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 الدرس االول: التقليد
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل أمهّية احلكم الشرعي وشروط التكليف. -1
 يذكر معىن التقليد ويسّمي أهّم شروط مرجع التقليد. -2
 يشرح وسائل إثبات االجتهاد واألعلمّية للفقيه. -3
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  ضرورة الحكم الشرعيّ 
عان امتااال أحكاام اهلل، يصاب   - حبكم كونه عبداً هلل تعااىل - عد أن آمن اإلنسان باهلل واإلسالم، وعرف أنّه مسؤولب

ملَزماً باالتوفي  باس سالوكه ت فتلاف  ااالت احليااة وباس الشاريعة اإلساالمّية، ومادعلوقا حبكام العقال والشار  إىل بنااء كاّل 
ماع األفاراد وامتماع علاا أساام احلكام الشارعّي. فاتها واجهتاه مشاكلة معّيناة ت معا   تصرفاته اخلاّصة وعالقاتاه العاّماة 

لااي عليااه نفسااه، وإاّل يكااون بااذلك ةاهللجاااً عاان دائاارة العبوديّااة هلل، باال عليااه  احلياااة، فااال لااّ  لااه أن يتصااّرف معهااا  ااا ،ل
فعليااه منااع نفسااه عنااه. و ااذا يكااون داةاااًل ت  مالحظااة حكاام اهلل فيهااا، فااتن كااان أمااراً فعليااه االلتاازام بااه، وإن كااان  ياااً 

 ساحة العبوديّة هلل اّليت يؤمن  ا، وةاهللجاً من ساحة الشيطان اّلذي يكفر به.
  

  شروط التكليف
جيااع علااا كااّل ماان  تمااع فيااه شااروط التكليااف العاّمااة أن يلتاازم بقحكااام اهلل تعاااىل، ومااع فقاادها أو فقااد واحااد منهااا ال 

 هلل الشرعّية.يكون مكّلفاً باألمو 
  

 وهذه الشروط هي:
فاال تكلياف علاا امناون، أّماا امناون اإلدواهللي لوهاو الّاذي ياذهع عقلاه ت بعاي األوقاات  فيجاع علياه  العقل: -1

 االلتزام باألحكام الشرعّية ت أوقات إفاقته.
  

 فال تكليف علا الصغري، ويتحّق  البلوغ بتحقُّ  إحدى العالمات التالية: البلوغ: -2
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 :1عند الذكر واألنثى
 نبات الشعر اخلشن علا العانة. -1
 .2ةروج امليّن باالحتالم أو غريه -2

 9. وعند األناا: بتكماال 3سنة هجريّة قمريّة 15وإها مل تتحّق  إحدى العالمتس فيتحّق  البلوغ عند الذكر: بتكمال 
 .4سنوات هجريّة قمريّة

  
 5التقليد وشروط المرجع

 .6عمل مستنداً إىل فتوى فقيه معّس التقليد هو ال
  

 وهذا الفقيه هو امتهد اجلامع لشروط اإلفتاء واملرجعية. ومن هذه الشروط:
بقن يكون قادهللاً علا استنباط احلكم الشرعّي من مصادهلله، مع العلم واملعرفة بقوضا  أهل زمانه اّليت هلا االجتهاد:  -1

 .7مدةلّية ت احلكم الشرعيّ 
  

 فال يصّ  تقليد املرأة. ة:الذكور  -2
  

وهي احلالة النفسانّية الباعاة دوماً علا مالزمة التقوى، املانعة مان اهللتكااا اّّرماات الشارعّية، ويكفاي ت  العدالة: -3
. ويش ط ت مرجاع التقلياد مفاافاً إىل هلاك التساّل  علاا الانفي الطاغياة وعادم 8إحرازها حسن الظاهر الكاشف عنها

 .9دنيا علا األحوط وجوباً احلرص علا ال

                                                 
 .3، ح12، ص2حترهلل الوسيلة، ج 1
 ت يقظته أو ت منامه. 2
 دقيقة تقريباً. 33يوماً، وساعتس، و 202سنة، و 14أي:  3
 ريباً.دقيقة تق 47ساعات و 8يوماً، و 267سنوات و 8أي  4
 .-و امتهد اجلامع للشروطاإلمام اخلامنئي دام ظله: وجوا التقليد مسقلة عقلية اجتهادية  عىن أّن العقل لكم برجو  اجلاهل ت أحكام الدين إىل العامل  ا وه 5
 .9، ص 1اإلمام اخلميين قدم سره: حترير الوسيلة، ج 6
 .16 ماإلمام اخلامنئي دام ظله، أجوبة االستفتاءات،  7
 .561 ، م160 ، ص1 م. ن، م، ج 8
 . والعادل هو من بلغ دهللجة من التقوى ،نعه من اهللتكاا احلرام عمداً.12 أجوبة االستفتاءات، م 9
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 .1: فال يصّ  تقليد امتهد املّيت إبتداًء علا األحوط وجوباً الحياة -4
  

نعاام جيااوز البقاااء علااا تقليااد املياات اجلااامع للشااروط إها كااان يقلّااده قباال وفاتااه إاّل إها كااان احلااّي أعلاام فاااألحوط وجوباااً 
أعلم األحياء فال جيوز علا األحوط وجوباً له الرجاو   اّدداً إىل . وإها عدل املكّلف بعد موت مرجعه إىل 2العدول إليه

 .3املّيت
  

ـــّة: -5 . وهااو األقاادهلل علااا اسااتنباط األحكااام الشاارعّية ماان 4جيااع تقليااد امتهااد األعلاام علااا األحااوط وجوباااً  األعلمي
 أدلّتها.

  
 إثبات االجتهاد واألعلمية

 التالية: ميكن إثبات االجتهاد واألعلمّية بتحدى الوسائل
 االةتباهلل، إها كان املكّلف من أهل اخلربة. -1
 شهادة عدلس من أهل اخلربة. -2
 5.6الشيا  املفيد للعلم أو االطمئنان -3
  

 أعلميـّة اإلمام القائد
إها أهللدنا أن نطّب  هذه الشاروط علاا شاخإل اإلماام الساّيد علاّي اخلاامنئي دام ظلاه فتنّناا سانجد أّن داحتاه علاا دهللجاة 

قّدماااة جااادقا مااان العدالاااة والتقاااوى والاااوهلل  والشاااجاعة، والنفاااو واإلدهللا  واالطّاااال  علاااا أماااوهلل الزماااان، واملقااادهللة علاااا مت
 تشخيإل مصاحل األّمة، وفهم مؤامرات املستكربين، ليي من موقع الويّل الفقيه فق ، بل أيفاً من موقع الفقيه 

                                                 
 .22 أجوبة االستفتاءات، م 1
 .41انظر: م. ن،  2
 .39 م. ن، م  3
 .21 اإلمام اخلامنئي دام ظله، أجوبة االستفتاءات، م 4
 .24 دام ظله، أجوبة االستفتاءات، ماإلمام اخلامنئي  5
 االطمئنان هو الناشئ من مربِّهللات عقالئّية ال  جّرد امليل الشخصّي. 6
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عىن الّااذي هكرناااه، يفاااف إىل هلااك البّينااات الااواهللدة، ويكفااي أن املرجااع اجلااامع لشااروط املرجعيّااة، وكااذلك األعلميّااة بااامل
نااذكر هنااا أنّااه قااد تااوافر مااا يزيااد علااا سااّتس شااهادة ةطّيّااة وغااري ةطّيّااة حااول فقاهااة داحااة اإلمااام اخلااامنئي، كمااا تااوافر 

 الكاري من الشهادات اخلطّّية علا أعلمّيته من أهل اخلربة.
  

 وفيما يلي نورد شهادتين منها:
 باألعلمّية: 1شهادة آية اهلل السّيد جعفر الحسينّي الكريمي -1

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إّّن طيلة سنس أجالي السّيد القائد، واش   ت جلسة شوهللى اإلفتاء  حفر من جناباه، ماع حفاوهلل عاّدة مان الفقهااء 

اً وأساار  انتقاااًل وأقاوى اساتنباطاً للفارو  ماان العظاام املعاروفس لدامات إفاضاا م ، فرأياات الساّيد القائاد دام ظلاه أدّ  نظار 
األصااول ماان غااريه ماان املراجااع العظااام لحفظهاام اهلل تعاااىل . فااتن كااان هلااك هااو املياازان ت األعلميّااة لكمااا هااو كااذلك . 

نا اهلل فهذا امليزان قد ملسته من مباحاات السّيد القائد دام ظله، ومن هنا أع ف وأشهد بقنّه أعلم أقرانه املعاصرين، نفع
 تعاىل وإيّاكم بزعامته وإفاضاته وإهللشاداته. والسالم عليكم وهللمحة اهلل وبركاته. 

  
 جّنتي باألعلمّية: 2شهادة آية اهلل الشيخ أحمد -2

مال  األعلمّية عندي أن يكون الفقيه أقدهلل علا استنباط األحكام من مصادهللها وأدلّتهاا الشارعّية، ماع مالحظاة الزماان 
 فيات. وأنا ال أعرف ت املرّشحس للمرجعّية اليوم أقوى وأقدهلل من السّيد القائد دام ظله.واملكان واملقت

                                                 
ا  السّيد اخلوئي عفو جامعة املدهلّلسس، وأحد أساتذة البحث اخلاهللج ت قّم املقّدسة، وعفو  لي شوهللى اإلفتاء ت مكتع اإلمام اخلامنئي دام ظله. حفر أحب 1

 عاماً. 14عاماً، وأحبا  اإلمام اخلمييّن قدم سره  24ّدة قدم سره م
 هللئيي  لي صيانة الدستوهلل ت اجلمهوهللية اإلسالمّية. إمام مجعة طهران املؤّقت. عفو ت  لي اخلرباء، وعفو ت جامعة املدهلّلسس. 2
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 تمارين
 أوّضح المصطلحات اآلتية: -1
 ---------------------------------------------------------االجتهاد:  
 ----------------------------------------------------------التقليد:  
  

 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -2
 ا جيوز التقليد ت أصول الدين وضروهلليّاته. 

  
 ا عمل املكّلف من غري تقليد باطل. 

  
 ا يصّ  تقليد امتهد األعلم امليت ابتداًء. 

  
 ا تعرف األعلمّية بالشيا  املفيد للعلم. 

  
 مات فق . ا العدالة تتحّق  بفعل الواجبات وتر  اّرّ 

  
 ا تقليد املكّلف لغري األعلم بوجود األعلم باطل. 

  
 ا يصّ  تقليد الفتاة للمرأة املرجع اجلامعة للشرائ . 

  
 ا جيع علا امنون اإلدواهللّي االلتزام باألحكام الشرعّية دائماً. 

  
 ا تشمل األعلمّية العلم واملعرفة بقوضا  أهل الزمان. 

  
 املسلمس واجبة علا مقّلديه فق . ا طاعة حكم ويّل أمر 

  
 ا يابت االجتهاد واألعلمية للمجتهد  جّرد التقليد.
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 الدرس الثاني: النجاسات
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يبّس معىن النجاسة وسبع اهتمام الشريعة بتجّنبها. -1
 يعّدد النجاسات ويعرف شروطها. -2
 يعرف األحكام الشرعية امل تّبة علا هذه النجاسات وما يستاىن منها. -3
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  النجاسات
اهتّمت الشريعة اإلسالمّية بكّل جوانع احلياة اإلنسانّية، صاغريها وكبريهاا، ومل تاقمر بشايء إاّل وفياه مصالحة للعبااد، ومل 

نت عواقبه السّيئة للجسد والروح، ومن األموهلل اّليت أولت هلا الشريعة اهتماماً: مسقلة تنَه عن شيء إاّل وفيه مفسدة، وبي  
النجاسة، فقمرت اإلنسان باالبتعاد عنها، و ّنبهاا ت عباداتاه املشاروطة بالطهااهللة ومقكلاه ومشاربهي حاّ  يبقاا بعياداً عان 

وتعاىل  وأمام النام. ولكي حنافظ علاا هاذه احلالاة ال  مفسد ا، وقريباً من دوحة الطهاهللة والنزاهة أمام ةالقه لسبحانه
 بّد أن نتعّرف إىل هذه النجاسات، وهي عشر:

 
 البول والغائط

 البول والغائ  من احليوان هي النفي السائلة وغري مقكول اللحم جنسة، وتفصيلهما ت اجلدول التايل:

مأكول اللحم  أو غير حيوان مأكول
 له نفس سائلة ليس

ر حيوان غي
اللحم ذو  مأكول

 سائلة نفس

 حيوان مأكول
 اللحم ذو نفس

 سائلة
 مصدرهما إنسان

 -القطة  –األسد  السمك ا الصرصاهلل
 اجلره

 اجلمل ا الغنم ا
 مااله  هللجل ا طفل  ا احلماهلل الدجاج 

 حكمه جني طاهر جني طاهر
 

لدم عند هحبه بدف  وقّوة، ويساّما أيفااً لها " احليوان اّلذي خيرج منه اذي النفس السائلة: املقصود باحليوان "مالحظة
 الدم احلاهلّل ، كالغنم والبقر والدجاج.

  
فهااو الّااذي ال خياارج دمااه باادف  عنااد هحبااه، ويسااّما لها الاادم الباااهللد  كالساامك  غيــر ذي الــنفس الســائلة أّمااا احليااوان "

 واحلّية والوزغ ...
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 أحكام هامـّة:
 لك بوله.غائ  احليوان املقكول اللحم طاهر وكذ -
  
 .1ففالت الطيوهلل حّ  غري اّّللة األكل طاهرة، كففالت الغراا والببغاء والصقر وغريها -
  

 الدم ـ المنّي ـ الميتة
إّن هذه األموهلل جنسة إها كانت من اإلنسان، أو من احليوانات هوات النفي السائلة، سواء أكان احليوان مقكول اللحم 

 تايل:أم ال، والتفصيل ت اجلدول ال
 

مأكول اللحم  أو غير حيوان مأكول
 له نفس سائلة ليس

حيوان غير 
اللحم ذو  مأكول

 سائلة نفس

 حيوان مأكول
 اللحم ذو نفس

 سائلة
 مصدرهما إنسان

 السمك -احلّية  -  الوزغ لأبو بريإل
 - األهللنع -الفقهللة 

 الداّ 
 - الغنم -الغزال 

 مااله  هللجل ا إمرأة  احلماهلل

 حكمه النجاسة اسةالنج النجاسة طاهر
 

 أحكام هامـّة:
 امليّن من اإلنسان جني، وأّما من احليوان فهو جني علا األحوط وجوباً. -
  
لااو ألدةلاات إباارة ت شااريان الاادم والقاات الاادم،   ألةرجاات اإلباارة ماان دون أّي أثاارو للاادم عليهااا، فتّ ااا تكااون  كومااة  -

 سة ت باطن اجلسد ال تنّجي.بالطهاهللةي ألّن التقاء اجلسم الطاهر بعس النجا
  
الدم املتخّلف ت الذبيحة طاهر، فلو هحبت الشاة ماالً وةرج منها الدم املتعاهللف ةروجه   طلهِّر املذب ، فتّن كّل دم  -

 مع غريه. 2يراه املكلف بعد هلك داةل الذبيحة  كوم بالطهاهللة، ولكن ال جيوز أكله إاّل إها صاهلل مستهلكاً 

                                                 
 .278 اإلمام اخلامنئي دام ظله، أجوبة االستفتاءات، م 1
 أثر.املستهلك الذي مل يب  له  2
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 إاّل إها استهلكت مع غريها. 1 البيفة حكمها الطهاهللة، ولكن لرم أكلهانقطة الدم ت -
  
 .2عر  اجلنع من احلرام طاهر، ولكّن األحوط وجوباً عدم الصالة به -
  

 وُيستثنى من الميتة النجسة أمور:
 ، فتّ ا تطهر بعدها.3: ميتة اإلنسان املسلم بعد إ،ام غسله باألغسال الاالثةأّوالا 
  

 .4: الشهيد اّلذي أصيع واستلشهد ت أهللض املعركةثانياا 
  

: كاّل جازء ت احلياوان ال حتلّاه احليااة ا كالشاعر والساّن والظفار والصاوف والاوبر والقارن وغريهاا ا فتّ اا طااهرة ماا عادا ثالثـاا 
 أجزاء الكلع واخلنزير فكّلها جنسة.

  
 .5اه والباوهلل وغريها  كوم بالطهاهللةهللابعاً: ما ينفصل بنفسه من القشوهلل من جلد اليدين ومن الشف

  
 اجللود املشكوكة التذكية املستوهللدة من البالد اإلسالمّية  كومة بالطهاهللة وجيوز الصالة  ا. -
  

وأّمااا املسااتوهللدة ماان غااري الاابالد اإلسااالمّية، فااتن علل اام عاادم تااذكيتها فهااي جنسااة وال جيااوز الصااالة فيهااا، أّمااا مااع الشااّك ت  
 .6أم ال فهي طاهرة، ولكن ال جيوز الصالة فيهاكو ا مذك اة 

  
 الكلب والخنزير )البريّان ال المائّيان(

 الكلع واخلنزير الربيّان جنسان جبميع أجزائهما، حّ  األجزاء اّليت ال حتّلها احلياة، كالشعر واألنياا واللعاا.

                                                 
 .268 اإلمام اخلامنئي دام ظله، أجوبة االستفتاءات، م  1
  .283أجوبة االستفتاءات، م 2
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: مّيت اإلنسان قبل ،امّية أغساله الاالثة جني  جّرد املوت. 3
 .-23ر الشهيد أحكام الدفا  واجلهاد، صوأما إها أدهللكه املسلمون حياً ةاهللج أهللض املعركة فال ي تع عليه حكم الشهيد، نعم له أج 4
 .271أجوبة االستفتاءات،  5
 ال جيوز أكل اللحم املشكو  املستوهللد من البالد غري اإلسالمّية ما مل لرز التذكية. 6
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ها إها القاهااا بفمااه أو جسااده مااع هللطوبااة كلاع الصاايد جنااي كباااقي أقسااام الكااالا، وجيااع تطهااري فريساته بعااد اصااطياد
 ساهللية.

  
 المسكر المائع باألصل

 2.3مر، وكذا باقي املسكرات املائعةجني جبميع أقسامه علا األحوط وجوباً كاخل  1املسكر املائع باألصل
  

 4الفّقاع
 الفّقا  جني سواء أسكر أم مل يسكر علا األحوط وجوباً. 

  
 .5حلشيشة فتنّه طاهر، لكن ال جيوز تناولهأّما املسكر اجلامد باألصل كا

  
 6.7العصري العنيّب إها غلا بالناهلل ومل يذهع ثلااه فشربه حرام، ولكّنه ليي جنساً 

  
 الكافر

وهو من مل ينتحل أّي دينو أصااًل، أو انتحال دينااً غاري اإلساالم، أو انتحال اإلساالم، وجحاد ماا يلعلام مان الادين ضاروهللة 
جحااوده إىل إنكاااهلل الرسااالة أو تكااذيع الناايّب صاالا اهلل عليااه وآلااه وساالم ، أو تنقاايإل شااريعته لكالصااالة ، حبيااث يرجااع 

 املطّهرة ، أو صدهلل منه ما يقتفي كفره من قولو أو فعل.

                                                 
 املائع باألصالة كاملّتخذ من عصري العنع. 1
 .300 أجوبة االستفتاءات، م 2
 أو كانت مشكوكة فهي  كومة بالطهاهللة.-منه السبريتو إها مل تكن من الكحول املائعة باألصالة كاملّتخذة من اخلشعاإلمام اخلامنئي دام ظله: ماّدة الكحول و  3
 هو شراا فصوص مّتخذ من الشعري غالباً ومنه ما يلسّما "البرية". 4
 .306أجوبة االستفتاءات، م 5
 .301أجوبة االستفتاءات، م  6
 ما مل يصر مسكراً.  7
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 : الكافر على أقسام
 وهو من ينكر وجود اهلل تعاىل.الملحد:  -1
  

 وهو من ينصع العداء ألهل البيت عليهم السالم. الناصبّي: -2
  

 .1: وهو الذي يعترب أمري املؤمنس عليه السالم أو أحد األئمة األطهاهلل عليهم السالم إهلاً المغالي -3
  

: وهو كّل من ينتمي إىل دين إهلّي، ويعتارب نفساه مان أّماة نايّب مان أنبيااء اهلل تعااىل، ويكاون هلام كتااا مان الكتابيّ  -4
 .2كاليهود والنصاهللى  الكتع السماويّة النازلة علا األنبياء عليهم السالم

  
 .3كّل فرد من هذه األقسام  كوم بالنجاسة الذاتّية إاّل القسم األةري وهو الكافر الكتايّب فتنّه طاهر

                                                 
 .316ستفتاءات، مأجوبة اال 1
 .315ومنهم الزهللادشتّيون والصابئة، أجوبة االستفتاءات، م  2
 .312أجوبة االستفتاءات، م 3
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 تمارين
 أمام التعابير اآلتية: أو  ـ أضع عالمة 1

 ا بول وغائ  الدواجن طاهر. 
  

 ا غائ  القطّة واجلره جني. 
  

 ا دم السمكة جني. 
  

 كلع الربّي طاهر. ا شعر ال
  

 ا ناا لعاج  الفيل طاهر. 
  

 ا كلع الصيد جني، كباقي أقسام الكالا. 
  

 ا ميتة اإلنسان قبل برده جنسة. 
  

 ا السبريتو  كوم بالطهاهللة. 
  

 ا احلشيشة طاهرة، ولكن ال جيوز تناوهلا. 
  

 ا اجللود املستوهللدة من البالد اإلسالمّية جيوز الصالة فيها. 
  

 ما هو الحكم فيما يأتي:ـ 2
 -------------------------------------------------ا الدم املتّخلف ت الذبيحة 

 ---------------------------------------------ا الدم الذي خيرج من بس األسنان 
 -----------------------------------------ا إلتقاء الطاهر اجلاف مع النجي اجلاف 
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 الدرس الثالث: المطهرات
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يعرف معىن الطهاهللة. -1
 يعّدد املطّهرات ويعرف شروطها. -2
 يبّس أحكام املطّهرات الشرعية وكيفية التطهري. -3
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  المطهـّرات
بعشرة أموهلل، هكرناها ت الدهللم الساب ، وباملقابال أولات الشاريعة اإلساالمية  لقد حصرت الشريعة اإلسالمية النجاسات

 الطهاهللة والتطّهر اهتماماً ةاصاً وهلذا حّددت املطهِّرات باألنوهلل اآلتية. 
 

 األّول: الماء
 .2﴾ء لُِّيَطهِّرَُكم ِبهِ َويـُنَـزُِّل َعَلْيُكم مِّن السََّماء َما، ﴿1﴾َوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماء َماء َطُهورااقال تعاىل: ﴿

 
 : ينقسم الماء إلى قسمين

 : املاء املطل .األّول
 : املاء املفاف.الثاني

 
 املاء املطل  وهو كّل سائل يصّ  إطال  لفظ املاء عليه من دون إضافة كلمة أةرى، مال مياه البحر والنهر والبئر.

 
اء عليااه إاّل بفااميمة كلمااة أةاارى إليااه كماااء الرّمااان، وماااء وأّمااا املاااء املفاااف، وهااو كااّل سااائل ال يصااّ  إطااال  لفااظ املاا
 األسيد،وماء الوهللد، والشاي، وأنوا  العصري، وما إىل هلك.

 
 أقسام الماء المطلق:

 : ينقسم املاء املطل  إىل قسمس
 : ماء له ماّدة، كالنهر والنبع واملطر. األّول
 :: املاء الراكد الذي ليي له ماّدة، وهو قسمانالثاني

                                                 
 .48سوهللة الفرقان، اآلية  1
 .11سوهللة األنفال، اآلية  2
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 .2شرباً إاّلَ مثن الشرب 43لي اً أو أكار، أو ما بلغ حبسع املساحة  384 1وهو ما بلغ الماء الكّر: -1
 فهو ما مل يبلغ  موعه حبسع السعة واملساحة ما هلك ر. الماء القليل: -2
 

 : للماء الكّر والقليل أحكام، تّتف  ت مواهللد، وختتلف ت مواهللد أةرى.مسألة
 

 الكّر:أحكام الماء 
 : إنّه طاهر، ومطّهر من احلد  واخلبث.األّول

 
: إها القته جناسة ال يتنّجي، إاّل إها تغرّي أحاد أوصاافه الاالثاة لالطعام أو اللاون أو الرائحاة  بانفي عاس النجاساة الثاني

 .3مع املالقاة
 

ه بقّي وسيلة كانت، وامتزج باملاءالثالث  .4الكرّ  : إها تنّجي ميكن تطهريه إها زال تغريُّ
 

 أحكام الماء القليل:
 .5: إنّه طاهر ومطّهر من احلد  واخلبثاألّول

 
 : إها القته جناسة يتنّجي  جّرد املالقاة، وإن مل تتغرّي أّي من أوصافه.الثاني

 
 .6: إها تنّجي ميكن تطهريه بامتزاجه باملاء الكرّ الثالث

 
ل واملااء الكاّر. لاذلك نساتعرض ماواهللد التطهاري ت هاذا اجلادول لبياان : هناا  فار  ت كيفيّاة التطهاري باس املااء القليامسألة

 أحكامهما.

                                                 
 .كلغ. منتخع األحكام، إعداد الشيخ حسن فّياض  377،419اإلمام اخلامنئي دام ظله: الكّر ما بلغ وزن املاء فيه  1
 .14، م1حترير الوسيلة، ج 2
 .14، م 1حترير الوسيلة، ج 3
 .10م. ن، م  4
 احلَد  هو النجاسة املعنويّة، واخلبث هو النجاسة املاديّة. 5
 .11، م1م. ن ج 6
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: ال يش ط ةصوص العصر ت تطهري القماش وأمااله ممّا يقبل العصار إها كاان التطهاري باملااء الكاّر أو اجلااهللي، مالحظة
 .1بل يكفي أّي عمل يوجع ةروج املاء من الداةل ولو كان مال التحريك العنيف

 
 أحكام الماء المضاف:

: املاااء املفاااف طاااهر بنفسااه، لكاان ال يطّهاار ال ماان احلااد  لمااا يوجااع الوضااوء أوالغساال  وال ماان اخلبااث لإزالااة األّول
 النجاسات ...

 
 : إها القا جناسة يتنّجي ولو كان أزيد من الكّر.الثاني

 
 .2: إها تنّجي ال ميكن تطهريهالثالث

 
 الثاني: األرض

 باطن القدم وأسفل احلذاء، ولكن بشروط وهي: األهللض وهي تطّهر
 : أن تكون النجاسة عليهما حاصلة من املشي علا األهللض.األّول

 
 : زوال عس النجاسة عنهما.الثاني

 
 أو املس   ا. 3: حصول املشي علا األهللض،  قداهلل عشر ةطوات تقريباً الثالث

 
 .4ا: أن تكون األهللض جاّفة حس املس  أو املشي عليهالرابع

 
 .5: أن تكون األهللض طاهرةالخامس

 
 .6: األهللض املبّلطة  ال الزفت ال تطّهر باطن القدم وكعع احلذاء باملشي عليهامسألة

                                                 
 .71أجوبة االستفتاءات، م  1
 إاّل باستهالكه ت الكّر املطل . 2
 .80أجوبة اإلستفتاءات، م 3
 ، الشروط مذكوهللة ت االستفتاء.129، ص1حترير الوسيلة، ج 4
 م. ن. 5
 .81أجوبة االستفتاءات، م 6
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 الثالث: الشمس
تطّهر الشميل األهللَض، وكّل ما ال يلنقل، مال البناء وما اّتصل به كاحلائ ، وما أثبت فيه كاألةشاا واألبواا وحنوها، 

 . تطهاّر الشمي هذه األموهلل بالشروط التالية:1شجاهلل وما عليها من األوهللا  والاماهلل قبل قطفهاوكذلك تطّهر األ
 : إزالة عس النجاسة عن الشيء املتنّجي.األّول

 
 : أن يكون املكان املتنّجي هللطباً حس شرو  الشمي عليه.الثاني

 
 سطة كاملرآة.: أن تصل أشّعة الشمي إىل املكان املتنّجي مباشرة وبدون واالثالث

 
املكان املتنّجي قبل إشرا  الشمي عليه، ميكن هللّش املاء عليه لالطاهر أو املتنّجي ، فيطهر بتشارا     : إها جفّ مسألة

 الشمي عليه بعد  فيفها له.
 

 الرابع: االستحالة
اداً، واملااء يصاب  : االستحالة هي حتّول اجلسم النجي أو املتنّجي إىل جسم آةر، كاخلشع املتنّجي يصب  هللمامسألة

 2.3خباهللاً، والكلع يصب  هللماداً 
 

ت بعي أوصاف النجي أو املتنّجي بدون حتّق  االستحالة واقعاً فتنّه يبقا علاا حالتاه مان التانّجي،  مسألة : إها تغري 
 .4كاخلشع املتنّجي إها صاهلل فحماً، واحلليع املتنّجي إها حتّول جبناً، أو املاء املتنّجي إها حتّول ثلجاً 

                                                 
 .82أجوبة االستفتاءات، م 1
التصفية وحتويل البخاهلل إىل ماء مّرة اإلمام اخلامنئي دام ظله: ال تتحّق  االستحالة  جّرد فصل املواد املعدنّية امللوثة واجلراثيم وغريها عن مياه الصرف إاّل أن تتّم  2

 .أةرى
 .131، ص1حترير الوسيلة، ج 3
 م. ن.  4
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 الخامس: االنقالب
: إها انقلع اخلمر ةاّلً بنفسه أو بعالج، فتنّه ت هذه احلالة يطهر مع اإلناء اّلذي حصل فيه االنقاالا، إاّل إها مسألة

القا جناسة ةاهللجّية فتنّه ال يطهرل حّ  لو صاهلل ةاّلً علا األحوط
1. 

 
 السادس: االنتقال

يااث أصااب  جاازءاً منااه فتنّااه يطهاار، مااال دم اإلنسااان الّااذي ينتقاال إىل مسااقلة: إها انتقاال شاايء جنااي إىل جساام طاااهر، حب
 .2البعوض، فتنّه لكم بطهاهللته، إها انفصلت البعوضة عن جسم اإلنسان وصاهلل الدم جزءاً منها

 
 السابع: التبعيـّة

ويتباع امليّات بعاد غساله آالت  إها أسلم الكافر أباً كان أو أّمااً أو جاّداً، يتبعاه أوالده غاري الباالغس ت اإلساالم والطهااهللة،
 .3التغسيل واخلرقة اّليت تس  عوهللته، وكذلك املغتَسل اّلذي يلغّسل عليه ويدا املغّسل

 
 الثامن: اإلسالم
بشهادة لأن ال إله إال  اهلل وأن   ّمداً هللسول اهلل  بقصاد اإلساالم فتنّاه يصاب  طااهراً هاتااً، أّماا النجاساة  4إها نط  الكافر

 .5اّليت تكون علا جسمه كالبول واخلمر وغريمها من النجاسات، فتحتاج إىل التطهري باملاء العرضّية

                                                 
 .131، ص1حترير الوسيلة، ج 1
 .131حترير الوسيلة، ص 2
 .132م. ن، ص 3
 اإلمام اخلامنئي دام طله: غري الكتايب ألنّه طاهر هاتاً. 4
 م. ن. 5
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 التاسع: الغـَيبة
َغيبة املسلم عن بيته وغريه تعترب من املطّهرات لايابه وفراشه وأوانيه ومنزله وكّل توابعه، فيعاملها معاملة الطاهرة. بشاروط 

 أهللبعة:
اسة. الااّن: أن يكون واضعل اليد علا النجي عاملاً بالنجاسة. الاالث: أن يكاون هو الياد : عدم العلم ببقاء النجاألّول

 عاملاً بقحكام الطهاهللة. الرابع: أن يتعامل هو اليد مع الشيء الذي تنّجي معاملة الطاهر.
 

ف لكاام ت هااذه احلالاااة : إها علل ااَم ببقاااء النجاسااة ت مناازل املساالم أو ثيابااه أو بدناااه وعاادم تطهريهااا، فااتّن املكلّاامســألة
 بالنجاسة.

 
 العاشر: زوال عين النجاسة

، أو عن جسم احليوانات كمنقاهلل الدجاج املتنّجي، وفام اهلاّر 1بالنسبة إىل بواطن اإلنسان، كالدم ت الفم وبس األسنان
 .2امللو  بالدم، فتنّه يطهر  جّرد زوال عس النجاسة

                                                 
 عرفاً فهي حبكم البواطن. اإلمام اخلامنئي دام ظله: إها كان ت الفم أسنان اصطناعّية أو هللّصة فتن عّدت جزءاً من الفم 1
 .132، ص1حترير الوسيلة، ج 2



 

 29 

 تمارين
 لق والماء المضاف:ـ أوّضح الفرق بين الماء المط1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 أمام التعابير اآلتية: أو  ـ أضع عالمة  2

 ا املاء القليل طاهر، ويطّهر من احلد  واخلبث.
 

 ، ويطّهر من احلد  واخلبث. ا املاء الكّر طاهر
 

 ا املاء املفاف طاهر، ويطّهر من احلد  دون اخلبث. 
 

 ا إها القا املاء القليل النجاسة، يتنّجي  جّرد املالقاة. 
 

 ا ال يش ط عصر الاوا للطهاهللة. 
 

 ا َيطهر احلذاء باملشي عشر ةطوات علا الزفت. 
 

 ا تطّهر الشمي النوافذ ومالق  الغسيل. 
 
 ّول اخلشع املتنّجي إىل هللماد جيعله طاهراً. ا حت
 
 ـ ما هو الحكم فيما يأتي:3
 -------------------------------------الفم بعد بص  وزوال الدم الذي كان بداةله:  -
 ----------------------------------------------------دم اجلرح ت اليد:  -
 -------------------------------------ب  جزءاً منه: الدم اّلذي ميتّصه البعوض، ويص -
 ------------------------------------------------املغَتَسل بعد تطهري امليت:  -
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 النجاسات والتخلي  الدرس الرابع: أحكام
 
 

 أهداف الدَّرس
 اية هذا الدَّرس أن:على الطّالب مع نه

 يعرف أحكام النجاسات. -1
 يعّدد النجاسات املعفّو عنها ت الصالة. -2
 يتبّس أحكام التخّلي واالستنجاء وشروطهما. -3
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  أحكام النجاسات
 .1ال يتنّجي املالقي للنجاسة إاّل مع الرطوبة املسرية -
  
 .2سم الرطع إىل اجلسم اآلةر عند املالمسةاملعياهلل ت الرطوبة املسرية هو انتقال الرطوبة من اجل -
  
يشا ط ت صاّحة الصاالة ا واجباة كانات أو مساتحّبة ا طهااهللة البادن حاّ  الشاعر واألظاافر واللباام وغاريه، ولاو كانات  -

 .3النجاسة  قداهلل هللأم اإلبرة، ما عدا ما يذكر ت املعفّو عنه ت الصالة
  
ىل إزالة النجاسة وتطهاريه، حاّ  علاا غاري الشاخإل الّاذي جّنساه، وكاذلك لارم لرلم تنجيي املسجد، وجيع املبادهللة إ -

 .4تنجيي األماكن املقّدسة واملصحف الشريف وال بة احلسينّية وكتع األحاديث عن املعصومس عليهم السالم
  
 فال يفّر  ا.وأّما جهاًل  5،6من صّلا ت النجاسة متعّمداً بطلت صالته، وكذا من نسي النجاسة وصّلا  ا -
  
 .7إها شّك إنسان بوجود الرطوبة املسرية أم ال، لكم بعدم النجاسة -
  
 الشيء املالقي للنجاسة مع الرطوبة املسرية يتنّجي، وهذا املتنّجي إها القا  -

                                                 
 .1 ، م121 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .289 ، م81 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 .1 ، م119 ، ص1 حترير الوسيلة، ج  3
  .1 ، م119 ، ص1 م. ن، ج  4
ع اجلهل وإاّل فاألحوط وجوباً االجتناا عنه، نعم إها كان من غري املقكول وللب َي عن علم اإلمام اخلامنئي دام ظله: محل النجي ت الصالة ال يفّر  ا، إها كان م 5

 وعمد بطلت الصالة وإاّل فال.
 .6 ، م120 ص 12حترير الوسيلة،   6
 .2 ، م122 ، ص1 م. ن، ج 7
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 ، وماا بعاده لأي: شيئاً طاهراً مع الرطوبة املسرية ينّجي أيفاً، أّما املتنّجي الااّن فينّجي الاالاث علاا األحاوط وجوبااً 
 .1الاالث وما بعده  فتنّه ال ينّجي

  
 النجاسات الّتي يـُعفى عنها في الصالة

 ما يـُعفى عنه في الصالة أمور منها:
 الستلزامه احلرج واملشّقة. 3ت البدن أو اللبام حّ  تربأ إها مل ميكن إزالته أو تطهريه أو تبديله 2دم اجلروح والقروح -1
 
باادن واللبااام إن كاناات سااعته أقااّل ماان عقاادة السااّبابة، إها مل يكاان ماان احلاايي، واألحااوط وجوباااً أن ال الاادم ت ال -2

 يكون من دم النفام واالستحاضة. لمن االستفتاءات .
 
كّل ما ال تتّم فيه الصالة منفرداً لكاجلواهللا والقّفازات واحلزام وغري هلك . نعم ال يلعفا عّما كان ملّتخذاً من جني   -3
 . 4عس كامليتةال
 
ما صاهلل من البواطن والتوابع لكخي  اجللد اّلذي ةي  به اجلرح، والدم اّلذي تالبالرّ  فيه وصاهلل من البااطن  -4

، فهاو  5
 معفّو عنه ت الصالة.

  
  أحكام التخّلي

 : املقصود منه، هو دةول اإلنسان إىل بيت اخلالء لقفاء حاجته.التخّلي
  

 تالية:ويجب فيه مراعاة األمور ال
 س  العوهللة.  -1
 .6عدم استقبال القبلة واستدباهللها -2

                                                 
 .282 ، م79 ، ص1 هللاجع: أجوبة االستفتاءات، ج 1
 القروح: هي اجلروح الباطنية كالبواسري.  2
 .1 ، م124 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 3
 .125 م. ن، ص 4
 .125 م. ن، ص 5
 م. ن. 6
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 أحكام ستر العورة:
 جيع س  العوهللة عن الناظر اّ م، وهو اإلنسان املمّيز، ولو كان  نوناً أو صبّياً ممّيزاً.

  
 : أحكام القبلة أثناء التخّلي

 لرم ت حال التخّلي استدباهلل القبلة واستقباهلا. -
  
اهلل هو االستقبال واالستدباهلل  قادمي البدن لالصدهلل والبطن ، واألحوط وجوباً تار  االساتقبال ت ةصاوص العاوهللة املعي -

 وحدها.
  

 أحكام االستنجاء:
 ويقصد به تطهري موضع ةروج البول والغائ . ومن أحكامه:

  
 ال يطهر فرج البول إال باملاء. -
  
الكاري مارّة واحادة، وباملااء القليال مارّتس علاا األحاوط وجوبااً، باال فار  باس يكفي ت طهاهللة فرج البول الغسل باملاء  -

 .1الرجل واملرأة، وت فرج الغائ  جيع الغسل حّ  زوال عس النجاسة وآثاهللها
  

 وميكن للمكّلف استخدام غري املاء من األحجاهلل واخل ر  وحنوها ت إزالة النجاسة عن فرج الغائ  ضمن شرطس مها:
 ن ال يكون الغائ  قد تعد ى املخرج الطبيعي وإاّل لزم التطهري باملاء.أ -1
 .2أن ال يكون مع الغائ  جناسة أةرى من اخلاهللج كالدم مااًل، ففي هذه احلالة ال بّد من التطهري باملاء -2
  

 يشترط في الجسم القالع للنجاسة )حجراا أو غيره( أمور: -
 أن يكون طاهراً. -أ

 فّاً.أن يكون جا -ا

                                                 
  .1 ، م17 ، ص1 م. ن، ج 1
 .3 ، م19 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 2
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 أن ال يكون من األشياء اّ مة، لكاخلبز واألحجاهلل الكرمية والوهلل  املكتوا عليه أداء اجلاللة وآيات قرآنياّة . -د 
  
لاارم االسااتنجاء بااالرو  والعظاام علااا األحااوط، ولااو فعاال فاااألحوط وجوباااً عاادم البناااء علااا الطهاااهللة والتطهااري جبساام  -

 آةر.
 
خرج الغائ ، وإن مل تكن كافية ميس  بقطعات أةرى إىل أن حتصل الطهاهللة بزوال عاس يش ط املس  باال  قطع مل -

 .1النجاسة وآثاهللها، وميكنه أن ميس  باال  جهات من القطعة الواحدة بدل القطعات الاال 

                                                 
 .99، م1أجوبة االستفتاءات، ج 1
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 تمارين
 ـ أوّضح المصطلحات اآلتية:1
 ---------------------------------------------------------التخّلي:  -
 --------------------------------------------------------االستنجاء:  -
  

 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -2
 ا يتنّجي املالقي للنجاسة مع الرطوبة املسريَة. 

  
 ا ال َيطهر فرج البول إاّل باملاء. 

  
 ا ميلكن تطهري فرج الغائ  باملاء وبغريه. 

  
 بقم بنجاسة األظافر حال الصالة. ا ال 
  

 ا حكم صالة الناسي للنجاسة صحيحة. 
  

 ا تصّ  الصالة باجلوهللا املتنّجي. 
  

مّيز. 
ل
 ا جيع س  العوهللة عن الصيّب امل

  
 ا َلرم ت حال التخّلي استقبال الق بلة دون استدباهللها. 

  
 ما هو الحكم فيما يأتي: -3

 ------------------------------------------------------تنجيي املسجد: 
 ------------------------------------------------------القروح ت البدن: 

 ---------------------------------الدم علا ثوا الصالة، إها كان أقّل من عقد السبابة: 
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 الدرس الخامس: الوضوء
 
 

 أهداف الدَّرس
 مع نهاية هذا الدَّرس أن: على الطّالب

 يتعّرف إىل كيفّية الوضوء. -1
 يستذكر شروط صّحة الوضوء. -2
 يعّدد نواقي الوضوء. -3
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 تمهيد
 َســـُحوايَـــا أَيـاَهـــا الَّـــِذيَن اَمُنـــوا ِإَذا ُقْمـــُتْم ِإلَـــى الصَّـــالِة فَاْغِســـُلوا ُوُجـــوَهُكْم َوأَيْـــِدَيُكْم ِإلَـــى اْلَمَراِفـــِق َوامْ قاااال تعااااىل: ﴿

 .. 1ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَـْيِن﴾
  

 .2"من أحدَث ولم يتوضَّأ فقد َجفانيووهللد ت احلديث القدسّي الشريف: "
  

 واجبات المكلَـّف في عمليـّة الوضوء
 جيع علا املكّلف ت عملياّة الوضوء أمران:

 : غسل الوجه واليدين.األّول
 .3: مس  الرأم والقدمسالثاني

  
 ولكّل من هذين األمرين حدود يجب مراعاتها:

 : فيجع غسله من قصاص الشعر إىل أسفل الذقن طواًل، وغسل ما داهللت عليه اإل ام والوسطا عرضاً.أمـّا الوجه
  

: جيع غسل اليد اليمىن واليسرى من املرفا  إىل هللووم األصاابع. واملنااط ت صاد  الغسال إيصاال املااء إىل ،اام واليدان
 .4عفو باليد أو بغريها، ولكن املس  باليد الرطبة وحده غري كافو ال

                                                 
 .6سوهللة املائدة، اآلية  1
 .308، ص77العاّلمة املسي، حباهلل األنواهلل، ج 2
 .112 ، م38 ص ،1 أجوبة االستفتاءات، ج 3
 .123 ، م40 ، ص1 م. ن، ج 4
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 : جيع مس  مقّدمه وجيوز النكي. واألحوط وجوباً أن يكون املس  علا الرأم باليد اليمىن.والرأس
  

 1.2: األحوط وجوباً مسحهما من هللووم األصابع إىل مفصل السا ، واألحوط وجوباً عدم النكيوالرجالن
  

 وء:أحكام الوض
 3.4صّع املاء َغْرفَتس أو أكار علا الوجه واليدين ال إشكال فيه، لكن غسلهما أزيد من مرّتس غري جائز -
  
 .5ال يصّ  املس  علا الشعر املستعاهلل، إاّل إها كان ت هللفعه حرج ومشّقة ال تتحّمل عادة فيجوز املس  عليه -
  
 .6ال يصّ  املس  علا اجلواهللا مهما كانت شّفافة -
  
 .7إها كان نز  احلذاء ألجل مس  الرجلس صعباً جّداً وحرجاً علا املكّلف لكاملعاقس  فاملس  عليه  زو وصحي  -
  
وإن كاااان األحاااوط اساااتحباباً املسااا   قاااداهلل ثالثاااة  8أقاااّل املسااا  علاااا الااارأم والقااادمس  قاااداهلل إصااابع مااان الياااد عرضااااً  -

 .9أصابع
  
 .10لرأم، بل يكفي املس  علا شعر مقّدم الرأمال جيع املس  علا بشرة لجلدة  ا -

                                                 
  .105 ، م36 ، ص1 أجوبة االستفتاءاتي ج 1
 اإلمام اخلميين قدم سره: إىل الكعبس اي قّبة ظهر القدم. 2
 .اإلمام اخلامنئي دام ظله: ت تعيس عدد املرّات يلرجع إىل القصد، فلو صّع عدة مرّات قاصداً املّرة الواحدة فق ، فال إشكال 3
 .102 ، م35 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 4
 .127 ، م41 ، ص1 م. ن، ج 5
  .113 ، م38 ، ص1 م. م، ج 6
 .119 ، م40 م. ن، ص 7
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: األحوط وجوباً ت مس  الرأم عدم االجتزاء  ا دون اإلصبع. 8
 .12 - 15 ، م23 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 9

 .126 ، م41 م. ن، ص 10
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 شروط صّحة الوضوء
 الشروط المتعّلقة بالمتوّضئ:  -1
 النيَـّة: -أ
وهااي قصااد وإهللادة الفعاال قربااة إىل اهلل تعاااىل، فلااو قااام املكل ااف بعمليّااة الوضااوء وهااو غافاال وغااري ملتفاات ملااا يعماال فااال  -

 .1، وكما  ع ت أّول العمل جيع استدامتها إىل آةر العمليصّ  منه هذا العمل، وال يش ط فيها التلّفظ
  
 .2الوضوء بني ة الكون علا الطهاهللة هللاج  شرعاً، و وز الصالة بالوضوء االستحبايبّ  -
  
 .3لو توّضق قبيل دةول وقت صالة الظهر مااًل بني ة الظهر فيصّ  وضووه وصالته -
  

 عدم وجود الحاجب على أعضاء الوضوء: -ب
 من الشروط عدم وجود حاجع علا أعفاء الوضوء، واحلاجع هو ما له جرم علا البدن مينع من وصول املاء إليه. -
  
الاادهون الّاايت يفرزهااا اجلساام بشااكل طبيعااّي علااا الشااعر والبشاارة ال تلعااّد حاجباااً، إال  إها كاناات  قااداهلل يراهااا املكل ااف  -

 .4مانعة من وصول املاء إىل البشرة والشعر
  
الوشم علا اجلسد إها كان  ر د لون وال مينع من وصول املاء إىل البشرة فالوضوء صحي ، وكذا لو كاان الوشام حتات  -

 .5اجللد
  
 .6احلرب إها منع من وصول املاء إىل البشرة فهو حاجع. وتشخيإل املواضيع ت هذه األموهلل بيد املكل ف -

                                                 
 .19ا  18 ، م29ا  28 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .121 ، م40 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 .118 ، م39 م. ن، ص 3
 .103 ، م35 م. ن، ص 4
 .141 ، م44 . م. ن، ص144 ، م44 ، ص1أجوبة االستفتاءات، ج 5
 لوضوء باطل".اإلمام اخلامنئي دام ظله: "إها كان الصبغ علا األظافر مينع وصول املاء فا 6
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لرجال ت تلوين شعر الرأم أو احلواجع أو الاذقن، إها مل يكان لاه جارم اللون االصطناعي اّلذي تستعمله النساء أو ا -
 .1مينع من وصول املاء إىل الشعر وكان  ّرد لون فالوضوء يكون صحيحاً 

  
 أن تكون أعضاء المسح طاهرة وجاّفة: -ج

 يش ط أن تكون أعفاء املس  لالرأم والقدمان  طاهرة.
  
ليهاااا هللطوباااة مسااارية ي حاااّ  يكاااون التاااقثري مااان املاسااا  علاااا املمساااوح دون كماااا يشااا ط أن تكاااون جافّاااة لأي لااايي ع  -

 .2العكي
  

 الشروط المتعّلقة بماء الوضوء: -2
 يش ط ت املاء املستعمل ت الوضوء أموهلل:

 الطهارة: -أ
 .3إها توّضق املكلف  اء متنّجي يقع وضووه باطاًل، بال فر  بس حالة العلم واجلهل والنسيان -
  
انكشف للمكل ف بطالن وضاوئه بعاد ماّدة زمنيّاة، وكاان قاد أّدى أعماااًل عباديّاة  اذا الوضاوء فيجاع علياه إعاادة إها  -

 .4هذه األعمال املشروطة بالطهاهللة
  

 إطالق الماء: -ب
 .5التوّضؤ باملاء املفاف مبطل للوضوء سواء أكان الوضوء عن جهل أم نسيان -
  

 إباحة الماء: -ج
 : صوا وغري مقهون التصّرف بهمن توّضق  اء مغ

 إها كان جاهاًل بالغصع، فالوضوء صحي . -

                                                 
 .140 ، م44 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
 .134 ، م42 م. ن، ص 2
 .6 ، م26 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 3
 .136 ، م43 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 4
 .6 ، م26 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
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 إها كان ناسياً للغصع فوضووه صحي ، سواء أكان هو الغاصع أم ال. -
 إها كان عاملاً فوضووه باطل. -
  

 الشروط المتعّلقة بعمليـّة الوضوء: -3
  الترتيب: -أ
جه أّواًل،    يغسل اليادين اليماىن فاليسارى،    ميسا  مقاّدم الارأم بالياد جيع ال تيع ت عملّية الوضوء بقن يغسل الو  -

اليمىن علا األحوط وجوباً،    ميسا  القادم اليماىن   اليسارى،  اا يشااء مان يدياه، وال جياوز تقادمي الرجال اليسارى علاا 
 اليمىن علا األحوط وجوباً.

  
 المواالة: -ب
 .1ح ، حبيث لصل بسبع التقةري جفاف مجيع األعفاء السابقةوهي أن ال يؤةِّر غسل العفو الال -
 .2لو تابع ت وضوئه علرفاً، ولكن حصل اجلفاف بسبع شّدة احلراهللة واهلواء مل يبطل وضووه -
 .3يبطل الوضوء عند اإلةالل باملواالة ولو كان نسياناً  -
  

 المباشرة: -ج
يصااّ  لغااريه أن يوضِّاائه ت حالااة االةتياااهلل والقاادهللة علااا فعاال هلااك علااا املكل ااف أن يباشاار بنفسااه أعمااال الوضااوء وال  -

 .4بنفسه
  
مااان مل يساااتط ع أن يباشااار الوضاااوء بنفساااه جياااوز لغاااريه أن يوّضااائه، لكااان ت املسااا  علاااا الااارأم والااارجلس ميسااا  عليهاااا  -

ْستَاَناا بيد املكل ف العاجز إن استطا  
ل
 امل

                                                 
 .128 ، م41 حترير الوسيلة، ص 1
 .14 ، م28 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 2
 .16 م. ن، م 3
 .27 ، ص1 م. م، التحرير، ج 4
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 1.2يد املكّلفهلك، وإاّل فيمس  املستناا عليهما برطوبة 
  
 ال يلعترب صّع املاء من ق َبل الغري بيد املتوضِّئ إةالاًل بشرط املباشرة، فال يفّر هذا األمر بصّحة الوضوء. -
  
 : عدم النكس -د
، وغسااال 3ال جيااوز الاانكي ت غساال الوجااه واليااادين ومساا  القاادمس، باال جيااع غسااال الوجااه ماان األعلااا إىل األساافل 

فاال جياوز الانكي علاا  5، ومسا  القادمس مان هللووم األصاابع إىل مفصال الساا 4هللووم األصاابعاليدين مان املرفا  إىل 
األحوط وجوباً، أّما الرأم فيجوز فيه النكي ت املس ، وإن كان األحوط استحباباً املس  عليه من األعلا إىل قصاص 

 .6الشعر
  
كل اف املااء منكوسااً، ولكنّاه غسال مان األعلاا إىل امل   ال يتحّق  النكي ت صّع املاء علا أمااكن الغسال، فلاو صاعّ  -

 .7األسفل، فال يفّر هلك بصّحة الوضوء
  

 نواقض الوضوء
 ينتقي الوضوء بقحد هذه األموهلل:

 : خروج البول والغائط. األّول والثاني
 .8ينتقي الوضوء خبروج البول والغائ  من املخرج الطبيعّي أو غريه -
 لبول والغائ  بس قليله وكاريه.ال فر  ت بطالن الوضوء با -

                                                 
ةذ الرطوبة عن الوجه اإلمام اخلامنئي دام ظله: إها مل يكن للمتوّضئ كفٌّ واستناا للوضوء، أةذ النائع الرطوبة عن الذهللا  ومس   ا، وإن مل يكن له ههللا  أ 1

 ومس   ا الرأم والرجلس.
 .115 ، م39 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 وباً عند اإلمام اخلميين قدم سره.علا األحوط وج 3
 .2 ، م21 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 .110 ، م37 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 5
 .112 ، م38 م. ن، ص 6
 .2 ، م21 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 7
 .1 ، م30 ، ص1 م. ن، ج 8
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 : خروج الريح: الثالث
 .1ةروج الري  من الدبر إها كان من املعدة أو األمعاء، يبطل الوضوء خبروجه -
  

 : ما يذهب العقل: الرابع
 .2ما يزيل العقل مال اجلنون والسكر واإلغماء، فتنّه ينقي الوضوء، سواء أحصل هذا األمر مع العمد أم بدونه -
  

 : النوم: الخامس
 النوم الغالع علا حاّسيّت السمع والبصر يبطل الوضوء. -
 
إها غاا السمع لشرود والبصر ما زال موجوداً، أو غاا البصر بتغماض العينس ماالً وبقي السمع، ال يبطل الوضوء  -

 ت هاتس احلالتس.
 
اانة مااع عاادم حتّقاا  - النااوم الغالااع علااا حاّساايّت الساامع والبصاار، فااال يبطاال  إها توض ااق املكلّااف    حصاالت لااه كبااوة أو س 

 .3الوضوء
 
 ينتقي الوضوء بالنوم، سواًء أحصل عن اةتياهلل أم اضطراهلل. -
  

 : مّس المّيت: السادس
 .4مّي مّيت اإلنسان بعد برده وقبل إ،ام غسله ينقي الوضوء -
  
 .5مّي بدن الشهيد اّلذي ال يالَغس ل ال يبطل الوضوء -
  

 ع:الجنابة والحيض والنفاس:الساب
 من نواقي الوضوء أيفاً كّل ما يوجع الغسل كاجلنابة واحليي والنفام. -

                                                 
 .1 ، م30 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 م. ن. 2
 م. ن. 3
 .5 ، م62 أجوبة االستفتاءات، ص 4
 .62 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
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  أحكام متفرِّقة
ااار، ومااان تااايق ن الطهااااهللة وشاااكّ    مااان تااايق ن احلاااد  وشاااكّ  - ت احلاااد  باااىن علاااا    ت الطهااااهللة يباااين علاااا احلاااد  ويتطه 

 .1الطهاهللة
  
م اجلاللة وسائر صفاته تعاىل وأدائه، واألحوط وجوباً إحلا  أداء األنبياء واألوصياء لرم علا غري املتوّضئ مّي اس -

 .2وأداء أهل البيت والسّيدة الزهراء عليهم السالم
  
 .3" فيجوز ملسهاباسمه تعالىليي للفمائر حكم لفظ اجلاللة كما ت " -
  
أو أداء األنبياء واألئّمة عليهم السالم، إاّل أن ه ال جيوز أن  جيوز للمحد   لبي القالدة اّليت نلقش عليها آيات قرآنية -

 .4يالمي النقش البدن
  
 .5لو كان لفظ اجلاللة ضمن اسم مرّكع ألشخاص لكعبد اهلل  ال جيوز مّسه من دون طهاهللة -

                                                 
 .1 ، م32 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 م. ن. 2
  .147 ، م46 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 3
 .153 ، م47 م. ن، ص 4
 .152 م. ن، م 5
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 تمارين
 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -1

 ن ت هللفعه حرج. ا يصّ  املس  علا الشعر املستعاهلل إها كا
  

 ا ال يصّ  املس  علا اجلواهللا مهما كانت شّفافة. 
  

 ا  ع النّية ت أّول العمل، ولكن ال جيع استدامتها. 
  

 ا إها نسي وتوّضق املكّلف  اء متنّجي، فوضؤوه صحي . 
  

 ا إها جهل وتوّضق املكّلف  اء مفاف، فوضؤوه باطل. 
  

 ت مباشرة الوضوء. ا صّع املاء من األنابيع خيّل 
  

 ا الوضوء لغرض الكون علا الطهاهللة هللاج  شرعاً. 
  

 ا كّل مشكو  الطهاهللة جيوز احلكم بطهاهللته. 
  

 ا جيوز لغري املتوّضئ مّي صفات اهلل دون أدائه. 
  

 ا من تيّقن احلد  وشّك ت الطهاهللة يبين علا احلد . 
  

 ما هو حكم الوضوء فيما يأتي: -2
 ----------------------------------------------علا اإلصبع:  وجود حرب جاف

 ---------------------------------------------املس  علا مقّدم الشعر املصبوغ: 
 -------------------------------------------------مّي املتوّضئ بدن الشهيد: 

 -------------------------------------------صّع أكار من غرفة ماء علا الوجه: 
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 الدرس السادس: غسل الجنابة والتيمـم
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل مسّببات اجلنابة. -1
 يعّدد ما لرم علا اجلنع وأهّم واجبات الغسل. -2
 مسوِّغات التيّمم وكيفّيته. يبّس  -3



 

 54 

 غسل الجنابة
 سبب الجنابة أمران:

 أحدمها ةروج امليّن بقّي سبع كان، سواء أكان ت حالة النوم أم اليقظة. -1
 اجل ما  قالبلاًل أو دلبراً. -2
  
هاااهللة ماان اجلنابااة  فااتها ةاارج املاايّن وجااع علااا املكل ااف أن يغتساال ماان اجلنابااة إها أهللاد أن ميتااال عبااادة يشاا ط فيهااا الط -

 كالصوم والصالة والطواف.
  
 .1إها حتّر  امليّن ت الداةل ومل خيرج فال حتصل اجلنابة وال جيع الغسل -
  
كم  - إها ةرج من الرجل ماّدة ال يعلم أّ ا ميّن أم ال، ففي هذه احلالة إن ةرجت هذه املاّدة مع دف  وشهوة وفتوهلل، لل

 .2بقّ ا ميّن ووجع الغسل
  
يتحّق  االسترباء من امليّن بالبول، فتن مل يسترب ئ املغتسل،    ةرجت منه بعد الغسل هللطوبة مشاتبهة باس املايّن وغاريه  -

ا ميّن، وجيع الغسل مرّة ثانية  .3لكم بق  
  

  ما يحرم على الجنب
 لرم علا املكل ف اجلنع أموهلل:

ىل اخلاّصة به وغري اخلاّصة به إن كتبت غري اخلاّصة صفة له تعااىل  مّي اسم اجلاللة لاهلل  وسائر صفاته وأدائه تعا -1
 كا لالرحيم .

                                                 
 .1 ، م36 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .177 ، م53 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 .15 ، م43 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 3



 

 55 

 مّي كتابة القرآن الكرمي وكّل ما يتعّل  به من حركات. -2
  
 مّي أداء األنبياء واألئّمة والسّيدة الزهراء عليهم السالم علا األحوط وجوباً. -3
  
 ويِّ الشريف مطلقاً.الدةول إىل املسجد احلرام واملسجد النب -4
  
 دةول املساجد واملكث فيها، إاّل إها كان الدةول بنحو االجتيازي بقن يدةل من باا وخيرج من باا آةر. -5
  
 .1ء منه ء ت املسجد، وال لرم أةذ شي وضع شي -6
  
اءة بااااقي اآلياااات قاااراءة آياااات الساااجدة مااان ساااوهلل العااازائم األهللباااع لالعلااا ، الااانجم، الساااجدة، فّصااالت ، وال لااارم قااار  -7

 2.3منها
  

  واجبات الغسل
 : وهي علا ثالثة أقسام

 : ما يتعّلق بالمـُغـْتـَِسل -1
 .4 ع النّية ت الغسل كما مر  ت الوضوء، وال يش ط فيها التلفُّظ -
  
 .5ال يصّ  الغسل مع وجود حاجع مينع وصول املاء إىل البشرة، كما مر  ت أحكام الوضوء -
  
لتطهري البدن جيع أن ينفصل عن االغتسال للجنابة، ولكن ال جيع تطهري كاّل البادن قبال الشارو  بالغسال،  الغسل -

بل يكفي ت غسل كّل عفو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طه ر العفو قبل غسله كان الغسل صحيحاً، أّماا لاو مل 
 يطهِّر العفو قبل

                                                 
 .38 ص 1 حترير الوسيلة، ج 1
 .199 ، م58 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
  لرم قراءة السوهللة ولو البسملة بقصدها عند اإلمام اخلمييّن قدم سره. 3
 .1 ، م39 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 .3 ، م39 ، ص1 م. ن، ج 5
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 .1غسله فالغسل باطل مع تنّجي ماء الغسل
  
إها أحد  من يغتسل غسل اجلناباة ت أثنائاه باحلاد  األصاغر، فاال جياع علياه االساتئناف لإعاادة الغسال ، بال ياتّم  -

 .2غسله ويقع صحيحاً، ولكن عليه اإلتيان بالوضوء بعده لألعمال املشروطة بالطهاهللة من احلد  األصغر
  
فتن كان بينها غسل اجلنابة وقصده، فيكفيه عان بقيّاة  إها اجتمعت علا املكل ف أغسال متعّددة مستحّبة أو واجبة، -

 .3األغسال
  
 .4باإلضافة إىل وجوا وصول املاء إىل ،ام بشرة الرأم، األحوط وجوباً غسل ،ام الشعر عند الرجل واملرأة -
  

 : ما يتعّلق بماء الغسل -2
 يش ط ت املاء اّلذي يغتسل به أن يكون: -
 مطلقاً.  -1
 طاهراً.  -2
 مباحاً. -3
  

 نفسه:  ما يتعّلق بالغسل -3
يلشا ط ت غساال اجلنابااة املباشارة ماان ق بَاال املكل اف ت حااال االةتياااهلل، أّماا ت حااال االضااطراهلل فيساق  شاارط املباشاارة،  -

 .5وجيوز للغري أن يغّسل اجلنع مع مراعاة أحكام النظر وس  العوهللة
  
ويتحّقا  ال تياع بغسال الارأم والرقباة أّواًلي  ّ القسام األميان أو اًل،  ّ يغسال يش ط ال تيع ت غسال اجلناباة ال تيايّب،  -

 .6القسم األيسر منه

                                                 
 .179 ، م53 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
 .185 ، م55 م. ن، ص 2
 .187 م. ن، م 3
 .193 ، م56 م. ن، ص  4
 .42 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
 .42 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 6
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ال تش ط املواالة ت الغسل ال تييّب، فيجوز للمكل ف اجلنع أن يغسل هللأسه وهللقبته،  ّ بعد ساعة يعود ويغسل قسمه  -
 .1األمين من البدن،  ّ بعد هلك األيسر

  
 ط ال تيااع ت الغساال االهلل،اسااّي، فيجااوز االهلل،ااام ابتااداًء ماان الاارأم أو ابتااداًء ماان الاارجلس، ولكاان جيااع أن ال يشاا -

 .2لصل اهلل،ام اجلسد ت املاء دفعة واحدة علرفي ة
  
 .3غسل اجلنابة هو الغسل الوحيد، بس األغسال الواجبة واملستحّبة، اّلذي جيز ي عن الوضوء -
  

  التيمام
 د منه حتصيل الطهاهللة بال اا وحنوه بدل املاء، عند وجود مانع من استعمال املاء. ومن املوانع: املقصو 

 ا عدم وجود املاء.1
 
 ا ضي  الوقت.2
  
 .4ا اخلوف من الوصول إىل املاء لعلا النفي أو العيال أو املال، من اللصوص أو السبا  3
  
تمل، أو حصول اإلهانة ت حتصيله  ا احَلرَج واملشّقة ت استعمال املاء لكحاالت4  .5الربد الشديد اّلذي ال لل
  
 .6ا وجود الفرهلل من استعمال املاء لكوجود مرض كاجلدهللّي، أو التسّبع ت حصوله، أو شّدته 5

                                                 
 .192 ، م56 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
 .40 ، ص1 حترير الوسيلة، ج  2
 .188 ، م55 أجوبة االستفتاءات، ص 3
 .103 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 .104 م. ن، ص 5
 .213 ، م62 ، ص1 ءات، جأجوبة االستفتا 6
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 .1ا عدم التمّكن من استعمال املاء ملانع شرعّي كوجوا استعماله ت غسل جناسة مما ال يقوم غري املاء مقامه6
  

 م هاّمةأحكا
جيوز ترتيع كّل اآلثاهلل الشرعّية للتيّمم البديل عن الوضوء أو الغسل، كالصالة والدةول إىل املساجد، ومّي أداء اهلل  -

 .2واآليات القرآنّية وغريها، إاّل إها كان التيّمم بسبع ضي  الوقتي فتنّه ال جيوز فيه إاّل الصالة
  
م، فاألحوط وجوباً الصالة ت الوقت،  ّ القفاء ةاهللج الوقت مع الوضوء، إها مل يتمّكن الشخإل من الوضوء والتيمّ  -

 .3أو التيّمم مع تعّذهلل الوضوء
  

  ما يتيمَـّم به
 وهو علا ثال  مرّاتع، األوىل مقّدمة علا الاانية والاانية علا الاالاة.

  
 .4لاملرتبة األوىل: وهي الصعيدي أي مطل  وجه األهللض من ال اا والصخوهلل والرم

  
 ، فتن مل ميكن  ميعه يتيّمم علا شيء فيه غباهلل.5املرتبة الاانية: لو فقد الصعيدي يتيّمم بالغباهلل بعد  ميعه

  
 املرتبة الاالاة: لو فقد الغباهللي يتيّمم بالوحل، نعم لو أمكن  فيف الوحل فيجع، ويكون من املرتبة األوىل.

                                                 
 .104 ، ص1 حترير الوسيلة، ج  1
 م. ن.  2
 .212 ، م59 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 3
األهللض كقحجاهلل الكلي واجلإّل، اإلمام اخلامنئي دام ظله: ال بقم بالتيّمم باالدنت واملوزاييك، وإن كان األحوط استحباباً ال  ، ويصّ  التيّمم علا كّل ما هو من  4
 ل ال يبعد صّحة التيّمم علا املطبوخ منها أيفاً ومن اآلجر أيفاً وحنوها.ب
 .1 ، م106 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
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 شروط التيمـّم:
 .1النّية -1
 اجع واملانع لكاخلا(م  علا األعفاء.عدم وجود احل -2
 .2ال يعترب طهاهللة أعفاء التّيمم لوإن كان األحوط استحباباً طهاهلل ا  -3
 أن يكون ما يلتيم م به مباحاً. -4
 .3وأن يكون طاهراً  -5
 .4املباشرة للمكّلف. ولو عجز ييّممه الغري -6
 .5 ال تيع ليبدأ باجلبهة  ّ الكّف اليمىن  ّ اليسرى -7
 .6املواالة لعدم الفصل املنات هليئة التيّمم وصوهللته  -8
 .7املس  من األعلا إىل األسفل -9
  

 : كيفيـّة التيمـّم
 : ضرا باطن الكّفس دفعة واحدة علا األهللض.أّوالا 
  

ماان األعلاااا إىل : مساا  ،اااام اجلبهااة واجلبينااس باليااادين معاااً مااان منباات الشااعر إىل احلااااجبس وأعلااا األنااف، ابتاااداًء ثانيــاا 
 األسفل.

  
 : مس  ظاهر الكّف اليمىن بباطن الكّف اليسرى.ثالثاا 
  

 : مس  ظاهر الكّف اليسرى بباطن الكّف اليمىن.رابعاا 
  

: األحااوط وجوباااً ضاارا األهللض ماارًّة ثانيااة، ومساا  ظاااهر الكااّف اليمااىن بباااطن الكااّف اليساارى، وظاااهر الكااّف خامســاا 
 .8اليسرى بباطن الكّف اليمىن

                                                 
 .1 ، م109 حترير الوسيلة، ص 1
 .211 ، م61 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 م. ن. 3
 .1 ، م110 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 م. ن. 5
 م. ن. 6
 م. ن. 7
 .209 ، م61 ، ص1 ت، جأجوبة االستفتاءا 8
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 تمارين
 ما الفرق بين الغسل الترتيبي واالرتماسي: -1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -2

 سجد احلرام، دون سائر املساجد. ا لرم علا امنع الدةول إىل امل
  

 ا جيوز للمجنع قراءة سوهلل العزائم، باستاناء آيات السجدة. 
  

زئ عن الوضوء.   ا غلسل اجلنابة هو الغلسل الوحيد الذي جيل
  

 ا تلش ط املواالة ت غسل اجلنابة ال تييّب. 
  

 ا يلش ط ال تيع ت الغسل االهلل،اسّي. 
  

 ملتنّجي جهاًل. ا يص  الغسل باملاء ا
  

 ا يبطل الغسل مع وجود حاجع علا يد املكّلف. 
  

 ا ال يبطل الغسل إها أحد  باألصغر ت أثناءه. 
  

 ا يصّ  التيّمم للفريفة قبل دةول وقتها. 
  

 ا جيع التيّمم لفقد املاء أو املرض. 
  

 ا ال يصّ  التيّمم مع وجود اخلا(م ت اليد. 
  

 تيقظ متقّةراً لصالة الصب . ا يص  التيّمم ممّن اس
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 الدرس السابع: الصالة ومقدماتها
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يعّدد أقسام الصالة الواجبة واملستحبة. -1
 لّدد أوقات الصالة وف  شروطها الشرعية. -2
 مات الصالة.يعّرف مقد -3
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 مقّدمة
أحـد  بمثـِل مـا تقـرََّب بـالفرائِضّ وإنّـه ليتقـرَُّب إلـيَّ بالنوافـِل     مـا تقـرََّب إلـيَّ جاء ت احلديث القدسّي عان اهلل تعااىل: 

تـي حتَّى أحّبهّ فإذا أحبْبُته كنت سـْمَعه الّـذي َيسـمع بـهّ وَبصـَره الّـذي يُبصـُر بـهّ ولسـانَه الّـذي يَنِطـُق بـهّ ويـَده الّ 
 .1يَبِطُش بها 

  
 2أقسام الصالة

 تنقسم الصالة إىل قسمس:
 القسم األّول: الصالة الواجبة وهي:

 الصالة اليومّية. -1
 صالة اآليات. -2
 صالة الولد الذكر األكرب عن والده، واألحوط وجوباً القفاء عن أّمه. -3
 الصالة الواجبة بنذهلل وحنوه. -4
 صالة القفاء. -5
 .3ووجو ا ختيريّي،  عىن أّن املكّلف فرّي بينها وبس صالة الظهر صالة اجلمعة -6
  

 4القسم الثاني: الصلوات المستحبـّة )النوافل(

                                                 
 .352 ، ص2 الشيخ الكليين، الكات، ج 1
 .1 ، م135 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 2
 .605 ، م173 ، ص1 ، أجوبة االستفتاءات، ج1 ، م231 ص 1 م. ن، ج 3
 .1 ، م135 حترير الوسيلة، ص 4
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 ومن هذه النوافل:
 نوافل الصالة: -1
 نافلة الصب : هللكعتان قبل صالة الصب . -
 نافلة الظهر: مثاّن هللكعات قبل صالة الظهر. -
 بل صالة العصر.نافلة العصر: مثاّن هللكعات ق -
 نافلة املغرا: أهللبع هللكعات بعد صالة املغرا. -
 ونافلة العشاء: هللكعتان من جلوم بعد صالة العشاء. -
 
 : وهي إحدى عشرة هللكعة. وهذه كّلها تسّما بالرواتع، و موعها أهللبٌع وثالثون هللكعة.صالة الليل -2
  

 : وهي هللكعتان.1صالة الغـُفيلة -3
  

 2الوقت
 دةول وقت الصالة حّ  يقيت  ا املكّلف، وحتصيل هذا العلم سهل.جيع العلم ب -
  

 صالة الصب : وقتها من طلو  الفجر الصاد  إىل طلو  الشمي. 
  

واملقصود من الفجر الصاد  هو ظهوهلل بياض ونوهلل علا اجلهة الشرقّية من البلد، ينتشر أفقّياً، حبيث يابت النوهلل وميلحا 
 الظالم.

  
عصر: وقتهما واحاد مان الازوال حاّ  ساقوط قارص الشامي، وختاتإّل األوىل بقّولاه  قاداهلل أدائهاا والاانياة صالتا الظهر وال
 بآةره كذلك.

  
صالتا املغرا والعشااء: وقتهماا واحاد مان زوال احلمارة املشارقّية حاّ  منتصاف الليال، وختاتإّل األوىل بقّولاه  قاداهلل أدائهاا 

 والاانية بآةره كذلك.
  
 بزوال احلمرة املشرقّية لاليت تظهر بعد غياا الشمي . يتحّق  املغرا -

                                                 
 أيفاً، ويقيت باآليات املعتربة ت صالة الغفيلة. اإلمام اخلامنئي دام ظله: جيوز أن ينوي الغفيلة ت هللكعتس من نافلة املغرا 1
 .6 ، م138 137 م. ن، ص 2
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 القبلة
 1.2جيع التوّجه إىل القبلة وهي لمكان البيت العتي   أثناء الصالة الواجبة واملستحّبة

  
جلهات ، وإها تعذ هلل الظّن عنده يصّلي إىل ا3إها تعذ هلل علا املكّلف معرفة جهة القبلة بالعلم واليقس، يعمل املكل ف بظّنه

 .4األهللبع علا األحوط وجوباً، ومع ضي  الوقت يصّلي باملقداهلل اّلذي يسع الوقت
  

 الستر والساتر
، أّمااا املاارأة فيجااع أن تساا  ت الصااالة كااّل الباادن مااا عاادا الوجااه 5جيااع علااا الرجاال حااال الصااالة أن يساا  عوهللتيااه -

ا مل يكاان هنااا  هللجاال أجناايّب ناااظر وإاّل وجااع عليهااا ، هااذا إه6والّكفااس والقاادمس لماان هللووم األصااابع إىل أّول السااا  
 س  القدمس أيفاً. نعم، صال ا ال تبطل ولكّنها تق .

  
  لباس المصّلي

 يش ط ت لبام املصّلي أموهلل:
 :7الطهارة -1
كان للرجال يستاىن من هذا الشرط لأي طهاهللة لبام املصّلي  كّل ما ال تتّم به الصالة منفارداً، أي اللباام الّاذي ال مي -

 .8أن يس  به عوهللته مال اجلواهللا والقّفازات

                                                 
 هذا حال االستقراهلل ت الصلوات املستّحبة، وجيوز اإلتيان  ا حال املشي والركوا وفيها ال يعترب االستقبال. 1
 .1 ، م141 ، ص1 ، حترير الوسيلة، ج366 ، م106 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 اخلامنئي دام ظله: يصّ  االعتماد علا الشاةإل أو بوصلة القبلة إها حصل منه االطمئنان للمكّلف جبهة القبلة. اإلمام 3
 .367 ، م107 أجوبة االستفتاءات، ص 4
 .1 ، م142 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
 .3 ، م142، ص1م. ن، ج 6
 .8 ، م143 ، ص1 م. م، التحرير، ج 7
 .8 ، م143 ، ص1 م. ن، ج 8
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ء  إها كان مقداهلل الدم علا البدن واللبام أقّل من عقد السبابة، فهو معفوٌّ عنه ت الصاالة، بشارط أن ال خيالطاه شاي -
 .1آةر من املاء أو القي  لالَعَمل 

  
 :2اإلباحة -2

 .3ملكاً له أو مقهوناً ت التصّرف به يش ط ت لبام املصّلي اإلباحة، بقن يكون إم ا
  

 التذكية: -3
 يش ط ت لبام املصّلي إها كان الاوا اّلذي يصّلي فيه مصنوعاً من اجللد أمران:

 : أن يكون اجللد من حيوان مقكول اللحم.األّول
 

 .4: أن يكون هذا احليوان مذّكا لبذب و وحنوه  علا الطريقة الشرعّيةالثاني
  
 لصالة بقجزاء ما ال يؤكل حلمه حّ  لو مل تكن حتّله احلياة، كوبر القّ .ال تصّ  ا -
  

 الاالث: أن ال يكون من الذهع أو احلرير اخلالإل، للرجال، وجيوز للنساء لبسهما ت الصالة.
  
 .5ال جيوز للرجال لبي الذهع واحلرير حّ  ةاهللج الصالة -
  

  مكان المصّلي
 أموهلل:يش ط ت مكان املصّلي عّدة 

 :6اإلباحة -1
 .7ال فر  بس غصبّية املكان، أو ما يقف عليه مال احلصري والسج اد، فالصالة علا مجيع هذه األموهلل باطلة -

                                                 
 .1 ، م124 حترير الوسيلة، ص 1
 .8 ، م143 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 2
ألمن من نظر األجنيّب إىل اإلمام اخلامنئي دام ظله: إها نسي أو جهل الغصبية، وتذّكر أو علم ت أثناء الصالة، فتن احنصر ثوبه، وكان مفطراً إىل لبسه أو عدم ا 3

 زم نزعه والصالة عرياناً.عوهللته أو غريها فال بقم بالصالة فيه، وإاّل ل
 .10 ، م144 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 .440 ، م128 م. ن، ص 5
 .1 ، م147 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 6
 .383 ، م111 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 7
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 :1االستقرار -2
يشا ط مراعاااة االسااتقراهلل أثناااء الصاالة حااال االةتياااهلل، فااال تصاّ  الصااالة ت مكااان متزلاازل كالقااهللا مااااًل. أّمااا ت حااال 

 يث ال يتمّكن من االستقراهلل مطلقاً داةل الوقت فيسق  هذا الشرط وتصّ  صالته.االضطراهلل، حب
  

 الطهارة -3
. أّمااا ت بقياة أعفاااء الساجود، فااال يشاا ط الطهااهللة، إها مل يكاان هنااا  2هاذا الشاارط خياتإّل  وضااع سااجود اجلبهاة فقاا 
 .3هللطوبة مسرية تنقل النجاسة إىل اللبام أو البدن

  
 موضع سجود الجبهة

جيع السجود علا الصعيد، وهو ما يصد  عليه أنّه أهللض كالرمل واحلجاهللة، وكذلك علاا ماا أنبتتاه األهللض بشارط أن ا 
ال يلؤكل وال يللبي

 وعلا القرطام. 5، 4
  

ا يلش ط فيما يلسجد عليه أن ياتمكن املكل اف مان تابيات اجلبهاة علياه، فاال يصاّ  الساجود علاا الوحال غاري املتماساك، 
 .6اا اّلذي ال تتمّكن اجلبهة عليهوال علا ال  

  
ا يش ط ت موضع سجود اجلبهة أن ال تكون أعلا أو أدىن من موضع الركبتس وإ امي الرجلس بقكار من أهللبعة أصاابع 

 مفمومة.

                                                 
 .15 ، م151 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .377 ، م109 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 م. ن. 3
ط لاملوزاييك  دام ظله: جيوز السجود علا اّاهللم الوهللقّية املصّنعة إها كانت قرطاساً، والتشخيإل علا املكّلف وكذا جيوز السجود علا اإلدنت والبال اإلمام اخلامنئي 4

 .488م 
 .10 ، م149 ، ص 1 حترير الوسيلة، ج 5
 .11 ، م150 ، ص1 م. ن، ج 6
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 حضور القلب
ناه االلتفات التاّم إىل ينبغي للمصّلي التوّجه بقلبه ت ،ام الصالة، فتنّه ال لسع للعبد من صالته إاّل ما أقبل عليه، ومع

صاالته وماا يقاول فيهاا، والتوّجاه الكامال حناو حفارة املعباود جاّل جاللاه، واستشاعاهلل عظمتاه، وتفرياغ قلباه عّماا عااداه،  ّ 
يالحظ سعة هللمحته فريجو ثوابه، وبذلك حتصل له حالة بس اخلوف والرجاء. كما أنّه ينبغي له أن يكون صادقاً ت مقالة 

﴾، وال يقول هذا القول وهو عابٌد هلواهل ومستعٌس بغري  موالهُد وِإيَّاَك َنْسَتِعينُ ِإيَّاَك نـَْعبُ ﴿
1. 

  
ََ مـن صـالتَِ مـا أقبلَـت عليـِه منهـاّ فـإن أوهمهـا كّلهـا أو غِفـل عـن أدائِهـا يقول اإلماام الصااد  علياه الساالم :  لـ
 .2ُلفَّْتّ َفُضِرب بها وجُه صاحِبها 

                                                 
 .94 زبدة األحكام، ص 1
 .363 ، ص3 الشيخ الكليين، الكات،ج 2
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 تمارين
 أمام التعابير اآلتية:  أو ـ أضع عالمة 1

 ا وقت صالة الظهر من طلو  الشمي وحّ  مغيبها. 
  

 ا نافلة العشاء هللكعتان قبل صالة العشاء. 
  

 ا يتخرّي املكّلف ت صالة اجلمعة بينها وبس صالة الظهر. 
  

 ا صالة الولد الذكر األكرب عن والده وأّمه واجبة، وليست مستحّبة. 
  

 أة س  كعع الر جل أثناء الصالة. ا ال جيع علا املر 
  

 ا ال جيوز الصالة بالاوا املصنو  من جلد النمر. 
  

 ا جيوز الصالة علا سّجادة جنسة. 
  

 ا ال تصّ  الصالة ت مكان تَاَعّل  فيه اخلمي. 
  

 ا تصّ  الصالة واملكّلف يلبي عاج الفيل أو لمله. 
  

 ـ ما هو الحكم فيما يأتي:2
 ----------------------------------------------معرفة جهة القبلة: من تعّذهلل عليه 

 ---------------------------------------------من مل جيد ما جيوز السجود عليه: 
 ---------------------------------------------من قّدم العصر علا الظهر سهواً: 

 --------------------------------------------------صالة املسافر ت الطائرة: 
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 الدرس الثامن: أفعال الصالة
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 لّدد أهللكان الصالة وأجزاءها. -1
 يبّس أحكام أهللكان الصالة وأجزائها. -2
 شرعي الصحي  هلذه األهللكان واألجزاء.يذكر كيفية التطبي  ال -3



 

 74 

 مقّدمة
تتقلااّاف الصااالة ماان أحااد عشاار فعاااًل. منهااا مااا يسااّما باألهللكااان، وهااي الّاايت تبطاال الصااالة بزياد ااا أو نقصااا ا عمااداً أو 

 سهواً.
  

 ومنها غري األهللكان، وهي اّليت تبطل الصالة بزياد ا أو نقصا ا عمداً فق .
  

 :1األركان وهي
 ة.النيّ  -1
  
 تكبرية اإلحرام. -2
  
 القيام لحال تكبرية اإلحرام، والقيام الساب  علا الركو  . -3
  
 الركو . -4
  
 السجود لالسجدتان معاً . -5
  

 :2األجزاء غير الركنيـّة وهي
 الذكر. -2القراءة.  -1
  
 التسليم. -4التشهُّد.  -3
  
 بعد الركو .القيام  - 6القيام أثناء القراءة والتسبيحات.  - 5

                                                 
 .156 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 م. ن. 2
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 واجبات الصالة
 النيـّة: -1

وهي عباهللة عن قصد الفعل والداعي إليه، فال يش ط فيهاا الاتلفُّظ وال اإلةطااهلل بالباال تفصاياًل. ويعتارب فيهاا التقارُّا إىل 
 .1اهلل تعاىل وتعيس نو  الصالة ولو إمجاالً 

  
 :2تكبيرة اإلحرام -2

، و ال جيوز وصلها  ا قبلها علا األحوط وجوباً، بل تلفظ 3حال القيام منتصباً  وصوهلل ا لاهلل أكرب ، وجيع أن يلؤتا  ا
 .4منفردة

  
 .5يستحّع هللفع اليدين عند التكبرية إىل األهنس، أو إىل حيال الوجه، مبتدئاً بالتكبري بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه 
  

 : القيام -3
 6.7اا حبسع حال املصّليجيع مع اإلمكان االعتدال ت القيام واالنتص

  
 ء، فيصّلي حبسع ال تيع التايل: إن مل يقدهلل املصّلي علا القيام بقّي شكل من األشكال، ولو مستنداً علا شي

 من جلوم يركع علا هللكبتيه ويسجد بشكل طبيعّي. -أ
  
 إن مل يتمّكن من اجللوم يصّلي مفطجعاً علا اجلانع األمين. -ا
  
 اجلانع األمين يصّلي علا األيسر.وإن مل يتمّكن علا  -ج

                                                 
 .1 ، م156 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .161 ، ص1 م. ن، ج  2
 م. ن.    3
 .1 م. ن، م 4
  .4 ، م162 م. ن، ص 5
االنتظاهلل، ولو أتا  ا ت أّول وقتها من جلوم اإلمام اخلامنئي دام ظله: غري القادهلل علا القيام إن كان لتمل القدهللة علا القيام ت آةر الوقت فاألحوط وجوباً  6

وقت فصّلا ت أّوله من بسبع عدم القدهللة علا القيام ومل يرتفع العذهلل إىل آةر الوقت. فالصالة صحيحة وال جيع إعاد ا. ومع اليقس باستمراهلل العذهلل إىل آةر ال
 جلوم ّ  اتف  اهللتفاعه آةر الوقت وجبت اإلعادة.

 .2 ، م163 م. ن، ص 7
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ئااً إىل الركاو  والساجود برأساه إن أمكان، وإاّل  -د وإن مل يتمّكن علا األيسر يصّلي مستلقياً علاا ظهاره كاّتفار، موم 
 .1فبعينيه

  
 القراءة: -4
 2.3وط وجوباً جيع ت الركعتس األوىل والاانية قراءة سوهللة الفاحتة، وبعدها أّي سوهللة كاملة يشاء علا األح -
  
 4.5ال جيوز قراءة سوهلل العزائم ت الصالة لالعل ، النجم، فّصلت، السجدة  -
  
جيااع اجلهاار ت القااراءة ت صااالة الصااب  واملغاارا والعشاااء علااا الرجاال فقاا ، وتتخاارّي املاارأة بااس اجلهاار واإلةفااات مااع  -

 6.7عدم وجود األجنيب
  
 .8والعصر علا كّل من الرجل واملرأةجيع اإلةفات ت القراءة ت صاليّت الظهر  -
  

 الذِكر:  -5
 ويشمل ثالثة مواهللد:

 ســبحاَن اهلِل والحمــُد هلِل وال إلـــَه إاّلَ اهللُ واهللُ الااذكر الّااذي لااّل  ااّل القاااراءة ت الااركعتس الاالاااة والرابعااة وصاااوهللته:  -أ
 .10بقراءة احلمد دون السوهللة. وميكن استبداله 9" مرّة واحدة، واألحوط استحباباً ثال  مرّاتأكبر

                                                 
 .5 ، م163 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: ال جيع تعيس البسملة للسوهللة، فلو بسمل  ّ عّس سوهللة صّ  هلك. 2
 .1 ، م164 م. ن، ص 3
ود التالوة وهو ت الصالة   يقوم اإلمام اخلامنئي دام ظله: من قرأ إحدى سوهلل العزائم ت الصالة ووصل إىل آية السجدة وقرأها فاألحوط وجوباً أن يسجد سج 4

  ويكمل صالته وبعد هلك يعيد الصالة.
  .4 ، م165 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
 جوهر الصوت.اإلمام اخلامنئي دام ظله: ليي امليزان ت اإلةفات تر  جوهر الصوت، بل هو عدم إظهاهلل جوهر الصوت ت مقابل اجلهر اّلذي ميزانه إظهاهلل  6
 .460 ، م134 ، ص1 تاءات، جأجوبة االستف 7
 .1 م. ن، ج 8
 .17 ، م168 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 9

 .469 ، م137 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 10
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لاااو أةفااات املصااالِّي ت موضاااع اجلهااار، أوجهااار ت موضاااع اإلةفاااات جهااااًل أو ساااهواً فصاااالته صاااحيحة، لكااان يعمااال  -
 .1بوظيفته ت األثناء إها انتبه

  
 : واملكّلف فري  فيه بس أمرين:2ما جيع هكره ت الركو  -ا

 رّة واحدة .: أن يقول: سبحان هلليّب العظيم وحبمده لماألّول
  

 . 3مرّات  3: مطل  الذكر مال سبحان اهلل لالثاني
  
 ما جيع ت السجود: فاملكّلف فرّي أيفاً بس أمرين: -ج

 : أن يقول: سبحان هلليّب األعلا وحبمده لمرّة واحدة .األّول
  

 .4مرّات  3: مطل  الذكر مال سبحان اهلل لالثاني
  

 : الركوع -6
، ويشا ط 7وجيع فيه الاذكر، كماامرّ  5.6سان ا بنّية الركو  ا بشكل تصل فيه هللاحتا كّفيه إىل هللكبتيهوكيفّيته أن ينحين اإلن

 8.9الذكر حال الطمقنينة، وهي أن يستقرّ 
 
 السجود: -7

: اجلبهااة، وهللاحتااا الكّفااس، 10وكيفّيتااه أن يفااع املصااّلي مواضااع السااجود الساابعة علااا األهللض ا بنيّااة السااجود ا، وهااي
 هللأسا إ امّي القدمس.والركبتان، و 

  
 ، وجيع أن تكون األعفاء11الذ كر والطمقنينة شرطان أيفاً هنا كما ت الركو  -

                                                 
 .458 ، م134 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
 .7 ، م171 ، ص1 ، حترير الوسيلة، ج479 ، م140 ، ص1 م. ن، ج 2
 ياً لقول "سبحان اهلل" ثال  مرات.اإلمام اخلامنئي دام ظله: جيع أن يكون مساو  3
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: جيع أن يكون مساوياً لقول "سبحان اهلل" ثال  مرات. 4
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: جيع أن ينحين حبيث تصل هللووم أصابع يديه إىل هللكبتيه، واألحوط وجوباً أن يفع يديه علا هللكبتيه حال الركو . 5
  .1 ، م170 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 6
 .8 ، م171 ، ص1 م. ن، ج 7
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: تعترب الطمقنينة ت األهكاهلل الواجبة واملستحّبة اّليت يؤتا  ا ت حالة ةاّصة كالركو  والسجود. 8
 .8 ، م1 حترير الوسيلة، ج 9

 .1 ، م172 ، ص1 م. ن، ج 10
 م. ن. 11
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السااابعة ت أماكنهاااا حاااال الاااذ كر، فلاااو أهللاد املصاااّلي حترياااك ياااده ماااااًل فعلياااه أن يساااكت أّواًل،  ّ لاااّر  ياااده ويعيااادها إىل 
 1.2األهللض وبعدها يكمل الذ كر

  
 التشهـّد: -8
 اجع فيه أن يقول:والو 
  

 وحده ال شريك له. 3أشهد أن ال إله إال  اهلل
  

 وأشهدل أن   ّمداً عبدلهل وهللسوللهل.
  

 علا  ّمدو وآل  ّمد.   اللهم  صلّ 
  

 متى يجب التشهـّد؟
 ت املواضع التالية: 4جيع التشّهد حال اجللوم مطمئّناً 

  
 الاانية.: ت الانائّية مرّة واحدة ت الركعة األول

  
 : ت الاالثّية مرتس واحدة ت الركعة الاانية واألةرى ت الاالاة.الثاني

  
 : ت الرباعّية مرّتس واحدة ت الركعة الاانية واألةرى ت الرابعة.الثالث

  
 : التسليم -9

 .5جيع التسليم حال اجللوم مطمئّناً ت الركعة األةرية بعد التشّهد
  

ّ الســـالم علينـــا وعلـــى عبـــاد اهلل 6 الســـالم عليـــَ أيّهـــا النبـــّي ورحمـــة اهلل وبركاتـــهليم هاااي: والصااايغة األففااال للتسااا
 .1الصالحينّ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

                                                 
 انت تسجد علا ال بة وجبهتها مغطاة باحلجاا ةاّصة موضع السجود.اإلمام اخلامنئي دام ظله: م: امرأة ك 1

 ج: ال جيع عليها اإلعادة فيما إها مل تكن حس السجود ملتفتة إىل وجود احلائل.
 م. ن. 2
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: وجيزي "أاّل" بدل "أن ال". 3
 .2 ، م180 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 .2 م.ن، م 5
يلتفت مييناً التفاتة مراجعة حبيث جيعل صفحة وجهه حبذاء ميس  -منئي دام ظله: إها كان املكّلف عند قوله السالم عليك أيّها النيّب وهللمحة اهلل وبركاته اإلمام اخلا 6

  القبلة أو مشاهلا باعتقاد جواز هلك، وكان مقّصراً ت هلك وجبت اإلعادة.
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يلتفت مييناً التفاتة مراجعة حبيث جيعل صفحة وجهه حبذاء ميس  -عند قوله السالم عليك أيّها النيّب وهللمحة اهلل وبركاته  اإلمام اخلامنئي دام ظله: إها كان املكّلف 1

  القبلة أو مشاهلا باعتقاد جواز هلك، وكان مقّصراً ت هلك وجبت اإلعادة.
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 شروط األفعال
املواالة: حبيث ال تنمحي صوهللة الصالة، سواء أكان هلك بس األفعال كالفصل الطويل بس الفاحتاة والساوهللة، أم ت  -1

 .1نفي الفعل كقراءة الفاحتة مااًل، فال يفصل طوياًل بس اآليات
  
 ال تيع بس األفعال. -2
 

 األفعال المستحّبة
 : القنوت -1

 ، ويكون  طل  الذ كر والدعاء.2ل الركو وهو مستحّع ت الركعة الاانية قب
  

 : التعقيب -2
يسااتحّع بعااد الفااراغ ماان الصااالة مباشاارة، ولااو كاناات نافلااة، ويتقّكااد بعااد الفريفااة، واملااراد بااه االشااتغال بالاادعاء والااذكر 

 .3وقراءة القرآن وحنو هلك
  

تسبي  الصاّديقة الطااهرة الزهاراء عليهاا الساالم  األففل قراءة التعقيبات الواهللدة عن أهل البيت عليهم السالم، وال سّيما
  وهو:
 : أهللبع وثالثون تكبرية لاهلل أكرب .أّوالا 
  

 : ثال  وثالثون حتميدة لاحلمد هلل .ثانياا 
  

 .4: ثال  وثالثون تسبيحة لسبحان اهلل ثالثاا 

                                                 
 .1 ، م182 ، ص1حترير الوسيلة، ج  1
 .1 ، م183 م. ن، ص 2
 .  1 ، م184 م. ن، ص 3
 .2 م. ن، م 4
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 تمارين
 ـ ما الفرق بين األجزاء الركنية واألجزاء غير الركنية:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 أمام التعابير اآلتية: أو  ـ أضع عالمة 2

 ا نسيان القيام الساب  علا الركو  مبطل للصالة. 
  

 ا يش ط حال الركو  الطمقنينة واالستقراهلل. 
  

  ط ت السجود الذكر دون الطمقنينة. ا يش
  

 ا يش ط ت السجود وضع األعفاء السبعة علا األهللض. 
  

 ا جيع هللفع اليدين عند تكبرية اإلحرام إىل األهنس. 
  

 ا جيع اجلهر ت القراءة ت الصلوات الرباعّية. 
  

 ا ال جيوز قراءة سوهلل العزائم ت الصالة. 
  

 ة الاالاة بس التسبيحات وبس قراءة الفاحتة وسوهللة صغرية. ا يتخرّي املصّلي ت الركع
  

 ا جيع التشّهد ت الركعة الاانية من كّل صالة فق . 
  

 ا تص  الصالة إه نسي سجدة واحدة وتذّكر بعد الركو . 
  

 ا تبطل الصالة من نسي النية وتذكر بعد الصالة. 
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 الدرس التاسع: مبطالت الصالة
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يعّدد مبطالت الصالة عمداً و سهواً. -1
 يعّدد مبطالت الصالة مع العمد فق . -2
 يبّس الشروط الشرعية ملبطالت الصالة. -3
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 مبطالت الصالة
 : وهي على نوعين

 أو سهواً.  ما يبطل إها وقع عمداً  -1
 ما يبطل إها وقع عمداً فق . -2
  

 ما يبطل عمداا أو سهواا 
 .1: فهو مبط ل للصالة ولو وقع عند حرف امليم من التسليمالحدث األكبر واألصغر -1
  

ماال الارقإل والتصافي ، أّماا احلركاات اليسارية ماال حترياك األصاابع واإلشااهللة بالياد ومحال  ما يمحـو صـورة الصـالة: -2
 .2غري مبطلةالطفل ف

  
 .3عمداً أو سهواً  زيادة ركن أو نقصانه: -3
  

 ما يبطل عمداا فقط
 ت غري األهللكان.زيادة جزء أو نقصانه  -1
  

وهو وضع إحدى اليدين فو  األةرى، فلو فعل املصّلي هلك علا أنّه من أفعال الصالة بطلت، أم ا إها   التكفير: -2
 .4كاملرض مااًل أو تابيت الاياا فال بقم بهكان التكفري ألمر آةر غري اجلزئّية،  

                                                 
 .186 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .189 م. ن، ص 2
 .190 م. ن، ص 3
 .186 ، ص1 م. ن، ج 4
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وهااو االحنااراف بالباادن أو الوجاه لبشااكل فاااحش  عان القبلااة، فااتن كااان عماداً تبطاال الصااالة، وإن كااان  االلتفـات: -3
دهللجااة  فااال تبطاال صااالته.  90سااهواً أو جهاااًل فصااوهللتان: األوىل: إها كااان االلتفااات دون اليمااس أو اليساااهلل لأقااّل ماان 

أو أكااار، فاتن انتباه أثناااء الوقات يعياد صااالته، وإن انتباه ةاااهللج °  90إها كاان االلتفااات إىل اليماس أو اليسااهلل لالاانياة: 
 الوقت تصّ  صالته وال جيع إعاد ا.

  
 :1وفيه تفصيل الكالم: -4
 ء معّس، فهو غري مبطل. إها تلف ظ حبرف واحد، ومل يكن له معىن ومل يقصد به إفهام اآلةرين عن شي -
  
 تعّمد التلّفظ حبرفس فصاعداً مبط ل مطلقاً، سواء أَفْاَهَم  ما أم مل يفهم. -
  
إها سل م شخإل علا املصلِّي وجع عليه هللّد السالم أثنااء الصاالة بانفي الصايغةي وهاي لالساالم علايكم  ماع مراعااة  -

 :2ما يلي
 .3: أن يكون املصّلي مقصوداً بالسالماألّول

  
 .4سالم بالصيغة الشرعّية لالسالم عليكم  فلو كانت بغريها كلفظ لمرحبا  فال جيوز الرّد ت الصالة: أن يكون الالثاني

  
: أن يتمّكن املصّلي من إدا  اجلواا للمسلِّم، فلو سل م شخإل   ههع فوهللاً ومل يعد املصّلي مستطيعاً إداَعاه الثالث

 .5صّليهللّد السالم فال جيع، بل ال جيوز عندها الرّد من امل

                                                 
 .186 حترير الوسيلة، ص 1
 .2 ، م187 م. ن، ص 2
 .5 ، م1م. ن، ج 3
 .503 ، م145 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 4
 .6 ، م187 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
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 1.2لو كان املصّلي بس  موعة، فاألحوط وجوباً عدم الرّد إن كان غريه يرّد حّ  لو شّك ت أنّه يقصده أم ال -
  
 اع الفوهلليّاة العرفيّاة ت اجلاواا، فلاو أّةار ألّي سابع كاان علاا وجاه ال يصاد  معاه اجلاواا وهللّد التحيّاة، فعنادها ال  -

 .3هاجيوز ت حال الصالة وال جيع ت غري 
  

وهي الفحك املشتمل علا الصوت وال جيع فهاو مبطال للصاالة ولاو حصال اضاطراهللاً، أّماا التبّسام فهاو  القهقهة: -4
 .4غري مبطل

  
 :5واملقصود به البكاء مع صوت فهو مبطل، ولو كان قهراً، وهنا تفصيل البكاء: -5
 ما يلبط ل هو البكاء لفوات أمر دنيوّي كخساهللة املال مااًل. -أ

 البكاء علا أمر أةروّي غري مبطل. -ا
 .6البكاء عند طلع أمر دنيوّي من اهلل تعاىل غري مبطل، ةصوصاً إها كان املطلوا هللاجحاً شرعاً  -ج
  

لولااااو كانااااا قليلااااس علااااا األحااااوط وجوباااااً . وال بااااقم بااااابتال  ههللّات مااااا بقااااي ت الفاااام أو بااااس  األكــــل والشــــرب: -6
 .7األسنان

  
 8.9ومعناها لالّلهم استجع . إاّل مع التقّية فال بقم به فاتحة:قول آمين بعد ال -7

                                                 
ه: لو سّلم شخإل عدة مرّات ت وقت واحد كفا اجلواا مّرة واحدة، ولو سّلم عّدة أشخاص كفا نفي اجلواا الواحد بصيغة تشمل اإلمام اخلامنئي دام ظل 1

  اجلميع بقصد هللّد سالمهم.
 .5 حترير الوسيلة، م 2
 .7 ، م188 م. ن، ص 3
 .510 ، م147 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 4
 .189 حترير الوسيلة، ص 5
 م. ن. 6
 .189 ، ص1 رير الوسيلة، جحت 7
 فال مانع منه، وإال فهو غري جائز. -اإلمام اخلامنئي دام ظله: لو اقتفت التبعّية قول "آمس" عند املشاهللكة ت صالة اجلماعة لألةوة أهل السن ة  8
 .190 حترير الوسيلة، ص 9
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 تمارين
 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -1

 ا تبطل صالة من تكّلم سهواً أثناء الصالة. 
  

 ا التبّسم ت الصالة مبطل هلا. 
  

 ا التلّفظ بكالم غري هكر اهلل أثناء الصالة مبطل هلا. 
  

 لصالة ألجل اخلساهللة املاديّة مبطل هلا. ا البكاء ت ا
  

 ا ابتال  الذهللّات املوجودة بس األسنان َمعفّو عنه ت الصالة. 
  

 ا قول آمس بعد الفاحتة بقصد الدعاء غري مبطل للصالة. 
  

 ا ال بقم بالتكفري حال التقّية. 
  

 ا التصفي  ت الصالة غري مبطل هلا. 
  

 مبطل هلا.  ا إغماض العينس حال الصالة
  

 ا قطع الصالة اةتياهللاً جائز. 
 
 
 ما هو الحكم فيما يأتي: -2

 ---------------------------------------------من أحد  باألصغر أثناء التسليم: 
 --------------------------------------------من نسي الفاحتة، وتذّكر قبل الركو : 

 -----------------------------------الشرعّية أثناء الصالة:  من أللقي السالم عليه بالصيغة
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 الدرس العاشر: أحكام الشَ والسهو
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل أحكام الشّك ت أصل الصالة. -1
 ات.يبّس أحكام الشّك ت أفعال الصالة وعدد الركع -2
 يعرف كبقية صالة االحتياط، سجديت السهو، قفاء األجزاء املنسّية. -3
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َّ في الصالة  أحكام الش
 علا أهللبعة أنوا :

 الشّك ت أصل الصالة. -1
 الشّك ت أفعال الصالة. -2
 الشّك ت عدد الركعات. -3
 الشكو  اّليت ال اعتباهلل هلا. -4
  

َّ في أصل الصالة  الش
 أم ال فهنا صوهللتان:أنه صل ا    من شكّ 

 ء عليه. : أن يكون الشّك بعد ةروج وقت الصالة املشكو   ا، فال شياألولى
 

 .1: أن يكون هلك قبل ةروج الوقت، فعليه أداء ما يشّك بهالثانية
  
ت  لو شّك أثناء صالة العصر، أنّه قد صل ا الظهر أم ال، فتن كاان ت الوقات املخاتإّل بالعصار مل يلتفات، وإن كاان -

الوقاات املشاا   بااس الظهاار والعصاار يبااين علااا عاادم اإلتيااان بااالظهر، فيعاادل بنيّااة الصااالة الّاايت بيااده إىل الظهاار، ويكملهااا 
 .2علا أّ ا الظهر،  ّ يقيت بالعصر بعدها

  
ال ومل يعلام أّن مااًل أنه صل ا الظهار والعصار هلاذا الياوم أو    ت بقاء الوقت وعدمه يبين علا بقائه، فلو شكّ    إن شكّ  -

 النهاهلل ما زال باقياً أم أّن الليل قد دةل، فهنا 

                                                 
 .4 ، م198 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .4 ، م199 ، ص1 م. ن، ج 2
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 .1يبين علا بقاء النهاهلل ويقيت بالصالة
  
املكّلف بتتيان صالة الظهر ومل يعلم به وجع عليه اإلتياان  اا ماع الشاروط    حكم الظّن هنا كحكم الشّك، فلو ظنّ  -

 .2املتقّدمة
  
 .4ه االعتناء بشّكهت أصل الصالة علي 3كاري الشكّ   -
  
الوسواسّي أنّه صل ا أم ال يبين علا اإلتيان    الوسواسّي ال يعتين بشّكه وإن كان داةل الوقت،  عىن أنّه حّ  لو شكّ  -

 .5بالصالة
  

َّ في أفعال الصالة  الش
 ا صوهللتان:أنّه قد أتا به أم ال، سواء أكان هللكناً أم غريه، فهن 6ت فعل من أفعال الصالة   من شكّ  -

: أن يكون الشّك ت الفعل قبل الدةول ت فعل آةر بعده، فهنا وجع اإلتيان باملشاكو  باه، كماا لاو شاك  ت األولى
 .7أنّه قد قرأ الفاحتة أم ال وهو مل يبدأ بعدل بقراءة السوهللة اّليت تلي الفاحتة، فهنا جيع عليه قراءة الفاحتة

  
ء علياه، ويباين علاا اإلتياان باه، كماا لاو  د الادةول ت فعال آةار بعاده فهناا ال شاي: أن يكون الشّك ت الفعل بعالثانية
 .8ت أنّه قد قرأ الفاحتة أم ال وهو ت الركو    شكّ 

  
 لو عمل الشاّ   ا جيع عليه حسع القاعدة اّليت مر ت،   تبّس بعد هلك ت  -

                                                 
 .3 لوسيلة، محترير ا 1
 .1 ، م198 م. ن، ص 2
 كاري الشّك هو من يشّك مرّة كّل ثال  صلوات. والوسواسّي من بلغت كارة الشّك عنده من الكارة حّ  وصلت إىل حالة مرضّية. 3
 .8 ، م200 م. ن، ص 4
 .200، ص1م. ن، ج 5
 ّك فيها ت الفريفة ت االعتناء به فيما إها مل يتجاوز اّّل، وعدم االعتناء مع التجاوز.اإلمام اخلامنئي دام ظله: حكم الشّك ت أقوال وأفعال النافلة حكم الش 6
 .1 ، م200 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 7
 م. ن. 8
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 به فهنا صوهللتان:   قد شكّ الصالة أو بعد االنتهاء منها أنّه قد أتا أصاًل  ا كان 
أنّه أتا بالركو  ومل يدةل ت فعل بعده فاقتا باه،   : إن كان ما أتا به مرّة ثانية هللكناً فصالته باطلة، كما لو شك  األولى

 .1 ّ علم بعد هلك أنّه قد أتا بالركو  فهنا تبطل الصالةي لزيادة الركن
  

 .2ري هللكيّن فصالته صحيحة: إن كان ما أتا به مرّة ثانية جزءاً غالثانية
  
لاو شااّك ت صااّحة مااا وقااع وفساااده فقاا  مل يلتفاات، كمااا لااو أتااا بااالركو  أو السااجود أو القااراءة وبعااد اإلتيااان بااذلك  -

 3.4شّك أنّه قد أتا  ا علا النحو الصحي  أم ال، يبين علا الصّحة
  

َّ في عدد الركعات  الش
 الشّك ت عدد هللكعات الصالة له صوهللتان:

 : أن يكون هلك ت الصالة الانائّية كالصب  والقصر أو الاالثّية كاملغرا، وهو مبطل للصالة مطلقاً أينما وقع.لىاألو 
  

 : أن يكون هلك ت الصالة الرباعّية، وفيه أحكام:الثانية
 :5ما ال ميكن عالجه وهو مبطل للصالة أبرزه -1
 أن يكون الشّك بس الركعة األوىل والاانية. -أ

 يكون الشّك بس الركعة الاانية وأّي هللكعة أةرى قبل إكمال السجدتس. أن -ا

                                                 
 .5 ، م201 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 م. ن. 2
 قفاء ما كان قابالً للتداهلل .اإلمام اخلامنئي دام ظله: الشّك بعد العمل ال يلعتىن به، وت صوهللة العلم بالبطالن جيع  3
 .3 ، م200 م. ن، ص 4
 م. ن. 5
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 1:2ما يمكن عالجه وهو في الجدول اآلتي -2
َّ  حالته العالج  صورة الش

يبني على الثالثةّ ويكمل صالتهّ ويأتي بركعة من قيامّ أو 
 3 - 2 بعد إتمام السجدتين  ركعتين من جلوس.

تهّ ويأتي بركعتين من قيام يبني على الرابعةّ ويكمل صال
 4 - 3 - 2  بعد إتمام السجدتين . ويقّدم القيام على الجلوس وركعتين من جلوسّ

 4 - 2  بعد إتمام السجدتين  يبني على الرابعةّ ويكمل صالتهّ ويأتي بركعتين من قيام.
يبني على الرابعةّ ويكمل صالتهّ ويأتي بركعة من قيام أو 

  ركعتين من جلوس.
 4 - 3  ي أّي موضع كانف

 .بسجدتّي السهو يبني على الرابعةّ ويكمل صالتهّ ويأتي
من السجدة   بعد رفع الرأس

 5 - 4 األخيرة

يهدم قيامهّ ويبني على الرابعةّ ويكمل صالتهّ ويأتي 
 5 - 4  حال القيام  ركعتين من جلوس. بركعة من قيام أو

التهّ ويأتي يهدم قيامهّ ويبني على الرابعةّ ويكمل ص
 5 - 4 - 3  حال القيام . وركعتين من جلوس بركعتين من قيام

يهدم قيامهّ ويبني على الرابعةّ ويكمل صالتهّ ويأتي 
 5 - 3  حال القيام  بركعتين من قيام.

 
 صالة االحتياط 

 وهي الصالة اّليت جيع علا الشاّ  أن يصّليها بعد الصالة املشكو  ت هللكعا ا.
  

 3لإها كانت هللكعة واحدة صوهلل ا: 
 النّية.  -أ

 تكبرية اإلحرام. -ا
 قراءة الفاحتة فق  إةفاتاً حّ  البسملة علا األحوط وجوباً. -ج

                                                 
 .202 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: ال يتحق  ا،ام السجدتس إال برفع الرأم من السجدة الاانية. 2
 .210، ص1حترير الوسيلة، ج 3
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 الركو . -د
 السجود. -ها
 التشّهد والتسليم. -و
  

تكاااون وإن كانااات هللكعتاااس فهاااي كصاااالة الصاااب  مااان دون قاااراءة الساااوهللة بعاااد الفاحتاااة. ولكاااّن البساااملة للفاحتاااة جياااع أن 
 إةفاتّية.

  
 أحكامها:

 صالة االحتياط واجبة ال جيوز تركها واستئناف الصالة من جديد. -
  
جيع اإلتيان بصالة االحتياط بعد التسليم مباشرة وبدون فصل، فلو فصل أو أتا باملنات فاألحوط وجوباً اإلتيان  ا  -

  ّ إعادة الصالة.
  
 .1ولو كانت هللكعتس ال يوجد قنوت ت صالة االحتياط، حّ   -
  

 سجدتا السهو
 صوهلل ما:

 .2النّية -أ
 السجود بعد النّية مباشرة، علا غري املقكول وامللبوم علا األحوط وجوباً. -ا
 هللفع الرأم من السجود، والسجود ثانية. -ج
 هللفع الرأم  ّ التشّهد والتسليم. -د
  

 :3موارد وجوبهما
 للكالم سهواً ت الصالة. -أ

 ان السجدة الواحدة وفوات  ّل تداهللكها.عند نسي -ا

                                                 
 .210، ص1حترير الوسيلة، ج 1
 .5 ، م214 م. ن، ص 2
 .214 ص ،1 م. ن، ج 3
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 .1عند نسيان التشّهد وفوت  ّل تداهللكه علا األحوط وجوباً  -ج
 عند التسليم ت غري  ّله علا األحوط وجوباً. -د
 عند الشّك بس الركعتس الرابعة واخلامسة بعد إكمال السجدتس لعلا حنو ما مر  معنا . -ها
  

 أحكامهما:
 ن ال جيوز تركهما.مها واجبتا -أ

 .2وقتهما بعد االنتهاء من الصالة مباشرة -ا
 من تركهما عمداً أ ، وال تبطل صالته وجيع اإلتيان  ما ما دامت احلياة. -ج
 من تركهما سهواً أتا  ما عندما يتذك ر وإن طال الزمن. -د
 جيع تكراهللمها بتكّرهلل املوجع. -ها
 .األحوط استحباباً التكبري قبلهما -و
األحوط استحباباً فيه الذكر املخصاوص أثنااء الساجود فيقاول لباسام اهلل وبااهلل، الساالم علياك أيّهاا النايّب وهللمحاة اهلل  -ز

 .3وبركاته 
  

 األجزاء المنسية
ال يلقفا من أجزاء الصالة املنسية إال  السجدة الواحدة، وكذلك التشّهد علا األحوط وجوباً، وهلك بعد االنتهااء مان 

، وال لتاجان ت القفاء إىل تكبري وتسليم، بل  ّرد هكار التشاّهد أو 4ة، وقبل اإلتيان بسجديّت السهو أو باملناتالصال
 .5السجود

                                                 
 تاط وجوباً بالتكراهلل.اإلمام اخلامنئي دام ظله: إها نسي السجدة والتشّهد معاً فاألحوط وجوباً تقدمي الساب  منهما ت الفوت، فتن مل يعلم الساب  منهما اح 1
 .4 ، م214، ص1حترير الوسيلة، ج 2
 .5 ، م214 ، ص1 م. ن، ج 3
 .3 ، م214 ، ص1م. ن، ج 4
 .1م ،212 ، ص1 م. ن، ج 5
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 تمارين
 أوّضح المصطلحات اآلتية: -1
 -----------------------------------------------------صالة االحتياط:  -
 -----------------------------------------------------سجدتا السهو:  -
  

 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -2
 ا كاري الشّك ت أصل الصالة عليه االعتناء بشّكه. 

  
 ا الوسواسّي ال يعتين بشّكه، وإن كان داةل الوقت. 

  
 ا لو شّك املكّلف ت صّحة ما وقع وفساده، مل يلتفت. 

  
 االاة من صالة املغرا ميكن عالجه. ا الشّك ت الركعة ال

  
 ا صالة االحتياط واجبة، ولكن جيوز تركها واستئناف الصالة من جديد. 

  
 ا تبطل صالة من أحد  بعد التسليم قبل صالة االحتياط. 

  
 ا تبطل صالة من شك بس الاانية والاالاة بعد اكمال السجدتس من الركعة الاانية. 

  
 و عمداً بطلت صالته. ا من تر  سجديت السه

  
 ا جيع سجود السهو عند نسيان التشّهد. 

  
 ا من شّك بعد ةروج الوقت ال شيء عليه. 

  
 ا تصّ  صالة من نسي سجدة واحدة ومل يتمكن من تداهللكها.
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 الدرس الحادي عشر: صالة الجماعة
 
 

 أهداف الدَّرس
 أن: على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس

 يتعّرف إىل شروط إمام صالة اجلماعة. -1
 يذكر شروط املقموم ت صالة اجلماعة. -2
 يبّس شروط صالة اجلماعة. -3
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 صالة الجماعة
وهااي ماان املسااتحّبات األكياادة ت الفاارائي وةصوصاااً اليوميّااة، ويتقّكااد اسااتحبا ا ت اجلهريّااة كالصااب  والعشاااءين، وهلااا 

 ثواا عظيم.
  

  شروط اإلمام
 .1: البلوغ: فال تصّ  الصالة مجاعة وهللاء الصغري غري البالغ ولو كان ممّيزاً أّوالا 
  

: العقل: فال تصّ  من امنون املطب ، وأّما من كان جنونه إدواهلليّاً فتّ ا تصاّ  مناه ت حاال إفاقتاه ماع اجتماا  ساائر ثانياا 
 .2الشروط

  
 .3ّياً إثين عشريّاً مؤمناً باألئّمة أمجعهم عليهم السالم: اإلميان: وهو أن يكون إمام اجلماعة إمامثالثاا 
  
جيااوز االقتااداء ت صاااالة اجلماعااة بقهاال السااان ة إن كااان ألجاال حفاااظ الوحاادة اإلسااالمّية، ولكااان ال جيااوز التكتّاااف ت  -

 .4الصالة إاّل إها كانت هنا  ضروهللة تقتفي هلك
  

 : طهاهللة املولد: فال تصّ  إمامة ابن الزنا.رابعاا 
  

: العدالة: وهي احلالة النفسانّية الباعاة دومااً علاا مالزماة التقاوى املانعاة مان اهللتكااا اّّرماات الشارعّية، ويكفاي خامساا 
 .5ت إحرازها حسن الظاهر الكاشف عنها

                                                 
 .274 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 م. ن. 2
 م. ن. 3
  .600 ، م171 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 4
 .561 ، م160 ، ص1 م. ن، ج 5
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 .1الةاملزاح الصادهلل من إمام اجلماعة أو أّي كالم ال يكون فالفاً للشر ، وال منافياً للمروءة ال يقدح ت العد -
  

 .2: الذكوهللة: ال تصّ  إمامة املرأة للرجل، أم ا إمامتها للنساء فال بقم بهسادساا 
  

: ساالمة مسااجده السابعة: فاال تصاّ  إماماة فاقاد أحاد املسااجد السابعة للواجاد هلاا، نعام ال يفار قطاع ماال إ اام سابعاا 
 القدم.

  
ر ج احلروف بشكل يعدُّه أهل اللسان أنّه قد أةارج احلارف بشاكله : سالمة نطقا ه: فال تصّ  اجلماعة وهللاء من ال خيل ثامناا 

 .3الصحي 
  

 شروط المأموم
 ااع نيّااة اجلماعااة عنااد املااقموم حااّ  تصااّ  صااالته، فلااو مل ينااو  االقتااداء بصااالة اجلماعااة فااال تصااّ  مجاعتااه، باال تقااع  -

 .4صالته فرادى
  
م، وأنّه يصاّلي وهللاء فاالن ماااًل، أو وهللاء هاذا الشاخإل الّاذي يعلام جيع حتديد اإلمام ت صالة اجلماعة من ق َبل املقمو  -

 .5عدالته، وإن كان ال يعرف اده
  
جيع وحدة إمام اجلماعة، بقن ينوي املصّلي االقتداء بتمام واحد، فاال تصاّ  صاالته ومجاعتاه إن ناوى االقتاداء بااثنس  -

 .6ماالً 
  

 شروط صالة الجماعة
موم علا اإلمام: أي ال يتقّدم موقف املقموم علا موقف اإلمام، بل األحوط وجوباً تقّةره عنه ولو : أن ال يتقّدم املقأّوالا 

 يسرياً.

                                                 
 .557 أجوبة االستفتاءات، م 1
 .595 ، م169 م. ن، ص 2
 .587 ، م166 ، ص1 م. ن، ج 3
 .3 ، م265 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 .3 ، م265 ، ص1 م. ن، ج 5
 م. ن. 6
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: مراعاااة املسااافة ت التباعااد بااس موقااف اإلمااام وموضااع سااجود املااقموم، حبيااث ال يكااون أكااار ماان ةطااوة متعاهللفااة، ثانيــاا 
 .1ضوكذلك األمر بس املقمومس أنفسهم من جهة الطول والعر 

  
: أن ال يعلو موقف اإلمام عن موقف املقمومس، بل جيع أن يكون موقف اإلماام مسااوياً ملوقاف املاقمومس أو أدىن ثالثاا 

منهم ت العلّو، أم ا علّو موقف املقموم عن موقف اإلمام أو موقف املقمومس فال إشكال فيه هللجاااًل ونسااًء، بشارط عادم  
  2.3كون العلّو مفر طاً وغري متعاهللف

 
: أن ال يكون هنا  حائل: بس اإلمام واملقمومس أو بس املقمومس أنفسهم إن كانوا هللجااًل، أم ا احلائل بس الرجاال رابعاا  

 .4والنساء ت صالة اجلماعة فال إشكال فيه، إال  بس النساء أنفسهن فتنّه ال يصّ  هلك
  

 أحكام صالة الجماعة
 .5اثنس لاإلمام واملقموم أن ال يقّل عدد اجلماعة عن  -
  
 .6جيع علا املقموم متابعة اإلمام ت األفعال، فال جيوز له التقّدم عليه بقّي فعل من األفعال -
  
لاو كاارب  املاقموم سااهواً قبال اإلمااام فهااو باخليااهلل، فتّمااا أن يكمال صااالته منفاارداً ويتّمهاا، أو يعاادل  اا إىل النافلااة ويتّمهااا  -

 .7الدةول ت اجلماعةهللكعتس،   يعاود 

                                                 
 .3 ، م265 ، ص1 حترير الوسيلة ، ج 1
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: اهللتفا  اإلمام الزائد عن املقداهلل املعفو عنه بالنسبة ملوقف املقمومس موجع لبطالن اجلماعة. 2
 .268 حترير الوسيلة، ص 3
 م. ن. 4
 .2 ، م265 ، ص1م. ن، ج 5
 .9 ، م272 ، ص1 م. ن. ج 6
 .10 م. ن، م 7
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إها تقاااد م املاااقموم علاااا اإلماااام ساااهواً، فتااااهللًة يكاااون التقاااّدم ت األجااازاء غاااري الركنياااة وأةااارى ت األهللكاااان ماااا عااادا تكبااارية  -
 .1ء عليه، وصح ت صالته ويتابع مع اإلمام اإلحرام، فتن كان ت األجزاء غري الركنية فال شي

  
كقن يرفع هللأسه من الركاو  قبال اإلماام، فاتن كاان اإلماام ال يازال هللاكعااً فعلياه العاودة إىل   أّما إها كان التقّدم ت األهللكان -

 الركو  وال تفّر الزيادة الركني ة ت هذه احلالة.
  
ء علياه، وكاذلك احلاال لاو حصال هاذا األمار  أّما إها هللفع اإلمام هللأسه من الركو ، فيتابع املقموم الصالة مجاعاة وال شاي -

هللكع وسجد قبل اإلمام، فتّن عليه العود إىل القيام أو اجللوم  ّ السجود والركو  مع اإلمام، وتصّ  صالته بالسجود أو 
 .2مجاعة

  
ال تتوقّااف صااّحة صااالة اجلماعااة علااا نيّااة اإلمااام هلااا، ولكاان إها أهللاد إمااام اجلماعااة أن ياادهلل  ففاايلة اجلماعااة وثوا ااا  -

 فيستحّع له قصد إمامة اجلماعة.
  
تحّمل اإلمام عن املاقموم ت صاالة اجلماعاة إال  القاراءة ت الاركعتس األولياس، أّماا كاّل األقاوال واألهكااهلل ت الصاالة ال ي -

 .3فتبقا واجبة علا املقموم
  
اد الصالة بس اإلمام واملقموم من جهة األداء والقفاء أو القصر والتمام أو الظهر والعصر، إها كان كّل  - ال يش ط احتِّ
هما يصّلي اليومّية، فيجوز ملن يصّلي القصر االقتداء  ن يصّلي ،اماً، وكذلك من يصّلي قفاء أن يقتدي  ن يصّلي من

األداء، وكااذا ماان يصااّلي الظهاار أن يقتاادي  اان يصااّلي العصاار، نعاام ال يصااّ  اقتااداء ماان يصااّلي اليوميّااة  اان يصااّلي غااري 
 4.5اليومّية كصالة اآليات أو العيد

                                                 
 .11 ير الوسيلة، محتر  1
 م. ن. 2
  .5 ، م271 م. ن، ص 3
 اإلمام اخلامنئي دام ظله: ال يصّ  االقتداء  ن يصّلي اليومّية احتياطاً بنية االحتياط. 4
 .1 ، م265 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
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 تمارين
 ـ أوّضح المصطلحات اآلتية:1
 ----------------------------------------------------------اإلميان:  -
 ----------------------------------------------------------العدالة:  -
  

 أمام التعابير اآلتية: أو  ـ أضع عالمة 2
مّيز. 

ل
 ا تصّ  الصالة مجاعة وهللاء الصغري امل

  
 تصّ  الصالة مجاعة من النساء بتمامة املرأة.  ا
  

 ا ال تصّ  الصالة مجاعة من بتمامة األعجمّي للعريّب. 
  

 ا ال تصّ  الصالة مجاعة من بتمامة فاقد أحد املساجد للواجد هلا. 
  

 ا يتحّمل اإلمام عن املقموم القراءات ت كّل الركعات. 
  

 ماعة واده. ا يش ط ت املقموم أن يعرف إمام اجل
  

 ا إها مل ينو  املقموم االقتداء بصالة اجلماعة، فصالته تقع فرادى. 
  

 ا يش ط احّتاد الصالة بس اإلمام واملقموم من جهة األداء. 
 

 ا جيوز العدول من االئتمام إىل االنفراد. 
  

 ـ ما هو الحكم فيما يأتي:3
 ----------------------------------------------إها كرّب املقموم قبل اإلمام سهواً: 

 ----------------------------------------إها هللفع املقموم هللأسه من الركو  قبل اإلمام: 
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 الدرس الثاني عشر: صالة المسافر
 
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن: 
 قصر ت الصالة.يعدِّد شروط ال -1
 لّدد قواطع السفر.  -2
 يتعّرف إىل أحكام صالة املسافر.  -3
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 1شروط القصر في الصالة
 :2جيع علا املسافر أن يقصر من الصالة الرباعّية، فتصري هللكعتس بداًل من أهللبع هللكعات ضمن الشروط التالية

  
 .3كلم إياباً   22.5هاباً وكلم ه  22.5كلم تقريباً بشكل امتدادّي، أو   45وهي  المسافة: -1
  

وهلاك باقن يناوي قطاع املساافة مان حاس اخلاروج، فمان لايي لاه مقصاد معاّس، وال يادهللي إىل  قصد قطع المسافة: -2
 أين سيصل، كمن ةرج للبحث عن ضالّته، فتنّه ال يقصر ت صالته ولو بلغ املسافة الشرعّية.

  
 آةر، فله صوهللتان:: فلو عدل أثناء سفره إىل مكان استمرار القصد -3

كلم ت الذهاا ومالها   22.5كلم امتداداً أو   45: أن يكون الباقي اّلذي عدل إليه مع ما قطعه سابقاً يساوي األولى
 ت اإلياا فهنا عليه القصر.

 
 : أن يكون الباقي املعدول إليه مع ما قطعه أقّل من املسافة الشرعّية فيتّم ت صالته.الثانية

  
 سفر مباحاً: فمن كان يسافر للقيام بعمل  ّرم مال قتل إنسان مؤمن بغري حّ  فتنّه يصّلي ،اماً.أن يكون ال -4

                                                 
 .639 ، م181 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
 .638 ، م181 ، ص1 م. ن، ج 2
 كلم.  22،5أقّل من  بشرط عدم كون الذهاا 3
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أن ال يتخاااّذ الساافر عماااًل لااه أو مقّدمااة لعملااه: كقبطااان الطااائرة وماّلحااي الساافن وسااائقي السااّياهللات والشاااحنات  -5
 م، ومااان بااادأ عملاااه حاااديااً علياااه أن يقصااار ت وغاااريهم، وكمااان يساااافر ليصااال إىل مكاااان عملاااه، فاااتّ م يتّماااون ت صاااال

 السفرين األّولس ويتّم بعد هلك.
  
 عدم قطع السفر بقحد القواطع اآلتية:  -6
 1.2الوصول أو املروهلل علا الوطن -أ
  
 .3أيّام ت مكان واحد 10العزم علا إقامة  -ا
  
 .4البقاء ثالثس يوماً م ّدداً ت نّية اإلقامة ت مكانو واحد -ج
  

 أحكام هاّمة:
 األحوط وجوباً علا طاّلا العلم ت اجلامعات واملداهللم وحنوها اجلمع بس القصر والتمام، وأداء الصوم وقفائه. -
  
من كان عمله ت السفر، إها كان ي ّدد إليه بنحاوو يصاد  علياه السافر للعمال عرفااً ولاو سافرة كاّل شاهر، علاا أن ال  -

رة أيّاااام ت مكااان واحاااد. فتنّااه يااتّم ت صاااالته ويصااوم ت مكااان العمااال ومكااان الساااكن يفصاال بااس سااافراته بالبقاااء عشاا
 ، فتن قطع هذا ال ّدد بتقامة عشرة أيّام ت مكان واحد فعليه أن يقصر ت السفرة األوىل بعدها.5والطري  بينهما

                                                 
 بال فر  بس الوطن األصلي واالختاهي. 1
 .657 ، م189 ، ص1أجوبة االستفتاءات، ج 2
 .647 ، م184 ، ص1م. ن، ج 3
 .672 ، م193 م. ن، ص 4
 .640 ، م182 ، ص1 م. ن، ج 5
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 :1لو عزم علا اإلقامة ت مكان واحد،  ّ عدل عن هلك فهنا ثالثة احتماالت -
 : أن يكون قد صّلا صالة هللباعّية ،اماً فيبقا علا التمام.ّولاأل
  

 : أن ال يكون قد صّلا صالة هللباعّية فيصّلي قصراً.الثاني
  

: أن يكون قد صّلا صالة هللباعّية ،اماً مع غفلته عن عزم اإلقامة، فيصّلي قصراً، وال ي   االحتياط االستحبايب الثالث
 .2باجلمع

  
كّلف ت مكان واحد م دِّداً بس اإلقامة فيه ومغادهللته، حبيث يستمّر ترّدده ثالثس يومااً فتنّاه ياتّم ت صاالته لو بَق َي امل -

 .3إبتداًء من اليوم الواحد والاالثس

                                                 
 .9 ، م259 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
  . 260 ، ص1 م.ن ج  2
 .673 ، م194 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج  3
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 تمارين
 أوّضح المصطلحات اآلتية: -1
 ---------------------------------------------------------املسافة:  -
 ------------------------------------------------------ّةإل: حّد ال   -
  

 أمام التعابير اآلتية: أو  أضع عالمة  -2
 ا جيع علا املسافر أن يقّصر من الصالة الاالثّية والرباعّية. 

  
 ا جيع علا املسافر التقصري إها كان فاهللاً من الزحف. 

  
 ويتّم صالته.  ا املسافر الذي ميّر ت وطنه يقطع سفره

  
 ا الطالع اجلامعّي الذي يسافر من أجل العلم يلتّم ت صالته. 

  
 ا إها نوى املسافر االقامة إثين عشر يوماً، يلتّم ت صالته. 

  
 ا إها صّلا املسافر ،اماً جلهله باحلكم، فصالته صحيحة. 

  
 ا السفر ألجل املعصية يوجع التقصري ت الصالة. 

  
 كم فيما يأتي:ما هو الح -3

 -----------------------------------كلم:   46من ةرج يبحث عن ضالّته، وقطع مسافة 
 --------------------------------------السائ  الذي عمله السفر، وسافر للمرّة الاانية: 

 ----------------------------يوماً:  30املكّلف الذي ي ّدد ت اإلقامة ت مكان واحد أكار من 
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 الدرس الثالث عشر: صالة االيات والقضاء
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل صالة اآليات وكيفّية إقامتها. -1
 يبسِّ مواهللد وجوا صالة القفاء وأوقا ا. -2
  يبسِّ وقت وكيفّية صالة القفاء. -3
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 صالة اآليات
 :1هي واجبة عند حدو  إحدى هذه األموهلل

 كسوف الشمي ولو جزئّياً.  -1
 ةسوف القمر ولو جزئّياً أيفاً. -2
 الزلزال. -3
 كّل آية فّوفة عند غالع النام كالري  السوداء أو اخلسف.  -4
  

  كيفيـّة صالة اآليات
 ت وسجدتان.صالة اآليات مؤّلفة من هللكعتس، ت كّل هللكعة مخسة هللكوعا

  
 ، وهي علا الشكل التايل:2وهلا كيفّيتان

 :األولى
 النّية. -1
 
 تكبرية اإلحرام. -2
 
 يركع مخي مرّات بعد أن يقرأ قبل كّل هللكو  الفاحتة مع سوهللة. -3
 
 السجود. -4
  

 وبعد االنتهاء من الركعة األوىل يقوم للاانية ويفعل كما فعل ت األوىل.
  
 التشّهد. -5
  
 سليم.الت -6

                                                 
 .710 ، م207 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
 .711 م. ن، م 2
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 :الثانية
،  ّ يقرأ قبل كّل هللكو  بعفاً آةار 1وهي مال األوىل إاّل أنّه يقرأ قبل الركو  األّول الفاحتة مع آية واحدة من سوهللة أةرى

من تلك السوهللة بدون الفاحتة حّ  ينهيها قبل الركو  اخلامي. وعندها ال يكون هنا  قراءة لسوهللة الفاحتة إاّل مرّة ت كّل 
 يفعل ت الركعة الاانية كما فعل ت الركعة األوىل  ّ يتشّهد، ويسّلم. هللكعة،  ّ 

  
  وقت صالة اآليات

صالة الكسوف واخلسوف أداوها من حس بدء اآلية إىل حس الشرو  ت اإلجنالء، ولو أّةر عنه أتا  ا بنّية القربة  -1
 .2املطلقة إىل ،ام االجنالء

  
 .3ى  ع املبادهللة إليها بعد التمّكن من أدائها فوهللاً، ولو أّةر أتا  ا بنّية األداء مطلقاً صالة الزلزلة واآليات األةر  -2
  

  أحكام صالة اآليات
 .4تتكّرهلل صالة اآليات بتكّرهلل موجبها -1
  
 .5يستحّع فيها اجلماعة واجلهر بالقراءة -2
  
 .6ّتصل  اإّّنا  ع صالة اآليات فق  علا من كان ت بلد اآلية والبلد امل -3
  
 إّن ما ينطب  من أحكام وشروط علا الفرائي اليومّية ينطب  هنا أيفاً لمن  -4

                                                 
 ّية عليها.اإلمام اخلامنئي دام ظله: باعتباهلل عدم ثبوت كون البسملة جزءاً من كّل سوهللة فيما عدا الفاحتة، فاألحوط وجوباً عدم ترتيع آثاهلل اجلزئ 1
 .3 ، م192 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 2
 م. ن. 3
  .714 ، م208 ، ص1 االستفتاءات، جأجوبة  4
 .12 11 ، م194 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 5
 .712 ، م208 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 6
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 .1الطهاهللة واإلباحة وغري هلك 
  
 من مل يعلم باآلية إاّل بعد إنتهائها فله حالتان: -5
  
 :2إن كانت زلزااًل أو آية فّوفة، فهنا صوهللتان -أ

 مباشرة باآلية فيجع عليه إتيا ا.األوىل: أن يعلم  ا ت الوقت املّتصل 
  

 الاانية: أن يعلم  ا بعد الوقت املّتصل باآلية فال جيع عليه اإلتيان  ا، وإن كان األحوط استحباباً هلك.
  
 :3إن كانت كسوفاً أو ةسوفاً، وهنا صوهللتان -ا

 ء عليه. : أن يكون جزئّياً فال شياألولى
 

 فاء.: أن يكون كّلّياً فعليه القالثانية
  

 صالة القضاء
جيااع قفاااء الصااالة اليوميّااة الّاايت فاتاات عاان عمااد أو سااهو أو جهاال، وال جيااع علااا الصاايّب أن يقفااّي مااا فاتااه قباال  -

غما عليه، إها مل يكن اإلغماء بفعله
ل
 .4تكليفه، وال علا امنون، وال علا امل

  
غماا عليااه إها كااان اإلغمااء بفعلااه علااا األحااوط الناائم جيااع أن يقفااي ماا فاتااه ماان الصالوات أثناااء نومااه، وكااذلك امل -

 .5وجوباً 
  
لاو بلااغ الصاايّب أو أفااا  امنااون واملغمااا عليااه، ومل يبااَ  ماان الوقات إال مقااداهلل هللكعااة واحاادة ولااو مااع التاايّمم وجااع عليااه  -

 .6األداء، وإاّل يقفي هذه الصالة

                                                 
 .10 ، م194 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .713 ، م208 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 2
 .7 ، م192 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 3
 .223 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 4
 م. ن. 5
 .1 ، م222 م. ن، ص 6
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لكمااا لااد  ت باادايات البلااوغ  أو جلهاااة  مجيااع الصاالوات الّاايت تصااّلا حااال اجلنابااة أو أّي حااد ، ولاااو عاان جهاال -
 .1بطالن الغسل أو الوضوء جيع قفاوها

  
 وقت صالة القضاء

 .2ال  ع الفوهللية ت القفاء بل هو واجع موّسع ما دام العمر، إها مل يعترب  اوناً ومسا ة ت أداء التكاليف -
  
فاار، ويصااّلي ت الساافر مااا فااات ت احلفاار ،اماااً، جياوز قفاااء الفاارائي ت كااّل وقاات، ماان لياال أو  اااهلل أو سافر أو ح -

 . 3"يقضي ما فات كما فاتويصّلي ت احلفر ما فات ت السفر قصراً، أي "
  
 .4لو كان ت أّول الوقت حاضراً وت آةره مسافراً أو بالعكي، فالعربة حبال الفوت، أي آةر الوقت -
  
 .5لصلوات الفائتةالنوافل والصلوات املستحّبة ال تعترب قفاًء عن ا -
  
لااو علاام أّن عليااه إحاادى الصاالوات اليوميّااة ماان غااري تعيااس، يكفيااه قفاااء صااب  ومغاارا، وأهللبااع هللكعااات بقصااد مااا ت  -

 .6الذّمة. هذا إها كان حاضراً، أّما إها كان مسافراً فتنّه يقيت  غرا، وهللكعتس بقصد ما ت الذّمة
  
قداهللها فيجوز له اإلكتفاء بالقدهلل املتيّقن. كما لو شّك بقن الفائت عشر إها علم املكّلف بفوات صلوات، ومل يعلم م -

صاالوات أم مخااي عشاارة، فيجااوز ت هااذه احلالااة االكتفاااء بعشاار صاالوات، وإن كااان األحااوط اسااتحباباً اإلتيااان باااخلمي 
 .7الباقية

                                                 
 .527 524 523 ، م150 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 1
  .223 ص 1 حترير الوسيلة، ج 2
 .5 ، م224 ، ص1م. ن، ج 3
 م. ن. 4
 .525 أجوبة االستفتاءات، م 5
 .9 ، م225 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 6
 .10 ، م226 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 7
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اً فائتاااة نفاااي الياااوم علاااا ال جياااع تقااادمي صاااالة القفااااء علاااا الفريفاااة، بااال األحاااوط اساااتحباباً تقااادمي الفائتةةصوصااا -
 .1الفريفة، كتقدمي قفاء الصب  علا صالة الظهر من نفي اليوم

  
 كيفيـّة صالة القضاء

إها تعّددت الفوائت، فاألحوط استحباباً تقدمي الساب  علا الالح ، أّما ما يعترب فيه ال تيع ت أدائه شرعاً، كالظهرين 
 2.3والعشاءين من نفي اليوم فيجع فيه ال تيع

  
 ويوجد طريقتان لقفاء الصلوات الفائتة وهي:

 .4: أن يقفي كّل يوم بيومه علا حنو الصالة اليومّيةاألولى
: أن يصااااّلي كاااّل فااارض عاااادداً معّينااااً  ّ يصااااّلي الفااارض الااااااّن، ماااع مراعااااة ال تيااااع الّاااذي هكرناااااه باااس الظهاااارين الثانيـــة

 .5والعشاءين

                                                 
 .13 ، م227 ، ص1حترير الوسيلة، ج 1
 ا شرط هكرّي.اإلمام اخلامنئي دام ظله: إها قّدم ت القفاء  ا خيالف ال تيع بس املرتّبتس، فتن كان جاهاًل عن قصوهلل فال يعيد، وال تيع بينهم 2
 .8 ، م225 م. ن، ص 3
 .529 ، م151 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 4
 .530 م. ن، م 5
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 تمارين
 تعابير اآلتية:أمام ال أو  ـ أضع عالمة 1

 ا  ع صالة اآليات عند حصول األعاصري. 
  

 ا تتكّرهلل صالة اآليات بتكّرهلل املوجع. 
  

 ا يستحّع أداء صالة اآليات مجاعة. 
  

 ا تتقّلف صالة اآليات من هللكعتس وعشرة هللكوعات. 
  

 ا لو أّةر أداء صالة الزلزلة، أتا  ا بنّية القفاء. 
  

 وف، أتا  ا بنّية القربة املطلقة. ا لو أّةر أداء صالة الكس
  

 ا  ع الفوهلليّة ت القفاء. 
  

 ا ال جيع تقدمي صالة القفاء علا الفريفة. 
  

 ا ال جيع علا النائم قفاء ما فاته أثناء نومه. 
  

 ا من ثبت بطالن وضوئه جيع عليه القفاء. 
  

 ما هو الحكم فيما يأتي: -2
 ------------------------------------جود ت بريوت: حصل زلزال ت البقا ، واملكّلف مو 
 ---------------------------------------------علم باخلسوف الكّلي بعد انتهائه: 
 --------------------------------------------علم بالكسوف اجلزئّي بعد انتهائه: 
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 معروف والنهي عن المنكرالدرس الرابع عشر: أحكام األمر بال
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل مفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -1
 لّدد شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -2
 يعدِّد مراتع األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال تيع. -3
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 تعريف المعروف والمنكر
: هو عباهللة عن األعمال الصاحلة اّليت أمرنا اهلل تعاىل  ا كالصالة والصيام واخلمي، واجلهاد وصلة الرحم، وبّر المعروف

 الوالدين، والصد ، واألمانة وغريها.
  

: هااو عباااهللة عاان األعمااال القبيحااة الّاايت  اناااا اهلل تعاااىل عنهااا كالكااذا والغيبااة، والفااراهلل ماان الزحااف، وعقاااو  والمنكــر
 الوالدين، واإلساءة إىل النام، وشبهها.

  
 وجوب األمر والنهي

، 1األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان كفائّيان علا كّل املكّلفس، وال يسق  هذا الوجوا إاّلَ إها قام به اآلةرون
ــــى اْلَخْيــــِر َويَــــْأُمُروَن بِــــالْ قااااال تعاااااىل: ﴿ ــــَتُكْن ِمــــْنُكْم ُأمَّــــة يَــــْدُعوَن ِإَل ََ ُهــــُم َوْل ــــ َهــــْوَن َعــــِن اْلُمْنَكــــِر َوُأولَِ  َمْعُروِف َويـَنـْ

 .2﴾اْلُمْفِلُحونَ 
  

 أهميـّة األمر والنهي
مها من أشارف الفارائي الدينيّاة وأعظمهاا، ووجو ماا مان ضاروهلليّات الادين، ومنكاره ماع االلتفاات إىل لوازماه وااللتازام باه 

 .3ةاهللج عن مّلة املسلمس
  

:  ال تزال أّمتي بخيـر مـا أمـروا بـالمعروِف ونهـوا عـن المنكـِر وتعـاَونوا علـى ليه وآله وسلمعن هللسول اهلل صلا اهلل ع
ََ نُزِْعت منهم البركاِت وُسلَِّط بعضهم على بعٍض   البرِّ والتقوىّ فإذا لم يفعلوا ذل

                                                 
 .2 ، م463 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 .104سوهللة آل عمران، اآلية  2
 .462 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 3
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 .1"ولم يكْن لهم ناصر  في األرِض وال في السماءِ 
  

ليبغُض المؤمَن الضعيَف اّلذي ال ديَن لهّ فقيل: وما المـؤمن الضـعيُف الّـذي ال  :  إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ووهللد عنه أيفاً 
 .2دين له؟ قال: اّلذي ال ينهى عن المنكر 

  
هذه األمهّّية البالغة هلذه الفريفة، إّّنا كانت ألّن اإلساالم شارّ  األمار بااملعروف  ادف صايانة اإلساالم، وحراساة امتماع 

حناااراف، فعااان طريقهماااا تاااتّم عمليّاااة تبلياااغ الرساااالة ملااان جيهلهاااا، وتاااتّم هداياااة الفااااّل، ويرشاااد اإلساااالمّي مااان الفاااالل واال
اإلنساان إىل فعال اخلاري، وتااتّم مكافحاة الشاّر والفسااد، وتنمااو هللوح اليقظاة واحلاذهلل ت األّماة  اااه أّي شااّه أو غرياع عاان 

 .3هللسالتها أو فكرها
  

 شروط وجوب األمر والنهي
 :4ملعروف والنهي عن املنكر علا كّل مكّلف، إها توّفرت الشروط التالية ع فريفة األمر با

: فاجلاهل اّلذي ال يعرف املعروف وال املنكر ال جيع عليه األمر والنهي، بال هاو حباجاة العلم بالمعروف والمنكر -1
 5.6إىل من يقمره وينهاه

 
 7.8ثّران ت اآلةر، ال جيع عليه األمر وال النهيفلو علم املكل ف بقّن أمره أو  يه ال يؤ  احتمال التأثير: -2

                                                 
 ..462 ، ص1 حترير الوسيلة، ج 1
 م. ن. 2
 .1065 ، م321 ، ص1 أجوبة االستفتاءات، ج 3
 .1058 ، م118 م. ن، ص 4
 عرف هلك أيفاً ومع هلك خيالف عمداً وبال عذهلل شرعي...اإلمام اخلامنئي دام ظله: جيع أن يكون اآلمر والناهي عاملاً باملعروف واملنكر، وعاملاً بقّن الفاعل ي 5
 .1060 ، م119 ، ص1 م. ن، ج 6
 ت حّ  هلك الشخإل.اإلمام اخلامنئي دام ظله: إّنا جيع علا املكّلف املبادهللة إىل األمر والنهي فيما إها احتمل تقثري األمر باملعروف والنهي عن املنكر  7
 م. ن. 8
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 أمن الفرهلل. -3
  
 .1اإلصراهلل علا املعصية: فلو علم املكل ف أّن العاصي تر  املعصية ولن يعود إليها، ال جيع عليه األمر أو النهي -4
  

  مراتب األمر والنهي
ل من مرتبة إىل أةرى مع حصاول الغارض مان املرتباة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر مراتع ودهللجات، ال جيوز االنتقا

 الدانية، وهذه املراتع علا الشكل التايل:
  

 :2اإلنكار بالقلب -1
وياتّم هلاك مان ةاالل إظهااهلل االنزعااج القلايّب مان فعاال املنكار، ولاه أمالاة عديادة، كتظهااهلل كراهياة فعلاه بتغمايي العينااس 

 واخلروج من داهلله وما إىل هلك.وإعراض الوجه والعبوم، أو هجره وتر  موّدته 
  

 :3اإلنكار باللسان -2
ويتّم هلك من ةالل الكلمة الطّيبة والقول اللّس والوعظ واإلهللشاد وبيان الاواا والعقاا واخلوف من اهلل، فتن مل ينزجر 

 .عن فعل املنكر، جيوز االنتقال إىل غلظة القول، والتشديد، والتهديد، والوعيد إها كان هلك نافعاً 
  

 :4اإلنكار باليد -3
إها علم املكّلف أو اطمقن بقّن املطلوا ال لصل باملرتبتس السابقتس، جياوز االنتقاال إىل هاذه املرتباة، ماع التقكياد علاا 
أّن يكااون الفاارا  اادف اإلصااالح والتقديااع، ولاايي التشااّفي أو االنتقااام، إضااافة إىل وجااوا االقتصاااهلل علااا الفاارا 

 الغرض، وعدم وصول هلك إىل دهللجة اجلرح أو القتلي ألنّه من فتص اتاخلفيف اّلذي لصل به 

                                                 
 .470 ، ص1 حترير الوسيلة، ج  1
 .1 ، م476 م. ن، ص 2
 .1 ، م477 ، ص1 م. ن، ج 3
 .1 ، م480 م. ن، ص 4
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 .1اإلمام عليه السالم أو نائبه ت غيبته
  

مالحظة: ليي ألحد تكّفل األموهلل السياسّية كتجراء احلدود، والقفائّية واملاليّاة إاّل اإلماام علياه الساالم أو نائباه ت زمان 
 .2الغيبة

  
 3آداب األمر النهي

 يكون اآلمر باملعروف كالطبيع املشف  اّلذي يعاجل مريفاً. أن -1
  
 أن يكون ت إنكاهلله لطف وهللمحة علا العاصي ةاّصة واألّمة عاّمة. -2
  
 أن جيّرد اآلمر نّيته وقصده هلل تعاىل وملرضاته. -3
  
ة نفسانّية أحبّاه اهلل تعااىل أن ال يرى اآلمر نفسه منز هة عن الشوائع فيتعاىل علا املذنع، فقد يكون للمذنع صف -4

 هلا وإن أبغي عمله، ويكون اآلمر أو الناهي بعكسه.

                                                 
ملسؤولس املختصّس ت القّوات اإلمام اخلامنئي دام ظله: ت ظّل احلكومة اإلسالمّية يقتصر علا األمر والنهي باللسان، أّما املّراتع األةرى منهما فتقع علا عات  ا 1

  االنتظامّية والقفائّية.
  .1 ، م480 ، ص1 رير الوسيلة، جحت 2
 .14 ، م480 م. ن، ص  3
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 تمارين
 ـ أوّضح المصطلحات اآلتية:1
 ---------------------------------------------------------املعروف:  -
 ----------------------------------------------------------املنكر:  -
  

 أمام التعابير اآلتية: أو  ع عالمة ـ أض2
 ا األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان كفائّيان. 

  
 ا جيع تعّلم شرائ  األمر باملعروف والنهي عن املنكردون مواهللد الوجوا. 

  
 ا ال يش ط ت اآلمر والناهي العدالة. 

  
 ا اجلاهل الذي ال يعرف املعروف جيع عليه األمر به. 

  
 و علم املكّلف أّن العاصي تر  املعصية، سق  وجوا النهي. ا ل
  

 ا ال جيوز االنتقال من مرتبة إىل أةرى مع حصول الغرض من املرتبة الدنيا. 
  

 ا ال جيوز استخدام وسيلة الفرا، وإن كان  دف اإلصالح والتقديع. 
  

 ا جيوز للمكلف إجراء احلدود دون الرجو  إىل أحد. 
  

 لنهي إن علم املكّلف أّن  يه غري مؤثّر. ا ال جيوز ا
  

 ا جيوز النهي مع العلم بقنّه يسبِّع له الفرهلل. 



 

 128 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


