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إهداء..

إلى الماليين من اتباع أهل البيت (عليهم السالم).. 
ســــــاهموا فــــــي توجيه األمة  العلمــــــاء األتقياء الذين 
وصيانتها من الزلل واالنحراف، متحدين أنواع الفتن وقسوة 

الطغاة وإرهابهم.
والشهداء سواء الذين مأل بهم طاغية العصر المقابر 
الجماعيــــــة فــــــي صحــــــارى وبــــــوادي العــــــراق.. أم الذين ذابت 
أجســــــادهم الطاهرة في أحواض التيــــــزاب.. أم الذين تقطعت 

أشالؤهم بالمفرمة وباقي أجهزة التعذيب الحديثة.. 
والمعتقليــــــن الذين واجهوا طغيــــــان النظام وجرائم 

زبانيته في زنزانات معتقالته الرهيبة، ولم يبّدلوا تبديال.

بسمه تعاىل
 متـت مراجعـة هـذا الكتـاب وتطبيقـه وفـق فتاو
سامحة املرجع الديني الكبري السيد احلكيم (مد ظله).
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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين 
يمثل الفقه اإلسـالمي أحد املحاور املهمة يف الثقافة اإلسـالمية 
حيـث تضمنـت كثري مـن اآليـات القرآنيـة وأعـداد كبرية من السـنة 
الكريمة بيان األحكام الفقهية املتنوعة، واهتم املسلمون بتأليف الكثري 

من املؤلفات الفقهية القيمة سواء االستداللية منها أم الفتوائية.
ورغـم أن كتابنـا هذا ال يرقى إىل تلك املسـتويات باعتباره كتاباً 
فقهيـاً ميـرساً هبدف تعميـم الثقافـة الفقهية اإلسـالمية وفـق مذهب 
أهل البيتE بني الشـباب واليافعني، إال أن له خصوصية متيّزه من 
النـادر توفرها يف غريه، باعتبـاره قد ألف يف ظروف اسـتثنائية عصيبة 
وهـي فـرتة االعتقـال التـي أمضيناهـا مـع باقـي أرستنـاـ  ومنهم من 
استشهد آنذاك ـ إىل جانب اآلالف من الشباب املؤمن املتلهف للثقافة 

اإلسالمية ومعرفة األحكام الفقهية.
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ورغم قساوة الطغاة وشـدة رقابتهم، واخلطر الداهم املحيط بنا 
ـ ألن كل تثقيف ديني جير إىل اإلعدام يف حكم الطاغية صدام ـ إالّ أن 
الشـعور باملسؤولية بسبب احلاجة امللحة هناك دعاين إىل تأليف كتابني 
تمّ استنسـاخهام وتوزيعهام وتدريسـهام رساً يف غرف األقسام املغلقة ـ 
التـي كنّـا فيهاـ  التابعة لقسـم األحكام اخلاصة يف سـجن أيب غريب/ 
غـريب بغداد، كان مصري أوهلام اإلتالف خالل إحد عمليات املدامهة 
در للكتاب الثاين ـ وهو  والتفتيـش التي كان يقوم هبا اجلـالوزة، بينام قُ
هـذا الكتـابـ  والـذي كتبته بلغة أكثر بسـاطة ويـرساً، ألن املخاطب 
فيـه اليافعون ومن هم يف بدايات الشـباب، باعتبار أن قسـاوة الوضع 
األمني آنـذاك كانت متنع املؤمنني يف العراق مـن مراجعة البقية الباقية 
مـن العلامء وطلبة احلوزة العلمية واالسـتفادة منهم، فجاء تأليف هذا 
الكتاب واستنساخه وهتريبه رساً إىل خارج السجن ليسد هذا الفراغ ـ 
ولذلك يالحظ القارئ االقتصار عىل األبواب الفقهية التي هتم رشحية 
الشـباب ـ حيث تلقفه املؤمنون وانترشت نسـخه يف الكثري من مناطق 

العراق .
وبعـد سـقوط نظام الطاغيـة وتوفـر الفرصة مللء حاجـة أبنائنا 
وبناتنـا ملعرفة األحكام الفقهيـة التي هتمهم ارتأيـت مراجعة الكتاب 
ـر فتياننـا وفتياتنـا بمعاناة اجليـل الذي سـبقهم وكذلك  لطبعـه، ليذكِّ
تصميمه عىل معرفة أحكامه الفقهية رغم قسـاوة الظروف التي مرّ هبا 
واألخطار التي أحاطت به، عسـى أن يسـاهم ذلك يف تقوية الشـعور 
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باملسـؤولية لـد هـذا اجليـل وليشـكروا نعمـة اهللا تعـاىل بخالصهم 
مـن الطاغيـة ونظامه، داعـني الباري تعـاىل أن يتم نعمته عـىل العراق 
والعراقيـني باخلالص من نري االحتالل ويوفقهـم لبناء بلدهم العريق 

هم بجذورهم الدينية األصيلة . ويوثِّق ارتباطَ
وقد تم تطبيق الكتاب عىل فتاو سامحة سيدي الوالد(مد ظله)  مع 
إضافاتٍ يسـريةٍ وسميته (دروس منهجية يف الفقه اإلسالمي) ليشكل 
احللقة الثانية من سلسلة الثقافة اإلسالمية امليرسة، بعد كتاب (العقيدة 
ة،  يف عـرش دروس) الـذي كان احللقة األوىل من هذه السلسـلة امليرسّ
سـائالً الباري تعـاىل أن جيعله خالصـاً لوجهه الكريـم وينفع به اجليل 

الناشئ ... إنه تعاىل سميع جميب .

 ريـاض احلكيم
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امً﴾  لْ ينِ عِ دْ بِّ زِ لْ رَ قُ ﴿وَ
هنـاك أمور جيب عـىل كل إنسـان أن يعتقدها، وتسـمى أصول 

الدين.
أصول الدين

و هي مخسة: 
التوحيد.. العدل.. النّبوة.. اإلمامة.. املعاد.

١ـ التوحيد: معناه أن اهللا واحد، وهو الذي خلق الكون بكل ما 
فيه من أرض وسامء وشمس وقمر وإنسان وحيوان وغريها... .

٢ـ العـدل: معنـاه أن اهللا عـادل ال يظلم أحداً، وجعـل الثواب 
للصاحلني والعذاب للعاصني.
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٣ـ النبوة: بمعنى أن اهللا ألجل أن يرشد الناس إىل اخلري ويبعدهم 
رهـم من الـرش واألعـامل القبيحة،أمـر بعض النـاس الصاحلني  وحيذّ
فهم أن يوصلوا تعاليمه إىل البرش، ويسـمى هذا الشخص (النبي)  وكلّ

ويسمى أيضاً (الرسول).
و األنبيـاء كثريون أوهلـم آدم A، ومنهم نوح A وإبراهيم 
A وموسـى A وعيسـى A وآخرهـم نبينـا حممـد بـن عبـد 
اهللا8 أرسـله اهللا بدين اإلسـالم، فمن يؤمن به وبرسالته يسمى 
مسـلامً، فنحن مسـلمون ألننا نؤمن بالنبي حممد 8 وبام جاء به، 

وهو دين اإلسالم.
٤ ـ اإلمامة: بمعنى أن النبي حممد بن عبد اهللا8 قد نصب 

نائباً ينوب عنه يف هداية الناس وشؤوهنم ويسمى (اإلمام).
واألئمة اثنا عرش نُصبوا عىل الرتتيب اآلتـي:  

١ـ اإلمام عيل بن أيب طالب A دفن يف النجف األرشف.
٢ـ اإلمام احلسن بن عيل الزكيA  دفن يف املدينة املنورة

٣ ـ اإلمام احلسني الشهيدA دفن يف كربالء املقدسة. 
٤ ـ اإلمام عيل بن احلسنيA دفن يف املدينة املنورة.

٥ ـ اإلمام حممد الباقرA دفن يف املدينة املنورة.
٦ ـ اإلمام جعفر الصادقA دفن يف املدينة املنورة.
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٧ ـ اإلمام موسى الكاظمA  دفن يف بغداد (الكاظمية).
٨ ـ اإلمام عىل الرضاA  دفن يف خراسان(مشهد).

٩ ـ اإلمام حممد اجلوادA  دفن يف بغداد (الكاظمية). 
١٠ـ اإلمام عيل اهلاديA  دفن يف سامراء.

١١ ـ اإلمام احلسن العسكريA  دفن يف سامراء.
١٢ـ اإلمام حممد املهديA عجل اهللا فرجه. وهو إمامنا احلايل 
يف عرصنا، ويسمى إمام العرص وحجة اهللا علينا، وهو حي غائب يظهر 

بإذن اهللا لينرش العدل يف األرض.
فمـن يعتقد بإمامة هؤالء األئمة فهو شـيعي إمامي اثنا عرشي، 

فنحن شيعة أهل البيتE ألننا نعتقد بإمامتهم ونؤمن هبم.
٥ ـ املعـاد: بمعنى أن اهللا حييي الناس بعد موهتم وحياسـبهم يوم 
القيامـة فيدخـل الصاحلني املطيعـني إىل اجلنة التي فيها كل ما يشـتهيه 

اإلنسان ويريده، ويدخل األرشار العاصني إىل النار فيتعذبون فيها.
فاملفـروض أن نطيـع اهللا ونلتـزم باألحـكام الدينيـة ، كالصالة 
والصيام وغريها ـ كام سـنبيّنها ـ ونتصف بالصفات احلميدة كالصدق 
مانـة والعـدل حتى يـرىض اهللا عنّـا، ويدخلنا اجلنة التي يسـكنها  واألَ

األنبياء واألئمة والشهداء وكل الصاحلني.
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فروع الدين

وهي أحكام الدين اإلسالمي التي يفرتض بكل مسلم أن يلتزم 
هبا، وأمهها عرشة: 
١ ـ الصالة.
٢ـ الصوم.

٣ـ احلج.
٤ ـ اخلمس.

٥ ـ الزكاة.
٦ ـ اجلهاد. 

٧ ـ األمر باملعروف.
٨ ـ النهي عن املنكر.

يل: وهـو مـواالة الرسـول 8 واألئمـة E من  ٩ ـ التـوّ
بعده، وكذلك املؤمنون بلحظ ايامهنم.

ي: وهو أن يبغض اإلنسـان أعـداء اهللا من الكافرين  ١٠ ـ التـربّ
والظاملني املنحرفني عن احلق.
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األسئلة
١ ـ ما معنى التوحيد؟

٢ ـ ما معنى العدل؟ 
٣ ـ من هو الرسول؟

٤ ـ عدد أسامء عرشة من األنبياء؟
٥ ـ من هو أول األنبياء ومن هو آخرهم؟
ب اإلمام علياً A؟ ن هو الذي نصّ ٦ ـ مَ

٧ ـ عدد أسامء األئمة A وأماكن قبورهم؟
٨ ـ ما معنى املعاد؟

٩ ـ ما هي أصول الدين وملاذا تسمى أصول الدين؟ 
١٠ ـ عدد أهم فروع الدين العرشة؟ 
١٢ ـ اذكر حالة هنيت فيها عن املنكر؟

١٣ ـ هـل أنت ملتـزم باألمر باملعروف؟ اذكـر حالةً أمرت فيها 
باملعروف.

١٤ ـ أمحـد ولـد مـؤدب وحمبـوب النه ملتـزم بصالتـه ويلتزم 
بنصائـح والديـه فالحـظ أن صديقـه يكذب عـىل أُمه فنهـاه امحد عن 
ره ان كذب مرة أخر فسـوف يرتكه وال يقبل صداقته  الكـذب وحذّ
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فهل هذا أمر باملعروف أو هني عن املنكر؟
١٥ ـ ما معني التّويل والتربّي؟

١٦ ـ إننا نحب احلسني A ونبغض يزيد بن معاوية فأهيام من 
ام من التربّي؟ التّويل وأهيّ
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 عالمات البلوغ الرشعي

لبلوغ الولد ثالث عالمات..
١ ـ أن يكمل (١٥) عاماً بالتاريخ اهلجري ويساوي (١٤) عاماً 

وستة أشهر ونصفاً تقريباً بالتأريخ امليالدي.
٢ ـ االحتالم يف املنام، بحيث خترج املادة املنوية بسبب االحتالم 

يف املنام أو بأي سبب آخر.
٣ ـ ظهور الشعر اخلشن يف الوجه أو يف العانة.

ويكفـي يف البلـوغ أن تتحقق عالمة واحدة مـن هذه العالمات 
الثالث وان مل تتحقق باقي العالمات.

وإذا مل يعـرف الولـد أنـه بلغ أو ال، فيعـرض املوضوع عىل أحد 
ح له. الكبار من أهله مثل أبيه أو أخيه الكبري فيوضّ

عالمة البلوغ للبنت واحدة وهي إكامل تسـع سـنوات بالتأريخ 
. اهلجري وتساوي ٨ سنوات وثامنية أشهر وعرشين يوماً تقريباً

مسألة ١: إذا بلغ الولد أو البنت رشعاً فينتهي بذلك دور الطفولة 
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وجيـب عليه أن يلتزم باألحكام الرشعية فيؤدي الواجبات ويمتنع عن 
مات، ويصري حكمه مثل الكبري فيحاسـبه اهللا عىل أعامله ويشكر  املحرّ
لـه طاعته ويكتب له الثواب الكثري يـوم القيامة، واملفروض أن يؤدي 
بعـض املسـتحبات حتى يـزداد ثوابه، مثل مسـاعدة الفقـراء، وزيارة 
املسـاجد ومراقد النبي8 واألئمةE والدعـاء وقراءة القرآن 
وبعض الصلوات النوافل، وإذا مل يعرف يسـأل اآلخرين كي ال يفوته 
ثواب هذه األعامل. وقبل كل ذلك يتوكل عىل اهللا تعاىل ويستعني به يف 

أموره، فانه تعاىل نعم املوىل ونعم املعني.
االجتهاد والتقليد

قلنـا سـابقاً انه جيب عـىل املسـلم أن يلتـزم بفـروع الدين وكل 
أحـكام الدين اإلسـالمي التـي أمر اهللا هبا كي يـرىض اهللا عنه ويدخله 
اجلنـة بعـد املوت، لكـن هنا مشـكله تواجهنا هـي: ان النبي 8 
غه اهللا بأحكام الدين اإلسـالمي قـد تويف قبل اكثر من ١٤٠٠  الذي بلّ
عـام فكيف نعرف أحكام الدين إذا مل يكن الرسـول 8 واألئمة

A موجودين معنا؟ 
وألجل حل هذده املشـكلة نقول: ان هناك علامء درسـوا خالل 
سـنني طويلـة العلـوم الدينية وختصصوا فيهـا حتى متكنـوا من معرفة 

األحكام الرشعية ويسمى هؤالء (املجتهدين).
فاملجتهـد هو العامل الذي يعرف أحـكام الدين، فيجب علينا أن 
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نسـأله ونتبع آراءه ونلتزم هبا وهذا هـو معنى التقليد. فـ (التقليد) إذن 
هو العمل عىل طبق رأي املجتهد.

 وقـد يسـأل شـخص ملـاذا ال نتبـع غـري املجتهـد يف األحـكام 
الدينية؟

 واجلـواب: أنـه ال يعرف أحـكام الدين إالّ املجتهـد، فلذلك ال 
نتبـع غريه، فال التاجر وال الطبيـب وال املهندس وال غريهم قد درس 

ص فيها . العلوم الدينية وختصّ
ص فيه، ولذلك نراجعه عند  فالطبيب مثالً درس الطـب وختصّ
املـرض ونلتزم بإرشـاداته وال نتبع إرشـادات غـريه يف عالج املرض، 
ص فيـه، فهو يـرشف عىل بناء  واملهنـدس درس علـم اهلندسـة وختصّ

العامرات واجلسور. 
إذاً ففـي كل جمـال نراجع العـاملِ املختص بذلـك العلم، ولذلك 

جيب علينا مراجعة املجتهد يف األحكام الدينية.
ده  مسـألة ٢: جيـب توفر رشطـني مهمـني يف املجتهد الـذي يقلّ

اإلنسان..
األول: ان يكون عىل مرتبة عالية من العدالة أي يكون مطيعاً هللا 

وملتزماً بأحكام الدين.
الثـاين: ان يكـون اعلـم مـن كل املجتهديـن اآلخريـن، فكام أن 



(١٦)

املريـض خيتار أعلـم األطباء للعـالج فكذلك جيب أن خيتار اإلنسـان 
اعلم املجتهدين كي يقلده يف أعامله.

ى   واألعلم هو األكثر معرفة من غريه بأحكام الدين والتي تسمّ
أيضاً (األحكام الرشعية).

مسـألة ٣: قد تسـأل يـا عزيزي قائـالً :كيف أعـرف ان املجتهد 
الفالين أعلم من اآلخرين؟ 

واجلـواب: ان هناك علامء متخصصني يف العلوم الدينية فتسـأل 
واحـداً مـن هؤالء العلامء الصاحلـني فيجيبك أن فالناً هـو جمتهد وانه 

أعلم من غريه فتقلده. 
ل هو بسـؤال العلامء  وإذا كان بعض اهلك أو أصدقائك قد تكفّ
عـن املجتهد األعلم فيمكن أن تعتمد عليه، لكن جيب عليك أن تتأكد 
أن صديقـك قد سـأل فعالً أحد العلامء العارفـني واملوثوقني، أما إذا مل 
يكن قد سأل العامل اجلدير بذلك فال تعتمد عىل قناعته الشخصية، ألنه 

ال يعرف األعلم لعدم ختصصه يف العلوم الدينية.
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األسئلة 
١ ـ من هو املجتهد؟

٢ ـ ملاذا تقلّد املجتهد يف أحكام الدين؟
٣ ـ اذكر الرشطني املهمني يف املجتهد وارشحهام؟

٤ ـ كيف نعرف أن فالناً هو املجتهد األعلم؟ 
٥ ـ إذا قـال صديقـك ان فالنـاً املجتهـد هـو األعلـم، ومل يكن 

صديقك قد سأل العلامء فهل تعتمد عىل كالمه أو تسأل غريه؟ 



(١٨)
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النجاسات 

هنـاك أشـياء قـذرة ال جيوز للمسـلم أن يـرشب أو يـأكل منها، 
ر) جسـمه ومالبسـه منها حني  كـام جيـب عليه أن يزيلها وينظف (يطهّ

مى (النجاسات) وهي عرشة. الصالة، وتسّ
ل والثـاين: البـول واخلـروج مـن اإلنسـان. وكذلـك بـول  األوّ

وخروج احليوان فإهنام نجسان إذا توفرت فيه ثالثة رشوط..
١ ـ أن يندفـع دمـه عنـد الذبـح، وال ينزل ببطء وترشـح أي له 

عروق يشخب منها الدم عند ذبحها.
٢ ـ أن حيرم أكل حلمه. 

٣ ـ أن ال يكون مما يطري يف اجلو. 
فمثـالّ الذئـب تتوفر فيه هـذه الرشوط الثالثة، حيـث ينزل دمه 
باندفـاع عنـد ذبحه، وحيرم أكل حلمه يف اإلسـالم، وليـس مما يطري يف 

اجلو، فبوله وخروجه نجسان.
أمـا إذا مل تتوفر أحد هذه الرشوط يف حيـوان فال تكون فضالته 
نجسـة. مثل السـمك فان دمه يرتشـح وال يندفع، واخلروف فانه حيّل 
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أكل حلمه، واخلفاش والصقر فإهنام يطريان.
 فهـذه األنـواع الثالثة وما شـاهبها حيث مل تتوفـر فيها الرشوط 

الثالثة بتاممها فبوهلا وخروجها طاهران (١).
مسـألة ٤: إذا كان هناك حيوان مل تسـتطع أن تعرف أن الرشوط 

الثالثة متوفرة فيه أو غري متوفرة فتحكم بطهارة بوله وخروجه.
الثالـث: املنـي من اإلنسـان. وكـذا املني من احليـوان برشط أن 
يندفـع دمه عند الذبح بقوة وال يرتشـح، وأن ال يكـون مأكول اللحم 

. فيكون منيّه نجساً
الرابع: امليت من اإلنسان. وكذا ميتة احليوان برشط واحد، وهو 
تاً كاخلروف  أن يندفع دمه عند الذبح وال يرتشح، فإذا وجدنا حيواناً ميّ
فهو نجس، وكذا إذا مل يذبح عىل الطريقة اإلسالمية مثل احليوان الذي 

يذبحه الكافر. 
أما السـمك امليت فهو طاهر ألن دمه يرتشـح، وليس له عروق 

يشخب منها الدم.
مسـألة ٥: كل حيوان ال يسـيل دمه عند الذبح ميتته طاهرة مثل 

(١) يستثنى من القاعدة املذكورة ما حيرم أكله يف اإلسالم إذا مل يكن له عرق يشخب منه الدم 
وكان لـه حلم كالسـلحفاة، فان األحوط وجوباً احلكم بنجاسـة بولـه، لكن حيكم بطهارة 

خروجه. وأما ما ال حلم له كاخلنافس ففضالته كلها طاهرة.



(٢٠)

احلرشات والسـمك والضفادع، وكذا احليـوان الذي ال يعرف أن دمه 
يسيل أو يرتشح عند الذبح فيحكم بطهارة ميتته.

مسـألة ٦: اللحـوم واجللـود املوجـودة يف بـالد املسـلمني جيوز 
اسـتعامهلا لألكل ولبسـها للصالة إذا مل تعرف أن الكافر هو الذي ذبح 
احليوان، وكذا إذا كانت مسـتوردة من بالد الكفار وكان املسـلم الذي 
يبيعها مؤمنـاً ملتزماً بأحكام الدين، ويكفي أن حتتمل اهتاممه بالتذكية 

الرشعية.
مسـألة ٧: اللحـوم وكـذا اجللـود الطبيعيـة املوجـودة يف بـالد 
املسـلمني إذا مل تعرف أهنا حملية أو مسـتوردة فهي طاهرة وجيوز أكلها 
ولبسـها يف الصالة. وكذلك اجللـود الصناعية املصنوعة يف بالد الكفر 

فاهنا طاهرة. 
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اخلامـس: الدم من اإلنسـان وكذا من احليوان الذي يسـيل دمه 
عند الذبح وال يرتشح مثل دم اخلروف والطيور، أما إذا كان دم حيوان 
يرتشـح عند الذبح وال يسـيل، مثل دم السمك والضفادع واحلرشات 

كالبق والذباب فهو طاهر.
مسـألة ٨: إذا وجدت دماً عىل ثوبك ومل تعرف أنه من جسـمك 

أو من احلرشات فهو طاهر.
مسـألة ٩: الـدم الذي يكون يف البيض ـ يف داخل غشـاء رقيق ـ 

طاهر. ولكن األحوط وجوباً حرمة أكله.
مسـألة ١٠: الـدم الذي يسـيل من احليـوان عنـد الذبح نجس، 
ر  ولكن الدم املتبقي يف جسم الذبيحة بعد الذبح طاهر، فيمكن أن تطهِّ
ع احليوان ويكون الدم  رقبة الذبيحة بعد الذبح وكذا السـكني، ثم تقطّ

. الذي يتساقط من جسمه طاهراً
مسألة ١١: الدمامل والتقرحات إذا خرج منها الدم فهو نجس، 

لكن إذا خرج منها سائل أصفر مل تتأكد أنه خمتلط بالدم فهو طاهر.
مسـألة ١٢: السبريتو والكحول املستخدمة يف العطور واألدوية 
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إذا كانت مسكرة مائعة بطبيعتها فهي نجسة، وان كانت مسكرة  جامدة 
بطبيعتها ـ سـواء بقيت عىل حالتهـا أم حتولت إىل مائعة ـ فهي طاهرة، 
ولكـن ال جيوز رشهبا بسـبب إسـكارها. وإذا مل تُعـرف طبيعتها ـ هل 
هـي جامـدة أو مائعةـ  فيحكـم بطهارهتا. وان كنا نحبّـذ جتنبها، إذ قد 

ينكشف فيام بعد أن مصدرها مسكر مائع.
السـادس والسـابع: الكلب واخلنزير، وكذا العرق الذي يسـيل 
منهـام واللعـاب والشـعر. لكـن الكلـب البحـري واخلنزيـر البحري 

طاهران.
الثامـن: اخلمـر وكل رشاب مسـكر مثـل الويسـكي، والبـرية 

املتعارف رشهبا لد الفاسقني.
التاسـع: الكافـر باسـتثناء املجـوس واليهـود والنصـار، فإن 
األحـوط وجوبـاً احلكـم بنجاسـته اما النصـار واليهـود واملجوس 

فيحكم بطهارهتم. 
العـارش: عـرق اإلبل اجلاللـة، وهي التـي تتغذ عـىل خروج 

اإلنسان.
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مسألة ١٣: كل يشء يالقي واحدة من هذه النجاسات العرش إذا 
بتال ينجس، أما إذا كان يابسـاً فال ينجس، فإذا كانت يدك يابسة  كان مُ
وملست قطعه دم يابسة أو صافحت كافراً وكانت يده يابسة فال تنجس 

يدك وتبقى طاهرة. وكام يقال: جاف عىل جاف طاهر بال خالف.
مسـألة ١٤: املاء القليل وكذا السـوائل، كالرشبـت والزيت إذا 
وقعت فيه النجاسـة ـ حتـى إذا كانت قليلة ـ ينجس كلـه، أما إذا كان 
اجلسـم صلباً كاخلشـب أو الدهن اجلامد أو اجلبن، فتنجس منه منطقة 
وقوع النجاسـة فقط، فإذا سـقطت قطرة دم عىل اجلبن ال ينجس كله، 

بل خصوص منطقة سقوط الدم فيمكن تطهريها وأكلها. 
مسـألة ١٥: الدهـون والعسـل واألدويـة وغريها مـن احلوائج 
املسـتوردةـ  عـدا اللحوم واجللـود التي تقدم حكمها يف مسـألة ٥و ٦ 
ـ مـن بـالد الكفر إذا مل تتأكد اهنا متنجسـة فهي طاهرة جيوز اسـتعامهلا 

لألكل والرشب. 
مسألة ١٦: ال جيوز رشب النجس وال أكله، وكذا كل ما يتنجس 
بواحدة من النجاسات، فإذا وقعت قطرة دم مثالً يف إناء ماء أو مرق ال 



(٢٤)

. جيوز رشبه أو األكل منه مادام متنجساً
مسـألة ١٧: ال جيوز تنجيس املساجد بل وجيب تطهريها حينئذ، 
فإذا سـقطت قطرة دم مثالً يف مسـجد وجب تطهريه وإذا مل تتمكن من 

ذلك فتخرب شخصاً كي يطهره.
تنبيه:

 النجاسـات العرش ال يمكن تطهريها بأي شـكل من اإلشكال، 
لكن األشـياء اخلارجية إذا تنجسـت قد يمكن تطهريها، فإذا تنجست 
يـدك أو األرض أو املالبـس أو غريهـا فيمكـن تطهريهـا، أمـا ما هي 
ر هبا األشـياء املتنجسـة، وكيف يتم التطهري  مور التي يمكن أن تطهَّ األُ

هبا فيتضح من خالل البحث اآليت.
رات املطهّ

ر هبا األشياء املتنجسة، وهي عرشة.. مور التي يمكن أن تطهّ وهي األُ
 األول: املـاء فيمكـن تطهـري األشـياء التـي تتنجـس بإحـد
د كيفية  النجاسـات السـابقة بواسـطة صب املاء عليها، وقبـل أن نحدّ
مة حول أقسـام املياه، ليتّضـح فيام بعد كيفية  التطهـري باملـاء، نذكر مقدّ

التطهري بكل واحد منها.
فنقول: املاء عىل أربعة أقسام..

١ ـ املـاء اجلاري مثـل ماء البحر ومـاء النهر ومـاء العيون وماء 
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الساقية.
٢ ـ ماء املطر أثناء نزوله من السامء.

٣ ـ ماء الكر الذي يكون حجمه ٢٧ شرباً مكعباً ويساوي ٤٦٤ 
كغم و١٠٠ غرام تقريباً، مثل الذي يتجمع يف اخلزانات أو احلفر الكبرية.
٤ ـ املاء القليل مثل املوجود يف اإلبريق والسطل وغريها بحيث 

يكون أقل من كر.
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مسـألة ١٨: ماء املطر وكـذا املاء اجلاري وماء الكر إذا سـقطت 
فيه النجاسـة ال يتنجس مادام مل يتغري لون املاء بلون النجاسة ومل يتغري 
طعمه بطعم النجاسـة ومل تتغري رائحته برائحة النجاسـة، فإذا وقع دم 

. يف خزان ماء كر ومل يتغري املاء يبقى طاهراً
أمـا إذا وقـع دم كثري بحيث صبغ املاء باللـون األمحر أو الوردي 
فيتنجس وال جيوز الرشب منه وال الوضوء فيه، وكذا إذا وقعت نجاسة 

كالبول يف مستنقع وصارت فيه رائحة البول. 
مسـألة ١٩: ماء األنابيب و(احلنفيات) هلا نفس حكم ماء الكر، 
فإذا كان ماء األنابيب يصب عىل السطل أو الطشت ووقعت فيه قطرة 

فانه ال ينجس.
مسـألة ٢٠: املاء القليل يتنجس بمجرد وقوع نجاسـة قليلة فيه 

ولو كانت قطرة دم حتى إذا مل يتغري هبا. 
ر األشياء باملاء؟  مسألة ٢١: كيف نطهّ

اجلواب: إن تطهري األشياء باملاء يتحقق بالتفصيل اآليت: 
١ـ  املالبـس والبطانيـات والسـجاد ونحوهـا، تطهريهـا باملـاء 
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اجلـاري وماء الكر وماء املطر مرة واحـدة فتطهر بمجرد أن تغمس يف 
املاء، فالسـجادة إذا غمرهـا ماء املطر أو غمسـتها يف النهر يطهر، وأما 
تطهريها باملاء القليل فيكون بغسـلها مرتني وتعرصها بعد كل مرة إذا 
كانـت متنجسـة بالبولـ  غري بـول الطفل الرضيع الذكـرـ  وإذا كانت 

متنجسة بغري البول فيكفي غسلها مرة واحدة وعرصها.
كل ذلك مع إزالة نفس النجاسة عنها.

٢ـ أواين األكل والـرشب تطهريهـا بامء املطـر أو املاء اجلاري أو 
ماء الكر مرة واحدة.

و إذا كان باملاء القليل فتصب املاء عليها بعد إزالة النجاسة منها 
ومتلؤهـا ثم تريق املاء، ثم متلؤها باملـاء، وتريقه ثانياً، ثم متلؤها وتريقه 

ثالثاً، فيطهر اإلناء.
 ٣ ـ باقـي احلوائـج مثـل اجلسـم واألرض واألدوات األخـر
كالسـكني وفرشاة األسـنان وغريها فتطهريها باملاء اجلاري وماء املطر 

ة واحدة برشط أن تزول عنها النجاسة. وماء الكر مرّ
تني، وإذا   وأما باملاء القليل فإذا كانت متنجسة بالبول فتغسل مرّ
كانت متنجسـة بغري البول فتغسل مرة واحدة. ويكفي ذلك باستمرار 

صب املاء بعد زوال النجاسة منها.
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مسـألة ٢٢: إذا تنجـس الثـوب بغـري البـول مثل الـدم وأردتَ 
تطهريه باملاء القليل بالسطل فيمكن أن تزيل الدم أوالً ثم تضع الثوب 
يف سـطل خـال من املـاء ثم تصب املاء يف السـطل حتـى ينغمر الثوب 
فيـه ثـم خترج الثوب وتعـرصه وترمي املاء يف البالوعـة، فيطهر الثوب 

والسطل. 
ة ثانيه فقط. وإذا تنجس بالبول فتكرر التطهري بنفس العملية مرّ

مسـألة ٢٣: إذا بـال الطفل الرضيع الذكر الـذي ال يأكل طعاماً 
عىل مالبسـه أو عىل ثوب مثالً أو غريه فيكفي تطهريه باملاء القليل مرة 

واحدة، واألحوط وجوباً عرصه.
ـر باطن القدم وباطن احلذاء إذا  ـر الثاين: األرض فاهنا تطهّ املطهِّ
تنجسـا عند امليش، فإذا داس اإلنسـان عىل نجاسة ثم مشى عىل أرض 
طاهرة جافة حتى زالت العني النجسـة فيطهـر باطن احلذاء، وكذا إذا 
كان حافيـاً داس برجلـه عـىل نجاسـة فيطهـر باطن رجلـه بامليش عىل 

األرض اجلافة الطاهرة.
ر األرض وكلّ األشياء الثابتة عليها   الثالث: الشـمس فاهنا تطهِّ



(٢٩)

مثل الباب واألشـجار، إذا كانت مبللة وجفّت املنطقة النجسـة ـ بعد 
زوال النجاسـة طبعاً ـ بسبب حرارة الشمس القوية فتطهر، وال حيتاج 

إىل صب املاء عليها.
مسـألة ٢٤: إذا كانت األرض النجسـة جافة ـ سـواء تنجسـت 
بالبول أم بغريه ـ فيكفي رشـها باملاء فإذا جفّت بسبب حرارة الشمس 
تطهـر، وال حاجة إىل التطهـري باملاء. اما إذا جفت بسـبب الرياح أو مل 

تذهب النجاسة عنها فتبقى نجسة.
الرابع: االسـتحالة ومعناها يتحول النجس إىل جسـم آخر مثل 
البخـار الـذي يتصاعد من املاء النجس أو من البـول فانه طاهر. وكذا 

ة فان رمادها طاهر. اخلشبة إذا احرتقت وكانت متنجسّ
ل اخلمر إىل خل حيث قلنا سـابقاً  اخلامـس: االنقـالب وهو حتوّ
ان اخلمـر نجس فعند صناعـة اخلل يصري العصري مخـراً أوالً فيتنجس 
ثـم يتحول تدرجيياً إىل خـل فيطهر هبذا التحول، وهـذا معنى انقالب 

اخلمر إىل خل.
السـادس: االنتقال، مثل انتقال الـدم النجس إىل احلرشات فان 
دم الكلـب مثـالً نجـس ودم احلرشات طاهـر، فإذا مصـت البعوضة 
دم الكلـب وانتقـل إىل داخلها يصري جزءً من دمهـا فيطهر، أما قبل أن 
يدخـل إىل جوفها أي أثناء مصها الدم فـال يطهر، فإذا قتلت البعوضة 

أثناء مصها من الكلب فالدم املذكور نجس.



(٣٠)

السـابع: اإلسـالم فعندما يسـلم الكافر فانه يطهر وال حيتاج إىل 
أن يطهر جسـمه باملاء، لكنه يبقى حمدثاً فيحتاج إىل الغسـل عن اجلنابة 

. السابقة مثالً إذا كان جمنباً أو كانت املرأة حائضاً



(٣١)

@…bn€a@ëäá€a
الثامـن: التبعية ، فإن ولد الكافـر نجس مثل أبيه ـ عىل األحوط 
رَ أوالده الصغار تبعاً له، وهناك حاالت  هُ وجوباً ـ  فإذا أسلم الكافر طَ

أُخر للتبعية تراجع يف الكتب الفقهية املفصلة.
التاسـع: زوال عـني النجاسـة فانـه يوجب طهـارة املتنجس يف 

حالتني فقط..
١ـ  جسـم احليـوان، فـإذا أكلـت دجاجـة شـيئاً نجسـاً وتلوث 
منقارهـا بالنجاسـة فيطهر بمجـرد زوال النجاسـة منـه وال حيتاج إىل 

التطهري باملاء.
٢ ـ باطن جسم اإلنسان، فإذا خرج الدم من فم اإلنسان أو أذنه 
أو أنفـه، فإنه يطهر بمجرد زوال الدم وال حيتاج إىل تطهري باطن األذن 
أو األنف أو الفم باملاء. نعم إذا تنجست الشفتان جيب تطهريمها ألهنام 

من ظاهر اجلسم ال من باطنه.
يْبة، فإذا كان صديقك أو بعـض أهلك متديناً وهو  العـارش: الغَ
يعلـم أن إنـاءه مثالً متنجس، وبعد فرتة وجدتَـه يرشب من هذا اإلناء 
ر اإلناء أو ال؟  فتحكم أن اإلناء طاهر وال جيب عليك أن تسأله هل طهّ



(٣٢)

ألنه مؤمن يفرتض أن ال يرشب النجس.
ل وقضاء احلاجة أن ينتبه اإلنسان بأن خيتار  تنبيه: جيب عند التبوّ
مكاناً مستوراً مثل املرافق الصحية، وال جيوز أن يتكشف أمام الناس. 
مسـألة ٢٥: تطهـري موضـع البول مـرة واحدة باملـاء اجلاري أو 
مـاء الكر مثل ماء األنابيب ومرتني باملاء القليل مثل ماء اإلبريق. وأما 
موضع اخلروج فيكفي أن يسـتمر بالغسل مرة واحدة إىل ما بعد زوال 
النجاسة من املوضع، وجيوز أيضاً أن يزيل النجاسة من موضع اخلروج 
بثـالث قطع قامش أو مناديل ورقية مثالً إىل أن تزول النجاسـة فيطهر 

املوضع من دون حاجة الستعامل املاء. 
مسـألة ٢٦: املاء الذي يسـتعمل لتطهري موضع البول واخلروج 
بعـد التبول وقضـاء احلاجة طاهر مـادام ال تُر فيه أجزاء النجاسـة، 

ى هذا املاء (ماء االستنجاء). ويسمّ
ل للرجـال تفريغ جمر البول مـن بقايا البول  مسـألة ٢٧: يفضّ
وتنقيته بالضغط مثالً عىل أسـفل املجر من أصله إىل احلشـفة، وبعد 
ى هذه  ذلك إذا خرج بول مشكوك بني البول وغريه فهو طاهر. و تسمّ

العملية (االسترباء من البول).



(٣٣)

األسئلة
١ ـ كم عدد املطهرات؟ 

٢ ـ اذكر أقسام املاء؟ 
٣ ـ إذا سقطت قطرة بول يف حوض كر هل يتنجس؟

٤ ـ إذا وقعت قطرة دم يف سطل ماء هل يتنجس؟ 
٥ ـ السجادة إذا تنجست بالبول فكيف تطهرها بامء احلنفية؟

٦ ـ كيف تطهر اإلناء املتنجس باملاء القليل؟ 
٧ ـ إذا أردت تطهري ثوب بالسـطل باملاء القليل وكان الثوب قد 

تنجس بالبول فامذا تصنع؟
٨ ـ كيف تطهر السطل املتنجس بغري البول، باملاء القليل؟ 

٩ ـ إذا تنجسـت األرض بالبـول وأردت تطهريها باملاء القليل، 
فهل يكفي جريان املاء عليها مرة واحدة أو مرتني؟

١٠ ـ يف الصيـف تكون حرارة الشـمس عالية فإذا أرشقت عىل 
تْها فهل تطهر أو حتتاج إىل تطهري باملاء؟ فَ لة متنجسة وجفّ أرض مبلّ

١١ ـ (جـون) طفـل كان أبـوه كافـراً ثـم أسـلم فبأي نـوع من 
رات يطهر؟  املطهّ



(٣٤)

ث فمك وشـفتاك بالـدم ثم انقطع  ١٢ ـ إذا قلعـت سـنك وتلوّ
الدم فأهيام حيتاج إىل التطهري باملاء وأهيام يطهر بزوال النجاسة؟ 

١٣ ـ بعـد التبول إذا أردت تطهري املوضـع بامء احلنفية فكم مرة 
ب؟ وإذا أردت التطهري بامء اإلبريق فكم مرة تصب؟  تصّ



(٣٥)

 ãíb»€a@ëäá€a
الوضوء

ل الفصل األوّ
 يف كيفية الوضوء

الوضوء هو غسـل الوجه واليدين، ومسـح الـرأس والرجلني. 
وجيب أن يكون ذلك بقصد الوضوء ال بقصد التنظيف.

: غسل الوجه:  أوالً
وحتديده من جهة الطول من منبت شعر الرأس إىل هناية الوجه، 
وإذا أردت معرفـة احلـدّ مـن جهـة العـرض تضـع كفك عـىل الوجه 
وتفتحها، فمسـافة ما بني طـريف إهبامك واإلصبع الوسـطى هي التي 

جيب غسلها من الوجه.
نزل يدك  وجيب أن تبدأ غسـل الوجه من األعىل إىل األسـفل، فتُ
حني غسـله من بداية الوجه إىل هنايته وال تعكس، وال تغسـل وجهك 

من اليمني إىل اليسار أو بالعكس.



(٣٦)

تنبيه: قد جتد يا عزيزي القارئ والقارئة صعوبة يف غسـل الوجه 
ك  من األعىل إىل األسفل بالرتتيب ألن اإلنسان قد يضطر أو ينسى فيحرّ
، وهنـا أوضح لك أنه يكفيك أن تنوي  يده بالعكس أو يميناً أو شـامالً
سـل من األعىل إىل األسـفل، فـإذا قصدت ذلك  مـن أول الوضوء الغَ
فال يرضك حركة يدك باالجتاهات األخر أحياناً، وال يبطل وضوؤك 
بذلك، بل ارجع وامرر يدك من ذلك املوضع إىل هناية الوجه، وأكمل 

وضوءك بالرتتيب. 
مسـألة ٢٨: ال جيب غسـل داخل الشـفتني والعينني، وال داخل 

الفم واألنف، بل يكفي غسل الظاهر منها.
مسـألة ٢٩: كل مـا يمنع مـن وصول املاء للجلـد مثل إفرازات 
العـني حـني النـوم والكحـل وبعض أنـواع املكيـاج جيـب إزالته عند 

الوضوء حتى يصل املاء لكل الوجه.
مسـألة ٣٠: إذا كان شـعر الشـارب واللحية كثيفاً يكفي غسـل 

ظاهره وال جيب غسل ما حتته.
: غسـل اليدين من املرفقـني إىل أطراف األصابع من األعىل  ثانياً
إىل األسـفل وال يرض احلركة بغري هذا االجتاه إذا مل يقصد منه الوضوء 
سـل اليد اليمنى عىل  ـ كـام أوضحنا يف التنبيـه املتقدم ـ ويلزم تقديم غَ

.سل يد اليرس غَ
يه قبل غسل الوجه، وعندما  مسـألة ٣١: بعض الناس يغسل كفّ



(٣٧)

يالً أن غسـلهام قبل  حيني غسـل يديـه يف الوضوء ال يغسـل كفيـه متخّ
الوضوء يغني عن غسلهام اآلن، لكن هذا التصور غري صحيح فعندما 

تغسل يدك أكمل الغسل إىل أطراف األصابع.
مسـألة ٣٢: إذا كان عىل اليدين وسخ أو يشء يمنع وصول املاء 

إىل جلدة اليد جيب إزالتها.
مسألة ٣٣: إذا أكملت غسل اليد اليرس فحافظ عىل بلل باطن 
الكفني وال ختلطهام بامء آخر حتى متسـح رأسك ورجلك اليمنى ببلل 
 ،ببلل باطن الكف اليرس باطن الكف اليمنى ومتسح رجلك اليرس

كام سنوضحه.



(٣٨)

@ãì«@Üb®a@ëäá€a
م الـرأس بباطن الكف اليمنـى ـ عىل األحوط  : مسـح مقدّ ثالثاً
ه طوالً من أعىل الرأس إىل قصاص الشـعر، وعرضاً  ما  وجوباً ـ وحدّ
يوازي اجلبهة. وال جيب مسـحه بتاممه، بل يكفي مسح بعضه وإن كان 

، كمقدار أصبع. قليالً
وجيب أن يكون املمسـوح هو الشـعر املمتد يف مقدمة الرأس أما 
م الرأس فال يكفي املسح عليه، كام إذا  الشعر الطويل املمتد خارج مقدّ

مجعت املرأة شعرها الطويل عىل رأسها.
مسألة ٣٤: عند مسح الرأس ضع يدك أو أصابعك وسط الرأس 
. كها بأيّ وجه اتفق باجتاه الوجه أو منكوساً أو منحرفاً أو عرضاً وحرّ

و انتبـه يا عزيزي أن ال تنزل يديك إىل الوجه حتى ال خيتلط بلل 
ة اليد حتى متسـح رجلك  اليـد مـع بلل الوجـه بل حافظ عىل نفـس بلّ

اليمنى هبا.
مسـألة ٣٥: جتنب أن يكون شعر رأسك مبلالً قبل مسح الرأس 

بل يكون جافاً حني املسح.  وال يرض إذا كان مرطوباً رطوبة خفيفة.



(٣٩)

: مسـح ظاهر القدمني. وحدّ املسـح مـن ناحية الطول من  رابعاً
أطـراف األصابع إىل مفصل القـدم، ومن ناحية العرض اليشء القليل 
ولـو بمقدار إصبع، ويفضلّ املسـح بتامم باطن الكف، فتمسـح ظاهر 
ة  ة باطن الكف اليمنى ثمَّ ظاهر القدم اليرس ببلّ الً ببلّ القدم اليمنى أوّ

 .باطن الكف اليرس
مسألة ٣٦: جيب أن ال يكون عىل ظاهر القدم وسخ يمنع وصول 

املاء إىل جلدة القدم أو الشعر النابت فيها. 
لة حني املسـح بل جففها  مسـألة ٣٧: جتنّـب ان تكون القدم مبلّ

قبل مسحها.
مسـألة ٣٨: يكفي أن تكون اليد التي متسـح هبـا الرأس والقدم 

لة حني املسح، وال جيب أن يُر ظهر القدم مبلالً بعد املسح.  مبلّ
الفصل الثاين
رشوط الوضوء

قد واحد منها  مور التي إذا حتققت يصح الوضوء وإذا فُ وهي األُ
، وهي كثرية أمهها ستة.. يكون الوضوء باطالً

األول: أن يكـون املـاء طاهـراً غري متنجس بإحد النجاسـات 
العرش.

. الثاين: أن ال يكون املاء مغصوباً



(٤٠)

الثالث: أن تكـون أعضاء الوضوء طاهرة، حتى ال يتنجس املاء 
الذي توضأ به، فال يتحقق به الوضوء.

الرابـع: أن ال يكـون املكان الذي يتوضأ فيـه مغصوباً بحيث ال 
يتحقق قصد القربة هللا تعاىل. 

اخلامـس: نيّـة القربة إىل اهللا، بمعنى أن يكـون الوضوء طاعة هللا 
.تعاىل، وليس لغاية أخر

وانتبـه يا عزيزي القارئ الكريم والقارئـة الكريمة ان ال تتوضأ 
خوفـاً من اهلـك، فهذا الوضوء غـري صحيح بل املفـروض ان يكون 
خوفك من معصية اهللا أكثر؛ ألن عذاب اهللا ونار جهنّم أشد بكثري من 
عقوبـة أهلك، فليكن وضوؤك ألجل أن تطيع ربّك وتتجنب عصيانه 

حتى يقبله اهللا.
السادس: املواالة بمعنى أن ال يفصل أثناء الوضوء بفرتة طويلة 
بني غسل أعضائه، مثالً يغسل يده ثم ينشغل بعمل أو لعب حتى جيف 

وجهه ويده ثم يكمل وضوءه، فهذا الوضوء غري صحيح.



(٤١)

@ãì«@Ô„br€a@ëäá€a
الفصل الثالث
مبطالت الوضوء

ل، اخلروج، الريح، النوم.  وأمهها أربعة: التبوّ
مـور يبطل وضوؤه  فمـن كان متوضئاً وصـدر منه أحد هذه األُ

. السابق وجيب عليه وضوء آخر للصالة مثالً
مسـألة ٣٩: إذا مل يعرف اإلنسان أنه متوضئ أو ال، فيجب عليه 

. أن يتوضأ للصالة مثالً
ـ  أي مل يعرفـ  هل  مسـألة ٤٠: إذا كان اإلنسـان متوضئاً وشكّ
مور األربعة أو ال، فوضوؤه السابق صحيح وال  صدر منه احد هذه األُ

حيتاج إىل وضوء جديد.
ل أن يكون اإلنسـان عىل وضـوء دائامً حتى يف  مسـألة ٤١: يفضّ
غـري وقت الصـالة، وكذلك أن يتوضـأ قبل النوم، ففـي احلديث عن 

يل» (١) .  اإلمام الصادق A: «من بات عىل طهر فكأنام أحيى اللّ

(١) وسائل الشيعة: ج ١ كتاب الطهارة باب ٩ استحباب النوم عىل الطهارة.



(٤٢)

مسـألة ٤٢: هناك أشـياء ليسـت واجبة لكن يفضل االلتزام هبا 
ألجل الثواب، مثل املضمضة واالستنشـاق قبل الوضوء ثالث مرات 

وأن يقول عند الوضوء «بسم اهللا الرمحن الرحيم».
فإذا غسل وجهه يقول ما كان يقوله اإلمام عيل A ـ كام روي 
د فيه وجهي  د فيه الوجوه وال تسوّ عنه ـ: «اللهم بيّض وجهي يوم تسوّ
يوم تبيّض فيه الوجوه» وعندما يغسل يده اليمنى يقول: «اللهم اعطني 
» وعندما  كتايب بيميني واخللد يف اجلنان بيساري وحاسبني حساباً يسرياً
يغسـل يـده اليرس يقول: «اللهـم ال تعطني كتايب بشـاميل وال جتعلها 
عات النريان» وعند مسـح رأسـه  مغلولة إىل عنقي وأعوذ بك من مقطّ
ـني برمحتك وبركاتك وعفوك» وعند مسـح رجليه  شِّ يقـول: «اللهم غَ
يقـول: «اللهم ثبتني عىل الرصاط يوم تزل فيه األقدام واجعل سـعيي 

فيام يرضيك عني». 
مسـألة ٤٣: ال جيـوز لغـري املتوضـئ أن يمـس كتابـة القـرآن. 
 ،واألحـوط وجوباً أن جيتنب مسّ اآليـات القرآنية يف الكتب األخر
كـام ال جيـوز أن يمس لفظ اجلاللة ـ اهللا ـ وسـائر أسـامء اهللا اخلاصة به 

وس وغريها. دّ تعاىل مثل الرمحن، الباري، القُ
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التيمم

ل الفصل األوّ
يف أسبابه

وهـو جيب عـىل من يعجـز عن الوضوء لسـبب من األسـباب، 
أمهها ثالثة.. 

األول: عدم وجود املاء لد اإلنسان، فألجل أن ال يرتك الصالة 
يتيمم ويصيل وتصح صالته ما دام مل يتوفر املاء طيلة وقت الصالة.

الثاين: إذا كان املاء يرضه، فان اهللا تعاىل ال يريد الرضر باإلنسان 
، وهو التيمم. فإذا كان  فجعـل للمريض الذي يرضه املاء بديالً سـهالً

املاء يرض اإلنسان طيلة وقت الصالة فيتيمم ويصيل وتصح صالته. 
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الثالـث: إذا كان لـد اإلنسـان مـاء قليل بحيـث إذا رصفه يف 
الوضوء خيشى أن يصيبه العطش الشديد، فقد يموت وينهار من شدة 
العطـش، فان اهللا سـبحانه ال يرىض أن يصيب املؤمـن األذ، فجعل 

التيمم بديالً عن الوضوء.
وكذا إذا رأيت مؤمناً آخر قد أثّر فيه العطش الشـديد فال تتوضأ 
باملاء القليل الذي عندك بل أعطه ألخيك املؤمن كي يرشب، ألن دفع 

الرضر عن املؤمن أهم، فهو عزيز عند اهللا سبحانه. 
مسألة ٤٤: إذا ضاق الوقت عن الوضوء والصالة، كام إذا تأخر 
اسـتيقاظك مـن النوم وقـت الفجـر إىل قريب طلوع الشـمس بحيث 
تعلـم أنك إذا توضأت وصلّيت تكون الشـمس قـد طلعت، فإذا كان 
ل املبادرة  يمكنك أن ترسع بالتيمم والصالة قبل طلوع الشمس فيفضّ

إىل التيمم والصالة، ولكن جيب عليك أن تتوضأ وتقضيها فيام بعد. 



(٤٥)

الفصل الثاين
فيام يتيمم به

: عىل أي يش أتيمم؟ واجلواب: ان التيمم  و قد يسأل القارئ قائالً
جيوز عىل األرض اجلافة االعتيادية كالرتاب والرمل واحلىص والصخر 
واملرمر الطبيعي، كام جيوز التيمم عىل مثل الطابوق واألسمنت واجلص 

واملوزائيك وغريها. 
مسألة ٤٥: ال جيوز التيمم عىل الزجاج والنبات والرماد واحلديد 

واألقمشة. 
مسـألة ٤٦: ال جيوز التيمم عىل األرض النجسـة حتى إذا كانت 
جافة، كام ال جيوز التيمم عىل األرض املغصوبة التي ال يرىض أصحاهبا 
بالتيمم فيها، إذ مع علم املتيمم بحرمة الترصف يف املغصوب ال حيصل 

منه قصد القربة هللا تعاىل فال يصح تيممه.
الفصل الثالث
 كيفية التيمم

أرجـو االنتباه عزيـزي املؤمن واملؤمنـة الكريمة لكيفيـة التيمم 
حتى ال تقع يف اخلطأ وهو كآاليت: 

) بباطـن كفيك دفعـة واحدة ثم  ارضب األرض (الـرتاب مثـالً
.ل أن تنفضهام بصفق إحدامها باألخر يفضّ
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ثم امسـح متام اجلبهـة واجلبني من منبت الشـعر إىل هناية اجلبني 
ومتـام احلاجبني وطرف األنف األعىل، متسـح ذلك كلـه بالرتتيب من 
ك يديك يمنـةً ويرسة بل مـن األعىل إىل  األعـىل إىل األسـفل، وال حتـرّ

األسفل حتى تستوعب كل املنطقة.
ثم امسح متام ظاهر الكف اليمنى من الزند إىل أطراف األصابع 
بباطـن الكـف اليـرس، ثم امسـح متام الكـف اليرس مـن الزند إىل 
أطراف األصابع بباطن الكف اليمنى، ويكون املسح املذكور بالرتتيب 

ال إىل اليمني وال إىل اليسار. فهذه هي الكيفية الواجبة.
ل أن ترضب األرض رضبة أخر وتنفض يديك ومتسح  ويفضّ

ظاهر اليمنى أوالً ثم ظاهر اليرس عىل الكيفية السابقة. 
مسـألة ٤٧: جيـب أن يكون التيمم بنية التقـرّب هللا، وجيب إزالة 

األوساخ، ونزع اخلاتم وكل يشء يمنع املسح عىل اليد. 
مسألة ٤٨: من وجب عليه التيمم بسبب عجزه عن الوضوء ال 
جيـوز له أن يتيمم قبـل دخول وقت الصالة عىل األحـوط وجوباً، بل 
ينتظـر إىل أن يصري وقت الصالة فيتيمم هلا. فـإذا كان الوضوء يرضك 
وأردت أن تتيمـم لصالة الظهر مثالً فال تتيمم قبل الظهر بل انتظر إىل 

أن يصري الظهر ثم تيمم. 
تنبيه: 
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إذا كان بعـض أعضـاء الوضوء مكسـوراً أو جمروحاً وال يمكن 
تطهـريه فهنـاك أحـكام مفصلـة للوضـوء حينئـذٍ مذكـورة يف الكتب 

لة. الفقهية املطوّ
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األسئلة
١ ـ هل جيوز ان تغسـل وجهك أو يديك يف الوضوء من اليمني 

إىل اليسار ال من األعىل إىل األسفل؟ 
يف  عليـه  متسـح  أن  جيـوز  فهـل  شـعرها  املـرأة  مجعـت  إذا  ـ   ٢

الوضوء؟ 
٣ ـ عدد رشوط صحة الوضوء؟ 

٤ ـ هـل توضـأت أمام شـخص متعلّم حتى يوضـح لك اخلطأ 
الذي قد تكون غافالً عنه؟ 

٥ ـ ما هي مبطالت الوضوء؟ 
٦ـ  إذا توضـأت صباحـاً وعنـد الظهر مل تعـرف هل صدر منك 
بعض مبطالت الوضوء أو ال. فهل وضوؤك السـابق يكفيك أو جيب 

عليك وضوء جديد؟ 
٧ ـ ما هي األسباب التي توجب التيمم؟ 

٨ ـ هل جيوز التيمم عىل األسمنت؟ 
٩ ـ هل يصح التيمم من دون نفض اليدين؟ 

١٠ ـ ما هي املنطقة التي جيب مسحها من الوجه يف التيمم؟ 
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الصالة

وهـي من أهـم الواجبات عىل اإلنسـان التي جيـب ان يلتزم هبا 
ل أداؤها يف أول وقتها وبكل رشوطها، وأن يؤدهيا بخشوع ويف  ويفضّ
احلديث «الصالة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وان ردّت ردّ ما 
سواها» أي إذا مل تقبل من اإلنسان بسبب عدم توفر بعض رشوطها أو 
استخفاف اإلنسان هبا فال تقبل كل أعامله األخر. وان أداها بشكلها 

 . الصحيح ومتقرباً هللا فتُقبل أعامله ويكون ثوابه كثرياً
ويف احلديث عن رسول اهللا 8«واعلموا أن اهللا تعاىل ذكره 
عهم بالنار  اقسـم بعزتـه ان ال يعذب املصلني والسـاجدين وان ال يروّ

يوم يقوم الناس لرب العاملني».
ويف احلديث عن اإلمام الباقرA انه قال: «ال تتهاون بصالتك 
فان النبي 8 قال عند موته، ليس مني من اسـتخف بصالته، ال 

يرد عيلّ احلوض ال واهللا».
وعن اإلمام الصادقA انه قال ملا حرضته الوفاة «إن شفاعتنا 

ال تنال مستخفاً بالصالة».
فتصـور عزيزي القارئ الكريم والقارئة الكريمة أنه إذا كان اهللا 
تعاىل ال يتقبل أعاملنا والنبي 8 واألئمة E يرفضون الشفاعة 



(٥٠)

لنا يوم القيامة فإىل من نلتجئ ومن خيلّصنا؟ 
هـل نلتجـئ إىل الشـيطان وزمرتـه األرشار الذيـن هم يف أشـد 
العـذاب تلفـح وجوههـم النـار؟! ثـم هل نـرىض ألنفسـنا أن نكون 
ويرفضنـا تعـاىل  اهللا  يطردنـا  أن  بعـد  إبليـس  مـع  ونُقـرن  مسـلمني 

.E نبينا 8 واألئمة
وإذا كان هذا مصري املسـتخف بالصالة، فام بال تارك الصالة؟! 
وكيـف يكون عذابه؟! إذاً فلنتعاون معاً ألجل أن نتخلص من غضب 
اهللا وعذابـه ونفوز بشـفاعة النبي8 واألئمـةE ونرشب من 

حوض الرسول8 يوم العطش األكرب. 
واخلطوة األوىل أن نتوكل عىل اهللا ونلتزم وهنتم بصالتنا ونؤدهيا 
يف أول وقتهـا وال نعتنـي بـكالم األرشار الذيـن ال يـؤدون الصـالة 

مة.  ويامرسون األعامل القبيحة واملحرّ
و لنتأمـل يف الفـرق بني املصلـني وغري املصلني يـوم القيامة فيام 
ئِكَ يفِ  ولَ ونَ *أُ افِظُ َ ِمْ حيُ الهتِ ىلَ صَ مْ عَ ينَ هُ الَّذِ حيكيـه القرآن الكريم: ﴿وَ

﴾ (املعارج: ٣٤ ـ ٣٥). ونَ مُ رَ كْ نَّاتٍ مُ جَ
يفِ  مْ  كُ كَ ـلَ سَ ـا  مَ  * مِـنيَ  رِ ُجْ املْ ـنِ  عَ  * ونَ  لُ ـاءَ تَسَ يَ نَّـاتٍ  جَ ﴿يفِ 

﴾ (املدثر: ٤٠ ـ٤٣). لِّنيَ ُصَ نَ املْ ْ نَكُ مِ وا ملَ الُ *قَ رَ قَ سَ
وأنـت خمريّ بـني أن تكون ممن حيافظ عىل صالتـه وبني أن تكون 

من غريهم واجلنة أو سقر تنتظر أصحاهبا.
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ل والثاين:  الفصالن األوّ
يف أوقاهتا وتعدادها

جتب يف اليوم مخس صلوات هي: 
١ ـ صـالة الفجر: وهي ركعتان ووقتها من طلوع الفجر ـ بداية 

النور األفقي يف املرشق ـ إىل طلوع الشمس. 
٢و٣ ـ صالتـا الظهر والعرص، ومها أربـع ركعات لكل صالة، 
ووقتهام من بداية النصف الثاين من النهار ويسـمى ـ زوال الشـمس ـ 

إىل حني غروب الشمس. وتُقدم صالة الظهر عىل صالة العرص.
فإذا فرضنا طلوع الشـمس يف السـاعة ٧ صباحـاً مثالً وغروهبا 
، فطول النهار ١١ سـاعة ويكون الزوال بعد انتهاء  يف السـاعة ٦ مساءً

 . ل أي يف الساعة ١٢،٣٠ ظهراً نصفه األوّ
٤ ـ صالة املغرب: وهي ثالث ركعات. 

٥ ـ صالة العشاء: وهي أربع ركعات، ووقتهام من حني غروب 
ل تأخريها إىل غياب احلمـرة الظاهرة يف جهة  قرص الشـمس ـ ويفضّ
قـدم صالة املغرب عىل صالة العشـاء،  املـرشق ـ إىل نصـف الليل، وتُ

وإذا صادف أن نسيهام اإلنسان فيصليهام قبل طلوع الفجر.
نصـف الليـل: هو نصف الوقـت من حني غروب الشـمس إىل 

طلوع الفجر. 



(٥٢)

@ãì«@flb©a@ëäá€a

الفصل الثالث 
يف مالبس املصيل

ال جيـوز أن يصيل اإلنسـان عارياً حتـى إذا كان وحده يف الغرفة 
وال يراه أحد، بل جيب عىل الرجال سـرت العورة، وعىل املرأة سرت مجيع 
اجلسم أثناء الصالة، سو الوجه والكفني. وأما القدمان فيجوز عدم 

سرتمها أثناء الصالة إن مل يرمها الرجل األجنبي. 
وجيب أن تتوفر يف لباس املصيل ستة رشوط: 

األول: ان يكون ما يلبسـه اإلنسـان أثناء الصالة مباحاً (أي غري 
مغصـوب) فـإذا كانت املرأة تعلم أن العباءة أو مالبسـها مغصوبة، أو 
عـرف الرجل أن مالبسـه مغصوبة فالصالة باطلة، لكـن إذا مل يعرف 
اإلنسان أن ما يسترت به يف الصالة مغصوب، وعرف بذلك بعد الصالة 

فصالته السابقة صحيحة لكن ال يلبسه للصلوات املقبلة. 
الثاين: أن ال تكون مالبسه من جلد امليتة، ومنها اجللود الطبيعية 
املسـتوردة من البالد غري اإلسـالمية حتى (سـري السـاعة) إذا كان من 
جلـد احليوان فال تصـح فيه الصالة، وكذا احلزام مـن اجللد الطبيعي، 



(٥٣)

وقطع اجللد الصغرية املخيطة يف بعض املالبس.
الثالـث: أن ال تكون من أجـزاء احليوانات التي حيرم أكلها، من 
جلودهـا وشـعرها وغريها، فـال جيوز الصالة يف ثـوب أو قمصلة من 
، بل حتى إذا تعلّق بجسـمك أو مالبسـك شـعرات  جلد الثعلب مثالً

ة فاألحوط وجوباً إزالتها حني الصالة. من اهلرّ
مسـألة ٤٩: إذا كان هنـاك جلـد ال تعـرف أنـه جلـد طبيعي أو 

صناعي فتجوز الصالة فيه، ألنك ال تعرف أنه جلد حيوان. 
الرابع واخلامس: ال جيوز للرجال لبس الذهب واحلرير الطبيعي 

يف الصالة وجيوز للنساء. 
السـادس: أن تكون مالبسـه طاهرة، فال جيوز الصالة يف الثوب 
، ويستثنى من هذا عدة  النجس، وكذا اجلسـم ال جيوز أن يكون نجسـاً

حاالت جيوز فيها الصالة يف النجس أمهها ثالثة: 
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١ ـ دم اجلروح والقيح املختلط بالدم يف اجلسـم واملالبس وكذا 
الـدواء املوضوع عليها فانه مادام اجلـرح مل يربأ جتوز الصالة معها وال 

جتب إزالة الدم وتطهري املوضع.
٢ ـ الـدم القليـل عـىل املالبس ـ عـدا دم النفـاس واحليض عىل 
ـ  إذا مل يتجاوز قطره سـنتيمرتين وثالثـة ميليمرتات  األحـوط وجوبـاً
. وامـا الدم القليل عىل اجلسـم ـ غـري دم اجلرح  عـىل األحـوط وجوباً

والقيح ـ فاألحوط وجوباً تطهريه. 
٣ـ  املالبـس واألشـياء الصغـرية امللبوسـة التـي ال يمكن سـرت 
عورة الرجل هبا مثل اجلورب واخلاتم، فانه جيوز الصالة هبا إذا كانت 
متنجسـة. نعـم ال جيوز ذلـك إذا كان متخذاً من امليتـة أو نجس العني 
كاخلنزيـر، واألحوط وجوبـاً عدم العفو عن النجاسـة إذا كانت مما ال 

يؤكل حلمه.
الفصل الرابع
مكان املصيل

ال جتـوز الصـالة يف املـكان والفضاء املغصوبـني إذا كان املصيل 
منتبهـاً إىل حرمـة ذلك، ألن الصالة عبادة يشـرتط فيها التقرب إىل اهللا 
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تعاىل، وال يمكن التقرب بالترصف يف املغصوب. 
مسألة ٥٠: املسجون يف مكان مغصوب جتوز له الصالة يف ذلك 

املكان، إذا مل توجب الصالة اإلرضار باملكان. 
مسـألة ٥١: األماكن العامة كاملسـاجد واحلسينيات والساحات 
واحلدائـق العامة إذا سـبق شـخص إىل املكث أو الصـالة فيها ال جيوز 
تنحيتـه بالقوة، ولكنـه إذا مل يكن موجوداً، ووضع عالمة أو فرشـاً أو 
سـجادة عىل املكان لفرتة طويلة فيجوز لغـريه التواجد أو الصالة فيه، 

لكن يراعي أن ال يترصف يف الفرش أو السجادة.
مسألة ٥٢: ال جيوز إشغال الطريق العام للمسلمني املعدّ للمرور 
بغـريه كالصالة والبيـع وغري ذلك إذا أوجب مزامحـة املارة واإلرضار 

هبم.
مسـألة ٥٣: جتوز صـالة الرجل واملرأة يف أماكن متقاربة سـواء 
كان الرجـل هو املتقدم ام املرأة متقدمـة أم كانا متحاذيني. وحيبّذ تقدم 

الرجل إذا مل يكن بينهام حاجب أو كانت املسافة كبرية.
مسـألة ٥٤: ال جيوز ملن يصيل يف مشاهد النبي 8 واألئمة
E التقـدم عىل قبورهم (صلـوات اهللا عليهم)، بحيث تكون خلف 

ظهره.
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الفصل اخلامس

القبلة 
جيب استقبال الكعبة الرشيفة فاهنا قبلة املسلمني، وكذا ما فوقها 

من الفضاء بالنسبة ملن يركب الطائرة.
مسـألة ٥٥: إذا مل يعـرف اإلنسـان القبلـة يف مـكان مـا فيمكنه 
االعتامد عىل شـهادة شخصني عادلني بالقبلة. كام جيوز له أن يصيل إىل 
اجلهة التي جيد املسـلمني يف تلك املنطقة يصلّون باجتاهها أو بني عليها 

 . حمراب املسجد مثالً
 كيفية الصالة

الفصل األول: األذان واإلقامة
يستحب األذان واإلقامة يف الصلوات الفرائض اخلمس اليومية. 
مسـألة ٥٦: يكتفـى يف صالة اجلامعة بأذان وإقامـة مرة واحدة، 

سواء كان املؤذن أو املقيم هو اإلمام أم أحد املؤمنني.
مسألة ٥٧: حيق للمرأة أن تكتفي عن األذان بالتكبري والشهادتني 
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ـ أشـهد أن ال اله إالّ اهللا وأشـهد ان حممد رسـول اهللاـ  بل بالشـهادتني 
فقط. كام تكتفي عن اإلقامة بالتكبري وشهادة ان ال اله إالّ اهللا وأن حممداً 

عبده ورسوله. وإذا سمعت األذان تكتفي عن اإلقامة بالشهادتني. 
كيفية األذان واإلقامة

 : ١ ـ األذان ثامنية عرش فصالً
أربع مرات    اهللا اكرب     

مرتان  أشهد أن ال اله إالّ اهللا  
مرتان أشهد أن حممداً رسول اهللا  

مرتان  حي عىل الصالة    
مرتان حي عىل الفالح    
مرتان  حي عىل خري العمل   
مرتان   اهللا اكرب     
مرتان ال إله إالّ اهللا    

٢ ـ اإلقامة سبعة عرش فصالً 
مرتان أشهد أن ال اله اهللا  
مرتان أشهد أن حممداً رسول اهللا  
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مرتان  حي عىل الصالة   
مرتان حي عىل الفالح   
مرتان  حي عىل خري العمل  
مرتان  قد قامت الصالة   

مرة واحدة  ال إله إالّ اهللا   
مسألة ٥٨: تستحب الصالة عىل النبي (صلوات اهللا عليه وآله) 

عند ذكر اسمه الرشيف يف األذان وغريه، للمتكلم والسامع.
مسـألة ٥٩: حيسن إضافة الشهادة لإلمام عيل A بالوالية من 
دون أن يقصـد هبا أهنا جزء من األذان واإلقامة كام تضمن ذلك بعض 
الروايات، ونظري ذلك ما كان يفعله املسلمون يف عرص النبي 8 
ـ   عندمـا قتلـوا عيهلةـ  وهو األسـود العنيس، الذي ادعـى النبوة كذباً
فقد كان يقول مؤذهنم «أشـهد أن حممداً رسول اهللا وأن عيهلة كذاب» 

من دون أن يقصدوا أهنا جزء من األذان.
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مسألة ٦٠: يشرتط يف األذان واإلقامة عدة رشوط، منها..

ا ـ أن يتقدم األذان عىل اإلقامة دون العكس.
٢ ـ أن يكونـا باللغة العربية الصحيحـة، فال جيزي ترمجتها بغري 

العربية، وال بامللحون.
٣ ـ أن يكونـا بعـد دخـول الوقت حتى ملن يصـيل صالة الفجر 

. منفرداً عىل األحوط وجوباً
٤ ـ يشـرتط يف اإلقامـة أن يكون املقيـم قائامً ومسـتقبالً للقبلة، 

ومتطهراً من احلدث. 
مسألة ٦١: يكره للمؤذن واملقيم الكالم العادي أثناءمها، خاصة 

بعد قول املقيم: «قد قامت الصالة» 
الفصل الثاين 

يف واجبات الصالة
١ ـ النية.

٢ ـ تكبرية اإلحرام.
٣ ـ القيام.
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٤ ـ الطمأنينة ـ عىل األحوط وجوباً ـ.
٥ ـ القراءة .

كر. ٦ ـ الذِّ
٧ ـ الركوع.

٨ ـ السجود.
٩ ـ التشهد.

١٠ ـ التسليم.
١١ ـ الرتتيب.
١٢ ـ املواالة.

األول: النية
واملقصود منها أن يأيت اإلنسان بالصالة بنية التقرب إىل اهللا تعاىل 

نظري ما تقدم يف الوضوء.
مسألة ٦٢: من صىل هبدف أن يمدحه الناس، أو خوفاً من أهله 
فصالته باطلة، لذلك يفرتض أن ينتبه اليافعون والشبابـ  من اجلنسني 
ـ إىل ذلـك، وتكـون صالهتم بنيّة التقرّب هللا تعـاىل ال ألجل أمر آخر.

مسـألة ٦٣: جيب أن يعرف اإلنسان طبيعة الصالة التي يصليها 
مثل صالة الفجر أو الظهر أو العرص أو املغرب أو العشاء أو غريها.
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الثاين: تكبرية اإلحرام 
وهبـا تبـدأ الصالة وتبطـل من دوهنا سـهواً أو عمـداً، كام تبطل 
بزيادهتـا عمداً، فإذا قرأها صحيحة فال جيوز أن يكررها مرةً ثانية ألهنا 

زيادة تبطل الصالة، فالبد أن يأيت بالثالثة لتكون بدايةً للصالة.
مسألة ٦٤: جيب اإلتيان بالتكبري باللغة العربية، فال يصح اإلتيان 
برتمجتهـا يف لغة أخـر، كام جيب اإلتيان هبـا صحيحة.وبعض الناس 
رب) وهو خطأ شـائع البد من االنتباه إليه  اكْ يقرؤها هبذه الصيغة (اَهللاْ وَ

وجتنّبه.
مسـألة ٦٥: املصـيل خمـري يف النطـق هبـا جهـراً وإخفاتـاً يف كل 

الصلوات.
مسـألة ٦٦: األحوط وجوباً أن يسكت املصيل قليالً قبل التكبري 

وبعده، وال يوصلها بام قبلها وال بام بعدها كالقراءة.
مسـألة ٦٧: يسـتحب أن يرفـع املصيل يديـه عند التكبـري إىل ما 

يقارب الوجه أو األذنني فإذا أتم التكبري يُسبل يديه.



(٦٢)

ãì«@…bn€a@ëäá€a
الثالث: القيام

جيب أن يكون املصيل يف الصالة الواجبة قائامً حني التكبري وحني 
القراءة وقبل الركوع وبعده قبل اهلوي للسجود. واألحوط وجوباً أن 

يقف عىل كال قدميه ال عىل إحدامها فقط.
مسـالة ٦٨: العاجز عن الصالة قائامً ملرض أو غريه من األعذار 

يصيل من جلوس.
الرابع: الطمأنينة ، عىل األحوط وجوباً . 

أي يكـون املصـيل مسـتقراً غـري متحرك أثنـاء التكبـري والقراءة 
والذكر فال جتوز الصالة يف السيارة أثناء حركتهاـ  عىل األحوط وجوباً 
ـ، وكذلك يف الطائرة إذا كانت هتتز بسبب املطبات اهلوائية؛ ألن اجلسم 

هيتزّ فيفقد الطمأنينة.
اخلامس والسادس: القراءة والذكر

فتقـرأ يف الركعـة األوىل والثانيـة سـورة الفاحتـة وبعدهـا تقـرأ 
ـور القـرآن، ويف الركعة الثالثة مـن صالة املغرب  سـورة أخر من سُ
ويف الركعتني األخريتني من صلوات الظهر والعرص والعشـاء، يتخري 
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املصـيل بني قـراءة سـورة الفاحتـة وحدها، وبني قـراءة التسـبيحات ـ 
وتسـمى الذكر ـ ويكفي يف صورهتا  أن يقول: «سبحان اهللاِ واحلمدُ هللاِ 
وال إلـه إالّ اهللاُ واهللاُ أكرب» وتكفي مرة واحدة، ويفضل تكرارها ثالث 

مرات.
مسـألة ٦٩: جيـب أن تكـون القـراءة صحيحة، فاملفـروض أن 
يُراجـع املصيلّ القرآن الكريم ويضبط قراءة السـورة التي خيتارها وفق 

القواعد العربية الصحيحة.
مسـألة ٧٠: سـورتا الفيـل واإليالف بحكم سـورة واحدة فإذا 
اخرتت سـورة الفيل بعد الفاحتة فالبد أن تقرأ سورة اإليالف بعدها، 
وكذلك سورتا الضحى واالنرشاح، فإذا اخرتت سورة الضحى فالبد 

أن تقرأ بعدها سورة االنرشاح.
ك غري ساكن إذا وصلتها يف  مسألة ٧١: الكلامت التي آخرها حمرَّ
القراءة بالكلمة التي بعدها حيبّذ أن تنطق احلركة األخرية، وإذا وقفت 
عـىل الكلمة فيحبَّذ تسـكني احلرف األخري منها، مثـالً امليم يف الرحيم 
» مثالً فتقـرأ هكذا  كِ الـِ متحركـة بالكـرسة، فـإذا وصلتهـا بكلمـة «مَ
يـم» فأقرأها  حِ » أما إذا وقفـت عىل كلمة «الرَّ الِكِ يـمِ مَ حِ ـنِ الرَّ َ محْ «الرَّ

» بتسكني امليم. وهذا طبّقهُ يف كل الكلامت. يمْ حِ نِ الرَّ َ محْ هكذا «الرَّ
مسـألة ٧٢: إذا مل تعرف كيفية القراءة الصحيحة فتأكد منها قبل 

أن تصيل.
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مسألة ٧٣: جيب عىل الرجال القراءة جهراً يف صالة الصبح ويف 
نَّ  الركعتني األوىل والثانية من صاليت املغرب والعشـاء. أما النسـاء فهُ

ات فيها بني اجلهر والصوت اخلافت. خمريّ
مسـألة ٧٤: جيب عـىل الرجال اإلخفات يف قـراءة صالة الظهر 
والعـرص ويف الركعـة الثالثـة مـن صالة املغـرب ويف الركعتـني الثالثة 
والرابعة من صالة العشاء، كل ذلك ما عدا «بسم اهللا الرمحن الرحيم» 
فانه يسـتحب للرجال فيها اجلهر يف قراءة الركعتني األوىل والثانية من 

صاليت الظهر والعرص. 
مسـألة ٧٥: قد تسـأل يا عزيزي كيف يكـون اجلهر واإلخفات 

ويف اجلواب نقول: 
ال  بحيـث  صديقـك  إذن  يف  حديثـاً  أَرسرت  أن  صـادف  هـل 

يسمعك شخص آخر؟
فمثـل هـذا يكفـي يف اإلخفـات وليـس جمـرد حتريك الشـفاه، 
وبالنسـبة للجهـر يكفي أن يقرأ اإلنسـان كام يتحـدث يف املجالس مع 

أصدقائه من دون صياح.
مسـألة ٧٦: جيوز أن يفتح املصيل القرآن ويقرأ سورة من القرآن 

حتى ال يقع يف اخلطأ. 
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ظيـمِ  َ العَ ـبحانَ ريبِّ السـابع: الركـوع، وجيـوز أن يقـول فيـه «سُ
، واألحوط وجوباً  بحانَ اهللا» مثالً ه» أو يقول ثالث مرات « سُ وبحمدِ
أن يكون مستقراً وال يتحرك جسمه حني النطق بالتسبيح، كام تقدم يف 

التكبري والقراءة.
الثامن: السـجود عىل باطـن كفيه والركبتـني وإهبامي القدمني، 
ويضـع جبتهـهُ عىل األرض أو النبـات ـ ما عدا املأكـول وامللبوس كام 
ه»  َ األَعىل وبحمدِ ـبحان ريبِّ سـيأيت ـ، وجيوز أن يقول يف السـجود «سُ
بحان اهللا»، واألحوط  ، وجيوز أن يقول بدل ذلك ثالث مرات «سُ مثالً

وجوباً أن يكون مستقراً حني النطق بالتسبيح.
مسـألة ٧٧: كل ركعة فيها سـجدتان، فيسـجد بعد أن يقوم من 

ل ثم يسجد مرة ثانية. الركوع ثم جيلس بعد السجود األوّ
مسـألة ٧٨: ال جيوز أن تكون األرض منحدرة بشكل كبري أكثر 

من أربع أصابع بني اجلبهة واإلهبامني.
مسـألة ٧٩: جيـوز وضـع اجلبهة يف السـجود عـىل األرض مثل 
احلـىص والـرتاب والطابوق واألسـمنت والنبات بـرشط أن ال يكون 
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مأكـوالً مثل التفاح وال ملبوسـاً مثل القطن، وجيـب أن يكون موضع 
السـجود طاهراً فال يضع جبهته عىل النجـس، وقد ورد فضل كثري يف 
السجود عىل تراب قرب أيب عبد اهللا احلسني A وما حييط به من أرض 

كربالء.
التاسـع: التشـهد وهو واجب يف الركعتني الثانية والرابعة، ويف 
الركعة الثالثة من صالة املغرب؛ وذلك بعد السجدة الثانية وجيزئ فيه 
ه ال رشيك له وأَشـهدُ أن حممداً  دَ حْ أن تقول: «أَشـهد أن ال إله إالّ اهللا وَ

هُ اللهم صلِّ عىل حممد وآل ِ حممد». هُ ورسولُ عبدُ
العـارش: التسـليم وهو آخـر أجزاء الصـالة ويكفـي ان تقول: 
«السـالمُ علينا وعىل عبـادِ اهللاِ الصاحلني» أو تقول: «السـالمُ عليكم» 
واألفضـل ان يضـاف إليـه: «ورمحـةُ اهللا وبركاتـه» ويفضـل اجلمـع 
بينهام. ويسـتحب أن تقول قبلهام: «السـالمُ عليك أهيا النبيُ ورمحةُ اهللا 

وبركاته». 
مسألة ٨٠: التسبيح يف الركوع ويف السجود، والتشهد، والتسليم 

جيوز فيهام اجلهر واالخفات للرجال والنساء يف كل الصلوات.
احلادي عرش: الرتتيب

فيبـدأ بالتكبري ثـم القراءة ثم الركوع ثم يرفع رأسـه من الركوع 
ويسجد.. وهكذا، وال جيوز تقديم اجلزء املتأخر كالسجود عىل املتقدم 

كالركوع.
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الثاين عرش: املواالة
األحـوط وجوبـاً عدم الفصل بـني أجزاء الصـالة عمداً بحيث 
ختلّ هبيئة الصالة، فمن انشغل يف أثناء الصالة باألكل املتعارف فتبطل 
صالتـه عـىل األحوط وجوباً، نعـم ال يرض بلع األجـزاء الصغرية من 

بقايا الطعام يف الفم.
تنبيه: 

يستحب القنوت يف الركعة الثانية بعد إكامل القراءة يف كل صالة 
فرتفع يديك وتدعو اهللا لك وألهلك وللمسلمني.

مسألة ٨١: يسـتحب بعد إكامل الصالة أن تسجد وتقول شكراً 
هللا ثالث مرات عىل األقل، ويستحب أن تسبح تسبيح الزهراء (عليها 
السـالم) وهـو (٣٤) مرة اهللا أكـرب و(٣٣) مرة احلمـد هللا و(٣٣) مرة 

سبحان اهللا.
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مبطالت الصالة

مـور التي إذا حدثت أثناء الصالة تبطل الصالة وأمهها  وهي األُ
ثامنية: 

األول: إذا صدر من املصيل ما يبطل الوضوء مثل الريح أو البول 
أو اخلروج أو النوم أثناء الصالة.

ل عـن القبلة عمداً، وإذا اعتقـد أن القبلة إىل جهة  الثـاين: التحوّ
ا، فصىل وبعد ذلك اكتشـف خطأه يف حتديـد القبلة، فان كان الفارق  مّ
مـا بني جهتي اليمني واليسـار حيكم بصحة صالتـه، وان كان أكثر من 

ذلك فيعيدها.
الثالـث: الـكالم عمـداً فـال جيـوز أن يتكلـم املصـيل بالـكالم 
االعتيادي وال يرض قراءة القرآن وذكر اهللا تعاىل والثناء عىل رسول اهللا 

(صىل اهللا عليه وآله وسلم).
الرابـع: الضحـك املشـتمل عىل الصـوت (القهقهـة)، أما جمرد 

التبسم فال يرض، وكذا ال يرض الضحك سهواً أو جهالً بحكمه.
اخلامـس: األحوط وجوباً ترك البكاء ألمور الدنيا، وال بأس به 



(٦٩)

ألمـر من أمـور اآلخرة مثل: اخلوف مـن اهللا أو التذلل أو التشـوق له 
أثناء الصالة متعمداً، أما إذا نيس فال يرض. 

السادس: األحوط وجوباً ترك األكل والرشب باملقدر املتعارف، 
وال يرض بلع اللعاب وبقايا الطعام يف الفم.

السـابع: التكتف بقصد اخلضوع هللا تعاىل، فانه بدعة استحدثت 
بعـد النبـي 8، فمن جـاء به ملتفتـاً إىل ذلك بقصـد الترشيع أو 
ةً فـال تبطل به  ترويـج الباطـل تبطـل صالته. ومن فعلـه غفلـةً أو تقيّ

الصالة.
الثامـن: تعمد قول (آمني) فانه حـرام، واألحوط وجوباً بطالن 

. الصالة بفعله عمداً
مسـألة ٨٢: حيـرم عـىل األحوط وجوبـاً قطع الصـالة من دون 
سـبب، وجيوز إذا اضطر املصيل إىل قطع الصالة، أو شـك يف صحتها، 

وأراد قطعها وأعادهتا، فانه جائز.
مسـألة ٨٣: إذا نيس اإلنسـان صالته وتذكرها بعد انتهاء وقتها 

فيجب عليه قضاؤها.
مسـألة ٨٤: إذا كان املصـيل أثناء الصالة وشـك أنـه فعل اجلزء 
السـابق فال يعتني بشـكه، مثالً إذا كان راكعاً وشـك أنه هل قرأ سورة 
أخـر بعـد الفاحتـة فـال يعتنـي. وكذلـك إذا كان أثناء التشـهد مثالً 



(٧٠)

وشـك انه هل سجد سـجدةً واحدة أو سجدتني فال يعتني ويستمر يف 
تشهده.

مسـألة ٨٥: إذا مل يعرف اإلنسان أنه صىل أو ال.فإن كان الوقت 
باقيـاً وجب أن يصـيل وان كان الوقت قد انتهى فـال جيب عليه يشء، 
فإذا شـك قبل غروب الشـمس أنه هـل صىلّ الظهـر أو العرص أو ال، 
فيجب عليه أن يصيل، أما إذا شـك بعد غروب الشـمس أنه هل صىل 

الظهر أو العرص أو ال، فال جيب أن يصليهام؛ ألن وقتهام قد انتهى.
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@ÊÎãì»€aÎ@Ô„br€a@ëäá€a
مسـألة ٨٦: إذا شـك املصيل يف أداء جزء من أجزاء الصالة قبل 
أن يتجـاوز حمله ويدخـل يف اجلزء الالحق، فيجب عليه أن يفعل ذلك 
اجلزء املشـكوك، مثالً إذا كان واقفاً وشـك أنه هل قرأ سورة الفاحتة أو 
ال، فيجـب عليـه قراءهتا أو كان جالسـاً يف الركعة الثانية قبل التشـهد 
وشك أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتني، فيجب عليه اإلتيان بسجدة 

أخر قبل أن يتشهد.
 فانتبـه يـا عزيزي املؤمـن واملؤمنة الكريمة لذلـك، والفرق بني 
هذه املسـألة وما تقدم يف املسـألة (٧١) أنه يف تلك املسـألة كان شـك 
املصـيل بعدما دخل يف اجلزء الالحق، بينام يف هذه املسـألة كان الشـك 
قبـل أن يتجاوز حملّ املشـكوك ويدخل يف اجلزء الالحق، فالبد هنا أن 

يأيت باجلزء املشكوك؛ ألنه مل يتجاوز حمله.
صالة اجلامعة

ورد ثـواب كثـري لصـالة اجلامعة فيسـتحب للمسـلم أن يصيل 
مجاعـة حتـى يف البيتـ  كام سـيأيتـ  ولكن ال يصح أن يصيل اإلنسـان 
وراء كل شـخص بـل جيـب أن تتوفـر يف إمام اجلامعـة بعض الرشوط 



(٧٢)

أمهها رشطان: 
ناً بحيث يمتنع  ، بمعنى أن يكون متديّ ١ـ أن يكـون اإلمام عادالً
من املعايص الكبرية، ولو ارتكبها يف حالة نادرة لغلبة شهوة أو غضب 
 ، يبـادر إىل التوبة بعد ذلك. أما إذا كثر فعله للمعايص فال يكون عادالً

وال جتوز الصالة خلفه.
٢ ـ أن يكـون صحيـح القـراءة، وخيتـص هذا الـرشط بالصالة 
اجلهرية ـ الصبح واملغرب والعشاء ـ إذا كان املأموم قد دخل يف صالة 
اجلامعـة يف الركعتني األوليني ـ عىل األحـوط وجوباً ـ أما يف غري ذلك 
، ويقرأ املأموم  كالصـالة االخفاتية فتجوز الصالة خلف من يقرأ خطأً

. بالقرءاة الصحيحة لنفسه اخفاتاً
مسألة ٨٧: ال جيوز أن يصيل الرجل خلف املرأة بل يصيل خلف 
الرجل فقط. لكن املرأة هلا أن تصيل مجاعة مع الرجل، وجيوز أن تصيل 
خلف املرأة، فيحق للبنت مثالً أن تصيل مجاعة مع أمها فتقف إىل يمني أُمها.

رشوط اجلامعة
مور التي إذا توفرت كلها تصـح اجلامعة، وإذا مل يتوفر  وهـي األُ

واحد منها ال تصح وأمهها أربعة: 
األول: ان ال يكـون بـني املصيل وبني  إمام اجلامعـة أو بينه وبني 

باقي املصلني حاجب مثل اجلدار 
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الثـاين: أن ال تكون األرض التي يصـيل عليها اإلمام أعىل بكثري 
من األرض التي يصيل عليها خلفه (املأموم) أما إذا كان العلو أقل من 

ثالث أصابع أو كان العلو متدرجاً غري ملحوظ فال يرض.



(٧٤)

@ÊÎãì»€aÎ@s€br€a@ëäá€a
الثالـث: ان ال يبتعـد املصـيل كثـرياً عـن اإلمام أو عـن املصلني 
الذين يرتبط بواسـطتهم باجلامعة، امـا إذا كان البعد اقل من مرت وربع 

فال يرض. 
الرابـع: ان ال يتقـدم املصيل(املأمـوم) عـىل مـكان وقـوف أمام 
اجلامعـة، بـل األحـوط وجوبـاً أن يتأخر عنه ولـو قليالً بمقـدار أربع 

أصابع. 
نعم املرأة إذا كانت إمام مجاعة تقف بمحاذاة املصلية أي املأمومة، 
يف نفـس الصف، وإذا كانت املـرأة تصيل اجلامعة خلف الرجل فتكون 

وراءه. 
أحكام صالة اجلامعة

مسـألة ٨٨: تسـقط القـراءة يف الركعتـني األوليـني عـن املأموم 
فال يقرأ سـورة الفاحتة وال السـورة األخر بعدها، وال تسقط عنه يف 

. الركعتني الثالثة والرابعة بل يقرأ الفاحتة أو التسبيح إخفاتاً
مسـألة ٨٩: ال جيـوز أن يـأيت املأموم بأفعال الصـالة قبل اإلمام 
متعمداً فال جيوز أن يركع قبله أو يرفع رأسـه قبله أو يسجد قبله، لكن 
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جيوز ان ينطق بالتسبيح أو التشهد قبله فمثالً ال يرفع رأسه من السجود 
قبـل أن يرفع اإلمام رأسـه، لكن جيوز أن ينطق بالتشـهد قبل أن ينطق 

اإلمام . 
مسـألة ٩٠: عزيـزي القـارئ والقارئة الكريمة: صـالة اجلامعة 
فيها ثواب كثري فال حترم نفسك منها، وبإمكانك أن تصيل مجاعة خلف 
بعض أهلك من املتدينني، فيصيل الولد مجاعة مع أبيه أو أخيه، والبنت 

مع أبيها أو أمها، واالناث يتأخرن عن الذكور يف صالة اجلامعة.
واألفضـل الصالة خلف العامل العـادل ففي احلديث عن اإلمام 

الصادقA: «الصالة خلف العامل بألف ركعة..».

صالة اجلمعة
وهـي واجبـة عينـاً يف زمـن حضـور اإلمـام املعصـومA أما 
يف عـرص غيبتـه ـ كام يف عرصنا هـذا ـ فيتخريّ املصـيل بينها وبني صالة 
الظهـر، وحيـث اهنا ال تصـح فراد بـل مجاعة فنـوكل بيـان كيفيتها 
ـعه، ونكتفي هنـا ببيان  ـ املرتبطـه باإلمـام ـ إىل الكتـب الفقهيـة املوسّ

األحكام املرتبطة باملأمومني. من خالل ما ييل.. 
١ـ  البـد مـن اجتـامع رشوط إمـام اجلامعة يف إمـام اجلمعة، فال 

جتوز الصالة خلف الفاسق. 
٢ ـ حيرم عىل من حيرض الصالة أن يتكلم حال خطبة اإلمام، بل 
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حيسن أن يصغي إليها.
٣ ـ مـن مل يـدرك اخلطبتني جيزيـه إدراك الصالة مـع اإلمام، بل 
حتى إذا أدرك بعض الصالة ـ عىل تفصيل مذكور يف الكتب الفقهية ـ.
. ولو  ٤ ـ ال تنعقـد مجعتان بينهام أقل من سـتة كيلومرتات تقريباً

سبقت إحدامها وكانت جامعة للرشوط تبطل الثانية.
ونشـري هنا إىل رضورة انتباه املؤمنني إىل أن تكون صالة اجلمعة 
سـبباً يف وعي املؤمنني وإرشـادهم وتثقيفهـم دينياً وتربويـاً وتنبيههم 
ملصاحلهم ومصالح اإلسالم وبالد املسلمني، ال أن تكون الصالة سبباً 

ساهتم. يف فرقتهم وتشتتهم والطعن يف مقدّ



(٧٧)

@ÊÎãì»€aÎ@…iaã€a@ëäá€a

صالة املسافر
إذا سـافر اإلنسـان املسـلم سـفراً بحيث كان جمموعه يف الرواح 
) فتتحـول الصالة ذات أربع ركعاتـ   والرجـوع حوايل (٤٦كيلومرتاً
الظهـر، العرص، العشـاءـ  إىل ذات ركعتني، وتسـمى (صالة القرص)، 
مثالً شـخص سافر إىل مدينة تبعد عن مدينته ٢٥ كيلومرتاً يف الذهاب 

فيقرص صالته الرباعية، ألن جمموع سفره يساوي ٥٠ كيلومرتا. 
وهناك عدة رشوط لقرص الصالة يف السفر نذكر منها:

أ ـ أن ال ينوي اإلقامة عرشة أيام يف البلد الذي سافر إليه.
ب ـ أن ال يكون سفره معصية كمعونة الظامل أو جتارة اخلمر.

وهناك تفاصيل ليس هذا حملها.



(٧٨)

صالة القضاء 
الصـالة التي ال يصليها اإلنسـان يف وقتها تسـمى حينئذ صالة 
القضاء، فمثالً شـخص مل يسـتيقظ لصالة الفجر جيب أن يقضيها فيام 
بعد. وكذا إذا نيس أن يصيل الصالة يف وقتها جيب أن يقضيها فيام بعد.
مسألة ٩١: إذا كان شخص ال يصيل فرتة وبعدها أراد أن يتوب، 
ها قبـل توبته، وإذا كان ال  فيسـتغفر اهللا ويقـيض الصلوات التي مل يصلّ
يعـرف كميتهـا فيكتفي باملقدار األقل، فمثـالً إذا مل يعرف أنه مطلوب 

ملدة شهر أو شهرين فيكتفي بقضاء الصالة مقدار شهر واحد. 
صالة اآليات

وهي الصالة التي جتب عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، 
وكذا العواصف الشـديدة املظلمة ونحوهـا إذا أوجبت خوف الناس 

 . بطبعهم، وكذلك عند اهلزة األرضية عىل األحوط وجوباً
 وهـي ركعتـان يف كل ركعـة مخسـة ركوعـات، ويكفـي إتياهنا 

بالشكل اآليت..
يبـدأ بالصـالة بالتكبري (اهللا أكـرب) ويقرأ سـورة الفاحتة ثم خيتار 
سـورة مـن القرآن مثالً سـورة القـدر فيقرأ منهـا آية بعـد الفاحتة مثالً 



(٧٩)

﴾ ثم يركع (١)  رِ ـدْ ةِ الْقَ لَ يْ اهُ يفِ لَ نَ لْ نْزَ يمِ * إِنَّـا أَ حِ ـنِ الرَّ َ محْ ِ الرَّ ـمِ اهللاَّ ﴿بِسْ
ويقول يف الركوع (سبحان ريب العظيم وبحمده).ثم يرفع رأسه ويقرأ 
اآليـة الثانيـة فقط من نفس السـورة ـ مـن دون قراءة سـورة الفاحتة ـ 
ل ثم يرفع  ﴾ ثم يركع (٢) مثل الركوع األوّ رِ دْ ةُ الْقَ لَ يْ ـا لَ اكَ مَ رَ ـا أَدْ مَ ﴿وَ
نْ أَلْفِ  ٌ مِ ـريْ رِ خَ دْ ةُ الْقَ لَ يْ رأسـه فيقرأ اآليـة الثالثة من نفس السـورة ﴿لَ
ل ويرفع رأسـه ويقـرأ اآلية  ﴾ ثـم يركـع (٣) مثل الركـوع األوّ رٍ ـهْ شَ
ِمْ  هبِّ نِ رَ ا بِإِذْ وحُ فِيهَ الـرُّ ةُ وَ َالئِكَ لُ املْ نَزَّ الرابعة فقط من نفس السـورة ﴿تَ
ل ويرفع رأسه ويقرأ باقي  ﴾ ثم يركع (٤) مثل الركوع األوّ رٍ لِّ أَمْ نْ كُ مِ
تَّى  يَ حَ المٌ هِ السورة مثل اآلية اخلامسة من نفس السورة فيكملها ﴿سَ
ل ثم يرفع رأسـه ويسجد  رِ﴾ ويركع (٥) مثل الركوع األوّ جْ عِ الْفَ لَ طْ مَ

سجدتني كام يف الصالة االعتيادية.
ويقوم إىل الركعة الثانية فيقرأ سورة الفاحتة وبعدها إحد السور 
ؤها ويفعل مثل ما فعل يف الركعة األوىل، وبعد إكامل الركوعات  وجيزّ
اخلمسـة يرفع رأسـه ويسجد سجدتني ويتشهد ويسـلم كام يف الصالة 

االعتيادية. وهكذا تنتهي صالة اآليات. 
ويستحب القنوت قبل الركوع الثاين والرابع والسادس والثامن 

والعارش، وجيوز االقتصار عىل بعضها.
مسـألة ٩٢: جيب أداء صالة اآليات أثناء الكسوف واخلسوف، 

وال يؤخرها إىل انتهائهام.
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تنبيه: 
إذا كان اخلسـوف أو الكسـوف كامـالً ومل يعلم اإلنسـان بذلك 
جيب عليه أن يقيض صالة اآليات، وكذا إذا كان مل يصلِّ عمداً يف حياته 
وتاب فيجب عليه قضاء ما فاته من صالة اآليات. وهناك تفاصيل يف 

الكتب الفقهية.



(٨١)

 ÊÎãì»€aÎ@flb©a@ëäá€a
النوافل اليومية

الصالة املسـتحبة تسمى نافلة، وملن يصليها ثواب من اهللا تعاىل، 
والنوافل كثرية، منها النوافل اليومية وهي: 

أ ـ ركعتان قبل صالة الفجر وهي نافلة الفجر .
ب ـ ثامين ركعات نافلة الظهر قبل صالة الظهر.

ج ـ ثامين ركعات نافلة العرص قبل صالة العرص.
د ـ أربـع ركعات، نافلة املغرب بعد صالة املغرب صالتان، كل 

واحدة ركعتان.
هـــ  ركعتـان مـن جلـوس بعـد صـالة العشـاء وتسـمى نافلة 

العشاء.
ل أن يلتزم هبا  فهـذه هي النوافل اليومية وفيهـا ثواب كثري فيفضّ

املسلم ولو بام يتيرسّ له.
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األسئلة
١ ـ ما هي الرشوط التي جيب أن تتوفر يف لباس املصيل؟

٢ ـ إذا مل يعـرف أن سـري السـاعة جلد طبيعـي أو صناعي فهل 
جتوز الصالة فيه؟

٣ ـ ما هي احلاالت التي جتوز فيها الصالة مع النجس؟
مور الواجبة يف الصالة؟ ٤ ـ ما هي األُ

٥ ـ عدد مبطالت الصالة؟
٦ ـ أثناء السجود شككت أنك ركعت أو ال فهل تعتني بالشك 

أوالً؟
٧ـ  أثنـاء الوقوف من الركعـة الثانية مل تعرف أنك قرأت الفاحتة 

أو ال فامذا تصنع؟
٨ ـ البنـت إذا أرادت أن تصـيل مجاعـة مـع أمها فهـل تقف عن 

يمني أمها أو خلفها؟
٩ ـ عدد رشوط اجلامعة؟

١٠ ـ ما هي املسافة التي تقرص الصالة الرباعية فيها؟
١١ ـ هل جيوز أن يرفع املأموم رأسه قبل اإلمام؟

١٢ ـ هـل تصـيل نافلـة؟ ما هـي؟ وإذا مل تصلّ فام هو السـبب؟ 
حاول إزالته لتحصل عىل ثواب النافلة.



(٨٣)

الصوم
الصوم: من أهم الواجبات عىل اإلنسـان ووقته يف شهر رمضان 
من طلوع الفجر إىل غروب الشمس وحيبذ االنتظار إىل غروب احلمرة 
املرشقية، فيتجنب اإلنسان يف هذا الوقت كل املفطرات التي سنذكرها 

بعد قليل.
مسـألة ٩٣: يف هناية شعبان إذا رأ اإلنسان اهلالل فيجب عليه 
الصوم، وكذا إذا رآهُ رجالن عادالن، أما إذا مل يشاهده هو وال رجالن 
عـادالن ومل يعرف هل اهلالل موجـود أو ال، فال جيب الصوم يف اليوم 
الثاين ويسـمى يـوم الشـك، وإذا أردتَ أن تصومه فال تنوه من شـهر 

رمضان.
مسألة ٩٤: ال جيوز أن يفطر اإلنسان آخر النهار يف شهر رمضان 
إال بعد أن يتأكد من غروب الشـمس أو يعتمد عىل أذان الثقة العارف 

أو شهادة عادلني وال يكفي الظن باملغرب.
مسـألة ٩٥: جيـب أن يصـوم اإلنسـان بنيـة التقـرب إىل اهللا فال 
يصـح أن يصوم خوفـاً من األهل أو ألجل أن يمدحـه الناس أو لكي 
يفتخر أمامهم، فإن مثل هذا الصوم باطل، وال يقبله اهللا وحياسـبه يوم 

القيامة.



(٨٤)

ويف احلديـث عـن رسـول اهللا 8 حـول شـهر رمضـان 
قال:«فسلوا اهللا ربكم بِنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه 
رمَ غفـران اهللا يف هذا الشـهر العظيم  وتـالوة كتابـه فإن الشـقي من حُ
واذكروا بجوعكم وعطشـكم فيه يوم القيامة وعطشـه وتصدقوا عىل 

فقرائكم ومساكينكم........الخ».
املفطرات

مور التي توجب بطالن الصوم وهي عرشة..  و هي األُ
ل والثاين: األكل والرشب حتى إذا كانا قليلني. األوّ

الثالث: الكذب عىل اهللا أو عىل النبي 8 أو عىل أحد األئمة 
E فمن كذب متعمداً ونقل عن الرسول8 شيئاً وهو يعتقده 
كذباً بطل صومه ويكون عاصياً هبذا الكذب، واألحوط وجوباً بطالن 

الصوم أيضاً إذا أخرب من دون أن يتأكد من صحة اخلرب.
. الرابع: التدخني عىل األحوط وجوباً



(٨٥)

@ÊÎãì»€aÎ@ëÜb€a@ëäá€a
اخلامـس: تعمد التقيّؤ يف هنار شـهر رمضان فانـه يبطل الصوم، 
وإذا تعمـد ذلك بسـبب املرض فانه جيـوز له ويقيض صومـه، نعم إذا 

فاجأه القيء من دون اختيار فال يبطل صومه.
مسـألة ٩٦: إذا خرجت من جوفه مادة أو بقايا طعام وصعدت 

إىل داخل الفم فيجوز ابتالعها وال يبطل الصوم.
السـادس: استعامل احلقنة باملاء أو أي مادة سائلة، أما اجلافة فإن 
مل تكن تذوب يف داخل اجلسم فال مانع منها، وأما الذي يذوب داخل 
اجلسـم كالتحاميل الدهنية فاألحوط وجوباً اجتنابـه، فإذا احتاج إليه 

املريض فيستعمله ويمسك يف ذلك اليوم ويقيض صومه.
السابع: االستمناء.

الثامن: االتصال اجلنيس (أي اجلامع). 
التاسـع: تعمـد البقاء عىل احليض أو اجلنابـة إىل طلوع الفجر يف 

شهر رمضان.
مسـألة ٩٧: جيـوز وضـع القطـرة يف العـني أو األذن، أما قطرة 
األنـف فإن مل تنـزل إىل اجلهاز اهلضمي فال ترض بالصوم ويف غري ذلك 



(٨٦)

فتبطل الصوم.
مسألة ٩٨: جيوز بلع الريق يف الفم (اللعاب) حتى إذا كان كثرياً، 

ل رميه. وكذلك البلغم وإن كان يفضّ
مسـألة ٩٩: زرق اإلبر يف العضلـة ويف الوريد ال يبطل الصوم، 

وكذا زرق املغذي فيجوز وال يبطل الصوم.
مسـألة ١٠٠: اسـتعامل البخـاخ بكل أشـكاله سـواء عن طريق 
األنـف أم عـن طريق الفم جائز وال يبطل الصوم حتى إذا وصل للرئة 

ما دام ال يصل إىل اجلهاز اهلضمي.
مسألة ١٠١: ال جيوز استعامل العلك املصنّع املتوفر يف األسواق، 

ألن فيه مادة سكرية وهي تتفتت بالعلك وتنزل إىل اجلوف.



(٨٧)

@ÊÎãì»€aÎ@…ib€a@ëäá€a
مسـألة ١٠٢: إذا نسـى اإلنسـان أنـه صائـم واسـتعمل بعـض 
) وبعد ذلك  املفطـرات فال يبطل صومه، فمن رشب املاء مثالً (نسـياناً

تذكر أنه صائم فال يبطل صومه. 
مسـألة ١٠٣: ال جيوز أن يقرر اإلنسـان اإلفطار أثنـاء النهار يف 

شهر رمضان حتى إذا مل يستعمل املفطر.
مسـألة ١٠٤: جيوز للصائم وضع العطور عىل جسمه ومالبسه 

وشمها وال يبطل صومه بذلك.
حاالت اإلفطار

وهي احلاالت التي جيوز أو جيب اإلفطار فيها وأمهها مخسة..
األول: املريـض إذا كان الصـوم يـرض مرضـه فـال يكلفـه اهللا 
مُ  يدُ بِكُ رِ ال يُ َ وَ مُ الْيُرسْ يدُ اهللاُ بِكُ رِ الصوم قال تعاىل يف كتابه الكريم : ﴿يُ
﴾(البقرة: ١٨٥)، أما إذا كان الصوم ال يرض مرضه فال جيوز له  َ رسْ الْعُ

أن يفطر.
الثاين: املرأة احلائض.



(٨٨)

الثالث: املسافر إذا اجتمعت فيه أربعة رشوط: 
١ ـ أن يكون سفره حوايل (٤٦) كيلومرتاً أو أكثر. 

٢ ـ أن ينوي السفر قبل الفجر.
٣ ـ أن يسافر قبل الزوال.

٤ ـ أن ال يكون سـفره ألجل املعصية كمعونة الظامل، أو التجارة 
املحرمة.

و هناك تفاصيل أخر مذكورة يف الكتب الفقهية املفصلة. 
 مسـألة ١٠٥: إذا سـافر الصائم بعد الظهر يبقـى صائامً ويصح 

صومه وال جيوز له اإلفطار.
الرابع: كبار السـن من الشيوخ والعجائز إذا كان يصعب عليهم 

الصوم صعوبة كبرية.
هداً هلا أو مرضاً بجنينها  باً جمُ تعِ اخلامس: احلامل إذا كان الصوم مُ
وكذلـك املرضع قليلة احلليـب إذا كان الصوم مـرضاً بحليبها بحيث 

يقل جداً أو ينقطع وال يعود بعد.



(٨٩)

@ÊÎãì»€aÎ@Âflbr€a@ëäá€a
ارة القضاء والفدية والكفّ

قد تسـأل وتقـول: ما حكـم من أفطر يف شـهر رمضـان، وماذا 
يفعل؟

 : واجلواب أن هناك تفصيالً
١ ـ  إذا كان اإلنسان معذوراً يف إفطاره مثل املريض الذي يرضه 
الصوم فيجب أن يقيض األيام التي أفطر فيها بسـبب مرضه، فإذا كان 

قد أفطر مخسة أيام فيصوم مخسة أيام بعد انتهاء عيد الفطر.
٢ ـ املريـض ونحوه الذي مل يتمكن من القضاء طوال السـنة إىل 
أن أقبل شـهر رمضان يف السـنة اجلديدة فال جيب عليه القضاء ويعطي 
) مـن الطعام ـ مثالً  عـن كل يوم أفطـر فيه حوايل: (٨٧٠ غـرام تقريباً

حنطة أو متر أو رز أو حبوب ـ إىل فقري وتسمى (الفدية).
٣ ـ مـن أفطر عامـداً عاصياً من دون عذر فيجـب عليه القضاء 
بعد تلك األيام التي أفطر فيها وجيب عليه أيضاً أن يدفع كفارة عن كل 
يوم أفطر فيه متعمداً، ونقصد بالكفارة هنا أن يصوم شـهرين متتاليني 
أو يعطـي حوايل (٨٧٠) غراماً من الطعام إىل سـتني فقرياً عن كل يوم 



(٩٠)

أفطـر فيه، فـإذا أفطر يومني عامـداً فيجب أن يقضيهام بعـد العيد وأن 
يصوم أربعة أشـهر أو يعطي إىل مائة وعرشين فقرياً، أو يصوم شهرين 
 عن يوم ويعطي سـتني فقرياً عن اليوم الثاين... وهناك تفاصيل أخر

لة. مذكورة يف الكتب الفقهية املطوّ
مسألة ١٠٦: حيرم الصوم يف يومي عيد الفطر وعيد األضحى.

زكاة الفطرة
واملقصـود منه الطعام أو املال الـذي يدفعه رب العائلة ـ يو عيد 
الفطر ـ عن نفسه وعن كل شخص من عائلته حتى الطفل الصغري إىل 
، والواجب هو دفع ثالثة كيلوات ونصف تقريباً من  املؤمن الفقري مثالً
الطعام أو ما يعادل قيمته املالية عن كل فرد من أفراد العائلة، فإذا كان 
جممـوع عدد العائلة مع رب العائلة مخسـة أفراد فيدفـع يوم العيد قبل 
الظهر وقبـل أن يصيل صالة العيد( ١٧/٥) كيلو طعام تقريباً ـ حنطة 
أو متر أو رز أو حبوب مثالً ـ أو قيمتها من النقود إىل فقري مؤمن. وإذا 
دفـع نقـوداً حيدد الطعـام الذي يدفع قيمتـه من متر أو حنطـة أو رز أو 

غريها.
مسألة ١٠٧: من مل يكن من بني هاشم ال حتل فطرته عىل الفقري 
اهلاشـمي واملقصـود باهلاشـمي هو كل ذرية هاشـم جد الرسـول أي 
 A أوالد عـيل وأوالد عقيـل وأوالد العباس بن عيل بـن أيب طالب

وغريهم من أحفاد هاشم.



(٩١)

الزكاة
وهـي من الواجبات اإلسـالمية التي أكد عليهـا القرآن الكريم 

والسنّة.
وهي قسامن..

١ ـ زكاة املال: 
وهي جتب يف تسعة أشياء: النقدان ـ الذهب والفضة ـ واألنعام 
الثالثة: األبل، والغنم أعم من الضأن واملاعز، والبقر واملقصود منه ما 

يعم اجلاموس.
والغالت األربع، وهي احلنطة والشعري والتمر والزبيب.

ويراجع يف تفاصيل أحكامها الكتب الفقهية املفصلة.
٢ ـ زكاة الفطرة



(٩٢)

@ÊÎãì»€aÎ@…bn€a@ëäá€a
اخلمس

وهـو حـق فرضه اهللا تعـاىل ونصّ عليـه القرآن الكريم والسـنّة 
ويف احلديث عن اإلمام موسـى الكاظـم A انه قال: «واهللا لقد يرسّ 
اهللا عىل املؤمنني أرزاقهم بخمسـة دراهم، جعلوا لرهبم واحداً وأكلوا 
أربعـة أحالء، ثـم قال: هذا من حديثنا صعب مسـتصعب ال يعمل به 

وال يصرب عليه إالّ ممتحن قلبه لإليامن» (وسائل الشيعة: ج٩ ص ٤٨٥).
واخلمس جيب يف سبعة موارد نشري هنا إىل موردين منها..

األول: املـال املختلط باحلرام، بـرشط أن ال يكون احلرام متميّزاً 
س املال  عـن احلـالل، وأن ال يعـرف صاحبه، فـإذا دفع الشـخص مخُ

املذكور حيلّ الباقي ٤/٥ لصاحبه.
الثاين: ما يزيد عن مصارف الشـخص خالل العام من واردات 
وأربـاح عدا املـرياث، فيدفع مخس تلـك األموال ، عنـد حلول رأس 

سنته اخلمسية .
ـم اخلمـس إىل نصفـني: نصـف منـه يسـمى  مسـألة ١٠٨: يقسّ
سـهم اإلمام A ونصف منه يسمى سـهم السادة، وكالمها البدّ فيه 



(٩٣)

مـن مراجعـة املجتهد العادل العـارف واملوثوق بمـوارد رصفه للحق 
الرشعي املذكور يف موارده.

مسالة ١٠٩: البدّ للمجتهد العادل من رصف اخلمس يف موارده 
الرشعية، فبالنسبة لسهم اإلمام A يرصف يف املوارد التي حيرز فيها 

رضا اإلمام املهدي A برصف اخلمس فيها، مثل: 
أ ـ نـرش تعاليـم الدين اإلسـالمي ودعم طالب العلـوم الدينية 
واملبلّغـني املتدينّني النافعني املشـتغلني بالدرس والتدريـس أو التبليغ 

الديني وخدمة املؤمنني.
ب ـ دفـع رضورات املؤمنـني الفقراء املتدينـني إذا انحرص دفع 

رضوراهتم باحلق الرشعي.
أما سهم السادة فيدفع للفقراء املؤمنني من بني هاشم.

ده املجتهد العادل العارف واملوثوق برصفه للحق  وكل ذلك حيدّ
منا. الرشعي املذكور، كام قدّ

وال حيق لإلنسان أن يبادر برصف اخلمس من دون مراجعة.
وهناك تفاصيل كثرية مذكورة يف الكتب الفقهية.



(٩٤)

األسئلة
١ ـ هل جيوز اإلفطار إذا مل يعرف اإلنسـان هل غابت الشـمس 

أو ال؟
٢ ـ إذا وصل البلغم داخل الفم فهل جيوز بلعه؟

٣ ـ إذا نسيت أنك صائم ورشبت املاء فهل يبطل صومك؟
٤ ـ من هم الذين جيوز أو جيب عليهم اإلفطار؟

٥ ـ ما هي رشوط إفطار املسافر؟
٦ ـ كم مقدار الفدية؟

٧ ـ ما هي الكفارة وعىل من جتب؟
٨ ـ هل دفعت اخلمس يف حياتك؟ وملاذا؟

٩ ـ ملن يدفع اخلمس؟



(٩٥)

@ÊÏq˝r€a@ëäá€a
األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ومهـا مـن الواجبـات التي أكـد عليها اإلسـالم، قـال اهللا تعاىل 
نِ  نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ ـرُ َعْ ونَ بِاملْ رُ مُ أْ يَ ِ وَ ريْ َ ـونَ إِىلَ اخلْ عُ ةٌ يَدْ مَّ مْ أُ نْكُ ـنْ مِ تَكُ لْ ﴿وَ

ونَ﴾ (آل عمران: ١٠٤). لِحُ ُفْ مُ املْ ئِكَ هُ ولَ أُ رِ وَ ُنْكَ املْ
مر باملعروف والنهي عن   ويف احلديـث الرشيف: (ال ترتكـوا األُ
املنكر فيوىل عليكم رشاركم ثم تدعون فال يسـتجاب لكم) فكام جيب 
عىل اإلنسـان أن يلتزم بالواجبات ويـرتك املحرمات كذلك جيب عليه 
أن يأمر من يتهاون بالواجبات أن يلتزم هبا، وينهى من يفعل املحرمات 
عـن فعل احلرام،وسـوف نذكرـ  كتمهيد لذلكـ  عـدداً من الواجبات 
والصفـات اجليـدة، كـام نذكر عدداً مـن املحرمات واألفعـال القبيحة 

والسيئة التي ال تليق باإلنسان.
ل الذي هو املعروف.. من أمثلة القسم األوّ

ىلَ اهللاِ  لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ ١ ـ التوكل عىل اهللا تعاىل واالسـتعانة به : ﴿وَ
.(٣ ﴾(الطالق:  هُ بُ سْ وَ حَ هُ فَ

٢ ـ الصـالة والصوم واخلمس وغريها من فروع الدين، فيجب 



(٩٦)

عىل كل شخص أن يلتزم هبا وأن يأمر من يتهاون هبا بااللتزام هبا.
٣ ـ الصرب: وهو أنواع: 

أ ـ الصرب عىل البالء: فاملفروض أن يصرب اإلنسـان إذا ابتُيل مثل 
املرض والسـجن والفقـر وغريها، وال يتكلم بكالم غري مناسـب كي 
ونَ  ابِرُ ىفَّ الصَّ وَ امَ يُ حيصل عىل ثواب الصابرين، فإن اهللا تعاىل يقول: ﴿إِنَّ

)(الزمر: ١٠) . ابٍ سَ ِ حِ ريْ مْ بِغَ هُ رَ أَجْ
ويف احلديـث عن رسـول اهللا8 (الصرب ثالثـة: صرب عند 

املصيبة، وصرب عند الطاعة، وصرب عند املعصية).
وليس معنى الصرب أن ال يسـعى اإلنسان إلزالة األذ والبالء، 
بالعكـس فاملفـروض للمريض مثـالً أن يراجع الطبيب حتى يشـفى، 
ولكـن إذا مل يتحقق الشـفاء أو تأخر فيصرب وال جيـزع، وكذلك الفقري 
فاملفـروض أن يسـعى ويشـتغل حتى يتخلص مـن الفقر، لكـن إذا مل 
يتمكن ألي سبب من األسباب فال جيزع أو يتكلم أو يفعل ما ال يليق 

باملسلم بل يصرب حتى حيصل عىل ثواب الصابرين.
ب ـ الصـرب عىل الطاعـة، مثالً الصائم يعطش يف شـهر رمضان 
لكنه يصرب ويكمل صومه، واملجاهد يف سـبيل اهللا يصرب عىل مصاعب 

القتال.
ج ـ الصـرب عـن املعصيـة مثالً شـخص يرغب رغبة شـديدة يف 



(٩٧)

حاجة من حوائج غريه، لكنه يصرب وال يرسقها ألن الرسقة حرام.
ويف احلديـث عـن اإلمـام أيب عبـد اهللا الصـادق A قـال «إذا 
كان يـوم القيامة يقـوم عنق ـ أي مجاعة ـ من النـاس فيأتون باب اجلنة 
فيرضبونـه فيقال مـن أنتم؟فيقولون نحن أهل الصـرب، فيقال هلم عىل 
مـا صربتم؟ فيقولون كنا نصرب عـىل طاعة اهللا ونصرب عن معايص اهللا: 
فيقـول اهللا عـزَّ وجل صدقـوا، أدخلوهـم اجلنة» وهو قـول اهللا تعاىل: 

)(الزمر: ١٠) (١).  ابٍ سَ ِ حِ ريْ مْ بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ ىفَّ الصَّ وَ امَ يُ ﴿إِنَّ
لق، أي األخالق احلسـنة، فاملفروض باملسلم أن  ٤ ـ حسـن اخلُ
تكـون أخالقه حسـنة مع أهله ومـع الناس فيحرتم الكبـري وحينو عىل 
الصغري، وال هيني شـخصاً وال يؤذي الناس وال يكون وجهه عبوسـاً 
وال يرفـع صوتـه فيؤذي جاره كي يرىض اهللا تعـاىل عنه. ففي احلديث 
عن رسـول اهللا 8: «عليكم بحسـن اخللق فان حسـن اخللق يف 
اجلنة ال حمالة، وإياكم وسـوء اخللق فان سـوء اخللـق يف النار ال حمالة» 
ويف حديـث آخر للرسـول8: «أقربكم مني جملسـاً يوم القيامة 

أحسنكم خلقاً وخريكم ألهله».
أفـال ترغب عزيزي القـارئ والقارئة الكريمـة أن تكون بقرب 

رسول اهللا 8 يف اجلنة؟ 

(١) الكايف: الشيخ الكليني: ج ٢ ص ٧٥.



(٩٨)

@ÊÏq˝r€aÎ@Üb®a@ëäá€a
٥ ـ مسـاعدة املؤمـن الضعيـف واليتيـم وكل شـخص حمتـاج 

للمساعدة حتى يعطف اهللا عليك ويرىض عنك.
 : ويف احلديث أن الرسول8 أوىص اإلمام علياً A قائالً
«يا عيل من كفى يتيامً يف نفقته بامله حتى يسـتغني وجبت له اجلنة البتة» 

فاكسب اجلنة يا عزيزي بمساعدة اليتيم بأموالك حتى يكتفي.
ويف احلديث عن اإلمام الباقرA قال «أربع من كنّ فيه بنى اهللا 
لـه بيتـاً يف اجلنة: من آو اليتيم، ورحم الضعيف وأشـفق عىل والديه 

وانفق عليهام ورفق بمملوكه».
ويف احلديـث عـن الرسـول8 «املؤمنـون اخـوة يقـيض 

بعضهم حوائج بعض... اقيض حوائجهم يوم القيامة».
٦ ـ احـرتام الوالديـن فان املفروض باإلنسـان املسـلم ان حيرتم 
والديـه ويسـمع كالمهـام بام ينسـجم مـع الربّ وحسـن املعـارشة، وال 
امَ  ُ لْ هلَ قُ ـا وَ َ مهُ رْ نْهَ ال تَ ـامَ أُفٍّ وَ ُ لْ هلَ يتجـاوز عليهام قـال اهللا تعاىل ﴿فَال تَقُ
مهات»  ﴾(اإلرساء: ٢٣) ويف احلديث «اجلنة حتت أقدام األُ يامً رِ الً كَ ـوْ قَ
فإذا احرتمت أُمك وأباك ورضيا عنك تستحق اجلنة إن شاء اهللا تعاىل.



(٩٩)

٧ـ  النظافة حيث أكد اإلسالم عىل النظافة بجميع أشكاهلا وهنى 
عن األوساخ والقاذورات، ففي احلديث عن النبيs : (تنظفوا بكل 
ما اسـتطعتم، فان اهللا بنى اإلسـالم عىل النظافة، ولـن يدخل اجلنة إالّ 

كلّ نظيف).
ويف حديث آخر عنه s: (بئس العبد القاذورة).

ويف احلديـث عن اإلمام عـيل a: (النظيف من الثياب يُذهب 
اهلم واحلزن، وهو طهور للصالة).

وربطـت بعض النصـوص بني الفقر واألوسـاخ، ففي احلديث 
عـن اإلمام عـيلa قال: (نظفـوا بيوتكم من حـوك العنكبوت، فانّ 

تركه يف البيت يورث الفقر).
ويف حديـث آخـر عـن اإلمام الباقـرa: (كنس البيـوت ينفي 

الفقر).
وهناك نصوص أخر كثرية حتث عىل النظافة والتطيب وجتنّب 
األوسـاخ والقـاذورات، إالّ أن مـن املؤسـف أن نجد إمهـال كثري من 
املسلمني لنظافتهم الشخصية وانتشار األوساخ والقاذورات يف بيوهتم 
وشـوارعهم ومدينتهم، مما أوجب انتشـار الفقر واألمراض املختلفة، 

وكذلك االنطباع السيئ عن اإلسالم واملسلمني. 
واملفـروض اهتـامم اجلميـع بالنظافـة بجميـع أشـكاهلا وحـث 



(١٠٠)

اآلخرين عليها تطبيقاً لتعاليم اإلسالم.
وهنـاك كثري من األعامل الصاحلة والصفـات اجليدة مذكورة يف 

الكتب املفصلة.
من أمثلة القسم الثاين الذي هو املنكر..

مات،  ١ ـ الظلم: وهو االعتداء عىل اآلخرين فانه من أكرب املحرّ
ففي احلديث عن اإلمام الباقرA «الظلم يف الدنيا ظلامت يف اآلخرة» .

ويف احلديث عن اإلمام احلسنيA انه أوىص ولده اإلمام زين 
العابديـنA يف يوم عاشـوراء قائـالً «يا بني إياك وظلـم من ال جيد 

عليك نارصاً إالّ اهللا» .
إضافـة لذلـك فـان دعوة املظلـوم عىل الظـامل قد يسـتجيبها اهللا 
تعـاىل، ويف احلديث عـن الرسـول8 «ان دعوة املسـلم املظلوم 

مستجابة».
ومن موارد الظلم ما جيري داخل بعض األرس من اعتداء األب 
عـىل أبنائـه أو اعتـداء األبناء عـىل أبوهيم.واعتداء الـزوج عىل زوجته 
واسـتغالله لضعفهـا أو بالعكـس، واعتـداء الولد الكبـري أو األخت 
م الـذي يرفضه  الكبـرية عـىل الصغار يف البيـت. فانه مـن الظلم املحرّ
اإلسالم، ومن الظلم أيضاً فرض األب عىل البنت الزواج من شخص 

ال ترغب يف الزواج منه.



(١٠١)

مة، ويف  ٢ـ  إعانـة الظاملني: فمهام كانت اإلعانة بسـيطة فاهنا حمرّ
احلديث «ان أدنى ما يفعله اهللا بأعوان الظلمة ان جيعلهم يف رسادق (مثل 
اخليمة الكبرية) من نار إىل أن يفرغ من حساب اخلالئق» قال اهللا تعاىل: 
﴾(املائدة:  انِ وَ دْ الْعُ نُوا عىلَ األِثْمِ وَ اوَ ال تَعَ  وَ وَ التَّقْ ِّ وَ ىل الْربِ ـوا عَ نُ اوَ تَعَ ﴿وَ

.(٢

م رشعـاً، وقـد يتحول إىل مـرض نفيس  ٣ ـ الكـذب: فانـه حمـرّ
يصيـب اإلنسـان فـان الـكاذب قد يعتـاد عـىل الكـذب ويفتضح بني 
قونه حتـى إذا كان صادقاً، وهو غري الئق  النـاس فيحتقرونه وال يصدّ

باملسلم.
 ففـي احلديث عن اإلمـام الباقرA: «ان الكـذب هو خراب 
ب إيامنـه بسـبب  اإليـامن». فكيـف يـرىض اإلنسـان املسـلم ان خيـرّ

الكذب؟!
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@ÊÏq˝r€aÎ@Ô„br€a@ëäá€a
يبة، وهي أن تكشـف عيباً ملؤمن غائب لتسقيطه وإظهار  ٤ ـ الغِ
عيبـه، مثالً إذا عرفـت أن صديقك قد أخطأ فـال تنقل ذلك لآلخرين 
للطعـن بكرامته وسـمعته، وبدالً مـن ذلك انصحه أنـت بعدم تكرار 
اخلطأ، وإذا أرص عليه فأخرب أباه أو شـخصاً كبرياً ألجل أن يمنعه من 

دون أن تفضحه بني الناس.
مسألة ١١٠: جتوز الغيبة يف حاالت، نذكر منها.. 

أ ـ املتجاهر بالفسق، فان حرمته تسقط بذلك وجتوز غيبته.
ب ـ املظلـوم فانـه جيوز أن يبـنيّ ظالمته للناس وإن اسـتلزمت 

غيبة الذي ظلمه.
ج ـ أصحـاب البدعـة يف الديـن، فانـه جيـوز غيبتهـم وكشـف 

بدعتهم، ليحذرهم الناس وال يتأثروا هبم.
٥ ـ معارشة أصدقاء السـوء وهم األصدقاء غـري امللتزمني دينياً 

. أو أخالقياً
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فاملفروض أن ينصحهم اإلنسان ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن 
املنكـر. وان مل ينفع يرتك معارشهتم لئال يتأثر بسـلوكهم ويف احلديث: 
كان أمري املؤمننيA إذا صعد املنرب قال: «ينبغي للمسلم أن يتجنب 
مؤاخاة ثالثة: املاجن الفاجرـ  أي املشغول باللهو الذي يامرس األعامل 

اب». القبيحة ـ واألمحق ـ أي الغبي الذي ال يفهم ـ والكذّ
ـباب والتلفـظ باأللفـاظ البذيئـة فإنه ال يليق باإلنسـان  ٦ ـ السُّ
م اجلنة عىل  املسـلم. ويف احلديث عن رسـول اهللا8: «ان اهللا حرّ
ـاش بـذيء قليـل احليـاء» أي الذي يعتـاد عىل تلفـظ األلفاظ  كل فحّ
القبيحة، فان اجلنة ليسـت مكاناً له. واملفروض أن يرتكهم اإلنسان إذا 

مل تنفع النصيحة معهم حتى ال يتعلم منهم فيخرس اجلنة.
٧ ـ الغضـب، كثـرياً مـا نالحـظ بعـض األشـخاص يتـرصف 
ترصفـات غري الئقـة بحجة أنه غاضـب، لكن هذا العـذر غري مقبول 
، ويف احلديث عـن اإلمام الصـادق A: «الغضب مفتاح كل  رشعـاً
رش» ألن الغاضـب ال يتـرصف بعقلـه فهـو مسـتعد أن يرتكـب الرش 

واخلطأ بتأثري االنفعال والغضب.
٨ ـ الطمع: وهو أن ال يرىض اإلنسـان بام أنعم اهللا عليه ويطمع 
، فانه ال يليق باملسلم بل خيرس بذلك خري الدنيا  بام يف أيدي الناس مثالً
واآلخـرة فيخـرس الطامع خري الدنيـا ألنه ال هينأ بالنعـم التي أنعم اهللا 
ه  عليه هبا، إذ يطمع باألكثر دائامً، وربّام خيرس اآلخرة، ألن طمعه قد جيرّ
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إىل العدوان أو اخليانة أو اجلريمة.
٩ ـ االسـتمناء: وهـو إخـراج املـادة املنويـة مـن خـالل العبث 

باملوضع أو بغريه، سواء بالنسبة للذكر أم األنثى.
١٠ ـ اخلالعة: فان املرأة إذا مل تلتزم باحلشمة واحلجاب تستحق 

عذاباً شديداً يوم القيامة.
ففـي احلديث عن الرسـول8: «انه رأ عنـد املعراج إىل 
السـامء بعض النسـاء معلقات من شـعورهن وهن يف العذاب الشديد 
وملا سـألته فاطمةI عن السـبب قال8: اما املعلقة بشـعرها 

فاهنا كانت ال تغطي شعرها من الرجال».
ويف حديـث آخـر عنـه8: أنـه هنـى أن تتزين املـرأة لغري 

زوجها، فان فعلت كان حقاً عىل اهللا عزَّ وجلَّ  أن حيرقها بالنار(١). 
١١ـ  الكسل والضجر، فان صاحبهام خيرس الدنيا واآلخرة، ألنه 

هيمل أداء ما جيب عليه وما ينفعه. 
ويف احلديـث عن اإلمـام الكاظـمA يويص به بعـض ولده: 
«وإياك والكسـل والضجر فاهنام يمنعانك حظك من الدنيا واآلخرة» 

.
د اإلنسـان نفسه عىل النشاط واهلمة والتحمل  فاملفروض أن يعوّ

(١) يراجع بحار األنوار ج ١٠٠ ص ٢٤٣.
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حتى ينجح يف حياته وينال الدرجة العليا يف اآلخرة.
١٢ ـ الريـاء: وهـو أن يقصد اإلنسـان من فعـل العبادات مدح 
الناس ال التقرّب وطاعة اهللا، وهذا من اكرب املحرمات، و خيرس املرائي 
حظـه مـن الدنيا واآلخرة. ويف احلديث عن رسـول اهللا 8: «إن 
املرائـي يدعى يوم القيامة بأربعة أسـامء: يا كافر، يا فاجـر، يا غادر، يا 
خـارس، حبط عملك وبطل أجـرك، فال خالص لك اليـوم، فالتمس 

أجرك ممن كنتَ تعمل له». 
ـش املؤمـن، وهـو اهيامه بالـيشء عىل خـالف حقيقته،  ١٣ ـ غُ

. فيظهر البضاعة الرديئة مظهر البضاعة اجليّدة مثالً
ـنا فليس  ويف احلديـث عن النبي8 أنه قال: «أال ومن غشّ

منّا» قاهلا ثالث مرات.
هذه نامذج من املعروف ـ سـواء كان واجباً أم مسـتحباً ـ ونامذج 
من املنكر ـ سـواء كان حمرماً أم مكروها. واألمر بالواجب والنهي عن 
احلـرام يكون واجباً، واألمر باملسـتحب والنهي عـن املكروه حمبّذ من 

دون وجوب. 
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األسئلة
١ـ  عدد مخسة أمور من املعروف، واذكر أن أيا منها موجود عندك؟ 

٢ ـ عدد عرشة أمور من املنكر؟ 
٣ـ  هل فيك يشء من املنكر؟ وإذا كان فيك فهل قررت أن ترتكه؟

٤ ـ اذكر حديثاً عن الفحش؟ 
٥ ـ اذكر حديثاً عن معارشة أصدقاء السوء؟

٦ ـ اذكر حديثاً عن الظلم؟
٧ ـ ما هو رضر الغضب؟ اذكر حديثاً عنه؟ 

٨ ـ اذكر حديثاً عن عذاب غري املحجبة؟ 
٩ـ  إذا صادف أن كذب صديقك فكيف تنصحه أن يرتك الكذب؟ 

١٠ ـ اذكر حديثاً عن عذاب أعوان الظلمة؟
١١ـ هل هتتم بنظافة جسمك وثيابك ورسيرك؟

ة واملدينـة التي تقيم فيها نظيفة،  ١٢ـ هـل الغرفة والبيت واملحلّ
وهل سامهت مع اآلخرين يف نظافتها؟ إذا مل تساهم فيفرتض أن تبادر 

ة. لذلك بالتعاون مع باقي أفراد األرسة أو املحلّ
١٣ـ هل سبق أن نصحتَ أفراد أرستك أو أصدقائك بالنظافة؟



(١٠٧)

أحكام احلجاب
مسـألة ١١١: ال جيوز للولد والبنت البالغني أن يتصافحا إال إذا 

كانا من املحارم، واملحارم هم..
م ـ والعم  م واجلـد ـ مـن طرف األب ومن طـرف األُ األب واألُ

واخلال والعمة واخلالة.
االبن والبنت.

والزوج وأبوه وابنه.
والزوجة وأمها وابنتها.

أعامم األب وأخواله وعامته وخاالته.

م وأخواهلا وعامهتا وخاالهتا. أعامم األُ

م وأخواهلا وعامهتا وخاالهتا. أعامم األُ
األخ واألخت وأبناؤهم وبناهتم.

فـال جيوز للذكـر أن يصافـح امرأة مـن غري املحـارم، وال جيوز 
لألنثى أن تصافح ذكراً من غري املحارم.

مسـألة ١١٢: أخـت الزوجـة ليسـت مـن املحـارم، فـال جيوز 
مصافحتها، وجيب عليها أن تتحجب من زوج أختها.



(١٠٨)

مسـألة ١١٣: جيب عىل املرأة والبنت البالغة أن تتحجب وتسرت 
كل جسمها أمام غري املحارم ما عدا الوجه والكفني، واألحوط وجوباً 

. سرت القدمني أيضاً
مسـألة ١١٤: جيـوز للمـرأة التكشـف أمـام املحـارم بالنسـب 
واملصاهـرة وجيب سـرت العورة، كـام أن األحوط وجوباً عـدم التهتك 

واخلالعة وإبراز ما يوجب الفتنة. 



(١٠٩)

ÊÏq˝r€aÎ@s€br€a@ëäá€a
النذر واليمني

مسـألة ١١٥: إذا حلف املسـلم البالغـ  سواء كان ذكراً أم أنثىـ  
باهللا تعاىل عىل فعل أمر أو نذر هللا تعاىل ذلك وجب عليه الوفاء به، وإذا 
مل يلتزم بذلك فيأثم وجتب عليه الكفارة وعليه أن يتوب من معصيته.

مسألة ١١٦:  إنام ينعقد النذر واليمني برشوط منها..
١ ـ أن ينطـق بلفـظ اليمـني أو النـذر، وال يكفي فيـه نية اليمني 

والنذر.
: واهللا الفعلّن كذا.  ٢ـ  أن يكونـا هللا تعـاىل، فيقول احلالف مثـالً

ويقول الناذر: هللا عيلّ أن أفعل كذا. 
امـا النذر واحللـف بالنبي8 أو القـرآن الكريم أو الكعبة 
املرشفـة أو اإلمام A فهـو ليس نذراً رشعياً بحيـث ترتتب الكفارة 

عىل خمالفته. بل هو تعهد بالفعل ويفضل االلتزام به.
٣ـ  ال ينعقد يمني الولد إالّ بإذن والده، كام ال ينعقد يمني الزوجة 
إالّ بإذن زوجها، بخالف النذر فانه ينعقد منهام من دون موافقة الوالد 

والزوج ما دام ال يعارض حقهام.



(١١٠)

٤ـ  أن يكـون متعلـق احللـف والنذر راجحاً رشعـاً، كالواجب 
قا باحلرام واملكروه أو  واملسـتحب والفعل النافع، وال ينعقـدان إذا تعلّ
الفعـل املرض ونحو ذلك، فمن حلف عىل رشب اخلمر أو التدخني أو 

ترك الصالة أو فعلٍ عبثي ال ينعقد حلفه.
٥ـ  أن يكون احلالف والناذر خمتاراً وقاصداً لكالمه، فمن أجربه 
الظـامل عـىل احللف أو حلف يف حال سـكرٍ فال ينعقـد حلفه، وكذلك 

النذر.
مسألة ١١٧: إذا اجتمعت رشوط صحة النذر أو اليمني وحنث 
صاحبها عاملاً عامداً يكون عاصياً هللا تعاىل وجتب عليه التوبة والكفارة: 
وهي إطعام عرشة مسـاكني إما باشـباعهم أو بدفع حوايل ٨٧٠ غراماً 
مـن طعامـ  األحـوط وجوباً أن يكون من احلنطة أو طحينها أو خبزها 
ـ أو كسـوهتم بـرشاء مالبـس كافية هلم. ومـن مل يتمكن مـن اإلطعام 

والكسوة يصوم ثالثة أيام متتالية.
مسـألة ١١٨: إذا حلـف كاذباً عىل حدوث أمـرٍ يف املايض فيأثم 

وعليه أن يتوب من معصيته، ولكن ال جتب عليه الكفارة.
مسـألة ١١٩: يكـره اليمـني الصادقـة، ويفرتض جتنـب اليمني 

العابثة التي تشيع يف بعض املجتمعات.



(١١١)

ÊÏq˝r€aÎ@…iaã€a@ëäá€a
األطعمة املحللة

احليوانات عىل ثالثة أقسام: 
: احليوانات التي تعيش يف املاء، ال جيوز أكلها سو السمك  أوالً
الـذي فيـه فلـس أو قرش قابـل لإلزالة، سـواء كانت كبـرية أم صغرية 
ي  كالروبيـان، أمـا إذا مل يكـن فيـه فلس وال قـرش قابل لإلزالـة كاجلرّ

واحلوت فال جيوز أكله وال أكل دهنه. 
ية األهلية حيل أكل حلـم البعري والبقر  : من احليوانـات الربّ ثانيـاً
واخلروف واملاعـز والغزال، وكذلك احلامر الوحـيش والبقر الوحيش 

والكبش، ويكره أكل حلم اخليل والبغال واحلمري األهلية.
مسـألة ١٢٠: حيرم مـن احليوانات الربية كل حيـوان عنده ناب 
مثل األسـد والثعلب، وكذا احلرشات كالقمل والنمل والنحل وحيرم 
أيضـاً أكل احلية والفأر والريبوع واألرنـب والضب(حيوان يعيش يف 

الصحراء)، وغري ذلك مما ذكر يف الكتب الفقهية املفصلة.
 الطيور، إذا الحظت الطيور يف السـامء حني طرياهنا فرت : ثالثـاً
أن بعضهـا حيـرك جناحيه إىل األعىل واألسـفل يف أكثـر األوقات مثل 



(١١٢)

العصفـور واحلامم، بينام هناك صنف من الطيور يصفق جناحيه يف اكثر 
ل حالل األكل والقسم الثاين  األوقات كالبازي والصقر، فالقسم األوّ
حيـرم أكل حلمـه ، وحيرم أيضـاً اخلفـاش والطاووس والغـراب وكلّ 
الطيور املفرتسـة كالصقر والنرس والشـاهني، نعم جيـوز أكل طري املاء 

املعروف رغم أنه قد يصطاد السمك.
مسألة ١٢١: حترم احلرشات الطائرة كالزنبور والذباب والبق.

مسـألة ١٢٢: حيرم أكل بيض الغنم والطحال واألحوط وجوباً 
اجتنـاب النخاع (وهو خصوص املـادة اللزجة يف العمود الفقري) أما 
مـخ العظام فجائـز األكل، وهناك حمرمات أخـر مذكورة يف الكتب 

املفصلة.



(١١٣)

ÊÏq˝r€aÎ@flb©a@ëäá€a
مسـألة ١٢٣: حيرم أكل كل شئ متنجس، وكذا حيرم اكل الطني 
صة مـن طني تربة  سـو املقـدار القليل الـذي ال يتجاوز حجـم احلمّ
احلسنيA ألجل االستشفاء، وجيوز أكل السواد القليل الذي يكون 

يف اخلبز.
 . مسألة ١٢٤: حيرم رشب اخلمر وكل مسكر حتى إذا كان طاهراً
كام حيرم رشب عصري العنب إذا غىل بالنار حتى يذهب ثلثاه ويبقى منه 

الثلث فقط فيجوز رشبه.
مسـألة ١٢٥: يسـتحب غسـل اليدين قبـل الطعـام وأن تقول: 
«بسـم اهللا الرمحن الرحيم» وأن تأكل باليد اليمنى وتغسـل يديك بعد 

الطعام وحتمد اهللا تعاىل.
كام يستحب ختليل األسنان بعد األكل إلخراج بقايا الطعام.

التذكية
 . التذكية: وهي الفعل الذي جيعل أكل حلم احليوان حالالً

مسألة ١٢٦: إذا أخرج السمك حياً خارج املاء حيل أكله ويكون 
مذكى وال يشـرتط أن يكون الصياد مسـلامً فإذا صاده الكافر وأخرجه 



(١١٤)

. وهناك تفاصيل أخر يف الكتب الفقهية. حياً يكون حالالً أيضاً
مسألة ١٢٧: الطيور واحليوانات الربية (عدا البعري) ال حيل أكل 

حلمها إالّ إذا توفرت عند ذبحه عدة رشوط أمهها مخسة هي: 
. ١ ـ أن يكون الذابح مسلامً

 ٢ ـ أن يكون الذبح بسكني من حديد.
 ٣ـ قطـع أربعة أعضاء املريء ـ وهـو جمر الطعام ـ واحللقوم، 
وهـو جمـر التنفـس ومكانه حتت املـريءـ  والودجـانـ  ومها عرقان 

حميطان باحللقوم واملريء.
٤ ـ توجيه احليوان باجتاه القبلة. 

٥ ـ ذكر اسم اهللا تعاىل عند الذبح كأن يقول: (باسم اهللا) أو (اهللا 
أكرب) أو غري ذلك.

واحلمد هللا رب العاملني



(١١٥)

األسئلة
١ ـ من هم املحارم؟

٢ ـ ما هي الطيور التي جيوز أكلها؟ 
٣ ـ هل جيوز أكل بيض الغنم والطحال؟

٤ ـ الكافر إذا صاد السمك هل جيوز أكله؟ 
٥ ـ اذكر رشوط الذبح للحيوان الربي؟

٦ ـ وأخرياً هل اسـتفدت من املسـائل واألحـكام التي ذكرناها 
لك؟ 

شكراً لك وبارك اهللا فيك.



(١١٦)

اخلامتة
إىل هنـا تنتهـي هـذه الـدورة الفقهيـة املوجـزة التـي كتبـت يف 
ظروف اسـتثنائية صعبة هبدف تثقيف الشباب واليافعني بأحكام الفقه 
اإلسـالمي، داعياً الباري تعاىل أن يوفق اجلميع لاللتزام بأحكام دينهم 

احلنيف، وخدمة أمتهم وبلدهم. إنه سميع جميب.
رياض احلكيم األقسام املغلقة

يف سجن األحكام اخلاصة أبو غريب
١٤٠٩هـ
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