�ن، فيلزم لل�س�لك اأن يدخل نف�سه في �سلك الموؤمنين بعد �سلوكه العلمي، 

يخ�سع  وبه�ءه، وجم�له جّلت عظمته كي  الحّق وجالله  قلبه عظمة  اإلى  ويو�سل 

قلبه، واإّل فمجّرد العلم ل يوجب خ�سوعً� كم� ترونه في اأنف�سكم ف�إّنكم مع كونكم 

قلوبكم  لي�ست  وجالله  اهلل  بعظمة  اعتق�دكم  ومع  والمع�د،  ب�لمبداأ  معتقدين 

(1(

خ��سعة.

)1) الآداب المعنوية لل�سالة،الإم�م الخميني،�ص9-8.
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سّر السجود وآدابه

الدرس الرابع عشر: 

اأن يتعّرف الطالب اإىل الآداب املعنوية لل�سجود  -

د وال�سالم والت�سهُّ
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حقيقة السجود

ال�سجود  بحقيقة  اأتى  من  واهلل  خ�سر  »ما   :Q ال�س�دق  الإم�م  عن  ُيروى 

ولو كان في العمر مّرة واحدة وما اأفلح من خال برّبه في مثل ذلك الحال ت�سبيهاً 

ن�س العاجل وراحة الآجل. 
ُ
بمخادع نف�سه غافاًل لهياً عّما اأعّده اهلل لل�ساجدين من اأ

ول َبُعد عن اهلل اأبداً من اأح�سن تقّربه في ال�سجود ول َقُرب اإليه اأبداً من اأ�ساء اأدبه 

و�سّيع حرمته بتعّلق قلبه ب�سواه في حال �سجوده. فا�سجد �سجود متوا�سع هلل تعالى 

كّل  ي�ستقذرها  نطفة  من  اتخذك  واأّنه  الخلق  يطوؤه  تراب  من  ُخلق  اأّنه  َعِلم  ذليل 

اأحد... وقد جعل اهلل معنى ال�سجود �سبب التقّرب اإليه بالقلب وال�سّر والروح فمن 

قرب منه بعد من غيره، األ ترى في الظاهر اأّنه ل ي�ستوي حال ال�سجدة اإّل بالتواري 

عن جميع الأ�سياء والحتجاب عن كّل ما تراه العيون، كذلك اأمر الباطن فمن كان 

قلبه متعّلقاً في �سالته ب�سيء دون اهلل تعالى فهو قريب من ذلك ال�سيء بعيد عن 

حقيقة ما اأراد اهلل منه في �سالته، قال عّز وجّل: {ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   

. وعن ر�سول اهللP: »قال اهلل تعالى: ل اّطلع على قلب عبد فاعلم فيه 
)1(

چ}
حّب الإخال�س لطاعتي لوجهي وابتغاء مر�ساتي اإّل توّليت تقويمه و�سيا�سته ومن 

.
(2(

ا�ستغل بغيري فهو من الم�ستهزئين بنف�سه ومكتوب ا�سمه في ديوان الخا�سرين«

)1) �سورة الأحزاب، الآية: 4. 

)2) م�سب�ح ال�سريعة، ب�ب 41، في ال�سجود، �ص 91.
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سّر السجود

ترك النف�ص وغم�ص العين عّم� �سوى الحّق تع�لى، وفي و�سع الراأ�ص على التراب 

اإ�س�رة اإلى اأّن عظمة اهلل ل ُترى وجم�له ل ُيرى اإّل اإذا عرف الإن�س�ن قدر فقره وذّلته 

فتوا�سع هلل، فبذلك يرى عّز الربوبية وجم�له� وجالله�... واأدب و�سع الراأ�ص على 

التراب اإ�سق�ط اأعلى مق�م�ت نف�سه عن عينه وروؤيته� اأقّل من التراب.

ره لأ�سله ي�أمل منه اأن يترك  ف�ل�سجود تذكير لالإن�س�ن ب�أ�سله وهو التراب، وبتذكُّ

ال�ستكب�ر والعجب.

وو�سع روؤ�س�ء الأع�س�ء الظ�هرة )الراأ�ص بم� يحويه -اليدان- الرجالن( - على 

اأر�ص الذّلة والم�سكنة - وتلك الأع�س�ء هي مح�ل الإدراك، وظهور التحريك والقدرة 

ر هذه المع�ني في القلب  - عالمة الت�سليم الت�م وتقديم جميع القوى، ف�إذا قوي تذكُّ

روؤية  وترك  النف�ص  من  الفرار  ح�لة  هي  ح�لة  فتح�سل  تدريجّيً�  به�  القلب  فينفعل 

النف�ص، ونتيجة هذه الح�ل ح�سول ح�لة الأن�ص ب�هلل تع�لى وعب�دته.

 آداب التشّهد

ال�سالة تبتداأ ب�ل�سه�دة وتنتهي ب�ل�سه�دة، فهي تعني اأّولّية الحّق جّل وعال واآخرّيته 

ال�س�لك من اهلل واإلى اهلل كم�  اأّن �سفر  { ۈئ   ۈئ ېئ  }، وفيه� �سّر عظيم وهو 

بداأكم تعودون.

اأّن حقيقة ال�سالة ح�سول  ال�س�لك  العبد  ر  اآخر ال�سالة يعني تذكُّ والت�سّهد في 

التوحيد الحقيقي.

وفي ال�سه�دة ب�لر�س�لة لعّله� اإ�س�رة اإلى اأّن م�س�عدة النبّي الخ�تم في ال�سلوك اإلى 

اهلل تع�لى ل بّد منه� ليتوّفق الإن�س�ن للو�سول اإلى اهلل تع�لى.

»الت�سّهد  الت�سّهد:  اآداب  في   Q ال�س�دق  الإم�م  عن  روي  م�  نذكر  وهن� 
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ثناء على اهلل فكن عبداً له في ال�سّر خا�سعاً له في الفعل كما اأّنك عبد له بالقول 

تعبده  اأن  واأمرك  عبداً  خلقك  فاإّنه  �سّرك  ب�سفاء  ل�سانك  �سدق  و�سل  والدعوى 

بقلبك ول�سانك وجوارحك واأن تحّقق عبودّيتك له بربوبّيته لك وتعلم اأن نوا�سي 

عن  عاجزون  وهم  وم�سيئته  بقدرته  اإّل  لحظ  ول  نف�س  لهم  فلي�س  بيده  الخلق 

اإتيان اأقّل �سيء في مملكته اإّل باإذنه واإرادته، قال عّز وجّل: { ۋ  ۋ ۅ ۅ 

. فكن عبداً 
)1(

ۉۉ ې ې ې ېى ى  ائ ائ  ەئ ەئ}
ب�سفاء  ل�سانك  �سدق  و�سل  والدعوى  بالقول  ذاكر  عبد  اإّنك  كما  بالفعل  �ساكراً 

�سّرك فاإّنه خلقك فعّز وجّل اأن تكون اإرادة وم�سيئة لأحد اإّل ب�سابق اإرادته وم�سيئته 

فا�ستعمل العبودية في الر�سا بحكمه وبالعبادة في اأداء اأوامره، وقد اأمرك بال�سالة 

على نبّيهPفاأو�سل �سالته ب�سالته وطاعته بطاعته و�سهادته ب�سهادته، وانظر 

لك  بال�ستغفار  واأمره  �سالته  فائدة  فتحرم  حرمته  معرفة  بركات  يفوتك  ل 

وال�سفاعة فيك اإن اأتيت بالواجب في الأمر والنهي وال�سنن والآداب وتعلم جليل 

.
(2(

مرتبته عند اهلل عّز وجّل«

آداب السالم

وهن� نذكر م� روي عن الإم�م ال�س�دق Q في اآداب ال�سالم: »معنى ال�سالم 

في دبر كّل �سالة الأمان اأي من اأّدى اأمر اهلل و�سّنة نبيهPخا�سعاً منه قلبه فله 

الأمان من بالء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة. وال�سالم ا�سم من اأ�سماء اهلل تعالى 

اأودعه خلقه لي�ستعملوا معناه في المعامالت والأمانات... وت�سديق م�ساحبتهم 

اأن ت�سع ال�سالم مو�سعه وتوؤّدي معناه  اأردت  فيما بينهم و�سحة معا�سرتهم، واإذا 

فلتتق اهلل ولي�سلم منك دينك وقلبك وعقلك ول تدّن�سها بظلمة المعا�سي ولت�سلم 

)1) �سورة الق�س�ص، الآية: 68.

)2) م�سب�ح ال�سريعة، ب�ب 41، في الت�سهد، �ص93.
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ثّم  معهم  معاملتك  ب�سوء  منك  وتوح�سهم  تمّلهم  ول  تبرمهم  اأّل  من  حفظتك 

�سديقك ثّم عدوك فاإن من لم ي�سلم منه من هو الأقرب اإليه فالأبعد اأولى، ومن 

واإن  �سالمه  في  كاذباً  وكان  ت�سليم  ول  �سالم  فال  هذه  موا�سعه  ال�سالم  ي�سع  ل 

.
(1(

اأف�ساه في الخلق«

واعلم اأّن الأدب القلبي لل�سالم مرتبط ب�لأدب في جميع ال�سالة واإذا لم يح�سل 

له،  نف�سه فال �سالم  ال�سالة قرب من اهلل وعروج ولم يخرج من هوى  له في هذه 

واأي�سً� اإذا لم يخل�ص من ت�سّرف�ت ال�سيط�ن وت�سّرف�ت النف�ص الأم�رة فال �سالم له.

 التعقيب

وهو من الم�ستحب�ت الموؤّكدة، والتعقيب�ت الواردة كثيرة، منه� التكبيرات الثالث 

الختت�مية.

ورفع اليد في التكبيرات هذه لعّله اإ�س�رة اإلى طرد �سالته وعب�داته لئاّل يتطّرق 

العجب وروؤية النف�ص اإلى قلبه.

اّلتي  عليه�  �سالم اهلل  الط�هرة  لل�سديقة  الت�سبيح�ت  ال�سريفة،  التعقيب�ت  ومن 

عّلمه� ر�سول اهللPلتلك المعّظمة وهي اأف�سل التعقيب�ت.

.»O وفي الحديث: »اإّنه لو كان �سيء اأف�سل منه لنحله ر�سول اهلل فاطمة

مّرة  وثالثين  ثالثً�  والتحميد  مّرة  وثالثين  اأربعً�  التكبير  ترتيبه�  في  والمعروف 

والت�سبيح ثالثً� وثالثين مّرة.

والتعقيب�ت المروية كثيرة مذكورة في كتب الأدعية فلينتخب كّل اإن�س�ن م� ين��سب 

ح�له.

)1) م�سب�ح ال�سريعة، ب�ب 43، في ال�سالم، �ص95.
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 - �سّر ال�سجود عند اأ�سح�ب العرف�ن: ترك النف�ص وغم�ص العين عّم� �سوى اهلل. 

وفي و�سع الراأ�ص على التراب معرفة مبداأ الإن�س�ن الترابي وبذلك ينبغي اأن 

ي�ست�سعر الإن�س�ن فقره وذّلته اأم�م اهلل العظيم.

في  به�  والنته�ء  ال�سالة  بداية  في  ب�ل�سه�دة  البتداء  في  د:  الت�سهُّ اآداب  من   -

اآخره� �سّر عظيم وهو: �سفر الإن�س�ن ال�س�لك من اهلل واإلى اهلل: »كما بداأكم 

تعودون«.

- وال�سه�دة ب�لر�س�لة اإ�س�رة اإلى اأّنه ل بّد من م�س�عدة الر�سولPلل�سلوك اإلى 

اهلل تع�لى.

فال  ال�سالة  غ�ية  يحّقق  لم  فمن  ال�سالة،  في جميع  ب�لأدب  مرتبط  ال�سالم   -

�سالم له.

 ،O الزهراء  ت�سبيح  التعقيب�ت  ومن  اإهم�له،  ينبغي  ول  م�ستحّب  التعقيب   -

اأّن  اإلى  اإ�س�رة  التعقيب�ت  اّلتي هي من  التكبيرات الختت�مية -  اليد في  ورفع 

الإن�س�ن عليه اأن ل يعجب بم� اأتى من �سالة.

 

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

م� هو �سّر ال�سجود؟ وم� هو �سّر و�سع الراأ�ص على التراب؟1- 

د؟2-  اذكر اآداب الت�سهُّ

بم�ذا يرتبط ال�سالم؟3- 

هل التعقيب منح�سر في عمل واحد؟ وهل هو واجب؟4- 
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اأُيها ال�سباب ل اإفراط ول تفريط

الحظوظ  يوؤّدوا  ولم  والمداراة  ب�لرفق  اأنف�سهم  ال�سب�ب  يع�مل  لم  اإذا  ...ف�إنه 

الطبيعية اإلى اأنف�سهم بمقدار ح�جته� من الطرق المحّللة يو�سك اأن يوقعوا في خطر 

النف�ص ربم� ت�سير ب�سبب ال�سغط عليه� وكّفه�  اأّن  يتي�ّسر لهم جبره، وهو  عظيم ل 

عن م�ستهي�ته� ب�أكثر من الع�دة مطلقة للعن�ن في �سهواته� ويخرج زم�م الختي�ر من 

اإذا وقعت تحت  اإذا تراكمت ون�ر ال�سهوة الح�ّرة  يد �س�حبه�، واقت�س�ءات الطبيعة 

واإذا  المملكة،  واأحرقت جميع  الحّد ل�ستعلت ل مح�لة  الري��سة خ�رجة عن  �سغط 

�س�ر �س�لك مطلق العن�ن اأو زاهد بال اختي�ر ف�إّنه يقع في مهلكة ل يرى وجه النج�ة 

اأبدًا ول يعود اإلى طريق ال�سع�دة والفالح وقتً� م�، فعلى ال�س�لك اأن يتمّلك نف�سه في 

اأّي�م �سلوكه كطبيب ح�ذق ويع�مله� على ح�سب اقت�س�ءات الأحوال واأّي�م ال�سلوك ول 

يمنع نف�سه الطبيعة في اأّي�م ا�ستع�ل ن�ر ال�سهوة وغرور ال�سب�ب من حظوظه� ب�لكّلية. 

وعليه اأن يخمد ن�ر ال�سهوة ب�لطرق الم�سروعة ف�إّن في اإطف�ء ال�سهوة بطريق الأمر 

الإلهي اإع�نة ك�ملة على �سلوك طريق الحّق فلينكح وليتزّوج ف�إّنه من ال�سنن الكبيرة 

الإلهية وم�س�فً� اإلى اأّنه مبداأ البق�ء للنوع الإن�س�ني ف�إّن له دورًا وا�سعً� اأي�سً� في �سلوك 

طريق الآخرة. ولهذا ق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله » من تزّوج فقد اأحرز ن�سف 

(1(

راً فليلقه بزوجة «... دينه » وفي حديث اآخر: » من اأحّب اأن يلقى اهلل مطهَّ

)1) الآداب المعنوية لل�سالة،الإم�م الخميني،�ص23.
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 األهداف

الموانع المعنوية للصالة

الدرس
 الخامس عشر:

اأن يتعّرف الطالب اإىل املوانع املعنوية لل�سالة -
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اأي�سً� موانع معنوية لل�سالة من قبيل الري�ء  اآدابً� لل�سالة، يوجد  اأّن هن�ك  كم� 

والعجب واأمث�له�، و�سنذكر في هذا الدر�ص الري�ء والعجب فيم� يخ�ّص العب�دة، حيث 

اإّنهم� قد ي�سمالن غير العب�دة، ونبداأ ب�لري�ء.

 الرياء

الري�ء في العب�دات: اأن ي�أتي ب�لأعم�ل والعب�دات ال�سرعية بهدف مراءاة الن��ص 

اأو  �سرطه  اأو  بكيفيته،  اأو  الري�ء  بق�سد  نف�سه  ب�لعمل  ي�أتي  اأن  �سواء  القلوب،  وجلب 

جزئه بق�سد الري�ء على ال�سكل المذكور في الكتب الفقهية.

دّقة أمر الرياء

 كثيرًا م� يّتفق اأن يكون ال�سخ�ص المرائي نف�سه غ�فاًل عن كون الري�ء قد ت�سّرب 

اإلى اأعم�له، وهو يح�سب نف�سه مخل�سً�، وهن� اأمثلة على دّقة الري�ء:

وف�سل  الإ�سالم،  في  العظيمة  العب�دات  اإحدى  وهي  الجم�عة،  �سالة  في   -1

للح�سول  الجم�عة  اإم�م  اإلى  الري�ء  يدخل  اأن  الممكن  فمن  اأعظم،  اإم�مته� 

على المنزلة في قلوب الن��ص، مثاًل: يرى اإم�م الجم�عة اأّن اأحد الم�سهورين 

ب�لتقوى قد ح�سر اإلى �سالة جم�عته، ولأجل جذب قلبه، ُيكثر من خ�سوعه 

وخ�سوعه، ويح�ول اإفه�م الن��ص اأّن هذا التقي ي�أتّم به ليحترموه اأكثر، ثم هو 
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اأي�سً� يق�بله ب�لوّد والحّب في قلبه لأجل ح�سوره في �سالة جم�عته.

2- اأي�سً� في �سالة الجم�عة، حيث اإّن ال�سيط�ن ل يكتفي ب�إم�م الجم�عة بل يدخل 

اإلى �سفوف الم�سّلين الموؤمنين، فحيث اإّن ف�سيلة ال�سّف الأّول اأعظم من �س�ئر 

ال�سفوف، واأّن ج�نب يمين الإم�م اأكثر ف�ساًل من ج�نب ي�س�ره، ي�أتي الم�سّلي اإلى 

ال�سّف الأّول ويمين الإم�م ليتب�هى على الن��ص بهذه الف�سيلة.

ال�سّف  والعلم في  الف�سل  اأهل  اإن ك�ن من  ُيرى رجل محترم خ�سو�سً�  واأحي�نً� قد 

الأخير، وك�أّنه يريد اأن يقول للح��سرين: اإّني بمق�مي هذا قد اأعر�ست عن الدني� 

ولي�ص لدي هوى في النف�ص، فقد جئت وجل�ست في ال�سّف الأخير.

3- ول يكتفي ال�سيط�ن ب�لإم�م والم�أموم، بل ي�أخذ بزم�م بع�ص الم�سّلين المنفردين 

في  وي�سّلي  منفردًا،  �سّج�دته  يفر�ص  حيث  الم�سجد،  زاوية  في  الجم�عة،  عن 

ح�سور الن��ص ويطيل ال�سجود والركوع والأذك�ر الطويلة، هذا الإن�س�ن وك�أّنه يريد 

�سالة  معها  اأترك  اّلتي  الدرجة  اإلى  ومحتاط  متدّين  »اإّنني  للن��ص:  يقول  اأن 

بتلى باإمام غير عادل«.
ُ
الجماعة لئاّل اأ

4- مث�ل اآخر: بع�ص الن��ص يتحّدثون عن �سالة الليل اأو يكثرون ال�سوؤال عن م�س�ئل 

�سالة الليل، فهن� هل هذا يريد اأن يتفّهم اأحك�م �سالة الليل اأو تعّلمه� قربة اإلى 

اهلل، اأو يريد اأن يوحي اإلى الن��ص ب�أّنه من اأهل �سالة الليل؟

5- اأو مثاًل البع�ص يعطي ال�سدقة في الخف�ء، ولكن يح�ول جهده اأن ُيظهر للن��ص اأّنه 

ت�سّدق خف�ء، ليرى الن��ص ف�سيلته م�س�عفة، اأي ال�سدقة وفي الخف�ء.

 عالمات الرياء

عن الإم�م اأبي عبد اهلل Q: ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »ثالث عالمات للمرائي 

.
(1(

ين�سط اإذا راأى النا�س ويك�سل اإذا كان وحده، ويحّب اأن ُيحمد في جميع اأموره«

)1) اأ�سول الك�في، المجلد الث�ني، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب الري�ء، ح8.
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ي�س�هد في نف�سه عزوفً� عن الط�ع�ت عندم�  اأّنه  المرائي من عالم�ته  الإن�س�ن 

يكون وحده، واإذا تعّبد فمع كلفة اأو من منطلق الع�دة من دون اإقب�ل وتوّجه وخ�سوع، 

ولكن عندم� يح�سر في الم�س�جد وفي المح�فل الع�ّمة يوؤّدي تلك العب�دة في الظ�هر 

اأداًء  الم�ستحّب�ت  ال�سجود والركوع، ويوؤّدي  اإط�لة  اإلى  بن�س�ط و�سرور وخ�سوع ويميل 

ح�سنً� مع توفير ك�ّفة اأجزائه� و�سروطه�.

اإّن الإتي�ن ب�لم�ستحّب�ت في الخلوات م�ستحّب، فلم�ذا ترغب النف�ص دائمً� في اأن 

توؤّديه� في العلن؟ اإّنه يبكي من خوف اهلل في المح�فل الع�ّمة ولكّنه في الخلوات ل 

تندى له عين، ت�سمع له في لي�لي القدر وفي جموع الن��ص الح�سرات والنحيب والبك�ء، 

القراآن  من  اأجزاء  وعّدة  وال�سغير  الكبير  الجو�سن  دع�ء  ويقراأ  ركعة  م�ئة  ي�سّلي 

العظيم دون اأن يتعب.

ثّم تراه يرغب في اأن يمدحه الن��ص على كّل عمل عمله، فتجد اأذنه متوّجهة اإلى 

األ�سن الن��ص وقلبه عندهم، لكي ي�سمع من يمدحه، بقوله: م� اأ�سّد تدّين والتزام هذا 

الإن�س�ن، اإلى اآخر لئحة المديح.

 عالج الرياء

اإّن للري�ء عالجً� علمّيً� وهو ب�أن تعلم ب�أّن اهلل تع�لى هو م�لك القلوب والمت�سّرف 

خ�رج  ذلك  ف�إّن  نظرهم  ولفت  العب�د،  قلوب  جذب  لأجل  ك�ن  اإذا  فري�وؤك  فيه�، 

اأ�سخ��سً� متمّلقين قد  اأّن  راأين� و�سمعن�  عن ت�سّرفك، وهو تحت ت�سّرف اهلل، وقد 

افت�سحوا في نه�ية الأمر.

في الحديث عن الإم�م اأبي عبد اهلل Q: في قول اهلل عّز وجّل: { يت جث           مث   

.
(1(

ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس  }

)1) �سورة الكهف، الآية: 110. 
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ق�ل Q: »الرجل يعمل �سيئاً من الثواب ل يطلب به وجه اهلل، اإّنما يطلب 

تزكية النا�س، ي�ستهي اأن ي�سمع به النا�س، فهذا اّلذي اأ�سرك بعبادة رّبه«. ثّم ق�ل: 

»ما من عبد اأ�سّر خيراً فذهبت الأّيام اأبداً حّتى ُيظهر اهلل له خيراً، وما من عبد 

.
(1(

اأ�سّر �سّراً فذهبت الأّيام اأبداً حّتى ُيظهر اهلل له �سّراً«

اأّنه ل ف�ئدة تجنيه� من حّب الن��ص ال�سع�ف لك، وهم ل يملكون �سيئً�  ثّم تعلم 

من دون اهلل تع�لى، وحّتى لو ك�نت له ف�ئدة، ف�إّنم� هي ف�ئدة ت�فهة ولأّي�م معدودات، 

ومن الممكن اأن يجعل هذا الحّب ع�قبة عمل الإن�س�ن اإلى الري�ء، واأن يجعل الإن�س�ن 

ف�سيفت�سح هن�ك في  الع�لم،  يفت�سح في هذا  لم  اإذا  واأّنه  وك�فرًا،  ومن�فقً�  م�سركً� 

.
(2(

الع�لم الآخر يوم يقول الك�فر: { ں ں         ڻ  }

وهن� ننهي كالمن� عن الري�ء في العب�دة بهذا الحديث ال�سريف عن الإم�م 

اأبي عبد اهلل Q: »كّل رياء �سرك، اإّنه من عمل للّنا�س ؛ كان ثوابه على النا�س، 

.
(3(

ومن عمل هلل؛ كان ثوابه على اهلل«

 العجب

وهو عب�رة عن »تعظيم العمل ال�سالح وا�ستكثاره وال�سرور والبتهاج به والتغّنج 

ر«. والدلل بوا�سطته، واعتبار الإن�سان نف�سه غير مق�سّ

التوفيق  هذا  على  و�سكره  تع�لى  هلل  والخ�سوع  التوا�سع  مع  ب�لعمل  ال�سرور  واأّم� 

وطلب المزيد منه، ف�إّنه لي�ص بعجب وهو اأمر ممدوح.

)1) اأ�سول الك�في، المجلد الث�ني، ب�ب الري�ء، ح4.

)2) �سورة النب�أ، الآية: 40.

)3) اأ�سول الك�في، المجلد الث�ني، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب الري�ء، ح3.
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 مراتب العجب ومفاسده

وللعجب مراتب:

املرتبة الأوىل: املّنة على اهلل وعلى الن��ص ب�سبب اأعم�له ال�س�حلة وعب�داته.

املرتبة الثانية: التدّلل على اهلل، بحيث يرى نف�سه حمبوبً� هلل واأّنه يف �سلك 

املقّربي.

املرتبة الثالثة: يرى نف�سه دائنً� هلل، واأّنه ب�أفع�له احل�سنة وعب�داته م�ستحّقً� 

للثواب.

املرتبة الرابعة: يرى اأنه هو اأف�سل من �س�ئر الن��ص اإمي�نً� وعماًل واإخال�سً�.

اأّم� مف��سد العجب فكثيرة منه�: ا�ست�سغ�ر المع��سي، واعتم�د المعجب على نف�سه 

فيتكّبر  ب�حتق�ر،  الن��ص  اإلى  وينظر  عليه،  تع�لى  اهلل  ف�سل  ول يالحظ  اأعم�له،  في 

عليهم.

أساس العجب

الّذات،  حّب  على  مفطور  الإن�س�ن  لأّن  النف�ص،  حّب  من  تن�س�أ  العجب  رذيلة  اإّن 

فيكون اأ�س��ص جميع الأخط�ء والمع��سي والرذائل الأخالقية، حّب النف�ص. ولهذا ف�إّن 

ة  الإن�س�ن يرى اأعم�له ال�سغيرة كبيرة، وبذلك يرى نف�سه من ال�س�لحين بل من خ��سّ

اهلل ويرى نف�سه م�ستحّقً� للمدح والثن�ء.

.R وهن� ننهي كالمن� عن العجب ب�أح�ديث من هداة الدرب

.
(1(

عن اأمير الموؤمنين Q: »من دخله العجب هلك«

.
(2(

وعنه Q: »ل وحدة اأوح�س من العجب«

)1) و�س�ئل ال�سيعة، المجلد الأول، الب�ب 3 من اأبواب مقدمة العب�دات، ح18. 

)2) اأ�سول الك�في، المجلد الث�ني، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب العجب، ح8.
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في  اآدم  بابن  ظفرت  اإذا  يقول:  ال�سيطان  »اإّن   :Q ال�س�دق  الإم�م  وعن 

ثالث فال يهّمني عمله بعد ذلك، لأّنه لن ُيقبل منه، اإذا ا�ستكثر عمله، ون�سي ذنبه، 

.
(1(

وت�سّرب اإليه العجب«

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

ب�لأعم�ل  ي�أتي  اأن  والري�ء:  والعجب،  الري�ء  لل�سالة  المعنوية  الموانع  - من 

والعب�دات ال�سرعية بهدف مراءاة الن��ص وجلب قلوبهم...

اأمثلة على  واأمر الري�ء دقيق خفّي ينبغي النتب�ه لعدم الوقوع فيه، واأعطين� 

ذلك.

- من عالم�ت الري�ء، اأّن المرائي يك�سل اإذا ك�ن وحده، وين�سط اإذا ك�ن في 

الن��ص، ويحّب اأن ُيمدح.

- العالج العلمي للري�ء اأن تعرف قيمة الن��ص الحقيقية واأّنه ل ي�سّرك بغ�سهم 

فرّب  م�لكه�،  وهو  القلوب  مقّلب  هو  اهلل  اأّن  اعلم  ثّم  حّبهم،  يفيدك  ول 

اإن�س�ن تريد اأن ُيحّبك ولكّنك عبثً� تفعل فهو يظّل على بغ�سه لك.

- العجب: تعظيم العمل ال�س�لح وا�ستكث�ره، وله مراتب...

- اأ�س��ص العجب حّب النف�ص.

)1) خ�س�ل ال�سدوق، ب�ب الثالثة، ح86.
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م� هي الموانع المعنوية لل�سالة؟ وعّرفه�؟1- 

م� هي عالم�ت المرائي؟2- 

كيف ُتع�لج الري�ء علمّيً�؟3- 

م� هو اأ�س��ص العجب؟4- 

 

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

اإلهنا نحن العبيد ال�سعفاء

ينهي الإم�م الخميني } كت�به الآداب المعنوية بهذا الدع�ء:

ل والعن�ية ومح�ص  اإلهن� اأنت اّلذي األب�ستن� نحن العبيد ال�سعف�ء لب��ص الوجود ب�لتف�سّ

الرحمة والكرامة من دون اأن ت�سبقن� خدمة وط�عة اأو تحت�ج اإلى عبودية وعب�دة.

الب�طنية  الرحم�ت  واأ�سن�ف  والج�سم�نية  الروح�نية  النعم  ب�أنواع  و�سّرفتن� 

يزيد  اأن  اأو  وقّوتك  قدرتك  في  خلل  من عدمن�  يتّطرق  اأن  دون  من  والظ�هرية 

وجودن� �سيئً� على عظمتك... واأغرقتن� في بح�ر رحمتك ونّورتن� ب�أنوار الجم�ل، 

الب�طني،  التوفيق  بنور  وتق�سيراتن�  وذنوبن�  وخطيئ�تن�  نق�ئ�سن�  اأي�سً�  ف�جبر 

التعّلق�ت  تعّلق من  كّله�  اّلتي هي  قلوبن�  واخل�ص  ال�ّسرية،  والهداية  والم�س�عدة 

الدنيوية وزّينه� ب�لتعّلق بعّز القد�ص.

... اإلهي اإن كنت غير م�ست�أهل لرحمتك ف�أنت اأهل اأن تجود علّي بف�سل �سعتك.

اإلهي قد �سترت علّي ذنوبً� في الدني� واأن� اأحوج اإلى �ستره� علّي منك في الآخرة...

اإلهي هب لي كم�ل النقط�ع اإليك واأنر اأب�س�ر قلوبن� ب�سي�ء نظره� اإليك حّتى 

.
(1(

تخرق اأب�س�ر القلوب حجب النور فت�سل اإلى معدن العظمة

)1) الآداب المعنوية لل�سالة، الإم�م الخميني، �ص 441.
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 األهداف

صالة الجماعة 

الدرس
 السادس عشر:

اأن يتعّرف الطالب اإىل �سرائط �سالة اجلماعة  -

اأن ُيدرك اأحكامها -
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�سالة الجم�عة من الم�ستحّب�ت الأكيدة في جميع الفرائ�ص، خ�سو�سً� اليومّية، 

وتت�أّكد في ال�سبح والع�س�ءين، وله� ثواب عظيم. ول ت�سرع في �سي ء من النوافل عدا 

النّية  تكون  اأن  جم�عة  ب�لعيدين  الإتي�ن  عند   
(1(

وجوبً� والأحوط  ال�ست�سق�ء.  �سالة 

رج�ًء.

1 - شرائط الجماعة

الأّول: اّتح�د �سالة الإم�م والم�أموم في عنوان اليومّية، ول ي�سترط الّتح�د في 

نف�ص اليومّية، في�سّح ائتم�م م�سّلي اليومّية بم�سّليه� واإن اختلفت� في الق�سر 

والتم�م، والأداء والق�س�ء، والجهر والإخف�ت. ول يجوز اقتداء م�سّلي اليومّية 

بل  وب�لعك�ص،  والطواف  والحتي�ط،  والأموات،  والآي�ت،  العيدين،  بم�سّلي 

م�سروعية الجم�عة في �سالة الحتي�ط و�سالة الطواف محّل اإ�سك�ل.

الثاني: اأقّل عدد تنعقد به الجم�عة في غير الجمعة والعيدين اثن�ن، اأحدهم� 

الإم�م، �سواء اأك�ن الم�أموم رجاًل اأو امراأة.

الإم�م  نّية  يعتبر  ول  تنعقد،  لم  ينوه  لم  فلو  لالقتداء،  الم�أموم  نّية  الثالث: 

الإم�مة، نعم، يتوّقف ح�سول الثواب في حّق الإم�م على نّية الجم�عة.

)1) الأحوط وجوبً� لغير اأئمة الجمعة والجم�عة المن�سوبين الإتي�ن ب�سالة العيد فرادى، نعم ل ب�أ�ص ب�لإتي�ن به� جم�عة بنية 

الرجاء.
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الرابع: وحدة الإم�م. فلو نوى القتداء ب�ثنين لم تنعقد الجم�عة.

الخام�س: تعيين الإم�م، �سواء اأك�ن ب�ل�سم، اأو الو�سف، اأو الإ�س�رة الخ�رجّية، 

اأو الإ�س�رة الذهنّية )ك�أن ينوي القتداء بهذا الح��سر(.

ي�سيرًا،  اإّل  الم�أمومين  موقف  من  اأعلى  الإم�م  موقف  يكون  ل  اأن  ال�ساد�س: 

والأحوط وجوبً� القت�س�ر على المقدار اّلذي ل يرى العرف اأّنه اأعلى منهم 

متع�رفة،  كثرة  بكثير  ولو  الإم�م  على  الم�أموم  علّو  ويجوز  م�س�محة.  ولو 

ك�سطح الدّك�ن والبيت.

اأو عن ال�سّف المتقّدم عليه بم�  اأن ل يتب�عد الم�أموم عن الإم�م،  ال�سابع: 

يكون كثيرًا في الع�دة.

وقوف  مك�ن  )وهو  الموقف  في  الإم�م  على  الم�أموم  يتقّدم  ل  اأن  الثامن: 

القدمين( والأحوط وجوبً� ت�أّخره عنه ولو ي�سيرًا.

بين  وكذا  الم�س�هدة.  يمنع  ح�ئل  والإم�م  الم�أموم  بين  يكون  ل  اأن  التا�سع: 

الّت�س�ل  في  وا�سطة  ي�سّكلون  الذين  الم�أمومين  مع  الم�أمومين  بع�ص 

اإذا اقتدت المراأة ب�لرجل، فال ب�أ�ص ب�لح�ئل بينه�  ب�لإم�م. ويجوز ذلك 

وبينه، وبينه� وبين الرج�ل الم�أمومين.

اأ - لي�ص من الح�ئل الظلمة والغب�ر الم�نع�ن من الم�س�هدة، ولي�ص منه اأي�سً� 

ال�سّب�ك اإّل اإذا ك�نت فتحته �سّيقة بحيث ي�سدق عليه الجدار، والأحوط 

ا�ستحب�بً� الجتن�ب عن الزج�ج ال�سّف�ف، واإن لم يكن ح�ئاًل واقعً�. ف�لعبرة 

في المنع اأن يكون م�نعً� عن الم�س�هدة، وهذه الأمثلة ل تمنع عن ذلك.

الّت�س�ل  وا�سطة  هو  اّلذي  الم�أموم  اأو  الإم�م،  الم�أموم  يرى  اأن  يكفي  ب- 

يمنع  ل  اّلذي  الق�سير  ب�لح�ئل  ب�أ�ص  فال  ال�سالة،  ح�لت  بع�ص  في  ولو 

الم�س�هدة في اأحوال ال�سالة، واإن ك�ن م�نعً� منه� ح�ل ال�سجود، كمقدار 
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�سبر اأو اأزيد، اإن لم يكن م�نعً� ح�ل الجلو�ص، واإّل ف�لأحوط وجوبً� اجتن�به. 

والواجب روؤية بع�ص ال�سّف اّلذي اأم�مه.

ج - ل ي�سّر حيلولة الم�أمومين المتقّدمين، واإن لم يدخلوا في ال�سالة، اإذا 

ك�نوا متهّيئين م�سرفين على العمل.

وي�سير  الجم�عة،  تبطل  ال�سالة  اأثن�ء  في  البعد  اأو  الح�ئل  تجّدد  لو   - د 

منفردًا.

اأو �سفوف في  اإلى ب�ب الم�سجد مثاًل، ووقف �سّف  ه�- لو و�سلت ال�سفوف 

الب�ب والب�قون في  الم�سجد، بحيث وقف واحد منهم مثاًل بحي�ل  خ�رج 

ج�نبيه بحيث تحّقق الّت�س�ل، فتبطل �سالة من على ج�نبيه من ال�سّف 

ت�سّح  نعم  المتقّدم ح�ئل،  ال�سّف  اأو  الإم�م  وبين  بينهم  ك�ن  مّمن  الأّول 

�سالة ال�سفوف المت�أّخرة اأجمع لعدم الح�ئل. وكذا الح�ل في المحراب 

الداخل، ف�إذا وقف الإم�م داخل المحراب، ووقف اإن�س�ن في ال�سّف الأّول 

في الجم�عة، ف�إّن الذين هم في طرفي ال�سّف الأّول والذين ل يرون الإم�م 

ب�سبب ح�ئط المحراب تبطل جم�عتهم. وال�سفوف المت�أّخرة ت�سّح لعدم 

الح�ئل.

و - ل ب�أ�ص ب�لح�ئل غير الم�ستقر كمرور اإن�س�ن اأو حيوان.

.
(1(

ز - لو تّمت �سالة وا�سطة الّت�س�ل، ف�لأحوط وجوبً� العدول اإلى النفراد

اإذا  المتقّدم،  ال�سالة قبل  التكبير لفتت�ح  المت�أّخر  ال�سّف  ح - يجوز لأهل 

ك�نوا ق�ئمين متهّيئين لالإحرام م�سرفين على العمل.

)1) نعم اإذا ك�ن هن�ك م�أموم واحد وتّمت �سالته ثم ق�م والتحق ب�لجم�عة من دون ف��سل طويل فال تبطل جم�عة من يت�سل به.



176

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

2 - شرائط إمام الجماعة أمور منها:

البلوغ.  الرابع:  العقل.   الثالث:  المولد.  طه�رة  الثاني:   .
(*(

الإيم�ن الأّول:

. ال�ساد�س: العدالة. 
(2(

الخام�س: الذكورة. والأحوط وجوبً� عدم اإم�مة الأنثى لالأنثى

.
(3(

فال تجوز ال�سالة خلف الف��سق، ول مجهول الح�ل

اعتق�د  مع  العدالة،  عدم  نف�سه  من  يعرف  لمن  الإم�مة  ت�سّدي  يجوز   - اأ 

الم�أمومين عدالته، وتكون الجم�عة �سحيحة.

اإم�مة من ل  اإم�مة الق�عد للق�ئم، ول الم�سطجع للق�عد، ول  ب - ل يجوز 

ب�إم�مة  ب�أ�ص  ول  للن�طق.  الأخر�ص  وكذا  يح�سنه�،  لمن  القراءة  يح�سن 

الق�عد لمثله، والمتيّمم وذي الجبيرة لغيرهم�.

ج - لو علم الم�أموم بطالن �سالة الإم�م من جهة كونه محدثً�، اأو ت�ركً� لركن 

ونحوه، ل يجوز له القتداء به، واإن اعتقد الإم�م �سّحته� جهاًل اأو �سهوًا.

د - لو راأى الم�أموم في ثوب الإم�م نج��سة غير معفّو عنه�، فيه� ثالث �سور:

الأولى: اإن علم الم�أموم اأّن الإم�م قد ن�سي النج��سة ل يجوز القتداء به.

الثانية: اإن علم اأّنه ج�هل به� يجوز القتداء به.

الثالثة: اإن لم يدر اأّنه ج�هل اأو ن��ٍص، ف�لأحوط وجوبً� عدم القتداء به.

ه�- لو انك�سف بعد ال�سالة كون الإم�م ف��سقً�، اأو محدثً�، �سّح م� �سّلى معه 

جم�عة، ويغتفر فيه م� يغتفر في الجم�عة.

و - لو اختلف الإم�م مع الم�أموم في الم�س�ئل المتعّلقة ب�ل�سالة )اجته�دًا اأو 

تقليدًا(، فيه� �سورت�ن:

)1) )*(تجوز ال�سالة خلف اأتب�ع المذاهب الإ�سالمية اإذا ك�نت لأجل حفظ الوحدة الإ�سالمية.

)2) ت�سّح اإم�مة المراأة لمثله�.

)3) وي�سترط اأي�سً� م�س�فً� اإلى العدالة المروءة فال ت�سّح ال�سالة خلف من يقوم بم� ين�في المروءة عرفً�.
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الأولى: اإذا راأى الم�أموم �سّحة �سالة الإم�م، كم� اإذا اعتقد الم�أموم وجوب 

الت�سبيح�ت الأربع ثالثً�، وراأى الإم�م اأّن الواجب واحدة منه�، وعمل به، 

�سّح القتداء به.

الثانية: اإذا راأى الم�أموم بطالن �سالة الإم�م، ل ي�سّح القتداء به.

ز - لو راأى الم�أموم وجوب ال�سورة، ولم ير الإم�م وجوبه� ولم يقراأه�، ف�لأحوط 

وجوبً� ترك القتداء به.

ح - اإذا لم يعلم اختالفهم� يجوز الئتم�م، ول يجب الفح�ص وال�سوؤال.

أحكام الجماعة

اأ - يجب ترك الم�أموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الإخف�تّية.

ب - يجب ترك الم�أموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الجهرّية لو �سمع 

�سوت الإم�م ولو همهمة، واإن لم ي�سمع حّتى الهمهمة ي�ستحّب له القراءة. 

ول فرق في عدم ال�سم�ع بين البعد، اأو كثرة الأ�سوات، اأو لل�سمم، اأو لغير 

ف�لأحوط وجوبً� ترك  بع�ص  الإم�م دون  بع�ص قراءة  �سمع  لو  نعم،  ذلك. 

القراءة مطلقً�.

ج - ل يجب على الم�أموم الطم�أنينة ح�ل قراءة الإم�م.

د - ل يتحّمل الإم�م عن الم�أموم �سيئً� غير القراءة في الأوليين اإذا ائتّم به 

فيه�. ولو لم يدرك الإم�م في الأوليين وجب على الم�أموم القراءة، ف�إذا 

واإن  ال�سورة،  وترك  الحمد  على  اقت�سر  القراءة  لإتم�م  الإم�م  يمهله  لم 

يتّم  اأو  ينفرد،  اأن  بين  ب�لخي�ر،  ف�لم�أموم  اأي�سً�  الحمد  لتم�م  يمهله  لم 

الف�تحة ويلحق الإم�م في ال�سجود )بعد ركوع الم�أموم(.
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ه� - لو ك�ن الإم�م في الركوع، ج�ز للم�أموم التكبير لالإحرام م�ستقّرًا مطمئنً�، 

ثّم يركع مع الإم�م دون قراءة.

الث�نية،  الركعة  في  الإم�م  وك�ن  الجم�عة،  اإلى  الم�أموم  دخل  لو   - و 

القنوت  في  الإم�م  الم�أموم  ويت�بع  القراءة،  الم�أموم  الإم�م عن  تحّمل 

من  بهيئة  يكون  )اأن  الت�سّهد  في  التج�في  وجوبً�  والأحوط  والت�سّهد، 

القراءة،  عليه  تجب  الث�نية  اإلى  الم�أموم  قي�م  بعد  ثّم  ب�لقي�م(.  يهّم 

الجهرّية. اإخف�تّية حّتى في  تكون  والقراءة  الث�لثة.  في  الإم�م  لأّن 

ز - تجب على الم�أموم مت�بعة الإم�م في الأفع�ل، بمعنى اأن ل يتقّدم فيه� على 

الإم�م، ول يت�أّخر عنه ت�أّخرًا ف�ح�سً�.

الإحرام، فال يجوز  تكبيرة  الأقوال م� عدا  الإم�م في  ول يجب عليه مت�بعة 

فيه� التقّدم ول التق�رن. فلو كّبر قبل الإم�م �سهوًا ك�ن منفردًا.

ح- لو رفع راأ�سه من الركوع اأو ال�سجود قبل الإم�م �سهوًا، اأو لعتق�د رفع الإم�م 

لراأ�سه، يجب عليه العود والمت�بعة، ول ي�سّر زي�دة الركن في هذه الم�س�ألة. 

واإن لم يعد اأثم و�سّحت �سالته اإن ك�ن اآتيً� بذكرهم� و�س�ئر واجب�ته�، واإّل 

ف�لأحوط وجوبً� البطالن.

ولو ك�ن رفع الراأ�ص عمدًا اأثم، و�سّحت �سالته اإن ك�ن اآتيً� بذكره� و�س�ئر 

واجب�ته�، واإّل بطلت �سالته. ومع الرفع عمدًا ل يجوز العود والمت�بعة لالإم�م، 

زاد  لو  يبطل  فكذلك  �سهوًا  ت�بع  واإن  العمدية  للزي�دة  �سالته  تبطل  ع�د  فلو 

ركنً�.

ط - لو رفع راأ�سه من الركوع قبل الإم�م �سهوًا، ثّم ع�د اإليه للمت�بعة، فرفع 

الإم�م راأ�سه قبل و�سوله اإلى حّد الركوع تبطل �سالته.

ي- لو رفع الم�أموم راأ�سه من ال�سجود، فراأى الإم�م في ال�سجدة، فتخّيل اأّنه� 
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وجوبً�  ف�لأحوط  الث�نية،  كونه�  فب�ن  المت�بعة،  بق�سد  اإليه�  فع�د  الأولى، 

الإتم�م ثّم اإع�دة ال�سالة.

ث�نية،  ح�سبت  الأولى،  اأّنه�  فب�ن  الث�نية،  بق�سد  ف�سجد  الث�نية  اأّنه�  تخّيل  ولو 

اأن يت�بع الإم�م في ال�سجدة الث�نية، والأّول اأحوط  فله ق�سد النفراد والإتم�م، وله 

ا�ستحب�بً�.

ك - لو ركع اأو �سجد قبل الإم�م عمدًا ل يجوز له المت�بعة، واإن ك�ن �سهوًا يجب 

العود اإلى القي�م اأو الجلو�ص، ثّم الركوع وال�سجود.

ل - لو ك�ن م�ستغاًل ب�لن�فلة ف�أقيمت الجم�عة، وخ�ف عدم اإدراكه�، ي�ستحّب 

الن�فلة  اإلى  العدول  ي�ستحّب  منفردًا  ب�لفري�سة  م�ستغاًل  ك�ن  ولو  قطعه�. 

واإتم�مه� ركعتين اإن لم يتج�وز محّل العدول كم� لو دخل في ركوع الركعة 

الث�لثة.

م - لو نوى القتداء ب�سخ�ص على اأّنه زيد فب�ن اأّنه عمرو، ف�إن ك�ن عمرو ع�دًل 

�سّحت الجم�عة، واإن لم يكن ع�دًل بطلت جم�عته. واإن ك�ن قد زاد ركنً� 

للمت�بعة بطلت �سالته اأي�سً�.

اأحوال  جميع  في  اختي�رًا  ولو  النفراد  اإلى  الئتم�م  من  العدول  يجوز   - ن 

ال�سالة، حّتى واإن ك�ن من نّيته ذلك في اأّول ال�سالة.

ال�سورة  في  خ�سو�سً�  دنيوية  ولو  ل�سرورة  اإّل  العدول  عدم  ا�ستحب�بً�  والأحوط 

الث�نية.

اإلى الئتم�م. والأحوط  اأن ل يعود  واإذا نوى النفراد في الأثن�ء ف�لأحوط وجوبً� 

وجوبً� عدم جواز العدول للمنفرد اإلى الئتم�م.

فعلى  يركع،  اأن  قبل  راأ�سه  الإم�م  فرفع  وكرّب،  الئتم�م  نوى  لو  اأخرياً: 

يبقى  ب�أن  الأخرى،  الركعة  اإىل  الإم�م  ينتظر  اأو  ينفرد،  اأن  ّم�  اإ امل�أموم 
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ل  اأن  ب�سرط  به  فيلتحق  جديد،  من  ليقوم  الإم�م  منتظرًا  ق�ئمً�  امل�أموم 

فال  واإّل  القدوة  �سدق  عن  به  يخرج  بحيث  �سالته  يف  بطيئً�  الإم�م  يكون 

النتظ�ر. يجوز 

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

- �سرائط الجم�عة: الأّول: اّتح�د �سالة الإم�م والم�أموم في عنوان اليومّية.

اثن�ن،  والعيدين  الجمعة  غير  في  الجم�عة  به  تنعقد  عدد  اأقّل  الث�ني: 

اأحدهم� الإم�م.الث�لث: نّية الم�أموم لالقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد، ول 

الإم�م. تعيين  الإم�م.الخ�م�ص:  وحدة  الإم�مة.الرابع:  الإم�م  نّية  يعتبر 

ال�س�د�ص: اأن ل يكون موقف الإم�م اأعلى من موقف الم�أمومين ويجوز علّو 

الم�أموم على الإم�م ولو بكثير.ال�س�بع: اأن ل يتب�عد الم�أموم عن الإم�م، اأو 

عن ال�سّف المتقّدم عليه بم� يكون كثيرًا في الع�دة.الث�من: اأن ل يتقّدم 

الم�أموم على الإم�م في الموقف )وهو مك�ن وقوف القدمين(.الت��سع: اأن 

ل يكون بين الم�أموم والإم�م ح�ئل يمنع الم�س�هدة. 

 - �سرائط اإمام الجماعة:

الأّول: الإيم����ن. الثان���ي: طه����رة المول���د. الثالث: العق���ل. الراب���ع: البلوغ.

الخام�س: الذكورة.ال�ساد�س: العدالة. 

 - يجب ترك الم�أموم للقراءة في الركعتين الأوليين من الإخف�تّية والجهرّية 

لو �سمع �سوت الإم�م ولو همهمة، واإن لم ي�سمع حّتى الهمهمة ي�ستحّب له 

القراءة.
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م� هي �سرائط الجم�عة؟- 1

ل���و انتهى الم�أموم اّل���ذي هو اأم�م غيره من الم�أمومي���ن من ال�سالة، ولم - 2

يكن للث�ني و�سيلة اّت�س�ل اأخرى، فهل تبطل جم�عته؟

هل ي�سّح اقتداء من ي�سّلي المغرب ق�س�ء بمن ي�سّلي ال�سبح اأداًء؟- 3

م� هي �سرائط اإم�م الجم�عة؟- 4

هل ت�سّح اإم�مة الأنثى لالأنثى؟- 5

م� هو الح�ئل الم�نع من �سالة الجم�عة ؟6- 

ل���و رف���ع الم�أموم راأ�سه م���ن ال�سجود، ف���راأى الإم�م في ال�سج���دة، فتخّيل 7- 

اأّنه���� الث�نية، ف�سجد بق�سد الث�نية، فب����ن اأّنه� الأولى، فم�ذا تح�سب هذه 

ال�سجدة ؟ وم� الحكم ؟.

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

ل تكذبوا في عباداتكم

ب�لبطن  اأجل الهتم�م  النف�س�نية ومن  اللّذات  اأجل  اأعم�لن� هي من  ...اإن جميع 

والفرج. اإّنن� ُعّب�د للبطن وُعّب�د لل�سهوة،... واإّن وجهة اأنظ�رن� وقبلة اآم�لن� هي فتح 

ب�س�ط ال�سهوة. اإّن ال�سالة اّلتي هي معراج القرب اإلى اهلل نوؤّديه� قربة لن�س�ء الجّنة 

ول عالقة له� ب�لقرب اإلى اهلل، ول عالقة له� بط�عة الأمر، وهي بعيدة اآلف الفرا�سخ 

عن ر�س� اهلل.

اإرادة �سهوتك  ي� من ل تهّمك �سوى  الإلهية،  المع�رف  الغ�فل عن  الم�سكين  اأيُّه� 
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والت�رك  والواجب�ت،  والم�ستحّب�ت  والأوراد  ب�لأذك�ر  المتو�ّسل  اأنت  وغ�سبك، 

الأخالق،  ل�سّيئ�ت  والمتجّنب  الح�سنة،  ب�لأخالق  والمتخّلق  والمحّرم�ت  للمكروه�ت 

�سع اأعم�لك اأم�م عين الإن�س�ف، اأتقوم به� لأجل الو�سول اإلى ال�سهوات النف�س�نية 

والجلو�ص على �سرر مطّعمة ب�لزبرجد، ومع�نقة ال�سحوك�ت والدعوب�ت في الجّنة، 

اإلى  والو�سول  الجميلة،  الف�رهة  الق�سور  في  وال�سكنى  والإ�ستبرق،  الحرير  وارتداء 

الأم�ني النف�سية؟ اأفينبغي اأن تمّن بهذه الأعم�ل على اهلل وهي جميعً� لأجل النف�ص 

ومن اأجل عب�دته�، وتعّده� عب�دة هلل؟ هل يختلف ح�لكم عن ذلك الأجير اّلذي ينجز 

عماًل من اأجل الأجر، ثّم يقول: اإّنني اأنجزت ذلك العمل لأجل �س�حب العمل فح�سب؟ 

اأفال تكّذبوه؟

ب اإلى  بً� اإلى اهلل تع�لى؟ األأجل التقرُّ األ�ستم ك�ذبين حينم� تقولون: اإّنن� ن�سّلي تقرُّ

ب لن�س�ء الجّنة واإ�سب�ع ال�سهوة؟ اأقوله� �سراحة، اإّن  اهلل هذه ال�سالة اأو لأجل التقرُّ

جميع عب�داتن� هذه لهي من كب�ئر الذنوب عند العرف�ء ب�هلل واأولي�ء اهلل.

اأيُّه� الم�سكين! اأنت في ح�سرة اهلل جّل جالله، وفي مح�سر المالئكة المقّربين، 

تعمل خالف ر�س� اهلل تع�لى، والعب�دة اّلتي هي معراج القرب من اهلل، توؤّديه� لأجل 

النف�ص الأّم�رة ب�ل�سوء ولأجل ال�سيط�ن، وعنده� ل ت�ستحي اأن تكذب في العب�دة عّدة 

اأك�ذيب في ح�سرة الرّب والمالئكة المقّربين وتفتري عّدة افتراءات، وتمّن وتعجب 

وتتدّلل اأي�س�، ول تخجل بعد كّل ذلك! بم�ذا تختلف عب�دتي هذه وعب�دتك عن مع�سية 

اأهل الع�سي�ن، واأ�سّده� الري�ء؟ ف�لري�ء �سرك وقبحه ن��سئ من اأّنك لم توؤد العب�دة 

اأثر فيه� للخلو�ص والإخال�ص، بل حّتى  لأجل اهلل. جميع عب�داتن� �سرك مح�ص ول 

اأّن ر�س� اهلل ل ي�سترك في الدافع اإلى اإنج�ز هذه العب�دة فهي لأجل ال�سهوات واإعم�ر 

.
(1(

البطن والفرج فح�سب

)1) الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني، ج1، �ص 81 -82. 
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 األهداف

صالة المسافر )1(

الدرس 
السابع عشر:

اأن يتعّرف الطالب اإىل معنى الق�سر والتمام. -

اأن يتعّرف اإىل بع�س �سرائط ال�سفر ال�سرعي. -
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المراد من القصر والتمام

اأ - يتحّقق الق�سر للم�س�فر اّلذي تتوّفر له ثم�نية �سرائط، فت�سير كّل �سالة 

رب�عّية )الظهر والع�سر والع�س�ء( ركعتين، وتبقى �سالت� ال�سبح والمغرب 

على ح�لهم�. فيكون مجموع الفرائ�ص اليومّية اإحدى ع�سرة ركعة.

برج�ء  الع�س�ء(  )ن�فلة  ب�لُوَتْيَرة  وُيوؤتى  والع�سر،  الظهر  ن�فلت�  وت�سقط 

، وتبقى النوافل الب�قية على ح�له�.
(1(

المطلوبّية على الأحوط

ب - يتحّقق التم�م للح��سر المتواجد في وطنه وم� في حكم الوطن، وللم�س�فر 

اّلذي يلحقه حكم الح��سر)كن�وي الإق�مة ع�سرة اأّي�م ف�س�عدًا في مك�ن 

واحد، وغيره(، وتكون �سالته تم�مً�، فيكون مجموع الفرائ�ص اليومّية �سبع 

ع�سرة ركعة. ول ي�سقط �سي ء من النوافل.

شرائط السفر الشرعّي

يتحّقق ال�سفر ال�سرعّي اإذا توّفرت ثم�نية �سرائط، وهي:

ال�سرط الأّول: قطع الم�س�فة المعتبرة، وهي ثم�نية فرا�سخ، وت�س�وي خم�سة 

واأربعين كيلومترًا.

)1) ت�سقط ن�فلة الع�س�ء، في ال�سفر اأي�سً� ولكن ل م�نع من الإتي�ن به� رج�ًء.
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اأ - تتحّقق الم�سافة المعتبرة في اأربع �سور، واحدة منها ل تعتبر �سفرًا 

�سرعّيًا، وهي:

الأولى: الم�س�فة المتدادّية، ب�أن يكون الذه�ب وحده، اأو الإي�ب وحده، م�س�فة 

�سرعّية )45 كلم(. وفي هذه ال�سورة يتحّقق ال�سفر ال�سرعّي، فيجب ق�سر 

ال�سالة مع عدم الق�طع.

اأو اأكثر  اأو اأكثر ذه�بً�، ون�سفه�  الثانية: اأن يقطع ن�سف الم�س�فة المعتبرة 

يتحّقق  ال�سورة  هذه  وفي  ب�لتلفيق.  الفقه�ء  ا�سطالح  في  وي�سّمى  اإي�بً�، 

ال�سفر ال�سرعّي، ويجب الق�سر مع عدم الق�طع.

اإي�بً�،  ن�سفه�  من  واأقّل  ذه�بً�،  الم�س�فة  ن�سف  من  اأكثر  يقطع  اأن  الثالثة: 

بحيث ي�سّكل المجموع )45 كلم( اأو اأكثر. وفي هذه ال�سورة يتحّقق ال�سفر 

ال�سرعّي، ويجب التق�سير مع عدم الق�طع.

اإي�بً�،  واأكثر من ن�سفه�  الم�س�فة ذه�بً�،  اأقّل من ن�سف  يقطع  اأن  الرابعة: 

بحيث يبلغ المجموع الم�س�فة ال�سرعّية اأو اأكثر. وفي هذه ال�سورة ل يتحّقق 

ال�سفر ال�سرعّي، فيجب الإتم�م في ال�سالة.

الم�س�فة  ن�سف  عن  الذه�ب  يقّل  ل  اأن  التلفيق:  في  الق�سر  لوجوب  والق�عدة 

واإن  اأكثر،  اأو  الك�ملة  الم�س�فة  والإي�ب  الذه�ب  بلوغ مجموع  مع  المعتبرة )22،5(، 

ك�ن الإي�ب اأقّل من ن�سف الم�س�فة.

ب- ح�ساب الم�سافة

البلد اإّم� كبير جّدًا واإّم� غير ذلك. فهن� �سورت�ن:

:
(1(

الأولى: البلدان الكب�ر الخ�رقة )مثل طهران(، فيه� �سورت�ن

)1) ل فرق في البلدان الكبيرة الخ�رقة وغيره� في مبداأ ح�س�ب الم�س�فة ومنته�ه� فيبداأ من اآخر البيوت اأو ال�سور اإذا ك�ن له� 

�سور وينتهي اإلى اأول بيوته� اأو �سوره� اإذا ك�ن له� �سور.
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المحّلة  اآخر  للم�س�فة من  الح�س�ب  مبداأ  يكون  منف�سلة،  الأحي�ء  ك�نت  اإذا   -1

)الحّي(.

2- اإذا ك�نت الأحي�ء مّت�سلة، فيكون المبداأ من المنزل.

 الثانية: البلدان األخرى، فيها صورتان أيضاً، وهي:

1- اإذا ك�ن له� �سور، ف�لمبداأ من �سوره�.

.
(1(

2 - اإذا لم يكن له� �سور، فمبداأ ح�س�ب الم�س�فة من اآخر البيوت

ج- لو ك�ن ق��سدًا للذه�ب اإلى بلد، وك�ن �س�ّكً� في قطع الم�س�فة ال�سرعّية، 

اأو ك�ن معتقدًا عدم كونه م�س�فة، ثّم انك�سف في اأثن�ء ال�سير كونه م�س�فة، 

ر واإن لم يكن الب�قي م�س�فة. ف�إّنه يق�سّ

د - تثبت الم�س�فة ب�إحدى الو�سيلتين الت�ليتين:

1 - العلم الوجدانّي الح��سل من التجربة ونحوه�.

2 - البّينة، وهي �سه�دة العدلين. ولو �سهد العدل الواحد ف�لأحوط وجوبً� الجمع 

بين الق�سر والتم�م.

اأو الظّن في بلوغ الم�س�فة يبقى على التم�م. والأحوط وجوبً� ال�سوؤال  ومع ال�سّك 

ونحوه اإن لم ي�ستلزم الحرج.

وجبت  عدمه�  ظهر  ثّم  ر،  فق�سّ �سرعّية  م�س�فة  ال�سفر  كون  اعتقد  لو   - ه� 

الإع�دة في الوقت وخ�رجه.

)1) المن�ط في ح�س�ب الم�س�فة هو المقدار الف��سل بين بلد ال�سفر وبلد المق�سد، فح�س�ب الم�س�فة من حدود بلد ال�سفر اإلى 

حدود بلد المق�سد، ولي�ص اإلى المنزل و�سبهه.

ول ف���رق ف���ي هذا الحكم بين البل���دان ال�سغيرة والخ�رقة، فمن �س�فر في طه���ران مثاًل وقطع فيه� الم�س�ف���ة ال�سرعّية، ف�إّنه ل 

ر، بل يتّم، لأّنه� منطقة واحدة. يق�سّ
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اأّن ال�سفر لي�ص م�س�فة �سرعّية ف�أتّم، ثّم ظهر كونه م�س�فة، ف�إن ك�ن  و لو اعتقد 

النك�س�ف في الوقت وجبت الإع�دة، واإن ك�ن خ�رجه ف�لأحوط وجوبً� الق�س�ء.

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة

اأ - يعتبر في الق�سر ق�سد قطع الم�س�فة المعتبرة من اأّول ال�سير. فلو ق�سد 

قطع م� دون الم�س�فة، وبعد الو�سول اإلى المق�سد اأو قبله، ق�سد مقدارًا 

اآخر، فيه �سورت�ن:

اأو اأكثر، وي�سّكل مع الإي�ب  الأولى: اإن ك�ن الب�قي ن�سف الم�س�فة المعتبرة 

ر. م�س�فة ك�ملة، فيق�سّ

الثانية: اإن لم يكن الب�قي وحده بمقدار الن�سف، بل ك�ن اأقّل، فيتّم، ول ي�سّم 

م� م�سى مع م� بقي.

ر. واإن لم يكن م�س�فة يتّم. وفي الإي�ب اإن ك�ن م�س�فة امتدادّية يق�سّ

ب - لو قطع الم�س�فة بدون ق�سد )كمن طلب �سيدًا(، ولم يدِر اأين م�سيره؟ 

ر اإن ك�ن م�س�فة وحده، واإن  يجب عليه الإتم�م في ذه�به. وفي الإي�ب يق�سّ

لم يكن م�س�فة يتّم.

ج - ل يعتبر ال�ستقالل في ق�سد الم�س�فة، بل يكفي الق�سد من جهة التبعّية، 

ب�سرط اأن يعلم الت�بع اأّن متبوعه ق��سد لقطع الم�س�فة. ف�إن علم الت�بع بذلك 

ر في �سالته. واإن لم يعلم الت�بع ذلك، اأو ك�ن الت�بع غ�فاًل عن ذلك اأو م�  ق�سّ

�س�به، يتّم في �سالته. ول يجب ال�ستخب�ر. كم� ل يجب على المتبوع الإخب�ر.

د - لو اعتقد الت�بع اأّن متبوعه لم يق�سد الم�س�فة، اأو �سّك في ذلك، ثّم علم 

في الأثن�ء اأّن المتبوع ق��سد لقطع الم�س�فة من اأّول ال�سير، ف�إن ك�ن الب�قي 

ر، واإن لم يكن م�س�فة يتّم. م�س�فة وحده يق�سّ
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الشرط الثالث: استمرار القصد

اأ - ي�سترط تحّقق ا�ستمرار العزم والق�سد على موا�سلة ال�سفر حّتى الو�سول 

في  ترّدد  اأو  )22،5كلم(،  بلوغ  قبل  الق�سد  عن  عدل  فلو  المق�سد.  اإلى 

ول  �سحيح،  فهو  النّية  تغيير  قبل  ق�سرًا  �ساّله  م�  واأّم�  يتّم،  ال�ستمرار، 

يجب اإع�دته واإن ك�ن داخل الوقت. واإن ك�ن العدول بعد بلوغ )22،5( بقي 

على التق�سير م� لم يح�سل ق�طع.

ب - لو ق�سد ال�سفر اإلى مك�ن خ��ص، وك�ن م�س�فة �سرعّية، فعدل في اأثن�ء 

ر؛  الطريق اإلى مك�ن اآخر، يبلغ م� م�سى مع م� بقي م�س�فة �سرعّية، يق�سّ

لأّن المراد من ا�ستمرار الق�سد هو ق�سد نوع ال�سفر.

ج - لو ق�سد قطع الم�س�فة، وقبل بلوغه� ترّدد في ال�ستمرار وعدمه، ثّم ع�د 

اإلى نّيته الأولى، فيه� �سور:

الأولى: اإن لم يقطع �سيئً� من الطريق ح�ل الترّدد بقي على الق�سر، حّتى واإن 

لم يكن الب�قي م�س�فة.

ولو  م�س�فة  بقي  م�  وك�ن  الترّدد،  ح�ل  الطريق  من  �سيئً�  قطع  اإن  الثانية: 

ملّفقة، بقي على الق�سر.

الثالثة: اإن قطع �سيئً� من الطريق ح�ل الترّدد، ولم يكن م� بقي م�س�فة وحده، 

بل ك�ن م�س�فة مع م� قطع قبل الترّدد، ب�سرط اإلغ�ء احت�س�ب م� قطعه ح�ل 

ر. الترّدد، يق�سّ

م�س�فة  بقي  م�  يكن  ولم  الترّدد،  ح�ل  الطريق  من  �سيئً�  قطع  اإن  الرابعة: 

اإلغ�ء الم�س�فة المقطوعة ح�ل  وحده، ولم يكن مع م� م�سى م�س�فة )مع 

الترّدد( يجب التم�م.
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الشرط الرابع: أن ال يقطع سفره بقاطع

اإذا طراأ على الم�س�فر بع�ص الأمور، ف�إّنه� تلغي الق�سر وغيره من اأحك�م ال�سفر، 

وهذه الأمور ت�سّمى بقواطع ال�سفر. وهذه القواطع ثالثة:

الأّول: المرور ب�لوطن.

الثاني: نّية الإق�مة ع�سرة اأّي�م في مك�ن واحد.

الثالث: البق�ء في مك�نه مترّددًا مّدة ثالثين يومً�.

قواطع السفر 

الأّول: المرور ب�لوطن، ول ي�سترط الدخول فيه، اأو الو�سول اإلى اأّول البيوت، 

. ف�إذا مّر الم�س�فر اأثن�ء طّي الم�س�فة 
(1(

بل يكفي الدخول في حّد الترّخ�ص

بوطنه، ف�إّنه يلحقه حكم الح��سر. ول فرق في انقط�ع ال�سفر بين النزول 

في الوطن والمكث فيه، وبين مجّرد العبور فيه. ف�إن ك�ن الم�س�فر ع�لمً� 

وبعد  يتّم.  ف�إّنه  الم�س�فة  قطع  قبل  وطنه  في  �سيّمر  اأّنه  �سيره  بدء  منذ 

الخروج من وطنه يبداأ ب�حت�س�ب الم�س�فة من جديد. ول فرق في الوطن 

بين الأ�سلّي والم�ستجّد.

أ - تحديد الوطن

المعنيين  ب�أحد  فيه  وي�ستقّر  الإن�س�ن،  ي�سكنه  اّلذي  المو�سع  هو  ب�لوطن  المراد 

الت�ليين:

الإعرا�ص  عدم  ب�سرط   
(2(

الراأ�ص وم�سقط  الأ�سلّي  ب�لوطن  الم�سّمى  الأّول: 

عنه.

)1) يكفي الدخول اإلى حّد الترخ�ص ب�لن�سبة لل�سالة واأم� ب�لن�سبة لل�سوم فال يكفي بل ل بّد من الدخول اإلى البلد.

)2) المراد بم�سقط الراأ�ص والوطن الأ�سلي هو البلد الذي ولد ون�س�أ وترعرع فيه مدة من الزمن في بداية حي�ته.
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له.  اّتخذه م�سكنً� ومقّرًا دائمً�  اّلذي  المك�ن  الم�ستجّد، وهو  الوطن  الثاني: 

ول يعتبر فيه ح�سول ملك، ول اإق�مة �سّتة اأ�سهر. بل ي�سترط فيه: الإق�مة 

فيه بمقدار ي�سدق عرفً� اأّنه وطنه وم�سكنه. وفي فترة عدم �سدق الوطنّية 

ي�سّلي ق�سرًا، م� لم يح�سل ق�طع.

بل قد ي�سدق الوطن ب�سبب طول الإق�مة، فيم� اإذا اأق�م في بلد بدون نّية لالإق�مة 

.
(1(

دائمً�، ول نّية تركه�

ب - لو اأعر�ص عن وطنه، يرتفع و�سف الق�طعّية عنه.

ج - زواج المراأة ل يرفع عنوان الوطن، اإّل اإذا اأعر�ست عنه.

د - يمكن اأن يكون لالإن�س�ن وطن�ن فعلّي�ن في زم�ن واحد. واأّم� الزائد عليهم� 

 الجمع فيه بين الق�سر والتم�م، م� لم يح�سل ق�طع، 
(2(

ف�لأحوط وجوبً�

ف�إن ح�سل ق�طع يتّم.

ه�- مجرد الزواج ل يجعل  وطن الزوج وطنً� للزوجة نعم اإذا ك�نت الزوجة 

فيكون  ذلك  في  عنه  م�ستقّلة  تكن  ولم  والعي�ص  الإرادة  في  لزوجه�  ت�بعة 

الوطن الم�ستجد اّلذي يتخذه الزوج لل�سكن فيه مع زوجته وطنً� له� اأي�سً�. 

.
(3(

هذا ب�سرط اأن ل يكون هو الوطن التخ�ذي الث�لث واإّل فمحل اإ�سك�ل

و- الأولد اإذا لم يكونوا م�ستقّلين عن اأبيهم في الإرادة والعي�ص فيكون اتخ�ذ 

.
(4(

الأب للوطن الم�ستجد وطنً� لهم اأي�سً� ب�ل�سرط المتقّدم

)1) وي�س���دق عن���وان الوطن الم�ستجد اأي�سً� على المك�ن الذي ق�سد ال�سك���ن فيه مدة �سبع �سنوات من دون اأن يكون ذلك لأجل 

العمل فيه اأو التعّلم. وي�سدق اأي�سً� على المك�ن الذي ق�سد ال�سكن فيه مدة ثالثة اأ�سهر في كل ال�سنة دائمً�. 

)2) بل يمكن ان يكون له اأزيد من وطنين فعلّيين فيم� اإذا �سدق عرفً� اأنه وطنه ب�أحد الأ�سب�ب التي تقدم ذكره�.

)3) تقّدم اأنه ل اإ�سك�ل في اتخ�ذ اأزيد من وطنين مع ال�سدق العرفي لذلك.

)4) تقّدم اأّن ال�سرط المتقدم غير معتبر.
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الثاني: العزم على اإق�مة ع�سرة اأّي�م متوالي�ت، اأو العلم ببق�ئه كذلك، واإن لم 

يكن عن اختي�ره.

الق�سر  يومً� في مك�ن واحد مترّددًا. فحكمه وجوب  البق�ء ثالثين  الثالث: 

واإن  التم�م  اإلى  يرجع  والثالثين  الواحد  اليوم  وفي  الثالثين،  الأّي�م  مّدة 

بقي مترّددًا.

ومن �سرائط ال�سفر ال�سرعي:

الشرط الخامس: أن يكون السفر سائغاً )جائزاً(
ر، بل يجب عليه التم�م. اأ- اإذا ك�ن ال�سفر حرامً� ل يق�سّ

ب - الم�س�فر في مع�سية هو من ك�نت غ�يته من ال�سفر المع�سية، ك�ل�سفر 

لقطع الطريق، ونيل المظ�لم من ال�سلط�ن. اأو ك�ن نف�ص ال�سفر مع�سية، 

ك�لفرار من الجه�د.

ج- ال�سفر لل�سيد لأجل القوت يجب فيه التق�سير.

د - ال�سفر لل�سيد للتج�رة الأحوط وجوبً� فيه الجمع بين الق�سر والتم�م.

ه يجب فيه الق�سر. ه�- ال�سفر للتنزُّ

و- ال�سفر لل�سيد لهوًا يلحق ب�سفر المع�سية فيجب فيه التم�م.

الشرط السادس: أن ال يكون من الذين بيوتهم معهم
كبع�ص اأهل البوادي الذين يدورون في البراري، وينزلون في محّل الم�ء والع�سب 

ال�سفن،  واأ�سح�ب  حون،  المالَّ القبيل  هذا  ومن  معّينً�،  مقّرًا  يّتخذوا  ولم  والكالأ، 

�سيرهم  في  التم�م  اأمث�لهم  وعلى  عليهم  فيجب  معهم.  فيه�  من�زلهم  ك�نت  الذين 

روا  المخ�سو�ص. نعم، لو �س�فروا اإلى مق�سد اآخر، من حّج، اأو زي�رة، ونحوهم�، ق�سّ

الم�ء  محّل  عن  اأو  مخ�سو�ص،  منزل  عن  للبحث  اأحدهم  �س�فر  ولو  �سالتهم.  في 

والع�سب مثاًل، وك�ن يبلغ الم�س�فة، ف�لأحوط وجوبً� الجمع بين الق�سر والتم�م.
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ستة  شرائط،ذكرنا  ثمانية  توّفرت  إذا  الشرعّي  السفر  يتحّقق 
في هذا الدرس، وهي:

الأْول: قطع الم�س�فة المعتبرة، وهي ثم�نية فرا�سخ، وت�س�وي خم�سة واأربعين 

كيلومترًا.

الثاني: ق�سد قطع الم�س�فة. 

الثالث: ا�ستمرار الق�سد. 

الرابع: اأن ل يقطع �سفره بق�طع )وقواطع ال�سفرهي: المرور ب�لوطن- العزم 

واحد  مك�ن  في  يومً�  ثالثين  البق�ء  متوالي�ت-  اأّي�م  ع�سرة  اإق�مة  على 

الواحد  اليوم  وفي  الثالثين،  الأّي�م  مّدة  الق�سر  وجوب  فحكمه  مترّددًا. 

والثالثين يرجع اإلى التم�م واإن بقي مترّددًا( 

الخام�س: اأن يكون ال�سفر �س�ئغً� )ج�ئزًا(. 

ال�ساد�س: اأن ل يكون من الذين بيوتهم معهم.

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

اذكر م� مّر في هذا الدر�ص من �سرائط ال�سفر ال�سرعي.- 1

م� معنى قواطع ال�سفر ؟- 2

عّدد قواطع ال�سفر.- 3

م� المراد ب�لإعرا�ص عن الوطن ؟- 4

م� المراد ب�لوطن الم�ستجد ؟- 5

من اأين يبداأ الم�س�فر بح�س�ب الم�س�فة ؟- 6

بم�ذا تثبت الم�س�فة؟- 7



194

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

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

هل �سالتنا مع�سية؟

اأم في  الدني�  اأك�نت في  �سواء  المراأة،  اّلتي تكون لأجل  ال�سالة  اإّن  العزيز،  اأيُّه� 

الجّنة، ل تكون هلل، ال�سالة اّلتي تكون من اأجل الح�سول على اآم�ل الدني� اأو اآم�ل 

الآخرة، ل عالقة له� ب�هلل فلم�ذا اإذًا تتدّلل اإلى هذا الحّد، وتنظر اإلى عب�د اهلل بعين 

الحتق�ر، وتح�سب نف�سك من خوا�ّص اهلل تع�لى؟ اأيُّه� الم�سكين! اأنت بهذه ال�سالة 

م�ستحّق للعذاب وم�ستوجب ل�سل�سلة طوله� �سبعون ذراعً�. فلم�ذا اإذًا تح�سب نف�سك 

مرت 
ُ
دائنً� هلل، وتهّي�أ لنف�سك بهذا التدّلل والُعْجب عذابً� اآخر؟ اعمل الأعم�ل اّلتي اأ

وترّحمه،  له  بتف�سّ الجّنة  ُيدخلك  اهلل  اأّن  واعلم  اهلل،  لأجل  لي�ست  اأّنه�  واعلم  به�، 

واأّن اهلل تع�لى خّفف عن عب�ده ل�سعفهم ب�لتج�وز عن نوع من ال�سرك واأ�سدل عليه 

بغفرانه ورحمته حج�ب �ستره، فح�ذر اأن يتمّزق هذا الحج�ب وليبق حج�ب غفران 

انطوت  اأن  اهلل  �سمح  ل  حدث  ف�إذا  عب�دة.  اأ�سمين�ه�  اّلتي  ال�سّيئ�ت  هذه  على  اهلل 

�سفحتك هذه ورحلت من هذه الدني� وج�ءت �سفحة العدل ف�إّن عفونة عب�دتن� عندئذ 

لن تقّل عن عفونة المع��سي والموبق�ت اّلتي يرتكبه� اأهل المع�سية... عن اأبي عبد 

ر  َب�سِّ Q: »يا داوُد  Q ق�ل: ق�ل ر�سول اهللPق�ل اهلل عّز وجّل لداود  اهلل 

قال  يقيَن؟  دِّ ال�سِّ ْنِذُر 
ُ
َواأ الُمْذِنبيَن  ُر  َب�سِّ

ُ
اأ َكْيَف  قال:  يقيَن.  دِّ ال�سِّ ْنِذِر 

َ
َواأ الُمْذِنبيَن 

ْن ل 
َ
اأ ّديقيَن  ْنِذِر ال�سِّ

َ
َواأ ْنب  ْعُفو َعِن الذَّ

َ
ْقَبُل التَّْوَبَة َواأ

َ
اأ ِر الُمْذِنبيَن اأّني  يا داُوُد َب�سِّ

. لأنه م�ستحّق للعذاب 
(1(

ُبُه ِلْلِح�ساِب اإّل َهلََك« ْن�سِ
َ
ّنُه َلْي�َس َعْبٌد اأ ْعماِلِهم َفاإِ

َ
ُيْعَجُبوا ِباأ

.
(2(

وفق العدالة ف�إّن ثواب عب�دات العبد ل تع�دل �سكر واحد من نعم�ئه

)1) الك�في، المجلد الث�ني، ب�ب العجب، ح1 �ص 314.

)2) الأربعون حديثً�، ج1، �ص83.
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 األهداف

الدرس
 الثامن عشر:

صالة المسافر  )2(

اأن يتعّرف الطالب اإىل بع�س اآخر من �سرائط ال�سفر  -

ال�سرعي

اأن يتعّرف اإىل اأحكام امل�سافر -
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ومن �سرائط ال�سفر ال�سرعي:

الشرط السابع: أن ال يّتخذ السفر عماًل له

1 - لل�سفر ثالث غايات، وهي:

والط�ئرة،  ال�سّي�رة،  ك�س�ئق  للم�س�فر،  عماًل  نف�سه  ال�سفر  يكون  اأن  الأولى: 

منزلهم  يكن  لم  اإذا  والماّلحون  ال�سفن  اأ�سح�ب  ومنهم  لهم�،  والمع�ون 

داخل ال�سفينة. والت�جر اّلذي يدور في تج�رته، ومن �سغله ال�سي�حة.

فيجب على هوؤلء واأمث�لهم اأن يتّموا ال�سالة في �سفرهم اّلذي هو عمل لهم، ول 

م�نع من القي�م ب�لعمل الخ��ص في �سفر العمل بعد ق�س�ء العمل، ويبقون على التم�م، 

رون في ال�سفر اّلذي لي�ص عماًل لهم. نعم يق�سّ

محّددة  منطقة  اإلى  ي�س�فر  كمن  لعمله،  مقّدمة  ال�سفر  يكون  اأن  الثانية: 

روا في  ليعمل فيه�، ك�لأ�ست�ذ والموّظف وغيرهم�. فيجب عليهم اأن يق�سّ

.
(1(

�سالتهم

ذلك.  �س�به  م�  اأو   ،
(3(

التدريب اأو   
(2(

للعلم مقّدمة  ال�سفر  يكون  اأن  الثالثة: 

فيجب عليهم التق�سير في �سالتهم. فمن اأق�م في منطقة ل�سنوات طويلة 

)1) من يكون ال�سفر مقدمة لعمله ف�إنه يتّم في �سالته.

)2) ال�سفر لأجل طلب العلم يوجب الق�سر ولكن يمكن للمكلف الرجوع في هذه الم�س�ألة لمن يفتي ب�لتم�م.

)3) ال�سفر لأجل التدريب اإذا ك�ن قبل ال�سروع في العمل فهو موجب للق�سر واأم� اإذا ك�ن بعد العمل فهو ك�ل�سفر ال�سغلي.
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ر م� لم ينِو الإق�مة. لطلب العلم ف�إّنه يق�سّ

اأ - المرور بمك�ن العمل ل للعمل ل ُيعّد ق�طعً�، فيجب فيه التق�سير.

.
(1(

ب - المجّند في التجنيد الإجب�ّري يجب عليه الق�سر

وي�س�فرون  ومراكزهم،  وثغورهم  مح�ورهم  في  الع�ملون  المج�هدون   - ج 

.
(2(

رون في �سالتهم ب�سكل كثير يق�سّ

2- تحديد مّدة ال�سفر

المدار �سدق اّتخ�ذ ال�سفر عماًل و�سغاًل له عرفً�، ويتحّقق ذلك ب�لعزم عليه مع 

 
(4(

 معتّدًا به، ول يحت�ج في ال�سدق اإلى تكّرر ال�سفر مّرتين
(3(

ال�ستغ�ل ب�ل�سفر مقدارًا

وكذا يجب  اأي�سً�.  العن�وين  مع �سدق  الأّول  ال�سفر  في  الق�سر  نعم يجب  مّرات،  اأو 

نّية،  اأّي مك�ن ولو بدون  اأّي�م في  الق�سر في ال�سفر ال�سغلي الأول بعد البق�ء ع�سرة 

وفي الث�ني يتم.

3 - ما تبّقى من اأحكام هذا ال�سرط

دون  ال�سيف  في  ذلك،  �س�به  م�  اأو  ال�سواقة  اأو  المك�راة  �سغله  ك�ن  من   - اأ 

الذين  واأّم�   .
(5(

�سغله ح�ل  في  التم�م  عليه  فيجب  ب�لعك�ص،  اأو  ال�ست�ء، 

.
(6(

ي�ستغلون في خ�سو�ص اأ�سهر الحج وم� �س�به فيجب عليهم الق�سر

)1) بل يتّم فيم� بعد اأي�م التدريب اإذا ك�ن ي�س�فر اإلى الخدمة مكّررًا.

)2) بل يتّمون في اأ�سف�رهم لأجل الخدمة اإذا ك�نوا ي�س�فرون مكّررًا.

)3) ي�سترط في تحقق عنوان العمل اأن يعمل �سهرين على الأقل في ال�سنة �سواء ك�نت متت�لية اأم متفّرقة.

)4) ي�ست���رط تك���رار ال�سفر ولو ب�أن ي�س�فر في ال�سهر مرة واحدة وي�ست���رط اأن ل يف�سل بين اأ�سف�ره ال�سغلية ب�لبق�ء ع�سرة اأي�م 

في مك�ن واحد. نعم من بداأ العمل حديثً� ي�سلي ق�سرًا في ال�سفر الأول والث�ني ويتّم في الث�لث ولكن ي�سترط اأن ل يف�سل 

بي���ن هذه الأ�سف����ر ال�سغلية الثالثة ب�لبق�ء ع�سرة اأي����م فيم� بينه� في مك�ن واحد. واأم� غير المبت���دئ ب�لعمل ف�إنه يتّم في 

اأ�سف����ره ال�سغلي���ة م� لم يبق ع�سرة اأي�م في م���ك�ن واحد ف�إذا بقي كذلك ففي ال�سفر ال�سغلي الأول بعده� يق�سر وفي ال�سفر 

الت�لي يتّم.

)5) بل يتّم في جميع اأ�سف�ره ال�سغلية فيم� اإذا ك�ن يعمل ل�سهرين على الأقل في ال�سنة.

)6) بل يتّمون في �سفرهم للحج ونحوه مع تحقق ال�سروط المتقّدمة.
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ب- لو لم يكن ال�سفر عماًل له، لكن عر�ص له ع�ر�ص ف�س�فر اأ�سف�رًا عديدة 

ر. يق�سّ

ج - اإذا ك�ن وطنه في مك�ن، وعمله في مك�ن اآخر وك�ن بينهم� م�س�فة �سرعّية 

.
(1(

ر في مك�ن عمله  وفي الطريق )45كلم(، ف�إّنه يق�سّ

ومن �سرائط ال�سفر ال�سرعي: 

الشرط الثامن: الوصول إلى محّل الترّخص.

 فال يجوز التق�سير قبل الو�سول اإليه

اأ - المراد بحّد الترّخ�ص: هو المك�ن اّلذي ل ي�سمع فيه اأذان البلد، اأو يتوارى 

عن الم�س�فر فيه الجدران واأ�سك�له� )ل اأ�سب�حه�(، ف�إن ح�سلت العالمت�ن 

 ،
(2(

يبداأ ب�لق�سر، ولو تحّققت عالمة واحدة مع العلم بعدم تحّقق الأخرى

ف�لأحوط وجوبً� الت�أخير حّتى تتحّقق الث�نية، اأو يجمع بين الق�سر والتم�م. 

ويعتبر اأن يكون الخف�ء والتواري لأجل البعد ل لع�ر�ص اآخر.

ب - اإذا �س�فر من محّل الإق�مة اأو من محّل ترّدد فيه اأكثر من ثالثين يومً�، 

 مراع�ة العالمتين معً�.
(3(

ف�لأحوط وجوبً�

 
(4(

اأو بلد له حكم الوطن، ف�لأحوط وجوبً� اإلى وطنه،  اإذا ع�د الم�س�فر  ج - 

مراع�ة رفع العالمتين لنقط�ع حكم ال�سفر.

د - الميزان في خف�ء الأذان هو خف�وؤه بحيث ل يتمّيز كونه اأذانً� اأو غيره. 

)1) تقدم اأنه يتّم في مك�ن عمله وفي محل �سكنه وفي الطريق بينهم� اأي�سً�.

)2) يكفي عدم �سم�ع الأذان في تعيين حّد الترّخ�ص.

)3) الأحوط ا�ستحب�بً� مراع�ة العالمتين ولكن يكفي خف�ء الأذان وحده كم� تقّدم.

)4) الأحوط ا�ستحب�بً� ذلك كم� تقّدم.
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اأو  اإلى حّد الترّخ�ص بنى على العدم، في الذه�ب  ه� - لو �سّك في الو�سول 

الإي�ب.

أحكام المسافر

اأ - لو �سّلى الم�س�فر تم�مً� مك�ن الق�سر، ففيه خم�ص �سور، وهي:

)ال�سفر  والمو�سوع  الق�سر(  )بوجوب  ب�لحكم  ع�لمً�  يكون  اأن  الأولى: 

في  ك�ن  واإن  اأداًء،  اأع�ده�  الوقت  في  ك�ن  ف�إن  بطلت �سالته،  ال�سرعّي( 

خ�رجه اأع�ده� ق�س�ًء.

الثانية: اأن يكون ع�لمً� ب�لحكم ج�هاًل ب�لمو�سوع )كم� اإذا تخّيل عدم كون 

مق�سده م�س�فة، مع كونه م�س�فة( بطلت �سالته، ووجبت عليه الإع�دة في 

الوقت، والق�س�ء في خ�رجه.

الثالثة: اأن يكون ن��سيً� ل�سفره ف�أتّم، ف�إن تذّكر في الوقت وجبت الإع�دة، واإن 

تذّكر في خ�رجه ل يجب عليه الق�س�ء.

ف�أتّم،  التق�سير  الم�س�فر  ب�أّن حكم  الحكم  ب�أ�سل  يكون ج�هاًل  اأن  الرابعة: 

ف�سالته �سحيحة ول تجب الإع�دة اأو الق�س�ء.

الخام�سة: اأن يكون ع�لمً� ب�أ�سل الحكم، وج�هاًل ببع�ص الخ�سو�سّي�ت )مثل 

جهله ب�لم�س�فة المعتبرة( ف�سالته ب�طلة، يجب الإع�دة في الوقت، واإن 

علم في خ�رجه وجب الق�س�ء.

ر في مو�سع التم�م بطلت �سالته مطلقً�، ف�إن التفت في الوقت  ب - اإذا ق�سّ

اأع�ده� اأداًء، واإن التفت في خ�رجه وجب الق�س�ء.

اأثن�ئه�، ف�إن ك�ن قبل  ال�سفر، وبداأ ب�ل�سالة تم�مً�، وتذّكر في  لو ن�سي  ج - 

اأتّم ال�سالة ق�سرًا، ول �سي ء عليه. واإن  الدخول في ركوع الركعة الث�لثة 
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تذّكر بعد ذلك بطلت �سالته، ووجبت الإع�دة مع �سعة الوقت لإدراك ولو 

ركعة واحدة.

تج�وز محّل  حّتى  ي�سّلي  اأن  قبل  �س�فر  ثّم  وهو ح��سر،  الوقت  لو دخل   - د 

ر. ف�لميزان في الق�سر والتم�م  الترّخ�ص، ف�إن ك�ن الوقت ب�قيً� ف�إّنه يق�سّ

هو وقت الأداء.

ه�- لو ف�تت ال�سالة في الح�سر يجب ق�س�وؤه� تم�مً� ولو في ال�سفر. ولو ف�تت 

في ال�سفر يجب ق�س�وؤه� ق�سرًا ولو في الح�سر.

اأو  اآخره م�س�فرًا،  وفي  الوقت ح��سرًا،  اأّول  في  وك�ن  ال�سالة،  ف�تت  لو   - و 

ب�لعك�ص، فيجب مراع�ة اآخر الوقت، ففي الأّول يق�سي ق�سرًا، وفي عك�سه 

ي�سلي تم�مً� لكن ل ينبغي ترك الحتي�ط ب�لجمع.

ز - يتخّير الم�س�فر مع عدم ق�سد الإق�مة بين الق�سر والتم�م في اأم�كن اأربعة:

الأّول: الم�سجد الحرام.

الثاني: الم�سجد النبوّي. 

الثالث: م�سجد الكوفة. 

الرابع: الح�ئر الح�سينّي. والإتم�م اأف�سل. 

اختي�ر   
(1(

وجوبً� ف�لأحوط  اإ�سك�ل،  ب�لم�سجدين  والمدينة  مّكة  ب�قي  اإلح�ق  وفي 

الق�سر.

)1) بل تلحق مكة المكّرمة والمدينة المنّورة ب�لم�سجدين، وعليه فيتخّير فيهم� اأي�سً�.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

الدر�ص  في  ال�س�لفة  ال�سّتة  ال�سروط  غير  ال�سرعي-  ال�سفر  �سرائط  من   -

اإلى محّل  الو�سول  له.الث�من:  ال�سفر عماًل  يّتخذ  ل  اأن  ال�س�بع:  ال�س�بق- 

الترّخ�ص. فال يجوز التق�سير قبل الو�سول اإليه.

-لو �سّلى الم�س�فر تم�مً� مك�ن الق�سر، ففيه خم�ص �سور.

قبل  ك�ن  ف�إن  اأثن�ئه�،  في  وتذّكر  تم�مً�،  ب�ل�سالة  وبداأ  ال�سفر،  ن�سي  لو   -

اأتّم ال�سالة ق�سرًا، ول �سي ء عليه. واإن  الدخول في ركوع الركعة الث�لثة 

تذّكر بعد ذلك بطلت �سالته، ووجبت الإع�دة مع �سعة الوقت لإدراك ولو 

ركعة واحدة.

-الميزان في الق�سر والتم�م هو وقت الأداء.

- لو ف�تت ال�سالة في الح�سر يجب ق�س�وؤه� تم�مً� ولو في ال�سفر. ولو ف�تت 

في ال�سفر يجب ق�س�وؤه� ق�سرًا ولو في الح�سر.

اأو  م�س�فرًا،  اآخره  وفي  ح��سرًا،  الوقت  اأّول  في  وك�ن  ال�سالة،  ف�تت  لو   -

ب�لعك�ص، فيجب مراع�ة اآخر الوقت.

اأم�كن  في  والتم�م  الق�سر  بين  الإق�مة  ق�سد  عدم  مع  الم�س�فر  يتخّير   -

م�سجد  الث�لث:  النبوّي.  الم�سجد  الث�ني:  الحرام.  الم�سجد  اأربعة:الأّول: 

الكوفة. الرابع: الح�ئر الح�سينّي. والإتم�م اأف�سل. 
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�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

اذكر م� مّر في هذا الدر�ص من بقية �سرائط ال�سفر ال�سرعي.1- 

لو �سّلى الم�س�فر تم�مً� مك�ن الق�سر فم� هو حكمه؟2- 

م� هو الميزان في الق�سر والتم�م؟3- 

لو ف�تت ال�سالة في الح�سر اأو في ال�سفر فكيف يجب ق�س�وؤه� ؟ 4- 

ل���و ف�تت ال�س���الة، وك�ن في اأّول الوق���ت ح��سرًا، وفي اآخ���ره م�س�فرًا، اأو 5- 

ب�لعك�ص، ف�أّي وقت يراعي؟

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

كن حذرًا تجاه مكائد النف�ض وال�سيطان

ح�سرة  في  قلته�  اّلتي  الأك�ذيب  تلك  من  تتوب  اأن  عب�دة  كّل  بعد  عليك  فيجب 

اأن تتوب من قولك  اأّن عليك  األ ترى  اإلى نف�سك دون دليل.  اهلل تع�لى، ومّم� ن�سبته 

ۀ ہ ہ ہ ہ   } ال�سالة:  في  الدخول  قبل  اهلل  اأم�م  تقف  واأنت 

،{ڭ ڭ ڭ ڭ 
(1(

ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ  }
ال�سم�وات  ف�طر  اإلى  متوّجهة  وجوهكم  فهل   .

(2(

ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  }
والأر�ص؟ هل اأنتم م�سلمون وخ�ل�سون من ال�سرك؟ هل �سالتكم وعب�دتكم وحي�تكم 

ومم�تكم هلل؟ األ يبعث على الخجل -بعد هذا -اأن تقولوا في ال�سالة ]الحمُد هلل َربِّ 

ُتقّرون ب�لحمد  اأّنكم  ب�أّن المح�مد كّله� هلل؟، في حين  الع�لمين[؟ فهل حّقً� تقّرون 

)1) �سورة الأنع�م، الآية: 79، الآية: 162.

)2) �سورة الأنع�م، الآية: 79، الآية: 162.
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لعب�ده، بل ولأعدائه؟، األي�ص قولكم ]رّب الع�لمين[ يكون كذبً� لأّنكم تقّرون في الوقت 

نف�سه ب�لربوبية لغيره تع�لى في هذا الع�لم، اأفال يحت�ج ذلك اإلى التوبة والخجل؟. 

وحينم� تقول { ٿ ٿ ٿ ٿ} فهل تراك تعبد اهلل اأم تعبد بطنك 

اإّن  فقط؟  اهلل  من  العون  تطلب  هل  العين؟  الحور  اأو  اهلل  تطلب  اأنت  هل  وفرجك؟ 

ال�سيء اّلذي ل يوؤخذ بعين العتب�ر في الأعم�ل هو اهلل، واأنت اإذا ذهبت اإلى زي�رة 

بيت اهلل، فهل اأّن مق�سدك ومق�سودك هو اهلل، واأّن مطلبك ومطلوبك هو �س�حب 

البيت؟ وهل قلبك مترّنم بقول ال�س�عر:

َقلب���ي  �سغف���َن  الدي����ر  ُح���بُّ  الدي����راوم����  �سك���َن  م���ن  ُح���بُّ  ولك���ن   

المظلومين  �سّيد  األأجل  وجالله؟  اهلل  جم�ل  اآث�ر  اأتطلب  اهلل؟  عن  اأنت  اأب�حٌث 

ُتقيم العزاء؟ األأجله Q تلطم على راأ�سك و�سدرك اأم لأجل الو�سول اإلى اآم�لك 

هي  الظهور  و�سهوة  العزاء،  مج�ل�ص  لإق�مة  تدفعك  اّلتي  بطنك  اأهي  واأم�نيك؟ 

للمن��سك  اّلذي يجّرك  النف�ص هو  الجم�عة، وهوى  اإلى �سالة  للذه�ب  اّلتي تدفعك 

والعب�دة؟.

في� اأيُّه� الأخ، كن حذرًا تج�ه مك�ئد النف�ص وال�سيط�ن، واأعلم اأّنه لن يدعك اأيُّه� 

اّلتي  الم�سكين ب�أن توؤّدي عماًل واحدًا ب�إخال�ص، وحّتى هذه الأعم�ل غير الخ�ل�سة 

تقّبله� اهلل تع�لى منك بف�سله، ل يدعك -ال�سيط�ن -اأن ت�سل به� اإلى الهدف فتعمل 

عماًل تحبط به اأعم�لك كّله�، وتخ�سر حتى هذا النفع ب�سبب هذا العجب والتدّلل في 

غير موقعه. وبغ�ّص النظر عن ُبعد الو�سول اإلى اهلل ور�س�ه، ف�إّنك لن ت�سل اإلى الجّنة 

.
(1(

ول اإلى الحور العين، بل تخلد في العذاب وتعّذب بن�ر الغ�سب كذلك

)1) الأربعون حديثً�، ج1، �ص85-84.
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 األهداف

صالة اآليات والميت

الدرس
 التاسع عشر:

اأن يتعّرف الطالب اإىل اأ�سباب وجوب �سالة الآيات  -

ووقت اأدائها وكيفيتها.

اأن يتعّرف اإىل كيفية �سالة امليت و�سرائطها. -
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1- أسباب الوجوب

تجب هذه ال�سالة على المكّلف، عند الأ�سب�ب الت�لية: 

الأّول والثاني: ك�سوف ال�سم�ص وخ�سوف القمر، ولو جزئّيً�، واإن لم يح�سل 

منهم� خوف.

الثالث: الزلزلة، واإن لم يح�سل منه� خوف. 

اأو  ال�سفراء  اأو  الحمراء،  اأو  ال�سوداء،  ك�لريح  �سم�وّي،  مخّوف  كّل  الرابع: 

والهّدة، وغير  وال�سيحة  ال�سم�ء  اّلتي تظهر في  والن�ر  ال�سديدة،  الظلمة 

ذلك.

في  ويعتبر  ك�لخ�سف:   ،
(1(

وجوبً� الأحوط  على  اأر�سّي  مخّوف  كّل  الخام�س: 

ح�سول الخوف اأن يكون عند غ�لب الن��ص، فلو لم يح�سل عند الغ�لب، بل 

ح�سل عند القليل ل تجب �سالة الآي�ت.

2 - وقت أداء الكسوفين وغيرهما

في  ال�سروع  اإلى  الك�سوف  في  ال�سروع  حين  من  الك�سوفين  �سالة  وقت  اأ- 

اأّخر  ولو  النجالء،  في  الأخذ  قبل  به�  الإتي�ن  وجوبً�  والأحوط  النجالء، 

)1) الأقوى ذلك.



208

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

عنه اأتى ب�ل�سالة بدون نّية الأداء والق�س�ء، بل بنّية القربة المطلقة.

ذوات  من  فهي  غ�لبً�،  لل�سالة  وقته�  ي�سع  ل  مّم�  ونحوه�،  الزلزلة  في  ب- 

الأ�سب�ب ل الأوق�ت، فتجب ال�سالة عند ح�سول الآية، ف�إن اأّخره� ع�سي�نً� 

فبعده� م� بقي العمر، والكّل اأداء.

3 - ثبوت اآلية

تثبت الآية، ووقته�، ومقدار مكثه�، بم� يلي:

الأّول: العلم الوجدانّي.

 .
(1(

الثاني: �سه�دة عدلين: بل ب�سه�دة عدل واحد على الأحوط وجوبً�

الثالث: الإخب�ر الر�سدّي اّلذي يطم�أّن ب�سدقه.

4 - المكّلف بصالة اآليات

اأ - تجب هذه ال�سالة على كّل مكّلف، اإّل الح�ئ�ص والنف�س�ء، فال يجب عليهم� 

.
(2(

الأداء اأو الق�س�ء لالآية اّلتي ح�سلت اأثن�ء الحي�ص اأو النف��ص

ب - يخت�ّص الوجوب بمن في بلد الآية، فال تجب على غيرهم، اإّل اأهل المك�ن 

المّت�سل بمك�ن الآية، بحيث يعّد معه ك�لمك�ن الواحد فتجب.

ج- اإن لم يعلم ب�لك�سوف اأو الخ�سوف اإّل بعد تم�م النجالء، ففيه� �سورت�ن:

الأولى: اإن ك�ن الك�سوف لجميع القر�ص وجب الق�س�ء. 

الثاني: اإن ك�ن الك�سوف لبع�سه ل يجب الق�س�ء.

اأّم� اإذا علم ب�لك�سوف وترك ال�سالة ولو ن�سي�نً�، يجب الق�س�ء على ّكل ح�ل.

)1) ي�سكل الكتف�ء ب�سه�دة العدل الواحد.

)2) ه���ذا ف���ي الآي�ت الموؤقتة ك�لخ�سوف والك�سوف واأم� في الآي�ت غير الموؤقتة ك�لزلزلة ونحوه� فيجب عليه� الأداء بعد النق�ء 

من الحي�ص اأو النف��ص.
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ب�لآية، فال يجب  المّت�سل  الزم�ن  الآي�ت حّتى م�سى  ب�س�ئر  يعلم  لم  اإن  د- 

اأداوؤه�. واإن علم به� واأّخر ال�سالة عمدًا اأو ن�سي�نً� يجب الإتي�ن به� م� دام 

العمر ب�قيً�.

5 - كيفّية الصالة

ع�سرة  والمجموع  ركوع�ت،  خم�سة  منهم�  واحدة  كّل  في  ركعت�ن،  الآي�ت  �سالة 

ركوع�ت: وتف�سيل ال�سالة:

راأ�سه،  ثّم يرفع  ثّم يركع،  الف�تحة مع �سورة ك�ملة،  ثّم يقراأ  النّية،  يكّبر مع 

كّل  قبل  ركوع�ت،  خم�سة  له  يتّم  حّتى  وهكذا  يركع.  ثّم  و�سورة،  الحمد  ويقراأ 

ركوع الحمد و�سورة. وبعد الركوع الخ�م�ص، يرفع راأ�سه بدون قراءة، ثّم ي�سجد 

�سجدتين، ثّم يقف، ويركع خم�ص مّرات، قبل كّل ركوع يقراأ الحمد و�سورة، ثّم 

ي�سجد �سجدتين، ويت�سّهد وي�سّلم.

ويجوز تفريق �سورة ك�ملة على الركوع�ت الخم�سة، فيقراأ بعد الحمد جزء �سورة، 

ثّم يركع، ثّم يرفع راأ�سه ويقراأ جزءًا ث�نيً� من ال�سورة بدون الحمد، ثّم يركع، وهكذا 

حّتى تتّم خم�سة ركوع�ت. على اأن ينهي ال�سورة قبل الركوع الخ�م�ص. واإذا انتهى من 

ال�سورة قبل اأن ي�سل اإلى الركوع الخ�م�ص يجب اإع�دة الحمد و�سورة.

6 - شرائط صالة اآليات

يعتبر فيه� جميع م� يعتبر في الفرائ�ص اليومّية. ويجوز لم�سّلي نوع من الآي�ت 

الئتم�م بم�سّلي نوع اآخر منه�.
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الصالة على الميت 

كيفية �سالة الميت 

وهي خم�ص تكبيرات. ي�أتي بعد الأولى ب�ل�سه�دتين. وبعد الث�نية ب�ل�سالة على النبّي 

محّمد واآله R. وبعد الث�لثة ب�لدع�ء للموؤمنين والموؤمن�ت. وبعد الرابعة ب�لدع�ء 

للمّيت. ثم يكّبر الخ�م�سة وتنتهي ال�سالة. ويكفي في الأدعية الأربعة م�سّم�ه�.

الأولى في ال�سالة على المّيت

الأولى اأن يقول الم�سّلي بعد التكبيرة الأولى: »اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل، وحده ل 

�سريك له، اإلهاً واحداً، اأحداً، فرداً، �سمداً، حّياً، قّيوماً دائماً اأبداً، لم يّتخذ �ساحبة 

ول ولداً. واأ�سهد اأّن محّمداً عبده ور�سوله، اأر�سله بالهدى، ودين الحّق؛ ليظهره 

ين كلَِّه ولو كره الم�سركون«. على الدِّ

في  من  يبعث  اهلل  واّن  فيها،  ريب  ل  اآتية  ال�ساعة  اأّن  اإ�س�فة:»واأ�سهد  ويمكن 

القبور، واإليه الن�سور«.

وبعد الث�نية يقول:»الّلهمَّ �سّل على محمد واآل محّمد، وبارك على محّمد واآل 

محّمد، وارحم محّمداً وال محّمد، اأف�سل ما �سّليت وباركت وترّحمت على اإبراهيم 

واآل اإبراهيم، اإّنك حميد مجيد، و�سل على جميع الأنبياء والمر�سلين«.

والم�سلمات،  والم�سلمين  والموؤمنات،  للموؤمنين  اغفر  يقول:»الّلهّم  الث�لثة  وبعد 

الأحياء منهم والأموات، تابع الّلهّم بيننا وبينهم بالخيرات، اإّنك على كّل �سيء قدير«.

وابن  عبدك،  وابن  عبدك  قّدامنا  الم�سّجى  هذا  اإّن  يقول:»الّلهّم  الرابعة  وبعد 

اأمتك، نزل بك، واأنت خير منزول به، الّلهّم اإّنك قب�ست روحه اإليك، وقد احتاج اإلى 

اأعلم به مّنا،  اإّل خيراً، واأنت  اإّنا ل نعلم منه  الّلهّم  رحمتك، واأنت غنّي عن عذابه، 

الّلهّم اإن كان مح�سناً فزد في اإح�سانه واإن كان م�سيئاً فتجاوز عن �سّيئاته، واغفر لنا 
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الّلهّم  يتبّراأ منه ويبغ�سه،  واأبعده مّمن  يتوّله ويحّبه،  اح�سره مع من  الّلهّم  وله، 

األحقه بنبّيك، وعّرف بينه وبينه، وارحمنا اإذا توّفيتنا يا اإله العالمين، الّلهّم اكتبه 

عندك في اأعلى عّليين، اخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محّمد واآله 

الطاهرين، ارحمه واإّيانا برحمتك يا ارحم الراحمين، الّلهّم عفوك عفوك عفوك«.

وان ك�ن المّيت امراأة يقول: »اإّن هذه الم�سّجاة قّدامنا اأمتك...«.

واإن ك�ن طفاًل دع� في الرابعة لأبويه، ب�أن يقول: »الّلهّم اجعله لأبويه ولنا �سلفاً 

وفرطاً واأجراً«.

شرائط صالة المّيت 

وهي اأمور:

الأّول: نّية القربة.

الثاني: تعيين الميت على وجه يرفع الإبه�م.

اأم�م  واأن يو�سع المّيت  للقبلة مع الإمك�ن ق�ئمً�.  الثالث: ا�ستقب�ل الم�سّلي 

الم�سّلي، م�ستلقيً� على قف�ه، مح�ذيً� للم�سّلي،واأن يكون راأ�ص الميت اإلى 

يمين الم�سّلي، ورجال الميت اإلى ي�س�ر الم�سّلي.

الرابع: عدم الح�ئل بين الم�سلي وبين الميت، ول ب�أ�ص ب�لنع�ص.

الخام�س: اأن ل يكون بينهم� بعد مفرط على وجه ل ي�سدق الوقوف عليه، اإّل 

في الم�أموم مع ات�س�ل ال�سفوف.

ال�ساد�س: اأن ل يكون اأحدهم� اأعلى من الآخر علّوًا مفرطً�.

ال�سابع: اأن تكون ال�سالة بعد التغ�سيل والحنوط والتكفين، اإّل من تعّذر عليه 

التجهيز فُي�سّلى عليه بدون ذلك.

الثامن: اأن يكون الميت م�ستور العورة مع عدم اإمك�ن التكفين.
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شرائط المصّلي وهي أمران 

الأول: الإيم�ن.

على  المكّلفين  عن   ) �سحته�  )مع  الممّيز  ال�سبي  �سالة  تجزي  ل  الثاني: 

.
(1(

الأحوط وجوبً�

اأ- ل ي�سترط الذكورة، فت�سّح �سالة المراأة ولو على الرجل.

الطه�رة من الحدث والخبث، ول �س�ئر �سروط ال�سالة  ي�سترط فيه  ب- ل 

ذات الركوع وال�سجود. ول ترك موانعه�، اإّل مثل القهقهة والتكّلم ف�لأحوط 

وجوبً� تركه�.

 وجوب الصالة 

تجب ال�سالة على كّل ميت م�سلم. ول تجوز على الك�فر ب�أق�س�مه، ول تجوز على 

من حكم بكفره مّمن انتحل الإ�سالم. وتجب على اأطف�ل الم�سلمين حّتى ولد الزن�. 

وال�سالة واجبة على من اأكمل �سّت �سنين قمرّية.

 محّل الصالة 

محّله� بعد الغ�سل والتكفين، وقبل الدفن.

 بعض أحكام الصالة على الميت 

وجه  على  بع�سهم  به�  ي�أت  لم  م�  المكّلفين  عن  الميت  �سالة  ت�سقط  ل  اأ- 

�سحيح، ومع ال�سّك في اأ�سل الإتي�ن به� ُبني على عدم الإتي�ن. ومع ال�سّك 

في ال�سّحة حملت على ال�سّحة.

في  وت�بعه  معه،  الدخول  له  ج�ز  ال�سالة  اأثن�ء  في  الإم�م  اأدرك  من  ب- 

)1) ل ي�سترط في ال�سخ�ص الم�سّلي على المّيت البلوغ ت�سّح ال�سالة من ال�سبّي اإذا ك�ن ممّيزًا وتجزي عن الآخرين اأي�سً�.
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التكبير، لكن ي�أتي بوظيفته من الدع�ء، ل بوظيفة الإم�م، وعندم� ينتهي 

الإم�م ينفرد الم�أموم ويكمل ال�سالة.

ج- ل ي�سقط عن الم�أمومين �سيء من الأذك�ر والأدعية الواجبة.

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

والث�ني:  الأّول  الت�لية:  الأ�سب�ب  عند  المكّلفين،  على  الآي�ت  �سالة  تجب   -

ك�سوف ال�سم�ص وخ�سوف القمر، ولو جزئّيً�، واإن لم يح�سل منهم� خوف. 

الث�لث: الزلزلة، واإن لم يح�سل منه� خوف. الرابع: كّل مخّوف �سم�وّي.

الخ�م�ص:كل مخّوف اأر�سي على الأحوط وجوبً�.

في  ال�سروع  اإلى  الك�سوف  في  ال�سروع  حين  من  الك�سوفين  �سالة  وقت   -

النجالء.

- في الزلزلة ونحوه�، مّم� ل ي�سع وقته� لل�سالة غ�لبً�، فهي من ذوات الأ�سب�ب 

ل الأوق�ت، فتجب ال�سالة عند ح�سول الآية، ف�إن اأّخره� ع�سي�نً� فبعده� 

م� بقي العمر، والكّل اأداء.

- تثبت الآية، ووقته�، ومقدارمكثه�، بم� يلي:الأّول: العلم الوجدانّي.الث�ني: 

�سه�دة عدلين. الث�لث: الإخب�ر الر�سدّي اّلذي يطم�أّن ب�سدقه.

- يخت�ّص الوجوب بمن في بلد الآية، فال تجب على غيرهم، اإل اأهل المك�ن 

المّت�سل بمك�ن الآية، بحيث يعّد معه ك�لمك�ن الواحد فتجب.

- كيفّية ال�سالة: �سالة الآي�ت ركعت�ن، في كّل واحدة منهم� خم�سة ركوع�ت، 

والمجموع ع�سرة ركوع�ت.

كيفية �سالة الميت وهي خم�ص تكبيرات. ي�أتي بعد الأولى ب�ل�سه�دتين. وبعد 
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للموؤمنين  ب�لدع�ء  الث�لثة  R. وبعد  واآله  النبّي محّمد  ب�ل�سالة على  الث�نية 

ال�سالة.  وتنتهي  الخ�م�سة  يكّبر  ثم  للمّيت.  ب�لدع�ء  الرابعة  وبعد  والموؤمن�ت. 

فيه�  والأولى  المخت�سرة،  ال�سالة  هذه  م�سّم�ه�.  الأربعة  الأدعية  في  ويكفي 

ذكرن�ه في الدر�ص.

الميت.  تعيين  الث�ني:  القربة.  نية  اأمور:الأول:  وهي  المّيت  �سالة  �سرائط 

الث�لث: ا�ستقب�ل الم�سلي للقبلة واأن يو�سع المّيت اأم�م الم�سّلي، م�ستلقيً� على 

قف�ه، مح�ذيً� للم�سّلي، واأن يكون راأ�ص الميت اإلى يمين الم�سّلي، ورجال الميت 

اإلى ي�س�ر الم�سّلي. الرابع: عدم الح�ئل بين الم�سّلي وبين الميت. الخ�م�ص: اأن 

ل يكون بينهم� بعد مفرط. ال�س�د�ص: اأن ل يكون اأحدهم� اأعلى من الآخر علّوًا 

مفرطً�. ال�س�بع: اأن تكون ال�سالة بعد التغ�سيل والحنوط والتكفين. الث�من: اأن 

يكون الميت م�ستور العورة. 

- تجب ال�سالة على كّل ميت م�سلم. ول تجوز على الك�فر ب�أق�س�مه، ول تجوز 

الم�سلمين  اأطف�ل  انتحل الإ�سالم. وتجب على  على من حكم بكفره مّمن 

حّتى ولد الزن�. وال�سالة واجبة على من اأكمل �سّت �سنين قمرّية.

- ل ي�سقط عن الم�أمومين �سيء من الأذك�ر والأدعية الواجبة.

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

لأّي الأ�سب�ب تجب �سالة الآي�ت؟  -1

م� هو وقت �سالة الآي�ت؟  -2

كيف تثبت الآية؟  -3

م� هي كيفية �سالة الآي�ت؟  -4
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م� هي كيفية �سالة الميت؟  -5

م� هي �سرائط �سالة الميت؟  -6

م� هي �سرائط الم�سّلي؟  -7

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

اأ�سرار �سالة الآيات

...اأّم� الآي�ت ف��ستح�سر عنده� اأحوال الآخرة وزلزاله�، وتكوير ال�سم�ص والقمر 

وظلمة القي�مة، ووجل الخالئق والتج�ئهم واجتم�عهم في مواقف القي�مة، وخوفهم 

والخ�سوع  الخ�سوع  بمزيد  والبته�ل  الدع�ء  من  واأكثر  والعقوبة،  والنك�ل  الأخذ  من 

النور بعد الظلمة، والم�س�محة،  والخوف والوجل في النج�ة من تلك ال�سدائد، ورّد 

على الهفوة والزلة، وتب اإلى اهلل من جميع ذنوبك واأح�سن التوبة ع�سى اأن ينظر اإليك 

واأنت منك�سر النف�ص، مطرق الراأ�ص، م�ستحي من التق�سير، فيقبل توبتك، ف�إّنه يقبل 

 .
(1(

القلوب المنك�سرة، ويحّب النفو�ص الخ��سعة...

اأ�سرار �سالة الجنازة

اأّم� الجن�زة ف�أح�سر عند م�س�هدته� وو�سعه� بين يديك م� قد خلفته من الأهل 

والأولد، وتركته من الأموال، وقدمت على اهلل تع�لى �سفر اليدين من الجميع، لم 

ي�سحبه� اإل الأعم�ل ال�س�لحة، وم� ت�جرته من اأعم�ل الآخرة الرابحة، وت�أّمل بهجته 

كيف قد ذهبت، وجلدته كيف تحّولت، وعن قريب يمحو التراب �سورته، وت�أكل الأر�ص 

بهجته، وم� قد ح�سل له من يتم اأولده، وترّمل ن�س�ئه، وت�سييع اأمواله، وخلّو م�سجده 

ومجل�سه، وانقط�ع اآث�ره بعد طول اأمله وكثرة حيله وانخداعه... وغفلته عن الدخول 

)1) اأ�سرار ال�سالة، ال�سهيد الث�ني، �ص208.
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في هذا التراب، والقدوم على م� �سطر عليه في الكت�ب، وركونه اإلى القّوة وال�سب�ب، 

وا�ستغ�له عّم� بين يديه من الموت الذريع، والهالك ال�سريع، وكيف ك�ن يترّدد وي�سّيع 

ف�سد  وقد  ينطق  ك�ن  وكيف  ومف��سله،  رجاله  تهّدمت  قد  الأموات،والآن  من  غيره 

ل�س�نه، وكيف ك�ن ي�سحك وقد تغّيرت اأ�سن�نه، وكيف ك�ن يدّبر لنف�سه م� ل يحت�ج 

اإليه اإلى ع�سر �سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت اإّل �سهرًا اأو اأقل، وهو غ�فل عّم� 

ُيراد به، حّتى ج�ءه الموت فج�أة في وقت لم يحت�سبه فيه، فقرع �سمعه نداء الجّب�ر 

اإّم� الجّنة اأو الن�ر، ولينظر في نف�سه اأّنه الآن مثله في غفلته، و�ستكون ع�قبته كع�قبته، 

والعقبة  الم�س�فة بعيدة،  ف�إّن  ب�كث�رالزاد،  اإلى ال�ستعداد، ولي�ستغل  فلينه�ص حينئذ 

كوؤود )�س�قة(، والخطر �سديد، والندامة بعد الموت غير ن�فعة، فهذا الفكر واأمث�له 

.
(1(

ل ق�سر الأمل، وال�ستعداد ب�س�لح العمل... ُيح�سّ

 

)1) اأ�سرار ال�سالة، ال�سهيد الث�ني، �ص211.
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 األهداف

صالة الجمعة والعيدين

الدرس العشرون

اأن يتعّرف الطالب اإىل �سرائط �سالة اجلمعة ومن  -

جتب عليه ووقتها.

اأن يتعّرف اإىل كيفية �سالة العيدين. -
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تجب �سالة الجمعة في ع�سر الغيبة تخييرًا بينه� وبين �سالة الظهر. والجمعة 

اأف�سل، والظهر اأحوط ا�ستحب�بً�.

2- شرائطها

الأّول: العدد، واأقّله خم�سة اأحدهم الإم�م، فال تنعقد ب�أقل منه. ولو اجتمع 

خم�سة ثّم تفّرقوا في اأثن�ء الخطبة اأو بعده� قبل ال�سالة، ولم يعودوا لم 

تنعقد الجمعة. ولو تفّرقوا اأثن�ء الخطبة ثّم ع�دوا، ف�إن ك�ن تفّرقهم بعد 

ف�إن  الواجب،  تحّقق  قبل  التفّرق  ك�ن  واإن  فت�سّح.  الواجب  م�سّمى  تحّقق 

ط�لت المّدة بحيث اأ�سّرت ب�لوحدة العرفّية فيجب اإع�دة الخطبة، واإن لم 

تطل المّدة ت�بعوا و�سّحت.

الثاني: الخطبت�ن، وهم� واجبت�ن ك�أ�سل ال�سالة، ول تنعقد الجمعة بدونهم�.

اأ - يجب في كّل من الخطبتين:

1 - التحميد.

2- الأحوط وجوبً� اأن يعّقبه ب�لثن�ء عليه تع�لى.

3 - الأحوط وجوبً� ال�سالة على النبّي محّمد �سلى اهلل عليه واآله و�سّلم في 



220

اة
ص���

ل���
ب ا

��ا
����

ح
ي ر

����
ف

الخطبة الأولى، ويجب ذلك في الث�نية. 

4 - يجب الإي�س�ء بتقوى اهلل تع�لى في الأولى، وفي الث�نية على الأحوط وجوبً�.

5 - يجب قراءة �سورة �سغيرة في الأولى، وفي الث�نية اأي�سً� على الأحوط. 

ب - الأحوط وجوبً� اإتي�ن الحمد وال�سالة في الأولى ب�للغة العربّية، واإن ك�ن 

الخطيب والم�ستمع غير عربي.

زالت  منهم�  فرغ  اإذا  بحيث  ال�سم�ص،  زوال  قبل  الخطبتين  اإيق�ع  يجوز   - ج 

ال�سم�ص. والأحوط ا�ستحب�بً� اإيق�عهم� عند الزوال.

د - يجب اأن يكون الخطيب ق�ئمً� وقت اإيراد الخطبة.  وي�سترط وحدة الخطيب 

والإم�م. ويجب رفع ال�سوت في الخطبة بحيث ي�سمع العدد المعتبر.

التكّلم  ك�ن  لو  نعم  اأثن�ءه�  الكالم  ويكره  الخطبة.  اإلى  الإ�سغ�ء  يجب  ه�- 

موجبً� لترك ال�ستم�ع وفوات ف�ئدة الخطبة لزم تركه.

الثالث: الجم�عة، فال ت�سّح فرادى.

الرابع: اأن ل يكون هن�ك جمعة اأخرى وبينهم� دون ثالثة اأمي�ل)5،625كلم(.

3 - من تجب عليه

ي�سترط في وجوبه� اأمور: 

الأّول: البلوغ. 

الثاني: العقل. 

الثالث: الذكورة. 

الرابع: الحرّية. 

الم�أموم  واأّم�  الم�س�فر،  من  الجمعة  اإم�مة  ت�سّح  الح�سر،فال  الخام�س: 
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الم�س�فر فيمكنه ح�سور الجمعة ويجزيه عن الظهر. 

ال�ساد�س: ال�سالمة من العمى والمر�ص. 

ال�سابع: اأن ل يكون �سيخً� كبيرًا.

فر�سخين:  من  اأزيد  الجمعة  اإق�مة  محّل  وبين  بينه  يكون  ل  اأن  الثامن:   

والفر�سخ ي�س�وي 5،625كلم.

4 - وقتها

يدخل وقته� بزوال ال�سم�ص، والأحوط وجوبً� عدم الت�أخير عن الأوائل العرفّية من 

الزوال، ويمتّد اإلى قدمين من فيء المتع�رف من الن��ص.

صالة العيدين: »الفطر« و»األضحى« 

ال�سرائط.  �س�ئر  يده، واجتم�ع  وب�سط   Q الأمر  اأ- تجب مع ح�سور �س�حب 

وت�ستحب في زم�ن الغيبة.

المطلوب  والعدد  الورود.  بق�سد  ل  المطلوبّية،  برج�ء  اإتي�نه� جم�عة  يجوز  ب- 

لالنعق�د خم�سة.

ج- وقته� من طلوع ال�سم�ص اإلى الزوال. ول ُتق�سى لو ف�تت.

د- �سالة العيد ركعت�ن: يقراأ في كّل منهم� الحمد و�سورة. والأف�سل اأن يقراأ في 

�سورة  الأولى  في  يقراأ  اأو  الغ��سية.  �سورة  الث�نية  وفي  ال�سم�ص،  �سورة  الأولى 

الأعلى ، وفي الث�نية �سورة ال�سم�ص.

فتكون   ، قنوت  تكبيرة  كّل  بعد  تكبيرات،  خم�ص  الأولى  الركعة  في  القراءة  وبعد 

خم�سة قنوت�ت. وبعد القراءة في الركعة الث�نية اأربع تكبيرات، بعد كّل تكبيرة قنوت، 

فتكون اأربعة قنوت�ت.
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الثواب  بم� هو معروف رج�ء  اأتى  ولو   ، كّل ذكر ودع�ء  كّل قنوت  ه� - يجزي في 

ل ب�أ�ص به ، وك�ن ح�سنً�، وهو: »اللهم اأهل الكبرياء والعظمة ، واأهل الجود 

بحّق  اأ�ساألك  والمغفرة،  التقوى  واأهل  والّرحمة،  العفو  واأهل  والجبروت، 

هذا اليوم ، اّلذي جعلته للم�سلمين عيداً ولمحّمدPذخراً و�سرفاً وكرامة 

ومزيداً، اأن ت�سّلي على محّمد واآل محّمد، واأن ُتدخلني في كّل خير اأدخلت 

فيه محّمداً واآل محّمد )�سلواتك عليه وعليهم(، اللهم اإّني اأ�ساألك خير ما 

�ساألك به عبادك ال�سالحون واأعوذ بك مّما ا�ستعاذ منه عبادك المخل�سون«. 

و- ي�أتي الإم�م بخطبتين بعد ال�سالة برج�ء المطلوبّية ، ويجوز تركهم� في 

زم�ن الغيبة ، وي�ستحّب فيهم� الجهر لالإم�م وللمنفرد ، والإ�سح�ر به� اإّل 

في مّكة ، ويكره اأن ي�سّليه� تحت ال�سقف.

ز- ل يتحّمل الإم�م فيه� م� عدا القراءة.

ح- لو �سّك في التكبيرات وهو في المحّل بنى على الأقّل.

ط- ل يجب �سجود ال�سهو ، ول ق�س�ء الت�سّهد وال�سجدة المن�سيين.

ي- لي�ص فيه� اأذان ول اإق�مة ، وي�ستحّب اأن يقول:» ال�سالة» ثالث مّرات.

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

الظهر.  �سالة  وبين  بينه�  تخييرًا  الغيبة  ع�سر  في  الجمعة  �سالة  تجب   -

والجمعة اأف�سل، والظهر اأحوط ا�ستحب�بً�.

الخطبت�ن،  الإم�م.الث�ني:  اأحدهم  خم�سة  واأقّله  العدد،  الأّول:  �سرائطه�   -

وهم� واجبت�ن ك�أ�سل ال�سالة، ول تنعقد الجمعة بدونهم�. ويجب الإ�سغ�ء 

اإلى الخطبة.الث�لث: الجم�عة، فال ت�سّح فرادى.الرابع: اأن ل يكون هن�ك 
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جمعة اأخرى وبينهم� دون ثالثة اأمي�ل)5،625كلم(.

العقل.  الث�ني:  البلوغ.  الأّول:  الجمعة  �سالة  عليه  تجب  من  في  ي�سترط   -

اإم�مة  ت�سّح  الح�سر،فال  الخ�م�ص:  الحرّية.  الرابع:  الذكورة.  الث�لث: 

الجمعة  ح�سور  فيمكنه  الم�س�فر  الم�أموم  الم�س�فر،واأم�  من  الجمعة 

ويجزيه عن الظهر. ال�س�د�ص: ال�سالمة من العمى والمر�ص: ال�س�بع: اأن ل 

يكون �سيخً� كبيرًا. الث�من: اأن ل يكون بينه وبين محّل اإق�مة الجمعة اأزيد 

من فر�سخين: والفر�سخ ي�س�وي 5،625كلم.

 Q جتب �سالة العيدين: »الفطر« و»الأ�سحى«  مع ح�سور �س�حب الأمر -

اإتي�نه�  يجوز  الغيبة.  زم�ن  يف  وت�ستحّب  ال�سرائط  �س�ئر  واجتم�ع   ، يده  وب�سط 

خم�سة. لالنعق�د  املطلوب  والعدد  الورود.  بق�سد  ل   ، املطلوبّية  برج�ء  جم�عة 

ووقته� من طلوع ال�سم�ص اإىل الزوال. ول تق�سى لو ف�تت.

- �سالة العيد ركعت�ن: يقراأ في كّل منهم� الحمد و�سورة. والأف�سل اأن يقراأ في 

الأولى �سورة ال�سم�ص ، وفي الث�نية �سورة الغ��سية. اأو يقراأ في الأولى �سورة الأعلى ، 

وفي الث�نية �سورة ال�سم�ص.

وبعد القراءة في الركعة الأولى خم�ص تكبيرات ، بعد كّل تكبيرة قنوت ، فتكون 

خم�ص قنوت�ت. وبعد القراءة في الركعة الث�نية اأربع تكبيرات ، بعد كّل تكبيرة قنوت، 

فتكون اأربع قنوت�ت.

- ل يتحّمل الإم�م فيه� م� عدا القراءة.
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هل تجب �سالة الجمعة والعيدين؟- 1

م� هي �سرائط �سالة الجمعة؟- 2

على من تجب �سالة الجمعة؟- 3

م� هي كيفية �سالة العيدين؟- 4

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

اأ�سرار �سالة العيد

اأّم� العيد ف�أح�سر في قلبك اأّنه� في يوم ق�سمة الجوائز وتفرقة الرحمة، واإف��سة 

المواهب على من ُقِبل �سومه وق�م بوظ�ئفه، واأكِثر من الخ�سوع في �سالتك والبته�ل 

اإلى اهلل تع�لى فيه� وقبله� وبعده� في قبول اأعم�لك، والعفو عن تق�سيرك، وا�ست�سعر 

الحي�ء والخجلة من حيرة الرّد والخذلن، فلي�ص ذلك اليوم بعيد لمن لب�ص الجديد، 

واإّنم� هو عيد لمن اأمن من يوم الوعيد، و�سلم من النق��ص والتهديد، وا�ستحّق ب�س�لح 

والتنظيف  الوظ�ئف  من  الجمعة  يوم  به  ا�ستقبلت  بم�  وا�ستقبله  المزيد،  اأعم�له 

والتطّيب وغيره من اأ�سب�ب التهّيوؤ والإقب�ل ب�لقلب على رّبك والوقوف بين يديه ع�سى 

اأن ت�سلح للمن�ج�ة والح�سرة لديه ف�إّنه مع ذلك يوم �سريف، وزم�ن منيف، يقبل اهلل 

فيه الأعم�ل وي�ستج�ب فيه الدعوات، فال تجعل فرحك فيه بم� ل ُتخلق لأجله، ولم 

يجعل عيدًا ب�سببه من الم�أكل والم�سرب واللب��ص وغير ذلك من مت�ع الدني� الب�ئرة، 

.
(1(

ف�إّنم� هو عيد لكثرة عوائد اهلل تع�لى فيه على من ع�مله بمت�جر الآخرة

)1) اأ�سرار ال�سالة، ال�سهيد الث�ني، �ص207.


