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إذا عملنا باألحكام اإلســالميّة وإذا اتّبع املجتمع اإلسالمّي 

والقوانني  باملقــّررات  بالعمــل  مقروناً  اإلســالمّي  اإلميان 

اإللهيّــة، يتحّقق ذلك الهدف الذي تســعى إليه البرشيّة 

عىل مّر التاريخ. مــاذا يعني؟ يعني الراحة والرفاه املاّدّي 

إىل جانب التكامــل والتطّور والعروج املعنوّي. اإلنســان 

يريد أن يكون خالصاً ونورانيّاً.. اإلنسان يشعر بلّذٍة روحيٍّة 

من النورانيّة والصفاء وعبوديّة الله.

من خطاب لســاحة اإلمام الخامنئي{ أمام حشــود غفرية من 

أهــايل مشــهد وزّوار اإلمام الرضــاQ بتاريــخ 5 رمضان 1411 

املوافق لـ 21 آذار 1991.



١١

        
الصالة



الصالة أهّم العبادات، واإلتيــان بها صحيحًة ومع حضور 

القلب يطّهر اإلنســان وينّور فــؤاده، ومينحه القدرة عىل 

االبتعاد عــن األخالق الذميمة. الصــالة قادرة عىل تطهري 

الفرد واملجتمع البرشّي من كّل أنواع الدنس بالتدريج. 

ينبغــي أن تُقام الصالة يف أّول الوقــت مع حضور القلب 

وبعيداً عن الريــاء، وأن يتذكّر املصيّل مــع كّل كلمٍة أنّه 

يخاطب الله  شأنه، ويعي ما يقول.
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الصلوات الواجبة

الصلوات الواجبة هي:س أ :1 ة 

الصلوات اليوميّة.. 1

الواجب . 2 الطواف  بعد  املكلّف  بها  يأيت  التي  الطواف  صالة 

حول الكعبة املرشّفة.

صالة اآليات التي تجب عند الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة . 3

ونحوها.

صالة امليّت التي تجب إقامتها عىل جسد امليّت املسلم.. 4

وعىل . 5 أبيه،  عن  الفائتة  الصلوات  األكرب  الذكر  الولد  قضاء 

األحوط وجوباً عن أّمه.

الصالة التي تجب)1) بالعهد أو النذر أو اليمني أو اإلجارة.. 6

الفرائض اليوميّة

الرشيعة س أ :1 ة  يف  جّداً  املهّمة  العبادات  من  اليوميّة  الصلوات 

اإلسالميّة، بل هي عمود الدين، وال يجوز تركها بحاٍل.

أّن  املقصود  وليس  واإلجارة،  واليمني  والنذر  بالعهد  العمل  هو  الواقع  يف  الواجب   (1(

الصالة املستحبّة تتحّول إىل صالٍة واجبٍة.
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  رسالة الصالة والصوم  

الفرائض اليوميّة سبعة عرش ركعًة، وهي: س أ :1 ة 

صالة الصبح )ركعتان).. 1

صالة الظهر )أربع ركعاٍت).. 2

صالة العرص )أربع ركعاٍت).. 3

صالة املغرب )ثالث ركعاٍت).. 4

صالة العشاء )أربع ركعاٍت).. 5

وقت صالة الصبح

)الفجر س أ :1 ة  الفجر  طلوع  حني  من  الصبح  صالة  وقت  ميتّد 

الصادق))1) إىل طلوع الشمس.

ال فرق بني الليايل املقمرة وغري املقمرة من جهة تحّقق س أ :1 ة 

طلوع الفجر )أّول وقت صالة الصبح)، وإن كان األفضل أن ينتظر 

املصيّل يف الليايل املقمرة حتّى يغلب بياض الصبح عىل ضوء القمر، 

ثّم يصيّل.

الفجر الصادق يف مقابل الفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو نوٌر يظهر يف الساء قبل   (1(

الفجر الصادق، وبدالً من أن ينترش عرضاً عىل األفق، ينعكس عموديّاً إىل األعىل. أّما 

أبيض ضعيٌف متّصٌل بسطح األفق وينترش  نوٌر  الصادق فيكون عندما يظهر  الفجر 

عىل األفق، ويشتّد نوره وإسفاره شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت. مبا أّن الفجر الصادق 

ضعيٌف، لذلك فإّن رؤيته تحتاج إىل وجود أفٍق رشقيٍّ مفتوٍح ومظلٍم متاماً، فرؤيته 

يؤّخر  بدقٍّة صعٌب،  الصادق  الفجر  أّن تشخيص  مبا  املدن صعبٌة جّداً. وعليه  داخل 

اإلعالم  وسائل  من  األذان  بدء  عىل  دقائق  عرش  مرور  بعد  ما  إىل  بالصالة  الرشوع 

مراعاًة لالحتياط.
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 الصالة 

وقت صالتي الظهر والعصر

إىل س أ :1 ة  الشمس))1)  )زوال  الظهر  أّول  الظهر من  وقت صالة 

أن يبقى مقدار أداء فريضة العرص فقط إىل غروب الشمس.

وقت صالة العرص من حني ميّض مقدار أداء صالة الظهر س أ :1 ة 

من أّول الظهر )الزوال) إىل غروب الشمس. 

ووقٌت س أ :1 ة  مختصٌّ  وقٌت  والعرص  الظهر  صاليت  من  لكلٍّ 

أّول  من  أدائها  مقدار  هو  الظهر  بصالة  املختّص  والوقت  مشرتٌك، 

الظهر، والوقت املختّص بصالة العرص هو مقدار أدائها قبل غروب 

والوقت  بالظهر  املختّص  الوقت  بني  املتبّقي  والوقت  الشمس، 

املختّص بالعرص مشرتٌك بني صاليت الظهر والعرص. 

إذا دخل الوقت املختّص بصالة العرص ومل يكن املكلّف س أ :1 ة 

قد صىّل الظهر تصبح صالة الظهر قضاًء، ويجب عليه اإلتيان بصالة 

العرص يف ذلك الوقت. 

املغرب، وكلّا  باتّجاه  الشمس من املرشق يظهر ظلٌّ طويٌل لألشياء ميتّد  مع طلوع   (1(

ارتفعت الشمس قرصت الظالل، إىل أن تستقّر الشمس يف وسط الساء. ويف هذه 

األثناء، إذا كان نور الشمس يسطع بصورٍة عموديٍّة تزول الظالل. أّما لو كان سطوعه 

مائالً فيبقى ظلٌّ قصرٌي باتّجاه الجنوب أو الشال. وعندما تبدأ الشمس بامليل نحو 

الغرب تعود الظالل التي زالت إىل الظهور من جهة الرشق أو إذا كان قد بقي منها 

أّن  كا  الظهر.  يبدأ وقت صالة  وعندئٍذ  الرشق،  باتّجاه  مجّدداً  بالتمّدد  فيبدأ  يشٌء 

الظهر الرشعّي هو منتصف الوقت الفاصل بني طلوع الشمس وغروبها.
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  رسالة الصالة والصوم  

وقت صالتي المغرب والعشاء

)التي س لأ :1 ة  الحمرة  زوال  حني  من  املغرب  صالة  وقت  ميتّد 

يبقى  أن  إىل  الساء  من  املرشق)  من  الشمس  غروب  بعد  ترتفع 

وقٌت يكفي فقط ألداء صالة العشاء قبل منتصف الليل.

الكايف س أأ :1 ة  املقدار  ميّض  بعد  من  العشاء  صالة  وقت  ميتّد 

ألداء صالة املغرب بعد بداية الوقت إىل منتصف الليل.

هو س أأ :1 ة  والعشاء)  املغرب  لصاليت  )بالنسبة  الليل  منتصف 

منتصف الفاصل الزمنّي بني غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق.

ووقٌت س أأ :1 ة  مختصٌّ  وقٌت  والعشاء  املغرب  صاليت  من  لكلٍّ 

مشرتٌك. الوقت املختّص بصالة املغرب هو املقدار الكايف ألداء ثالث 

ركعاٍت بعد املغرب، والوقت املختّص بصالة العشاء هو مقدار أداء 

بني  الفاصل  الوقت  أّما  الليل،  منتصف  حلول  قبل  العشاء  صالة 

العشاء فهو  الوقت املختّص بصالة املغرب والوقت املختّص بصالة 

مشرتٌك بني صاليت املغرب والعشاء.

إذا دخل الوقت املختّص بصالة العشاء ومل يكن املكلّف س أأ :1 ة 

قد صىّل املغرب فيجب عليه اإلتيان بصالة العشاء يف ذلك الوقت، 

ثّم يصيّل املغرب.

حلول س أأ :1 ة  قبل  العشاء  أو  املغرب  يصلِّ  مل  شخصاً  أّن  لو 

أن يأيت بها قبل  أو لعذٍر، فاألحوط وجوباً  الليل عصياناً  منتصف 

طلوع الفجر من دون نيّة األداء وال القضاء )بقصد ما يف الذّمة). 
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 الصالة 

أحكام أوقات الصالة

تّم س أأ :1 ة  وقد  الوقت،  أّول  يف  اإلنسان  يصيّل  أن  يستحّب 

من  يتمّكن  مل  وإذا  اإلسالميّة.  الرشيعة  يف  كثرياً  ذلك  عىل  التأكيد 

الصالة يف أّول الوقت فاألفضل أن يأيت بها يف الزمن األقرب إىل أّول 

الوقت، إاّل إذا كان تأخريها أفضل من جهٍة ما، كا لو أراد اإلتيان 

بها جاعة.

يجب عىل املصيّل أن يراعي أفق محلِّ سكنه يف تحديد س أأ :1 ة 

أوقات الصلوات اليوميّة )حتّى يف املناطق القريبة من القطب).

يجب عىل املكلّف أن يتيّقن بدخول الوقت أو يحصل س أأ :1 ة 

له االطمئنان بذلك ليتمّكن من الرشوع بالصالة، أو يخربه شاهدان 

والعارف  املوثوق  املؤذن  يؤّذن  أو  دخل،  قد  الوقت  أن  عادالن 

بالوقت.

شّك س أأ :1 ة  ثّم  بالصالة،  واشتغل  الوقت  بدخول  تيّقن  إذا 

أثناءها يف دخول الوقت فصالته باطلٌة، أّما لو كان أثناء الصالة عىل 

يقنٍي بدخول الوقت، وشّك يف ما مىض من صالته، هل كان داخَل 

الوقت أم خارَجه، فصالته صحيحٌة.

إذا حصل للمكلّف االطمئنان بدخول الوقت من خالل س لأ :1 ة 

وسائل اإلعالم )التي تعلن األوقات الرشعيّة) ونحوها ميكنه الرشوع 

بالصالة.
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  رسالة الصالة والصوم  

إذا حصل للمكلّف االطمئنان بدخول وقت الصالة من س أأ :1 ة 

حني الرشوع باألذان فيمكنه أن يصيّل، وال يجب االنتظار إىل آخر 

األذان)1).

لو طالب الدائن املدين بدينه يف وقت الصالة، فإذا كان س أأ :1 ة 

املدين قادراً عىل سداده، فيجب عليه سداد الدين أّوالً ثّم يصيّل. 

وكذلك أيضاً يف حال طروء عمٍل واجٍب فوريٍّ آخر. نعم إذا ضاق 

وقت الصالة،  فيجب اإلتيان بالصالة أّوالً. 

إذا كان وقت الصالة ضيّقاً بحيث لو أىت ببعض األعال س أأ :1 ة 

اإلتيان  يجوز  فال  الوقت،  عن  الصالة  أجزاء  بعض  تخرج  املستحبّة 

بتلك املستحبّات. وعىل سبيل املثال، إذا كان اإلتيان بالقنوت يؤّدي 

إىل خروج بعض أجزاء الصالة عن الوقت فال يجوز اإلتيان بالقنوت 

حينئٍذ.

ركعٍة س أأ :1 ة  ألداء  يكفي  الوقت  من  مقداٌر  لديه  بقي  من 

واحدٍة يجب أن يصيّل بنيّة األداء، ولكن ال يجوز له تأخري الصالة 

عمداً إىل ذلك الوقت.

يكفي س أأ :1 ة  الوقت  من  مقداٌر  الشمس  غروب  إىل  بقي  إذا 

كان  لو  أّما  والعرص،  الظهر  يصيّل  أن  عليه  فيجب  ركعاٍت  لخمس 

أقّل من ذلك، فيجب عليه اإلتيان بصالة العرص أداًء، ويقيض الظهر. 

فقط،  ركعاٍت  لخمس  يكفي  وقت  الليل  منتصف  إىل  بقي  وإذا 

تقّدم بالنسبة لصالة الصبح، أّن مراعاة االحتياط تقتيض تأخريها عرش دقائق تقريباً   (1(

عن الرشوع باألذان.
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أقّل  املتبقي  الوقت  كان  لو  أّما  والعشاء.  املغرب  يصيّل  أن  فيجب 

املغرب،  يصيّل  ثّم  فقط،  أداًء  العشاء  يصيّل  أن  فيجب  ذلك،  من 

بنيّة األداء وال القضاء، بل بقصد ما  اإلتيان بها ال  واألحوط وجوباً 

يف الذّمة.

لثالث س أأ :1 ة  يكفي  الوقت  من  مقداٌر  للمسافر  بقي  إذا 

ركعاٍت قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يصيّل الظهر والعرص. 

أّما لو كان الوقت املتبّقي أقّل من ذلك، فيجب عليه اإلتيان بصالة 

العرص أداًء، ويقيض الظهر. وإذا كان الوقت املتبّقي إىل منتصف 

الليل يكفي ألربع ركعاٍت فقط، فيجب أن يصيّل املغرب والعشاء. 

أّما لو كان أقّل من ذلك، فيجب أن يصيّل العشاء أداًء، ثّم يصيّل 

عىل  الذّمة)  يف  ما  )بقصد  والقضاء  األداء  نيّة  دون  من  املغرب 

األحوط وجوباً. ولو علم بعد صالة العشاء ببقاء مقداٍر من الوقت 

أن يصيّل املغرب  أزيد، فيجب عليه فوراً  أو  يكفي لركعٍة واحدٍة 

بنيّة األداء.

الترتيب بين الصلوات

يجب س أأ :1 ة  كا  الظهر،  صالة  عن  العرص  صالة  تأخري  يجب 

املذكورة  بالصلوات  واإلتيان  املغرب،  العشاء عن صالة  تأخري صالة 

عمداً عىل خالف الرتتيب املتقّدم مبطٌل للصلوات املقّدمة.
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إذا قّدم املكلّف صالَة العرص عىل صالِة الظهر أو صالَة س أأ :1 ة 

من  الفراغ  بعد  والتفت  سهواً،  أو  خطأً  املغرب  صالِة  عىل  العشاء 

الصالة، فصالته صحيحٌة.

إذا اشتغل بصالة العرص بتصّور أنّه قد صىّل الظهر، ثّم س أأ :1 ة 

التفت أثناء الصالة أنّه مل يأِت بالظهر، فإذا كان يف الوقت املشرتك 

بني الظهر والعرص فيجب عليه فوراً العدول بنيّته إىل الظهر ويتّمها، 

فاألحوط  بالظهر،  املختّص  الوقت  يف  كان  لو  أّما  بالعرص.  يأيت  ثّم 

الصالتني  بكلتا  يأيت  ثّم  ويتّمها،  الظهر  إىل  بنيّته  يعدل  أن  وجوباً 

)الظهر والعرص) مرتّبتني.

املغرب، س لأ :1 ة  قد صىّل  أنّه  بتصّور  العشاء  بصالة  اشتغل  إذا 

ثّم التفت أثناء الصالة أنّه مل يأِت بها، فإذا كان يف الوقت املشرتك 

بني صاليت املغرب والعشاء، ومل يدخل بعد يف ركوع الركعة الرابعة، 

يصيّل  ثّم  الصالة،  ويتّم  املغرب  إىل  بنيّته  العدول  عليه  فيجب 

العشاء. أّما لوكان قد دخل يف ركوع الركعة الرابعة، فاألحوط وجوباً 

أن يكمل الصالة ثّم يأيت بصاليت املغرب والعشاء مرتّبتني. أّما لو كان 

الركعة  بعد يف ركوع  املغرب، ومل يدخل  املختّص بصالة  الوقت  يف 

بنيّته إىل صالة املغرب، ثّم يأيت  أن يعدل  الرابعة، فاألحوط وجوباً 

بكلتا الصالتني مراعياً الرتتيب.

أثناءها س أأ :1 ة  تذكّر  ثّم  الظهر،  بنيّة صالة  بالصالة  اشتغل  إذا 

يرفع  أن  عليه  بل  العرص،  إىل  بالنيّة  العدول  ميكنه  فال  صاّلها  أنّه 
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يده عن هذه الصالة ويصيّل العرص. وكذلك فيا لو اشتغل بصالة 

املغرب ثّم التفت أثناءها أنّه صاّلها.  

الصلوات المستحبّة

الصلوات املستحبّة )النوافل) كثريٌة. ومن بني النوافل تّم س أأ :1 ة 

التأكيد أكرث عىل النوافل اليوميّة )الليليّة والنهاريّة)، وعىل الخصوص 

صالة الليل.

بها س أأ :1 ة  يأيت  التي  املستحبّة  الصلوات  هي  اليوميّة  النوافل 

املكلّف يف كّل يوٍم وليلٍة. ولإلتيان بهذه الصلوات أهميٌّة كبريٌة، وقد 

الليل  النوافل نافلة  ذكر لها ثواٌب وأجٌر جزيالن. ومن جملة هذه 

التي تصىّل بعد منتصف الليل، ولها أهّميٌّة خاّصٌة وفريدٌة من بني 

كّل الصلوات املستحبّة. ولهذه الصالة خواصٌّ معنويٌّة كثريٌة، وينبغي 

للمسلمني االهتام بأدائها.

النوافل اليوميّة هي:س أأ :1 ة 

ركعتني . 1 من  )أربع صلواٍت  ركعاٍت  مثاين  وهي  الظهر،  نافلة 

ركعتني) قبل صالة الظهر.

)أربع صلواٍت من ركعتني . 2 العرص، وهي مثاين ركعاٍت  نافلة 

ركعتني) قبل صالة العرص.

نافلة املغرب، وهي أربع ركعاٍت )صالتني، كّل صالٍة ركعتني) . 3

بعد صالة املغرب.



24

  رسالة الصالة والصوم  

نافلة العشاء، وهي ركعتان )من جلوس) بعد صالة العشاء)1).. 4

نافلة الصبح، وهي ركعتان قبل صالة الصبح.. 5

نافلة الليل، وهي إحدى عرشة ركعًة من منتصف الليل إىل . 6

أذان الصبح. )األفضل اإلتيان بها يف الثلث األخري من الليل، 

وكلّا كانت أقرب إىل الفجر كانت فضيلتها أكرب).

أي س أأ :1 ة  ركعًة،  عرشون  الجمعة  يوم  والعرص  الظهر  نافلتا 

يضاف عىل نافلتي الظهر والعرص أربع ركعاٍت، وال إشكال يف اإلتيان 

بالعرشين  اإلتيان  األفضل  كان  وإن  الغروب،  إىل  الزوال  بعد  بها 

ركعٍة كاملًة قبل زوال الشمس.

إذا أراد املكلّف اإلتيان بنافلتي الظهر والعرص يف وقت س أأ :1 ة 

وجوباً  فاألحوط  والعرص،  الظهر  صاليت  أداء  بعد  ولكن  النافلة)2) 

اإلتيان بها من دون نيّة األداء والقضاء )بقصد ما يف الذّمة).

بأربع س أأ :1 ة  أّوالً  يأيت  التايل:  النحو  عىل  الليل  نافلة  كيفيّة 

صلواٍت ركعتني ركعتني مثل صالة الصبح بنيّة »صالة الليل«، ثّم يأيت 

الوتر«،  بنيّة »صالة  ثّم ركعًة واحدًة  الشفع«،  بنيّة »صالة  بركعتني 

ركعات  عدد  فيكون  واحدًة  ركعًة  تحسب  جلوس  من  العشاء  نافلة  ركعتي  أّن  مبا   (1(

النوافل اليوميّة أربعاً وثالثني ركعًة )أي ضعف عدد ركعات الفرائض)

وقت نافلة الظهر من الزوال إىل أن يصل طول ظّل الشاخص املتشّكل بعد الظهر إىل   (2(

مقدار سبعيه. عىل سبيل املثال، إذا كان طول الشاخص سبعة أشباٍر، فعندما يصل 

نافلة  ووقت  الظهر.  نافلة  وقت  ينتهي  شربين  إىل  الظهر  بعد  املتشّكل  ظلّه  طول 

العرص ميتّد إىل حني وصول طول ظّل الشاخص املتشّكل بعد الظهر إىل مقدار أربعة 

أسباع طول الشاخص.
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وطلب  للمؤمنني  والدعاء  االستغفار  األخرية  قنوت  يف  ويستحّب 

الحاجات من الله  عىل النحو املذكور يف كتب األدعية.

املسافر أو الشاّب الذي يشّق عليه اإلتيان بصالة الليل س أأ :1 ة 

يف وقتها، أو من لديه عذٌر كالشيخ أو املريض ميكنه تقديم صالة 

الليل عن وقتها.

قراءة س أأ :1 ة  يكفي  بل  النوافل،  يف  السورة  قراءة  تجب  ال 

الحمد يف كّل ركعٍة، وإن استحّب قراءة السورة أيضاً.

واحدٌة) س لأ :1 ة  ركعٌة  هي  التي  الوتر  صالة  عدا  )ما  النوافل 

تُصىّل ركعتني ركعتني، وميكن اإلتيان بها من جلوٍس، وإن كان اإلتيان 

يستحّب  جلوٍس،  من  بها  اإلتيان  صورة  ويف  أفضل.  قياٍم  من  بها 

أن تحسب كّل ركعتني بركعٍة واحدٍة، باستثناء صالة الوترية )نافلة 

العشاء) فتصىّل احتياطاً من جلوٍس، وليس من قياٍم.

القبلة

صالته، س أأ :1 ة  أثناء  الكعبة  يستقبل  أن  املكلّف  عىل  يجب 

إىل  للبعيدين  بالنسبة  أّما  القبلة.  اسم  عليها  يطلق  االعتبار  وبهذا 

الكعبة، فيكفي االستقبال  الحقيقّي نحو  التوّجه  حدٍّ ال ميكن معه 

بحيث يصدق عليهم أنّهم يصلّون باتّجاه القبلة.

يجوز اإلتيان بالصلوات املندوبة حال امليش أو الركوب س أأ :1 ة 

يف وسائل النقل، ويف هذه الحالة ال يجب مراعاة استقبال القبلة.



26

  رسالة الصالة والصوم  

ويف س أأ :1 ة  االحتياطيّة  الركعات  يف  القبلة  استقبال  يجب 

السجدة والتشّهد املنسيّني، واألحوط استحباباً مراعاة االستقبال يف 

سجود السهو.

باتّجاه س أأ :1 ة  االطمئنان  أو  اليقني  تحصيل  املصيّل  يجب عىل 

القبلة، سواٌء أكان عن طريق البوصلة الصحيحة واملعتربة أم سطوع 

الطرق األخرى. فإن مل  أم من  بها)،  )للعارف  النجوم  أم  الشمس)1) 

يتمّكن من تحصيل االطمئنان صىّل إىل الجهة التي يغلب الظّن بها، 

كالظّن الحاصل من محراب املسجد.

له س أأ :1 ة  يحصل  ومل  القبلة،  جهة  ملعرفة  سبيالً  يجد  مل  من 

الظّن بجهٍة ما، فاألحوط وجوباً أن يصيّل ألربع جهاٍت، فإن مل يتّسع 

الوقت ألربع صلواٍت يكّرر الصالة باملقدار الذي يسعه الوقت.

إذا تحّقق املصيّل من جهة القبلة ثّم تبنّي خطؤه، فإن س أأ :1 ة 

درجة   90( ويسارها  القبلة  ميني  من  أقّل  القبلة  عن  انحرافه  كان 

تقريباً) فصالته صحيحٌة، وإذا التفت إىل خطئه أثناء الصالة يجب 

أن يكملها مستقبالً القبلة، وال فرق يف ذلك بني سعة الوقت وضيقه.

يف س أأ :1 ة  بظّنه  يعمل  القبلة  بجهة  اليقني  له  يحصل  مل  من 

سائر األعال التي يشرتط فيها االستقبال، من قبيل ذبح الحيوانات 

يقال إنّه يف يومي 28 من شهر مايو/أيّار، و16 من شهر يوليو/مّتوز من كّل عاٍم، تقف   (1(

الشمس عموديًّة فوق الكعبة لحظة الزوال، بحيث لو ركزنا شاخصاً )من قبيل عموٍد 

من خشٍب أو حديٍد) بصورٍة عموديٍّة يف أرٍض منبسطٍة، تكون جهة الظّل الحادث من 

الشاخص عند الزوال بحسب أفق مّكة عكس القبلة )أي تكون القبلة بعكس اتّجاه 

ظّل الشاخص من الجهة التي ال ظّل فيها)، فإذا أوجب ذلك االطمئنان بجهة القبلة 

جاز العمل وفقه. 
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عنده  وتساوت  جهٍة،  بأّي  الظّن  له  يحصل  مل  فإن  ذلك.  إىل  وما 

جميع الجهات، فيصّح عمله علی أّي جهٍة كان.

لباس المصلّي

من س أأ :1 ة  وتوابعها،  الواجبة  الصلوات  يف  البدن  سرت  يجب 

األحوط وجوباً  املنسيّة، وعىل  األجزاء  االحتياط وقضاء  قبيل صالة 

يف سجديت السهو. 

ال يختّص وجوب السرت يف الصالة بحضور غري املحارم يف س أأ :1 ة 

إقامة الصالة، فالسرت رشٌط يف صّحة الصالة حتّى لو مل يكن  مكان 

بحضور أحٍد.

يجب عىل الرجل حال الصالة سرت العورتني، حتّى لو مل س لأ :1 ة 

يره أحٌد، واألفضل سرت ما بني الرسّة والركبة أيضاً.

بدنها وشعرها. س أأ :1 ة  متام  الصالة سرت  املرأة حال  يجب عىل 

الوضوء،  يف  غسله  يجب  الذي  باملقدار  الوجه  سرت  يجب  ال  نعم 

واليدين إىل الزندين، والقدمني إىل الساقني. نعم يف صورة وجود غري 

املحرم يجب سرت القدمني إىل الساقني أيضاً.

يف س أأ :1 ة  املرأة سرتها  يجب عىل  فال  الوجه،  من  الذقن جزٌء 

الصالة، أّما أسفل الذقن فليس من الوجه ويجب سرته.

ال يجب السرت يف صالة امليّت، وإن كان األحوط استحباباً س أأ :1 ة 

مراعاته فيها أيضاً.
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يف س أأ :1 ة  كا  أيضاً  املستحبّة  الصلوات  صّحة  يف  رشٌط  السرت 

الصلوات الواجبة.

إذا التفت املكلّف أثناء الصالة إىل وجود خلٍل يف السرت س أأ :1 ة 

الواجب، فاألحوط إمتام الصالة وإعادتها. نعم لو بادر إىل سرت نفسه 

فوراً فال يبعد صّحة صالته، وكذا لو التفت بعد الصالة أنّه مل يكن 

مراعياً للسرت الواجب صّحت صالته. 

شرائط لباس المصلّي

يُشرتط يف لباس املصيّل أموٌر:س أأ :1 ة 

الطهارة.. 1

اإلباحة.. 2

أن ال يكون من أجزاء امليتة.. 3

أن ال يكون من أجزاء حيواٍن ال يؤكل لحمه.. 4

أن ال يكون من الذهب للرجال.. 5

أن ال يكون حريراً محضاً للرجال.. 6

1. الطهارة

يجب أن يكون لباس املصيّل وبدنه طاهرين.س أأ :1 ة 

النجس س أأ :1 ة  اللباس  أو  البدن  مع  الصالة  بأّن  يعلم  ال  من 

باطلٌة، إذا صىّل حال كون بدنه أو لباسه نجساً فصالته باطلٌة، إاّل 
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إذا كان ساهياً أو جاهالً قارصاً)1)، أي مل يكن لديه حتّى احتال أّن 

الصالة مع البدن أو اللباس النجس باطلٌة.

إذا مل يكن يعلم أّن بدنه أو لباسه نجٌس، والتفت بعد س أأ :1 ة 

الصالة، فصالته صحيحٌة، أّما لو كان يعلم بالنجاسة من قبل، ونيس 

وصىّل معها، فصالته باطلٌة.

عىل س لأ :1 ة  يبني  ال،  أم  تنّجس  لباسه  أّن  املكلّف  شّك  إذا 

طهارته، وصالته معه صحيحٌة، أّما إذا تنّجس لباسه من قبل، وشّك 

بأنّه تّم تطهريه أم ال، فال تصّح الصالة معه.

من مل يكن يعلم أّن بدنه أو لباسه طاهٌر أم نجٌس، إذا س أأ :1 ة 

صىّل ثّم تبنّي له أنّه كان نجساً، فصالته صحيحٌة.

إذا التفت أثناء الصالة أّن بدنه أو لباسه نجٌس، وعلم س أأ :1 ة 

أّن النجاسة كانت من قبل، فإذا كان يف سعة الوقت فصالته باطلٌة، 

كان  فإذا  الوقت،  ضيق  يف  أّما  التطهري.  بعد  اإلعادة  عليه  وتجب 

تطهري البدن أو اللباس، أو تبديل اللباس أو نزعه ممكناً من دون 

الصالة ويتابع  أثناء  يفعل ذلك  أن  الصالة، فيجب  أن متحى صورة 

الصالة،  صورة  محو  توجب  املذكورة  األعال  كانت  لو  أّما  صالته، 

فيكمل صالته مع تلك الحال، وتصّح صالته.

إذا طّهر لباسه، وحصل له اليقني بطهارته، وصىّل معه، س أأ :1 ة 

ثّم التفت بعد الصالة إىل أنّه مل يطهر، فصالته صحيحٌة، ولكن يجب 

أن يطّهره للصلوات الالحقة.

)1)  الجاهل القارص هو من ال يعلم بجهله، أو يعلم بجهله ولكن ال يجد سبياًل لرفعه.
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موارد عدم وجوب طهارة بدن املصيّل أو لباسه 	 

تصّح الصالة مع البدن أو الثوب النجس يف أربعة موارد، س أأ :1 ة 

هي:

األّولس دم ا جروح وا قروح	 

إذا كان عىل بدن املصيّل أو لباسه دم جرٍح أو قرٍح، فإن س أأ :1 ة 

كان تطهري البدن أو اللباس أو تبديل اللباس صعباً ويستلزم الحرج 

واملشّقة عىل نوع الناس أو عليه شخصيّاً فيمكنه الصالة معه ما مل 

يربأ الجرح أو القرح. وكذلك تصّح الصالة مع القيح الذي يخرج مع 

الدم، والدواء الذي يوضع عىل الجرح ويتنّجس بذلك.

دم الجروح التي تربأ برسعٍة ويسهل تطهريها ال يجري س أأ :1 ة 

عليها هذا الحكم، والصالة معها باطلٌة.

إذا تنّجس برطوبة الجرح جزء من البدن أو اللباس مّا س أأ :1 ة 

أّما  معه،  الصالة  يف  إشكال  فال  عادًة،  الجرح  رطوبة  إليه  تتعّدى 

الجرح من خالل  اللباس بعيٌد عن  أو  البدن  لو تنّجس موضٌع من 

مالقاة رطوبة الجرح وصىّل معه فصالته باطلٌة.

إذا كان يف البدن عّدة جروٍح متقاربٍة بحيث تعّد جرحاً س أأ :1 ة 

واحداً، فال إشكال يف الصالة بدمها ما مل تربأ جميعها، أّما لو كانت 

متباعدة عن بعضها بحيث يعّد كّل واحٍد منها جرحاً منفصالً، فكلّا 

اللباس  من  له  املحاذي  الجزء  مع  تطهريه  وجب  منها  واحٌد  برئ 

ألجل الصالة.
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لباسه س أأ :1 ة  أو  الدم املوجود عىل بدنه  أّن  املكلّف  تيّقن  إذا 

بعد  له  تبنّي  ثّم  قرٍح،  أو  جرٍح  دم  أنّه  تيّقن  لو  كا  عنه،  معفوٌّ 

الصالة أنّه مّا ال تصّح الصالة معه، فصالته صحيحٌة.

ا ثاينس ا دم األقّل  ن عقدة ا :ّبابة  	 

تقّدم س لأ :1 ة  الذي  غري  دٌم  ثوبه  أو  املصيّل  بدن  كان عىل  إذا 

يف الصورة السابقة)1)، فإن كانت سعته أقّل من عقدة السبّابة )مع 

مراعاة الرشوط اآلتية) فال إشكال يف الصالة معه. أّما لو كان مبقدار 

عقدة السبّابة أو أزيد فالصالة معه باطلٌة.

يشرتط يف صّحة الصالة مع الدم األقّل من عقدة السبّابة س أأ :1 ة 

أموٌر:

أن ال يكون من دم الحيض، فإّن الصالة مع وجوده عىل البدن . 1

أو الثوب باطلٌة مها كان قليالً. واألحوط وجوباً جريان نفس 

الحكم أيضاً عىل دم النفاس واالستحاضة.

أن ال يكون من دم حيواٍن نجس العني )الكلب والخنزير)، . 2

أو من دم حيواٍن غري مأكول اللحم، أو من دم ميتٍة أو دم 

إنساٍن كافٍر.

به . 3 اختلطت  إذا  إاّل  الدم رطوبًة خارجيًّة،  أن ال يالقي ذلك 

املعفّو عنه. ويف  الحّد  املجموع  يتجاوز  فيه ومل  واستهلكت 

هذه الصورة تصّح الصالة معه، وإاّل فال تصّح عىل األحوط 

وجوباً.

أي غري دم الجرح والقرح الذي يستلزم تطهريه املشّقة.  (1(
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به، س أأ :1 ة  تنّجس  ولكن  بالدم،  الثوب  أو  البدن  يتلطّخ  مل  إذا 

كا لو كان عىل اليد أو الثوب رطوبٌة، وتنّجس مبالقاة دٍم جافٍّ من 

دون أن ينتقل عني الدم إليه، فال تصّح الصالة معه حتّى لو كانت 

سعة النجاسة أقّل من عقدة السبّابة.

إذا أزيلت عني الدم عن البدن أو الثوب، ولكن مل يطّهر س أأ :1 ة 

موضعه، فإذا كانت سعته أقّل من عقدة السبّابة تصّح الصالة معه.

البطانة، س أأ :1 ة  إىل  ووصل  بطانٌة  له  ثوٍب  عىل  الدم  وقع  إذا 

أو وقع عىل البطانة ووصل إىل الثوب، فإذا كان مجموع الدم عىل 

الثوب والبطانة أقّل من سعة عقدة السبّابة تصّح الصالة معه، وأما 

إذا كان مبقدار عقدة السبّابة أو أزيد فالصالة معه باطلٌة. 

ا ثا ثس نجاسة  ا ال تتّم فيه ا صالة  ن املالبس	 

قبيل س أأ :1 ة  العورة، من  لسرت  تكفي  التي ال  الصغرية  املالبس 

الجورب والقّفاز والقلنسوة وكذلك الخاتم والسوار ونحوها، تصّح 

الصالة معها إذا كانت متنّجسًة مبالقاة النجاسة.

قبيل س أأ :1 ة  من  متنّجسًة  أشياء  معه  يحمل  املصيّل  كان  إذا 

املنديل واملفتاح والسّكني فال إشكال يف الصالة معها.

ا رابعس  بس ا ثوب ا نجس يف حال االضطرار	 

بسبب س أأ :1 ة  النجس  الثوب  أو  البدن  مع  للصالة  اضطّر  من 

الربد أو فقد املاء ونحو ذلك، تصّح صالته.
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2. اإلباحة

يجب أن يكون لباس املصيّل مباحاً، أي غري مغصوٍب.س أأ :1 ة 

تصّح س أأ :1 ة  املغصوب  الثوب  ارتداء  بحرمة  جاهالً  كان  إذا 

عليه  فتجب  عمداً،  معه  وصىّل  بالحرمة  عاملاً  كان  لو  أّما  صالته، 

اإلعادة بثوٍب مباٍح، حتّى لو مل يكن يعلم أنّه مبطٌل للصالة.

إذا مل يعلم أّن ثوبه مغصوٌب، أو نيس ذلك وصىّل معه، س لأ :1 ة 

فصالته صحيحٌة.

إذا تعّمد الصالة بثوٍب فيه خيوٌط مغصوبٌة أو أزراٌر أو س أأ :1 ة 

ما شابه ذلك، فصالته باطلٌة.

3. أن ال يكون من أجزاء الميتة

يجب أن ال يكون لباس املصيّل من أجزاء ميتة حيواٍن س أأ :1 ة 

أن ال يكون من أجزاء ميتة غري  ذي نفٍس سائلٍة، واألحوط وجوباً 

ذي النفس السائلة أيضاً.

وجوباً س أأ :1 ة  فاألحوط  امليتة،  أجزاء  يحمل  املصيّل  كان  إذا 

بطالن صالته. نعم إذا كان املحمول من األجزاء التي ال تحلّها الحياة 

من حيواٍن محلّل اللحم كالشعر والصوف والقرن والعظم فال يرّض 

بصّحة الصالة.
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البلدان س أأ :1 ة  من  املستوردة  اللحم  املحلّلة  الحيوانات  جلود 

جهة  من  امليتة  بحكم  ليست  التذكية)1)  واملشكوكة  اإلسالميّة  غري 

الصالة  تصّح  ال  ولكن  طهارتها  عىل  فيبنى  والنجاسة،  الطهارة 

معها. نعم إذا صىّل املكلّف معها يف السابق جهالً بالحكم فصالته 

صحيحٌة. كا أنّه إذا كان املستورِد مسلاً واحتمل أنّه قد تفّحص 

عن حالها من جهة التذكية فال إشكال يف الصالة معها. 

4. أن ال يكون من أجزاء حيواٍن ال يؤكل لحمه

غري س أأ :1 ة  حيواٍن  أجزاء  من  املصيّل  لباس  يكون  ال  أن  يجب 

املصيّل  لباس  أو  بدن  عىل  منه  شعرٍة  حتّى  فوجود  اللحم،  مأكول 

مبطٌل للصالة.

املصيّل رطوبٌة طاهرٌة، من س أأ :1 ة  لباس  أو  بدن  كان عىل  إذا 

كالهرّة،  اللحم  مأكول  غري  حيواٍن  من  األنف،  ماء  أو  اللعاب  قبيل 

فصالته باطلٌة، إاّل إذا زالت العني بعد الجفاف. وتبطل الصالة أيضاً 

اللحم.  مأكوِل  غري  طائٍر  فضلة  املصيّل  لباس  أو  بدن  كان عىل  إذا 

نعم إذا زالت عن اللباس أو البدن بعد جفافها تصّح الصالة. 

وعرقه س أأ :1 ة  اإلنسان  شعر  وجود  مع  الصالة  يف  إشكال  ال 

ولعابه، والشمع والعسل واللؤلؤ والصدف عىل لباس أو بدن املصيّل.

التذكية تطلق عىل الرشوط التي فرضها اإلسالم ليك تصبح لحوم الحيوانات طاهرًة أو   (1(

محلّلًة. التذكية يف الحيوان املأكول اللحم هي ما يوجب طهارة أجزاء الحيوان وحلّيّة 

أكل لحمه، ويف الحيوان غري املأكول اللحم ما يوجب طهارة أجزائه. وطرق التذكية 

عبارة عن: الذبح يف غري اإلبل، والنحر يف اإلبل، والصيد يف الحيوانات الوحشيّة.
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أجزاء س أأ :1 ة  من  أنّه  املكلّف  يشّك  الذي  الثوب  مع  الصالة 

حيواٍن مأكول اللحم أو غري مأكول اللحم صحيحٌة.

5. أن ال يكون من الذهب للرجال

عليه س أأ :1 ة  املشتمل  أو  الذهب  من  املنسوج  الثوب  لبس 

محرٌّم للرجال ومبطٌل للصالة، أّما بالنسبة للنساء فال إشكال فيه يف 

كّل األحوال )يف الصالة وغريها). 

الذهب س لأ :1 ة  من  والساعة  والخاتم  للسلسلة  الرجل  لبس 

الزواج مثالً) حراٌم، حتى لو مل  )أثناء إجراء عقد  حتّى ملّدٍة قصريٍة 

يقصد التزيّن به وأخفاه عن اآلخرين، واألحوط وجوباً بطالن الصالة 

به أيضاً.

العمليّات س أأ :1 ة  يف  للذهب  الرجل  استخدام  يف  إشكال  ال 

الجراحيّة للعظام وعالج األسنان، وال يوجب بطالن الصالة.

الذهب س أأ :1 ة  إذا كان من نفس  األبيض،  بالذهب  ما يسّمى 

الذهب  حكم  نفس  فحكمه  خلطه،  بسبب  ابيّض  ولكن  األصفر 

يطلق  يعد  مل  إىل حدٍّ  قليلًة  الذهب  كّميّة  كانت  إذا  نعم  األصفر. 

عليه عرفاً اسم الذهب فال إشكال يف استخدامه للرجل. وال إشكال 

أيضاً يف لبس البالتني.

أو س أأ :1 ة  جهالً  الذهب  من  ثوٍب  أو  بخاتٍم  الرجل  صىّل  إذا 

نسياناً فصالته صحيحٌة. 
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6. أن ال يكون حريراً محضاً للرجال

لسرت س أأ :1 ة  يكفي  ال  ما  )حتّى  الرجل  املصيّل  لباس  كان  إذا 

العورة من قبيل القلنسوة، والجوارب ونحوها) من الحرير الخالص 

كان  لو  أّما  الصالة حراٌم.  ولبسه حتّى يف غري  باطلٌة،  فالصالة معه 

يحمل منديالً ونحوه من الحرير يف جيبه مثالً فال إشكال يف ذلك، 

وال يرّض بصّحة الصالة.

الحرير س أأ :1 ة  من  ـ  منها  جزٌء  ولو  ـ  الثوب  بطانة  كانت  إذا 

الخالص، فال يجوز لبسه وال تصّح الصالة معه.

الحرير س أأ :1 ة  من  أنّه  املشكوك  الثوب  لبس  يف  إشكال  ال 

الخالص أو من غريه، وتصّح الصالة معه.

ويف س أأ :1 ة  الصالة  يف  الحرير  ثوب  املرأة  لبس  يف  إشكال  ال 

غريها. 

مستحبّات لباس المصلّي ومكروهاته

من مستحبّات لباس املصيّل ما ييل: أن يكون أبيض، وأن س أأ :1 ة 

يكون من القطن أو الكتّان، ولبس أنظف ثيابه، واستعال الطيب، 

ولبس الخاتم من العقيق.

من مكروهات لباس املصيّل ما ييل: لبس الثوب األسود، س أأ :1 ة 

والوسخ، والضيّق، وثوب شارب الخمر، ومن ال يتوقّى من النجاسة، 

الداخليّة،  املالبس  حتّى  األرواح  ذوات  صور  عليه  الذي  والثوب 

والثوب املحلول األزرار، والخاتم الذي عليه صورٌة. 
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شرائط مكان المصلّي

أموٌر: املصيّل  مكان  يف  يُشرتط 

1. اإلباحة

يجب أن يكون مكان املصيّل مباحاً غري مغصوٍب.س للأ :1 ة 

باطلٌة حتّى س ألأ :1 ة  الرسير املغصوب  أو  السّجاد  الصالة عىل 

املباح  السّجاد  عىل  الصالة  أّن  كا  مباحًة،  تحته  األرض  كانت  لو 

املفروش عىل األرض املغصوبة باطلٌة أيضاً.

صّحت س ألأ :1 ة  ناسياً  أو  بالغصبيّة  جاهالً  مكاٍن  يف  صىّل  إذا 

صالته.  

يف س ألأ :1 ة  الصالة  أّن  يجهل  ولكن  مكاٍن  بغصبيّة  يعلم  من 

املكان املغصوب باطلٌة، وصىّل يف ذلك املكان، بطلت صالته.

من له ملٌك عىل نحو االشرتاك مع شخٍص آخر، إذا مل س ألأ :1 ة 

يكن سهمه منفصالً عن سهم رشيكه، فال ميكنه الصالة يف ذلك امللك 

من دون رىض الرشيك.

إىل س ألأ :1 ة  منفعته  تعود  الــذي  امللك  يف  الصالة  تصّح  ال 

أراد  إذا  املؤّجر،  البيت  املثال، يف  إذنه. فعىل سبيل  الغري من دون 

صاحب البيت أو شخٌص آخر أن يصيّل يف ذلك البيت من دون إذن 

املستأجر، فصالته باطلٌة.

2. االستقرار

يتمّكن س ألأ :1 ة  أي  مستقرّاً،  املصيّل  مكان  يكون  أن  يجب 

غري مضطرٍب. وبناًء عليه، ال تصّح  الصالة مطمئّناً  فيه من  املصيّل 
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من  اختياٍر،  دون  من  البدن  تحرّك  توجب  التي  األماكن  يف  الصالة 

قبيل السيّارة والقطار أثناء الحركة، أو بعض األرسّة ذات النوابض، 

إاّل يف ضيق الوقت ونحو ذلك من حاالت االضطرار للصالة يف هكذا 

مكاٍن.

الذين س ألأ :1 ة  العاّم  النقل  وسائل  يف  املسافرين  عىل  يجب 

التوقّف، ويجب عىل  السائق  من  يطلبوا  أن  الصالة  فوت  يخافون 

يتوقّف ألّي سبٍب كان،  السائق أن يستجيب لطلبهم. ويف حال مل 

جهة  مراعاة  مع  الحركة  حال  يصلّوا يف  أن  املسافرين  عىل  فيجب 

القبلة والقيام والركوع والسجود ما أمكن.

3. أن ال يكون مّما يحرم البقاء فيه

البقاء س ألأ :1 ة  يحرم  مّا  يكون  ال  أن  املصيّل  مكان  يف  يجب 

، وكذا  فيه، كاألماكن التي تتعرّض فيها حياة اإلنسان إىل خطٍر جّديٍّ

ما يكون الوقوف أو الجلوس عليه محرّماً، من قبيل السجادة التي 

عليها  الوقوف  يعترب  بحيث  قرآنيٌّة  آياٌت  أو  الله  اسم  عليها  كتب 

هتكاً لحرمتها.

Q واإلمام P 4. أن ال يكون متقّدماً على قبر النبّي

النبّي P س ألأ :1 ة  يجب أن ال يقف املصيّل متقّدماً عىل قرب 

واإلمام Q، نعم ال إشكال يف مساواته.

إذا حال بني املصيّل وبني القرب املطّهر جداٌر بحيث ال س لأأ :1 ة 

نعم ال  الصالة.  إشكال يف  األدب، فال  أمامه من سوء  الوقوف  يعّد 
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يكفي القفص الرشيف والرضيح والكسوة املطروحة عليه يف صدق 

الحائل.

5. طهارة موضع السجود

طاهراً. س أأأ :1 ة  السجود  حال  الجبهة  موضع  يكون  أن  يجب 

ما عدا موضع الجبهة، ومل ترِس  ولكن إذا كان مكان املصيّل نجساً 

النجاسة إىل بدن أو لباس املصيّل فال إشكال يف ذلك، وتصّح الصالة.

6. مراعاة المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة

يشرتط عىل األحوط وجوباً أن تكون املسافة الفاصلة س أأأ :1 ة 

شرباً  الحرام)  املسجد  غري  )يف  الصالة  حال  يف  واملرأة  الرجل  بني 

أوقفت  سواٌء  صالتها  تصّح  الصورة،  هذه  ويف  األقّل.  عىل  واحداً 

املرأة مبحاذاة الرجل أم تقّدمت عليه، وال فرق يف ذلك بني املحارم 

وغريهم.

ً 7. أن يكون مستويا

يجب أن ال يكون موضع جبهة املصيّل أعىل أو أسفل س أأأ :1 ة 

أصابعٍ  أربعة  من  بأزيد  قدميه  أصابع  ورؤوس  ركبتيه  موضع  من 

مضمومٍة.

يستحّب الصالة يف األماكن التالية:س أأأ :1 ة 

مسجد . 1 ثــّم  الــحــرام،  املسجد  املساجد  وأفضل  املسجد، 

النبّي P، ثّم مسجد الكوفة واملسجد األقىص، ثّم املسجد 

الجامع يف أّي بلٍد.
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مشاهد األمئّة R، والصالة يف املشاهد املرشّفة أفضل من . 2

املساجد. 

روضات األنبياء R املقّدسة، ومقامات األولياء والصلحاء . 3

والعلاء )رضوان الله تعاىل عليهم).

أحكام المسجد

يحرم تنجيس أرض املسجد وسقفه وجدرانه وسطحه، س أأأ :1 ة 

وإذا تنّجس تجب املبادرة إىل تطهريه فوراً. 

)1)، وال ينحرص وجوبه مبن س أأأ :1 ة 
تطهري املسجد واجٌب كفايئٌّ

نّجسه أو كان سبباً يف تنجيسه، بل هو واجٌب عىل كّل من يتمّكن 

من تطهريه. 

يحرم تنجيس مشاهد األمئّة R، فإذا تنّجس الحرم س أأأ :1 ة 

عمٌل  فتطهريه  وإاّل  تطهريه،  وجب  له  إهانًة  متنّجساً  بقاؤه  وعّد 

حسٌن. 

إذا كان تزيني املساجد بالذهب يعّد إرسافاً فهو حراٌم، س أأأ :1 ة 

وإاّل فمكروٌه.

ويجب س أأأ :1 ة  ومقامه،  وحرمته  املسجد  شأن  مراعاة  يجب 

االجتناب عن األعال التي تنايف شأنه ومنزلته.

الواجب الكفايّئ ـ يف مقابل الواجب العينّي ـ هو الذي يكون يف البداية واجباً عىل   (1(

الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين، وإذا مل يأِت به أحٌد أثم الجميع، 

من قبيل تطهري املسجد، وتغسيل امليّت ودفنه. أّما الواجب العينّي فهو الذي يجب 

عىل جميع املكلّفني اإلتيان به، من قبيل الصلوات اليوميّة والخمس والزكاة.
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ال إشكال يف القيام ببعض األنشطة، من قبيل الصفوف س لأأ :1 ة 

إقامة صالة  تزاحم  املسجد ومل  منافيًة لشأن  تكن  إذا مل  التعليميّة 

الجاعة واملصلنّي.

ال يجوز تخريب املسجد أو جزٍء منه إاّل ألجل مصلحٍة س أأأ :1 ة 

ال ميكن تجاوزها وعدم االعتناء بها.

آخر، س أأأ :1 ة  يشٌء  مكانه  وبني  هدم  أو  املسجد  غصب  إذا 

أو زالت عنه معامل املسجديّة بسبب هجره، وال يؤمل إعادة بنائه 

عدم  استحباباّ  األحوط  كان  تنجيسه، وإن  تعلم حرمة  مجّدداً، فال 

تنجيسه.

أحد س أأأ :1 ة  البلديّة لإلعار يف  املسجد ضمن خطّة  إذا وقع 

إىل  إعادته  يؤمل  وال  منه،  جزٍء  هدم  الرضورة  واقتضت  الشوارع، 

سابق عهده، فال تجري عليه أحكام املسجد الرشعيّة.

ال يجوز إنشاء متحٍف أو مكتبٍة ونحو ذلك يف زاوية س أأأ :1 ة 

أو  املسجد  باحة  وقفيّة  مع  يتعارض  ذلك  كان  إذا  املسجد  باحة 

يوجب تغيري بنائه.

مسجٍد، س أأأ :1 ة  بعنوان  ثابٍت  وغري  متحرٌّك  مكاٌن  ُوِقف  إذا 

املسجد  البناء عىل صدق  فاألحوط وجوباً  النقل،  قبيل وسيلة  من 

الرشعّي عليه، وتجري عليه أحكام املسجد.

يستحّب س أأأ :1 ة  كا  وإحياؤه،  املسجد  تنظيف  يستحّب 

النظيفة  املالبس  وارتداء  التطيّب،  املسجد  إىل  الذهاب  يريد  ملن 

واألنيقة، واالحرتاس من أن يكون حذاؤه أو رجاله ملّوثني بالنجاسة 
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الدخول إىل املسجد ويتأّخر  القاذورات، وأن يسبق اآلخرين يف  أو 

قلبه حال  بالذكر ويخشع  لسانه  يلهج  وأن  منه،  الخروج  عنهم يف 

الدخول إىل املسجد والخروج منه، ويستحّب بعد الدخول أن يصيّل 

ركعتني بقصد تحيّة املسجد، ويجزي عنها اإلتيان بصالٍة واجبٍة أو 

مستحبٍّة.

يكره النوم يف املسجد.س أأأ :1 ة 

التكايا والحسينيّات ال يجري عليها حكم املسجد.س أأأ :1 ة 

األذان واإلقامة

يستحّب األذان واإلقامة قبل الفرائض اليوميّة، ويتأكّد س أأأ :1 ة 

هذا االستحباب يف صاليت الصبح واملغرب، وعىل الخصوص يف صالة 

من  الواجبة،  الصلوات  سائر  يف  واإلقامة  األذان  يرد  ومل  الجاعة، 

قبيل صالة اآليات.

الرتتيب س لأأ :1 ة  وفق  جملٍة  عرشة  مثاين  عىل  األذان  يشتمل 

التايل:

»اَللُه أكْرَبُ« أربع مراٍت. 	 

»أْشَهد أْن ال إلَه إاّل اللُه« مّرتني.	 

داً رُسوُل اللِه« مّرتني.  	  »أْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

الِة« مّرتني.	  »َحيَّ َعىَل الصَّ

»َحيَّ َعىَل الَفالِح« مّرتني.  	 

»َحيَّ َعىل َخرْيِ الَعَمِل« مّرتني.  	 
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»اَللُه أكْرَبُ« مّرتني.  	 

»ال إلَه إاّل اللُه« مّرتني.	 

يف  أكرب«  »الله  أّن  يف  عنه  تختلف  ولكن  األذان،  مثل  واإلقامة 

عىل  »حّي  بعد  مرّتني  الصالة«  قامت  »قد  ويضاف  مرّتان،  أّولها 

فقط. واحدٌة  مرٌّة  آخرها  يف  الله«  إاّل  إله  »ال  و  العمل«،  خري 

اإلتيان بعبارة »أشهد أّن عليّاً ويّل الله« بعنوان شعار س أأأ :1 ة 

، ولكّنها ليست جزًء من األذان واإلقامة، ويجب  التشيّع حسٌن ومهمٌّ

أن يكون اإلتيان بها بقصد القربة املطلقة.

وقت س أأأ :1 ة  دخول  عن  لإلعالن  يُرفع  )الذي  اإلعالم  أذان 

الصالة)، وحكايتُه من قبل املستمعني من املستحبّات املؤكّدة.

ال إشكال يف بّث األذان من املساجد واألماكن األخرى س أأأ :1 ة 

وقت  دخول  عن  لإلعالن  املتعارف  بالنحو  الصوت  مكرّبات  عرب 

إذا  ونحوها،  واألدعية  القرآنيّة  اآليات  بّث  يجوز  ال  ولكن  الصالة، 

كان يوجب أذيّة الجريان.

ال س أأأ :1 ة  لها،  وأقاموا  أّذنوا  قد  جاعة  يف  الدخول  أراد  من 

يرشع له اإلتيان باألذان واإلقامة لصالته.

يستحّب أن يقف اإلنسان حال األذان مستقبَل القبلة، س أأأ :1 ة 

أذنيه، وأن  أو غسٍل، وأن يضع يديه بحيال  وأن يكون عىل وضوٍء 

يرفع صوته وميّده، وأن يرتك فواصل زمنيٍّة قصريًة بني جمل األذان، 

وأن ال يتكلّم أثناءها.
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يستحّب أن يكون جسم اإلنسان حال اإلقامة مطمئّناً، س أأأ :1 ة 

وأن تكون تالوتها أكرث هدوًء من األذان، وأن ال يصل ُجَملَها ببعضها 

ُجَمل  بني  به  يفصل  الذي  باملقدار  بينها  يفصل  ال  ولكن  البعض، 

األذان.

يستحّب أن يجلس قليالً بني األذان واإلقامة، أو يسجد س أأأ :1 ة 

أو يسبّح أو يصمت قليالً أو يتكلّم أو يصيّل ركعتني.

واجبات الصالة

واجبات الصالة أحد عرش:س أأأ :1 ة 

النيّة. . 1

القيام. . 2

تكبرية اإلحرام. . 3

القراءة. . 4

الركوع. . 5

السجود. . 6

الذكر. . 7

التشّهد. . 8

التسليم. . 9

الرتتيب. . 10

املواالة. . 11

التالية. املسائل  يف  وأحكامها  الواجبات  هذه  تفصيل  وسيأيت 
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بعض واجبات الصالة »أركاٌن«، مبعنى أّن نقيصتها أو س أأأ :1 ة 

زيادتها مبطلٌة للصالة حتى لو كانت عن سهٍو أو نسياٍن. وبعضها 

مبطلٌة  عمداّ  نقيصتها  أو  زيادتها  أّن  مبعنى  ركناً«،  اآلخر»ليس 

للصالة، أّما سهواً فال ترّض بصّحتها.

أركان الصالة هي:س لأأ :1 ة 

النيّة. . 1

تكبرية اإلحرام. . 2

القيام حال تكبرية اإلحرام والقيام قبل الركوع )القيام املتّصل . 3

بالركوع). 

الركوع. . 4

السجدتان.. 5

1. النية

قصد س أأأ :1 ة  هي  الركنيّة)  الواجبات  من  تعّد  )التي  النيّة 

. اإلتيان بالصالة امتثاالً ألمر الله

ال يجب التلّفظ بالنيّة، كأن يقول: أصيّل أربع ركعاٍت س أأأ :1 ة 

الله . وكذلك ال يجب اإلخطار يف الذهن  صالة الظهر قربًة إىل 

إمتثاالً لألمر  الفعل  إتيان  االقتصار عىل قصد  القلب، بل يكفي  أو 

اإللهي.

التي س أأأ :1 ة  الصالة  هي  ما  عارفاً  املصيّل  يكون  أن  يجب 

ـ اإلتيان بأربع ركعاٍت من  يشتغل بها. وبناًء عليه لو قصد ـ مثالً 

دون تعيني أنّها ظهٌر أم عرٌص، بطلت صالته.
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أمر س أأأ :1 ة  امتثال  بقصد  بالصالة  اإلنسان  يأيت  أن  يجب 

للتظاهر  أي  رياًء،  الصالة  بأصل  أىت  إذا  عليه  وبناًء  فقط.    الله

بالتديّن ونحو ذلك، أَثِم وبطلت صالته.

إذا كان الرياء يف بعض أجزاء الصالة، فاألحوط وجوباً س أأأ :1 ة 

إعادتها.

إذا ترك شخٌص جزًء مستحبّاً من الصالة بقصد معالجة س أأأ :1 ة 

الرياء، فال يعّد عمله هذا رياًء، وتصّح صالته.

ال يجوز العدول)1)من صالٍة إىل صالٍة أخرى إالّ يف موارد س أأأ :1 ة 

.(2(
خاّصٍة، والعدول يف بعضها واجٌب، ويف البعض اآلخر مستحبٌّ

أخرى س أأأ :1 ة  إىل  صالة  من  العدول  فيها  يجب  التي  املوارد 

هي:

من صالة العرص إىل صالة الظهر، قبل دخول الوقت املختّص . 1

بصالة العرص، وذلك إذا تذكّر أثناء الصالة أنّه مل يصلِّ الظهر.

من صالة العشاء إىل صالة املغرب، قبل دخول الوقت املختّص . 2

بصالة العشاء، وذلك إذا تذكّر أثناء صالة العشاء أنّه مل يصلِّ 

املغرب، ومل يكن قد تجاوز محّل العدول، أي قبل الدخول يف 

ركوع الركعة الرابعة.

أي أثناء الصالة يعدل بنيّته من صالٍة إىل أخرى.  (1(

موارد جواز العدول مذكورة يف الكتب املفّصلة.  (2(
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الرتتيب . 3 يعترب  أخرى  قضائيٍّة  صالٍة  إىل  قضائيٍّة  صالة  من 

بينها، من قبيل قضاء صاليت الظهر والعرص ليوٍم واحٍد، إذا 

اشتغل بالثانية قبل اإلتيان باألوىل نسياناً.

2. القيام

الدخول س أأأ :1 ة  قبل  وكذلك  ــرام،  اإلح تكبرية  حال  القيام 

السهو  صورة  يف  حتّى  للصالة  مبطٌل  تركه  أّن  أي  ركٌن،  الركوع  يف 

والنسيان.

القيام حال القراءة والتسبيحات األربعة، وكذلك القيام س لأأ :1 ة 

، مبعنى أّن تركه عمداً مبطٌل للصالة،  بعد الركوع واجٌب غري ركنيٌّ

أّما سهواً فال يرّض بصّحتها.

قياٍم يف غري صورة س أأأ :1 ة  الصالة من  القادر عىل  يجب عىل 

الهوي إىل  بالصالة إىل حني  الرشوع  من حني  قامئاً  أن يكون  العذر 

الركوع. ويجب أيضاً القيام بعد الركوع وقبل الهوي إىل السجود.

إذا نيس الركوع وجلس بعد الحمد والسورة، وتذكّر يف س أأأ :1 ة 

ثّم يركع  القيام،  الرجوع إىل  أنّه مل يركع، فيجب عليه  األثناء  هذه 

الركوع من  انحناء  عن قياٍم. ولو رجع من حالة الجلوس إىل حالة 

دون أن يقف وينتصب قبله بطلت صالته.

يجب عىل املصيّل حال القيام مراعاة االستقرار بعدم س أأأ :1 ة 

الحركة، واالنتصاب فال مييل بشكٍل واضٍح إىل جهٍة ما، واالستقالل 

فال يتّكئ عىل يشٍء، إاّل يف صورة االضطرار أو السهو أو النسيان.
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الحمد س أأأ :1 ة  ــراءة  ق حــال  املصيّل  بــدن  يكون  أن  يجب 

والسورة، أو التسبيحات األربعة يف الركعتني الثالثة والرابعة مستقرّاً، 

بدنه  أو يحرّك  الخلف،  إىل  أو  األمام  إىل  قليالً  يتحرّك  أن  أراد  فإذا 

قليالً إىل اليمني أو اليسار، فيجب عليه حال الحركة أن يتوقّف عن 

الذكر الذي يشتغل بقراءته.

القامة، س أأأ :1 ة  منتصب  الوقوف  القيام  حال  يف  يستحّب 

وإسدال املنكبني، ووضع الكّفني عىل الفخذين، وضّم جميع أصابع 

الكّفني، وأن يكون نظره إىل موضع سجوده، وأن يقّسم ثقل بدنه 

عىل كلتا قدميه بالتساوي، وأن يكون مع الخضوع والخشوع، وأن 

يصّف قدميه متحاذيتني.

جالساً، س أأأ :1 ة  يصيّل  الصالة،  حال  القيام  من  يتمّكن  ال  من 

الصالة  القيام معتمداً عىل يشٍء، فوظيفته  إذا كان قادراً عىل  نعم 

قامئاً.

يجب عىل من يصيّل من جلوٍس مراعاة القيام يف كّل س أأأ :1 ة 

الحرج  الوقوع يف  اإلتيان به من قياٍم من دون  يتمّكن من  موضعٍ 

واملشّقة. وبناًء عليه، من يتمّكن من القيام يف بعض ركعات الصالة 

القيام يف متام الصالة، يجب عليه  وأجزائها، وال يتمّكن من مراعاة 

القيام،  عن  العجز  تجّدد  وعند  قدرته،  مبقدار  قيام  من  يصيّل  أن 

يكمل صالته من جلوٍس، فإن تجّددت القدرة عىل القيام انتقل إليه 

وأكمل صالته من قياٍم.
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من ال يتمّكن من القيام، إذا أمكنه ذلك مبقدار اإلتيان س أأأ :1 ة 

الصالة  بقيّة  ويكمل  قامئاً،  بها  اإلتيان  عليه  اإلحرام، وجب  بتكبرية 

من جلوٍس. وكذلك إذا تجّددت قدرته عىل القيام بعد قراءة الحمد 

والسورة، فيجب أن يركع عن قياٍم.

أن س أأأ :1 ة  يخاف  كان  إذا  قياٍم،  من  الصالة  من  يتمّكن  من 

جالساً.  يصيّل  أن  ميكنه  القيام  بسبب  آخر  برضٍر  يصاب  أو  ميرض 

يصيّل  أن  ميكنه  جالساً،  الصالة  من  الخوف  نفس  له  حصل  وإذا 

مستلقياً.

يجب س لأأ :1 ة  جلوٍس،  من  بالصالة  اإلتيان  من  يتمّكن  ال  من 

جانبه  عىل  يضطجع  أن  وجوباً  واألحوط  مستلقياً،  يصيّل  أن  عليه 

يتمّكن يضطجع عىل  مل  فإن  وبدنه،  بوجهه  القبلة  األمين مستقبالً 

جانبه األيرس بنفس الكيفيّة املتقّدمة، فإن مل يتمّكن أيضاً، يستلقي 

عىل ظهره مستقبالً القبلة بباطن قدميه.

من س أأأ :1 ة  الصالة  أثناء  يتمّكن  كان  إذا  مستلقياً،  يصيّل  من 

عليه  فيجب  أو رضٍر،  أو مشّقٍة  الجلوس من دون حرٍج  أو  القيام 

االنتقال إىل الجلوس أو القيام بالقدر املستطاع.

أنّه س أأأ :1 ة  يحتمل  كان  إذا  لعذٍر،  القيام  من  يتمّكن  ال  من 

فاألحوط  قياٍم،  من  بالصالة  اإلتيان  من  الوقت  آخر  يف  سيتمّكن 

أّول  إذا صىّل من جلوٍس يف  نعم  الوقت.  ذلك  إىل  االنتظار  وجوباً 

وال  الوقت صّحت صالته،  آخر  إىل  العذر  يرتفع  ومل  لعذر،  الوقت 

تجب اإلعادة.
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قياٍم، س أأأ :1 ة  من  الصالة  عن  عاجزاً  الوقت  أّول  يف  كان  إذا 

أن  له  يجوز  الوقت،  آخر  إىل  ذلك  من  يتمّكن  لن  أنّه  يقنٍي  وعىل 

يصيّل يف أّول الوقت من جلوٍس، ولكن إذا متّكن من الصالة من قياٍم 

قبل انتهاء الوقت تجب عليه اإلعادة.

3. تكبيرة اإلحرام

قول س أأأ :1 ة  بها  واملقصود  الصالة،  يف  واجبٌة  اإلحرام  تكبرية 

»الله أكرب« يف بداية الصالة.

للصالة، س أأأ :1 ة  مبطٌل  الصالة  بداية  يف  اإلحرام  تكبرية  ترك 

عىل  الصالة  أّول  يف  بها  أىت  إذا  وكذلك  سهواً.  أم  عمداً  أكان  سواٌء 

بعد  النيّة  بنفس  أخرى  مرًّة  أكرب«  »الله  قال  ثّم  الصحيح،  الوجه 

ميّض فاصٍل زمنيٍّ )ال يصل إىل حّد اختالل املواالة)1)) أو من دون 

فصٍل، تبطل صالته، سواٌء أكان عامداً أم ساهياً.

بها، س أأأ :1 ة  تلفظاً  يعّد  بنحٍو  اإلحرام  بتكبرية  اإلتيان  يجب 

وعالمته أن يتمّكن الشخص من ساعها إذا مل تكن يف سمعه علٌّة، 

ومل يكن يف املحيط ضجيٌج مينع من الساع.

يجب اإلتيان بتكبرية اإلحرام باللفظ العريّب الصحيح، س أأأ :1 ة 

فال تجزي ترجمتها الفارسيّة، وال اللفظ العريّب امللحون )كأن يلفظ 

الهاء يف آخر اسم الجاللة مفتوحًة).

ملعرفة املعنى املراد من »املواالة« راجع املسألة 303.  (1(
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يجب يف حال التلّفظ بتكبرية اإلحرام مراعاة الطأمنينة س أأأ :1 ة 

واستقرار البدن، فلو أىت بتكبرية اإلحرام يف حال الحركة عامداً مختاراً 

بطلت صالته.

من ال يعرف الكيفيّة الصحيحة للتلّفظ بتكبرية اإلحرام س أأأ :1 ة 

يجب أن يتعلّمها.

قبل س لأأ :1 ة  كان  فإن  ال،  أم  اإلحرام  بتكبرية  أىت  بأنّه  إذا شّك 

بعد  شّك  لو  أّما  بها،  اإلتيان  يجب  القراءة،  أو  الذكر  يف  الدخول 

ويكمل  بشّكه  يعتني  فال  االستعاذة  حتّى  أو  الحمد  يف  الدخول 

صالته.

أذا شّك بعد اإلتيان بتكبرية اإلحرام أنّه أىت بها صحيحًة س أأأ :1 ة 

أم ال، ال يعتني بشّكه.

4. القراءة

يجب يف الركعتني األوىل والثانية من الفرائض اليوميّة س أأأ :1 ة 

قراءة سورة الحمد أّوالً، واألحوط وجوباً قراءة سورٍة كاملٍة بعدها.

، مبعنى أّن تركه عمداً مبطٌل س أأأ :1 ة  القراءة واجٌب غري ركنيٍّ

للصالة، أّما يف صورة الغفلة أو السهو فال يرّض بصّحتها.

إذا ضاق وقت الصالة يجب ترك السورة.س أأأ :1 ة 

إذا قّدم السورة عىل الحمد سهواً، وتذكّر قبل الركوع، س أأأ :1 ة 

يعيدها بعد الحمد. أّما لو تذكّر يف أثناء قراءة السورة، فيرتكها وبعد 

قراءة الحمد يأيت بالسورة من جديٍد.
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بعد س أأأ :1 ة  وتذكّر  إحداها،  أو  والسورة  الحمد  نيس  إذا 

الدخول يف الركوع صّحت صالته.

الحمد س أأأ :1 ة  يقرأ  مل  أنّه  الركوع  إىل  الهوي  قبل  تذكّر  إذا 

والسورة أو السورة فقط، يتدارك ما ترك ثّم يركع. ولو تذكّر أنّه ترك 

الحمد فقط، فيأيت بها ثّم يعيد السورة مجّدداً بعدها، وكذلك أيضاً 

فيا لو تذكّر قبل الوصول إىل حّد الركوع أنّه ترك الحمد أو السورة 

أو كالها فريجع إىل القيام ويتدارك وفق الضوابط املتقّدمة.

سور س أأأ :1 ة  إحدى  قــراءة  يجوز  ال  الواجبة،  الصلوات  يف 

السجدة،  آية  إىل  ووصل  سهواً،  أو  عمداً  إحداها  قرأ  ولو  العزائم. 

فاألحوط وجوباً أن يأيت بسجدة التالوة ثّم ينهض، ويكمل السورة 

قبل  التفت  وإذا  يعيدها.  ثّم  الصالة،  ويتّم  متّت،  قد  تكن  مل  إذا 

ويقرأ  السورة،  يرتك  أن  وجوباً  فاألحوط  السجدة،  آية  إىل  الوصول 

غريها، وبعد االنتهاء من الصالة يعيدها.

الصالة، فصالته صحيحٌة، س أأأ :1 ة  السجدة حال  آية  إذا سمع 

ويجب عليه بعد ساع آية السجدة، أن يومئ إىل السجود بدالً من 

السجود، ويكمل صالته.

إذا رشع بعد الحمد بقراءة إحدى سوريت »التوحيد« س لأأ :1 ة 

و »الكافرون«، فال يجوز له تركها والعدول إىل سورٍة أخرى، نعم يف 

صالة الجمعة، إذا نيس ورشع بإحداها بدالً من سوريت »الجمعة« 

و »املنافقني«، يجوز له تركها وقراءة سورة »الجمعة« و »املنافقني«.
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و س أأأ :1 ة  »التوحيد«  سوريت  غري  ســورًة  الصالة  يف  قرأ  إذا 

إىل  والعدول  تركها  له  يجوز  النصف  يتجاوز  مل  فا  »الكافرون«، 

غريها.

أو س أأأ :1 ة  بقراءتها،  يشتغل  التي  السورة  من  جزًء  نيس  إذا 

يجب  آخر،  قهريٍّ  لسبٍب  أو  الوقت  لضيق  إمتامها  من  يتمّكن  مل 

تركها وقراءة سورٍة أخرى غريها، سواٌء أكان قد تجاوز النصف أم ال، 

وسواٌء أكانت السورة التي يشتغل بقراءتها إحدى سوريت »التوحيد« 

و»الكافرون« أم غريها.

كانت س أأأ :1 ة  لو  حتّى  النوافل،  يف  السورة  قراءة  تجب  ال 

التي  املستحبّة  الصلوات  بعض  يف  نعم  بالنذر.  وجبت  قد  النافلة 

أراد  إذا  الوالدين،  صالة  قبيل  من  مخصوصٌة،  سورٌة  فيها  وردت 

اإلتيان بها بالكيفيّة املأمور بها فيجب أن يقرأ نفس تلك السورة.

تكفي س أأأ :1 ة  الفرائض  من  والرابعة  الثالثة  الركعتني  يف 

التسبيحات األربعة )سبحان الله والحمد لله وال إله إاّل الله والله 

أكرب) مرًّة واحدًة، وإن كان األحوط استحباباً تكرارها ثالثاً، وتجزي 

قراءة الحمد بدالً منها.

العدد فال س أأأ :1 ة  يعلم  األربعة ولكن ال  التسبيحات  قرأ  من 

يشء عليه، ولكن ميكنه ـ ما مل يدخل يف الركوع ـ أن يبني عىل األقّل 

ويكّررها حتّى يحصل له اليقني بالثالث.

من اعتاد قراءة التسبيحات األربعة يف الركعتني الثالثة س أأأ :1 ة 

والرابعة، إذا عزم عىل قراءة الحمد، ولكّنه قرأ التسبيحات بحسب 
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املعتاد سهواً، صّحت صالته، وكذلك من اعتاد قراءة الحمد، وعزم 

عىل قراءة التسبيحات، ولكّنه قرأ الحمد سهواً.

الرابعة س أأأ :1 ة  أو  الثالثة  الركعة  يف  والسورة  الحمد  قرأ  إذا 

سهواً أو ظّناً منه أنّه يف الركعة األوىل أو الثانية، وتذكّر بعد الدخول 

يف الركوع أو بعد ذلك، صّحت صالته.

إذا شّك أثناء القيام أنّه قرأ الحمد أو التسبيحات أم ال، س أأأ :1 ة 

أّما لو حصل له الشّك باإلتيان بالتسبيحات  تجب قراءة إحداها. 

أثناء التلّفظ باالستغفار املستحّب قبل الركوع، فال تجب قراءتها.

أو س أأأ :1 ة  الثالثة  الركعة  الركوع يف  أثناء  الشّك  له  إذا حصل 

أّما  بشّكه،  يعتني  ال  ال،  أم  التسبيحات  أو  الحمد  قرأ  بأنّه  الرابعة 

حّده،  إىل  الوصول  وقبل  الركوع  إىل  الهوي  أثناء  الشّك  حصل  لو 

فاألحوط وجوباً الرجوع إىل القيام وقراءة الحمد أو التسبيحات.

يجب عىل الرجال الجهر بالحمد والسورة يف الركعتني س لأأ :1 ة 

الرجال والنساء  الصبح واملغرب والعشاء، ويجب عىل  األوليني من 

اإلخفات يف الحمد والسورة يف الظهر والعرص.

تتخرّي املرأة بني الجهر واإلخفات يف الحمد والسورة يف س أأأ :1 ة 

األجنبّي  كان  إذا  اإلخفات  األفضل  والعشاء، ولكن  واملغرب  الصبح 

يسمع صوتها.

يف س أأأ :1 ة  والحمد  التسبيحات  ــراءة  ق يف  اإلخفات  يجب 

الركعتني الثالثة والرابعة، واألحوط وجوباً ملن يقرأ الحمد اإلخفات 

يف البسملة أيضاً.
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األوىل س أأأ :1 ة  الركعتني  يف  واإلخفات  الجهر  وجوب  يقترص 

وجوب  يقترص  كا  والسورة،  الحمد  عىل  الفرائض  من  والثانية 

أو  الحمد  ــراءة  ق عىل  والرابعة  الثالثة  الركعتني  يف  اإلخفات 

التسبيحات. أّما يف أذكار الركوع والسجود والتشّهد والتسليم وسائر 

أذكار الصلوات الخمس، فاملكلّف مخرّيٌ بني الجهر واإلخفات.

ال فرق يف وجوب الجهر واإلخفات يف الفرائض اليوميّة س أأأ :1 ة 

بني األداء والقضاء، حتّى لو كانت الصالة القضائيّة احتياطيًّة.

املقابل مناط س أأأ :1 ة  الجهر إظهار جوهر الصوت، ويف  مناط 

اإلخفات عدم إظهاره، وإن سمع صوته من بجانبه.

إذا أفرط بالجهر يف الحمد والسورة خارجاً عن املعتاد، س أأأ :1 ة 

كالصياح، بطلت صالته.

أجهر س أأأ :1 ة  أو  الجهر،  وجوب  موضع  يف  عمداً  أخفت  إذا 

صورة  يف  أّما  صالته،  بطلت  اإلخفات،  وجوب  موضع  يف  عمداً 

الحمد  قراءة  أثناء  تذكّر  وإذا  فتصّح.  باملسألة  الجهل  أو  النسيان 

والسورة أو التسبيحات، فال تجب إعادة ما قرأه جهراً أو إخفاتاً عن 

طريق الخطأ.

تصدق س أأأ :1 ة  بكيفيٍّة  الكلات  تُلفظ  أن  القراءة  يف  يجب 

يف  الكلات  إمرار  أي  القلبيّة،  القراءة  فإّن  ولذلك  القراءة،  عليها 

أن يسمع  القراءة  تكفي. وعالمة صدق  تلّفٍظ، ال  القلب من دون 

املصيّل ما يقرأ إذا مل يكن يف سمعه علٌّة ومل يكن يف املحيط ضجيٌج.
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األخرس والعاجز عن التكلّم إذا صىّل باإلشارة صّحت س أأأ :1 ة 

صالته.

يجب عىل اإلنسان أن يأيت بالصالة صحيحًة ومن دون س للأ :1 ة 

املمكنة،  بالكيفيّة  يصيّل  يتعلّم،  أن  بوجٍه  يستطيع  ال  ومن  خطأٍ، 

واألحوط استحباباً االئتام.

أجزاء س ألأ :1 ة  سائر  أو  والسورة  الحمد  قراءة  يحسن  ال  من 

سعة  يف  كان  فإن  يتعلّم،  أن  ميكنه  ولكن  بصورٍة صحيحٍة،  الصالة 

الوقت يجب عليه التعلّم، أّما يف ضيق الوقت، فاألحوط وجوباً له 

االئتام إن أمكن.

مراعاة حركات وسكنات س ألأ :1 ة  القراءة عىل  املدار يف صّحة 

العريبِّ  اللساِن  أهل  يعّده  نحٍو  وأدائها من مخارجها عىل  الحروف 

املحّسنات  مراعاة  تجب  وال  آخر.  حرٍف  دون  الحرف  لذلك  مؤّدياً 

التجويديّة.

إذا مل يعرف كلمًة من الحمد والسورة، أو تعّمد عدم س ألأ :1 ة 

قراءتها، أو تعّمد التلّفظ بحرٍف بدالً من حرٍف آخر، كا لو تلّفظ 

حرف ال »ز« بدالً من ال »ض«، أو غرّي الحركات البنائيّة واإلعرابيّة، 

أو مل يلفظ التشديد، بطلت صالته.

كا س ألأ :1 ة  الصالة،  أذكار  يف  أو  القراءة  يف  يخطئ  كان  من 

مقرّصاً)1)  جاهالً  كان  فإذا  الالم،  بكرس  »يولَد«  كلمة  يقرأ  كان  لو 

الجاهل املقرّص هو امللتفت إىل جهله، ويعرف أيضاً سبل رفع جهالته، ولكّنه يقرّص يف   (1(

تعلّم األحكام.
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ومعتقداً  قارصاً)1)  جاهالً  لوكان  أّما  بطالن صالته،  وجوباً  فاألحوط 

صّحة ما يقرأ، فصالته صحيحٌة.

يجب س ألأ :1 ة  فال  بأخرى  آيًة  يصل  أن  القراءة  يف  أراد  إذا 

قراءة »مالِك  ـ يف  ـ مثالً  األوىل، فال إشكال  اآلية  إظهار حركة آخر 

نعبُد  »إيّاَك  بـ  وصلها  صورة  يف  حتّى  النون  بتسكني  الديِن«  يوِم 

وإيّاَك نستعنُي«، وهو ما يطلق عليه » الوصل بالسكون«. وكذلك 

يف الوصل بني كلات اآلية الواحدة، وإن كان األحوط استحباباً عدم 

الوصل بالسكون يف املورد األخري.

ال إشكال يف الوقف والفصل بني أجزاء آيٍة واحدٍة إذا س ألأ :1 ة 

الضالنّي« مع فاصٍل  لو قرأ »وال  الجملة، كا  بوحدة  مل يكن مرّضاً 

قصريٍ بعد »غريِ املغضوِب عليهم«.

ال س ألأ :1 ة  أخرى  آيٍة  يف  الدخول  بعد  آيٍة  صّحة  يف  شّك  إذا 

يعتني بشّكه. وكذلك فيا لو شّك يف صّحة جملٍة بعد الدخول يف 

جملٍة أخرى، كا لو شّك يف صّحة قراءة »إيّاَك نعبُد« أثناء قوله » 

وإيّاَك نستعنُي« فال يعتني بشّكه، نعم ال إشكال يف تكرار ما شّك يف 

صّحة قراءته احتياطاً.

يجب أن يكون بدن املصيّل حال قراءة الحمد والسورة، س ألأ :1 ة 

أو التسبيحات األربعة مستقرّاً، فإذا أراد أن يتحرّك قليالً إىل األمام 

أو إىل الخلف، أو يحرّك بدنه قليالً إىل اليمني أو اليسار فيجب عليه 

حال الحركة أن يتوقّف عن الذكر الذي يشتغل بقراءته. 

الجاهل القارص هو من ال يعلم بجهله، أو يعلم بجهله ولكن ال يجد سبياًل لرفعه.  (1(
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قبل س ألأ :1 ة  يقول  أن  الصالة  من  األوىل  الركعة  يف  يستحّب 

الحمد: »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم«، وأن يجهر بالبسملة يف 

الحمد والسورة يف الركعتني األوليني من صاليت الظهر والعرص، وأن 

، وأن يقف عىل فواصل اآليات، فال يصَل  يقرأ الحمد والسورة بتأنٍّ

آيًة باألخرى التي تليها، وأن يتدبّر يف معاين ما يقرأ من آيات الحمد 

الحمد:  قراءة  من  االنتهاء  بعد  يقول  وأن  قراءتها،  أثناء  والسورة 

»الحمد لله رّب العاملني«، سواٌء أكان يصيّل جاعًة أم فرادى، وسواٌء 

أكان إماماً أم مأموماً، وأن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: »كذلك 

بعد  )السكتة)  لحظًة  وأن ميكث  ثالثاً،  أو  مرّتني  أو  مرًّة  ريّب«  الله 

الحمد وبعد السورة ثّم يتابع الصالة.

الركعتني س لأأ :1 ة  يف  التسبيحات  بعد  يستغفر  أن  يستحّب 

الثالثة والرابعة، بأن يقول مثالً: »أستغفر الله ريّب وأتوب إليه«، أو 

»اللهّم اغفر يل«.

اليوميّة س أأأ :1 ة  الفرائض  جميع  يف  التوحيد  سورة  ترك  يكره 

الخمسة، كا يكره تكرار سورٍة واحدٍة يف ركعتني من صالٍة واحدٍة، 

إاّل سورة التوحيد.

يف س أأأ :1 ة  القدر  سورة  قراءة  الصلوات  جميع  يف  يستحّب 

الركعة األوىل، وسورة التوحيد يف الركعة الثانية.
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5. الركوع

يجب الركوع يف كّل ركعة بعد القراءة، مبعنى االنحناء س أأأ :1 ة 

رؤوس  ولو وصلت  الركبتني،  اليدين عىل  معه وضع  إىل حدٍّ ميكن 

األصابع إىل الركبتني كفى.

األحوط وجوباً وضع اليدين عىل الركبتني حال الركوع.س أأأ :1 ة 

ونقصانه س أأأ :1 ة  بزيادته  الصالة  تبطل  ركنيٌّ  واجٌب  الركوع 

عمداً أو سهواً، وبناًء عليه لو رفع رأسه بعد الوصول إىل حّد الركوع 

واستقرار البدن، ثّم انحنى مرًّة أخرى بقصد الركوع، أو نيس الركوع 

وتذكّره يف السجدة الثانية أو بعدها، بطلت صالته.

زيادة الركوع ملتابعة اإلمام )وفق رشوط تأيت الحقاً يف س أأأ :1 ة 

صالة الجاعة) ال ترّض بصّحة الصالة، وكذلك زيادة الركوع سهواً يف 

الصالة املستحبّة.

انحنى س أأأ :1 ة  فلو  الركوع،  بقصد  االنحناء  يكون  أن  يجب 

بقصد أمر آخر، كأخذ يشٍء مثالً، فال ميكن احتسابه ركوعاً، بل يجب 

أن يعود إىل القيام، ثّم ينحني مجّدداً للركوع. والعمل املذكور ليس 

زيادًة ركنيًّة، وال يرّض بصّحة الصالة.

من ال يتمّكن من االنحناء للركوع، إذا أمكنه االنحناء س أأأ :1 ة 

باملقدار  ينحني  يقدر،  مل  فإن  يفعل.  أن  يجب  يشٍء  عىل  معتمداً 

املمكن. ويف الحالتني السابقتني، ال يجوز الركوع من جلوٍس، حتّى لو 

كان قادراً عىل االنحناء جالساً إىل حّد الركوع. أّما إذا مل يكن قادراً 

جلوٍس،  من  يركع  أن  فيجب  قياٍم،  من  للركوع  االنحناء  عىل  أصالً 
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واألحوط أن يأيت بصالٍة أخرى من قياٍم مع اإلمياء للركوع. وإذا مل 

يتمّكن من الركوع حتّى من جلوٍس، فيجب أن يركع باإلمياء برأسه 

للركوع،  عينيه  يغمض  برأسه،  اإلمياء  من  يتمّكن  مل  فإن  قياٍم.  من 

ويفتحها للرفع منه.

حتّى س أأأ :1 ة  ينحني  أن  جلوٍس  من  الركوع  تحّقق  يف  يكفي 

يصبح وجهه مقابل ركبتيه، وال يجب وضع اليدين عىل الركبتني.

أو س لأأ :1 ة  عمداً  ونقيصته  واإلميايّئ  الجلويّس  الركوع  زيادة 

سهواً مبطلٌة للصالة.

الركوع س أأأ :1 ة  يف  الواجب  والذكر  الركوع.  يف  الذكر  يجب 

»سبحان ريّب العظيم وبحمده« مرًّة واحدًة، أو »سبحان الله« ثالث 

»الله  و  لله«  »الحمد  قبيل  من  األذكار،  سائر  أيضاً  وتكفي  مرّاٍت. 

أكرب« ونحوها )ما عدا الذكر الخاّص بالسجود) بنفس املقدار.

»سبحان س أأأ :1 ة  قول  يكفي  الوقت  وضيق  الرضورة  حال  يف 

الله« مرًّة واحدًة.

البدن س أأأ :1 ة  يكون  أن  الركوع  الواجب يف  الذكر  يجب حال 

مستقرّاً ومطمئّناً، واألحوط وجوباً مراعاة استقرار البدن حتّى أثناء 

األذكار التي يأيت بها بقصد االستحباب حال الركوع، من قبيل تكرار 

التسبيحة الكربى ونحو ذلك.

أو س أأأ :1 ة  الخلف،  إىل  أو  األمام  إىل  قليالً  يتحرّك  أن  أراد  إذا 

يحرّك بدنه قليالً إىل اليمني أو اليسار، فيجب عليه حال الحركة أن 

بها  يأيت  التي  األذكار  أّما  بقراءته.  يشتغل  الذي  الذكر  عن  يتوقّف 
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بقصد الذكر املطلق، ال بقصد ذكر الصالة، فال إشكال يف اإلتيان بها 

يف حال الحركة.

ال بأس بالحركة اليسرية للبدن أو األصابع ونحو ذلك س أأأ :1 ة 

أثناء ذكر الركوع.

الواجب بسبٍب قهريٍّ س أأأ :1 ة  الذكر  البدن يف حال  إذا تحرّك 

بحيث خرج عن االستقرار الواجب، تجب إعادة الذكر بعد تحّقق 

االستقرار مجّدداً.

الواجب س أأأ :1 ة  الذكر  حال  الطأمنينة  بوجوب  يعلم  من 

للركوع، إذا رشع فيه عامداً قبل الوصول إىل حّد الركوع والطأمنينة 

تبطل صالته.

الركوع س أأأ :1 ة  حّد  إىل  الوصول  قبل  سهواً  بالذكر  جاء  إذا 

وطأمنينة البدن، تجب عليه إعادته بعد الوصول إىل حّد الركوع.

من يعلم بوجوب الطأمنينة حال ذكر الركوع، ونهض س أأأ :1 ة 

أّما لو فعل ذلك  الذكر، تبطل صالته.  قبل إمتام  الركوع عامداً  من 

ساهياً، فإذا التفت قبل الخروج عن حّد الركوع، يجب عليه البقاء 

بعد  التفت  وإذا  الركوع،  بذكر  يأيت  وأن  مطمئّناً،  الحالة  تلك  يف 

الخروج عن حّد الركوع صّحت صالته.

البقاء يف س لأأ :1 ة  ـ من  املرض ونحوه  ـ بسبب  يتمّكن  من ال 

حال الركوع زمناً يكفي لذكر »سبحان الله« ثالثاً، تكفيه مرٌّة واحدٌة، 

فإن مل يكن قادراً عىل البقاء إاّل لحظًة واحدًة فقط، فاألحوط وجوباً 

أن يبدأ الذكر يف تلك اللحظة ويكمله حال النهوض.
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يجب بعد االنتهاء من ذكر الركوع أن يرفع رأسه حتّى س أأأ :1 ة 

ينتصب قامئاً مطمئّناً، ثّم يهوي إىل السجود، فلو سجد عامداً قبل 

القيام أو قبل الطأمنينة بطلت صالته.

السجود، س أأأ :1 ة  إىل  الوصول  قبل  وتذكّر  الركوع،  نيس  إذا 

يرجع إىل القيام ويركع عن قياٍم، وال يكفي أن يقوم منحنياً إىل حّد 

الركوع، ولو اكتفى بهذا الركوع بطلت صالته.

إذا نيس الركوع، وتذكّر بعد الدخول يف السجدة األوىل س أأأ :1 ة 

يرجع  الثانية  السجدة  يف  الدخول  وقبل  منها  الرأس  رفع  بعد  أو 

واألحوط  ويكمل صالته،  بالسجدتني،  يأيت  ثّم  يركع،  ثّم  القيام  إىل 

استحباباً أن يأيت بعد الصالة بسجديت السهو للسجدة الزائدة.

منتصٌب، س أأأ :1 ة  قائٌم  وهو  يكرّب  أن  الركوع  قبل  يستحّب 

ال  وأن  الركوع،  حال  الخلف  إىل  ركبتيه  الرَُجل  يرّد  أن  ويستحّب 

يطأطئ برأسه، وأن ميّد عنقه موازياً لظهره، وأن يضع الكّفني عىل 

الركبتني، وأن يكون نظره بني قدميه، وأن يصيّل عىل النبّي وآله قبل 

الذكر أو بعده، وأن يكّرر ذكر الركوع، وأن يختمه عىل وتٍر )فرٍد)، 

وأن يقول بعد االنتصاب مطمئّناً »سمَع اللُه ملن حمده«.

فوق س أأأ :1 ة  فخذيها  عىل  يديها  املــرأة  تضع  أن  يستحّب 

الركبتني، وأن ال ترّد ركبتيها إىل الخلف.
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6. السجود

تجب بعد الركوع يف كّل ركعٍة من الصلوات الواجبة س أأأ :1 ة 

الخضوع  بقصد  األرض  الجبهة عىل  أي وضع  واملستحبّة سجدتان، 

.للّه

يجب يف السجود وضع الجبهة وباطن الكّفني والركبتني س أأأ :1 ة 

ورأيس إبهامي القدمني عىل األرض.

السجدتان معاً يف الركعة الواحدة ركٌن، فتبطل الصالة س أأأ :1 ة 

أو  عمداً  واحدٍة  ركعٍة  يف  أخريني  سجدتني  بزيادة  أو  معاً  برتكها 

سهواً.

زيادة سجدٍة واحدٍة أو نقصانها عمداً تبطل الصالة.س أأأ :1 ة 

نقصانها س لأأ :1 ة  وال  واحدٍة  سجدٍة  بزيادة  الصالة  تبطل  ال 

نسياناً أو خطأًً، ولكن لها أحكاٌم تبنيَّ الحقاً.

مل س أأأ :1 ة  سهواً  أو  عمداً  األرض  عىل  الجبهة  يضع  مل  إذا 

يتحّقق السجود حتّى لو وضع املساجد الستّة األخرى )باطن الكّفني 

عىل  الجبهة  وضع  لو  أّما  األرض،  عىل  اإلبهامني)  ورأس  والركبتني 

األرض ومل يضع األعضاء األخرى عليها سهواً، أو مل يأِت بالذكر سهواً، 

صّحت صالته.

أيضاً س أأأ :1 ة  القدمني  أصابع  سائر  وضع  السجود  حال  يجوز 

عىل األرض مع رأيس اإلبهامني.

األعىل س أأأ :1 ة  ريّب  »سبحان  السجود  يف  الواجب  الذكر 

وبحمده« مرًّة واحدًة، أو »سبحان الله« ثالث مرّاٍت. وتكفي أيضاً 
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سائر األذكار، من قبيل »الحمد لله« و »الله أكرب« ونحوها )ما عدا 

الذكر الخاّص بالركوع) بنفس املقدار.

إذا أىت بذكر الركوع بدالً من ذكر السجود أو العكس، س أأأ :1 ة 

به  وأىت  عمداً  كان  إذا  وكذلك  ذلك،  يف  إشكال  فال  سهواً  كان  فإن 

املخصوص  بالذكر  يأيت  أن  ولكن يجب   ،الله ذكر  بقصد مطلق 

معه أيضاً.

ذكر س أأأ :1 ة  أخطأ يف  أنّه  السجود  أو  الركوع  بعد  التفت  إذا 

الركوع أو السجود، فصالته صحيحٌة.

السجود، س أأأ :1 ة  يف  الواجب  الذكر  حال  الطأمنينة  تجب 

به  يأيت  الذي  الذكر  حال  أيضاً  الطأمنينة  مراعاة  وجوباً  واألحوط 

بقصد االستحباب يف السجود، من قبيل تكرار »سبحان ريّب األعىل 

وبحمده« ونحو ذلك.

الواجب س أأأ :1 ة  الذكر  حال  الطأمنينة  بوجوب  يعلم  من 

األرض  إىل  الجبهة  وصــول  قبل  عامداً  فيه  رشع  إذا  للسجود، 

والطأمنينة تبطل صالته. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود عامداً 

قبل إمتام الذكر.

إىل س أأأ :1 ة  الجبهة  وصول  قبل  سهواً  السجود  بذكر  جاء  إذا 

األرض وطأمنينة البدن، تجب عليه إعادته بعد تحّقق الطأمنينة.

إذا التفت بعد رفع الرأس من السجود أنّه أىت بالذكر س أأأ :1 ة 

قبل الوصول إىل السجود أو قبل تحّقق االطمئنان، أو أنّه رفع رأسه 

من السجود قبل إمتام الذكر، صّحت صالته.
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إذا سجد عىل الفراش ونحوه )من األشياء التي يتحرّك س لأأ :1 ة 

البدن عليها أّوالً ثّم تحصل الطأمنينة)، فإذا أىت بالذكر حال استقرار 

البدن صّحت صالته.

ذكر س أأأ :1 ة  أثناء  األرض  عن  السبعة  املساجد  أحد  رفع  إذا 

السجود عمداً، بطلت صالته. أّما لو مل يكن مشتغالً بالذكر، ورفع 

أّي واحٍد من املساجد، ما عدا الجبهة، فال إشكال يف ذلك.

ذكر س أأأ :1 ة  إمتــام  قبل  سهواً  األرض  عن  جبهته  رفع  إذا 

السجود، ال ميكنه إرجاعها إىل األرض مرّة أخرى، ويحسبها سجدًة 

واحدًة، أّما لو رفع سائر األعضاء عن األرض سهواً، فيجب أن يضعها 

مجّدداً ويأيت بالذكر.

إذا اصطدمت الجبهة مبوضع السجود، وارتفعت عن س أأأ :1 ة 

األرض قهراً، فيجب أن يضع جبهته مجّدداً عىل األرض، ويأيت بذكر 

السجود، ويحسب كّل ذلك سجدًة واحدًة. 

السجود س أأأ :1 ة  حال  األرض  عىل  الكّفني  باطن  وضع  يجب 

اختياراً. أّما مع االضطرار، فيجزي وضع ظاهرها أيضاً، ومع العجز 

جزٍء  أّي  يضع  يقدر،  مل  فإن  املعصمني،  يضع  ظاهرها،  وضع  عن 

وضع  يجزي  يقدر،  مل  فإن  املرفق،  إىل  األرض  عىل  وضعه  ميكنه 

العضد.

بعد إمتام ذكر السجدة األوىل، يجب رفع الرأس منها س أأأ :1 ة 

والجلوس مطمئّناً، ثّم ينحني للسجدة الثانية.
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البقاء س أأأ :1 ة  من  ـ  ونحوه  املرض  بسبب  ـ  يتمّكن  ال  من 

مرٌّة  تكفيه  ثالثاً،  الله«  لذكر »سبحان  يكفي  زمناً  السجود  يف حال 

لحظًة  إاّل  السجود  حال  يف  البقاء  عىل  قادراً  يكن  مل  وإن  واحدٌة، 

واحدًة فقط، فاألحوط وجوباً أن يبدأ الذكر يف تلك اللحظة ويكمله 

حال النهوض.

ينحني س أأأ :1 ة  األرض،  إىل  جبهته  إيصال  من  يتمّكن  ال  من 

بالقدر املستطاع، ويضع الرتبة أو أّي يشٍء آخر مّا يصّح السجود 

معه  يصدق  بنحٍو  عليه  جبهته  ويضع  مرتفعٍ،  يشٍء  عىل  عليه 

السجود، ويجب أن يضع كّفيه وركبتيه ورأيس إبهامي قدميه عىل 

األرض بالكيفيّة املتعارفة إن أمكنه ذلك، فإن مل يجد ما يضع عليه 

من  أصالً  يتمّكن  مل  فإن  عليها،  جبهته  ويضع  بيده  يرفعها  الرتبة، 

االنحناء، يومئ برأسه بدالً من السجود، فإن مل يستطع فبعينيه.

الجبهة س أأأ :1 ة  موضع  يكون  ال  أن  يجب  السجود،  حال  يف 

أعىل أو أسفل من موضع ركبتيه ورؤوس أصابع قدميه بأزيد من 

أربعة أصابع مضمومٍة. 

عليه س أأأ :1 ة  يسجد  آخر  يشء  أّي  أو  الرتبة  تكون  أن  يجب 

طاهراً، ولكن ال إشكال يف وضع الرتبة عىل السّجادة النجسة إذا مل 

ترِس النجاسة إىل البدن أو اللباس، وال إشكال أيضاً يف أن يكون أحد 

وجهي الرتبة نجساً برشط أن يضع جبهته عىل الوجه الطاهر.

ما س لأأ :1 ة  وبني  املصيّل  جبهة  بني  حائٌل  يحول  ال  أن  يجب 

يسجد عليه، من قبيل الشعر أو القلنسوة ونحو ذلك.
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إذا حال حائٌل بني الجبهة والرتبة، تبطل الصالة. نعم س أأأ :1 ة 

إذا تغرّي لون الرتبة فقط، فال إشكال يف ذلك.

من س أأأ :1 ة  مينع  حائٍل  وجود  إىل  السجود  أثناء  التفت  إذا 

عليه  فيجب  ونحوها،  العباءة  قبيل  من  للرتبة،  الجبهة  مالمسة 

تحت  الرتبة  يجّر  أن  أو  الحائل،  عن  جبهته  يجّر  أن  عليه  فيجب 

جبهته، من دون أن يرفع رأسه عن األرض حتّى تالقي الجبهة الرتبة 

مبقداٍر ال يقّل عن رأِس األُْنُلة، ولو رفع رأسه عن الرتبة وأزال املانع 

من  واحدٍة  سجدٍة  ويف  سهواً،  أو  جهالً  ذلك  فعل  فإن  وضعه،  ثّم 

أو يف سجدتني  عامداً  فعله عاملاً  لو  أّما  ركعٍة واحدٍة تصّح صالته، 

من ركعٍة واحدٍة فصالته باطلٌة.

يجب عىل األحوط يف الركعة األوىل من كّل الصلوات، س أأأ :1 ة 

بعد  يجلس  أن  أيضاً  الرباعيّة  الصلوات  من  الثالثة  الركعة  ويف 

للركعة  نهض  إذا  ولکن  التالية،  للركعة  ينهض  ثّم  الثانية  السجدة 

التالية مبارشًة من دون أن يجلس قليالً مل تبطل صالته.

ما يصّح السجود عليه

يصّح س أأأ :1 ة  يشٍء  عىل  الجبهة  وضع  السجود  حال  يجب 

السجود عليه.

األرض س أأأ :1 ة  من  الصالة  يف  الجبهة  مسجد  يكون  أن  يجب 

والرتاب  الحجر  قبيل  وامللبوس، من  املأكول  أنبتته من غري  مّا  أو 

والخشب وأوراق األشجار ونحو ذلك. وال يصّح السجود عىل املأكول 
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وامللبوس حتّى لو كان مّا تنبته األرض، كالقمح والقطن، وال عىل 

ما خرج عن اسم األرض، كاملعادن والزجاج ونحو ذلك. 

يصّح السجود عىل أحجار املرمر وسائر األحجار التي س أأأ :1 ة 

تستخدم يف بناء املنازل أو تزيينها، وكذلك عىل العقيق والفريوزج 

عىل  السجود  عدم  استحباباً  األحوط  كان  وإن  ونحوها،  والــدّر 

املجموعة األخرية)1).

والنورة س أأأ :1 ة  والجّص  والخزف  اآلجّر  عىل  السجود  يصّح 

واإلسمنت.

يصّح السجود عىل ما ينبت من األرض ويستخدم علفاً س أأأ :1 ة 

للحيوانات فقط، من قبيل التنب والعشب.

الشاي س أأأ :1 ة  أوراق  عىل  السجود  األحــوط  عىل  يجوز  ال 

تستخدم  ال  التي  القهوة  أوراق  عىل  السجود  يجوز  نعم  الخرضاء. 

يف األكل.

عىل س لأأ :1 ة  وكذلك  املأكولة،  غري  الزهور  عىل  السجود  يصّح 

عالج  يف  إاّل  تستخدم  وال  األرض  من  تنبت  التي  العشبيّة  العقاقري 

التي  األعشاب  أّما  والبنفسج.  الخطمي  زهور  قبيل  من  األمراض، 

الطبّيّة، من  الخواّص  لها من  ملا  فتؤكل  أيضاً  العالج  لغري  تستخدم 

قبيل الخبّة ونحوها، فال يصّح السجود عليها.

العقيق والفريوزج والدّر.  (1(
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بعض س أأأ :1 ة  عند  أو  املناطق  بعض  يف  تعترب  التي  النباتات 

الناس من املأكوالت، ولكن اآلخرين ال يستخدمونها يف األكل، تعّد 

من املأكول، وال يصّح السجود عليها.

يصّح السجود عىل القراطيس املأخوذة من األخشاب س أأأ :1 ة 

والنباتات )غري القطن والكتّان).

إذا مل يجد ما يصّح السجود عليه، أو مل ميكنه السجود س أأأ :1 ة 

أو  القطن  من جنس  ثوبه  كان  فإذا  ذلك،  ونحو  حرٍّ  أو  لربٍد  عليه 

الكتّان، أو عنده يشٌء آخر من جنس القطن أو الكتّان يسجد عليه. 

واألحوط وجوباً مع التمّكن من السجود عىل القطن والكتّان أن ال 

يسجد عىل غريه )أي عىل غري الثوب املتّخذ من ذلك الجنس)، فإن 

مل يجد شيئاً مّا ذكر، فاألحوط وجوباً أن يسجد عىل ظاهر كّفه.

يكن س أأأ :1 ة  ومل  عليه،  يسجد  كان  ما  الصالة  أثناء  فقد  إذا 

مبتناوله يشٌء يصّح السجود عليه، فإن كان يف سعة الوقت قطعها، 

املسألة  يف  تقّدم  الذي  بالرتتيب  يعمل  الوقت،  ضيق  يف  كان  وإن 

السابقة.

أماكن وجوب س أأأ :1 ة  يف  ونحوه  السجاد  السجود عىل  يجوز 

السجود  أمكن  إذا  نعم  آخر.  مكاٍن  إىل  الذهاب  يجب  وال  التقيّة، 

وجوباً  فاألحوط  ونحوها،  الصخر  أو  الحصري  عىل  املكان  ذلك  يف 

اختيارها.
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يجب س أأأ :1 ة  األوىل،  السجدة  يف  بالجبهة  الرتبة  لصقت  إذا 

تلك  عىل  وسجد  يرفعها  مل  وإذا  الثانية.  السجدة  قبل  عنها  رفعها 

الحال، فصّحة صالته محّل إشكاٍل.

األرض، س أأأ :1 ة  وعىل  الرتاب  عىل  السجود  هو  سجوٍد  أفضل 

فهو عالمة الخضوع والخشوع بني يدي الله، وال يوجد تربٌة للسجود 

تضاهي بفضيلتها تربة سيّد الشهداء Q املقّدسة.

من مستحبّات السجود:س أأأ :1 ة 

التكبري قبل السجود وبعده حال استقرار البدن.. 1

السجدتني: . 2 بني  البدن  واستقرار  الجلوس  حال  يقول  أن 

»اَْستَغِفُر اللَه َريبِّ واَتُوُب اِلَيِْه«.

أن يطيل السجود، ويذكر الله ويدعو لحاجات الدنيا واآلخرة، . 3

ويصيّل عىل النبّي وآله.

أن يكّرر الذكر ويختم عىل الوتر )الفرد).. 4

بأن يجلس عىل فخذه . 5 السجود،  الجلوس بعد  يتورّك يف  أن 

األيرس جاعالً ظهر القدم اليمنى عىل بطن اليرسى.

اللِه . 6 »ِبَحْوِل  التالية:  للركعة  للقيام  النهوض  حال  يقول  أن 

تِِه أقُوُم وأقُْعُد«. وقُوَّ

يكره قراءة القرآن يف السجود.س أأأ :1 ة 

الذين س لأأ :1 ة  الناس  وبعض   ، الله لغري  السجود  يحرم 

يضعون جباههم عىل األرض يف مشاهد األمئّة R، إذا كان بقصد 

السجود شكراً لله  فال إشكال يف ذلك، وإاّل فال يجوز.



71

 الصالة 

سجود التالوة

يف كّل واحدٍة من السور األربعة التالية: »السجدة« و س أأأ :1 ة 

أو استمع  إذا قرأها اإلنسان  آيٌة  »فّصلت« و »النجم« و »العلق« 

إليها يجب عليه السجود فور انتهائها. ولو أّخرها نسياناً، يجب أن 

يأيت بها عند تذكّرها)1).

سبب وجوب السجود مجموع اآلية، فال يجب السجود س أأأ :1 ة 

بقراءة بعض اآلية أو االستاع إليه.

أو س أأأ :1 ة  املذكورة  اآليات  ترجمة  بقراءة  السجود  يجب  ال 

االستاع إليها.

يجب السجود إذا استمع آلية السجدة التي تُبّث من س أأأ :1 ة 

املذياع أو التلفزيون أو جهاز التسجيل ونحوها.

نفس س أأأ :1 ة  الواجبة، وسمعها يف  السجدة  آية  يقرأ  كان  إذا 

فيجب  ونحوه،  التسجيل  جهاز  من  أو  آخر  شخٍص  من  الوقت 

السجود مرّتني.

يف سجود التالوة، يجب السجود عىل ما يصّح السجود س أأأ :1 ة 

عليه يف الصالة، أّما سائر رشوط سجود الصالة، كاالستقبال والوضوء 

ونحو ذلك فال تجب مراعاتها.

عىل س أأأ :1 ة  الجبهة  وضع  مجرّد  التالوة  سجود  يف  يكفي 

الذكر، وإن كان مستحبّاً، واألفضل أن يقال:  األرض، وال يجب فيه 

السورة 41  اآلية 37 من   .2 )السجدة).  السورة 32  اآلية 15 من   .1 السجدة:  آيات   (1(

)فّصلت). 3. اآلية 62 من السورة 53 )النجم). 4. اآلية 19 من السورة 96 )العلق).
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إاّل  إِلَه  اَل  َوتَْصِديقاً،  إميَاناً  اللَُّه  إاّل  إِلَه  اَل  َحّقاً،  َحّقاً  اللَُّه  إاّل  إِلَه  »اَل 

َواَل  ُمْستَْنِكفاً  اَل  َورِقّاً،  تََعبُّداً  رَبِّ  يَا  لََك  َسَجْدُت  َورِقّاً،  ُعبُوِديًَّة  اللَُّه 

ُمْستَْكرِباً، بَْل أَنَا َعبٌْد َذلِيٌل خائٌِف ُمْستَِجرٌي«.

7. التشهد

الركعتني س أأأ :1 ة  من  الثانية  السجدة  بعد  املصيّل  عىل  يجب 

ـ بعد االستقرار  الصلوات، أن يجلس ويقرأ  الثانية واألخرية يف كّل 

هذا  عىل  ويطلق  التشّهد،  ذكر  بعنوان  جمٍل  عّدة  ـ  والطأمنينة 

العمل اسم »التشّهد«.

الذكر الواجب يف التشّهد هو: »أشهد أن ال إله إاّل الله، س أأأ :1 ة 

وحده ال رشيك له، وأشهد أّن محّمداً عبُدُه ورسولُه، اللّهّم صّل عىل 

محّمٍد وآل محّمٍد«.

يقول: س لأأ :1 ة  أن  التشّهد،  يف  الواجب  الذكر  قبل  يستحّب 

األساء  وخري  لله  والحمد  وبالله  الله  »بسم  أو:  لله«،  »الحمد 

لله«، ويستحّب أيضاً بعد الصالة عىل النبّي وآله أن يقول: »وتقبّل 

شفاعته وارفع درجته«.

أو س أأأ :1 ة  بزيادته  الصالة  تبطل   ، ركنيٍّ غري  واجب  التشّهد 

نقصانه عمداً، أّما زيادته أو نقصانه سهواً فال يبطل الصالة.

قبل س أأأ :1 ة  وتذكّر  الثالثة،  للركعة  وقام  التشّهد  نيس  إذا 

الثالثة  الركعة  بتسبيحات  ويأيت  يقوم  ثّم  ويتشّهد،  يجلس  الركوع، 

يأيت  أن  الصالة  بعد  استحباباً  واألحوط  صالته.  ويكمل  مجّدداً، 

بسجديت السهو للوقوف الزائد.
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أو س أأأ :1 ة  الثالثة  الركعة  ركوع  يف  وتذكّر  التشّهد،  نيس  إذا 

واألحوط  السهو،  بسجديت  الصالة  بعد  ويأيت  صالته،  يكمل  بعده، 

وجوباً أن يقيض التشّهد املنيّس قبلها.

8. التسليم

التسليم آخر جزٍء من الصالة، وتنتهي الصالة باإلتيان س أأأ :1 ة 

أن  واألفضل  عليكم«،  »السالُم  قول:  هو  الواجب  والتسليم  به. 

يضيف: »ورحمُة اللِه وبركاتُُه«، أو يقول: »السالُم علينا وعىل عباِد 

اللِه الصالحني«.

يستحّب أن يقول قبل التسليمتني السابقتني: »السالُم س أأأ :1 ة 

عليَك أيُّها النبيُّ ورحمُة اللِه وبركاتُُه«.

، فال تبطل الصالة بزيادته أو س أأأ :1 ة  التسليم واجٌب غري ركنيٍّ

نقصانه سهواً.

إذا نيس التسليم وتذكّر قبل محو صورة الصالة وقبل س أأأ :1 ة 

يأيت  القبلة،  استدبار  قبيل  من  سهواً،  أو  عمداً  يبطلها  مبا  اإلتيان 

بالتسليم وتصّح صالته.

9. الترتيب

يجب عىل املصيّل اإلتيان بأفعال الصالة وفق الرتتيب س أأأ :1 ة 

مل  إذا  لذلك  وبناًء  محلّه.  يف  أجزائها  من  جزٍء  بكّل  ويأيت  املتقّدم، 

يراِع الرتتيب املتقّدم عمداً، كا لو أىت بالسورة قبل الحمد، أو أىت 

بالسجود قبل الركوع، بطلت صالته.
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إذا نيس ركناً وتذكّر بعد الدخول يف الركن التايل، كا س أأأ :1 ة 

لو نيس السجدتني وتذكّر بعد الدخول يف ركوع الركعة التالية، تبطل 

صالته.

إذا نيس ركناً، وتذكّر بعد الدخول يف الجزء غري الركنّي س للأ :1 ة 

الذي يليه، فيجب عليه اإلتيان بالركن، ثّم يأيت مجّدداً بالجزء الذي 

يأِت  مل  أنّه  بالتشّهد  اإلتيان  بعد  تذكّر  لو  كا  سهواً،  عليه  قّدمه 

بالسجدتني، فيجب عليه بعد اإلتيان بها أن يأيت بالتشّهد مجّدداً.

، وتذكّر بعد الدخول يف الركن س ألأ :1 ة  إذا نيس جزًء غري ركنيٍّ

الذي يليه، كا لو نيس الحمد وتذكّر بعد الدخول يف الركوع، تصّح 

صالته، وال يجوز له الرجوع إىل القيام ليأيت بها.

الذي س ألأ :1 ة  الركنّي  بالجزء غري  إذا نيس جزًء غري ركنيٍّ وأىت 

وأىت  الحمد  نيس  لو  كا  بعده،  ركٍن  يف  الدخول  قبل  وتذكّر  يليه، 

بالسورة، وتذكّر قبل الدخول يف الركوع، فيجب عليه اإلتيان بالجزء 

الذي نسيه )الحمد)، ويعيد بعده الجزء الذي قّدمه )السورة).

10. المواالة

يجب عىل املصيّل أن يراعي التتابع بني أجزاء الصالة، س ألأ :1 ة 

من قبيل الركوع والسجود والتشّهد ونحوها، فال يرتك بينها فواصل 

وبناًء  »املواالة«.  عليه  يطلق  ما  وهو  متعارفٍة.  وغري  طويلٍة  زمنيٍّة 

يعتربه  حدٍّ  إىل  الصالة  أجزاء  بني  الزمنّي  الفاصل  وصل  إذا  عليه، 

الناظر ماحياً لصورة الصالة، تبطل صالته.
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الكلمة س ألأ :1 ة  حروف  بني  أو  الكلات  بني  سهواً  فصل  لو 

الواحدة مبقداٍر يزيد عن الحّد املتعارف، ولكن ال يصل إىل حّد محو 

صورة الصالة، والتفت بعد الدخول يف الركن التايل، فصالته صحيحٌة، 

وال يجب تكرار تلك الكلات والجمل. نعم إذا التفت قبل الدخول 

يف الركن التايل، فيجب عليه الرجوع وإعادتها.

إطالة الركوع والسجود، وكذلك قراءة السور الطويلة، س ألأ :1 ة 

ال توجب فوات املواالة.

القنوت

والسورة س ألأ :1 ة  الحمد  بعد  والدعاء  اليدين  رفع  يستحّب 

وقبل الركوع يف الركعة الثانية من جميع الفرائض والنوافل، وهو ما 

يطلق عليه »القنوت«.

الركعة س ألأ :1 ة  وقنوت  قنوٌت،  ركعٍة  لكّل  الجمعة،  صالة  يف 

األوىل قبل الركوع، وقنوت الركعة الثانية بعده.

يف س ألأ :1 ة  قنوتاٍت  واألضحى، خمسة  الفطر  عيدي  يف صاليت 

الركعة األوىل، وأربعة قنوتاٍت يف الركعة الثانية.

من س ألأ :1 ة  آيٍة  أو  دعاٍء  أو  ذكٍر  أّي  قراءة  القنوت  يف  يجوز 

واحدًة،  مرًّة  وآله  النبّي  عىل  بالصالة  االكتفاء  أيضاً  ويجوز  القرآن، 

الرحيم«.  الرحمن  الله  الله« أو »بسم  الله« أو »بسم  أو »سبحان 

آتِنا  »َربَّنا  قبيل:  من  القرآن،  يف  الواردة  األدعية  قراءة  واألفضل 

األذكار  أو  النَّاِر«،  َعذاَب  َوِقنا  َحَسَنًة  اآْلِخرَِة  ويِف  َحَسَنًة  نْيا  الدُّ يِف 
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اللُه  إاّل  إله  »ال  قبيل:  من   R املعصومني عن  الواردة  واألدعية 

ربِّ  اللِه  سبحاَن  العظيُم،  العيلُّ  اللُه  إاّل  إله  ال  الكريُم،  الحليُم 

، وربِّ  الساواِت السبعِ، وربِّ األرَضنَي السبعِ، وما فيهنَّ وما بينهنَّ

العرِش العظيِم، والحمُد للِه ربِّ العاملني«.

بالفارسيّة س لأأ :1 ة  الحاجات  وطلب  واالستغفار  الدعاء  يجوز 

أو أّي لغٍة أخرى.

يف س أأأ :1 ة  ذلك  يستحّب  ال  نعم  بالقنوت.  الجهر  يستحّب 

صالة الجاعة إذا كان اإلمام يسمع صوت املأموم.

التعقيب

يشتغل س أأأ :1 ة  أن  الصالة،  من  الفراغ  بعد  للمصيّل  يستحّب 

املذكور:  العمل  عىل  ويطلق  القرآن.  ــراءة  وق والذكر  بالدعاء 

»التعقيب«. واألفضل يف هذه الحالة أن يجلس مستقبالً القبلة، وأن 

م. يكون عىل وضوٍء أو غسٍل أو تيمُّ

ولكن س أأأ :1 ة  العربيّة،  باللغة  التعقيب  يكون  أن  يجب  ال 

األفضل أن يقرأ األدعية واألذكار الواردة عن املعصومني R، ومن 

الزهراء O«، وكيفيّته: »الله  بـ »تسبيح  الذكر املعروف  أفضلها 

أكرب« أربٌع وثالثون مرًّة، و»الحمد لله« ثالٌث وثالثون مرًّة، و»سبحان 

الله« ثالٌث وثالثون مرًّة. وقد ورد يف كتب األدعية تعقيباٌت ذات 

.R مضامني عاليٍة وعباراٍت جميلٍة ُرويَت عن املعصومني
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بأن يضع املصيّل س أأأ :1 ة  الصالة،  الشكر بعد  يستحّب سجود 

التوفيق ألداء  النعم، ونعمة  جبهته عىل األرض بقصد شكر جميع 

الصالة. واألفضل أن يقول: »شكراً لله« ثالث مراٍت أو أكرث.

الصالة س أأأ :1 ة  ألفاظ  معاين  يف  يتدبّر  أن  للمصيّل  ينبغي 

الصالة  فرصة  ويغتنم  قلٍب،  وحضور  بخشوٍع  فيقرأها  وأذكارها، 

.ليطّهر روحه، ويقرّب قلبه من الله

مبطالت الصالة

مبطالت الصالة أموٌر:س أأأ :1 ة 

فقُد أحد الرشائط التي يجب مراعاتها يف الصالة.. 1

بطالن الوضوء أو الغسل.. 2

االنحراف عن القبلة.. 3

الكالم.. 4

الضحك.. 5

البكاء.. 6

محو صورة الصالة.. 7

األكل والرشب.. 8

الشكوك املبطلة للصالة )1).. 9

زيادة أو نقصان أركان الصالة.. 10

قول »آمني« بعد قراءة سورة الحمد.. 11

يأيت بيانها يف قسم الشكوك.  (1(



78

  رسالة الصالة والصوم  

أو . 12 )التكفري  البدن  أمام  األخرى  عىل  اليدين  إحدى  وضع 

التكتّف).

مراعاتها حال س أأأ :1 ة  التي تجب  الرشائط  فُِقد رشٌط من  إذا 

الصالة، كا لو التفت أثناء الصالة أّن املكان مغصوٌب، تبطل الصالة.

أو س أأأ :1 ة  الوضوء  مبطالت  من  الصالة يشٌء  أثناء  حصل  إذا 

الغسل أو التيّمم، كا لو نام أثناء الصالة أو خرج منه البول ونحوه، 

تبطل الصالة.

إذا تعّمد االلتفات بوجهه أو بدنه عن القبلة، بحيث س أأأ :1 ة 

يرى ميينه أو يساره بسهولٍة، تبطل صالته. ولو فعل ذلك سهواً أيضاً، 

فاألحوط وجوباً بطالن صالته. نعم االلتفات اليسري بالوجه إىل أحد 

الطرفني، ال يبطل الصالة. 

إذا تعّمد الكالم أثناء الصالة، ولو بكلمٍة واحدٍة، تبطل س لأأ :1 ة 

صالته.

السعال س أأأ :1 ة  عند  اإلنسان  عن  تصدر  التي  األصــوات 

والعطس والتنحنح، ال تبطل الصالة، حتّى لو أوجدت حرفاً.

إذا قال كلمًة بقصد الذكر، من قبيل »الله أكرب«، ورفع س أأأ :1 ة 

صوته عند التلّفظ بها إلفهام يشٍء لشخٍص ما فال إشكال يف ذلك، أّما 

إذا تلّفظ بذكٍر بقصد إفهام يشٍء لشخٍص ما فتبطل صالته، حتّى لو 

كان يقصد الذكر أيضاً.

ال يجوز للمصيّل االبتداء بالتسليم عىل اآلخرين، ولكن س أأأ :1 ة 

الجواب  يكون  أن  ويجب  السالم،  رّد  فيجب  عليه شخٌص  سلّم  لو 
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»السالم  أو  عليكم«  »سالٌم  يقول:  كأن  »السالم«،  كلمة  بتقديم 

عليكم«، وال يجوز أن يقول: »عليكم السالم«.

عليكم س أأأ :1 ة  »السالم  وقال:  إذا سلّم شخٌص عىل مجموعٍة 

يجوز  ال  آخر،  شخٌص  أجابه  فإذا  يصيّل،  أحدهم  وكان  جميعاً«، 

للمصيّل أن يجيبه.

يجب رّد السالم عىل الصبّي املميّز مثل البالغني.س أأأ :1 ة 

، فلو أّخر الرّد ألّي سبٍب مبقداٍر س أأأ :1 ة  رّد السالم واجٌب فوريٌّ

ال يصدق معه رّد ذلك السالم، فإن كان يف حال الصالة، فال يجوز 

الرّد، وإن كان يف غري الصالة، فال يجب. ويف صورة الشّك يف بلوغ 

مقدار التأخري إىل الحّد املذكور فيجري الحكم نفسه أيضاً.  ولو كان 

تأخري جواب السالم عمديّاً فقد عىص. 

إذا استخدم يف السالم عىل املصيّل لفظ: »سالم« بدالً س أأأ :1 ة 

عرفاً  والسالم  التحيّة  عليه  يصدق  كان  فإذا  عليكم«،  »السالم  من: 

فيجب الجواب، واألحوط أن يكون بنفس الصور املتقّدمة.        

)القهقهة) س أأأ :1 ة  الصوت  عىل  املشتمل  العمدّي  الضحك 

الصوت  عىل  املشتمل  غري  أو  السهوّي  الضحك  أّما  الصالة،  يبطل 

فليس مبطالً.

املصيّل الذي ال ميكنه منع نفسه من الضحك، إذا امتأل س أأأ :1 ة 

جوفه ضحكاً واحمّر وجهه، أو ارتعش بدنه، فصالته صحيحٌة ما مل 

متَح صورة الصالة.
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الدنيويّة س لأأ :1 ة  لألمور  الصوت  عىل  املشتمل  البكاء  تعّمد 

الله وألمور اآلخرة فال بأس  أّما لو كان للخوف من  مبطٌل للصالة، 

به، بل هو من أفضل األعال.

أو س أأأ :1 ة  التصفيق  قبيل  من  الصالة،  صورة  ميحو  فعٍل  كّل 

القفز يف الهواء، مبطٌل للصالة سواٌء أكان عمداً أم سهواً.

تحريك املصيّل يده أو عينه وحاجبه حركًة يسريًة لبيان س أأأ :1 ة 

مطلٍب لشخٍص، أو اإلجابة عىل سؤاله، إذا مل يكن مخالًّ باالستقرار 

والطأمنينة أو ماحياً لصورة الصالة، فال يرّض بصّحتها.

يرّض س أأأ :1 ة  وال  الصالة،  يف  العينني  إغــاض  يف  إشكال  ال 

بصّحتها، وإن كان مكروهاً يف غري الركوع.

القنوت، ولكن ال س أأأ :1 ة  بعد  الوجه  اليدين عىل  إمرار  يكره 

يُبطل الصالة.

األكل والرشب أثناء الصالة يبطالنها، سواٌء أكانا قليلني س أأأ :1 ة 

أم كثريين. نعم ال بأس بابتالع البقايا الصغرية الباقية يف أنحاء الفم 

أو مّص حالوة السّكر الذي بقي يشٌء قليٌل منه يف الفم. ولو أكل 

أن ال يخرج  تبطل صالته، برشط  مل  نسياناً  أو  أو رشب سهواً  شيئاً 

عن صورة املصيّل.

الصالة عمداً س أأأ :1 ة  أركان  من  أنقص ركناً  أو  املصيّل  إذا زاد 

أو سهواً، أو زاد عمداً أو أنقص جزًء واجباً غري ركنيٍّ بطلت صالته.

قول: »آمني« بعد قراءة سورة الحمد غري جائٍز ومبطٌل س أأأ :1 ة 

للصالة. نعم ال إشكال يف ذلك يف حال التقيّة. وكذلك التكتّف )وضع 
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إحدى اليدين عىل األخرى أمام البدن) حال القيام يف الصالة مبطٌل 

عنه  االجتناب  وجوباً  واألحوط  الصالة.  من  جزٌء  أنّه  قصد  إذا  لها 

حتّى من دون القصد املذكور.

ال يجوز قطع الصالة الواجبة من دون عذر.س أأأ :1 ة 

إذا توقّف حفظ األنفس أو األموال التي يجب حفظها س أأأ :1 ة 

لدفع  الصالة  قطع  يجوز   ، عامٍّ وبشكٍل  وجب.  الصالة  قطع  عىل 

الخطر عن األنفس واألموال املعتّد بها بنظر املصيّل.

شكوك الصالة

يقسم الشّك)1) يف الصالة إىل ثالثة أقساٍم:س لأأ :1 ة 

الصالة. أصل  يف  الشّك  أ. 

الصالة. أجزاء  يف  الشّك  ب. 

الصالة. ركعات  يف  الشّك  ج. 

1. الشّك في أصل الصالة

إذا شّك بعد ميّض الوقت أنّه صىّل أم ال، أو ظّن بأنّه س أأأ :1 ة 

، فال يجب عليه اإلتيان بها. أّما لو حصل له الشّك املذكور  مل يصلِّ

قبل خروج وقت الصالة فيجب عليه اإلتيان بها، بل يف صورة الظّن 

بأنّه صىّل يجب عليه اإلتيان بها أيضاً.

يرّجح  ال  بحيث  بينها،  املساواة  نحو  عىل  أزيد  أو  أمرين  بني  الرتديد  هو  »الشّك«   (1(

أحدها عىل اآلخر. أّما لو كان ألحد األطراف مزيٌّة أو أرجحيٌّة عىل غريه، فيطلق عىل 

الطرف األرجح: »الظّن«، ويطلق عىل الطرف األضعف: »الوهم«.
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2. الشّك في أجزاء الصالة

فإن س أأأ :1 ة  الصالة،  يف  الواجبة  األفعال  من  شّك يف يشٍء  إذا 

كان قبل الدخول يف الجزء الذي يليه، فيجب اإلتيان به، وإن كان 

بعد الدخول يف الجزء الذي يليه ـ حتّى لو كان مستحبّاً ـ فال يعتني 

بشّكه.

يف س أأأ :1 ة  الرشوع  قبل  اإلحرام  بتكبرية  اإلتيان  يف  شّك  إذا 

القراءة ـ حتّى االستعاذة ـ يأيت بها.

قبل س أأأ :1 ة  كان  فإن  ال،  أم  الحمد  سورة  قرأ  أنّه  شّك  إذا 

الدخول فيا بعدها ـ حتّى الجزء املستحّب، من قبيل: »الحمد لله 

رّب العاملني« ـ تجب قراءتها.

إذا شّك أنّه قرأ السورة أم ال، فإن مل يكن قد دخل يف س أأأ :1 ة 

أو  الركوع  الدخول يف  بعد  لو شّك  أّما  بها،  يأيت  يليها،  الذي  الجزء 

القنوت أو األذكار املستحبّة بعدها، فال يعتني بشّكه.

إذا شّك قبل الهوي إىل السجود أنّه أىت بالركوع أم ال، س أأأ :1 ة 

يأيت به.

الثانية أو الرابعة، أو قبل س أأأ :1 ة  إذا شك قبل القيام للركعة 

الدخول يف التشّهد، أنّه أىت بسجدٍة واحدٍة أم سجدتني، يأيت بسجدٍة 

إىل  الوصول  )قبل  النهوض  الشك حال  له  لو حصل  أخرى. وكذلك 

القيام الكامل) فيجب اإلتيان بسجدٍة.
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إذا شّك قبل النهوض أنّه أىت بالتشّهد أم ال، يأيت به، أّما س أأأ :1 ة 

لو حصل الشّك املذكور يف حال النهوض، فال يعتني بشّكه. وكذلك 

لو حصل الشّك بعد الرشوع بالجزء الالحق، حتّى لو كان مستحبّاً.

اشتغل س أأأ :1 ة  قد  كان  فإن  ال،  أم  بالتسليم  أىت  أنّه  شّك  إذا 

بتعقيبات الصالة، أو رشع بصالٍة أخرى، أو خرج من حالة الصالة 

واشتغل مبا ميحو صورتها من قبيل االنحراف عن القبلة، فال يعتني 

تقّدم، فيجب  الشّك قبل االشتغال بيشٍء مّا  أّما لو حصل  بشّكه. 

اإلتيان بالتسليم.

اآليَة س لأأ :1 ة  قرأ  أنّه  يف  وشّك  آيٍة،  بقراءة  مشتغالً  كان  إذا 

قرأ  أنّه  يف  وشّك  اآلية  آخر  بقراءة  مشغوالً  كان  أو  ال،  أم  السابقة 

أّولها أم ال، ال يعتني بشّكه.

الصالة س أأأ :1 ة  أعال  الشّك يف صّحة عمٍل من  له  إذا حصل 

الفراغ منه، ال يعتني بشّكه حتّى لو مل يدخل يف الجزء الذي  بعد 

بعده.

الجزء س أأأ :1 ة  يف  الدخول  قبل  الصالة  أجزاء  أحد  يف  شّك  إذا 

الالحق، وأىت به، ثّم تبنّي أنّه أىت به مرّتني، فإذا مل يكن جزًء ركنيّاً، 

مل تبطل صالته.

يف س أأأ :1 ة  الدخول  بعد  السابق  بالجزء  اإلتيان  يف  شّك  إذا 

فإن  به،  يأِت  مل  أنّه  إىل  التفت  ثّم  بشّكه،  يعنِت  الالحق، ومل  الجزء 

التي  يليه، يأيت به، ويعيد األجزاء  الذي  الركن  مل يكن قد دخل يف 

أىت بها بعده عن طريق الخطأ. أّما لوكان قد دخل يف الركن التايل، 
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ركناً  يكن  مل  وإن  صالته،  بطلت  ركناً،  تركه  الذي  الجزء  كان  فإن 

فيجب  تشّهداً،  أو  واحدًة  سجدًة  املرتوك  الجزء  كان  وإذا  صّحت، 

قضاء  وجوباً  واألحوط  السجدة،  قضاء  ـ  الصالة  من  الفراغ  بعد  ـ 

التشّهد، ثّم يأيت بسجديت السهو أيضاً.

3. الشّك في ركعات الصالة

يعلم هل س أأأ :1 ة  مل  لو  الصالة، كا  ركعات  إذا شّك يف عدد 

صىّل ثالثاً أم أربعاً، فيجب أّوالً أن يتأّمل قليالً، فإن حصل له اليقني 

أو الظّن بأحد الطرفني، أخذ به، وصّحت صالته، وإاّل فيعمل وفق 

األحكام اآلتية.

يقسم الشّك يف ركعات الصالة إىل قسمني:س أأأ :1 ة 

الشكوك املوجبة لبطالن الصالة )الشكوك املبطلة).. 1

الشكوك التي ال تبطل الصالة )الشكوك الصحيحة). . 2

ا شكوك املبطلة	 

الشّك يف عدد ركعات الصالة يوجب بطالنها يف املوارد س أأأ :1 ة 

التالية:

الصبح . 1 قبيل صالة  من  الثنائيّة،  الواجبة  الصلوات  يف  الشّك 

وصالة املسافر. أّما الشّك يف عدد ركعات الصالة االحتياطيّة 

الثنائيّة فليس مبطالً.

الشك يف عدد ركعات صالة املغرب.. 2

قبيل . 3 الرباعيّة، من  الصلوات  الواحدة واألزيد يف  الشّك بني 

الشّك بني األوىل والثانية، أو بني األوىل والثالثة.
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الشّك بني الثانية واألزيد يف الصلوات الرباعيّة قبل الفراغ من . 4

أو بني  والثالثة  الثانية  الشك بني  قبيل  الثانية، من  السجدة 

الثانية والرابعة. 

الشّك يف عدد الركعات بحيث مل يدِر كم صىّل.. 5

فاألحوط س أأأ :1 ة  املبطلة،  الشكوك  أحد  للمصيّل  حصل  إذا 

أن  إىل  قليالً  يفّكر  أن  يجب  بل  فوراً،  الصالة  يقطع  ال  أن  وجوباً 

يستقّر شّكه )أي ال يتحّول إىل يقنٍي أو ظنٍّ بأحد الطرفني)، عندئٍذ 

ميكنه قطع الصالة.

ا شكوك ا صحيحة	 

تبّدل س أأأ :1 ة  ثّم  الرباعيّة،  الصالة  ركعات  عدد  يف  شّك  إذا 

شّكه إىل يقنٍي أو ظنٍّ بأحد األطراف، يأخذ به، ويكمل صالته وفقه 

وصالته صحيحٌة. أّما إذا مل يحصل له اليقني أوالظّن بأحد األطراف، 

فيعمل وفق األحكام التالية:

السجدة . 1 من  الرأس  رفع  بعد  والثالثة  الثانية  بني  شّك  إذا 

الثانية يبني عىل الثالثة، ويكمل صالته، ثّم يأيت بعد الفراغ 

جلوٍس  من  ركعتني  أو  قياٍم،  من  واحدٍة  احتياطيٍّة  بركعٍة 

)بالكيفيّة التي سيأيت بيانها الحقاً).

السجدة . 2 من  الرأس  رفع  بعد  والرابعة  الثانية  بني  شّك  إذا 

الثانية يبني عىل الرابعة، ويكمل صالته، ثّم يأيت بعد الفراغ 

بركعتني احتياطيّتني من قياٍم.
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من . 3 الرأس  رفع  بعد  والرابعة  والثالثة  الثانية  بني  شّك  إذا 

ثّم  صالته،  ويكمل  الرابعة،  عىل  يبني  الثانية،  السجدة 

من  وركعتني  قياٍم  من  احتياطيّتني  بركعتني  الفراغ  بعد  يأيت 

جلوٍس)1).

عىل . 4 يبني  كان،  موضعٍ  أّي  يف  والرابعة  الثالثة  بني  شّك  إذا 

الرابعة، ويكمل صالته، ثّم يأيت بعد الفراغ بركعٍة احتياطيٍّة 

من قياٍم، أو ركعتني من جلوٍس.

إذا شّك بني الرابعة والخامسة بعد رفع الرأس من السجدة . 5

الثانية، يبني عىل الرابعة، ويكمل صالته، ثّم يأيت بعد الفراغ 

بسجديت السهو )بالكيفيّة التي سيأيت بيانها الحقاً).

إذا شّك بني الرابعة والخامسة حال القيام، يبني عىل الرابعة . 6

ويهدم القيام )من دون أن يركع)، ويجلس ويتشّهد ويسلّم، 

ثّم يأيت بركعٍة احتياطيٍّة من قياٍم، أو ركعتني من جلوٍس)2).

يجب س أأأ :1 ة  الصحيحة  الشكوك  أحد  للمصيّل  عرض  إذا 

الرتّوي قليالً، فإذا استقّر شّكه يعمل بوظيفته كا تقّدم.

يجوز س لأأ :1 ة  ال  الصحيحة،  الشكوك  أحد  للمصيّل  عرض  إذا 

له قطع الصالة. فإن فعل، فقد أثِم. وإذا استأنف الصالة من جديٍد 

القبلة،  االنحراف عن  قبيل  الصالة، من  بأحد مبطالت  اإلتيان  قبل 

من  الرأس  رفع  قبل  الثالثة  الشكوك  هذه  من  واحٍد  أّي  لو حصل  أنّه  سابقاً  تقّدم   (1(

السجدة الثانية تبطل الصالة.

هناك موارد أخرى من الشكوك ذكرت يف الكتب الفقهيّة املفّصلة، ولكّن االبتالء بها   (2(

قليل.
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باملبطل،  اإلتيان  بعد  الصالة  استأنف  إذا  نعم  أيضاً.  الثانية  بطلت 

صّحت الثانية.

إذا عرض للمصيّل أحد الشكوك التي تجب معها صالة س أأأ :1 ة 

بصالة  اإلتيان  دون  من  جديٍد  من  الصالة  استأنف  إذا  االحتياط، 

االحتياط، فقد أثِم. وإذا استأنفها قبل اإلتيان بأحد مبطالت الصالة، 

باملبطل  اإلتيان  بعد  بالصالة  اشتغل  إذا  نعم  أيضاً.  الثانية  بطلت 

صّحت الثانية.

الظّن يف عدد ركعات الصالة كاليقني، مبعنى أنّه عندما س أأأ :1 ة 

برجحان  يظّن  كان  فإن  أربعاً،  أم  ركعاٍت  ثالث  أنّه صىّل  يف  يرتّدد 

أحد الطرفني عىل اآلخر عمل بظّنه، وصّحت صالته.

الشّك، س أأأ :1 ة  برجحان أحد طريف  أّول األمر ظانّاً  إذا كان يف 

بوظيفة  يعمل  بنظره،  الطرفان  تساوى  أي  شّكاً،  ظّنه  انقلب  ثّم 

الشّك،  بوظيفة  العمل  وقبل  شاكّاً،  األمر  أّول  يف  كان  وإذا  الشّك. 

انقلب شّكه ظّناً بأحد الطرفني، يعمل بظّنه، ويكمل صالته.

صالة االحتياط

إىل س أأأ :1 ة  يبادر  أن  يجب  االحتياط،  عليه صالة  وجبت  من 

)من  التسليم  من  الفراغ  بعد  فوراً  والتكبري  االحتياط  صالة  نيّة 

ويركع  السورة)،  دون  )من  الحمد  يقرأ  ثّم  باملنايف)،  اإلتيان  دون 

ويسجد سجدتني. فإذا كانت وظيفته اإلتيان بركعٍة واحدٍة، يأيت بعد 

السجدتني بالتشّهد والتسليم. أّما لو كانت وظيفته اإلتيان بركعتني 
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احتياطيّتني، فينهض بعد السجدتني، ويأيت بركعٍة أخرى مثل األوىل، 

ثّم يتشّهد ويسلّم.

يجوز س أأأ :1 ة  وال  قنوت،  وال  سورة  االحتياط  صالة  يف  ليس 

حتّى  الحمد  سورة  يف  اإلخفات  وجوباً  واألحوط  بنيّتها،  التلّفظ 

البسملة.

إذا تبنّي ـ قبل الرشوع يف صالة االحتياط ـ أّن صالته س أأأ :1 ة 

صالة  أثناء  ذلك  تبنّي  إذا  وكذلك  بها.  اإلتيان  يجب  فال  صحيحٌة، 

االحتياط، فال يجب إكالها.

الشكوك غير المعتبرة

الشكوك غري املعتربة والتي ال يجب االعتناء بها:س أأأ :1 ة 

الشّك يف يشٍء بعد تجاوز محلّه.. 1

الشّك بعد التسليم.. 2

الشّك بعد ميّض وقت الصالة.. 3

شّك اإلمام واملأموم.. 4

شّك كثري الشّك.. 5

الشّك يف الصلوات املستحبّة.. 6
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1. الشّك في شيٍء بعد تجاوز محلّه

إذا شّك أثناء الصالة أنّه أىت بأحد األجزاء الواجبة أم ال، س أأأ :1 ة 

فإن كان قد دخل يف الجزء الذي يليه، ال يعتني بشّكه، كا لو شّك 

يف حال الركوع أنّه قرأ الحمد أم ال)1).

2. الشّك بعد التسليم

إذا شّك بعد التسليم أّن صالته كانت صحيحًة أم ال، س أأأ :1 ة 

كا لو شّك يف أنّه أىت بالركوع أم ال، أو شّك بعد التسليم يف الصالة 

ويبني  بشّكه  يعتني  ال  أم خمساً،  ركعاٍت  أربع  صىّل  أنّه  الرباعيّة 

أىت  أنّه  عىل  األوىل  الصورة  يف  يبني  أنّه  مبعنى  صالته،  صّحة  عىل 

بالركوع، ويف الصورة الثانية عىل أنّه صىّل أربع ركعاٍت.

إذا شّك يف ركعات الصالة بعد التسليم، وكان كّل واحٍد س لأأ :1 ة 

من طريف شّكه موجباً لبطالن الصالة، كا لو شّك بعد التسليم يف 

الصالة الرباعيّة أنّه صىّل ثالت ركعاٍت أم خمساً، تبطل صالته.

3. الشّك بعد مضّي وقت الصالة

إذا شّك بعد ميّض وقت الصالة يف أنّه صىّل أم ال، ال س أأأ :1 ة 

يعتني بشّكه.

4. شّك اإلمام والمأموم

لو شّك س أأأ :1 ة  الركعات، كا  الجاعة يف عدد  إمام  إذا شّك 

أنّه صىّل  أو ظانّاً  الثالثة والرابعة مثالً، فإن كان املأموم متيّقناً  بني 

أن  اإلمام  عىل  فيجب  ركعاٍت،  أربع  صىّل  أنّه  اإلمام  وأفهم  أربعاً، 

تقّدمت أحكام هذا القسم يف مبحث الشّك يف أجزاء الصالة.  (1(
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يكمل صالته، وال تجب صالة االحتياط. وكذلك إذا كان لدى اإلمام 

عدد  يف  املأموم  وشّك  صاّلها،  التي  الركعات  بعدد  ظنٌّ  أو  يقنٌي 

ركعات الصالة فال يعتني بشّكه.

5. شّك كثير الشّك

ثالث س أأأ :1 ة  واحدٍة  صالٍة  يف  يشّك  أن  عادته  من  كان  من 

مرّاٍت، أو ال تخلو ثالث صلواٍت متواليٍة من الشّك مرًّة واحدًة عىل 

األقّل، فإن مل تكن كرثة شّكه من جهة عروض عارٍض يوجب الخوف 

أو الغضب أو اغتشاش الحواس، فهو كثري الشّك ويجب عليه أن ال 

يعتني بشّكه.

إذا شّك كثري الشّك يف اإلتيان بعمٍل ما، وكان اإلتيان س أأأ :1 ة 

بذلك العمل ال يبطل الصالة، يبني عىل أنّه أىت به. كا لو شّك يف 

أنّه سجد أم ال، فيبني عىل أنّه سجد. أّما لو كان اإلتيان بذلك العمل 

مبطالً للصالة، فيبني عىل عدمه، كا لو شّك يف أنّه أىت بركوٍع واحٍد 

أم أزيد، فيجب أن يبني عىل أنّه أىت بركوٍع واحٍد، ألّن زيادة الركوع 

يف الصالة مبطلٌة.

من كانت كرثة شّكه يف جزء خاصٍّ من الصالة، يختّص س أأأ :1 ة 

حكم كثري الشّك بذلك الجزء، فإن عرض له الشّك يف أجزاء أخرى 

من الصالة، يعمل بوظيفة الشّك، كا لو كان شخٌص كثري الشّك يف 

السجود، وعرض له شكٌّ يف اإلتيان بالركوع، فيعمل بوظيفة الشّك، 

فإذا كان قامئاً يأيت بالركوع، أّما لو كان يف حال السجود فال يعتني 

بشّكه.
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من كان كثري الشّك يف صالٍة خاّصٍة كالصلوات الجهريّة س أأأ :1 ة 

مثالً، إذا شّك يف غري تلك الصالة، كالصلوات اإلخفاتيًّة مثالً، يجب 

أن يعمل بوظيفة الشّك.

، إذا صىّل س أأأ :1 ة  من كان كثري الشّك يف الصالة يف مكاٍن خاصٍّ

يف غري ذلك املكان وعرض له الشّك، يعمل بوظيفة الشّك.

أم س أأأ :1 ة  الشّك  بأنّه حصلت له حالة كرثة  إذا شّك اإلنسان 

حالة  إىل  رجع  أنّه  يتيّقن  مل  ما  الشّك  وكثري  عدمها،  عىل  يبني  ال، 

األشخاص العادينّي، يجب عليه أن ال يعتني بشّكه.

6. الشّك في الصلوات المستحبّة

بني س أأأ :1 ة  يتخرّي  املستحبّة،  الصالة  ركعات  عدد  يف  شّك  إذا 

البناء عىل الطرف األقّل أو األكرث، إاّل إذا كان البناء عىل األكرث مبطالً 

بني  الصبح  نافلة  يف  شّك  لو  كا  األقّل،  حينئٍذ عىل  فيبني  للصالة، 

أنّه صىّل  شّك  لو  أّما  االثنتني.  البناء عىل  فيجب  والثالثة،  الركعتني 

ركعًة واحدًة أم اثنتني، فبأّي واحٍد من طريف الشّك أخذ تصّح صالته.

إذا شّك يف أحد أجزاء الصالة املستحبّة، سواٌء أكان ركناً س لأأ :1 ة 

أم ال، فإن مل يكن قد تجاوز املحّل، فيجب أن يأيت به، أّما لو تجاوز 

املحّل فال يعتني بشّكه.

زيادة الركن يف الصالة املستحبّة ال توجب بطالنها، أّما س أأأ :1 ة 

أجزاء  أحد  نيس  فلو  وجوباً،  األحوط  عىل  للصالة  فمبطٌل  نقصانه 

النافلة، وتذكّر بعد الدخول يف الركن الذي يليه، فيجب أن يأيت أّوالً 
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بالجزء املنيّس، ثّم يأيت بالركن من جديد، كا لو تذكّر أثناء الركوع 

أنّه مل يقرأ السورة، فريجع ويقرأ السورة، ثّم يأيت بالركوع من جديد.

سجود السهو

يجب عىل املصيّل أن يأيت بعد التسليم بسجديت السهو س أأأ :1 ة 

)بالكيفيّة التي سيأيت بيانها الحقاً) يف ثالثة موارد:

الكالم سهواً حال الصالة.. 1

الشّك بني الركعة الرابعة والخامسة يف الصالة الرباعيّة بعد . 2

إكال السجدة الثانية.

نسيان التشّهد.. 3

موردين: يف  السهو  بسجديت  اإلتيان  األحوط  عىل  ويجب 

نسيان السجدة الواحدة.. 4

التسليم سهواً يف غري موضعه.. 5

زيادٍة س أأأ :1 ة  لكّل  السهو  بسجديت  اإلتيان  استحباباً  األحوط 

ونقيصٍة )غري املوارد املذكورة) تحصل سهواً يف الصالة ويلتفت إليها 

بعد تجاوز املحّل، كا لو ترك التسبيحات األربعة سهواً، وتذكّر يف 

الركوع أو بعده.

ً الكالم سهوا

يجب اإلتيان بسجديت السهو إذا تكلّم ساهياً أو بظّن س أأأ :1 ة 

الخروج من الصالة. 
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يوجب سجود س أأأ :1 ة  ال  والسعال  التأّوه  من  الخارج  الحرف 

بسجديت  اإلتيان  فيجب  »آخ«  أو  »آه«  سهواً  قال  لو  أّما  السهو، 

السهو.

إذا أخطأ يف قراءة كلمٍة، وأعادها بصورٍة صحيحٍة، ال س أأأ :1 ة 

يجب سجود السهو إلعادتها.

إذا تكلّم بعّدة كلاٍت حال الصالة سهواً، فإن عّد كالماً س أأأ :1 ة 

واحداً، يكفي سجود السهو مرًّة واحدًة.

التسليم في غير محلّه

بإحدى صيغتي التسليم ـ »السالم علينا س أأأ :1 ة  إذا أىت سهواً 

وعىل عباد الله الصالحني« أو »السالم عليكم ورحمة الله وبركاته« 

ـ يف غري محلّها، فاألحوط وجوباً اإلتيان بسجديت السهو، أّما لو أىت 

سهواً بجزٍء من التسليم، فاألحوط استحباباً اإلتيان بسجديت السهو.

موضعها، س أأأ :1 ة  غري  يف  الثالث  بالتسليات  سهواً  أىت  إذا 

يكفيه اإلتيان بسجديت السهو مرًّة واحدًة.

نسيان السجدة أو التشّهد

أو سجدًة واحدًة، وتذكّر قبل ركوع س لأأ :1 ة  التشّهد  إذا نيس 

الركعة التالية، فيجب عليه املبادرة فوراً إىل الجلوس، ويأيت بالسجدة 

أو التشّهد املنيّس.
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ركوع س أأأ :1 ة  يف  وتذكّر  التشّهد،  أو  واحدًة  سجدًة  نيس  إذا 

السجدة،  يقيض  أن  التسليم  بعد  فيجب  بعده،  أو  التالية  الركعة 

وجوباً  واألحوط  السهو.  بسجديت  بعدها  يأيت  أن  وجوباً  واألحوط 

يف صورة نسيان التشّهد أن يقضيه، ويجب أن يأيت بعده بسجديت 

السهو.

كيفيّة سجود السهو

لإلتيان بسجود السهو، يجب ـ بعد التسليم ـ املبادرة س أأأ :1 ة 

فوراً إىل وضع الجبهة عىل ما يصّح السجود عليه بنيّة سجود السهو، 

واألحوط وجوباً أن يقول: »بسم الله وبالله، السالم عليك أيّها النبّي 

ثّم يسجد مرًّة  السجود،  يرفع رأسه من  ثّم  الله وبركاته«،  ورحمة 

أخرى، ويكّرر الذكر، ثّم يأيت بالتشّهد والتسليم.

أحكام سجود السهو

إذا مل يأِت بسجود السهو ـ بعد التسليم ـ عمداً عىص، س أأأ :1 ة 

وتجب عليه املبادرة لإلتيان به بأرسع ما ميكن، أّما لو نسيه، فيجب 

عليه اإلتيان به فور التذكّر. وعىل كّل حاٍل، ال تجب إعادة الصالة.
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قضاء التشّهد والسجدة المنسيّين

تبطل س أأأ :1 ة  مل  الركنيّة سهواً  الصالة غري  أجزاء  إذا ترك أحد 

يف  وجوباً  األحوط  وعىل  السجدة،  يف  إاّل  قضاؤه  يجب  وال  صالته، 

التشّهد، فيجب قضاؤها بعد الفراغ من الصالة.

إذا ترك سجدًة سهواً، وتذكّر يف ركوع الركعة التالية أو س أأأ :1 ة 

بعده، فيجب قضاؤها بعد الفراغ من الصالة.

أو س أأأ :1 ة  التالية  الركعة  ركوع  يف  وتذكّر  التشّهد،  نيس  إذا 

بعده، فال تبطل صالته، واألحوط وجوباً قضاء التشّهد املنيّس بعد 

الفراغ من الصالة.

يجب يف قضاء السجدة والتشّهد املنسينّي مراعاة كّل س أأأ :1 ة 

الرشوط  وسائر  واالستقبال  واللباس،  البدن  كطهارة  الصالة،  رشوط 

األخرى.

التشّهد، وكذلك ال يجب س أأأ :1 ة  التسليم بعد قضاء  ال يجب 

أيضاً التشّهد والتسليم بعد قضاء السجدة. 

وبني س أأأ :1 ة  الصالة  تسليم  بني  الصالة  بأحد مبطالت  أىت  إذا 

فيجب  مثالً،  القبلة  انحرف عن  لو  التشّهد، كا  أو  السجدة  قضاء 

عليه قضاء السجدة والتشّهد، وتصّح صالته.

كان س للأ :1 ة  فإن  التشّهد،  أو  السجدة  قضاء  عليه  وجب  من 

قد وجب عليه أيضاً سجود سهٍو ألمٍر آخر، يجب عليه بعد الفراغ 

ذلك  بعد  يأيت  ثّم  أّوالً،  التشّهد  أو  السجدة  يقيض  أن  الصالة  من 

بسجودات السهو.
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صالة المسافر

الرباعيّة س ألأ :1 ة  اليوميّة  الفرائض  قرص  املسافر  عىل  يجب 

بإسقاط الركعتني األخريتني منها، إذا توفّرت رشوط القرص.

رشوط قرص الصالة يف السفر مثانيٌة:س ألأ :1 ة 

املسافة الرشعيّة.. 1

قصد قطع املسافة الرشعيّة.. 2

استمرار القصد )عدم العدول عن قصد املسافة وعدم الرتّدد . 3

فيه).

أيّاٍم أثناء . 4 عدم املرور عىل الوطن، وعدم قصد إقامة عرشة 

السفر.

أن ال يكون السفر حراماً.. 5

أن ال يكون من الذين بيوتهم معهم.. 6

أن ال يكون عمله السفر.. 7

الوصول إىل حّد الرتّخص.. 8

الشرط األّول: المسافة الشرعيّة

تكون س ألأ :1 ة  ال  أن  يجب  الصالة  قرص  توجب  التي  املسافة 

ال  املسافة،  هذه  من  أقّل  السفر  كان  فإذا  فراسخ،  مثانية  من  أقّل 

تقرص الصالة.

قرص س ألأ :1 ة  توجب  التي  فراسخ)  )مثانية  الرشعيّة  املسافة 

االطمئنان)  توجب  والتي  أجريت،  التي  الدراسة  )بحسب  الصالة 

تساوي 41 كيلومرتاً.
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املناط يف حساب املسافة الرشعيّة هو املسافة الفاصلة س ألأ :1 ة 

البالد  من  البلد  أكان  سواٌء  املقصد،  بلد  وأّول  املبدأ  بلد  آخر  بني 

الكبرية أم ال.

مكاناً س ألأ :1 ة  بل  املدينة،  نفس  املسافر  مقصد  يكن  مل  إذا 

إىل  الوصول  يعّد  ال  بحيث  املدينة،  أطراف  عىل  ومستقاّلً  محّدداً 

واملرور  املدينة  بل دخوُل  املقصد،  إىل  العرف وصوالً  بنظر  املدينة 

فيها يعّد طريقاً للوصول إىل املقصد، من قبيل بعض الجامعات أو 

ففي هذه  املدن،  الواقعة يف ضواحي  املستشفيات  أو  املعسكرات 

أّول  إىل  ال  املقصود،  املحّدد  املكان  إىل  املسافة  تحسب  الصورة، 

املدينة. 

الصالة س ألأ :1 ة  املوجبة لقرص  الرشعيّة  املسافة  ال يجب قطع 

بصورٍة امتداديٍّة، بل قطع هذا املقدار من املسافة بصورٍة تلفيقيٍّة 

أيضاً يوجب قرصها.

تكون املسافة امتداديًّة إذا كانت املسافة الفاصلة بني س ألأ :1 ة 

كيلومرتاً)،   41( فراسخ  مثانية  واملبدأ  املقصد  أو بني  املبدأ واملقصد 

إىل  املبدأ  من  الذهاب  من  كلٌّ  كان  إذا  تلفيقيًّة  املسافة  وتكون 

فراسخ،  مثانية  من  أقّل  املبدأ  إىل  املقصد  من  واإليــاب  املقصد، 

ومجموع الذهاب واإلياب مثانية فراسخ عىل األقّل. 

يجب يف املسافة التلفيقيّة أن ال تكون مسافة الذهاب س ألأ :1 ة 

أقّل من عرشين كيلومرتاً ونصف. وبناًء عليه، إذا كان ذهابه خمسة 

لو كان ذهابه ثالثة فراسخ وإيابه  أّما  يقرّص.  ثالثٌة،  فراسخ وإيابه 
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أزيد،  أو  فراسخ  مثانية  لوحده  اإلياب  كان  إذا  نعم  فيُتّم.  خمسٌة 

فيقرص صالته من أّول السفر.

التلفيقّي أن يرجع يف نفس ذلك س لأأ :1 ة  ال يشرتط يف السفر 

عىل  يبقى  عاد،  ثّم  أيّاٍم  عّدة  بقي  لو  فحتّى  الليلة،  تلك  أو  اليوم 

اإلقامة  قبيل قصد  السفر، من  قواطع  أحد  له  يعرض  مل  ما  القرص 

عرشة أيّاٍم. وكذلك يف املسافة االمتداديّة، إذا أراد البقاء عّدة أيّاٍم يف 

مكاٍن ما قبل الوصول إىل الثانية فراسخ، من دون تحّقق يشٍء من 

قواطع السفر، فيقرص صالته.

كفرسٍخ س أأأ :1 ة  ـ  فراسخ  أربعة  من  أقّل  مسافًة  قطع  إذا 

ونصٍف مثالً ـ عّدة مرّاٍت ذهاباً وإياباً، بحيث يكون مجموع املسافة 

مثانية فراسخ أو أزيد، فال يقرّص صالته.

إىل س أأأ :1 ة  ذهابه  وكان  متعّددٌة،  مقاصد  للمسافر  كان  إذا 

املقصد التايل يقتيض رجوع جزٍء من املسافة التي قطعها، فإذا كانت 

املسافة  مقدار  )مع مالحظة  النهايّئ  املقصد  إىل  املبدأ  من  املسافة 

التي رجعها للذهاب إىل املقصد التايل) ال تقّل عن مثانية فراسخ يف 

املسار االمتدادّي، وأربعة فراسخ يف املسار التلفيقّي )بحيث ال يقّل 

يصيّل قرصاً، حتّى  فراسخ)  مثانية  الرجوع عن  املجموع مع طريق 

لو كان مجموع املسافة من دون حساب املقدار الذي رجعه أقّل 

من مثانية فراسخ.
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إذا كان للوصول إىل املقصد طريقان، أحدها طويٌل، س أأأ :1 ة 

فراسخ،  مثانية  من  وأقّل  قصرٌي  واآلخر  فراسخ،  مثانية  عن  يقّل  وال 

فيمكن تصّور عّدة صوٍر:

إذا ذهب من الطريق الطويل يصيّل قرصاً، سواٌء أكان قاصداً . 1

الرجوع من نفس الطريق أم ال.

إذا ذهب من الطريق القصري ومل يكن أقّل من أربعة فراسخ، . 2

يصيّل قرصاً، سواٌء أكان قاصداً الرجوع من نفس الطريق أم ال.

إذا كان الطريق القصري أقّل من أربعة فراسخ، وأراد الذهاب . 3

منه والرجوع من الطريق الطويل، يصيّل قرصاً.

إذا كان الطريق القصري أقّل من أربعة فراسخ، وأراد الذهاب . 4

منه والرجوع منه أيضاً، يصيّل متاماً. 

يف مفروض املسألة السابقة، إذا كان كّل من الطريقني س أأأ :1 ة 

أقّل من مثانية فراسخ، فإن كان أحدها أربعة فراسخ عىل األقّل، 

وذهب املسافر منه، وكان مجموع الذهاب واإلياب مثانية فراسخ 

عىل األقّل، يصيّل قرصاً، وإاّل فيصيّل متاماً يف غري هذه الصورة.

خارج س أأأ :1 ة  استداريًّة  فراسخ  الثانية  مسافة  كانت  إذا 

املدينة وبعد تجاوز حّد الرتّخص، ومل يكن له مقصٌد معنّيٌ عىل هذا 

الطريق، بل كان املقصود مجرّد السري عليه فقط.

طرق ثبوت امل:افة ا رشعّية	 

إذا علم أو اطأمّن أّن مسافة سفره مثانية فراسخ عىل س أأأ :1 ة 

األقّل، أو شهد عادالن بذلك، فيجب أن يصيّل قرصاً.
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االطمئنان س أأأ :1 ة  أو  العلم  أورَث  إذا  الناس  بني  الشياع)1) 

بتحّقق املسافة الرشعيّة، ميكن االستناد إليه وتقرص الصالة، أّما يف 

غري هذه الصورة فال اعتبار له حتّى لو أورَث الظّن.

كان س أأأ :1 ة  فإن  وعدمه،  املسافة  بلوغ  يف  املسافر  شّك  إذا 

الفحص ال يستلزم الحرج، كأن يدقّق يف عّداد كيلومرتات السيّارة، 

أو يسأل عّدة أشخاٍص مثالً، فيجب عىل األحوط أن يفحص، فإن مل 

يصل إىل نتيجٍة يصيّل متاماً.

كان س أأأ :1 ة  لو  كا  مرجعه،  فتوى  يعرف  ال  املقلّد  كان  إذا 

يجهل فتواه بشأن املسافة التلفيقيّة، هل هي كاملسافة االمتداديّة 

أيضاً أم ال، فيجب عليه أن يفحص عن فتوى مرجعه، فإن مل يتمّكن 

بني  بالجمع  االحتياط  عليه  فيجب  ذلك،  يشأ  مل  أو  الفحص  من 

القرص والتام.

املسافة، س لأأ :1 ة  يف  الشّك  بسبب  التام  وظيفته  كانت  من 

إذا صىّل قرصاً عىل خالف وظيفته، فصالته ال تجزي، وتجب عليه 

الواقع هي  أّن وظيفته يف  الصالة  بعد  تبنّي  إذا  نعم  متاماً.  اإلعادة 

القرص فإن كان قد أىت بها بقصد القربة، يكتفى بها وال إعادة عليه.

رشعيًّة، س أأأ :1 ة  مسافًة  واملقصد  املبدأ  بني  ما  أّن  اعتقد  إذا 

يف  متاماً  الصالة  إعادة  عليه  تجب  أقّل،  أنّها  تبنّي  ثّم  قرصاً  فصىّل 

الوقت وقضاؤها خارجه.

االنتشار والشهرة بني الناس.  (1(
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مثانية س أأأ :1 ة  من  أقّل  قطعها  التي  املسافة  أّن  اعتقد  إذا 

فراسخ، فصىّل متاماً، ثّم تبنّي أنّها مسافًة رشعيًّة، فتجب عليه إعادة 

الصالة قرصاً يف الوقت وقضاؤها خارجه.

أّن س أأأ :1 ة  يف  وشّك   ، معنّيٍ مكاٍن  إىل  الذهاب  عىل  عزم  من 

املسافة  من  أقّل  أنّه  اعتقد  أو  ال،  أم  رشعيًّة  مسافًة  إليه  الطريق 

الرشعيّة )وظيفته يف كال املوردين الصالة متاماً)، فإذا ثبت له أثناء 

الطريق أنّه مسافٌة رشعيٌّة، يصيّل قرصاً من ذلك املكان، وال يجب 

أن تكون املسافة من النقطة التي حصل له العلم فيها إىل املقصد 

مسافًة رشعيًّة.

الشرط الثاني: قصد المسافة الشرعيّة

يجب عىل املكلّف عند الخروج من املدينة أن يقصد س أأأ :1 ة 

قطع مثانية فراسخ )امتداديًّة أو تلفيقيًّة). وبناًء عليه، إذا قصد يف 

قطع  قصد  لو  كا  الرشعيّة،  املسافة  دون  ما  إىل  الذهاب  البداية 

قصد  فراسخ)  )ثالثة  املقصد  إىل  الوصول  وبعد  مثالً،  فراسخ  ثالثة 

قطع خمسة فراسخ أخرى ليقيم هناك عرشة أيّاٍم، فإّن هكذا سفر 

ال يوجب قرص الصالة مع أنّه قطع مثانية فراسخ.

هي س أأأ :1 ة  كم  املسري  يف  الــرشوع  عند  يعلم  يكن  مل  من 

عىل  القبض  بإلقاء  املكلّف  كالرشطّي  قطعها،  يريد  التي  املسافة 

مجرٍم، وال يعلم أنّه سيقطع مثانية فراسخ )امتداديًّة أو تلفيقيًّة) أم 

ال، فإنّه ال يقرص صالته حتّى لو قطع مثانية فراسخ. نعم إذا كانت 

مسافة الرجوع مثانية فراسخ، فإنّه يقرّص يف طريق الرجوع حينئٍذ. 
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فراسخ  أربعة  يقطع  أن  يجب  أنّه  الطريق  أثناء  علم  إذا  وكذلك 

يصيّل  فإنّه  فراسخ،  مثانية  العودة  طريق  مع  تصبح  بحيث  أخرى، 

قرصاً من ذلك املكان.

أيضاً. س أأأ :1 ة  املسافة  كقصد  الرشعيّة  املسافة  بقطع  العلم 

القصد  أنّه سيقطع مسافًة رشعيًّة، أجزأه عن  إذا علم  وبناًء عليه، 

ويصىّل قرصاً.

الرشعيّة، يصيّل قرصاً س أأأ :1 ة  املسافة  السفر مبقدار  إذا قصد 

حتّى لو مل يحّدد مقصداً معيّناً.

يجب أن يكون قصد املسافة الرشعيّة منّجزاً وقطعيّاً. س أأأ :1 ة 

وبناًء عليه، إذا كان السفر معلّقاً عىل حصول أمٍر ومرشوطاً به، فال 

تُقرص الصالة. كا لو قصد شخٌص الذهاب إىل مكاٍن دون األربعة 

فراسخ، بحيث لو وجد هناك من يصحبه يكمل سفره، وإاّل فريجع. 

عليه  ويجب  وقطعيّاً،  منّجزاً  قصده  يكون  ال  الصورة،  هذه  ففي 

الصالة متاماً.

يف الفرض السابق، إذا كان يعلم أنّه يجد من يصحبه، س أأأ :1 ة 

فيكون يف الواقع قد قصد مثانية فراسخ، ويجب عليه أن يصيّل قرصاً 

بعد تجاوز حّد الرتّخص. 

سيبقى س لأأ :1 ة  ولكّنه  فراسخ،  مثانية  السفر  يريد  كان  من 

الثانية  أثناء الطريق )قبل الوصول إىل  أيّاٍم يف مكاٍن واحٍد  عرشة 

فراسخ)، يصيّل متاماً. نعم إذا عدل عن قصد البقاء عرشة أيّاٍم، بعد 

قطع جزٍء من املسافة، فإن كان املقدار املتبّقي مسافًة رشعيًّة ولو 
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تلفيقيًّة، وكان املقدار املتبّقي من طريق الذهاب أربعة فراسخ عىل 

األقّل، أو كان طريق اإلياب لوحده مثانية فراسخ، يصيّل قرصاً، وإاّل 

يصيّل متاماً.

يف املسافة االمتداديّة، إذا كان مرتّدداً هل ينوي اإلقامة س أأأ :1 ة 

عرشة أيّاٍم يف مكاٍن ما عىل الطريق قبل الوصول إىل الثانية فراسخ 

أم ال، فال يكون يف الواقع قاصداً قطع املسافة الرشعيّة، فيصيّل متاماً.

يف املسافة التلفيقيّة، إذا كان مرتّدداً هل ينوي اإلقامة س أأأ :1 ة 

عرشة أيّاٍم يف املقصد أو قبله، أو بعده يف طريق الرجوع قبل قطع 

مثانية فراسخ، أم ال، مل يتحّقق قصد الثانية فراسخ، فيصيّل متاماً. 

دون س أأأ :1 ة  من  متواصالً  املسافة  قطع  يكون  أن  يجب  ال 

توقّف، فمن قصد قطع املسافة الرشعيّة، إذا بقي ليلًة أو ليلتني يف 

مكاٍن ما بعد قطع فرسخني أو ثالثٍة، ثّم قطع جزًء آخر من املسافة، 

ثّم مكث عّدة لياٍل، فا مل يقصد اإلقامة عرشة أيّاٍم يف مكاٍن واحٍد، 

يصيّل قرصاً.  

أحكام ا تبعّية يف ا :فر	 

اختياريًّة س أأأ :1 ة  التبعيّة  أكانت  السفر، سواٌء  لغريه يف  التابع 

املتبوع يسافر مسافًة رشعيًّة، يصيّل قرصاً  أّن  إذا علم  أم إجباريًّة، 

أيضاً.

إذا كان التابع ال يعلم أّن املتبوع يقصد السفر مسافًة س أأأ :1 ة 

رشعيًّة أم ال، فال يجب عليه السؤال منه، وال يجب عىل املتبوع أن 
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يخرب التابع. وما دام التابع ال يعلم بقصد املتبوع املسافة الرشعيّة، 

فإنّه يصيّل متاماً.

إذا اعتقد التابع أّن املتبوع ال يقصد املسافة الرشعيّة، س أأأ :1 ة 

من  املتبّقي  الجزء  كان  فإن  لها،  قاصٌد  أنّه  الطريق  أثناء  علم  ثّم 

يصيّل  تلفيقيًّة)،  أو  )امتداديًّة  الرشعيّة  املسافة  من  أقّل  الطريق 

متاماً.

أنّهم س أأأ :1 ة  أِخذ شخٌص إىل مكاٍن مجرباً، فإن كان يعلم  إذا 

يقطعون به مثانية فراسخ، يصيّل قرصاً.

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة الشرعيّة

استمرار قصد س أأأ :1 ة  الصالة  الثالث من رشوط قرص  الرشط 

املسافة الرشعيّة، فإذا انتفى الرشط املذكور أثناء السفر يصيّل متاماً 

مثانية  السفر  قصد  لو  كا  متوفّرًة،  الرشوط  سائر  كانت  لو  حتّى 

االستمرار يف  قصد  عدل عن  ثالثٍة  أو  فرسخني  قطع  وبعد  فراسخ، 

نفس  إىل  وتابع سريه  الطريق  ولكّنه ضّل  ذلك،  ترّدد يف  أو  السفر 

مكان الثانية فراسخ، فإنّه يصيّل متاماً يف هذه الصورة.

إذا نوى يف بداية السفر الذهاب إىل مكاٍن معنّيٍ يبعد س أأأ :1 ة 

عىل  عزم  فراسخ،  األربعة  إىل  الوصول  قبل  ولكن  فراسخ،  مثانية 

أيضاً،  فراسخ  مثانية  سفره  مبدأ  عن  يبعد  آخر  مكاٍن  إىل  الذهاب 

فإنّه يصيّل قرصاً.
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من نوى السفر مثانية فراسخ امتداديًّة، إذا عدل بعد س لأأ :1 ة 

الطريق  نفس  الرجوع من  فراسخ، وعزم عىل  األربعة  إىل  الوصول 

)مبعنى أنّه حّول املسافة االمتداديّة إىل تلفيقيٍّة)، يصيّل قرصاً.

عدل س أأأ :1 ة  إذا  أزيد،  أو  فراسخ  مثانية  إىل  السفر  قصد  من 

عن قصده أو ترّدد فيه قبل الوصول إىل األربعة فراسخ، يصيّل متاماً. 

ولكن إذا عاد مجّدداً إىل القصد السابق، ونوى متابعة السفر، فهناك 

عّدة صوٍر:

إذا توقّف يف مكاٍن معنّيٍ وهو يف حال الرتّدد أو العدول عن . 1

من  املتبّقي  الجزء  أكان  سواٌء  قرصاً،  يصيّل  السفر،  متابعة 

بعد  أراد  لو  وحتّى  أقّل.  أم  لوحده  مسافًة رشعيًّة  الطريق 

يصيّل  املكان،  ذلك  يصيّل يف  أن  السري  وقبل  مجّدداً  القصد 

قرصاً.

متابعة . 2 عن  العدول  أو  الرتّدد  حصول  بعد  مسافًة  سار  إذا 

رشعيًّة  مسافًة  الطريق  من  املتبّقي  الجزء  وكان  السفر، 

أثناء  )امتداديًّة أو تلفيقيًّة)، ففي هذه الصورة، يصيّل متاماً 

القصد مجّدداً  أّما بعد  الرتّدد،  التي قطعها يف حال  املسافة 

فيصيّل قرصاً.

متابعة . 3 عن  العدول  أو  الرتّدد  حصول  بعد  مسافًة  سار  إذا 

املسافة  من  أقّل  الطريق  من  املتبّقي  الجزء  وكان  السفر، 

قبل  املسافة  مجموع  كان  إذا  نعم  متاماً.  يصيّل  الرشعيّة، 

العدول أو الرتّدد، وبعد قصد متابعة السفر مجّدداً مسافًة 
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رشعيًّة، فاألحوط وجوباً يف هذه الصورة أن يجمع بني القرص 

والتام.

بعد س أأأ :1 ة  قرصاً  وصىّل  الرشعيّة،  املسافة  قاصداً  سار  من 

تجاوز حّد الرتّخص، إذا عدل عن قصده أو نوى اإلقامة عرشة أيّاٍم 

بالنسبة  ـ  األحوط  عىل  فيجب  فراسخ،  األربعة  إىل  الوصول  قبل 

ـ أن يعيدها متاماً يف الوقت، ويقضيها  للصلوات التي أىت بها قرصاً 

خارجه.

الشرط الرابع: عدم المرور على الوطن، أو محّل اإلقامة

من رشوط قرص الصالة أن ال ينوي ـ من بداية السفر س أأأ :1 ة 

أو أثناءه ـ البقاء يف مكاٍن عرشة أيّاٍم أثناء الطريق وقبل الوصول إىل 

الثانية فراسخ أو املرور عىل الوطن. 

يبقى يف مكاٍن س أأأ :1 ة  أن  أثناءه  أو  السفر  بداية  نوى يف  إذا 

فراسخ،  الثانية  إىل  الوصول  قبل  وطنه  عىل  ميّر  أو  أيّاٍم  عرشة 

كانت  إذا  أيضاً  متاماً  يصيّل  وكذلك  متاٌم.  السفر  أّول  من  فصالته 

املسافة املتبّقية بعد مغادرة الوطن أو محلِّ اإلقامة أقّل من مثانية 

فراسخ ولو تلفيقيًّة.

يف فرض املسألة السابقة، إذا كان مرتّدداً يف أمر اإلقامة س أأأ :1 ة 

قصد  يتحّقق  فال  الطريق،  أثناء  الوطن  عىل  املرور  أو  أيّاٍم  عرشة 

املسافة الرشعيّة، ويصيّل متاماً.
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الشرط الخامس: أن ال يكون السفر حراماً

يكون س أأأ :1 ة  أن  أيضاً  السفر  يف  الصالة  قرص  رشوط  من 

أكان  سواٌء  معصيًة،  سفره  كان  فمن  حراماً)،  )ليس  جائزاً  السفر 

نفس السفر محرّماً من قبيل الفرار من الجهاد أم ألجل فعل محرٍّم 

كالرسقة، فصالته متاٌم.

غايته س أأأ :1 ة  كانت  فإن  واجٍب،  ترك  يستلزم  السفر  كان  إذا 

من السفر ترك الواجب، من قبيل ترك أداء الدين، فيصيّل متاماً، أّما 

ـ فال  إذا مل يكن قاصداً ترك الواجب ـ وإن كان الرتك يحصل قهراً 

يكون السفر معصيًة ويصيّل قرصاً.

أرٍض س أأأ :1 ة  يف  مّر  أو  مغصوبٍة،  نقٍل  بوسيلة  سافر  إذا 

كان  وإن  قرصاً،  ويصيّل  املعصية  سفر  بحكم  يكن  مل  مغصوبًة، 

األحوط استحباباً الجمع.

تابع جائراً يف سفره، فإن كان مكرَهاً ومجرَباً عىل س أأأ :1 ة  إذا 

هذه املتابعة، أو كانت غايته مباحًة وراجحًة، كدفع ظلمه، يصيّل 

أو مل تكن  باختياره ولغرٍض محرٍّم،  له  متابعته  لو كانت  أّما  قرصاً. 

لغرٍض محرٍّم، ولكن توجب تقوية شوكة الجائر أو إعانته يف َجورِه، 

فيكون السفر معصيًة، ويجب عليه التام. 

عدم س لأأ :1 ة  عىل  يبني  وعدمها،  سفره  حرمة  يف  شّك  إذا 

معصيًة،  السابق  يف  السفر  هذا  كان  إذا  إاّل  قرصاً،  ويصيّل  الحرمة 

وشّك اآلن يف أنّه هل ما زال محرّماً أم ال، فيبني عىل حرمة السفر، 

ويصيّل متاماً.
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استمرار إباحة ا :فر	 

ببداية س أأأ :1 ة  يختّص  ال  الصالة  لقرص  السفر  إباحة  رشط 

عدل  فإذا  السفر.  مّدة  طوال  يتوفّر  أن  يجب  بل  فقط،  السفر 

معصيًة  السفر  فيصبح  الطريق،  أثناء  املعصية  إىل  بقصده  املسافر 

ويجب عليه التام، حتّى لو كان قد قطع مسافًة رشعيًّة.

)قبل س أأأ :1 ة  الطريق  يف  قرصاً  وصىّل  مباحاً،  سفراً  بدأ  إذا 

إىل  بقصده  عدل  ثّم  لوظيفته،  طبقاً  فراسخ)  الثانية  إىل  الوصول 

الوقت،  يف  متاماً  قرّصها  التي  الصلوات  إعادة  عليه  فيجب  الحرام، 

وقضاؤها خارجه)1).

إذا سافر سفراً مباحاً، وبعد الوصول إىل املقصد، قصد س أأأ :1 ة 

سفراً جديداً محرّماً )كا لو عاد إىل بيته بقصد الفرار من الحرب). 

)قصد  املعصية  قصد  حني  من  يتّم  أن  يجب  الصورة،  هذه  ففي 

القرص  بني  الجمع  استحباباً  األحوط  كان  وإن  الجبهة)،  من  الفرار 

والتام من حني قصد املعصية إىل حني الرشوع يف السفر.

إىل س أأأ :1 ة  بقصده  عدل  ثّم  املباح،  بقصد  السفر  بدأ  إذا 

املعصية يف املكان الذي توقّف فيه بعد قطع املسافة الرشعيّة، فإذا 

أراد أن يصيّل قبل الرشوع يف السري يصيّل متاماً، وإن كان األحوط 

استحباباً أيضاً الجمع بني التام والقرص.

أّما لو عدل عن قصده بعد الوصول إىل الثانية فراسخ، فالصلوات التي أىت بها قرصاً   (1(

صحيحٌة.



109

 الصالة 

إذا بدأ السفر بقصد املباح، ثّم عدل إىل املعصية بعد س أأأ :1 ة 

ثّم  القصد،  بهذا  الطريق  من  جزًء  ومىش  املسافة،  من  جزٍء  قطع 

عدل مجّدداً إىل املباح، فإن كان مجموع املسافة التي قطعها بقصد 

املباح ـ من دون املسافة التي قطعها بقصد املعصية ـ مثانية فراسخ، 

يصيّل قرصاً عىل األقوى. 

التجارة أو السياحة، س أأأ :1 ة  إذا سافر لغرٍض مباٍح، من قبيل 

ولكن سار جزًء من الطريق قاصداً املعصية إىل جانب قصد املباح، 

الحرام  قاصداً  يقطعه  الذي  الجزء  يف  متاماً  الصالة  عليه  فيجب 

والحالل معاً، وإن كان األحوط استحباباً أن يصيّل قرصاً أيضاً. أّما يف 

الجزء املتبّقي من الطريق، والذي يقصد فيه املباح فقط، فإن كان 

مسافًة رشعيًّة )ولو مع ضّم الجزء األّول الذي قطعه بقصد الحالل)، 

فيقرّص. 

من قصد املعصية يف بداية السفر، إذا عدل عن قصده س أأأ :1 ة 

أثناء الطريق، وعزم عىل متابعة سفره لغرٍض مباٍح، فإن كان الجزء 

فيصيّل  تلفيقيًّة)،  أو  )امتداديًّة  فراسخ  مثانية  الطريق  من  املتبّقي 

الرجوع  كان  إذا  نعم  متاماً.  فيصيّل  الحالة  هذه  غري  يف  أّما  قرصاً. 

لوحده مثانية فراسخ، فيصيّل قرصاً من حني قصد املباح مجّدداً.

يف فرض املسألة السابقة، إذا عدل عن قصد املعصية س أأأ :1 ة 

يف املكان الذي توقّف فيه، وأراد الصالة هناك )قبل املسري)، فيصيّل 

متاماً، وإن كان األحوط استحباباً يف هذه الحالة الجمع بني القرص 

والتام. 
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السفر للتنزّه والسياحة مباٌح، ويجب فيه القرص.س أأأ :1 ة 

والعرص س لأأ :1 ة  الظهر  نوافل  تسقط  ال  املعصية،  سفر  يف 

والعشاء، وميكن اإلتيان بها.

يف سفر املعصية، ال يسقط الحضور يف صالة الجمعة.س أأأ :1 ة 

ا رجوع  ن سفر املعصية	 

عودته س أأأ :1 ة  طريق  كان  إذا  املعصية،  سفر  من  الراجع 

مسافًة رشعيًّة، وكان نفس السفر )ال غايته) محرّماً، وكان الرجوع 

من سفر املعصية استمراراً لنفس السفر، ففي صورة التوبة، يصيّل 

قرصاً، أّما لو مل يتُب، فاألحوط وجوباً أن يجمع بني القرص والتام، 

بني  يجمع  أن  وجوباً  فاألحوط  محرّمًة  سفره  غاية  كانت  لو  أّما 

القرص والتام سواٌء أتاب أم ال، أّما لو كان الرجوع يعّد سفراً جديداً 

)وليس استمراراً للسفر السابق)، كا لو أراد العودة إىل بلده األّول 

أن  أم ال)، يجب  أتاب  كّل حاٍل )سواٌء  مثالً، فعىل  بعد مرور سنٍة 

يصيّل قرصاً ويفطر.

ا :فر  لصيد	 

وسائر س أأأ :1 ة  عياله  ــوت  وق قوته  لتأمني  الصيد  سفر 

احتياجاتهم مباٌح، ويصيّل فيه قرصاً.

إذا كان السفر للصيد بقصد التجارة والتكّسب، كمن س أأأ :1 ة 

أجزائها،  وسائر  وأسنانها  وجلودها  لحومها  ليبيع  الحيوانات  يصيد 
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أي بقصد التجارة وكسب الرثوة والربح الوفري)1)، ففي هذه الصورة، 

فال  للصوم  بالنسبة  أّما  والتام،  القرص  بني  الجمع  وجوباً  األحوط 

يصّح.

أو س أأأ :1 ة  األكل  لغرض  )وليس   ،(2(ً لهويّا الصيد  كان سفر  إذا 

تأمني احتياجات املعيشة أو التجارة) فيجب فيه التام والصوم.

سفر التنزّه الذي يأكلون فيه لحم ما يصيدونه، ليس س أأأ :1 ة 

بحكم السفر اللهوّي.

الشرط السادس: أن يكون لديه مكاٌن يستقرّ فيه

للشخص س أأأ :1 ة  يكون  أن  السفر  الصالة يف  من رشوط قرص 

محّل استقراٍر ونقطة إقامٍة ثابتٍة يف غري السفر، فلو مل يكن للمسافر 

بيوتهم  الذين  أنّه من  استقراٍر وسكٍن، )مبعنى  ثابٌت ومكان  محلٌّ 

معهم))3)، يصيّل متاماً. 

عشائر البدو الذين يسكنون جزًء من السنة يف مكاٍن س أأأ :1 ة 

السنة  اآلخر من  الجزء  ليستقّروا يف  البدو  أماكن  إىل  ما، ويرحلون 

مبعنى أنّه إذا كان يبيع الحيوانات التي يصيدها لغرض تأمني احتياجات املعيشة،   (1(

أّما إذا مل يكن يصيد لغرض تأمني  الصيد قرصاً.  ففي هذه الصورة يصيّل يف سفر 

حاجات املعيشة، بل لغرض تحصيل الرثوات الطائلة، كمن يصيد الحيوانات النادرة، 

من قبيل الخّز أو السنجاب أو الفيل ليبيع العاج أو الجلود أو سائر أجزاء الحيوان 

لرياكم ثروته، ففي هذه الصورة ال يقرص الصالة )األحوط وجوباً الجمع بني القرص 

والتام) يف سفره للصيد.

مبعنى أنّه يصيد الحيوانات للرتفيه، وال يعنيه كونها قابلًة لألكل أم ال.  (2(

بيوتهم  أغراض  يصطحبون  الذين  الرّحل  عن  كنايٌة  معهم«  بيوتهم  »الذين  تعبري   (3(

ووسائل معيشتهم معهم، وليس لديهم مسكٌن وموطٌن ومكاٌن محّدٌد يستقّرون فيه، 

بحيث إذا خرجوا منه يرجعون إليه.  
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يف املناطق الجبليّة أو السهليّة، ليسوا بحكم الذين بيوتهم معهم، 

بل هؤالء مّمن لهم وطنان، فإذا كانت املسافة بني املكانني مسافًة 

رشعيًّة، يصلّون يف الطريق قرصاً. 

لو س أأأ :1 ة  آخر، كا  أن يسافر سفراً  بيته معه  الذي  أراد  إذا 

أراد أن يذهب إىل الحّج، أو أراد الذهاب إىل بلٍد آخر لزيارة مريٍض، 

فإن كان يف هذا السفر أيضاً ـ كسائر أسفاره ـ يصطحب عياله وكل 

املّدة  أسفاره، بحيث يصدق عليه يف هذه  عادًة يف  يكون معه  ما 

لو تركهم يف  أّما  بيوتهم معهم«، فيصيّل متاماً.  عنوان »الذين  أيضاً 

بلٍد وسافر مبفرده بحيث ال يصدق عليه يف تلك املّدة أّن بيته معه، 

فال يبعد وجوب الصالة قرصاً.

أّما س لأأ :1 ة  السنة،  من  جزًء  معنّيٍ  مكاٍن  يف  يستقّر  كان  إذا 

بيته معه، فيجب  ثابٌت، بل يكون  الجزء اآلخر فليس له مكاٌن  يف 

عليه يف مكان االستقرار أن يصيّل متاماً. أّما عندما يخرج وال يكون 

بني  يجمع  أن  فاألحوط وجوباً  القبائل)،  )كبعض  مكاٍن  يف  مستقرّاً 

القرص والتام.

إذا انفصل شخٌص عن قبيلٍة من الذين بيوتهم معهم س أأأ :1 ة 

مثانية  قطع  لو  حتّى  متاماً  يصيّل  فإنّه  والعشب،  املاء  عن  للبحث 

فراسخ أو أزيد.

الشرط السابع: أن ال يتّخذ السفر عمالً له

من رشوط قرص الصالة يف السفر، أن ال يكون السفر س أأأ :1 ة 

قبيل  من  بالسفر،  الشغل  قوام  أكان  سواٌء  شغالً،  كان  فإذا  شغالً، 
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قيادة السيّارة أو الطائرة، أم كان السفر مقّدمًة للشغل، من قبيل 

الطبيب أو املعلّم الذي يسافر لعمله، فيصيّل متاماً ويصّح صومه.

سافر س أأأ :1 ة  لو  حتّى  يصيّل قرصاً  السفر،  يكن شغله  مل  من 

عىل  يعزم  كمن  البداية،  من  املتعّددة  األسفار  أقََصَد  سواٌء  مراراً، 

يسافر  أم  جمعًة،  أربعني  جمكران  مسجد  إىل  طهران  من  السفر 

اتّفاقاً ومن دون قصٍد، كاملريض الذي يضطّر للسفر  مرّاٍت عديدٍة 

مراراً إىل مدينٍة للعالج.

لتحّقق السفر الشغيّل يجب أن تتوفّر ثالثة رشوٍط: س أأأ :1 ة 

قصد إنشاء الشفر الشغيّل.. 1

الرشوع بالسفر الشغيّل.. 2

قصد االستمرار واملداومة عىل السفر الشغيّل.. 3

العرف، ففي صورة س أأأ :1 ة  هو  السفر شغليّاً  املعيار يف كون 

وال  يصيّل قرصاً  السفر،  عىل  والشغل عرفاً  الحرفة  الشّك يف صدق 

يصّح صومه.

املال س أأأ :1 ة  لكسب  يكون  أن  الشغيّل  السفر  يف  يعترب  ال 

العمل  هذا  يعّد  مّجاناً،  للتدريس  يسافر  الذي  فاملعلّم  واالرتزاق، 

شغالً وحرفًة له، ويجب عليه الصالة يف سفره متاماً. 

بعد تحّقق الرشوط املتقّدمة، يجري حكم السفر من س أأأ :1 ة 

، فيصيّل متاماً ويصّح صومه.  أّول سفٍر شغيلٍّ
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إذا كان السفر لتحصيل العلم جزًء من الحرفة والعمل، س أأأ :1 ة 

كا لو أجريت دورٌة تدريبيٌّة ملوظٍّف، وسافر للحضور فيها، فيصيّل 

متاماً.

الطالب الجامعّي والتلميذ الذي يسافر لتحصيل العلم س أأأ :1 ة 

ليتمّكن من اختيار عمٍل له يف املستقبل، األحوط وجوباً يف سفره 

يف  الصوم  وبني  الصالة،  يف  والتام  القرص  بني  يجمع  أن  للدراسة 

الوقت والقضاء الحقاً.

يصدق س لأأ :1 ة  الدخول يف جمعٍ  العلم مع  إذا اقرتن تحصيل 

عليهم عنوان الحرفة، من قبيل طالب العلوم الدينيّة الذي يصدق 

عليه عنوان »رجل الدين« من أّول دراسته، أو طاّلب الكلّيّة الحربيّة 

يف  أشهٍر  عّدة  والتعلّم  التدرّب  بعد  عسكريًّة  رتبًة  مينحون  الذين 

الدراسة  النوع من  الجامعة، ويطلق عليهم عنوان »ضابٍط«، فهذا 

والصوم  الحرفة والشغل، ويجب عليهم الصالة متاماً  يعّد جزًء من 

يف سفرهم للدراسة. 

طويالً، س أأأ :1 ة  واحداً  شغليّاً  ينشئ سفراً  أن  املكلّف  أراد  إذا 

العرف سفراً  يبعد أن يعتربه  الطويل، فال  البحرّي  من قبيل املسري 

شغليّاً، فيصيّل فيه متاماً حتّى لو مل يكن قاصداً االستمرار واملداومة 

عليه، مبعنى أّن سفراً طويالً واحداً يغني عن قصد االستمرار.

ملّدة س أأأ :1 ة  السنة  يف  واحدٍة  ملرٍّة  بعمٍل  االشتغال  أراد  من 

االستمرار  يريد  كان  فإن  الحّج،  َحملَداِر  قبيل  من  مثالً،  شهٍر 
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باالشتغال بهذا العمل كّل عاٍم، فيصيّل متاماً حتّى يف السفر األّول. 

أّما لو مل يقصد االستمرار، فيصيّل قرصاً.

قصد س أأأ :1 ة  مع  السنة،  من  جــزٍء  يف  للشغل  يسافر  من 

السائق  قبيل  من  عاٍم،  كّل  العمل  هذا  عىل  واملداومة  االستمرار 

الذي يعمل شهراً أو شهرين من الصيف، فيكون سفره بحكم السفر 

الشغيّل، ويصيّل متاماً من السفر األّول.

من يريد االشتغال بعمٍل مرًّة واحدًة يف جزٍء من السنة، س أأأ :1 ة 

من دون قصد االستمرار واملداومة عليه يف السنوات القادمة، فإذا 

متعارٍف ومستمرٍّ  األقّل بشكٍل  أشهٍر عىل  ثالثة  العمل  مّدة  كانت 

املتعارفة،  التعطيالت  أيّام  إاّل يف  العمل  يتوقّف عن  أنّه ال  )مبعنى 

كأيّام التعطيل والعزاء)، فصالته متاٌم حتّى يف السفر األّول، أّما لو مل 

تكن مّدة عمله طويلًة، كا لو أراد العمل ملّدة شهٍر مثالً، فصدق 

السفر الشغيّل عرفاً غري واضٍح، ويف صورة الشّك يصيّل قرصاً.

املسافة س أأأ :1 ة  دون  املدينة  خارج  إىل  الرتّدد  عمله  كان  من 

لنفس  أن سافر  اتّفق  إذا  األجرة،  الرشعيّة، كبعض سائقي سيّارات 

الشغيّل ويصيّل  السفر  العمل مسافًة رشعيًّة، ال يرتتّب عليه حكم 

قرصاً.

من كان عمله السفر، )سواٌء أكان قوام عمله بالسفر س أأأ :1 ة 

، يصيّل قرصاً  أم كان السفر مقّدمًة لعمله)، إذا أنشأ سفراً غري شغيلٍّ

حتّى لو كان سفره إىل محّل عمله.
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شغيلٍّ س أأأ :1 ة  غري  سفراً  أنشأ  إذا  السابقة،  املسألة  فرض  يف 

إىل محّل عمله، ثّم قصد البقاء هناك ألجل العمل، يصيّل متاماً يف 

وإن  الرجوع،  طريق  ويف  بعدها  وكذلك  عمله،  ملزاولة  بقائه  فرتة 

كان األحوط استحباباً الجمع بني القرص والتام يف فرتة البقاء ألجل 

الذهاب إىل العمل.

غريه س أأأ :1 ة  يف  أو  الوطن)1)  يف  أقام  إذا  السفر،  شغله  من 

عرشة أيّاٍم ـ سواٌء أكانت منويًّة أم الـ يقرّص يف السفر األّول بعدها.

من شغله السفر، إذا أقام عرشة أيّاٍم يف الوطن أو يف س أأأ :1 ة 

، كا لو سافر للزيارة مثالً،  غريه، ثّم أنشأ بعد ذلك سفراً غري شغيلٍّ

فاألحوط وجوباً يف السفر الشغيّل الذي ييل سفر الزيارة أن يجمع 

بني القرص والتام. 

عرشة س لأأ :1 ة  مكاٍن  يف  بقي  أنّه  شّك  إذا  السفر،  شغله  من 

أيّاٍم أم أقّل، فإن كان شّكه يرجع إىل الشّك يف يوم الوصول إىل ذلك 

املكان، فيصيّل متاماً يف أّول سفر شغيّل، أّما لو كان شّكه يرجع إىل 

الشّك يف يوم الخروج فيصيّل فيه قرصاً.

من شغله السفر، إذا كان لديه مقصٌد واحٌد يف سفره س أأأ :1 ة 

القسم  فإّن  الطريق،  يف  واحٍد  مكاٍن  يف  أيّاٍم  وأقام عرشة  الشغيّل، 

املتبّقي من الطريق إىل املقصد، مع طريق الرجوع إىل الوطن يعّد 

سفراً أّوالً ويصيّل فيه قرصاً. 

لالطاّلع عىل األحكام املتعلّقة بالوطن راجع املسألتني 527 و557.  (1(
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مقاصد س أأأ :1 ة  لديه  كان  إذا  السابقة،  املسألة  فرض  يف 

متعّددٌة، فإّن السفر الشغيّل األّول )بعد إقامة العرشة أيّاٍم) ينتهي 

الثاين  املقصد  نحو  االنطالق  األّول، ومن حني  املقصد  إىل  بالوصول 

يبدأ السفر الثاين ويصيّل متاماً.

يف السفر الشغيّل الذي يصيّل فيه متاماً ويصّح الصوم، س أأأ :1 ة 

أم ال، وكذلك  نفسه  السابق  الطريق  أكان  الحكم سواٌء  يختلف  ال 

بالنسبة لنوع العمل ووسيلة النقل.

بعد س أأأ :1 ة  سيّارته  تعطّلت  إذا  السيّارة،  قيادة  عمله  من 

الرشوع بشغل القيادة، فسافر مسافًة رشعيًّة إلصالحها ورشاء قطع 

الغيار، فإّن هذا السفر يعّد سفراً شغليّاً أيضاً ويتّم فيه.

قبل س أأأ :1 ة  سيّارته  تعطّلت  إذا  السابقة،  املسألة  فرض  يف 

قطع  لرشاء  أو  إلصالحها  رشعيًّة  مسافًة  فسافر  بالعمل،  الرشوع 

الغيار، فإنّه يصيّل قرصاً.

من شغله السفر، إذا أنشأ سفراً غري شغيلٍّ يقرّص، من س أأأ :1 ة 

قبيل من عمله نقل املسافرين من مدينٍة ألخرى، إذا سافر إىل الحّج 

أو إىل العتبات املقّدسة، يصيّل قرصاً، أّما لو كان لديه عمٌل شخيصٌّ 

إىل جانب السفر الشغيّل، كالزيارة مثالً ـ سواٌء أكان الغرض األصيّل 

من السفر هو العمل الشخيّص ونقل املسافرين بتبعه، أو العكس، 

أم كان الغرضان متساويني ـ فإنّه يصيّل متاماً.

وأراد س أأأ :1 ة   ، شغيلٍّ غري  سفراً  أنشأ  إذا  السفر،  شغله  من 

املكان  يبَق يف ذلك  فإن مل  العمل،  إىل محّل  أن يذهب من هناك 
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عرشة أيّاٍم )سواٌء أكانت منويًّة أم ال)، يصيّل متاماً يف سفره إىل محّل 

العمل.

من س أأأ :1 ة  العودة  طريق  يف  متاماً  يصيّل  السفر،  شغله  من 

السفر الشغيّل، ولكن إذا بقي هناك عّدة أيّاٍم )أقّل من عرشة أيّاٍم) 

لغري العمل، كالزيارة أو التنزّه، ثّم عاد، فاألحوط وجوباً أن يجمع 

بني القرص والتام يف طريق العودة.

قّرر س أأأ :1 ة  أو   ، آخَر سفٍر شغيلٍّ سافر  إذا  السفر،  من شغله 

أثناء السفر التوقّف عن العمل نهائيّاً، فإذا كان السفر مقّوماً لعمله، 

يف  ركّاباً  يصطحب  مل  إذا  الصورة  هذه  ففي  مثالً،  السيّارة  كقيادة 

شغليّاً،  سفراً  يعترب  ال  فرجوعه  األخري،  السفر  من  العودة  طريق 

ويصيّل فيه قرصاً، سواٌء أعاد بسيّارته أم بوسيلة نقٍل أخرى. أّما لو 

من  العودة  طريق  يف  وجوباً  فاألحوط  لعمله،  مقّدمًة  السفر  كان 

السفر األخري أن يجمع بني القرص والتام. 

الشرط الثامن: الوصول إلى حّد الترّخص

املسافر الذي يخرج من وطنه قاصداً املسافة الرشعيّة س للأ :1 ة 

طريق  يف  وكذلك  معنّي،  حدٍّ  إىل  الوصول  حني  من  صالته  يقرص 

الحّد.  الوصول إىل ذلك  الصالة متاماً من حني  الرجوع، يجب عليه 

األحوط  كان  وإن  الرتّخص«،  »حّد  املذكور:  الحّد  عىل  ويطلق 

حّد  بني  الفاصلة  املسافة  يف  والتام  القرص  بني  الجمع  استحباباً 

الرتّخص والبلد.
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املالك يف تشخيص حّد الرتخص، أن يبتعد املسافر عن س ألأ :1 ة 

آخر بيوت املدينة إىل حدٍّ يخفى عليه صوت أذان املدينة املتعارف 

من دون مكرّب الصوت، سواٌء أخفيت جدران املدينة أم ال.

من س ألأ :1 ة  ومتّكن  املدينة،  خارج  األذان  صوت  سمع  إذا 

يتمّكن من متييز فصوله من بعضها  أذاناً، ولكن مل  تشخيص كونه 

البعض، فاألحوط وجوباً الجمع بني القرص والتام، إاّل إذا تابع سريه 

إىل حدٍّ مل يعد يسمع األذان أصالً.

من س ألأ :1 ة  يُرفع  الذي  األذان  ساع  الرتّخص  حّد  يف  املالك 

آخر  ويف  القدمية  املساجد  مآذن  قبيل  من  متعارٍف،  مرتفعٍ  مكاٍن 

املدينة.

املتوّسط س ألأ :1 ة  الصوت  هو  األذان  صوت  ارتفاع  يف  املالك 

واملتعارف، ويف ساع األذان هو قّوة السمع املتوّسطة والعاديّة، ويف 

حال الطقس هو الطقس املتعارف، أي الجّو الذي ال يكون فيه ريح 

قويّة أو غبار أو ضباب.

األصوات س ألأ :1 ة  ولكّن  األذان،  حتّى خفي  املسافر  ابتعد  إذا 

املرتفعة األخرى، من قبيل الدعاء وقراءة القرآن ما تزال مسموعًة، 

القرص  بني  يجمع  أن  ـ  املكان  ذلك  إذا صىّل يف  ـ  وجوباً  فاألحوط 

والتام، أو يبتعد إىل أن تخفى كّل األصوات.

فيه عرشة س ألأ :1 ة  اإلقامة  يريد  مكاناً  يقصد  املسافر  كان  إذا 

أّما يف  اإلقامة يصيّل قرصاً،  ترّخص محّل  أياٍّم، فا مل يصل إىل حّد 
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وجوباً  فاألحوط  اإلقامة،  ومحّل  الرتّخص  حّد  بني  الفاصلة  املسافة 

الجمع بني القرص والتام.

عرشة س ألأ :1 ة  اإلقامة  فيه  نوى  الذي  املكان  من  خرج  إذا 

املسافة الرشعيّة، فاألحوط وجوباً أن يجمع بني القرص  أيّاٍم قاصداً 

والتام يف املسافة الفاصلة بني محّل اإلقامة وحّد الرتّخص، أو يؤّخر 

الصالة حتّى يتجاوز حّد الرتّخص ويصيّل قرصاً.

يصيّل س ألأ :1 ة  وصار  يوماً)1)،  ثالثني  مرتّدداً  مكاٍن  يف  بقي  من 

قاصداً  املكان  إذا خرج من ذلك  متاماً،  والثالثني  الحادي  اليوم  من 

إّما أن يجمع بني القرص والتام  املسافة الرشعيّة، فاألحوط وجوباً 

قبل الوصول إىل حّد الرتّخص، أو يؤّخر الصالة ويصيّل قرصاً.

كان س ألأ :1 ة  التي  الثالثة))2)  املوارد  )باستثناء  املوارد  سائر  يف 

القرص، ال  إىل  تكليفه  وتحّول  متاماً  الصالة  املسافر  فيها عىل  يجب 

أنشأ  الرتّخص، كمن  إىل حّد  الوصول  الصالة  املعيار يف قرص  يكون 

املباح، أو كمن قطع مثانية فراسخ من  ثّم تحّول إىل  سفر معصيٍة 

دون قصد السفر ويريد أن يرجع.

من يسافر من وطنه قاصداً املسافة الرشعيّة، إذا شّك س لأأ :1 ة 

أنّه وصل إىل حّد الرتخص أم ال، يجب أن يبني عىل عدم الوصول 

ويصيّل متاماً، وإذا حصل هذا الشّك يف طريق الرجوع من السفر، 

فيجب الصالة قرصاً. نعم إذا شّك يف مكاٍن واحٍد يف الذهاب واإلياب 

أي ال يعلم متى يخرج من ذلك املكان، ولذلك ال يقدر عىل قصد إقامة عرشة أياٍم.  (1(

أي يف غري موارد: الوطن وقصد إقامة عرشة أيّاٍم والبقاء مرتّدداً ثالثني يوماً.  (2(
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معاً بأنّه تجاوز حّد الرتّخص فيه أم ال، وأراد أن يصيّل هناك، فيجب 

أن يجمع بني القرص والتام. وإذا كان قد صىّل فيه يف الذهاب متاماً 

فقط، فيجب أن يعيدها قرصاً أيضاً.

من أنشأ سفراً من وطنه، إذا صىّل قرصاً قبل الوصول س أأأ :1 ة 

إىل حّد الرتّخص بتصّور أنّه وصل إليه، ثّم علم أنّه أخطأ، فيجب أن 

يعيد الصالة. ولو حصل له ذلك أيضاً يف طريق الرجوع وصىّل متاماً، 

فالحكم نفسه.

تجاوز س أأأ :1 ة  بعد  متاماً  إذا صىّل  وطنه،  من  سفراً  أنشأ  من 

حّد الرتخص، بتصّور أنّه مل يصل إليه، ثّم علم أنّه أخطأ، فيجب أن 

يعيد الصالة. ولو حصل له ذلك أيضاً يف طريق الرجوع وصىّل قرصاً، 

فالحكم نفسه.

دخل س أأأ :1 ة  ثّم  الرتّخص،  حّد  وتجاوز  الوطن  من  خرج  إذا 

يف حّد الرتّخص مجّدداً، فيجب أن يصيّل داخل حّد الرتخص متاماً، 

أو غري اختيارّي أو  وال فرق يف ذلك بني أن يكون رجوعه اختياريّاً 

بسبب انحراف الطريق.

حّد س أأأ :1 ة  إىل  دخوله  كان  إذا  السابقة،  املسألة  فرض  يف 

الطريق،  انحراف  صورة  يف  كا  الطريق،  طبيعة  بسبب  الرتّخص 

بل  مسافًة رشعيًّة،  الطريق  من  املتبّقي  الجزء  يكون  أن  يجب  فال 

تحسب املسافة الرشعيّة من نفس بداية السفر مع احتساب املقدار 

الذي يسريه أثناء دخوله يف حّد الرتّخص وخروجه منه.
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إىل س أأأ :1 ة  الدخول  يكن  مل  إذا  السابقة،  املسألة  فرض  يف 

أو  اختياريٍّ  آخر  بسبٍب  بل  الطريق،  انحراف  بسبب  الرتّخص  حّد 

نسيها داخل حدود حّد  لو رجع ألخذ حقيبٍة  )1)، كا  اختياريٍّ غري 

الرتّخص، وبعد أخذها رجع ملتابعة نفس طريق سفره السابق. ففي 

هذه الصورة، تحسب املسافة الرشعيّة من بداية السفر، ولكن من 

دون احتساب املسافة اإلضافيّة التي رجعها من خارج حّد الرتّخص 

ألخذ الحقيبة وعودته إىل نفس النقطة. 

املسافة الرشعيّة س أأأ :1 ة  إذا تجاوز حّد ترّخص الوطن قاصداً 

وصىّل قرصاً، ثّم عاد إىل داخل حّد الرتّخص، ثّم عاد ملتابعة سفره 

مجّدداً، يكتفي مبا صىّل وال تجب اإلعادة.

إذا خرج من املحّل الذي قصد فيه اإلقامة عرشة أيّاٍم س أأأ :1 ة 

داخل  إىل  عاد  الرتّخص،  حّد  تجاوز  وبعد  الرشعيّة،  املسافة  قاصداً 

إقامة  اإلقامة لسبٍب ما، ومل يقصد  أو حتّى إىل محّل  الرتّخص  حّد 

عرشة أيّاٍم، يصيّل قرصاً.

فراسخ عىل س أأأ :1 ة  مثانية  البلد  السري حول  قصد شخص  إذا 

لو كان  أّما  الرتّخص يصيّل متاماً،  فإن كان مساره داخل حّد  األقّل، 

خارج حّد الرتّخص فيصيّل قرصاً، حتّى لو كان يدخل يف حّد الرتّخص 

مقدار  كان  لو  وحتّى  واعوجاجه،  الطريق  انحراف  بسبب  أحياناً 

غري االختيارّي من قبيل السفينة التي تسري نحو مقصٍد، وتخرج من حّد الرتّخص، ثّم   (1(

تعيدها الرياح إىل داخله.
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أراد  إذا  نعم  فراسخ.  مثانية  من  أقّل  الرتًخص  حّد  خارج  املسافة 

الصالة داخل حّد الرتّخص يتّم.

يف مفروض املسألة السابقة، إذا مل يكن الدخول يف حّد س أأأ :1 ة 

الرتخص بسبب طبيعة الطريق، بل كان يعود إىل داخل حّد الرتّخص 

ـ  الطريق  املتبّقي من  الجزء  إذا كان  الصورة،  باختياره، ففي هذه 

من دون احتساب مسافة رجوعه إىل داخل حّد الرتّخص وخروجه 

منه ـ أقّل من مثانية فراسخ، يصيّل متاماً، أّما لو كان مبقدار املسافة، 

فيصيّل قرصاً. نعم إذا أراد الصالة داخل حّد الرتّخص يتّم.

قواطع السفر

ينقطع السفر، ويجب الصالة متاماً يف املوارد التالية:س لأأ :1 ة 

املرور عىل الوطن.. 1

قصد اإلقامة عرشة أيّاٍم عىل األقّل يف مكاٍن واحٍد، أو العلم . 2

بذلك.

قصد . 3 دون  ومن  مرتّدداً  يوماً  ثالثني  واحٍد  مكاٍن  يف  البقاء 

اإلقامة.

1. المرور على الوطن

باملرور س أأأ :1 ة  السفر مسافًة رشعيًّة، ينقطع سفره  من قصد 

عىل وطنه أثناء الطريق، فيصيّل فيه متاماً. وإذا كان الجزء املتبّقي 

من مسافة سفره إىل مقصده مثانية فراسخ عىل األقّل )امتداديًّة أو 

تلفيقيًّة)، فيصيّل قرصاً، أّما لو كان أقّل من املسافة الرشعيًّة فيتّم. 
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الوطن )من دون املكث والتوقّف) س أأأ :1 ة  مجرّد املرور عىل 

كاٍف لقطع السفر.

اتّخذه س أأأ :1 ة  الذي  املكان  عىل  عرفاً  الوطن  اسم  يطلق 

اإلنسان مسكناً له ومقرّاً ومحاّلً لعيشه، سواٌء أكان مدينًة أم قريًة 

أم غري ذلك. 

.س أأأ :1 ة  الوطن نوعان: أصيلٌّ واتّخاذيٌّ

ا وطن األصيّل	 

اإلنسان س أأأ :1 ة  فيه  نشأ  الذي  املكان  هو  األصــيّل  الوطن 

وترعرع جزًء أساسيّاً من بدايات حياته )فرتة الطفولة واملراهقة).

أو س أأأ :1 ة  فيه،  اإلنسان  يولد  أن  األصيّل  الوطن  يف  يعترب  ال 

يكون وطَن والديه، وال يعترب فيه أيضاً أن يقصد العيش فيه دامئاً 

أو مّدًة طويلًة، بل لو كان عازماً عىل الرحيل عنه يف املستقبل، فا 

مل يخرج منه، يبقى الوطن األصيّل صادقاً عليه.

األصيّل س أأأ :1 ة  الوطن  لتحّقق  الالزم  الزمن  تحديد  يف  يرجع 

إىل العرف، فعىل سبيل املثال: إذا أمىض السنوات العرش األوائل من 

لو  أّما  العرف.  بنظر  األصيّل  الوطن  عليه  حياته يف مكاٍن، فيصدق 

بقي فيه سنًة أو سنتني فال يصدق.
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ا وطن االتّخاذّي	 

الوطن االتّخاذّي بنظر العرف هو املكان الذي اتّخذه س أأأ :1 ة 

اإلنسان وطناً له ومحاّلً لسكنه، يف حال مل يكن وطنه من قبل، سواٌء 

أعرض)1) عن الوطن األصيّل أم ال.

يقصد س أأأ :1 ة  أن  بني  فرق  ال  االتّخاذّي،  الوطن  تحّقق  يف 

يقصد  أو  مّدٍة،  تحديد  دون  من  العيش  يقصد  أو  الدائم،  العيش 

العيش ملّدٍة طويلٍة يف ذلك املكان.

إذا قصد البقاء يف مكاٍن حوايل عرش سنواٍت، فال يبعد س لأأ :1 ة 

كفاية ذلك عرفاً يف صدق الوطن االتّخاذّي.

مجرّد س أأأ :1 ة  تكفي  ال  االتّخاذّي،  للوطن  العريّف  الصدق  يف 

هناك  يبقى  كأن  أيضاً،  خصوصيٌّة  الوطن  لوازم  لتحّقق  بل  النيّة، 

مّدًة )من قبيل شهٍر أو شهرين مثالً) بقصد التوطّن)2)، أو أن يقوم 

. بأعاٍل يقوم بها اإلنسان عادًة ألجل التوطّن يف مكاٍن معنّيٍ

التوطّن يف مكاٍن واستأجر أو اشرتى س أأأ :1 ة  إذا قصد شخٌص 

منزالً أو وفّر تجارًة أو عمالً من أّول األمر، فيتحّقق الوطن من ذلك 

الوقت، ويصيّل متاماً، وال يعترب ميّض شهٍر أو شهرين لتحّقق الوطن. 

يف س أأأ :1 ة  يعترب  مبا  القيام  وقبل  مكاٍن،  يف  التوطّن  قصد  إذا 

ترّدد يف  السابقتني)،  املسألتني  ذكر يف  ما  قبيل  )من  الوطن  تحّقق 

)1)  اإلعراض هنا مبعنى أن يعزم اإلنسان عىل عدم اختيار ذلك البلد - الذي كان وطناً 

له - محاّلً لسكنه مجّدداً أبداً.

أي إتّخاذ مكاٍن وطناً له.  (2(
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البقاء يف ذلك املكان، فال يتحّقق عنوان الوطن وإذا مل يقصد اإلقامة 

عرشة أيّاٍم، يصيّل قرصاً.

الرضا س أأأ :1 ة  كمشهد  أخرى،  مدينٍة  يف  بيتاً  شخٌص  هيّأ  إذا 

الرتّدد  وقّرر  االصطياف،  مناطق  إحدى  يف  أو  عليه)  الله  )صلوات 

ـ للزيارة أو للتنزّه، فإذا مل  عليها بصورة متكّررة ـ كّل أسبوٍع مثالً 

ذلك  أّن  عرفاً  معه  يعترب  مبقداٍر  املكان  ذلك  يف  إقامته  مّدة  تكن 

املكان محّل استقراره وعيشه، فيصيّل فيه قرصاً وال يصّح صومه.

املكان الذي يختاره اإلنسان لعيشه ملّدة سنٍة أو سنتني س أأأ :1 ة 

أنّه  املكان  ذلك  يف  أيضاً  عليه  يصدق  ال  ولكن  عرفاً،  وطناً  يعّد  ال 

مسافٌر، لذلك يصيّل فيه متاماً ولو من دون قصد اإلقامة عرشة أيّاٍم.

تعّدد ا وطن با فعل	 

ال إشكال يف أن يكون لإلنسان وطنان بالفعل أو ثالثٌة، س أأأ :1 ة 

بحيث يكون له يف كّل واحٍد منها مسكٌن ولوازم معيشة، ويسكن 

عىل مدار السنة يف كّل واحٍد من هذه األماكن عّدة أشهر، أّما أن 

يكون له أزيد من ثالثة أوطاٍن بالفعل فمحّل إشكال.

لسنواٍت س أأأ :1 ة  أو  دامئــاً  مكاٍن  يف  العيش  عىل  عزم  من 

فصل  قبيل  )من  سنٍة  كّل  يف  أربعٍة  أو  أشهٍر  ثالثة  ملّدة  متادية 

الصيف وأيّام التعطيل)، إذا هيّأ لوازم املعيشة، كاملنزل ونحو ذلك، 

أّما لو كان يذهب ملجرّد  له،  ثانياً  فإّن ذلك املكان يعّد عرفاً وطناً 

االصطياف ونحو ذلك من دون قصد التوطّن، ومن دون تهيئة لوازم 

املعيشة هناك، فتحّقق الوطن بعيٌد.
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ال يعترب يف تحّقق الوطن ملن يعيش يف أكرث من مكاٍن س أأأ :1 ة 

أن يقيم فرتاٍت متساويٍة يف كّل تلك األماكن، فمن كان لديه وطنان، 

إذا أقام يف أحدها خمسة أشهٍر، ويف اآلخر سبعة أشهٍر، ومن كان 

خمسة  الثاين  ويف  أشهٍر  أربعة  أحدها  يف  أقام  إذا  أوطاٍن  ثالثة  له 

أشهٍر ويف الثالث ثالثة أشهٍر، فيجري فيها جميعاً حكم الوطن.

ا تبعّية يف ا وطن	 

التبعيّة يف الوطن أمٌر عريفٌّ كالوطن نفسه، مبعنى أّن س أأأ :1 ة 

الولد الذي يعيش مع والديه، أو مع أحدها يعّد بنظر العرف تابعاً 

لها، ووطنها وطنه أيضاً.

دون س لأأ :1 ة  االتّخاذّي  الوطن  يف  تجري  الوطن  يف  التبعيّة 

الوطن األصيّل. فعىل سبيل املثال، إذا نشأ الشخص وترعرع يف بداية 

حياته يف مكاٍن ما، وأمىض فرتة الطفولة واملراهقة فيه، فيعّد ذلك 

املكان وطَنه األصيّل، سواٌء أكان وطن والديه أم ال.

إذا مل يعش الولد يف وطن والديه )سواٌء أكان الوطن س أأأ :1 ة 

األصيّل أم االتّخاذّي) فرتًة يصبح معها وطناً أصليّاً له، كا لو ابتعد 

عاد  ثّم  آخر،  مكاٍن  يف  وترعرع  ونا  ما  لسبٍب  والدته  بعد  عنها 

وطن  الصورة،  هذه  ففي  مثالً،  سنواٍت  عرش  بعد  معها  للعيش 

والديه ال يعّد وطناً أصليّاً له، ولكن بعد عودته يصبح وطناً اتّخاذيّاً 

له تبعاً ملعيشته معهم.

أيضاً س أأأ :1 ة  تشمل  بل  بالولد،  الوطن  يف  التبعيّة  تنحرص  ال 

الذي  الخادم  قبيل  من  آخر،  شخصاً  يتبع  من  كّل  العرف  بحسب 
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العيش يف  التي مل تشرتط  الزوجة  استؤجر ملرافقة شخٍص دامئاً، أو 

، وتعيش مع زوجها عىل الدوام. مكاٍن معنّيٍ

التوطّن، س أأأ :1 ة  قصد  التابع  عىل  يجب  ال  الوطن،  تحّقق  يف 

بل مجرّد مرافقته للمتبوع تكفي حتّى لو كان غافالً، برشط أن ال 

يقصد عدم التوطّن أو اإلعراض.

أو س أأأ :1 ة  عرشة  إحدى  بعمر  الفتاة  قبيل  من  البالغ،  الولد 

اثنتي عرشة سنًة، أو الصبّي بعمر سّت عرشة أو سبع عرشة سنًة، 

إذا رافق والديه إىل بلٍد قصدا فيه التوطّن حال كونه غافالً عن قصد 

التوطّن، فإّن ذلك املكان يكون وطناً له أيضاً.

التوطّن س أأأ :1 ة  قصدا  مكاٍن  إىل  والديه  مع  الولد  ذهب  إذا 

له،  وطناً  املكان  ذلك  يعّد  فال  التوطّن،  عدم  قاصداً  كان  فإن  فيه، 

حتّى لو كان يف عيلولتها.

إذا س أأأ :1 ة  لوالديه،  تبعاً  مكاٍن  يف  التوطّن  قصد  الذي  الولد 

رجع عن قصده بعد مّدة )شهٍر أو شهرين مثالً) فا مل يخرج من 

ذلك املكان، ال يتحّقق اإلعراض ويصيّل متاماً.

اإلعراض عن ا وطن	 

عريفٌّ، س أأأ :1 ة  أمٌر  الوطن)  )كتحّقق  الوطن  عن  اإلعــراض 

ومعناه أن يخرج الشخص من وطنه عازماً عىل عدم الرجوع إليه 

للسكن فيه.

اتّخاذيّاً)، س أأأ :1 ة  أم  أصليّاً  أكان  )سواٌء  وطنه  عن  أعرض  من 

كلّا أراد الذهاب إليه يصيّل فيه قرصاً، سواٌء أكان لديه ملٌك هناك 
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قطَع  املكان  ذلك  عىل  املرور  يوجب  ال  الصورة،  هذه  ويف  ال.  أم 

السفر، إاّل إذا نوى اإلقامة عرشة أيّاٍم.

يعترب القصد والنيّة يف تحّقق اإلعراض، فلو خرج من س أأأ :1 ة 

أربع سنواٍت أو خمٍس مثالً،  الوطن من دون قصد اإلعراض، ملّدة 

لو خرج  له. نعم  املكان وطناً  يبقى ذلك  من دون قصد اإلعراض، 

من وطنه ملّدة طويلًة جّداً، من قبيل أربعني أو خمسني سنًة، ومل 

الصورة، ال  املّدة، ففي هذه  إليه طوال هذه  الذهاب  بباله  يخطر 

يبعد أن يكون الرتك ملّدٍة طويلة بحكم اإلعراض، ويصيّل هناك قرصاً 

إذا مل ينِو اإلقامة عرشة أيّاٍم.

ولكّنه س لأأ :1 ة  الرجوع،  عدم  يقصد  ومل  وطنه  من  خرج  من 

يعلم أو لديه اطمئناٌن أنّه لن يرجع)1) للعيش هناك، فال يبعد أن 

هناك  فيصيّل  أيضاً،  اإلعراض  بحكم  واالطمئنان  العلم  هذا  يكون 

قرصاً.

تبعاً س أأأ :1 ة  األصيّل  وطنها  مكاٍن غري  تعيش يف  التي  الزوجة 

أو  علٌم  لديها  يكن  مل  إذا  وطنها،  عن  اإلعراض  تنِو  ومل  لزوجها، 

اطمئناٌن أنّها لن ترجع إىل وطنها إىل آخر عمرها، بل تحتمل ذلك، 

أو وفاته،  الزوج  االنفصال عن  قبيل  أثر حدٍث معنّيٍ من  ولو عىل 

للخارج من وطنه ثالث حاالت:   (1( 

باقية. فالوطنيّة  إلــيــه،  سريجع  بــأنـّـه  يعلم  أو  الــرجــوع  قــاصــداً  كــان  إذا   أ- 

اإلعــراض. فيتحّقق  يرجع،  لن  بأنّه  يعلم  أو  الرجوع  عدم  قاصداً  كان  إذا   ب- 

ج-  إذا مل يكن قد اتّخذ قراراً بشأن الرجوع أو عدمه، وليس لديه علٌم أيضاً يف هذا 

املجال، فالوطنيّة مستمرّة، إاّل إذا مىض أربعون أو خمسون سنًة، ومل يخطر بباله 

الرجوع إىل هناك خالل هذه املّدة.
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العودة حتّى مع وفاة  أّما لو كان قرارها عدم  فتصيّل هناك متاماً. 

الزوج أو االنفصال عنه، ففي هذه الحالة يتحّقق اإلعراض، وال يعّد 

ذلك املكان وطناً لها. 

2. قصد اإلقامة عشرة أيّام

أيّام، فيجب س أأأ :1 ة  اإلقامة يف مكاٍن عرشة  املسافر  إذا قصد 

أن يصيّل يف ذلك املكان متاماً، أّما لو بقي يف مكاٍن واحد عرشة أيّاٍم 

من دون قصٍد أو مرتّدداً فيصيّل قرصاً.

كان س أأأ :1 ة  ولكن  أيّاٍم،  عرشة  اإلقامة  اإلنسان  يقصد  مل  إذا 

لديه يقنٌي أو اطمئناٌن أنّه سيبقى عرشة أيّاٍم يف مكاٍن واحٍد، فيجب 

أن يصيّل متاماً. أّما لو كان لديه ظنٌّ فقط أنّه سيبقى، فيصيّل قرصاً.

يجب أن تكون أيّام اإلقامة العرشة متتاليًة ومتتابعًة، س أأأ :1 ة 

الصالة خاللها. فإذا  إنشاء سفٍر موجٍب لقرص  وأن ال يكون قاصداً 

عرشة  بعدها  يسافر  أن  عىل  أيّاٍم،  خمسة  مكاٍن  يف  اإلقامة  قصد 

فراسخ ويرجع، ثّم يقيم خمسة أيّاٍم أخرى، فال يتحّقق قصد اإلقامة 

ويصيّل قرصاً من البداية.

إذا كان حني قصد اإلقامة ناوياً الخروج من محلّها إىل س أأأ :1 ة 

ينايف  الخروج مبقداٍر ال  قاصداً  فإن كان  فراسخ)1)،  األربعة  ما دون 

الخروج خالل  أراد  لو  كا  أيّاٍم،  واحٍد عرشة  مكاٍن  يف  البقاء  عرفاً 

هذه املّدة مرّتني أو ثالثاً، عىل أن ال تزيد كّل مرٍّة عن نصف النهار 

كحدٍّ أقىص، فال يخّل بقصد اإلقامة ويصيّل متاماً.

أي قصد الخروج إىل ما دون املسافة الرشعيّة مقارن لقصد اإلقامة عرشة أيّام.  (1(
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املقصود بـ »اليوم« يف إقامة العرشة أيّاٍم معناه العريّف، س أأأ :1 ة 

شخٌص  وصل  إذا  لذلك،  وبناًء  غروبها.  إىل  الشمس  طلوع  من  أي 

اليوم  إىل غروب  فيه  اإلقامة  ونوى  الشمس،  عند طلوع  مكاٍن  إىل 

األوىل  الليلتني  يف  هناك  يتواجد  أن  يجب  وال  متاماً،  يصيّل  العارش، 

واألخرية.

بحكم س أأأ :1 ة  املتوّسطة  الليايل  أيّاٍم،  العرشة  إقامة  قصد  يف 

ميكنه  ال  مكاٍن  يف  اإلقامة  نوى  الذي  فالشخص  أيضاً،  أيّاٍم  العرشة 

الخروج منه يف الليايل مبقدار املسافة الرشعيّة.

إذا أراد املسافر اإلقامة أقّل من عرشة أيّاٍم )ولو بساعٍة س أأأ :1 ة 

واحدٍة)، فال يكفي لتحّقق قصد اإلقامة، ويصيّل قرصاً.

بعد س أأأ :1 ة  التام  عىل  يبقى  أيّاٍم،  عرشة  اإلقامة  قصد  من 

إكال العرشة ما دام يف ذلك املكان ومل يخرج منه، وال يحتاج إىل 

قصد إقامٍة جديدٍة.

يريد س لأأ :1 ة  مكاٍن  إىل  الشمس  بعد طلوع  إذا وصل شخٌص 

اليوم  شمس  طلوع  بعد  مييض  أن  فيجب  أيّاٍم،  عرشة  فيه  اإلقامة 

وصوله  عند  طلوعها  بعد  مىض  الذي  املقدار  نفس  عرش  الحادي 

األّول  اليوم  يف  وصل  فإذا  أيّاٍم.  العرشة  لتكتمل  اإلقامة  محّل  إىل 

إىل مكاٍن بعد طلوع الشمس بثالث ساعاٍت، وكان قاصداً البقاء يف 

ذلك املكان حتّى متيض ثالث ساعاٍت بعد طلوع الشمس من اليوم 

الحادي عرش، يصيّل فيه متاماً.
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واحــداً س أأأ :1 ة  ــاٍم  أيّ العرشة  إقامة  مكان  يكون  أن  يجب 

بنظر العرف، ومجرّد اتّصال مكانني )من قبيل مدينتني أو قريتني) 

ببعضها ال يكفي إذا مل يعّدا بنظر العرف مكاناً واحداً.

املدن س أأأ :1 ة  من  فيها  اإلقامة  قصد  التي  املدينة  كانت  إذا 

الكبرية التي تشتمل عىل أحياء متّصلٍة ببعضها، فعزمه عىل التنّقل 

بني أحيائها ال ينايف وحدة مكان اإلقامة.

يف صورة الشّك يف وحدة مكان اإلقامة يصيّل قرصاً.س أأأ :1 ة 

أمٍر س أأأ :1 ة  بتحّقق  مرشوطاً  مكاٍن  يف  اإلقامة  قصد  كان  إذا 

من  قرصاً،  ويصيّل  اإلقامة،  قصد  يتحّقق  فال  مظنوٍن،  أو  مشكوٍك 

أيّاٍم مرشوطاً مبجيء صديقه، يف حال  قبيل من جعل بقاءه عرشة 

أنّه ال يعلم أنّه سيأيت أم ال، أو حتّى يظّن أنّه سيأيت.

حصول س أأأ :1 ة  يحتمل  ولكّنه  أيّاٍم،  عرشة  اإلقامة  قصد  إذا 

مانعٍ يحول دون بقائه عرشة أيّاٍم، فإذا كان هذا االحتال ضعيفاً، 

وال يعتني به العقالء، فيتحّقق قصد إقامته ويصيّل متاماً، أّما إذا مل 

يكن االحتال ضعيفاً، وكان معتداً به عند العقالء فال يتحّقق قصد 

اإلقامة، ويصيّل قرصاً.

إذا قصد البقاء يف مكاٍن إىل يوٍم معنّيٍ )إىل آخر الشهر س أأأ :1 ة 

مثالً)، وكانت املّدة يف الواقع عرشة أيّاٍم، فتتحّقق اإلقامة حتّى لو مل 

يكن يعلم أنّها عرشة أيّاٍم، ويصيّل متاماً، وإن كان األحوط استحباباً 

الجمع بني القرص والتام.
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اإلثنني س أأأ :1 ة  كيوم  معنّيٍ  يوٍم  إىل  مكاٍن  يف  البقاء  قصد  إذا 

ذلك  إىل  املّدة  أّن  باعتقاد  أيّاٍم  اإلقامة عرشة  ونوى  أكرث)،  )ال  مثالً 

هذه  يف  فصالته  ذلك)،  من  أقّل  أنّها  حال  )يف  أيّاٍم  عرشة  الوقت 

الصورة قرٌص، وإذا التفت يف الوقت تجب إعادة الصالة، أّما خارج 

الوقت فيقيض عىل األحوط وجوباً.

، س أأأ :1 ة  معنّيٍ مكاٍن  يف  أيّاٍم  عرشة  اإلقامة  شخٌص  قصد  إذا 

أنّها  )يف حال  الفاليّن  اليوم  تكتمل يف  أيّاٍم  العرشة  مّدة  أّن  وتصّور 

أقّل من عرشة أيّاٍم)، ولكن كان من نيّته أنّه إذا كانت املّدة إىل ذلك 

اليوم أقّل من عرشة أيّاٍم، فسيبقى حتاً أيّاماً إضافيًّة أيضاً لتكتمل 

العرشة، ففي هذه الصورة يصيّل متاماً.

اإلقامة، س أأأ :1 ة  قصد  تحّقق  يف  رشطاً  ليس  بالصالة  اإلتيان 

فإذا قصدت الحائض أو النفساء اإلقامة عرشة أيّاٍم فقصدها صحيٌح 

ومعترٌب، واأليّام التي ال تصيّل فيها تحسب من العرشة.

اشتغاله س لأأ :1 ة  أثناء  أيّاٍم  عرشة  اإلقامة  املسافر  قصد  إذا 

بصالة القرص، فيجب أن يتّمها أربع ركعاٍت.

ا عدول عن قصد اإلقا ة	 

عدل س أأأ :1 ة  إذا  ــاٍم،  أيّ عرشة  اإلقامة  قصد  الــذي  املسافر 

يصيّل  أداًء،  رباعيٍّة  بفريضٍة  اإلتيان  قبل  فيه  ترّدد  أو  قصده  عن 

قرصاً. 

إذا صىّل فريضًة رباعيًّة س أأأ :1 ة  أيّاٍم،  اإلقامة عرشة  من قصد 

عن  عدل  لو  حتّى  املكان،  ذلك  يف  دام  ما  التام  عىل  يبقى  أداًء، 
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الصبح أو املغرب  أّما لو صىّل  أيّاٍم.  البقاء عرشة  قصده وقّرر عدم 

فقط ثّم عدل عن قصده، فيصيّل قرصاً.

بأّول س أأأ :1 ة  اإلتيان  أثناء  أيّــاٍم  عرشة  البقاء  عن  عدل  إذا 

فإذا  القرص،  أقّل من عرشٍة، يرجع إىل  البقاء  فريضٍة رباعيٍّة، وقّرر 

كان عدوله قبل الدخول يف الركعة الثالثة، يكمل صالته قرصاً. أّما لو 

كان بعد الدخول يف الركعة الثالثة وقبل الركوع، فاألحوط وجوباً أن 

يجلس ويكمل صالته قرصاً، ثّم يعيدها قرصاً أيضاً. وأّما لو كان قد 

دخل يف ركوع الركعة الثالثة، فصالته باطلٌة.

إذا قصد اإلقامة عرشة أيّاٍم، فنوى الصوم ثّم عدل عن س أأأ :1 ة 

قصده قبل اإلتيان بفريضٍة رباعيٍّة، فإن كان عدوله بعد الزوال، صّح 

صومه، أّما لو كان قبل الزوال، فصومه باطٌل.

من فاتته صالٌة رباعيٌّة بعد قصد اإلقامة، إذا عدل عن س أأأ :1 ة 

أداًء، فيأيت بالصلوات  قصده من دون أن يأيت بصالٍة رباعيٍّة أخرى 

الالحقة قرصاً. أّما الصالة الفائتة فيقضيها متاماً حتّى يف السفر.

نفس س أأأ :1 ة  يف  متاماً  الصالة  قىض  إذا  السابقة،  املسألة  يف 

القضائيّة  السفر، ثّم عدل عن اإلقامة، فيصيّل قرصاً، وهذه الصالة 

الرباعيّة ال تكفي لتصبح صلواته الالحقة متاماً.  

إذا عدل عن قصد اإلقامة بعد اإلتيان بصالٍة رباعيٍّة، س أأأ :1 ة 

ثّم علم أّن صالته كانت باطلًة، فوظيفته القرص.
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الصالة س أأأ :1 ة  وقت  انقضاء  بعد  اإلقامة  قصد  عن  عدل  إذا 

الرباعيّة، وشّك يف أنّه هل صىّل قبل انقضاء الوقت أم ال، فيجب أن 

يبني عىل أنّه صىّل متاماً، ويتّم يف صلواته الالحقة أيضاً.

إذا شّك بعد العدول عن قصد اإلقامة أنّه صىّل فريضًة س أأأ :1 ة 

رباعيًّة قبل العدول أم ال، فيصيّل قرصاً.

ا خروج  ن  حّل اإلقا ة	 

إذا أراد بعد تحّقق قصد اإلقامة أن يخرج من محلّها س لأأ :1 ة 

أقّل من أربعة فراسخ )ولو ملّدة يوٍم أو أزيد)، فال إشكال يف ذلك، 

وال يرّض بقصد اإلقامة.

أكان س أأأ :1 ة  )سواٌء  الخروج  اإلقامة عىل  تحّقق  بعد  إذا عزم 

ضمن العرشة أيّاٍم األوىل أم بعدها) إىل ما دون األربعة فراسخ، مع 

قصد الرجوع مجّدداً إىل محّل اإلقامة )بعنوان كونه مكان اإلقامة)، 

فيصيّل متاماً يف طريق الذهاب واإلياب، ويف املقصد ومحّل اإلقامة.

3. البقاء شهراً في مكاٍن من دون قصد اإلقامة

إذا بقي بعد السفر مثانية فراسخ ثالثني يوماً يف مكاٍن س أأأ :1 ة 

لنصف  )ولو  متاماً  يصيّل  الثالثني  اليوم  انقضاء  فبعد  مرتّدداً،  واحٍد 

يوٍم) ما دام مل يخرج من ذلك املكان.

املسافر الذي عزم عىل البقاء يف مكاٍن واحٍد أقّل من س أأأ :1 ة 

انتهاء املّدة املذكورة، وعزم  أيّاٍم، إذا عدل عن املغادرة بعد  عرشة 

مجّدداً عىل البقاء أقّل من عرشة أيّاٍم )أسبوعاً مثالً)، ثّم أخذ ميّدد 

الكيفيّة حتّى ينقيض شهٌر، ففي هذه الصورة، يعمل  بقاءه بنفس 
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كا مّر يف املسألة السابقة، فيصيّل متاماً من اليوم الحادي والثالثني 

وما بعده.  

يوماً س أأأ :1 ة  ثالثني  من  أقّل  مرتّدداً  واحٍد  مكاٍن  يف  بقي  من 

فيه  وبقي  آخر،  مكاٍن  إىل  ذهب  إذا  مثالً)،  يوماً  وعرشين  )مثانيٍة 

أيضاً أقّل من ثالثني يوماً مرتّدداً، وهكذا يف مكاٍن ثالٍث أيضاً، يصيّل 

يف األماكن الثالثة قرصاً. 

إىل س أأأ :1 ة  وصل  إذا  التالية:  بالكيفيّة  يوماً  الثالثون  يحسب 

مكاٍن عند طلوع الشمس، يصيّل متاماً بعد غروب اليوم الثالثني، أي 

يصيّل العشاء من اليوم الثالثني والصلوات الرباعيّة التي تليها متاماً. 

نفس  يف  يوماً  الثالثون  فتكتمل  الشمس،  طلوع  بعد  وصل  لو  أّما 

وقت وصوله من اليوم الحادي والثالثني. مبعنى أنّه إذا وصل بعد 

طلوع الشمس بساعٍة، تكتمل الثالثون يوماً بعد طلوع شمس اليوم 

الحادي والثالثني بساعٍة، فيصيّل الفرائض الرباعيّة بعد ذلك متاماً.

فيجب س أأأ :1 ة  يوماً،  تسعًة وعرشين  القمرّي  الشهر  كان  إذا 

أن يصيّل إىل اليوم التاسع والعرشين قرصاً، ويف اليوم الثالثني )أّول 

يوم من الشهر التايل) يجمع بني القرص والتام عىل األحوط وجوباً، 

ثّم يصيّل متاماً يف اليوم الحادي والثالثني وما بعده.

فإذا س أأأ :1 ة  عرفاً،  واحداً  يكون  أن  الرتديد  مكان  يف  يشرتط 

مثالً،  كمدينة طهران  واحٍد،  مكاٍن  يف  يوماً  الثالثني  من  أمىض جزًء 
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يجري حكم  فال  مثاًل،  كرج)1)  كمدينة  أخرى،  مدينٍة  آخر يف  وجزًء 

الرتديد ثالثني يوماً، ويبقى عىل القرص.

األربعة فراسخ، س أأأ :1 ة  ما دون  إىل  الرتديد  إذا خرج يف مّدة 

فإن كان خروجه مبقداٍر ال يتناىف عرفاً مع بقائه ثالثني يوماً يف مكاٍن 

لو  متاماً. كا  يوماً  الثالثني  انقضاء  بعد  فيصيّل  به،  يرّض  واحٍد، وال 

كثرياً،  يتكّرر خروجه  النهار)، ومل  كّل  )وليس  النهار  خرج جزًء من 

كأن يخرج ويرجع خالل الثالثني يوماً أربع أو خمس مرّاٍت، ويبقى 

يف كّل مرٍّة ثالث أو أربع ساعاٍت.

من بقي يف مكاٍن ثالثني يوماً من دون قصد اإلقامة، س أأأ :1 ة 

أن  فيجب  اإلقامة،  نوى  كمن  والثالثني  الحادي  اليوم  من  فيكون 

يصيّل متاماً بعد إمتام اليوم الثالثني. وإذا أراد أن يخرج إىل ما دون 

املسافة الرشعيّة، تجري عليه نفس األحكام التي تقّدمت يف مبحث 

إقامة العرشة أيّاٍم. فعىل سبيل املثال، إذا أراد الخروج إىل ما دون 

فيه  ويبقى  يوماً،  ثالثني  البقاء  مكان  إىل  والرجوع  فراسخ  األربعة 

من دون قصد اإلقامة، فيصيّل متاماً يف طريق الذهاب واإلياب ويف 

املقصد ويف املكان الذي رجع إليه.

واحٍد س لأأ :1 ة  مكاٍن  يف  البقاء  بعد  التام  وظيفته  كانت  من 

الرشعّي،  السفر  بقصد  املكان  ذلك  من  خرج  إذا  يوماً،  ثالثني 

فاألحوط وجوباً إّما أن يجمع بني القرص والتام يف املسافة الفاصلة 

بني محّل إقامة الثالثني يوماً وحّد الرتّخص، أو يؤّخر صالته ويقرّص.

»كرج« مدينٌة قريبٌة من طهران.  (1(
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حكم النوافل في السفر

ال يجوز اإلتيان بنوافل صاليت الظهر والعرص يف السفر س أأأ :1 ة 

الذي تكون الصالة فيه قرصاً )ولو بقصد الرجاء).

ال إشكال يف اإلتيان بنافلة العشاء )الوترية) يف السفر س أأأ :1 ة 

بقصد الرجاء وبأمل الثواب.

املسافر س أأأ :1 ة  عن  تسقط  التي  اليوميّة  الصلوات  نوافل 

مرشوعٌة ومستحبٌّة ملن قصد اإلقامة عرشة أيّاٍم، والصوم املستحّب 

مستحبٌّ له أيضاً.

التخيري، س أأأ :1 ة  أماكن  يف  متاماً  يصيّل  أن  املكلّف  أراد  إذا 

فيمكنه اإلتيان بالنوافل اليومية أيضاً.

الصبح س أأأ :1 ة  نافلتا  وال  الليل  نافلة  املسافر  عن  تسقط  ال 

واملغرب.

الصلوات املستحبّة األخرى ـ غري النوافل اليوميّة ـ من س أأأ :1 ة 

فضيلٍة)،  وذات  جّداً  مهّمٌة  صالٌة  )وهي  الطيّار  جعفر  صالة  قبيل 

كيوم  خاّصٍة  أيّاٍم  يف  الواردة  والصلوات   Q الزمان إمام  وصالة 

الجمعة ال تسقط عن املسافر.

حكم الصالة تماماً في مكان وجوب القصر

املسافر الذي يعلم بوجوب قرص الصالة يف السفر إذا س أأأ :1 ة 

توفّرت رشوطه، ويعلم أيضاً أّن سفره واجٌد لتلك الرشائط، إذا صىّل 
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أم  الوقت  أكان يف  سواٌء  إعادتها قرصاً  باطلٌة، وتجب  فصالته  متاماً 

خارجه.

املسافر الذي ال يعلم بوجوب قرص الصالة يف السفر، س أأأ :1 ة 

فال  قارصاً)1)،  جاهالً  كان  فإن  وظيفته،  خالف  عىل  متاماً  صىّل  إذا 

تجب عليه اإلعادة وال القضاء بعد العلم بالحكم.

يف فرض املسألة السابقة، إذا كان جاهالً مقرّصاً)2)، فقد س أأأ :1 ة 

العلم  بعد  ـ  عليه  وتجب  الحكم،  تعلّم  يف  تقصريه  بسبب  عىص 

بالحكم ـ إعادة الصالة يف الوقت وقضاؤها خارجه.

إذا كان يعلم حكم الصالة يف السفر، ولكن صىّل متاماً س للأ :1 ة 

ـ  الصورة  هذه  يف  ـ  وجوباً  فاألحوط  الحكم،  بخصوصيّات  لجهله 

اإلعادة إذا التفت يف الوقت، والقضاء إذا التفت خارجه. كا لو كان 

يعلم أّن الصالة يف السفر قرٌص، ولكّنه صىّل متاماً لجهله أّن وظيفته 

اإلتيان  قبل  ثّم عدل عن قصده  أيّاٍم  إقامة عرشة  إذا قصد  القرص 

بفريضٍة رباعيٍّة.

ولكّنه س ألأ :1 ة  السفر،  يف  الصالة  يعلم حكم  املسافر  كان  إذا 

صىّل متاماً لجهله باملوضوع، فيجب أن يعيد الصالة، من قبيل ما لو 

كان يعلم أّن وظيفة املسافر الصالة قرصاً، وقصد الذهاب إىل مكاٍن 

يبعد مثانية فراسخ، ولكّنه يعتقد أّن املسافة إىل هناك سبعة فراسخ، 

فصىّل متاماً، يف حال أّن وظيفته الواقعيّة هي القرص.

الجاهل القارص هو من ال يعلم بجهله، أو يعلم بجهله ولكن ال يجد سبياًل لرفعه.  (1(

الجاهل املقرّص هو امللتفت إىل جهله، ويعرف أيضاً سبل رفع جهالته، ولكّنه يقرّص يف   (2(

تعلّم األحكام.
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أنّه س ألأ :1 ة  أو نيس  الصالة قرصاً  املسافر  أّن وظيفة  إذا نيس 

مسافٌر وصىّل متاماً، فإن تذكّر داخل الوقت تجب عليه اإلعادة، فإن 

الوقت فال يجب  التفت خارج  أّما لو  القضاء،  مل يُعد فيجب عليه 

القضاء.

إذا س ألأ :1 ة  القرص،  املسافر  وظيفة  أّن  يعلم  ال  الذي  املسافر 

فاتته الصالة والتفت إىل الحكم بعد خروج الوقت، فيجب أن يقيض 

صالته قرصاً.

يف مفروض املسألة السابقة، إذا قىض الصالة الفائتة)1) س ألأ :1 ة 

التفت إىل الحكم، فإن كان جاهالً قارصاً، فال تجب عليه  ثّم  متاماً 

اإلعادة.

أنّه س ألأ :1 ة  أو نيس  الصالة قرصاً  املسافر  أّن وظيفة  إذا نيس 

للركعة  القيام  قبل  وتذكّر  التام،  بقصد  الصالة  يف  ورشع  مسافٌر 

الثالثة، فيكمل صالته ركعتني، وتقع صحيحًة، وإذا تذكّر بعد القيام 

للركعة الثالثة وقبل الركوع، فيجب أن يجلس ويسلّم.

يف مفروض املسألة السابقة، إذا تذكّر بعد الدخول يف س ألأ :1 ة 

الوقت أم  الثالثة، فصالته باطلٌة، سواٌء أكان يف سعة  الركعة  ركوع 

يف ضيقه، حتّى لو مل يبَق من الوقت ما يكفي لركعٍة واحدٍة أيضاً، 

وتجب عليه اإلعادة أو القضاء.

الصالة الواجبة التي مل يأِت بها يف وقتها املعنّي.  (1(
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حكم الصالة قصراً في مكان وجوب التمام

املسافر الذي وظيفته الصالة متاماً، إذا صىّل قرصاً عىل س ألأ :1 ة 

العلم  بني  الحكم  هذا  فرق يف  وال  باطلٌة.  فصالته  وظيفته،  خالف 

الذي  املورد  إاّل يف  املوضوع،  أو  بالحكم  والجهل  والنسيان  والعمد 

سيأيت يف املسألة الالحقة. 

إذا س ألأ :1 ة  أيّاٍم،  عرشة  مكاٍن  يف  اإلقامة  يريد  الذي  املسافر 

الجهل  صورة  يف  أّما  صحيحٌة،  فصالته  بالحكم،  لجهله  قرصاً  صىل 

باملوضوع أو النسيان، فصالته باطلٌة وتجب إعادتها.

من كانت وظيفته التام، كاملسافر الذي قصد اإلقامة س ألأ :1 ة 

بالحكم  جهالً  أو  نسياناً  القرص  بنيّة  بالصالة  رشع  إذا  أيّاٍم،  عرشة 

من  به  يخرج  الذي  بالتسليم)1)  اإلتيان  قبل  والتفت  املوضوع،  أو 

الصالة، فيجب أن يكمل صالته متاماً وتصّح.

مسائل متفرّقٌة

املكان س لأأ :1 ة  يف  أو  وطنه  يف  الصالة  وقت  أّول  يف  كان  من 

فإذا  أن يصيّل،  أيّاٍم وسافر من دون  اإلقامة عرشة  فيه  الذي قصد 

أراد أن يصيّل يف السفر، فيجب أن يصيّل قرصاً. 

تسليٌم  ـ  وبركاته«  الله  ورحمة  النبّي  أيّها  عليك  »السالم  وهو:  ـ  األّول  التسليم   (1(

مستحّب، وال يخرج به من الصالة. أّما التسليم الثاين ـ أي »السالم علينا وعىل عباد 

ـ  الله وبركاته«  »السالم عليكم ورحمة  ـ وهو  الثالث  التسليم  أو  ـ  الصالحني«  الله 

فيوجبان الخروج من الصالة.
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ثّم س أأأ :1 ة   ، يصلِّ ومل  مسافراً  الصالة  وقت  أّول  يف  كان  من 

وصل إىل وطنه أو محّل اإلقامة، فيجب عليه أن يصيّل متاماً.

، وبعد س أأأ :1 ة  من كان مسافراً يف أّول وقت الصالة ومل يصلِّ

وصوله إىل وطنه أو محّل اإلقامة فاتته الصالة، فيجب أن يقضيها 

متاماً. 

محّل س أأأ :1 ة  يف  أو  الوطن  يف  الصالة  وقت  أّول  يف  كان  من 

اإلقامة، ثّم سافر وفاتته الصالة يف السفر، فيجب أن يقضيها قرصاً.

املکرّمة س أأأ :1 ة  )مّكة  األربعة  التخيري  أماكن  يف  املسافر 

يف  يتخرّي  الحسينّي)  والحائر  الكوفة  ومسجد  املنّورة  واملدينة 

كان  وإن  أفضل،  والتام  والتام.  القرص  بني  الرباعيّة  الفرائض 

األحوط استحباباً القرص.

يجري حكم التخيري يف مدينتي مّكة املکرّمة واملدينة س أأأ :1 ة 

ومسجد  الحرام  باملسجد  يختّص  وال  بكاملها،  الحاليّتني  املنّورة 

النبّي )صىّل الله عليه وآله وسلّم)، ولكن األحوط استحباباً االقتصار 

عىل املسجدين.

أّما س أأأ :1 ة  الكوفة،  مبسجد  التخيري  حكم  يختّص  الكوفة،  يف 

مدينة الكوفة فاألحوط وجوباً عدم جريان حكم التخيري فيها.

حكم التخيري يف الحائر الحسينّي يقترص عىل ما تحت س أأأ :1 ة 

 ،Q القبّة واملكان الذي يصدق عليه أنّه عند قرب اإلمام الحسني

وال يشمل األروقة والصحن املطّهر عىل األحوط وجوباً.
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، فيمكن س أأأ :1 ة  التخيري يف األماكن األربعة املذكورة استمراريٌّ

للمسافر إمتام ما شاء من الفرائض الرباعيّة، وقرص ما شاء منها.

أماكن س أأأ :1 ة  يف  سهواً)  أو  )عمداً  الصالة  املكلَّف  فاتت  إذا 

األماكن، فاألقوى أن يقضيها  تلك  التخيري، وأراد أن يقضيها يف غري 

قرصاً، ولو أراد قضاءها يف تلك األماكن، فاألحوط وجوباً أن يقضيها 

قرصاً. 

حكم التخيري يف األماكن األربعة ال يشمل الصوم، فال س لأأ :1 ة 

ميكن للمسافر أن يصوم شهر رمضان فيها. 

صالة القضاء

لها س أأأ :1 ة  املعنّي  الوقت  يف  اليوميّة  الفريضة  يصلِّ  مل  من 

أّن صالته  الوقت  خروج  بعد  التفت  أو  جهالً،  أو  نسياناً  أو  عمداً 

باطلٌة، فيجب عليه قضاؤها.

قبيل س أأأ :1 ة  من  ـ  اليوميّة  غري  الواجبة  بالصالة  يأِت  مل  من 

صالة اآليات ـ يف وقتها، فيجب عليه قضاؤها.

من س أأأ :1 ة  متيّقناً  املكلّف  كان  إذا  الصالة  قضاء  يجب  إّنا 

تركها أو من بطالنها، أّما يف صورة الشّك أو الظّن بالرتك أو البطالن، 

فال يجب قضاؤها.

الصالة، س أأأ :1 ة  إغاٍء يف متام وقت  املكلّف يف حالة  كان  إذا 

فال يجب قضاؤها، إاّل إذا كان اإلغاء بفعله فيجب حينئٍذ قضاؤها 

عىل األحوط وجوباً.
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قضاء س أأأ :1 ة  عليه  يجب  ال  اإلسالم،  اعتنق  الذي  املسلم  غري 

الصلوات التي فاتته قبل إسالمه، أّما املرتّد ـ وهو املسلم الذي رجع 

عن إسالمه ـ فيجب عليه بعد التوبة أن يقيض الصلوات التي فاتته 

حال ارتداده.

متام س أأأ :1 ة  يف  نفساء  أو  حائضاً  املرأة  تكون  التي  الصلوات 

وقتها ال يجب قضاؤها.

ال تجب املبادرة فوراً إىل قضاء الصلوات الفائتة، نعم س أأأ :1 ة 

ال يجوز التهاون واملسامحة يف ذلك.  

من صىّل من دون الطهارة من الحدث جهالً باملوضوع س أأأ :1 ة 

ومل  مجنٌب  بأنّه  جاهالً  كان  من  قبيل  من  الرشعّي،  بالحكم  أو 

يغتسل، أو صىّل بالغسل أو الوضوء الباطلني، فيجب عليه قضاؤها.

كانت س أأأ :1 ة  فلو  فاتت،  كا  الفائتة  الصالة  قضاء  يجب 

حتّى  متاماً  يقضيها  أن  فيجب  وفاتته،  متاماً  الصالة  املكلّف  وظيفة 

يف السفر، ولو فاتته صلواٌت رباعيٌّة يف السفر )حيث تكون وظيفته 

القرص)، فيجب أن يقضيها قرصاً حتّى لو مل يكن يف السفر. 

الليل س لأأ :1 ة  من  وقٍت  أّي  يف  الواجبة  الصالة  قضاء  ميكن 

والنهار، وال يجب قضاء صالة الصبح ـ مثالً ـ يف وقت صالة الصبح 

وقضاء صالة الظهر يف وقت صالة الظهر.

املعيار يف قضاء الصالة آخر الوقت، فإذا كان يف آخر س أأأ :1 ة 

وقت الصالة التي فاتته مسافراً، فيجب أن يقضيها قرصاً، حتّى لو 
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الوقت مسافراً،  الوقت يف وطنه. وإذا مل يكن يف آخر  أّول  كان يف 

فيقضيها متاماً، حتّى لو كان يف أّول الوقت مسافراً.

ال تجب مراعاة الرتتيب بني الصلوات القضائيّة، إاّل يف س أأأ :1 ة 

قضاء صاليت الظهر والعرص من اليوم الواحد، وقضاء صاليت املغرب 

والعشاء من اليوم الواحد.

االكتفاء س أأأ :1 ة  ميكنه  الفائتة،  صلواته  عدد  يعرف  ال  من 

بالقدر املتيّقن فوته.

أداء س أأأ :1 ة  عىل  الفائتة  الصلوات  قضاء  تقديم  يجب  ال 

الصلوات الحارضة، ولكن األحوط وجوباً ملن عليه صالٌة فائتٌة واحدٌة 

فقط أن يقضيها أّوالً، خصوصاً إذا كانت فائتة نفس ذلك اليوم.

بالنوافل س أأأ :1 ة  يأيت  أن  قضائيٌّة  صلواٌت  عليه  ملن  يجوز 

والصلوات املستحبّة.

يستحّب قضاء النوافل اليوميّة.س أأأ :1 ة 

صالة االستئجار

الصالة س أأأ :1 ة  قبيل  من  فائتٌة  عباداٌت  امليّت  عىل  كان  إذا 

والصوم، فيجوز استئجار من يقضيها بالنيابة عنه، كا يجوز التربّع)1) 

بقضائها عنه، وتفرغ ذّمة امليّت باإلتيان بها.

امليّت يف مقابل أجرٍة س أأأ :1 ة  نيابًة عن  بها  التي يؤىت  الصالة 

تسّمى: الصالة االستئجاريّة.

القضاء مّجاناً ومن دون مقابل.  (1(
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باستئجار من يقيض صلواته س أأأ :1 ة  امليّت قد أوىص  إذا كان 

عن  زاد  ما  أّما  الرتكة،  ثلث  مبقدار  بوصيّته  العمل  فيجب  الفائتة، 

الثلث فيحتاج إىل إذن الورثة.

من استؤجر لقضاء صلوات ميٍّت، ال يجب عليه تعيني س لأأ :1 ة 

مجملٍة  بصورٍة  تشخيصه  يكفي  بل  الخصوصيّات،  ذكر  مع  امليّت 

وكلّيٍّة. فعىل سبيل املثال، من استؤجر لقضاء الصالة عن شخصني، 

إذا نوى الصالة عن امليّت الذي استؤجر عنه أّوالً كفى.

اإلتيان س أأأ :1 ة  قبيل  )من  خاّصاً  رشطاً  املؤّجر  يضع  مل  إذا 

اإلتيان  هو  األجري  عىل  فالواجب  املسجد)،  يف  أو  جاعًة  بالصالة 

بالصلوات بواجباتها فقط.

أن يكون األجري من س أأأ :1 ة  االستئجاريّة  الصالة  ال يشرتط يف 

نفس جنس امليّت، مبعنى أنّه يجوز لكلٍّ من الرجل واملرأة أن يقيض 

الصلوات الفائتة عن الرجل واملرأة، سواٌء أكان أجرياً أم متربّعاً. 

جهة س أأأ :1 ة  من  وظيفته  وفق  يعمل  أن  النائب  عىل  يجب 

فيجب  امرأٍة،  لقضاء صلوات  رجٌل  استؤجر  فإذا  واإلخفات،  الجهر 

عليه الجهر يف الحمد والسورة يف صلوات الصبح واملغرب والعشاء.

يكون س أأأ :1 ة  أن  يجب  صالته،  قضاء  يف  امليّت  عن  النائب 

واجداً للرشوط التالية:

العلم مبسائل وأحكام الصالة عن اجتهاٍد أو تقليٍد صحيٌح.. 1

االطمئنان بإتيانه الصالة عىل الوجه الصحيح.. 2
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أن ال يكون من ذوي األعذار، فمن يصيّل من جلوس ـ مثالً ـ . 3

ال ميكن أن يكون أجرياً لقضاء صلوات امليّت.

قضاء صالة الوالدين

يجب عىل الولد الذكر األكرب قضاء ما فات والده من س أأأ :1 ة 

الصالة، واألحوط وجوباً قضاؤها عن الوالدة أيضاً.

األحوط س أأأ :1 ة  عىل  يجب  أصالً  يصلّيا  مل  اللذين  واألّم  األب 

عىل الولد الذكر األكرب قضاء صالتها. 

الذكور س أأأ :1 ة  األوالد  أكرب  هو  األكرب  الذكر  بالولد  املقصود 

األحياء حال وفاة الوالد والوالدة، سواٌء أكان بالغاً أم ال. 

إذا كان أكرب أوالد امليّت بنتاً، والولد الثاين ذكراً، فقضاء س أأأ :1 ة 

صلوات األب عىل الولد الذكر األكرب، أي الولد الثاين. وكذلك صلوات 

األّم عىل األحوط.

إذا قىض شخٌص آخر )غري الولد الذكر األكرب) صلوات س أأأ :1 ة 

الوالدين، تسقط عن الولد الذكر األكرب.

يجب عىل الولد الذكر األكرب قضاء القدر املتيّقن من س لأأ :1 ة 

بفوات يشٍء  الوالدين، ويف صورة عدم علمه  الفائتة عن  الصلوات 

هذا  يف  والسؤال  الفحص  يجب  وال  عليه،  فال يشء  صلواتها،  من 

املجال.

يجب عىل الولد الذكر األكرب قضاء صلوات والديه بأّي س أأأ :1 ة 

صورة ممكنة، فإن عجز عن قضائها، فال تكليف عليه.
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من كان عليه قضاء صالٍة عن نفسه، ويف ذّمته قضاء س أأأ :1 ة 

صلوات والديه أيضاً، يتخرّي يف تقديم أيّها يشاء، فيمكنه االشتغال 

بقضاء ما يشاء منها أّوالً.

إذا مات الولد الذكر األكرب بعد موت والده ووالدته، س أأأ :1 ة 

فال يجب قضاء صالة الوالدين عىل غريه من األوالد اآلخرين.

صالة اآليات

وكسوف  الزلزلة  قبيل  من  العجيبة،  الطبيعيّة  الظواهر  بعض 

والربق،  والرعد  املخيفة  والعواصف  القمر،  وخسوف  الشمس 

  الله وبعظمة  القيامة،  يوم  بعالمات  دامئاً  اإلنسان  تذكّر  آياٌت 

كّل  مصدر  هو  الذي  الله  إىل  التوّجه  األوقات،  هذه  يف  وقدرته. 

واالضطراب  القلق  يبّدل  اآليات«  »صالة  بركعتي  واإلتيان  قّوة، 

يف  ونظامه    الله بتدبري  اإلنسان  ويذكّر  طأمنينٍة،  إىل  والخوف 

الخرافات.  إىل  الجنوح  مقابل  يف  التوحيد  روح  ويقّوي  مخلوقاته، 

»الظاهرة«  من  اإلنسان  ذهن  لنقل  وسيلٌة  الركعتني  بهاتني  اإلتيان 

الظاهرة«. »خالق  إىل 

تجب صالة اآليات عند حصول أحد األسباب األربعة س أأأ :1 ة 

التالية: 

كسوف الشمس ولو بعضها مها كان قليالً.. 1

خسوف القمر، ولو بعضه مها كان قليالً.. 2

الزلزلة.. 3
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كّل حدٍث ساويٍّ مخوٍف عند غالب الناس، كالرياح السوداء . 4

أو الحمراء أو الصاعقة.

والخسوف س أأأ :1 ة  الكسوف  غري  يف  ـ  اآليات  صالة  تجب  ال 

والزلزلة ـ إاّل إذا كانت اآلية مخّوفًة ألكرث الناس. أّما غري املخّوفة أو 

التي يخاف منها بعض الناس فال توجب صالة اآليات.

إذا تكّرر السبب املوجب لصالة اآليات أكرث من مرٍّة، س أأأ :1 ة 

فتجب لكّل واحدة منها صالة آياٍت مستقلٌّة.

تجب صالة اآليات لكّل زلزلٍة سواٌء أكانت شديدًة أم س أأأ :1 ة 

خفيفًة، حتّى للهزّة االرتداديّة إذا كانت تعّد زلزلًة مستقلًّة.

يختّص وجوب صالة اآليات باألشخاص املتواجدين يف س أأأ :1 ة 

مكان اآلية أثناء وقوعها.

الطرق س أأأ :1 ة  بإحدى  اآليات  لصالة  املوجبة  الحوادث  تثبت 

الثالثة التالية:

أن يشعر اإلنسان بها بنفسه.. 1

من أّي طريٍق موجٍب للعلم أو االطمئنان.. 2

شهادة شاهدين عدلني.. 3

وقت صالة اآليات

وقت وجوب صالة اآليات يف الكسوفني من حني رشوع س لأأ :1 ة 

تأخريها إىل حني األخذ يف  عدم  باالحرتاق، واألحوط وجوباً  القرص 

االنجالء. 
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إذا أّخر املكلّف صالة اآليات حتّى بدأ قرص الشمس س أأأ :1 ة 

أو القمر باالنجالء، فيجب أن يأيت بالصالة بقصد القربة، من دون 

متام  إىل  أّخرها  ولو  الذّمة)،  يف  ما  )بقصد  القضاء  أو  األداء  نيّة 

االنجالء، فيجب أن يأيت بها بنيّة القضاء.

)من س أأأ :1 ة  ذلك  ونحو  والربق  الرعد  أو  الزلزلة  وقوع  عند 

األمور التي تستغرق وقتاً قصرياً)، األحوط وجوباً املبادرة فوراً لصالة 

دون  العمر من  آخر  إىل  بها  اإلتيان  عليه  فيجب  أّخر  فإن  اآليات، 

قصد األداء والقضاء )بقصد ما يف الذّمة).

عن س أأأ :1 ة  معيّنٍة  منطقٍة  يف  الــزالزل  رصد  مركز  أعلن  إذا 

وقوع هزّاٍت أرضيٍّة خفيفٍة ال تُدرك إاّل عرب األجهزة، ومل يشعر بها 

الناس الذين يعيشون يف تلك املنطقة، فال تجب صالة اآليات.

متام س أأأ :1 ة  إىل  أصالً  الخسوف  أو  بالكسوف  يعلم  مل  من 

لو  أّما  اآليات،  كلّه، يجب قضاء صالة  القرص  فإذا احرتق  االنجالء، 

احرتق جزٌء منه فقط، فال يجب القضاء. 

يأِت س أأأ :1 ة  ومل  وقتها  يف  والخسوف  بالكسوف  علم  من 

بصالة اآليات )ولو نسياناً)، يجب عليه قضاؤها حتّى لو مل يحرتق 

كّل القرص.

إذا علم باآلية )غري الكسوف والخسوف) يف وقتها، ومل س أأأ :1 ة 

يأِت بصالة اآليات ـ ولو نسياناً ـ فيجب أن يأيت بها، أّما إذا مل يعلم 

اإلتيان  وجوباً  فاألحوط  انقضائها،  بعد  بها  وعلم  وقتها،  يف  باآلية 

بصالتها.
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كيفيّة صالة اآليات

خمسة س أأأ :1 ة  منها  واحــدٍة  كّل  يف  ركعتان،  اآليات  صالة 

ركوعاٍت وسجدتان. وميكن اإلتيان بها بعّدة صوٍر:

الصورة األوىل: يأيت يف كّل ركعٍة بالحمد وسورٍة كاملٍة خمس 	 

وسورًة  الحمد  يقرأ  اإلحرام،  وتكبرية  النيّة  فبعد  مّراٍت. 

الحمد  ويقرأ  الركوع  من  رأسه  يرفع  ثّم  يركع،  ثّم  كاملًة، 

وسورًة، ثّم يأيت بالركوع الثاين، ثّم يرفع رأسه منه، وهكذا 

إىل خمس ركوعاٍت، ثّم ينزل إىل السجود، فيأيت بسجدتني، 

وينهض بعدها لإلتيان بالركعة الثانية بنفس كيفيّة األوىل، 

وبعد السجدتني، يتشّهد ويسلّم.

مّرًة 	  وسورًة  الحمد  األوىل  الركعة  يف  يقرأ  الثانية:  الصورة 

النيّة  فبعد  أجــزاٍء،  خمسة  إىل  السورة  فيقّسم  واحــدًة، 

وتكبرية اإلحرام يقرأ الحمد وجزًء من السورة )آيًة أو أقّل 

أو أكرث)، ثّم يركع وبعد القيام من الركوع، يقرأ جزًء آخر 

من السورة فقط، من دون أن يقرأ الحمد، ويكمل هكذا إىل 

أن يقرأ الجزء األخري من السورة ـ التي جّزأها ـ قبل الركوع 

ينهض  ثّم  يأيت بسجدتني،  الخامس،  الركوع  الخامس. وبعد 

ويأيت بالركعة الثانية بنفس الكيفيّة، ويتشّهد ويسلّم.

الله س أأأ :1 ة  »بسم  بالبسملة  االجتزاء  عدم  وجوباً  األحوط 

الرحمن الرحيم« بعنوان جزٍء من السورة، والركوع بعده.
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كّل ما هو واجٌب أو مستحٌب يف الفرائض اليوميّة له س أأأ :1 ة 

نفس الحكم يف صالة اآليات، ولكن يف صالة اآليات يقال بدالً من 

األذان واإلقامة: »الصالة« ثالث مرّاٍت برجاء تحصيل الثواب.

يستحّب بعد الركوع الخامس والعارش أن يقال: »سمع س لأأ :1 ة 

الله ملن حمده«، كا يستحّب التكبري قبل كّل ركوٍع وبعده، ولكّن 

التكبري بعد الركوعني الخامس والعارش ليس مستحبّاً.

الثاين والرابع والسادس س أأأ :1 ة  الركوع  القنوت قبل  يستحّب 

الركوع  قبل  فقط  واحٍد  بقنوٍت  اإلتيان  ويكفي  والعارش،  والثامن 

العارش.

الشّك في صالة اآليات

إذا شّك بني الركوع الرابع والخامس، فإن حصل الشّك س أأأ :1 ة 

حصل  لو  أّما  آخر،  بركوٍع  يأيت  أن  فيجب  للسجود،  االنحناء  قبل 

بعده، فال يعتني بشّكه.

كّل واحٍد من ركوعات صالة اآليات ركٌن، تبطل الصالة س أأأ :1 ة 

بزيادته أو نقصانه عمداً أو سهواً. 

أن س أأأ :1 ة  فيجب  بها  أىت  التي  اآليات  ببطالن صالة  علم  إذا 

يعيدها إذا كان يف الوقت، وأن يقضيها إذا كان خارجه.
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صالة عيدي الفطر واألضحى

حضور س أأأ :1 ة  زمن  يف  واألضحى  الفطر  عيدي  صالة  تجب 

املعصوم Q، وتجب إقامتها جاعًة. أّما يف العرص الحارض )زمن 

الغيبة الكربى) فمستحبٌّة.

وقت صالة عيدي الفطر واألضحى من طلوع الشمس س أأأ :1 ة 

يوم العيد إىل الظهر.

ترتفع س أأأ :1 ة  أن  بعد  األضحى  عيد  صالة  إقامة  يستحّب 

ارتفاع  بعد  فيستحّب  الفطر،  عيد  لصالة  بالنسبة  أّما  الشمس، 

الشمس أن يفطروا ويخرجوا الفطرة أّوالً، ثّم يقيموا صالة العيد.

يف س أأأ :1 ة  يجب  ركعتان،  واألضحى  الفطر  عيدي  صــالة 

كّل  بعد  تكبرياٍت،  خمس  ـ  والسورة  الحمد  بعد  ـ  األوىل  الركعة 

ثّم بعد  الخامس ويركع،  القنوت  بعد  أيضاً  يكرّب  ثّم  تكبريٍة قنوٌت، 

السجدتني ينهض للركعة الثانية، فيقرأ الحمد والسورة، ويكرّب أربع 

تكبرياٍت، بعد كّل تكبريٍة قنوٌت، ثّم يكرّب التكبرية الخامسة ويركع، 

ويتّم الصالة.

الفطر س أأأ :1 ة  عيدي  صالة  يف  القراءة  يف  الجهر  يستحّب 

واألضحى. 

نعم س لأأ :1 ة  مخصوصٌة،  ســورٌة  العيد  صالة  يف  يشرتط  ال 

األفضل أن يقرأ يف الركعة األُوىل سورة »الشمس«، ويف الثانية سورة 

سورة  الثانية  ويف  »األعىل«،  سورة  األُوىل  يف  يقرأ  أو  »الغاشية«، 

»الشمس«.
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يجزي يف قنوت صالة عيدي الفطر واألضحى كّل ذكٍر س أأأ :1 ة 

الثواب:  تحصيل  برجاء  الدعاء  هذا  قراءة  األفضل  ولكّن  ودعاٍء. 

»اَللّهّم أهَل الِكربياِء و الَعظمِة، و أهَل الجوِد و الَجربوِت، و أهَل 

العفِو و الرحمِة، و أهَل التقوى و املَغفرة، أسألَك بحقِّ هذا اليوم 

الذي َجَعلتَه للمسلمني عيداً، و ملحّمٍد صىّل االله عليه و آلِه ُذخراً 

و رَشَفاً و كراَمًة و َمزيداً، أن تصيّلَ عىل محّمٍد و آل محّمٍد، و أن 

تُْدِخلَني يف كلِّ خريٍ أدخلَت فيه محّمداً و آَل ُمحّمٍد، و أّن تخرَجني 

و  عليه  صلواتُك  محّمٍد،  آَل  و  محّمداً  منه  أخرجَت  سوٍء  كلِّ  ِمْن 

عليهم، اَللّهّم إيّن أسألَُك خرْيَ ما سألََك به عباُدك الصالحون، و أعوُذ 

بَك مّا استعاَذ منه عباُدك املُخلَصون«.

أدعية س أأأ :1 ة  قــراءة  يف  اإلطالة  أو  االختصار  يف  إشكال  ال 

قنوتات صالة العيد، ولكن ال يجوز إنقاص عددها أو زيادته.

قنوتاتها، س أأأ :1 ة  أو  العيد  صالة  تكبريات  يف  املصيّل  شّك  إذا 

أنّه  فإن مل يكن قد تجاوز املحّل، يبني عىل األقّل، وإذا تبنّي الحقاً 

أىت بها فال إشكال يف ذلك.

فصالته س أأأ :1 ة  القنوتات،  أو  التكبريات  أو  القراءة  نيس  إذا 

اإلحرام  تكبرية  أو  السجدتني  أو  الركوع  نيس  إذا  ولكن  صحيحٌة، 

فتبطل صالته.

صالة عيدي الفطر واألضحى ال تُقىض.س أأأ :1 ة 
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صالة الجماعة

من  الكثري  يف  بارزٌة  اإلسالمّي  الدين  يف  االجتاعيّة  الروح 

العبادة  هذه  فإقامة  الصالة.  جملتها  ومن  الدينيّة،  التكاليف 

والجالل،  والهيبة  بالعظمة  يتّسم  مشهداً  ترسم  جاعيٍّة  بصورٍة 

وتبعث روح األلفة والوحدة والتعاون بني املؤمنني. هذا فضالً عن 

والثواب  الجزيل  األجر  من  الجاعة«  »صالة  مقيمي  الله  وعد  ما 

العظيم. وبقدر ما ورد من الحّث عىل »صالة الجاعة« والرتغيب 

املشاركة  وترك  بها  االعتناء  عدم  ذّم  القدر  بنفس  أيضاً  ورد  بها، 

الوقت  نفس  يف  ـ  الجاعة  وصالة  النفاق.  عالمَة  ُعدَّ  حتّى  فيها، 

ومراعاة  والصالحني،  األطهار  وتقديم  املوىل  طاعة  عىل  تدريٌب  ـ 

بهم. االقتداء  حال  العمل  يف  النظم 

استحباب صالة الجماعة

ورد س أأأ :1 ة  وقد  اليوميّة،  الصلوات  يف  الجاعة  تستحّب 

التأكيد أكرث عىل استحبابها يف صالة الفجر ويف العشاءين.

املشاركة يف صالة الجاعة مستحبٌّة للجميع، ولكن تّم س أأأ :1 ة 

التأكيد عليها لجار املسجد ومن يسمع أذانه.

إذا س أأأ :1 ة  يعيد صالته جاعًة  أن  فرادى  يُستحّب ملن صىّل 

الفرادى  أّن صالته  بعد  ما  له يف  تبنّي  وإذا  الجاعة،  أقيمت صالة 

كانت باطلًة، أجزأت الثانية.
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منفرداً، س أأأ :1 ة  رباعيٍّة  أو  ثالثيٍّة  بفريضٍة  مشتغالً  كان  إذا 

صالته،  إمتام  بعد  إدراكها  من  مطمئّناً  يكن  ومل  الجاعة  فأقيمت 

فيستحّب له العدول إىل النافلة وإمتامها ركعتني إن مل يكن قد دخل 

يف ركوع الركعة الثالثة، ويلتحق بالجاعة.

إذا أمر الوالد أو الوالدة ولدها بصالة الجاعة، فإن س لأأ :1 ة 

كان تركها يوجب أذاها، فاألحوط وجوباً أن يصيّل جاعًة.

املبتىل بالوسواس يف الصالة ال تجب عليه الجاعة، إاّل س أأأ :1 ة 

إذا كان وسواسه مبستوى يؤّدي إىل قطع الصالة، أو كان يكّرر الذكر 

كثرياً بحيث يوجب فوت املواالة وبطالن الصالة.

موارد جواز صالة الجماعة

اليوميّة، وإذا س أأأ :1 ة  الواجبة  الفرائض  كّل  الجاعة يف  تجوز 

اشتغل اإلمام بإحدى الصلوات اليوميّة، يجوز االقتداء به بنفس تلك 

الصالة أو بأّي صالٍة يوميٍّة أخرى.

ميكن س أأأ :1 ة  فال  احتياطاً،  صالته  الجاعة  إمام  أعاد  إذا 

أيضاً، وكانت  احتياطاً  يعيد صالته  كان  إذا  إاّل  به  االقتداء  للأمموم 

جهة احتياطه نفس جهة احتياط اإلمام.

فيجوز س أأأ :1 ة  اليوميّة،  الفرائض  إحدى  يصيّل  اإلمام  كان  إذا 

للأمموم االقتداء به يف قضاء أّي واحدٍة من الفرائض اليوميّة. 

إذا كان اإلمام مشتغالً بقضاء إحدى الفرائض اليوميّة، س أأأ :1 ة 

فيجوز االقتداء به يف الفرائض اليوميّة أو يف قضائها. ولكن إذا كانت 
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 ، قطعيٍّ غري  فوتها  يقيض صالًة  أنّه  مبعنى  احتياطيًّة،  القضاء  صالة 

سواٌء أكان عن نفسه أم عن غريه، فال يجوز االقتداء به.

أكان س أأأ :1 ة  )سواٌء  احتياطاً  اليوميّة  الصالة  يعيد  كان  من 

احتياطه استحبابيّاً أم وجوبيّاً)، يجوز له االقتداء مبن يصيّل الفريضة 

)أداًء أو قضاًء). 

قرصاً، س أأأ :1 ة  املأموم  أو  الجاعة  إمــام  صالة  كانت  إذا 

فالجاعة صحيحٌة ولها ثواب الجاعة.

تجب الجاعة يف صالة الجمعة، وال تصّح فرادى.س أأأ :1 ة 

الفرائض س أأأ :1 ة  يف  الجاعة  صالة  يف  اإلمامة  تكرار  يجوز 

اليوميّة مرًّة واحدًة، برشط أن يكون املأمومون يف الجاعة الثانية 

غري مأمومي الجاعة األوىل.

موارد عدم جواز الجماعة

ال تصّح الجاعة يف صالة الطواف.س للأ :1 ة 

ال ترشع الجاعة يف يشٍء من الصلوات املستحبّة، إاّل س ألأ :1 ة 

يف صالة عيدي الفطر واألضحى )املستحبّة يف عرص الغيبة) وصالة 

االستسقاء )الستنزال املطر).

ال ترشع الجاعة يف صالة عيد الغدير.س ألأ :1 ة 

فال س ألأ :1 ة  مستحبًّة،  أم  واجبًة  اإلمام  صالة  أّن  يعلم  مل  إذا 

يجوز االقتداء به.
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الذي س ألأ :1 ة  باإلمام  اليوميّة  الصلوات  يف  االقتداء  يجوز  ال 

يصيّل ركعات االحتياط )الركعات التي تجب عىل املصيّل يف صورة 

الركعات  يف  االقتداء  أيضاً  يجوز  وال  الركعات)،  عدد  يف  الشّك 

االحتياطيّة مبن يصيّل الفرائض اليوميّة.

شروط إمام الجماعة

وأن س ألأ :1 ة  وعادالً،  عاقالً  يكون  أن  الجاعة  إمام  يشرتط يف 

عىل  بالغاً  يكون  وأن  املولد،  وطاهر  عرشيّاً،  اثني  شيعيّاً  يكون 

األحوط وجوباً، وأن تكون صالته صحيحًة، وأن يكون رجالً إذا كان 

املأموم رجالً.

إذا كان جميع املأمومني نساًء، فيجوز أن يكون إمام س ألأ :1 ة 

جاعتهّن امرأًة.

من س ألأ :1 ة  يصيّل  مبن  قياٍم  من  يصيّل  من  اقتداء  يجوز  ال 

جلوٍس أو مضطجعاً.

يجوز اقتداء الجالس مبن يصيّل من جلوٍس.س ألأ :1 ة 

يجوز االقتداء مبن يصيّل مع التيّمم أو وضوء الجبرية س ألأ :1 ة 

أو مع البدن أو الثوب النجس لعذٍر.

ـ س لأأ :1 ة  يعتقد عدالته  الذي  ـ  الجاعة  إمام  أّن  إذا شّك يف 

هل ما زال عادالً أم ال، فيجوز االقتداء به.
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شروط صالة الجماعة

يجب يف صالة الجاعة مراعاة الرشوط التالية:س أأأ :1 ة 

أن ال يتقّدم املأموم عن اإلمام يف املوقف، واألحوط وجوباً أن . 1

يتأّخر عنه قليالً.

نعم . 2 املأمومني،  أعىل من موقف  اإلمام  يكون موقف  ال  أن 

الفرق اليسري )أقّل من شرب) ال يرّض.

أن ال تكون املسافة الفاصلة بني اإلمام واملأموم كبرية، وكذلك . 3

بني الصفوف. 

أيضاً، حائٌل . 4 الصفوف  املأموم واإلمام، وبني  أن ال يكون بني 

كالجدار أو الستارة، ولكن ال إشكال يف جعل ستارٍة ونحوها 

بني صفوف الرجال والنساء. 

موقف س أأأ :1 ة  وكان  منحدرٍة،  أرٍض  يف  الجاعة  أقيمت  إذا 

اإلمام يف الجزء املرتفع، فإن كان االنحدار قليالً إىل حدٍّ يصدق معه 

أّن األرض مستويٌة فال مانع من ذلك.

ارتفاعه س أأأ :1 ة  كان  فإن  مرتفعاً،  املأموم  موقف  كان  إذا 

باملقدار املتعارف، من قبيل باحة املسجد وسطحه، وليس من قبيل 

املباين املتعّددة الطبقات، فالجاعة صحيحٌة.

األحوط وجوباً أن ال تكون املسافة بني موضع سجود س أأأ :1 ة 

املأموم وموقف اإلمام، وكذلك بني موقف الصّف األمامّي وموضع 

واحٌد  )مرتٌ  واحدٍة طويلٍة  أزيد من خطوٍة  الخلفّي،  الصّف  سجود 

تقريباً).
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إذا مل يكن املأموم متّصالً باإلمام من الجهة األماميّة، س أأأ :1 ة 

ولكّنه متّصٌل به عرب مأموٍم آخر عن ميينه أو عن يساره فقط، تصّح 

صالته.

املأموم س أأأ :1 ة  بني  أو  واإلمام،  املأموم  بني  املسافة  زادت  إذا 

ومأموٍم آخر يتّصل باإلمام بواسطته، أثناء الصالة عن خطوٍة واحدٍة 

طويلٍة، فينقطع االتّصال بالجاعة، وتصبح صالته فرادى.

فإن س أأأ :1 ة  بالغٍ،  الجاعة عرب طفٍل غري  االتّصال يف  إذا كان 

علم أّن صالته صحيحٌة، جاز االقتداء والصالة جاعًة.

األمامّي، س أأأ :1 ة  الصّف  يف  املوجودين  كلِّ  صالة  انتهت  إذا 

أمامهم  الذي  الصّف  مع  املسافة  تكن  مل  فإن  جميعاً،  انفردوا  أو 

قامئاً،  بالجاعة  االتّصال  فيبقى  الكبرية،  الواحدة  الخطوة  أزيد من 

أّما لو كانت أزيد من املقدار املذكور، فتصبح  والجاعة صحيحًة. 

مجّدداً  لالقتداء  انتهت صالتهم  الذين  عاد  إذا  إاّل  فرادى،  صالتهم 

من دون فصٍل.

إذا بطلت صالة اإلمام، أو انتهت قبل صالة املأمومني س أأأ :1 ة 

ـ كا لو كان مسافراً ـ فيجوز للأممومني أن يقّدموا أحدهم )الواجد 

لرشائط إمامة الجاعة)، ويكملوا صالتهم بإمامته. 

وظائف المأموم من جهة التبعيّة

ال يجوز للأمموم أن يكرّب تكبرية اإلحرام قبل اإلمام، بل س لأأ :1 ة 

األحوط وجوباً أن ال يكرّب قبل انتهاء تكبرية اإلمام.
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املتقّدم س أأأ :1 ة  الصّف  مصلّو  كان  إذا  ــام،  اإلم تكبري  بعد 

متهيّئني للصالة، ومرشفني عىل التكبري، فيجوز ملن يقف يف الصّف 

املتأّخر أن يُكرّب.

األحوط وجوباً للأمموم أن ال يقرأ الحمد والسورة يف س أأأ :1 ة 

الركعتني األوليني من صاليت الظهر والعرص، ويستحّب له االشتغال 

بالذكر بدالً منها.

املأموم يف صالة الصبح، ويف أوليي املغرب والعشاء، إذا س أأأ :1 ة 

كان يسمع قراءة اإلمام للحمد والسورة، حتّى لو همهمته، ال تجوز 

أيضاً عدم قراءة الحمد  له قراءة الحمد والسورة، واألحوط وجوباً 

والسورة يف حال ساع بعض كلاتها. أّما لو مل يكن يسمع صوت 

بها  جهر  ولو  والسورة إخفاتاً،  الحمد  قراءة  له  فيستحّب  اإلمام، 

سهواً صّحت صالته.

يأيت س أأأ :1 ة  أن  والسورة،  الحمد  غري  يف  املأموم،  عىل  يجب 

بجميع أذكار الصالة بنفسه، ولكن إذا التحق بالجاعة قبل الركوع 

يقرأ  أن  عليه  فيجب  اإلمام  من صالة  الرابعة  أو  الثالثة  الركعة  يف 

الحمد والسورة.

خلف س أأأ :1 ة  فصىّل  الجاعة،  إمــام  تحديد  يف  أخطأ  إذا 

« مثالً، فتبنّي بعد الصالة أنّه »أحمد«، فإن  شخٍص معتقداً أنّه »عيلٌّ

معنّيٍ  شخٍص  بإمامة  مقيّداً  اقتداؤه  يكن  ومل  عادالً،  »أحمد«  كان 

إمام  بأّن  مقيّداً  اقتداؤه  كان  لو  أّما  فالجاعة صحيحٌة.  للجاعة، 
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ركناً  يزد  مل  وإذا  باطلٌة،  فجاعته   ،( )عيلٌّ محّدٌد  شخٌص  الجاعة 

تصّح صالته فرادى.  

عنه س أأأ :1 ة  يتأّخر  أو  اإلماَم  املأموُم  يسبق  أن  يف  إشكال  ال 

التي تقّدم حكمها. واألحوط  إالّ تكبرية اإلحرام  يف أقوال)1) الصالة، 

كان  إذا  أيضاً  اإلحرام  تكبرية  غري  يف  اإلمام  يسبق  ال  أن  استحباباً 

يسمع ما يقوله إمام الجاعة أو يعلم متى يقوله.

لإلمام س أأأ :1 ة  مقارناً  الصالة  بأفعال  املأموم  يأيت  أن  يجب 

بنحٍو ال  تأّخر عنه فرتًة  أو  اإلمام عمداً،  بقليٍل، ولو سبق  أو بعده 

يصدق معه متابعة اإلمام ينفرد.

إذا ركع قبل إمام الجاعة سهواً، يجب أن يرفع رأسه س أأأ :1 ة 

وتصّح  معه،  الصالة  ويتّم  اإلمام،  مع  مجّدداً  يركع  ثّم  الركوع،  من 

صالته جاعًة. أّما إذا مل يرجع من الركوع، فتصّح صالته فرادى. 

كان س أأأ :1 ة  فإن  اإلمام سهواً،  قبل  الركوع  من  رأسه  رفع  إذا 

هذه  ويف  الركوع،  إىل  الرجوع  عليه  فيجب  راكعاً،  يزال  ما  اإلمام 

الركوع،  إىل  هوى  إذا  ولكن  الصالة،  تبطل  ال  الركن  زيادة  الصورة 

فرفع اإلمام رأسه قبل وصوله إىل حّد الركوع، فصالته باطلٌة. 

تقسم أجزاء الصالة إىل قسمني:   (1(

أ-  أقوال الصالة: وهي األجزاء التي تُقرأ يف الصالة، من قبيل تكبرية اإلحرام والحمد   

والسورة والذكر والتشّهد والتسليم.

والركوع  القيام  قبيل  من  الصالة،  بها يف  يُؤىت  التي  األفعال  الصالة: وهي  ب-  أفعال   

والسجود، والجلوس بعد السجدة.
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إذا سجد قبل اإلمام سهواً، فيجب أن يرفع رأسه من س لأأ :1 ة 

السجود، ثّم يسجد مع اإلمام، وتصّح صالته جاعًة.

فوجد س أأأ :1 ة  سهواً،  اإلمام  قبل  السجود  من  رأسه  رفع  إذا 

بسجدة  يلحق  مل  ولكن  السجود،  إىل  فرجع  ساجداً،  زال  ما  اإلمام 

كلتا  يف  ذلك  حصل  لو  نعم  صحيحٌة.  فصالته  الجاعة،  إمــام 

السجدتني بطلت صالته.

إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلمام سهواً، س أأأ :1 ة 

ومل يرجع إىل الركوع أو السجود سهواً أو بتصّور عدم اللحوق بركوع 

أو سجود اإلمام، فصالته صحيحٌة.

إذا قنت إمام الجاعة سهواً يف الركعة التي ال قنوت س أأأ :1 ة 

الركوع قبل  املأموم أن ال يقنت، ولكن ال ميكنه  فيها، فيجب عىل 

إمام الجاعة، بل ينتظره حتّى ينتهي من قنوته، ويتابع صالته معه. 

إذا تشّهد إمام الجاعة سهواً يف الركعة التي ال تشّهد س أأأ :1 ة 

له  يجوز  ال  ولكن  التشّهد،  يقرأ  ال  أن  املأموم  عىل  فيجب  فيها، 

النهوض قبله، بل ينتظره حتّى يكمل تشّهده ويتابع الصالة معه.

وظائف المأموم أثناء االلتحاق في ركعات الصالة المختلفة

االلتحاق في الركعة األولى

الثانية، س أأأ :1 ة  أو  لإلمام  األوىل  الركعة  يف  املأموم  التحق  إذا 

فتسقط عنه الحمد والسورة يف تلك الركعة.
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إذا كان اإلمام قامئاً ومل يعلم املأموم يف أّي ركعٍة هو، س أأأ :1 ة 

بقصد  والسورة  الحمد  يقرأ  أن  يجب  ولكن  به  االقتداء  فيمكنه 

يف  كان  أنّه  بعد  فيا  تبنّي  لو  حتّى  جاعًة  صالته  وتصّح  القربة، 

الركعة األوىل أو الثانية.

إذا مل يقرأ الحمد والسورة بتصّور أّن اإلمام يف الركعة س أأأ :1 ة 

الرابعة،  أو  الثالثة  يف  أنّه  الركوع  بعد  تبنّي  ثّم  الثانية،  أو  األوىل 

يقرأ  أن  فيجب  الركوع،  قبل  التفت  إذا  ولكن  صحيحٌة.  فصالته 

الحمد والسورة، فإن مل يكن الوقت كافياً، يكتفي بالحمد، ويلحق 

باإلمام يف الركوع.  

إذا التحق بالجاعة يف بداية الصالة أو أثناء الحمد أو س أأأ :1 ة 

يركع، فصالته صحيحٌة جاعًة،  أن  قبل  اإلمام رأسه  السورة، ورفع 

ويجب أن يركع ويلحق باإلمام.

االلتحاق في الركوع

أن س أأأ :1 ة  فيمكن  اإلمام،  ركوِع  أثناء  بالجاعة  التحق  إذا 

تحصل إحدى الحاالت التالية:

راكعاً، صّحت . 1 زال  ما  اإلمام  الركوع وكان  إىل حّد  إذا وصل 

صالته جاعًة، وتحسب له ركعًة، حتّى لو كان اإلمام قد أتّم 

ذكره.

من . 2 النهوض  حال  اإلمام يف  وكان  الركوع  حّد  إىل  إذا وصل 

الركوع أو قامئاً، تصّح صالته منفرداً، وتحسب ركعًة أوىل له، 

ويجب أن يتّم صالته.
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إذا وصل إىل حّد الركوع وشّك أنّه أدرك ركوع اإلمام أم ال، . 3

فتصّح صالته منفرداً، وتحسب ركعًة أوىل له، ويجب أن يتّم 

صالته.

إذا رفع اإلمام رأسه قبل أن يصل املأموم إىل حّد الركوع، ففي . 4

هذه الصورة يجب عىل املأموم أن ينفرد.

االلتحاق في الركعة الثانية

إذا التحق املأموم يف الركعة الثانية، فنظراً لصالة اإلمام س لأأ :1 ة 

توجد ثالث صوٍر:

إذا كانت صالة اإلمام ثنائيًّة، فيستحّب للأمموم أن يقرأ ذكر . 1

القنوت مع اإلمام، وميكنه أن ينهض أثناء تشّهد اإلمام ويكمل 

باقي الصالة منفرداً، أو يتجاىف حتّى يأيت اإلمام بالتسليم، ثّم 

ينهض.

إذا كانت صالة اإلمام ثالثيًّة، يستحّب قراءة القنوت والتشّهد . 2

ثّم  اإلمام،  تشّهد  أثناء  التجايف  وجوباً  واألحوط  اإلمام،  مع 

لقراءة  ميهله  مل  وإن  والسورة.  الحمد  ويقرأ  معه،  ينهض 

وبعد  ركوعه.  يف  باإلمام  ويلحق  بالحمد  يكتفي  السورة، 

ثالثيًّة  صالته  كانت  وإذا  الثانية،  لركعته  يتشّهد  السجدتني 

أيضاً، فيمكنه أن ينهض عند تسليم اإلمام، ويتّم صالته، أو 

الركعة  إلمتام  ينهض  ثّم  تسليمه،  اإلمام  ينهي  حتّى  يتجاىف 

الثالثة.
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كا . 3 األوىل  الركعة  يف  يعمل  رباعيًّة،  اإلمام  صالة  كانت  إذا 

تقّدم يف الفرض السابق، أّما يف ركعته الثانية )ثالثة اإلمام)، 

فبعد السجدتني، يأيت باملقدار الواجب من التشّهد، ثّم ينهض 

ويأيت بالركعة الثالثة. وإذا مل ميهله اإلمام لقراءة التسبيحات 

ثالثاً، يكتفي بواحدٍة، ويلحق باإلمام يف الركوع، ويتّم صالته 

بالكيفيّة التي تقّدمت سابقاً.

االلتحاق في الركعة الثالثة أو الرابعة

إذا التحق باإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة، فيجب س أأأ :1 ة 

أن يقرأ الحمد والسورة، وإن مل ميهله اإلمام للسورة، يكتفي بالحمد 

لوحدها، ويلحق باإلمام يف الركوع.

يتمّكن س أأأ :1 ة  فلن  السورة  قرأ  لو  أنّه  يعلم  املأموم  كان  إذا 

من اللحاق باإلمام يف الركوع، فيجب أن يرتكها. وإذا قرأها ومل يلحق 

باإلمام يف الركوع، فصالته فرادى.

إذا كان اإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة من الصالة، س أأأ :1 ة 

وكان املأموم يعلم أنّه لو التحق به وقرأ الحمد، فلن يلحق به يف 

الركوع، فاألحوط وجوباً أن يصرب حتّى يركع اإلمام، ثّم يلتحق.

بتشّهد س أأأ :1 ة  مشتغالً  اإلمام  وكان  الجاعة  إىل  وصل  إذا 

الركعة األخرية من الصالة، فإذا أراد إدراك ثواب الجاعة، فعليه أن 

ينوي، وبعد تكبرية اإلحرام يجلس، ويقرأ تشّهد الصالة مع اإلمام، 

ولكن ال يسلّم، ويصرب حتّى يتّم اإلمام تسليم صالته، ثّم ينهض بعد 

ذلك، ويتّم الصالة، أي يقرأ الحمد والسورة، ويعتربها ركعته األوىل. 
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وإلدراك  الجاعة  صالة  من  األخري  بالتشّهد  مختصٌّ  العمل  وهذا 

الصلوات  من  الثانية  الركعة  تشّهد  يف  به  القيام  ميكن  وال  ثوابها، 

الثالثيّة أو الرباعيّة.

العدول من صالة الجماعة إلى الفرادى

نيّة س أأأ :1 ة  إىل  العدول  الجاعة  صالة  أثناء  لإلنسان  يجوز 

أّول  من  ذلك  قاصداً  كان  لو  حتّى  مبفرده،  صالته  ويتّم  الفرادى، 

الصالة. نعم األحوط استحباباً أن ال يقصد ذلك من أّول الصالة.

الجاعة س أأأ :1 ة  إمام  إمتام  بعد  االنفراد  املأموم  نوى  إذا 

فإذا  القراءة،  أثناء  االنفراد  نوى  لو  أّما  يقرأ،  أن  القراءة، فال يجب 

أثناء  عدل  لو  أّما  قراءتها.  عليه  تجب  فال  الحمد  إمتام  بعد  عدل 

األّول  من  قراءتها  يستأنف  أن  وجوباً  فاألحوط  السورة،  أو  الحمد 

بقصد القربة املطلقة )ال بقصد الورود).

إذا نوى االنفراد أثناء صالة الجاعة، فاألحوط وجوباً س أأأ :1 ة 

عدم جواز الرجوع مجّدداً إىل نيّة الجاعة، حتّى لو مل يفصل وقٌت 

كثرٌي. وكذلك إذا ترّدد بني نيّة االنفراد وعدمها، فاألحوط وجوباً أن 

يتّم صالته منفرداً.

مستحبّات الجماعة ومكروهاتها

يقف س أأأ :1 ة  وأن  الصّف،  وسط  يف  اإلمام  يقف  أن  األفضل 

أهل العلم والكال والتقوى يف الصّف األّول.

وعدم س أأأ :1 ة  الصفوف،  تسوية  الجاعة  صالة  يف  يستحّب 

الفصل بني أفراد الصّف الواحد، واملحاذاة بني املناكب.
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يستحّب أن يقف املأمومون بعد قول »قد قامت الصالة«.س لأأ :1 ة 

أضعف س أأأ :1 ة  حــال  يراعي  أن  الجاعة  إلمــام  يستحّب 

املأمومني، وأن ال يستعجل حتّى يلحق به الضعفاء.

يف س أأأ :1 ة  والسورة  الحمد  قراءة  يف  الجاعة  إلمام  يستحّب 

بالنحو  يرفع صوته  أن  بها،  التي يجهر  الجهريّة، واألذكار  الصلوات 

الذي يسمعه اآلخرون، ولكن يجب أن ال يرفع صوته أكرث من الحّد 

املتعارف.

إذا علم اإلمام ـ وهو يف الركوع ـ بوصول شخٍص يريد س أأأ :1 ة 

ثّم  الركوع ِضعَف عادته،  له أن يطيل  بالجاعة، يستحّب  االلتحاق 

ينهض حتّى لو علم بقدوم شخٍص آخر أيضاً يريد االلتحاق بالجاعة.

يكره أن يقف املأموم يف صفٍّ مبفرده مع وجود مكاٍن س أأأ :1 ة 

له يف صفوف الجاعة.

يسمعه س أأأ :1 ة  بحيث  باألذكار  صوته  املأموم  يرفع  أن  يكره 

اإلمام.

صالة الجمعة

صالة الجمعة مؤمتٌر أسبوعيٌّ للمسلمني حول محور »ذكر الله« 

و»عبادة الخالق«. وخطبتا إمام الجمعة موعظٌة وتزكيٌة من جهٍة، 

شؤون  من  الصالة  هذه  أيضاً.  أخرى  جهٍة  من  وتوعيٌة  وتنويٌر 

وهي  أيضاً.  وحكومتيٍّ  سيايسٍّ  بعٍد  وذات  اإلسالميّة،  الحكومة 

كذلك من مظاهر عظمة األّمة اإلسالميّة واقتدار الحاكميّة الدينيّة. 
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املسلمني  الله  يأمر  »الجمعة«  باسم  سورٌة  القرآن  يف  يكون  أن 

الجمعة  صالة  أهّميّتها.  عىل  دليٌل  الصالة،  هذه  إىل  بالسعي  فيها 

وسيلٌة  أيضاً  وهي  العدّو،  إعالم  مفاعيل  وتعطّل  املسلمني،  توّحد 

تعّد  أنّها  كا  اإلسالمّي.  العامل  وقضايا  االجتاعيّة  الوظائف  ملعرفة 

عالمة  املراسم  هذه  يف  الدائم  والحضور  القّوات،  تعبئة  من  نوعاً 

اإلسالمّي. النظام  وأهداف  اإلسالميّة  األّمة  مع  التضامن 

صالة الجمعة ـ التي تقام يوم الجمعة بدالً من الظهر س أأأ :1 ة 

الرشيف)  فرجه  الله  عّجل  اإلمام  غيبة  الحارض )عرص  العرص  ـ يف 

)1)، واألحوط استحباباً يف هذا الزمن ـ الذي أقيمت  واجٌب تخيرييٌّ

الجمعة  ترتك صالة  ال  أن  ـ  إيران  يف  اإلسالمّي  العدل  فيه حكومة 

قدر اإلمكان.

عدم املشاركة يف صالة الجمعة بسبب عدم االهتام س أأأ :1 ة 

بها مذموٌم رشعاً.

شروط صالة الجمعة

رشوط صّحة صالة الجمعة:س أأأ :1 ة 

الجاعة.. 1

أن ال يقّل عدد املصلنّي عن خمسة أشخاٍص )اإلمام وأربعة . 2

مأمومني).

معنى الواجب التخيريي أّن املكلّف مخرّيٌ يف أداء الفريضة الواجبة ظهر يوم الجمعة،   (1(

بني صالة الظهر وصالة الجمعة.
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مراعاة جميع الرشائط املعتربة يف صالة الجاعة، من قبيل . 3

اتّصال الصفوف.

الفاصلة عن صالة الجمعة املجاورة عن . 4 أن ال تقّل املسافة 

فرسخ واحد)1).

يشارك يف صالة س أأأ :1 ة  أن  يصيّل قرصاً  الذي  للمسافر  يجوز 

الجمعة، وأن يصيّل الجمعة بدالً من الظهر.

محّل س لأأ :1 ة  الجمعة  صاليت  بني  الفاصلة  املسافة  يف  املعيار 

إقامة الصالة وليس البلد الذي تقام فيه.

إذا أقيمت صالتا جمعٍة يفصل بينها مسافٌة أقّل من س أأأ :1 ة 

فرسٍخ واحٍد، تصّح التي أقيمت أّوالً، والثانية باطلٌة. وإذا أقيمتا معاً 

يف وقٍت واحٍد، فتبطالن معاً.

شروط إمام الجمعة

الرشوط س أأأ :1 ة  لجميع  واجداً  الجمعة  إمام  يكون  أن  يجب 

املعتربة يف إمام الجاعة، كالعدالة مثالً.

من س أأأ :1 ة  مطمئّناً  الجمعة  بإمام  االقتداء  أثناء  كان  إذا 

بعدمها،  اليقني  له  حصل  أو  فيها  شّك  الصالة  بعد  ثّم  عدالته، 

فصلواته السابقة التي اقتدى به فيها صحيحٌة. 

لوثوق س أأأ :1 ة  موجباً  للجمعة  إماماً  شخٍص  تنصيب  كان  إذا 

املأموم واطمئنانه من عدالته، فهذا كاٍف لصّحة االقتداء به.

الفرسخ الواحد 5125 مرتاً تقريباً.  (1(
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وقت صالة الجمعة

يبدأ وقت صالة الجمعة من أّول زوال الشمس )أّول س أأأ :1 ة 

الظهر  أوائل وقت صالة  تتأّخر عن  أن ال  الظهر)، واألحوط وجوباً 

عرفاً.

الجمعة س أأأ :1 ة  صالة  خطبتي  يلقي  أن  الجمعة  إلمام  يجوز 

قبل أذان الظهر.

كيفيّة صالة الجمعة

إمام س أأأ :1 ة  يلقيها  خطبتان  ولها  ركعتان،  الجمعة  صالة 

الجمعة قبل الصالة.

الجمعة. س أأأ :1 ة  صالة  يف  القراءة  يف  الجهر  وجوب  األحوط 

ويستحّب يف الركعة األوىل قراءة سورة »الجمعة«، ويف الركعة الثانية 

قنوتان )أحدها يف  قراءة سورة »املنافقون«. ويستحّب فيها أيضاً 

الركعة األوىل قبل الركوع، والثاين يف الركعة الثانية بعد الركوع).

ما يجب على إمام الجمعة

الجمعة س أأأ :1 ة  خطبتي  يلقي  أن  الجمعة  إمام  عىل  يجب 

آخر) قامئاً، فإن مل يستطع أن يخطب قامئاً،  بنفسه )وليس شخصاً 

فيجب أن يقوم شخٌص آخر بإلقاء الخطبتني وإمامة صالة الجمعة.

يجب عىل إمام الجمعة أن يجلس قليالً بعد الخطبة س لأأ :1 ة 

األوىل وقبل الخطبة الثانية.
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بصوٍت س أأأ :1 ة  الخطبتني  إلقاء  الجمعة  لخطيب  يجوز  ال 

الحّد  يسمعه  بحيث  صوته  يرفع  أن  وجوباً  األحوط  بل  منخفٍض، 

عىل  أشخاٍص)  )أربعة  الجمعة  لصالة  املطلوب  العدد  من  األدىن 

األقّل، بل األحوط استحباباً أثناء الوعظ واإليصاء بالتقوى أن يوصل 

صوته إىل كّل الحارضين حتّى لو باستخدام مكرّب الصوت.

يجب عىل خطيب الجمعة يف الخطبة األوىل أن يحمَد س أأأ :1 ة 

بالتقوى،  الناس  ويويص   ،P النبّي ويصيّل عىل  عليه،  ويثني  اللَه 

ويقرأ سورًة صغريًة من القرآن. ويف الخطبة الثانية أيضاً يحمد الله 

ويثني عليه، ويصيّل عىل النبّي P. واألحوط وجوباً أيضاً أن يويص 

الناس بالتقوى، ويقرأ سورًة صغريًة من القرآن، واألحوط استحباباً يف 

النبّي P، أن يصيّل عىل األمئّة  الثانية، وبعد الصالة عىل  الخطبة 

املعصومني R، ويستغفر للمؤمنني.

ما يجب على المصلّين في صالة الجمعة

اإلمام س أأأ :1 ة  لخطبتي  اإلصغاء  للمصلنّي  وجوباً  األحــوط 

واإلنصات وترك الكالم. 

حال س أأأ :1 ة  لإلمام  املأمومني  استقبال  استحباباً  األحــوط 

الخطبة، وعدم االلتفات بوجههم عن القبلة زائداً عىل املقدار املجاز 

يف الصالة.

الجمعة، س أأأ :1 ة  من خطبتي صالة  شيئاً  املأموم  يدرك  مل  إذا 

أي وصل حني الصالة فقط، واقتدى بإمام الجمعة، فصالته صحيحٌة 
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وتجزي عن صالة الظهر. وحتّى لو أدرك صالة الجمعة قبل ركوع 

بركعته  ويأيت  الجمعة،  صالة  بنيّة  االقتداء  فيمكنه  األخرية،  الركعة 

الصالة  وهذه  الجمعة،  لصالة  الثانية  الركعة  كيفيّة  بنفس  الثانية 

تجزيه عن صالة الظهر.

مسائل متفرّقة حول صالة الجمعة

مظاهر س أأأ :1 ة  ومن  اإلسالميّة  الشعائر  من  الجمعة  صالة 

بني  االختالف  نشوء  إىل  يؤّدي  عمٍل  بأّي  والقيام  املسلمني،  وحدة 

املؤمنني وتفريق صفوفهم غري جائٍز.

ال إشكال يف االقتداء يف صالة العرص من يوم الجمعة س أأأ :1 ة 

بشخٍص آخر غري إمام الجمعة.

من مل يشارك يف صالة الجمعة، ميكنه أن يصيّل صالة س أأأ :1 ة 

الظهر أّول الوقت، وال يجب أن يصرب حتّى تنتهي صالة الجمعة.

نفسها س أأأ :1 ة  يف  جاعًة  الظهر  صالة  إقامة  يف  إشكال  ال 

مكان  من  قريٍب  آخر  مكاٍن  يف  الجمعة  صالة  إقامة  مع  بالتزامن 

تفرّق  يوجب  قد  العمل  بهذا  القيام  أّن  مبا  ولكن  الجمعة.  صالة 

إمام  إهانة  أو  الجمعة  صالة  بشأن  التهاون  أو  املؤمنني،  صفوف 

الجمعة، فينبغي عدم إقامة هكذا جاعة. بل يجب االجتناب عن 

إقامتها إذا كانت تستلزم مفسدًة أو حراماً.





الصوم
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الصوم من أهّم برامج تهذيب النفس يف األديان الساويّة، 

وقد فرضه الله عىل األمم السابقة أيضاً. ومن بركات الصوم 

حصــوُل حالٍة معنويّــٍة، وصفاء الباطن، والشــعور بالجوع 

والعطش، وإيقاظ الشــعور بآالم املحرومني، وتقوية اإلرادة 

والصمود يف مواجهة أهواء النفس، وتََذكُُّر عطش وجوع يوم 

القيامة. أّما تأثري الصوم يف ســالمة البدن، وتنظيم عمليّات 

استقبال أجهزة البدن لألغذية واستهالكها فمّا ال شّك فيه. 

والحديث النبوّي: »صوموا تصّحوا« يشري إىل هذا األثر. هذا 

فضالً عن ما وعد الله  بــه الصامئني من األجر العظيم. 

ومن جهٍة أخرى، فإّن كبح جاح الغريزة الجنسيّة، وترويض 

النفس وتدريبها ومترينها عىل تحّمل الظروف الصعبة وقلّة 

الغــذاء، وتربية أناٍس ذوي إرادٍة ونفٍس مهّذبٍة، وذوي صرٍب 

وَجلٍَد وقناعٍة، تعّد من بركات هــذه العبادة أيضاً. وأولياء 

الله ـ مضافاً إىل الصوم الواجب يف شهر رمضان ـ يصومون 

كثرياً من األيّام املستحبّة، ويعتقدون أنّها توجب القرب من 

 . الله
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يجتنب س لأأ :1 ة  أن  هو  املقّدس  اإلسالمّي  الرشع  يف  الصوم 

طلوع  من  ـ  بالتفصيل  بيانها  سيأيت  التي  ـ  املفطرات  عن  اإلنسان 

 . الفجر الصادق)1) إىل املغرب بقصد االمتثال ألمر الله

شروط وجوب الصوم وصّحته

رشوط وجوب الصوم هي:س أأأ :1 ة 

 البلوغ.. 1

العقل.. 2

القدرة.. 3

أن ال يكون مغمًى عليه.. 4

يف  يظهر  الذي  النور  هو  الكاذب  والفجر  الكاذب.  الفجر  مقابل  يف  الصادق  الفجر   (1(

الساء قبل مّدٍة من الفجر الصادق، وبدالً من االنتشار عىل األفق، ينعكس عموديّاً 

بسطح  متّصٌل  ضعيٌف  أبيض  نوٌر  يظهر  فعندما  الصادق  الفجر  أّما  األعىل.  باتّجاه 

الفجر  إّن مشاهدة  الوقت.  مع ميّض  تدريجاً  نوره  األفق، ويشتّد  وينترش يف  األفق، 

ـ تحتاج إىل أفٍق رشقيٍّ مفتوٍح متاماً ومظلٍم، ورؤيته  الصادق ـ بسبب ضعف نوره 

داخل املدن صعبٌة جّداً. لذلك، بناًء لصعوبة تشخيص طلوع الفجر بدقٍّة، ومن أجل 

من  الصبح  أذان  بدء  مع  بالتقارن  اإلمساك  يجب  للصوم،  بالنسبة  االحتياط  مراعاة 

وسائل اإلعالم ويؤّخر الرشوع بالصالة إىل ما بعد مرور عرش دقائٍق من بداية األذان. 

لكن هذا املقدار من الوقت يكون يف بالٍد كإيران، وكلا اتجهت البالد إىل الشال، 

يزيد يف هذا الوقت.
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أن ال يكون مسافراً.. 5

أن ال تكون املرأة حائضاً أونفساء.. 6

أن ال يكون الصوم مرّضاً. . 7

أن ال يكون الصوم موجباً للحرج.. 8

الصوم واجٌب عىل كّل من تتوفّر فيه الرشوط اآلنفة س أأأ :1 ة 

الذكر. فال يجب الصوم عىل الطفل غري البالغ، وال عىل املجنون، وال 

عىل املغمى عليه، وال عىل غري القادر عىل الصوم، وال عىل املسافر، 

له  الصوم  يوجب  من  عىل  وال  النفساء،  و  الحائض  املرأة  عىل  وال 

الرضر أو الحرج )املشّقة الشديدة).

إذا بلغ الطفل قبل أذان الصبح يف شهر رمضان، فيجب س أأأ :1 ة 

أن يصوم، أّما لو بلغ بعد األذان، فال يجب عليه صوم ذلك اليوم.

وال س أأأ :1 ة  بلغن حديثاً)1)،  اللوايت  الفتيات  الصوم عىل  يجب 

يجوز تركه ملجرّد الصعوبة أو ضعف البدن وما شابه ذلك، إاّل إذا 

كان يوجب الرضر أو املشّقة الشديدة لهّن.  

لو س أأأ :1 ة  حتّى  النفساء،  أو  الحائض  املرأة  صوم  يصّح  ال 

حاضت أو وضعت مولودها قبل املغرب بلحظاٍت، وهكذا أيضاً لو 

طهرت بعد طلوع الفجر بلحظاٍت.

من يعلم أّن الصوم يرضّه، أو لديه احتاٌل عقاليئٌّ بأنّه س أأأ :1 ة 

يرضّه )أي يخاف الرضر) فال يجب عليه الصوم، بل يحرم أيضاً يف 

بناًء عىل رأي املشهور، تبلغ الفتاة عند إكال تسع سنواٍت هالليٍّة )أي مثاين سنواٍت   (1(

ومثانية أشهٍر وثالثٍة وعرشين يوماً بحسب التقويم الشميّس أو امليالدّي).
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بعض املوارد، سواٌء أحصل اليقني أو الخوف من تجربٍة شخصيٍّة، أم 

من قول الطبيب األمني، أم من منشأٍ عقاليئٍّ آخر. ولو صام ال يصّح 

صومه، إاّل إذا أوقعه بقصد القربة، وتبنّي الحقاً أنّه مل يكن مرّضاً.

ـ س أأأ :1 ة  له  تبنّي  ثّم  إذا صام  الصوم ال يرضّه،  أّن  يعتقد  من 

بعد املغرب ـ أّن الصوم يرضّه، فصومه باطٌل، ويجب قضاؤه.

تشديده، س أأأ :1 ة  أو  املرض  إيجاد  يف  الصوم  تأثري  تشخيص 

وعدم القدرة عىل الصوم، أو كون الصوم مرّضاً، عىل عهدة املكلّف. 

، ولكّن قوله مل يوجب االطمئنان  لذلك إذا قال الطبيب: الصوم مرضٌّ

بالرضر أو خوف الرضر، أو كان املكلّف يعلم من خالل التجربة أنّه 

ليس مرّضاً، فيجب عليه الصوم. وكذلك إذا قال الطبيب: الصوم ال 

لديه خوٌف عقاليئٌّ من  كان  أو  الصوم يرضّه،  أّن  يعلم  وكان  يرّض، 

الرضر، فيجب أن ال يصوم، ويحرم عليه الصوم. 

يجب س أأأ :1 ة  فال  رمضان،  شهر  نهار  أثناء  املريض  شفي  إذا 

عليه أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم، ولكن إذا كان قبل الظهر، 

ينوي  أن  استحباباً  فاألحوط  املفطرات،  من  أىت بيشٍء  قد  يكن  ومل 

ويصوم، ويجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان.

عليه س لأأ :1 ة  يكون  ال  أن  املندوب  الصوم  صّحة  يف  يشرتط 

قضاء صوم شهر رمضان، واألحوط وجوباً أن ال تكون ذّمته مشغولًة 

بصوٍم واجٍب آخر.
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صّحة س أأأ :1 ة  بعدم  يعلم  وال  قضاٍء،  صوم  ذّمته  يف  كان  من 

بنيّة  صام  إذا  القضاء،  بصوم  الذّمة  اشتغال  مع  املندوب  الصوم 

االستحباب فصومه باطٌل، وال يحسب من القضاء أيضاً.

صام س أأأ :1 ة  إذا  ال،  أم  قضاٍء  صوم  ذّمته  يف  أّن  يعلم  ال  من 

بقصد ما هو مكلٌّف به )أعّم من صوم القضاء واملستحّب)، وكان يف 

الواقع يف ذّمته صوم قضاٍء، فيحسب له من صوم القضاء.

نسيه س أأأ :1 ة  إذا  ذّمته قضاء صوم شهر رمضان،  كان يف  من 

صومه  يبطل  النهار،  أثناء  تذكّر  فإن  االستحباب،  بقصد  وصام 

قضاء  ينوي صوم  أن  فيمكنه  الظهر،  قبل  كان  إذا  نعم  املستحّب. 

شهر رمضان، أّما لو كان بعد الظهر، فال تصّح منه نيّة صوم القضاء 

أيضاً.

واجبات الصوم

ما يجب مراعاته يف الصوم أمران:س أأأ :1 ة 

النيّة.. 1

االجتناب عن املفطرات.. 2

1. النيّة

بالنيّة كسائر العبادات س أأأ :1 ة  يجب أن يكون الصوم مقروناً 

األخرى، مبعنى أن يكون االمتناع عن األكل والرشب وسائر مبطالت 

والعزم  القصد  مجرّد  ويكفي   . الله ألمر  االمتثال  بقصد  الصوم 

عىل ذلك، وال يجب التلّفظ به.
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ال يجب تحديد نوع الصوم يف صوم شهر رمضان، بل س أأأ :1 ة 

يكفي مجرّد نيّة الصوم، أّما يف غري شهر رمضان، فيجب تحديد نوع 

الصوم ولو بصورٍة إجاليٍّة. فعىل سبيل املثال، من مل يكن يف ذّمته 

وجه  عىل  القضاء  صوم  ينوي  أن  فيجب  القضاء،  صوم  غري  صوٌم 

التحديد، أو ينوي الصوم الذي يف ذّمته عىل نحو اإلجال )أي ما يف 

الذّمة). أّما لو كان يف ذّمته أكرث من نوٍع من الصوم، من قبيل صوم 

القضاء والنذر مثالً، فيجب أن يحّدد أّي واحٍد منها يصوم.

إذا كان املكلّف يعلم أّن يف ذّمته صوماً، ولكن ال يعلم س أأأ :1 ة 

نوعه، فيمكنه أن ينوي ما يف الذّمة.

ال يجب صوم يوم الشّك)1) الذي ال يعلم هل هو آخر س أأأ :1 ة 

ال  اليوم،  ذلك  صوم  أراد  ومن  رمضان.  شهر  أّول  أم  شعبان  شهر 

ميكنه أن ينوي صوم شهر رمضان، بل إّما أن ينوي صوم آخر شعبان 

استحباباً أو ينوي صوم القضاء ونحوه. وإذا تبنّي الحقاً أنّه من شهر 

رمضان، فيحسب له صوم شهر رمضان، وال يجب قضاؤه. وإذا تبنّي 

أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فيجب العدول بنيّته إىل صوم شهر 

رمضان من تلك اللحظة.

إذا مل يَُر هالُل الشهر غروب اليوم التاسع والعرشين من الشهر القمري بسبب الغيوم   (1(

يوم  اليوم  ذلك  عىل  فيطلق  الهالل،  رؤية  بشأن  اختالٌف  حصل  أو  أخرى،  لعلٍّة  أو 

الشّك. فإذا كان الشّك بني آخر شهر شعبان وأّول شهر رمضان، فيحسب آخر شعبان، 

ويجوز صومه بنيّة الصوم املستحّب أو القضاء. وال يجوز صومه بنيّة شهر رمضان. أّما 

إذا كان الشّك بني آخر شهر رمضان وأّول شّوال، فيحسب آخر شهر رمضان، ويجب 

صومه.
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نّية صوم شهر ر ضان	 

مبا أّن صوم شهر رمضان يبدأ من أّول الفجر، فيجب س أأأ :1 ة 

الصوم  ينوي  أن  اللحظة. واألفضل  تلك  نيّته عن  تتأّخر  أن ال  أيضاً 

قبل طلوع الفجر.

ينوي س للأ :1 ة  أن  ليلٍة من شهر رمضان  كّل  لإلنسان يف  ميكن 

صوم اليوم التايل، ولكن األفضل يف الليلة األوىل من الشهر أن ينوي 

صوم كّل الشهر، ويجّدد النيّة أيضاً يف كّل ليلٍة.

ومل س ألأ :1 ة  نام  ثّم  الليل،  أّول  من  الغد  يوم  صوم  نوى  إذا 

حلول  عن  وغفل  بيشٍء  اشتغل  أو  الفجر،  طلوع  قبل  يستيقظ 

الصبح، ثّم التفت بعد ذلك، فصومه صحيٌح.

رمضان، س ألأ :1 ة  غري شهر  نيّة صوم  تصّح  ال  رمضان،  يف شهر 

الذي ال ميكنه صوم شهر رمضان، ونذر صوماً  إاّل يف مورد املسافر 

شهر  يف  نذره  صوم  يصّح  الصورة  هذه  ففي  السفر،  يف  مستحبّاً 

رمضان)1).  

ينوي س ألأ :1 ة  ال  أن  رمضان  شهر  ليلة  يف  شخٌص  تعّمد  إذا 

الصوم حتّى طلوع الفجر، فال يصّح صومه حتّى لو نوى أثناء النهار، 

ولكن يجب عليه اإلمساك عن املفطرات إىل املغرب، ويقيض ذلك 

اليوم بعد شهر رمضان. 

النذر يف شهر رمضان ال يحسب من صوم شهر رمضان، ويجب قضاؤه  طبعاً صوم   (1(

الحقاً.
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جهالً، س ألأ :1 ة  أو  نسياناً  رمضان  شهر  يف  الصوم  ينِو  مل  من 

فال  املفطرات،  من  شيئاً  ارتكب  قد  كان  فإن  النهار،  أثناء  وتذكّر 

إذا مل  أّما  بعده.  أم  الظهر  قبل  تذكّر  الصوم، سواٌء  ينوي  أن  ميكنه 

يرتكب شيئاً من املفطرات، فإن تذكّر بعد الظهر، فال تصّح منه نيّة 

الصوم، ويف كلتا الصورتني يجب اإلمساك عن املفطرات إىل املغرب. 

ويقيض  الصوم،  ينوي  أن  فاألحوط وجوباً  الظهر،  قبل  التفت  وإذا 

صوم ذلك اليوم الحقاً أيضاً.

نّية صوم غري شهر ر ضان	 

إذا كان عىل اإلنسان صوم واجٍب معنّيٍ غري صوم شهر س ألأ :1 ة 

رمضان، كا لو نذر أن يصوم يوماً معيّناً، فإن مل ينِو الصوم عمداً 

حتّى طلع الفجر، فيبطل صومه. أّما لو نيس النيّة وتذكّر قبل الظهر، 

فيمكنه أن ينوي الصوم. 

يف الصوم غري املعنّي، من قبيل صوم الكّفارة أو القضاء، س ألأ :1 ة 

إذا مل ينِو قبل الظهر )عمداً أو سهواً)، فإن مل يكن قد أىت بيشٍء من 

املفطرات، فيمكنه أن ينوي، ويصّح صومه. أّما من الظهر وما بعده 

فال تصّح نيّة الصوم.

النهار، س ألأ :1 ة  من  وقٍت  أّي  يف  املستحّب  الصوم  نيّة  تصّح 

برشط أن ال يكون قد أىت بيشٍء من املفطرات إىل تلك اللحظة.

االستدا ة يف ا نّية	 

قبيل صوم شهر رمضان س ألأ :1 ة  املعنّي، من  الواجب  يف صوم 

والنذر املعنّي، تجب االستدامة يف النيّة من طلوع الفجر إىل املغرب. 
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النهار، ونوى عدم االستمرار بالصوم،  أثناء  النيّة  لذلك إذا عاد عن 

يبطل صومه حتّى لو رجع إىل نيّة االستمرار بالصوم مجّدداً. طبعاً 

يجب اإلمساك عن املفطرات إىل املغرب يف شهر رمضان.

يف س ألأ :1 ة  يستمّر  أن  يف  ترّدد  إذا  املعنّي،  الواجب  صوم  يف 

مل  ولكن  الصوم  مبطالت  من  يشٍء  ارتكاب  نوى  أو  ال،  أم  صومه 

يرتكبه، فاألحوط وجوباً أن يتّم صومه، ويقضيه الحقاً.

ال س لأأ :1 ة  )الذي  املعنّي  غري  والواجب  املستحّب  الصوم  يف 

ارتكاب يشٍء  أو  الصوم  قطع  نوى  إذا   ،( معنّيٍ بيوٍم  يختّص وجوبه 

من مبطالت الصوم أو ترّدد، فإن مل يكن قد أىت بيشٍء من مبطالت 

الصوم، فيمكنه أن ينوي الصوم مجّدداً قبل الزوال يف الواجب غري 

املعنّي، وقبل الغروب يف الصوم املستحّب. 

2. االجتناب عن مبطالت الصوم

مبطالت الصوم تسعٌة:س أأأ :1 ة 

األكل والرشب.. 1

الجاع.. 2

االستمناء.. 3

البقاء عىل الجنابة أو الحيض أو النفاس إىل أذان الصبح.. 4

الحقنة باملائع.. 5

القيء.. 6

)عىل . 7  R املعصومني واألمئّــة  ورسوله  الله  عىل  الكذب 

األحوط وجوباً).
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إيصال الغبار الغليظ إىل الحلق )عىل األحوط وجوباً).. 8

رمس متام الرأس يف املاء )عىل األحوط وجوباً).. 9

األكل وا رشب	 

إذا أكل الصائم شيئاً أو رشب عامداً عاملاً بطل صومه، س أأأ :1 ة 

من  أم  أو رشبه  أكله  تعارف  مّا  املرشوب  أو  املأكول  أكان  سواٌء 

أم  أكان كثرياً  القرطاس والقاش ونحوها، وسواٌء  قبيل  غريه، من 

قليالً، من قبيل رذاذ املاء أو فتات الخبز الصغري.

يبطل صومه. س أأأ :1 ة  ال  أو رشب سهواً  شيئاً  الصائم  أكل  إذا 

سواٌء أكان الصوم واجباً أم مستحبّاً.

إذا تعّمد الصائم ابتالع ما بقي من الطعام بني أسنانه س أأأ :1 ة 

بطل صومه. أّما إذا مل يكن عاملاً بوجود الطعام بني األسنان، أو مل 

يكن ابتالعه عن عمٍد والتفاٍت، فال يبطل.

ابتالع اللعاب ال يبطل الصوم.س أأأ :1 ة 

فضاء س أأأ :1 ة  إىل  تصل  مل  التي  والصدر  الرأس  أخالط  ابتالع 

الفم ال يبطل الصوم. أّما لو وصلت إىل فضاء الفم، فاألحوط وجوباً 

عدم ابتالعها.

الصائم عن استعال اإلبر س أأأ :1 ة  أن يجتنب  األحوط وجوباً 

املقّوية، واإلبر التي تعطى عرب الوريد، وكذلك األمصال عىل أنواعها. 

نعم، ال إشكال يف زرق اإلبر غري املغّذية يف العضل، من قبيل املضاّد 

الحيوّي أو املسّكن أو إبر التخدير، وال إشكال أيضاً يف األدوية التي 

توضع عىل الجروح. 
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أنواع س أأأ :1 ة  دخان  عن  يجتنب  أن  للصائم  وجوباً  األحوط 

الدخانيّات واملواد املخّدرة التي ميتّصها البدن عن طريق األنف أو 

تحت اللسان.

إذا س أأأ :1 ة  ونحوها  والحبوب  األقــراص  تناول  يف  إشكال  ال 

ويجب  الصوم،  يبطل  ولكن  املرض،  من  العالج  رضورة  اقتضته 

القضاء.

تحت س لأأ :1 ة  توضع  التي  الدواء  بأقراص  اللعاب  اختلط  إذا 

اللسان أثناء استخدامها، فإذا ألقاه خارج الفم، يصّح صومه.

أن س أأأ :1 ة  فيجب  قد طلع،  الفجر  أّن  األكل  أثناء  التفت  إذا 

يخرج اللقمة من فمه، وإذا ابتلعها يبطل صومه.

يجب س أأأ :1 ة  ولكن  الصوم،  يبطل  ال  الفم  من  الدم  خروج 

االحرتاز عن وصوله إىل الحلق.

)اضمحّل س أأأ :1 ة  اللعاب  يف  واألسنان  اللثّة  دم  استهلك  إذا 

شّك  إذا  وكذلك  الصوم.  يبطل  ال  وابتالعه  بطهارته،  يحكم  وزال) 

بوجود الدم يف اللعاب فال إشكال يف ابتالعه وصومه صحيٌح.

مّا س أأأ :1 ة  ذلك  ونحو  الطعام  وتذّوق  للطفل  الطعام  مضغ 

ال يصل إىل الحلق عادًة ال يبطل الصوم، حتّى لو وصل إىل الحلق 

اتّفاقاً ونزل منه من دون اختياٍر. نعم إذا كان يعلم من أّول األمر 

أنّه يصل إىل الحلق، فإذا ابتلعه يبطل صومه.
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ال يجوز لإلنسان أن يفطر بسبب الضعف، ولكن إذا س أأأ :1 ة 

ويقضيه  يفطر  أن  فيمكنه  عادًة،  ل  يُتَحمَّ ال  حدٍّ  إىل  ضعفه  وصل 

الحقاً.

ا جامع	 

الجاع يبطل الصوم حتّى لو مل يخرج املنّي.س أأأ :1 ة 

ولكن س أأأ :1 ة  صومه،  يبطل  فال  وجامع  صائم  أنّه  نيس  إذا 

يتذكّر  التي  اللحظة  يف  فوراً  الجاع  حالة  من  الخروج  عليه  يجب 

فيها، وإاّل فيبطل صومه.

االستمناء	 

املنّي س أأأ :1 ة  خروج  يوجب  بعمٍل  القيام  الصائم  تعّمد  إذا 

يبطل صومه.

يخرج، س أأأ :1 ة  مل  فإن  املنّي،  إخــراج  بقصد  بعمٍل  قام  إذا 

فاألحوط وجوباً أن يتّم الصوم ويقضيه الحقاً أيضاً.

إذا خرج املنّي من الصائم من دون اختياره أثناء النوم س لأأ :1 ة 

أو اليقظة، فال يبطل صومه.

االحتالم)1) يف النهار ال يبطل الصوم، وإذا كان الصائم س أأأ :1 ة 

يعلم بأنّه إذا نام سيحتلم، ميكنه أن ينام.

فال س أأأ :1 ة  املنّي  خروج  أثناء  النوم  من  الصائم  استيقظ  إذا 

يجب عليه منعه.

خروج املني أثناء النوم.  (1(
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رمضان س أأأ :1 ة  شهر  نهار  يف  نومه  أثناء  الصائم  احتلم  إذا 

ويف سائر األيّام التي يكون فيها صامئاً، فال تجب عليه املبادرة إىل 

االغتسال فوراً بعد االستيقاظ.

ا بقاء عىل ا جنابة أو ا حيض أو ا نفاس إىل أذان ا صبح	 

إذا كان شخٌص ُجُنباً يف الليل يف شهر رمضان، فيجب س أأأ :1 ة 

يغتسل  مل  وإذا  الفجر)،  )طلوع  الصبح  أذان  قبل  يغتسل  أن  عليه 

عمداً إىل ذلك الوقت، يبطل صومه، نعم يجب عليه اإلمساك عن 

املفطرات إىل املغرب.

أذان س أأأ :1 ة  إىل  وبقي  رمضان،  شهر  يف  الليل  يف  أجنب  إذا 

أثناء  الجنابة  الصبح من دون غسٍل عن غري عمٍد، كا لو حصلت 

النوم وبقي نامئاً إىل أذان الصبح، فصومه صحيٌح.

من أراد الصوم قضاًء، إذا تعّمد البقاء عىل الجنابة إىل س أأأ :1 ة 

طلوع الفجر، يبطل صومه، وإذا مل يغتسل سهواً فصومه باطٌل عىل 

األحوط وجوباً.

أنّه س أأأ :1 ة  يعلم  وكان  رمضان،  شهر  يف  الليل  يف  أجنب  من 

يستيقظ قبل أذان الصبح إذا نام، فإن كان بانياً عىل عدم االغتسال 

لو استيقظ أو مرتّدداً فيه، ونام ومل يستيقظ، فصومه باطٌل. 

االحتالم، س أأأ :1 ة  بعد  استيقظ  أو  مستيقٌظ،  وهو  أجنب  من 

فال  الصبح،  أذان  قبل  للغسل  يستيقظ  لن  نام  إذا  أنّه  يعلم  وكان 

يجوز له النوم قبل االغتسال، ولو نام ومل يغتسل قبل األذان بطل 

أذان  قبل  الغسل  أجل  من  يستيقظ  أنّه  يحتمل  كان  ولو  صومه. 
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فصومه  يستيقظ،  مل  لكّنه  أيضاً،  االغتسال  عىل  بانياً  وكان  الصبح 

صحيٌح. ولكن لو نام مجّدداً بعد االستيقاظ، ومل يستيقظ إىل الصبح، 

فيجب عليه قضاء ذلك اليوم.

جنباً، س أأأ :1 ة  فأصبح  رمضان  شهر  يف  الجنابة  غسل  نيس  إذا 

فيجب  أيّام،  عّدة  نسيانه  استمّر  إذا  ولكن  اليوم.  ذلك  يصّح صوم 

عليه قضاء أيّام النسيان. أّما الصالة فباطلٌة عىل كّل حاٍل.

البقاء عىل الجنابة هل يبطل س لأأ :1 ة  من كان لديه شكٌّ بأّن 

الصوم أم ال، وصام يف حال الجنابة، فاألحوط وجوباً بطالن صومه)1)، 

ويجب قضاؤه أيضاً. ولكن إذا كان لديه يقنٌي أّن البقاء عىل الجنابة 

ال يبطل الصوم، وصام عىل هذا األساس، فصومه صحيٌح، وإن كانت 

مراعاة االحتياط بالقضاء حسنٌة. 

من كانت وظيفته االغتسال ليالً يف شهر رمضان، إذا مل س أأأ :1 ة 

يتمّكن من االغتسال بسبب ضيق الوقت أو الرضر من املاء ونحو 

ذلك، فيجب أن يتيّمم بدالً من الغسل قبل طلوع الفجر.

من ليس لديه وقٌت للغسل أو التيّمم يف الليل يف شهر س أأأ :1 ة 

رمضان، إذا أجنب نفسه يبطل صومه، ويجب عليه القضاء وكّفارة 

العمد. أّما لو كان لديه وقٌت للتيّمم فقط، فإذا أجنب نفسه وتيّمم 

قبل طلوع الفجر، صّح صومه.

يف موارد بطالن الصوم عىل األحوط وجوباً، يجب عىل املكلّف أن يصوم ويقيض أيضاً.  (1(
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يف س أأأ :1 ة  نفسه  يجنب  أن  يجوز  التيّمم  وظيفته  كانت  من 

الكايف  الوقت  لديه  يكون  أن  املبارك، برشط  رمضان  الليل يف شهر 

للتيّمم بعد الجنابة. 

إذا طهرت املرأة الحائض أو النفساء من الدم، فيجب س أأأ :1 ة 

يبطل  عمداً،  الغسل  تركت  وإذا  الفجر.  طلوع  قبل  تغتسل  أن 

صومها.

بطل س أأأ :1 ة  حملها  وضعت  أو  الصامئة  املرأة  حاضت  إذا 

صومها.

أذان س أأأ :1 ة  بعد  النفاس  أو  الحيض  من  املرأة  طهرت  إذا 

الصبح، فال يصّح منها الصوم يف ذلك اليوم.

إذا نسيت املرأة غسل الحيض أو النفاس، ثّم تذكّرت س أأأ :1 ة 

الحقاً، فصومها يف تلك الفرتة صحيٌح، سواٌء أكان يف شهر رمضان أم 

ال.

ا حقنة 	 

للرضورة س أأأ :1 ة  كانت  لو  حتّى  الصوم  تبطل  باملائع  الحقنة 

والعالج. أّما الحقنة بالجامد فال إشكال فيها وال تبطل الصوم. 

ا قيء	 

كان س أأأ :1 ة  لو  حتّى  صومه،  بطل  القيء  الصائم  تعّمد  إذا 

مضطرّاً لفعل ذلك بسبب املرض ونحوه. أّما لو فعل ذلك سهواً أو 

من دون اختياٍر فال يبطل صومه.



191

 الصوم 

التجّشؤ س لأأ :1 ة  أثناء  الصائم  فم  فضاء  إىل  يشٌء  خرج  إذا 

ابتلعه من دون اختياٍر فصومه  إذا  يلقيه خارجاً. ولكن  فيجب أن 

صحيٌح.

 	R واألنبياء واملعصو ني  ا كذب عىل ا له

واملعصومني R س أأأ :1 ة  واألنبياء    الله عىل  الكذب 

واعرتف  الحقاً  تاب  لو  حتّى  وجوباً  األحوط  عىل  للصوم  مبطٌل 

بكذبه.

ال إشكال يف نقل الروايات الواردة يف الكتب والتي ال س أأأ :1 ة 

يعلم اإلنسان أنّها كذٌب، وإن كان األحوط استحباباً أن ينسبها إىل 

ذلك الكتاب.

إذا نقل كالماً عن الله  أو النبّي أو املعصومني R س أأأ :1 ة 

باعتقاد أنّه صحيٌح، ثّم تبنّي أنّه كذٌب، فال يبطل صومه. 

الله  والنبّي س أأأ :1 ة  إذا كان الصائم يعلم أّن الكذب عىل 

األكرم P يبطل الصوم، ونسب إليهم أمراً يعلم أنّه كذٌب، ثّم تبنّي 

أنّه صحيٌح، فاألحوط وجوباً أن يتّم صيامه ويقضيه الحقاً أيضاً.

الكالم؟«، س أأأ :1 ة  النبّي P هذا  الصائم: »هل قال  إذا سئل 

وأجاب عمداً خالف الواقع، فاألحوط وجوباً بطالن صومه.

إيصال ا غبار ا غليظ إىل ا حلق	 

الغبار س أأأ :1 ة  ابتالع  عن  الصائم  يجتنب  أن  وجوباً  األحوط 

وكذلك  الرتابيّة،  األرض  كنس  الناشئ عن  الغبار  قبيل  من  الغليظ، 
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الدخانيّات. وإذا فعل ذلك فاألحوط وجوباً  السجائر وسائر  دخان 

بطالن صومه.

ال إشكال يف استخدام البّخاخ املشتمل عىل دواٍء لعالج س أأأ :1 ة 

ضيق التَنّفس، وال يوجب بطالن الصوم. 

أن س أأأ :1 ة  دون  واألنف من  الفم  إىل  والدخان  الغبار  دخول 

يصل إىل الحلق ال يبطل الصوم.

عنه س أأأ :1 ة  الصائم  يجتنب  ومل  غليظاً  غباراً  الريح  أثارت  إذا 

مع التفاته إىل أنّه صائٌم، فوصل الغبار إىل حلقه، فاألحوط وجوباً 

بطالن صومه.

إذا نيس أنّه صائٌم، ودخل الغبار ونحوه إىل حلقه، مل س لأأ :1 ة 

اختياٍر  دون  من  الحلق  إىل  الغبار  دخل  إذا  وكذلك  صومه.  يبطل 

فصومه صحيٌح.

ر س ا رأس يف املاء	 

فاألحوط س أأأ :1 ة  عمداً،  املاء  يف  رأسه  متاَم  الصائِم  رمس  إذا 

وجوباً بطالن صومه، ويجب أن يقيض صوم ذلك اليوم. 

ال فرق يف حكم املسألة السابقة بني كون البدن أيضاً س أأأ :1 ة 

داخل املاء أثناء رمس الرأس فيه وبني رمس الرأس لوحده يف املاء.

رمس س أأأ :1 ة  ثّم  أخرجه،  ثّم  املاء  يف  رأسه  نصف  رمس  إذا 

النصف اآلخر يف املاء مل يبطل صومه.

إذا تعّمد رمس متام رأسه يف املاء، ولكن بقي يشٌء من س أأأ :1 ة 

شعره خارجه، فاألحوط وجوباً بطالن صومه.
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أّن متام رأسه دخل يف املاء أم ال، فصومه س أأأ :1 ة  إذا شّك يف 

صحيٌح.

إذا سقط الصائم يف املاء من دون اختياره وغمر املاء س أأأ :1 ة 

متام رأسه، أو أُدخَل رأُسه يف املاء قرساً، ال يبطل صومه، ولكن يجب 

أنّه  إذا نيس  أيضاً  املاء فوراً. وكذلك  يبادر إىل إخراج رأسه من  أن 

صائٌم، ورمس رأسه يف املاء، فال يبطل صومه ولكن يجب عليه أن 

يبادر إىل إخراج رأسه من املاء عندما يتذكّر. 

الوقوف س أأأ :1 ة  أو  الرأس  عىل  املاء  بإراقة  الصوم  يَبطل  ال 

تحت رّشاش الحّام.

بعض أحكام مبطالت الصوم

يبطل الصوم بارتكاب األمور املتقّدمة )األكل والرشب س أأأ :1 ة 

أّما إذا مل يكن عن عمٍد، كا لو  ...) إذا كان عن عمٍد واختياٍر.  و 

زلقت قدمه وسقط يف املاء، أو أكل نسياناً، أو أُدِخل يشٌء إىل حلقه 

قرساً، فال يبطل صومه.

إذا أىت الصائم بأحد املفطرات سهواً، ثّم فعله مجّدداً س أأأ :1 ة 

عمداً باعتقاد أّن صومه قد بطل، فيبطل صومه.

لو س لأأ :1 ة  كا  املفطرات،  بأحد  اإلتيان  الصائم عىل  أُجرب  إذا 

قالوا له: إذا مل تأكل الطعام سنلحق الرضر بك أو مبالك، فأكل دفعاً 

للرضر، يبطل صومه.
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إذا شّك الصائم يف أنّه أىت بيشٍء من املفطرات أم ال، س أأأ :1 ة 

كا لو شّك يف أنّه ابتلع شيئاً من املاء الذي أدخله إىل فمه أم ال، 

فصومه صحيٌح.

ما يكره للصائم

يكره للصائم أموٌر، منها:س أأأ :1 ة 

كّل عمٍل يؤّدي إىل ضعف البدن )كاالستحام وإخراج الدم).. 1

شّم الرياحني )التطيُّب ليس مكروهاً).. 2

بّل الثوب الذي عىل الجسد.. 3

السواك بالعود الرطب.. 4

قلع السّن، بل مطلق إدماء الفم.. 5

تذّوق الطعام ونحوه.. 6

صّب الدواء يف األنف، إذا مل يصل إىل الحلق. . 7

الدواء يف العني، واالكتحال مبا يصل طعمه أو رائحته . 8 صّب 

إىل الحلق.

جلوس املرأة يف املاء.. 9

ملس أحد الزوجني اآلخر ومالعبته، وكّل عمٍل يوجب إثارة الشهوة.. 10

كرثة املضمضة.. 11
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موارد وجوب القضاء وكّفارة العمد

العمد س أأأ :1 ة  مع  رمضان)1)  شهر  نهار  يف  باملفطرات  اإلتيان 

وموجٌب  للصوم  مبطٌل  أنّه  كا  رشعيٍّ  عذٍر  دون  ومن  واالختيار، 

للقضاء، فإنّه موجٌب لكّفارة اإلفطار العمدّي أيضاً، سواٌء أكان يعلم 

بوجوب الكّفارة أم ال. 

إذا أىت بأحد املفطرات لجهله بالحكم الرشعّي، كا لو س أأأ :1 ة 

كان جاهالً بأّن تناول الدواء مبطٌل للصوم كسائر املأكوالت، فتناول 

الدواء يف نهار شهر رمضان، يبطل صومه ويجب عليه القضاء دون 

الكّفارة.

إذا أىت بفعٍل يعلم أنّه حراٌم، ولكن ال يعلم أنّه مبطٌل س أأأ :1 ة 

عىل  أيضاً  الكّفارة  عليه  تجب  القضاء،  عليه  يجب  فكا  للصوم، 

األحوط. 

يجوز س أأأ :1 ة  فال  فمه،  إىل  الصائم  من جوف  إذا خرج يشٌء 

ابتالعه، وإذا ابتلعه عمداً، فيجب عليه القضاء والكّفارة.

، فإن مل يصم ذلك اليوم س أأأ :1 ة  إذا نذر شخٌص صوم يوٍم معنّيٍ

عمداً، أو أبطل صومه، فتجب عليه الكّفارة)2).

أخرب س أأأ :1 ة  من  خرب  عىل  تعويالً  رمضان  شهر  يف  أفطر  إذا 

عدم  تبنّي  ثّم  خربه،  عىل  التعويل  يجوز  ال  مّمن  املغرب  بحلول 

حلوله، فيجب عليه القضاء والكّفارة.

ما عدا نوم الجنب من دون غسل، وقد تقّدمت أحكامه.  (1(

كّفارة النذر: إطعام عرشة مساكنٍي أو كسوتهم، فإن مل يقدر فصيام ثالثة أيّاٍم.  (2(



196

  رسالة الصالة والصوم  

يف س أأأ :1 ة  سافر  إذا  الكّفارة  عنه  تسقط  ال  عمداً،  أفطر  من 

ذلك اليوم.

الجاع مفطٌر لكال الطرفني، وموجٌب للقضاء والكّفارة س لأأ :1 ة 

عليها.

ّ كّفارة اإلفطار العمدي

كّفارة اإلفطار العمدّي يف صوم شهر رمضان املبارك يف س أأأ :1 ة 

الرشع املقّدس أحد األمور الثالثة التالية:

عتق رقبٍة.. 1

صيام شهرين متتابعني. . 2

إطعام ستنّي مسكيناً.. 3

عتقهم،  من  ليتمّكن  الحارض  زماننا  يف  عبيد  يوجد  ال  أنّه  مبا 

اآلخرين. األمرين  بأحد  اإلتيان  املكلّف  عىل  فيجب 

رمضان، س أأأ :1 ة  شهر  كّفارة صوم  شهرين  يصوم  أن  أراد  من 

مراعياً  الثاين  الشهر  من  واحداً  ويوماً  كامالً  شهراً  يصوم  أن  يجب 

التتابع، ويجوز له التفريق يف البقيّة. 

يف س أأأ :1 ة  يوماً  أفطر  إذا  الصوم،  يف  التتابع  عليه  وجب  من 

البني من دون عذٍر، أو رشع يف الصوم يف زماٍن يعلم أنّه سيقطع يف 

األثناء بتخلّل يوٍم يحرم صومه، من قبيل يوم عيد األضحى، أو يوٍم 

يجب صومه، كأن يكون يف األثناء يوٌم نََذَر صوَمه، مل تحسب األيّام 

التي صامها قبل ذلك، ويجب عليه استئناف الصوم من جديٍد. 
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من أراد أن يصوم شهرين متتابعني، إذا مل يتمّكن يف س أأأ :1 ة 

األثناء من الصوم لعذٍر كاملرض أو الحيض، فيبني عىل ما مىض بعد 

ارتفاع العذر، وال يجب استئناف الصوم من جديٍد.

ميكن تحقيق إطعام ستنّي مسكيناً بطريقتني:س أأأ :1 ة 

إشباعهم بالطعام الجاهز.. 1

أو . 2 الحنطة  من  غراماً)   750( مّداً  منهم  واحٍد  كّل  تسليم 

الدقيق أو الخبز أو األرّز أو غري ذلك من أنواع املواد الغذائيّة. 

وال س أأأ :1 ة  ولعياله،  له  سنٍة  مؤونة  ميلك  ال  من  هو  الفقري 

ميكنه تحصيلها. 

من س أأأ :1 ة  واحــٍد  بأّي  اإلتيان  من  الشخص  يتمّكن  مل  إذا 

خصال )خيارات) كّفارة العمد الثالث، فيجب عليه أن يطعم العدد 

الذي يتمّكن منه من املساكني، واألحوط أن يستغفر أيضاً، فإن مل 

يقدر عىل إطعام املساكني أصالً، فيكفي االستغفار، بأن يقول بقلبه 

ولسانه: »أستغفر الله«.

الصوم س أأأ :1 ة  عن  لعجزه  االستغفار  وظيفته  كانت  من 

املساكني،  إطعام  أو  الصوم  من  الحقاً  متّكن  إذا  املساكني،  وإطعام 

فاألحوط استحباباً اإلتيان بها.

ستنّي س أأأ :1 ة  بإطعام  العمدّي  اإلفطار  عن  التكفري  يريد  من 

أمكنه  إذا  السابقة)  املسائل  يف  تقّدم  الذي  بالتفصيل   ( مسكيناً 

أكرث  أو  شخصني  سهم  إعطاء  ميكنه  ال  مسكيناً،  ستنّي  إىل  الوصول 

الستنّي شخصاً  من  واحٍد  لكّل  يعطي  أن  يجب  بل  واحٍد،  لشخٍص 
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الشخص  عائلة  أفراد  حصص  يسلّم  أن  ميكنه  نعم  واحدًة.  حّصًة 

والكبري،  الصغري  بني  الفقري  يف  فرق  وال  عليهم،  ليرصفها  له  الفقري 

وبني الرجل واملرأة.

يف س لأأ :1 ة  مرٍّة  من  أكرث  املفطرات  أحد  الصائم  ارتكب  إذا 

اليوم الواحد، فتجب عليه كّفارٌة واحدٌة فقط. نعم إذا أبطل صومه 

بالجاع أو االستمناء، فاألحوط وجوباً أن يكّفر بعدد مرّات الجاع 

أو االستمناء.

إذا أبطل شخٌص صومه يف شهر رمضان بالجاع املحرّم س أأأ :1 ة 

الكّفارة  بإحدى خصال  االكتفاء  ميكنه  املحرّمني،  والرشب  األكل  أو 

الثالث، وإن كان األحوط استحباباً الجمع بني الخصال الثالث )عتق 

رقبٍة وصوم شهرين متتابعني وإطعام ستنّي مسكيناً).

املبادرة س أأأ :1 ة  عليه  تجب  ال  الكّفارة،  عليه  وجبت  من 

لإلتيان بها، ولكن ال يجوز تأخريها بحيث يعّد تهاوناً يف أداء  فوراً 

التكليف.

الكّفارة س أأأ :1 ة  يؤّدي  أن  دون  من  سنوات  عّدة  مرّت  إذا 

الواجبة، فال يضاف عليها يشٌء.

فيمكنه س أأأ :1 ة  وكّفارته،  الصوم  قضاء  بني  الرتتيب  يجب  ال 

تقديم أيّها شاء عىل اآلخر.
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موارد وجوب القضاء دون الكّفارة

يصوم س أأأ :1 ة  أو  رمضان،  شهر  نهار  يف  الصوم  ينوي  ال  من 

رياًء، أو ينوي عدم الصوم، ولكن ال يأيت بيشٍء من املفطرات، يجب 

عليه قضاء صوم ذلك اليوم من دون الكّفارة.

يستيقظ س أأأ :1 ة  ومل  رمضان،  الليل يف شهر  يف  جنباً  كان  من 

يف  املتقّدم  التفصيل  حسب  الصبح  أذان  قبل  الثانية  النومة  من 

البقاء  عليه  يجب  ولكن  فقط،  القضاء  عليه  يجب   ،844 املسألة 

ممسكاً عن املفطرات إىل املغرب.

من نيس غسل الجنابة يف شهر رمضان، وصام عّدة أيّاٍم س أأأ :1 ة 

يف حال الجنابة، فيجب عليه قضاء صوم تلك األيّام دون الكّفارة.

يف أسحار شهر رمضان، يجوز اإلتيان باملفطرات ما دام س أأأ :1 ة 

مل يحصل له اليقني بطلوع الفجر.

أن س أأأ :1 ة  دون  من  باملفطر  أىت  إذا  رمضان،  شهر  سحر  يف 

يفحص هل طلع الفجر أم ال، ثّم تبنّي أنّه طلع، فيجب عليه قضاء 

صوم ذلك اليوم. أّما لو فعل ذلك بعد الفحص وحصول العلم بعدم 

طلوع الفجر، ثّم تبنّي أنّه كان طالعاً، فال يجب عليه القضاء.

حصول س للأ :1 ة  قبل  رمضان  شهر  نهار  يف  اإلفطار  يجوز  ال 

اليقني باملغرب.

رمضان س ألأ :1 ة  شهر  نهار  يف  باملغرب  اليقني  له  حصل  إذا 

تبنّي  ثّم  فأفطر،  حّجٌة رشعاً  خربهم  من  إلخبار  أو  الظلمة  بسبب 

بقاء النهار، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم.



200

  رسالة الصالة والصوم  

تبنّي س ألأ :1 ة  ثّم  فأفطر،  الغيوم  الليل بسبب  إذا ظّن بدخول 

بقاء النهار، فال يجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم.

إذا جاز اإلفطار أو وجب لسبٍب ما، كا لو أُكرِه عىل س ألأ :1 ة 

الصورة  هذه  ففي  غريٍق،  إلنقاذ  املاء  يف  بنفسه  أَلَقى  أو  اإلفطار، 

يجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم دون الكّفارة.

إدارة س ألأ :1 ة  )الستحباب  الوضوء  أثناء  الصائم  متضمض  إذا 

مقداٍر من املاء يف الفم واملضمضة) مع االطمئنان بعدم ابتالع املاء، 

الصالة  لوضوء  ذلك  كان  فإن  اختياٍر،  دون  الجوف من  إىل  فسبقه 

لغري  أو  الفريضة،  صالة  لغري  كان  لو  أّما  صحيٌح.  فصومه  الواجبة 

الوضوء، من قبيل التربّد ونحوه، وسبقه املاء إىل الجوف، فاألحوط 

وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم.

املاء يسبقه إىل س ألأ :1 ة  أّن  إذا كان يعلم  التمضمض  ال يجوز 

الجوف من دون اختياٍر أو يبلعه نسياناً.

أحكام قضاء الصوم

من أغمي عليه واستمّر يف حال الغيبوبة واإلغاء يوماً س ألأ :1 ة 

أو أكرث، ما أوجب فوات الصوم الواجب عليه، فال يجب عليه قضاء 

صوم تلك األيّام.

الصوم، س ألأ :1 ة  ينِو  الُسْكر، كا لو مل  الصوم بسبب  فاته  من 

بقي  لو  حتّى  اليوم،  ذلك  قضاء صوم  عليه  ويجب  باطٌل،  فصومه 

ممسكاً طول النهار.
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متام س ألأ :1 ة  السكر  بحال  وبقي  َسِكَر،  ثّم  الصوم،  نوى  من 

اليوم،  ذلك  صوم  يقيض  أن  وجوباً  فاألحوط  منه،  جزًء  أو  النهار 

خصوصاً يف حاالت السكر الشديد التي توجب زوال العقل.

رشب س ألأ :1 ة  يكون  أن  بني  فرق  ال  السابقتني،  املسألتني  يف 

الجهل  أو  املرض  بسبب  محرّماً  ليس  أو  عليه،  محرّماً  املسكر 

باملوضوع)1). 

النفاس س لأأ :1 ة  أو  الحيض  بسبب  املرأة  أفطرتها  التي  األيّام 

يجب أن تقضيها بعد شهر رمضان.

أو س أأأ :1 ة  املرض  املكلّف يف شهر رمضان بسبب  إذا مل يصم 

الحيض أو النفاس، وتويّفَ قبل نهاية الشهر املبارك، فال يجب قضاء 

تلك األيّام ـ التي مل يصمها ـ نيابًة عنه.

من مل يصم عّدة أيّاٍم من شهر رمضان لعذٍر، وال يعلم س أأأ :1 ة 

عددها، فإن مل يكن يعلم بداية العذر، كا لو مل يعلم، هل سافر يف 

اليوم الخامس والعرشين من شهر رمضان فيكون يف ذّمته ستّة أيّاٍم، 

أم يف اليوم السادس والعرشين فيكون يف ذّمته خمسة أيّاٍم، يجوز 

له أن يقيض املقدار األقّل. أّما لو كان يعلم زمن بداية العذر، كا 

لو كان يعلم أنّه سافر يف اليوم الخامس من شهر رمضان، ولكن ال 

يعلم هل عاد يف ليلة العارش من شهر رمضان فيكون قد فاته صوم 

خمسة أيّاٍم، أم عاد يف ليلة الحادي عرش فيكون قد فاته ستّة أيّاٍم، 

ففي هذه الصورة، األحوط وجوباً قضاء املقدار األزيد.

أي ال يعلم أّن السائل الذي يرشبه خمٌر.  (1(
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عّدة س أأأ :1 ة  من  رمضان  شهر  صــوٍم  قضاء  عليه  كان  من 

سنواٍت، يصّح منه قضاء ما شاء منها أّوالً. أّما لو ضاق الوقت عىل 

قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان األخري، كا لو كان عليه قضاء 

خمسة أيّاٍم من شهر رمضان األخري، ومل يبَق إىل شهر رمضان القادم 

سوى خمسة أيّاٍم، فاألحوط وجوباً يف هذه الصورة أن يقيض فوائت 

شهر رمضان األخري.

من اشتغل بقضاء صوم شهر رمضان، إذا مل يَِضْق عليه س أأأ :1 ة 

الوقت، يجوز له أن يُبطل صومه قبل الظهر. أّما لو ضاق الوقت، 

القضاء،  أيّام  مقدار  إاّل  القادم  رمضان  شهر  إىل  يبَق  مل  أنّه  مبعنى 

فاألحوط وجوباً أن ال يبطل صومه قبل الظهر أيضاً.

بعد س أأأ :1 ة  اإلفطار  تعّمد  إذا  رمضان،  شهر  قضاء  صوم  يف 

يقدر  مل  فإن  مساكني،  عرشة  بإطعام  التكفري  عليه  فيجب  الظهر، 

فصيام ثالثة أيّاٍم. 

إذا كان عليه قضاء صوم شهر رمضان من عّدة سنواٍت، س أأأ :1 ة 

ومل يعنّي بالنيّة قضاء أّي سنٍة منها، فيحسب من قضاء السنة األوىل.

زال س أأأ :1 ة  فإن  والسفر)،  )كاملرض  لعذٍر  اإلنسان  أفطر  إذا 

العذر قبل شهر رمضان التايل، فيجب عليه قضاؤه.

من مل يصم يف شهر رمضان بسبب املرض، إذا استمّر س أأأ :1 ة 

مرضه إىل شهر رمضان التايل، يسقط عنه قضاء الصوم، ويجب عليه 

تسليم مٍد من الطعام للفقري عن كّل يوٍم.
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من س أأأ :1 ة  وشفي  املرض،  بسبب  رمضان  شهر  يصم  مل  إذا 

مرضه بعد شهر رمضان، ولكن طرأ عليه فوراً عذر آخر، ومل يتمّكن 

بسببه من القضاء قبل شهر رمضان التايل، فيجب عليه قضاء صوم 

رمضان  أفطر يف شهر  إذا  الالحقة. وهكذا  السنوات  يف  األيّام  تلك 

بسبب  يتمّكن  ومل  رمضان،  شهر  بعد  َمرِض  ثّم  املرض،  غري  لعذٍر 

املرض من القضاء قبل حلول شهر رمضان التايل، فيجب عليه قضاء 

صوم تلك األيّام يف السنوات الالحقة.

بقي يف س لأأ :1 ة  إذا  السفر،  بسبب  رمضان  أفطر يف شهر  من 

حال السفر إىل شهر رمضان التايل، فال يسقط عنه قضاء صوم شهر 

رمضان السابق، واألحوط استحباباً أن يدفع كّفارة التأخري أيضاً.

قضائه س أأأ :1 ة  رمضان، وال من  يتمّكن من صيام شهر  مل  إذا 

أيضاً قبل حلول شهر رمضان التايل بسبب ضعف جسمه، فال يسقط 

عنه القضاء، بل يجب أن يقيض عندما يتمّكن. وهكذا من مل يصم 

التعويض عنها، فيجب عليه قضاء  لعّدة سنواٍت، وتاب وعزم عىل 

كّل ما فاته من الصوم، فإن مل يقدر، يبقى يف ذّمته.   

كّفارة التأخير)))

بعد س أأأ :1 ة  وارتفع عذره  لعذٍر،  رمضان  يصم يف شهر  مل  إذا 

شهر  وصل  أن  إىل  فاته  ما  يقِض  مل  ذلك  مع  ولكن  رمضان،  شهر 

أي الكّفارة التي تجب بسبب تأخري قضاء صوم شهر رمضان إىل أن يصل شهر رمضان   (1(

التايل.
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مّداً  للفقري  أن يدفع  القضاء  إىل  التايل، فيجب عليه مضافاً  رمضان 

من الطعام عن كّل يوٍم. 

فاته س أأأ :1 ة  ما  يقِض  ومل  عمداً،  رمضان  شهر  يف  يصم  مل  إذا 

عليه  فيجب  التايل،  رمضان  أن وصل شهر  إىل  عذر  دون  من  أيضاً 

يوٍم  كّل  عن  يدفع  أن  العمدّي،  اإلفطار  وكّفارة  القضاء  إىل  مضافاً 

كّفارة التأخري )التي سبق ذكرها يف املسألة السابقة) أيضاً للفقري.

من س أأأ :1 ة  غراماً   750 أي  الطعام،  من  مدٌّ  التأخري  كّفارة 

الغذائيّة،  املواد  من  غريها  أو  األرّز  أو  الخبز  أو  الدقيق  أو  القمح 

تعطى للفقري.

إذا أّخر قضاء صوم شهر رمضان عّدة سنواٍت، فيجب س أأأ :1 ة 

التكفري أيضاً مبدٍّ من الطعام، وال يجب  عليه ـ فضالً عن القضاء ـ 

عليه يشٌء لتأخري السنوات الالحقة.

يوٍم، س أأأ :1 ة  كّل  عن  الطعام  من  مدٍّ  دفع  عليه  وجب  من 

ميكنه إعطاء كّفارة عّدة أيّاٍم لفقريٍ واحٍد.

بوجوب س أأأ :1 ة  الجهل  صورة  يف  التأخري  كّفارة  تسقط  ال 

القضاء قبل حلول شهر رمضان التايل. 

أحكام قضاء صوم األب واألّم

إذا مل يصم األب، واألحوط وجوباً األّم أيضاً، لعذٍر غري س أأأ :1 ة 

القضاء، فيجب عىل  فاتها مع قدرتها عىل  ما  السفر، ومل يقضيا 

أكان  سواٌء  الصوم  من  فاتها  ما  قضاء  وفاتها،  بعد  األكرب  الولد 
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بنفسه أم باستئجار غريه. أّما الصوم الذي فاتها للسفر، فيجب عىل 

والقدرة  الوقت  لديها  يكن  لو مل  األكرب قضاؤه عنها حتّى  الولد 

عىل القضاء. 

يجب عىل األحوط عىل الولد األكرب أن يقيض ما فات س أأأ :1 ة 

والده ووالدته من الصوم عمداً. 

أحكام صوم المسافر

يجوز السفر يف شهر رمضان حتّى لو كان للفرار من س لأأ :1 ة 

الصوم. نعم األفضل أن ال يسافر إاّل إذا كان لغرٍض حسٍن أو الزٍم.

ال يصّح الصوم من املسافر يف شهر رمضان املبارك، وال س أأأ :1 ة 

يجب عليه قصد اإلقامة عرشة أيّاٍم يف مكاٍن واحٍد ليصوم.

الصالة س أأأ :1 ة  وظيفته  كانت  إذا  رمضان،  شهر  يف  املسافر 

الصالة  كانت وظيفته  لو  أّما  السفر،  الصوم يف  له  يجوز  فال  قرصاً، 

أو من شغله  أيّاٍم،  واحٍد عرشة  اإلقامة يف مكاٍن  )كمن قصد  متاماً 

السفر) فيجب أن يصوم.

إذا سافر الصائم بعد الظهر، يبقى صامئاً، أّما لو سافر س أأأ :1 ة 

فيبطل  السابقة  الليلة  من  السفر  نوى  قد  كان  فإن  الظهر،  قبل 

صومه. أّما لو نوى السفر يف النهار، فاألحوط وجوباً أن يبقى صامئاً 

ويقضيه بعد شهر رمضان أيضاً.

وسافر س أأأ :1 ة  السابقة  الليلة  من  السفر  نوى  الذي  املسافر 

قبل الظهر، ال يجوز أن يتناول املفطر قبل الوصول إىل حّد الرتّخص، 
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ولكن إذا أىت باملفطر قبله فاألحوط وجوب كّفارة اإلفطار العمدّي 

يف شهر رمضان عليه. نعم إذا كان غافالً عن حكم املسألة، فال تجب 

عليه الكّفارة.

املكان س أأأ :1 ة  إىل  أو  إىل وطنه  الظهر  قبل  املسافر  إذا وصل 

الذي ينوي اإلقامة فيه عرشة أيّاٍم، ومل يكن قد أىت باملفطر، فيجب 

فيقضيه الحقاً.  املفطرات،  أىت بيشٍء من  كان قد  لو  أّما  أن يصوم. 

وأّما لو وصل بعد الظهر فال يصّح منه الصوم.

إذا نذر شخٌص الصوم يف يوٍم معنّيٍ ـ كأّول شهر رجب س أأأ :1 ة 

مثالً ـ حتّى يف حال السفر، فإن كان مسافراً يف ذلك اليوم، فيجب 

عليه الصوم، وال يجب أن ينوي اإلقامة عرشة أيّاٍم.

، ولكن مل س أأأ :1 ة  إذا نذر شخٌص صوماً مستحبّاً يف يوٍم معنّيٍ

يقيّد نذره بأنّه سيصوم ذلك اليوم حتّى لو كان مسافراً، ففي هذه 

الصورة، ال يجوز له الصوم إذا كان مسافراً، وال يجب أن ينوي إقامة 

عرشة أيّاٍم يف مكاٍن واحٍد، ولكن يجب أن يقضيه الحقاً.

حكم التخيري يف األماكن األربعة )مّكة املكرّمة واملدينة س أأأ :1 ة 

املنّورة والحائر الحسينّي ومسجد الكوفة) ال يشمل الصوم. فاملسافر 

يف هذه األماكن مخرّيٌ بني القرص والتام يف الصالة، ولكن ال يصّح 

منه صوم شهر رمضان املبارك.

ال يجوز الصوم املستحّب يف السفر.س أأأ :1 ة 

املستحّب س لأأ :1 ة  الصوم  املنّورة  املدينة  يف  للمسافر  يجوز 

ثالثة أيّاٍم للحاجة من دون أن ينوي اإلقامة عرشة أيّاٍم.
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الصوم، س أأأ :1 ة  ويصّح  متاماً  الصالة  يجب  املعصية،  سفر  يف 

سواٌء أكان الصوم واجباً، كشهر رمضان، أم مستحبّاً.

يف سفر املعصية، إذا عدل عن نيّة املعصية قبل الظهر، س أأأ :1 ة 

وتابع سفره لغرٍض مباٍح، فإن كان املقدار املتبّقي من السفر مسافًة 

رشعيًّة ولو تلفيقاً، فصالته قرٌص ويجب أن يفطر. 

يف سفر املعصية، إذا عدل عن نيّة املعصية بعد الظهر س أأأ :1 ة 

وإعادته  الصوم  إمتام  استحباباً  األحوط  كان  وإن  صحيٌح،  فصومه 

الحقاً أيضاً.

المسافر الذي صام على خالف وظيفته

املسافر الذي ال يجوز له الصوم، إذا صام عىل خالف س أأأ :1 ة 

وظيفته عاملاً عامداً فصومه باطٌل. وإذا كان يف شهر رمضان، فيجب 

قضاؤه. ولكن إذا صام جهالً بأصل الحكم)1) فصومه صحيٌح.

يف فرض املسألة السابقة، إذا صام لجهله بخصوصيّات س أأأ :1 ة 

الحكم فصومه باطٌل، كمن يعلم بعدم جواز الصوم يف السفر، ولكن 

قبل  قصده  عن  عدل  ثّم  أيّاٍم،  عرشة  اإلقامة  نوى  من  أّن  يجهل 

له  يجوز  وال  اإلقامة،  حكم  عليه  يجري  فال  رباعيٍّة،  بصالٍة  اإلتيان 

الصوم.

مبعنى أنّه ال يعلم أّن الصوم يف السفر باطٌل.  (1(
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إذا صام املسافر لجهله باملوضوع فصومه باطٌل، كمن س أأأ :1 ة 

قصد الذهاب إىل مكاٍن يبعد يف الواقع مسافًة رشعيًّة، ولكّنه صام 

لجهله مبقدار املسافة، فإّن صومه باطٌل.

باطٌل، س أأأ :1 ة  املسافر  أّن صوم  أو نيس  أنّه مسافٌر،  إذا نيس 

وصام يف السفر، فصومه باطٌل. 

من ال يجب عليهم الصوم

املُقرِب الرضَر عىل جنينها أو عىل س أأأ :1 ة  الحامل  إذا خافت 

عىل  )الرضر  األوىل  الصورة  ويف  الصوم.  عليها  يجب  فال  نفسها 

الجنني) يجب عليها أن تدفع عن كّل يوٍم مّداً من الطعام أي القمح 

أو الشعري ونحو ذلك للفقري )بعنوان فديٍة)1))، ويجب عليها القضاء 

الثانية )الرضر عىل نفسها)،  أّما يف الصورة  بعد شهر رمضان أيضاً. 

فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، واألحوط وجوباً دفع الفدية 

أيضاً. ودفُع الفدية بالنسبة للحامل غري املُقرِب مبنيٌّ عىل االحتياط 

الوجويّب. 

ال، س أأأ :1 ة  أم  الرضيع  أّم  أكانت  )سواٌء  املرضعة  كانت  إذا 

الرضيع لخوفها  الرضر عىل  أم متربّعًة) تخاف  أجريًة  أكانت  وسواٌء 

من نقصان حليبها أو جفافه، فال يجب عليها الصوم، ويجب عليها 

الرضر  كان  إذا  أّما  أيضاً.  الحقاً  والقضاء  يوٍم،  كّل  عن  فديٍة  دفع 

عليها، فالفدية واجبٌة عىل األحوط.

الطعام الذي يجب تسليمه للفقري لجربان ترك العبادة عن عذٍر.  (1(
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يف املسألتني السابقتني، إذا مل تقِض ما فاتها من الصوم س لأأ :1 ة 

عليها  فيجب  تقصريٍ،  عن  كان  فإن  التايل،  رمضان  شهر  حلول  قبل 

القضاء  أّخرت  لو  أّما  القضاء.  عن  فضالً  أيضاً،  التأخري  كّفارة  دفع 

عىل  الرضر  خوف  العذر  كان  وإذا  عليها.  تأخريٍ  كّفارة  فال  لعذٍر، 

رضيعها، فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم عندما تتمّكن. أّما 

لو كان العذر خوف الرضر عليها، فيسقط عنها القضاء، ويجب أن 

تدفع فديًة واحدًة عن كّل يوٍم. 

وليس س أأأ :1 ة  هي،  عهدتها  عىل  وفديتها  املرأة  كّفارة  دفع 

واجباً عىل زوجها، حتّى لو كان إفطارها بسبب الحمل أو الرضاع. 

وكذلك ال تجب كّفارة الولد وفديته عىل أبيه. نعم يجوز للزوج أو 

األب أن يدفع كّفارة الزوجة أو االبن أو فديتها بالوكالة عنها.

الشيخ والشيخة اللذان يشّق عليها الصوم، ال يجب س أأأ :1 ة 

عليها أن يصوما، ويجب عليها دفع فديٍة للفقري مّداً من الطعام 

القمح والشعري واألرّز) عن كّل يوٍم، وإذا كانا عاجزين  )من قبيل 

الصورتني،  كال  ويف  الفدية.  دفع  وجوباً  فاألحوط  الصوم،  عن  أصالً 

إذا متّكنا من الصوم بعد شهر رمضان، فاألحوط استحباباً أن يقضيا 

ما فاتها.

بحيث س أأأ :1 ة  كثرياً،  يعطش  الذي  أي  العطاش  بداء  املصاب 

ال ميكنه تحّمل العطش، أو يشقُّ عليه، ال يجب عليه الصوم، ولكن 

الثانية )املشّقة) يجب أن يدفع مّداً من الطعام للفقري  يف الصورة 

الفدية  هذه  دفع  األوىل  الصورة  يف  وجوباً  واألحوط  يوٍم،  كّل  عن 
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أيضاً. وإذا متّكن من الصوم بعد شهر رمضان، فاألحوط استحباباً أن 

يقيض ما فاته.

750 س أأأ :1 ة  أي  التأخري،  كّفارة  مقدار  نفس  الفدية  مقدار 

غراماً من القمح أو الدقيق أو الخبز أو األرّز وما إىل ذلك من املواد 

الغذائيّة تعطى للفقري.

طريق إثبات أّول الشهر

يثبت أّول الشهر بخمسة طرٍق:س أأأ :1 ة 

رؤية املكلّف نفسه.. 1

 شهادة عدلني، إذا مل يُنكر الرؤيَة جمٌع كثرٌي، ومل يَقَو الظّن . 2

بخطأِ هذين الشاهدين. 

 الشهرة التي توجب العلم أو االطمئنان.. 3

 ميّض ثالثني يوماً من بداية الشهر السابق.. 4

حكم الحاكم الرشعّي.. 5

رؤية الهالل عرصاً تُثِبُت حلول الشهر القمرّي، والليلة س أأأ :1 ة 

التي تيل رؤية الهالل تعدُّ الليلة األوىل من الشهر.

بالنسبة س أأأ :1 ة  املجرّدة  والعني  املسلّحة  العني  بني  فرق  ال 

لرؤية الهالل، فكا يُحكم بأّول الشهر يف حال رؤية الهالل بالعني 

املجرّدة، فإّن أّول الشهر يثبت أيضاً إذا متّت الرؤية بواسطة النظّارة 

أو املنظار أو التلسكوب. أّما إثبات أّول الشهر من خالل رؤية صورة 
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ـ  )الكمبيوتر)  الحاسوب  شاشة  عىل  االنعكاس  طريق  عن  الهالل 

التي ال يُعلم صدُق عنوان الرؤية فيها ـ فمحّل إشكاٍل.

مجرّد الصغر واالنخفاض، أو الكرب واالرتفاع، أو زيادة س أأأ :1 ة 

العرض أو قلّته ونحو ذلك، ليس دليالً رشعيّاً عىل أّن الهالل يف الليلة 

أن  فيجب  منه،  العلم  للمكلّف  إذا حصل  ولكن  الثانية،  أو  األوىل 

يعمل طبق علمه يف هذا املجال.

الحسابات س أأأ :1 ة  أو  التقاويم  بواسطة  الشهر  أّول  يثبت  ال 

العلميّة لعلاء الفلك، إاّل إذا حصل اليقني من قولهم. 

لثبوته س لأأ :1 ة  ذلك  فيكفي  مدينٍة،  يف  الشهر  أّول  ثبت  إذا 

باتّحاد  التي تتّحد معها يف األفق. واملقصود  لقاطني املدن األخرى 

األفق، هو األماكن التي تتساوى من جهة احتال رؤية الهالل وعدم 

احتالها. 

التّباع س أأأ :1 ة  يكفي  ال  الحاكم  لدى  الهالل  ثبوت  مجرّد 

اآلخرين له ما مل يحكم برؤية الهالل، إاّل إذا حصل االطمئنان بثبوت 

الهالل.

حكمه س أأأ :1 ة  وكان  الشهر،  أّول  غداً  أّن  الحاكم  حكم  إذا 

شامالً لكّل البلد، فحكمه معترٌب يف كّل مدن ذلك البلد.

الشهر س أأأ :1 ة  بأّول  للمكلّف  االطمئنان  أو  اليقني  حصل  إذا 

من خالل إعالن دولٍة غري إسالميٍّة وظاملٍة أو فاجرٍة عن رؤية الهالل 

كفى.
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إذا مل يَُر الهالل يف مدينٍة ما، ولكّن اإلذاعة والتلفزيون س أأأ :1 ة 

االطمئنان  أو  لليقني  موجباً  خربهم  كان  فإذا  الشهر،  حلول  أعلنا 

بثبوت الهالل كفى، وال يجب الفحص.

ولكن س أأأ :1 ة  الصوم،  أّول شهر رمضان ال يجب  يثبت  مل  إذا 

إذا ثبت الحقاً أنّه كان أّول الشهر، فيجب قضاء صوم ذلك اليوم.

الهالل س أأأ :1 ة  رؤية  خالل  من  شّوال  شهر  أّول  يثبت  مل  إذا 

حتّى يف أفق املدن املجاورة واملتّحدة يف األفق، أو من خالل شهادة 

شاهدين عدلني، أو من خالل حكم الحاكم، فيجب صوم ذلك اليوم.

اليوم الذي يشّك اإلنسان أنّه آخر شهر رمضان أو أّول س أأأ :1 ة 

أّول شهر  أنّه  النهار  أثناء  ثبت يف  لو  أّما  شهر شّوال يجب صومه، 

شّوال، فيجب أن يفطر حتّى لو كان قريباً من املغرب.

أقسام الصوم

ومستحبٌّ س أأأ :1 ة  وحراٌم  واجٌب  أقساٍم:  أربعة  عىل  الصوم 

ومكروٌه. 

الصوم الواجب:س أأأ :1 ة 

صوم شهر رمضان املبارك.. 1

 صوم القضاء.. 2

 صوم الكّفارة.. 3

 صوم اليوم الثالث من االعتكاف.. 4
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 الصوم بدالً من األضحية يف حّج التمتّع)1).. 5

 الصوم املستحّب الذي َوَجَب بالنذر أو العهد أو اليمني)2).. 6

أبيه، وعىل . 7 األكرب قضاًء عن  اإلبن  الذي يجب عىل  الصوم   

األحوط وجوباً عن أّمه.

من الصوم الحرام:س لأأ :1 ة 

 صوم يوم عيد الفطر.. 1

 صوم يوم عيد األضحى. . 2

 صوم اليوم الذي ال يعلم أنّه آخر شعبان أو أّول شهر رمضان . 3

بنيّة شهر رمضان.

صوم الزوجة تطّوعاً إذا أوجب تفويت حّق الزوج.. 4

 صوم من يرضّه الصوم.. 5

 صوم املسافر إاّل يف املوارد التي تّم استثناؤها.. 6

األيّام س أأأ :1 ة  عدا  )ما  السنة  أيّام  كّل  يف  الصوم  يستحّب 

املحرّمة واملكروهة)، ولكّن يتأكّد استحباب الصوم يف بعض األيّام، 

ومنها:

العرشة . 1 يف  أربعاٍء  وأّول  شهٍر،  كّل  من  خميٍس  وآخر  أّول   

الثانية من كّل شهٍر. 

إذا مل يكن الحاّج يف الحّج قادراً عىل رشاء األضحية، ومل يتمّكن من االقرتاض، فيجب   (1(

أن يصوم عرشة أيّاٍم بدالً منها، ويجب أن يصوم ثالثًة منها يف الحّج وسبعًة يف وطنه.

ما وجب يف الواقع هو العمل بالنذر والعهد واليمني، ال أّن الصوم املستحّب تحّول إىل   (2(

صوٍم واجٍب.
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 األيّام الثالث عرش والرابع عرش والخامس عرش من كّل شهٍر . 2

)األيّام البيض).

 شهرا رجب وشعبان )كلّها أو بعضها، ولو يوماً واحداً).. 3

 مولد الرسول األكرم P )17 ربيع األّول).. 4

 عيد املبعث )27 رجب). . 5

عيد الغدير )18 ذي الحّجة).. 6

 يوم دحو األرض )25 ذي القعدة).. 7

الصوم املكروه:س أأأ :1 ة 

 صوم الضيف استحباباً من دون إذن مضيفه، أو مع نهيه.. 1

أعال . 2 من  املانع  للضعف  موجباً  كان  إذا  عرفة  يوم   صوم 

عرفة.

خاتمة: آداب الصوم وآداب شهر رمضان المبارك

ال يجب إكال الصوم املستحّب إىل آخره، فيجوز له س أأأ :1 ة 

يستحسن  للطعام،  مؤمٌن  دعاه  إذا  بل  شاء.  وقٍت  أّي  يف  اإلفطار 

رشعاً أن يقبل دعوته ويفطر. 

يستحّب للصائم أن يقّدم صالة املغرب عىل اإلفطار، س أأأ :1 ة 

ولكن إذا كان هناك من ينتظره، أو كانت شهوته الشديدة للطعام 

القلب يف الصالة، فاألفضل حينئٍذ تقديم اإلفطار،  متنع من حضور 

عىل أن يحافظ ما أمكن عىل اإلتيان بالصالة يف وقت الفضيلة.
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يف س أأأ :1 ة  املفطرات  عن  اإلمساك  األشخاص  لبعض  يستحّب 

شهر رمضان املبارك تأّدباً واحرتاماً، حتّى لو مل يكونوا صامئني: 

إىل . 1 الظهر  قبل  وعاد  السفر،  يف  باملفطر  أىت  الذي  املسافر 

وطنه أو إىل مكاٍن يريد اإلقامة فيه عرشة أيّاٍم. 

املسافر الذي وصل بعد الظهر إىل وطنه أو إىل مكاٍن يريد . 2

اإلقامة فيه عرشة أيّاٍم.

املريض الذي أىت باملفطر، وشفي من املرض قبل الظهر.. 3

املريض الذي شفي من املرض بعد الظهر.. 4

املرأة التي طهرت من دم الحيض أو النفاس أثناء النهار.. 5

الكافر الذي أسلم أثناء نهار شهر رمضان.. 6

الطفل الذي بلغ أثناء نهار شهر رمضان.. 7





االعتكاف
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الحياة اليوميّة وكرثة االشتغاالت املاّديّة توجب غفلة اإلنسان 

أحيانــاً عن نفســه وعن الله. ولكــن هنــاك يف األثناء فرٌص 

قيّمٌة جّداً تفتح املجال أمام اإلنسان لـ »اليقظة« و»محاسبة 

النفس«. 

»االعتكاف« أحد هذه الفرص التي توجب انرصاف اإلنســان 

لعّدة أياٍم إىل العبادة والدعاء والخلوة مع نفســه، واالنقطاع 

عــن التعلّقات الدنيويّة، والعمل عــىل تصفية الروح، وتنقية 

النفس وتطهريها.
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االعتكاف هو لبث اإلنسان يف املسجد بقصد العبادة س أأأ :1 ة 

للّه  والعبودية له، وعدم الخروج منه.

واجباً)1) س أأأ :1 ة  يصبح  قد  ولكن   ، مستحبٌّ االعتكاف  أصل 

أحياناً بالنذر أو العهد أو اليمني أو اإلجارة.

يصّح االعتكاف يف كّل وقٍت يصّح فيه الصوم، وأفضل س أأأ :1 ة 

أوقاته شهر رمضان، وأفضله العرش األواخر منه.

شروط االعتكاف

يشرتط يف صّحة االعتكاف سبعة أموٍر:س أأأ :1 ة 

العقل.. 1

النيّة.. 2

الصوم.. 3

الحضور يف مسجٍد واحٍد.. 4

أن ال يكون أقّل من ثالثة أيّاٍم متتاليٍة.. 5

استدامة اللبث يف املسجد.. 6

االعتكاف  أّن  ال  واإلجــارة،  واليمني  والعهد  بالنذر  العمل  هو  الواجب  الواقع،  يف   (1(

املستحّب تحّول إىل واجٍب.
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أخذ اإلذن لالعتكاف.. 7

ال يشرتط يف صّحة االعتكاف البلوغ، فيصّح االعتكاف س لأأ :1 ة 

من الطفل املميّز أيضاً.

1. العقل

من س أأأ :1 ة  يصّح  فال  عاقالً،  يكون  أن  املعتكف  يف  يشرتط 

املجنون وال من السكران وأمثالها.

2. النيّة

يكون س أأأ :1 ة  أن  ـ  العبادات  كسائر  ـ  االعتكاف  يف  يشرتط 

يف  اإلنسان  لبُث  يكون  أن  مبعنى  القربة،  وقصد  بالنيّة  مصحوباً 

الرياء  من  نوٍع  أّي  يشوبه  وال  فقط،    الله إىل  تقّرباً  املسجد 

والتظاهر.

األّول، س أأأ :1 ة  اليوم  فجر  طلوع  من  يبدأ  االعتكاف  أّن  مبا 

الرشوع  يجوز  نعم  اللحظة.  تلك  عن  النيّة  تتأّخر  ال  أن  فيجب 

باالعتكاف أّول الليلة األوىل أو أثناءها، فينوي حني الرشوع، ويستمّر 

إىل املغرب من اليوم الثالث.

عن س أأأ :1 ة  الرجوع  النيّة  حني  يشرتط  أن  للمعتكف  يجوز 

اليوم  له عارٌض، والخروج من املسجد حتّى يف  إذا عرض  اعتكافه، 

الثالث.

3. الصوم

ال يصّح االعتكاف من دون الصوم. ولكن ال يجب أن س أأأ :1 ة 

أيضاً  االعتكاف  غري  يكفي صوم  بل  االعتكاف،  الصوم ألجل  يكون 
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أم مستحبّاً، وسواٌء أكان عن املعتكف نفسه أم  )سواٌء أكان واجباً 

نيابة عن غريه).

ال يصّح االعتكاف مّمن ال يصّح منه الصوم، كاملريض س أأأ :1 ة 

واملسافر.

اإلقامة عرشة س أأأ :1 ة  نوى  إذا  االعتكاف،  يريد  الذي  املسافر 

أيّاٍم، أو نذر الصوم يف السفر، يجوز له االعتكاف يف السفر، أما إذا 

مل ينِو اإلقامة عرشة أيّاٍم ومل ينذر الصوم يف السفر، فال يصّح صومه 

يف السفر، وال يصّح االعتكاف مع عدم صّحة الصوم.

4. الحضور في مسجٍد واحٍد

الحرام س أأأ :1 ة  )املسجد  األربعة  املساجد  أحد  يف  االعتكاف 

أكرث فضيلًة،  البرصة)  الكوفة ومسجد  النبّي P ومسجد  ومسجد 

غري  املساجد  وأّما  جامعٍ.  مسجٍد  كّل  يف  االعتكاف  يجوز  ولكن 

فيها  فيصّح  عادٌل،  إماٌم  ولها  الجاعة،  فيها  تقام  التي  الجامعة 

االعتكاف أيضاً بقصد الرجاء.

5. أن ال يقّل عن ثالثة أيّاٍم متتاليٍة

أيّاٍم س أأأ :1 ة  ثالثة  من  أقّل  يكون  ال  أن  االعتكاف  يف  يجب 

متتابعٍة، ويجوز الرجوع عنه قبل نهاية اليوم الثاين. نعم إذا اعتكف 

يومني، َوجَب الثالث. وال إشكال يف أن يزيد عىل الثالثة أيّاٍم )حتّى 

، ولكن بعد كّل  أو ليلًة واحدًة) وليس له حدٌّ معنّيٌ لو يوماً واحداً 

يومني يجب اعتكاف اليوم الثالث.
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اليوم س لأأ :1 ة  فجر  طلوع  من  الثالثة  االعتكاف  أيّام  تحسب 

األّول إىل املغرب من اليوم الثالث، فتدخل الليلتان الثانية والثالثة 

الليلتان  أّما  خاللها.  املسجد  من  الخروج  يجوز  وال  االعتكاف،  يف 

األوىل والرابعة فليستا من االعتكاف.

6. استدامة اللبث في المسجد

إذا خرج من املسجد عمداً وعن اختياٍر )يف غري موارد س أأأ :1 ة 

الرضورة) يبطل االعتكاف، حتّى يف صورة الجهل باملسألة.

إذا خرج من املسجد ناسياً أو مكرهاً أو ألمٍر رضوريٍّ س أأأ :1 ة 

أم  دنيويّاً  مستحبّاً،  أم  واجباً  أكان  سواٌء  رشعاً،  أو  عرفاً  أو  عقالً 

أخرويّاً، ال يبطل اعتكافه.

فيجب س أأأ :1 ة  ــرضورٍة  ل املسجد  من  للخروج  اضطّر  إذا 

االجتناب عن التأخري غري الرضورّي، من قبيل الجلوس أو االسرتاحة 

مقدار  من  أزيد  املسجد  خارج  يبقى  ال  وأن  ذلك،  ونحو  الظّل  يف 

الرضورة.

يف موارد الرضورة، إذا طال مكثه خارج املسجد بحيث س أأأ :1 ة 

انحت صورة االعتكاف، بطل االعتكاف. 

7. أخذ اإلذن لالعتكاف

والدته، س أأأ :1 ة  أو  والده  ألذيّة  الولد موجباً  اعتكاف  كان  إذا 

فيجب أن يستأذن منها، بل األحوط استحباباً أن يستأذنها حتّى 

لو مل يكن موجباً ألذيّتها.
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 االعتكاف 

إذا كان اعتكاف املرأة منافياً لحّق الزوج، فيجب عىل س أأأ :1 ة 

األحوط االستئذان منه.

محرّمات االعتكاف وقضاؤه وكّفارته

يحرم عىل املعتكف أموٌر:س أأأ :1 ة 

شّم الطيب والرياحني للتلّذذ.. 1

وتقبيالً . 2 ملساً  الزوجة  مبارشة  ترك  وجوباً  واألحوط  الجاع، 

بشهوٍة، فهي مضافاً إىل الحرمة توجب بطالن االعتكاف أيضاً.

االستمناء عىل األحوط وجوباً.. 3

من . 4 التجارة،  أنواع  كّل  ترك  وجوباً  واألحوط  والرشاء،  البيع 

قبيل اإلجارة.

املاراة والجدال يف األمور الدينيّة والدنيويّة )إذا كان بقصد . 5

كان  لو  أّما  والفضيلة)،  العلم  الخصم، وإظهار  التغلّب عىل 

الجدال إلظهار الحّق ورّد الخصم عن الخطأ فال بأس به.

يجب س أأأ :1 ة  بل  بالنهار،  تختّص  ال  االعتكاف  محرّمات 

االجتناب عنها يف الليل أيضاً.

األكل س أأأ :1 ة  أجل  من  والبيع  للرشاء  املعتكف  اضطّر  إذا 

والرشب، ومل يتمّكن من توكيل الغري أو من تأمني حاجاته من دون 

البيع والرشاء فال بأس بذلك.

وجب س لللأ :1 ة  معيّناً  واجباً  كان  فإن  االعتكاف،  بطل  إذا 

قضاؤه، وإن كان واجباً غري معنّي وجب استئنافه.
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  رسالة الصالة والصوم  

إذا أبطل االعتكاف املستحّب بعد اليوم الثاين فيجب س أللأ :1 ة 

قضاؤه، أّما لو أبطله يف اليومني األّول أو الثاين فال يجب قضاؤه.

إّنا يجب قضاء االعتكاف أو استئنافه )املشار إليها س أللأ :1 ة 

يف املسألتني السابقتني) إذا مل يكن قد اشرتط عند الرشوع باالعتكاف 

الرجوع عنه إذا عرض له عارٌض.

يف س أللأ :1 ة  العمدّي  اإلفطار  ككّفارة  االعتكاف  إبطال  كّفارة 

مراعياً  متتابعني  شهرين  صيام  أو  رقبٍة)1)،  عتق  أي  رمضان،  شهر 

التتابع يف واحٍد وثالثني يوماً، أو إطعام ستنّي مسكيناً.
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