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كلمة شكر وتقدير

9

شكر وتقدير
له  ُيطبع  أن  الله  رحمه  البهبهاني  خلف  سيد  الوالد  املرحوم  وصايا  من 
حيث  من  متميزًا  الكتاب  هذا  يكون  بأن  منا  ورغبة  الصالة،  عن  كتاب 
إمام  الله  حفظه  حسن  علي  الشيخ  سماحة  من  طلبنا  فقد  واإلخراج،  املادة 
مسجد سيد هاشم بهبهاني         )في الكويت( أن يتكفل بهذه املهمة فهو خير 
لم  املهمة،   هذه  أداء  في  سماحته  بذلها  جهيد  جهد  وبعد  بها،  يقوم  من 
الله  نسأل  أيديكم،  بني  التي  التحفة  هذه  كانت  فّنـًا،  وال  علمًا  فيه  يّدخر 
كل  ومّنا       اجلزيل،  واألجر  العظيم  الثواب  الله  من  له  يكون  أن  تعالى 

الشكر والتقدير.

أبناء السيد خلف البهبهاني
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ْحَمُن ُوّدًا }) مريم:96( اِلَحاِت �َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّ {اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ

�سبحانه  اهلل  يقرن  كريمة  قراآنية  اآية  ثمانين  من  يقرب  ما  في 
به  الإيمان  اأن  على  للتاأكيد  وذلك  ال�سالح  بالعمل  الإيمان  وتعالى 
جل وعال من دون العمل ال�سالح ل قيمة له، والآية المتقدمة الذكر 
هي اإحدى هذه الآيات والتي يبين فيها الباري عز وجل اأثر من اآثار 
النا�س  بذلك جذب محبة  واأعني  ال�سالح،  بالعمل  الإيمان  اقتران 

ل�ساحبهما.
ال�سيرازي  مكارم  نا�سر  ال�سيخ  العظمى  اهلل  اآية  تعبير  وح�سب 
في  يقول  خارقة،  جاذبية  ال�سالح  والعمل  لالإيمان  فاإن  اهلل  حفظه 

تف�سيره »الأمثل«: )لقد راأينا باأم اأعيننا كثيرًا من هوؤلء الأتقياء عندما يحين اأجلهم ويرتحلون عن هذه الدنيا، 
فاإن النا�س يبكونهم، بالرغم من اأنهم لم يكن لهم من�سب ول مركز اجتماعي، ولكن النا�س ي�سعرون بفقدهم، 

ويعتبرون اأنف�سهم �سركاء في م�ساب هوؤلء وعزائهم(.
لقد ع�سنا هذه المعاني عند تقبلنا العزاء لوفاة المرحوم الوالد �سيد خلف البهبهاني رحمه اهلل )وهو �سيد خلف 
بن �سيد عبداهلل بن �سيد اآقا بن �سيد اأحمد بن �سيد عبدالر�سا بن �سيد ها�سم بن �سيد عبداهلل البالدي البحراني 
البهبهاني بن �سيد علوي عتيق الح�سين بن اآية اهلل �سيد ح�سين الغريفي(، حيث اأفا�س علينا المعزون م�سكورين 
م�ساعرهم النبيلة والكريمة تجاه المرحوم، بل كنا ن�سعر بها حتى في حياته، فالكثير منهم لم يخفوها عند لقائه 
اإن  اآخر: )ما  اأراه(، ويقول  اأرتاح عندما  اأحد هوؤلء الكرام يقول: )كنت  اأحدنا عنه حال غيابه.  اأو عند �سوؤال 

ي�سيبني هم وغم وذهبت اإلى م�سجد المزيدي لأراه واأجال�سه واأحادثه اإل وزال عني الهم والغم(.   
وهذه الم�ساعر لم تكن فقط من اأبناء جيله، لأنه لم يبق منهم اإل النزر الي�سير، رحم اهلل المتوفين منهم وحفظ 
الباقين، فالوالد رحمه اهلل عا�س قرنًا من الزمان ق�ساها كلها في طاعة اهلل �سبحانه، بل اأغلب تلك كانت ممن 
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هم في عمر اأبنائه واأحفاده، لأنه رحمه اهلل بطيب �سريرته وحلو مع�سره وتوا�سع اأخالقه كان يجال�س الكل، 
يوؤن�سهم ويوؤن�سونه، والعديد من هوؤلء حدثونا عن ذكرياتهم معه رحمه اهلل واقترحوا علينا توثيق �سيرته.

والمعنى العام للعمل ال�سالح ي�سمل جميع الأعمال التي يتقرب بها العبد اإلى خالقه، �سواء المفرو�سة منها 
اأو المندوبة اأو تلك التي فيها منفعة للنا�س، وكلما اجتهد العبد في اإتيان هذه الأعمال من حيث الأداء والكم 

كلما انعك�س هذا على جاذبية �سخ�سيته.
 ،u وطبعًا في مقدمة هذه الأعمال ال�سالة وهي عمود الدين، ومن الأعمال ال�سالحة اإحياء اأمر اأهل البيت
التي كان يواظب  ال�سالحة  الأعمال  الوالد رحمه اهلل من �سمن  التي تميز بهما  الأعمال  العمالن من  وهذان 
عليها.. هذا كله  م�سافًا  اإلى �سبره عند البتالء، ون�ساأل اهلل له القبول واأن تكون من الباقيات ال�سالحات في 

ميزان اأعماله.
❁ �سالته:  

لم يكن الوالد رحمه اهلل يحر�س على ال�سلوات المفرو�سة فقط، بل والم�ستحبة منها اأي�سًا، ولم يكن ي�ستثقل 
�سالته وينقر فيها كنقر الغراب، بل كان ينتظرها ب�سوق ويوؤديها باطمئنان، ولم يكن م�ستخفًا بها، ولكنه تعّلم 

وعّلم وَعِمل باأحكامها.
لقد األزم الوالد رحمه اهلل نف�سه �سواء في الح�سر اأو في ال�سفر بمجموعة من الأعمال مندوبة التي تحولت 
لديه اإلى �سبه فرائ�س، اإن فّوت منها �سيئًا ـ ومن النادر اأن يكون ـ وذلك اإما لمر�س اأو غلبة �سلطان النوم، تاأ�سف 
وتح�سر. وكانت الوالدة رحمها اهلل اأي�سا ت�ساركه في هذه ال�سفة، فقد كانا في الجانب العبادي وجهين لعملة 
واحدة. وعلى �سبيل المثال كان يوم الجمعة بالن�سبة اإليهما يومًا مميزًا يتحول اإلى عيد حقيقي، يبدءانه بُغ�سل 
الجمعة ثم �سالة جعفر الطيار ثم قراءة دعاء الندبة ثم يذهب الوالد اإلى الم�سجد وتبقى الوالدة على �سجادتها 

لحين بلوغ موعد �سالة الظهر.   
والجو�سن  الجامعة  والزيارة  كميل  كدعاء  الجنان(  )مفاتيح  كتاب  في  الواردة  الأدعية  من  قراآه  ما  ولكثرة 
والندبة، حفظا ال�سفحات وا�ستغنيا عن الفهر�س، واأتذكر اأن الوالدة في بع�س الأحيان كانت تطلب من اأحدنا 
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الزيارة دون  فاإن تاأخر باحثًا عنها في الفهر�س تناولت منه الكتاب وا�ستخرجت  الزيارة الجامعة،  اأن يقراأ لها 
الرجوع اإلى الفهر�س، وعندما يخطئ اأحدنا في القراءة ت�سّحح له الخطاأ، وكم كنا نراهما رحمهما اهلل يتناف�سان 
على ختم القراآن الكريم، بل ويذّكر اأحدهما الآخر بالأعمال الم�ستحبة اإذا حل موعدها، كما وي�ستغفران اهلل 

اإذا فاتتهما واحدة من هذه الم�ستحبات، وخ�سو�سًا �سالة الليل.          
الجنان  ومفاتيح  الكريم  والقراآن  ال�سبحة  مع  الح�سينية  التربة  على  ت�ستمل  اهلل  رحمه  الوالد  �سجادة  كانت 
.uوالتقويم لمتابعة مواقيت ال�سالة وبع�س وريقات اقتطعها من التقويم التي تحوي على حكم اأهل البيت
من  م�سداقًا  كان  اهلل  رحمه  والوالد  ال�سالة(،  مواقيت  عن  �سيعتنا  )ا�ساألوا   :pالباقر محمد  الإمام  عن 
م�ساديق هذا الحديث، فقد كان يحفظ مواقيت ال�سالة، حتى غدا مرجعًا ُي�ساأل عنها، خ�سو�سًا �سالة الفجر، 
فقد كان ل ينام اإل ويقراأ التقويم ليتاأكد من وقت �سالة الفجر، لأنه كان ي�ستيقظ قبل الوقت ب�ساعة ون�سف 
ليقيم الليل بال�سالة والتهجد والدعاء اإلى حين بلوغ وقت �سالة ال�سبح، ولذلك كان غالبًا ما ينام قبل العا�سرة 

م�ساًء، وي�ستيقظ في اأغلب الأحيان بعد منت�سف الليل ب�سكل تلقائي دون الحاجة اإلى �ساعِة منّبه.
ولما كان من بين م�ستحبات �سالة الوتر ال�ستغفار لأربعين موؤمنًا، فاإنه كان يحتفظ بقائمتين اأو اأكثر �سّجل 
فيها الأ�سماء التي ي�ستغفر لها، وفي كل ليلة يقراأ قائمة من القوائم، كانت ت�ستمل على اأ�سماء العلماء والأرحام 
والأحبة من اأ�سدقائه ومعارفه. واأما عندما يحين وقت ال�سالة فاإنه ي�سلي بدًء نافلة ال�سبح، وبعد الفراغ منها 
اأهل  عن  المروية  الأدعية  بع�س  قراءة  ثم   oالزهراء بت�سبيحة  ويعقبها  ال�سالة،  ثم  الإقامة  ثم  الأذان  يقيم 

البيتu التي حفظ الكثير منها عن ظهر قلب ثم يتلو اآيات من القراآن الكريم. 
اأبنائه  اأ�سماعنا نحن  ياأتي بهذا كله ب�سوت عال وجهوري، وبنغمة خا�سة، ل زال �سداها يتردد في  وكان 
وتركت اأثرًا طيبًا وعميقًا في نفو�سنا، وكاأنه كان بهذا العمل يريد لنا اأن نتعلم منه ب�سورة عملية.. كنا نتذمر 
من ذلك ونحن في �سن المراهقة، وكانت الوالدة رحمها اهلل تخبره وتو�سيه اأن يخف�س من �سوته، اإل اأنه ما 
كان لي�ستجيب، وا�ستمر على ذلك حتى اعتدنا على �سوته الجهوري في �سالته، ثم اأحببناه، و ها نحن الآن 

وبعد فقده ن�ستاق اإلى تلك اللحظات. 
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اأما بقية الفرو�س اليومية فقد كان يوؤدي الغالب الأعم منها جماعة في الم�سجد، وكان يكرر اأن في ذهابه اإلى 
الم�سجد اأن�سًا له، وفي �سالة الجماعة ك�ْسف همه وغمه، وفي لقاء الموؤمنين فرحته. و الم�سجد الذي اعتاد 
الوالد رحمه اهلل وعّودنا نحن منذ �سغرنا على ارتياده هو م�سجد المزيدي، منذ اأن اأّمه عدد من اآيات اهلل وهم 
على التوالي ال�سيد جواد القزويني وال�سيد زين العابدين وال�سيد علي �سبر رحمهم اهلل جميعًا وقد�س �سّرهم، 

ومن بعد هوؤلء ال�سيد �سباح �سيد علي �سبر حفظه اهلل واأطال عمره بال�سحة والعافية.
اإلى الوظيفة في وزارة  والوالد رحمه اهلل كان يملك دكانًا في �سوق بن دعيج يبيع فيه الخ�سار قبل تحوله 
الكهرباء والماء في عام 1963 م، وقد ُعرف بالأمانة في تعامله، ولهذا كان مورد ثقة في ال�سوق، وقد حّدثنا 

اأكثر من �سديق اأن اآباءهم كانوا يحّر�سون عليهم عندما يبعثونهم ل�سراء الخ�سار اأن ي�ستروها من )ال�سيد( اأي 
�سيد خَلف ـ والدنا رحمه اهلل ـ و عندما يحين وقت ال�سالة كان رحمه اهلل اإما ُيبقي اأحَدنا في الدكان، اأو يغطي 
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واجهة الدكان بال�سراع ليذهب اإلى �سالة الجماعة في م�سجد المزيدي، حيث كان موقعه قريبًا من �سوق )بن 
دعيج(. 

ولم يكن يذهب فقط لل�سالة، بل كان يذهب ليتعلم ويعلم الأحكام الفقهية وعلوم اأهل البيتu، وتعّلم 
اأغلبه ذاتيًا، فلم يح�سر حلقات درا�سية، بل اجتهد هو في تعليم نف�سه من خالل  الوالد رحمه اهلل كان في 
قراءة الكتب والمنابر الح�سينية، فكان هذا عامل جذب للموؤمنين كي يجال�سوه وينهلوا منه الأحكام ال�سرعية 
وعلوم ومناقب اأهل البيتu، فما اإن يدخل الم�سجد حتى يجتمع الموؤمنون من حوله ليبداأ هو بالحديث 
والبيان، وهذا حاله، لي�س فقط في الم�سجد، بل حتى عندما نجتمع حوله، فجّل حديثه معنا ين�سب في هذا 

التجاه، وكما �سياأتي لحقًا.
كان رحمه حري�سًا على اأن ي�سبغ و�سوءه، واأن يبقى دائمًا على طهارة، فال يخرج من البيت اإل وهو متو�سئ، 
وفي الليلة الأخيرة من حياته في الم�ست�سفى كان يومئ بيده باأنه يرغب في الو�سوء، ولكن لم يتمكن من ذلك 
ل�سعوبة حركته ب�سبب الوهن الذي اأ�سابه، والأجهزة التي كانت مت�سلة باأنحاء من ج�سده، رحمك اهلل يا اأبانا 

وجعلك من الذاكرين، وممن تبي�س وجوههم يوم ت�سود فيه الوجوه.
:uاإحياوؤه اأمر اأهل البيت ❁

عن الإمام علي بن مو�سى الر�سا p اأنه قال: )اأحيوا اأمرنا رحم اهلل من اأحيا اأمرنا( ولما �سئل عن كيفية 
اإحياء اأمرهم قال: )تعّلموا علومنا وعّلموها للنا�س، فاإنهم لو �سمعوا محا�سن كالمنا لّتبعونا(.

ن�سمع  اأن عندما  لنا  فمن و�ساياه  وال�سالم..  ال�سالة  اأف�سل  بيته عليهم  واأهل  النبي  متيمًا بحب  الوالد  كان 
يبادره  �سفره  اأحدنا من  يعود  يا علي(، وعندما  بوليتك  الموؤمنون  اأفلح  )قد  نقول  اأن  بالأذان  الثالثة  ال�سهادة 
مت�سائاًل ما اإذا كان في البلد المق�سود اأحد من محبي واأتباع اأهل البيتu، ويفرح وتنفرج اأ�ساريره ب�سورة 
ملحوظة اذا اأجبناه بالإثبات، ثم ي�سرع بال�سوؤال عن اأحوالهم. كانت لجدته فاطمة الزهراءo محبة خا�سة 
لنا،  اأن يدعو  اأ�سماءنا �سكرًا هلل، وبهدف  المبارك، ومتى ما ذَكر  الكبرى هذا ال�سم  في قلبه، واختار لبنته 

توقف عند ا�سم فاطمة مكررًا هذه العبارة: )فاطمة اأي فاطمة(. 
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ومثال اآخر عن هذا الحب المتيم اأنه  في مر�سه الأخير قبل ثالثة �سنوات من وفاته بقى طريح ال�سرير اإلى ما 
يقارب ال�سهر، اإذ اأ�سيب بالتهاب رئوي حاد، وبعد اأن منَّ اهلل عليه بال�سفاء وخرج من الم�ست�سفى، فقد قدرته 
على الكالم، وكان علينا م�ساعدته في ا�ستعادة قدرته على الكالم، وكان ال�سبيل اإلى ذلك هو تذكيره بما كان 

قد حفظه.   
فكان اأكثر ما يتفاعل ويتجاوب معه العدد الكبير من الأبيات ال�سعرية في مدح النبي واأهل بيته عليهم اأف�سل 
ال�سالة وال�سالم التي حفظناها عنه وتربينا عليها، لكثرة ترديده لها و قراءتها علينا، وكنا اإذا نقراأ مطلع الق�سيدة 

يكملها هو معنا بن�سوة وتفاعل ويهز راأ�سه، ومنها اأبيات اأبي يعقوب الن�سراني التي يقول فيها:
نابتـة الخلـد  فـي  دوحـة  حبـذا  �سجريـا  من  الخلد  في  نبتت  مثلها  ما 
فاطمــــة والفرع  اأ�سلها  الب�ســــرالم�سطفى  �سيـــد  علي  اللقـــاح  ثم 
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ثمــر لهــا  �سبطاهـــا  بالثــمروالها�سميــان  الملتف  الـورق  وال�سيعــة 

ت�سعة وع�سرين  الفار�سية، هي عبارة عن  باللغة  ق�سيدة  و رددها عن ظهر غيب  التي حفظها  الق�سائد  ومن 
 ،uبيتًا من المناجاة وال�ستغفار هلل �سبحانه، في كل بيتين من هذه الق�سيدة يمتدح واحدًا من اأهل البيت
اأن  اإلى  اأف�سل ال�سالة وال�سالم  اآله  وينهي البيتين بـعبارة: )اأ�ستغفر اهلل العظيم(، يبداأ بر�سول اهلل عليه وعلى 
ينتهي بالإمام الحجة عجل اهلل تعالى فرجه، وكان الوالد رحمه اهلل يرددها ب�سوت جهوري، وعند ال�ستغفار 

نردد نحن معه ب�سوت عال، ومطلع الق�سيدة هي: 

م�سطفى بحـــق  رب  جـــــزايا  روز  �ســــافع  اآن 
وَكنــاه زع�سيـــــان  العــظــــيمبَكذر  اهلل  اأ�ستغـــفــر 
نجــف �ســاه  علي  �ســرفحـــق  اإيــوان  �ســــدر  اآن 
لتف �سـد  بع�سيــان  العظـــــــيمعمرم  اهلل  اأ�ستغفـــــــر 

ويمكن ترجمة الأبيات ال�سابقة كالتالي:

الم�سطـفى بحـــق  رب  الجـــــزاءيا  يـوم  �سفيـــع 
والآثــام المعــا�سي  العظيــــــماغفـر  اهلل  اأ�ستغـفــــــر 
النجــف �سيِد  عليٍّ  ـــــــرفبحــق  ال�سَّ بــالِط  �سّيـــــِد 
بالمعا�ســي عمري  العظـــــــيماأتلفت  اهلل  اأ�ستغفـــــــر 

وحبه هذا لم يكن من النوع الجامد الذي ل يحرك �ساكنًا في �سلوك المحب، بل هو من ذلك النوع الذي 
يدفع �ساحبه اإلى العمل، ويجعله �سعلة من الن�ساط في تعلم وتعليم علوم اأهل البيتu، في البيت وفي 

الم�سجد وفي حمالت الحج وفي مقر عمله بوزارة الكهرباء والماء، وهذا ديدنه اأينما حل وارتحل.   
ولذلك كان محبًا للعلماء ومجال�ستهم لي�ستفيد منهم بمبادرته في �سوؤالهم، وكان يرى فيهم الخير والبركة، و 
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كان يحثنا على ذلك وي�سعد عندما يرانا برفقة اأحد العلماء، وكان يقول: اإذا لم يكن العالم متفقهًا فلي�س بعالم، 
وقد اعتاد عند مجال�سة اأحدهم اأن يختبره في الم�سائل الفقهية. وفي اإحدى مجال�سه مع �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل رحمه اهلل �ساأله �سوؤاًل فقهيًا فاأجابه ال�سيد، ف�ساألنا نحن الوالد اإن كان الجواب 
�سحيحًا فاأجاب بنعم، فقلنا لل�سيد اأن هذا ال�سوؤال كان اختبارًا، فتب�سم ال�سيد ف�سل اهلل رحمه اهلل، علمًا باأنه 

كانت تربط الوالد بالمرجع الراحل عالقة ود وتقدير منذ �سنوات طويلة.
كان كثيرًا ما يكرر ق�سة ذلك العالم الذي يذهب لياًل اإلى خباز ويجل�س عنده اإلى اأن ينتهي الخباز من عمله، 
ولكن هذا العالم ل ي�ستري منه خبزًا، ولما �ساأله الخباز عن ال�سبب اأجابه باأنه ياأتي اإليه لياًل لي�ست�سئ بنار التنور 

للقراءة والمطالعة، وكان يكرر هذه الق�سة ليحثنا على العلم والتعلم والمطالعة.   
وكما ذكرت م�سبقًا فاإن الوالد رحمه اهلل اجتهد في تعليم نف�سه من خالل قراءة الكتب وح�سور المجال�س 
الح�سينية، فقد كان يحر�س على اقتناء الكتب التي تتحدث عن اأهل البيتu، وكان من هذه الكتب ما 
هو باللغة العربية و منها ما هو بالغة الفار�سية، وكثيرًا ما كنا نراه على عادته يقراأ وهو م�سطجع وقد لب�س نظارته 
ويدّون بع�س ما يقراأ لُيحّدث به فيما بعد في مجال�سه، و اإذا زار اأحدنا في بيته ينظر في كتبنا فاإذا اأعجبه كتاب 

ا�ستعاره، ونحن نعلم اأنه لن يعيده، فنمازحه ونقول له: )ا�سرب عليه(. 
وبمنا�سبة الحديث عن العلم والكتاب والقراءة، اأتذكر اأنه رحمه اهلل كان يبحث عن كتاب متخ�س�س في 
اأبي طالبp، وهو الذي طالما تغنى وترنم ب�سجاعته، وفي اإحدى  اأمير الموؤمنين علي بن  �سجاعة الإمام 
لقاءاته ب�سماحة ال�سيخ علي ح�سن اإمام م�سجد �سيد ها�سم بهبهاني �ساأله عما اإذا كان مطلعًا على كتاب في هذا 
الإطار، فكان هذا ال�سوؤال هو المحرك ل�سماحته لإعداد كتاب يتحدث فيه عن �سجاعة الإمام اأمير الموؤمنين 
علي بن اأبي طالبp، فكان كتابه الرائع )ل فتى ال علي( الذي طبع مرتين ) 2000 ن�سخة ( في الكويت، 
وثالثة في بيروت، ون�ساأل اهلل العلي القدير اأن يكون هذا الكتاب �سدقة جارية لكليهما، ال�سائل رحمه اهلل، 

والمجيب حفظه اهلل ورعاه ووفقه لما يحب وير�سى.   
واأما المجال�س الح�سينية فقد كان يحر�س منذ نعومة اأظفارنا على ا�سطحابنا اإليها، وفي الكثير من ليالي محرم 
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و�سفر كان ل يكتفي بمجل�س واحد بل يذهب اإلى اأكثر من مجل�س، وكانت الح�سينية الجديدة )الخزعلية( 
هي المجل�س الرئي�سي له، وكان الذي يرتقي المنبر فيها عميد المنبر الح�سيني ال�سيخ اأحمد الوائلي رحمه 
اهلل، و من الخطباء الح�سينيين الذين كان كثيراً ما يتردد على منبرهم هو ال�سهيد ال�سيد جواد نجل اآية اهلل �سيد 
علي �سبر رحمهما اهلل، فقد كان يقراأ في الجعفرية القديمة وفي اآل يا�سين والعبا�سية، كما كان رحمه اهلل يتردد 

كثيرًا على ح�سينية )الأمير( في منطقة كيفان.
الوهن  اأخذ منه  العمر عتيًا، وقد  بلغ من  اإل قبل وفاته بثالث �سنوات حين  المجال�س  الوالد هذه  لم يقطع 

ماأخذه، عندها اكتفى باأن يذهب اإلى مجل�س ح�سيني واحد في بع�س الليالي فقط.
اأينما حل  اأن هذا كان ديدنه  اأمَرهم، وكما ذكرت  اإحياءه  اأما عن   ،uالبيت اأهل  لعلوم  تعلمه  هذا عن 
اأن  البيتuمنذ  اأهل  ليحدثنا عن علوم ومناقب  فقد كان يجمعنا  اأ�سرته،  بذلك في محيط  بداأ  وارتحل، 
كنا طالبًا في المرحلة البتدائية، وفي حينها لم تكن و�سائل الت�سال والإعالم متوفرة ومتقدمة لت�سغلنا عن 
مجال�سة الوالدين كما هو الحال في اأيامنا هذه، وحتى عندما كبرنا لم يترك هذا العادة، بل اأ�ساف اإليها اأ�سلوبًا 
اآخر وهو اإطالعنا على بع�س الفقرات التي يقروؤها في الكتب، فعندما نذهب لزيارته يخرج لنا كتابًا ويفتح 

ال�سفحة التي يكون قد ثبتها بق�سا�سة ورق، وي�سير اإلى الفقرة التي يريدنا اأن نطلع عليها.   
وكثيرًا ما كان يتبارى معنا في الم�سائل الفقهية، وكثيرًا ما تكون الغلبة له رحمه اهلل، وكان كل منا يحر�س 
على تح�سير الم�سائل ال�سعبة ليتغلب بها على الآخر، وعندما يبداأ النقا�س وي�ستد وعادة ما يكون ذلك في 
اجتماع الأ�سرة م�ساء يوم الخمي�س وتظهر الغلبة لنا، كنا نمازحه ونقول له ل تغ�سب اإذا تحدث العلماء، فكان 

ي�سحك ويقول لنا: )ما عندكم �سالفة(.
في اإحدى الليالي عندما كان موظفًا في وزارة الكهرباء والماء، فوجئنا به عائدًا من عمله مبكرًا على غير 
عادته، وذهب مبا�سرة وتو�ساأ و بداأ يبحث في القراآن الكريم، وعندما �ساألناه عن ال�سبب اأخبرنا باأن نقا�سًا دار 
مع رفاقه في العمل، وقد تحّدوه باأن كلمة )حمار( لم ترد في القراآن الكريم، بينما  اأكد هو لهم باأنها قد وردت 
فيه، ولكن ال�سورة لم تكن حا�سرة في ذهنه، فجاء ليبحث عنها ويبرهن لهم �سحة كالمه، وح�سل هذا مرارًا 
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وتكرارًا خ�سو�سا في مجال بيان مقام اأهل البيتu ومناقبهم والفروقات المذهبية، لأنه كان يبادرهم هو 
في ذلك، وهم يطلبون منه الحجة والبرهان، فين�سط بذلك، وقد اأك�سبه هذا بالإ�سافة اإلى توا�سع خلقه محبَة 

واحترام رفاقه في العمل.   
)الحاج كاظم عبدالح�سين( وحملة  التوحيد  الحج، حملة  المزيدي وفي حملتي  اأما مجال�سه في م�سجد 
الإيمان )الحاج اأ�سعد خريبط( فقد كانت �ساملة جامعة متنوعة ل ُتمل، ولهذا كانت ت�ستقطب جميع الفئات 
العمرية، فهي عبارة عن بيان اأحكام الأعمال الواجبة والم�ستحبة، وذكر مناقب اأهل البيتu وف�سائلهم 

والق�سائد التي ُنّظمت فيهم، كما كان يروي لهم بع�س اللطائف والحوادث التاريخية، يقول العم الحاج كاظم 
عبدالح�سين حفظه اهلل وكذلك بع�س الأ�سدقاء الأحبة اأن وجود والدكم معنا في الحملة بركة.
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❁ �سبره:

اهلل  بق�ساء  را�سية  ونف�س  مطمئن  بقلب  كلها  تلقاها  حياته،  في  عديدة  بابتالءات  اهلل  رحمه  الوالد  اأ�سيب 
تقارب  لمدة  ال�سرير  األزمته  �سحية  وعكة  به  األّمت  1962م  عام  ففي  وعال،  جل  اإليه  ذلك  محت�سبًا  وقدره، 
ال�ستة اأ�سهر، �سافر على اإثرها اإلى طهران للعالج، وهناك اأجريت له عملية جراحية ا�ستوؤ�سل بها ثلث معدته، 
وب�سبب هذا باع م�سدر رزقه الوحيد، دكانه في �سوق بن دعيج، وبعد اأن منَّ اهلل عليه بال�سفاء توظف في الوزارة 

الكهرباء والماء.
وفي عام 1968 م ُفجع بوفاة ابنه الأكبر من الذكور المرحوم �سيد عي�سى وهو في ريعان �سبابه ب�سبب الف�سل 
الكلوي )لم يتجاوز الع�سرين من عمره(، ولم يم�س اأربعون يومًا على وفاته حتى اأ�سيب الوالد بك�سر في يده 
اليمنى على اأثر وقوعه من الحافلة وهو في طريقه اإلى النجف الأ�سرف، فاأجريت له عملية جراحية اأبقته في 
م�ست�سفى العظام ما يقارب الثالثة اأ�سهر، وت�سببت له هذه الإ�سابة بعاهة م�ستديمة في تلك اليد الم�سابة.ثم 
ُفجع لحقًا بوفاة عزيزين اآخرين، ففي عام 1999م توفيت الوالدة رحمها اهلل،  وفي عام 2011م توفيت ابنته 

العلوية مع�سومة رحمها اهلل التي كانت ترعاهما، ولقد وفت وكفت في ذلك.
❁ مع اهلل �سبحانه:

والدنا .. والدتنا.. رحمكما اهلل تعالى برحمته الوا�سعة، فقد حلقتما في رحاب القرب اإلى اهلل، ومالأتما 
حياتكما بالعطاء الخال�س لوجهه.. واأف�ستما على الأجواء التي كنا ن�سارككما فيها روحانية و�سفاء.. وعلمًا 
ومعرفة.. حتى اإذا �سلب عودنا، وانطلقنا بقوة في الحياة، م�ستمدين منكما روحية الجد والجتهاد، وا�ستقل 
اإعداد  اقترب، واأن عليكما  الرحيم قد  بالغفور  اللقاء  اأن يوم  اأدركتما  كل واحد منا في حياته الجتماعية.. 
العدة لذلك اليوم العظيم.. فزادت اأوقات النقطاع في العبادة، و�سويعات تالوة كتاب اهلل، وخلوات الدعاء 
اأن  الأوقات دون  اأن ندخل عليكما في مختلف  ندر  وال�سيرة، حتى  والفقه  العلم  منابع  والمناجاة، ومطالعة 
نراكما في حال تالوة اأو دعاء اأو مطالعة.. وكان لل�سبحة في اأيديكما ق�سة ع�سق لذكر اهلل، لم ُتعرف لها نهاية 

اإل حين ودعتما هذه الحياة الفانية.   
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ولم يكن �سفركما ا�ستثناء، فقد كان ُجّله اأما للحج اأو العمرة اأو زيارة العتبات المقد�سة في ايران و�سوريا، 
وكم كنا نراكما تتح�سران لعدم تمكنكما زيارة العتبات المقد�سة في العراق، وذلك للظروف ال�سيا�سية والأمنية 
ال�سائدة حينذاك في المنطقة، وفي اأول زيارة لهما للنجف الأ�سرف بعد انقطاع، عّينا قبريهما في وادي ال�سالم 
نزل  الزيارات،  اإحدى  ابنهما �سيد عي�سى، وفي  قبر  بالقرب من   p الموؤمنين  اأمير  الإمام  ليجاورا جدهما 

الوالد في قبره وبعد اأن نام فيه ب�سع دقائق  تلى ما تي�سر له من اآيات القراآن الكريم.
اإن كل هذا الإقبال على اهلل لم ين�سكما اأو يمنعكما من التمتع بح�ساد زرع عمركما الذي ا�ستركتما برعايته، 
اأبنائنا قرة عين لكما، تالعبانهم وت�ستاأن�سان بهم،  وهم الأبناء والأحفاد، فقد كانت زيارتنا يوم الخمي�س مع 

والوالد كعادته يحّدثهم ويت�سابق معهم ببع�س الألغاز.
لقد �سبق هذا التفرغ الكامل والنقطاع اإلى اهلل اأمر اآخر لم َتـِنـيا فيه، فقد كان �سغلكما ال�ساغل ـ مع عبادة 
وال�سالح  الهداية  الى طريق  باأيدنا  لالأخذ  ما عندكما من جهد  اأق�سى  بذلتما  ورعايتنا، ولأجله  تربيتنا  ـ  اهلل 

ومحبة محمد واآل محمد عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم، وفي هذا كنتما لنا م�سداق قول ال�ساعر:  
�َسـِرَبْت اإنها  اأّمي  اهلل  َب  عــذَّ ــبِنل  ُحـــبَّ الـو�ســـيِّ وغّذْتِنــيِه باللَّ
َح�سٍن اأبا  َيهَوى  والٌد  لي  رُت ِمن ذي َو ذا اأْهوى اأبا َح�سِنوكان  ف�سِ

واآمن  اآن�س وح�ستهما،  اللهم  العاقبة..  بح�سن  ولنا  القبول،  لكما  اهلل  ون�ساأل  الجزاء،  عنا خير  اهلل   فجزاكما 
مع  واإيانا  واح�سرهما  �سواك،  بها عن رحمة من  ي�ستغنيان  اإليهما رحمة  واأ�سكن  روعتهما، و�سل وحدتهما، 

محمد واآل محمد.. اإله الحق اآمين.    
                                                                                                                             اأبناء �سيد خلف البهبهاني
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كلمة املؤلف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي ل يبلغ مدحته القائلون، ول يح�سي نعماءه العادون، ول يوؤدي حقه المجتهدون، وال�سالة 
وال�سالم على �سيد اأنبيائه وخاتم ر�سله و�سفوة خلقه حبيب قلوبنا وطبيب نفو�سنا اأبي القا�سم محمد بن عبداهلل 

وعلى اآله المنتجبين الطيبين الطاهرين.
الأحكام  �سواء من حيث  ال�سالة،  بمو�سوع  اخت�ست  التي  بالموؤلفات  ثرية  الإ�سالمية  المكتبة  اأن  ل�سك 
ال�سرعية المتعلقة بها وبمقدماتها كالو�سوء والتيمم والطهارة وال�ستقبال.. اأو بالجوانب الروحية والمعنوية 
تزّين  التي  وال�سنن  الآداب  في  اأو  الم�سلين..  و�سلوك  نفو�س  في  تحقيقها  على  وتعمل  ال�سالة  تثريها  التي 

ال�سالة وما يعقبها من دعاء وذكر هلل جل وعال. 
اللغة  حيث  ومن  العر�س،  طريقة  حيث  من  مختلف،  باأ�سلوب  ذلك  كل  ليقدم  ياأتي  الكتاب  هذا  اأن  اإل 
بحيث  �سنًا،  اأكبر  هم  وَمن  ال�سباب  جيل  مع  يتنا�سب  بما  وذلك  والجداول،  بال�سور  والتدعيم  الم�ستعملة، 
تكون المادة العلمية مب�سطة ومق�ّسمة لتي�سير ا�ستيعاب م�سمونها وتفا�سيلها، دون اأن ي�سبب ذلك اإخالًل في 

الم�سمون العلمي للم�سائل ال�سرعية.
والتيمم  والُغ�سل  الو�سوء  باب  في  جدًا  الكثيرة  الم�سائل  عر�س  في  الخت�سار  اإلى  بالطبع  ا�سطررت  وقد 
وال�سالة، فلم يكن الهدف من ذلك تقديم كل الم�سائل التي تناولتها الر�سائل العملية لمراجع الدين حفظهم 

اهلل، بل كان الغر�س هو تقديم مادة علمية تعر�س لأهم الم�سائل المتعلقة بهذه الأبواب.
اأبتعد قدر الإمكان عن الم�سائل الخالفية  اأن  اأعتمد على فتاوى مرجع تقليد بعينه، وحاولت  اأنني لم  كما 
بينهم، وتقديم الم�سائل التي يتفق كثير من الفقهاء ب�ساأنها، وذلك بغر�س تحقيق الفائدة للموؤمنين بغ�س النظر 
عن تقليدهم. وقد اأ�سرت في بع�س المواقع اإلى وجود اختالف كبير بين الفقهاء في م�ساألة ما، بغر�س اأن يعود 

المكلف اإلى فتوى مرجعه بهذا الخ�سو�س ليعمل وفق تكليفه في الم�ساألة.
العبادة واآدابها من خالل بع�س الإ�سارات  اإلى دمج فل�سفة  بالمادة الفقهية، بل وعمدت  اأكتِف  اإنني لم  ثم 
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واللتفاتات التي تحاول اأن ُتكامل روؤيتنا حول ال�سالة والهدف من ت�سريعها واإقامتها. كما ودّعمت الأبواب 
المختلفة بمجموعة من الآيات القراآنية والأحاديث ال�سريفة  بما يقّرب الفكرة اأو الم�ساألة المطروحة. 

اأبناء المرحوم ال�سيد خلف البهبهاني، وبناء على  اإن هذا الكتاب ياأتي ا�ستجابة لطلب الإخوة الأكارم من 
اإلى ر�سوانه لجميع من �ساهم في  اأن يكون و�سلًة  رغبة والدهم رحمه اهلل قبل وفاته، واأ�ساأل الباري �سبحانه 
اإعداده واإخراجه اإلى النور بهذه ال�سورة، كما واأ�ساأله تعالى اأن يكون �سببًا لفتح قلوب غير الم�سلين للهداية 
البركات  الم�سلمين، ونزول  قلوب  النور في  اإ�سعاع  الدين، وهي عموده، ومركز  قوام  بها  التي  ال�سالة  اإلى 
عليهم، وتحقيق ر�سا الرب جل وعال.. واأن يكون مرجعًا مفيدًا لمحبي ال�سالة والمت�سوقين لال�ستزادة من 
المعارف المتعلقة بها، على م�ستوى الأحكام والآداب والعطاءات المعنوية التي تفي�س بها.. ومن هنا جاء 
ا�سم الكتاب الذي تم اختياره بعد ت�ساور مع بع�س الإخوة الأعزاء، حيث اأريد له اأن يكون ملفتًا وم�سوقًا لقراءته 
وتناغم مع حقيقة ال�سالة التي هي طريق �سعادة الإن�سان في الدنيا والآخرة اإن اأح�سن الإن�سان التعامل مع هذه 
العبادة التي تالزمت مع دين اهلل عبر الع�سور مهما اختلفت ال�سرائع، ومهما تغايرت في ال�سورة والم�سمون 
والكلمات، فهي تبقى الطريق الأهم لالرتباط باهلل �سبحانه والتوا�سل معه في حالة عروج للروح المفتقرة اإلى 

الطماأنينة {اَلِّذيَن اآَمُنوا َوَتْطَمِئّن ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهلِل األ ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئّن اْلُقُلوُب})الرعد:28(.
واأخيرًا اأتقدم بال�سكر الخا�س لالأخ الكريم ال�سيد مح�سن �سيد �سبر، وال�ساب الموؤمن ال�سيد ح�سين المو�سوي 
لم�ساهمتهما في مجال الت�سوير. اللهم تغمد الفقيد الراحل ال�سيد خلف البهبهاني بوا�سع رحمتك، واأجزل 
العطاء لأبنائه الذين بّروه بهذا العمل وبما �سواه، وتقبل مّنا هذه الب�ساعة المزجاة، وامنحنا الر�سا والقبول، 

وح�سبنا ذلك ذخرًا يوم نلقاك يا رحيم يا غفور.
                                                                                         ال�سيخ علي ح�سن غلوم علي ـ الكويت

                                                                                          في الذكرى ال�سنوية للمولد النبوي المبارك
                                                                                    17 من ربيع الأول 1435 هـ
                                                                                   الموافق 18 يناير 2014 مـ

كلمة املؤلف
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ملاذا نصلي

لماذا ال�سالة

َنُعوَن} اَلَة َتْنَهى َعْن اْلَفْح�َساِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اهلِل اأَْكَبُر َواهلُل َيْعَلُم َما َت�سْ { اإَِنّ ال�سَّ 1
الِة َكَمَثِل نَْهٍر ِبَباِب َرُجٍل َغْمٍر َعْذٍب َيْقَتِحُم ِفيِه ُكَلّ َيْوٍم  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اإِنََّما َمَثُل ال�صَّ

َخْم�َس ِمَراٍر َفَما َتَرْوَن َذِلَك ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه؟ 2
الَة ِلتطِهيرهم ِمَن الِكبِر . رِك وال�سّ عن الإمام علي p: اأَوَجَب اهلل الإِيماَن ِلَتطِهيِر الّنا�َس ِمَن ال�ِسّ 3

الُة، اإْن ُقِبلْت ُقِبَل ما  عن الإمام جعفر ال�سادق p: اأَّوُل ما ُي�ساأُل الَعبُد َيوَم الِقياَمِة ِفي ال�سّ
ْت ُرَدّ ما �ِسواها. �ِسواها، واإْن ُرَدّ 4

لل�سالة بالإ�سافة اإلى �سروط ال�سّحة �سروط للقبول ، وبتعبير اآخر �سروط للكمال ، وتعتبر 
رعاية تلك ال�سروط عاماًل موؤّثرًا لترك الكثير من الذنوب.

اَر. َباحًا َواإِْن َماَت َدَخَل الَنّ ْرَبِعيَن �سَ الٌة اأَ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: َمْن �َسِرَب اْلَخْمَر َو�َسِكَر َلْم ُتْقَبْل َلُه �سَ

اَلَة َواآُتوا  الِة فقال: {اأَِقيُموا ال�سَّ كاَة بال�سَّ عن الإمام محمد الباقرp: اإنَّ اهلل َتبارَك وَتعَالى َقرَن الزَّ
الَة. ُه َلم ُيِقم ال�سَّ كاَة َفَكاأنَّ الَة َوَلم ُيوؤِت الزَّ َكاَة} فَمن اأََقاَم ال�سَّ الَزّ

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: َمن اأَكَل لقمَة حرام لم ُتقَبل لُه �سالٌة اأرَبِعيَن َليلًة.
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اإن من�ساأ هذا ال�سوؤال ت�سّور اأّن ال�سالة كجرعة الدواء الم�ساد لل�سداع، 
فكما اأّن تناوله يزيل ال�سداع من الراأ�س، فكذلك اأداء ال�سالة يزيل 

الفح�ساء والمنكر من ال�سلوك.
وهذا خطاأ في الت�سور.. لأن العالجات ال�سلوكّية تقّدم لالإن�سان دوافع 

معّينة تجعله يرّجح ـ باإرادته ـ لونًا من ال�سلوك وي�ستبعد لونًا اآخر.

ملاذا نصلي

اإّن ال�سالة ل تجعل الإن�سان مقيدًا م�سلوب الإرادة ، ول مجبرًا 
على ترك الفح�ساء والمنكر، واإّل لما ا�ستحق الثواب، بل تهيئ في 

نف�سه الدوافع ال�سالحة التي تدفعه لترك الفح�ساء والمنكر، ولذا 
عّبرت الآية بـ )تنهى( ولي�س بـ )تمنع(.

ال�سالة غنية بالدوافع النف�سّية ال�سالحة لإبعاد الإن�سان عن الفواح�س والمنكرات، وهي دوافع تقع تحت 
اختيار الإن�سان واإرادته، وتتوّقف ا�ستفادتها من ال�سالة على تفّهم المرء ل�سالته، وخ�سوعه عند اأدائها، 

فمثل هذه ال�سالة الواعية المتجاوبة، هي التي تنهى عن الفح�ساء والمنكر.

اإّنا نرى بع�س الم�سّلين يرتكبون من الفواح�س والمنكرات ما ل يرتكبه 
بع�س تاركي ال�سالة!  فكيف ل تنهاهم ال�سالة عن الفح�ساء والمنكر؟!

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: يا اأبا ذر، ركعتان مقت�سدتان في 
تفّكر، خيٌر من قيام ليلة والقلب لٍه.

عن الإمام ال�سادقp: اإذا 
�سّليت �سالة فري�سة ف�سّلها لوقتها 

�سالة موّدع يخاف اأن ل يعود اإليها اأبدًا، 
رف ب�سرك اإلى مو�سع �سجودك،  ثّم ا�سْ

فلو تعلم َمن على يمينك و�سمالك 
لأح�سنت �سالتك ، واعلم اأّنك بين 

يدي من يراك ول تراه.

ما �سورة ال�سالة التي يمكنها اأن تحقق للم�سلي ذلك؟

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: ل يزال ال�سيطان َذِعرًا من الموؤمن، ما 
حافظ على مواقيت ال�سلوات الَخم�س، فاإذا �سيعهّن؛ 

اجتراأ عليه فاأدخله في الَعظائم.
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ترك الصالة وتضييعها

ُخلق الإن�سان من اأجل اأن يتكامل في هذه الحياة، لينال ر�سوان اهلل في الآخرة، ول يتحقق 
له ذلك اإل من خالل الرتباط باهلل. واأف�سل و�سيلة لالرتباط باهلل هي ال�سالة.

اأداء ال�سالة بتوجه قلبي تام وخ�سوع ووقار، بال ا�ستعجال ول غفلة، من و�سائل 
تحقيق ال�سالة لغاياتها.

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: َما َبْيَن اْلُم�ْصِلِم َوَبْيَن 
ِة  اَلِة اْلَفِري�صَ اأَْن َيْكُفَر اإَِلّ َتْرُك ال�صَّ
َيَها. ِلّ داً اأَْو َيَتَهاَوَن ِبَها َفاَل ُي�صَ ُمَتَعِمّ

اَلِتَك  عن الباقرp: َل َتَتَهاَوْن ِب�صَ
ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِعْنَد َمْوِتهِ: َلْي�َس   ِبَيّ َفاإَِنّ الَنّ

اَلِتِه. ِمِنّي َمِن ا�ْصَتَخَفّ ِب�صَ

ملسو هيلع هللا ىلص: لُكِلّ �َصْي ٍء َوْجٌه  ِبَيّ عن الَنّ
اَلُة َفاَل َي�ِصيَنَنّ  َوَوْجُه ِديِنُكُم ال�صَّ

اأََحُدُكْم َوْجَه ِديِنِه.

َر  ا َح�صَ عن الإمام الكاظمp: َلَمّ
اأَِبَي اْلَوَفاُة َقاَل ِلي: َيا ُبَنَيّ اإِنَُّه َل َيَناُل 

اَلِة. �َصَفاَعَتَنا َمِن ا�ْصَتَخَفّ ِبال�صَّ

من  حرمانه  اإلى  م�سافًا  الإن�سان،  حياة  في  خطيرة  اآثار  ال�سالة  لترك 
رحمة اهلل، وترتب عذاب الآخرة.

اَلَة ِفي َوْقـِتَها  َلّى ال�سَّ َذا �سَ اِدقp: اإَِنّ اْلَعْبَد اإِ عن الإمام ال�سَّ
 ُ ًة َتُقوُل َحِفْظَتِني َحِفَظَك اهلٌلّ اَء َنِقَيّ َو َحاَفَظ َعَلْيَها اْرَتَفَعْت َبْي�سَ
َها ِلَوْقِتَها َو َلْم ُيَحاِفْظ َعَلْيَها اْرَتَفَعْت �َسْوَداَء ُمْظِلَمًة  ِلّ َو اإَِذا َلْم ُي�سَ

.ُ َيَّعَك اهلٌلّ ْعَتِني �سَ َيّ َتُقوُل �سَ

ْقَبَل  اَلِة اأَ ُجُل اإِلـى ال�سَّ عن اأمير الموؤمنين َعِلٌيp: اإَِذا َقاَم الَرّ
ِ اَلِّتي َتْغ�َساهُ.  َلْيِه َح�َسدًا ِلَما َيَرى ِمْن َرْحَمِة اهلٌلّ اإِْبِلي�ُس َيْنُظُر اإِ
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صالة الكسالى

 �سالة الُك�سالى هي : 
ال�سالة التي تفقد حرارتها 

العاطفّية والفكرّية، وتتحّول اإلى 
عمل جامٍد. وقد يكون الك�سل 
طبيعيًا وطارئًا ب�سبب الإرهاق 
الج�سدي اأو النف�سي، وهذا 

هّين.. ولكن الخطر في ك�سل 
النحراف الدائم !!

ك�سل النحراف خمول 
يّتخذ �سفة النفور وعدم 

الن�سجام مع ال�سالة، فيوؤديها 
ب�سورة �سكلية اأو رياًء، فتقترب 

من �سالة المنافقين:
الِة َقاُموا  {َواإَِذا َقاُموا اإَِلى ال�سَّ

ا�َس َول  ُك�َساَلى ُيَراُءوَن الَنّ
َ اإَلّ َقلياًل} َيْذُكُروَن اهلَلّ

تفّهم حقيقة ال�سالة 
ومدى �سرورتها، وا�سعر بها 
كم�سوؤولّية محّببة من اأجل 
م�سلحتك، ل من اأجل اهلل 

الغني، وحينها �ستجد اهلل في 
عونك.

غّير طريقة اأدائك لل�سالة 
فال يكون هّمك حينما تبداأ 
بها اأن تنتهى منها، وا�سعر اأّن 
اهلل ينظر اإليك في �سالتك، 

والمالئكة يوؤّمنون على دعائك 
وي�ستغفرون لك.

لتخرج ب�سالتك 
من �سالة الك�سالى 
اإلى �سالة الن�ساط:

عن الإمام جعفر ال�سادق p: واهلل اإّنه لياأتي على الرجل خم�سون �سنًة وما َقبل اهلل منه �سالة 
واحدة ، فاأّي �سيٍء اأ�سّد من هذا ؟! واهلل اإّنكم لتعرفون من جيرانكم واأ�سحابكم َمن لو كان ي�سّلي 

لبع�سكم ما قبلها منه ل�ستخفافه بها... اإّن اهلل ل يقبل اإّل الح�سن، فكيف يقبل ما ُي�سَتخّف به؟

عن الإمام محمد الباقر p قال : بينا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جال�س 
في الم�سجد، اإذ دخل رجل، فقام ي�سّلي فلم ُيتّم ركوعه ول 
�سجوده، فقالملسو هيلع هللا ىلص: نقٌر كنقِر الغراب، لئن مات هذا الرجل 

وهكذا و�سالته ليموتّن على غير ديني.
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كيف تحقق 
الخ�سوع

في ال�سالة 

حتقيق اخلشوع

منهج الهتمام: فكلما يكون اهتمام 
الإن�سان باأمر اأكثر، يكون انتباهه اإليه 

اأكثر، والعك�س �سحيح. وما لم يحول 
الإن�سان اهتماماته من )الأنا( اإلى )اهلل( 
ومن الدنيا اإلى )الآخرة( فلن يتمكن 
من اأداء ال�سالة مع الإقبال والخ�سوع.

اَلَة ل ُيْكَتُب َلُه �ُسد�ُسها ول ُع�ْسُرَها، واإنما ُيكَتُب  ِلّي ال�سَّ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: اإن اْلَعْبَد َلُي�سَ
الِته َما َعقَل ِمنَها. ِللَعبِد ِمن �سَ

منهج التركيز: اأي محاولة التاأمل 
والتدبر في اأعمال ال�سالة واأذكارها. 
والتركيز يفتح اأبواب معارف القراآن 
وال�سالة والذكر، ومهما تدبر وازداد 
في التاأمل في معانيها، فتح اهلل له من 

معارفها ما لم يعرفه من قبل.

منهج تفريغ القلب: اإذا كان قلب الإن�سان م�سغوًل 
ب�سواغل الدنيا، فال ي�ستطيع اأن ين�سرف اإلى ذكر 
اهلل، وتبقى هذه ال�سواغل تالحقه، �سواء اأكانت 
خارجية كزخرفة المكان، اأو داخلية كالتفكير 

في المال. وبقدر ما ينجح الإن�سان من تفريغ قلبه 
منها بقدر ما ُيقِبل في �سالته.

منهج الِخطاب: با�ست�سعار الخطاب من اهلل كما 
في �سورة الفاتحة، والخطاب اإلى اهلل كما في 

الأذكار والت�سهد، وهذا من �ساأنه اأن ي�سد الإن�سان 
اإلى ال�سالة ب�سكل كبير، خا�سة مع ا�ست�سعار 

الإن�سان اأنه يقف بين يدي اهلل، واأن اهلل ينظر اإليه، 
وي�ستمع، وي�ستجيب له.

عوامل م�ساعدة

ال�ستعاذة باهلل من ال�سيطان قبل ال�سالة وعن وعي

اختيار المكان الأن�سب للتفرغ لل�سالة

التهيوؤ قبل ال�سالة بدقائق للدخول في جو ال�سالة
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الصالة وتوازن اإلنسان1

ن�َساَن ُخِلَق َهُلوعًا، اإَِذا  {اإَِنّ اْلإِ
ُه اْلَخْيُر  ُرّ َجُزوعًا، َواإَِذا َم�َسّ ُه ال�َسّ َم�َسّ

ِلّيَن، اَلِّذيَن ُهْم َعَلى  َمُنوعًا، اإَِلّ اْلُم�سَ
اَلِتِهْم َداِئُموَن، َواَلِّذيَن ِفي اأَْمَواِلِهْم  �سَ

اِئِل َواْلَمْحُروِم} ْعُلوٌم، ِلّل�َسّ َحٌقّ َمّ

الهلع: فقدان الثبات في ال�سخ�سّية، و�سرعة التغّير بالموؤثرات المختلفة.ولي�س المراد بذلك، التغّير من 
الر�سا اإلى الغ�سب، ومن الحزن اإلى الفرح، ومن الهدوء اإلى الثورة، فاإّن ذلك من لوازم ب�سرّية الإن�سان.. 

ولكن الإن�سان الهلوع هو الذي يتناق�س في مواقفه وم�ساعره مع منهج الإ�سالم في الحياة.. مثل:

الذي يرى في الوفاء 
قيمة اإن�سانّية، ثّم يرتكب 

الخيانة لأّن فيها مك�سبًا عاجاًل

الذي تتغّير �سخ�سيّته 
ومفاهيمه ب�سبب الفقر 

والغنى، والمر�س وال�سّحة

الذي يتغير �سلوكه 
ب�سبب الحّب والبغ�س،

ومن هذه البيئة اإلى تلك.

اأنف�سنا،  على  و�سغوطها  الحياة،  موؤّثرات  بين  نقطعها  التي  الطويلة  اأّيامنا  في 
وع�سفها بروؤيتنا وم�ساعرنا، ل نجد في الحياة دوحًة تعيد اإلينا اطمئناننا وب�سيرتنا 

كدوحة المثول بين يدي اهلل، والغتراف من معينه، والعت�سام به. 
الأثقال،  من  متعبًا  تدخلها  التي  الَظِلْيلة  الدوحة 
اأن  م�سّو�سَا من لب�س الهوى واعوجاج النا�س، وما 
ت�ستظّل بركعتين منها حتى تنزاح عنك الأتعاب، 
وينك�سف عن قلبك الهوى، وت�ستقيم لك الب�سيرة، 

فتعود جديدًا لحياتك مليئًا بالن�ساط والحيوية.
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1 الدور االجتماعي للصالة

ي�سف القراآن الموؤمنين 
بالم�سّلين الخا�سعين 

وباأّنهم اأهل زكاة، فهم اإذًا 
اأهل عمل واإنتاج ولي�سوا 

بمعزل عن الحياة.

وَن،  ْغِو ُمْعِر�سُ اَلِتِهْم َخا�ِسُعوَن، َواَلِّذيَن ُهْم َعِن الَلّ ِمُنوَن، اَلِّذيَن ُهْم ِفي �سَ {َقْد اأَْفَلَح اْلُموؤْ
َكاِة َفاِعُلوَن} َواَلِّذيَن ُهْم ِللَزّ

وتلك هي �سورتهم.. 
تملوؤهم �سالتهم 

بالن�ساط وروحية العطاء، 
وتدفعهم اإلى العمل 

والإنتاج والإيثار.

 لم ي�ستعمل القراآن 
الكريم في الأمر بال�سالة 
تعبير : �سّلوا ، اأو : اأّدوا 
ال�سالة، بل اختار تعبير: 

اأقيموا ال�سالة وحر�س 
عليه حتى اأ�سبح هو 

التعبير الم�ستعمل كلما 
اأمرنا بال�سالة.

هذا التعبير من 
اأدّق التعابير القراآنية، 
فـ )�سّل( تعبير يركز 

على الوجوب، اأّما )اأقم 
ال�سالة( فتعبير  ين�سّب 

فيه الوجوب على 
اإقامتها، وهي اأكثر من 

مجّرد الأداء!

فاإقامة ال�سيء تعني: 
تحقيق وجود بارز له، 
بح�سب ما ينا�سبه من 

وجود.. كاإقامة الدين، 
واإقامة الحدود. ومن 

�سور هذه الإقامة بالن�سبة 
اإلى ال�سالة، اأن يكون لها 

ح�سور اجتماعي بارز.

ال�سالة باأو�ساعها ومحتواها لوحة غنّية بالعطاء والجمال، ولكّن �سرورة تكرارها اليومي تجعلها في 
معر�س اأن تتحّول اإلى عمل �سكلي تنغلق النف�س عن روعته وعطائه. ولذلك كانت هذه الفري�سة بحاجة 
اإلى لون من ال�سبر، يعيد اإليها حيويتها، ويجدد في النف�س معانيها بجد وعزم.. في الخ�سوع، في معنى 

النحناء، في معنى ال�سجود، وفي معنى الكلمات التي يطلقها الم�سلي.
َطِبْر َعَلْيَها} اَلِة َوا�سْ {َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�سَّ
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فلسفة الوضوء

الِة َفاْغ�ِسُلواْ ُوُجوَهُكْم َواأَْيِدَيُكْم اإَِلى اْلَمَراِفِق  َها اَلِّذيَن اآَمُنواْ اإَِذا ُقْمُتْم اإَِلى ال�سَّ {َيا اأَُيّ
ْو  ى اأَ ْر�سَ ُرواْ َواإِن ُكنُتم َمّ َهّ َلى اْلَكْعَبْيِن َواإِن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاَطّ و�ِسُكْم َواأَْرُجَلُكْم اإِ َواْم�َسُحواْ ِبُروؤُ

ًبا  ِعيًدا َطِيّ ُمواْ �سَ َن اْلَغاِئِط اأَْو لَم�ْسُتُم الِنّ�َساء َفَلْم َتِجُدواْ َماء َفَتَيَمّ نُكم ِمّ َحٌد ِمّ َعَلى �َسَفٍر اأَْو َجاَء اأَ
َرُكْم  ْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطِهّ ُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم ِمّ ْنُه َما ُيِريُد اهلَلّ ْيِديُكم ِمّ َفاْم�َسُحواْ ِبُوُجوِهُكْم َواأَ

ُكْم َت�ْسُكُروَن} َوِلُيِتَمّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعَلّ

للو�سوء والُغ�سل ظاهر 
النظافة الج�سدية، وتهيئة 

جوارح البدن لالإقبال باأف�سل 
�سورة �سكلية على اللقاء 

باهلل وعروج الروح من خالل 
ال�سالة اأو الطواف حول 

الكعبة اأو �سائر العبادات التي 
ل لها الو�سوء.  ُيف�سَّ

اإل اأن معنى الطهارة 
البدنية ل يقف عند هذا 

الحد، بل يتجاوزه اإلى معنى 
اأعمق يالم�س روح الإن�سان 

واأخالقه و�سلوكه، بما يحمله 
من اإيحاءات رمزية ب�سرورة 

تطهير اأهم الجوارح التي 
ت�سدر عنها الآثام.

ففي الو�سوء يتم غ�سل 
الوجه بما فيه من عينين وفم، 
واليدين بما تمثالن من و�سيلة 

لتنفيذ اأغلب الأعمال التي 
يقوم بها الفرد، والقدمين 

اللتين ي�ستعين بهما للحركة 
وللتنقل اإلى حيث يريد.. فما 

الذي يعنيه ذلك؟

َرُكْم َوِلُيِتَمّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم} فاإن كانت النظافة  اأجابت الآية عن ذلك اإذ قال تعالى:{َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطِهّ
المادية مت�سورة با�ستعمال الماء، فكيف نفهمها في التيمم با�ستعمال التراب؟ اإن الطهارة المق�سودة في 
المقام الأول هنا هي طهارة النف�س الإن�سانية من الكبر والغرور والنفاق والركون اإلى الدنيا والغفلة عن 

المبداأ والمنتهى )من التراب اإلى التراب( ثم المعاد.

عن الإمام الر�ساp: اإنما اأِمر بالو�سوء وُبدئ به، لأن يكون العبد طاهرًا اإذا قام بين يدي الجبار عند 
مناجاته اإياه، مطيعًا له فيما اأمره، نقيًا من الأدنا�س والنجا�سة، مع ما فيه من ذهاب الك�سل، وطرد النعا�س، 

وتزكية الفوؤاد للقيام بين يدي الجبار.
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احلدث وموجبات الوضوء

عن الإمام محمد بن علي الباقرp: ل �سالة اإل بطهور.

موجبات
الو�ضوء

خروج البول

خروج الغائط

خروج الريح من الدبر

ْكر( كل ما يغلب على العقل )كالنوم والإغماء وال�سُّ

ال�ستحا�سة )القليلة والمتو�سطة(

�آثار
�لحدث

يحرم على المحدث بالأ�سغر م�ّس الآيات القراآنية

ل ت�سح ال�سالة الواجبة والم�ستحبة اإل بالو�سوء

ل ي�سح طواف الحج والعمرة اإل بالو�سوء

ي�ستحب الو�سوء للكون على طهارة و�سالة الجنازة

وي�ستحب لدخول الم�سجد وتالوة القراآن وغير ذلك

من �سدر عنه �سئ من ذلك اعُتِبر في حالة )حدث اأ�سغر( ويجب عليه اأن يتو�ساأ في 
ل له اأن يتو�ساأ في حالت اأخرى. بع�س الحالت كي يرفع هذا الحدث، كما ويف�سّ 40
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شرائط الوضوء

لبد من توفر اأمور عند ال�سروع في الو�سوء ، وهي :

طهارة الماء 1
اإطالق الماء )لي�س بم�ساف( 2
اإباحة الماء )لي�س بمغ�سوب( 3

طهارة اأع�ساء الو�سوء 4
و�سول الماء اإلى الب�سرة 5

مبا�سرة الو�سوء بنف�سه 6
الترتيب بين اأع�ساء الو�سوء 7

عدم المانع من الو�سوء 8
الموالة )التتابع بين الأفعال( 9

لو توّقف في الأثناء مدة يعتبرها العرف اإخالًل 
بالتتابع، بطل الو�سوء، وغالباً ما يكون بجفاف 

الع�سو ال�سابق قبل ال�سروع في الالحق.

 اأن يكون العجز تامًا

 العجز تام، ولكن يمكن
تحريك اأع�ساء العاجز

اأن يقدر على البع�س فقط

ينوي المكلف الو�سوء، ويجري الم�ساعد الماء على وجهه ويديه، 
وياأخذ من بّلة يد المتو�سىء ويم�سح بها راأ�سه وقدميه.

نف�س الحكم ال�سابق، اإل اأنه ل بّد اأن يكون الم�سح على الراأ�س 
والقدمين بيد المتو�سىء.

يقت�سر عمل الم�ساعد على ما يعجز عنه، ولكن ل بد اأن يكون الم�سح 
بيد المتو�سىء اإل مع العجز اأي�سًا فيكون الحكم كما في الحالة الأولى.

اإذا عجز المكلف عن المبا�سرة، فهنا حالت:
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كيفية الوضوء

يجب اأن يقع الو�سوء عن نّية، والنية هي ق�سد اإتيان الفعل قربة اإلى اهلل تعالى.

غ�سل الوجه
من منبت �سعر الراأ�س اإلى طرف الذقن )طوًل(، 

والم�ساحة التي تقع ما بين الإبهام والو�سطى ـ عند 
و�سع الكف على الوجه ـ )عر�سًا(.

1

2

3

4

غ�سل اليدين
اليد اليمنى اأّوًل ثم الي�سرى، ابتداًء من المرفق، 

وانتهاًء باأطراف الأ�سابع. و المرفق هو مجمع عظمي 
الذراع والع�سد. ول بد من اإجراء الماء والغ�سل.

م�سح الراأ�س
محل الم�سح مقدم الراأ�س، ويكفي الم�سّمى 

طوًل وعر�سًا، والأف�سل ما كان بمقدار ثالثة اأ�سابع 
م�سمومة. ول ي�سترط اأن يكون على الب�سرة.

م�سح القدمين
يجب م�سح ظاهر القدمين، اليمنى ثم الي�سرى، 

من روؤو�س الأ�سابع اإلى مف�سل ال�ساق، واأما )عر�سًا( 
فيكفي فيه الم�سّمى، والأف�سل بثالثة اأ�سابع.

يجب الزيادة قلياًل عن الحد المذكور في كل من الوجه واليدين، للتاأّكد من غ�سل المقدار المطلوب.

ل ي�سح الم�سح على ال�سعر الزائد عن حد الراأ�س،  ولذا ل بد من �َسبل ال�سعر اأو فرقه ثم الم�سح.
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كيفية الوضوء

يجب اأن يكون م�سح الراأ�س والقدمين بما بقي من نداوة ماء الو�سوء على الكف.

يجب اأن يكون م�سح الراأ�س بباطن الكف الأيمن.

يجب اأن يكون م�سح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليد اليمنى، وظاهر الي�سرى بباطن اليد الي�سرى.

يجب اأن يكون مقدار مو�سع الم�سح جاّفًا من الرطوبة، ول ت�سّر الرطوبة الخفيفة غير الظاهرة.
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موجبات الُغسل

موجبات
الُغ�سل

الجنابة: بخروج المني اأو الجماع

الحي�س

النفا�س

ال�ستحا�سة المتو�سطة والكثيرة

م�س الميت بعد برد جثمانه وقبل غ�سله

�آثار
�لحدث

من �سدر عنه �سئ من ذلك اعُتِبر في حالة )حدث اأكبر( ويلزمه اأن يغت�سل ليرفع الحدث.

يحرم على المحدث بالأكبر م�ّس الآيات القراآنية

يحرم التواجد والمكث في الم�سجد ولو لمدة قليلة

تجنب قراءة اآيات ال�سجدة  )ف�سلت، ال�سجدة،النجم،العلق(

يجب الُغ�سل لأداء ال�سالة الواجبة والم�ستحبة

يجب الُغ�سل لطواف الحج والعمرة

يجب الُغ�سل لل�سيام الواجب

اتفق الفقهاء على اأن غ�سل الجنابة يغني عن الو�سوء، واختلفوا في حكم �سائر الأغ�سال. 44
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شرائط وكيفية الُغسل

ل تختلف ال�سرائط التي يجب توافرها في الغ�سل عن ال�سرائط التي يجب توافرها في 
الو�سوء، اإّل في �سرٍط واحد، وهو الموالة، حيث ل ُي�سترط في الغ�سل الموالة والتتابع.

كيفية الُغ�سل

يجب َغ�سل جميع ما ظهر من البدن مقرونًا بنّية التقّرب اإلى اهلل تعالى، وله كيفّيتان :

الغ�سل الترتيبي

ثم الن�سف الأي�سرثم غ�سل الن�سف الأيمن من البدنيبداأ بغ�سل الراأ�س والرقبة

ل يجب اأن يكون الَغ�سل بكيفية معينة بل يكفي اأن يو�سل الماء اإلى الج�سد، ول يكفي الم�سح.

الغ�سل الرتما�سي

اأي الرتما�س والغط�س في الماء، بنحو ي�ستمل الماء على جميع الج�سد لحظة من اللحظات.

من الم�ستح�سن اأن يتبول الُجُنب بعد خروج 
المني وقبل الغ�سل؛ وذلك لتنظيف المجرى من 
اأثر المني، احترازاً من خروج ما ُي�سك في كونه 
منياً، بعد الغ�سل، فاإنه اإذا �سك قبل التبول باأن ما 
خرج منه مني اأم ل ُحكم بكونه منياً، ولذا عليه 

حينئذ اإعادة الُغ�سل لو كان قد اغت�سل.

من الأغ�سال الم�ستحبة: ُغ�سل الجمعة، وُغ�سل 
العيدين، ولالإحرام، ولدخول مكة والمدينة، 

وفي اأول ليلة من �سهر رم�سان، وليلة ال�سابع 
ع�سر، والتا�سع ع�سر، والحادي والع�سرين والثالث 
والع�سرين منه، ولزيارة الح�سين p عن قرب، 

والُغ�سل عند التوبة.
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مسّوغات التيمم وشرائطه2

التيمم هو الطهارة بكيفية خا�سة، وذلك في حالت ا�ستثنائية ل ي�ستطيع بموجبها 
غات التيمم(. المكلف الو�سوء اأو الغ�سل، وهي تلك الحالت الُمعّبر عنها بـ )ُم�َسوِّ

غات  ُم�َسوِّ
التيمم

 فقدان الماء في المنطقة التي يتواجد فيها المكلف

عدم التمكن من ا�ستعمال الماء لمر�س وما �سابه

عدم التمكن من ا�ستعمال الماء للحاجة اإليه لما هو اأهم

عدم التمكن من ا�ستعمال الماء لتنج�سه اأو غ�سبيته

عدم التمكن من الو�سول اإلى الماء اأو حيازته

وجود المانع النف�سي كخوف المهانة عند طلبه

وقوع ال�سالة خارج وقتها لو تو�ساأ اأو اغت�سل

�سرائط التيمم

طهارة ما يتيمم بهاإباحة ما يتيمم بهنية القربة اإلى اهلل

الترتيب والمبا�سرةعدم وجود حاجباإباحة المكان الذي ي�سغله
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2 كيفية التيمم

يجب التيمم بما ي�سدق عليه ا�سم الأر�س، وهو ي�ستمل على:

 الأر�س الطبيعية كالتراب وال�سخر والرمل والطين الياب�س، وغير ذلك.

الأر�س المطبوخة، كالإ�سمنت والموزاييك والبالط، ب�سرط اأن ل يكون ظاهرها مطليًا 
بمادة غير اأر�سية مما ي�سكل حاجبًا عنها.

ل ي�سح التيمم بالمعادن المتكونة في الأر�س كالحديد والذهب، اأو بالأحجار الكريمة 
كالفيروزج والألما�س، ومنه م�ستقات النفط كالنايلون ونحوه، وكذلك ل ي�سح التيمم بما 

خرج عن ا�سم الأر�س واإن كان اأ�سله منها كالزجاج والخ�سب ورماده والنبات وما اأ�سبه ذلك.

ي�سرب الأر�س بباطن 
كفيه معًا )فال يكفي 

و�سعهما من دون �سرب، 
ول اأن ي�سرب اأحدهما 

قبل الآخر( ثم ينف�س يديه 
مما علق بهما.

يم�سح بكل باطنهما 
معًا تمام الجبهة 

والجبينين، من ق�سا�س 
ال�سعر اإلى طرف الأنف 

الأعلى، والأف�سل اإدخال 
الحاجبين في الم�سح.

يم�سح ظاهر كفه 
الأيمن بباطن كفه الأي�سر، 
ثم ظاهر كفه الأي�سر بباطن 
كفه الأيمن. ويبداأ الم�سح 

من الزند اإلى اأطراف 
الأ�سابع مع الإبهام.

كيفية التيمم

عن حماد بن عثمان قال: �ساألت اأبا عبداهلل )الإمام ال�سادق(p عن الرجل ل يجد 
الماء، اأيتيمم لكل �سالة؟ فقال : ل ، هو بمنزلة الماء. 
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ال�سالة قد تكون واجبة .. وقد تكون م�ستحبة

متهيد

ال�صلوات 
الواجبة

ال�سالة اليومية

�سالة الآيات

�سالة الطواف

ال�سالة على الميت

بالنذر اأو ال�ستئجار مثاًلال�سالة الواجبة عَر�سًا

خم�س �سلوات ومنها الجمعة

اأن �سالة 
العيد واجبة في 
الأ�سل في ظل 

وجود النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 p اأو الإمام
وم�ستحبة في 
زمان الغيبة .

هل تعلم

ال�صلوات 
الم�صتحبة

الرواتب اليومية

نافلة الليل

�سالة الوح�سة

�سالة جعفر الطيار
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أوقات الفرائض ونوافلها

تختلف اأوقات الفرائ�س وعدد ركعاتها ونوافلها باختالف اأنواعها

�سالة ال�سبح

ركعتان

من طلوع الفجر 
ال�سادق اإلى �سروق 

ال�سم�س

ركعتان ت�سليان قبل 
الفري�سة )بين الفجر 
الكاذب اإلى طلوع 
الحمرة الم�سرقية(

عدد ركعاتها

وقتها

نافلتها

�سالة الظهر

اأربع ركعات

من الزوال اإلى ما 
قبل الغروب بمقدار 
خم�س دقائق تقريبًا

ثماني ركعات ت�سلى 
قبلها، ركعتين 

ركعتين، ويمتد وقتها 
اإلى قبل المغرب

عدد ركعاتها

وقتها

نافلتها

�سالة الع�سر

اأربع ركعات

بعد م�سي خم�س 
دقائق تقريبًا من 

الزوال اإلى المغرب

ثماني ركعات ت�سلى 
قبلها، ركعتين 

ركعتين، ويمتد وقتها 
اإلى قبل المغرب

عدد ركعاتها

وقتها

نافلتها

الفجر ال�سادق هو ال�سوء 
الذي يبداأ بالنت�سار اأفقيًا وي�ستمر

بالنت�سار طوًل وعر�سًا

الفجر الكاذب هو ال�سوء 
الذي يتخذ �سكاًل م�ستطيال

ممتدًا اإلى اأعلى كعمود اأبي�س

الزوال هو لحظة ميل ال�سم�س 
نحو الغروب عن منت�سف النهار
ما بين طلوع ال�سم�س وغروبها
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أوقات الفرائض ونوافلها

تختلف اأوقات الفرائ�س وعدد ركعاتها ونوافلها باختالف اأنواعها

�سالة المغرب

ثالث ركعات

من غروب ال�سم�س 
اإلى ما قبل منت�سف 
الليل بخم�س دقائق

اأربع ركعات بعدها، 
ركعتين ركعتين، 

ويمتد وقتها بامتداد 
وقت الفري�سة

عدد ركعاتها

وقتها

نافلتها

�سالة الع�ساء

اأربع ركعات

بعد غروب ال�سم�س 
بمقدار اأربع دقائق 
اإلى منت�سف الليل

ركعتان من جلو�س 
بعدها، ويمتد وقتها 

مع وقت �سالة 
الع�ساء

عدد ركعاتها

وقتها

نافلتها

اخُتلف في تحقق الغروب، 
هل يكون بغياب قر�س ال�سم�س

اأم زوال الحمرة الم�سرقية

منت�سف الليل هو منت�سف 
الوقت الواقع بين غروب

ال�سم�س وطلوع الفجر

ف�سيلة الفجر :
من العتمة اإلى حين 

ا�ستنارة الف�ساء

ف�سيلة الظهر :
بين الزوال وبلوغ الظل 
اأربعة اأ�سباع ال�ساخ�س

ف�سيلة الع�سر :
بين بلوغ الظل �سبعي 
ال�ساخ�س و�ستة اأ�سباعه

ف�سيلة المغرب :
من الغروب اإلى ذهاب 

الحمرة المغربية

ف�سيلة الع�ساء :
من ذهاب الحمرة 

المغربية اإلى ثلث الليل
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أوقات الفرائض ونوافلها

:p )عن زرارة ، عن اأبي عبداهلل )ال�سادق
زالت  والع�سر حين  الظهر  بالنا�س  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �سّلى  قال: 
ال�سم�س في جماعة من غير عّلة، و�سّلى بهم المغرب والع�ساء 
الآخرة قبل �سقوط ال�سفق من غير عّلة في جماعة، واإّنما فعل 

ذلك ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليّت�سع الوقت على اأّمته.

عن زرارة قال: قال اأبوجعفر )الإمام الباقر( p: اعلم 
اأف�سل، فعّجل الخير ما ا�ستطعت،  اأبدًا  اأّول الوقت  اأن 

واأحّب الأعمال اإلى اهلل ما داوم عليه العبد واإن قّل. 

عن الإمام جعفر ال�سادق p عن اآبائه u قال:
اأّخر  من  غدًا  �سفاعتي  ينال  ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال 

وقتها.  بعد  المفرو�سة  ال�سالة 

ال�سادقp: امتحنوا �سيعتنا عند ثالث: عند مواقيت ال�سالة كيف محافظتهم عليها؟  جعفر  عن الإمام 
وعند اأ�سرارهم كيف حفظهم لها عند عدّونا؟ واإلى اأموالهم ، كيف موا�ساتهم لإخوانهم فيها؟

عن اأبي عبداهلل pقال: 
قال ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص: من �سّلى 

ال�سالة لغير وقتها ُرفعت له �سواء 
مظلمة تقول: �سّيعتني �سّيعك اهلل 

كما �سّيعتني، واأّول ما ُي�ساأل
العبد اإذا وقف بين يدي اهلل تعالى 
عن ال�سالة، فاإن زكت �سالته زكا 
�سائر عمله، واإن لم تزك �سالته لم 

يزك عمله.

بينهما،  التفريق  ويجوز  والع�ساءين،  الظهرين  بين  الجمع  يجوز 
التي  الف�سيلة  اأوقات  التفريق  في  والمرجع  اأف�سل،  والتفريق 

ال�سابقة. ال�سفحة  في  ذكرناها  
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أوقات الفرائض ونوافلها

يعتبر في لبا�س الم�سلي اأمور ، وهي :

اأن يكون �ساترًا للعورة اأثناء ال�سالة 1
خلوه من الذهب والحرير )للرجل( 2
اإباحة الثوب فال يكون م�سروقًا مثاًل 3

خلوه من اأجزاء الميتة 4
خلوه من اأجزاء غير ماأكول اللحم 5

اأن يكون طاهرًا 6

اأن عورة 
الرجل هي الُقُبل 

والدُبر، بينما 
عورة المراأة جميع 

ج�سدها ما عدا 
الوجه والكفين 

والقدمين.

هل تعلم

كما نهتم بطهارة البدن واللبا�س 
طهارة مادية.. فلنهتم بتحقيق 

طهارة القلب اأثناء ال�سالة.. فهي 
معراج الموؤمن.. اإن الجوارح 

تتلوث بالمعا�سي، والقلب يتلوث 
بالمعا�سي.. لأن التكبر والغرور 

والحقد و�سوء الظن والح�سد والنفاق 
واأمثالها كلها نجا�سات معنوية. 

ثم لنجعل من تطهير اأنف�سنا حال 
ال�سالة منطلقًا لطهارتنا الروحية في 

حياتنا اليومية بكل تفا�سيلها.
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مكان املصلي

اإذا �سّلت المراأة اأمام الرجل فالبد من مراعاة وجود فا�سل 
اأو  الزوجة  المراأة هي  لو كانت  ما  بين  فرق  دون  بينهما، 
الأم اأو امراأة اأجنبية، واختلف الفقهاء في تقدير الفا�سل، 

فقيل �سبر واحد، وقيل خم�سة اأمتار تقريبًا.

ي�ستـرط في �سحــة 
ال�سـالة اأن يكون مو�ســع 
�سجــود الم�ســلي الــذي 
ي�سع عليه م�ساجده ال�سبعة 

مباحًا غير مغ�سوب.

الم�ساجد ال�سبعة هي:
❁ الجبهة

❁ باطن الكفين

❁ الركبتان

❁ اإبهاما القدمين

المكان  ا�ستقرار  ال�سالة  �سحة  في  ي�سترط 
ال�سالة  ت�سح  ل  وبالتالي  فيه..  ي�سلي  الذي 
على ظهر ال�سفينة التي تتمايل ب�سدة في بحر 
هائج. نعم لو كان م�سطرًا لذلك، كما لو لم 
ي�سعفه الوقت لل�سالة حال ال�ستقرار،  فتجوز 

ال�سالة حينئذ مع فقدان �سرط ال�ستقرار.
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استقبال القبلة

يجب ا�ستقبال الِقبلة مع الإمكان في جميع الفرائ�س .

الِقبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة ال�سريفة في مكة المكرمة.

يتحقق ال�ستقبال من القريب بالتوجه اإلى نف�س الكعبة.
اأما البعيد فيكفيه التوجه اإلى الجهة التي تقع فيها.

يكفي العتماد في تحديد القبلة على:

الظن المعتبر الناتج من 
�سهادة الثقة ال�سادق

العتماد على قبلة بلد 
الم�سلمين في �سلواتهم

العتماد على قبلة بلد 
الم�سلمين في مقابرهم

البو�سلة التي يح�سل 
من خاللها الطمئنان

اإذا لم يح�سل لديه الظن المعتبر، كفاه الظن من خالل بع�س القرائن، 
فاإن لم يح�سل له ذلك اأي�سًا، كفاه اأن

ي�سلي اإلى الجهة التي يحتملها.

الم�سطر لل�سالة في مثل الطائرة اإذا لم يتمكن من ال�ستقبال في جميع 
ال�سالة، ولو باأن يدور باتجاه جهة القبلة عند انحراف الطائرة عنها، يكفيه 

ال�ستقبال عند تكبيرة الإحرام وبالأجزاء التي يمكن ال�ستقبال فيها.
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األذان واإلقامة

الأذان والإقامة ل ي�سرعان في �سالة النوافل، ول في الفرائ�س غير اليومية )ك�سالة الآيات مثاًل(.

يثبت هذا ال�ستحباب  في الأداء والق�ساء، وفي ال�سفر 
والح�سر، للجامع والمنفرد، للرجل والمراأة.

ي�ستحب الأذان والإقامة قبل ال�سروع في الفرائ�س اليومية .

قول )اأ�سهد اأن عليًا ولي اهلل( لي�س جزًء من الأذان
ــاب ا�ستحباب اإكمال  ــاب، بل يوؤتى به من ب ــة، ل على نحو الوجوب ول ال�ستحب ــن الإقام ول م

. pال�سهادتين بال�سهادة الثالثة بالولية لالإمام علي

ف�سول الإقامة :

اهلل اأكبر                                     )مرتـــان(
اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل               )مرتـــان(
اأ�سهد اأن محمدًا ر�سول اهلل     )مرتـــان(
حي على ال�سالة                     )مرتـــان( 
حي على الفالح                      )مرتـــان(
حي على خير العمل              )مرتـــان(
قد قامت ال�سالة                      )مرتـــان(
اهلل اأكبر                                     )مرتـــان(
ل اإله اإل اهلل                               )مـــــرة(

ف�سول الأذان :

اهلل اأكبر                                     )4 مرات(
اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل               )مرتـــان(
اأ�سهد اأن محمدًا ر�سول اهلل     )مرتـــان(
حي على ال�سالة                     )مرتـــان( 
حي على الفالح                      )مرتـــان(
حي على خير العمل              )مرتـــان(
اهلل اأكبر                                     )مرتـــان(
ل اإله اإل اهلل                               )مرتـــان(
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نية الصالة

تجب النية في كل �سالة، ولكن لما كان من طبع الإن�سان اأن ت�سدر عنه 
الأفعال بعد وعيه وتوجهه لها، فاإن من ال�سعب ت�سّور وقوع عبادة دون 
خطورها في ذهن المكلف، وخ�سو�سًا بعد �سروعه في مقدمات الفعل 

كالو�سوء وافترا�س ال�سجادة، ولذلك فلي�س اأمر النية ع�سيرًا.

يجب على الم�سلي ال�ستمرار 
في نيته اإلى اآخر ال�سالة. واإذا دخل 

في ال�سالة ثم نوى قطعها واأتى ببع�س 
اأجزائها في اأثناء ذلك، بطلت ال�سالة.

اإذا دخل في ال�سالة ثم نوى قطعها 
ثم عدل عن نية القطع قبل الإتيان بالمنافي 

اأو ببع�س اأجزاء ال�سالة، فال�سالة 
�سحيحة.

النية هي الق�سد الموجود في الذهن عند اإرادة الفعل.

اإلى  حاجة  دون  النية  تحقق  في  كاف  المقدار  بهذا  الق�سد  هذا 
التلفظ بها، ول لإخطارها في الذهن.

باأنه ي�سلي �سالة  اأن الم�سلي لو �سئل ماذا يفعل، لأجاب  يكفي 
الظهر مثاًل لوجوبها عليه. 

لبد اأن يقترن هذا الق�سد بكون الباعث للفعل هو اأمر اهلل تعالى، 
ليكون العمل قربًة اإليه �سبحانه.
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القيام وتكبيرة اإلحرام

�سيغتها : اهلل اأكبر.

بمجرد التكبير يدخل المكلف في ال�سالة.

بالتكبير يحرم على الم�سلي كل ما ل يجوز 
فعله من منافيات )مبطالت( ال�سالة.

تكبيرة الإحرام ركن، اأي تبطل ال�سالة 
بنق�سها عمدًا و�سهوًا، وتبطل بزيادتها عمدًا.

لو كّبر ثانية متعمدًا بطلت ولزمه التكبير مرة 
ثالثة، واإن كّبر الرابعة بطلت ولزمته الخام�سة.

ل تو�سل بما قبلها من كالم ول بما بعدها.

التكبيرة ُتوؤَتى من قيام.

اإن �سئت واحدة، واإن �سئت ثالثًا، واإن �سئت  اإذا افتتحت ال�سالة فكّبر  عن ال�سادقp قال: 
بتكبيرة. اإّل  لم تجهر  اإمامًا  اإذا كنت  اأّنك  واإن �سئت �سبعًا، وكّل ذلك مجٍز عنك، غير  خم�سًا، 

بالتكبير يعلن الم�سلي تعظيمه 
الذي  الأكبر  واأنه  وحده،  هلل 
ول  العظماء،  اأمامه  يت�ساغر 
ينازعه في كبريائه �سئ اأو اأحد.
فاإذا �سعر الإن�سان بال�سعف اأمام 
اأو ظالم، اأو في موقف  م�ستكبر 
ما، تذكر اأن اهلل اأكبر.. وَمن تعلق 
�سئ.  كل  عن  كفاه  الأكبر  باهلل 
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الب�سملة جزء من الفاتحة وال�سورة، فيجب قراءتها.

ل تجب قراءة ال�سورة )كالتوحيد( في �سالة النافلة.

تجب قراءة �سورة )كالتوحيد( في كل �سالة واجبة.

القراءة و الذكر

تجب قراءة  الفاتحة في كل �سالة واجبة اأو م�ستحبة. 1
2
3
4

هل تعلم

اأنك مخير في 
الركعتين الثالثة والرابعة 
بين قراءة الفاتحة وحدها 
وبين الت�سبيحات الأربعة 

وهي: �سبحان اهلل 
والحمد هلل ول اإله اإل اهلل 

واهلل اأكبر )مرة واحدة 
والأف�سل 3 مرات(.

يجب اأن 
يجهر في 

ال�سبح، وفي 
اأول ركعتين 
من المغرب 

والع�ساء

تختار في ال�سبح 
واأول ركعتين 
من المغرب 

والع�ساء 
بين الجهر 
والإخفات

الظهر  �سالتي  قراءة  في  الإخفات  عليهما  يجب 
والع�سر، وفي ت�سبيحات الركعتين الثالثة والرابعة.

عن الإمام الباقر اأو 
ال�سادق eفي 

حديث:... فمن ترك 
القراءة متعّمدًا اأعاد 
ال�سالة، ومن ن�سي 

فال �سيء عليه. 
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الركوع

بعد القراءة اأو ذكر 
الت�سبيحات

محله :
يجب في كل 

ركعة مرة

عدده :
الركوع في كل 

ركعة ركن

نوعه :

راأ�س  لأن  التذلل،  حركات  من  حركة  الركوع   ❁

والكبرياء،  العظمة،  رمز  يكون  ما  عادة  الإن�سان 
والعلو، وهو في البدن يمثل القيادة.. وفي الركوع 

يتطاأطاأ الراأ�س اأمام رب العالمين تذلاًل وخ�سوعًا .

َوَخَرّ  َرَبُّه  َفا�ْسَتْغَفَر  اُه  َفَتَنّ َما  اأََنّ َداُووُد  {َوَظَنّ 
�س:25-24 َذِلَك}  َلُه  َفَغَفْرَنا  َواأََناَب،  َراِكًعا 

اأنه ي�ستحب:
❁ التكبير قبل الركوع، 

مع رفع اليدين.
هر. ❁ ت�سوية الظَّ

❁ مد العنق موازيًا 

للظَهر.

❁ يجب في الركوع اأمران :
1. القيام:

اأّوًل: باأن يكون الم�سلي في حالة 
القيام عندما ينحني للركوع.

وثانيًا: باأن يرفع راأ�سه بعد الركوع 
فيقف  منت�سبًا مطمئنًا ثم يهوي اإلى 

ال�سجود.
كر: واأف�سله »�سبحان ربي  2. الذِّ

العظيم وبحمده«، ويكفي مرة 
واحدة. ويجزي »�سبحان اهلل« ثالث 

مرات. ويجوز الجمع بينها.
❁ لبد من الطمئنان حال الذكر، فاإن 

لم يطمئن متعمدًا بطلت ال�سالة.

هل تعلم

الركوع هو النحناء بمقدار ما ت�سل اإليه الأ�سابع اإلى الركبتين .
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الركوع

عن الإمام علي الر�ساp: اإّنما ُجعل الت�سبيح في الركوع وال�سجود 
العبد مع خ�سوعه وخ�سوعه وتعّبده وتوّرعه  اأن يكون  لعلل، منها: 
�سًا له ممّجدًا م�سّبحًا  وا�ستكانته وتذللـه وتوا�سعه وتقّربه اإلى رّبه مقدِّ
كما  والتحميد  الت�سبيح  ولي�ستعمل  ورازقه.  لخالقه  �ساكرًا  معّظمًا 

ا�ستعمل التكبير والتهليل، ولي�سغل قلبه
وذهنه بذكر اهلل، فال يذهب به الفكر

والأماني اإلى غير اهلل. 

عن الإمام محمد الباقرp: من قال في ركوعه 
واآله،  محّمد  على  اهلل  �سّلى  وقيامه:  و�سجوده 
والقيام. وال�سجود  الركوع  بمثل  له  اهلل  كتب 

عن الإمام محمد الباقرp: اإذا اأردت اأن تركع فقل واأنت منت�سب : اهلل اأكبر ، ثّم اركع وقل : 
»اللهّم لك ركعت ولك اأ�سلمت وبك اآمنت وعليك توّكلت واأنت رّبي خ�سع لك قلبي و�سمعي 
وب�سري و�سعري وب�سري ولحمي ودمي ومّخي وع�سبي وعظامي وما اأقّلته قدماي، غير م�ستنِكف 
ول م�ستكِبر ول م�ستح�ِسر. �سبحان رّبي العظيم وبحمده« ثالث مّرات في ترتيل »بال ت�سرع«، 
وت�سّف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر�سبر، وتمّكن راحتيك من ركبتيك، وت�سع يدك 
اليمنى على ركبتك اليمنى قبل الي�سرى وبّلغ  باأطراف اأ�سابعك عين الركبة، وفّرج اأ�سابعك اإذا 

و�سعتها على ركبتيك، واأقم �سلبك، ومّد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك. 
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وهي الجبهة
وباطن الكفين

والركبتان
واإبهاما القدمين

السجود

بعد الركوع 
والقيام الالحق له

محله :
يجب في كل 

ركعة مرتين

عدده :
ال�سجدتان في 

الركعة ركن

نوعه :

هو النحناء وو�سع اأع�ساء ال�سجود على الأر�س بق�سد التعظيم .

الجلو�س 
مطمئنا بعد 

ال�سجدة
الأولى

و�ســـع 
الم�ساجـــد 
ا�ستقرار على الأر�س

اأع�ســـــاء 
ال�سجود حال 

الذكر

ت�ساوي 
مو�سع الجبهة 

مع المكان الذي 
يقف عليه

الإتيــــان 
بذكـر 

ال�سجـــود

اأف�سله »�سبحان ربي الأعلى وبحمده«، 
ويكفي مرة واحدة. ويجزي »�سبحان اهلل« 

ثالث مرات. ويجوز الجمع بينها.

ل ي�سح اأن 
يكون اأحدهما 

اأعلى من الآخر 
اأزيد من مقدار اأربع 
اأ�سابع م�سمومات، 
من دون فرق بين 

النحدار التدريجي 
اأو الحّدي.

وذروة  هلالج لج،  اهلل  اأمام  الب�سري  والتوا�سع  الخ�سوع  غاية  هو  ال�سجود   ❁
عرف  واإذا  وحده،  هلل  العبودية  تحقيق  في  الإن�ساني  وال�سمو  التحليق 
الجبار،  المتكبر  العلي  هو  ربه  اأن  عرف  والفتقار  بالذلة  نف�سه  العبد 

فيترك الإن�سان �سور الُعُجب والغرور والتكبر على الخلق والخالق.

يجب في ال�سجود اأمور:
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السجود

 pعن الإمام علي بن اأبي طالب
هو  الج�سمـاني:  ال�سجـود  قال:  اأنه 
التراب  على  الوجـوه  عتـائق  و�سـع 
بالراحتــــين  الأر�س  وا�سـتـقـــبال 
مع  القـدمين  واأطـراف  والركبـتـيـن 

خ�سوع القلب واإخال�س النية. 
وال�سجود النف�ساني: فراغ القلب من 
الفانيات، والإقبال بكنه الهّمة على 

البـاقيات، وخـلع الكــبر
والحمية، وقطع العــالئق

الدنيوية، والتحـّلي
بالأخالق النبوية.

يجب اأن ي�سع الم�سلي جبهته على ما ي�سح ال�سجود عليه ، اأي :

الأر�س

ل ي�سح على القطن مثاًل

1
2
3

نبات الأر�س مما ل يوؤكل ول ُيلب�س

التراب ـ ال�سخر ـ الرخام الطبيعي

ولو كان ملونًا اأو مكتوبًا عليهالقرطا�س

َماَواِت َوَما ِفي الأْر�ِس  {َوهلِل َي�ْسُجُد َما ِفي ال�َسّ
65ِمن َداَبٍّة َواْلَمالِئَكُة َوُهْم َل َي�ْسَتْكِبُروَن}

3

عن النبي الأكرم ملسو هيلع هللا ىلص: اأقرب ما يكون العبد  
     اإلى اهلل وهو �ساجد.
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التشهد

الت�سهد جزء واجب في ال�سالة، و�سيغته: اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، واأ�سهد اأن محمدًا عبده ور�سوله، اللهم �سل على محمد واآل محمد.

واإذا كانت ال�سالة من :

يجب الإتيان بالت�سهد 
مرة واحدة بعد ال�سجدة 

الأخيرة من الركعة 
الثانية.

يجب الإتيان بالت�سهد 
مرتين، واحدة بعد ال�سجدة 
الأخيرة من الركعة الثانية، 

واأخرى بعد ال�سجدة 
الأخيرة من الركعة الثالثة.

يجب الإتيان بالت�سهد 
مرتين، واحدة بعد ال�سجدة 
الأخيرة من الركعة الثانية، 

واأخرى بعد ال�سجدة 
الأخيرة من الركعة الرابعة.

يجب الجلو�س مطمئناً حال الذكر الواجب في الت�سهد، ولي�س للجلو�س كيفية خا�سة .

 :p وعنه
اإذا جل�ست في الركعة 

الثانية فقل: ب�سم اهلل وباهلل 
والحمد هلل، وخير الأ�سماء 
هلل، اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل 
وحده ل �سريك له.. اإلخ 

الحديث.

وعنه p: اإذا 
جل�ست في الركعتين 
الأولتين فت�سّهدت ثّم 
قمت فقل: بحول اهلل 

وقّوته اأقوم واأقعد. 

عن ال�سادقp: اإذا قمت في 
الركعتين من الظهر اأو غيرها فلم تت�سّهد 

فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل اأن 
تركع فاجل�س فت�سّهد وقم فاأتّم �سالتك، واإن 
اأنت لم تذكر حتى تركع فام�س في �سالتك 

حتى تفرغ ، فاذا فرغت فا�سجد �سجدتي 
ال�سهو بعد الت�سليم قبل اأن تتكّلم. 
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التسليم

الت�سليم واجب في كل �سالة، وهو اآخر اأجزائها .

اإذا �سّلم الم�سلي، خرج عن ال�سالة، وتحلل من كل 
منافياتها، فيجوز له مثاًل الكالم والتلفت والأكل.

ال�سالحين،  اهلل  عباد  وعلى  علينا  ال�سالم  كيفيته: 
ال�سالم عليكم. والأف�سل اإ�سافة: ورحمة اهلل وبركاته. 

فيقول:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  على  بالت�سليم  يبداأ  اأن  ي�ستحب 
ال�سالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته.

عن عبد اهلل بن الف�سل الها�سمي قال : �ساألت اأبا عبد اهلل p عن 
معنى الت�سليم في ال�سالة؟ فقال: الت�سليم عالمة الأمن وتحليل 
ال�سالة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان النا�س فيما 
م�سى اإذا �سّلم عليهم وارد اأمنوا �سّره، وكانوا اإذا رّدوا عليه اأمن 
الم�سلم لم  ياأمنوه، واإن لم يرّدوا على  �سّرهم، واإن لم ي�سّلم لم 
ياأمنهم، وذلك ُخُلٌق في العرب، فجعل الت�سليم عالمة للخروج 
من ال�سالة ، وتحلياًل للكالم، واأمنًا من اأن يدخل في ال�سالة 

ما يف�سدها ، وال�سالم ا�سم من اأ�سماء اهلل عّز وجّل،
وهو واقع من الم�سّلي على ملكي اهلل

الموّكلين. 

عن ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص : افتتاح 
ال�سالة الو�سوء، وتحريمها 
التكبير، وتحليلها الت�سليم. 

عن ال�سادقp: اإذا كنت 
في �سف ف�سلِّم ت�سليمة عن 

يمينك وت�سليمة عن ي�سارك. 
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الترتيب واملواالة

ل يكفي 
الإتيان باأفعال 
ال�سالة كيف 

اتفق، بل يجب 
الترتيب بينها 

في نظام متنا�سق 
يعطي لل�سالة 

هيئة معينة، كما 
يجب مراعاة 
الموالة بين 

اأجزاء ال�سالة.

العبرة بالموالة اأن 
ياأتي باأجزاء ال�سالة ب�سكل 
مترابط على نحو تعتبر فيه 
ال�سالة فعاًل واحدًا مترابط 

الأجزاء في نظر العرف.

الموالة

ل ي�سر بالموالة 
الفا�سل الزمني الق�سير بين 
كل فعل وفعل، كما اإذا رفع 

راأ�سه من الركوع وانتظر 
دقيقة مثاًل ليح�سروا له ما 

ي�سح ال�سجود عليه.

ل ي�سر بالموالة اأي�سًا 
تطويل الركوع اأو ال�سجود، 

ونحو ذلك .

الأذان

الإقامة

النية

التكبيرة

القراءة

الركوع

ال�سجود

الت�سهد

الت�سليم

الترتيب
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القنوت والتعقيب

القنوت هو الدعاء هلل وذكره وحمده بكيفية خا�سة اأثناء ال�سالة .

عند انتهاء القراءة قبل 
الركوع في الركعة 
الثانية من كل �صالة

محله :

جزء م�ستحب في كل 
�سالة واجبة وم�ستحبة 

عدا ركعتي ال�سفع

نوعه :

ال ي�شترط فيه قول 
مخ�شو�ص، واالأف�شل 

الن�شو�ص المروية

م�سمونه:

في �سالة الجمعة والآيات والعيدين يختلف محل القنوت 
وعدده ، و�سياأتي بيانه في محله .

التكبير ثالث مرات بعد الت�سليم

o الإتيان بت�سبيح الزهراء

قراءة �سورة الفاتحة واآية الكر�سي

بع�س الأدعية المروية في الكتب المتخ�س�سة
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التعقيب هو الدعاء هلل وذكره وحمده وتالوة 
بع�س الآيات القراآنية بعيد ال�سالة .

عن الإمام جعفر بن محمد 
ال�سادقp: ت�سبيح فاطمة 

الزهراء o كل يوم في دبر 
كل �سالة اأحب اإلي من �سالة 

األف ركعة في كل يوم.
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النية: )اأ�سلي �سالة ال�سبح لوجوبها قربة اإلى اهلل تعالى(الإقامةالأذان

تكبيرة الإحرام: )اهلل اأكبر(

الصالة الثنائية3

قراءة �سورة الفاتحة و�سورة اأخرى حال القيام

القيام وِذكره: )�سمع اهلل لمن حِمده(الركوع وذكره: )�سبحان ربي العظيم وبحمده(

ال�سجود وذكره: )�سبحان ربي الأعلى وبحمده(

ال�سجود وذكره

الجلو�س وذكره: )اأ�ستغفر اهلل ربي(

الجلو�س

قراءة �سورة الفاتحة و�سورة اأخرى حال القيام القنوت الركوع و ِذكره

الجلو�س وذكرهال�سجود وذكرهالقيام وِذكره: )�سمع اهلل لمن حِمده(

ال�سجود وذكره الجلو�س والت�سهد الت�سليم )انتهاء ال�سالة(

النهو�س وذكره: )بحول اهلل وقوته اأقوم واأقعد(
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3 الصالة الثالثية والرباعية

في ال�سالة الثالثية ن�ستمر اإلى الت�سهد، ول ن�سّلم، ولكن بعد الت�سهد:

النهو�س وذكره ذكر )�سبحان اهلل والحمدهلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر( حال القيام

ال�سجود وذكرهالقيام وِذكره: )�سمع اهلل لمن حِمده(الركوع و ِذكره

الجلو�س وذكره ال�سجود وذكره الجلو�س والت�سهد الت�سليم

في ال�سالة الرباعية ل نت�سهد ول ن�سلم بعد �سجدتي الركعة الثالثة، ولكن:

النهو�س وذكره ذكر )�سبحان اهلل والحمدهلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر( حال القيام

ال�سجود وذكرهالقيام وِذكره: )�سمع اهلل لمن حِمده(الركوع و ِذكره

الجلو�س وذكره ال�سجود وذكره الجلو�س والت�سهد الت�سليم
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4 صالة اجلمعة

�سورتها: ركعتان توؤديان جماعة ك�سالة ال�سبح ت�سبقهما خطبتان، بعد دخول وقت الزوال   
    مع ا�ستحباب الإتيان بقنوتين، اأحدهما قبل الركوع الأول، والثاني بعد الركوع الثاني .

�سالة الجمعة : وتاأتي محل �سالة الظهر في يوم الجمعة .

�سروط �سالة الجمعة

اأقل عدد 
للم�ستركين فيها 

خم�سة اأفراد، 
بحيث يكون 
اأحدهم الإمام

ت�سبق 
الركعتين 

خطبتان من ِقـَبل 
اإمام الجمعة 
يوؤديهما واقفًا

يجب 
اأن ل تكون قد 
اأقيمت جمعة 
اأخرى في اأقل 

من 5.5 كم

الِة ِمن َيْوم اْلُجُمَعِة َفا�ْسَعْوا  َها اَلِّذيَن اآَمُنوا اإَِذا ُنوِدي ِلل�سَّ {َيا اأَُيّ
ِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُّكْم اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن} اإَِلى ِذْكِر اهلَلّ

الجمعة  p: �سالة  الباقر  الإمام  عن 
مع  فري�سة  اإليها  والجتماع  فري�سة، 
الإمام، فاإن ترك رجل من غير علة ثالث 
يدع  فرائ�س، ول  ترك ثالث  فقد  جمع 

ثالث فرائ�س من غير علة اإل منافق. 

ت�سلح  ل   :pالكاظم عن 
ال�سالة والإمام يخطب، اإل اأن 
يكون قد �سلى ركعة في�سيف 
اإليها اأخرى، ول ي�سلي حتى 

يفرغ الإمام من خطبته .

عن عليpكان يقول: لأن 
الأ�سحى  ح�سور  �سهود  اأدع 
اأن  من  اإلي  اأحب  مرات  ع�سر 
اأدع �سهود ح�سور الجمعة مرة 

واحدة من غير علة .

 :pعن ال�سادق
ال�ساعة التي ُي�ستجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة ما بين 

فراغ الإمام من الخطبة اإلى اأن 
ي�ستوي النا�س في ال�سفوف ، 
و�ساعة اأخرى من اآخر النهار 

اإلى غروب ال�سم�س.
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هل تعلم

صالة العيدين4

الف�سلى:  و�سورتها  اأمور،  اإليها  ي�ساف  ولكن  ال�سبح،  ك�سالة  توؤديان  ركعتان  �سورتها: 
تكبيرة الإحرام، الفاتحة، ال�سورة، ثم خم�س تكبيرات، بعد كل تكبيرة قنوت، ثم ركوع، ثم 
قيام ف�سجدتان، فقيام للركعة الثانية. ويكرر ما فعله في الأولى ولكن يكتفي باأربع تكبيرات 

وقنوتات، ثم يكمل حتى الت�سهد والت�سليم.

�سالة العيدين : وتخت�س بعيدي الفطر والأ�سحى فقط .

واجبة الح�سور: جماعًة باإمامة النبي اأو الإمام اأو النائب الخا�س.
َيت اأم فرادى. م�ستحبة: في غير الحالة ال�سابقة، جماعًة اأدِّ لها حالتان:

اإذا اأقيمت جماعة 
في�ستحب اأن يخطب الإمام 

خطبتين بعد ال�سالة، يف�سل 
بينهما بجل�سة خفيفة.

ل ي�سترط في اإقامة 
�سالة العيد جماعًة ح�سور 

عدد خا�س، ول مراعاة م�سافة 
بين �سالة واأخرى.

لي�س في �سالة العيد 
اأذان ول اإقامة، بل ي�ستحب 
اأن يقول الموؤذن لها: ال�سالة 

»ثالث مرات«.

ي�ستحب اأن يقراأ في 
الركعة الأولى �سورة 

الأعلى، و في الركعة الثانية 
�سورة ال�سم�س.

اأبي عبداهللp قال : من لم ي�سهد جماعة النا�س يوم العيدين، فليغت�سل، وليتطيب بما  عن 
َوَجد، ولي�سلِّ وحده كما ي�سلي في الجماعة.
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4 صالة اآليات

�سالة الآيات ، وهي من ال�سلوات الواجبة عند حدوث ما يلي :

كل حادثة ا�ستثنائية تقع في الأر�س اأو في ال�سماء

زلزال الأر�س

خ�سوف القمر، وهو نوعان: )كلي و جزئي(

ك�سوف ال�سم�س، وهو نوعان: )كلي و جزئي( 1
2
3
4

مثل الريح ال�سوداء 
اأو ال�ساعقة اأو 

الإع�سار. وي�سترط 
فيه اأن يكون �سببًا 

لخوف عامة النا�س.

ـ  قيام مع حمد و�سورة  ـ   )1( ـ ركوع  الحمد و�سورة  ـ  الإحرام  تكبيرة  الأولى:  الطريقة   ❁
ركوع )2( ـ قيام مع حمد و�سورة ـ ركوع )3( ـ قيام مع حمد و�سورة ـ ركوع )4( ـ قيام مع 
تمامًا،  كالأولى  الثانية  بالركعة  وياأتي  قيام،  ـ  �سجدتان  ـ  قيام  ـ   )5( ركوع  ـ  و�سورة  حمد 

ويختمها بت�سهد وت�سليم.
❁ الطريقة الثانية: تكبيرة الإحرام ـ الحمد واآية تامة من �سورة ـ ركوع )1( ـ قيام واآية تامة 
من ال�سورة ـ ركوع )2( ـ قيام واآية تامة من ال�سورة  ـ ركوع )3( ـ قيام واآية تامة من ال�سورة 
ـ ركوع )4( ـ قيام واآية تامة من ال�سورة ـ ركوع )5( ـ قيام ـ �سجدتان ـ قيام، وياأتي بالركعة 

الثانية كالأولى تمامًا، ويختمها بت�سهد وت�سليم.

❁ تتاألف �سالة الآيات من ركعتين، وكل ركعة ت�ستمل على خم�سة ركوعات و�سجدتين.
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صالة اآليات4

الك�سوف والخ�سوف

يمتد وقت �سالتهما من حين ال�سروع 
في الحدث اإلى انتهائه

الآيات الأخرى

�سالتها لي�ست موؤقتة، لذا فالبد من 
المبادرة اإليها عند حدوثها

اأنه اإذا لم يعلم 
المكلف بحدوث 

الك�سوف اأو 
الخ�سوف الكلي 
حتى انتهائهما: 
وجب الق�ساء.

هل تعلم

و اإذا لم يعلم 
بذلك حتى 

انتهاء الك�سوف 
اأو الخ�سوف 
الجزئي: لم 

يجب الق�ساء.

ل تجب �سالة 
الآيات ـ ل 

اأداء ول ق�ساء ـ 
على الحائ�س 
والنف�ساء وغير 

البالغ والمجنون.

عن علي بن عبداهلل قال: �سمعت اأبا الح�سن مو�سى p يقول: اإنه لما قب�س اإبراهيم بن ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص جرت 
فيه ثالث �ُسنن: اأما واحدة فاإنه لما مات انك�سفت ال�سم�س، فقال النا�س: انك�سفت ال�سم�س لفقد ابن ر�سول 
اهللملسو هيلع هللا ىلص، ف�سعد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص المنبر، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: يا اأيها النا�س، اإن ال�سم�س والقمر اآيتان 
اأو واحدة منهما  انك�سفتا  فاإذا  لحياته،  اأحد ول  لموت  ينك�سفان  له، ل  باأمره، مطيعان  اهلل يجريان  اآيات  من 

ف�سلوا، ثم نزل ف�سلى بالنا�س �سالة الك�سوف.
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4 أهمية الصالة النافلة

النافلة في اللغة: العطية، والهبة، والزيادة، وقد �سّميت ال�سالة الم�ستحّبة 
نافلة؛ لأّنها �سالة زائدة على الفري�سة، يتطّوع بها الم�سلم تقّربًا اإلى اهلل �سبحانه.

عن اإ�سماعيل بن ي�سار قال: �سمعت 
اأبا عبداهلل p يقول : اإّياكم 

والك�سل ، اإّن رّبكم رحيم ي�سكر القليل ، 
اإّن الرجل لي�سّلي الركعتين تطّوعًا يريد 

بهما وجه اهلل فيدخله اهلل بهما الجّنة.

عن عبداهلل بن �سنان قال: �سمعت 
اأبا عبداهلل p يقول: اإّن العبد يقوم 
فيق�سي النافلة فيعجب الرّب مالئكته 

منه، فيقول: مالئكتي، عبدي يق�سي ما 
لم اأفتر�سه عليه.

عن الإمام الباقر p قال: اإّن 
العبد ليرفع له من �سالته ن�سفها اأو 

ثلثها اأو ربعها اأو خم�سها، فما يرفع له اإّل 
ما اأقبل عليه منها بقلبه، واإّنما اأمرنا بالنافلة 

ليتّم لهم بها ما نق�سوا من الفري�سة .

عن معاوية بن وهب قال : �ساألت 
اأبا عبداهلل p عن اأف�سل ما يتقّرب 
به العباد اإلى رّبهم اأحّب ذلك اإلى اهلل 

عّزوجّل ، ما هو ؟ فقال : ما اأعلم �سيئًا بعد 
المعرفة اأف�سل من هذه ال�سالة.

ف�سل
النوافل

اليوم الذي نوّفق فيه ل�سيٍء من 
النوافل باإقبال، يمتاز عن �سائر 

اأّيامنا بالحيوّية والعطاء، ذلك اأّن 
النوافل تمالأ القلب بالإح�سا�س 

باهلل، والوثوق في ال�سلوك 
والطمئنان اإلى الحياة وما فيها.

 :p عن الإمام جعفر ال�سادق
ما يمنع اأحدكم اإذا دخل عليه 
اأ،  غّم من غموم الدنيا اأن يتو�سّ

ثّم يدخل الم�سجد فيركع 
ركعتين يدعوا اهلل فيهما، اأما 

�سمعت اهلل يقول: {َوا�ْسَتِعيُنوا 
اَلة}؟ ْبِر َوال�سَّ ِبال�سَّ
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نافلة الليل4

نافلة الليل تتكون من اإحدى ع�سرة ركعة، اأولها ثمان ركعات، وت�سمى )�سالة 
الليل(، وبعدها ركعتان )�سالة ال�سفع(، ثم ركعة واحدة وهي )�سالة الوتر(.

ْد ِبِه  ْيِل َفَتَهَجّ {َوِمَن الَلّ
َناِفَلًة َلَك َع�َسى اأَْن َيْبَعَثَك 

َرُبَّك َمَقاًما َمْحُموًدا}.

اأهميتها

 :p الإمام ال�سادق
لتدع قيام الليل، فاإّن 

المغبون من ُحرم قيام الليل.

التاأكيد عليهاُذكرت في القراآن

ا اأْخِفَي  {َفاَل َتْعَلُم َنْف�ٌس َمّ
ِة اأَْعُين َجَزاء ِبَما  ن ُقَرّ َلُهم ِمّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن}.

ثوابها

من اآثارها

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بقيام الليل فاإّنه داأب ال�سالحين قبلكم، واإّن قيام الليل قربًة اإلى اهلل، 
ومنهاًة عن الإثم.

عن اأمير الموؤمنين علي p: قيام الليل م�سّحٌة للبدن، وتم�ّسٌك باأخالق النبيين، ور�سا 
رّب العالمين.

�ُسئل الإمام علي بن الح�سينp: ما بال المتهّجدين بالليل من اأح�سن النا�س وجهًا ؟ قال: 
لأّنهم خلوا باهلل فك�ساهم اهلل من نوره.

يَئاِت}، قال: �سالة   عن الإمام ال�سادقp في قوله تعالى: {اإّن الَح�َسناِت ُيذِهبَن ال�سَّ
الموؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.
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4 نافلة الليل

وقتها

❁ يبداأ وقتها من منت�سف الليل، لكن الأف�سل الإتيان بها في الثلث الأخير من الليل، اأي في وقت ال�سحر .
❁ يمكن تقديمها على منت�سف الليل للم�سافر اإذا خاف فوتها اإن اأّخرها، اأو �سعب عليه فعلها في وقتها.

❁ يمكن ذلك اأي�سًا لل�ساب وغيره اإن خاف غلبة النوم اأو طروء الحتالم، ولكل ذي عذر كالخائف من البرد.
❁ لو قّدمها على منت�سف الليل فعليه اأن ياأتي بها بنية التعجيل ل بنية الأداء.

ثمان ركعات يوؤتى بها بعنوان �سالة الليل، كّل �سالة موؤّلفة من ركعتين ك�سالة 
ال�سبح يقراأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وبعدها �سورة )الكافرون(، وفي الركعة 

الثانية يقراأ فاتحة الكتاب واأية �سورة، ثم يت�سّهد وي�سّلم في نهاية الركعة الثانية.

كيفيتها

ركعتان بعنوان )�سالة ال�سفع( يقراأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وبعدها �سورة 
)النا�س(، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقراأ �سورة )الفلق( ، ثّم يت�سّهد وي�سّلم في نهاية 

الركعة الثانية. ولي�س في �سالة ال�سفع قنوت.

 ركعة )الوتر( وهي ركعة واحدة، يقراأ فيها بعد الفاتحة �سورة )الإخال�س(  ثالث 
مرات، ثّم )الفلق( مرة،  وبعدها )النا�س( مرة، ثم يقنت، وي�ستحب اأن يقول فيه: )اللهم 
هذا مقام العائذ بك من النار( �سبع مرات، و )اأ�ستغفر اهلل ربي واأتوب اإليه( �سبعين مرة، 

و )العفو( ثالثمائة مرة، واأن ي�ستغفر لأربعين موؤمنًا يذكرهم باأ�سمائهم، ثّم يركع وي�سجد 
ال�سجدتين ويت�سّهد وي�سّلم.
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صالة الوحشة4

توؤدىك�سالة ال�سبح ركعتان يقراأ في الأولى 
اإَِلَه  َل  {اهلل  الفاتحة واآية الكر�سي مرة واحدة: 
اإَِلّ ُهَو اْلَحّي اْلَقّيوُم َل َتاأُْخُذُه �ِسَنٌة َوَل َنْوٌم َلُّه َما 
َماَواِت َوَما ِفي الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�ْسَفُع  ِفي ال�َسّ
َخْلَفُهْم  َوَما  اأَْيِديِهْم  َبْيَن  َما  َيْعَلُم  ِباإِْذِنِه  اإَِلّ  ِعنَدُه 
َو�ِسَع  �َساء  ِبَما  اإَِلّ  ِعْلِمِه  ْن  ِمّ ِب�َسْيٍء  ُيِحيُطوَن  َوَل 
َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما  ُه ال�َسّ ُكْر�ِسُيّ
َن  َبَيّ َتّ يِن َقد  اإِْكَراَه ِفي الِدّ اْلَعِظيُم، َل  اْلَعِلُيّ  َوُهَو 
َوُيوؤِْمن  اُغوِت  ِبالَطّ َيْكُفْر  َفَمْن  اْلَغِيّ  ِمَن  �ْسُد  الُرّ
اَم َلَها  ِ َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى َل انِف�سَ ِباهلَلّ
ُ َوِلُيّ اَلِّذيَن اآَمُنواْ ُيْخِرُجُهم  ُ �َسِميٌع َعِليٌم، اهلَلّ َواهلَلّ
ُهُم  اأَْوِلَياوؤُ َكَفُرواْ  َواَلِّذيَن  الُنّوِر  اإَِلى  ُلَماِت  الُظّ َن  ِمّ
ُلَماِت  الُظّ اإَِلى  الُنّوِر  َن  ِمّ ُيْخِرُجوَنُهم  اُغوُت  الَطّ
ويقراأ  َخاِلُدوَن}  ِفيَها  ُهْم  اِر  الَنّ َحاُب  اأَ�سْ اأُْوَلِئَك 
ع�سر  القدر  و�سورة  الفاتحة  الثانية  الركعة  في 
مرات، وبعد اأن يفرغ من ال�سالة يقول: )اللهم 
اإلى  ثوبها  وابعث  محمد  واآل  محمد  على  �سل 

قبر .....(، وي�سمى ا�سم الميت.

في حديث اآخر اأنه يقراأ بعد الفاتحة من الركعة 
الأولى �سورة التوحيد مرتين، ويقراأ بعد الفاتحة من 
الركعة الثانية �سورة التكاثر ع�سر مرات، ويدعو بعد 

ال�سالة بما تقدم.
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4 صالة جعفر

كيفيتها

اأف�سل اأوقاتها �سدر الّنهار يوم الجمعة وهي 
اأربع ركعات بت�سّهدين وت�سليمتين يقراأ في الّركعة 
اُلولى �سورة الحمد والزلزلة، وفي الّركعة الثانية 
الحمد  الّثالثة  وفي  والعاديات،  الحمد  �سورة 
والن�سر، وفي الرابعة الحمد والتوحيد. فاإذا فرغ 
من القراءة في كّل ركعة يقول قبل الّركوع خم�س 
اإّل  اإلـَه  َول  هلِل  َوَاْلَحْمُد  اهلِل  )�ُسْبحاَن  مّرة:  ع�سرة 
واإذا  ع�سرًا،  ركوعه  في  ويقولها  اأكَبر(،  َوَاهلل  اهلل 
�سجد  فاإذا  قالها ع�سرًا،  قائمًا  الّركوع  من  ا�ْستوى 
قالها  ال�ّسجدتين  بين  جل�س  فاإذا  ع�سرًا،  قالها 
فاإذا جل�س  ع�سرًا،  قالها  الّثانية  �سجد  فاإذا  ع�سرًا، 
في  ذلك  يفعل  ع�سرًا.  يقوم  اأن  قبل  قالها  ليقوم 

الأربع ركعات، فتكون ثالثمائة ت�سبيحة .

جعفر  الإمام  عن  المدائني  �سعيد  اأبي  عن 
�سيئًا تقوله في �سالة  اأعّلمك  األ   :pال�سادق
فرغت  اإذا  قل  قال:  بلى،  قلت:  جعفرp؟ 
الّركعة  من  الثانية  ال�ّسجدة  في  الّت�سبيحات  من 
�ُسْبحاَن  َواْلَوقاَر،  اْلِعَزّ  َلِب�َس  َمْن  �ُسْبحاَن  الرابعة: 
ل  َمْن  �ُسْبحاَن  ِبِه،  َم  َوَتَكَرّ ِباَلْمْجِد  َف  َتَعَطّ َمْن 
ُكِلّ  اأْح�سى  َمْن  �ُسْبحاَن  َلُه،  اإّل  الَتّ�ْسبيُح  َيْنَبِغي 
�ُسْبحاَن  َعِم،  َوالِنّ اْلَمِنّ  ِذي  �ُسْبحاَن  ِعْلُمُه،  �َسْىء 
ِذي الُقْدَرِة َواْلَكَرِم، َالّلـُهَمّ اإّني اأَ�ْساأَلَك ِبَمعاِقِد الِعِزّ 
ْحَمِة ِمْن ِكتاِبَك َوا�ْسِمَك  ِمْن َعْر�ِسَك، َوُمْنَتَهى الَرّ
ْدقًا َوَعْدًل،  ْت �سِ ِة اَلّتى َتَمّ الأْعَظِم َوَكِلماِتَك الّتاَمّ
)َكذا  بي  َواْفَعْل  بيِته،  َواأْهِل  د  ُمَحَمّ َعلى  ِلّ  �سَ

َوَكذا( وتطلب حاجتك عو�س كلمة كذا وكذا.

عن اأبي عبد اهلل p، قال: قال له رجل: جعلت فداك، اأيلتزم الرجل اأخاه؟ فقال: نعم، اإن ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
يوم افتتح خيبر اأتاه الخبر اأن جعفرا قد قدم، فقال: واهلل ما اأدري باأيهما اأنا اأ�سد �سرورًا؟ بقدوم جعفر، اأو بفتح 
الأربع  له:  فقلت  عينيه،  بين  ما  وقبل  فالتزمه  ر�سولملسو هيلع هللا ىلص  فوثب  قال:  اأن جاء جعفر،  يلبث  فلم  قال:  خيبر؟ 
ركعات التي بلغني اأن ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص اأمر جعفرا اأن ي�سليها، قال: لما قدم عليه قال له: يا جعفر، األ اأعطيك؟ 
األ اأمنحك؟ األ اأحبوك؟ قال: فت�سّوف النا�س وراأوا اأنه يعطيه ذهبا اأو ف�سة، قال: بلى يا ر�سول اهلل، قال: �سل 
اأربع ركعات متى ما �سليتهن غفر لك ما بينهن، اإن ا�ستطعت كل يوم واإل فكل يومين، اأو كل جمعة، اأو كل 

�سهر، اأو كل �سنة، فاإنه يغفر لك ما بينهما، قال كيف اأ�سليها؟ فقال: ... اإلخ الحديث.
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5 اخللل في الصالة

وي�سمل كل ما يت�سبب بخروج ال�سالة عن هيئتها و�سروطها .

الفعل
الكثير

التكفير
منافيات
ال�سالة

تعمد
ال�سحك

تعمد
البكاء

تعمد
الكالم

قول
اآمين

الذي يخرج ال�سالة عن 
�سورتها عرفا، مثل الأكل 
وال�سرب والقفز والحياكة، 

عمدًا اأو �سهوًا.

بنحو القهقهة التي ت�ستمل 
على ال�سوت وترجيعه، حتى 

ولو �سدر قهرًا عنه. 
ول باأ�س بالتب�سم.

بنزول الدمعة 
لأمر من اأمور الدنيا، 

ولو قهرًا. اأما مع 
ال�سهو، فال تبطل.

ولو لم يكن له معنى، ول فرق 
في التعمد بين الختيار وال�سطرار. 
ويجوز التكلم بالدعاء والذكر والقراآن 

مما زاد عما ورد في ال�سالة.

مع التعمد بعد النتهاء من قراءة 
�سورة الفاتحة، اإذا ق�سد الجزئية.

اأما اإذا قالها دون اأن يق�سد الجزئية في 
ال�سالة فال تبطل ال�سالة بذلك.

بو�سع اإحدى 
اليدين على 

الأخرى، اإذا ق�سد 
به الجزئية.

ال�سك والظنفقدان جزء اأو �سرط منافيات ال�سالة

عن محمد بن م�سلم قال: دخلت على اأبي جعفر p وهو في ال�سالة فقلت: ال�سالم عليك. فقال : ال�سالم عليك. 
فقلت: كيف اأ�سبحت؟ ف�سكت. فلما ان�سرف قلت: اأَيرد ال�سالم وهو في ال�سالة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.
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اخللل في الصالة5

فقدان جزء اأو �سرط

كلما اأخل الم�سلي بواجبه، فترك �سيئًا من اأجزاء ال�سالة )كالقراءة والركوع( 
اأو �سرائطها )ال�ستقبال والطهارة( عامدًا عالمًا باأنه جزء اأو �سرط، بطلت ال�سالة. 

وكذلك اإذا زاد في �سالته عامدًا وملتفتًا اإلى عدم جواز ذلك.

اأما في غير حالة العمد واللتفات، فتبطل ال�سالة في الحالت التالية :

اإذا ترك الركوع من ركعة حتى �سجد ال�سجدة الثانية. 1
اإذا ترك كلتا ال�سجدتين من ركعة اإلى اأن ركع ركوع الركعة التي بعدها. 2

اإذا �سلى بدون و�سوء اأو غ�سل اأو تيمم  اأو �سدر منه في اأثناء ال�سالة ما يوجب الو�سوء اأو الُغ�سل. 3
اإذا �سدرت منه ت�سرفات اأدت اإلى محو ا�سم ال�سالة والذهاب ب�سورتها، كالقفز والرق�س. 4

اإذا �سلى بالنجا�سة  ـ التي ل ت�سوغ في ال�سالة ـ ن�سيانًا. 5
اإذا �سلى والقبلة عن يمينه اأو ي�ساره اأو خلفه وهو يعتقد باأنها اأمامه، واكت�سف ذلك قبل انتهاء الوقت. 6

اإذا �سلى قبل الوقت المحدد جهاًل منه بالوقت اأو غفلة اأو اعتقادًا بدخول الوقت المحدد.  7
زيادة ركعة كاملة �سهوًا، وكذا نق�سانها. 8
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5 اخللل في الصالة

وفي غير حالة العمد واللتفات، ل تبطل ال�سالة في الحالت التالية :

ب�سرط تدارك الخلل:

ترك تكبيرة الإحرام
�سهوًا اأو جهاًل

يكّبر، ثم يبداأ
القراءة من جديد

الت�سرفموقع التنّبه�سورة الخلل

قبل الركوع

اإذا ترك �سيئًا من
القراءة اأو الذكر

ياأتي بما تركه
ويوا�سل �سالته

قبل الركوع

يقوم ثم يركعاإذا ترك الركوع
ويوا�سل �سالته

قبل اأن ي�سجد ال�سجدة 
الثانية من تلك الركعة

اإذا ترك ال�سجدتين
من ركعة، اأو �سجدة

يهوي لل�سجود في�سجد 
ويوا�سل �سالته

قبل ركوع
الركعة التالية

اإذا ترك الت�سهد
في الركعة الثانية 

يجل�س وياأتي
بالت�سهد ويكمل

قبل ركوع
الركعة التالية

اإذا ترك �سجدتين اأو الت�سهد 
اأو الت�سليم من الركعة الأخيرة

ياأتي بما ن�سي
ويكمل ما بعده

قبل اأن ُيحدث، اأو قبل اأن 
تنمحي �سورة ال�سالة وتنقطع

❁ مالحظة: بع�س الحالت ت�ستدعي الإتيان ب�سجدتي ال�سهو، و�سنبين ذلك في محله .
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اخللل في الصالة5

وفي غير حالة العمد واللتفات، ل تبطل ال�سالة في الحالت التالية :

بال حاجة للتدارك :

ترك القراءة اأو الذكر
اأو بع�سًا منهما

اإذا ترك الذكر
في الركوع

اإذا ترك الذكر
في ال�سجود

اإذا ترك ال�سجدة الثانية
من اأي ركعة

اإذا ترك الت�سهد من
الركعة الثانية اأو �سيئًا منه

اإذا ترك �سجدة واحدة
من الركعة الأخيرة

وانتبه بعد الخروج عن 
حد الركوع

وانتبه بعد الخروج عن
حد ال�سجود

وانتبه بعد الدخول في 
ركوع الركعة التالية

وانتبه بعد الدخول في 
ركوع الركعة التالية

وانتبه بعد فترة طويلة و 
ذهاب �سورة ال�سالة نهائيًا

❁ مالحظة: بع�س الحالت ت�ستدعي ق�ساء ما فاته، و�سنبين ذلك في محله .

وانتبه بعد الركوع

اإذا ترك الت�سهد اأو 
الت�سليم من الركعة الأخيرة

اإذا ترك القيام وقراأ 
حال الجلو�س

اإذا ترك الجهر اأو 
الإخفات في مو�سعهما

وانتبه بعد فترة طويلة و 
ذهاب �سورة ال�سالة نهائيًا

وانتبه بعد
اإكمال القراءة

وانتبه في الأثناء
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5 اخللل في الصالة

ال�سك والظن

ال�سك :
اأن يت�ساوى لدى 

المكلف احتمال وقوع 
الفعل، واحتمال عدم 

وقوعه.

الظن :
اأن يترجح لديه اأحد 

الحتمالين على الآخر، 
كن�سبة 80 ٪ في طرف
اإلى 20 ٪ في الآخر .

الطمئنان :
اأن يترجح لديه اأحد 

الحتمالين بدرجة كبيرة 
جدًا بحيث يقرب من 

اليقين .

اإذا اطماأن باأنه قد اأتى 
بفعل ما على نحو �سحيح، 
اأو اأنه في الركعة الثانية من 

ال�سالة مثاًل، عمل وفق 
اطمئنانه .

اإذا ترجح عنده احتمال 
على الآخر  على نحو 

الظن، عمل بظنه. فمن ظن 
اأنه �سجد ال�سجدتين مثاًل 

بنى على ذلك .

يمكن فر�س ال�سك في 
موردين وهما :

ال�سك في الأفعال

ال�سك في عدد الركعات

❁ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: اإن هذا الدين متين فاأوغلوا فيه برفق، ول تكّرهوا عبادة اهلل اإلى عباد 

اهلل، فتكونوا كالراكب الُمْنَبت »المنف�سل عن قومه«، الذي ل �سفرًا قطع، ول ظهرًا اأبقى.
❁ عن الإمام جعفر ال�سادق p: اإذا كان الرجل ممن ي�سهو في كل ثالث فهو ممن كثر  

   عليه ال�سهو.
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كثير الشك والوسواسي5

ما �سنذكره من اأحكام ل ي�سمل من هو كثير ال�سك ول الو�سوا�سي.
كثير ال�سك: هو الذي يتكرر منه ال�سك في فعل خا�س، اأو في كل فعل،

بنحو يتجاوز الماألوف.
الو�سوا�سي: هو الذي تتفاقم كثرة ال�سك عنده حتى ت�سير حالة مر�سية

ي�سيطر فيها ال�سك على الذهن حتى ل يملك التاأكد من �سئ على الإطالق،
اأو ل يملك التاأكد من �سئ خا�س.

مثال 1: من كان كثير ال�سك في اأنه �سلى اأو لم 
ي�سّل يعتبر اأنه قد �سلى.

مثال 2: من كان كثير ال�سك في عدد الركعات 
الأكثر  يكون  اأن  اإل  الأكثر،  على  يبني  فاإنه 

مف�سدًا، فيبني على الأقل عندئذ.
يبني  اأم ل،  اأنه ركع  ه في  مثال 3: من كثر �سكُّ

على اأنه ركع.
حكم كثير ال�سك والو�سوا�سي اأن ياأخذا 
بالحالة التي ُيعتبر العمل فيها �سحيحًا. 

ل يجوز لكثير ال�سك العتناء ب�سّكه، فاإذا خالف واعتنى ب�سكه فاأتى بما 
�سك فيه، فقد تبطل �سالته !

عن الإمام جعفر ال�سادق p اأنه قال: ل تعّودوا الخبيث من اأنف�سكم بنق�س 
في  اأحدكم  فليم�س  عّود،  لما  يعتاد  خبيث  ال�سيطان  فاإن  فتطمعوه،  ال�سالة 
الوهم، ول يكثّرن نق�س ال�سالة، فاإنه اإذا فعل ذلك مرات لم يعد اإليه ال�سك. 
قال زرارة: ثم قال : اإنما يريد الخبيث اأن ُيطاع، فاإذا ع�سي لم يعد اإلى اأحدكم.
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5 قاعدة عند الشك

قاعدة

كّلما �سك الم�سّلي في اأداء واجب من واجبات ال�سالة  بنى على اأنه لم يوؤّده، 
ولزمه العمل وفق ذلك. وي�ستثنى من هذه القاعدة الحالت التالية:

اإذا �سك في جزء من اأجزاء 
ال�سالة بعد اأن تجاوز مكانه 
المقرر له فيها، ودخل في 
الجزء الذي يليه. ولو كان 

الجزء التالي م�ستحبًا.

اإذا �سك في �سّحة الجزء 
وف�ساده بعدما اأّداه وفرغ منه، 
فالحكم فيه ال�سّحة على اأي 
حال، �سواء تجاوز المحّل اأو 

لم يتجاوز.

اإذا بداأ ال�سالة و�سروُطها 
متوّفرة، ثم �سك: هل 

ا�ستمرت  هذه ال�سروط مع 
�سالته اأم اختل �سئ منها في 
الأثناء، فاإنه ل يعتني ب�سكه.

اأمثلة: من �سك في تكبيرة 
الإحرام وهو يقراأ الفاتحة، اأو 
�سك في الفاتحة وهو راكع، 
اأو �سك في القراءة وهو في 

القنوت، اأو �سك في الركوع 
وهو �ساجد، فاإنه يعتبر اأنه قد 
اأتى بما �سك فيه ويم�سي في 

�سالته ول �سيء عليه.

اأمثلة: من كّبر تكبيرة 
الإحرام و�سك في �سّحتها 

بنى على ال�سّحة حتى لو لم 
يبداأ بعُد في القراءة، وكذلك 

الحكم في ذكر الركوع 
وال�سجود والت�سهد، فاإنه لو 
�سك في �سحة ذلك بعدما 
فرغ منه، اعتبره �سحيحًا.

اأمثلة: لو بداأ �سالته 
م�ستقبل القبلة، ثم �سك في 
انحرافه عنها لحقًا اأو ل، 

فاإنه ل يعتني ب�سكه. وكذلك 
المراأة التي بداأت �سالتها 
مت�سترة، ثم �سكت هل  

انك�سف �سعرها في الأثناء اأم 
ل، فاإنها ل تعتني ب�سكها هذا.
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الشك في عدد الركعات5

ال�سك في عدد الركعات

ال�سك في عدد الركعات في اأثناء ال�سالة ينق�سم اإلى �سك مبطل لل�سالة، و�سك 
غير مبطل ول اأثر له، و�سك غير مبطل ولكنه يحتاج اإلى عالج.

ال�سك المبطل لل�سالة

اأن ل ينح�سر �سك الم�سلي في عدد معين من اأعداد الركعات، فال يدري في اأية ركعة هو، من 
دون اأن يخطر في ذهنه عدد معّين متيّقن ينطلق منه لمعالجة ال�سك، ولي�س اأمامه هنا اإل قطع 

ال�سالة وا�ستئنافها من جديد.
1

كل حالة غير الحالت التي �سنذكرها لحقاً فيما ت�سح معها ال�سالة، بعالج اأو 
بدون عالج، فهو من النوع الذي يت�سبب ببطالن ال�سالة. ومن اأمثلة ال�سك المبطل:

اأن يكون �سكه في غير الرباعية من ال�سلوات اليومية، كاأن يكون �سكه بين الثنين والثالث في 
�سالة المغرب، اأو بين الأولى والثانية في �سالح ال�سبح، وغيرها من الفرو�س. 2

اأن يتردد الم�سلي في عدد الركعات في �سالة رباعية دون اأن يتاأكد ويتثبت من وجود الركعة 
الثانية كاملة �سالمة )تكمل الركعة باإكمال الذكر في ال�سجدة الثانية من الركعة الثانية(.

مثال 1: �سك بعد رفع الراأ�س من ال�سجدة الثانية في اأن هذه الركعة التي فرغ منها الآن هل هي 
الأولى اأو الثانية؟

مثال 2: �سك بعد رفع الراأ�س من ال�سجدة الأولى في اأن هذه الركعة هل هي الثانية اأو الثالثة؟
فاإن �سالته تبطل حينئذ؛ لأن وجوَد الركعة الثانية كاملًة غيُر موؤكد. 

3
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5 الشك في عدد الركعات

ال�سك الذي ل اأثر له

اأن يجد الم�سلي نف�سه يت�سهد، ولكنه ي�سك في اأنه هل اأكمل الركعة الثانية واأن هذا 
الت�سهد لها، اأو اأنه لم يكملها واأن ما بيده هو الركعة الأولى، والت�سهد الذي هو فيه واقع 

منه �سهوًا، فهنا يبني على اأنه في الركعة الثانية ويتم �سالته. 1

ال�سك في عدد الركعات

اأي ال�سك الذي ل ي�سر حدوثه بال�سالة، بل ول يرتب �سيئًا على الم�سلي،
وهو يتمثل في اإحدى ال�سور التالية:

اأن يجد نف�سه يت�سّهد في �سالة رباعية، اأو قد اأكمل الت�سهد، مع يقينه بتجاوز الركعة 
الثانية اإلى ما بعدها من ركعات، وي�سّك في اأنه هل فرغ من الرابعة، اأو اأنه ل يزال في 

الركعة الثالثة والت�سّهد واقٌع منه �سهوًا، ففي هذه الحالة يبني على الرابعة ويتم �سالته، 
ول �سيء عليه.

2

 اأن يكون م�سغوًل بالت�سليم في �سالة ثالثية، وي�سك في اأنه هل فرغ من الركعة الثالثة، 
وت�سليمه هو المطلوب، اأو اأنه ل يزال في الركعة الثانية، وت�سليمه هذا واقٌع منه �سهوًا، 

فهنا يبني على اأنه اأتى بالثالثة ويتّم ت�سليمه، ول �سيء عليه.
3
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الشك في عدد الركعات5

ال�سك في عدد الركعات

ل تبطل �سالة من �سك في عدد الركعات في �سالته الرباعية، خا�سة اإذا وافق 
�سكه واحدة من �سور ت�سع، واأتى بما هو مطلوب منه فيها، وهذه ال�سور هي:

ال�سك المحتاج اإلى عالج

ال�سك بين
الثنتين والثالث

يبني على الثالثة، ويكمل 
�سالته ثم ياأتي بركعة احتياط

الت�سرفموقع ال�سك�سورة الخلل

بعد اإكمال ذكر
ال�سجدة الثانية

ال�سك بين
الثالث والأربع

يبني على الأربع، ويكمل 
�سالته ثم ياأتي بركعة احتياط

في اأي مو�سع كان

ال�سك بين
الثنتين والأربع

يبني على الأربع، ويكمل 
�سالته ثم ياأتي بركعتي احتياط

بعد اإكمال ذكر
ال�سجدة الثانية

ال�سك بين
الثنتين والثالث والأربع

يبني على الأربع ثم ياأتي 
بركعتي احتياط من قيام وركعتي 

احتياط من جلو�س

بعد اإكمال ذكر
ال�سجدة الثانية

ال�سك بين
الأربع والخم�س

يبني على الأربع، ويكمل 
�سالته ثم ياأتي ب�سجدتي ال�سهو

بعد اإكمال ذكر
ال�سجدة الثانية
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5 الشك في عدد الركعات

ال�سك بين
الأربع والخم�س

يهوي جال�سًا، ثم يعتبر �سكه 
بين الثالث والأربع، ويعمل وفقه

الت�سرفموقع ال�سك�سورة الخلل

حال القيام

ال�سك بين
الثالث والخم�س

يهوي جال�ساً، ثم يعتبر �سكه 
بين الثنتين والأربع، ويعمل وفقه

حال القيام

ال�سك بين
الثالث والأربع والخم�س

يهوي جال�سًا، ثم يعتبر �سكه 
بين الثنتين والثالث والأربع، 

ويعمل وفقه

حال القيام

ال�سك بين
الخم�س وال�ست

يهوي جال�سًا، ثم يتم �سالته 
وي�سجد �سجدتي ال�سهو

حال القيام

اإذا كان الم�سلي يوؤدي �سالة النافلة و�سك في عدد ركعاتها فاإن له اأن يبني على 
اأقل عدد محتمل ويكمل �سالته ول �سيء عليه، وله اأن يبني على اأكبر عدد 

محتمل ما لم يكن مبطاًل ويكمل �سالته ول �سيء عليه.

حيث يقت�سي عالج ال�سك هدم القيام فاإن عليه اأن ي�سجد �سجدتي ال�سهو لزيادة 
القيام، وذلك بعد النتهاء من العمل الذي يعالج به ال�سك.

تابع / ال�سك المحتاج اإلى عالج
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صالة االحتياط5

�سالة الحتياط

وهي ال�سالة التي يجب الإتيان بها لعالج ال�سك بالنحو الذي بيناه في �سور ال�سك، 
بهدف عالج ال�سك وتدارك النق�س المحتمل في عدد الركعات .

ي�سترط في �سالة الحتياط جميع ما ي�سترط في ال�سالة 
من ال�سرائط، كال�ستقبال والطهارة وال�ستر وغير ذلك .

النية

تكبيرة الإحرام

الفاتحة فقط

الركوع

القيام

�سجدتان

ت�سهد وت�سليم

ركعة الحتياط

قد تكون �سالة الحتياط من ركعتين، وحينذاك بعد 
ال�سجدة الثانية يقوم وياأتي بما اأتى به في الركعة الأولى ثم 

يت�سهد وي�سلم.

لي�س في �سالة 
الحتياط اأذان 
ول اإقامة ول 

قنوت

يلزم الإتيان ب�سالة الحتياط 
فورًا بعد ال�سالة، وقبل فعل 

المنافي.

اإذا �سك في الإتيان ب�سالة 
الحتياط بنى على العدم، اإل اإذا 
كان �سكه بعد خروج الوقت، اأو 
بعد �سدور ما ينافي ال�سالة عمدًا 

و�سهوًا، فاإنه ل يبالي ب�سكه.
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5 سجود السهو

�سجود ال�سهو هو: �سجدتان بكيفية خا�سة يوؤتى بهما لعالج بع�س حالت الخلل 
التي تطراأ على ال�سالة. ويجب للحالت التالية:

لمن تكلم في ال�سالة �سهوًا متخياًل اأنه انتهى من ال�سالة اأو اأنه لي�س في حالة �سالة. 1
في حالة ال�سك في عدد الركعات بين الأربع والخم�س بعد اإكمال ذكر ال�سجدة الأخيرة. 2

في حالة ال�سك في عدد الركعات بين الخم�س وال�ست حال القيام. 3
اإذا اأنق�س من ال�سالة �سجدة واحدة. 4

اإذا اأنق�س الت�سهد، كله اأو بع�سه. 5
القيام غير الركني، وذلك كما لو هوى اإلى ال�سجود بعد الركوع من دون اأن يرفع راأ�سه قائمًا. 6

اإذا زاد في �سالته الت�سليم، كله اأو بع�سه، كلمة منه اأو بع�س كلمة. 7
الزيادة في القيام، فلو قام للت�سبيحات فتذّكر اأنه لم يت�سهد، فاإنه يهدم القيام ويت�سهد ثم يكمل. 8

اأن الأف�سل عدم القت�سار على هذه الموارد، 
والإتيان ب�سجود ال�سهو لكل زيادة ونق�سان. هل تعلم
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سجود السهو5

ل يجب فيه ال�ستقبال ول 
الطهارة من الحدث والخبث 

ول ال�ستر ول غيرهما مما 
يعتبر في �سجود ال�سالة.

يجب الإتيان ب�سجود 
ال�سهو بعد انتهاء ال�سالة فوراً، 

ولو لم يبادر ل�سجود ال�سهو 
عمداً اأو �سهواً ثم تذكر اأو ندم، 

فعليه اأن يبادر بالإتيان به.

اإذا اجتمع عليه �سجود 
ال�سهو و�سالة الحتياط 

وق�ساء جزء، وجب عليه 
تقديم �سالة الحتياط، ثم 
الق�ساء، ثم �سجود ال�سهو.

يتعدد �سجود ال�سهو بتعدد ال�سبب الموجب له، لكنَّ مثَل الكالم 
بُجَمٍل اأو األفاظ متعددة في �سهو واحد يعتبر واحدًا، وكذا لو �سها 

ف�سلم بال�سيغ الثالث دفعًة واحدة، فال يجب في الحالتين اإل 
�سجود واحد لل�سهو.

ل يجب تعيين ال�سبب 
في نية �سجدة ال�سهو، كما 

ل يجب الترتيب في �سجود 
ال�سهو بترتيب الأ�سباب لو 

تعددت.

كيفية �سجود ال�سهو
ينوي ثم ياأتي ب�سجدة 

يقول فيهما: ) ب�سم اهلل وباهلل 
ال�سالم عليك اأيها النبي 

ورحمة اهلل وبركاته (، ثم 
يجل�س مطمئنًا، ثم ي�سجد 
ويكرر الذكر ال�سابق، ثم 
يجل�س ويت�سهد وي�سلم.
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5 حديث حول أدب الصالة

قدمك  تل�سق  فال  ال�سالة  في  قمت  اإذا   :pالباقر محمد  الإمام  عن 
واأ�سدل  اأكثره،  �سبر  اإلى  ذلك  من  اأقل  اإ�سبعًا  ف�ساًل  بينهما  دع  بالأخرى 
منكبيك واأر�سل يديك ول ت�سبك اأ�سابعك، وليكونا على فخذيك قبالة 
ركبتيك، وليكن نظرك اإلى مو�سع �سجودك، فاإذا ركعت ف�سف في ركوعك 
بين قدميك تجعل بينهما قدر �سبر، وتمّكن راحتيك من ركبتيك، وت�سع 
يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل الي�سرى، وبّلغ اأطراف اأ�سابعك عين 
اأطراف  و�سلت  فاإن  ركبتيك،  على  و�سعتها  اإذا  اأ�سابعك  وفّرج  الركبة، 
تمكن  اأن  اإلي  واأحب  ذلك،  اأجزاأك  ركبتيك  اإلى  ركوعك  في  اأ�سابعك 
واأقم  بينها،  وتفرج  الركبة  اأ�سابعك في عين  فتجعل  كفيك من ركبتيك 
�سلبك ومد عنقك وليكن نظرك اإلى ما بين قدميك، فاإذا اأردت اأن ت�سجد 
فارفع يديك بالتكبير وخر �ساجدًا، وابداأ بيديك ف�سعهما على الأر�س قبل 
ول  ذراعيه،  ُبع  ال�سَّ افترا�س  ذراعيك  تفتر�س  ول  معًا،  ت�سعهما  ركبتيك 

ت�سعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجّنح بمرفقيك
ول تلزق كفيك بركبتيك، ول تدنهما من وجـهك، بين ذلك،
حيال منكبيك ول تجعـلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما

من اآداب ال�سالة

اإليك قب�سا، واإن كان تحتهما ثوب فال ي�سرك، واإن  عن ذلك �سيئًا،واب�سطهما على الأر�س ب�سطًا واقب�سهما 
اأف�سيت بهما اإلى الأر�س فهو اأف�سل، ول تفرجن بين اأ�سابعك في �سجودك، ولكن �سمهن جميعًا. قال: واإذا 
الأر�س،  الي�سرى على  �سيئًا، وليكن ظاهر قدمك  بينهما  بالأر�س وفّرج  فاأل�سق ركبتيك  ت�سّهدك  قعدت في 
وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك الي�سرى واإليتاك على الأر�س، وطرف اإبهامك اليمنى على الأر�س، 
واإياك والقعود على قدميك فتتاأذى بذلك، ول تكن قاعدًا على الأر�س فيكون اإنما قعد بع�سك على بع�س، 

فال ت�سبر للت�سهد والدعاء.
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6 مفهوم الوطن

ر ال�سالة الرباعّية  فقط )الظهر ـ الع�سر ـ الع�ساء( اإذا كان المكّلف م�سافرًا،  ُتق�سَ
�سمن ال�سروط الآتي ذكرها .

وهو موطن الآباء والأجداد، واإن لم يولد فيه، ولو الوطن الأ�سلي
لم ي�سكنه، ما لم ُيعر�س عنه. 1

وهو البلد الذي يّتخذه المكّلف مقرًا له، كما في الوطن الدائم
النجفي يّتخذ من كربالء وطنًا له. 2

الذي ُيّتخذ من اأجل العمل اأو الدرا�سة مّدة من الزمن الوطن الموؤقت
طويلة ن�سبياً، ويرجع اإلى العرف في تحديدها.   3

لمن كان م�سطراً بح�سب ظروفه اإلى التنقل بين اآونة الوطن المو�سعي
واأخرى من مكان اإلى مكان، ك�سكان البوادي. 4

من المهم اأن نتعرف على اأق�سام الوطن كي نعرف متى �سيكون المكلف م�سافرًا ومتى يعتبر 
حا�سرًا. ويمكن تق�سيم الوطن اإلى الأق�سام التالية:

علم
ل ت

ه

اأنه ل مانع من اأن يكون للمكّلف اأكثر من وطن، 
كالوطن الأ�سلي، والوطن الموؤقت لغر�س الدرا�سة.

اأنه ل يزول حكم الوطن اإل بالعزم على عدم 
ال�سكن فيه اأبدًا مقترنًا بالخروج منه والإقامة في غيره.

يوؤثر ال�سفر في 
النوافل فت�سقط 

النوافل النهارية، 
ونافلة الع�ساء،

ويمكن الإتيان بها 
برجاء المطلوبية.
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املسافة الشرعية للسفر6

يتحقق ال�سفر ال�سرعي من المكّلف بالقطع المق�سود للم�سافة المعتبرة �سرعًا، وهي 
ثمانية فرا�سخ، اأي ما ي�ساوي ثالثة واأربعين كيلومترًا وخم�س الكيلومتر الواحد.

الم�سافة المتدادية، 
وهي اأن يقطع تمام الم�سافة 

المذكورة دفعة واحدة.

الم�سافة الملفقة، كاأن 
يكون ذهابه 22 كم، 
وعودته 22 كم اأي�سًا.

كم
 44

كم
 22

كم
 22

ابتداء ح�ساب 
الم�سافة من اآخر 

بيوت البلد من الجهة 
التي يخرج منها،

ونهايته عند 
اأول بيوت البلد 

المق�سودة من الجهة 
التي يدخل منها.

ل بد من تحقق 
العزم والق�سد اإلى قطع 
الم�سافة ال�سرعية من 

اأّول ال�سير، فلو �سار اإلى 
ما دون الم�سافة بق�سد 

النزهة، ثم بدا له اإكمال 
طريقه اإلى مكان اآخر، 

لم يح�سب ما قطعه �سابقًا 
من الم�سافة.

اَلِة} ُروا ِمَن ال�سَّ َرْبُتْم ِفي اْلأَْر�ِس َفَلْي�َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَن َتْق�سُ {َواإَِذا �سَ

ر،  اإذا اعتقد كون ما قطعه م�سافة فق�سّ
فظهر عدمه، اأعاد �سالته في الوقت، اأو 

يق�سيها اإن خرج الوقت. 

اإذا اعتقد اأن ما قطعه لي�س م�سافة 
فاأتّم، ثم تبّين العك�س، اأعاد �سالته في 

الوقت، ول يق�سيها خارج الوقت.
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6 قواطع السفر

قد تطراأ على هذا ال�سفر اأمور، فتلغي حكمه، وترتب على المكلف و�سعاً جديداً، 
وهي ما ا�سطلح على ت�سميته بـ  قواطع ال�سفر .

التردد في الإقامةنية الإقامة ع�سرًاالمرور بالوطن

الم�سافر المتردد في 
البقاء في مكان 10 اأيام، 

وا�ستمر هكذا ثالثين 
يومًا، فاإنه يلزمه الإتمام في 

ال�سالة وال�سيام في اأول 
�ساعة من اليوم 31.

اإذا نوى الم�سافر ـ منذ 
البداية اأو لحقًا ـ الإقامة 

في مكان ما ع�سرة اأيام على 
الأقل، انقطع �سفره، ولحقه 
حكم الحا�سر في وطنه في 

�سالته و�سيامه.

اإذا مّر الم�سافر
 ـ خالل قطع الم�سافة ـ 

بوطنه )الأ�سلي اأو الدائم 
اأو الموؤقت( انقطع �سفره، 
ولحقه حكم الحا�سر في 
وطنه في �سالته و�سيامه.

مثال: من نوى الإقامة ظهر 
يوم الإثنين فعليه البقاء اإلى 

ظهر الخمي�س الثاني لتكتمل 
الع�سرة اأيام.

اإذا كانت النية 
عند طلوع الفجر اأو 
قبلها من اأوقات الليل

ع�سرة نهارات وت�سع ليال

اإذا كانت النية 
بعد الفجر من اأوقات 

النهار

11 نهارًا ملفقًا و10 ليالي

كيف نح�سب 
الع�سرة اأيام؟

المالحظ في الإقامة هنا هو ما يخ�س المدينة اأو القرية التي 
ي�سكن فيها، ولي�س الدولة باأكملها.
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                              ل ي�سترط  
                              في الإقامة  
                              التي تقطع 

حكم ال�سفر اأن يكون الإن�سان 
خاللها مكلفًا بال�سالة، فلو 
�سافرت المراأة الحائ�س اإلى 

بلد نوت فيه الإقامة، اأ�سبحت 
مقيمة، ووجب عليها اأن تتم 

�سالتها اإذا طهرت.

اإلقامة عشرًا6

لو نوى الإقامة 10 اأيام و�سلى �سالة رباعية تامة، اأداًء ل ق�ساًء، ثم غّير نيته وقرر عدم الإقامة، 
اأكمل �سلواته الالحقة تامة.

اإذا ورد الم�سافر 
اإلى بلد فلم يعزم 
على الإقامة فيه، 

و�سلى ق�سرًا

 كان له ـ بعد ذلك ـ في 
اأي وقت اأن يعزم على الإقامة 

اإذا �ساء، على اأن يحت�سب 
المدة من حين العزم.

مثال: لو عزم في اليوم 
الخام�س على البقاء فيه اإلى 
اليوم الخام�س ع�سر، وجب 
عليه التمام من ذلك التاريخ.

عند الإقامة في مدينة اأو قرية، ل بد من الرتباط بالمحل الذي نوى الإقامة فيه طوال الأيام الع�سرة، 
فال ت�سح نية الإقامة في بلدتين يبيت في هذه ليلة وفي الأخرى ليلة.

عند الإقامة في مدينة اأو قرية، واإرادة البقاء على التمام، ل ي�سح الخروج من محل اإقامته اإلى ما يزيد 
عن م�سافة ال�سفر )22 كم ذهاباً و 22 كم عودًة تقريباً(، ل في الأيام الع�سرة ول فيما بعدها. 

      ل ي�سر الخروج 
اإلى ب�ساتينها، اأو اإلى 
القرى القريبة منها، 

فيبقى فيها مدة �ساعة 
اأو �ساعتين اأو اأكثر 

مما هو دون المبيت.

اإذا اأقام الم�سافر في بلد و�سلى تمامًا، ثم مكث فيها اأمدًا، فال 
يحتاج البقاء على التمام اإلى ق�سد الإقامة ع�سرة اأيام اأخرى.
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6 استثناءات السفر

الذين  المكلفين  بع�س  ال�سيام  في  والإفطار  ال�سالة  في  الق�سر  حكم  من  ي�ستثنى 
يقطعون الم�سافة ال�سرعية، مهما بلغت تلك الم�سافة، وهذا الحكم يخ�س فئتين :

الم�سافر في مع�سية بحيث يكون:

كالفرار من َدْيٍن م�ستحٍق 
مطالٍب به، مع قدرته على 

وفائه في الح�سر.

غايته ارتكاب محرمغايته ترك واجٍب

كالزنا اأو قتل النف�س 
بغير حق اأو التج�س�س على 

الموؤمنين اأو �سرقة مال.

ال�سفر محرم في حقه

كمن حلف اأو نذر اأن ل 
ي�سافر في يوم معّين، ولكنه 

خالف ذلك و�سافر.

يلحق ب�سفر المع�سية كل �سفر باطل خارج عن 
المقا�سد العقالئية، ومنه ال�سفر في �سيد اللهو، واإن لم 

يكن محّرمًا في نف�سه.

كثير ال�سفر

اأي من يتكرر منه ال�سفر، وي�سير له ديدناً وحالة دائمة، وهو العنوان الذي ينطبق على من يلي:

ك�سائق ال�سيارة اأو الطائرة 
ونحوهما ممن يتخذ النتقال 

من بلد اإلى بلد مهنة له

َمن عمله ال�سفر

كمهند�س النفط الذي يتنقل 
بين الحقول البعيدة، دون اأن 

يكون له مكان عمل محدد

ال�سفر مقدمة لعمله

كمن ي�سكن بلدًا وعمله في 
بلد اآخر، ول يمكنه اأداء عمله 

اإل بالنتقال اإليه مرارًا كثيرة

ال�سفر للو�سول اإلى مقر عمله

يختلف الفقهاء في م�ساألة كثير ال�سفر ب�سكل وا�سع، ولذا نكتفي بهذا القدر من فكرة الم�ساألة .
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حد الترخص6

رغم اأن مبداأ ح�ساب الم�سافة اإنما هو من اآخر بيوت البلد من الجهة التي يخرج منها، فاإن حكم 
الق�سر للم�سافر ل يبداأ فور خروجه من اآخر البيوت، كما اأنه ل يبقى على الق�سر في عودته اإلى 
وطنه اإلى حين و�سوله اإلى اأول البيوت، بل اإن لكل بلد اأو مكان، ولو في البرية، حدودًا ي�سطلح 

الفقهاء على ت�سميتها بـ )حد الترخ�س(، وهو الحد الذي به يبداأ الق�سر وبه ينتهي.

اأول حد الترخ�س يكون 
حيث يتوارى الم�سافر عن 

البيوت، حتى يتحول في عين 
الناظر اإليه من اآخر بيوت البلد اإلى 

�سبح غير مميز المعالم. ويقدر 
بـكيلومتر واحد تقريبًا.

الم�سافر يبقى على التمام 
حتى ي�سل حد الترخ�س، 

ثم يق�سر. ويبقى على الق�سر في 
عودته من ال�سفر حتى ي�سل حد 

الترخ�س ويتجاوزه نحو بلده 
وعندها ي�سلي تمامًا.

البلد

حد الترخ�س

حد الترخ�س

�س
رخ

 الت
حد

حد الترخ�س

ل ي�سر ات�سال البالد ببع�سها من اعتبار حد الترخ�س، بل يعتبر حينئذ وكاأن الأر�س قفر لي�س فيها 
بناء، ويقدر حد الترخ�س بالنحو الذي �سلف ويرتب عليه الآثار، وحينئذ قد ينتهي في اأول البلدة 

المجاورة اأو في و�سطها، وذلك على ح�سب انتهاء م�سافة الحد فيها.

انت�سار بيوت القرى وتوزعها ل يمنع من اعتبار ذلك البيت المحدد فيها هو اآخر البيوت، حتى لو 
كان منعزًل وبعيدًا عن غيره من البيوت بعدًا ن�سبيًا ل يخرجه عن كونه من هذه البلدة عرفًا.

اإذا اعتقد الم�سافر اأنه تجاوز حد الترخ�س ف�سلى ق�سرًا ثم تبين عدم التجاوز وجبت عليه اإعادة 
ال�سالة، فاإن كان ما يزال في داخل منطقة حد الترخ�س اأعادها تمامًا، واإن خرج عن حد الترخ�س 

اأعادها ق�سرًا، فاإن لم يعدها كذلك في وقتها لزمه ق�ساوؤها خارج الوقت ح�سب فوتها.
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❁ عن جهل بالحكم ال�سرعي، اأو خطاأ في فهم 

الم�ساألة: �سحت �سالته.
❁ لن�سيان اأنه م�سافر، اأو لن�سيانه الم�ساألة، اأو 
لجهل كونه قد قطع الم�سافة ال�سرعية للق�سر: 
اأو عرف في الوقت، ولكن ل  يعيد لو تذكر 

ق�ساء لو تذكر اأو عرف خارج الوقت.

اإذا وجبت ال�سالة ق�سرًا وجاء بها تامة:

اإذا وجبت ال�سالة تامة وجاء بها ق�سرًا، لم ُتقبل منه اإل اإذا:

6 من أحكام املسافر

❁ اأقام في بلد 10 اأيام و�سلى ق�سرًا جهاًل.
 ❁ اأو في الموارد ال�ستثنائية التي يجب فيها الإتمام، 

و�سالها ق�سرًا عن جهل، من قبيل  �سفر المع�سية اأو 
ال�سيد اللهوي.

❁ اإذا فاتته ال�سالة خالل ال�سفر وجب عليه ق�ساوؤها 
ق�سرًا، واإن كان حين الق�ساء حا�سرًا في وطنه. 

❁ لو اأراد الم�سافر حال �سفره ق�ساء ما كان قد فاته 
في الح�سر من ال�سالة التامة لزم ق�ساوؤها تمامًا كما 
يكون  التي  الحالة  على  الق�ساء  في  فالمدار  فاتته. 

عليها الم�سافر حين فوت ال�سالة ل حين ق�سائها.
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7 أهمية صالة اجلماعة 

ال�سالة جماعًة من اأهّم �سعائر الإ�سالم، واأعظم الم�ستحّبات، وهي اأف�سل من �سالة 
المنفرد، واأف�سل ما تكون في الفرائ�س اليومية، الحا�سرة منها والفائتة.

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: �سالة الجماعة اأف�سل من 
�سالة الفرد بخم�س وع�سرين درجة.

عن الإمام جعفر ال�سادق p: اإن اهلل 
ي�ستحي من عبده اإذا �سّلى في جماعة ثم 

�ساأله حاجته اأن ين�سرف حتى يق�سيها.

 :p عن الإمام علي بن مو�سى الر�سا
في بيان علة ت�سريع �سالة الجماعة: اإنما 

ُجعلت الجماعة لئال يكون الإخال�س والتوحيد 
والإ�سالم والعبادة هلل اإل ظاهرًا مك�سوفًا م�سهورًا، 
لأن في اإظهاره حّجة على اأهل ال�سرق والغرب.

الجماعة  �سالة  باأن  الفقهاء  قال 
قطعًا،  المنفرد  اأف�سل من �سالة 
واأن  والماأموم،  لالإمام  بالن�سبة 
ا�ستحبابها موؤكد ن�سًا واإجماعًا، 
ب�سرورة  ال�ستحباب  ثبت  بل 
ديــن الإ�ســالم، وعنــد جــميع 
من  وثوابها  واأجرها  الم�سلمين، 
اأجـــر  يفــوق  وقد  عظيم،  اهلل 
الواجبات وجــّل  الكثيــــر من 
ازدادت  وكلما  الم�ستحبات، 
الجماعة واأعطت مظهرًا حقيقيًا 
والم�سلين  الم�سلمــين  لتجمـع 

ارتفعت �ساأنًا وجّلت ثوابًا.

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: ما من ثالثة في قرية ول بدو ل تقام فيهم 
ال�سالة اإل قد ا�ستحوذ عليهم ال�سيطان، فعليك بالجماعة 

فاإنما ياأكل الذئب القا�سية.

115

salah book.indd   115 1/12/14   10:03 AM



أحكام أولية7

ي�سوغ القتداء في كل 
ال�سلوات الواجبة، �سواء 

اأكانت من ال�سلوات 
اليومية، كال�سبح، اأم 

�سالة الجمعة، اأم �سالة 
الآيات، اأم غيرها.

ل ت�سح اإقامة ال�سلوات 
الم�ستحبة جماعة، حتى ولو 

وجبت بالنذر ونحوه، وي�ستثنى 
من ذلك �سالة ال�ست�سقاء 
والعيدينـ  في ظرف عدم 

وجوبهاـ  في�سوغ فيهما الجماعة.

ل ت�سح �سالة الجمعة، 
وكذلك ل ت�سح �سالة 

العيدين الواجبة اإل 
باإقامتها جماعة، دون 
غيرها من ال�سلوات 

الواجبة.

اأنه ُي�ستحب لمن �سلى 
منفردًا اأن يعيدها جماعة، اإمامًا 
اأو ماأمومًا، ب�سرط اأن يكون في 

الجماعة ماأموم واحد على الأقل 
لم يكن قد �سلى قبل ذلك.

ل ُي�سترط ل�سّحة 
القتداء اأن يتحد �سنف 

ال�سالة بين الإمام والماأموم، 
بل يكفي التحاد في النوع.

ي�سلي  اأحدهما  كان  لو  اأمثلة: 
الع�ساء والآخر ي�سلي المغرب، 
اأداًء  ي�سلي  اأحدهما  كان  اأو 
والآخر ق�ساًء، اأو تماماً والآخر 

ق�سراً، �سحَّ له القتداء.

لو اختلف النوع، كما لو كان الإمام ي�سلي �سالة الآيات مثاًل والماأموم 
ي�سلي اليومية لم ي�سح القتداء.
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لو رفع الماأموم راأ�سه من 
الركوع اأو ال�سجود قبل 

الإمام �سهواً وانتبه والإمام 
ل يزال راكعاً، فعليه اأن 

يعود اإلى الركوع، ويوا�سل 
�سالته. واإن انتبه بعد 

اأن رفع الإمام راأ�سه، فهنا 
يوا�سل �سالته مع الجماعة 

ول �سيء عليه.

�سروط القتداء بالإمام وكيفيته

تعيين الماأموم لل�سخ�س 
الذي ينوي الئتمام به، وتكفي 

فيه الإ�سارة القلبية ل�سخ�س 
معّين.

اأن يكون الإمام منفردًا 
في �سالته، ولذلك فال ي�سح 
القتداء ب�سخ�س يقتدي في 

�سالته ب�سخ�س ثالث.

اأن تكون نية الجماعة من 
حين ال�سروع في ال�سالة، فال 
ي�سح لمن بداأ �سالته منفرداً اأن 

ينويها جماعة.

اأن يلتحق ب�سالة  ـ  المبداأ  ـ من حيث  للماأموم  يمكن 
الجماعة في اأية ركعة يكون فيها اإمام الجماعة اإذا كان 
اأو  الت�سبيحات  ذكر  اأو  للقراءة  القيام  حالة  في  الإمام 
في حالة الركوع، فاإن كان قد اأنهى الركوع ولم يقدر 
على اللتحاق به لم ي�سلح منه اللتحاق بعد ذلك اإلى 

اأن يرجع الإمام للقيام ثانية.

يجب على الماأموم متابعة الإمام في الأفعال، بحيث ل ي�سبق الماأموم الإمام في �سيء منها.

ل يجب على الماأموم 
متابعة الإمام في الأقوال، اإل 

في تكبيرة الإحرام.

ل يتحّمل الإمام عن الماأموم 
من اأفعال ال�سالة واأقوالها اإل 

قراءة الفاتحة وال�سورة.

هذه  في  الركوع  اأو  لل�سجود  الماأموم  زيادة  بالجماعة  ت�سر  ل 
اأجل متابعة الإمام، بينما ل ي�سمح بمثل هذه  الحالة وذلك من 

الزيادة في �سالة المنفرد، كما ل ي�سمح بها لالإمام.

7 االقتداء باإلمام
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االلتحاق باجلماعة7

كيفية التحاق المتاأخر بالجماعة

في قيام اأو ركوع الأولى

مثال كيفية ت�سرف الماأموم في ال�سالة الرباعيةمو�سع الإمام

يدخل مع الإمام، ويتابع معه �سالته.

في قيام اأو ركوع الثانية

يدخل مع الإمام ويتابعه اإلى الت�سهد، فال يت�سهد بل يجل�س كمن 
يتهياأ للقيام، ويقوم معه فيقراأ الحمد و�سورة، ويتابعه حتى مو�سع 

الت�سهد، فيت�سهد ويقوم للت�سبيحات ويتابع، فاإذا جل�س الإمام للت�سهد 
قام الماأموم واأكمل �سالته اإلى نهايتها.

في قيام اأو ركوع الثالثة
يدخل مع الإمام فيقراأ الحمد و�سورة، ثم يتابع الإمام اإلى الركعة 

الرابعة، فيقراأ الحمد و�سورة، ويكمل معه اإلى نهاية الت�سهد ول ي�سلم 
بل يقوم ليتم �سالته اإلى نهايتها.

في قيام اأو ركوع الرابعة
يدخل مع الإمام فيقراأ الحمد و�سورة )اإن ات�سع له الوقت(، ثم يتابع 
حتى مو�سع الت�سهد، فال يت�سهد بل يقوم ليتم �سالته اإلى نهايتها.

لو �سك المتاأخر في كفاية الوقت للقراءة، فعليه النتظار اإلى اأن يركع الإمام ثم يبداأ الماأموم اللتحاق به.

لو لم ي�سعفه الوقت اأن يقراأ الحمد وال�سورة، جاز له الكتفاء بالحمد، ول �سئ عليه.

اللتحاق ل يكون اإل حال الركوع اأو القيام الذي قبله، نعم، يمكن اللتحاق بالجماعة لو 
كان الإمام في الت�سهد الأخير، فيكبر ويجل�س ويت�سهد معه، فاإذا �سلم الإمام قام الماأموم دون 

اأن ي�سلم، ويبداأ الركعة الأولى من �سالته، من دون تكبيرة اإحرام مجددًا.
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7 إمامة اجلماعة 

�سروط اإمام الجماعة

البلوغ 1
العقل 2

غير متولد من الزنا 3
�سيعي اإثناع�سري 4

اأن ل يكون اأعرابيًا في البادية 5
الرجولة لإمامة الرجال والن�ساء 6

العدالة 7
�سحة القراءة للفاتحة وال�سورة 8
ال�سالة قائماً لمن ي�سليها قائمًا 9
�سالته �سحيحة بنظر الماأموم 10
عدم ارتفاع موقفه اأكثر من �سبر 11
تقدمه على الماأموم بالموقف 12

ت�سح ال�سالة جماعة خلف 
غير ال�سيعي الإثني ع�سري، ولكن 

على الماأموم اأن يقراأ الفاتحة 
وال�سورة لنف�سه اإخفاتًا.

ت�سح اإمامة المتيمم 
للمتو�سىء، وذي الجبيرة لل�سليم، 

ومقطوع اليد للواجد لها، ونحو 
ذلك.

اإذا لم يكن 
علو الأر�س وا�سحًا 

كما في الأر�س 
حة التي  الم�سرَّ

تنخف�س تدريجًا، 
فاإنه يجوز لالإمام اأن 
يقف في اأية نقطة 

منها.

لو كان الماأموم رجاًل واحدًا، فاإنه يقف اإلى يمين الإمام متاأخرًا عنه 
قلياًل بحيث يكون م�سجد الماأموم محاذيًا لركبتي الإمام، واأما اإذا كان الإمام 

امراأة فاإنه ل �سك في جواز م�ساواتها للموؤتّمات بها، بل هو الأف�سل.
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مستحبات صالة اجلماعة7

وقوف الإمام و�سط ال�سف. 1
2 اأن يكون في ال�سف الأول اأهل الف�سل، اأي من له مزية وكمال من علم اأو عقل اأو عمل.

3 اإقامة ال�سفوف واعتدالها و�سّد الُفـَرج الواقعة فيها.
تقارب ال�سفوف بع�سها من بع�س باأن ل يزيد ما بينها على مقدار م�سقط ج�سد الن�سان. 4

5 تمجيد اهلل من قبل الماأموم، وذلك بالت�سبيح ونحوه اإذا فرغ من قراءته قبل الإمام.
اأن ي�سلي الإمام ب�سالة اأ�سعف من خلفه. 6

اأن ل يقوم الإمام من مقامه بعد الت�سليم حتى يتم كل الماأمومين �سالتهم. 7
اأن ُي�سِمع الإمام َمن خلفه مطلق القراءة والأذكار التي يجوز الإجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط. 8

اأن يكون قيام الماأمومين عند قول الموؤذن: قد قامت ال�سالة. 9
اأن يطيل الإمام الركوع اإذا اأح�س بداخل يريد اللتحاق بالجماعة، وبمقدار مثلي ركوعه المعتاد. 10
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7 مكروهات صالة اجلماعة

يكره اأداء ال�سالة النافلة بعد قول الموؤذن: )قد قامت 
ال�سالة(. بل اإذا كان في نافلة فاأقيمت الجماعة وخاف من 
اإتمامها عدم اإدراك الجماعة ولو بعدم اإدراك التكبيرات مع 

الإمام ا�ستحب له قطعها، بل ل يبعد ا�ستحبابه بمجرد �سروع 
المقيم في الإقامة.

في  وحده  الماأموم  يقف  اأن  يكره 
�سف، اإل اأن تمتلئ ال�سفوف فال 
يجد مو�سعًا يدخل فيه فاإنه يقف 

في �سف وحده من غير كراهة. 

 واإذا كان في �سالة فري�سة، ا�ستحب له اأن يعدل اإلى 
النافلة، فيتمها ركعتين ثم يدخل في الجماعة، هذا اإذا لم 

يتجاوز محل العدول، باأن يكون قد دخل في ركوع الركعة 
الثالثة، فاإنه ل يحق له اأن يعدل حينئذ اإلى النافلة. 

تجنب التكلم بعد قول الموؤذن: )قد 
قامت ال�سالة(، اإل اأن يكون كالمهم 
في ما يرتبط باإقامة ال�سالة من قبيل 
تعيين اإماٍم لغياب اإمامهم اأو تعديل 

ال�سفوف وما �ساكل.

يكره ات�ساع 
الم�سافات بين 

الم�سلين في 
ال�سف الواحد، 

واعوجاج 
ال�سفوف.

يكره رفع الماأموم �سوته 
في الأذكار بحيث ي�سمعه 

الإمام، بل وقد ي�سو�س على 
بقية الماأمومين ويفقدهم 

تركيزهم.

الأول  ال�سف  في  ال�سالة  كثيرون  لماذا؟يتجنب 
الإمام،  يمين  على  ول�سيما 
اأكثر  ثوابه  اأن  الرغم من  على 
ممن ي�سلي اإلى الي�سار اأو في 

ال�سف الثاني اأوالثالث!
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الصالة في املسجد

َكاة َوَلْم  اَلة َواآَتى الَزّ َما َيْعُمر َم�َساِجد اهلل َمْن اآَمَن ِبَاهلِل َواْلَيْوم اْلآِخر َواأََقاَم ال�سَّ {اإَِنّ
َيْخ�َس اإَِلّ اهلل َفَع�َسى اأوَلِئَك اأْن َيُكوُنوا ِمْن اْلُمْهَتِدين}

البناء الروحي

اإلهه  م�سيف  فهو  والطماأنينة،  ال�سكينة  لديه  ويبعث  بم�ساعره  ويرقى  الم�سلم  نف�س  يهذب  الم�سجد 
الموؤمن طهارة  يعي�س  الم�سجد  وفي  وال�سالحين.  الموؤمنين  وملتقى  والو�سيين،  الأنبياء  وبيت  وخالقه، 
وفي  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الطيبة  والكلمة  والدعاء  والقراآن  ال�سالة  اأجواء  في  الروح 
الم�سجد يتعلق قلب الم�سلم بربه، ويحلق في اأجواء من �سفافية العالقة بين العبد وخالقه، ليجل�س ذلياًل 
م�ستكينًا ي�ستجدي العطاء بال حرج ول حياء. وفي الم�سجد يزكي الم�سلم نف�سه من اأدران المادية والأنانية 

والغ�س والحقد والنميمة والح�سد والغيبة والغ�س وما �ساكلها من اأمرا�س النف�س.

البناء المعرفي

ليمكن اأن نعزل الم�سجد عن دوره التعليمي، وقد اتخذ النبيملسو هيلع هللا ىلص من الم�سجد مركزًا لأداء مهامه 
يِهْم َوُيَعِلّمُهْم  ِيّيَن َر�ُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياته َوُيَزِكّ ِمّ وبث دعوته وتبليغ ر�سالة ربه: { ُهَو اَلِّذي َبَعَث ِفي اْلأُ
اْلِكَتاب َواْلِحْكَمة}. وعن النبيملسو هيلع هللا ىلص: )من غدا اإلى الم�سجد ل يريد اإل ليتعلم خيرًا اأو ليعلمه كان له اأجر 
معتمر تام العمرة، ومن راح اإلى الم�سجد ل يريد اإل ليتعلم خيرًا اأو ليعلمه فله اأجر حاج تام الحجة(. وعن 
ابن عبا�س قال: )�سمعت ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص يقول، وقد �ساأله رجل فقال: اأي العمل اأف�سل؟ قال: ِذكُر اهلل. 
فاأعادها عليه ثالثًا، ثم قال: ما جل�س قوم في بيت من بيوت اهلل، يدر�سون كتاب اهلل، ويتعاطونه بينهم، اإل 
كانوا اأ�سياف اهلل تعالى، واأظّلت عليهم المالئكة باأجنحتها، ما داموا فيه، حتى يخو�سوا في حديث غيره(.

7
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7 الصالة في املسجد

الدور الجتماعي

 نه�س الم�سجد على عهد النبيملسو هيلع هللا ىلص بدور اجتماعي مهم، فقد كانت تطرح فيه الق�سايا الجتماعية 
من خالل الخطب والأحاديث، ويلجاأ اإليه اأ�سحاب الم�سكالت الجتماعية فيقوم النبي بالتوجيه واإيجاد 
فيه  المراأة تجد  الخلل. وكانت  الأخطاء ومعالجة  لت�سحيح  القرار  اأ�سحاب  والتاأثير في  العملية  الحلول 
ال�سرح الذي ترفع من خالله معاناتها، فت�سع بين يدي النبي م�سكلتها ليعينها في حلها. والم�سجد يعمل 
لبناء  المجتمع  اإلى  والنطالق  حوائجهم،  وق�ساء  البع�س،  بع�سهم  الموؤمنين  بين  الأوا�سر  تقوية  على 
الدينية  الم�ساجد والمراكز  تاأ�سي�س العالقة مع  عالقات �سليمة بعيدًا عن الم�سلحية والنفاق، ف�ساًل عن 

الأخرى من خالل اأئمتها وروادها ولجان العمل فيها.

الدور الإعالمي

قام الم�سجد بدور اإعالمي بارز في عهٍد كانت فيه و�سائل الإعالم محدودة جدًا.  واإذا لم يكن مي�سورًا 
للم�سجد اأن ينه�س بهذا الحجم من الإعالم في ع�سرنا هذا، اأو لم تكن الحاجة له قائمة، فاإنه يمكن اأن 
ينطلق في المجال الإعالمي المعا�سر في اإطاره الفكري والروحي والثقافي والجتماعي وال�سيا�سي الذي 

بات يدخل كل بيت ويخاطب كافة الأعمار دون ا�ستئذان من خالل الف�سائيات والإنترنت وغيرها.

الق�ساء وال�ستهالل

 اتُّخذ الم�سجد دارًا للق�ساء العادل بين المتخا�سمين، لأنه محل اأمن وطماأنينة روحية، ي�ستكين اإليه 
�ساحب الحق، ويلف مجل�سه التقوى، اأما في زماننا هذا فقد تقل�س هذا الدور ب�سبب بناء الدولة الحديثة. 
ومن جهة اأخرى فاإن ر�سد الأهلة لمعرفة بدايات الأ�سهر القمرية ، ول�سيما �سهر رم�سان و�سهر �سوال يعد 

من الوظائف التي نه�ست وتنه�س بها الم�ساجد خدمًة للمجتمع.
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مكانة املسجد 7

124

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: ائذن لنا في الترّهب! قال: ترّهب اأمتي، الجلو�س في الم�ساجد .

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
الم�ساجد بيوت المتقين، 
ومن كانت الم�ساجد بيته، 

وح والراحة،  �سمن اهلل له بالرَّ
والجواز على ال�سراط.

عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: في التوراة 
مكتوب: اأن بيوتي في الأر�س 

الم�ساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته 
ثم زارني في بيتي، األ اإن على المزور 
كرامة الزائر، األ ب�ّسـر الم�ّسـائين في 
الظلمات اإلى الم�ساجد بالنور ال�ساطع 

يوم القيامة .

عن الإمام علي بن اأبي طالبp اأنه كان يقول: من حق الم�سجد اإذا دخلته اأن ت�سلي فيه ركعتين، 
ومن حق الركعتين اأن تقراأ فيهما باأم القراآن، ومن حق القراآن اأن تعمل بما فيه.

�ساأل النبيملسو هيلع هللا ىلص جبرئيل، 
عن اأحب البقاع اإلى اهلل، 

واأبغ�سها اإليه، فقال: اأحب 
البقاع اإلى اهلل الم�ساجد، 

واأبغ�سها اإليه الأ�سواق.

عن ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص: 
الجلو�س في الم�سجد لنتظار 
ال�سالة عبادة ما لم ُيحِدث. 

قيل: يا ر�سول اهلل وما 
الحدث؟ قال: الغيبة.

 عن فاطمة الزهراء ابنة ر�سول اهلل، اأن النبيملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا دخل الم�سجد يقول: ب�سم اهلل، اللهم �سل على 
محمد واآل محمد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي اأبواب رحمتك. واإذا خرج يقول: ب�سم اهلل، اللهم �سل 

على محمد واآل محمد  واغفر لي ذنوبي، وافتح لي اأبواب ف�سلك.
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7 آداب املسجد

125

 لما كان انت�ساب الم�ساجد اإلى اهلل باعتبارها بيوته عز وجل، فاإن من ال�سروري اأن تراَعى 
فيها مجموعة من الآداب احترامًا وحفظًا ل�ساأنها. ومن بين تلك الآداب المن�سو�س عليها :

عن الإمام ال�سادقp: اإن 
علي بن الح�سينp ا�ستقبله 

مولى له في ليلة باردة وعليه ُجـّبة 
خز وِمطرف خز وعمامة خز وهو 
متغّلف بالغالية، فقال له: ُجعلت 

فداك في مثل هذه ال�ساعة على هذه 
الهيئة اإلى اأين؟ قال: فقال: اإلى 

م�سجد جدي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأخطب 
الحور العين اإلى اهلل عز وجل.

التزين والتطيب

عن محمد بن م�سلم، 
 pعن اأبي جعفر الباقر

اأنه قال: �ساألته عن اأكل 
الثوم. فقال: اإنما نهى 

ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص عنه لريحه، 
فقال: من اأكل هذه البقلة 

الخبيثة فال يقرب م�سجدنا، 
فاأما من اأكله ولم ياأت 

الم�سجد فال باأ�س.

النظافة ال�سخ�سية

عن الإمام محمد 
الباقرp اأنه قال: اإذا 
دخلت الم�سجد واأنت 

تريد اأن تجل�س فال 
تدخله اإل طاهرًا، واإذا 
دخلته فا�ستقبل القبلة 
ثم ادُع اهلل و�سله و�سم 

حين تدخله، واحمد اهلل 
و�سل على النبيملسو هيلع هللا ىلص.

الدعاء والذكر

عن اأبي ذر الغفاري رحمه اهلل قال: دخلت على ر�سول اهللملسو هيلع هللا ىلص وهو في الم�سجد جال�س، 
فقال لي: يا اأبا ذر، اإن للم�سجد تحية. قلت: وما تحيته؟ قال: ركعتان تركعهما. فقلت: يا ر�سول 

اهلل، اإنك اأمرتني بال�سالة، فما ال�سـالة؟ قال: خير مو�سوع، فمن �ساء اأقل ومن �ساء اأكثر.  حية
 الت

عتا
رك

عن اأمير الموؤمنينp اأنه قال: ياأتي في اآخر الزمان قوم ياأتون الم�ساجد 
مراعاة الحرمةفيقعدون حلقًا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، ل تجال�سوهم فلي�س هلل فيهم حاجة.

لبد من مراعاة نظافة الم�سجد والمحافظة عليها، وفي ذلك عدة اأحاديث �سريفة.
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الباب الثامن
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8 القضاء عن النفس

علم
ل ت

ه

ق�ساء ال�سالة هو الإتيان بها في غير وقتها، ويقابله »الأداء«.

يجب الق�ساء في الحالت التالية :الق�ساء عن النف�س:

تخ�س الم�سلم )و المرتد( البالغ العاقل، وعدم ن�سيانًا اأو جهاًل اأو تجروؤًا
كون المراأة في حال الحي�س اأو النفا�س.  1

ر والمغمى عليه اإذا كان الإغماء لم ياأت بها في وقتها لعجزه كالنائم والمخدَّ
باختياره، اأما اإذا كان قهرًا فال يجب الق�ساء. 2

بحيث تبين له اأن �سالته باطلة بعد خروج وقت لبطالن ال�سالة الماأتي بها
تلك ال�سالة. 3

اأنه ل تجب المبادرة اإلى الق�ساء، اإل اأن يلزم منه التهاون في اأداء 
التكليف، فتجب حينئٍذ. نعم، ت�ستحب المبادرة في الحالت العادية.

ل يجب الترتيب في 
الق�ساء بالإتيان بال�سالة 

ال�سابقة قبل الالحقة 
ح�سب زمان فوتها، فمن 

فاتته �سلوات من اأيام 
متعددة �سّح له البدء باأية 

فري�سة من تلك الأيام.

يجوز ق�ساء كل �سالة 
في كل وقت، وحاَل الح�سر 

اأو ال�سفر، في�سح ق�ساء 
ال�سلوات الليلية في النهار، 

وبالعك�س، وكذا ق�ساء 
ال�سلوات التامة في ال�سفر، 

والمق�سورة في الح�سر.

ل ي�سح ممن فاته الظهر 
والع�سر اأن يبداأ بالع�سر 

قبل الظهر، وكذلك 
بالن�سبة اإلى المغرب 

والع�ساء. ولكن ي�سح اأن 
ياأتي بق�ساء المغرب قبل 

ق�ساء الظهر.

129

salah book.indd   129 1/12/14   10:03 AM



القضاء عن امليت8

يجب على المكّلف اأن يق�سي عن نف�سه، فاإن لم ي�ستطع يجب الق�ساء عن الميت:
عليه اأن يقوم بكل ما ي�سمن معه ق�ساء ما عليه بعد وفاته من خالل:

ق�ساء الولد الذكر الأكبر ما فات اأباه من ال�سالة، اإما بنف�سه اأو باإنابة من يقوم به، باأجرة اأو مجانًا. 1
وجود و�سية للميت فتكون العهدة هنا على الو�سي في تنفيذها، في�ستاأجر من مال الميت من 

يق�سي عنه، اأو يقوم بذلك متبّرع مجانًا. 2
اإنما تكون العهدة هنا 
على الولد الأكبر في 
حال عدم الو�سية به.

لو ترك الأب ال�سالة تمّردًا في كل حياته، اأو لعذر، ولكنه لم يتمكن من ق�سائه 
طوال حياته لمر�س ونحوه، فهنا ل يجب على ولده الأكبر ق�ساء ما عليه.

ل يجب على الولد الأكبر 
ق�ساء ما فات اأمه، واإن كان 

م�ستحّبًا من باب البر بها.

عن الإمام جعفر 
 :pال�سادق

ما يمنع الرجل منكم 
اأن يبر والديه حيين 

وميتين، ي�سلي عنهما، 
ويت�سدق عنهما، ويحج 
عنهما، وي�سوم عنهما 
فيكون الذي �سنع لهما 
وله مثل ذلك، فيزيده 

اهلل عزوجل ببره و�سلته 
خيرًا كثيرًا.

مع ال�سك في وجود فوائت 
على الميت، فاإنه ل يجب 

الق�ساء عنه.

مع العلم بوجود فوائت 
عليه وال�سك في المقدار 

يبني على الأقل.

مع العلم بوجود فوائت 
وال�سك في اأن والده قد اأّداها، 

فاإنه يجب ق�ساوؤها عنه.

يعتبر في الأجير توّفر اأمور:
1 - العقل والإيمان والبلوغ.
2 - معرفته باأحكام ال�سالة.

3 - اأن ل يكون من ذوي الأعذار، 
كالعاجز عن القيام.

يجوز ال�ستئجار لل�سالة عن الأموات.
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8 القضاء عن امليت

أرفض

اأن يو�سي الأب بق�ساء 
ال�سالة من ثلث تركته، مع 

تنفيذ الو�سّية.

اأن يموت الولد الأكبر قبل 
ق�ساء ما فات اأباه، ول يجب 

هنا اإخراج ما يوازي كلفة 
ال�ستئجار من اأموال هذا الولد 

الأكبر، ول ينتقل الوجوب اإلى 
ولده الأكبر من بعده.

اأن ي�ستاأجر من ينوب عنه من 
ماله ل من مال الميت، اأو اأن 

يتبّرع به متبّرع.

اإذا امتنع الولد الأكبر عن 
الق�ساء، وجب مع الإمكان اأخذ 
مقدار اأجرة الق�ساء من ح�سته 

من الميراث باإذن الحاكم 
ال�سرعي، والق�ساء عنه عند 

ت�سّيق الوقت وخ�سية الفوت.

ي�سقط وجوب الق�ساء عن الولد الأكبر في حالت:

عن محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبداهللp: ي�سلى عن الميت؟ قال: نعم، حتى اأنه 
يكون في �سيق فيو�سع عليه ذلك ال�سيق، ثم يوؤتى فيقال له: ُخفف عنك هذا ال�سيق ب�سالة فالن اأخيك.

عن عبداهلل بن جندب قال: كتبت اإلى اأبي الح�سن)الكاظم(p اأ�ساأله عن الرجل يريد اأن يجعل 
اأعماله من البر وال�سالة والخير اأثالثاً: ثلثاً له، وثلثين لأبويه؟ اأو يفردهما من اأعماله ب�سيء مما يتطوع به 
واإن كان اأحدهما حياً والآخر ميتاً؟ فكتب اإلي: اأما الميت فح�سن جايز، واأما الحي فال، اإل البر وال�سلة.
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