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  املقدمة
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم          
احلمد هللا محدًا دائًام أبدًا، كام هو أهله ومستحقه، وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز 

ضـني، جالله، وصلوات اهللا عىل سفرائه يف العاملني، وخلفائه يف الساموات واألر
 .حممٍد وأهل بيته الطيبني الطاهرين، صلوات اهللا عليهم أمجعني
 قـد مجعتهـا مـن ،وبعد، هذه جمموعة من املطالب املفيـدة واملواضـيع املهمـة

مضامني آيات الكتاب الكريم، وأحاديـث الـسنّة الـرشيفة، ومـن أهـم الكتـب 
: أهم العبـادات فيام يتعلـق بـأقدمها بني يدي القارئ الكريمواملصادر املختلفة، 

للـدنيا واآلخـرة،  أن تكـون ذات فائـدة جليلـة راجيـاً ، الصالة، الصوم، احلـج
وان الفـصل ونظمتها عىل فصول، لتكون كّل جمموعة من هذه الفوائد حتـت عنـ

 .طالع عليها واالستفادة منهااملناسب هلا، ليسهل اال
جة احل األعظم وقد أهديت هذا العمل املتواضع إىل الساحة املقدسة لوّيل اهللا

ــه، وعّجــل اهللا تعــاىل فرجــه الــرشيفاملنتظــر،  ــال رضــاه،صــلوات اهللا علي   ، آمــًال أن ين
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 سائًال املوىل القدير أن جيعله ذخرًا يل وهلم يـوم ال ،وإىل والدّي وأوالدي الكرام
 . الصالحلينفع فيه إّال العم

 نيالغرر امليـام، وبمحّمد رسوله الكريم، وعرتته عّز وجلوبعد االستعانة باهللا 
 : أقولصلوات اهللا عليهم أمجعني
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 :وهذا الفصل يتضّمن بيان أمور
  فضل الصلوات اليومية: األمر األول

ما عن أيب محزة الثاميل : روي فيها روايات كثرية اخرتت منها أمهها، منهاوقد 
  أقبـل عـىل النـاس عليه الـسالم  علياً إنّ >:  يقولام السالمعليهسمعت أحدمها : قال
 ة آية يف كتاب اهللا أرجى عندكم؟أيّ : فقال

َ  إِن  { :فقال بعـضهم ُ  ال اهللا  ْ  يَغْفِر َ  أَن ِ  يُشْرَك ُ  بِه َ  ما وَيَغْفِر ْ  ذلِكَ  دُون ُ  لِمَن . ١}يَشاء
 .اهاحسنة، وليست إيّ : عليه السالم فقال

ْ {: وقال بعضهم َ  وَمَن ْ ي ْ  سُوءاً  عْمَل ْ  أَو ُ  يَظْلِم ِ  ثُم   نَفْسَه َ  يَسْتَغْفِر ِ  اهللا  َ  يَجِد  غَفُـوراً  اهللا 
 .حسنة وليست إياها: عليه السالم قال. ٢}رَحيماً 
َ  يا{: بعضهم قالو َ  عِبادِي َلى أَسْرَفُوا ال ذين ْ   ع َنْفُسِهِم ْ  تَقْنَطُوا ال أ ِ  مِن ِ  رَحْمَة  إِن   اهللا 

 َ ُ  اهللا  نُوبَ  يَغْفِر ُ  جَميعاً  الذ  ِن ه َ  إ ُ  هُو ُ  الْغَفُور  وليـست حسنة: عليه الـسالم قال .٣}الر حيم
 .إياها

َ {: بعـضهم وقال َال ذين ْ  فاحِشَةً  فَعَلُوا إِذا و َلَمُوا أَو ْ  ظ َنْفُسَهُم َ  ذَكَرُوا أ َاسْتَغْفَرُوا اهللا   ف
                                                 

 .٤٨سورة النساء، اآلية .  ١
 .١١٠سورة النساء، اآلية .  ٢

 .٥٣سورة الزمر، اآلية .  ٣
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 ْ ْ  لِذُنُوبِهِم ُ  وَمَن نُوبَ  يَغْفِر ُ  إِال   الذ   .إياها وليست حسنة: عليه السالم قال .١}اهللا 
 ال: قـالوا املسلمني؟ معرش يا لكم ما: عليه السالم فقال ،الناس أحجم ثمّ : قال
 .يشء عندنا ما واهللا

 كتـاب يف آية ىأرج: يقول وآلـه عليه اهللا صّىل  اهللا رسول سمعت: عليه السالم قال
ِ { اهللا َقِم َأ َ   و الة ِ   الص  ِ   طَرَيفَ َ   الن هار ُل َ   فاً وَز ِ   مِن َ   الْحَسَناتِ   إِن    الل يْل ي ئاتِ   يُذْهِبْن   ذِكْرى  ذلِكَ   الس 

 َ اكِرين ِلذ   ليقـوم أحـدكم نّ إ ونذيراً  بشرياً  باحلق بعثني والذي ،عيلّ  يا: وقال ،٢}ل
 ينفتْل  مل وقلبه بوجهه اهللا استقبل فإذا الذنوب، حهرجوا عن فتساقط وضوئه إىل
 الـصالتني بـني شيئاً  أصاب نإف ،هأمّ  ولدته كام ءيش ذنوبه من وعليه صالته عن
 .اخلمس الصلوات عد حتى ذلك مثل له كان

 بـاب عـىل جـارٍ  كنهـر تـيمّ أل اخلمـس الـصلوات منزلة امإنّ  ،عيلّ  يا: قال ثمّ 
 مخـس النهـر ذلـك يف اغتسل ثمّ  ،درن جسده يف كان لو أحدكم ظنّ  فام ،أحدكم

 اخلمـس الـصلوات واهللا فكـذلك ن؟در جـسده يف يبقـى أكان ،اليوم يف اتمرّ 
 .٣<تيمّ أل

 وجـّل  عـزّ  اهللا إىل األعامل أحّب >: عليه السالمومنها ما روي عن اإلمام الصادق 
 .٤<السالم عليهم األنبياء وصايا آخر وهي ،الصالة

                                                 
 .١٣٥سورة آل عمران، اآلية .  ١

 .١١٤ورة هود، اآلية س.  ٢

 .٣٤٦: ٥، تفسري جممع البيان ٧٤ ح١٦١: ٢تفسري العيايش .  ٣
 .٤٤٥٤ ح٣٨: ٤ عنه وسائل الشيعة ٢ ح٢٦٤: ٣الكايف .  ٤
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 فريـضة وصـالة ، فيهـا ومـا الـدنيا من أفضل حجة>: عليه السالموروي عنه 
 .١<حجة ألف من أفضل

 وألـف حجـة ألف اهللا عند تعدل فريضة وصالة>: عليه السالمه ويف أخرى عن
 .٢<متقبالت مربورات عمرة

 عمـود فإهنـا الـصالة يف اهللا اهللا>: عليـه الـسالمومنها ما روي عن أمرياملؤمنني 
 .٣<دينكم

 أن رسه مـا اهللا جـالل مـن يغـشاه ما املصيل يعلم لو>: عليه السالموروي عنه 
 .٤<سجوده من رأسه يرفع
 ، الـصالة الـدين عمـود إن>: صّىل اهللا عليه وآله عن النبّي عليه السالموي عنه ور
 تـصح مل وإن ،عمله يف نظر تصحّ  نإف ،آدم ابن عمل من فيه ينظر ما أول وهي

 .٥<عمله بقية يف ينظر مل
 ةمرضـا وفيهـا الـدين، رشايع من الصالة>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 

 يـامن،إو وهـدى املالئكـة، حـب وللمصيل األنبياء، منهاج يوه ،وجل عزّ  الرّب 
 عـىل وسـالح للـشيطان، وكراهة للبدن، وراحة الرزق، يف وبركة املعرفة، ونور

                                                 
 .٩٥٣ ح٢٤٠: ٢هتذيب األحكام .  ١
 .٣٤ ح٢٧: ١ عنه وسائل الشيعة ١٤٧٨ ح٦٩٤: أمايل الطويس.  ٢

 .٤٧ خ٧٦: ٣هنج البالغة .  ٣
 . يف ضمن احلديث األربعامئة٦٣٢: اخلصال.  ٤
 .٩٣٦ ح٢٣٧: ٢هتذيب األحكام .  ٥
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 اآلخـرة، إىل الـدنيا مـن للمـؤمن وزاد لألعامل، وقبول للدعاء، وإجابة الكافر،
 ملنكر وجواب جنبه، حتت وفراش قربه، يف وأنس املوت، ملك وبني بينه وشفيع
 وجهـه، عـىل ونـوراً  ،رأسـه عـىل تاجـاً  املحرش عند العبد صالة وتكون ونكري،
 ونجاة ،جاللـه جّل  الرّب  وبني بينه ةوحجّ  النار، وبني بينه وسرتاً  بدنه، عىل ولباساً 
 العـني، حلـور مهـوراً  و للجنـة، ومفتاحـاً  الرصاط، عىل وجوازاً  النار، من لبدنه
 وهتليـل تـسبيح الـصالة نّ أل العليا الدرجة إىل لعبدا يبلغ بالصالة .للجنة وثمناً 

 .١<ودعوة وقول وتقديس ومتجيد وتكبري وحتميد
 يف قـام هـو إذا ؛خـصال ثالث للمصيل>: عليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

 أعنـان مـن عليه الرب ويتناثر السامء، أعنان إىل قدميه من املالئكة به تحفّ  صالته
 مـا ينـاجي مـن املـصيل يعلـم لو: ينادي به ٌل موكّ  وملك رأسه، مفرق إىل السامء
 .٢<انفتل

                                                 
 .٧٢: ، وباختصار واختالف يف األلفاظ يف جامع األخبار١١ ح٥٢٢: اخلصال.  ١
 .٦٣٦ ح٢١٠: ١من ال حيرضه الفقيه .  ٢



)١٣( 

 
 
 

  حقيقة الصالة: األمر الثاين
و أاعلم أهيا القارئ الكريم أّن كّل عمل عبادّي يقوم بـه اإلنـسان مـن قـول 

، وحّتى سبحانهفعل حّتى يزكو ويرتفع، وحّتى حيىض فاعله بالقبول التاّم عند اهللا 
اجلسيمة والدرجات العظيمـة، لكامل، وحيصل عىل اآلثار ينال الثواب اجلزيل ا

 إّنام يريد من اإلنـسان أن يـأيت بحقيقـة عّز وجّل أن حيّقق فيه حقيقته، فإّن اهللا جيب 
ولغرض حتقيـق ذلـك البـّد مـن تـوّفر . العبادات وليس جمّرد ظاهرها وهيكلها

 :فأركان حقيقة الصالة هي ما ييل .١أركان حقيقة العبادة
 املاّدة واهليكل:  األولالركن
عمل هيكل، ولكّل قـوٍل مـاّدة، فالبـّد أن تـصدر األفعـال واألقـوال فلكّل 

، فاألقوال واألذكار الـصالتية جيـب أن سبحانهبصورة صحيحة مطابقة ألمر اهللا 
، تكون حسب قواعد القراءة وخمارج احلـروف واحلركـات اإلعرابيـة والبنائيـة

ن أيضًا بصورة صحيحة كام أمر اهللا هبا، وهـذه واحلركات الصالتية جيب أن تكو
 .مدونة ومفصلة يف الرسائل العملية

                                                 
راجع الكتب املؤّلفة يف الصالة وأرسارها، كـأرسار الـصالة للمـريزا جـواد امللكـي التربيـزي، .  ١

 .فة الصالة للشيخ الكوراين، وغريمها مع اختصار وترصف وزيادةوفلس
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 حضور القلب والتوجه إىل املعاين: الركن الثاين والثالث
فكّلام كان توجه اإلنسان وحضور قلبه أكثر كانت النتيجة املستفادة من ذلـك 

ل عـن معانيهـا، عظم، فمن يقرأ األذكار واآليات وهو غافأالذكر وتلك العبادة 
 .ومل يكن حارض القلب فيها فال يستحق عليها شيئًا من الثواب

 .١< دعاء قلٍب ساهٍ عّز وجّل ال يقبل اهللا >: صّىل اهللا عليه وآلهفقد روي عن النبّي 
 قلب من دعاءً  يقبل ال اهللا أن واعلموا>: صّىل اهللا عليه وآلـهوروي يف أخرى عنه 

 .٢<غافل
 .٣< دعاء قلب الهعّز وجّل ال يقبل اهللا >: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

 بظهر دعاءً  يستجيب ال وجّل  عزّ  اهللا إن>: عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٤<باإلجابة استيقن ثم بقلبك فأقبل دعوت فإذا ،ساهٍ  قلٍب 

 افيهـ الرجل حيرض ال صالة إىل اهللا ينظر ال>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٥<بدنه مع قلبه

ِ {: تعاىلوقد قال  َقِم َأ َ  و الة ، فمن كان غـافًال يف صـالته ال يكـون ٦}لِذِكْري الص 
                                                 

 .٣٦٧: ٤من ال حيرضه الفقيه .  ١
 .١٧٣: ٧٤بحار األنوار .  ٢
 .٢ ح٤٧٣: ٢الكايف .  ٣
 .هنا زائد مقحم< بظهر قلب>: أّن الظهر يف قوله: ويف اهلامش. ١ ح٤٧٣: ٢الكايف .  ٤
 .٢٦٢: ٣جامع السعادات .  ٥

 )تفسري شّرب . (أي لتذكري فيها، أو لذكري خاصة ال تشوهبا لغريه. ١٤ية سورة طه، آ.  ٦
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 .١عّز وجّل مقيًام للصالة لذكر اهللا 
 حيـدث ومل ركعتـني صّىل  من>: صّىل اهللا عليه وآلهوبعكس ذلك روي عن النبي 

 .٢<ذنوبه له اهللا غفر الدنيا أمور من بيشء نفسه فيهام
 قد يقتيض لطفه وكرمه أن ال حيرم هذا عّز وجـّل  مفاد الروايات، ولكن اهللا هذا

الذاكر والعابد الغافل عن ذكره وعبادته من مقداٍر من الثـواب ولـو عـىل جمـرد 
إّنـه :  اهللا أو ذكـر اهللا، ولكـن يقـالاإّنه دع: النية األوىل، ولكن مثل هذا ال يقال

 ذكٍر أو علم له صورة وله روح، فالـصورة تلّفظ بألفاظ الذكر والدعاء، ألّن كّل 
هي األلفاظ واهليكل وهو الركن األول، والروح هي املعاين وهي الركن الثـاين، 
وهي من صفات القلب، وقائمة به، فمن قرأ الدعاء أو الذكر وكان قلبـه غـافًال 
عنه فدعاؤه أو ذكره صورة بال روح، وعبادته كأّهنا جسد بال حياة، وهذا الركن 

 .م من الركن األول، فقد حتصل العبادة بدون الركن األول وال عكسأه
وعىل كّل حال، من جيد نفسه غري متمكن من التوجه الكامل واحلضور التـام 
فال يرتك العمل لعدم فائدته، بل يعمله كذلك، ويرجو اهللا ويطلب منه بإخالٍص 

 الذكر والعبـادة، وإحلاٍح أن يكمل له عبادته، ويرزقه درجة احلضور والتوجه يف
ويسعى جاهدًا لتحقيق ذلك والوصول إليه، وهذا العمل عىل نقصه ال خيلو من 

 .فائدة، فعىل األقل أنه مسقط للواجب، فال يكّلف بإعادة صالته
 

                                                 
 .٢٦١: ٣جامع السعادات .  ١
 .٤١ ح٢٤٩: ٨١بحار األنوار .  ٢
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 اإلخالص: الركن الرابع
، وال يكـون للعبـد تعـاىلن تكون العبادة والذكر بنية خالصة لوجـه اهللا أوهو 

 مجيع عباداته وأذكاره، بل يف مجيـع حركاتـه وسـكناته إّال اهللا باعٌث وال حمّرٌك يف
، ألّن الضامئم التي تقـارن العمـل وتـشوبه إّمـا أن تكـون حمرمـة يف سبحانه وتعاىل

نفسها ومفسدة للعمل أيضًا كالرياء، وإّما أن تكـون حمبطـة للثـواب كالُعجـب، 
 .عثًا تامًا للعملوإّما أن تكون مقّللة للثواب كحب السمعة إذا مل يكن با

، ولكن انـضّمت إىل هـذه النيـة عّز وجـّل فإذا كان العمل باعثه التقّرب إىل اهللا 
. خطرٌة أخـرى مـن اخلََطـرات الـشيطانية خـرج عملـه عـن دائـرة اإلخـالص

فــاإلخالص إذن هــو ختلــيص العمــل عــن مجيــع الــشوائب كثريهــا وقليلهــا، 
 من قـصد أّي ، خالياً سبحانه واملخلص هو من يكون عمله ملحض التقّرب إىل اهللا

 .يشٍء آخر
ِيَعْبُدُوا إِال   أُمِرُوا وَما{: قال اهللا تعاىل َ اللّٰ  ل َ  ̅ه ُ  مُخْلِصين َ  لَه ين  .١}الد 

فاإلخالص رشط يف صحة العبادة وقبوهلا، وإنه يف حد نفسه يعترب من أفضل 
 .العبادات

 .٢<بادة اإلخالصأفضل الع>: ، قالعليه السالمفقد روي عن اإلمام الباقر 
 عـىل وجـّل  عـزّ  اهللا يعبـدون الناس  إنّ >: عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

                                                 
 .٥سورة البينة، اآلية .  ١

 .٣٥٠: تنبيه اخلواطر.  ٢
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)١٧( 

 الطمـع، وهـو احلرصـاء عبادة فتلك ثوابه، يف رغبة يعبدونه فطبقة: أوجه ثالثة
 أعبـده ولكنـي رهبة، وهي العبيد، عبادة فتلك النار من خوفاً  يعبدونه وآخرون

وَهُمْ مِنْ فَـزٍَع {: وجـّل  عـزّ  لقوله ، مناأل وهو الكرام، ةعباد فتلك وجّل  عزّ  له حباً 
 َ ونَ اللّٰ {: وجـّل  عزّ  ولقوله ،١}يَوْمَ ٍِذ آمِنُون ْتُمْ تُحِب  ُن  يُحْبِـبْكُمُ  هَ فَـات بِعُو ̅قُلْ إِنْ ك

ُ ̅اللّٰ   .٣<اآلمنني من كان وجّل  عزّ  اهللا هأحبّ  ومن اهللا، هأحبّ  اهللا أحّب  فمن ،٢}ه
ّبًا هللا هي بإخالص تام، وأعىل درجات اإلخالص أن يكون العمل فالعبادة ح

ملحض وجه اهللا تعاىل، دون توقع أّي غرٍض، سواٌء يف الدنيا أو يف اآلخرة، وهـو 
إخالص الصّديقني، وال يتحقق إّال للذين دأبوا عىل حمّبة اهللا تعـاىل، واسـتفرغوا 

 .اهلّم بعظمته وجالله، وكان كّل ّمههم رضا موالهم
وأدنى درجات اإلخالص أن يكون العمل بقصد حتـصيل الثـواب واملنـافع 
الدنيوية واألخروية، والتخّلص من العذاب، ومقتىض هذه النّية عدم اسـتحقاق 

 مـنهم مثـل هـذه  يقبُل ،ه هلممن لطفه ورمحته بعباده وحبِّ  يشٍء عليها، ولكّن اهللا
 .ن العمل واجباً النّية ويعطيهم ما أّملوا، ويسقط عنهم الواجب إن كا

 الصدق: الركن اخلامس
بأن يكون اإلنـسان صـادقًا يف أفعالـه وأقوالـه، بـأن تكـون أعاملـه اخلاّصـة 

 .وسجاياه ومجيع تّرصفاته مطابقًة ملعاين عبادته وذكره ودعائه
                                                 

 .٨٩سورة النمل، اآلية .  ١
 .٣١سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .٦٥ ح٩١: أمايل الصدوق.  ٣
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)١٨( 

 لشخصه فهو غري تاّم تعاىل يف صالته ويف قلبه تعظيم غري اهللا تعاىلفمن ركع هللا 
ُ {: ثلم حقيقة صالته، ومن قالالصدق يف ركوعه فتن ِي اكَ نَسْتَعين ِي اكَ نَعْبُدُ وَإ ، ١}إ

وهو يف بعض سلوكه يعبد هوى نفسه، ويستعني بغري اهللا فهو غري تاّم الصدق يف 
ِلهَهُ هَـواهُ وَ أَضَـل هُ {: سبحانههذا الذكر، وينطبق عليه قول اهللا  َيَْت مَنِ ات خَذَ إ َأ َفَر أ

َلى̅اللّٰ  ْ  هُ ع َيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰ {: تعاىل، وقوله ٢}مٍ  عِل نِ ات بَعَ هَواهُ بِغ هِ إِن  ̅وَمَنْ أَضَل  مِم 
ِ ̅اللّٰ  ال ِ ̅هَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظ  َ م  .٣}ين

: صـّىل اهللا عليـه وآلـهوأّما الصادق يف هذا الذكر فينطبق عليه ما روي عن النبّي 
ُ  {: ]العبد[إذا قال > ِي اكَ نَعْبُد اي يعبـد، صـدق عبـدي إّيـ:  وجـّل عـزّ  قـال اهللا }إ

 .٤< من خالفه يف عبادته يل يغبطه كلُّ  عبادته ثواباً ىله عألثيبنّ أشهدكم 
  اخلشوع:الركن السادس

واالسـتكانة لـه،  ، تعـاىلما ذكروه يف مقّومات حقيقة الصالة من التعظـيم هللا 
ْلَحَ {: تعـاىلقال . هواهليبة من جالله وعظمته، والوقار والسكينة، واخلشوع ل َف قَدْ أ

 ْ َ ̅ال َ  ال ذينَ هُمْ يف * مُؤْمِنُون  .٥} صَالتِهِمْ خاشِعُون

                                                 
 .٥سورة فاحتة الكتاب، اآلية .  ١

 .٢٣سورة اجلاثية، اآلية .  ٢

 .٥٠سورة القصص، اآلية .  ٣

 .٣ ح٢٢٦: ٨٩بحار األنوار .  ٤
 .٢ ـ ١سورة املؤمنون، اآلية .  ٥
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)١٩( 

َبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعاً {: وقال تعاىل يف مقام املدح ونَ لِْألَذْقانِ ي : ، أي١}وَيَخِر 
 . وتواضعًا لهتعاىلخيّرون ويسقطون عىل وجوههم ُسّجدًا تذّلًال وخضوعًا هللا 

 .٢<ال عبادة كاخلشوع>: عليه السالمد روي عن أمرياملؤمنني فق
 عـزّ  ليخشع الرجل يف صالته فإنه من خـشع قلبـه هللا>: عليه السالم هوروي عن

 .٣<ء خشعت جوارحه فال يعبث بيشوجّل 
 حسن الظن باهللا: الركن السابع

الرجاء إىل فضل اهللا ورمحته وقبوله، ويتحقق ذلك عـن طريـق حـسن الظـن 
 .باهللا

العبادة اخلالصة أن ال يرجـو إّال رّبـه، >: عليه السالمفقد روي عن أمرياملؤمنني 
 .٤<وال خياف إّال ذنبه

والرجاء حيصل من معرفة مجال اهللا وعفوه وكرمه، ونعمه التي ال ُحتـىص مـع 
 .اطالعه عىل مساوئ عبده

 تعاىلاحلياء من اهللا : الركن الثامن
، واخلجـل مـن عـّز وجـّل ألدب مـع اهللا استـشعار التقـصري واجلفـاء وسـوء ا

الذنوب، وما جتّره هذه احلالة مـن التـّرضع والبكـاء الناشـئ عـن اخلـوف مـن 
                                                 

 .١٠٩سورة اإلرساء، اآلية .  ١

 .٥٣١: عيون احلكم واملواعظ.  ٢
 . يف ضمن حديث األربعامئة٦٢٨: اخلصال.  ٣

 .٣٩٤٥ ح١٩٩: م ودرر الكلمغرر احلك.  ٤
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)٢٠( 

الــذنوب ومــن اجلفــاء، وهــي حالــة ينبغــي لإلنــسان أن يــستغّلها إن حــصلت 
 .للوصول إىل املطلوب واستجابة الدعاء

ودمعـت  ،١ جلـدكإذا اقـشعرَّ >: عليـه الـسالمفقد روي عن اإلمـام الـصادق 
 .٢<كعيناك، فدونك دونك، فقد قصد قصدُ 

خذ هذه احلالة والزمها فهي دونك وقريبـة منـك، فهـو : فدونك دونك، أي
إّمـا عـىل البنـاء : وقـصد قـصدك.  والتكريـر للمبالغـة،إغراء بلزوم هذه احلالة

 فيكون ، أو عىل البناء للمفعول، فقد ُقِصَد قصدك، وهو األوىل،للفاعل يف قصد
ألن املفعول املطلق ال يكـون إّال ( بعد أن كان مفعوالً مطلقًا بًا للفاعلقصدك نائ

، فيكون املعنى إذا ظهرت تلـك العالمـات يف نفـسك فعليـك بطلـب )منصوباً 
 فقد أقبل اهللا عليـك بالرمحـة، وتوّجـه ،احلاجات، واالهتامم يف الدعاء للمهامت

 .٣قضاء احلاجةنحوك لإلجابة، أو أقبلت املالئكة إليك بالشفاعة يف 
 من األركان أّنه ينبغي للعبـد أن يـصّيل صـالة وأضافوا هنا إضافة إىل ما ذكر

 ألّن اهللا ،دد التوبة واإلنابة واالستغفارع احلياة فيها أو عقيبها، وأن جيع، يودّ دّ مو
ِن ما{:  يقولسبحانه ُ  إ ل َتَقَب  ُ اللّٰ  ي َ  ̅ه َ  مِن مـن ، وأن يبذل جهده يف احلذر ٤}الْ̅مُت قين

مكائد الشيطان ومزالقه يف إدخال الشوائب املخّلة واملنافية لإلخالص، وإشغال 
                                                 

 .وهي حالة االضطراب الناشئة من الرهبة واخلوف.  ١
 .٨ ح٤٧٨: ٢الكايف .  ٢
 .٣٨ ـ ٣٧: ١٢هامش الكايف عن مرآة العقول .  ٣
 .٢٧سورة املائدة، اآلية .  ٤
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)٢١( 

الفكر وإبعاده عن الصالة وعـن التوجـه وحـضور القلـب، إضـافة إىل التـزين 
باملالبس النظيفة الطاهرة البيضاء، والتخّتم باليمني، واالستياك مـصداقًا لقولـه 

ْ  خُذُوا{: تعاىل َتَكُم ين َ  ز  .١}مَسْجِدٍ  ُ    عِنْد
ظهر مما تقّدم أّن الثواب اجلزيل، واآلثار اجلـسيمة يف الـدنيا واآلخـرة التـي ف

تضّمنتها الروايات، فيام يتعّلـق بـسمّو الـنفس وسـعادهتا احلقيقيـة الناجتـة عـن 
كاهنـا املتقدمـة، ال رالصالة املكتوبة إّنام هي من آثار حقيقـة الـصالة املتقّومـة بأ

قيقة، فهذه الصالة احلقيقية هي املعّرب عنها يف الروايات، صورهتا املجردة عن احل
واملوصوفة بأّهنا قربان كّل تقي، وأّهنا معراج املؤمن، وأّهنا زينة اإلسالم، وركـن 
اإليامن، وعمود الدين، ورساج قلب املؤمن، وبراءة املؤمن من النار، وأّهنا خـري 

 .٢الدنيا واآلخرة
 الـصالة إىل املـصّيل  قام إذا>:  أّنه قاله السالمعليي عن اإلمام الصادق وا رممو
 ونـاداه املالئكة به توحفّ  ،األرض أعنان إىل السامء أعنان من الرمحة عليه نزلت
 .٣<انفتل ما الصالة يف ما املصيل هذا يعلم لو: ملك

 من  زلت وال التفتَّ  ما تناجي ومن إليك ينظر من تعلم لو>: وروي يف أخرى
                                                 

 .٣١سورة األعراف، اآلية .  ١

، وفلـسفة )لطبعـة النجفيـةا( فـام بعـد ٣٢٣: ٣راجع الكتب األخالقية أمثال جامع الـسعادت .  ٢
الصالة للشيخ الكوراين، وأرسار الصالة للشيخ جواد امللكي التربيزي، وغريهـا، مـع اختـصار 

 .وترصف وزيادة
 .٤ ح٢٦٥: ٣الكايف .  ٣
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)٢٢( 

 .١<أبداً  موضعك
يف بيـان حقيقـة الـصالة يف  قـّدس ّرسه بحر العلـوم يقد أحسن السيد مهدول

 :منظومته الفقهية
ـــالِ  ـــك باخلـــضوع واإلقب   علي

 

ـــالِ   ـــوال واألفع ـــة األق   يف مجل
 

  ٢والـصدق يف النّيـة واإلخبــاِت 
 

ـــــصالةِ   ـــــة ال ـــــا حقيق   فإّهن
 

ــُل  ــا ُيْقَب ــا م ــد هب ــيس للعب   ول
 

ـــُل     إّال الـــذي كـــان عليـــه ُيقبِ
 

  وع والتخـــّضعِ وصــلِّ باخلــش
 

ـــاملوّدعِ   ـــّليت ك ـــن إذا ص   وك
 

  واســتعمِل الوقــار والــسكينهْ 
 

ــهْ   ــَد املكنون ــِرض املقاص   واستح
 

ـــدُ  ـــه تفنِّ ـــوٍل ب ـــن ق ـــاك م   إي
 

ـــدُ   ـــواك تعب ـــٌد هل ـــت عب   فأن
 

ــــستعنيُ  ــــاك ن ــــج يف إّي   تله
 

ــــستعنيُ   ــــَري اهللا ت ــــت غ   وأن
 

   حسُن ما َعَلـنْ ينعى عىل الباطنِ 
 

  َسنْ مــا أقــبح القبــيح يف زيٍّ َحــ 
 

ْن له البـاطَن فـوق الظـاهرِ    َحسِّ
 

  واعبده بالقلـب التقـّي الطـاهرِ  
 

ــتغفرِ  ــْب واس ــه وأنِ ــْب إلي   وت
 

ــــالتفّكرِ   ــــَة ب ِد الطاع ــــدِّ   وس
 

ـــذليلِ  ـــِل ال ـــام املاث ـــم قي   وق
 

ــلِ   ــِك اجللي ــدي املل ــني أي ــا ب   م
 

  واعلــْم إذا مــا قلــَت مــا تقــوُل 
 

  ٣وَمْن تنـاجي ومـن املـسؤوُل؟ 
 

                                                 
 .٥ ح٢٦٥: ٣الكايف .  ١
 .هو اخلشوع والتّرضع: اإلخبات.  ٢

 .ن هـ حتت عنوان جوامع السن١٤٠٥؛ طبعة قم ١٥: الدرة النجفية.  ٣



)٢٣( 

 
 
 

  الطريق إىل حتقيق حقيقة الصالة: الثاألمر الث
 :ذكر العلامء أّن الطريق إىل حتصيل حقيقة الصالة إّنام يتحّقق بأمور

 معرفة أسـباب األركـان املتقّدمـة حلقيقـة الـصالة، وحماولـة كـسبها :األول
 .وحتصيلها
 قّلة األكل، فإّن كثرة األكل والشبع من أهّم أسباب قساوة القلب التي :الثاين

 عن اهللا عّز وجّل، وتقّرب من الشيطان، ومتنع مـن صـفاء القلـب والفكـر ُتبعد
 كيـف >: عليـه الـسالماملطلوب يف الصالة طلبًا مؤكدًا، فقد روي عن اإلمام عـيل 

 .١<الشبع يستديم من فكرة تصفو
 اختيـار املكـان اخلـايل عـن الـشواغل واملـسموعات، واملظلـم عـن :الثالث

ه وفكـره بـام يـسمعه مـن املـسموعات ويـراه مـن املنظورات، لئّال ينـشغل قلبـ
 .املرئيات
 يف غري أوقـات الـصالة، فقـد روي عـن تعاىل االستمرار عىل ذكر اهللا :الرابع

 الـذكر بـدوام قلبـه عمـر من، والقلوب حياة الذكر يف>: عليه السالمأمرياملؤمنني 
 .٢<اجلهر و الرس يف أفعاله حسنت

                                                 
 .٨١٥٥ ح٣٦٠: غرر احلكم ودرر الكلم.  ١
 .٣٦٥٨ و ٣٦٤٣ ح١٨٩: غرر احلكم.  ٢
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)٢٤( 

 مـن الـدروس خمتـاراتكتـاب يف  الكـالم عـن موضـوع ذكـر اهللا تفصيلو
 .األخالقية
معرفة جالله وعظمته، وأّن الـصالة دعـوة و تعاىل حتصيل معرفة اهللا :اخلامس

 معرفته صحت من>: عليه الـسالمروي عن أمرياملؤمنني من اهللا تعاىل ملالقاته، فقد 
 .١<مهته و نفسه الفاين العامل عن انرصفت

. ل القلب عن الصالة التعّلق بحطام الدنياوإّن من املعلوم أّن من أهّم ما ُيشغ
 عـّز وجـّل  عن موضوع معرفـة اهللا ت تكّلمالقدسيةلقطات يف املعارف يف كتاب و

 .بيشء من التفصيل
 تفريغ القلب من حّب الدنيا ومتعّلقاهتا واالهـتامم بـام فيهـا، فإّهنـا :السادس

َي هَا يا{: تعـاىلملهية عن العبادة والذكر، كام قال  َ ال   أ ْ  ال آمَنُوا ذين ُلْهِكُم ْ  ت  وَال أَمْوالُكُم
 ْ ْ  أَوْالدُكُم ِ  عَن ِ اللّٰ  ذِكْر ْ  ̅ه ْ  وَمَن َأُول ِكَ  ذلِكَ  يَفْعَل ُ  ف َ  هُم  .٢}الْخاسِرُون

 يعمـي الـدنيا حـّب  فـإنّ  الدنيا فارفض>: عليه الـسالموروي عن أمرياملؤمنني 
 .٣< ...ويبكم ويصم

ة إّال بإخراج حّب الدنيا من القلـب، فـام فال تتم األمور املقّومة حلقيقة الصال
 .جعل اهللا تعاىل لرجٍل من قلبني يف جوفه

 موضوع حب الدنيا بيشء ذكرت  من الدروس األخالقيةخمتاراتكتاب ويف 
                                                 

 .٢٣٨٨ ح١٣٦: غرر احلكم.  ١

 .٩سورة املنافقون، اآلية .  ٢

 .٢٣ ح١٣٦: ٢الكايف .  ٣
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)٢٥( 

 .يلصمن التف
صـلِّ >: صـّىل اهللا عليـه وآلـه نّية إقامة صالة مودع، فقد روي عن النبّي :السابع

 .١<...صالة فقل هذه آخر صلوايت من الدنيا صالة موّدع، فإذا دخلت يف ال
 هنا ليس املقصود منهـا القـول الظـاهري وإّنـام هـو القـول البـاطني )قل(و

الذهني، فإذا فعل املصّيل ذلك، فـسيجّره هـذا الفعـل وهـذه النيـة إىل اخلـشوع 
 .واخلضوع يف صالته

الته حتامل قويٌّ يف أن تكون صالته هذه هـي آخـر صـواجلدير بالذكر أن اال
 عليها، فام أكثر أسباب املوت، وإّنه يـأيت فجـأة، تعاىلويوّدع الدنيا هبا، ويلقى اهللا 

لذا نرى الذين يف جبهـات القتـال، والـذين هـم يف سـجون الطواغيـت يف أتـّم 
اخلشوع واخلضوع يف صلواهتم وعباداهتم، ألهنم يشعرون بقـرب املـوت مـنهم 

 .واحتامل نزوله هبم يف كّل حلظة
 قبيل الـصالة ليكـون العبـد مـن  االستغفار والتوبة دائًام، وخصوصاً :الثامن

ِن ما{: تعاىلاملتقني، وقد قال اهللا  ُ  إ ل َتَقَب  ُ اللّٰ  ي َ  ̅ه َ  مِن  موضوع ذكرت و.٢}الْ̅مُت قين
 . بيشء من التفصيل من الدروس األخالقيةخمتاراتكتاب االستغفار والتوبة يف 

فإّن قساوة القلـب تبعـد عـن  ،تي تقّيس القلباالبتعاد عن األمور ال: التاسع
اهللا، وتقّرب من الـشيطان، وُتـشغل القلـب عـن العبـادة، ومتنعـه مـن الـصفاء 
املطلوب فيها، وهي من األمراض الروحيـة اخلطـرية التـي البـّد مـن معاجلتهـا 

                                                 
 .٤٢٤٤ ح١٠٤: ٤مستدرك الوسائل .  ١

 .٢٧سورة املائدة، اآلية .  ٢
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)٢٦( 

نكسار، فقد روي يف احلديث  الرّقة واالوإزالتها بإزالة أسباهبا، ليحصل لإلنسان
كتـاب  أسباب قـساوة القلـب يف ذكرت و.١<قلوهبم املنكرسة عند أنا>: القديس
 . من الدروس األخالقيةخمتارات
االستمرار عىل الطهارة، فإّهنا نورانية يف القلب تقّرب العبـد مـن اهللا : العارش

، وتبّعده عن الشيطان، وتوجب قبول األعـامل واسـتجابة الـدعاء، لـذا عّز وجـّل 
عليـه قّدمات الواجبة للصالة، فقد روي عن اإلمام الرضـا ُجعلت الطهارة من امل

 بني قام إذا طاهراً  العبد ليكون بالوضوء أمر إنام>: يف عّلة وجوب الوضوء السالم
 مـع والنجاسة، األدناس من نقياً  أمره، فيام له مطيعاً  إياه مناجاته عند اجلبار يدي
 اجلبـار يـدي بـني للقيام دالفؤا وتزكية النعاس، وطرد الكسل، ذهاب من فيه ما

...>٢. 
َ اللّٰ  إِن  {: تعاىلوقال  َ  يُحِب   ̅ه َ  وَيُحِب   الت و ابين رين  .٣}الْ̅مُتَطَه 
َ {: تعاىلوقال  ُ ̅اللّٰ و ْ  يُحِب   ه َ ̅ال رين ه   .٤}مُط 

 اسـتوجب الوضـوء فأحـسن توضـأ مـن>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٥<األكرب اهللا رضوان

                                                 
 .١٢٣: منية املريد.  ١
 .٢٥٧: ١ عن علل الرشائع ٢٥٣: ٣جامع السعادات .  ٢
 .٢٢٢سورة البقرة، اآلية .  ٣

 .١٠٨سورة التوبة، اآلية .  ٤

 .٨٥٢ ح٣٥٢: ١مستدرك الوسائل .  ٥
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)٢٧( 

 ،ونجاسة خبث كل عنه اهللا خيرج العبد تطهر إذا>: صّىل اهللا عليه وآلهه وروي عن
 .١<أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج الوضوء فأحسن توضأ من نّ إو

فإذا كان مستمّرًا عىل الطهارة فسيكون مـؤهًال لتحقيـق حقيقـة الـصالة بـام 
 .الشيطان والبعد عن تعاىلُحتدث الطهارة يف نفسه من الصفاء والقرب من اهللا 

إن شـاء اهللا احلـديث حـول موضـوع الكـون عـىل يف األمر الـسابع وسيأيت 
 .بيشء من التفصيلالطهارة 

وأختتم حديثي حول حقيقة الصالة بذكر ما ورد يف األجر اجلزيل والثـواب 
العظيم للصالة املستكملة ألجزائها ورشائطها وأركان حقيقتهـا، كـام روي عـن 

عـّز إذا توّجه املؤمن إىل مصّاله ليصّيل قال اهللا >:  قالمعليه الـسالاإلمام العسكري 
يا مالئكتي، أال ترون إىل عبدي هذا قد انقطع عن مجيـع اخلالئـق :  ملالئكتهوجّل 

 . وأّمل رمحتي وجودي ورأفتي؟ أشهدكم أين أخّصه برمحتي وكرامايت،إيلّ 
يـا :  ملالئكتـهتعـاىلوأثنـى عـىل اهللا قـال اهللا < اهللا أكـرب>: فإذا رفع يديه وقـال

ن يكون يل رشيك أو شـبه أعبادي، أما ترونه كيف كّربين وعّظمني ونّزهني عن 
ي من اإلرشاك يب؟ أشهدكم أين سأكّربه ئأو نظري، ورفع يده وتّربأ عام يقوله أعدا

وأعّظمه يف دار جاليل، وأنّزهه يف متنزهات دار كرامتي، وأبّرئه مـن آثامـه ومـن 
 .ومن نرياهناذنوبه، ومن عذاب جهنم 

فقـرأ فاحتـة < بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم، احلمـد هللا رب العـاملني>: قـالفإذا 
أما ترون عبـدي هـذا كيـف تلـذذ بقـراءة :  ملالئكتهتعاىلالكتاب وسورة قال اهللا 

                                                 
 .٨٤٧ ح٣٥٨: ١مستدرك الوسائل .  ١
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)٢٨( 

اقـرأ يف جنـاين وارق يف : كالمي؟ أشهدكم يا مالئكتي ألقولّن لـه يـوم القيامـة
د كّل حرف درجـة مـن ذهـب، ودرجـة مـن درجايت، فال يزال يقرأ ويرقى بعد

فضة، ودرجة من لؤلؤ، ودرجة من جوهر، ودرجة من زبرجد أخرض، ودرجـة 
 .من زمرد أخرض، ودرجة من نور رّب العزة

يا مالئكتي، أما تـرون كيـف تواضـع جلـالل :  ملالئكتهتعاىلفإذا ركع قال اهللا 
 .عظمتي؟ أشهدكم ألعظمنّه يف دار كربيائي وجاليل

أما ترون يا مالئكتـي كيـف :  ملالئكتهتعـاىلع رأسه من الركوع قال اهللا فإذا رف
أرتفع عن أعدائك كام أتواضع ألوليائك وأنتصب خلدمتك؟ أشهدكم يا : يقول

 .مالئكتي ألجعلّن مجيل العاقبة له، وألصّريّنه إىل جناين
 يا مالئكتي، أمـا تـرون كيـف تواضـع بعـد:  ملالئكتهتعاىلفإذا سجد قال اهللا 

وإن كنت جليًال مكينًا يف دنياك فأنا ذليل عنـد احلـق إذا ظهـر : ارتفاعه، وقال يل
 .يل؟ سوف أرفعه باحلق، وأدفع به الباطل

أما ترونـه كيـف يا مالئكتي، : تعاىلفإذا رفع رأسه من السجدة األوىل قال اهللا 
وإين وإن تواضعت لك فسوف أخلط االنتـصاب يف طاعتـك بالـذل بـني : قال

 يديك؟
أمـا تـرون عبـدي هـذا كيـف عـاد إىل :  ملالئكتهتعاىلفإذا سجد ثانية قال اهللا 

 .التواضع يل؟ ألعيدّن إليه رمحتي
يا مالئكتي، ألرفعنّه بتواضعه كام ارتفـع إىل : تعاىلفإذا رفع رأسه قائًام قال اهللا 

 .صاليت



 الطريق إىل حتقيق حقيقة الصالة: األمر الثالث/ الفصل األول

)٢٩( 

 األول  حتى إذا قعد للتـشهد،ثّم ال يزال يقول اهللا ملالئكته هكذا يف كّل ركعة
يا مالئكتي، قد قىض خدمتي وعباديت، وقعـد يثنـي : تعاىلوالتشهد الثاين قال اهللا 

 ،عّيل ويـصّيل عـىل حمّمـد نبّيـي، ألثنـّني عليـه يف ملكـوت الـساموات واألرض
 .وألَُصّلّني عىل روحه يف األرواح

د ـ وآِل حمم: ـ أي عندما يقول يف صالته عليه السالمفإذا صّىل عىل أمرياملؤمنني 
يا عبدي، ألُصّلّني عليك كام صّليت عليـه، وألجعلنّـه شـفيعك كـام : قال اهللا له

 .استشفعت به
 .١<فإذا سّلم من صالته سّلم اهللا عليه وسّلم عليه مالئكته

                                                 
 .٤٢ ح٢٢١: ٧٩ عنه بحار األنوار ٢٣٩: تفسري اإلمام العسكري عليه السالم.  ١



)٣٠( 

 
 
 
 

  أهم معاين األذكار واحلركات الصالتية: األمر الرابع
 معـاين األذكـار تقّدم يف بحث أركان حقيقة الصالة أّن من مجلتها التوّجـه إىل

واألفعال، لذا وجب عّيل أن أبّني أهم ما ذكره العلامء من هـذه املعـاين، بـصورة 
 .١موجزة

وهي ركن من أركان الصالة تبطـل الـصالة برتكهـا  :تكبرية اإلحرام: أوالً 
 :وهي تتضّمن أموراً عمدًا أو سهوًا، 

وهـو التـّربي مـن  روي يف معنـاه ـ رفع اليدين حماذيًا لُألذنني، وينوي به ما١
 .ه املرشكون، ومن آثامه وذنوبهرشاك وما يقولاإل

 أكـرب مـن أن تعـاىل ـ قول اهللا أكرب، وينـوي مـا ُذكـر يف معنـاه وهـو أّن اهللا ٢
: عليه الـسالمروي عن اإلمام الصادق . ُيوصف، وأكرب من أن ُيتوهم أو يشار إليه

 .٢<كربيائه وند والثرى العىل الساموات بني ما فاستصغر كربت فإذا>
                                                 

ارهـا كـأرسار الـصالة للمـريزا جـواد امللكـي التربيـزي، الكتب املؤلفة يف أفعال الصالة وأرس.  ١
 ٣٤١: ٣وفلسفة الصالة للشيخ عيل الكوراين حفظه اهللا، والكتب األخالقية كجامع الـسعادات 

 .، مع اختصار وترصف وزيادة)الطبعة النجفية(فام بعد 
 . عن مصباح الرشيعة٢٣٠: ٨١بحار األنوار .  ٢



 أهم معاين األذكار واحلركات الصالتية: األمر الرابع/ فصل األولال

)٣١( 

 وإّنام سّميت تكبرية اإلحـرام ،وقد ذكروا أّن التكبري رمز لعظمة اهللا وجربوته
 مـنت حـرم مـا ال جيـوز فعلـه متملا روي أّن حتريم الصالة بالتكبري، أي أّهنا إذا 

منافيات الصالة، بمعنى أّنك بأدائها تدخل يف حـرم الـصالة، وتـسمى بتكبـرية 
ة إن هبا افتتاح الصالة وال تفتح الصالة إّال هبا، وينبغـي االفتتاح للروايات القائل

، سـبحانهأن يستويل عليك شـعور اخلـضوع واخلـشوع والتـصاغر أمـام عظمتـه 
ــه  ــذهن والفكــر عــن األفكــار ســبحانهواالنقطــاع إلي ــري ال والوســاوس  وتطه

أن يكـون الدنيا التي تبعد اإلنسان عـام جيـب بمتعلقات واهلواجس والعالقات 
 .ال التكبريعليه ح
 ألداء حّق العبودية تعاىلوينوى به معناه وهو املثول بني يدي اهللا : القيام: ثانياً 

واستجالب خريات الربوبّية، واالستيناس به تعاىل، والوقوف يف مقـام اخلـوف 
 .والرجاء، وهو ركن من أركان الصالة كالقيام قبل الركوع كام سيأيت

 وُيرجع يف معانيهـا وأرسارهـا إىل :خرىقراءة سورة احلمد وسورة أ: ثالثاً 
 ذكـرتكتاب من كتب التفسري، أو كتاب من الكتب اخلاصة بأرسار الـصالة، و

تفسري سورة الفاحتة وسـوريت اإلخـالص والقـدر وبعـض الـسور التـي اعتـاد 
 مـن كتـاب بّينـاتبعضهم قراءهتا بعد الفاحتة يف الصلوات اليوميـة وغريهـا يف 

مهيتها، فراجعها إن أحببت هناك، أو يف التفاسـري ألهنـا ، وذلك ألالقرآن الكريم
 .من القرآن، والقرآن أمر عظيم
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)٣٢( 

 : ويتضمن أموراً :الركوع: رابعاً 
نحنـاء ، فينـوي باالنحنـاء، االمن حالة القيام إىل حالـة الركـوعنحناء االـ ١

،  أمـام عظمتـهتعـاىلوبالركوع، الركوع تـصاغرًا وتواضـعًا هللا ، تعـاىلخضوعًا هللا 
نحناء يتحقق القيام املتصل بالركوع الذي هو ركن من أركـان الـصالة وهبذا اال

تبطل الصالة برتكه عمدًا أو سهوًا، فلو نـيس املـصيل الركـوع وهـوى إىل حالـة 
نحنـاء  ليتحقق منه هذا الركن، وكـذلك االالسجود فيجب عليه العود إىل القيام

 .لقياممنه إىل حالة الركوع، ليكون الركوع عن هذا ا
حمـذوف لفعـل مـصدر أسـّبح مفعـول مطلـق < سـبحان >:ذكر الركوعـ ٢

، فيكون <رّيب العظيم>أنّزه تنزهيًا، وهذا املصدر مضاف إىل : وتقديره أسبح، أي
املعنى أسّبح وأنّزه بالتسبيح والتنزيه الالئق بـرّيب املوصـوف بالعظمـة ومنتهـى 

أنّزه رّيب العظيم بام ال يليق به  بحمده، فكام وأنا مشتغل: أي< وبحمده>. العظمة
وأن يمـّد عنقـه . من الصفات، أمحد ريب العظيم بام يليق به من الصفات احلميدة
 .حال الركوع استحبابًا ناويًا بأين آمنت لك وإن رضبت عنقي

 بنية االرتفـاع بـاهللا عـىل أعـداء اهللا رفع الرأس من الركوع إىل حالة القيامـ ٣
 .بعد التواضع له

 وهو ليس ركنًا كالقيام الـذي قبلـه، فلـو نـسيه :القيام بعد الركوع: خامساً 
 :املصيل ودخل يف السجدة الثانية صّحت صالته، وهذا القيام يتضّمن أموراً 

 وهـو مجلـة طلبيـة ،<سـمع اهللا ملـن محـده> وهو قول الذكر االستحبايب،ـ ١
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)٣٣( 

ول وإجابة محـد بشكل اجلملة اخلربية، وهي دعاء وطلب من اهللا تعاىل لسامع وقب
إّن من حيمد اهللا يف أّي وقت فإّن محده ُيسمع وُيقبل مـن اهللا : احلامدين، لذا قالوا

 يـدعون يف كـّل صـلوات اهللا عليـه، ألّن مجيع املصلني ومنهم احلجـة املنتظـر سبحانه
 . قبول محد احلامدينعّز وجّل ركعة من صلواهتم ويطلبون من اهللا 

احلمـد هللا >: شكر بقـولا الذكر باحلمـد والـيستحب أن يردف هذ: لذا قالوا
 ألّنـه مـستجمع جلميـع تعـاىلومعناه كّل احلمد ومجيع املحامـد هللا < رب العاملني

 مجيع العوامل العلوية يفّيب جلميع املخلوقات الصفات الكاملية واجلاللية، وهو املر
 .ية ومدبر شؤوهنملوالسف
ع قبله،  وحملهام حال القيـام وحالـة  كام يف التكبري للركوالتكبري استحبابًا،ـ ٢

 .االنتصاب، وينوي به معناه، كام تقّدم يف تكبرية اإلحرام
 حالـه إىل حمـاذاة األذنـني، وينـوي بـه التـّربي عـن التواضـع رفع اليدينـ ٣

 .ألعدائه
 : ويتضّمن أموراً السجود،: دساً سا
 إضـافة إىل عـاىلت، وينوي هبذا اهلوي خضوعًا هللا اهلوي من حالة القيام إليهـ ١

 ارتفـاع اهللا وعلـو شـأنه، ولـذا ناسـب منّية التذّلل والتواضع حال السجود أما
وضع أرشف األعضاء وهي اجلبهة عىل أرذل األشياء وهو الرتاب الـذي يوطـأ 

 .باألقدام
، كام تقّدم يف ذكر الركـوع، أسـّبح وأنـّزه التـسبيح والتنزيـه ذكر السجودـ ٢



 حملات يف أهم العبادات

)٣٤( 

رتفاع عـىل كـّل مـا يف الوجـود، وأنـا مـشتغل علّو وااللالئق برّيب املوصوف بالا
 . السجدتنيعّز جالله وسمّو ارتفاعه، يف كلتابحمده بذكر صفاته الالئقة ب

 يف كتابـه حفظـه اهللابه الشيخ عيل الكـوراين د وإليك أّهيا القارئ الكريم ما أجا
تالحـظ يف و>: يف بيان الفرق بني الركوع والسجود بقوله< فلسفه الصالة>القّيم 

للرب تبارك وتعـاىل ) العظيم(اختيار صفة : تالويت الركوع والسجود الرشيفتني
يف الـسجود، وتتـضح حكمـة هـذا االختيـار مـن ) األعـىل(يف الركوع وصـفة 

مالحظة الفرق بني وضعي الركوع والسجود، فمع أن الركوع خضوع مـستقل، 
من هنا ناسب أن تكون صـفة إّال أّنه بمثابة املقّدمة واملرحلة خلضوع السجود، و

عداد للصفة األعمـق التـي لوها املصيل يف الركوع بمثابة اإل التي يتعّز وجّل الرب 
يتلوها يف تذلل السجود، وكذلك هو احلال يف صفة العظـيم ويف صـفة األعـىل، 
فمع أّن الصفتني من أسامء اهللا احلسنى التي أمر القـرآن الكـريم بتـسبيح اهللا هبـا 

ْ  سَب حِ { َ اس ِ  فَسَب حْ {، ١}اْألَعْلَى رَب كَ  م ِاسْم ِ  رَب كَ  ب ، إّال أّن صـفة العظـيم ٢}الْعَظيم
 املبالغة صفة للذات املقدسة بام هـي، وأمـا صـفة األعـىل بحكم كوهنا من أمثلة
صفة للذات املقدسة بام هـي منـسوبة إىل ) أفعل التفضيل(فهي بحكم كوهنا من 

عمق مـن تقديـسها بـام أ كّل الوجود أبلغ والوجود، وتقديس الذات بالنسبة إىل
 .هي

 عـّز وجـّل ثّم أّن طبيعة انحناء الركوع تتناسب مـع الـشعور بعظمـة اخلـالق
                                                 

 .١سورة األعىل، اآلية .  ١

 .٥٢؛ سورة احلاقة، اآلية ٩٦ و٧٤ورة الواقعة، اآلية س.  ٢
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 أما طبيعة وضع اجلبني عىل الـرتاب وإلقـاء الـذات ،عظيموالتعبري عنها بصفة ال
ري عن  والتعبتبارك وتعاىل فتتناسب مع الشعور بسموه عّز وجّل بني يدي اهللا وإفنائها 

 .»هذا السمو بصفة األعىل مطلقة شاملة
رتفاع باهللا  ـ كام تقّدم يف الركوع ـ اال وينويرفع الرأس إىل حالة اجللوس ـ ٣

 .عىل أعدائه وأعداء أوليائه، وكذا يف رفع الرأس من السجدة الثانية
 اهلـوي قبـل رفـع الـرأس مـن الـسجدة األوىل وبعـد اسـتحبابًا التكبري ـ ٤

 رفع الرأس مـن الـسجدة الثانيـة، ومجيعهـا تكـون حـال بعدنية، وللسجدة الثا
اجللوس منتصبًا، ونيتها كنية تكبرية اإلحرام، وهذا التكرار ُيرجعـك إىل مفهـوم 

 ويعيدك إىل حالة ،كلام رسح فكرك عن الصالة التكبري املتقدم يف تكبرية اإلحرام
ه يقوم بتهيئتـك للخـضوع  وجربوته، وإنعّز وجّل الذّلة واخلضوع أمام عظمة اهللا 

 .١واخلشوع املطلوب يف حالتي الركوع والسجود
أن  أّنه ينبغي للمصّيل إذا وضع رأسه عىل الـرتاب يف الـسجدة األوىل ٢وروي

ْ  مِنْها{: ُخيطر يف نفسه  .، فيتذّكر خلقه من الرتاب فال يتكّرب }خَلَقْناكُم
ْ {رفع رأسه من السجدة األوىل خيطر يف نفـسه وإذا  ْ  هاوَمِن فيتـذكر } نُخْرِجُكُم

 .إخراج تربته التي خلق منها من األرض فيتواضع
 وَفيهـا{وإذا وضع رأسـه عـىل الـرتاب يف الـسجدة الثانيـة ُخيطـر يف نفـسه 

                                                 
 .راجع فلسفة الصالة للشيخ الكوراين حفظه اهللا يف معنى تكبرية اإلحرام والتكبريات الالحقة.  ١
 عن أمرياملـؤمنني عليـه الـسالم أنقلهـا هنـا بـاملعنى مـع رشح ٣٥٤: ٣كام يف جامع السعادات .  ٢

 .وتعليق
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)٣٦( 

 ْ  .، فيتذكر القرب وأحواله}نُعيدُكُم
ْ  وَمِنْها{وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية خيطر يف نفسه  }  أُخْرى تارَةً  نُخْرِجُكُم

 .ذكر احلرش وأهوالهفيت
أّن لإلنسان إخراجني من األرض، ويدّل عىل ذلك بوضوح اآلية وهبذا يظهر 

ْ  مِنْها{: الـرشيفة ْ  وَفيها خَلَقْناكُم ْ  وَمِنْها نُعيدُكُم  أي مـن ١} أُخْـرى تـارَةً  نُخْرِجُكُم
ْ {: تعاىلاألرض خلقناكم، لقوله  َلَقَد َا و َ  خَلَقْن ْ  اْإلِنْسان ْ  سُاللَةٍ  مِن : ، أي٢}طـينٍ  مِن

ويف األرض . ٣جنس اإلنسان ألّنه خلـق مـن نطفـة اسـتّلت موادهـا مـن طـني
نعيدكم إذا أمتناكم، ومنها نخرجكم إذا بعثناكم إخراجـًا آخـر كـام أخرجنـاكم 

 .حني ابتدأنا خلقكم
 النطفـة إنّ >: عليه السالمولعّل اإلخراج األول هو ملا روي عن اإلمام الصادق 

 ٤فامثها فيها يدفن التي الرتبة من فأخذ ملكاً  وجّل  عزّ  اهللا بعث الرحم يف وقعت إذا
 .٥<فيها يدفن حتى إليها حينّ  قلبه يزال فال النطفة يف

وال بأس أن تكتب هذه العبارات األربعة عىل ورقة صغرية يف أربعـة أسـطر 
                                                 

 .٥٥سورة طه، اآلية .  ١

 .١٢سورة املؤمنون،  اآلية .  ٢

 .تفسري شّرب .  ٣
أي خلطها هبا، ومن املعلوم أّن الرتبة التي يدفن فيها اإلنسان هـي يف داخـل األرض، أي ختـرج .  ٤

من داخل األرض، فيتحقق اإلخراج األول، والنطفة منها الذرة الرتابية األصلية التي خلق منهـا 
 .اإلنسان يف عامل الذر

 .٢ ح٢٠٣: ٣ الكايف.  ٥
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 فيطلع عليهـا عنـد وضـع رأسـه مـرتني ،ويضعها املصيل بقرب موضع سجوده
 . ألهنا تكون أمام عينه فيستذكر معانيها،السجود مرتنيوعند رفعه من 

: ثّم يقوم إىل الركعة الثانية ويقول أثنـاء القيـام القيام للركعة الثانية، :سابعاً 
 .<وأركع وأسجد>: وروي بإضافة. <بحول اهللا وقّوته أقوم وأقعد>

التية، ومعنى بحول اهللا وقّوته، أي بقدرة اهللا وبقوته أقوم هبذه احلركات الص
 .فإّن مجيع حركات اإلنسان وأفعاله تكون بحول اهللا وقوته

وهبذه املناسبة أذكر لكم ما ذكره العالمة الطرحيي يف معنـى احلوقلـة بعـد أن 
: ، قيـل<ال حول وال قّوة إّال باهللا كنـز مـن كنـوز اجلنّـة>: ذكر احلديث الرشيف

لنـا عـىل التـّرصف إّال ال حركة وال اسـتطاعة : احلول احلركة فكأن القائل يقول
احلول القـدرة، أي ال قـدرة لنـا عـىل يشء وال قـّوة إّال : بمشيئة اهللا تعاىل، وقيل

ال : احلول بمعنى التحـّول واالنتقـال فيكـون املعنـى: بإعانة اهللا سبحانه، وقيل
حول لنا عن املعايص إّال بعـون اهللا وال قـّوة لنـا عـىل الطاعـات إّال بتوفيـق اهللا 

 ١.٢<التوحيد> يف كتاب رمحه اهللاوى هذا املعنى الصدوق سبحانه، ور
ال حول بنا عن معـايص >:  أيضًا يف معناهاعليه الـسالموروي عن أمرياملؤمنني 

 .٣<اهللا إّال بعصمة اهللا، وال قّوة لنا عىل طاعة اهللا إّال بعون اهللا
وقد تضافرت الروايات يف فضل قراءهتا بعد الصلوات ويف الصباح واملـساء 

                                                 
 .٣ ح٢٤٢: التوحيد.  ١
 .جممع البحرين يف حول.  ٢
 .٤٦٨: حتف العقول.  ٣
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بعدها، وبعضها يف ) العّيل العظيم( بعضها بإضافة البسملة قبلها و،ويف كّل وقت
 .صيغ أخرى، وآثارها الكثرية من تنوير القلب وقضاء حوائج الدنيا واآلخرة

 يف الركعة الثانية واألخرية ويتضمن أذكارًا أربعة عـىل مـا هـو التشهد: ثامناً 
 :املشهور
 وينوي معناه كام تقدم يف القيام بعد الركـوع استحبابًا،< احلمد هللا>:  ـ قول١

كّلهـا هللا ـ اجلنـسية أو االسـتغراقية < أل>بداللـة ـ أن كّل احلمد ومجيع املحامد 
صفات الكامل واجلالل، بداللة الالم يف لفظ اجلاللـة املـشعرة املستجمع جلميع 

 .بالعلية
ىل ذلك أن ال إله أي أعرتف وأعتقد وسلوكي ع< أشهد أْن ال إله إّال اهللا> ـ ٢

، أي ال مستحق للعبادة عّز وجّل لتجاء إّال اهللا يف العبادة وااله إليه توّج يُ وُيْؤله إليه 
، عّز وجّل  إّال اهللا تعاىلباملعنى األعم، وال حمّرك للعبد يف مجيع ترصفاته التي هي هللا 

 .يف ذلك< وحده ال رشيك له>
عتقد وعمـيل عـىل هـذا أف وعرتأأي < وأشهد أّن حممدًا عبده ورسوله> ـ ٣

 قـد عـّز وجـّل  عبٌد حقيقـّي هللا صّىل اهللا عليه وآلهاالعتقاد أّن الرسول األعظم حمّمدًا 
حقيقة العبودية، بحيث ال يستحّق أيٌّ من األنبياء منزلة النبوة إّال بعـد استكمل 

استكامله حلقيقة العبودية، وكونه عبدًا هللا حّقـًا، وكـذلك هـو الرسـول املرسـل 
 هلداية العباد إىل اهللا وإىل سبيله املستقيم، وهو اإلسـالم عّز وجّل واملبعوث من اهللا 

 .ووالية أهل بيت العصمة والطهارة
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)٣٩( 

بمعنى يا رّبنا وإهلنا ارحم حممـدًا وآلـه < اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد> ـ ٤
يا  عّظمـه يف الـدن:وقيـل يف معناهـا. وبارك عليهم وارفع شأهنم وأظهر رشفهم

يف أمتــه بتــشفيعه بــإعالء ذكــره وإظهــار دعوتــه وإبقــاء رشيعتــه، ويف اآلخــرة 
 .وتضعيف أجره ومثوبته

: فإّن الصالة هي الدعاء، وورد من مجلة هذا الدعاء هلم صـلوات اهللا علـيهم
، وقيـل ١<اللهّم صلِّ عىل حمّمد وآل حمّمد كام صّليت عىل إبراهيم وآل إبـراهيم>

 .٢ ملحّمد وآل حمّمد صالًة بمقدار الصالة إلبراهيم وآله اللهّم اجعل:يف معناه
الفقرة األوىل من التشهد فقط مـستحّبة، والثالثـة الباقيـة أّن واجلدير بالذكر 

 .واجبة، وهذه هي الصيغة املشهورة لتشّهد الصالة، ويكون حال اجللوس
 :يل يف الركعتني الثالثة والرابعة، وهي كام يالتسبيحات األربعة: تاسعاً 

 وينوي به معناه الذي تقّدم يف ذكر الركوع أّن سبحان مصدر ،ـ سبحان اهللا١
نّزه، وإضافته إىل اهللا معنـاه أّين أسّبح بمعنى أمفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره 

 .تعاىل، وهو رمٌز جلالل اهللا سبحانه وتعاىلأسّبح وأنّزه التسبيح والتنزيه الالئق باهللا 
د، وهـو رمـٌز جلـامل هبه معناه الذي تقّدم يف أّول التش وينوي ،ـ واحلمد هللا٢

 .اهللا وكامله
 رمـٌز لتوحيـد  الذي تقّدم يف التشهد، وهو وينوي به معناه،ـ وال إله إّال اهللا٣
 .جل جالله اهللا

                                                 
 . بإضافة إنك محيد جميد٢١٣: ١ عن عيون أخبار الرضا عليه السالم ٢٠١: ٤تفسري الصايف .  ١

 .راجع جممع البحرين يف صال.  ٢
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معنـاه الـذي تقـّدم يف تكبـرية اإلحـرام، وهـو رمـٌز به  وينوي ،ـ واهللا أكرب٤
 .جلربوت اهللا وعظمته

 : ويتضّمن ثالث عبارات وثالث صيغ،مالسال: عارشاً 
بـأن ) السالم عليـك أّهيـا النبـّي ورمحـة اهللا وبركاتـه: (ـ التسليم املستحب١

صّىل اهللا عليـه  وخياطبه بالسالم حّتى يرد منه صّىل اهللا عليه وآلهحيرض املصّيل قلبه عنده 
ري  جواب السالم بأحسن ممّا سّلم هـو عليـه، ومعنـاه طلـب الـسالمة واخلـوآله

واألمان، وهو حتية أدٍب وتقديٍر للجهـود التـي بـذهلا يف نـرش الرسـالة وهدايـة 
صـّىل اهللا عليـه الناس، وما حتّمل يف سبيل ذلك من ألوان األذى، حّتـى روي عنـه 

، وجيب أن يراقب املصّيل نفسه، فـال يـؤذي <ما أوذي نبيٌّ مثل ما أوذيت>: وآلـه
فحينئـذ القبيح الذي ُيعرض عليـه فيتـأّذى بـه،  بعمله صّىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا 

 .خيالف قوله يف لسانه لعمله، فيكون منافقًا يف سالمه، وليس صادقًا فيه
 ومعناه نفس املعنى ،)السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني(ـ العبارة الثانية ٢

 يف العبارة األوىل طلب السالمة واخلـري واألمـان، لنفـسه وللملكـني احلـافظني
ألعامله واملصّلني احلارضين ولعباد اهللا الصاحلني، وأن حيرضهم بقلبه أمامه كـي 

ًا، حتى يرد منهم رّد هـذه التحيـة بأحـسن ييكون السالم واملخاطبة هلم به حقيق
منها، كام أمر اهللا سبحانه يف كتابه، وكـذلك ينبغـي أن يراقـب نفـسه يف سـالمه 

 .ة خماطبتهم بالسالمكذلك، فال يكون غافًال وغائبًا عن حقيق
 ومعنـاه نفـس املعنـى ،)السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه(ـ العبارة الثالثة ٣



 أهم معاين األذكار واحلركات الصالتية: األمر الرابع/ فصل األولال

)٤١( 

 واملالئكـة املقـربني، صّىل اهللا عليه وآلـهالسابق طلب السالمة واخلري واألمان للنبّي 
وبقّية أنبياء اهللا وأوصيائهم، وأئمتنا عليهم مجيعًا سالم اهللا، وعباد اهللا الصاحلني، 
فيحرضهم يف قلبه، وخياطبهم هبذه التحية لريد عليه منهم رّدهـا بأحـسن منهـا، 
ولرياقب نفسه، وحيذر مـن إطـالق لـسانه بـصيغة اخلطـاب مـن غـري حـضور 

 .املخاطبني يف ذهنه، فيكون من العابثني والالعبني وغري صادق يف سالمه
الم إذا أتـى هبـا واجلدير بالذكر أن إحدى هاتني الصيغتني الثانية والثالثة للس

املصيل أجزأته عن اخلروج من الصالة، وتكون هي الواجبة، عىل تفصيل مذكور 
 .يف الرسائل العملية

أكتفي هبذا القدر من الفوائد املتعلقة بآداب الصالة تاركًا لألحكام التفصيلية 
للقارئ الكريم يراجعها يف الرسالة العمليـة ملرجـع تقليـده، وكـذلك مقـدمات 

 .تعقيباهتا يف الرسالة العملية وكتب األدعية كمفاتيح اجلنان وغريهالصالة و
 .واحلمد هللا رب العاملني



)٤٢( 

 
 

  آثار التهاون بالصالة: مساألمر اخلا
وأختم حديثي يف آداب الصالة بـالتربك بـذكر روايـات تبـني آثـار التهـاون 

صـّىل لنبي  وعن اعليه السالمما روي عن أمرياملؤمنني منها  ،واالستخفاف بالصالة
 الربكـة اهللا يرفع: خصلة عرشة بخمس اهللا ابتاله بصالته هتاونمن >: اهللا عليه وآله

 عمـل وكـلُّ  وجهـه، من الصاحلني سيامء تعاىل اهللا ويمحو رزقه، ومن عمره من
 دعـاء يف حـظّ  لـه ولـيس الـسامء، إىل هؤدعـا يرتفـع وال عليـه، يؤجر ال يعمله

 قـربه، يف يزعجه ملكاً  به اهللا ويوكل ،وعطشاناً  وجائعاً  ذليالً  ويموت الصاحلني،
 وجهه عىل يسحبه ملكاً  به اهللا لويوكّ . قربه يف الظلمة وتكون ،قربه عليه قويضيّ 

 ينظـر وال ،شـديداً  حـساباً  وحياسب  ـ أي يف يوم القيامة ـإليه ينظرون واخلالئق
 .١<أليم عذاب وله ،يزكيه وال ،إليه اهللا

 ليس>: صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا :  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 .٢<واهللا ال احلوض عيل يرد ال بصالته استخف من منى

 مـستخفاً  تنـال ال شـفاعتنا إن>:  قـالعليـه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٣<بالصالة

                                                 
 .٣٣٢: ٦مستدرك سفينة البحار .  ١

 .١ ح٣٥٦: ٢علل الرشائع .  ٢
 .٧٧٩ ح٥٧٢: أمايل الصدوق . ٣



)٤٣( 

 
 
 

  أقل ما جيزي يف صالة الفريضة: األمر السادس
ضة سـواء اختيـارًا أو اضـطرارًا يف حالـة ضـيق أقّل ما جيزي يف صالة الفريـ

 أو قبيـل ، مثل حالة النهوض من النـوم قبيـل طلـوع الـشمس صـباحاً ،الوقت
 أو يف حاالت االستعجال بحيث جيـب االقتـصار عـىل ،غروب الشمس عرصاً 

 :واجبات الصالة دون مستحباهتا، وهي كام ييل
الصالة املعينة لفردها قربـة إىل بعد نية ) اهللا أكرب(تكبرية اإلحرام بقول : أوالً 
 .اهللا تعاىل
 وتتضمن سورة الفاحتة التي جتب عىل كّل حال، وسورة كاملـة ،القراءة: ثانياً 

غري معينة بعدها عىل األشهر يف وجوهبا، لكنها تـسقط يف حـاالت االضـطرار، 
 .والبسملة واجبة يف كليهام

أن تـصل أصـابع اليـد إىل  وهو االنحناء مـن حالـة القيـام إىل ،الركوع: ثالثاً 
 .الركبة

مـّرة واحـدة، ) سبحان ريب العظيم وبحمده(وجيزي فيه  ،ذكر الركوع: رابعاً 
 .ثالثاً ) سبحان اهللا(أو 

 .القيام بعد الركوع منتصبًا ثّم هيوى منه إىل السجود: خامساً 



 حملات يف أهم العبادات

)٤٤( 

السجدة األوىل بوضع اجلبهة عىل األرض أو ما يصّح السجود عليـه : سادساً 
ووضع املـساجد األخـرى رطاس وورق الشجر غري املأكول وامللبوس، ومنه الق

 . وهي باطن الكفني والركبتني وإهبامي الرجلني،عىل األرض
مـّرة واحـدة ) سبحان ريب األعىل وبحمده(ه في وجيزي ،ذكر السجود: سابعاً 

 .ثالثاً ) سبحان اهللا(أو 
 .السجدة الثانية منه إىل ياجللوس بني السجدتني منتصبًا ثّم هيو: ثامناً 

 .السجدة الثانية كالسجدة األوىل هبيئتها وذكرها: تاسعاً 
 وبعـضهم عـىل ،عـضهم يوجبهـا اجللوس بعـد الـسجدة الثانيـة، فب:عارشاً 

 . الواجب، وبعضهم عىل االحتياط املستحبحتياطاال
 ويأيت باألفعال التي أتى هبا يف الركعـة ،القيام إىل حالة االنتصاب: أحد عرش

 . عدا تكبرية اإلحراماألوىل
أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال رشيك لـه، ( وجيزي فيه ،التشهد: الثاين عرش

 ).أّن حمّمدًا عبده ورسوله، اللهّم صّل عىل حمّمٍد وآل حمّمد وأشهد
القيـام إىل الركعـة الثالثـة إن مل تكـن الـصالة ثنائيـة إىل حالـة : الثالث عـرش

 .االنتصاب
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إّال اهللا واهللا (بيحات األربعة التس: الرابع عرش

ثّم ينحني إىل الركوع ويـأيت بـالركوع والـسجود كـام . ويكفي مّرة واحدة) أكرب
 .تقّدم



 أقل ما جيزي يف صالة الفريضة: األمر السادس/ الفصل األول

)٤٥( 

 ويفعل فيهـا ،القيام إىل الركعة الرابعة إن كانت الصالة رباعية: اخلامس عرش
 .كام فعل يف الركعة الثالثة

 . وهو كالتشهد يف هناية الركعة الثانية،التشهد: السادس عرش
الـسالم علينـا وعـىل عبـاد اهللا ( ويكفي فيه إّمـا قـول ،التسليم: السابع عرش

 .وهبذا ينتهي من الصالة) السالم عليكم(أو ) الصاحلني
 .اوما عدا ما ذكر فهي مستحبات كالقنوت والتكبريات وغريمه



)٤٦( 

 
 
 

  الكون على الطهارة: األمر السابع
 األمـور التـي حتقـق حقيقـة الـصالة مـن مجلـةم يف األمر الثالـث أّن قد تقد

وط الواجبة إىل كون الطهارة من املقدمات والرشاالستمرار عىل الطهارة، إضافة 
للصالة مطلقًا فرائضها ونوافلها، فصار لزامًا عّيل أن أتناول هذا املوضوع بيشء 

اومة عىل الطهارة لنحـصل عـىل جيعًا لنا وحتفيزًا ألن نلتزم باملدشمن التفصيل ت
 .فوائدها

توجب حـدوث نورانيـة يف القلـب تقرّبـه مـن اهللا تعـاىل : الطهارة، كام قالوا
 .وتبعده عن الشيطان الرجيم، وإّن هلا آثارًا جليلة وثوابًا جزيالً 

َ اللّٰ  إِن  {: قال تعاىل َ  يُحِب   ̅ه َ  وَيُحِب   الت و ابين رِين  .١} الْ̅مُتَطَه 
َاللّٰ {: عاىلوقال ت ُ و َ  يُحِب   ̅ه رِين ه   .٢}الْ̅مُط 

ُ {: وقال تعاىل ل ُنَز  ْ  وَي َيْكُم َل َ  ع ِ  مِن ماء ْ  ماءً  الس  رَكُم ِيُطَه  ِ  ل ْ  وَيُذْهِبَ  بِه  رِجْـزَ  عَـنْكُم
 ِ يْطان  .وظلمة اجلنابة ألهنا من ختييله ووسوسته، أي وسوسة الشيطان ٣}الش 

 مـرأ إنـام>:  بيان عّلـة الوضـوء أّنـه قـال يفعليه السالمروي عن اإلمام الرضا 
                                                 

 .٢٢٢سورة البقرة، اآلية .  ١

 .١٠٨سورة التوبة، اآلية .  ٢

 .١١سورة األنفال، اآلية .  ٣



 الكون على الطهارة: األمر السابع/ الفصل األول

)٤٧( 

 مناجاتـه عنـد اجلبـار يدي بني قام إذا طاهراً  العبد يكون ألن به وبدئ بالوضوء
 ذهـاب مـن فيـه مـا مـع والنجاسـة، األدنـاس من اً نقيّ  أمره، فيام له مطيعاً  اه،إيّ 

 .١<اجلبار يدي بني للقيام الفؤاد وتزكية النعاس، وطرد الكسل،
 الـشيطان، عنـه يتباعـد املـاء يمّس  ما لأوّ >: صّىل اهللا عليه وآلهّي وروي عن النب

 ورزقه النار من اهللا آمنه استنشق فإذا باحلكمة، ولسانه قلبه اهللا رنوّ  متضمض فإذا
 وتـسودّ  وجـوه فيـه تبـيّض  يـوم وجهـه اهللا ضبيّ  وجهه غسل فإذا اجلنة، رائحة
 اهللا مـسح رأسه مسح وإذا نار،ال أغالل عليه اهللا محرّ  ساعديه غسل وإذا وجوه،

 .٢<قداماأل فيه تزل يوم الرصاط عىل اهللا أجازه قدميه مسح وإذا سيئاته، عنه
 اسـتوجب الوضـوء فأحـسن توضـأ مـن>: صّىل اهللا عليه وآلهعن النبّي وروي 
 .٣<األكرب اهللا رضوان

 بـثخ كـل عنـه اهللا خيـرج العبد تطهر إذا>:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 .٤<أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج الوضوء فأحسن توضأ من نّ إو ،ونجاسة

 بعثنـي والـذي ،عـيل يا>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي يف حديث عن النبّي 
 .٥<الذنوب جوارحه عن فتساقط وضوئه إىل ليقوم أحدكم إنّ  ونذيراً  بشرياً  باحلق

                                                 
 .٩٦٨ ح٣٦٧: ١وسائل الشيعة .  ١
 .٢٥٨: أمايل الصدوق.  ٢
 .٨٥٢ ح٣٥٢: ١مستدرك الوسائل .  ٣
 .٨٤٧ ح٣٥٨: ١مستدرك الوسائل .  ٤
 .٤١ ح٢٢٠: ٧٩بحار األنوار .  ٥



 حملات يف أهم العبادات

)٤٨( 

 الطهـور مـن أكثـر أنس، يا>: قال ألنس أّنه صّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبّي 
 عـىل والنهـار بالليـل تكـون أن اسـتطعت وإن عمرك، يف اهللا يزيد] الوضوء خ[

 .١<شهيداً  مّت  طهارة عىل مّت  إذا تكون فإنك فافعل، طهارة
صـّىل اهللا  قّلة الـرزق، فقـال صّىل اهللا عليه وآلـهوروي أّنه شكا أحد إىل رسول اهللا 

ـفوُ  ذلـك الرجـل ففعـل ،الـرزق عليـك يـدم ارةالطه دمأ>: عليه وآله  عليـه عسِّ
 .٢<الرزق

 غري عىل وهو حاجة طلب من>:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٣<نفسه إّال  يلومن فال تقض فلم وضوء

 عـىل وهـو حاجـة يف يأخـذ ممن ألعجب إّين >:  أّنه قالعليه السالموروي عنه 
 .٤<حاجته تقىض ال كيف وضوء

 عليـه الـسالموروي عن حمّمد بن احلنفية رواية يفّصل فيها وضوء أمرياملؤمنني 
واألدعية التي قرأها عند كّل فعل من أفعال الوضوء ومستحباته كام عن أيب عبد 

 بـن دحمّمـ مـع اً جالـس يـوم ذات السالم عليه أمرياملؤمنني بينا>:  قالعليه السالماهللا 
 باملـاء دحمّمـ فأتـاه للصالة، أتوضأ ماء من بإناء نيايت ،حممد يا: له قال إذ احلنفية
 هللا واحلمـد وبـاهللا، اهللا بـسم: قال ثمّ  اليمنى، يده عىل اليرسى بيده فصبه فأكفاه

                                                 
 .١٠١١ ح٣٨٣: ١وسائل الشيعة .  ١
 .٦٧٦ ح٣٠٠: ١مستدرك الوسائل .  ٢
 .٩٨٧ ح٣٧٤: ١وسائل الشيعة .  ٣
 .٨٢٠ ح٢٦٦: ١من ال حيرضه الفقيه .  ٤



 الكون على الطهارة: األمر السابع/ الفصل األول

)٤٩( 

 .نجساً  جيعله ومل اً طهور املاء جعل الذي
 منـيوحرّ  عوريت، واسرت وأعفه، فرجي نحّص  اللهمّ : فقال استنجى ثمّ : قال
 االستنجاء هنا هو عن حدث إما قبل الوضوء مبـارشة، ـ والظاهر أنّ < النار عىل

 .حة املاء آنذاك ـشأو سابقًا وقد أّجل االستنجاء منه بسبب 
 بـذكرك لـساين وأطلق ألقاك يوم تيحجّ  ينّ لقّ  اللهمّ : فقال متضمض ثمّ : قال

 .]بذكراك خ[
 رحيهـا يـشم ممـن واجعلنـي اجلنة، ريح عيلّ  حترم ال اللهمّ : فقال استنشق ثم

 .وطيبها] ورحياهنا خ[ روحهاو
 وال الوجـوه، فيـه تـسودُّ  يوم وجهي ضبيّ  اللهم: فقال وجهه غسل ثمّ : قال

 .الوجوه تبيضُّ  يوم وجهي دتسوّ 
 اجلنـان يف واخللـد بيمينـي، كتـايب أعطنـي اللهـمّ : فقال اليمنى يده غسل ثمّ 

 .يسرياً  حساباً  وحاسبني بيساري،
وال مـن وراء [ ،بـشاميل كتـايب تعطنـي ال اللهـمّ : فقال اليرسى يده غسل ثمّ 

 .النريان مقطعات من بك وأعوذ عنقي، إىل مغلولة جتعلها وال] ظهري خ
 .وعفوك وبركاتك برمحتك نيغّش  اللهمّ : فقال رأسه مسح ثمّ 
اللهـّم ثبـت قـدمّي عـيل [ الـرصاط عـىل ثبتنـي اللهمّ : فقال رجليه مسح ثمّ 

يا ذا اجلالل  [عني يرضيك فيام سعيي علواج ،األقدام فيه تزّل  يوم ،]الرصاط خ
 .]واإلكرام خ



 حملات يف أهم العبادات

)٥٠( 

مـا توضـأت  مثـلب توضـأ مـن د،حمّمـ يا: فقال حممد إىل فنظر رأسه رفع ثمّ 
 ملكـاً  قطـرة كـل مـن لـه اهللا خلق ،]خ قويل[ما قلت  مثلب وقال ،]خ وضوئي[

 .١<القيامة يوم إىل ذلك باثو له اهللا يكتبوهيّلله، و ويكربه ويسبحه  اهللاسيقدّ 
من هذه الروايات وغريها يستفاد أّن يف الدوام عىل الكون عىل الطهارة فوائد 

دنيوية وأخروية، فإّهنا سبب لتنوير القلب واللسان باحلكمة، وبياض الوجه ّمجة 
يوم القيامة، وغفران الذنوب، وزيادة الرزق، وقضاء احلوائج، والقرب مـن اهللا 

م ووساوسه، وطـول العمـر، وحتـصيل عّز وجّل، واالبتعاد عن الشيطان الرجي
الثواب اجلزيل املؤدي إىل دخول اجلنـة، واسـتجابة الـدعاء، وحتـصيل الثـواب 
الناشئ من تقديس املالئكة وتسبيحهم وهتلـيلهم وتكبـريهم الـذين هـم بعـدد 

 وهـي حتـصيل املهمةقطرات املاء املستعملة يف الوضوء، أضف إىل ذلك الفائدة 
 .ىل وضوءمنزلة الشهيد ملن مات ع

 أصـحاب رسـول اهللا نّ إ>:  أّنه قالعليه السالملذلك روي عن اإلمام السجاد 
 .٢<ن تدركهم الساعةأصىل اهللا عليه وآله كانوا إذا بالوا توضؤوا أو تيمموا خمافة 

 أّنـه مـرض ذات يـوم وأصـيب قـّدس ّرسهحالة الشيخ األنـصاري ونقل عن 
، وكـان بعـد فرتات متقاربةالء يف بإسهال شديد حيتاج بسببه إىل دخول بيت اخل

كّل خروج من بيت اخلـالء يتوّضـأ، فقيـل لـه إّنـك مـصاب بمـرض وضـعف 
 اللهـّم ارزقنـا .أخاف أن يوافيني األجل وأنا عىل غـري وضـوء: شديدين، فقال

                                                 
 .١٠٤٦ ح٤٠١: ١عن املشايخ الثالثة يف الكتب األربعة، وعنهم يف وسائل الشيعة .  ١
 .٦٧١ ح٢٩٨: ١مستدرك الوسائل .  ٢



 الكون على الطهارة: األمر السابع/ الفصل األول

)٥١( 

 .إيامن مثل هؤالء العظامء
وقد روي بعض اآلداب غري ما تقّدم ذكره واألدعية قبل الوضوء وبعـده ويف 

 قـراءة سـورة القـدر يف أثنائـه :ئه، ويتضاعف األجر واآلثـار بـسببها، منهـاأثنا
اللهّم إّين أسـألك >وبعده، وقراءة ال إله إّال اهللا سبع مرات قبل الوضوء، وقراءة 
بعـد قـراءة سـورة < متام الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك ومتـام مغفرتـك

 .القدر بعد الوضوء
صّىل اهللا نظافة من األوساخ، فقد روي عن النبّي الطهارة والوضوء تتضّمن الو

 .١<ُبني الدين عىل النظافة>:  أّنه قالعليه وآله
 .٢<النظافة من اإليامن>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 .٣<الوضوء نصف اإليامن>:  أيضًا أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٤<الطهر نصف اإليامن>: أّنه قال عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
 :ذكر بعض العلامء أّن للطهارة أربع مراتب

 وتطهــري البــاطن مــن ،تطهــري الظــاهر مــن األخبــاث والفــضالت: األوىل
 .األحداث
 .تطهري اجلوارح من اجلرائم واآلثام والتبعات: الثانية

                                                 
 .٤٠: ١جامع السعادات .  ١
 .٢٠٠١٦ ح٣١٩: ١٦مستدرك الوسائل .  ٢
 .٢٣٨: ٧٧بحار األنوار .  ٣
 .٢٣٧: ٧٧بحار األنوار .  ٤



 حملات يف أهم العبادات

)٥٢( 

 .ن مساوئ األخالق ورذائلهامتطهري القلب : الثالثة
، وهــي مرتبــة األنبيــاء تعــاىلا ســوى اهللا ممـّـلــّرس والبــاطن تطهــري ا: الرابعــة

والصديقني من الطهارة، وهبذه املرتبة حيصل لإلنسان حالة الكشف عن جـالل 
اهللا وعظمته، فيتحقق له احلب واألنس، وتظهـر لـه املعـارف، وال حتـصل هـذه 

 .املرتبة إّال بالتخّيل عام سوى اهللا
 يف تفـسري اآليـة الـرشيفة عليـه الـسالمدق وتأييدًا لذلك روي عن اإلمام الصا

َ {القائلة  ُ  ال يَوْم َنْفَع َنُونَ إِال   وَال مالٌ  ي ْ  ب َ اللّٰ   أَ َ   مَن : عليه السالم، قال ١} سَليمٍ   بِقَلٍْب   ̅ه
ولـيس فيـه أحـد [القلب السليم هو القلب الذي يلقى رّبه وليس فيه سوى اهللا 

 .٢]سواه خ
:  أّنه قال ألعراّيب طلب منه املوعظـة بإجيـازمعليه السالوروي عن أمرياملؤمنني 

، وفّرسها العلامء يعني جتنّب التفكري بام سـوى اهللا، أي أّن كـّل <جتنَّب ما يعيب>
احرص أن ال تضع يف قلبك : وقال بعض أهل املعرفة. ما يف عامل اإلمكان ُمعيب

 . تصنع ما شئت، وتظهر عىل يدك العجائب واخلوارقتعاىلسوى اهللا 
ذا وصل العبد إىل هذه املرتبة انطبقت عليه األحاديث القدسية عـن الـرب وإ

إّن هللا عبادًا أطاعوه فيام أراد فأطاعهم فيام أرادوا، يقولون للـيشء >: العّيل القدير
 .٣<كن فيكون

                                                 
 .٨٩ و ٨٨سورة الشعراء، اآلية .  ١

 .٥ ح١٦: ٢الكايف .  ٢
 . عن احلافظ الربيس يف املشارق٢٨٤: اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية.  ٣
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)٥٣( 

عبدي أطعني أجعلك مثيل، أنا حيٌّ ال أموت أجعلك حّيًا ال >: وروي كذلك
ك غنّيًا ال تفتقر، أنا مهام أشاء يكون أجعلـك مهـام متوت، أنا غنيٌّ ال أفتقر أجعل

 .١<تشاء يكون
 مع متعّلقات الدنيا، فال يصل  مع اهللا وقسامً وإذا قّسم العبد قلبه قسمني، قسامً 

َ  ما{: إىل تلك املراتب، وال يكون له نصيب منها، قال اهللا تعاىل ُ اللّٰ  جَعَل  لِرَجُلٍ  ̅ه
 ْ ِ  مِن َيْن ْب َل ِ   يف ق ْفِه  .٢}جَو

                                                 
 . عن احلافظ الربيس يف املشارق٢٨٤: سيةاجلواهر السنية يف األحاديث القد.  ١
 .٤سورة األحزاب، اآلية .  ٢



)٥٤( 

 
 
 

  صالة الليل: األمر الثامن
 :ونستعرض فيها ما ييل

 ل صالة الليلفض: أوالً 
لقد استفاضت النصوص من القرآن الكريم والسنة الـرشيفة يف احلـّث عـىل 

 .صالة الليل وبيان فضلها وأمهيتها
ِلًَة لَكَ {: فمن اآليات القرآنية الكريمة قوله تعاىل دْ بِهِ ناف َتَهَج     عَ وَمِنَ الل يْلِ ف

َبْعَثََك رَب َك مَقامًا مَحْمُوداً  صـّىل ، ويف هذه اآلية وغريها أمر للرسول األكرم ١}أَنْ ي
عـده عـىل هـذا ي، و برتك النوم يف جزء من الليل للقيام لـصالة الليـلاهللا عليه وآله

 .مقامًا رفيعًا حيمده فيه األولون واآلخرونالقيام أن يبعثه يف اآلخرة 
ُ {ها كآية وهذه اآلية وغري ل م  َي هَا الْمُز  َليالً قُمِ الل يْلَ إِال  ، يا أ نِصْفَهُ أَوِ انْقُْص مِنْهُ   ق

ــيالً  َل ـَـرْتيالً  ق ُــرْآنَ ت ــلِ الْق َت  ـْـهِ وَر َي َل ــًا ، وغريمهــا٢}أَوْ زِدْ ع    وإن كانــت خطاب
ــّي  ــهللنب ــه وآل ــ عــىل ســبيل الوجــوبصــّىل اهللا علي ــرية ـ، لكــن األدل ــدّل ة الكث   ت
   لَقَـدْ  نَ لَكُـمْ يف{كآية التأّيس  ،صّىل اهللا عليه وآلهستحباهبا الـمؤكـد لغريه عىل ا

                                                 
 .٧٩سورة اإلرساء، اآلية .  ١

 .٤ ـ ١سورة املزمل، اآلية .  ٢
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)٥٥( 

ِ ̅رَسُولِ اللّٰ  َالْمُنْفِقـينَ {، وآية ١}أُسْوٌَة حَسَنَةٌ  ه ِتينَ و َالْقـان ادِقينَ و ابِرينَ وَالـص  الـص 
 ِ ِاْألَسْحار َالْمُسْتَغْفِرينَ ب ر املـصّلني يف ، وقد روي يف تفسري املستغفرين باألسحا٢}و

 .وقت السحر
من استغفر سـبعني مـّرة يف وقـت >: ، أّنه قالعليه السالموعن اإلمام الصادق 

 .٣<السحر فهو من أهل هذه اآلية
< أستغفر اهللا وأتوب إليـه> من قال يف وتره إذا أوتر عليه السالمويف أخرى عنه 

ه من املـستغفرين  كتبه اهللا عند،ب عىل ذلك حّتى متيض سنةظووا...  سبعني مّرة
 .٤<عّز وجّل باألسحار ووجبت له املغفرة من اهللا 

عليكم >:  أّنه قالعليه السالمومن الروايات الرشيفة ما روي عن اإلمام الرضا 
 ثـامن ركعـات وركعتـي من عبد مؤمن يقوم آخر الليـل فيـصيلبصالة الليل فام 

 أجري من عذاب القرب ّال  إ،ةالشفع وركعة الوتر، واستغفر اهللا يف قنوته سبعني مرّ 
 .٥< ... له يف عمره ووسع عليه يف معيشتهومن عذاب النار، ومدّ 

تـدّل عـىل اسـتحباهبا عـىل وما سيأيت من الروايـات الروايات اخلاصة هذه و
 . وتأّسيًا بطريقته واستنانًا بسنته،صّىل اهللا عليه وآلهاألمة اقتداًء بالرسول األكرم 

                                                 
 .٢١سورة األحزاب، األية .  ١

 .١٧سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .٢٥٥: ٢تفسري جممع البيان .  ٣
 .١٤٠٥ ح٤٨٩: ١من ال حيرضه الفقيه .  ٤
 .٣٢٠: الواعظنيروضة .  ٥



 حملات يف أهم العبادات

)٥٦( 

 قـال النبـي : أّنه قـالعليهم السالم عن آبائه ه السالمعليوروي عن اإلمام الرضا 
خريكم مـن أطـاب الكـالم، وأطعـم الطعـام، وصـّىل بالليـل  >:صّىل اهللا عليه وآله
 .١<والناس نيام

الركعتان يف جوف الليل أحـّب إّيل >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
 .٢<من الدنيا وما فيها

ذيذ مضجعه والنعاس إذا قام العبد من ل>:  أّنه قالعليه وآلهصّىل اهللا وروي عنه 
مـا تـرون أ : به املالئكة، وقالتعاىل باهى اهللا ، بصالة ليلهتعاىل ربه يف عينيه لرييض

 يشـهدوا عنّـا ،افرتضـها عليـهعبدي هذا قد قام من لذيذ مـضجعه لـصالة مل 
 .٣<غفرت له

خـريكم مـن أطعـم الطعـام، >:  قال أّنهصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن رسول اهللا 
 .٤< السالم، وصّىل بالليل والناس نيامىوأفش

إّن البيوت التي يصّىل فيها بالليل يزهـر >: عليه السالموروي عن اإلمام الرضا 
 .٥<نورها ألهل السامء كام يزهر نور الكواكب ألهل األرض

من أولو : قيل. النهىخياركم أولو >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
                                                 

  .١٤٢: ٨٤ عنه بحار األنوار ٦٥: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١

 .١٤٨: ٨٤ عنه بحار األنوار ٥٢: ٢علل الرشائع .  ٢
 .٣٢٠: روضة الواعظني.  ٣
 .١٤٢: ٨٤ عنه بحار األنوار ٤٥: ١اخلصال .  ٤
 .٣٢٠: روضة الواعظني.  ٥



 صالة الليل: األمر الثامن/ الفصل األول

)٥٧( 

 .١<املتهجدون بالليل والناس نيام: فقال. النهى
يوصـيني ... ما زال جربئيـل >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن رسول اهللا 

 .٢<بقيام الليل حّتى ظننت أّن خيار أمتي لن يناموا
 ليس من شيعتنا مـن مل يـصّل >:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

ليس من شيعتنا املخلصني، أو ليس من شيعتنا من مل يعتقـد :  أي.٣<صالة الليل
 .فضل صالة الليل

ال تدع قيام الليل، فإّن املغبون من ُحـرم قيـام >:  أّنه قالعليه السالموروي عنه 
 .٤<الليل

إّين قد حرمت الـصالة :  فقالعليه السالموروي أّنه جاء رجل إىل أمرياملؤمنني 
 .٥<قد قّيدتك ذنوبك>: عليه السالمفقال بالليل، 

يا عّيل، ثالث فرحات >: عليه السالم لعّيل صّىل اهللا عليه وآلهوروي يف وصّية النبّي 
يا عّيل، ثالث كّفارات منها التهجـد . منها التهّجد يف آخر الليلللمؤمن يف الدنيا 
 .٦<بالليل والناس نيام

                                                 
 .١٥٨: ٨٤بحار األنوار .  ١
 .٣٣٣: ٧٣نوار بحار األ.  ٢
 .٣٢١: روضة الواعظني.  ٣
 .١٢٧: ٨٠  عنه بحار األنوار ١٦٩: ١هتذيب األحكام .  ٤
 .١٢٧: ٨٠ عنه بحار األنوار ٤٥٠: ٣الكايف .  ٥
 .١٢٦: ٨٠ عنه بحار األنوار ٢٦٠: ٤من ال حيرضه الفقيه .  ٦



 حملات يف أهم العبادات

)٥٨( 

إّن الوصـول إىل اهللا >:  أّنه قالالمعليه الـسوروي عن اإلمام احلسن العسكري 
كناية عـن القيـام يف الليـل ألداء صـالة <  سفٌر ال يدرك إّال بامتطاء الليلعّز وجّل 
 مـن مل عليه الـسالم، ولعّل مراده ١<يمن مل حيسن أن يمنع مل حيسن أن ُيعط >،الليل

ُحيسن أن يمنـع نفـسه عـن املعـايص والـشهوات، ال ُحيـسن أن يعطـي الطاعـة 
 . ومنها قيام الليلعّز وجّل لعبودية هللا وا

كـان فـيام «:  أّنه قالعليه السالموروي يف احلديث القديس عن اإلمام الصادق 
يابن عمـران، كـذب :  أن قال لهعليه السالمناجى اهللا عّز وجّل موسى بن عمران 

ّب نام عنّي، أليس كـّل حمـ] جنّه الليل خ[من زعم أّنه حيّبني فإذا جّن عليه الليل 
يابن عمران هب من قلبك اخلشوع ومن بدنك : إىل أن قال... حيّب خلوة حبيبه 

 .٢<اخلضوع ومن عينك الدموع يف ظلم الليل وادعني فإّنك جتدين قريبًا جميباً 
وآيات ورويات أخـرى كثـرية متـدح القـائمني بـصالة الليـل واملـستغفرين 

أسـباب احلرمـان مـن التوفيـق باألسحار وتذّم التاركني هلا ذّمًا شـديدًا، وتبـني 
 .٣ألدائها

ليس مـن شـيعتنا >:  أّنه قالعليه الـسالممنها ما تقّدم من رواية اإلمام الصادق 
 .<من مل يصّل صالة الليل

                                                 
 .٣٨: ٧٥بحار األنوار .  ١

 .١٣٩: ٨٤ عنه بحار األنوار ٢٥٧: أمايل الصدوق.  ٢
 هجرية قـم، وبحـار ١٤١٠راجع كتاب صالة الليل للمريزا غالم رضا عرفانيان، الطبعة الثالثة .  ٣

 . فام بعدها١١٦: ٨٤األنوار 
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)٥٩( 

لـيس منّـا مـن مل يـصّل صـالة >:  أيضًا أّنه قـالعليه السالمومنها ما روي عنه 
 .١<الليل

إّن الرجـل ليكـذب الكذبـة >:  أيـضًا أّنـه قـالعليه الـسالمومنها ما روي عنه 
 .٢<فيحرم هبا صالة الليل، فإذا حرم صالة الليل حرم هبا الرزق

ال تدع صالة الليل فـإّن املغبـون مـن >:  أّنه قالعليه الـسالمومنها ما تقّدم عنه 
 .<حرم قيام الليل

إّن الرجل يذنب الذنب فيحرم صالة >:  أّنه قالعليه الـسالمومنها ما روي عنه 
 .٣< وإّن العمل اليسء أرسع يف صاحبه من السكني يف اللحمالليل،

 يف جواب من حرم من صالة الليل عليه الـسالمومنها ما تقّدم عن أمرياملؤمنني 
 .<قد قّيدتك ذنوبك>: عليه السالمفقال له 

 .٤<ال يبيتّن الرجل وعليه وتر>: عليه السالمومنها ما روي عن اإلمام الباقر 
 صّىل اهللا عليه وآلـهأوىص رسول اهللا « : عليه السالم العسكري ومنها وصية اإلمام

عليك بصالة الليل ومن استخّف بصالة الليـل فلـيس >: عليه السالمأمرياملؤمنني 
 .٥<منّا

                                                 
 .١٠٣١٠ ح١٦٢: ٨وسائل الشيعة .  ١
 .١٠٣٠٥ ح١٦٠: ٨وسائل الشيعة .  ٢
 .١٦ ح٢٧٢: ٢الكايف .  ٣
 .٣ ح٣٣٠: ٢علل الرشائع .  ٤
 .٣٠٣٣ ح٦٤: ٣مستدرك الوسائل .  ٥
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)٦٠( 

 ثمرات صالة الليل: ثانياً 
لصالة الليل ثمـرات كثـرية دنيويـة وأخرويـة، فـّصلتها الروايـات املختلفـة 

 :وإليك أّمهها
َتَجافى{:  اجلزيل، فقد ورد يف تفسري اآلية الـرشيفةالثواب: منها ْ   ت ِ  جُنُوبُهُم  عَن
َ  الْمَضاجِعِ  ْ  يَدْعُون ْفاً  رَب هُم ا وَطَمَعاً  خَو ْ  وَمِم  ْناهُم ُنْفِقُونَ، فَال رَزَق ُ  ي َ   ما  نَفٌْس  تَعْلَم ْ   أُخْفِي  لَهُم

 ْ ِ  مِن ة ْيُنٍ  قُر  َ   نُوا بِما جَزاءً  أَع عـنهام < املجمـع>التي وردت عـن  الرواية ١}يَعْمَلُون
ُرشهم للصالة يدعون رهبم فُ  يف املتهجدين بالليل الذين يقومون عن عليهام الـسالم

، فقـد ٢خوفًا من سخطه وطمعًا يف رمحته، وممّا رزقناهم ينفقون يف وجـوه اخلـري
 ولـه إّال  العبـد يعملـه حـسن عمل من ما>: عليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

 :فقال ،عنده خطرها لعظم ثواهبا يبّني  مل اهللا نّ إف ،الليل صالة إّال  لقرآنا يف ثواب
َتَجافى{ ْ   ت َ  قوله إىل جُنُوبُهُم  وفيه تفصيل الكرامات التي يتكرم اهللا عّز .٣}<يَعْمَلُون

 .وجل هبا عىل املؤمنني الذين هذه صفتهم
ن اإلمام الصادق  ملا روي ع،أهنا فخر املؤمن وزينته يف الدنيا واآلخرة: ومنها

 الصالة: واآلخرة الدنيا يف ]وزينته خ[ وزينه املؤمن فخر هنّ  ثالث>: عليه الـسالم
 ماماإل ]وواليته خ[ة ووالي ،الناس أيدي يف مما ويأسه ،الليل آخر يف ]صالته خ[

                                                 
 .١٧ و ١٦سورة السجدة، اآلية .  ١

 .١٠٨: ٨جممع البيان .  ٢

 .١٥٦: ٤ عنه تفسري الصايف ١٦٨: ٢تفسري القمي .  ٣
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)٦١( 

 .١<وآله عليه اهللا صّىل  حممد آل من
ُ {: القـ وجـل عزّ  اهللا إنّ >: عليه السالموروي عن اإلمام الصادق  َ  الْمال َنُـون ْب َال  و

 ُ ينَة ِ  ز ْيا الْحَياة ن  .٣<اآلخرة زينة الليل آخر العبد يهايصلّ  ركعات الثامن إنّ  ٢}الد 
أّن مصليها يكتب عند اهللا من الذاكرين اهللا كثريًا، ملا روي عـن النبـي : ومنها

 كتبـا يا،وصـل اأفتوضـ الليل، من أهله الرجل أيقظ إذا>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآله
 .٤<والذاكرات كثرياً  اهللا الذاكرين من

صّىل اهللا عليه  ملا روي عن النبّي ،إثبات النور يف القلب وغفران الذنوب: ومنها
 اهللا أثبـت ،وناجـاه املظلـم الليل جوف يف دهبسيّ  ختىل إذا العبد إنّ >:  أّنه قالوآله

 قـد عبـدي، إىل انظروا ،كتيمالئ يا: ملالئكته جالله جّل  يقول ثمّ   ...قلبه يف النور
 أّين  اشـهدوا نيـام، والغافلون الهون والبطالون املظلم، الليل هذا جوف يف ختّىل 
 .٥<له غفرت قد

اإلجارة من عذاب القرب وعـذاب النـار وطـول العمـر والتوسـعة يف : ومنها
 .<روضة الواعظني> عن عليه السالم كام تقّدم يف رواية اإلمام الرضا ،املعيشة

                                                 
 .٣١١ ح٢٣٤: ٨الكايف .  ١
 .٤٦سورة الكهف، اآلية .  ٢

 .١٢٦: ٨٠بحار األنوار .  ٣
 .٢٧٩: ٤نوادر الراوندي .  ٤

 عنـه بحـار ٤٣٢ ح٣٥٣:  ، أمايل الصدوق١٢٠: ٧٠وار  عنه بحار األن٤٤٦: روضة الواعظني.  ٥
 .١٣٨ ـ ١٣٧: ٨٤األنوار 
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)٦٢( 

 الليـل صالة يصّىل  هأنّ  زعم من كذب>: عليه السالمعن اإلمام الصادق وروي 
 .١<النهار رزق تضمن الليل صالة نّ إ جيوع، وهو

صالة صفوف املالئكة خلف من رزق صالة الليل بإخالص، ورفـع : ومنها
 مـن الليل صالة رزق فمن>: صّىل اهللا عليه وآلهدرجاته بعددهم، ملا روي عن النبّي 

 ةبنّيـ وجـّل  عـزّ  هللا وصّىل  ،سابغاً  وضوءاً  فتوضأ ،خملصاً  وجـّل  عزّ  هللا قام أمة أو عبد
 خلفـه وتعـاىل تبـارك اهللا جعـل دامعـة، وعني خاشع، وبدن سليم، وقلب صادقة،
 ،وتعـاىل تبـارك اهللا إّال  عددهم حييص ال ما صّف  كّل  يف املالئكة، من صفوف تسعة
 بعـددهم له كتب فرغ فإذا: قال ،باملغرب واآلخر باملرشق، صف كّل  طريف أحد

 .٢<درجات
 بـصالة عليكم >:عليه السالم ملا روي عن اإلمام الصادق ،صّحة البدن: ومنها

 .٣<أجسادكم عن الداء ومطردة ،قبلكم الصاحلني ودأب ،نبيكم سنة فإهنا الليل
 ورضـاء ،للبـدن مـصحة الليـل قيـام>: عليه السالموما روي عن أمرياملؤمنني 

 .٤<تعاىل اهللا لرمحة وتعرض ،النبيني بأخالق ومتسك ،الرب
 تركـت مـا>: عليـه الـسالم ملا روي عـن أمرياملـؤمنني ،أهنا نور للمصيل: ومنها
 ابـن فقـال ، نـور الليل صالة وآله عليه اهللا صّىل  النبي قول سمعت منذ الليل صالة

                                                 
 .٧٩ ح٥٣: ١املحاسن .  ١
 .٢٠٤: ٧٩ عنه بحار األنوار ١١٤ ح١٢٤: أمايل الصدوق.  ٢
 .٣٦٢: ٢علل الرشائع .  ٣
 .٤١: ثواب األعامل.  ٤
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)٦٣( 

مـن النـور هـو  الظاهر أّن املراد .١<اهلرير ليلة وال: قال اهلرير؟ ليلة وال: الكواء
 .نور الوجه يوم القيامة، كام سيأيت

َ {وروي يف تفسري عيل بن إبراهيم يف اآليـة  ِ  وَمِن ْ  الل يْل د َتَهَج  ِ  ف ِلَةً  بِه  ٢}لَـكَ  ناف
 .٣<سبب النور يف القيامة الصالة يف جوف الليل: صالة الليل، وقال>: قال

 يف قولـه ه الـسالمعليـومنها أهنا كفارة للذنوب، ملا روي عن اإلمـام الـصادق 
َ  الْحَسَناتِ  إِن  {: تعاىل ي ئاتِ  يُذْهِبْن صالة املـؤمن بالليـل ُتـذهب بـام «:  قال٤}الس 

 .٥<عمل من ذنب بالنهار
صالة الليل كفارة ملـا اجـرتح >:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٦<بالنهار
عليـه اإلمـام الـصادق ومنها أهنا تبيّض الوجه وجتلب الـرزق، ملـا روي عـن 

 الليـل وصـالة ،الـريح تطيـب الليل وصالة الوجه، تبيض الليل صالة>: السالم
 .٧<الرزق جتلب

  :علـيهام الـسالمسئل عّيل بـن احلـسني « أّنه عليه الـسالموروي عن اإلمام الرضا 
                                                 

 . عن أيب يعىل يف املسند١٧: ٤١بحار األنوار .  ١
 .٧٩اآلية سورة اإلرساء، .  ٢

 .١٤٠: ٨٤بحار األنوار .  ٣
 .١١٤سورة هود، اآلية .  ٤

 .١٠ ح٢٦٦: ٣الكايف .  ٥
 .٢ ح١٣٦: ٨٤بحار األنوار .  ٦
 .١ ح٣٦١: ٢علل الرشائع .  ٧
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)٦٤( 

 فكساهم باهللا خلوا ألهنم: قال ؟اً هوج الناس أحسن من بالليل ديناملتهجّ  بال ما
 لعّل املراد هبذا النور هو النور اخلاص الذي يظهر ألهل الـصفاء .١<نوره من اهللا

 .من املؤمنني
 رشف>: عليـه الـسالم ملـا روي عـن اإلمـام الـصادق ،ومنها أّهنا رشف املؤمن

 .٢<الناس أعراض عن هكفّ  املؤمن وعزّ  ،بالليل صالته املؤمن
 شئت ما عش حممد، يا>:  فقالصّىل اهللا عليه وآلهوروي أّنه جاء جربئيل إىل النبّي 

 .٣<الناس عن استغناؤه وعّزه بالليل، قيامه الرجل رشف أنّ  واعلم ... ميت فإنك
علـيهام  ملا روي عن اإلمـام الـصادق عـن أبيـه ،ومنها أّهنا تذهب وحشة القرب

 .٤<القبور لوحشة الليل سواد يف ركعتني لِّ َص  و... >: السالم
 .ن يف بعض الرواياتا ركعتاموتر يطلق عليهواجلدير بالذكر أّن الشفع وال

عليـه وي عـن اإلمـام الـصادق ومن الروايات التي تذكر ثمرات عديدة ما ر
 ،الـرزق وتدر ،الريح وتطيب ،اخللق وحتسن ،الوجه حتسن الليل صالة>: السالم
 .٥<البرص وجتلو ،باهلمّ  وتذهب ،الدين وتقيض

 صـّىل اهللا عليـه وآلـه عن رسول اهللا معليه السالومنها ما روي عن اإلمام الصادق 
                                                 

 .١ ح٣٦٥: ٢علل الرشائع .  ١
 .٩ ح٤٨٨: ٣الكايف .  ٢

 .٣٤٦ ح٣٠٤: أمايل الصدوق.  ٣
 .٢٦ ح٤٠: اخلصال.  ٤
 .١٥٢: ٨ عنه يف وسائل الشيعة ٤٢: ثواب األعامل.  ٥
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)٦٥( 

 املعرفـة، ونـور األنبياء، وسنة املالئكة، وحّب  الرب، مرضاة الليل صالة>: قال
 وإجابة األعداء، عىل وسالح الشيطان، وكراهية األبدان، وراحة يامن،اإل وأصل
 ملـك وبـني صـاحبها بـني وشـفيع الـرزق، يف وبركـة عامل،األ وقبول للدعاء،
 ونكـري، منكـر مـع وجـواب جنبـه، حتـت مـن وفراش قربه، يف جورسا املوت،
  ًظـّال  الـصالة كانـت القيامة يوم كان فإذا القيامة، يوم إىل قربه يف وزائر ومؤنس
 وبني بينه وسرتاً  يديه، بني يسعى ونوراً  بدنه، عىل ولباساً  رأسه، عىل وتاجاً  فوقه،
 الرصاط، عىل وجوازاً  امليزان، يف وثقالً  تعاىل، اهللا يدي بني للمؤمن ةوحجّ  النار،

 .١<للجنة ومفتاحاً 
 وقت صالة الليل: ثالثاً 

هو بعد انتصاف الليل دّلت األدّلة عىل أّن وقتها للمختار وغري ذوي األعذار 
 كلـام كـان الوقـت أقـرب إىل هللمسافر واحلارض، وقد دّلت األدلة أيضًا عىل أنـ

 .الفجر الصادق كان أفضل، هذا للمختار
الليل فال ذوي األعذار والذين خيافون فوهتا إذا أّخروها إىل بعد منتصف أما ل

 كاملـسافر ،ت عليه األدلة ـ يف جواز تقديمها عىل منتصف الليـلإشكال ـ كام دلّ 
تعب والشاب  االنتباه بعد منتصف الليل، فهـؤالء ال مـانع ب عليه عالذي يصاملُ

 أفـادت األدلـة قـضاؤها بعـد واألفضل هلـم كـام. هلم أن يصلوها قبل أن يناموا
 منتصف الليـل، وقـد دّلـت األدلـة أيـضًا عـىل أّن قبل من تقديمها بدالً  ،الفجر

                                                 
 .٦٩٤٢ ح٣٣٥: ٦، وكذا يف مستدرك الوسائل ٢٢٣: رسالة منهج الرشاد.  ١
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)٦٦( 

 وإن كان قضاؤها يف النهـار ال بـأس بـه ،أفضل وقت لقضائها هو الليل الالحق
يف أّي وقت منه إّال قـضاء وتـر ليلـة العيـدين ـ الفطـر واألضـحى ـ فاألفـضل 

 ولو عـىل حرضاً  والقضاء يمكن سفرًا و، ذلك اليومقضاؤه بعد صالة الظهر من
جيزيـه أن يتـصّدق وإذا مل يتمكن من القضاء، فقد دّلت األدلة عىل أّنـه . الراحلة

 .عنها حسب متكنه وقدرته
وإذا ضاق وقتها وخاف املكلف أن يفاجئه الفجر فيخففها ويبدأ بصالة الوتر 

وقـالوا إذا انتبـه . الشفع قبل الوترإذا خاف طلوع الفجر إذا أّداها كاملة أو أدى 
املكّلف وقد طلع الفجر فيجوز له أن يبدأ بصالة الليل خمّففة كالشفع والـوتر أو 

 .تر فقط قبل صالة الصبحوال
وقد دّلت األدلة أيضًا أّن من صّىل مـن صـالة الليـل أربـع ركعـات فأدركـه 

ركعـات الناقـصة حتـى الفجر جاز له إمتامها، وجيوز له أن يأيت بالوتر ويـؤّخر ال
 .يقضيها يف صدر النهار مجعًا بني األدلة

 مقّدمات صالة الليل: رابعاً 
ينبغي لكّل إنسان أن هيـتّم يف حتـصيل الـرشف العظـيم يف النهـوض لـصالة 
الليل، فإذا كان مشتاقًا لتحصيل معنويات صالة الليل فالبّد له أن هيتّم يف مراقبة 

 .ت صالة الليلنفسه لالستيقاض من النوم يف وق
دعوك أّهيا القارئ الكريم إىل استذكار ما تقّدم من روايـة اإلمـام الـصادق أو

 صـالة إّال  القـرآن يف ثـواب ولـه إّال  العبد يعمله حسن عمل من ما>: عليه السالم
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َتَجافى { :فقال ،عنده خطرها لعظم ثواهبا يبّني  مل اهللا نّ إف ،الليل ْ   ت ِ  جُنُـوبُهُم  عَـن
َ  الْمَضاجِعِ  ْ  يَدْعُون ْفاً  رَب هُم ا وَطَمَعاً  خَو ْ  وَمِم  ْناهُم َ  رَزَق ُنْفِقُون ُ  فَال، ي َ   ما  نَفٌْس  تَعْلَم ْ   أُخْفِي  لَهُم

 ْ ِ  مِن ة ْيُنٍ  قُر  َ   نُوا بِما جَزاءً  أَع  .٢<١}يَعْمَلُون
وأدعوك ملراجعة كتب التفسري والروايـات الـواردة يف تفـسري هـذه اآليـة يف 

طالع عـىل الكرامـات اجلليلـة لال< نور الثقلني>و< لربهانا>و< الصايف>تفسري 
ُ  فَال{: واألمثلة العظيمة لقوله تعـاىل َ  ما نَفٌْس  تَعْلَم ْ  أُخْفِي ْ  لَهُم ِ  مِن ة ْيُنٍ  قُر   مـن ،}أَع

 عليـه الـسالمعن تفسري القمـي عـن اإلمـام الـصادق < الربهان>قبيل ما روي يف 
 اهللا إنّ >: طالع عليه، ويف آخـره قـالويل يف تفسري هذه اآلية ينبغي االحديث ط

 صـباح كـّل  الـرّب  يفتحها ،خملوق عليها لعيطّ  ومل عني ترها ومل ،بيده ةجنّ  خلق
ْ {: وتقـول ،طيباً  ازدادي ،رحياً  ازدادي: فيقول َ  قَد ْلَح َف َ  أ  قـول وهـو، ٣}الْمُؤْمِنُون
ُ  فَال{: اهللا َ  ما نَفٌْس  تَعْلَم ْ  أُخْفِي ْ  لَهُم ِ  مِن ة ْ  قُر  َ   نُوا بِما جَزاءً  يُنٍ أَع  .٤}<يَعْمَلُون

 يـا عـيل، إّين ملـا>: عليـه الـسالم لعـّيل صّىل اهللا عليه وآلهوفيه أيضًا قال رسول اهللا 
 وأشـدّ  العـسل، مـن أحـىل و اللـبن، مـن أبـيض هنـراً  اجلنة يف رأيت يب، أرسي
 محـراأل اليـاقوت قباب شاطئه عىل النجوم، عدد أباريق فيه السهم، من استقامة

 لـشجراً  اجلنـة يف إنّ  بيـده، دحمّمـ نفـس والـذي: إىل أن قـال ... األبيض والدرّ 
                                                 

 .١٧ و ١٦سورة السجدة، اآلية .  ١

 .١٥٦: ٤ عنه تفسري الصايف ١٦٨: ٢تفسري القمي .  ٢

 .١سورة املؤمنون، اآلية .  ٣
 .٢٨٥ ـ ٢٨٤: ٣تفسري الربهان .  ٤
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 كالرمـان، ثمراً  يثمر مثله واآلخرون األولون يسمع مل بصوت التسبيح،ب يتصفق
 نـور، مـن كراسٍ  عىل واملؤمنون ة،حلّ  سبعني عن فيشقها الرجل إىل الثمرة تلقى
 رشاكهـام نعالن منهم الرجل عىل قيامة،ال يوم إمامهم أنت املحجلون، الغرّ  وهم
 عليـه أرشفت إذا كذلك هم فبينا اجلنة، من واؤشا حيث أمامهم ء ييض نور، من

 مـن: فيقـول دولـة؟ منك لنا أما  ـاهللا عبد يا  ـاهللا سبحان: تقول فوقه، من امرأة
ُ  فَال{: تعـاىل اهللا قال اللوايت من أنا: فتقول أنت؟ ِ  ما نَفٌْس  تَعْلَم َ أُخْف ْ  ي ْ  لَهُم ِ  مِن ة  قُـر 
ْيُنٍ  َ   نُوا بِما جَزاءً  أَع  .١<...} يَعْمَلُون

وإذا أردَت أن تضمن االسـتيقاض بعـد منتـصف الليـل ألداء صـالة الليـل 
ْ {: فعليك أن تقرأ قبل النوم آخر سورة الكهف وهي ِن ما قُل َا إ َن ْ  بَشَرٌ  أ   يُو  مِثْلُكُم

ِلَي   َن ما إ ْ  أ ِلهُكُم ِلهٌ  إ ْ   حِدٌ وا إ َ   فَمَن َ   يَرْجُو   ن ِ   لِقاء ْ   رَب ه ْيَعْمَل َل ْ   وَال  صالِحاً   عَمَالً   ف ِ   يُشْرِك  بِعِبادَة
 ِ  آخـر  يقرأ عبد من ما>: عليه الـسالم، ففي الرواية عن اإلمام الصادق ٢}أَحَداً  رَب ه

 .٣<يريد التي الساعة يف استيقظ ّال إ ينام حني الكهف
:  أّنـه قـالصّىل اهللا عليـه وآلـه عن النبّي ه السالمعليويف رواية عن اإلمام الصادق 

 تـؤمني ال اللهـمّ  اهللا بـسم: فليقـل مضجعه وأخذ الليل قيام من شيئاً  أراد من>
 إّال  وكـذا كـذا سـاعة أقـوم الغافلني، من جتعلني وال ذكرك، تنسني وال مكرك،

                                                 
 .٢٨٥: ٣تفسري الربهان .  ١
 .١١٠سورة الكهف، اآلية .  ٢

ــايف .  ٣ ــام ١٧ ح٥٤٠: ٢الك ــذيب األحك ــه ٦٩٨ ح١٧٥: ٢، هت ــن ال حيــرضه الفقي  ٤٧١: ١، م
 .١٣٥٦ح
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 .١<الساعة تلك ينبهه ملكاً  به وجّل  عزّ  اهللا لوكّ 
امن االسـتيقاض يف وقـت صـالة الليـل فعليـه أن يتـذكر واملهم ملن يريد ضـ

 :أموراً 
نـه أكـرم أ و، معه وجزيل إحسانه وكثـري إنعامـهعّز وجّل مجيل صنع اهللا : منها

نه الذي دعاه إىل ذكره ومناجاته واألنس معـه مـع أ و،األكرمني وأرحم الرامحني
 .غناه عنه
ـمسيس حاجته إىل رمحـة اهللا، وفقـره إليـه سـبحان: ومنها  ّح ه، واحتياجـه امللِ

 .لغفران ذنوبه وقضاء حوائجه
أن يتذّكر العطايا اجلليلة والثمرات العظيمة لصالة الليل كام تقـّدم يف : ومنها

بحث ثمرات صالة الليل وأنه حينام يصليها بإخالص وخشوع سيحـصل عـىل 
نـه إ، وتعـاىلتلك اآلثار اجلزيلة، فإّن الصالة مناجاة وذكر ودعاء وتقـّرٌب إىل اهللا 

لنفحات قدسه وأنسه، وإّن القيام إليها من شيمة األولياء واملقربني متعرض فيها 
 .صلوات اهللا عليهم أمجعنيالسيام النبي األعظم واألئمة املعصومني 

 وهناك أدعية ،وم لصالة الليلنومن املقدمات الدعاء باملأثور عند القيام من ال
ل الفرصـة بقراءهتـا واالسـتفادة مـن ذكرهتا الروايات ينبغي لإلنسان أن يـستغ

 .جزيل ثواهبا وآثارها املحمودة
إذا قمـت بالليـل مـن : عليـه الـسالممنها ما روي عن زرارة عن اإلمام البـاقر 

                                                 
 .١٨ ح٥٤٠: ٢الكايف .  ١
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، ودعاء آخر تذكره <احلمد هللا الذي رّد عّيل روحي ألمحده وأعبده>: منامك فقل
 .١الرواية عند سامع صوت الديوك

ِ   يف إِن  {: مسة من آخر آل عمران وهيقراءة اآليات اخل: ومنها ماواتِ  خَلْق  الس 
َاْألَرْضِ  َاخْتِالفِ  و ِ  و ِ  الل يْل َالن هار َ  ِألُولِي َآلياٍت  و ْباِب، ال ذين َل َ  اْأل َ  يَذْكُرُون ِياماً  اهللا   وَقُعُوداً  ق
َلى ْ   وَع َ  جُنُوبِهِم رُون َتَفَك  ِ   يف وَي ماواتِ  خَلْق َاْألَرْضِ  الس   بـاطِالً  هـذا خَلَقْتَ  ما نارَب   و

ِ، رَب نا عَذابَ  فَقِنا سُبْحانَكَ  ِن كَ  الن ار ْ  إ ِ  مَن َ  تُدْخِل ْ  الن ار ُ  فَقَد ْتَه َ  وَما أَخْزَي الِمين ِلظ  ْ  ل  مِـن
َنْصاٍر، رَب نا ِن نا أ ِياً  سَمِعْنا إ ُنادي  مُناد ِ  ي ْ  لِْإليمان ْ  آمِنُوا أَن َآمَن ا بِرَب كُم ْ  رَب نا ف َاغ ْ ف َنا  فِر َنا  ل ُنُوب  ذ

رْ  َن ا وَكَف  ِنا ع َف نا  سَي ئات َتَو َ   و ِ، رَب نا  مَع َبْرار ِنا  اْأل َآت َنا  ما  و َلى  وَعَدْت َ    ع ِنا  وَال  رُسُِ  َ   تُخْز ِ   يَوْم  الْقِيامَة
ِن كَ  َ  تُخْلِفُ  ال إ  .٢}الْميعاد

 هللا عليـه وآلـهصـّىل ا عن رسول اهللا عليه السالمثّم استك ملا روي عن اإلمام الباقر 
 .٣<وصالة وضوء كل عند بالسواك عليك>:  يف حديثعليه السالمقال لعّيل 

ويف بعضها الترصيح يف استحبابه يف وقت السحر قبل الوضوء لصالة الليل، 
 مـن الوضـوء قبـل الـسحر يف الـسواك  إن>: عليـه الـسالمكام عن اإلمـام البـاقر 

 .٤<السنة
بـسم اهللا وبـاهللا اللهـّم اجعلنـي مـن >: لوتوضأ فإذا وضعت يدك يف املاء فق

                                                 
 .١٢ ح٥٣٨: ٢الكايف .  ١
 .١٩٤ ـ ١٩٠سورة آل عمران، اآلية .  ٢
 )الطبعة اإلسالمية. (٢ ح١٣٩: ١١وسائل الشيعة .  ٣
 .١٣٦٤ ح٢١: ٢لشيعة وسائل ا.  ٤
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، <احلمـد هللا رّب العـاملني>: ت فقـل، فإذا فرغ<الّتوابني واجعلني من املتطّهرين
 .تنس مستحبات وأذكار الوضوءوال 

 اهللا بـسم>: ثّم تذكر الروايات دعاًء ُيقرأ قبل االفتتاح للصالة بـالتكبري وهـو
 اجعلنـي اللهـمّ  ،باهللا إّال  ةقوّ  وال حول وال اهللا شاء وما ،اهللا ومن اهللا ىلإو ،وباهللا
 بـاب يعنّـ وأغلـق ،توبتـك بـاب رب يا يل وافتح ،مساجدك روعّام  اركزوّ  من

 عـيلَّ  بـلقْ أَ  اللهـمّ  ،يناجيـه ممـن جعلنـي الذي هللا احلمد ،معصية وكّل  معصيتك
 .، ثّم افتتح الصالة بالتكبري<ثناؤك جلَّ  بوجهك

 أخرى بعد النهوض من النوم وقبل الصالة، هذا وقد ذكرت الروايات أدعية
 للمـريزا غـالم  وكتاب صـالة الليـل، فام فوق١٧٣: ٨٤جتدها يف بحار األنوار 

 . فام بعدها٦١: رضا عرفانيان
 ١كيفية صالة الليل: خامساً 

 الروايات ـ ثامن ركعات يسّلم بعد كّل ركعتـني منهـا، اوهي ـ كام دّلت عليه 
عتني األوليـني بعـد احلمـد يف الركعـة األوىل سـورة ويستحّب أن يقـرأ يف الـرك

التوحيد ويف الثانية بعد احلمد سورة اجلحد، ويقرأ يف سائر الركعات ما شاء مـن 
 .السور بعد احلمد، وجيوز االقتصار عىل احلمد وحدها

والقنوت هو مستحب يف النوافل إضافة إىل الفرائض يف الركعـة الثانيـة مـن 
 .ما أراد املصيل من األدعية، كام يف قنوت الفريضة  وجيزي كّل ،كّل ثنائية

                                                 
 فام بعد يف اهلامش، وكتاب صالة الليل ١٤١: أخذت ملخصة من مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرية.  ١

 . فام بعدها١٩٤: ٨٤للمريزا غالم رضا عرفانيان، وبحار األنوار 
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 الثامنية، فصّل الشفع ركعتني، وبعدها الـوتر ركعـة فإذا فرغت من الركعات
واحدة، واقرأ يف هذه الثالثة بعد احلمد سورة التوحيـد حتـى يكـون لـك أجـر 
ختمة قرآن كاملة، أو تقرأ يف األوىل من الشفع بعد احلمد سورة قل أعـوذ بـرب 
الناس، ويف الثانية بعد احلمد سورة قل أعوذ برب الفلق، أو تعكـس فتقـرأ بعـد 
 .احلمد يف األوىل قل أعوذ برب الفلق وبعد احلمد يف الثانية قل أعوذ برب الناس

واختلف يف استحباب قنوت صالة الشفع، فإذا أراد املصيل االتيان بـه فيـأيت 
 . به بالقربة املطلقة برجاء املطلوبية

َض  إَِهلِي>:  فرغت من الشفع يستحب أن تدعو بدعاءوإذا  اللَّْيلِ  َهَذا ِيف  َلَك  َتَعرَّ
ُضونَ  َل  ،اْلَقاِصُدونَ  َوَقَصَدكَ  ،اُملَتَعرِّ  َهـَذا ِيف  َوَلـَك  ،الطَّـالُِبونَ  َوَمْعُروَفـَك  َفْضَلَك  َوَأمَّ

زُ  َنَفَحاٌت  اللَّْيلِ  ْ   َمنْ   َوَمتْنَُعَها ،ِعَباِدكَ  ِمنْ  َتَشاءُ  َمنْ  َعَىل  اِهبَ  َمتُنُّ  ،َوَمَواِهُب  َوَعَطاَيا َوَجَوائِ  َمل
ـُل املُ  إَِلْيَك  اْلَفِقريُ  ُعَبْيُدكَ  َذا َأَنا َوَها ،ِمنَْك  اْلِعنَاَيةُ  َلهُ  َتْسبِْق   َفـإِنْ  ،َوَمْعُروَفـَك  َفـْضَلَك  َؤمِّ
ْلَت  َمْواليَ  َيا ُكنَْت  ْيَلةِ  َهِذهِ  ِيف  َتَفضَّ  ِمـنْ  بَِعائِـَدةٍ  َعَلْيـهِ  َوُعْدَت  ،َخْلِقَك  نْ مِ  َأَحدٍ  َعَىل  اللَّ

دٍ  َعَىل  َفَصلِّ  ،َعْطِفَك  دٍ  َوآلِ  ُحمَمَّ بِنيَ  ُحمَمَّ ينَ اَخل  الطَّاِهِرينَ  الطَّيِّ ِ  َعـَيلَّ  ُجـْد  وَ  ،اْلَفاِضـلِنيَ  ريِّ
دٍ  َعَىل  اهللا َوَصىلَّ  ،اْلَعاَملِنيَ  َربَّ  َيا َوَمْعُروفَِك  بَِطْولَِك  ـنيَ  مِ َخاتَ  ُحمَمَّ  الطَّـاِهِرينَ  َوآلِـهِ  النَّبِيِّ

مَ  يٌد  َمحِيٌد  اهللا إِنَّ  ،َتْسلِيامً  َوَسلَّ ُهمَّ  ،َجمِ  ،َوَعـْدَت  َكـَام  ِيل  َفاْسَتِجْب  َأَمْرَت  َكَام  َأْدُعوكَ  إِينِّ  اللَّ
لُِف  ال إِنََّك  يف أعـامل ليلـة النـصف < املفاتيح> وهذا الدعاء مذكور يف ،<اْملِيَعادَ  ُختْ

 .١انمن شعب
 ىحـدإع وثّم تنهض إىل أداء ركعة الوتر التي هي ركعة واحـدة ليـتّم املجمـ

                                                 
 .١٦٩: مفاتيح اجلنان املعّرب.  ١
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 ركعة، ويستحّب أن تقرأ فيها بعد احلمـد سـورة التوحيـد مـّرة أو ثـالث ةعرش
 وبعدها تقرأ املعوذتني أعني قل أعوذ برّب الفلق وقل أعوذ برّب النـاس ،مّرات

 .مّرة واحدة
 فيه بام شئت، وروي عـن الـشيخ ودعت ويديكالوتر فرتفع ثّم ترشع بقنوت 

 ولـيس يف ذلـك يشء ،أّن األدعية لقنوت الوتر كثرية ال حتىص قّدس ّرسهالطويس 
، وليطبق آداب الـدعاء ورشوطـه مـن اخلـشوع والتوجـه ١حمّدد ال جيوز خالفه

 . وليتجنب موانع الصحة والقبول كالذنوب والرياء والعجب ،واإلقبال
 وأن يذكر أربعني نفسًا مؤمنًا أو مؤمنـة ،ه املؤمننيويستحب أن يدعو إلخوان

باالستغفار والدعاء، فإّن من دعا ألربعني نفسًا من املؤمنني استجيب دعـاؤه إن 
 .شاء اهللا كام أفادت الروايات

 كـان يقـول يف الـوتر يف صّىل اهللا عليه وآلهأّن النبّي < الفقيه>وروى الصدوق يف 
 توليـت، فـيمن وتـوّلني عافيـت، فـيمن وعـافني ديت،ه فيمن اهدين اللهمّ >: قنوته
 سـبحانك عليـك، يقىض وال تقيض فإّنك قضيت، ما ّرش  وقني أعطيت، فيام يل وبارك

 قـوة وال حـول وال عليك، وأتوكل بك، وأومن إليك، وأتوب أستغفرك البيت، رّب 
 .٢<رحيم يا بك إّال 

، < رّيب وأتوب إليـهستغفر اهللاأ>: وروي استحباب االستغفار سبعني مّرة بقول
 .وينبغي يف ذلك أن يرفع يده اليرسى وحييص عدده باليمنى

                                                 
  .١٤٤: حلاتمفاتيح اجلنان، الطبعة احلجرية املعّربة، الباقيات الصا.  ١

  .١٤٠٢ ح٤٨٧: ١من ال حيرضه الفقيه .  ٢
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)٧٤( 

هـذا >:  كان يقول بعد االستغفار سبعني مـّرةصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
تعّوذ باهللا من النار كثريًا يف قنوت >، وروي ١سبع مّرات< مقام العائذ بك من النار

 .٢<وترك
 أّنـه كـان يقـول يف قنـوت الـوتر عليـه الـسالمابدين وروي عن اإلمام زين الع

 وقد فّرسها معظم العلامء بتكرر كلمة العفو ثالثامئة .٣<العفو العفو>: ثالثامئة مّرة
 .مّرة ال ستامئة مّرة كام قد توهم الرواية

< ...إهلي تعّرض لك يف هذا الليل املتعّرضون >:  املتقدمويمكن قراءة الدعاء
فيصدق أنه قرئ  ،إذا مل يقرأه بعد ركعتي الشفع وقبل الوترتر صالة الوقنوت يف 

 .بعد ركعتي الشفع كام تقّدم
 عليه السالمويستحب إطالة القنوت يف ركعة الوتر ملا روي عن اإلمام الصادق 

 راحـة أطـولكم الـدنيا دار يف الوتر يف قنوتاً  أطولكم>: صّىل اهللا عليه وآلهعن النبّي 
 .٤<قفاملو يف القيامة يوم

 واخلوف من عقابه، فإن تعاىلكام يستحب البكاء يف قنوت الوتر من خشية اهللا 
 قطـرة مـن مـا>: عليـه الـسالم ملا روي عن اإلمام السجاد ،مل يأت البكاء فالتباكي

 سـواد يف دمعـة وقطـرة ،اهللا سبيل يف دم قطرة: قطرتني من وجّل  عزّ  اهللا إىل أحب
                                                 

 .١٤٦: مفاتيح اجلنان، الباقيات الصاحلات.  ١

 .١٩٨: ٨٤بحار األنوار .  ٢

 .١٤٦: مفاتيح اجلنان، الباقيات الصاحلات.  ٣

 .٨٠٠٣ ح٢٩١: ٦وسائل الشيعة .  ٤
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 .١<وجّل  عزّ  اهللا إّال  عبد هبا يريد ال الليل
 الـدعاء يف أتبـاكى إّين :  قـال لـه رجـلعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٢<الذباب رأس مثل ولو نعم>: قال بكاء؟ يل وليس
:  قـالعليـه الـسالمكام يستحب اإلحلاح يف الدعاء ملا روي عن اإلمام الصادق 

 دهعبــا مــن امللحــني إحلــاح حيــب اهللا نّ إفــ ،الطلــب يف وألــح حاجتــك ســل>
 .٣<املؤمنني

 إهلـي>:  كان يقول يف صالته يف جوف الليلعليه الـسالموروي أّن أمرياملؤمنني 
 .<بلّيتي عيلَّ  فتعظم أخذك من العظيم أذكر ثمّ  خطيئتي، عيلَّ  فتهون عفوك يف أفكر

 :فتقـول حمـصيها، وأنـت ناسـيها أنا سيئةً  الصحف يف قرأت أنا إن آه>: لوقي ثمّ 
 فيـه أذن إذا املـأل يرمحـه قبيلتـه، تنفعـه وال عشريته، تنجيه ال وذمأخ من فيا له خذوه،
 .<بالنداء
 غمـرة من آه للشوى، نّزاعة نار من آه والكىل، األكباد تنضج نار من آه>: لوقي ثمّ 
 .<لظى ملهبات من

 .٤ثّم جيهش يف البكاء ويغمى عليه
 نورك تمّ  اللهمّ >:  تقول يف دعاء قنوت الوترعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

                                                 
 .٦٠ ح٥٠: اخلصال.  ١
 .٩ ح٤٨٣: ٢الكايف .  ٢
 .٨٧٢١ح ٦٠: ٧وسائل الشيعة .  ٣

 .٢ ح١٩٦: ٨٤بحار األنوار .  ٤
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 حلمـك وعظـم ربنـا، احلمـد فلـك فأعطيت يدك وبسطت ربنا، احلمد فلك فهديت
 يتـكوعطّ  اجلهـات، خـري وجهتـك الوجـوه، أكرم وجهك ربنا، احلمد فلك فعفوت
 جتيـب شـئت، ملـن فتغفـر نـاربّ  تعـىص و فتشكر، ربنا تطاع وأهناها، العطيات أفضل

 بآالئك جيزي ال العظيم، الكرب من نجيوت السقيم، وتشفي الرض، وتكشف املضطر،
 .قائل قول نعامءك حييص وال ،أحد

 ،األيـدي ورفعـت األعنـاق، تومّد  األقدام، ونقلت األبصار، رفعت إليك اللهمّ 
 وبـني بيننـا وافـتح وارمحنـا، لنا اغفر ربنا األعامل، يف إليك وحتوكم باأللسن، ودعيت
 .الفاحتني خري وأنت باحلق خلقك

 األعداء  وتظاهر بنا، الفتن ووقوع علينا، الزمان وشّدة نبينا، غيبة نشكو كإلي اللهمّ 
 تعـّزه، منـك ونـرص تعجّلـه، منك بفتح رب يا ذلك ففرج عددنا، وقّلة عدونا، وكثرة
 .١<العاملني رب احلق إله تظهره، عدل وإمام

 ماحللـي اهللا إّال  إلـه ال>:  قـل يف قنـوت الـوترعلـيهام الـسالموروي عن أحدمها 
 األرضـني ورّب  الـسبع الساموات رّب  اهللا سبحان العظيم، العيل اهللا إّال  إله ال الكريم،
 الـساموات نـور اهللا أنـت اللهـمّ  العظـيم، العـرش ورب بيـنهنّ  ومـا فيهنّ  وما السبع

 ،واألرض الـساموات مجـال اهللا وأنـت واألرض، الـساموات زين اهللا وأنت واألرض،
 غيـاث اهللا وأنـت املستـرصخني، رصيخ اهللا وأنت رض،واأل الساموات عامد اهللا وأنت

 اهللا وأنـت املغمومني، عن حاملروّ  اهللا وأنت املكروبني، عن املفرج اهللا وأنت املستغيثني،
 اهللا وأنـت ،الـرحيم نالـرمحٰ  اهللا وأنـت العـاملني، إله اهللا وأنت املضطرين، دعوة جميب

                                                 
  .١٩٨: ٨٤بحار األنوار .  ١



 صالة الليل: األمر الثامن/ الفصل األول

)٧٧( 

 .حاجة كل تنزل بك اهللا وأنت السوء، كاشف
 ينجـى وال رمحتـك، إّال  عقابـك من ينجي وال حلمك، إّال  غضبك يرد ليس هللاأ يا
 بالقدرة سواك، من رمحة عن هبا تغنيني رمحة لدنك من يل فهب إليك، الترضع إّال  منك
 يل تغفـر حتى غامً  هتلكني وال العباد، ميت تنرش وهبا البالد، يف ما مجيع أحييت هبا التي

 عثريت، وأقلني أجىل، منتهى إىل العافية وارزقني دعائي، يف اإلجابة وتعرفني وترمحني،
 .رقبتي من متكنه وال عدوي، يب تشمت وال

  وإنيرفعنـي؟ الـذي ذا فمن وضعتني وإن يضعني، الذي ذا فمن رفعتني إن اللهم
 وقـد ؟أمـري مـن يشء يف لـك ويتعـّرض وبينـي، بينك حيول الذي ذا فمن أهلكتني
 الفـوت، خيـاف من يعجل إنام عجلة، نقمتك يف وال ظلم، حكمك يف ليس أن علمت
 للـبالء جتعلنـي فـال هلـي،إ يـا ذلـك عن تعاليت وقد الضعيف، الظلم إىل حيتاج وإنام

 أثـر عىل ببالء تتبعني وال عثريت، وأقلني سني،ونفّ  ومّهلني نصبًا، لنقمتك وال غرضًا،
 النار  عن  بك  وأستجري فأعذين، الليلة بك أستعيذ حيلتي، وقّلة ضعفي، ترى فقد بالء،

 .١<حترمني فال اجلنة لكأوأس فأجرين،
عن < البحار>ومن أدعية قنوت الوتر ما رواه العالمة املجلّيس قدس رسه يف 

 عـىل قـصدته وقد منك بخيبة بابك عن أصدر كيف إهلي>: تقول< كتاب االختيار>
 وآل دحمّمـ عـىل صـّل  بـدعائك، أمرتني وقد عطائك من تؤيسني كيف إهلي بك، ثقة

 إىل وأفـضيُت  األمل، منّي وانقطع العمل، عيلّ  وُحظِر األنني، اشتّد  إذا وارمحني حمّمد،
 ونـيس الـرتاب، عـيلَّ  وُحثـي واألحبـاب، األهل ووّدعني العيون، عيلّ  وبكت املنون،

                                                 
 .١١ ح٢٠٣: ٨٤ عنه بحار األنوار ١٤٠٩ ح٤٩٠: ١من ال حيرضه الفقيه .  ١
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 يـذكرين ومل ،زائـر يـزرين فلـم قـربي، وُهجر ذكري، وانطمس جسمي، وبيل اسمي،
 واّتـصلت اخلـصوم، شكاية وطالت املظامل، عيلَّ  واستولت م،املآث منّي وظهرت ذاكر،
 بفـضلك يعنّـ خـصومي رضأو ، حممـد وآل دحمّمـ عـىل صـلِّ  اللهمَّ  املظلوم، دعوة

 .ورضوانك بعفوك عيلَّ  وجد وإحسانك،
 تـردين فـال تائبـاً  منيبـاً  أتيتـك وقـد وتبعايت، مآثمي وبقيت ايت،لّذ  أيامُ  ذهبت إهلي
 التـواب أنـت إنـك عـيلّ  وتـب زلتـي، واغفـر روعتـي، آمن اللهم ،خائباً  وال حمروماً 
 .١<الرحيم

رّب اغفر يل وارمحني وتب عّيل إّنك أنت التواب >: ومن أدعية قنوت الوتر قول
 .٢<الغفور الرحيم

فإذا فرغ من القنوت ركع، فإذا رفع رأسـه دعـا بالـدعاء الـذي رواه الـشيخ 
 مـن مقـام هـذا>: عليه الـسالم جعفر عن اإلمام موسى بن< التهذيب>الطويس يف 

 ورمحتـك، رفقـك إّال  لـذلك وليس عظيم، وذنبه ضعيف وشكره منك، نعمة حسناته
 الليـل مـن قليالً  كانوا وآله عليه اهللا صّىل  املرسل نبيك عىل املنزل كتابك يف قلت فإنك
 وأنـا السحر وهذا قيامي، وقّل  هجوعي طال يستغفرون، هم وباألسحار هيجعون، ما
 وال حيـاةً  وال موتـاً  وال نفعـاً  وال ّرضاً  لنفـسه جيـد ال مـن اسـتغفار لذنويب ستغفركأ

 .٣<نشوراً 

                                                 
 .٧٨ ح٢٨٦: ٨٤بحار األنوار .  ١
 . يف اهلامش١٤٦: مفاتيح اجلنان املعرب.  ٢
 .٥٠٨ ح١٣٢: ٢هتذيب األحكام .  ٣
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احلمد >: ح الزهراء بعد السالم، ثّم يقولثّم يسجد ويتّم الصالة، ويسبح تسبي
سبحان رّيب امللك القدوس العزيز >: ثّم يقول. <لرّب الصباح، احلمد لفالق اإلصباح

 ارزقني من ،يا حّي يا قيوم، يا برُّ يا رحيم، يا غنيُّ يا كريم>:  يقولثمّ . ثالثاً < احلكيم
 .<التجارة أعظمها فضًال وأوسعها رزقًا وخريها يل عاقبة، فإّنه ال خري فيام ال عاقبة له

: وهـو< مـصباح املتهجـد>وينبغي أن يقرأ بعد ذلك دعاء احلـزين كـام عـن 
 .حيائي وقّل  ُجرمي َعُظمَ  فقد ندائي، عتسم لعّلك مكان، كل يف موجوداً  يا أناجيك>

 كيف  لكفى، املوت إّال  يكن مل ولو أنسى، وأهيا رأتذكّ  األهوال أيَّ  موالي ياموالي 
 .وأدهى أعظم املوت بعد وما

 جتـد ال ثـمّ  أخـرى، بعد ةمرّ  تبىالعُ  لك أقول متى وإىل متى ىحتّ  موالي يا موالي
 عدوٍّ  ومن غلبني، قد هوىً  نمِ  هللاأ يا بك غوثاه وا ثمّ  غوثاه فيا ،وفاءً  وال صدقاً  عندي
 .ريب رحم ما إّال  بالسوء أمارة نفس ومن يل، نتتزيّ  قد دنيا ومن ،عيلّ  استكلب قد

 يـا ،فـاقبلني مـثيل قبلت كنت وإن فارمحني، مثيل رمحت كنت إن موالي يا موالي
 صـباحاً  بـالنعم ينييغـّذ  من يا احلسنى، منه فأتعرّ  أزل مل من يا اقبلني، السحرة قابل

 اخللق مجيع أتربّ  قد عميل، مقلداً  برصي، إليك شاخصاً  فرداً  آتيك يوم ارمحني ،ومساءً 
 ومـن ،يرمحنـي فمـن نـيترمحْ  مل فـإن وسـعيي، يكّد  له كان ومن وأمي، أيب نعم مني،

 عام  ] خ  سألتني[ سائلتني و بعميل، خلوت إذا لساين نطقيُ  ومن ،وحشتي القرب يف نسؤي
 أمل :قلت أفعل مل :قلت وإن عدلك، من املهرب فأين نعم :قلت فان مني، به لمأع أنت
 !؟عليك الشاهد أكن

 جهـنم قبـل موالي يا عفوك عفوك القطران، رسابيل قبل موالي يا عفوك فعفوك
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)٨٠( 

 الـرامحني، يا أرحـم األعناق، إىل األيدي لَّ غَ تُ  أن قبل موالي يا عفوك عفوك والنريان،
 .١<الغافرين وخريَ 

وح قـدّوس رب املالئكـة والـروح>: ثّم يسجد ويقول مخس مـّرات ، ثـّم <سـبُّ
جيلس ويقرأ آية الكريس، ثّم هيوي ثانيًا إىل السجود ويكّرر الذكر الـسابق مخـس 

 .مرات
ثّم ينهض لنافلة الصبح وهي ركعتان يقرأ بعد احلمد يف األوىل سورة اجلحـد 

 .لتوحيد، ويف الثانية سورة ا}قل يا أهيا الكافرون{
تعاىل وعّز  ه عىل حقيقتها كام ينبغي لكرم وجهء صالة الليلوفقنا اهللا مجيعًا ألدا

 .جالله
 .واحلمد هللا رب العاملني

 

                                                 
 .٨٣ ح٢٨٨: ٨٤بحار األنوار .  ١



)٨١( 

 
 
 

  د وآل حممدالصالة على حمم: األمر التاسع
 وإىل حمّمد وأهل بيته سبحانه وتعـاىلوالقربات إىل اهللا وهي من أفضل العبادات 

، وفوائـد  جـزيالً اً  وأجـراً  كبـري، وإّن هلـا فـضالً  عليهم أمجعنيصلوات اهللالطاهرين 
 .جليلة ذكرت يف الروايات التي حتّث عليها وتبني فضلها ونتائجها

 بـإنزال اخلـري والربكـة عـّز وجـّل أما معنى الصالة عليهم فإهنا دعـاء مـن اهللا 
 .صلوات اهللا عليهموالسالمة عليهم 

َ  إِن  {: تعاىلقال اهللا  َ  اهللا  ُ و َتَه َ  مَال ِك َلَى يُصَل ون َي هَا يا الن بِي   ع َ  أ ِ  صَل وا آمَنُوا ال ذين َيْه َل  ع
 َ  .١}تَسْليماً  سَل مُوا و

: قـال ... عليه الـسالما عن أيب احلسن الكاظم فقد روي يف معناها عن أيب املعز
 رمحة اهللا صالة>:  قال؟نني ما معنى صالة اهللا وصالة مالئكته وصالة املؤم:قلت
 .٢<له منهم دعاء املؤمنني وصالة ،له منهم تزكية مالئكته وصالة ،اهللا من

يا أيّها الذين آمنوا {:  يف معنى قوله تعاىلعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٣اثنوا عليه وسّلموا له} ...

                                                 
 .٥٦سورة األحزاب، اآلية .  ١

 .١٥٦: ثواب األعامل.  ٢
 .٢٠١: ٤ عنه تفسري الصايف ٨٥ ح٣٢٨: ٢املحاسن .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)٨٢( 

 لـه تزكيـة عليـه اهللا صلوات>:  أيضًا يف معنى اآلية قالعليه السالموروي عنه 
 والتـصديق لـه دعـاؤهم الناس وصالة ،له مدحهم املالئكة وصالة ، عليه وثناء
 جـاء وبـام بالواليـة لـه سلموا يعني }تَسْلِيماً  وَسَل مُوا{: وقوله ،بفضله قرارواإل
 .١<به

يعني } تَسْلِيماً  وَسَل مُوا{عّز وجّل وأّما قوله >: عليه السالمويف رواية أخرى عنه 
 .٢<يه السالمعلالتسليم فيام ورد عنه 

يف معنى قولنا اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد أي عّظمه : <مرآة العقول >ويف
 و إظهار دعوته و إبقاء رشيعته، و يف اآلخرة بتشفيعه يف أمتـه  ذكره بإعالءالدنيا 

 .٣و تضعيف أجره ومثوبته
  ماقـّدس ّرسهبيان مفصل يف معناها حيث يقول الفيض الكاشاين < الوايف>ويف 

  الكرامـات  أنـواع إفاضـة صـّىل اهللا عليـه وآلـه عـىل نبيـه تعاىلمعنى صالة اهللا >: ييل
 وأما صالتنا عليه وصالة املالئكة عليه فهو سؤال وابتهـال .ولطائف النعم عليه

 .يف طلب تلك الكرامة ورغبة يف إفاضتها عليه
 :من أمته فألمورعليه  الصالة صّىل اهللا عليه وآلهوأما استدعاؤه 

عد الرسـول  الدعاء مؤثر يف استدرار فضل اهللا ونعمته ورمحته وما وُ  أنّ :منها
حدودة املمن احلوض والشفاعة والوسيلة وغري ذلك من املقامات املحمودة غري 

                                                 
 .٢٠١: ٤ عنه تفسري الصايف ١٩٦: ٢تفسري القمي .  ١
 .٢٠١: ٤ عنه تفسري الصايف ١ ح٣٦٧: معاين األخبار.  ٢
 .٨٨: ١٢مرآة العقول .  ٣
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)٨٣( 

 فاالسـتمداد مـن األدعيـة اسـتزادة لتلـك ،عىل وجـه ال يتـصور الزيـادة فيهـا
 .الكرامات
أي هبذا االستدرار واالستمداد لفضل اهللا  [ بهصّىل اهللا عليه وآله ارتياحه :ومنها

 ].إين أباهي بكم األمم: ونعمته ورمحته بربكة الصالة عليه من أمته، كام قال
 . الشفقة عىل األمة بتحريضهم عىل ما هو حسنة يف حقهم وقربة هلم:ومنها

  صلواته عىل املصيل عليـه بـسبب صـالته عليـه فـألنّ تعـاىلوأما مضاعفة اهللا 
 إذ هي جتديد اإليـامن ،ليه ليست حسنة واحدة بل هي حسنات متعددةالصالة ع
 ثم العناية بطلب الكرامـات لـه ، ثم التعظيم له ثالثاً ، ثم بالرسول ثانياً ،باهللا أوالً 

 تـذكر ذلـك  ثـمّ ، ثم جتديد اإليامن باليوم اآلخر وأنـواع كراماتـه خامـساً ،رابعاً 
 والـدعاء ،ال والترضع يف الدعاء ثامناً  ثم االبته، ثم تعظيم القرب سابعاً ،سادساً 

  وإن جـّل صّىل اهللا عليـه وآلـه النبي  وأنّ ، األمر كله هللا االعرتاف بأنّ  ثمّ ،مخ العبادة
 وأنـه لـيس لـه مـن ، و إىل مدد أمته له،قدره فهو عبد له حمتاج إىل فضله ورمحته

 أن ضمهم معه هملوات اهللا عليص مجيع ذلك يف شأن أهل بيته  ثمّ ،ء تاسعاً  األمر يش
 .عارشاً 

 احلسنة الواحدة بعـرش أمثاهلـا فهذه عرش حسنات سوى ما ورد به الرشع أنّ 
 .١<والسيئة بمثلها

فقد وردت عدة صيغ للصلوات كام : صّىل اهللا عليه وآله وأما كيفية الصالة عليه

                                                 
 .١٥١٣: ٩الوايف .  ١



 حملات يف أهم العبادات

)٨٤( 

 صـلوات اهللا علـيهم وإن اجلامع هلا هو ذكـر النبـي حمّمـد وآلـه ،يف الروايات اآلتية
 .<اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد>:  وأشهرها،أمجعني

 حممـد عـىل نـصّيل  فكيـف>:  قيل لـهعليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق 
 خلقـه ومجيع ورسله وأنبيائه مالئكته وصلوات اهللا صلوات: تقولون قال وآله؟
 فـام: فقلـت: قال .وبركاته اهللا ورمحة وعليهم عليه والسالم حممد وآل دحممّ  عىل

 واهللا الـذنوب مـن اخلـروج: قـال الـصالة؟ هبذه وآله النبي عىل صّىل  من ثواب
 .١<أمه ولدته يوم كهيئته

 علـم وقـد>:  يف جملسه مـع املـأمون قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الرضا 
 التـسليم عرفنـا قـد ،اهللا رسـول يـا: قيـل اآلية هذه نزلت ملا أنه منهم املعاندون
 كـام حممد وآل حممد عىل صل اللهم تقولون: فقال عليك؟ الصالة فكيف عليك
 يف النـاس معـارش بيـنكم فهل. جميد محيد إنك إبراهيم وآل إبراهيم عىل صليت
 إمجـاع وعليـه أصـال فيـه خالف ال ما هذا: املأمون قال ال، : قالوا خالف؟ هذا
 .٢<األمة

يـا رسـول اهللا : وا أّنـه ملـا نزلـت اآليـة قـالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد كام صّليت عىل : قولوا: وكيف نصيل عليك؟ قال

 .٣إبراهيم وآل إبراهيم إّنك محيد جميد
                                                 

 .٣٦٨: األخبارمعاين .  ١
 .٢٠١: ٤ عنه تفسري الصايف ٢١٣: ١عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ٢

 . ويف مصادر أبناء العامة روايات عديدة هبذا املضمون وقريب منه٣٩٩٤ و ٣٩٩٣كنز العامل ح.  ٣
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)٨٥( 

:  قالعليه السالم] اهلادي[ومما روي يف فضلها عن اإلمام أيب احلسن العسكري 
ل بيتـه صـلوات اهللا إّنام اختذ اهللا إبراهيم خليًال لكثرة صـالته عـىل حمّمـد وأهـ>

 .١<عليهم
 صّىل اهللا عليه وآلـه بعد وفاة النبّي عليه السالموروي يف خطبة خطبها أمرياملؤمنني 

 الـصالة من فأكثروا ، الرمحة تنالون وبالصالة ، اجلنة تدخلون بالشهادتني>: قال
َ  إِن   {وآلـه نبيكم عىل ُ  اهللا  َتَه َ  وَمَال ِك َلَى يُصَل ون َي هَا اي الن بِي   ع َ  أ ِ  صَل وا آمَنُوا ال ذين َيْه َل  ع

 .٢}<تَسْليماً  وَسَل مُوا
قـال رسـول اهللا >:  قـالعليهام السالموروي عن اإلمام احلسن بن عّيل عن أبيه 

 اهللا صـّىل : جاللـه جـل اهللا قـال وآلـه، حممد عىل اهللا صّىل من قال : صّىل اهللا عليه وآله
 جيـد مل آلـه عـىل يصل ومل حممد، عىل اهللا صّىل : قال ومن ذلك، من فليكثر عليك
 .٣<عام مخسامئة مسرية من توجد ورحيها اجلنة، ريح

 القيامـة يـوم امليـزان يف يوضع ما أثقل>:  قالعليهام الـسالموروي عن أحدمها 
 .٤<بيته أهل وعىل حممد عىل الصالة

 ةوليلـ اخلمـيس عـشية كانت إذا>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
  الفـضة، وصـحف الـذهب، أقـالم معهـا الـسامء، مـن مالئكـة نزلـت اجلمعة

                                                 
 .٢٣ ح٥٤: ٩١ عنه بحار األنوار ٣ ح٣٤: ١علل الرشائع .  ١
 .٣ ح٤٨: ٩١ األنوار  عنه بحار٥١٥ ح٣٩٨: أمايل الصدوق.  ٢

 .٤ ح٤٨: ٩١ عنه بحار األنوار ٩٤٨ ح٤٢٤: أمايل الطويس.  ٣
 .٩ ح٤٩: ٩١ عنه بحار األنوار ٤٥ ح١٤: قرب اإلسناد.  ٤



 حملات يف أهم العبادات

)٨٦( 

 إّال  الـشمس تغيـب أن إىل اجلمعـة ويوم اجلمعة وليلة اخلميس عشية يكتبون ال
 .١<وآله عليه اهللا صّىل  وآله النبي عىل الصالة

 بـه ريكّفـ مـا عـىل يقـدر مل مـن>:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 
 عليـه وقـال .<هـدماً  الـذنوب هتدم فإهنا وآله حممد عىل الصالة من يكثرفل ذنوبه
 والتهليـل التـسبيح وجـّل  عـزّ  اهللا عنـد تعـدل وآلـه دحمّمـ عـىل الـصالة>: السالم

 .٢<والتكبري
إّن أبخل الناس من ذكـرت عنـده >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٣<ومل يصّل عيلّ 
من صـّىل عـّيل يف كتـاٍب مل تـزل املالئكـة >:  أيضاً  عليه وآلـهصّىل اهللاوروي عنه 

 .٤<تستغفر له ما دام اسمي يف ذلك الكتاب
ال يزال الدعاء حمجوبـًا حّتـى >:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٥<يصّىل عىل حمّمد وآل حمّمد
مّرة مل يبق مـن ذنوبـه من صّىل عّيل >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٦<ذّرة
                                                 

 .١١ ح٥٠: ٩١ عنه بحار األنوار ٩٥ ح٣٩٣: اخلصال.  ١
 .٢ ح٤٨ ـ ٤٧: ٩١ عنه بحار األنوار ١٢٤ و ١٢٣ ح١٣٢ و ١٣١: أمايل الصدوق.  ٢

 .٢١٤٤العامل خكنز .  ٣
 .٢٢٤٤، كنز العامل خ ١١١: ٢الرتغيب .  ٤
 .١ ح٤٩١: ٢الكايف .  ٥
 .٥٢ ح٦٣: ٩١بحار األنوار .  ٦



 الصالة على حممد وآل حممد: األمر التاسع/ ل األولالفص

)٨٧( 

أوىل الناس >:  قالصّىل اهللا عليه وآله أّن رسول اهللا دوروي عن عبد اهللا بن مسعو
 .١<يب يوم القيامة أكثرهم عّيل صالة يف دار الدنيا

 وآلـه عليـه اهللا صـّىل  النبـي ذكـر إذا>:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 صـّىل  ةواحـد صالة وآله عليه اهللا صّىل  النبي عىل صّىل  من فإنه عليه الصالة فأكثروا

 إّال  اهللا خلقـة ممـا يشء يبـق ومل ،املالئكـة مـن صف ألف يف ةصال ألف عليه اهللا
 فهـو هـذا يف يرغـب مل فمـن مالئكتـه، وصـالة عليه اهللا لصالة العبد عىل صّىل 
 .٢<بيته وأهل ورسوله منه اهللا برئ قد مغرور، جاهل

: صـّىل اهللا عليـه وآلـهقال رسـول اهللا :  قالعليه السالم الصادق وروي عن اإلمام
 .٣<بالنفاق تذهب بيتي أهل وعىل عيل الصالة>

 وآل دحمّمـ عىل صل اللهم قال من>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
 .٤<أمه ولدته كيوم ذنوبه من وخرج ،شهيداً  وسبعني اثنني أجر اهللا أعطاه دحممّ 

 صـّىل اهللا عليـه وآلـهقال رسـول اهللا >:  قالعليه السالم عن اإلمام الصادق وروي
 تـزل مل فإنـك ،وأمـي أنـت بأيب بىل: فقال أبرشك؟ الأ: عليه السالمذات يوم لعّيل 

: الـسالم عليـه عـيل له فقال بالعجب، آنفاً  جربئيل أخربين: فقال .خري بكل اً مبّرش 
 عـيل صـّىل  إذا أمتي من الرجل أنّ  أخربين: فقال ؟اهللا رسول يا أخربك الذي وما

                                                 
 .٥٢ ح٦٣: ٩١بحار األنوار .  ١
 .٦ ح٤٩٢: ٢الكايف .  ٢
 .٨ ح٤٩٢: ٢الكايف .  ٣
 .٥٢ ح ٦٤: ٩١بحار األنوار .  ٤



 حملات يف أهم العبادات

)٨٨( 

 املالئكـة عليـه توصـلّ  الـسامء، أبـواب له فتحت بيتي أهل عىل بالصالة وأتبع
 الـورق يتحـات كـام الذنوب عنه تتحات ثمّ  ،خطأً  مذنباً  كان وإن صالة، سبعني

 اهللا ويقـول وسـعديك، عبـدي يـا لبيـك: وتعـاىل تبـارك اهللا ويقـول الـشجر، من
 سـبعامئة عليـه أصـّيل  وأنا صالة، سبعني عليه ونتصلّ  أنتم مالئكتي يا: ملالئكته
 الـسامء وبـني بينهـا كـان بيتـي أهـل عىل بالصالة يتبع ومل عيل صّىل  وإذا صالة،
 تـصعدوا ال مالئكتـي يا سعديك وال لبيك ال: جالله جّل  ويقول ،حجاباً  سبعون
 .١<بيتي أهل يب يلحق حتى حمجوباً  يزال فال عرتته، بنبيي يلحق أن إّال  دعاءه

إذا كانت لك إىل اهللا سبحانه حاجة فابدأ >: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
 فـإّن اهللا أكـرم مـن ، ثّم سل حاجتـكصّىل اهللا عليه وآلهبمسألة الصالة عىل رسوله 

 .٢<يسأل حاجتني فيقيض إحدامها ويمنع األخرى
ئد اجلليلـة للـصالة عـىل  أخرى من الفواوروايات كثرية أخرى تبني جوانب

 .حممد وآله يف الدنيا واآلخرة
مـدى الـرشف العظـيم والكرامـة اجلليلـة من هذه الروايات وغريهـا ُيعلـم 

يف الـدنيا واآلخـرة بـصلواته عـىل والفوائد اجلّمة التي يناهلا العبد املؤمن املوايل 
 ومـن جـّل وعـال ، وإّن اللطف والتكريم مـن اهللاصلوات اهللا عليهم أمجعنيالنبي وآله 

مالئكته املقربني قد اختص بالشيعة اإلمامية امللتزمني بالصالة عىل آل حمّمد بعـد 
علـيهم  وأهل بيته صّىل اهللا عليه وآله واملمتثلني ألوامر اهللا ونبيه الكريم ،الصالة عليه

                                                 
 .٣٠ ح٥٦: ٩١ عنه بحار األنوار ٦١٩ ح٦٧٥: أمايل الصدوق.  ١

 .٣٦١هنج البالغة احلكمة .  ٢
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 ،بـشوق وهلفـة ّرسًا وعالنيـة واملكثرين للـصالة علـيهم ، يف ذلكالصالة والسالم
أصواهتم هبا يف جمالسهم العاّمة واخلاّصة، كـام ويعلـم مـدى اخلـسارة ويرفعون 

مة التي تلحق الذين آثروا هوى أنفسهم، ومل يمتثلـوا هـذا األمـر اإلهلـي، ياجلس
 .وحرموا أنفسهم من هذا الرشف وهذه الكرامة

وجعل صلواتنا علـيكم ومـا >: وقد جاء يف زيارة اجلامعة اجلليلة سندًا ومتناً 
 .١<من واليتكم طيبًا خللقنا وطهارة ألنفسنا وتزكية لنا وكّفارة لذنوبناخّصنا به 

صـّىل اهللا قال رسـول اهللا :  قالعليهم الـسالموروي عن اإلمام الصادق عن آبائه 
 .٢<العاملكم وزكاة ،لربكم ومرضاة ، لدعائكم زةجموِّ  عيل صالتكم>: عليه وآله

: تعاىل اهللا قول أرأيت ،اهللا رسول يا: آلهصّىل اهللا عليه و لرسول اهللا وروي أّنه قيل
َ  إِن  { ُ  اهللا  َتَه َ  وَمَال ِك َلَى يُصَل ون  من هذا>: وآله عليه اهللا صّىل  فقال هو؟ كيف }الن بِي   ع

 فال ملكني يب لوكّ  تعاىل اهللا إنّ  أخربتكم، ما سألتموين أنكم ولوال ،املكنون العلم
 اهللا وقـال لـك، اهللا غفـر: امللكـان ذلـك لـه قال إّال  عيلّ  فيصّيل  مسلم عند أذكر

 غفـر ال: امللكـان له قال إّال  عيلّ  يصّيل  فال مسلم عند أذكر وال .آمني: ومالئكته
 .٣<آمني: ومالئكته اهللا وقال ،لك اهللا

 عليـه اهللا صـّىل  اهللا رسول إىل رجل جاء>:  قالعليه السالموروي عن أيب عبد اهللا 
 لـك هـاكلّ  صلوايت أجعل: قال ثمّ  نعم،: قال لك؟ صلوايت نصف أجعل: فقال وآله

                                                 
 .٤٦٠:  عنه عمدة الزائر١ ح٣٠٥: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١
 .٥٦ ح٦٨: ٩١ عنه بحار األنوار ١٥٩: مجال األسبوع.  ٢
 .٥٧ ح٦٨: ٩١ عنه بحار األنوار ٩٧ ح٣٨: ٢غوايل الآللئ .  ٣
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 .١<واآلخرة الدنيا همّ  كفي :وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول قال مىض فلام نعم،: قال
 ووفقنا للـدوام ، عىل مواالهتم وحمبتهم بأحسن ما يرضيه عنّاعّز وجّل ثّبتنا اهللا 

 . إّنه ويل التوفيقعىل الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد يف كّل آن ويف كّل مكان،
يرون أّن الصالة عىل حمّمد وآل ويف اخلتام جتدر اإلشارة إىل أّن بعض املؤمنني 

 ال يستفيدون منها، صلوات اهللا علـيهمحمّمد تقترص فائدهتا عىل املصّيل عليهم، وهم 
 ووصـلوا إىل ذروة ،ويستدّلون عىل رأهيم بأّهنم قد بلغوا أعـىل درجـات الكـامل

دون بام تقـّدم يف هلية التي ليس بعدها يشء يتحمل الزيادة، ويستشاملقامات العا
وجعل صلواتنا عليكم وما خّصنا به من واليـتكم طيبـًا خللقنـا >: زيارة اجلامعة

 .<وطهارة ألنفسنا وتزكية لنا وكّفارة لذنوبنا
أّهنم مـستفيدون مـن صـلوات املـصّلني علـيهم  كام قالوا ـ ـولكّن الصحيح 

 باعتبارهـا دعـاء هلـم بـاخلريات والربكـات ،فادة نفـس املـصلنيإضافة إىل است
والسالمة كبقية الدعوات هلم، ويؤّيد ذلـك ظـواهر األدعيـة التـي تـدعى هلـم، 

 يوم صّىل اهللا عليه وآله واملنازل العالية هلم، من قبيل ما يف زيارة النبّي وطلب الرفعة
 اللهـّم صـّل عـىل حمّمـد وآلـه ...َفَبَلَغ اهللا بك أرشف حمـّل املكـّرمني >: السبت

واجعل صلواتك وصلوات مالئكتك وأنبيائك واملرسـلني وعبـادك الـصاحلني 
وأهـل الــساموات واألرضــني، ومــن ســّبح لــك يــا رّب العــاملني مــن األولــني 

وأعطـه >: ثّم يقـول. <...واآلخرين عىل حمّمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك 

                                                 
 .١١ ح٤٩٣: ٢الكايف .  ١
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 وابعثـه مقامـًا حممـودًا يغبطـه بـه ،يعةالفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرف
 .١<األولون واآلخرون

وصّل عليه أفضل ما صـّليت عـىل >: عليه السالمويف الصالة عىل أمرياملؤمنني 
 .٢<أحد من أوصياء أنبيائك يا رّب العاملني

فصّل عليها وعـىل أمهـا صـالًة >: عليها السالمويف الصالة عىل فاطمة الزهراء 
 .٣< وتقّر هبا أعني ذّريتها،صّىل اهللا عليه وآله حمّمد تكرم هبا وجه أبيها

اللهـّم صـّل عـىل احلـسن >: علـيهام الـسالمويف الصالة عىل احلسن واحلـسني 
واحلسني عبديك وولييك وابني رسولك وسبطي الرمحة وسـيدي شـباب أهـل 

 .٤<اجلنّة أفضل ما صّليت عىل أحد من أوالد النبيني واملرسلني
عّجـل اهللا ويف زيارة احلّجة املنتظر .  باقي األئمة األطهاروهكذا الصلوات عىل

اللهّم بّلغ موالي صاحب الزمان صلوات اهللا عليه عن مجيـع >: تعاىل فرجه الرشيف
املؤمنني واملؤمنات يف مشارق األرض ومغارهبا وبّرها وبحرها وسهلها وجبلها، 

تحيات زنة عـرش حّيهم ومّيتهم، وعن والدّي وولدي وعنّي من الصلوات وال
 .٥<اهللا ومداد كلامته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه

                                                 
 .٥٥٦: مفاتيح اجلنان.  ١
 .٥٥٦: مفاتيح اجلنان.  ٢
 .٥٥٧: مفاتيح اجلنان.  ٣
 .٥٥٧: مفاتيح اجلنان.  ٤
 .٥٣٨: مفاتيح اجلنان.  ٥
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اللهّم بّلـغ موالنـا اإلمـام اهلـادي املهـدي القـائم بـأمرك >: ويف دعاء العهد
صلوات اهللا عليه وعىل آبائه الطاهرين عن مجيع املؤمنني واملؤمنـات يف مـشارق 

ا وبحرهـا، وعنّـي وعـن والـدّي مـن األرض ومغارهبا، سهلها وجبلهـا وبرهـ
 .١<الصلوات زنة عرش اهللا ومداد كلامته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه

اللهّم ادفـع عـن ولّيـك وخليفتـك >: عليه السالمويف الدعاء بعد زيارة احلجة 
وحّجتك عىل خلقك ولسانك املعّرب عنك، الناطق بحكمتك، وعينـك النـاظرة 

 اجلحجاح املجاهـد، العائـذ بـك العابـد عنـدك،  وشاهدك عىل عبادك،،بإذنك
وأعذه من ّرش مجيع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصّورت، واحفظه من بني يديـه 

 الذي ال يـضيع ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله، ومن فوقه ومن حتته بحفظك
 .٢<من حفظته به

 .٣<ينواجعله اللهّم ممّن حّصنته من بأس املعتد>: ويف دعاء العهد أيضًا قوله
 ، وظاهرها الدعاء هلم حقيقة وليس جمازاً ،وأمثال ذلك من األدعية كثري جّداً 

وأّهنم املستفيدون من هذه الدعوات، ألّنه إذا دار األمر بني االسـتعامل احلقيقـي 
أو املجازي فينرصف إىل املعنى احلقيقّي من اللفظ، وال تـصل النوبـة إىل املعنـى 

 .رينة فيهااملجازي إّال بالقرينة، وال ق
واملعنى احلقيقّي هلذه الصلوات واألدعية هو وصول مضامني هـذه األدعيـة 

                                                 
 .٥٣٩: مفاتيح اجلنان.  ١
 .٥٤١: مفاتيح اجلنان.  ٢
 .٥٤٠: مفاتيح اجلنان.  ٣
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، إضافة إىل استفادة الداعي من الثواب عىل صلواته دته منهااإىل املدعّو له واستف
 فإّن اهللا ،ودعواته، خصوصًا يف صالة اهللا عليهم يف اآلية وبعض األدعية املتقّدمة

 .صلوات اهللا عليهم فتنحرص الفائدة هلم ،صالته عليهميستحيل عليه استفادته من 
 .واحلمد هللا رب العاملني

 



 



)٩٥( 
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 :وهذا الفصل يتضمن بيان أمور
  معىن الصوم: األمر األول

هـو الكـّف عـن : اإلمـساك عـن الطعـام أو الكـالم، ورشعـاً : الصوم لغـة
عىل عدم والصوم من الرتوك العبادية الذي قوامه العزم . القربةاملفطرات بقصد 

ارتكاب يشٍء من املفطرات من الفجر إىل املغرب، وهو ال يشبه العبادات الفعلية 
القيام بأفعاهلا وأذكارها بقصد القربة، والتي جيب أن تكون كالصالة التي قوامها 

و نوى الصوم لـيًال ل ذلك، فالنية فيها مقارنة للعمل، بخالف الصوم ال جيب فيه
ثّم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارًا، واستمّر نومه حتـى دخـل الليـل صـّح 
صومه، بل يكفي ويـصّح الـصوم إذا وقـع للعجـز عـن املفطـرات، أو لوجـود 
الصارف النفساين إذا كان عازمًا عىل تركها لوال ذلك، مثل حرمـة رشب اخلمـر 

 تركه طول حياته، فلـو صـادف يف بلـٍد عـدم وجـوده فلو كان املسلم عازمًا عىل
وعدم إمكان رشبه، حصل االمتثال واإلثابة ألنـه عـازم أنـه لـو كـان موجـودًا 

 .وأمكن له رشبه فال يرشبه
وهناك فرق آخر بينهام أّن الصائم إذا نوى تناول املفطر أو تردد فيه ولو حلظة 

نفصام ذلك العزم املتقدم عىل بطل صومه، وجيب قضاؤه وإن مل يتناول املفطر، ال
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ترك املفطرات من الفجر إىل الليل، أّما املصيل فلو نوى القطع أثناء الصالة وبعد 
حلظات ندم عىل ذلك ورجع عن نيته قبل أن يفعل شيئًا من أجـزاء الـصالة مـع 

 .هذه النية، مل تبطل صالته، ويستمر فيها ويكملها وال حتتاج إىل اإلعادة
 : ذكر املفطرات بصورة موجزة، وهيوال بأس هنا من

 . ـ تعّمد األكل والرشب مطلقًا، ولو كانا قليلني أو غري متعادين٢ و ١
 . ـ تعّمد اجلامع قبًال ودبرًا، حيًا وميتًا حتى البهيمة عىل األحوط وجوباً ٣
علـيهم  أو األئمـة صـّىل اهللا عليـه وآلـه أو عىل رسول اهللا تعـاىلـ الكذب عىل اهللا ٤
واألحـوط . بعـضهم جزمًا عند السيد اخلوئي، وعىل األحوط وجوبًا عند السالم

 إحلاق سائر األنبياء واألوصياء بعضهموجوبًا عند السيد اخلوئي واستحبابًا عند 
 . هبم، من غري فرق بني أن يكون يف أمر ديني أو دنيويعليهم السالم

والتدريج، جزمـًا  يف املاء من دون فرق بني الدفعة ـ تعّمد رمس متام الرأس٥
 .بعضهمعند السيد اخلوئي، وعىل كراهة عند 

 إىل اجلـوف عمـدًا عـىل األحـوط نيالغليظـوالدخان ـ تعمد إيصال الغبار ٦
وجوبًا، وكذا الغبار والدخان غري الغليظني عـىل األحـوط وجوبـًا عنـد الـسيد 

 .اخلوئي
 ذلك بشهر ـ تعّمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر، واألظهر اختصاص٧

 < الصاحلنيمنهاج>رمضان وقضائه دون غريمها من أفراد الصوم عىل تفصيل يف 
 .للسيد اخلوئي
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ـ تعّمد إنزال املني بفعل ما يؤّدي إىل نزوله مع احتامل ذلك، وعدم الوثوق  ٨
 .بعدم نزوله

 . ـ تعمد االحتقان باملائع وال بأس باجلامد٩
 .الج مرض ونحوه ـ تعمد القيء وإن كان لرضورة من ع١٠

هـذا . ذا وقعت عىل وجه العمد واالختياروهذه املفطرات إنام تفسد الصوم إ
 . الرسائل العمليةريجع إىللملّخص املفطرات ومن أراد التفاصيل ف



)١٠٠( 

 
 
 

  فضل الصوم: األمر الثاين
الرشيفة يف فضل الصوم والصائم، وخصوصًا صوم لقد تضافرت األحاديث 

 :شهر رمضان املبارك
أّن النبـّي : علـيهم الـسالم عن آبائـه عليه السالما ما روي عن اإلمام الصادق منه

 تباعـد فعلتمـوه أنـتم إن بـيشء أخـربكم أال>:  قـال ألصـحابهصّىل اهللا عليـه وآلـه
 ديـسوّ  الـصوم: قـال .بـىل: قـالوا املغرب؟ من املرشق تباعد كام منكم الشيطان
 األبـدان وزكـاة زكـاة يشء كلول :إىل أن قال...  ظهره تكرس والصدقة ،وجهه
 .١<الصيام

حفظ : ، أي٢<الصوم ُجنّة من النار>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
 .ووقاية من النار

 عـزّ  اهللا قـال صـومه كـتم من>:  أّنه قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 ]ن عـذايبأي اسـتجار بالـصوم مـ [عـذايب مـن اسـتجار عبـدي: ملالئكته وجّل 

 حـدأل بالدعاء يأمرهم ومل ،للصائمني بالدعاء مالئكته تعـاىل اهللا لووكّ  ،فأجريوه

                                                 
 .٢ ح٦٢: ٤الكايف .  ١
 .١ ح٦٢: ٤الكايف .  ٢
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)١٠١( 

 .١<فيه هلم استجاب إّال 
 .٢<تسبيح ونفسه عبادة الصائم نوم>:  أّنه قالعليه السالموروي عنه 

هذا ما خيّص الصوم بصورة عاّمـة، وأّمـا مـا روي بخـصوص صـوم شـهر 
 اهللا صـّىل  اهللا رسـول كان>:  قالعليه الـسالم جعفر ما روي عن أيب: ، فمنهارمضان

 شـهر هـالل طلـع إذا ،النـاس معـرش يـا: فيقول الناس إىل وجههب يقبل وآله عليه
كناية عن منع الـشياطني املتمـردين عـن التـسلط  [الشياطني مردة تلّ غُ  رمضان

 قـتلوغُ  ،الرمحـة وأبـواب اجلنان وأبواب السامء أبواب تحتوفُ  ،]عىل املؤمنني
أي وقت اإلفطـار يف [ فطر كل عند فيه هللا وكان ،الدعاء واستجيب ،النار أبواب
 من هل ؟سائل من هل ليلة كّل  مناد وينادي ،النار من اهللا يعتقهم عتقاء] كّل ليلة
 هالل طلع إذا حتى ،تلفاً  ممسك كّل  وأعط ،خلفاً  منفق كل أعط اللهمّ  ؟مستغفر
 جعفـر أبو قال ثم .اجلائزة يوم فهو جوائزكم إىل اغدوا أن املؤمنون نودي شوال
، والبـّد ٣<الـدراهم وال الدنانري بجائزة هي ما بيده نفيس والذي أما: السالم عليه

 . ربانية جليلة القدراً أن تكون جوائز معنوية أخروية وخلع

                                                 
 .١٠ ح٦٤: ٤الكايف .  ١

 .١٢ ح٦٤: ٤الكايف .  ٢
 .٦ ح٦٧: ٤الكايف .  ٣



)١٠٢( 

 
 
 

  أدب الصائم: األمر الثالث
 :املتعددةداب ذكرهتا الروايات آوما ينبغي أن يتحّىل به الصائم من 
 فليـصم صـمت إذا>:  أّنـه قـالعليـه الـسالممنها ما روي عن اإلمام الصادق 

 يـوم يكـون ال: وقـال هـذا غري أشياء دوعدّ  ،وجلدك وشعرك وبرصك سمعك
فليصم سمعك وبقية جوارحك عن املحرمات بل : أي. ١<فطرك كيوم صومك

 .٢املكروهات أيضًا، بل عّام ال فائدة فيه وال ثواب له
 سـمعك فليـصم صـمت إذا>:  أّنه قالعليه الـسالمعن اإلمام الصادق وروي 
 وقـار عليـك ولـيكن ،اخلـادم وأذى املـراء ودع ،والقبـيح احلـرام مـن وبرصك
 .٣<فطرك كيوم صومك يوم جتعل وال ،الصيام

: صـلوات اهللا عليـهقال أمرياملـؤمنني :  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 عـنكم به فيدفع الدعاء فأما ،والدعاء االستغفار بكثرة رمضان شهر يف عليكم>

 .٤<ذنوبكم فيمحي االستغفار وأما ،البالء
                                                 

 .١ ح٨٧: ٤الكايف .  ١
 .٢٤٧: ١٦مرآة العقول .  ٢
 .٣ آخر حديث ٨٨: ٤الكايف .  ٣
 .٢٤٩: ١٦ويدفع عنكم البالء أي يف مجيع السنة، راجع مرآة العقول . ٧ ح٨٨: ٤الكايف .  ٤
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وسيأيت يف األمر السابع يف آداب الضيافة يف شهر رمضان املبارك بيـان مـا يف 
 فيكـون ، يف أدب الصائمقّدس ّرسهكتاب املراقبات للمريزا جواد ملكي التربيزي 

 .امكمًال لألمر الثالث هن



)١٠٤( 

 
 
 

  ١مراتب الصوم: األمر الرابع
 عـىل مـا أفـادت الروايـات مراتـبقد ذكر علامء األخالق أّن للصوم ثالث 

 .املتقدمة واآلتية
 وهـو ، وهو كّف البطن والفرج عـن قـضاء الـشهوة:صوم العموم: األوىل

يتحقق برتك الطعام والرشاب والنساء عىل ما قرره الفقهاء يف رسـائلهم العمليـة 
 .باته وحمّرماتهمن واج
 وهـو الكـف املتقـدم يف املرتبـة األوىل مـع حفـظ :صوم اخلـواص: الثانية

اجلوارح من خمالفات الرشع املقدس، وعىل هذا ترتتـب املثوبـات املوعـودة مـن 
 .صاحب الرشع

 وهـو إضـافة إىل الكـف األول والثـاين، :صوم خـواّص اخلـواص: الثالثة
الل أو حرام، وبعبـارة أخـرى صـوم الكف عن كّل ما هو شاغل عن اهللا من ح

الدنيوية، وصوم الفكـر عـام القلب عن اهلمم الدنية واألخالق الردية واألفكار 
 ،جّل جاللهوحاصل هذا الصوم إقباٌل بكنه اهلّمة عىل اهللا . سوى اهللا واليوم اآلخر

                                                 
 وجـامع  مراقبات شهر رمضان املبـارك،٩٥: املراقبات للمريزا جواد ملكي التربيزي قّدس ّرسه.  ١

 . مع اختصار وتّرصف وإضافة٣٨١: ٣السعادات 
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 واملقّربني، ، وهذا هو صوم األنبياء والصديقنيتعـاىلوانرصاف كامل عن غري اهللا 
 .وال َخَطر عىل قلب أحديرتّتب عليه الفوز بام ال عني رأت وال ُأذن سمعت، و

 كثـرية ال سـيام اً  من املرتبتني األخريتني أصنافةواجلدير بالذكر أّن لكّل واحد
 .األوىل منهام بعدد مراتب أصحاب اليمني من املؤمنني



)١٠٦( 

 
 
 

  حقيقة الصوم: األمر اخلامس
 إّنام يريـد مـن عّز وجّل الصالة أّن اهللا أرسار  يف ملحات يف األمر الثاين منتقّدم 

 وذلك لينال الثواب اجلزيل ،عبده أن يأيت بحقيقة العبادات، وليس جمّرد ظاهرها
الكامل، وحيصل عىل اآلثار اجلسيمة للعبـادة، فبالنـسبة إىل الـصوم لعـّل املـراد 

 .بحقيقته هو ما تقّدم يف املرتبتني الثانية والثالثة
عليـه  هذا الصوم احلقيقي تشري الرواية املروية عن اإلمـام الـصادق  إىلهولعلّ 
 وحجـاب ،الـدنيا آفـاتمن  ةنّ ُج  الصوم: صّىل اهللا عليه وآلهقال النبّي >:  قالالسالم
 وقطـع ،الشهوات عن النفس كّف  بصومك فانو صمت فإذا ،اآلخرة عذاب من

 منزلـة فـسكن نـزلأو ،والـشياطني الـشيطان] خطـرات خ[ خطوات عن اهلمة
 مـرض مـن شـفاك حلظـة كـل يف عوتوّقـ ،رشابـاً  وال طعامـاً  تشتهي ال املرىض
 خالصاإل معنى عن يقطعك وظلمة وغفلة كدر كّل  من باطنك روطهّ  ،الذنوب
 .اهللا لوجه

 ،١بـه جـزىأ نـاأو يل الـصوم: تعـاىل قـال>: وآلـه عليـه اهللا صّىل  اهللا رسول وقال
 وطهـارة ،القلـب صـفاء وفيـه ،عالطمـ وشـهوة الـنفس مـراد يميـت والصوم

                                                 
لعّله كناية عن أّن حقيقة الصوم تثمر لقاء اهللا، وهو غاية مراد السالكني إىل اهللا عّز وجّل، وتثمـر .  ١

 .طاعة اهللا لعبده فيام يريد منه
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 ،الفقـراء إىل حـسانواإل ،النعم عىل والشكر ،والباطن الظاهر وعامرة ،اجلوارح
 انكـسار وسـبب ،االلتجاء] وجّل خ[ لحبو ،والبكاء واخلشوع الترضع وزيادة
وال  ىصُحيـ ال ما الفوائد من وفيه ،احلسنات وتضعيف ،السيئات وختفيف ،اهلمة
 .١<الستعامله قفّ ووُ  عقله ملن اهذكرنبام  وكفىُيعد، 

                                                 
 .٢٨ ح٢٥٤: ٩٣ عنه بحار األنوار ١٣٦: مصباح الرشيعة.  ١



)١٠٨( 

 
 
 

التربك بذكر خطبة النيب صلّى اهللا عليه وآله : األمر السادس
  يف آخر شعبان

 :ملا فيها من أمور مهمة يف آداب الصوم وأرساره وفوائده، وهي كام ييل
 هـو شـهرٌ  واملغفـرة، والرمحة بالربكة اهللا شهر إليكم أقبل قد إنهأّهيا الناس، >
 وسـاعاته الليـايل، أفـضل هيـوليال األيام، أفضل وأيامه الشهور، أفضل اهللا عند

 كرامـة أهل من فيه وجعلتم اهللا، ضيافة إىل فيه دعيتم شهرٌ  هو الساعات، أفضل
 فيه ودعاؤكم مقبول، فيه وعملكم عبادة، فيه ونومكم تسبيح، فيه أنفاسكم اهللا،

 قكميــوفّ  أن ،اهرةطــ وقلــوب ،صــادقة اتبنّيــ ربكــم اهللا فاســألوا مــستجاب،
 .العظيم الشهر هذا يف اهللا غفران مرِ ُح  من الشقّي  فإنّ  ،هكتاب وتالوة ،لصيامه

 عـىل قواوتـصدّ  وعطـشه، القيامة يوم جوع فيه وعطشكم بجوعكم واذكروا
 أرحـامكم، وصـلوا صـغاركم، وارمحوا كباركم، رواووقّ  ومساكينكم، فقرائكم
 حيـّل  ال وعـام أبـصاركم، إليـه النظـرُ  حيـّل  ال عـام واوغـّض  ألسنتكم، واحفظوا
 إىل وتوبـوا أيتامكم، عىل نتحنّ يُ  الناس أيتام عىل نواوحتنّ  أسامعكم، إليه االستامع

 أفـضل فإهنـا صلواتكم، أوقات يف بالدعاء أيديكم إليه وارفعوا ذنوبكم، من اهللا
 نـاجوه، وسـألوه إذا جييبهمو عباده، إىل بالرمحة فيها وجـّل  عزّ  اهللا ينظر الساعات،
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 .دعوه إذا هلم ويستجيب سألوه، إذا ويعطيهم نادوه، إذا يهمويلبّ 
 وظهـوركم باسـتغفاركم، وهـاففكّ  بأعاملكم مرهونة أنفسكم إنّ  الناس، أهيا
 أقسم ذكره تعاىل اهللا أنّ  واعلموا سجودكم، بطول عنها فوافخفّ  أوزاركم من ثقيلة

 النـاس يقوم يوم بالنار همعَ روّ يُ  ال وأن والساجدين، نياملصلّ  بيعذّ  ال أن تهبعزّ 
 .العاملني لرّب 

 اهللا عنـد بـذلك لـه كان الشهر هذا يف مؤمناً  صائامً  منكم رفطّ  من الناس، أهيا
 عـىل يقدر ناكلّ  وليس اهللا، رسول يا: فقيل. ذنوبه من مىض ملا ومغفرة رقبة، عتق
 مـن بـرشبة ولو النار اتقوا مترة، بشّق  ولو النار اتقوا: وآله عليه اهللا صّىل  فقال. ذلك
 .ماء

 الـرصاط عـىل جـوازٌ  له كان خلقه الشهر هذا يف منكم نحّس  من الناس، أهيا
 عليـه اهللا َف خفَّ  يمينه ملكت عام الشهر هذا يف فخفّ  ومن قدام،األ فيه تزلُّ  يوم

 يتـيامً  فيـه أكـرم ومـن يلقـاه، يوم غضبه عنه اهللا كّف  هرشَّ  فيه كّف  ومن حسابه،
 قطـع ومن يلقاه، يوم برمحته اهللا وصله رمحه فيه وصل ومن يلقاه، يوم اهللا أكرمه
 بـراءةً  لـه اهللا كتـب بصالة فيه عتطوَّ  ومن يلقاه، يوم رمحته عنه اهللا قطع رمحه فيه
 من سواه فيام فريضة سبعني ىأدّ  من ثواب له كان فرضاً  فيه ىأدّ  ومن النار، من

 ومـن املـوازين، ختف يوم ميزانه اهللا لثقّ  عيلّ  الصالة من فيه أكثر ومن الشهور،
 .الشهور من غريه يف القرآن ختم من أجر مثل له كان القرآن من آية فيه قرأ

 ال أن ربكـم فاسـألوا مفتحـة، الـشهر هـذا يف اجلنـان أبواب إنّ  الناس، أهيا



 حملات يف أهم العبادات

)١١٠( 

 علـيكم، يفتحهـا ال أن ربكـم فاسـألوا مغلقـة، النـريان وأبواب عليكم، يغلقها
 .عليكم يسلطها ال أن ربكم فاسألوا ،مغلولة والشياطني

 األعـامل أفـضل ما اهللا، رسول يا: قلتو فقمت: السالم عليه املؤمنني أمري قال
 حمارم عن الورع الشهر هذا يف األعامل أفضل احلسن، أبا يا: فقال الشهر؟ هذا يف
 يـستحل اممّ  عيل، يا: فقال يبكيك؟ ما اهللا، رسول يا: فقلت بكى، ثمّ  ،وجّل  عزّ  اهللا

 األولـني أشـقى انبعـث وقـد لربـك، تصّيل  وأنت بك كأين الشهر، هذا يف منك
 .حليتك اهب ضبُخت  قرنك عىل رضبة رضبكيف ثمود، ناقة عاقر شقيق واآلخرين،

 ديني؟ من سالمة يف وذلك اهللا، رسول يا: فقلت: السالم عليه أمرياملؤمنني قال
 قتلنـي، فقد قتلك من عيل، يا: وآله عليه هللا صّىل  قال ثم. دينك من سالمة يف: فقال
 روحـك كنفـيس، مني ألنك سبني، فقد سبك ومن أبغضني، فقد أبغضك ومن
 واصـطفاين وإياك، خلقني وتعـاىل تبارك اهللا إن طينتي، ]من[ وطينتك روحي، من

 .نبويت أنكر فقد إمامتك أنكر فمن لإلمامة، واختارك للنبوة، فاختارين وإياك،
 حيـايت يف أمتي عىل وخليفتي ابنتي، وزوج ولدي، وأبو وصيي، نتأ عيل، يا
 خـري وجعلنـي بالنبوة بعثني بالذي أقسم هنيي، وهنيك أمري، أمرك ممايت، وبعد
 .١<عباده يف وخليفته هّرس  عىل وأمينه خلقه، عىل اهللا حلجة إنك الربية،

 وتطبيـق مـا وينبغي التمعن يف هذه اخلطبة البليغة، واالستفادة من معانيهـا،
 .جاء فيها من آداب وتعاليم

                                                 
 .٢٥ ح٣٥٦: ٩٣، وعنه بحار األنوار ١٤٩ ح١٥٣: أمايل الصدوق.  ١
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هم أفقد أكدت هذه اخلطبة والروايات األخرى أّن هذا الشهر العظيم هو من 
 لعباده بمنه وجوده، حيث دعاهم فيه إىل ضيافته، عّز وجّل املواسم التي وّفرها اهللا 

ه إليـه، ويـرسَّ هلـم فيـوفتح هلم فيه أبواب رمحته، وسهل هلم فيه أسباب التقّرب 
طرق الوصول إليه، بأن جعلهم من أهل كرامتـه، وجعـل أذكـارهم مـسموعة، 
ودعواهتم مستجابة، وأعامهلم مقبولة، وذنوهبم مغفـورة، فـسبحانه مـن إلـه مـا 

 .أعظمه وما أرمحه وأرأفه
فطوبى ملن تأدب يف هـذا الـشهر املبـارك بـآداب الـضيافة، يف حمـرض امللـك 

 والنـاس يف حمـرض مـواليهم، وسـالطينهم ، كام يتـأدب العبيـدالقدوس املتعايل
وكربائهم، بأن طبق تعاليم مواله املضّيف بحذافريها، والتزم بـاألعامل واآلداب 
التي يرتضيها املوىل وحيّبها بأرسها، وسلك السلوك الـذي ينبغـي للعبـد احلقـري 
الذليل أن يسلكه يف حمـرض مـواله، وبـذلك يكـون ضـيفًا كـريًام مـستفيدًا مـن 

. القدسية واخللع النورانية التي خيلعها املوىل الكريم عىل ضيوفه الكراماأللطاف 
فطوبى ملن استغل هذه الفرصة الثمينة، وحرص كّل احلرص عىل أن يكون حاله 
يف هذا الشهر مرضيًا عند مواله، فيسأل منه بنية خالصة صادقة وقلب نقي طاهر 

 .يهأن يساعده ويرعاه ويتواله ويأخذ بيده لتحقيق مراض



)١١٢( 

 
 
 

  آداب الضيافة: األمر السابع
وهي اآلداب املطلوبة من العبد دائًام وخصوصًا يف هذا الشهر املبـارك الـذي 

 : إىل ضيافة اهللا فيمكن تلخيصها بام ييلهدعينا في
 .، ليكون متأدبًا بني يديهعّز وجّل تلقني النفس باستمرار أهنا بمحرض اهللا  ـ ١
: تعـاىلبة واالستغفار ألّهنا حمبوبة عند اهللا لقولـه  ـ الدوام عىل الطهارة والتو٢

َ اللّٰ  إِن  { َ  يُحِب   ̅ه َ  وَيُحِب   الت و ابين رين  . وحسب مفاد الروايات١}الْ̅مُتَطَه 
 . ـ الدوام عىل الكون بني اخلوف والرجاء كام هو مفاد الروايات٣
 .اىلتع ـ الدوام عىل غّض البرص تصاغرًا وتواضعًا بني يدي اهللا ٤
 ـ االلتزام بالورع الكامل املتمثل باجتناب املحرمات حلرمتهـا، والـشبهات ٥

 واجتنـاب املباحـات خوفـًا مـن الـدخول يف ،خوفًا من الـدخول يف املحرمـات
 . يف الورععليه السالم كام هو مفاد رواية اإلمام الصادق ،الشبهات

يام ال يعني، كام  ـ االلتزام بحفظ اللسان عن فضول الكالم وعدم التدخل ف٦
 .هو مفاد الروايات

 ـ االلتزام بدوام ذكر اهللا فيه وأفضله الصالة عىل حممد وآل حممـد كـام هـو ٧
 .مفاد الروايات

                                                 
 .٢٢٢سورة البقرة، اآلية .  ١
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)١١٣( 

 . ـ صوم الفكر عام سوى اهللا كام تقدم يف حقيقة الصوم٨
 ـ االلتزام بقراءة القرآن مع التدبر يف آياته، وقراءة األدعية املـأثورة يف أيـام ٩
 .يل وأوقات شهر رمضان املبارك فإنه ربيع القرآن والدعاءوليا

أن يــتحّىل اإلنــسان بمكــارم األخــالق وحماســن ينبغــي :  ـ واخلالصــة١٠
 ليقـرتب بـذلك إىل ، ويتخّىل عن الرذائل وذمائم الصفات مهام أمكـن،الصفات

 . ويكون حمبوبًا عنده،عّز وجّل اهللا 
 مـن الـدروس خمتاراتيف كتاب  النقاط املتقدمة بيشء من التفصيل ذكرتو

 .األخالقية
 نقل إليك أهيا القارئ الكريم بعض مـا ذكـره العـامل الربـاين املـريزا جـوادأو

يف الفـصل العـارش يف < املراقبـات> يف كتابـه اجلليـل قـّدس ّرسهملكي التربيـزي 
 :مراقبات شهر رمضان املبارك مع االختصار والترصف، حيث يقول

 ،معرفة حّق هذا الشهر املباركمر هذا الشهر العظيم ومن مهامت السالك يف أ
 قد أكرم فيه الـسائرين إليـه بالـدعوة إىل ضـيافته، وأنـه دار سبحانه وتعاىلوأّن اهللا 

 .عّز وجّل ضيافة اهللا 
عنـى ملومن مهامت السالك أيضًا أن يعرف معنى الصوم وحقيقته، ومناسبته 

حتـصيل صـفة اإلخـالص يف مجيـع ضيافة اهللا، وأن جيتهد بعـد هـذه املعرفـة يف 
 .حركاته وسكناته عىل وفق رضا صاحب الدار

ومن مهامت السالك أيضًا أن يعرف أّن اجلـوع والعطـش املفـروض يف هـذا 
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)١١٤( 

وقـد . الشهر بواسطة الصوم، فيه فوائد كثرية له يف تكميـل نفـسه ومعرفـة ربـه
 .وائدهاستفاضت الروايات الرشيفة يف بيان فضل اجلوع والعطش وآثاره وف

 بـاجلوع أنفـسكم جاهـدوا>:  أّنه قـالصّىل اهللا عليه وآلهعن النبي منها ما روي 
 عمـل مـن لـيس وإنه اهللا، سبيل يف املجاهد كأجر ذلك يف األجر فإنّ  والعطش،

 .١<وعطش جوع من اهللا إىل أحب
] يـوم القيامـة[أفضلكم عند اهللا منزلـة >:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوما روي عنه 

 .٢<لكم جوعًا وتفّكرًا يف اهللا سبحانهأطو
] ملـك[إن اسـتطعت أن يأتيـك >:  قال ألسـامةصّىل اهللا عليه وآلهوما روي أّنه 

بـذلك ] تنـال[جائع، وكبدك ظمآن فافعل، فإنك تدرك ] وأنت[املوت وبطنك 
، وتفـرح ٣]مع األبـرار والـشهداء والـصاحلني[أرشف املنازل، وحتل مع النبيني 

 .٤<الئكة، ويصّيل عليك اجلباربقدوم روحك امل
 أجـسادكم، وأعـروا أكبادكم أجيعوا>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهوما روي عنه 

 .٥<وجّل  عزّ  اهللا ترى قلوبكم لعل
صّىل اهللا عليـه ، قال عليه السالمومنها ما روي يف حديث املعراج عن أمرياملؤمنني 

                                                 
 .٥: ٢كأجر املجاهد، جامع السعادات :  إىل قوله١٥٢: ١آللئ األخبار .  ١
 .٣: ٢، جامع السعادات ١٥٢: ١آللئ األخبار .  ٢
 .١٥٢: ١إىل هنا ما يف آللئ األخبار .  ٣

 .٩١: مضان املباركالفصل العارش، مراقبات شهر ر: املراقبات.  ٤

 .٥: ٢جامع السعادات .  ٥
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)١١٥( 

 .والصوم الصمت دةالعبا أول: قال العبادة؟ أول ما رب يا>: وآله
 واحلكمـة ،احلكمـة يـورث الـصوم: قـال الصوم؟ مرياث وما ،رب يا: قال
 أصـبح، كيـف يبـايل ال العبد استيقن فإذا اليقني، تورث واملعرفة املعرفة، تورث
 .<بيرس أم بعرس

 ،احلكمـة متـهعلّ  لسانه وحفظ بطنه أجاع إذا العبد إنّ  ،أمحد يا>: إىل أن يقول
 له حكمته تكون مؤمناً  كان وإن ،ووباالً  عليه حجة حكمته ونتك كافراً  كان إنف

 فأول يبرص، يكن مل ما ويبرص يعلم، يكن مل ما فيعلم ورمحة، وشفاء وبرهانا نوراً 
 حتـى العلم دقائق برصهأو غريه، عيوب عن يشتغل حتى نفسه عيوب هأبّرص  ما
 .الشيطان عليه يدخل ال

 ومل صـام فمن والصوم، الصمت من إيلّ  أحّب  العبادة من يشء ليس ،أمحد يا
 أجـر اعطـه ومل القيـام أجر عطيهأف ،صالته يف يقرأ ومل قام كمن كان لسانه حيفظ

 .<العابدين
 .منها ورثوا وما واخللوة والصمت اجلوع حالوة ذقت لو أمحد، يا>: إىل أن يقول

 ،إيلّ  والتقـرب القلـب، وحفـظ احلكمة،: قال اجلوع؟ مرياث ما رب يا: قال
 .بعرس أو بيرس عاش يبايل وال احلق، وقول الناس، بني املؤونة وخّفة الدائم، احلزنو

 .رب يا ال: قال اهللا؟ إىل العبد يتقرب وقت بأي تدري هل ،أمحد يا
 .١<ساجداً  أو جايعاً  كان إذا : قال

                                                 
 .٦ ح٢١: ٧٤بحار األنوار .  ١
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< لـب اللبـاب> يف كتاب ظريفة تبني فضل اجلوع، ما رويوأضيف هنا قصة 
ان  ثالثة رجال قد تصاحبوا يف سـفر، عنـدما حـنبياء املاضنيأّنه كان يف زمان األ

لتقـاء يف اليـوم التـايل يف ة، واتفقوا عىل االسرتاحالليل تفّرق كّل واحد منهم لال
 .وقت حمدد

أحدهم نزل ضيفًا عند معارفه، واآلخر نزل يف إحدى املضايف، وأما الثالث 
فألذهـب إىل : ال يف نفـسهفلم يكن معه ما يمكنه من األكل يف ذلك الوقت، فقـ

وأكون ضيفًا عنـد اهللا، ويف اليـوم التـايل التقـوا عـىل املوعـد ] بيت اهللا[املسجد 
 .املحّدد، وأخذ كّل واحد منهم يروي ما حصل له يف األمس

 إىل نبّي ذلك الزمان أن قل لـضيفنا إننـا قبلنـا ضـيافته، وقـد تعاىلفأوحى اهللا 
ئن الغيب مل نجد أفضل عندما بحثنا يف خزاأردنا أن نحرض له أفضل غذاء، لكن 

 .اءً من اجلوع غذ
املتقدمـة يف هـذه األخبـار : قـّدس ّرسهثّم يقول املريزا جواد ملكـي التربيـزي 

إشارة وترصيح بحكمة اجلوع وفضيلته، لذا ذكر علـامء األخـالق ـ اسـتنادًا إىل 
 :روايات هذا الباب ـ خواص وفوائد عظيمة للجوع

ب، ألّن الشبع ُيكثر البخار يف الدماغ، فيثّقـل القلـب بـسببه صفاء القل: منها
عن اجلريان يف األفكار، وعن رسعة االنتقال، فيعمى القلـب، أمـا اجلـوع فهـو 
بخالف ذلك يصري سببًا لصفاء القلـب ورقتـه، وهييـئ القلـب إلدمـان الفكـر 

 اهللا عليـه صـّىل املوصل إىل املعرفة، وله نور حمسوس يف القلب، لذا روي عن النبـّي 
 .<من أجاع بطنه عظمت فكرته>: وآله
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)١١٧( 

االنكـسار والـذل، وزوال األرش والبطـر، والفـرح الـذي هـو مبـدأ : ومنها
 .الطغيان، فإذا ذّل القلب يسكن لربه وخيشع

كرس سورة الشهوات، والقوى التي تورث املعايص، وتوقع يف الكبائر : ومنها
 .املهلكات
ر الذي هو رأس مال اإلنسان لتجارة اآلخـرة، دفع النوم املضّيع للعم: ومنها

 .ومعني للتهجد املوصل للمقامات املحمودة
 ةأهوهنـا قّلـة االحتيـاج إىل الـتخيل، وقلـتيسري العبادات من وجـوه : ومنها

 .<أّن املعدة بيت الداء>: االبتالء بأمراض شّتى تسببها البطنة والشبع ملا روي
 .ه الرب واإلطعام وأمهها العبادات املاليةالتمكن من بذل املال يف وجو: ومنها
 .عبنه ينفي عن النفس الرذائل املتسببة عن الشأ: ومنها
أّن الـشيطان >: تضييق مداخل الشيطان للنفـوذ إىل القلـب، ملـا روي: ومنها

 .١<ليجري من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا جماريه باجلوع
 .حتصيل اللذة من العبادات واملناجاة: ومنها
 .أنه يذّكر بجوع يوم القيامة: هاومن

 .أّنه يذكر بجوع الفقراء وأحواهلم: ومنها
 .أنه غذاء الروح وطعام القلب، كام تقّدم يف فضل الصوم: ومنها
 .<صوموا تصّحوا>: أنه صحة للبدن كام يف روايات الصوم، ومنها: ومنها

                                                 
 . يف ثمرات اجلوع وفوائده١٥١: ١آللئ األخبار .  ١
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 سـقم ه قلبه، ومـن كثـر طعامـاأّن من قّل طعامه صّح بدنه وصف>: وملا روي
 .١< قلبهبدنه وقسا

وفوائد أخرى ذكرهتا الكتب األخالقيـة، ال حتـيط عقـول البـرش بتفـصيلها، 
. السيام الفائدة األوىل وهي صفاء القلب املثمر إلدمان الذكر والتفكـر واملعرفـة

 .<سبعني سنة>: ، ويف أخرى<فكر ساعة خري من عبادة سنة>: لذا ورد فيه
 :ع وآثاره نستفيد فوائد عظيمةومن هذه املقدمة يف فضل اجلو

 .نك تعلم وجه اختيار اهللا لضيفه اجلوع يف هذا الشهر املباركأ: منها
عـّز أنك تعلم أّن الصوم ليس تكليفًا بـل تـرشيف يوجـب الـشكر هللا : ومنها

 . يف إجيابهتعاىل، ألّن املنة هللا وجّل 
 هبـذا النـداء إذا  وتلتذّ ،أّنك تعرف مكانة نداء اهللا لك يف كتابه الكريم: ومنها

 .عرفت أنه نداء دعوة وترشيف
أنك إذا عرفت رشف مـا أريـد منـك جتتهـد يف تـصحيحه وحتـصيل : ومنها

 .اإلخالص فيه لتسلم لك فوائده
أنك إذا عرفت رشف إجياب الصوم عليك، تعرف معنى مـا ورد فيـه : ومنها

من أّن الصوم ليس من الطعام والـرشاب فقـط، فـإذا صـمت فليـصم سـمعك 
وبرصك وشعرك وجلدك وأشياء أخرى من احلرام والقبيح ومما ال فائدة فيه وال 

 . وال جتعل صومك كيوم فطرك،ثواب له، وليكن عليك وقار الصوم

                                                 
 . يف ثمرات اجلوع وفوائده١٥١: ١آللئ األخبار .  ١
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أنك تعرف أّن النية هبذا الواجب ال تليق أن تكون لدفع العقـاب مـن : ومنها
ام حـّق نيـة نار جهنم أو جلب الثواب والنعيم يف جنة اخللد وإن حصال بـه، وإّنـ

 إىل رضـوانه، ومـن جهـة  وموصـالً تعاىلمن اهللا  اً هذا العمل من جهة كونه مقّرب
 .، وامتثال أمره وكونه أهًال للعبادةعّز وجّل احلب هللا 
أنك تعرف أّن كّل ما يلحقك فيه من األفعال واألقوال املبّعدة لك من : ومنها

يفك هبـذه الـدعوة مراتب القرب واحلضور فهو خمالف ملـراد مـوالك مـن تـرش
والضيافة، فال ترض لنفسك أن تكون يف دار ضيافة هذا امللك اجلليل املنعم لك 
هبذا الترشيف، العامل برسائرك وخطرات قلبك، غافًال عنـه وهـو مراقـب لـك، 
ومعرضًا عنه وهو مقبل عليـك، ولعمـري إّن هـذا يف حكـم العقـل يعتـرب مـن 

 .يعامل مواله الرؤوف الرحيم هباأن القبائح العظيمة التي ال يرىض العاقل 
عليـه وباجلملة ينبغي أن يعمل املكلف يف صومه بام أوىص به اإلمام الـصادق 

 : من آداب الصوم وهي أمورالسالم
ون حالك يف صومك أن ترى نفسك مرشفًا لآلخرة، وأن يكـأن يكون : منها

ال عبـد نكسار والذّلة، وأن يكون حالك ححالك حال اخلضوع واخلشوع، واال
خائف من مواله، وقلبك طاهرًا من العيوب، وباطنك خاليًا من احليـل واملكـر، 

 وختاف من ، صومك واليتك هللايفص هو دونه، وختلوأن تتّربأ إىل اهللا من كّل ما 
 يف أيام صومك، وأن عّز وجلاهللا القهار حّق خمافته، وأن تبذل روحك وبدنك هللا 

ّرغ بدنك للعمل بأوامره وما دعاك إليه، إىل غري تفّرغ قلبك ملحبته وذكره، وأن تف
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 من حفـظ اجلـوارح مـن املحـذورات واملخالفـات عليه السالمذلك مما أوىص به 
 .السيام اللسان حتى عن املجادلة واليمني الصادقة

ن عملت بجميع ما بّينت لك فقد عملـت إ:  يف آخر الروايةعليه السالمثّم قال 
ت من ذلك فيـنقص مـن فـضل صـومك وثوابـه صنقبام حيّق عىل الصائم، وإن 

 .نقصت مما ذكرتبقدر ما 
فانظر بام يف هذه الوصايا من وظائف الصائم، ثّم تأّمـل يف : قّدس ّرسهثّم يقول 

تأثرياته، فاعلم أّن من يرى نفسه مرشفًا لآلخرة ُخيرج قلبه من الـدنيا، وال هيـتم 
ان منكرسًا وذليًال بعيدًا عن الفرح إّال بتهيئة زاد اآلخرة، وهكذا إذا خضع قلبه ك

 ،بغري اهللا وامليل إليه، ومن بـذل روحـه وبدنـه هللا، وتـربأ مـن كـّل يشء دون اهللا
 ويكـون ،يكون روحه وقلبه وبدنه وكّلـه مـستهرتًا يف ذكـر اهللا وحمبتـه وعبادتـه

 .صومه صوم املقّربني، رزقنا اهللا بحّق أوليائه هذا الصوم ولو يومًا يف عمرنا
 ومـن ، غري ذلك مما يذكره قّدس ّرسه من مراقبات شهر رمـضان املبـاركإىل

 .١أراد التفصيل فلرياجعها هناك

                                                 
 .١٦٧ ـ ٩٥: املراقبات.  ١



)١٢١( 

 
 
 

  األيام اليت يستحب فيها الصوم: األمر الثامن
 : ما ييلاوهي كثرية واملؤكد منه

أول مخـيس مـن : صوم ثالثة أيام مـن كـّل شـهر، واألفـضل يف كيفيتهـا. ١
وأول أربعاء من العرش الوسـط، ملـا روي عـن اإلمـام  ، وآخر مخيس منه،الشهر

 كـان يـصوم يف آخـر حياتـه صّىل اهللا عليـه وآلـهأّن رسول اهللا >: عليه السالمالصادق 
وسوسـة : ، أي١<يعـدلن صـوم الـدهر، ويـذهبن بـوحر الـصدر: هكذا، وقال

 .الصدر
يـوم صوم >:  قالعليه السالمصوم يوم الغدير، ملا روي عن اإلمام الصادق . ٢

 يف عـّز وجـّل وصيامه يعدل عند اهللا : ثّم قال... غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا 
 .٢<...كل عام مائة حجة ومائة عمرة مربورات متقبالت 

) الكـاظم(، ملا روي عن أيب احلـسن صّىل اهللا عليه وآلـهصوم يوم مولد النبي . ٣
اليـوم الـسابع >:  قـالّام عن األيام التي تصام يف السنة، فمـ حينام سئل عليه السالم

 .٣< ...صّىل اهللا عليه وآلهعرش من ربيع األول وهو الذي ولد فيه رسول اهللا 
                                                 

 .١ملندوب ح من أبواب الصوم ا٧ عن الوسائل باب ٢٧٥: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 .٤ من أبواب الصوم املندوب ح١٤ عن الوسائل باب ٢٧٥: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢
 .٣ من أبواب الصوم املندوب ح١٩ عن الوسائل باب ٢٧٥: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٢٢( 

عليـه ، ملا روي عن اإلمـام الـصادق صّىل اهللا عليه وآلهصوم يوم مبعث النبي . ٤
وال تدع صيام يوم سبعة وعرشين مـن رجـب، فإّنـه >:  يف حديث قال فيهالسالم

، وثوابه مثـل سـتني شـهرًا صّىل اهللا عليه وآله النبوة عىل حمّمد اليوم الذي أنزلت فيه
 .١<لكم
 ملا روي ،صوم يوم دحو األرض، وهو اخلامس والعرشون من ذي القعدة. ٥

ليلة مخس وعرشين من ذي القعدة ولـد فيهـا >:  قالعليه السالمعن اإلمام الرضا 
، وفيها دحيـت األرض المعليه الـس، وولد فيها عيسى بن مريم عليه السالمإبراهيم 

من حتت الكعبة ـ أي بسطت من حتت الكعبة ـ فمن صام ذلك اليوم كـان كمـن 
 .٢<صام ستني شهراً 

صوم يوم عرفة ملن ال يـضعفه الـصوم عـن الـدعاء مـع عـدم الـشك يف . ٦
 حينام سأله حمّمد بـن مـسلم عـن عليه السالم ملا روي عن اإلمام أيب جعفر اهلالل،

من قوي عليه فحسن إن مل يمنعك من الدعاء، فإنـه يـوم >: الصوم يوم عرفة، ق
 عليه السالم هملا روي عن و٣<دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت عن ذلك فال تصمه

حينام سأله سدير عن صوم يوم عرفة الذي يزعمون أنه يعدل صوم سـنة، فقـال 
اء ومـسألة أّن يوم عرفة يوم دعـ:  وكان يقول..، كان أيب ال يصومه>: عليه السالم

وأختوف أن يضعفني عن الدعاء، وأكره أن أصومه، وأختّوف أن يكون يوم عرفة 
                                                 

 .٤ من أبواب الصوم املندوب ح٢٣الوسائل باب .  ١
 .١ من أبواب الصوم املندوب ح١٦ب  عن الوسائل با٢٧٦: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢
 .٤ من أبواب الصوم املندوب ح٢٣ عن الوسائل باب ٢٨١: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٣



 األيام اليت يستحب فيها الصوم: األمر الثامن/ الفصل الثاين

)١٢٣( 

 .١<يوم أضحى وليس بيوم صوم
تعليم للمسلمني أنه إذا كان  هو عليه السالمومن الواضح أّن هذا التخوف منه 

 للشك يف ثبـوت هـالل شـهر ذي القعـدة فيحتمـل أن اً أول ذي احلجة مشكوك
 يوم العارش منه أي يوم عيد األضحى الذي حيرم فيه الصوم، يكون يوم عرفة هو

 وال يتحقق مثل هـذا ،شوف له الواقع، ويعلم بالواقعك معليه السالموإّال فاإلمام 
 .الشك يف حّقه

صوم يوم املباهلة، وهو الرابع والعرشون من ذي احلجة، ملا قاله صـاحب . ٧
بأّنـه يـوم < املنتهـى>لعالمة يف باستحباب صومه، وعّلله ا< حدائقه>احلدائق يف 

 عىل خصمه، وحصل فيه مـن التنبيـه صّىل اهللا عليه وآلهرشيف قد أظهر اهللا فيه نبّيه 
 من رّبه، واختصاصه به، وعظم منزلته، وثبوت عليه السالمعىل قرب أمرياملؤمنني 

به، ما مل حيصل لغـريه، وذلـك مـن أعظـم الكرامـات واليته، واستجابة الدعاء 
 ،صّىل اهللا عليه وآله نفس رسول اهللا عليه السالمة إلخبار اهللا تعاىل أن نفس عّيل املوجب

 .٢فيستحب صوم ذلك اليوم شكرًا هللا عىل هذه النعمة اجلسيمة
 أنـه كـان عليـه الـسالمصوم متام شهر رجـب، ملـا روي عـن أمرياملـؤمنني . ٨

ول يوم من رجب من صام أ>: عليه السالمعن اإلمام الصادق وملا روي . ٣يصومه
تباعدت عنه النار مسرية سنة، ومن صام سـبعة أيـام منـه أغلقـت عنـه أبـواب 

                                                 
 .٦ من أبواب الصوم املندوب ح٢٣ عن الوسائل باب ٢٧٦: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 .٣٨٠: ١٣ عن احلدائق النارضة ٢٧٦: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢
 .١٦ من أبواب الصوم املندوب ح٢٦ عن الوسائل باب ٢٧٧: ٦منهاج الصاحلني مباين .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٢٤( 

  النريان السبعة، ومن صـام ثامنيـة أيـام منـه ُفتحـت لـه أبـواب اجلنـان الثامنيـة،
، ١<عـّز وجـّل ومن صام مخسة عرش يومًا منـه ُأعطـي مـسألته، ومـن زاد زاده اهللا 

 .وروايات أخرى
 عليه الـسالماهللا  ان، ملا روي عن احللبي أّنه سأل أبا عبدصوم متام شهر شعب. ٩

صـّىل اهللا عليـه  آبـائي رسـول اهللا ريخـ>: هل صام أحد من آبائك شعبان قّط؟ قال
 .٢<وآله

صوم بعض كّل من شهري رجب وشعبان عـىل اخـتالف األبعـاض يف . ١٠
 ٨دمـة يف رقـم  املتقعليه الـسالم ملا تقّدم من رواية اإلمام الصادق ،مراتب الفضل
أّن من صام عرشة أيـام منـه أعطـي مـسألته، >ما روي : ، منها٣وروايات أخرى

استأنف العمل قد غفر لك، ومن زاد : ومن صام مخسة وعرشين يومًا منه قيل له
 .<زاده اهللا

من صام من رجب يومـًا واحـدًا مـن >: عليه السالمومنها ما عن اإلمام الباقر 
ب اهللا له اجلنة، وجعله معنا يف درجتنا يـوم القيامـة، أو آخره أوجأوله أو وسطه 

ومن صام يومني منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك مـا مـىض، ومـن صـام 
ثالثة أيام منه قيل له قد غفر لك ما مىض وما بقي فاشفع ملن شـئت مـن مـذنبي 

                                                 
 .١ من أبواب الصوم املندوب ح٢٦ عن الوسائل باب ٢٧٧: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 .١ من أبواب الصوم املندوب ح٢٨ عن الوسائل باب ٢٧٧: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢
   مـن أبـواب الـصوم املنـدوب٢٦ عـن الوسـائل بـاب ٢٧٩ ـ ٢٧٧: ٦مباين منهاج الـصاحلني .  ٣

 .٧ و٥ و٢ح



 األيام اليت يستحب فيها الصوم: األمر الثامن/ الفصل الثاين

)١٢٥( 

سبعة أيام منه أغلقـت عنـه أبـواب النـريان إخوانك وأهل معرفتك، ومن صام 
منه فتحت له أبواب اجلنة الثامنية فيدخلها مـن أّهيـا عة، ومن صام ثامنية أيام السب
 .<شاء

مـن صـام أول يـوم مـن شـعبان >: عليه الـسالموما روي عن اإلمام الصادق 
لبتة، ومن صام يومني نظر اهللا إليه يف كّل يوم وليلة يف دار الدنيا أوجبت له اجلنة 

 .< يومثة أيام زار اهللا يف عرشه من جنته يف كّل ثالودام نظره إليه يف اجلنة، ومن صام 
 .وروايات أخرى تبني الثواب اجلزيل واآلثار اجلسيمة األخرى

إذا كان >:  قالعليه السالمصوم يوم النوروز، ملا روي عن اإلمام الصادق . ١١
 وتكون ذلـك ، وتطّيب بأطيب طيبك،يوم النريوز فاغتسل والبس أنظف ثيابك

 .١<..اليوم صائًام 
صوم أول يوم من حمرم ملا أرسله الصدوق، وما روي عن اإلمام الرضـا . ١٢

 رّبـه عليـه الـسالمالذي دعا فيه زكريا أّن أول يوم من املحرم هو اليوم > عليه السالم
، فمن صام ذلك عليه الـسالم واستجاب اهللا دعاءه وبّرشه بيحيى ،عّز وجل الذرية
 .٢<عليه السالمجاب اهللا له كام استجاب لزكريا  استعّز وجّل اليوم ثّم دعا اهللا 

أّن >: صـّىل اهللا عليـه وآلـهصوم اليوم الثالث من املحرم، ملا روي عن النبي . ١٣
 .٣<من صام اليوم الثالث من املحرم استجيبت دعوته

                                                 
 .١ من أبواب الصوم املندوب ح٢٤ عن الوسائل باب ٢٨٠: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 .٢ و ١ من أبواب الصوم املندوب ح٢٥ عن الوسائل باب ٢٨٠: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢
 .٩ من أبواب الصوم املندوب ح٢٥باب  عن الوسائل ٢٨٠: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٢٦( 

 ملـا ،صوم كّل يوم مخيس وكّل يوم مجعة من كّل شهر إذا مل يصادفا عيـداً . ١٤
وأما الصوم الذي يكـون صـاحبه فيـه >:  قالعليه السالماد روي عن اإلمام السج

 ومن الواضح أّن الصوم املستحب هو .<...باخليار فصوم يوم اجلمعة واخلميس 
الصوم الذي يكون املكلف فيه باخليار إن شاء صامه فيثاب وإن شـاء تركـه فـال 

ول اهللا قال رسـ>:  وما روي عن اإلمام الرضا عليه السالم قال.يعاقب عىل تركه
من صام يوم اجلمعة صـربًا واحتـسابًا أعطـي ثـواب : صّىل اهللا عليه وآله وسلم

 .١<صيام عرشة أيام غّر زهر ال تشاكل أيام الدنيا

                                                 
، ٢ و ١ من أبواب الصوم املندوب ح٥ عن الوسائل باب ٢٨١ ـ ٢٨٠: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١

 .وعن اجلواهر



)١٢٧( 

 
 
 

  األيام اليت يكره صيامها: األمر التاسع
 :وهي كام ييل

ملن خاف أن يضعفه الصوم عن الدعاء، والصوم فيه مع الصوم يوم عرفة . ١
 حمّمـد بـن تقدم مـن روايـةالل بحيث حيتمل كونه عيد أضحى، ملا الشك يف اهل
مـن >: عن صوم يوم عرفـة، فقـال عليه السالم جعفر سألت اإلمام أبا: مسلم قال

 فإنه يوم دعـاء ومـسألة فـصمه، وإن ،قوي عليه فحسن إن مل يمنعك من الدعاء
 .١<خشيت عن ذلك فال تصمه

كـان أيب ال >: ، أّنـه قـالعليه السالماقر ة سدير عن اإلمام البيوما تقدم من روا
 ،إّن يـوم عرفـة يـوم دعـاء ومـسألة: لت ومل ذاك جعلت فداك؟ قـالق، هيصوم

وأختوف أن يضعفني عن الدعاء، وأكره أن أصومه وأختوف أن يكون يوم عرفـة 
 .٢<يوم أضحى وليس بيوم صوم

عليـه  ، ملا روي عـن اإلمـام الـسجادصوم الضيف نافلة بدون أذن مضيفه. ٢
وأما صوم اإلذن فـإّن املـرأة ال تـصوم تطّوعـًا إّال بـإذن >:  يف حديث قالالـسالم

إّال تطوعـًا زوجها، والعبد ال يصوم تطوعًا إّال بإذن سيده، والـضيف ال يـصوم 
                                                 

 .٤ من أبواب الصوم املندوب ح٢٣الوسائل باب .  ١
 .٦ من أبواب الصوم املندوب ح٢٣ عن الوسائل الباب ٢٧٦: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢



 حملات يف أهم العبادات

)١٢٨( 

 نّ ومن نزل عىل قوم فال يصوم>: صّىل اهللا عليه وآلهوقال رسول اهللا . <بإذن صاحبه
 .ات أخرى، ورواي١<تطوعًا إّال بإذهنم

:  قـالعليـه الـسالمصوم الولد من غري إذن والده، ملا روي عن أيب عبد اهللا . ٣
ومن بّر الولد أن ال يصوم تطوعًا، وال حيج تطوعًا، وال يصيل تطوعـًا إّال بـإذن >

 .٢<أبويه وأمرمها

                                                 
 .١ من أبواب الصوم املحرم واملكروه ح١٠ عن الوسائل الباب ٢٨٢: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 .٣ من أبواب الصوم املحرم واملكروه ح١٠ عن الوسائل الباب ٢٨٢: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢



)١٢٩( 

 
 
 

   اليت حيرم الصوم فيهااملوارد: األمر العاشر
 :وهي كام ييل

مـا رواه منهـا  ،د دّلت عليـه مجلـة مـن النـصوص وق،صوم يوم العيدين. ١
 ،يـا عـيل، صـوم الفطـر حـرام>: ، قـالصّىل اهللا عليه وآلهالصدوق يف وصية النبّي 

 .، وغريها١<وصوم يوم األضحى حرام
صوم أيام الترشيق ملن كـان بمنـى ناسـكًا كـان أم ال، وتـدّل عليـه عـّدة . ٢

 عـن عليـه الـسالمسألت أبا عبد اهللا : ما رواه معاوية بن عامر، قال: روايات، منها
، ٢<أمـا باألمـصار فـال بـأس بـه، وأمـا بمنـى فـال>: صيام أيام الترشيق، فقال

 .وإطالقها يشمل الناسك وغريه
 شعبان بنية أّنه من شـهر رمـضان، فيكـون ٣٠صوم يوم الشك وهو يوم . ٣

: يـات، منهـاباطًال، وهذا هو املشهور بني الفقهاء بداللـة الروا صومه هبذه النية
إنام يصام يوم الـشك مـن .. >: وفيها عليه السالمرواية سامعة عن اإلمام الصادق 

 .٣ <..شعبان وال يصومه من شهر رمضان 
                                                 

 .٣ح من أبواب الصوم املحرم واملكروه ١ عن الوسائل باب ٢٨٣: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 . وغريه١ من أبواب الصوم املحرم واملكروه ح٢ عن الوسائل باب ٢٨٣: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٢
 .٤ من أبواب الصوم ونيته ح٥ عن الوسائل باب ٢٧ و ٩: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٣٠( 

يـوم >: ، قـالعليـه الـسالمالزهري عن اإلمام السجاد حممد بن شهاب ورواية 
ان، مرنا أن يصومه اإلنسان عـىل أنـه مـن شـعبأالشك أمرنا بصيامه وُهنينا عنه، 

، فمقتىض هذه ١<أن يصومه عىل أّنه من شهر رمضان وهو مل َيَر اهلاللعن وهنينا 
ّن هـذا الـصوم باطـل فـإالنصوص أنه لو نواه من رمضان وكان يف الواقـع منـه 

وجيب عليه قضاؤه، وإن نواه من شعبان وتبني بعد ذلك أّنه من رمضان صّح من 
 .٢ن الواقع كان كام نوىه شيئًا أل من شعبان فال ترضه نيتضان، وإن تبني أنهمر

  صوم نذر املعصية بأن ينذر الصوم عـىل تقـدير فعـل احلـرام شـكرًا عـىل. ٤
 يمكـن الفعل احلرام، إذ الصوم مـن العبـادات ويـشرتط فيـه قـصد القربـة، و

 اً التقرب بالصوم الذي يكون شكرًا عىل ارتكاب املحّرم، وهذا النذر يعترب جتّريـ
  جحـًا، إضـافة إىل مجلـةا ينعقد، إذ يعتـرب يف متعلقـه أن يكـون ر فالتعاىلعىل اهللا 

ــذر املعــصية حــرام ــرصح عــىل أّن صــوم ن ــي ت ــصوص اخلاصــة الت ــن الن   ،م
وصـوم نـذر >: يف حـديث قـال عليـه الـسالمكرواية الزهري عن اإلمام الـسجاد 

 .٣هامثل عليه السالم لعّيل صّىل اهللا عليه وآلهورواية وصية النبّي ، <املعصية حرام
أما إذا نوى الصوم زجرًا عـىل فعـل املعـصية فهـو جـائز وصـحيح لوجـود 

 .املقتيض وعدم املانع
يـومني صوم يوم وليلة إىل السحر بنية الصوم أو صوم الوصال بأن ينوي . ٤

                                                 
 .٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٦ عن الوسائل باب ٢٧: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 . عن صوم يوم الشك ففيه تفصيل الكالم فراجع١٠ فام فوق م٢٣: ٦ين منهاج الصاحلني مبا.  ٢
 .٢ و ١ من أبواب الصوم املحرم واملكروه ح٦ عن الوسائل باب ٢٨٤: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ٣



 املوارد اليت حيرم الصوم فيها: األمر العاشر/ الفصل الثاين

)١٣١( 

 وتـدّل عليـه ، فإّنه تـرشيع حمـرم،صورة متصلة بنية الصوم الرشعيبهنارًا وليًال 
ال >:  يف حديث قـالعليه السالمعن أيب عبد اهللا  منها ما روي ،مجلة من النصوص
 .١<وصال يف الصوم

 ولكن األحوط ،أما إذا أّخر إفطاره إىل الليلة الثانية ال بنية الصوم فال بأس به
 .استحبابًا اجتنابه لشبهة الوصالية

األحوط عدم صوم الزوجة واململوك تطوعًا بدون إذن الـزوج والـسيد، . ٥
 يمنـع مـن حـق الـزوج، وال يـرتك  صـوم الزوجـة إذا ملوإن كان األقوى جواز

حتياط برتك الزوجة الصوم التطّوعي إذا هناها عنه وإن مل يكن مزامحـًا حلقـه، اال
 فمنها ما عن اإلمام ،والروايات يف مسألة صوم الزوجة بدون إذن زوجها خمتلفة

 أن تـصوم تطوعـًا إال ليس للمـرأة>: صّىل اهللا عليه وآله، قال النبّي عليه السالمالباقر 
 .<بإذن زوجها

سألته عن : ، قالعليهم الـسالمورواية عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
 .٢ال بأس: املرأة تصوم تطوعًا بغري إذن زوجها؟ قال

 ١٠٦٧ منهـاج الـسيد اخلـوئي واملـسألة ٩٨واجلمع بينهام ما ذكر يف املـسألة 
 .منهاج السيد السيستاين، فراجع

                                                 
 .١ من أبواب الصوم املحرم واملكروه ح٤ عن الوسائل باب ٢٨٤: ٦مباين منهاج الصاحلني .  ١
 من أبواب الصوم املحرم واملكـروه ٨ عن الوسائل باب ٢٨٦ و ٢٨٥: ٦ين منهاج الصاحلني مبا.  ٢

 .٥ و ١ح 



)١٣٢( 

 
 
 

  بعض املسائل الفقهية املتعلقة: ر احلادي عشراألم
  بأحكام الصوم

والتي هي حمل ابتالء كثري من املكلفـني، وخـصوصًا العـوام الـذين يـصعب 
 مقتـرصًا عـىل رأي العلمـني ،م املسائل يف الرسـائل العمليـة بوضـوحفهعليهم 

ين لعمـوم الفائـدة لكثـرة مقلـدهيام، ولـسهولة السيد اخلـوئي والـسيد السيـستا
مستعينًا يف رشحها عـىل الكتـب  ،استخراجها من قبيل ألهنا مدونة عندي مسبقاً 

وقـد اعتمـدت يف ، قـّدس ّرسهاالستداللية كمستند العروة الوثقى للسيد اخلوئي 
تدوين رأي السيد السيستاين عىل آخر طبعة منهـاج الـصاحلني عنـد كتابـة هـذا 

 :وهي كام ييل . هـ١٤٣٠الكتاب وهي الطبعة املصححة واملنقحة يف سنة 
 منهاج السيد اخلوئي ومنهاج السيد السيستاين؛ ٩٧٩ ما يتعّلق بمسألة :األوىل

 شعبان املشكوك كونـه مـن شـهر رمـضان أو ٣٠النية يف صوم يوم الشك وهو 
 :شعبان ففيها صور

 وتبني ،إذا صام يوم الشك بنية كونه من شعبان استحبابًا أو قضاءًا أو نذراً . ١
 عـن صـوم شـهر ضان فصومه صحيح، وُجيزيم اليوم أّنه من شهر ربعد انتهاء
 .رمضان
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)١٣٣( 

إذا صام هبذه النية السابقة ثّم تبـني قبـل الـزوال أو بعـده أّنـه مـن شـهر . ٢
 ويصّح صـومه وجيـزي عـن صـوم ، جّدد النية بكونه من شهر رمضان،رمضان

 .شهر رمضان
جيـزي عـن شـهر إذا صام يوم الشك عىل أّنه من رمضان بطل صومه وال . ٣

 . وجيب قضاء ذلك اليوم،رمضان حتى إذا تبني بعد ذلك أّنه من شهر رمضان
 فالظاهر الصحة  إليهإذا صام يوم الشك بنية امتثال األمر الواقعي املتوجه. ٤

مرًا أ ألّنه نوى ، وأجزأه عن صوم رمضان،إذا تبّني بعد ذلك أّنه من شهر رمضان
ضان الـذي مـ ومل ينو أّنه من ر،ملا سيأيتاملفِسد نية واحدًا ومل يتحقق الرتديد يف ال

 .باطلهو 
إذا صام يوم الشك عىل أّنه إن كان من شـعبان كـان نـدبًا، وإن كـان مـن . ٥

 فالظاهر ـ عند السيد اخلوئي ومجلة مـن العلـامء ـ الـبطالن ،رمضان كان وجوباً 
السابق من رواية سـامعة ، وملا تقّدم يف األمر النية املفِسد للصومملكان الرتديد يف 

 حرص النية املصححة لصوم يوم الشك عىل أّنه من عليه السالمعن اإلمام الصادق 
مـن  فـال يـصح الـصوم وال جيـزي  والرتديد بني األمرين ليس كـذلك،شعبان،

رمضان إذا تبني بعد ذلك أّنه من رمضان، ولكـن بعـض العلـامء ومـنهم الـسيد 
 وجيـزي مـن ، كـذلك صـحيحاً هون صـوم فيكـ،السيستاين ال يستبعد الـصحة

 .ان إذا تبني بعد ذلك أنه من رمضانضرم
إذا أصبح ناويًا لإلفطار يف يوم الشك فتبني أنه من شهر رمضان، فإن كان . ٦



 حملات يف أهم العبادات

)١٣٤( 

قبل الزوال ومل يكن قد تناول املفطر فاألحوط وجوبًا جتديـد النيـة ثـّم القـضاء، 
 وأمـا ،هذا عند السيد اخلوئّي وإن كان بعد الزوال أمسك وجوبًا وعليه قضاؤه، 

 وجيـزي صـومه عـن ،السيد السيستاين فيكتفي بتجديد النيـة قبـل الـزوالعند 
 بقيـة النهـار بتجديد النية واإلمساكحتياط بعد الزوال فال يرتك االرمضان، أما 

 .١بقصد القربة املطلقة والقضاء بعد ذلك
 منهاج الـسيد ٩٨٠ ألةس منهاج السيد اخلوئي وم١١ ما يتعلق بمسألة :الثانية
 :السيستاين

جيب استدامة النية يف الصوم إىل آخر النهار، والنية يف الصوم : الفرض األول
قوامها العزم عىل عدم ارتكاب أّي من املفطرات من الفجر إىل املغرب، فإذا نوى 
ار الصائم تناول املفطر وإن مل يتناوله، أو تردد يف تناول املفطر ولو حلظة أثناء النه

بطل صـومه جزمـًا عنـد الـسيد اخلـوئي، وعـىل األحـوط وجوبـًا عنـد الـسيد 
 النقطاع استمرار هذا العزم ولو حلظة، وكذا إذا نوى القطع فيام يـأيت ،السيستاين

فجميع هذه النيات مبطلة . من الزمان أو تردد أو نوى املفطر مع العلم بمفطريته
استمرارية العزم عـىل عـدم تنـاول للصوم وإن مل يتحقق تناول املفطر، الختالل 

 جزمًا عند السيد اخلوئي وعىل األحـوط وجوبـًا عنـد الـسيد يشء من املفطرات
 .السيستاين

للشك يف صحة صومه أو نوى املفطر إذا تردد يف تناول املفطر : الفرض الثاين
                                                 

 ملعرفة االسـتدالل عـىل الفـروع املـذكورة للمـسألة، ٣١ ـ ٢٣: ٦راجع مباين منهاج الصاحلني .  ١
 . العروة الوثقى، فصل طرق ثبوت اهلالل٦/ تعليقًا عىل م١٢٥: ٢ومستند العروة 
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)١٣٥( 

فالظاهر الصحة، كام لو احتلم الصائم يف هنـار شـهر رمـضان واحتمـل بطـالن 
هـذان الفرضـان . تردده يف تنـاول املفطـر ألجـل هـذا االحـتامل وكان ،صومه

 .املعني كصوم شهر رمضانجاريان يف الواجب 
يت من الزمان يف الواجب أإذا نوى املفطر أو تردد فيه أو فيام ي: الفرض الثالث

 ذلـك يف صـحة الـصوم إذا مـنقضاء صوم رمضان فال يقدح يشء كغري املعني 
 .١الزوالرجع إىل نيته األوىل قبل 

 يف منهاجي السيد اخلوئي والسيد السيستاين يف ٩٧٦ما يتعّلق بمسألة : الثالثة
 :وقت النية يف أقسام الصوم

وم شهر رمضان، والواجب املعـني الواجب املعني بالذات كص: القسم األول
بالعارض كالنذر املعني يف يوم معني، واإلجارة يف يوم معني، فوقت النية فيه عند 

 الصادق عىل األقل أو أثناء الليـل قبـل الفجـر جزمـًا عنـد الـسيد فجرطلوع ال
 بمعنى أّنـه البـّد فيـه مـن ،اخلوئي، وعىل األحوط وجوبًا عند السيد السيستاين

 .حتقق اإلمساك مقرونًا بالعزم عىل ترك املفطرات ولو ارتكازاً 
ملعـني، الواجب غري املعني كصوم القضاء، والنـذر العـام غـري ا: القسم الثاين

الزوال حتى إذا تـضيق وقـت القـضاء، قبل رة فيمتد وقت النية إىل اوصوم الكف
فإذا أصبح املكلف ناويًا لإلفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم ومل يكـن متنـاوالً 
للمفطر فنوى الصوم أجزأه ذلك، وإن كان بعد الزوال مل جيز جزمًا عنـد الـسيد 

                                                 
 . ملعرفة استدالالت فروض هذه املسألة٣٣ ـ ٣١: ٦ مباين منهاج الصاحلني راجع.  ١
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)١٣٦( 

 .يد السيستايناخلوئي وعىل األحوط وجوبًا عند الس
الصوم املندوب فيمتد فيه وقت النية إىل أن يبقى من النهار ما : سم الثالثالق

يمكن فيه جتديد النية بمعنى أن يبقى من النهار ما يمكـن أن يقـرتن فيـه الـصوم 
 .بالنية

 أو عـىل تعـاىلاملتعلقة باملفطر الرابع يف الصوم وهو الكـذب عـىل اهللا : الرابعة
، جزمًا عنـد الـسيد اخلـوئي عليهم السالم أو عىل األئمة اهللا عليه وآلهصّىل رسول اهللا 

 : وهنا فروع،وعىل األحوط وجوبًا عند السيد السيستاين
األحوط وجوبًا عند السيد اخلوئي، واألحوط األوىل اسـتحبابًا : الفرع األول

 يـضيف الـسيد اخلـوئي و،عند السيد السيستاين إحلاق سائر األنبياء واألوصياء
 هبـم، ألّن األدلـة والنـصوص قـد خـصت حكـم عليهم السالمالصديقة الزهراء 

، علـيهم الـسالم بقرينة االقرتان باألئمـة صّىل اهللا عليه وآلـهاملفطرية بالكذب عىل نبينا 
 ويـشمل الـصديقة الزهـراء يصوليس يف النص إطالق يشمل كّل نبـّي وكـّل و

 إىل الكذب عـىل اهللا ورسـوله، اً ع، ولكن إذا كان الكذب عليهم راجعليهم السالم
 ورسـوله عـّز وجـّل كام إذا نقل عنهم حكًام رشعيًا يعلم كذبه فكأنه كذب عىل اهللا 

 فيكون مفطرًا بال إشكال، أما إذا كـان الكـذب راجعـًا إىل نفـس صّىل اهللا عليه وآله
ّىل اهللا عليـه صـ بال ارتباط له إىل اهللا تعاىل أو إىل رسـوله  السالمعليهامالنبّي أو الويص 

ط الوجـويب عنـد حتيـا، فإّن مفطريته مبنية عـىل االعليهم السالم أو إىل األئمة وآله
 .حتياط االستحبايب عند السيد السيستاينالسيد اخلوئي، واال
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)١٣٧( 

 واألئمة صّىل اهللا عليه وآله ورسوله تعاىلّن مفطرية الكذب عىل اهللا إ: الفرع الثاين
 أن يكـون الكـذب يف أمـر دينـي وهـو األحكـام  بـنيا ال فرق فيهـعليهم الـسالم

 أو أمر دنيوي الذي ال عالقة له باألحكام الرشعية، كأن خيرب عن نـوم ،الرشعية
 يف ساعة معينـة كاذبـًا، فكالمهـا عليهم السالم أو أحد األئمة صّىل اهللا عليه وآلهالنبي 
تحقـق وذلـك إلطـالق األدلـة بعىل التفـصيل املتقـدم يف الفـرع األول، مفطر 

 .الكذب عنهم
، إذا قصد املتكلم الصائم الصدق بكالمه فكان كذبًا يف الواقـع: الفرع الثالث
 كان جاهًال باملفطرية أو ناسيًا هلا، ألنه مل يتعمـد ء فال بأس، سواأي خمالفًا للواقع

 . الشرتاط العمد يف حصول اإلفطار يف سائر املفطرات،فعل املفطر
 كـان ذلـك مـن قـصد ،ذب فكان صدقًا يف الواقعإذا قصد الك: الفرع الرابع

هنا جزمًا عند السيد اخلوئي واحتياطًا وجوبيًا عند الـسيد  ويبطل الصوم ،املفطر
 أمـا .كام تقدم يف املسألة الثانيـةبمجرد قصد املفطر مع العلم باملفطرية، السيستاين 

وال يبطـل إذا قصد ذات املفطر مع اجلهل بمفطريته فال يعترب مـن قـصد املفطـر 
 .الصوم به

إىل أحـد، أو موجهـًا إذا تكلم بالكـذب غـري موجـه خطابـه : الفرع اخلامس
عنـد حتيـاط الوجـويب  معناه، فإّن مفطريته مبنيـة عـىل االخطابه إىل من ال يفهم

ملـشموليته بـإطالق عنـوان السيد اخلوئي واالستحبايب عنـد الـسيد السيـستاين 
 ،ّن قسًام من الفقهـاء يـرون عـدم الـبطالن أل،الكذب الذي هو متحقق يف املقام

 ويـضيف .باالجتناب ولزوم القضاء عنـد وقوعـهالسيد اخلوئي وجوبًا فاحتاط 
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)١٣٨( 

وأما إذا كان يسمعه من يفهم معناه أو كان يف معـرض سـامعه : السيد السيستاين
 .كام إذا سجل بآلة جرى فيه االحتياط املتقدم باملفطرية عنده

 :١ب املفطر يف هذه املسألة بأمورذكيتحقق ال: الفرع السادس
إّن الكذب املفطر يف املقـام يتحقـق أيـضًا إذا صـدر الكـالم كـذبًا بنحـو . ١

غـري وإن كـان  فإّنه يعترب كـذبًا ،إّن هذا حالل أو حرام:  كأن يقول كذباً ،الفتوى
رصيح، ألّن املقصود من الكذب املفطر يف املقام هو إثبات أحكام خمالفـة حلكـم 

 .صّىل اهللا عليه وآله ورسوله عاىلتاهللا 
إّن الكذب املفطر يف املقام يتحقق أيضًا إذا صدر الكالم بغري العربيـة مـن . ٢

 . إلطالق األدلة وحتقق الكذب،اللغات
إّن الكذب املفطر يف املقام يتحقق أيضًا إذا صـدر بالكتابـة أو اإلشـارة أو . ٣

 وحتقق الكذب، كام لو سئل عـن الكناية مما يصدق عليه الكذب، إلطالق األدلة
 .حكم رشعي فأشار برأسه كذباً 

 يف املقام يتحقق أيضًا إذا كان صادرًا عن غـريه، وأخـرب إّن الكذب املفطر. ٤
قال اإلمام الـصادق : هو به مسندًا الكالم إىل نفسه ال عىل وجه النقل، كأن يقول

 نفـال: القائل األصـيل، فقـال كذا كام ذكره فالن مثًال، أما لو نسبه إىل عليه السالم
 قال كذا أو فعل كذا، فهذا ليس كذبًا، ولكنه صّىل اهللا عليه وآلهإّن رسول اهللا : يقول

 .نقل للكذب فال يكون مفطراً 
                                                 

 تعليقـًا عـىل ١٤٤ ـ ١٣٤، ص ١راجع تفاصيل هذه الفروع يف مستند العروة الوثقى، الصوم ج.  ١
 . يف موضوع املفطرات٢، العروة ج٢٩ ـ ٢١املسائل من 
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)١٣٩( 

إّن الكذب املفطر يف املقام يتحقق أيضًا إذا أخرب كاذبـًا، ثـّم رجـع عنـه أو . ٥
ذب فال يرفعـه الرجـوع أو تاب عنه بال فصل، ألّن البطالن قد حتقق بمجرد الك

 .التوبة، لكن قد ترفع اإلثم فقط
إّن الكذب املفطر يف املقام يتحقق أيضًا إذا أخرب بالليل عن حكـم رشعـي . ٦

 كاذبًا، ثّم قال بالنهار مـا عليهم السالم أو األئمة صّىل اهللا عليه وآلهأو رواية عن النبّي 
دّل عليه ييح، فهو مفطر، و فهو من الكذب غري الرص،أخربت به البارحة صدق

 .إطالق أدلة الكذب
إّن الكذب املفطر يتحقق ظاهرًا إذا أخرب الصائم برواية عىل سـبيل اجلـزم . ٧
، وهو يظن أو عليه الـسالم، أو قال اإلمام الصادق صّىل اهللا عليه وآلهقال النبّي : بقوله

َ {:  يقولتعاىلحيتمل كذهبا وغري متأكد من صدقها، ألّن اهللا  َ  أ َلَى تَقُولُون ِ  ع  مـا اهللا 
َ  ال جتناب، وال جمال  العلم اإلمجايل الذي جيب فيه اال، وأنه من أطراف١}تَعْلَمُون

 ألنه يعلم إمجـاالً بكـذب أحـد مـن األمـرين إمـا ،معه للرجوع إىل أصل الربائة
 كـذب عليـه الـسالمالرواية املذكورة أو نقيضها، وإن أحد اإلسنادين إىل املعصوم 

 .جزماً 
إذا أخرب بالكذب هزالً بأن مل يقصد املعنـى أصـًال مل يبطـل صـومه لعـدم . ٨

 .حتقق الكذب وال نيته
حيتمـل كـذهبا غـري متأكـد مـن إذا نقل فتوى رشعية عن أحد املجتهدين . ٩

                                                 
 .٢٨سورة األعراف، اآلية .  ١
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)١٤٠( 

 ىل ألنه ينـرصف كذبـه إىل الكـذب عـ، فيكون من الكذب املفطر أيضاً ،صحتها
 .عليهم السالمملعصومني  أو أحد اصّىل اهللا عليه وآلهالنبي 
إّن الفعل الفالين حرام أو حالل وهـو غـري : إذا أفتى بغري علم كأن قال. ١٠

 . فيشمله إطالق األدلة،ازم بكونه كذلكج
 يف ١٠٠١مـسألة  يف منهـاج الـسيد اخلـوئي و٩٩٣متعلقة بمسألة : اخلامسة

 عىل اجلنابة حتى  يف مفطرية البقاء الطبعة اجلديدة املنقحةالسيد السيستاينمنهاج 
الصباح، وعنواهنا إذا أجنب يف شهر رمضان ـ ليًال ـ ونام حتى أصبح، فللمسألة 

 :صور أربعة
 فإن كان قد نام ناويًا لرتك الغسل أو مرتددًا فيه، فهـو بحكـم :الصورة األوىل

:  املـسألةقـولتم عىل ترك املفطرات، لـذا  ألنه ينايف اجلز،د عىل هذا املفطراملتعم
حكم تعّمد البقاء عىل اجلنابة وهو وجـوب القـضاء والكفـارة، ويف حالـة حلقه 

 .الرتدد فيه عند السيد السيستاين عىل األحوط وجوباً 
 : فروضة وإن نام ناويًا للغسل، ففي هذه الصورة ثالث:الصورة الثانية
فإن كان نومه يف النومة األوىل فغلبه النوم إىل الـصباح صـّح : الفرض األول

ويضيف السيد السيستاين إذا كان واثقـًا باالنتبـاه . نتفاء العمد يف املقامصومه ال
 .العتياد أو غريه، وإّال فاألحوط وجوبًا وجوب القضاء عليه

وإن كان نومه يف النومة الثانية بأن نام بعد العلـم باجلنابـة ثـّم : الفرض الثاين
لقضاء عقوبًة دون الكفارة ه النوم إىل الصباح، وجب عليه ابلغأفاق ثّم نام ثانيًا ف
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 .عىل األقوى، وعليه املشهور
وإذا كان نومه بعد النومة الثالثة فاحلكم كذلك القـضاء دون : الفرض الثالث

 لكّن األحوط استحبابًا الكفارة أيضًا لوجود القـول بوجـوب الكفـارة ،الكفارة
 .أيضاً 

 إذا مل يكـن معتـاد  إذا كـان نومـه يف النومـة األوىل أو الثانيـة:الصورة الثالثة
اه وليس واثقًا به فحكمه القضاء دون الكفارة، واألحوط استحبابًا الكفارة باالنت

 .أيضًا لوجود من يوجبها أيضاً 
 ـ ال عـن أصـل إذا كان نومه عن ذهول وغفلة عـن الغـسل: الصورة الرابعة

  فاألظهر وجوب القضاء مطلقًا يف الفروض الثالثة املتقدمةوجوب صوم الغد ـ
إذا كـان أي واألحوط استحبابًا الكفارة أيضًا يف الفـرض الثالـث دون الكفارة، 

 .النومة الثالثة لوجود القائل بوجوب الكفارة أيضاً بعد نومه 
 . التالية هلذه املسألة يف املنهاجائلوللمسألة تفاصيل أخرى، راجع املس

 :األمور اآلتيةتتعّلق باملفطر الثامن وهو إنزال املني إذا توفرت : السادسة
 .أن يكون اإلنزال متعمداً . ١
أن يكون اإلنزال بفعل ما يؤّدي نزوله، كاملالعبة مع الزوجـة، أو العبـث . ٢

باليد الذي هو حمرم يف نفسه، أو النظر إىل امرأة أو صورة امرأة، وال يشمل جمـرد 
 يتخيـل إذا لكـن . فعًال صـادرًا منـه ليسالتخيل للمرأة أو العملية اجلنسية ألنه

املرأة والعملية اجلنسية قاصدًا بذلك اإلنزال فهو من االسـتمناء املبطـل، راجـع 
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 .العروة الوثقى، الرابع من املفطرات
أن ال يكون الصائم واثقًا بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقًا بعدم نزول املنى . ٣

 مل ،صاببسبب رخاوة األعـكأن يكون  أو سبقه املني بال فعل يشء ،فنزل اتفاقاً 
 .يبطل صومه، لعدم حتقق اإلنزال العمدي

 .أن حيتمل الصائم نزول املني بذلك الفعل الذي صدر منه. ٤
فإذا حتققت هذه األمـور األربعـة تتحقـق املفطريـة ويرتتـب حكمهـا وهـو 

 .وجوب القضاء والكفارة
 يف ١٠١٦مـسألة  يف منهـاج الـسيد اخلـوئي و١٠٠٦ تتعّلق بمسألة :السابعة

لسيد السيستاين، وعنـوان املـسألة هـو إذا غلـب عـىل الـصائم العطـش امنهاج 
وخاف عىل نفسه الرضر من الصرب عليه إىل املغرب، أو كان الصرب حرجـًا عليـه 

 فيرتتب عـىل هـذه ، يصعب عليه حتّمله صعوبة بالغةبحيث كان العطش شديداً 
 :احلالة األحكام التالية

 ويـضيف الـسيد .يمـسك رمقـهجواز الرشب بمقدار الـرضورة أي بـام . ١
 .وال يزيد عليه عىل األحوط لزوماً : السيستاين

 .فساد ذلك الصوم لعموم أدلة املفطرية عن اختيار وعمد. ٢
 عىل األظهـر وجوب اإلمساك يف بقية النهار إذا كان يف شهر رمضان تأدباً . ٣

غـريه مـن ، أما يف عند السيد اخلوئي، وعىل األحوط لزومًا عند السيد السيستاين
 .الواجب املوسع كالقضاء أو املعني كالنذر يف يوم معني فال جيب اإلمساك
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 .وجوب القضاء عن هذا اليوم بدون كفارة. ٤
 من منهاجي السيد اخلوئي والـسيد السيـستاين ١٠٢٩ تتعّلق بمسألة :الثامنة

 :املتعلقة بحاالت املرض ومنه الرمد بالنسبة للصائم، وفيها فروع
طـول شدة مرضـه، أو تيّقن املريض أن الصوم يّرض به إّما إلجيابه إذا : األول

برئه، أو إجيابه شدة أمله، كّل ذلك باملقدار املتعارف املعتّد به الـذي مل جتـر العـادة 
 . فيجب عليه اإلفطار ثّم القضاء بعد ذلك،بتحمل مثله، فال يصح الصوم منه

 به كام تقـّدم بحيـث حيـصل إذا ظّن املريض أو احتمل أّن الصوم يّرض : الثاين
 فكـذلك ال يـصّح منـه ،منه حالة اخلوف بالرضر املستند إىل املناشـئ العقالئيـة

 .الصوم بل جيب عليه اإلفطار ثّم القضاء بعد ذلك
الصحيح إذا علم حدوث املرض بسبب صـومه أو حتـى إذا خـاف : الثالث

طـار  فيجـب عليـه اإلف،حدوث املرض بسبب الـصوم فـال يـصح الـصوم منـه
 .والقضاء بعد ذلك

 .املريض الذي ال يترضر من الصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه: الرابع
ــة باملــسألة :التاســعة ــسيد ١٠٣٢ املتعّلق ــسيد اخلــوئي وال  مــن منهــاجي ال

 :السيستاين فيام يتعّلق بقول الطبيب بالنسبة إىل صوم الصائم، ففيه صور
رضر أو احتامله املوجب لصدق إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بال: األوىل

فيجوز ـ اخلوف بالرضر فحينئذ ال يصح منه الصوم ـ كام تقّدم يف املسألة السابقة 
 جيب عليه اإلفطـار والقـضاء بعـد ذلـكألجله االفطار عند السيد السيستاين، و
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 .عند السيد اخلوئي
 فعنــد الــسيد إذا مل يوجــب قولــه الظــن بالــرضر أو خــوف الــرضر: الثانيــة

 فإذا توفرت فيه الرشوط  بقوله، أما عند السيد اخلوئيستاين ال جيوز اإلفطارالسي
 ـ إذا مل يكـن املكّلـف مطمئنـًا ٣ ـ إذا كان ثقة ٢ ـ إذا كان حاذقًا ١: الثالثة اآلتية

 . فيجب عليه اإلفطار والقضاء بعد ذلك،ه، فكذلك ال يصح منه الصومئبخط
 يف غـري هـاتني الـصورتني، كـام إذا مل ال جيوز اإلفطار بقـول الطبيـب: الثالثة

 .حيصل الظن أو اخلوف بالرضر، أو انخرم أحد الرشوط يف الصورة الثانية
ال رضر عليك يف الـصوم، وكـان : إذا قال الطبيب للمكلف املريض: الرابعة

املكلف خائفًا من الرضر، وجب عليه اإلفطار عنـد الـسيد اخلـوئي، أمـا الـسيد 
جاز لـه اإلفطـار، بـل جيـب إذا كـان الـرضر : ذه الصورةالسيستاين فيقول يف ه

املتوهم بحّد حمرم، وإّال فيجوز له الصوم رجاًء وجيتزئ به لو بـان عـدم الـرضر 
 .بعد ذلك

 . املتعّلقة بالفصل اخلامس ترخيض اإلفطار:العارشة
وعنوان املسألة أنه قد وردت الرخصة يف إفطـار شـهر رمـضان ألشـخاص، 

 :ددةوتتضمن فروعًا متع
 فيسقط عنهم وجوب ، الصومالشيخ والشيخة إذا تعذر عليهام: الفرع األول

 .الصوم النتفاء رشط القدرة، فال وجوب وال فدية وال قضاء
ذو العطاش إذا تعذر عليه الصوم يف شهر رمضان فال جيب عليه : الفرع الثاين
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عند السيد الصوم، لكن األحوط وجوبًا عند السيد اخلوئي، واألحوط استحبابًا 
 .السيستاين القضاء عليه بعد ذلك إذا متكن منه

الشيخ والـشيخة إذا كـان الـصوم علـيهام حرجـًا ومـشقة أي : الفرع الثالث
 ولكن جيب عليهام الفدية عن كّل يوم ،يتمكنان بصعوبة بالغة فيجوز هلام اإلفطار

 كوهنـا  واألفضل كوهنا من احلنطة، واألحـوط اسـتحباباً ،يفطرانه بمّد من طعام
 وعند الـسيد .كنا منه بعد ذلكمتمدين عن كّل يوم، وال جيب عليهام القضاء إذا 

 .السيستاين وإن كان ذلك أحوط استحباباً 
ذو العطاش إذا كان الـصوم عليـه حرجـًا ومـشقة فيجـوز لـه : الفرع الرابع

 وجيـب عليـه ،اإلفطار بتناول ما يسّد الرمق من املاء ثّم يمـسك إىل آخـر النهـار
عـىل القضاء بعد ذلك إذا متكن منه عىل األحوط وجوبًا عنـد الـسيد اخلـوئي، و

 .األحوط استحبابًا عند السيد السيستاين
 اماحلامل املقرب واملرضعة القليلة اللـبن إذا أّرض الـصوم هبـ: الفرع اخلامس

 اإلفطار بل جيب، وعليهام عند السيد السيستاين فدية اإلفطار عن كـّل امفيجوز هل
 بمد من طعام، وال جتب الفدية عليهام لإلفطار عند الـسيد اخلـوئي، وجيـب يوم

 .عليهام القضاء بعد ذلك عند كليهام
احلامـل املقـرب واملرضـعة القليلـة اللـبن إذا أرض الـصوم : الفرع الـسادس

بحملها أو رضيعها فيجوز هلام اإلفطار بل جيب، وعليهام فدية اإلفطار عـن كـّل 
 .جيب عليهام القضاء بعد ذلكيوم بمد من طعام، و

يف  ٩٩٤تعّلقـة بمـسألة امل امللحقة باملسألة اخلامـسة الـسابقة و:احلادية عرشة
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 . يف منهاج السيد السيستاين١٠٠٢ السيد اخلوئي ومسألة منهاج
جيوز النوم األول والثاين يف الصورة الثانية من املـسألة اخلامـسة مـع احـتامل 

نتباه، وعند الـسيد السيـستاين مـع كونـه واثقـًا االستيقاض ومع كونه معتاد اال
باالنتباه، واألحوط لزومًا تركه إذا مل يكن واثقًا به، فإن نام ومل يستيقظ فاألحوط 

 وعند السيد اخلوئي األحوط استحبابًا ترك ،وجوبًا القضاء حتى يف النومة األوىل
 .النوم إذا مل يكن معتاد االنتباه

استحبابًا تركه مطلقًا سواء كـان معتـاد االنتبـاه أو مل أما النوم الثالث فاألوىل 
 .يكن كذلك مع احتامل االستيقاظ

يف  ٩٩٧ امللحقة باملـسألة اخلامـسة الـسابقة واملتعلقـة بمـسألة :الثانية عرشة
 . يف منهاج السيد السيستاين١٠٠٥ السيد اخلوئي ومسألة منهاج

ق أدلـة التعـدي يف الثـاين الظاهر إحلاق النوم الرابع واخلامس بالثالث إلطال
 .إىل الثالث، فالنومات األخرى تدخل حتت اإلطالق

يف  ٩٩٨ امللحقة باملـسألة اخلامـسة الـسابقة واملتعّلقـة بمـسألة :الثالثة عرشة
 . يف منهاج السيد السيستاين١٠٠٦ السيد اخلوئي ومسألة منهاج

املتقدمـة يف األقوى عدم إحلاق احلائض والنفساء باجلنب يف مجيـع األحكـام 
، ألّن حكـم النومـات يف  الثانيـة والثالثـةني فـيام يتعلـق بـالنومتاملسألة اخلامسة

لكـن يف احلـائض . الروايات خمـتص باجلنـب وال جيـري يف احلـائض والنفـساء
وإن كـان يف والنفساء يصّح منهام الصوم يف البقاء عىل حدث احلـيض والنفـاس 
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أما يف . إذا مل يكن البقاء مع التواين يف الغسل النوم الثاين أو الثالث إذا طهرتا ليالً 
للـنص وإن كان يف النـوم األول صورة التواين يف الغسل فال يصح منهام الصوم 

اخلاص فيهام، ويعترب من تعّمد البقاء عىل احلـدث املوجـب للقـضاء والكفـارة، 
 هـذا فـيام يتعلـق بأحكـام .وهذا احلكم خاص يف صوم شهر رمضان دون غريه

وم الثاين والثالث، أما فيام يتعلق بتعمد البقاء عىل حدثي احليض والنفـاس إذا الن
حصل الطهر والنقاء ليًال فإنه كاجلنابة مبطل للصوم يف شهر رمضان دون غـريه 
عند السيد اخلوئي، ولكن السيد السيـستاين يعّمـم احلكـم لـصوم قـضاء شـهر 

 وقت ال يـسع الغـسل وال لكن إذا حصل النقاء يف. رمضان عىل األحوط لزوماً 
 يف ٩٩١راجـع مـسألة . التيمم أو مل تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صّح صـومها

 . يف منهاج السيد السيستاين٩٩٩منهاج السيد اخلوئي ومسألة 
 يف ٩٩٦بمسألة  يف منهاج السيد اخلوئي و٩٨٨ املتعّلقة بمسألة : عرشةالرابعة

 :السيد السيستاينمنهاج 
 يف شهر رمضان غسل اجلنابة ليًال حتى مىض يوم أو أيام بطل إذا نيس املكلف

أمـا يف غـري شـهر . صومه يف األيام التي صامها مع اجلنابة نسيانًا وعليه القـضاء
 وإن كـان ،رمضان من الواجب املعني وغريه فال يبطل الصوم وال جيب القـضاء

 .القضاء أحوط استحباباً 
ال يـشمل نـسيان غـسل احلـيض هذا احلكم خمتص بنـسيان غـسل اجلنابـة و

 .جريان احلكم فيهام أحوط استحباباً املرأة، وإن كان   من قبلسوالنفا
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 ٩٩٧باملسألة  يف منهاج السيد اخلوئي و٩٨٩ املتعلقة باملسألة : عرشةاخلامسة
 :السيد السيستاينيف منهاج 

فقد املاء أو عدم التمكن كإذا كان املجنب ال يتمكن من الغسل ملرض ونحوه 
من استعامله، وجب عليه التيمم قبل الفجر ويصح منه الصوم، فـإن تركـه بطـل 
صومه، وإن تيمم جيب عليه أن يبقى مستيقظًا إىل أن يطلع الفجر عـىل األحـوط 

 .وجوبًا عند السيد اخلوئي وعىل األحوط استحبابًا عند السيد السيستاين
 : املتعلق بالفصل السادس يف ثبوت اهلالل: عرشةالسادسة

 :يثبت اهلالل يف كّل شهر بإحدى الطرق اآلتية
 :العلم برؤية اهلالل احلاصل من األمور التالية: الطريق األول

 .برؤية املكّلف نفسه للهالل: يةؤالر. ١
 .بإخبار مجاعة كثرية برؤية اهلالل يمتنع تواطؤهم عىل الكذب: التواتر. ٢
 وكـّل مـا يفيـد العلـم ،اغريمها كالشياع بحصول الرؤية املفيد للعلـم هبـ. ٣

 .والقطع بالرؤية وإن حصل بمعونة بعض القرائن
طمئنان برؤيـة اهلـالل احلاصـل مـن الـشياع أو غـريه مـن اال:  الثاينالطريق

أو غـريه مـن املناشـئ : ، ويـضيف الـسيد السيـستاينالقرائن أو العدل الواحـد
 .العقالئية

يثبـت هـالل شـهر ميض ثالثـني يومـًا مـن هـالل شـعبان ف: الطريق الثالث
 .شهر شوالهالل رمضان، أو ثالثني يومًا من هالل شهر رمضان فيثبت 
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ني إذا شهدا بالرؤيـة، مـع عـدم العلـم أو بشهادة رجلني عدل: الطريق الرابع
 .االطمئنان باشتباههام
يـة ؤالريـوم  قبل الزوال من يوم الشك فيكون لرؤية اهلال: الطريق اخلامس

 .يد اخلوئي دون السيد السيستاينمن الشهر الالحق عند الس
فيدل عىل أنه لليلة السابقة عند يف ليلة الرؤية تطوق اهلالل : الطريق السادس

 .السيد اخلوئي دون السيد السيستاين
 عىل حجية البينة بشهادة العدلني أنه يعتـرب ١٠٤٣يعّلق السيد السيستاين يف م

تهل مجاعة كبـرية مـن أهـل ادهتام ولو حكًام، كام إذا اسهعدم وجود معارض لش
فادعى الرؤية منهم عدالن فقط، أو استهّل مجٌع ومل يّدع الرؤية إّال عـدالن البلد 

 ، وحـّدة النظـرلومل يره اآلخرون، وفيهم عدالن يامثالهنام يف معرفة مكان اهلـال
مع فرض صفاء اجلو وعدم وجود ما حيتمل أن يكون مانعًا عن رؤيتهام، فـإّن يف 

 . بشهادة العدلنيعربة بالبينةمثل ذلك ال 
 يف بلد كفى يف الثبوت يف غريه مع اشـرتاكهام لإذا رؤي اهلال: الطريق السابع

يف األفق، بحيث إذا رؤي يف أحدمها رؤي يف اآلخر، بأن يكون البلدان عىل خط 
 له، للمالزمة يف الثبوت بينهام، فبثبوته يف أحدمها يلزم منـه نيطول واحد أو قريب

 .يف اآلخر لوال املانع من سحاب أو جبل أو نحو ذلكالثبوت 
يـة يف ؤعند السيد اخلوئي دون السيد السيستاين، هو كفاية الر: الطريق الثامن

بلد ّما يف الثبوت لغريه من البالد املشرتكة معه يف الليـل وإن كـان أول الليـل يف 
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ريـق الثـامن  ويستدل السيد اخلوئي عـىل هـذا الط.اآلخرالبلد أحدمها آخره يف 
 .بأدلة كثرية يذكرها يف املنهاج يمكن ملن يريد االطالع عليها مراجعتها هناك

 



)١٥١( 

 
 
 

  املناسبات الدينية واملذهبية: األمر الثاين عشر
  يف شهر رمضان

ينبغي للمكلف سواء الصائم أو غريه أن يستغّل الفرصة يف املناسبات الدينية 
 عليهـا، تعـاىلحقها وأداء حـق شـكر اهللا واملذهبية يف شهر رمضان املبارك ألداء 

، وهي من نعمه عىل العباد تتضاعف فيها احلسنات تعاىلفإهنا أوقات منسوبة إليه 
 .ومتحى فيها السيئات

عليـه احلـسن الـسبط اإلمام وأهم هذه املناسبات هي ليلة النصف ليلة ميالد 
 ّىل اهللا عليـه وآلـهصـ ويومها، وليلة السابع عرش ويومهـا يـوم انتـصار النبـّي الـسالم

 وهي املعركـة احلاسـمة التـي انحـسمت ،عىل املرشكني يف غزوة بدرواملسلمني 
نـه إبانتصار اإلسالم وتقويته وانتشاره، وهذه من الـنعم اجلـسيمة علينـا حيـث 

بسبب ذلك االنتصار وصل إلينا اإلسالم فاعتنقناه بسهولة وثبتنا عليه، فينبغـي 
 . عليه عىل هذه النعمة العظيمة واملوهبة اجلسيمة وثناءً أن ال نّدخر شكرًا هللا تعاىل

لتـزام فيهـا ومنها ليايل القدر وليايل العرش األواخـر مـن الـشهر، وينبغـي اال
ع وخـضوع و والتمعن يف معانيها وقراءهتا بخش،باألعامل واألدعية الواردة فيها

د قراءهتـا  مع الغسل املنـدوب فيهـا ليكـون القلـب نقيـًا طـاهرًا عنـة،واستكان
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 يف أحـدلتحصل الفائدة املرجوة منها، كام يظهر جليًا يف بعضها من قبيل مـا ورد 
 املـسكني سؤال أسألك إّين  اللهمّ >: عليه الـسالمأدعية ليلة الثالثة والعرشين، قوله 

 الـضعيف عتـّرض  إليـك عوأتـّرض  الفقري، البائس ابتغاء إليك وأبتغي املستكني،
 لـك خـضعت من مسألة وأسألك ،الذليل املذنب هالابت إليك وأبتهل الرضير،
 واعـرتف ناصـيته، لـك وخـضعت وجهـه، لـك وعفـر أنفه، لك ورغم نفسه،

 حيلتـه، عنـه توضـلّ  دموعـه، لـك واهنملـت عربتـه، لـك وفاضت بخطيئته،
 يف الدعاء، ويعّلمنا كيف عليه السالم إىل آخر ما يذكره ١< ...حجته عنه وانقطعت

 بحال اخلضوع واخلشوع واالسـتكانة معرتفـني بـذنوبنا ّل عّز وجنخاطب الباري 
 .مقرين بخطايانا بدموع جارية ونفس ذليلة مستكينة

 يف هذه األدعية الواردة عنهم منّـة كبـرية ونعمـة عليهم الصالة والسالموألئمتنا 
 . شكر الشاكريناعظيمة علينا يعجز عنه
خرية من شهر رمضان كّلها ف أّن ليايل وأيام العرشة األلوينبغي أن يعلم املك

 كام روي عنه يطوي فراشه يف ابتـداء صّىل اهللا عليه وآلهمباركة حيث كان رسول اهللا 
 صـّىل اهللا عليـه وآلـه ويقضيها بالتهجد والعبـادة، وكـان ،هذه العرشة لئال ينام فيها

صـّىل اهللا عليـه  بالرسول الكـريم ءيعتكف يف هذه العرشة، ونحن لنا أسوة باالقتدا
ْ {: تعاىل كام قال آلهو َ  لَقَد ْ   ن ِ   يف لَكُم ِ  رَسُول  .٢}حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اهللا 

 كـان يواظـب عـىل االعتكـاف يف هـذه صـّىل اهللا عليـه وآلـهفقد روي أّن النبّي 
                                                 

 .١٦٤: ٩٥بحار األنوار .  ١

 .٢١سورة األحزاب، اآلية .  ٢



 املناسبات الدينية واملذهبية يف شهر رمضان: األمر الثاين عشر/ الفصل الثاين

)١٥٣( 

 .العرشة، ُترضب له قبة يف املسجد من شعر ويطوي فراشه
خر من رمضان  أّن اعتكاف العرش األواعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .١ كان مواظبًا عليه فيهاصّىل اهللا عليه وآلهتعدل حجتني وعمرتني، وأّن النبّي 
وينبغي قراءة األدعية املأثورة يف هذه العرش بصورة عامة ويف كـّل ليلـة منهـا 

 فـام ٢٢٧ ص قـّدس ّرسهللشيخ عباس القمي < مفاتيح اجلنان>عىل انفراد، كام يف 
 فام فوق، وعىل األخص ١٦٦ صقّدس ّرسهن طاووس باللسيد < اإلقبال>فوق، و

ليايل اإلفراد منها، وعىل األخص ليايل القـدر الـثالث التـي أمههـا ليلـة الثالـث 
 وقراءة األدعية اخلاصة فيها مـع ،عليهام الـسالم وزيارة احلسني بن عيل ،والعرشين

 .<الاإلقب>و< املفاتيح>الغسل املستحب فيها، كام يف املصدرين املتقدمني 
قلـت أليب : قـال] الـسمط خ[عن سـفيان بـن الـسبط < اإلقبال>ملا روي يف 

 .ليلة ثالث وعرشين: قال.  أفرد يل ليلة القدرعليه السالمعبداهللا 
عليـه سألت أبا جعفـر >: وملا روي عن عبدالواحد بن املختار األنصاري، قال

 هـي أول ليلـة مـن  عليكأخربك واهللا، ثّم ال أعمي:  عن ليلة القدر، فقالالسالم
 بضميمة ما روي أّن شهر رمضان آنذاك كان تـسعة وعـرشين ،<السبع األواخر

 .ي ليلة ثالث وعرشينه فتدّل الرواية عىل أّن ليلة القدر ،يوماً 
:  يقولصّىل اهللا عليه وآلهوملا روي عن ضمرة األنصاري عن أبيه أّنه سمع النبي 

 .ليلة القدر ثالث وعرشون
                                                 

 مـن ١ عن الوسائل باب ٢٨٩ ـ ٢٨٨: ٦، مباين منهاج الصاحلني ٣٢٥ ـ ٣٢٤: ٢مستند العروة .  ١
 .٤ ـ ٣أبواب اإلعتكاف ح
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ة عبدالرمحن بن أنيس األنصاري اجلهني املشهورة الدالة عـىل إضافة إىل رواي
 .أّن ليلة القدر هي ليلة ثالث وعرشين

 كـان يـرش صّىل اهللا عليه وآلـهوروى أبو نعيم يف كتاب الصوم والقيام أّن النبي 
 .١عىل أهله املاء ليلة ثالث وعرشين، إيذانًا بأمهية إحيائها وعدم النوم فيها

 تــشري إىل أّن الليلــة التاســعة عــرشة والليلــة احلاديــة هــذا وهنــاك روايــات
 ويـستحّب فيهـا الغـسل ،والعرشين مع الليلة الثالثة والعرشين كّلها ليايل القدر

 .واألعامل واألدعية الواردة قراءهتا يف ليلة القدر
ومما ال خيفى أّن ليلة القدر هي ليلة عظيمة ال يضاهيها يف الفضل سواها مـن 

 العمل فيها خري من عمل ألف شهر، وأّن فيها تقـّدر شـؤون الـسنة الليايل، وأنّ 
من ليلة القدر إىل ليلة القدر من السنة الالحقـة، وفيهـا تنـّزل املالئكـة والـروح 

 يف كـّل زمـان، وتتـرشف ليـه الـسالمعاألعظم بإذن رهبم، تنّزل إىل إمـام العـرص 
 ،املقـدرات يف تلـك الـسنة مـن عّز وجّل باحلضور لديه فتعرض عليه ما قّدره اهللا 

 يف إمضائها وتنفيذها، كـام أفـادت اآليـات القرآنيـة عليه السالموتأخذ اإلذن منه 
 .والروايات املفرسة هلا

 عـّز وجـّل واجلدير بالذكر أن هذه الليايل هي من مجلة األوقات التي باركها اهللا 
نبغي أن ال ينتهي  وفتح فيها أبواب رمحته عىل عباده، في،ونسبها إىل نفسه املقدسة

 وثناؤنا اجلميل عـىل هـذه النعمـة العظيمـة واملوهبـة ،عّز وجّل شكرنا اجلزيل هللا 
 .اجلسيمة

                                                 
 .٥ ح١٥٩: ٩٥ وعنه بحار األنوار ٣٧٥ ـ ٣٧٤: ١إقبال األعامل .  ١
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وال يفوتني وأنا يف معرض بيان املناسبات الدينية واملذهبية يف شـهر رمـضان 
 وهو أن مـا ثبـت عـن أهـل البيـت ،املبارك أن أذكر لكم ما حققه بعض العلامء

يعتـرب اليـوم األول مـن الـسنة ّن أول يـوم مـن شـهر رمـضان  أصلوات اهللا عليهم
القمرية، وأن شهر رمضان يعترب الشهر األول يف السنة املذكورة، وأن هلذا اليـوم 

عامل ومستحبات تناولتها الروايات التي سـيأيت ذكرهـا، ال أقدسية خاصة وفيه 
والـشهر األول  ،كام اشتهر أّن اليوم األول من السنة هو أول شـهر حمـرم احلـرام

منها هو شهر حمرم، وهذا األخري هو الذي ذهب إليه مشهور العامة واملخـالفني 
وهم يتباركون ويتبارشون يف اليوم األول من املحرم ويعتربونه عيد رأس الـسنة 
 ،اهلجرية، تبعًا ألسالفهم من زمن اخلليفة الثاين عندما أراد أن يعني رأس الـسنة

ــن األصــحاب ــًا م ــشار مجع ــوىل املوحــدين فاست ــام املتقــني وم ــضمنهم إم  وب
 عىل جعل شـهر حمـرم  فقد أيده األصحاب،عليه أفضل الصالة والسالمأمرياملؤمنني 

ــشهر األول مــن الــسنة وهــم الــسائرون عــىل هنجــه وســريته، خالفــًا ، هــو ال
 الذي انفرد بمخالفتهم، ومل يوافق عىل اعتبار شهر حمـرم عليه السالمألمرياملؤمنني 

هر األول من أشهر السنة القمرية، وبالتايل ذهب اخلليفة الثاين إىل ما ارتآه هو الش
هو ومن وافقه الرأي أّن حمرم أول أشهر السنة وتبعه املسلمون مـن أتبـاع سـنته 

 أّن عليًا مع صّىل اهللا عليه وآلهوالسائرين عىل هنجه، وتناسوا ما روي عن رسول اهللا 
لروايات الكثرية التي تأمر باتباعه والـسري عـىل  إضافة إىل ا،احلق واحلق مع عيل

 .هنجه
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ولعل السبب اآلخر يف ذهاب العامة إىل هذا الرأي هـو الرواسـب اجلاهليـة 
حيث كان العرب يف اجلاهلية يقدسون شهر حمرم احلرام، وهذا التقديس تّرسب 
، إىل أذهان كثري من املسلمني من أبناء العامـة، فـذهبوا إىل تقـديس هـذا الـشهر

 .واعتبار أوله عيدًا يبارك بعضهم بعضًا يف أول حلوله
 وهـم علـيهم الـصالة والـسالموهذا خالفًا لطريقة أهل بيت العصمة والطهـارة 

، الذين يعتربون شهر صّىل اهللا عليه وآلـهالسائرون عىل سنة جدهم الرسول األعظم 
من أعداء أهـل املحرم شهر احلزن وموسم املصيبة بام حّل فيه من انتهاك احلرمة 

 وأوالده وأهـل عليـه الـسالمالبيت بقتل سيد شباب أهل اجلنة أيب عبداهللا احلسني 
 .بيته وأصحابه، وهتك احلرمة بسبي حرائر الرسالة ومتعلقيهم

إّن املحـرم شـهر كـان أهـل >:  أنه قالعليه الـسالمفقد روي عن اإلمام الرضا 
فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه اجلاهلية فيام مىض حيرمون فيه الظلم والقتال، 

حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وُأرضمت النريان يف مضاربنا، وانُتهب فيها 
 . حرمة يف أمرناصّىل اهللا عليه وآلهثقلنا، ومل ُترع لرسول اهللا 

 وبـالء، إن يوم احلسني أقرح جفوننا، وأسال دموعنا، وأذّل عزيزنا بأرض كرب
 .<ء إىل يوم االنقضاء، فعىل مثل احلسني فليبك الباكونوأورثنا الكرب والبال

كـان أيب إذا دخـل شـهر املحـرم ال ُيـرى >: عليـه الـسالمثّم قال اإلمام الرضا 
ضاحكًا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى متيض منه عرشة أيام، فـإذا كـان اليـوم 

ذي قتـل العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول هو اليـوم الـ
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 .١<عليه السالمفيه جدي احلسني 
دخلت عىل سيدي وموالي عيل بـن : وروي عن الشاعر دعبل اخلزاعي قال

 فرأيتـه جالـسًا جلـسة احلـزين ، يف أيـام عـرش املحـرمعليه الـسالمموسى الرضا 
يـا دعبـل، مرحبـًا بـك >: الكئيب، وأصحابه من حوله، فلام رآين مقـبًال قـال يل

ثّم إنه وّسع يل يف جملسه، وأجلسني إىل جانبه، ثـّم . < ولسانهمرحبًا بنارصنا بيده
 أحب أن تنشدين شعرًا، فإّن هذه األيام أيام حـزن كانـت علينـا ،يا دعبل>: قال

. ٢احلـديث< ...عدائنا خصوصًا بنـي أميـه أأهل البيت، وأيام رسور كانت عىل 
 .وروايات أخرى كثرية تبني هذا املطلب

ملسلمني وعىل األخص الشيعة اإلمامية عـادهتم التربيـك واجلدير بالذكر أّن ا
اليـوم األول  وجهل معظمهـم بأنـه معند حلول شهر رمضان املبارك مع غفلته

نسبه إىل نفسه، ووعد فيه من السنة، وذلك ألّن اهللا سبحانه قد عظم هذا الشهر و
 ،ر وعتق الرقاب مـن النـا،بمضاعفة احلسنات، وحمو السيئات، وزيادة الربكات

 ،وفّضله عىل مجيع الشهور، فجعل أيامـه أفـضل األيـام، ولياليـه أفـضل الليـايل
 .وساعاته أفضل الساعات

صلوات عىل كّل حال نعود إىل ما بدأنا به حديثنا من أن الثابت عن أهل البيت 
 هو أن أول شهر رمضان هو اليوم األول من السنة القمريـة، وأن شـهر اهللا عليهم

 :ول منها وذلك ألموررمضان هو الشهر األ
                                                 

 .١٧ ح٢٨٣: ٤٤بحار األنوار .  ١
 .١٥ ح٢٥٧: ٤٥بحار األنوار .  ٢
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 عــن التهــذيب لــشيخ الطائفــة قــدس رسه مــا رواه الفــيض الكاشــاين :األول
 الذي هـو مـن األصـول احلديثيـة األربعـة املعتمـد عليهـا يف قدس رسهالطويس 

إن عيل >:  قالعليه السالماألحاديث عند الشيعة، بإسناده عن أيب عبداهللا الصادق 
إىل أن ... < ذا فاته يشء من الليـل قـضاه مـن الغـد كان إعليهام السالمبن احلسني ا

 يف شعبان حتى يكمل وكان إذا اجتمعت عليه األشياء ـ أي فاتته ـ قضاها>: قال
 ،مما يدل عىل أن شعبان هو آخر شهر يف السنة املاضية< له عمل السنة كّلها كاملة

: اينثـّم قـال الفـيض الكاشـ. وشهر رمضان هو الشهر األول من الـسنة اآلتيـة
 .١وذلك ملا ثبت عنهم عليهم السالم أن شهر رمضان هو أول السنة

 يف التهـذيب بإسـناده عـن أيب عبـداهللا قـدس رسه روى الشيخ الطويس :الثاين
رأس : إذا َسلَِم شـهُر رمـضان سـلمت الـسنة، وقـال>:  قالعليه السالمالصادق 

 .٢<السنة شهر رمضان
 وهـو العـامل ،جليس صـاحب البحـار ما رواه املجليس األول والد امل:الثالث

 يف كتابه روضة املتقـني يف رشح ،قدس رسهالرباين املوىل الشيخ حممد تقي املجليس 
كتاب من ال حيرضه الفقيه للشيخ ابن بابويه الصدوق الـذي هـو مـن األصـول 

 رواية الشيخ الصدوق يف الفقيـهعىل احلديثية األربعة املتقدم ذكرها ـ يف التعليق 
َ   إِن  { ل اإلمام الصادق عليه السالم قا: وهي ة ِ   عِد  هُور َ   الش  ِ   عِنْد ْنا  اهللا  َ   اث   يف  شَهْراً   عَشَر

                                                 
  .٧٦٥٧ ح١٠٢٩: ٨الوايف .  ١

 .١١٤ ح٣٣٣: ٤هتذيب األحكام .  ٢
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ِ  كِتابِ  َ  اهللا  َ  يَوْم ماواتِ  خَلَق َ  الس   فغّرة الشهور ـ أي بـدايتها ـ شـهر اهللا ١}اْألَرْضَ  و
 .احلديث... وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر 

رواه الكلينـي يف :  يف التعليـققـدس رسهمد تقي املجلـيس  الشيخ حمحيث قال
احلسن كالصحيح ـ أي يف احلديث املعترب يف الكايف وهو أحد األصول احلديثيـة 

 .عليه السالماألربعة املتقدم ذكرها ـ عن عمرو الشامي عنه 
فغّرة الشهور أي أوهلا شهر اهللا، كام ورد يف األخبار : ثّم يقول املجليس األول

 .٢ثرية أّن أول السنة شهر رمضانالك
ما رواه املجليس الثاين الشيخ حممد باقر املجليس يف كتابه بحار األنوار : الرابع

يف باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعاملـه، يف فـصل فـيام نـذكره يف 
أول يوم من الشهر من الرواية بالغسل فيه، وهو ما رويناه بإسناده إىل سـعد بـن 

، عن عيل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عـن النـوفيل، عـن الـسكوين ـ عبداهللا
علـيهم وهذا السند كام يقولون معترب ـ عن جعفر بن حممد، عـن أبيـه، عـن آبائـه 

من اغتسل أّول يـوم مـن الـسنة >:  أنه قالصلوات اهللا عليه، عن أمرياملؤمنني السالم
واء لسنته، وإن أول كـّل سـنة يف ماء جار، وصّب عىل رأسه ثالثني ُغرفة، كان د

 ٣.<أول يوم من شهر رمضان
 ما ذكره الشيخ الطويس يف كتابه مـصباح املتهجـد وهـو مـن أقـدم :اخلامس

                                                 
 .٣٦سورة التوبة، اآلية .  ١
 .٢٧٦: ٣روضة املتقني .  ٢
 .٣٥٠: ٩٤بحار األنوار .  ٣
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نبدأ :  كتب األدعية وأمهها ـ فصل يف ذكر عبادات السنة من أوهلا إىل آخرها ـ قال
 أوالً بعمل شهر رمضان، ألّن املشهور من روايـات أصـحابنا أن شـهر رمـضان

أول السنة، وإنام ُجعل املحرم أول السنة اصطالحًا، وعليـه ُبنـي سـنو اهلجـرة، 
 .١تعاىلونحن نرتب عىل املشهور من الروايات إن شاء اهللا 

يات أخرى كثرية، كام تقدم عن الفيض الكاشاين يف الوايف، وعن الشيخ اورو
 يف كتابـه هقـدس رس وذكر السيد نعمة اهللا اجلزائـري .الطويس يف مصباح املتهجد
قـال الـشيخ : نـور يف ذكـر الـشهور االثنـي عـرش: األنوار النعامنية حتت عنوان

ريخ جيعلون ، ولكن أهل التوا<إّن أول السنة هو شهر رمضان>: رمحه اهللالطويس 
جري عىل موافقتهم، وإّال فاألخبار إنام دّلت عىل قول الشيخ أوهلا حمرم احلرام فن

قبـال األعـامل، يف البـاب إ يف كتابـه قـدس رسهطاووس  وذكر السيد ابن .رمحـه اهللا
الثاين حتت عنوان يف أن أول السنة شهر رمضان فيام نـذكره مـن الروايـة أن أول 
: السنة شهر رمضان، ثم يذكر عدة روايات مما ذكرناها سابقًا وغريهـا، ثـّم قـال

 ؟ننني وجدت الروايات خمتلفات يف هل أول السنة حمرم أو شهر رمضاأواعلم 
لكنني رأيُت عمل من أدركته من علامء أصحابنا املعتربين، وكثريًا من تـصانيف 

 أن أول السنة شهر رمضان عـىل التعيـني، ثـم يـذكر مؤيـدات ،علامئهم املاضني
 وكـذلك غـريهم يف .٢وقرائن جلعل شهر رمضان هو أول شهور الـسنة فراجـع

 .غريها من الكتب
                                                 

 . طبعة دار املرتىض ـ بريوت٣٩١: مصباح املتهجد.  ١
 .١٣٧: ٢األنوار النعامنية .  ٢
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 القرآن وغريه بعد ذكر اآلية الـرشيفة،  ما روي يف الربهان يف تفسري:السادس
َ  إِن  {: قوله تعاىل ة ِ  عِد  هُور َ  الش  ِ  عِنْد ْنا اهللا  َ  اث ِ  كِتـابِ   يف شَهْراً  عَشَر َ  اهللا   خَلَـقَ  يَـوْم
ماواتِ  َاْألَرْضَ  الس  حـدثني >:  قـالعليه الـسالم عن اإلمام الباقر ١}حُرُمٌ  أَرْبَعَةٌ  مِنْها و

صـّىل اهللا عليـه  أن رسـول اهللا عليه السالم عن أمرياملؤمنني لسالمعليه اعيل بن احلسني 
أهيا الناس، إن السنة اثنا عرش شهرًا، منها أربعة حـرم، :  ملا ثقل يف مرضه قالوآله

< ...احلجة واملحرم ثالث متواليات  رجب مفرد، وذو القعدة وذو: ثّم قال بيده
 .احلديث

كنـت قاعـدًا :  زرارة قالعليه السالم ويف رواية أخرى عن زرارة عن أيب جعفر
أما إن النظر إليها عبادة ـ أي إىل >: خلف املقام، وهو ُحمَتٍب مستقبل القبلة، فقال

هلا حرم اهللا األشـهر احلـرم يف كتابـه يـوم خلـق الـساموات : الكعبة ـ إىل أن قال
 .<واألرض ثالثة أشهر متوالية وشهر مفرد للعمرة

ثالثة أشـهر متواليـة وشـهر مفـرد أن كلهـا يف : سالمعليه الـوالظاهر من قوله 
ضمن السنة الواحـدة، فـإذا اعتربنـا الـشهر األول منهـا شـهر رمـضان ـ وهـو 
الصحيح ـ فيصدق أن رجب وحـده مفـرد، والثالثـة األخـرى ذو القعـدة وذو 
احلجة وحمرم يف ضمن تلك السنة الواحدة متواليات، أمـا إذا اعتربنـا حمـرم هـو 

، وشـهر اً فيكـون شـهر حمـرم مفـرد من السنة ـ كام يدعي العامـة ـ الشهر األول
، وشهران ومها ذو القعدة وذو احلجـة يف ضـمن تلـك الـسنة اً رجب أيضًا مفرد

                                                 
 .٣٦سورة التوبة، اآلية .  ١



 حملات يف أهم العبادات

)١٦٢( 

 من أن رجب هـو املفـرد عليهم السالم فال يصدق ما أخربوا عنه ،الواحدة متوالني
 .ة الواحدةوالثالثة ذو القعدة وذو احلجة وحمرم هن متواليات يف ضمن السن

وهناك شواهد وقرائن أخرى تدل عىل أّن أول شهور السنة هو شهر رمضان 
 .املبارك ذكرها العلامء يف كتبهم مثل السيد ابن طاووس وغريه

ملاذا ذكـرت التقـاويم الـشيعية أن أول شـهور :  قد يقول البعض:وهنا شبهة
 مـن الـسنة يف ة هو حمرم؟ وملاذا ذكر بعض العلامء مـستحبات اليـوم األولنالس

 اليوم األول من املحرم؟
 :واجلواب يكون بام ييل

هذا الترصف وهذا الذكر من هؤالء ليس حجة علينا بعد ما تقـدم مـن : أوالً 
 وأقـوال علامئنـا ،عليهم الـصالة والـسالماحلجة القوية يف روايات األئمة الطاهرين 

 . الذين يعتربون من أساطني التشيعقدس اهللا أرسارهماألعالم 
لعلهم استندوا إىل رواية أو أكثر ضعيفة الـسند يف بيـان املـستحبات يف : ثانياً 

 لقاعدة التسامح يف أدلـة الـسنن ،أول يوم من املحرم باعتباره أول يوم من السنة
 ،العلامء يف ذكر املستحبات ليأيت هبا املكلف برجاء املطلوبيةمشهور التي عمل هبا 

روايات الكثرية املعتربة، وإال فكيف يستندون مع غفلتهم وعدم اطالعهم عىل ال
إىل هذه الروايات الضعيفة إذا كانوا مطلعـني عـىل الروايـات الكثـرية املعتـربة، 

قـى عـىل رن تلك الروايات الشاذة النادرة حتى لو كانت معتربة فإهنا ال تإحيث 
دلة معارضة الروايات املشهورة الكثرية كام هو مبحوث يف باب التعارض بني األ



 املناسبات الدينية واملذهبية يف شهر رمضان: األمر الثاين عشر/ الفصل الثاين

)١٦٣( 

يف أصول الفقه، فهي إما أن تطرح لشذوذها وندرهتا، وإمـا أن تطـرح ملوافقتهـا 
 .ة املشهورة هلمريللعامة وخمالفة الروايات الكث

إن استبعدنا ما ورد يف اجلواب الثاين من عدم اطالعهم عـىل الروايـات : ثالثاً 
هنم إنام عمـدوا إ: الكثرية املثبتة ألولية شهر رمضان املبارك يف أشهر السنة، نقول

مراعاة للتقاويم املتداولة بني املسلمني لتسهيل أمورهم، كام تقـدم عـن إىل ذلك 
 . قبل قليلقدس ّرسهالسيد نعمة اهللا اجلزائري 

املؤسـسات يف املـصاحف املطبوعـة مـن قبـل < البـسملة>هذا من قبيل آيـة 
قـرآن الكـريم  الذين يرون أهنا آية من كّل سورة، بل هي أعظم آيـة يف الالشيعية

وأفضلها ـ كام أفادت رواياهتم الرشيفة ـ فذهبوا يف ترقيم اآليات داخـل الـسور 
مراعـاة للمـصاحف املتداولـة بـني املـسلمني، وكتـب وتسلسلها يف مصاحفهم 

 .تفاسريهم تسهيًال للرجوع إىل اآليات الكريمة واإلحالة إليها
 من املناسبات قدس رسهائري ويف اخلتام أذكر لكم ما ذكره السيد نعمة اهللا اجلز

 :الدينية يف هذا الشهر املبارك أذكر منها ما مل يتقدم ذكره فيام مىض
 .عليه السالميف أوله سنة إحدى ومائة كانت البيعة لإلمام الرضا 

 قبل اهلجرة بثالث سنني صّىل اهللا عليه وآلهويف عارشه سنة عرش من مبعث النبي 
 .توفيت خدجية

 .جية بثالثة أيام يف ذلك العام أبو طالب عليه السالمتويف قبل وفاة خد
 . منه يكتب وفد احلاجةويف ليلة تسع عرش



 حملات يف أهم العبادات

)١٦٤( 

 رجله عـىل عليه السالمويف العرشين منه سنة ثامن فتحت مكة، وفيه وضع عّيل 
 . ونبذ األصنامصّىل اهللا عليه وآلهكتف النبي 

، وفيهـا ُرفـع عليـه وآلـهصـّىل اهللا ويف احلادي والعرشين منه كان اإلرساء بالنبي 
عليـه  وموسـى عليـه الـسالم إىل السامء، وفيها قىض يوشع بن نون عليه السالمعيسى 
 .١السالم

 ُأنزلـت صـحيفة إبـراهيم لـثالث مـضني مـن شـهر :رمحه اهللاوعن الطربيس 
 .وفيه ُأنزلت التوراة لست مضني منه. رمضان

 .نجيل لثالث عرش مضني منهوُأنزل اإل
 . لثاين عرش مضني منهوُأنزل الزبور

 .وأنزل القرآن ألربع وعرشين مضني منه، وليلة ثالث وعرشين منه
 

                                                 
 .١٤٢: ٢نعامنية األنوار ال.  ١



)١٦٥( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



)١٦٧( 

 
 
 

 :ويتضمن بيان أمور
  فضل احلج: األمر األول

ال ريب يف أّن فريضة احلج هي من أهّم الفرائض اإلهليـة، وأهـم الواجبـات 
 للروايـات ، احلّج يعترب من أركان الدين التي بنـي عليهـا اإلسـالمالدينية، وأنّ 

، وأّن ١ منهـا احلـجاملتواترة من اخلاصة والعامة من اّن اإلسالم بنـي عـىل مخـس
وجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعيـة ويعتـرب مـن الـرضوريات، لتـواتر أدلـة 

 .هوجوبه ووضوحها بحيث ال ُحيتاج معها إىل االستدالل عىل وجوب
ِ {: فمن الكتاب قولـه تعـاىل َلَى وَِهللا  َيْتِ  حِج   الن اسِ  ع ْب ِ  ال َ  مَـن ِ  اسْـتَطاع َيْـه ِل  إ

، وال خيفى ما يف هذه اآلية من فنون التأكيد والتشديد واحلّث، وال سّيام ٢}سَبيالً 
 بتاركه من تنزيله منزلة الكفر وإعراض اهللا تعـاىل عنـه يف تتمة اآلية يف التعريض

َ {: بقوله ْ و َ  مَن َإِن   كَفَر َ  ف ِ  غَنِي   اهللا  ِ  عَن َ الْعالَم  .} ين
 روي كـام، بمنزلة الكـافرفقد دّلت الروايات أّن تارك احلج بدون عذر يعترب 

يا عيل، كفر بـاهللا العظـيم مـن >: عليه السالم أّنه قال لعّيل صّىل اهللا عليه وآلهعن النبّي 
                                                 

 كتـاب اإليـامن، وصـحيح ١ من أبواب مقدمة العبادات، وصحيح البخـاري ج١الوسائل باب .  ١
 . كتاب اإليامن١مسلم ج

 .٩٧سورة آل عمران، اآلية .  ٢



 حملات يف أهم العبادات

)١٦٨( 

 .١<حيجومن وجد سعة فامت ومل .... هذه األمة عرشة 
يا عيل، تارك احلـج وهـو يـستطيع >:  أيضًا أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
ِ {: تبارك وتعاىلكافر، قال اهللا  َلَى وَِهللا  َيْتِ  حِج   الن اسِ  ع ْب ِ  ال َ  مَن ِ  اسْتَطاع َيْه ِل ْ  سَبيالً  إ  وَمَن

 َ َإِن   كَفَر َ  ف ِ  غَنِي   اهللا  َ  عَن حتـى يمـوت بعثـه اهللا يـوم ، ومن سّوف احلـج }الْعالَمين
 .٢<القيامة هيوديًا أو نرصانياً 

وروي أّن االستخفاف باحلّج والتسويف بأدائه من الكبـائر، فقـد روي عـن 
 عليـه الـسالمسألت أبا احلـسن >: الصدوق قّدس ّرسه، عن حمّمد بن الفضيل قال

ْ {: عّز وجّل عن قول اهللا  َ  وَمَن ِ   يف  ن َ    أَعْمى هذِه ِ اآل  يفِ   فَهُو َأَضَل     أَعْمى  خِرَة  ،٣} سَبيالً   و
العـاَم : نزلت فيمن سّوف احلج ـ حّجة اإلسالم ـ وعنده مـا حيـج، فقـال: فقال

 .٤<أحّج، العاَم أحّج حتى يموت قبل أن حيج
 حجـة حيـج ومل مـات نمـ>:  أّنـه قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 أو ،احلـج معـه يطيـق ال مرض أو ،به جتحف حاجة ذلك من يمنعه ما ،سالماإل
 .٥<نرصانياً  أو هيودياً  فليمت ،يمنعه سلطان
 ،باحلج وحتث عليه وتبني فضله إضافة إىل ما تقـّدم النصوص التي تأمر ومن

                                                 
 .٣ ح٧٨: ٧٦ عنه بحار األنوار ٥٦ ح٤٥٠: اخلصال.  ١
 .٥٨: ٧٤بحار األنوار .  ٢
 .٧٢سورة اإلرساء، اآلية .  ٣

 .٢٩٣٣ ح٤٤٧: ٢ حيرضه الفقيه من ال.  ٤
 .١٦١٠ ح٤٦٢: ٥هتذيب األحكام .  ٥



 جفضل احل: األمر األول/ الفصل الثالث

)١٦٩( 

اهللا اهللا يف بيت رّبكم فال >:  عند وفاتهعليه السالمما روي فيام أوىص به اإلمام عّيل 
 .١<خيلو منكم ما بقيتم

 النـاس يف نأذّ  إبراهيم إنّ >: عليهام السالمصادق والباقر وروي عن اإلمامني ال
 هـذا حتجـوا أن أمـركم اهللا إنّ  اهللا، خليـل إبراهيم إّين  الناس، أهيا: فقال باحلج،
 .٢< ...القيامة يوم إىل حيج من فأجابه فحجوه، البيت

 وحـق ،اهللا وفـد واملعتمـر احلاج>:  أّنه قالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
 .٣<باملغفرة وحيبوه وفده يكرم أن تعاىل اهللا ىلع

 أيب مثـل ألحـدكم كـان لـو>:  أّنه قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 ألفـي يعـدل احلـاج ينفقه ولدرهم ،احلج عدل ما اهللا سبيل يف ينفقه ذهب قبيس
 .٤<اهللا سبيل يف درهم ألف

 بالبيـت وطـاف حاجـاً  قـدم مـن>:  أّنه قالعليه الـسالموروي عن أيب احلسن 
 سـيئة، ألـف سـبعني عنـه وحمـى حسنة، ألف سبعني له اهللا كتب ركعتني وصّىل 
 آالف عـرشة رقبـة كل رقبة سبعني عتق له وكتب حاجة، ألف سبعني يف وشفعه
 .٥<درهم

                                                 
 .٢ ح١٠٠: ٧٥ عنه بحار األنوار ١٩٨: حتف العقول.  ١
 .١٤١١٠ ح٨: ١١وسائل الشيعة .  ٢
 .١٧ ح٨: ٩٦ عنه بحار األنوار ٦٣٥: اخلصال.  ٣
 .٢٠ ح٨: ٩٦ عنه بحار األنوار ١١٤ ح٦٤: ١املحاسن .  ٤

 .٢٢ ح٩: ٩٦ عنه بحار األنوار ١١٧ ح٦٤: ١: ١املحاسن .  ٥



 حملات يف أهم العبادات

)١٧٠( 

 كـان للحـج حممـالً  اختـذ من>:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .١<اهللا سبيل يف فرساً  ارتبط كمن

 .وروايات أخرى كثرية

                                                 
 .٢٦ ح٩: ٩٦ عنه بحار األنوار ١٤٦ ح٧١: ١املحاسن .  ١



)١٧١( 

 
 
 

  مثرات احلج: األمر الثاين
 :ها الروايات كام ييلتإّن للحج ثمرات عديدة بّين

 الـصادقّن احلج صحة للبدن وتوسعة يف الرزق، ملا روي عن اإلمـام أ :منها
حجـوا واعتمـروا تـصّح :  يقولعليه السالمكان عيل بن احلسني >:  قالعليه السالم

 .١<..وتكفون مؤونات عيالكم زاقكم، ، وتتسع أربدانكمأ
النبي صّىل اهللا عليه عن  يف النسل، وذلك للرواية عّز وجّل أن يبارك اهللا : ومنها

فام ورده أهل بيت إال استغنوا وانسالوا >: وآله يف خطبة له يذكر فيها البيت، قال
 .٢<..ـ أي كثر نسلهم ـ وال ختلفوا عنه إال برتوا وافتقروا 

 حـج من>:  أّنه قالعليه الـسالم ملا روي عن اإلمام الصادق ، اخلريدوام: ومنها
 .٣<يموت حتى خري يف يزل مل حجتني
 مـن>:  أيضًا أّنه قالعليه السالم ملا روي عن اإلمام الصادق ،نفي الفقر: ومنها

احلج >: صّىل اهللا عليه وآلهوما روي عن النبّي . ٤<أبداً  فقر يصبه مل حجج ثالث حج
                                                 

 . قريب منه٣ ح٧٠: ، ثواب األعامل١ باب فضل احلج والعمرة وثواهبام ح٢٥٢: ٤الكايف .  ١
ثواب األعامل وعقاهبا للحاج عيل حممدعيل دخيل عن كتاب اليقـني يف إمـرة أمرياملـؤمنني عليـه .  ٢

 .١٢٣: السالم للسيد بن طاوس
 .١١ ح٦: ٩٦ عنه بحار األنوار ٨١ ح٦٠: اخلصال.  ٣
 .٦٣ ح١٨: ٩٦ عنه بحار األنوار ١٠١ ح١١٧: اخلصال.  ٤



 حملات يف أهم العبادات

)١٧٢( 

 .٢ مثلهعليه السالم وعن اإلمام الباقر ،١<رينفي الفق
عليه دفع مكاره الدنيا وأهوال يوم القيامة، ملا روي عن اإلمام الصادق : ومنها

 مكـاره دفـع احلـج إدمـانكم يف نّ إفـ فأدمنوه، البيت هذا بحج وعليكم>: السالم
 .٣<القيامة يوم وأهوال عنكم، الدنيا

:  يف حـديثعليـه الـسالمعن أمرياملـؤمنني أّنه كّفارة للذنوب، ملا روي : ومنها
 ويوجبـان الـذنب ويكفـران الفقـر ينفيـان فـإهنام ، والعمـرة البيـت وحج ...>

 .٤<اجلنة
أّن احلاج ال يسجل عليه ذنب بعد حّجه إىل أربعة أشهر، ملا روي عـن : ومنها

 سأله احلسني بن خالد كيف صار احلـاج ال يكتـب عليه السالمأيب احلسن الكاظم 
 احلـرم للمرشكني أباح اهللا إنّ >: يه ذنب أربعة أشهر من يوم حيلق رأسه؟ فقالعل

َ  اْألَرْضِ  يفِ  فَسيحُوا{ : يقول إذ أشهر أربعة  إذا للمـؤمنني فأبـاح ،٥}أَشْـهُرٍ  أَرْبَعَة
 .٦<املرشكني من بذلك أحق وكانوا ،أشهر أربعة الذنوب من  ًحّال  زاروه

 .٧ قريب منهمعليه السالوروي عن اإلمام الصادق 
                                                 

 .٦٢: ٧٤ عنه بحار األنوار ٧: حتف العقول.  ١
 .٥١ ح١٥: ٩٦بحار األنوار .  ٢
 .٣٣ ح١٦٧: ٧١ عنه بحار األنوار ١٣٩٨ ح٦٦٧: أمايل الطويس.  ٣
 .٢ ح٢٨٩: ٧٤ عنه بحار األنوار ١٤٩: حتف العقول.  ٤
 .٢سورة التوبة، اآلية .  ٥

 .٢٩ ح١٠: ٩٦بحار األنوار .  ٦
 .٣٥ ح١١: ٩٦بحار األنوار .  ٧



 مثرات احلج: األمر الثاين/ الفصل الثالث

)١٧٣( 

 إّن مناديًا ينادي باحلـاج :ومن الواضح أّن ذلك بعد غفران الذنوب، ملا روي
 .١إذا قضوا مناسكهم قد غفر لكم ما مىض فاستأنفوا العمل

 عنـدما صـّىل اهللا عليـه وآلـهوأختم حديثي يف ثمرات احلج بام روي عـن النبـّي 
 لـك اهللا كتب إّال  اً خفّ  ناقتك ترفع ال>: أجاب الرجل األنصاري عن احلج فقال

 بـني والـسعي البيـت وطـواف سـيئة، عنك به حطّ  إّال  اً خفّ  تضع وال حسنة، به
 يـوم ذخـر اجلـامر ورمـي الـذنوب، مـن كأّمـ ولدتك كام ينقيك واملروة الصفا

 بـك اهللا يبـاهي عرفـة ويـوم القيامة، يوم نور شعرة بكل الرأس وحلق القيامة،
 ذابهأ ذنوباً  العامل وأيام السامء وقطر عالج برمل اليوم ذلك أحرضت فلو املالئكة
 ركعتـني يـصيل ثـم احلجـر يستلم ثم يتوضأ عبد من ليس إنه: وقال ،اليوم ذلك
 اهللا يسأل ال ثم اهللا فيحمد الكعبة باب عىل يده فيضع يرجع ثم إبراهيم مقام عند
 .٢<اهللا شاء إن أعطاه إّال  شيئاً 

 .وروايات أخرى يف نفس املصدر

                                                 
 .٣٢ ح١١: ٩٦بحار األنوار .  ١
 .٤٢ ح١٣: ٩٦، بحار األنوار ٣٧ ح٦١: ٤الكايف .  ٢



)١٧٤( 

 
 
 

  بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث
إّن احلج الواجب عىل املكّلف ـ يف أصل الـرشع ـ إّنـام هـو مـّرة واحـدة، . ١

ة اإلسـالم>ويسّمى ذلك بـ :  إمجاعـًا ونـصًا كمعتـربة الربقـي يف حـديث،<ِحجَّ
 مع محل الروايات اآلمـرة ،١<وكّلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك>

 . كّل عام عىل االستحباب مجعاً باحلج يف
إّن وجوب احلج بعد حتّقق رشائطه فورّي، فيجب املبادرة إىل اإلتيان به يف . ٢

سنة االستطاعة، ألّن املكّلف إذا تنّجز التكليف عليه باجتامع الرشائط، فالبّد لـه 
 من تفريغ ذّمته منه فورًا، وال عذر له يف التأخري، وللروايات الدالـة عـىل حرمـة

مهـا تا كل،التسويف وعدم املبادرة كمعتربة أيب بصري، وصحيحة معاوية بن عـامر
 فهام رصحيتان يف أّن التأخري وعدم احلـج يف سـنة ،عليه السالمعن اإلمام الصادق 

 .٢االستطاعة يوجب املوت عىل غري مّلة اإلسالم
 إليـه  تركه املكلف يف سنة االستطاعة عصيانًا أو لعذر وجبت املبادرةإنو. ٣

يف السنة الثانية، وهكذا، وذلك لعدم سقوط الواجب بالعـصيان أو الـرتك عـن 
 . اآلتيةعذر، وإّن العقل احلاكم بوجوب املبادرة يف السنة األوىل حاكم به يف السنني

                                                 
 .١ن أبواب وجوب احلج ح م٣ عن الوسائل ب ١١: ٣املعتمد يف رشح املناسك .  ١

 .٧ و ١ من أبواب وجوب احلج ح٦ عن الوسائل ب ١٤ ـ ١٣: ٣املعتمد .  ٢



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٧٥( 

إذا حصلت االسـتطاعة وتوّقـف اإلتيـان بـاحلج عـىل مقـدمات وهتيئـة . ٤
وضوح وجوب حتصيل مقـدمات الوسائل وجبت املبادرة إىل حتصيلها، وذلك ل

 . أيضاً اً الواجب، وإنه فورّي كام تقّدم فيكون حتصيل املقّدمات فوريّ 
 :رشائط وجوب حّجة اإلسالم أربعة. ٥

البلوغ، فال جيب احلج عىل غري البالغ، كام يف مجيع التكاليف، حلـديث : األول
 اإلمـام رفع القلم، ومجلة من الروايات اخلاصة كمعتربة إسحاق بـن عـّامر عـن

 .١ رصحية، وهي وغريهاعليه السالمالكاظم 
مل جيزئـه عـن حجـة اإلسـالم وإن كـان حّجـه ) غري البالغ(ولو حّج الصبي 

وملن أراد االطالع عىل تفصيل حّج الصبي املستحب . صحيحًا، ولكنّه مستحبٌّ 
 . إىل قبل الرشط الثاين٤سألة  من م للسيد اخلوئيفرياجع املناسك

احلج عىل املجنون، بـال خـالف يف اعتبـار العقـل يف  فال جيب العقل،: الثاين
 كروايـة خلـق ، والعامـة وللنصوص والروايات اخلاصة،التكاليف اإلهليةمجيع 

 .٢العقل واستنطاقه املفيدة أّن الثواب والعقاب دائران مدار وجود العقل وعدمه
مأذونـًا مـن احلرية، فال جيب احلج عىل اململوك وإن كان مـستطيعًا و: الثالث

ليس عىل >: قبل املوىل، بال خالف للنصوص اخلاصة كصحيح الفضل بن يونس
 .٣وغريها< اململوك حج وال عمرة حتى يعتق
                                                 

 .١٢ من أبواب مقدمة العبادات ح٤، والوسائل ب ١٨ ـ ١٧: ٣املعتمد .  ١
 .١ من أبواب مقدمة العبادات ح٣ والوسائل ب ٢٧: ٣املعتمد .  ٢
 .١ب احلج ح من أبواب وجو١٥ والوسائل ب ٢٨: ٣املعتمد .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٧٦( 

 : مخسةأموراالستطاعة وتتقّوم ب: الرابع
 أي وجود القدر الكـايف مـن الوقـت للـذهاب إىل مكـة ،أ ـ السعة يف الوقت

 احلج إذا حصل املال يف وقـت ال يـسع والقيام باألعامل الواجبة هناك، فال جيب
للذهاب والقيام باألعامل الواجبة، بال خالف لعدم حتقـق االسـتطاعة والقـدرة 

 ومـع ،وهي من الرشائط العامة للوجوب يف كّل تكليف بداللـة العقـل والنقـل
 .١عدم التمكن ال يعقل التكليف باحلج حينئذٍ 

احلـج عنـى أن ال يكـون  ويسّمى بتخليـة الـرسب، بم،ب ـ األمن والسالمة
خطرًا عىل النفس أو املال أو الِعرض ذهابًا وإيابًا وعند القيام بـاألعامل، وذلـك 

ِ {: بداللة النصوص كاآلية الرشيفة َ  مَن ِ  اسْـتَطاع َيْـه ِل ، فـال تتحـق ٢}سَـبيالً  إ
االستطاعة إذا مل يتوفر األمن والسالمة، وللروايات املعتربة منها صحيحة هشام 

 .٣ وغريهاعليه السالمن اإلمام الصادق بن احلكم ع
صحة البدن وقوته، فال جيب مبارشة احلج عىل مـستطيع ال يـتمكن مـن ج ـ 

، ولكـن جتـب عليـه االسـتنابة كـام  بدينّ قطع املسافة هلرٍم أو مرٍض أو عذٍر آخر
 .سيأيت تفصيله، كام هو املشهور، للنصوص اخلاصة اآلتية

هو وجود ما يتقـوت : اد والراحلة، ومعنى الزادد ـ النفقة التي يعرب عنها بالز
به يف الطريق من املأكول واملرشوب وسائر ما حيتاج إليه يف سفره أو املال الـالزم 

                                                 
 .٣٤: ٣املعتمد .  ١
 .٩٧سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .٧ من أبواب وجوب احلج ح٨ والوسائل ب ٣٦: ٣املعتمد .  ٣



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٧٧( 

هو وجود وسيلة يتمكن هبا من قطع املسافة : ومعنى الراحلة. لذلك ذهابًا وإياياً 
ال املكلـف، وأن ال ذهابًا وإيابًا، ويلزم يف الزاد والراحلة أن يكونا ممّـا يليـق بحـ

 حرجيًا عىل املكلف، وإّنام تعترب نفقـة اإليـاب ملـن يريـد  الراحلةيكون استعامل
العود إىل وطنه بعد احلج، وإال ال يعترب، ويدّل عـىل اعتبارمهـا مـضافًا إىل عـدم 
حتقق االستطاعة عرفًا بدوهنام عدة من النصوص الصحيحة كصحيحة هشام بن 

َلَى الن اس {ُسئل عن اآلية  >عليه السالماحلكم عن اإلمام الصادق  ِ ع : قال}   ...   وَِهللا 
 .١وغريها< من كان صحيحًا يف بدنه خمّىلً رسبه له زاد وراحلة

وهـو الـتمكن بالفعـل أو بـالقوة مـن إعاشـة نفـسه : هـ ـ الرجوع إىل كفاية
يلـزم أن يكـون املكلـف عـىل حالـة ال : وعائلته بعد الرجوع، وبعبارة واضـحة

ى معها عىل نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب رصف ما عنده مـن املـال خيش
ويؤيد ذلك الروايات التي جعلت احلاجة التي جتحف بـاملكلف . يف سبيل احلج

مانعًا من وجوب احلج وحتقق االستطاعة، مضافًا إىل قاعدة رفع العرس واحلـرج 
 .وهي املهم يف دليل هذا األمر

 وكـان ،ملك مقدارًا من املال يفي بمـصارف احلـجفال جيب عىل من يوعليه 
عاشة عائلته، مع العلم بأنه ال يتمكن من اإلعاشـة عـن إذلك وسيلة إلعاشته و
 .طريٍق آخر يناسب شأنه

ويف املناسك تفاصـيل وفـروع مهمـة حـول االسـتطاعة مـن أراد التفـصيل 
 .يراجعها هناك

                                                 
 .٧ و ٥ و ٤ من أبواب وجوب احلج ح٨ والوسائل ب ٤١: ٣املعتمد .  ١



 حملات يف أهم العبادات

)١٧٨( 

تتحقق بالبذل، كام لو قال كام تتحّقق االستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، . ٦
فإّن إطالق النفقة عند البـذل يـشمل  حجَّ وعيلَّ نفقتك ونفقة عيالك، :له الباذل

 .نفقة الزاد والراحلة وإن مل يّرصح هبا
فإنه قد ّرصح وكذلك إذا عرض عليه احلج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله 

 يّرصح بذلك فإن عرض احلج يف بذله بالتزامه بنفقة الزاد والراحلة، وحتى لو مل
وجـب عليـه احلـج، وكـذلك لـو ُأعطـي مـاالً عليه يشمل نفقة الزاد والراحلة 

دون أن يّرصح بنفقة الزاد والراحلة فإّن إطالق رصفه يف احلـج ليرصفه يف احلج 
وكان وافيًا بمصارف ذهابـه وإيابـه وعيالـه، فيجـب يشمل نفقة الزاد والراحلة 
أّما نفقـة . ر ألّهنا من مصاديق البذل واالستطاعة البذليةاحلج يف مجيع هذه الصو

العيال ألهنا واجبة عىل املكّلف فإذا حصل التزاحم بينهـا وبـني احلـج فالتقـديم 
 فتكـون مانعـة مـن أداء احلـج للتـزاحم يف ،لنفقة العيال ألهنـا أهـم مـن احلـج

 .١ للبذل وذلك لروايات البذل املعتربة الشاملة للصور املتقدمة.االمتثال
ال جيب رشط الرجوع إىل الكفاية يف االستطاعة البذلية، وذلـك ألّن أدلـة . ٧

نعـم، . اشرتاط الرجوع إىل الكفاية يف االستطاعة ال جتري يف االستطاعة البذليـة
م ذلـك وجـب عليـه  وُبـِذل لـه مـا يـتمّ ،لو كان له مال ال يفي بمصارف احلـج

وذلـك جلريـان الـدليلني الكفايـة،  يـشرتط حينئـٍذ الرجـوع إىل نالقبول، ولكـ
ليـل رشط الرجـوع إىل داملتقدمني يف مثل املقام، دليـل وجـوب قبـول البـذل و

الكفاية، ألنه سيرصف كّل ما عنده يف احلج فيسبب له العرس واحلرج بالنسبة إىل 
                                                 

 . فام بعدها١٥٧: ١املعتمد .  ١



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٧٩( 

وألّن رشط الرجوع إىل الكفايـة ال نرفـع اليـد . نفقة عياله بعد الرجوع من احلج
 .١البذل الكامل دون الناقصعنه إّال يف 

إذا ُأعطي املكّلف ماالً هبًة عىل أن حيّج به وجب عليه القبـول، ألّنـه مـن . ٨
ما لو وهبه مبلغًا من املـال وخـّريه الواهـب بـني أ و،مصاديق االستطاعة البذلية

احلج وغريه، أو أنه وهبه ماالً من دون ذكر احلج ال تعيينًا وال ختيريًا مل جيب عليه 
 وإّن التخيـري يـساوي ، كـام هـو املـشهور، لعـدم مـا يقتـيض الوجـوب،بولالق

شمله روايات البذل للحـج، وألّن قبـول تاإلطالق، فال يكون بذالً للحج حتى 
 .اهلبة املطلقة من حتصيل االستطاعة، وهو غري واجب

ين من االستطاعة البذلية، وذلك لعدم رصف املكّلف ماالً من . ٩ ال يمنع الدَّ
نعـم، . يف احلج يمنع من أداء الدين، فال مزامحة يف البني فيجب عليه احلـجعنده 

 وكان الدائن مطالبًا به، واملدين متمكنًا من أدائه من غري مـال  ًحاّال لو كان الدين 
البذل إن مل حيج، وكان احلج مزامحًا ألداء الدين مل جيب عليـه احلـج، وذلـك ألّن 

قانون التزاحم تقديم األهـم، وأداُء الـدين هنـا األمر دائٌر بني واجبني، ومقتىض 
دائه، كام يف كّل مورد يتزاحم أ حقوق الناس، واحلج يكون مانعًا من منأهم ألّنه 

 .أداء الدين احلال مع أداء احلج
احلج البذيل ُجيزئ عن حّجة اإلسالم، وال جيب عليه احلج ثانيًا إذا اسـتطاع . ١٠

ق حجـة اإلسـالم عـىل مـا حـج بـه بالبـذل، إلطـال بعد ذلك، بال خالف ُيـذكر،
: عليـه الـسالموللروايات اخلاصة كصحيحة معاوية بن عامر عن اإلمـام الـصادق 

                                                 
 . فام بعدها٧٦: ١املعتمد .  ١



 حملات يف أهم العبادات

)١٨٠( 

بىل هي حجـة >: عليه السالمُسئل عن املورد وعن اإلجزاء عن حّجة اإلسالم فقال 
 .١ االستحباب مجعاً عىل< وإن أيرس فليحّج >: ، وبذلك ُحيمل صحيح الفضل<تاّمة

 حّج لنفسه أو عن غريه تربعًا أو بإجارة مـع عـدم كونـه مـستطيعًا مل إذا. ١١
يكفه عن حجة اإلسالم، فيجب عليه احلج إذا اسـتطاع بعـد ذلـك، ألّن األدلـة 
دّلت عىل وجوب احلج باالستطاعة املالية أو البذلية وهي مفقودة هنا، وال دليل 

 .استطاعةعىل سقوط حجة اإلسالم باحلج املذكور الصادر منه بدون 
إذا كانـت مـستطيعة، إذ الواجب ال يشرتط إذن الزوج للزوجة يف احلج . ١٢

مـا إذا اسـتطاعت لعامهـا  ال طاعة ملخلوٍق يف معصية اخلالق، من دون فرق بني
كام ال جيوز للزوج . وأرادت احلج وبني ما إذا كان احلج مستقرًا عليها من السابق

املنع الترشيعي بأن حيّرم عليها الذهاب، منع زوجته عن احلج الواجب عليها، ال 
ن الذهاب، حلرمة منعها مـن إطاعـة اهللا تعـاىل، عوال املنع التكويني كأن حيبسها 
ويدّل عـىل ذلـك النـصوص املعتـربة كـصحيحة . ولعدم سلطنته عليها يف ذلك

 بحمّمد بن مسلم عن امرأة مل حتـج وهلـا زوج وأبـى أن يـأذن هلـا يف احلـج فغـا
ال طاعــة لــه عليهــا يف حجــة >: عليــه الــسالم هلــا أن حتــّج؟ قــال زوجهــا، فهــل

 .٢<اإلسالم
ال يشرتط يف وجوب احلج عىل املرأة وجود املحرم هلا إذا كانت مأمونـة . ١٣

عىل نفسها، وذلك إلطـالق أدلـة وجـوب احلـج عليهـا، وللروايـات اخلاصـة 
                                                 

 .٦ وح٢ من أبواب وجوب احلج ح١٠ والوسائل ب ٨٤ ـ ٨٣: ٣املعتمد .  ١
 . من أبواب وجوب احلج٥٩ والوسائل ب ٩٥: ٣املعتمد .  ٢



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٨١( 

نعم >: ل جواز حّج من ليس معها حمرم؟ قاسئل عنكصحيحة سليامن بن خالد 
 .١، وغريها<إذا كانت مأمونة
من عىل نفسها لزمها استصحاب حمرٍم هلا تطمئن وتثق به، أو من ومع عدم األ

غري حمارمها ممن يوثق به، ولو بأجرة إذا متكنت من ذلك، وذلك من باب مقدمـة 
وإذا مل يتهّيأ هلا مثل . الواجب التي جيب حتصيلها عقًال ونّصًا بعد حتقق الوجوب

الشخص أو توّقف عىل أجرة ال تقدر عليها، فال جيب عليها احلج، وذلـك ذلك 
 .ملفهوم النص املتقدم أو لعدم حتقق رشط ختلية الرسب واألمن والسالمة

 يف كّل يوم عرفة ـ مثًال ـ واستطاع بعد عليه السالمإذا نذر أن يزور احلسني . ١٤
سألة حم احلـج، راجـع مـذلك، وجب عليه احلج وانحّل نذره، وكذلك كّل نذر يزا

 قـّدس ّرسه ففيها تفاصيل وهي خالفية، ورأي الـسيد اخلـوئي< العروة> يف ٣٣ و٣٢
تبعًا لشيخه املحقق النائيني قّدس ّرسه ما ذكر يف املـسألة، باعتبـار أّن النـذر كـام 
قه حدوثًا يشرتط رجحانـه بقـاًء، ومـع حتقـق االسـتطاعة  يشرتط رجحان متعلَّ

 .٢ره املذكور وكّل نذٍر يزاحم احلج ألدائه إىل ترك احلجينكشف عدم رجحان نذ
جيب عىل املستطيع احلج بنفسه إذا كان متمكنًا من ذلك، وال ُجيزي عنـه . ١٥

حج غريه تربعًا أو بإجارة، وذلك ألّن مقتىض ظهور الدليل وجوب احلـج عـىل 
 وال ُتـرشع املكّلف نفسه، وال دليل عىل مرشوعية النيابة عنـه تربعـًا أو بإجـارة،

 .النيابة يف الواجبات العينية إّال ما خرج بالدليل، كام سيأيت
                                                 

 .٢ من أبواب وجوب احلج ح٥٨ والوسائل ب ٩٨: ٣املعتمد .  ١
 .٣٣ و ٣٢، والعروة مسألة ٩٨: ٣املعتمد .  ٢



 حملات يف أهم العبادات

)١٨٢( 

 :بة الغري يف احلج وجتب يف مورديناُترشع استن. ١٦
إذا استقّر عليه احلج يف سنة سـابقة كـام يف بعـض املـوارد اآلتيـة، ومل : األول

حرجًا يتمكن من احلج بنفسه ملرٍض أو حٍرص أو هرٍم أو نحو ذلك، أو كان ذلك 
 . وجبت عليه االستنابة،عليه، ومل يرج متّكنه من احلج بعد ذلك من دون حرج

إذا كان املكلف مورسًا ومستطيعًا يف سنته من حيث املال، ومل يـتمكن : الثاين
من املبارشة بنفسه ملرٍض أو حٍرص أو هـرم أو نحـو ذلـك، أو كـان احلـج عليـه 

 .حرجيًا وجبت عليه االستنابة أيضاً 
االستنابة فوريٌّ كفورية احلج املبارشي، ألّن عمـل النائـب بمنزلـة ووجوب 

 .عمل املنوب عنه، واألخري واجب فوري فكذلك عمل النائب
ودليل هذه املـسألة بموردهيـا الروايـات اخلاصـة الـرصحية يف املـورد األول 

عليـه كصحاح ابن سنان وابن عامر واحللبـي عـن اإلمـام الـصادق ) االستقرار(
وإن كـان >: عليـه الـسالممطلقة تشمل املورد الثاين أيـضًا، قـال واألخرية ، السالم

ر يعذره اهللا فيه فـإّن عليـه أن مورسًا وحال بينه وبني احلج مرض أو حرص أو أم
 .١وعليه املشهور يف املوردين<  ال مال لهَحيجَّ عنه من ماله رصورةٌ 

 االستنابة من البلـد، يكفي يف االستنابة االستنابة من امليقات، وال جتب. ١٧
وذلك ألّن املذكور يف النصوص املتقدمة وجوب جتهيز رجل وإرساله إىل احلج، 
وهي مطلقة سواء أرسله من البلد أو من امليقات، وألّن احلج يبدأ باإلحرام مـن 

 .امليقات
                                                 

ـ ١٠١: ٣املعتمد .  ١  .٦ و ٢ و ١جوب احلج ح من أبواب و٢٤ والوسائل ب٢٨٢: ١٧ واجلواهر ١٠٢ 



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٨٣( 

إذا أسلم الكـافر املـستطيع وجـب عليـه احلـج مـا دام مـستطيعًا لبقـاء . ١٨
.  لتحقق فعلية موضـوع وجـوب احلـج،استطاع بعد إسالمهاالستطاعة، كام لو 

وأما لو زالت استطاعته ثّم أسلم مل جيب عليه احلـج، بـال خـالف ُيـْذَكر، لقيـام 
 عىل أّن من يسلم مل يكّلـف صلوات اهللا عليهمالسرية القطعية يف زمن النبي واألئمة 

ـبُّ ا>بقضاء ما فاته من العبادات حال كفره، ويؤيده حديث اجلـّب،  إلسـالم َجيِ
 .، وإن كان ضعيف السند<عّام قبله
إذا حّج املخالف ثّم استبرص ال جتب عليه إعـادة حّجـه الـذي أتـى بـه . ١٩

صحيحًا وفق مذهبه وإن مل يكن صحيحًا يف مذهبنا، كام هو املشهور جلملـة مـن 
الروايات املعتربة الرصحية يف ذلك كصحيحة بريد العجيل عـن اإلمـام الـصادق 

، والقدر املتيقن من عدم وجوب اإلعادة هو ما ُذكر من صحة العمـل  السالمعليه
 .١عندهم
إذا وجب احلج، وأمهل املكلف يف أدائه حّتـى زالـت االسـتطاعة، فقـد . ٢٠

استقر عليه احلج، وهذا أحد مـوارد وأمثلـة اسـتقرار احلـج، وحكمـه وجـوب 
لـو عـىل محـار أبـرت، اإلتيان به بأّي وجه متّكن ولـو متـسكعًا، ويف النـصوص و

استقر عليه احلج وأمهـل، وفيهـا أنـه يمـوت هيوديـًا أو للروايات اخلاّصة فيمن 
نرصانيًا إن مل حيج، وإطالقها يشمل صـورة زوال االسـتطاعة بعـد االسـتقرار، 

                                                 
 من أبواب ٢٣، وب١ من أبواب املستحقني للزكاة ح٣ فام بعدها، والوسائل ب١١٦: ٣املعتمد .  ١

 .١وجوب احلج ح



 حملات يف أهم العبادات

)١٨٤( 

 .١عليه السالمكصحيحة ذريح املحاريب عن اإلمام الصادق 
واحلـرج، ألّن مـا أفادتـه وهذا احلكم جيري ما مل يبلغ أداء احلج حـد العـرس 

النصوص هي وجـوب جديـد وتكليـف جديـد، فحالـه حـال بقيـة التكـاليف 
الرشعية التي ترتفع إذا لزم منها العرس واحلرج وإن كان عاصيًا يف ترك احلج أيام 

 .٢استطاعته، فيشمله إطالق أدلة نفي احلرج
 عليـه وجـب ومن أحكام هذه املسألة أنه إذا مات املكلف قبل أداء ما اسـتقرّ 

القضاء من تركته، أي من أصل الرتكة كسائر الديون ال من الثلـث إّال إذا أوىص 
، عليه السالمبه من الثلث، جلملة من النصوص كموثقة سامعة عن اإلمام الصادق 

ّج عنه من صلب ماله>: قال  .٣<ُحيَ
ومن أحكام هذه املسألة أنه يصّح التربع عنه بعد موته من دون أجرة، وذلـك 
ألّن العربة هي تفريغ ذمة امليت من هذا الواجب الذي استقّر عليه، وال إشـكال 
يف جواز التربع عن امليت، وبراءة ذمته بذلك، كام يف النصوص املطلقة يف التـربع 

 .٤الشامل للمقام
 يف حياتـه إّمـا اجتب الوصية عىل من كانت عليه حجة اإلسالم ومل يؤده. ٢١

 ذلك، وقرب منه املوت، أي ظهرت أماراته، كالوصية عدم متكنه منلتقصريًا أو 
                                                 

 .٣١٣: ١٧ وغريه، واجلواهر ١ من أبواب وجوب احلج ح٧ والوسائل ب١٢٠: ٣املعتمد .  ١
 .١٢١ ـ ١٢٠: ٣املعتمد .  ٢
 .٤ من أبواب وجوب احلج ح٢٨ والوسائل ب١٢١: ٣املعتمد .  ٣
 . من أبواب وجوب احلج٣١ والوسائل ب١٢١: ٣املعتمد .  ٤



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٨٥( 

بالواجبات األخرى التي يف ذمتـه مـن صـالة أو صـوم أو زكـاة أو مخـس فـإّن 
 .الوصية هبا واجبة كام يف بحث الوصية لوجوب تفريغ الذمة عنها

 عنه من أصل تركته وإن مل يـوص بـذلك، وذلـك للروايـات ن مات ُتقضفإ
، وموثقة سامعة عن عليه السالم مسلم عن اإلمام الباقر املعتربة كصحيحة حمّمد بن

 .عليه السالماإلمام الصادق 
وكذلك إن أوىص هبا ومل يقّيدها بالثلث، ألهنا بمنزلة الدين، وللنص اخلاّص 

ـّج عنـه قـال>: كصحيح معاوية بن عامر إن كـان : عن رجل مات فأوىص أن ُحيَ
 .١<رصورة فمن مجيع املال
 فإن وّىف الثلث هبا وجب إخراجهـا منـه، لوجـوب تنفيـذ وإن قيدها بالثلث

 .الوصية كبقية الوصايا التي أوىص هبا من الثلث
م عىل سائر الوصايا ألّنـه بمنزلـة الـدين، وللـنص اخلـاص كـصحيحة  وُتقدَّ

رصحية يف تقديم احلج عىل غريه من الوصـايا مـن وهي معاوية بن عامر وغريها، 
 .٢الثلث

 بـاحلج، فيخـرج  تتميمه من األصل، كام لو مل يوصِ  لزموإن مل يف الثلث هبا
من أصل الرتكة، كام إذا أوىص بالدين ومل يف الثلث به، فإّنه خيرج التفاوت مـن 

 .أصل الرتكة
من مات وعليه حجة اإلسالم وكان له عند شـخٍص وديعـة، واحتمـل . ٢٢

                                                 
 .١ من أبواب وجوب احلج ح٢٥، والوسائل ب١٢٤: ٣املعتمد .  ١
 .١٢٥ ـ ١٢٤: ٣املعتمد .  ٢



 حملات يف أهم العبادات

)١٨٦( 

دعي أن حيـّج أّن الورثة ال يؤدوهنا إن رّد املـال إلـيهم، وجـب عـىل الـوالودعي 
بالوديعة عنه إما بنفسه او يستأجر للحج عنه، وذلك للـنّص اخلـاص كـصحيح 

حجَّ عنه وما >: ، ُسئل عن املورد فقالعليه السالمبريد العجيل عن اإلمام الصادق 
دم األداء أو مل حيتمـل، وجمـرد وهي مطلقـة سـواء احتمـل عـ. <فضل فأعطهم

عرفًا أّن الغـرض تفريـغ ذمـة امليـت إمـا حتامل كاٍف، ألّن املستفاد من النص اال
فإذا زاد مال الوديعة عن أجرة احلـج . بمبارشته أو بتسبيٍب منه كاالستئجار عنه

 .١رّد الزائد إىل الورثة، للنّص املتقّدم، ولوجوب رّد املال إىل أصحابه
ويلحق بالوديعة كّل مال للميت عند شخص بعارية أو إجـارة أو غـصب أو 

، وذلك لعدم خصوصية الوديعة يف النص، بل إّن الفهم العـريف دين أو غري ذلك
منه وجود مال للميت عند شخص يعلم أّن صاحبه مل حيّج حجة اإلسالم، سواء 

 .أكان وديعة أم غريها
سـالم ينبغـي مراجعتهـا وهناك عـّدة مـسائل فـيمن مـات وعليـه حجـة اإل

ام بعـدها مـن بـاب  فـ٧٥سألة من مـللسيد اخلوئي طالع عليها يف املناسك واال
 .الوصية باحلج

إذا علم الورثة باستقرار احلج عىل امليـت، وُشـّك يف أدائـه مـن قبلـه يف . ٢٣
حياته وجب القضاء عنه، وُخيرج من أصل املـال، وذلـك ألّن االسـتقرار حمـرز 
بحسب الفرض، وأما األداء فمشكوك واألصـل عدمـه، والظـنُّ بـاألداء حلـال 

                                                 
 من أبـواب وجـوب ٣، وب ٢ من أبواب الوصايا ح٦٥، والوسائل ب١٢٦ ـ ١٢٥: ٣املعتمد .  ١

 .احلج



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٨٧( 

 شيئًا، فيجب القضاء عنه من أصل الرتكـة كـام تقـّدم أّن املسلم ال يغني من احلّق 
 .احلج عنه يؤخذ من أصل الرتكة كالدين

إذا كانت عىل امليت حجة اإلسالم ومل تكن له تركة مل جيب عـىل الورثـة . ٢٤
االستئجار عنه، ألّن الروايات اآلمرة باحلج عنه إنام هو مـن أصـل الرتكـة التـي 

نعم، يستحب ذلك عىل الويل وهـو . مال الورثة فال موجب لوجوبه من ،للميت
 بـال سبحانه وتعاىلالولد األكرب الذكر، ألّنه إحسان عىل امليت، وهو حمبوٌب للموىل 

 . التربع باحلج وغريه من العبادات، والروايات يف ذلك كثريةيفإشكال 
 :يشرتط يف النائب يف احلج عن الغري أمور: رشوط النيابة. ٢٥

 جيزي حّج الـصبي غـري البـالغ عـن غـريه يف حجـة اإلسـالم فال: أ ـ البلوغ
وغريها من احلج الواجب وإن كـان الـصبي مميـزًا عـىل املـشهور يف املميـز، ألّن 
سقوط الواجب عن املنوب عنه بفعل غري البـالغ غـري ثابـت وحيتـاج إىل دليـل، 

ايات تـذكر وأصالُة االشتغال تثبت بقاء اشتغال ذّمة املنوب عنه باحلج، ألّن الرو
صحة النيابة عن امليت من قبل الرجل واملرأة ومل تذكر الصبي، فـُيعلم أّن نيابتـه 

 .١نعم، ال يبعد صحة نيابته يف احلّج املندوب بإذن الويل. غري جمزية
 فـال يقـع عملـه ،النتفاء القـصد منـهفال جتزي استنابة املجنون : ـ العقل ب
 .عبادة

 إلطالق األدلة وحتقق ،هت فال بأس باستنابلقوأما السفيه الذي هو ناقص الع

                                                 
 . من أبواب النيابة١، والوسائل ب١٥٧: ٣املعتمد .  ١



 حملات يف أهم العبادات

)١٨٨( 

القصد منه، وجمرُد احلجر عىل ترصفه يف أمواله ال يمنع من استنابته للغـري لعـدم 
 .١املنافاة بني األمرين

ة املخالف وإن أتـى بـاحلج عـىل طبـق مـذهبنا، بي استنافال جتز: ـ اإليامن ج
لوالية يف صـحة األعـامل، وذلك للروايات الكثرية الدالة عىل اشرتاط اإليامن وا

 .٢وعدم صحتها بدون الوالية
د ـ أن ال يكون النائب مشغول الذمة بحـج واجـب عليـه يف عـام النيابـة إذا 
تنّجز الوجوب عليه، وهذا رشط يف صحة اإلجـارة، فـال جيـوز لـه أن يـستأجر 

 .نفسه للحج عن الغري للزوم احلج عن نفسه فورًا يف نفس العام
ه عن الغري فيام إذا كان جاهًال بالوجوب عليه أو غافًال عنه، وال بأس باستنابت

 .ألّن الوجوب الواقعي ال يكون منجزًا عليه يف فرض اجلهل والغفلة
وهذا الرشط رشط يف صحة اإلجارة ال يف صحة عمـل النائـب، فلـو حـج ـ 
واحلالة هذه ـ برئت ذمة املنوب عنه، للحكم بصحة حج النائب، ألّن املورد مـن 

ب التزاحم بني احلجتني، فحّجـه النيـايب يقـع صـحيحًا ألّن األمـر بالـيشء ال با
يقتيض النهي عن ضده اخلاص املـزاحم لـه، وإمكـان األمـر بالثـاين عـىل نحـو 

 .الرتّتب، وبذلك تربأ ذمة املنوب عنه
ولكنه ال يستحق األجرة املسامة يف عقـد اإلجـارة، بـل يـستحق أجـرة املثـل 

 .في األجرة املسامة، ولقاعدة ضامن العمل فتثبت أجرة املثلبطالن اإلجارة فتنتل
                                                 

 .١٥٨: ٣املعتمد .  ١
 . من أبواب مقدمة العبادات٢٩ والوسائل ب١٥٨: ٣املعتمد .  ٢



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٨٩( 

يشرتط يف فراغ ذمة املنوب عنه إحراز عمل النائب واإلتيان به صحيحًا، ـ هـ 
فالبّد من معرفته بأعامل احلج وأحكامه كام البّد من الوثـوق بـه، فـال تـربأ ذمـة 

حًا ولـو بأصـالة امليت بمجرد االستئجار، بل البّد من إحراز عمل األجري صحي
 .الصحة عند اليقني بالعمل والشك بالصحة إذا كان عاملًا بأعامل احلج وأحكامه

ال تشرتط املامثلة بني النائب واملنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن املـرأة . ٢٦
وبـالعكس، بـال خــالف يف أصـل االسـتنابة، والــدليل هـو الروايـات املعتــربة 

 .١كصحيح معاوية بن عامر وغريها
يشرتط يف املنوب عنه اإلسالم، فال تصح النيابة عن الكافر، فلـو مـات . ٢٧

ب عليه استئجار احلج عنه، ألّن أدلـة جيالكافر مستطيعًا، وكان الوارث مسلًام مل 
النيابة منرصفة عن الكافر لظاهر الروايات يف انرصافها للمسلم الذي ُيتوّقع منـه 

 .٢جار للكافراحلج ومل حيج، وللسرية عىل عدم االستئ
ال بأس بالنيابة عن احلي يف احلج املنـدوب تربعـًا كـان أو بإجـارة، بـال . ٢٨

خالف وال إشكال للروايات الكثرية، وعليه السرية وعمـل األصـحاب كـام يف 
 .٣كّل عمل عبادّي مستحب كزيارة املشاهد املرشفة

 مبارشة وكذلك يف احلج الواجب إذا كان املكلف معذورًا عن اإلتيان بالعمل
عىل ما تقّدم، للنصوص املتقدمة الختصاص نـصوص اجلـواز والوجـوب فـيام 

                                                 
 .٦ و ٢ من أبواب نيابة احلج ح٨ والوسائل ب١٦٣: املعتمد .  ١
 .١٧١: ٣املعتمد .  ٢
 . من أبواب النيابة٢٥ والوسائل ب١٧٢: ٣املعتمد .  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٩٠( 

 .ذكر، فال جتوز النيابة عن احلي يف الواجبات يف غري هذا املورد
وأما النيابة عن امليت فهي جـائزة مطلقـًا يف الواجبـات واملـستحبات سـواء 

 خـالف يف ذلـك كانت بإجارة أو تربع، وسواء كان احلج واجبًا أو مندوبًا، بـال
عتربة عـامر بـن عمـرية عـن موتربأ ذّمة امليت بذلك، بداللة الروايات املعتربة ك

 .١ وغريهاعليه السالماإلمام الصادق 
يشرتط يف صحة النيابة تعيني املنوب عنه بوجه من وجوه التعيـني، ولـو . ٢٩

 ذكر إمجاالً كأن ينوي عّمن قصده فالن، أو عّمن هو صاحب النقود، وال يشرتط
نعـم، .  بل صحيح البزنطّي رصيح بعدم االشرتاط،اسمه لعدم الدليل عىل ذلك

 .٢هو مستجب لذكره يف رواية معتربة محلت عىل االستحباب مجعاً 
كام يشرتط فيها قصد النيابة، ألّن العمل الصادر من شخٍص ال يقع عن غريه 

 عنـه يتـضّمن قـصد إّال إذا قصد النائب بعمله النيابـة عنـه، وإّن تعيـني املنـوب
 .النيابة
إذا آجر املكلف نفـسه للحـج فلـيس لـه أن يـستأجر غـريه إّال مـع إذن . ٣٠

املستأجر، ألّن إطالق اإلجارة يقتيض مبارشة األجري، فال جيـوز لـه أن يـستأجر 
غريه إّال مع اإلذن الرصيح أو الظاهر، ألّن رىض املـستأجر قـد تعّلـق بمبـارشة 

 . جديد منهتاج إىل رىضاألجري نفسه، فالتبديل حي
 ،ال بــأس بنيابــة شــخص عــن مجاعــة يف احلــج املنــدوب، بــال خــالف. ٣١

                                                 
 .١٠٠: ٢وة مستند العر.  ١
 .١٧٣: ٣املعتمد .  ٢



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٩١( 

سـألت اإلمـام الكـاظم : للروايات الكثرية منها صحيح حممد بن إسامعيل، قال
ما الواجب فال جيوز فيه أ، و١<كم شئت: كم أرشك يف حجتي؟ قال>: عليه الـسالم

 واحد، ألّن احلج واجب عىل مجيع املكلفني نيابة الواحد عن اثنني وما زاد يف عام
مستقًال، فيلزم أن يكون حج النائب مثله، فالعمل الواحد ال يقع إّال عن واحـد، 

 .ووقوعه عن أكثر من واحد حيتاج إىل دليل وال دليل يف املقام عليه
 وكذا عـن احلـّي ، نفسه فتجوز النيابة فيه عن امليتالطواف مستحب يف. ٣٢

ًا عن مّكة، ألّن الطواف املستقل من دون أن يكون يف ضمن احلج أو إذا كان غائب
العمرة كالعبادات املستحبة فتجوز النيابة فيه عن امليت، أما عن احلّي فـإذا كـان 

رصيح فـيام الـغائبًا عن مّكة، وذلك للنص اخلاص كصحيح معاويـة بـن عـامر 
 لعدة روايات واردة  أو كان حارضًا يف مكة ومل يتمكن من الطواف مبارشة.٢ذكر

 .٣يف املبطون واملريض واملغمى عليه
ال بأس للنائب أو األجري بعد فراغه من أعـامل احلـج أن يـأيت بـالعمرة . ٣٣

املفردة عن نفسه أو عن غريه، كام ال بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غـريه، بـال 
تحبًا يف خالف وال إشكال يف ذلك بعد إمتام العمل النيايب، فيكون ذلك كّله مـس

نفسه عليه، وال مانع من اإلتيان به، وللنّص اخلاص بجواز طـواف النائـب عـن 

                                                 
 .١ من أبواب نيابة احلج ح٢٨ والوسائل ب ١٨٨: ٣املعتمد .  ١
 . من أبواب النيابة٢٦ من أبواب الطواف، وب٩ و ٤ والوسائل ب١٩١: ٣املعتمد .  ٢
 . من أبواب الطواف٤٩الوسائل ب.  ٣



 حملات يف أهم العبادات

)١٩٢( 

 .١نفسه وعن غريه بعد الفراغ من احلج الذي استنيب فيه
يستحب ملن يمكنه احلج أن حيج وإن مل يكن مستطيعًا، بـال خـالف وال . ٣٤

إلسـالم إشكال إلطالق أدلة فضيلة احلـج، واالسـتطاعُة إنـام تعتـرب يف حجـة ا
وليس يف احلج املستحب، وللروايات اخلاصة الدالة عىل مـن مل يكـن مـستطيعًا، 

 .بل إذا كان مديونًا أن يستدين وحيج
أو أنه أتى بحجة اإلسالم وذلك للروايات اخلاصـة كـصحيحة عبـداهللا بـن 

رصحية يف استحباب احلج ملن حـّج حجـة ال عليه الـسالمسنان عن اإلمام الصادق 
 .٢اإلسالم

يستحب تكراره يف كّل سنة ملن يتمكن من ذلك، بـال خـالف يف ذلـك بـل و
 والروايات الكثرية منهـا مـا ،يعترب من الواضحات للتأيس بفعل األئمة األطهار

ئًا للعمرة، وبعـد العمـرة روي من أّن اهللا تعاىل حيّب أن يرى العبد بعد احلج متهيّ 
 .٣ للحج وأن يربط احلج بالعمرةمتهّيئاً 

نية العود إىل احلـج حـني اخلـروج مـن مكـة، للروايـات اخلاصـة ويستحب 
من رجع من مكة وهـو >: عليه السالمكرواية عبداهللا بن سنان عن اإلمام الصادق 

 .٤وغريها< ينوي احلج من قابل زيد يف عمره
                                                 

 . من أبواب نيابة احلج٢١ والوسائل ب١٩٢: ٣املعتمد .  ١
 .٢ و ١ من أبواب وجوب احلج ح٥٠ والوسائل ب١٩٣: ٣عتمد امل.  ٢
 .٢ و ١ + ١ من أبواب وجوب احلج ح٥٧ و٤٣ والوسائل ب١٩٤: ٣املعتمد .  ٣
 . والوسائل كام تقّدم١٩٤: ٣املعتمد .  ٤



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٩٣( 

يشرتط يف حج املرأة إذن الزوج إذا كان احلـج مـستحبًا حلرمـة خـروج . ٣٥
للنّص اخلاص كـصحيح حمّمـد بـن مـسلم والزوج، الزوجة من بيتها بدون إذن 

اما إذا كان واجبًا فـال .  وإطالقه يشمل اخلروج للحج املستحب،رصيحالوغريه 
 .١يشرتط إذنه كام تقّدم

وكذلك املعتدة بالعّدة الرجعّية، ألّهنا بحكم الزوجة، وال تبني عن زوجها إّال 
ة كاملختلعـة واملبـارأة، وغـري بعد انقضاء العدة، وال يعتـرب إذن الـزوج يف البائنـ

املدخول هبـا واليائـسة والـصغرية، وكـذلك يف عـدة الوفـاة النقطـاع العـصمة 
 .الزوجية، فال موجب الشرتاط اإلذن، لعدم وجود الزوج حتى يشرتط إذنه

العمـرة كـاحلج، فقـد تكـون واجبـة بـالوجوب الـرشعي األصـيل، أو . ٣٦
ندوبة إذا مل تكن واجبـة كـاحلج، الوجوب العريض كالنذر وشبهه، وقد تكون م

وقد تكون عمرة مفردة وهي مستقلة عن احلج ويؤتى هبا بعد احلج، وقد تكـون 
 .عمرة متتع وهي العمرة املرتبطة بحج التمتع وتعترب جزءًا منه ويؤتى هبا قبله

يستحب اإلتيان بـالعمرة املفـردة مكـررًا بـال خـالف يف ذلـك كـاحلج . ٣٧
تيان هبا يف كّل شهر للروايات الدالـة عـىل أّن لكـّل شـهر للروايات، واألوىل اإل

 .٢عمرة
 ،تشرتك العمرة املفردة مع عمرة التمتـع يف أعامهلـا وسـيأيت بيـان ذلـك. ٣٨

 :مورأوتفرتق عنها يف 
                                                 

 .٥ و ١ من أبواب مقدمات النكاح ح٧٩ والوسائل ب١٩٦: ٣املعتمد .  ١
  .من أبواب العمرة ٦ وب٢ والوسائل ب٢٠٢: ٣املعتمد .  ٢



 حملات يف أهم العبادات

)١٩٤( 

وال جيب ذلـك يف عمـرة وصالته أ ـ أّن العمرة املفردة جيب هلا طواف النساء 
إبـراهيم بـن أيب والد عـن اإلمـام  بداللة النصوص املتعـددة كـصحيح ،التمتع

 .١ رصحية، وهي وغريهاعليه السالمالكاظم 
ب ـ أّن عمرة التمتع ال تقع إّال يف أشهر احلج، وهي كام دلت عليها الروايات 
شوال وذو القعدة وذو احلجة عىل أصح األقوال فيها، وتصح العمرة املفـردة يف 

 عمرة، وأفضلها شـهر رجـب مجيع الشهور للنصوص املتقدمة من أّن لكّل شهر
 .٢وبعده شهر رمضان

ج ـ ينحرص اخلروج من اإلحرام يف عمرة التمتع بالتقـصري فقـط للنـصوص 
الدالة عىل ذلك كام سيأيت يف حمّله، ولكّن اخلروج من اإلحرام يف العمـرة املفـردة 

 امـا النـساء فيتعـني علـيهّن ،قد يكون بالتقصري وقد يكون باحللق، هذا للرجال
صري مطلقًا يف العمرتني، والدليل عـىل ذلـك الروايـات املعتـربة كـصحيحة التق

 .٣رصحيةالمعاوية بن عامر 
د ـ جيب أن تقع عمرة التمتع واحلج يف سـنة واحـدة بـال خـالف للروايـات 
الدالة عىل أّن عمرة التمتع مرتبطة باحلج وداخلـة فيـه، بحيـث يـشكالن عمـًال 

كذلك يف العمرة املفردة، فمن وجب عليه س تى به يف سنة واحدة، وليؤواحدًا ي
حج اإلفراد والعمرة املفردة جاز له أن يأيت باحلج يف سنة، والعمرة يف سنة أخرى 

                                                 
 .٨ و ٥ من أبواب الطواف ح٨٢ والوسائل ب٢٠٦: ٣املعتمد .  ١
 . من أبواب العمرة٤ و ٣ والوسائل ب٢٠٨: ٣املعتمد .  ٢
 .١ التقصري ح٥ والوسائل ب ٢١٠: ٣املعتمد .  ٣



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٩٥( 

 وعـدم ،حـدمها بـاآلخرأبال خالف، للروايات الكثرية الدالة عىل عدم ارتبـاط 
 .دخول العمرة املفردة يف احلج، واستقالل كّل منهام عن اآلخر

مع يف العمرة املفردة عاملًا عامدًا قبل الفراغ من السعي فسدت ّن من جاأهـ ـ 
عمرته بال إشكال ووجبت عليه اإلعـادة بـأن يبقـى يف مّكـة إىل الـشهر القـادم 
فيعيدها فيه، وأما من جامع يف عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشـكال واألظهـر 

تيــاط  يف مناســك الــسيد اخلــوئي وفيهــا اح٢٢٠راجــع مــسألة عــدم الفــساد، 
 .استحبايب باإلعادة

جتب العمرة املفردة ملن أراد أن يدخل مّكة فإّنه ال جيوز الدخول فيها إّال . ٣٩
حمرمًا، وهذا هو أحد موارد وجوب العمرة املفردة، فإذا وجب دخول مّكة ألي 
سبب من األسباب فيجب عليه اإلحرام للعمرة املفردة بال خالف، ويدّل عليـه 

 .١، وغريهاعليه السالمحمّمد بن مسلم عن اإلمام الباقر عّدة نصوص كصحيحة 
ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول واخلروج كاحلطاب ونحوه، وتـدّل 

 .٢رصحيةال عليه السالمعليه النصوص كصحيحة رفاعة عن اإلمام الصادق 
وكذلك من خرج من مّكة بعد إمتامه أعامل احلج أو بعد العمرة املفـردة فإّنـه 

نـه ّيض الشهر الذي أّدى نـسكه فيـه، أل له العود إليها من دون إحرام قبل مجيوز
يكون ممن دخلها بعد اإلحرام قبل ميض شهر مـن إحرامـه األول، فـال موجـب 

 كام يف موثقة إسحاق بن عـّامر عـن ،لإلحرام ثانية ملا دّل عىل أّن لكّل شهر عمرة
                                                 

 . من أبواب اإلحرام٥٠ والوسائل ب٢١٦: ٣املعتمد .  ١
 .من أبواب اإلحرام ٥١ و ٥٠ والوسائل ب٢١٧: ٣املعتمد .  ٢



 حملات يف أهم العبادات

)١٩٦( 

 .١رصحيةال عليه السالماإلمام الكاظم 
يف أشهر احلج وبقي يف مّكة إىل أوان احلج جاز لـه  بعمرة مفردة من أتى. ٤٠

 وال فـرق يف ذلـك بـني احلـج الواجـب ،أن جيعلها عمرة التمتـع ويـأيت بـاحلج
 بـال حاجـة إىل نيـة ،واملندوب إلطالق النصوص، وبعضهم يعتربها عمرة متتـع

، وبعضهم يرى وجوب جعلها عمرة متتع والدليل هو النـصوص جعلها كذلك
 .٢ وغريهاعليه السالمصحيحة إبراهيم بن عمر اليامين عن اإلمام الصادق ك

متتع، وإفراد، وقران إمجاعًا ونصًا، فمـن :  أقسام احلج ثالثة:أقسام احلج. ٤١
عليه صحيحة معاوية بن عامر عن اإلمام الصادق مجلة النصوص الدالة عىل ذلك 

...  ومتتع بالعمرة إىل احلـج حج مفرد، وقران،: احلج ثالثة أصناف: ، قالالـسالم
 .٣<احلديث
تمتع هو فرض من كان البعد بني أهله واملـسجد احلـرام أكثـر مـن ال: األول

ستة عرش فرسخًا، وسّمي بالتمتع ملا يتخلل بني عمرته وحجه من التمتع بام كان 
 .حمرمًا حال اإلحرام
كون البعد هله حارضي املسجد احلرام، بأن يأ من كان  فرض: الثاين والثالث

  مـيًال،نيبني أهله واملسجد احلرام أقل من ستة عرش فرسـخًا، أي ثامنيـة وأربعـ
 وما بعـدها يعتـرب مـن ،لداللة الروايات يف حتديد من كان حارض املسجد احلرام

                                                 
 .٨ من أبواب أقسام احلج ح٢٢ والوسائل ب٢١٨: ٣املعتمد .  ١
 . من أبواب العمرة٧ والوسائل ب٢٢٠: ٣املعتمد .  ٢
 . من أبواب أقسام احلج١ والوسائل ب٢٢١املعتمد .  ٣



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٩٧( 

وسمي الثاين باإلفراد النفراده عن العمرة وعـدم ارتباطـه هبـا، وسـمي . البعيد
 .سياق اهلديالثالث بالقران القرتان اإلحرام ب

ال بأس للبعيد أن حيج حج اإلفراد أو القران ندبًا، كام ال بأس للحـارض . ٤٢
 حج التمتع عمن  جيوز ذلك يف الفريضة، فال ُجيزيأن حيج حج التمتع ندبًا، وال

وظيفته اإلفراد أو القران، وكذلك العكس، ملقتىض النصوص الكثـرية املحـددة 
 هو بالنسبة إىل حجة اإلسالم وما هو الفـرض، هذا إنام. لوظيفة القريب والبعيد

أما املندوب فيجوز لكّل منهام كّل من األنواع الثالثة بال إشكال، إلطالق ما دّل 
 .١عىل فضل احلج وترتب الثواب عليه

نعـم، قـد تنقلـب وظيفـة املتمتـع يف حجـة اإلسـالم إىل اإلفـراد يف مــوارد، 
 .لتمتع وواجباته وما يتعلق بهوسأقترص فيام يأيت بتفصيل الكالم يف حج ا

                                                 
 .٢٢٨: ٣املعتمد .  ١



)١٩٨( 

 
 
 

  حج التمتع
يتألف هذا احلج من عبادتني تسمى أوالمها بـالعمرة، والثانيـة بـاحلج، وقـد 

، وهـذا  كام يطلق عىل األول عمرة التمتعيطلق حج التمتع عىل اجلزء الثاين منهام
ْ {مما ال إشكال وال ريب فيه بل هو من الرضوريات لآلية  ِ  تَمَت عَ  فَمَن ِ ب ِلَـى الْعُمْرَة  إ

 .٢ والروايات الكثرية١}الْحَج  
وجيب اإلتيان بالعمرة فيـه قبـل احلـج بـال إشـكال وال خـالف، للروايـات 

 املبّينة ألعـامل عليه السالمالكثرية املبّينة لذلك كصحيحتي زرارة عن اإلمام الباقر 
 .٣هنا قبل احلجأعمرة التمتع و

  أعمال عمرة التمتع
ل عمرة التمتع وبعدها أعامل حج التمتع بصورة مـوجزة، أستعرُض هنا أعام

وبام أّن أعامل احلج والعمرة كّلها مرشوطة بالنية ألّهنـا عبـادة، فـسأذكر النيـات 
الواجبة إزاء كّل عمل ويـستحب الـتلفظ هبـا، وهنـاك نيـات أخـرى يـستحب 

 اإلمـام الـسجاد واإلمـام اإخطارها يف القلب عنـد كـّل عمـل تـضمنتها روايتـ
                                                 

 .١٩٦سورة البقرة، اآلية .  ١

 .ن أبواب أقسام احلج م٢٢ و٢، والوسائل ب٢٤١: ٣املعتمد .  ٢
 . من أبواب أقسام احلج٢٢، والوسائل ب٢٤٢: ٣املعتمد .  ٣



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)١٩٩( 

 يف أرسار احلج والعمـرة سـنطلع عليهـا بعـد االنتهـاء مـن عليهام السالمصادق ال
 :وأبتدئ بأعامل العمرة وهي. خمترص األعامل

 يف أحد املواقيت اآليت ذكرها إن شاء اهللا، ويـستثنى مـن ذلـك اإلحرام: أوالً 
النيـة : من كان يف مّكة فيحرم من أدنى احلل، واإلحرام يتكون مـن ثالثـة أمـور

 .لبية ولبس ثويب اإلحراموالت
ُأحرم لعمرة التمتع حلج التمتع حّج >:  التي يستحب التلفظ هباونيته الواجبة
حّج اإلسالم أو احتياطًا إذا كان معادًا احتياطًا، أو نيابة إذا كان (اإلسالم وجوبًا 

  أو استحبابًا بدون ذكـر، أو نذرًا إذا كان منذوراً ،عن فالن بن فالن إذا كان نيابة
حج اإلسالم وجوبًا إذا كان استحبابًا، وسأقترص بالنية األوىل عىل فـرض كونـه 

 .<قربة إىل اهللا تعاىل)  وذلك للتسهيلحّج اإلسالم وجوباً 
لبيـك اللهـم لبيـك، >: التلبية، وصورهتا أن يقـول: واألمر الثاين يف اإلحرام
امللـك، ال إّن احلمد والنعمة لك و>ويستحب إضافة < لبيك ال رشيك لك لبيك

 . وبالنية والتلبية يتحقق اإلحرام وحترم حينئذ حمرماته اآلتية،<رشيك لك لبيك
عىل املحـرم اجتنابـه لبس ثويب اإلحرام بعد التجرد عام جيب : واألمر الثالث

 يّتزر بأحـدمها مـن الـّرسة إىل الركبـة أو إىل نـصف ،كاملخيط واجلورب للرجال
 إىل نصف الظهر، ويعتـرب يف الثـوبني نفـس الساق، ويرتدي باآلخر من املنكبني

الرشوط املعتربة يف لباس املصيل بأن ال يكون من احلرير اخلالص، وال من أجزاء 
 . ويلزم طهارهتام،ما ال يؤكل حلمه، وال من املذهب
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)٢٠٠( 

فإذا أحرم املكلف حرمت عليه أمور وهي خسمة وعرشون أمرًا أستعرضـها 
ا ليطلع عليها املكلف يف مناسك مرجـع  وأترك تفصيلها وكفاراهت،بدون تفصيل

تقليده، وهي الصيد الّربي، وجمامعة النساء، وتقبيل النساء، وملس املرأة بـشهوة، 
ة ومالعبتهــا، واالســتمناء، وعقــد النكــاح لنفــسه أو لغــريه، أوالنظــر إىل املــر

ستعامل الطيب، ولبس املخيط للرجال، واالكتحال، والنظر يف املـرآة للزينـة، او
 والـسب، واجلـدال، وقتـل هـواّم ،والكـذبللرجـال، س اخلف واجلورب ولب

اجلسد، والتزّين، واالّدهان، وإزالة الشعر عن البـدن، وسـرت الـرأس للرجـال، 
وسرت الوجه للنـساء، والتظليـل للرجـال، وإخـراج الـدم مـن البـدن، وتقلـيم 

 .األظافر، وقلع السن، ومحل السالح
يف عمرة التمتع الطواف حول الكعبـة املـرشفة  الواجب الثاين :الطواف: ثانياً 

 وهو ركـن يف احلـج والعمـرة ، به من احلجر األسود وانتهاءً سبعة أشواط ابتداءً 
 ويشرتط فيه النية، والطهارة من احلـدثني األكـرب ،إمجاعًا يفسد احلج برتكه عمداً 

 ، واخلتان للرجـال، وسـرت العـورةواألصغر، وطهارة البدن واللباس من اخلبث
 أثنـاء الطـواف، وإدخـال حجـر املكلفأثناءه، وجعل الكعبة املرشفة عىل يسار 

إسامعيل يف املطاف، وخروج الطـائف عـن الكعبـة وعـن الـشاذروان الـذي يف 
 .أطرافها، وتوايل األشواط عرفاً 

أطـوف حـول هـذا البيـت سـبعة >:  التي يستحب الـتلفظ هبـاونيته الواجبة
 .< حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىلأشواط لعمرة التمتع حلج التمتع



 بعض أحكام احلج بصورة خمتصرة: األمر الثالث/ الفصل الثالث

)٢٠١( 

تى هبـا ؤ الواجب الثالث مـن عمـرة التمتـع ركعتـان يـ:صالة الطواف: ثالثاً 
 وهي كصالة الفجـر خمـريًا ،عقيب الطواف بدون فصل بني الطواف وبينها عرفاً 

 قريبًا منه، عليه السالم خلف مقام إبراهيم اءهتا بني اجلهر واإلخفات، وتصّىل يف قر
إن مل يتمكن فيصليها يف أّي مكان من املسجد مراعيًا األقرب فاألقرب إىل مقام ف

 .إبراهيم عىل األحوط
والرشوط الواجبة يف الصالة مـن  ،ويشرتط فيها النية كام يف كّل عمل عبادي

 .الطهارة واالستقبال والطمأنينة وغريها
ف خلف مقـام أصيل ركعتي الطوا>: ظ هبا التي يستحب التلفونيتها الواجبة

 .<إبراهيم لعمرة التمتع حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل
 وهو أيضًا من األركان ، وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع:السعي: رابعاً 

 عمدًا، وحمله بعد الطواف وصالته، ومكانـه بـني الـصفا اي يفسد احلج برتكهتال
من الصفا ثّم يـذهب إىل املـروة، وهـذا يعـّد واملروة سبعة أشواط، يبدأ بالسعي 

شوطًا واحدًا، ثّم يبدأ من املروة راجعًا إىل الصفا فيكـون اإليـاب شـوطًا آخـر، 
 .وهكذا يصنع إىل أن خيتم السعي بالشوط السابع يف املروة

ويشرتط يف السعي النية ألنه عمل عبـادي، وأن يكـون ابتـداؤه مـن الـصفا 
 فـيام بـني الـصفا واملـروة يف م، وأن يكون ذهابـه وإيابـهاملروة كام تقدواختتامه ب

الطريق املتعارف بينهام، وأن يستقبل املروة عند الذهاب إليها، ويـستقبل الـصفا 
 .عن الرجوع من املروة إليه، وأن ال يؤخره عن الطواف وصالته إىل الغد اختياراً 
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)٢٠٢( 

روة سـبعة أسـعى بـني الـصفا واملـ>:  التي يستحب التلفظ هبـاونيته الواجبة
 .<أشواط لعمرة التمتع حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل

 وهو الواجب اخلامس يف عمرة التمتع، ومعنـاه أخـذ يشء :التقصري: خامساً 
من ظفر يده، أو رجله، أو شعر رأسه أو حليته أو شاربه، بالقص ال بـالنتف، وال 

راغ من السعي بل حيرم التقصري قبل الفراغ باحللق، بل حيرم احللق، وحمّله بعد الف
ويشرتط فيه النية ألّنه فعل عبادّي، وال جيـوز التقـصري للغـري قبـل تقـصري . منه

 .نفسهلاملكّلف 
 لإلحـالل مـن عمـرة التمتـع أقّرص >:  التي يستحب التلفظ هباونيته الواجبة

 .<ج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىلحل
 مجيع مـا كـان حيـرم عليـه مـن جهـة املحرم يف عمرة التمتع حّل لهفإذا قّرص 

. رامه ما عدا احللق، وبقيت املحرمات بسبب احلرم كالصيد وقطـع أشـجارهإح
 .أما احللق ففيه تفصيل مذكور يف املناسك

ال جيب طواف النساء وصالته يف عمرة التمتع وال بأس باإلتيـان بـه برجـاء 
 .املطلوبية لكنه ليس واجباً 



)٢٠٣( 

 
 
 

  أعمال حج التمتع
جيب عىل املكلف أن يتهّيأ ألداء أعامل حج التمتـع فـيام إذا قـرب منـه اليـوم 

 :وواجبات احلج وأعامله ثالثة عرش وهي كام ييلالتاسع من ذي احلجة احلرام، 
رمـي مجـرة ) ٤(الوقـوف باملزدلفـة ) ٣(الوقوف بعرفات ) ٢(اإلحرام ) ١(

صـالة ) ٨(طواف احلـج ) ٧( احللق أو التقصري )٦(النحر أو الذبح ) ٥(العقبة 
صالة طـواف ) ١١(طواف النساء ) ١٠(السعي بني الصفا واملروة ) ٩(الطواف 

املبيت يف منى ليلة احلادي عرش وليلة الثاين عـرش بـل ليلـة الثالـث ) ١٢(النساء 
رمي اجلامر الثالث يف اليـوم احلـادي عـرش والثـاين ) ١٣(عرش يف بعض الصور 

 . والثالث عرش إذا بات املكلف يف منىعرش بل
اإلفاضة من عرفات إىل املشعر ومـن ) ١٤(وبعضهم أضاف واجبًا آخر وهو 

، وقد نظـم أفعـال احلـج قّدس ّرسهاملشعر إىل منى مع النية، ومنهم الشيخ البهائي 
 :شري فيه إىل أعامل العمرة واحلج بحروفيوالعمرة يف بيت شعر 

  أطّرست للعمرة اجعل هنـج>
 

  <أوو أْر َنَحطَر ّسَطْر َمْر حلـج 
 

املبيت يف املزدلفة من منتصف الليـل ) ١٥(وبعضهم أضاف واجبًا آخر وهو 
إىل الفجر، وبعضهم احتاط وجوبًا بأداء هذا الواجب مـع النيـة كالـسيد حمـسن 

 .قّدس ّرسهاحلكيم 
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)٢٠٤( 

حلـج يف ويشرتط يف حج التمتع النية قربة إىل اهللا، وأن يكون جمموع العمرة وا
شوال وذي القعدة وذي احلجة، وأن يكون احلج والعمـرة يف سـنة : أشهر احلج

واحدة، وأن يكون إحرام حجه من نفس مّكة، وأن يؤّدي جمموع عمرته وحّجـه 
 .شخص واحد عن شخص واحد

أحـج حـج التمتـع حـج اإلسـالم >:  التي يستحب التلفظ هبـاونيته الواجبة
 .<لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل

 :قبل الرشوع يف ذكر أعامل حّج التمتع اختصارًا ينبغي التنبيه عىل أمورو
 :يشرتك حج التمتع مع حج اإلفراد يف مجيع أعامله ويفرتق عنه يف أمور: أوالً 

أ ـ يعترب اتصال العمرة باحلج يف حج التمتـع ووقـوعهام يف سـنة واحـدة ويف 
 .أشهر احلج وال يعترب ذلك يف حج اإلفراد

 .لنحر أو الذبح يف حج التمتع، وال جيب ذلك يف حج اإلفرادب ـ جيب ا
ج ـ ال جيوز تقديم الطواف والسعي عىل املوقفني يف حج التمتع مع االختيار، 

 .وجيوز ذلك يف حج اإلفراد
مّكة، وأما إحرام حج اإلفـراد فهـو مـن من د ـ  إّن إحرام حج التمتع يكون 

 . كان فيهامنأحد املواقيت أو من مكة ألهل مكة أو 
 .هـ ـ جيب تقديم عمرة التمتع عىل حّجه وال يعترب ذلك يف حّج اإلفراد

و ـ ال جيوز بعد إحرام حج التمتع الطواف االستحبايب عىل األحوط وجوبًا، 
 .وجيوز ذلك يف حج اإلفراد
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 .ز ـ وإذا أحرم حلج القران مل جيز له العدول إىل حّج التمتع
 حـج القـران يف مجيـع األعـامل غـري أّن املكّلـف يّتحد حج اإلفراد مع: ثانياً 

يصحب معه اهلدي وقت اإلحرام يف حّج القران، وبذلك جيب اهلدي عليه دون 
يف حج القـران كـام يكـون بالتلبيـة يكـون باإلشـعار أو حج اإلفراد، واإلحرام 

 .التقليد هلديه، وينحرص اإلحرام يف حج اإلفراد بالتلبية
التـي حيرمـون منهـا يف عمـرة التمتـع وحـج اإلفـراد مواقيت اإلحرام : ثالثاً 

 :والقران هي
 ـ مسجد الشجرة، ويسمى ذا احلليفة، أو أّن املنطقة تـسمى بـذلك، ويقـع ١

وهو ميقات أهل املدينة وكـّل مـن حـّج عـن طريـق : بالقرب من املدينة املنورة
 .املدينة
عليـه مـن مـّر يوهو ميقات أهل العراق ونجد وكـّل مـن :  ـ وادي العقيق٢

 .غريهم
وهي ميقات أهل الشام ومرص واملغرب، وكّل مـن يمـّر عليهـا :  ـ اجلُحفة٣

 .من غريهم
 .وهو ميقات أهل اليمن وكّل من يمّر عليه من غريهم:  ـ يلملم٤
 .وهو ميقات أهل الطائف وكّل من يمّر من ذلك الطريق:  ـ قرن املنازل٥
 .القران واإلفراد ألهل مّكةوهي ميقات حّج التمتع، وكذا حج :  ـ مّكة٦
 ـ املنزل الذي يسكنه املكلف، وهو ميقات من كان منزلـه دون امليقـات إىل ٧
 .مكة
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 ـ حماذاة مسجد الشجرة يف صورة خاصة ملن أقام باملدينـة شـهرًا أو نحـوه ٨
وهو يريد احلج ثّم بدا له أن خيرج عن طريـق املدينـة، وبعـضهم عّممـه ملحـاذاة 

 .مجيع املواقيت
وهي ميقات أهل مكة حلج القران واإلفراد، ومن يف حكم أهل :  ـ اجلُعرانة٩

 أميال عن مكة يف طريق الطائف وهي سبعةوهي تبعد . مكة ومن هو يف منزلتهم
 .حدود احلرم

 ـ أدنى احلل، وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج القران أو اإلفـراد، بـل ١٠
تيـان هبـا، واألفـضل أن يكـون مـن لكل عمرة مفردة ملن كـان بمكـة وأراد اإل

احلديبية يف طريق جدة مّكـة، أو اجلعرانـة يف طريـق الطـائف مكـة، أو التنعـيم 
 .ويسّمى مسجد عائشة وهو قرب مّكة يف طريق املدينة مّكة

 ـ وقد أضافوا موارد ترك اإلحرام من امليقات وعدم إمكـان العـود ١٣ ـ ١١
 .إليه

 احلاج أن ُحيرم قبل امليقات، فيحرم من حمل  ـ وأضافوا حمل النذر، إذا نذر١٤
 .نذره

 .١ ـ فخ وهو ميقات الصبيان إذا كان طريقهم يف حجهم من املدينة١٥
 .وهناك أحكام خمتلفة هلذه املواقيت يمكن الرجوع إليها يف املناسك

                                                 
 .٣٦٣: ٢وهو رأي صاحب العروة وغريه، راجع املعتمد .  ١



)٢٠٧( 

 
 
 

  خمتصر واجبات حج التمتع
وقـت ) حلجـةالثـامن مـن ذي ا( وأفضل أوقاته يوم الرتوية :اإلحرام: أوالً 
 .وجيوز التقديم عليه بثالثة أيام، كام جيوز التأخري عنه إىل يوم عرفة. الزوال

خـتالف  كيفيته وواجباته وحمرماته، وااليتحد إحرام احلج وإحرام العمرة يف
، وجيـب فيـه ويف بقيـة أعـامل احلـج والعمـرة قـصد القربـة فيهام إنام هو بالنيـة

 .واخللوص
ُأحـرم حلـج التمتـع حـج اإلسـالم >: ب التلفظ هبا التي يستحونيته الواجبة

 .<لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل
وإحرام احلج يكون من مّكة، ويستحب أن يكون يف املسجد احلـرام يف مقـام 

 .إبراهيم أو حجر إسامعيل بعد صالة ركعتني
األحوط وجوبًا أن ال يطوف املتمتع بعد إحـرام احلـج طوافـًا منـدوبًا قبـل و

 . عرفات، فلو طاف جّدد التلبية بعد الطواف عىل األحوط وجوباً اخلروج إىل
الثـاين مـن واجبـات حـج التمتـع، الواجـب  وهو :الوقوف بعرفات: ثانياً 

واملقصود به الكون واحلضور يف عرفات مـن أول زوال اليـوم التاسـع مـن ذي 
اإلتيـان بعد الظهر بساعة تقريبًا بمقدار ما احلجة إىل الغروب، وجيوز تأخريه إىل 
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 والوقوف يف اجلملة ركن مـن أركـان .بالُغسل وأداء صاليت الظهر والعرص مجعاً 
 .احلج فلو تركه رأسًا كامًال اختيارًا فسد حّجه

جيب أن تكون اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة بعـد غـروب يـوم عرفـة وال 
 .جيوز قبله

رض خمالفتـه إذا ثبت اهلالل عند قايض الديار املقدسة وحكم عىل طبقه، وفـ
 : ففيه صورتان،للموازين الرشعية

إذا احتمل املكلف مطابقته للواقع كام يكثر ذلك لو كان الفـرق بيننـا : األوىل
وبينهم يومًا واحدًا، فعنـد الـسيد اخلـوئي وجبـت متـابعتهم والوقـوف معهـم 
وترتيب مجيع آثار ثبوت اهلالل فيام يرتبط بمناسك حجه من الوقـوفني وأعـامل 

 . وهبذا يصّح حّجه،عيد وغريهايوم ال
ما إذا ُفرض العلم باخلالف ومل حيتمـل مطابقتـه للواقـع، ففـي هـذه : الثانية

من أداء األعامل يف الصورة ال جيزئ عند السيد اخلوئي الوقوف معهم، فإن متكن 
و املزدلفـة دون أأوقاهتا الرشعية، ولو بأن يأيت بالوقوف االضطرارّي يف عرفات 

 .ها صّح حّجه، وإّال بّدل حّجه بالعمرة املفردة وال حّج لهحمذور وأّدا
ويستشكل يف صحة األوىل والثانية  يف الصورتني عدم اإلجزاءوبعضهم يرى 

 .حّجه فيهام
أقـف يف عرفـات >: هيالتي يستحب التلفظ هبا نية الواجبة هلذا الوقوف الو

متع حـج اإلسـالم من الزوال إىل الغروب يف يوم التاسع من ذي احلجة حلج الت
 .<لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل
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هـو بعـده فإذا كمل الوقوف بعرفات فعىل رأي بعـضهم فـإّن العمـل الـذي 
أفـيض مـن >:  التي يستحب التلفظ هبـااإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة، ونيتها

 .<عرفات إىل املزدلفة حلج التمتع حج اإلسالم قربة إىل اهللا تعاىل
الثالث من واجبات حـج التمتـع، الواجب  وهو : املزدلفةالوقوف يف: ثالثاً 

 .املشعر احلرام: واملزدلفة اسم ملكان يقال له
املبيت يف املزدلفة من منتـصف الليـل وجوب واألحوط كام هو رأي بعضهم 

أبيت يف املشعر احلرام مـن منتـصف >:  التي يستحب التلفظ هباإىل الفجر، ونيته
 .<قربة إىل اهللا تعاىلفجر حلج التمتع حج اإلسالم الليل من ليلة العيد إىل ال

ثّم ينوي الوقوف الواجب يف املزدلفة، من فجر يوم العيد إىل طلوع الشمس، 
أقف يف املزدلفة من فجر يـوم العيـد إىل طلـوع >:  التي يستحب التلفظ هباونيته

 .<الشمس حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل
ف ركن يف اجلملة كام يف الوقوف بعرفات، فإْن تركه رأسًا كـامًال وهذا الوقو

 .عامدًا خمتارًا فسد حجه
، وال جيوز دخـول وادي حمـّرس وحدود املزدلفة من جهة منى إىل وادي حمّرس 

 .وتعّديه قبل طلوع الشمس من يوم العيد
ويستثنى من ذلك النساء والصبيان واخلائف والضعفاء ـ كالشيوخ واملـرىض 

 ومن يتوّىل شؤوهنم، فإّنه جيوز هلؤالء االكتفاء بـالوقوف باملزدلفـة ليلـة العيـد ـ
 .واإلفاضة منها إىل منى قبل طلوع الفجر
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عـده هـو بفإذا كمل الوقوف باملزدلفة فعىل رأي بعضهم فـإّن العمـل الـذي 
أفيض من املزدلفة >:  التي يستحب التلفظ هباة من املزدلفة إىل منى ونيتهاضاإلفا

 .<ىل منى حلج التمتع حج اإلسالم قربة إىل اهللا تعاىلإ
 حـج واجبـاتالرابع من الواجب  وهو :رمي مجرة العقبة يوم العيد: رابعاً 

 :التمتع ويعترب فيه أمور
أرمي مجـرة العقبـة يـوم العيـد >: وهيالتي يستحب التلفظ هبا أ ـ نية القربة 

 .<إىل اهللا تعاىلبسبع حصيات حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة 
ب ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ملتقطة من احلرم ال غريهـا، وال جيـزئ 

 .األقل من سبعة
 .ج ـ أن يكون رمي احلصيات واحدة بعد واحدة فال جيزئ غري ذلك

 . فال حيسب ما ال يصل إليها،د ـ أن تصل احلصيات إىل اجلمرة
 .ا جيزي وضعها عليه فال،هـ ـ أن يكون وصوهلا إىل اجلمرة بسبب الرمي

و ـ أن يكون الرمي بني طلوع الشمس وغروهبا، وجيزي للنساء ومن رخص 
 .د أن يرموا بالليليهلم اإلفاضة من املشعر ليلة الع

اخلامس من واجبـات حـج الواجب  وهو :الذبح أو النحر يف منى: خامساً 
كـون الـذبح أو التمتع، ووقته يوم العيد هنارًا بعد رمي مجرة العقبة، وجيـب أن ي

النحر يف منى، وإن مل يمكن ذلك ال يف يوم العيد وال بعده إىل آخر أيام التـرشيق 
، أو إىل آخر ذي احلجة عىل رأي السيد اخلوئي، ذبح أو نحر يف بعضهمعىل قول 
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وادي حمّرس، وإن أمكن التأخري حلق أو قّرص وأحل بذلك مـن إحرامـه، وأّخـر 
 . من الطواف والصالة والسعيذبحه أو نحره وما يرتتب عليهام

جيب أن يكون اهلدي من اإلبل أو البقر أو الغنم، وال جيزي من اإلبـل إّال مـا 
أكمل السنة اخلامسة ودخل يف السادسة، وال من البقر واملعز إّال ما أكمل الثانيـة 
ودخل يف الثالثة، عىل األحوط، وال جيزي من الضأن إال ما أكمل الشهر الـسابع 

 . الثامنودخل يف
ويعتـرب يف اهلــدي أن يكــون تــاّم األعــضاء فــال جيــزي األعــور، واألعــرج، 

ور قرنه الداخل ونحو ذلك، واألظهر عدم كفاية اخلـيص سواملقطوع أذنه، واملك
 .أيضًا إّال مع عدم تيرس غريه، وأن ال يكون مهزوالً عرفاً 

دي يـوم العيـد أذبح أو أنحر اهل>:  التي يستحب التلفظ هباوالنية الواجبة فيه
 .<حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل

دي إىل الفقـري املـؤمن صـدقة،  ثلث اهلـمرصف اهلدي أن يعطييف األحوط 
 . ثلثه إىل املؤمنني هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي لهويعطي

 وهـو الواجـب الـسادس مـن واجبـات حـج :احللق أو التقـصري: سادساً 
 وال جيـوز احللـق للنـساء بـل ،ه يوم العيد يف النهار ومكانه يف منىالتمتع، ووقت

 .يتعّني عليهّن التقصري
وإذا حلق املحرم أو قّرص حّل له مجيع ما حرم عليه باإلحرام، ما عـدا النـساء 

 .والطيب بل الصيد ألجل اإلحرام أيضًا عىل األحوط وجوباً 
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حـالل مـن إحـرام حـج أحلـق لإل>:  التي يستحب التلفظ هباونيته الواجبة
أقّرص لإلحـالل مـن إحـرام >أو < تعـاىلالتمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 

 .<تعاىلحج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 
 وهـي الواجـب :طـواف احلـج وصـالته والـسعي: سابعًا وثامنًا وتاسعاً 

 .السابع والثامن والتاسع من واجبات حج التمتع
ف وصالته والسعي ورشائطها هي نفس الكيفية والرشائط التـي كيفية الطوا

 .ذكرناها يف طواف العمرة وصالته وسعيها
جيب تأخري الطواف عن احللق أو التقصري يف حـّج التمتـع، فلـو قّدمـه عاملـًا 

 .عامدًا وجبت إعادته بعد احللق أو التقصري
املحرمـات إذا طاف املتمتع وصّىل وسعى حّل له الطيـب، وبقـي عليـه مـن 

 .اإلحرام أيضًا عىل األحوط وجوباً النساء بل الصيد ألجل 
أطـوف حـول هـذا >:  التي يستحب التلفظ هبـاوالنية الواجبة لطواف احلج

 .<تعاىلالبيت سبعة أشواط حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 
 أصـيل ركعتـي>:  التـي يـستحب الـتلفظ هبـاوالنية الواجبة لصالة الطواف

الطواف خلف مقام إبراهيم حلـج التمتـع حـج اإلسـالم لوجوبـه قربـة إىل اهللا 
 .<تعاىل

ة وأسعى بـني الـصفا واملـر>:  التي يستحب التلفظ هباوالنية الواجبة للسعي
 .<تعاىلسبعة أشواط حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 
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 واحلـادي  الواجـب العـارش:طواف النساء وصالته: عارشًا وحادي عرش
 ومهـا وإن كانـا مـن .طـواف النـساء وصـالتهالتمتـع عرش من واجبـات حـج 

الواجبات إّال أّهنام ليسا من أركان احلج ونسكه، فـرتكهام ولـو عمـدًا ال يوجـب 
 .فساد احلج

كام جيب طواف النساء عىل الرجال جيب عىل النساء، فلو تركه الرجل حرمت 
عليها الرجال، والنائب يف احلج عن الغري يأيت عليه النساء، ولو تركته املرأة حرم 

 .بطواف النساء عن املنوب عنه ال عن نفسه
ومكان طواف النساء وصالته بعد السعي، ومها كطـواف احلـج وصـالته يف 

 .الكيفية والرشائط
ت لـه النـساء، وإذا طافـت فإذا طاف املتمتع طواف النساء وصّىل صالته حلّ 

ه حـّل هلـا الرجـال، وتبقـى حرمـة الـصيد ألجـل املرأة املتمتعة وصّلت صـالت
 .اإلحرام إىل الظهر من اليوم الثالث عرش عىل األحوط وجوباً 

أما املحرمات ألجل احلرم كقلع األشجار وما ينبت يف احلرم وكذلك الصيد 
 .يف احلرم فإّن حرمتها باقية ألهنا تعّم املحرم واملحل

أطوف حـول البيـت سـبعة >: هيفالتي يستحب التلفظ هبا وأما نية الطواف 
 .<أشواط طواف النساء حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل

أصّيل ركعتي طـواف >: فهيالتي يستحب التلفظ هبا وأّما نية صالة الطواف 
 .<النساء خلف مقام إبراهيم حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا تعاىل
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)٢١٤( 

 الواجب الثاين عرش من واجبات حـج التمتـع، : منىاملبيت يف: الثاين عرش
 ويعترب فيه قصد القربة واخللـوص. املبيت يف منى ليلة احلادي عرش والثاين عرش

، فـإذا خـرج احلـاج إىل مّكـة يـوم العيـد ألداء كام يف مجيع الواجبات كـام تقـدم
 .الطواف وصالته والسعي وجب عليه الرجوع واملبيت يف منى

ملكث يف منى إّما من أول الليل إىل ما بعد منتصفه أو من قبـل والواجب فيه ا
 .منتصف الليل إىل الفجر

أبيت يف منى ليلة احلادي عـرش مـن >:  التي يستحب التلفظ هباونيته الواجبة
أبيت يف منى > أو .<تعاىلذي احلجة حلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 

ج التمتـع حـج اإلسـالم لوجوبـه قربـة إىل اهللا ليلة الثاين عرش من ذي احلجة حل
 .<تعاىل

 حـج واجبـاتالثالث عرش من الواجب  :رمي اجلامر الثالث: الثالث عرش
. ثّم الوسطى ثـّم مجـرة العقبـة) الصغرى(األوىل : التمتع رمي اجلمرات الثالث

وجيب الرمي يف اليوم احلادي عرش والثاين عرش، وإذا بات ليلة الثالـث عـرش يف 
 .أيضًا عىل األحوط وجوباً عرش ى وجب الرمي يف اليوم الثالث من

جيري يف رمي اجلمرات الثالث كّلها ما ذكرناه من واجبات رمي مجرة العقبـة 
 .يوم العيد

جيب أن يكون رمي اجلمرات بالنهـار، ويـستثنى مـن ذلـك العبـد والراعـي 
رضه أو مالـه، واملديون الذي خياف القبض عليه، وكّل من خياف عىل نفسه أو ع
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)٢١٥( 

والشيخ والنساء والصبيان، والضعفاء الـذين خيـافون عـىل أنفـسهم مـن كثـرة 
 .الزحام، فيجوز هلؤالء الرمي ليلة ذلك النهار

عـرش  أرمي اجلمرة األوىل يـوم احلـادي>:  التي يستحب التلفظ هبا الواجبةتهوني
 .<تعاىل اهللاحلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل من ذي احلجة بسبع حصيات 

أرمي اجلمرة الوسطى يوم احلادي عرش مـن ذي احلجـة بـسبع حـصيات >و
 .<تعاىلحلج التمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 

أرمي مجرة العقبة يوم احلادي عرش من ذي احلجـة بـسبع حـصيات حلـج >و
 .<تعاىلالتمتع حج اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهللا 

 يف اليـوم الثـاين عـرش مـن ذي احلجـة، ويف يـوم وتتكرر هذه النيات الثالثة
 .الثالث عرش إذا بات ليلة الثالث عرش يف منى

 وهناك أحكام ،هذه هي ملخص أعامل وواجبات حج التمتع ونياهتا الواجبة
 .طالع عليها يف املناسك وتطبيقهاوتفاصيل لكّل واجب منها يمكن اال

سة هي من مجلة األماكن املقدسة وينبغي هنا االلتفات إىل أن هذه الديار املقد
 إىل نفسه وجعل هلا تلك القدسية، وجعـل القيـام بتلـك عّز وجّل التي أضافها اهللا 

املناسك وتلك الطقوس العبادية فيها سببًا لرفع الدرجات وغفران الـذنوب إىل 
 اجلزيل والثنـاء اجلميـل حد استئناف العمل، فينبغي أن ال نغفل عن أداء الشكر

 . عىل هذه النعمة العظيمة بام يناسب بركتها وقدسيتهااملتواصلني



)٢١٦( 

 
 
 

  بعض أسرار احلج: األمر اخلامس
هناك نيات مستحبة ألعامل ونسك احلج والعمرة تضمنتها رواية الشبيل عـن 

، والظاهر أّهنام عليه الـسالم، ورواية اإلمام الصادق عليه السالماإلمام زين العابدين 
أعىل مراتبه، وليس جمرد هيكل احلج وظـاهر مناسـكه تشريان إىل حقيقة احلج و

، فينبغي للحاج تطبيقًا هلاتني الروايتني أن ينوي يف قلبـه  بهالذي يسقط التكليف
 .ما ييل برجاء املطلوبية

ينوي االنخالع عـن املعـصية، ولـبس ثـويب الطاعـة، : عند نزول امليقات. ١
 .سبحانهوزيارة اهللا 

التجرد من الرياء والنفاق، واخلروج عـام خيـالف ينوي : وعند نزع الثياب. ٢
 .تعاىلإرادة اهللا 

 .ينوي التطهري من اخلطايا والذنوب بالتوبة: وعند الُغسل. ٣
ينوي حتريم كّل ما حّرمه اهللا، واإلحرام من كّل يشء يمنع : وعند اإلحرام. ٤

 . وحيجب عن طاعتهعّز وجّل من ذكر اهللا 
 الصدق والـصفاء واخلـضوع واخلـشوع، ينوي لبس كسوة: وعند اللبس. ٥

 .ولبس لباس التقوى، وتذكّر الكفن
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 يف الدعوة عّز وجـّل ينوي اإلجابة الصافية اخلالصة الزاكية هللا : وعند التلبية. ٦
 بكّل طاعـة والـصون عـن معـصية تعاىلله متمسكًا بالعروة الوثقى، وبالنطق هللا 

 .اهللا
 غيبـة ألهـل مّلـة اإلسـالم، يقـصد حتـريم كـّل : وعند الدخول يف احلرم. ٧

 .والدخول يف أمان اهللا وكنفه وسرته وكالءته
 .، والقطع عن غريهسبحانهينوي قصد اهللا : وعند رؤية البيت. ٨
ينـوي زيارتـه متحققـًا لتعظـيم صـاحبه ومعرفتـه : وعند دخـول البيـت. ٩

 .وجالله
، ملا روي نهسبحا ينوي املصافحة هللا :وعند استالم احلجر أو اإلشارة إليه. ١٠

أّن احلجر يمني اهللا يف األرض، ويـشهد احلجـر ملـن اسـتلمه باملوافـاة مليثـاق اهللا 
 . وخضوعًا لعظمتهتعاىلوعهده، وينوي بأن يستلم احلجر رًىض بقسمة اهللا 

ينوي طواف قلبـه مـع املالئكـة حـول العـرش : وعند الطواف بالكعبة. ١١
اءة مـن مجيـع حولـه وقوتـه، وأن كطوافه مع املسلمني بنفسه حول البيت، والرب

 .يمتلئ قلبه من التعظيم واملحبة واخلوف والرجاء
ن يكون َمَثله مثل من يرتدد بـني اخلـوف والرجـاء أينوي : وعند السعي. ١٢

بعد الوفود عىل السلطان املنتظر الستالم آثار القبول، املرتدد يف فناء بابـه، كيـف 
وأخذه وعقابه، ويرتدد مشغول اهلم بني يرجو منه فضله وقبوله، وخياف من رّده 

 .هذين األمرين، وهيرول هرولة فارٍّ من هوى نفسه
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)٢١٨( 

فيـه بكـامل ] بجـّده خ[ينبغي أن يـشّمر بحـّده : وعند الوقوف بعرفات. ١٣
املعرفة، ويعرتف بذنوبه، وجيتهد بالدعاء والتـرضع والبكـاء السـتنزال الرمحـة، 

ه واملؤمنني، وأن يعتقـد باالسـتجابة، وجلب املغفرة، وطلب احلوائج له ولوالدي
 . مل يغفر لهتعاىلن حيرض أحٌد بعرفات ويظّن أّن اهللا أفإّن من أعظم الذنوب 

ينبغي أن يكـون احلـاج عـىل سـمة : ويف حال التوجه إىل املسجد احلرام. ١٤
العبودية واخلشوع والذل، وأن يكون نظره إىل البيت نظر هيبة وحمّبة، ونظـره إىل 

اىل نظر خوف وحياء من الذنوب وذمائم الـصفات، ونظـر رجـاء للرمحـة اهللا تع
واملغفرة، وأن يقوى عنده جانب الرجـاء حلكـم الـضيافة، فـإّن البيـت عظـيم، 

سبحان >: وصاحبه أكرم األكرمني، وُيكثر عند ذهابه إىل املسجد احلرام من قول
ن حالفـه التوفيـق والتأييـد ، وهنيئـًا ملـ<اهللا واحلمد هللا وال إله إّال اهللا واهللا أكـرب

ـ لعلها أنوار اجلـالل والعظمـة ـ تجّىل له عند التسبيح سبحات اجلالل تاإلهلي ف
وعند احلمد أنوار اجلامل، وعند التهليل صفة التوحيد، وعند التكبري جربوت اهللا 

تصغر ما بني أعىل العىل، وأسفل سوعظمته، وُيلقي عند التكبري حبل األنانية، وي
ن يكون مضطرب القلب من أن ال يكـون أهـًال أن كربيائه وعظمته، والسفل دو

 .للقرب والقبول، ويشكر اهللا بإحلاقه إياه بزمرة الوافدين إليه
 بوحدانيته، ويتقرب تعاىلأن جيدد عهده عند اهللا : وعند الوقوف بمزدلفة. ١٥

 قـد سـبحانهاهللا د بروحه إىل املأل األعىل، وليتـذكر أّن عه بمزدلفة، ويصيَ إليه ويّتقِ 
 قّربه إليه، وكـساه سـبحانهخوله احلرم بأّن اهللا دأذن له يف دخول حرمه، فليتفاءل ب

 .منه من العذاب والبعدآخلع القبول، وأجاره و
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)٢١٩( 

عـّز ينوي رفع كّل خـالف ومعـصية هللا : وعند التقاط احلىص يف املزدلفة. ١٦
 .، وإثبات كّل علم وعملوجّل 

وغ للمقصود، وقضاء احلوائج، ورمي الشهوات ينوي البل: وعند الرمي. ١٧
واخلساسة والدناءة واألفعال الذميمة، ويقصد بـه رمـي الـشيطان، ويقـصم بـه 

 .ظهره، ويرغم به أنفه ويبعده عنه
 . اهلوى والطمع يف نفسهةينوي ذبح حنجر: وعند الذبح. ١٨
 .ينوي حلق العيوب الظاهرة والباطنة من نفسه: وعند احللق. ١٩

بعض الروايات املتضمنة لعلل بعض املناسـك وبعـض األرسار عـن وإليك 
 مـع بعـض  تتـضمن هـذه النيـات التـنيني، والروايتأعامل احلج وعلله وفضله

 .األرسار
 عليـه الـسالمعن اإلمام الرضـا < عيون األخبار>و< العلل>روى الصدوق يف 

 يلهـوا ولـئّال  وأمنـه، اهللا حرم دخوهلم قبل ليخشعوا باإلحرام أمروا وإنام>: قال
 فيـه هـم فـيام جـادين ويكونـوا ولذاهتا، وزينتها الدنيا أمور من بيشء ويشتغلوا
 ولبيتـه، وجـل عزّ  هللا التعظيم من فيه ما مع يتهم،بكلّ  عليه مقبلني نحوه، قاصدين

 ،ثوابـه راجـني إليـه ووفـادهتم ،وجـل عـزّ  اهللا إىل قصدهم عند ألنفسهم لوالتذلّ 
 .١<واخلضوع واالستكانة بالذل إليه مقبلني نحوه، ماضني عقابه، من راهبني

 مل سـئل>:  أّنـهعليـه الـسالمعن اإلمـام الـصادق < العلل>وروى الصدوق يف 
                                                 

: ١٢ عـنهام وسـائل الـشيعة ١٢٧: ٢ وعيون أخبار الرضا عليـه الـسالم ٢٧٤: ١علل الرشائع .  ١
 .١٦٣٨٨ ح٣١٤
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 ألهنـا: قـال مربعـة؟ صارت ومل له فقيل .مربعة ألهنا: قال كعبة؟ الكعبة سميت
 :قـال ؟مربعـاً  املعمور البيت صار ومل :له فقيل .مربع وهو املعمور البيت بحذاء
 نّ أل: قـال ؟مربعـاً  العـرش صـار ومل لـه فقيـل .مربـع وهو شالعر بحذاء ألنه

 إّال  إلـه وال هللا واحلمد اهللا سبحان: وهي ،أربع سالماإل عليها بني التي الكلامت
 .١<أكرب واهللا اهللا

 إن>:  قـالعليـه الـسالم ما روي عن اإلمام الـصادق ويف عّلة تسمية منى بمنى
 فكانـت ،إبـراهيم يـا متـنَّ  :فقـالـ أي يف منـى ـ  ه السالمعلي إبراهيم أتى جربئيل

 .٢<منى الناس فسامها ،منى ىتسمّ 
 أّنـه عليـه الـسالمويف عّلة تسمية عرفات بعرفات ما روي عن اإلمام الـصادق 

 خرج عليه السالم جربئيل إنّ >: فقال عرفات؟ يتسمّ  مل عرفات عنسأله شخٌص 
 ،إبراهيم يا :جربئيل له قال الشمس زالت فلام ،عرفة يوم عليه اهللا صلوات بإبراهيم
 عليـه الـسالم جربئيـل لقـول عرفـات فسميت .مناسكك واعرف بذنبك اعرتف
 .٣<فاعرتف اعرتف

 ما عليه السالمقلت أليب عبداهللا : وأّما عّلة األضحية ملا روي عن أيب بصري قال
 إىل دمهـا نمـ تقطـر قطـرة أول عنـد لـصاحبها يغفر هنّ إ>: عّلة األضحية؟ فقال

ْ {: تعاىل اهللا قال بالغيب قيهيتّ  من تعاىل اهللا وليعلم ،األرض َ  لَن َنـال َ  ي    لُحُومُهـا اهللا 
                                                 

 .٢ ح٣٩٨: ٢علل الرشائع .  ١
 .١ ح٤٣٥: ٢الرشائع علل .  ٢
 .١ ح٤٣٦: ٢علل الرشائع .  ٣
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)٢٢١( 

ْ  دِماؤُها وَال َلكِن ُ  و َنالُه ْ   الت قْوى ي  هابيـل، قربان اهللا قبل كيف انظر: قال ثمّ  ،١}مِنْكُم
 .٢<قابيل قربان وردّ 

صـّىل اهللا قـال رسـول اهللا :  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام أيب احلسن موسى 
 عـىل مطاياكم فإهنا> أي اجعلوها سمينة فارهة< ضحاياكم استفرهوا>: عليه وآله
 .٣<الرصاط

:  فيه قـالعليه السالموأّما عّلة حرمة التظليل فلام روي عن أيب احلسن الكاظم 
كنايـة < اً يـملبّ  يضحى ّج اح من ما: قال وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول أنّ  علمت أما>

 غابـت إّال  الـشمس تغيب حتى> عن كشف وجهه للشمس عند إحرامه وتلبيته
 .٤<معها ذنوبه

 أّنـه عليـه الـسالموأّما عّلة الوقوف بعرفات باجلبل فلام روي عن أمرياملـؤمنني 
 واحلـرم ،بيتـه الكعبة نّ أل: فقال احلرم؟ يف يكن مل مَ ـلِ  باجلبل الوقوف عن سئل>

 .عونيتّرض  بالباب وقفهم فدينوا قصدوه فلام ،بابه
 بالـدخول هلـم ذنأُ  ملـا ألنـه :قال احلرم؟ يف صار مَ ـلِ  احلرام فاملشعر: له قيل
 فلـام ،قربـاهنم تقريـبب هلـم أذن هبـا عهمتّرض  طال فلّام  ،الثاين باحلجاب وقفهم
 هلـم ذنأ ،وبينـه بيـنهم حجابـاً  كانـت التي الذنوب من هبا رواتطهّ  مهُ ثَ فَ تَ  قضوا

                                                 
 .٣٧سورة احلج، اآلية .  ١

 .٢ ح٤٣٧: ٢علل الرشائع .  ٢

 .١ ح٤٣٨: ٢علل الرشائع .  ٣
 .١ ح٤٥٢: ٢علل الرشائع .  ٤
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)٢٢٢( 

 .طهارةال عىل رةبالزيا
 يف وهـم ،اهللا زوار القـوم نّ أل: قـال التـرشيق؟ أيام الصيام مرِّ ُح  فلم: له قيل
 .أضيافه يصوم أن ٍف بمضيّ  لجيم وال ضيافته
 آخـر عنـد لـه رجل مثل: قال هو؟ معنًى  ألّي  الكعبة بأستار قفالتعلّ : له قيل
 .١<ذنبه عن اىفيتج أن له وخيضع إليه عيتّرض  بثوبه قيتعلّ  فهو ،وذنب جناية

 الكعبة إىل ينظر من يعطى ما أيرس من>:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
 .٢<درجة له وترفع سيئة، عنه ومتحى حسنة، ةنظر بكل اهللا يعطيه أن

 .٣<عبادة الكعبة إىل النظر>: عليه السالموروي عن موالنا اإلمام الصادق 
 : املستحبة املتقدمة وبعض األرساروإليكم بعض الروايات املتضمنة النيات

رجـع ملـا  أّنـه عليه السالم رواية الشبيل عن اإلمام زين العابدين :الرواية األوىل
:  لـهعليـه الـسالممن احلج اسـتقبله الـشبيل فقـال  عليه السالماإلمام زين العابدين 

قـات أنزلت املي: عليه السالم فقال . يابن رسول اهللا،نعم: ؟ قالحججت يا شبيلّ >
فحـني نزلـت : عليه الـسالم  قال.نعم: دت عن خميط الثياب واغتسلت؟ قالوجترّ 

 .ال: امليقات نويت أنك خلعت ثوب املعصية، ولبست ثوب الطاعة؟ قال
دت مـن الريـاء والنفـاق دت عن خميط ثيابك، نويت أنك جترّ فحني جترّ : قال

 .ال: والدخول يف الشبهات؟ قال
                                                 

 .١ ح٢٢٤: ٤الكايف .  ١
 .١٧٧٠٨ ح٢٦٥: ١٣وسائل الشيعة .  ٢
 .١٧٧٠٢ ح٢٦٣: ١٣وسائل الشيعة .  ٣
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)٢٢٣( 

 . ال:  اغتسلت من اخلطايا والذنوب؟ قالكفحني اغتسلت نويت أنّ : قال
 .فام نزلت امليقات، وال جتردت عن خميط الثياب، وال اغتسلت: قال

فحني تنظفـت : قال. نعم: تنظفت، وأحرمت، وعقدت باحلج؟ قال:  قالثمّ 
: ؟ قـالتعاىلفت بنور التوبة اخلالصة هللا ك تنظّ وأحرمت وعقدت احلج، نويت أنّ 

 .ال
 عـزّ  حمـرم حرمـه اهللا مت عىل نفسك كـّل يت أنك حرَّ فحني أحرمت نو :قال

 .ال: ؟ قالوجّل 
 .ال:  احلج نويت أنك قد حللت كل عقد لغري اهللا؟ قالفحني عقدَت : قال

 .ما تنظفت، وال أحرمت، وال عقدت احلج: عليه السالمقال له 
:  قـال.نعـم: يت؟ قـالحرام ولبّ يت ركعتي اإلأدخلت امليقات وصلّ : قال له
 .ال: ت امليقات، نويت أنك بنية الزيارة؟ قالفحني دخل

عـامل مـن األ بـت إىل اهللا بخـرييت الركعتني نويت أنـك تقرّ فحني صلّ : قال
 .ال: الصالة، وأكرب حسنات العباد؟ قال

 بكل طاعة، وصمت عـن كـل سبحانهيت، نويت أنك نطقت هللا فحني لبّ : قال
 .ال: معصية؟ قال

 . وال صليت، وال لبيت،يقاتما دخلت امل: عليه السالمقال له 
فحـني : قـال. نعـم: أدخلت احلرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قـال: ثم قال له

مت عىل نفسك كل غيبة تستغيبها املسلمني من أهل دخلت احلرم نويت أنك حرّ 
 .ال: سالم؟ قالة اإلملّ 
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)٢٢٤( 

 .ال: فحني وصلت مكة، نويت بقلبك أنك قصدت اهللا؟ قال: قال
 .دخلت احلرم، وال رأيت الكعبة، وال صليتفام : عليه السالمقال 

عليـه قـال . نعـم: طفت بالبيت، ومسست األركان، وسـعيت؟ قـال: ثم قال
 مُ فحـني سـعيت نويـت أنـك هربـت إىل اهللا، وعـرف منـك ذلـك عـّال : السالم

 .ال: الغيوب؟ قال
 .فام طفت بالبيت، وال مسست األركان، وال سعيت: قال

يت بـه ، وصـلّ عليه الـسالمت بمقام إبراهيم صافحت احلجر، ووقف: ثم قال له
 .نعم: ركعتني؟ قال

 :عليـه الـسالم قال  ثمّ .آه آه:  قال ثمّ ، صيحة كاد يفارق الدنياعليه الـسالمفصاح 
 أجر مـا عْ ، فانظر يا مسكني ال تضيّ تعاىلمن صافح احلجر األسود فقد صافح اهللا 

 .رام نظري أهل اآلثاماحل  حرمته، وتنقض املصافحة باملخالفة، وقبضمَ ظُ عَ 
 أنك وقفت عليه السالمنويت حني وقفت عند مقام إبراهيم : عليه السالمثم قال 

 .ال: فت عن كل معصية؟ قالعىل كل طاعة، وختلّ 
، عليه الـسالميت بصالة إبراهيم يت فيه ركعتني نويت أنك صلّ فحني صلّ : قال

 .ال: وأرغمت بصالتك أنف الشيطان؟ قال
يت فيـه حت احلجر األسود، وال وقفت عند املقام، وال صـلّ فام صاف: قال له
 .ركعتني

. نعـم: أرشفت عىل بئر زمزم، ورشبت من مائها؟ قـال:  لهعليه الـسالمثم قال 
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)٢٢٥( 

 .ال: نويت أنك أرشفت عىل الطاعة، وغضضت طرفك عن املعصية؟ قال: قال
 .فام أرشفت عليها، وال رشبت من مائها: عليه السالمقال 

أسعيت بني الصفا واملروة، ومـشيت وتـرددت بيـنهام؟ : عليه السالمثم قال له 
 .ال: نويت أنك بني الرجاء واخلوف؟ قال: قال له .نعم: قال

 .فام سعيت، وال مشيت، وال ترددت بني الصفا واملروة : قال
نويـت أنـك آمنـت النـاس مـن : قـال .نعم: أخرجت إىل منى؟ قال: ثم قال

  .ال: لسانك وقلبك ويدك؟ قال
 .فام خرجت إىل منى: قال

أوقفت الوقفة بعرفة، وطلعت جبل الرمحة، وعرفت وادي نمـرة، : ثم قال له
 .نعم:  عند امليل واجلمرات؟ قالسبحانهودعوت اهللا 

 أمـر املعـارف والعلـوم، سـبحانههل عرفت بموقفك بعرفـة معرفـة اهللا : قال
 .ال: قالوعرفت قبض اهللا عىل صحيفتك واطالعه عىل رسيرتك وقلبك؟ 

  كّل  اهللا يرحم كل مؤمن ومؤمنة، ويتوّىل نّ أنويت بطلوعك جبل الرمحة : قال
 .ال: مسلم ومسلمة؟ قال

  فنويت عند نمرة أنـك ال تـأمر حتـى تـأمتر، وال تزجـر حتـى تنزجـر؟: قال
 .ال: قال

فعندما وقفـت عنـد العلـم والنمـرات، نويـت أهنـا شـاهدة لـك عـىل : قال
 .ال: فظة بأمر الساموات؟ قالالطاعات، حافظة لك مع احل
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)٢٢٦( 

نمـرة، وال  فـام وقفـت بعرفـة، وال طلعـت جبـل الرمحـة، وال عرفـت: قال
 .دعوت، وال وقفت عند النمرات

 وصـليت قبـل مـرورك ركعتـني، ومـشيت ،مـررت بـني العلمـني: ثم قـال
فحـني : قـال. نعم: بمزدلفة، ولقطت فيها احلىص، ومررت باملشعر احلرام؟ قال

  كـّل ، تنفي كل عرس، وتيّرس ْرش نويت أهنا صالة شكر يف ليلة عَ صليت ركعتني، 
 . ال:يرس؟ قال
، نويـت أن ال  وشـامالً  ومل تعدل عنهام يميناً ،فعندما مشيت بني العلمني: قال

   ال بقلبـك، وال بلـسانك، وال بجوارحـك؟ وشـامالً تعدل عن دين احلق يمينـاً 
 .ال: قال

 احلىص، نويت أنك رفعـت عنـك فعندما مشيت بمزدلفة، ولقطت منها: قال
 .ال:  كل علم وعمل؟ قالّت  معصية وجهل، وثبّ كّل 

فعندما مررت باملشعر احلرام، نويت أنك أشـعرت قلبـك إشـعار أهـل : قال
 .ال: ؟ قال وجّل عزّ التقوى واخلوف هللا 

يت ركعتـني، وال مـشيت باملزدلفـة، وال فام مررت بـالعلمني، وال صـلّ : قال
 . مررت باملشعر احلرامرفعت منها احلىص، وال

 منى ورميت اجلمرة، وحلقت رأسك، وذبحت هـديك، َت وصلْ :  قال له ثمّ 
  يت يف مــسجد اخليــف، ورجعــت إىل مكــة، وطفــت طــواف اإلفاضــة؟وصــلّ 
 .نعم: قال
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)٢٢٧( 

 فنويت عندما وصلت منى، ورميت اجلامر، أنك بلغت إىل مطلبك، وقد :قال
 .ال: قىض ربك لك كل حاجتك؟ قال

اجلامر، نويت أنك رميت عـدوك إبلـيس وغـضبته بـتامم  ا رميتفعندم: قال
 .ال: حجك النفيس؟ قال

 ومن تبعة بني ،فعندما حلقت رأسك، نويت أنك تطهرت من األدناس: قال
 .ال: آدم، وخرجت من الذنوب كام ولدتك أمك؟ قال

  وجـّل عـزّ  اهللا  فعندما صليت يف مسجد اخليف، نويت أنـك ال ختـاف إّال :قال
 .ال: ؟ قالتعاىل رمحة اهللا  وال ترجو إّال وذنبك،
كت بـه فعندما ذبحت هديك، نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بام متّس : قال

 بذبح ولده وثمـرة فـؤاده عليه السالممن حقيقة الورع، وأنك اتبعت سنة إبراهيم 
 .ال:  ملن خلفه؟ قالتعاىلبه إىل اهللا رَّ ته ملن بعده، وقَ  سنّ ١ورحيان قلبه، وحاجه

فعندما رجعت إىل مكة وطفت طواف اإلفاضة، نويت أنك أفضت من : قال
بـت إىل يت فرائضه، وتقرّ ه، وأدّ دّ وُ  ورجعت إىل طاعته، ومتسكت بِ تعـاىلرمحة اهللا 

 .ال: ؟ قالتعاىلاهللا 
 منـى، وال رميـت اجلـامر، وال فـام وصـلَت : عليه الـسالمقال له زين العابدين 

فـت يت يف مـسجد اخليـف، وال طُ ال صـلّ كك، وُس حلقت رأسك، وال أديت نُ 
 . فإنك مل حتج، ارجعْ بتطواف اإلفاضة، وال تقرّ 

                                                 
 .<وأحيى>: ـ هامش املستدرك ـ ولعله< وأحييت>وط، والظاهر أن صوابه كذا يف املخط.  ١
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)٢٢٨( 

 من قابـل م حتى حّج طه يف حجه، وما زال يتعلّ فطفق الشبيل يبكي عىل ما فرّ 
 .، انتهى١<بمعرفة ويقني
< ارجع فإنك مل حتج>:  عند قوله لهعليه السالمالظاهر أّن نظر اإلمام : مالحظة

ل حقيقة احلج الذي ترتتب عليه اآلثار العظيمـة والثمـرات اجلـسيمة اّنه مل حيّص 
واألجر اجلزيل، وإّال فإّنه قد أتـى بـاحلج الظـاهري الـذي يـؤّدى بـه الواجـب 

 .ويسقط معه التكليف
 قلبك دفجرّ  احلج أردت إذا>: عليه السالم رواية اإلمام الصادق :الرواية الثانية

 ،]خالقـك[خالقهـا  إىل كلهـا أمـورك ضوّ وف ،وحجاب شاغل كّل  من تعـاىل هللا
 وحكمه لقضائه موسلّ  ،وسكناتك حركاتك ]من يظهر ما[ مجيع يف عليه لوتوكّ 

 جهـة مـن تلزمـك حقـوٍق  مـن واخـرج واخللق، والراحة الدنيا وودع ،قدره و
 وشــبابك وقوتــك ،وأصــحابك وراحلتــك زادك عــىل تعتمــد وال ،املخلــوقني

 .ووباالً  اً عدوّ  ذلك يصري أن خمافة ،ومالك
وبـاالً  عليـه صريه] يشٍء سواه[ سواهما  عىل واعتمد اهللا رىضفإّن من اّدعى 

 اهللا بعصمة إّال  حدأل وال حيلة وال قوة له ليس أنه ليعلم ،]ووباالً  عدواً [وعدوًا 
 أوقات وراع ،الصحبة وأحسن ،الرجوع يرجو ال من استعداد استعدَّ ف ،وتوفيقه
 ،واالحـتامل األدب مـن عليـك جيب وما ،وآله عليه اهللا صّىل  هنبيّ  وسنن اهللا فرائض
 .األوقات  دوام  عىل  الزاد  وإيثار  ،]السخاء[وة والسخا الشفقة و والشكر والصرب

                                                 
 .١١٧٧٠ ح١٦٦: ١٠مستدرك الوسائل .  ١
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)٢٢٩( 

 والـصفا الـصدق كـسوة والـبس ،ذنوبـك اخلالـصة التوبـة بـامء اغـسل ثمّ 
 ،اهللا ذكـر مـن يمنعـك يشء كـل نمـ وأحرم ،واخلشوع واخلضوع ،]ءوالصفا[

 عـزّ [ هللا زاكيـة خالـصة صـافيةصادقة  إجابة بمعنى ولبِّ  ،طاعته نع وحيجبك
 حـول املالئكـة مـع بقلبـك ْف وطُ  ،الوثقى بالعروة متمسكاً  ،دعوتك يف ]وجّل 

 ،هـواك مـن هربـاً  وهروْل  ،البيت حول بنفسك املسلمني مع كطوافك ،العرش
 إىل بخروجـك تـكوزّال  غفلتـك نم واخرْج  وقوتك، حولك ]مجيع[ من أوترب
 دوجـدّ  بعرفـات، باخلطايـا واعرتف تستحقه، وال لك حيّل  ال ما تتمنَّ  وال ،منى

 بروحك واصعد ،بمزدلفة قهواتّ  ]اهللا إىل[إليه  ْب وتقرّ  ،بوحدانيته اهللا عند عهدك
 عنـدعنـك  والطمـع ىاهلـو حنجـرة واذبح ،اجلبل إىل بصعودك عىلاأل املأل إىل

 رمـي عنـد ]الذميمـة فعـالواأل[ ،ةوالدناء واخلساسة الشهوات وارمِ  ،الذبيحة
 اهللا أمـان يف وادخـل ،شعرك بحلق والباطنة الظاهرة العيوب واحلق ،اجلمرات
ودخـول  احلـرم ]بـدخولك[بـدخول  مـرادك متابعة من وكالءته وسرته وكنفه

 واسـتلم ،وسـلطانه جالله ومعرفة ،صاحبه لتعظيم متحققاً  ]البيت وزر[البيت 
 بطـواف سـواه ما ]وودع[ودع  ته،لعزّ  وخضوعاً  ،بقسمته ]رضاء[رًىض  احلجر
 ،الصفا عىل بوقوفك تلقاه يوم ]اهللا للقاء[للقائه  كوّرس  روحك واصف ،الوداع
 رشط عـىل واسـتقم ،املـروة عند ]أوصافك[ نقياً  اهللا من ]ةمروَّ  ذا[بمرأى  وكن

 وأوجبـت ،ربك مع ]به عاهدت[عوهدت به  الذي عهدك ووفاءهذه،  حجتك
 .القيامة ميو إىل له
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)٢٣٠( 

 مجيـع مـن خيـصه ومل] مل يفـرتض احلـج[ احلـج يفرض مل تعاىل اهللا بأن واعلم
ِ {: تعاىل بقوله نفسه إىل باإلضافة الطاعات َلَى وَِهللا  َيْتِ  حِج   الن اسِ  ع ْب ِ   ال َ   مَن  اسْتَطاع

 ِ َيْه ِل  مـا بترتي عىل املناسك خالل يف ةسنّ  وآله عليه اهللا صّىل  نبيه رشع وال ،١}سَبيالً  إ
 بيـان وفـصل والقيامة والبعث والقرب املوت إىل واإلشارة لالستعداد إّال  ،رشعه

 أهلهـا النـار ودخـول ،أهلهـا اجلنـة] الـدخول يف[ دخول من ]السابقة[السبق 
 .٢<النهى وأويل األلباب ألويل آخرها إىل أوهلا من احلج مناسك بمشاهدة

 أرساره يرسين أن ان احلج وتبين إىل حقيقةان تشريتنيلوبعد هاتني الروايتني ال
ام نقله بعض أهل الفضل عن قول الشاعر الزاهد يف طريقه إىل احلج مشريًا بأمتثل 

 : بقولهسبحانه وتعاىلخماطبًا املوىل يف أبيات شعره إىل أرسار وحقائق أفعال احلج 
  إليــك قــصدي ال للبيــت واألثـــرِ 

 

  وال طــــوايف بأركــــان وال َحَجــــرِ  
 

  ا يل حـني أعــربهصـفاء دمعـي الـصف
 

ــِرص   ــن الب ــربٌة جتــري م ــي ع   وزمزم
 

  عرفـــانكم عرفـــايت إذ ُمنـــاَي ِمنـــًى 
 

ــذر  ــاخلوف واحل ــة ب ــوقفي وقف   وم
 

  ومسجد اخليف خويف مـن تباعـدكم
 

  واهلدُي جسمي الذي ُيغني عن اجلزر 
 

  زادي رجائي لكم والـشوق راحلتـي
 

  واملــاء مــن عــربايت واهلــوى ســفري 
 

 يف حديث يبـني فيـه علـل بعـض عليه السالمإلمام الرضا عن ا: الرواية الثالثة
 وطلب وجـّل  عزّ  اهللا إىل الوفادة ةلعلّ : قيل باحلج؟ رمِ أُ  مَ فلِ : قال نإف>: أفعال احلج

                                                 
 .٩٧سورة آل عمران، اآلية .  ١

 عـن مـصباح ١١٧٧١ رقـم ٦مستدرك الوسائل، باب نوادر ما يتعلق بأبواب العود إىل منى ب.  ٢
 .٣١٦: ٣ت ، جامع السعادا١ ح١٢٤: ٩٦الرشيعة، بحار األنوار 
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)٢٣١( 

 مـع يـستقبل، ملا مستأنفاً  مىض اممّ  تائباً  العبد، اقرتف ما كّل  من واخلروج الزيادة،
 والولـد، األهـل عـن تغالواالشـ ،األبـدان وتعـب ،األموال إخراج من فيه ما

 مـع ،دائـامً  عليـه ذلك ثابتاً  والربد، احلرّ  يف شاخصاً  ات،اللذّ  عن األنفس وحظر
 رشق يف املنـافع مـن اخللـق جلميع ذلك يف ما مع ل،والتذلّ  واالستكانة اخلضوع
 تـاجر بـني مـن ،حيـّج  ال وممـن ّج حيـ نممّـ ،والبحر الربّ  يف ومن ،وغرهبا األرض
 أهـل حـوائج وقضاء وفقري، ومكار ،ومسكني وكاسب ،ومشرت وبائع ،وجالب
 أخبـار ونقل هالتفقّ  من فيه ما مع ،فيها االجتامع هلم املمكن املواضع يف األطراف
َلَوْال{: وجّل  عزّ  اهللا قال كام ،وناحية صقع كل إىل السالم عليهم األئمة َ  ف ْ  نَفَر  ُ    مِـن

ْ  فِرْقَةٍ  هُوا طا ِفَةٌ  مِنْهُم َتَفَق  ِي ِ  يفِ  ل ين ُنْـذِرُوا الـد  ِي َل ْ  و ْ  رَجَعُـوا إِذا قَـوْمَهُم ِلَـيْهِم ْ  إ  لَعَل هُـم
ِيَشْهَدُوا{و١} يَحْذَرُون َ  ل ْ  مَنافِع  .٢}لَهُم
 وجـّل  عـزّ  اهللا نّ أل: قيـل ذلـك؟ من أكثر ال واحدة بحجة أمروا مَ فلِ : قال نإف
ْ  فَمَا{ :وجـّل  عزّ  قال كام ةً قوّ  القوم أدنى عىل الفرائض وضع َ اس َيْسَر َ  ت ِ  مِن   ٣}الْهَدْي
 عـىل وضـعت إنام الفرايض رئسا وكذلك والضعيف، القوي له ليسع شاة يعني
 بعـد رغـب ثمّ  ،واحداً  املفروض احلج الفرائض تلك من وكان ،قوةً  القوم أدنى
يأتون باحلج عىل سـبيل االسـتحباب  أي بقدر طاقتهم< طاقتهم بقدر ةالقوّ  أهل

 .ال الوجوب
                                                 

 .١٢٢سورة التوبة، اآلية .  ١

 .٢٨سورة احلج، اآلية .  ٢

 .١٩٦سورة البقرة، اآلية .  ٣
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)٢٣٢( 

 ،ورمحـة ربكـم من ختفيف ذلك: قيل احلج، إىل بالتمتع أمروا فلم: قال فإن>
 <الفـساد علـيهم فيدخل عليهم، ذلك يطول وال إحرامهم من الناس يسلم نأل

 والعمـرة احلـج يكـون نوأل>أي بفعل أحد حمرمات اإلحرام بسبب طول مدته 
 رةالعمـ مـن مفرداً  احلج يكون نوأل تبطل، وال العمرة تعطل فال ،مجيعاً  واجبني
 .١<الخ احلديث. .. ومتيز فصل بينهام ويكون

 صّىل اهللا عليه وآلهأتى النبّي :  قالعليه السالم روي عن أيب عبداهللا :الرواية الرابعة
رجالن، رجل من ثقيف ورجل من األنصار يسأالنه، وكـان سـؤال األنـصاري 

: فقـال أتك؟بد شئَت  وإن سألتني شئت إن>: صّىل اهللا عليه وآله قال له النبّي حيث
 ،الطـواف وعن احلج، عن تسأل جئَت : قال .تبدأين وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول يا

 قـال عرفـة؟ ويوم ،الرأس وحلق ،اجلامر ورمي ،واملروة الصفا بني السعي وعن
 .باحلق بعثك والذي إي: الرجل
 تـضع الو حسنة، به لك اهللا كتب إّال  خفاً  ناقتك ترفع ال: صّىل اهللا عليه وآله قال

 كام يكينقّ  واملروة الصفا بني والسعي البيت وطواف سيئة، عنك به حطّ  إّال  اً خفّ 
 بكـّل  الـرأس حلـق و القيامة، يوم ذخرٌ  اجلامر ورمي الذنوب، من كأمّ  ولدتك
 أحـرضت فلـو ،املالئكـة بـك اهللا يبـاهي عرفـة ويـوم القيامـة، يـوم نور شعرة

فإّنـه [ ذابـهأ ذنوبـاً  العـامل وأيـام السامء وقطر عالج برمل اليوم ذلك] حرضت[
 .اليوم ذلك] تبّت 

                                                 
 .٢٤ ح٤٠: ٩٦ عنه بحار األنوار ١٢٦: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١
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)٢٣٣( 

 يـصيل ثـمّ  ،رَجـاحلَ  يـستلم ثم يتوضأ عبد من ليس إنه: صّىل اهللا عليه وآلـه وقال
 ثـمّ  ،اهللا فيحمـد الكعبة باب عىل يده فيضع يرجع ثم ،إبراهيم مقام عند ركعتني

 .١<اهللا شاء إن أعطاه إّال  شيئاً  اهللا يسأل ال
 ملـا وتعـاىل تبـارك اهللا إنّ >:  قالعليه السالم روي عن أيب عبداهللا :سةالرواية اخلام

 يـا عليـك الـسالم: له فقال جربئيل إليه أرسل الـسالم عليه آدم عىل يتوب أن أراد
 إليـك بعثنـي وتعـاىل تبـارك اهللا إنّ  ،خطيئتـه عـن التائـب تـه،بليّ  عىل الصابر ،آدم

 بـه وانطلـق بيده جربئيُل  وأخذ ا،هب عليك يتوب أن يريد التي املناسك ألعلمك
 حيث برجلك خطّ  :جربئيل له فقال السامء، من غاممة عليه فنزل البيت أتى حتى

 .الغامم هذا كأظلّ 
 مـا بعـد احلرم وخطَّ  ه،وخطَّ  منى، موضع فأراه منى به أتى حتى به انطلق ثم

 .البيت مكان خطّ 
 الـشمس غربـت إذا :لـه وقـال ،فاملعـرّ  عىل فأقامه عرفات إىل به انطلق ثم

 عليه آدم نّ أل ،فاملعرّ  يسمّ  ولذلك ،آدم ذلك ففعل .مرات سبع بذنبك فاعرتف
 اعـرتف كام بذنوهبم يعرتفون ولده يف سنة ذلك فجعل بذنبه، عليه اعرتف السالم
 .آدم أبوهم سأهلا كام التوبة وجّل  عزّ  اهللا ويسألون ،أبوهم
 يكـّرب  أن فـأمره ،الـسبعة جلبالا عىل فمرّ  عرفات من فأفاض جربئيل أمره ثم
 .آدم ذلك ففعل تكبريات جبل كل عىل

                                                 
 عن تفسري العيايش، مع تغيري بسيط يف ٤٢ ح١٤ ـ  ١٣: ٩٦، بحار األنوار ٣٧ ح٢٦١: ٤الكايف .  ١

 .األلفاظ
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)٢٣٤( 

 صـالة وبـني املغـرب صـالة بـني فيها فجمع الليل ثلث عُمجَ  إىل به انتهى ثم
 ،الـصالتني بني فيها مجع الـسالم عليه آدم نّ أل عاً ُمجَ  يتسمّ  فلذلك ،اآلخرة العشاء
لعّلـه < ينـبطح أن أمـره ثمّ  املوضع، ذلك يف الليل ثلث الليلة تلك العتمة فوقت

 .الصبح انفجر حتى فتبطح مجع بطحاء يف>االستلقاء لالسرتاحة والنوم 
 يعـرتف أن الشمس طلعت إذا وأمره ،عُمج  جبل اجلبل عىل يصعد أن أمره ثمّ 
 آدم ذلك ففعل ،مرات سبع واملغفرة التوبة وجـّل  عزّ  اهللا ويسأل ،مرات سبع بذنبه
 عرفات يدرك مل فمن ولده، يف ةنّ ُس  ليكون اعرتافني لعِ ُج  وإنام جربئيل، أمره كام

 .بحجه وىف فقد عاً ُمج  وأدرك
 يف ركعتـني يـصّيل  أن فـأمره ،ضـحى منـى فبلغ منى إىل مجع من آدم فأفاض

 أنّ  ويعلـم ،منـه اهللا لليتقبّ  قرباناً  وجّل  عزّ  اهللا إىل بيقرّ  أن أمره ثمّ  ،منى مسجد
 قربانـاً  الـسالم عليـه آدم بفقـرّ  ،بالقربـان ولـده يف سنةً  ويكون ،عليه تاب قد اهللا

 .آدم قربان فقبضت السامء من ناراً  وجّل  عزّ  اهللا وأرسل قربانه، منه اهللا لفتقبّ 
 التـي املناسـك مـكعلّ  إذ إليك أحسن قد وتعاىل تبارك اهللا إنّ : جربئيل له فقال

 قربانـك، قبل ذإ وجّل  عزّ  هللا تواضعاً  رأسك فاحلق ،قربانك لبوق هبا عليك تاب
 .وتعاىل تبارك هللا تواضعاً  رأسه آدم فحلق
 عند إبليس له فعرض ،البيت إىل به فانطلق آدم بيد السالم عليه جربئيل أخذ ثم
 وكـّرب  ،حصيات بسبع ارمه آدم يا: جربئيل قال تريد؟ أين آدم يا: له فقال اجلمرة

 .بليسإ فذهب جربئيل أمره كام آدم ذلك ففعل ،تكبرية حصاة كل مع
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)٢٣٥( 

 إبلـيس لـه فعرض اجلمرة إىل به فانطلق ،الثاين اليوم يف بيده جربئيل أخذ ثم
 آدم ذلك ففعل ،تكبرية حصاة كل مع وكّرب  حصيات بسبع ارمه: جربئيل له فقال

 .إبليس فذهب
: جربئيـل لـه فقـال تريد؟ أين آدم يا: له فقال الثالثة اجلمرة عند له عرض ثم
 .إبليس فذهب آدم ذلك ففعل تكبرية، حصاة كل مع وكرب حصيات بسبع ارمه
 بعـد تراه لن إنك: جربئيل له فقال) والرابع الثالث اليوم يف به ذلك فعل ثمّ (

 .أبداً  هذا مقامك
 ،آدم ذلـك ففعـل ،مرات سبع بالبيت يطوف أن فأمره البيت إىل به انطلق ثم
 لـك توحّلـ ،توبتـك وقبـل ،لـك غفـر قـد وتعاىل تبارك اهللا إنّ : جربئيل له فقال

 .١<زوجتك
 وهناك روايـات أخـرى تبـني بعـض أرسار ،كتفي هبذا املقدار من الرواياتأ

طالع عليها يف املـصادر ات مناسكه يمكن للقارئ الكريم االاحلج وعلل ترشيع
 .املذكورة

واجلدير بالذكر أّن الواجبات املتقدمة لإلحرام وحمرماته والطـواف وركعتـي 
اء وركعتيه هـي نفـسها جتـري يف أعـامل العمـرة الطواف والسعي وطواف النس

املفــردة ملــن أراد أن يــذهب ألداء العمــرة يف شــهر رجــب أو شــهر رمــضان أو 
والعمرة املفردة املبينة سـابقًا، ، مع مالحظة االختالفات بني عمرة التمتع غريمها

                                                 
 .٥ ح٢٩: ٩٦بحار األنوار .  ١
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)٢٣٦( 

ويبقى يل أن أبني باختصار مستحبات هذه األعامل ومكروهاهتا ملن أراد أن يتمم 
 .واجبات حجه أو عمرته بأداء املستحبات وترك املكروهات

وألجل أن ال ختتلط األعامل عىل الذاهبني ألداء العمرة املفـردة فقـط، وبنـاء 
رة املفـردة، مـعأعـامل ال فإين أدرج فيام يـيل خالصـة ،عىل طلب بعض اإلخوان

األعامل ذكر  ليسهل عىل الذاهبني للعمرة املفردة تطبيقها، وإن التكرار إذا وقع يف
ال ضري فيه لتسهيل األمر عىل زوار بيت اهللا احلرام والنبي الكريم وأهـل البيـت 

 : ألداء العمرة املفردة، وهي كام ييلصلوات اهللا عليهم



)٢٣٧( 

 
 
 

  خالصة أعمال العمرة املفردة: األمر السادس
العمرة املفردة وهي واجبة عىل كّل من يريـد أن يـدخل مّكـة، فإّنـه ال جيـوز 

 .خول فيها إّال حمرماً الد
ويستثنى من ذلك من يتكرر منـه الـدخول واخلـروج كاحلطـاب واحلـشاش 

أو البنائية أو البضائع من خارج مّكة إليها، وُيلحق هبم ومن جيلب املواد الغذائية 
من يتكرر منه الدخول واخلروج كالسائق الذي ينقل املسافرين عىل رأي مجع من 

مّكة بعـد إمتامـه أعـامل احلـج أو أعـامل العمـرة  وكذلك من خرج من .الفقهاء
املفردة، فإّنه جيوز له العود إليها بدون إحرام قبل ميض الشهر الـذي أّدى نـسكه 

 .فيه
 واجبات العمرة املفردة

 من أحد املواقيت املتقدم ذكرها، إّال من كان من أهل مّكة، أو اإلحرام: أوالً 
 .عيم مثالً كان فيها فيحرم هلا من أدنى احلل كالتن

 :وواجبات اإلحرام ثالثة
   ـ لبس ثويب اإلحرام، بعد التجـرد عـن املالبـس التـي حيـرم عـىل املحـرم١

  الــذي يعتــرب أن يــسرت بــني الــّرسة إىل الركبــة،: لبــسها كــاملخيط، ومهــا املئــزر
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)٢٣٨( 

 .الذي يعترب أن يسرت املنكبني: والرداء
، وال متنجـسني ويشرتط أن ال يكونا خميطني للرجـال فقـط، وال مغـصوبني

بنجاسة غري معفو عنها يف الصالة، وال خفيفني حيكيان البرشة، وال مـن احلريـر 
 .اخلالص، وال من اجللد، وال من املذّهب، وال ممّا ال يؤكل حلمه

 ،بأن ينوي يف قلبه العمل ويـشرتط فيـه قـصد القربـة إىل اهللا تعـاىل:  ـ النّية٢
ـ ألّنه الفرد الغالـب يف الـذاهبني للعمـرة   استحباباً أحرم للعمرة املفردة>: وهي

ــ ) حسب حاالت املكلف وسأقتـرص عـىل اسـتحباباً (املفردة أو وجوبًا أو نيابة 
ويستحب التلفظ هبا، وأن ينوي االجتناب عن مجيع حمرمات . <قربة إىل اهللا تعاىل
 .اإلحرام اآلتية

< لـك لبيـكلّبيـك اللهـّم لبيـك، لبيـك ال رشيـك >: بأن يقـول:  ـ التلبية٣
 .<إّن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيك>: ويستحب إضافة

وبالنية والتلبية يتحّقق اإلحرام، وحترم حينئذ عىل املحـرم حمرمـات اإلحـرام 
 :اآلتية
 جمامعة النساء. ٢      الصيد الربّي . ١
 ملس املرأة بشهوة. ٤      تقبيل النساء. ٣
 بة املرأةمالع. ٦    النظر إىل املرأة بشهوة. ٥
 عقد النكاح لنفسه أو لغريه. ٨       االستمناء. ٧
 لبس املخيط للرجال. ١٠      استعامل الطيب. ٩
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)٢٣٩( 

 النظر يف املرآة للزينة. ١٢      االكتحال. ١١
 الكذب والسب. ١٤  لبس اخلف واجلورب للرجال. ١٣
 قتل هوام اجلسد. ١٦  ال واهللا، وبىل واهللا: اجلدال بقول. ١٥
 االّدهان لغري رضورة. ١٨        التزّين. ١٧
 سرت الرأس للرجال. ٢٠    إزالة الشعر عن البدن. ١٩
 التظليل للرجال. ٢٢    سرت الوجه للنساء. ٢١
 تقليم األظافر. ٢٤    إخراج الدم من البدن. ٢٣
 محل السالح. ٢٦      قلع السن. ٢٥

ومن أراد التفصيل يف هـذه املحرمـات، ويف بقّيـة واجبـات العمـرة املفـردة 
 املناسك كّل مكّلف حسب تقليده، واملناسك ال يستغني عنها كّل حاّج فلرياجع
 .ومعتمر

 : مستحبات اإلحرام
وهي واملستحبات اآلتية واملكروهات تعـّم احلـاج واملعتمـر لعمـرة التمتـع 

 :واملعتمر للعمرة املفردة
 .تنظيف اجلسد قبل اإلحرام. ١
 .تقليم األظفار قبل اإلحرام. ٢
 .بل اإلحراماألخذ للشارب ق. ٣
 .إزالة الشعر من اإلبطني والعانة قبل اإلحرام. ٤
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)٢٤٠( 

 .ترسيح شعر الرأس واللحية قبل شهر واحد من العمرة. ٥
الغسل لإلحرام يف امليقات قبل اإلحرام، ويصح مـن احلـائض والنفـساء . ٦
 .أيضاً 
 .أن يدعو عند الغسل باملأثور، كام يف املناسك. ٧
 .حرام باملأثور، كام يف املناسكأن يدعو عند لبس ثويب اإل. ٨
 .أن يكون ثوبا اإلحرام من القطن، وأفضله األبيض. ٩
رفع الصوت بالتلبية للرجال، وتكرارها حال اإلحرام و عند اليقظة من . ١٠

النوم، وبعد كّل صالة، وعند كّل علوٍّ وهبوط، وعند الركوب والنـزول، وعنـد 
 .مالقات الراكبني، ويف األسحار

 . كام يف املناسك،اء عند التلبية باملأثورالدع. ١١
إن أمكن، وإّال فبعد فريضة أخرى، أن يكون اإلحرام بعد فريضة الظهر . ١٢

أو بعد ركعتني، واألفضل ست ركعات من النوافل ويقرأ فيهـا باملـأثور، كـام يف 
 .املناسك
 .التلفظ بنية اإلحرام ـ كام تقّدم ـ مقارنًا للتلبية. ١٣

 :راممكروهات اإلح
 .اإلحرام يف ثوب أسود. ١
 .النوم عىل الفراش األصفر، وعىل الوسادة الصفراء. ٢
 .اإلحرام يف ثياٍب وسخة، ولو توسخت حال اإلحرام فال بأس بتبديلها. ٣
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)٢٤١( 

 .اإلحرام يف ثياب خمططة. ٤
 .استعامل احلنّاء قبل اإلحرام إذا بقي أثره وقت اإلحرام. ٥
 .دخول احلامم. ٦
 .املحرم جسدهأن يدّلك . ٧
 .لبيك يا فالن: تلبية من يناديه بقول. ٨

هـو الطـواف حـول الكعبـة املفـردة  الواجب الثاين للعمـرة الطواف،: ثانياً 
 .املرشفة سبعة أشواط

 :واجبات الطواف ورشائطه
أطـوف >: بأن يقصد يف قلبه العمل ويعترب فيها قصد القربـة، وهـي: النية. ١

 ويستحب ،< املفردة استحبابًا قربة إىل اهللا تعاىلحول البيت سبعة أشواط للعمرة
 .التلّفظ هبا

 .االبتداء من احلجر األسود، واالنتهاء به يف كّل شوط. ٢
 .الطهارة من احلدثني األكرب واألصغر. ٣
 البـدن واللبـاس مـن النجاسـة اخلبثيـة، عـىل تفـصيل مـذكور يف ةطهار. ٤

 .املناسك
 .اخلتان للرجال. ٥
أثناء الطواف، فلو طاف عاريًا بطل طوافه بقطـع النظـر عـن سرت العورة . ٦

 .كشف العورةحرمة 



 حملات يف أهم العبادات

)٢٤٢( 

 .جعل الكعبة املرشفة عىل يسار املكلف أثناء الطواف بالشكل املتعارف. ٧
إدخال ِحجر إسامعيل يف الطواف، بمعنـى أن يطـوف حـول اِحلجـر وال . ٨

 .يدخل فيه
 أطرافها بأن ال يكون خروج الطائف عن الكعبة وعن الشاذروان الذي يف. ٩

 . يف الكعبة أو فوق الشاذروانجزء من بدنه داخالً 
 .ط عرفاً اشوتوايل األ. ١٠
 .ضبط عدد األشواط، فإذا شّك يف عددها يف األثناء بطل الطواف. ١١
، ويبطـل الطـواف ةسبعة، فال ُجيـزئ األقـل مـن الـسبعكون األشواط . ١٢

 . عمداً ةبالزيادة عىل السبع
ن الطواف بنفسه مشيًا عىل قدميه أو راكبًا عـىل دابـة، فـإن مل يشرتط كو. ١٣

يتمكن ملرض أو عذر آخر لزمته االستعانة بالغري ولو بأن يطوف راكبًا عىل مـتن 
 .رجل آخر، وإذا مل يتمكن لزمته االستنابة

 :مستحبات الطواف وآدابه
 .سك كام يف املنا،قراءة األدعية املأثورة يف الطواف وعند األركان. ١
التوقف يف املستجار، وهو مؤخر الكعبة خلف باهبا، وبسط اليـدين عـىل . ٢

 .جدار الكعبة، وإلصاق البدن واخلد به
 .قراءة األدعية املأثورة عند املستجار، كام يف املناسك. ٣
 .اإلقرار بالذنوب يف املستجار. ٤
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)٢٤٣( 

يف  كـام ،استالم احلجـر األسـود يف كـّل شـوط، والـدعاء عنـده باملـأثور. ٥
 .املناسك
 .استالم األركان كّلها يف كّل شوط. ٦

 ركعتا الطواف: ثالثاً 
 وهـي ركعتـان ،الواجب الثالث من واجبات العمرة الفردة ركعتـا الطـواف

ري فـيهام بـني اجلهـر خيـ عقيب الطواف بدون فـصل بيـنهام معتـّد بـه، اميؤتى هب
 .واإلخفات

أصـّيل >: ، وهـيتعاىل إىل اهللا  القربةام ويشرتط فيه، النية بقصدمهااموجيب فيه
 ويستحب التلفظ هبا، ،<تعاىلالطواف للعمرة املفردة استحبابًا قربة إىل اهللا ركعتي 

 خلف املقام مهام أمكن، وإّال عليه الـسالم قريبًا من مقام إبراهيم اموجيب اإلتيان هب
 .يمففي أّي مكان من املسجد احلرام مراعيًا األقرب فاألقرب إىل مقام إبراه

 بنفس املكلف مع التمكن، وإن مل يتمكن فيـستنيب اموجيب االستقالل بأدائه
 . ويشرتط فيهام كّل ما يشرتط يف صالة الفريضة من الرشوط.امهل

 :مستحبات صالة الطواف وآداهبا
 .قراءة سورة التوحيد يف الركعة األوىل وسورة اجلحد يف الركعة الثانية. ١
 .، والصالة عىل حممد وآل حممد بعد الفراغ منهاتعاىلاحلمد والثناء عىل اهللا . ٢
 . أن يتقبل منهسبحانهالطلب من اهللا . ٣
 . كام يف املناسك،السجود بعد الصالة والدعاء باملأثور. ٤
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)٢٤٤( 

 .الرشب من ماء زمزم بعد الصالة وقبل اخلروج إىل السعي. ٥
 .الدعاء باملأثور عند الرشب، كام يف املناسك. ٦
زم عىل رأسه وظهره وبطنه، والدعاء باملأثور عند الصب، كام صب ماء زم. ٧

 .يف املناسك
 .إتيان احلجر األسود ومنه يذهب إىل الصفا للسعي. ٨

 السعي: رابعاً 
 ،الواجب الرابع من واجبات العمرة املفردة هو الـسعي بـني الـصفا واملـروة

 :وواجباته ورشائطه كام ييل
أسـعى >: ، وهـيتعـاىل قصد القربة إىل اهللا  ويعترب فيها،النية بقصد العمل. ١

 ،<تعـاىلبني الصفا واملروة سبعة أشـواط للعمـرة املفـردة اسـتحبابًا قربـة إىل اهللا 
 .ويستحب التلفظ هبا

د صـالة الطـواف يف نفـس اليـوم الـذي أّدى فيـه الطـواف عـأن يكون ب. ٢
 .وصالته
خلبـث، فلـو سـعى ال يعترب فيه سرت العورة، وال الطهارة من احلـدث أو ا. ٣

عاريًا أو مع احلدث أو اخلبث صّح سعيه، بقطـع النظـر عـن حرمـة عـدم سـرت 
 .العورة
االبتداء من أول جـزء مـن الـصفا، والـذهاب إىل املـروة فيكـون شـوطًا . ٤

 .واحداً 
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)٢٤٥( 

 .االبتداء من املروة راجعًا إىل الصفا إىل أن يصل إليه، فيكون شوطًا ثانياً . ٥
 . الشوط السابع يكون يف املروةختم السعي يف هناية. ٦
 .املواالة بني األشواط بدون فصل معتد به بينها عىل األحوط وجوباً . ٧
 .أن يكون الذهاب واإلياب بني الصفا واملروة يف الطريق املتعارف بينهام. ٨
ذهاب إليهـا، كـام جيـب اسـتقبال الـصفا عنـد الجيب استقبال املروة عند . ٩

اللتفات إىل اليمني أو اليسار أو اخللـف عنـد الـذهاب الرجوع إليه، وال بأس با
 .واإلياب
األحوط ترك اجللوس فيام بني الصفا واملروة أثناء السعي، وال مانع مـن . ١٠

 .اجللوس عىل الصفا أو عىل املروة بني األشواط لالسرتاحة
جيب االقتصار يف السعي عىل الـسبعة أشـواط بـدون نقـصان أو زيـادة . ١١
 .عمدية
وجوب ضبط عدد األشواط كام يف الطواف، فإّن الشك يف عددها أثنـاء . ١٢
 .مبطل للسعيالسعي 
 فيجـوز الـسعي عـىل مـتن إنـسان أو ،ال يشرتط االستقالل يف الـسعي. ١٣

 .حيوان أو ما شابه أو جالسًا يف الكريس ذي العجالت ويدفعه شخص آخر
 :مستحبات السعي وآدابه

ل السعي من الباب الـذي يقابـل احلجـر يستحب اخلروج إىل الصفا ألج. ١
 .األسود
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)٢٤٦( 

 .أن يكون اخلروج وامليش إىل الصفا مع سكينة ووقار. ٢
الصعود إىل الصفا قبل ابتداء السعي، والنظر إىل الكعبة الرشيفة بالتوجـه . ٣

 .إىل ركن احلجر األسود
 ، والـصالة عـىل حممـد وآل حممـد، وقـراءةعّز وجـّل احلمد والثناء عىل اهللا . ٤

 . كام يف املناسك،األذكار املأثورة عىل الصفا
 .رفع اليد واإلشارة هبا إىل الكعبة الرشيفة أثناء األذكار املتقدمة. ٥
 .السعي ماشيًا بني الصفا واملروة مع سكينة ووقار. ٦
اهلرولة للرجال فيام بني املنارة األوىل إىل املنارة الثانية أثناء كّل شـوط مـن . ٧

 .السعي
 .وف عىل املروة عند كّل وصول إليها، ويقرأ األذكار املتقدمة عىل الصفاالوق. ٨
ع والبكاء أثناء اهلرولة وأثناء السعي، وأثناء األذكار عىل وأن يتحّىل باخلش. ٩

 .الصفا واملروة
 .وف عىل الصفا واملروة فإّهنا موجبة لزيادة املال والرزققاإلطالة يف الو. ١٠

 قالتقصري أو احلل: خامساً 
ومعنـاه أخـذ يشء . املفردة هو التقصري أو احللقالواجب اخلامس يف العمرة 

من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو حليته أو شاربه، أو حلق الرأس فهو خمـّري 
 .بينهام، وال حلق عىل النساء

 :وواجباته ورشائطه كام ييل
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)٢٤٧( 

أو بعـد حمل التقصري أو احللـق هـو بعـد االنتهـاء مـن الـسعي يف املـروة . ١
 .وحيرم التقصري أو احللق قبل الفراغ من السعي. مفارقتها أو يف املنزل

: ، وهـيعّز وجّل  ويشرتط فيها قصد القربة إىل اهللا ،النية وهي قصد العمل. ٢
 ،<تعـاىل قربـة إىل اهللا حالل مـن العمـرة املفـردة اسـتحباباً لإل) أو أحلق( أقّرص >

 .ويستحب التلّفظ هبا
ري يف الشعر إذا اختاره املكلف بقص الشعر وال يكفي فيـه أن يكون التقص. ٣
 .النتف
ال جيوز للمعتمر املحرم التقصري أو احللق للغـري قبـل تقـصري املكلـف أو . ٤

 .حلقه لنفسه
فإذا قّرص أو حلق املحرم يف العمرة املفردة حّل له مجيع ما كان قد حـرم عليـه 

 للرجل وال الرجـال للمـرأة إّال بعـد  فال حتّل النساء،من جهة إحرامه إّال النساء
 .طوافهام طواف النساء وركعتيهام كام سيأيت

 طواف النساء: سادساً 
الواجب السادس يف العمرة املفردة عىل الرجال والنساء هو طـواف النـساء، 

 .فإذا تركه الرجل حرمت عليه النساء، وإذا تركته املرأة حرم عليها الرجال
واف النساء عن املنوب عنه ال عن نفسه، وجتب فيه والنائب عن الغري يأيت بط

أطوف طـواف النـساء >:  وهيعّز وجّل النية بأن يقصد العمل مع قصد القربة هللا 
 وحملـه بعـد . ويـستحب الـتلفظ هبـا،<تعاىلللعمرة املفردة استحبابًا قربة إىل اهللا 
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)٢٤٨( 

 .السعي والتقصري أو احللق
 قدميه أو راكبًا عىل دابة ملرض أو ومن مل يتمكن من الطواف بنفسه ماشيًا عىل

عذر آخر لزمته االستعانة بالغري ولو بأن يطوف راكبًا عـىل متنـه، وإن مل يـتمكن 
 .لزمته االستنابة فيه، كام تقدم يف طواف العمرة

 ركعتا طواف النساء: سابعاً 
 بعـد امالواجب السابع يف العمرة املفـردة هـو ركعتـا طـواف النـساء، وحملهـ

اء بدون فصل معتّد به بينهام، خمري فيهام بـني اجلهـر واإلخفـات كـام طواف النس
 .تقّدم يف ركعتي طواف العمرة املفردة

أصـيل >: ، وهيعّز وجّل وجتب فيهام النية بقصد العمل مع قصد القربة إىل اهللا 
 ويـستحب ،<تعـاىلركعتي طواف النساء للعمـرة املفـردة اسـتحبابًا قربـة إىل اهللا 

 .التلفظ هبا
واجبات طواف النساء وركعتي طواف النساء وآداهبام كام تقـّدم يف طـواف و

 .، ال فرق بينهامالعمرة املفردة وركعتيه
هذا خمترص أعامل العمرة املفـردة وآداهبـا ومـن أراد التفـصيل فلريجـع كـّل 

 .مكّلف إىل مناسك احلج ملرجع تقليده، واحلمد هللا رّب العاملني



)٢٤٩( 

 
 
 

   زيارة املشاهد املشرفةخامتة يف: بعاألمر السا
 :وفيها مطالب
 فضل زيارة املشاهد املرشفة: املطلب األول

اعلم أهيا القارئ الكريم أّن من متام حّج بيت اهللا احلرام هو التوجه إىل املدينة 
وزيـارهتم . صـلوات اهللا علـيهماملنورة وزيارة النبي األكرم والزهراء وأئمة البقيـع 

 . هلا فضل كبري وثواب جزيلعليهم السالمار وزيارة باقي األئمة األطه
 هإذا حّج أحدكم فليختم حجـ>:  قالعليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق 
 .١<بزيارتنا، ألّن ذلك من متام احلج

 .٢<وا بمّكة واختموا بناؤابد>: ، قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
صـّىل اهللا عليـه ل جلّده رسول اهللا  قاعليه السالماحلسني بن عيل اإلمام وروي عن 

مـن زارين حّيـًا أو ميتـًا أو >: صّىل اهللا عليه وآلهيا أبتاه ما جزاء من زارك؟ قال : وآله
] من[خاك أو زارك كان حّقًا عّيل أن أزوره يوم القيامة فأخّلصه أزار أباك أو زار 

 .٣<ذنوبه
                                                 

 .٧ و١ ح٣٧٤: ٩٦ عنه بحار األنوار ٢٨ ح٢٩٢: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١
 .١٩٣١١ ح٣٢١: ١٤وسائل الشيعة .  ٢
 .١٩٣٣٣ ح٣٢٦: ١٤، وسائل الشيعة ١٤ و١١: ، كامل الزيارات٦٨: اهلداية.  ٣
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)٢٥٠( 

ام عهدًا يف عنق أوليائـه إّن لكّل إم>: ، قالعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 
وشيعته، وإّن من متام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة يف زيارهتم، 

 .١<وتصديقًا بام رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاَءهم يوم القيامة
يـا عـيل، مـن >: عليه الـسالم أّنه قال لعّيل صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن رسول اهللا 

 أو زار ابنيـك يف ، أو زارك يف حياتك أو بعد موتك،مويتد زارين يف حيايت أو بع
 ضمنت له يوم القيامة أن أخّلصه مـن أهواهلـا وشـدائدها ،حياهتام أو بعد موهتام

 .٢<حّتى أصّريه معي يف درجتي
مـن : صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

 .٣<ريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهواهلازارين أو زار أحدًا من ذ
 بام روي عن عليهم السالموأختم حديثي يف فضل زيارة النبي واألئمة األطهار 

 بـأرض نَّ لَ قـتَ لتُ  واهللا>: عليـه الـسالم أّنـه قـال ألمرياملـؤمنني صّىل اهللا عليه وآلهالنبّي 
 وعمرهـا قبورنـا زار ملـن مـا ،اهللا رسـول يـا: قلـت ،]هبـا[فيها  وتدفن العراق

 وتعاهدها؟
 بقاع من بقاعاً  ولدك وقرب قربك جعل] قد[ تعـاىل اهللا إنّ  ،احلسن أبا يا: يل فقال
 مـن وصفوةٍ  خلقه، من نجباءَ  قلوب جعل اهللا نّ إو عرصاهتا، من وعرصة اجلنة،
 كثـرونيُ و قبـوركم، فيعمرون ،]فيكم[ واألذى ةاملذلّ  وحتتمل إليكم، حتنُّ  هعباد

                                                 
 .١٩٣١٤ ح٣٢٢: ١٤وسائل الشيعة .  ١
 .١٩٣٢٥ ح٣٢٨: ١٤ وسائل الشيعة.  ٢
 .١٩٣٣٢ ح٣٣١: ١٤وسائل الشيعة .  ٣
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)٢٥١( 

 املخـصوصون عـيل يـا أولئـك لرسوله، منهم ةومودّ  اهللا، إىل منهم باً رّ تق زيارهتا
 .اجلنة يف غداً ] وجرياين[ زواري هم حويض، الواردونو بشفاعتي،

 بيت بناء عىل داود بن سليامن أعان فكأنام وتعاهدها قبوركم رعمّ  من ،عيل يا
 حجـة بعـد حجـة سـبعني ثـواب] لـه[ ذلـك عـدل قبوركم زار ومن املقدس،

 فأبـْرش  أمـه، ولدتـه كيـوم زيـارتكم مـن يرجع حتى ذنوبه من وخرج سالم،اإل
 ْ  سمعت، أذن وال رأت، عني ال بام العني وقرة النعيم، من وحمبيك كءأوليا وبرشِّ
 قبــوركم ارزوّ  يعــريون النــاس مــن حثالــة ولكــن .بــرش قلــب عــىل خطــر وال

 وال شفاعتي، اهللا أناهلم ال ،أمتي رشار أولئك بزناها، الزانية عّري تُ  كام ]بزيارتكم[
 .١<حويض يردون

 آداب زيارة املشاهد املرشفة: املطلب الثاين
 : لزيارة املشاهد املرشفة أمهها ما ييللقد ذكرت كتب الزيارات آدابًا كثرية

 .والدعاء فيه باملأثور عليهم الصالة والسالملزيارة النبي واألئمة الغسل . ١
 .ألصغرالطهارة من احلدث األكرب وا. ٢
 .ثيابًا طاهرة نظيفة واألفضل أن تكون بيضاءالزائر أن يلبس . ٣
 .أن يقّرص خطاه إذا خرج من بيته قاصدًا املشهد املقّدس. ٤
أن يــسري يف طريقــه إىل املــشهد املقــدس عــىل ســكينة ووقــار وخــضوع . ٥

لئال ينشغل بـام  وأن يطأطئ رأسه فال يلتفت إىل األعىل أو إىل اجلوانب ،وخشوع
                                                 

 .١١٨٨٧ ح٢١٦ ـ ٢١٤: ١٠، مستدرك الوسائل ٤٠٠ ـ ٣٩٩: ٣جامع السعادات .  ١
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)٢٥٢( 

يرى من جانبيه سواء األمور املباحـة أو املحرمـة كـالنظر إىل النـساء األجانـب، 
 .ليكن متوجهًا بكّله إىل املزورو

، عليـه الـسالمأن يتطيب بيشء من الطيب فيام عـدا زيـارة اإلمـام احلـسني . ٦
 .لورود النهي فيها خاصة

تهليــل بالتــسبيح والتحميــد والأن يــشتغل يف طريقــه إىل املــشهد املطّهــر . ٧
 ويكثر من االستغفار والـصالة والتكبري ـ أي باإلكثار من التسبيحات األربعة ـ

 .عىل حمّمد وآله
 ليكـون مـن املتقـني حتـى ، ويصفي حقوق النـاس،أن يتوب قبل الزيارة. ٨

لُ الل  {: ، كام قال اهللا تعـاىلقبوالً عندهمميكون  َتَقَب  ِن ما ي َ ̅هُ مِنَ الْـ̅إ ، ١}مُت قين
 .وات اهللا عليهم وكالؤهوهم صل

 فإّن النبّي وأهل بيتـه صـلوات ،أن يعرف حرمة املزور ومعرفة حّقه عليه. ٩
اهللا عليهم هم وسائط الفيض والنعم اإلهلية عىل اخللق، وإهنم أحياء عند رهبـم، 

 كـام يـشهد ،ينظرون إىل زوارهم ويسمعون سالمهم ويـرّدون علـيهم سـالمهم
 ، ويعرفـون ضـامئرهم ورسائـرهم،ءتـه عنـد البـاببذلك االستئذان املأثور قرا

 .ويستغفرون لذنوهبم، ويشفعون يف حوائجهم
أن يقف عىل باب احلـرم الـرشيف ويـستأذن وجيتهـد لتحـصيل الرّقـة . ١٠

 ويأخذه احلياء بـسبب تقـصريه وجفائـه يف حـق املـزور، ،واخلضوع واالنكسار

                                                 
 .٢٧سورة املائدة، اآلية .  ١
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)٢٥٣( 

 منـه مـن األذى هلـم وعدم تطبيقه لكثري من أوامرهم وتعـاليمهم، وفـيام صـدر
 أّن الزائـر إذا خـشع قلبـه علـيهم الـسالمبسبب ذنوبه ومعاصيه، فقـد ورد عـنهم 

فال ينبغي له أن يـدخل املـشهد ، وإّال  للدخولودمعت عيناه فهو عالمة القبول
ن و فإنه مشهد ال يدخله حتى األنبيـاء واملقّربـ،املقدس إذا مل تظهر عالمة القبول

 .بدون استئذان
يدخل بعد حصول اإلذن بسكينة ووقار مقـدمًا رجلـه اليمنـى عنـد أن . ١١
 كام يصنع عند دخول املساجد واخلـروج ، ورجله اليرسى عند اخلروج،الدخول

 .منها
 والـرشوع يف الزيـارة ،التقرب من الرضيح املقدس والتربك به وتقبيلـه. ١٢

أمامـه  واقفـًا عليـه الـسالمبخشوع وخضوع وحضور قلب وكأنه يـشاهد اإلمـام 
سامعًا كالمه، وأن ال يشغله يشء ممّا يف احلرم مـن املعّلقـات واملجـوهرات عـن 

 .التوجه إىل املزور
 .ينبغي أن تكون الزيارة يف حال القيام احرتامًا للمزور إّال إذا كان معذوراً . ١٣
 . ويرتك غريهاصلوات اهللا عليهمأن يزور بالزيارات املأثورة املروية عنهم . ١٤
 . وهيدهيا إىل املزور،يصّيل بعد الزيارة صالة الزيارة وأقلها ركعتانأن . ١٥
أن يقرأ يف صالة الزيارة سورة يس يف الركعة األوىل وسـورة الـرمحن يف . ١٦

 .الثانية إن مل تكن صالة الزيارة مأثورة عىل صفة خاصة
عممه  ولي،أن يدعو بعد الزيارة باملأثور وبام سنح له من أمور دينه ودنياه. ١٧

 . فإنه أقرب لإلجابة، ويكثر من التوبة واالستغفار له وهلمتللمؤمنني واملؤمنا
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)٢٥٤( 

أن يبدأ بصالة الفريضة قبل الزيارة إذا كان قد حـرض وقتهـا أو أقيمـت . ١٨
 .مجاعة
ّن من آداب الزيـارة قـراءة يشء مـن القـرآن عنـد أ: رمحه اهللاعن الشهيد . ١٩

 .ه للمزورءالرضيح وإهدا
 بـل ،لغو وفضول الكالم والتكّلم بأمور الدنيا يف احلرم الـرشيفترك ال. ٢٠

 .يف كّل زمان ومكان
، إّال ما خرج بالدليل أن ال يرتفع صوته عاليًا بام يزور به احرتامًا للمزور. ٢١

 .كاألذان والصالة عىل حمّمد وآله
أثور أن يودع املزور عند االنتهاء من الزيارة أو عند اخلروج من البلد بامل. ٢٢
 .أو بغريه
إكرام سدنة الروضة الرشيفة وخدمتها بام جتود به النفس فإهنم يتوقعون . ٢٣

 . الزوار ذلكمن
أّن من آداب الزيـارة تعجيـل اخلـروج عنـد قـضاء : رمحه اهللاعن الشهيد . ٢٤

 خـصوصًا يف الزيـارات ، لتعظيم احلرمة وفسح املجال للغـري،الوطر من الزيارة
 .الشوق للعودة وليشتّد ،املزدمحة

هذه أهم اآلداب التي ذكرت لزيارة املشاهد املّرشفة لتكون الزيارة أثقل حينام 
توضع يف ميزان العبد يوم القيامة، وّفقنا اهللا مجيعًا لتحـصيل الزيـارة احلقيقيـة يف 

 . ورىض املزورتعاىلاملشاهد املّرشفة لتنال رضوان اهللا 
 .واحلمد هللا رب العاملني



)٢٥٥( 

 
 
 

  املصادر
 ١٣٩١، انتـشارات فرهومنـد،  للشيخ جواد امللكي التربيزي،أرسار الصالة

 .يرانإق، هتران ـ 
به وعلـق عليـه ، عرّ ) ق١٤١٤ت  ( للسيد اخلميني، املعنوية للصالةداباآل

 ق، ١٤٠٦السيد أمحد الفهري، مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، الطبعـة الثانيـة 
 .بريوت ـ لبنان

 بـن موسـى احلسني بـن بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب للشيخ ، مايلاأل
 األوىل البعثـة، الطبعـة سالمية، مؤسسةاإل الدراسات القمي، حتقيق قسم بابويه
 .يرانإق، قم ـ  ١٤١٧

، )ق ٤٦٠ت (الطـويس  احلـسن بـن حممـد جعفر الطائفة أيب ، لشيخمايلاأل
الثقافـة،  روالنـرش، دا البعثة للطباعة سالمية، مؤسسةاإل الدراسات حتقيق قسم

 .يرانإق، قم ـ  ١٤١٤ األوىل الطبعة
، علـق ) ق١١١٢ت (، للسيد نعمة اهللا املوسـوي اجلزائـري األنوار النعامنية

 .عليه حممدعيل القايض الطباطبائي، مطبعة تربيز
 بـاقر حممـد للمـوىل الـشيخاألطهار،  األئمة أخبار لدرر اجلامعةبحار األنوار 

 .لبنان ـ الوفاء، بريوت  ق، مؤسسة١٤٠٣الثانية  ، الطبعة) ق١١١١ت (املجليس 
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)٢٥٦( 

، )ق ١١٠٧ت (البحـراين  احلـسيني هاشـم ، للسيدالربهان يف تفسري القرآن
 .يرانإالبعثة، قم ـ  مؤسسةنرش  ،سالميةاإل الدراسات حتقيق قسم

 عيل بن احلسن حممد أيب عليهم، للشيخ اهللا صىل الرسول آل  عنحتف العقول
 أكـرب عليه عـيل والتعليق بتصحيحه ، عنى) ق٤ق ( احلراين شعبة بن احلسني بن

 التابعـة جلامعـة سـالمياإل النـرش ق، مؤسـسة ١٤٠٤ الثانيـة الغفاري، الطبعة
  .املرشفة بقم املدرسني

 عبـد بـن العظيم الدين عبد الرشيف، لزكي احلديث  والرتهيب منالرتغيب
الفكـر  ه، دارعـامر حممـد مـصطفى عليـه ، علـق)ق ٦٥٦ت (املنـذري  القوي
 .ق، بريوت ـ لبنان ١٤٠٨والتوزيع،  والنرش للطباعة
 ، التحقيـق) ق٢٦٠ت  (إلمـام العـسكري عليـه الـسالماملنسوب لتفسري ال

 حممـد الـسيد برعايـة ،الرشيف فرجه اهللا عجل املهدى ماماإل مدرسة يف والنرش
 .يرانإق، قم ـ  ١٤٠٩ األوىل األبطحي، الطبعة املوحد باقر

 الـسمرقندي املعـروف السلمي عياش بن مسعود بن عيايش، ملحمدتفسري ال
 املحاليت، تـصدى الرسويل هاشم السيد احلاج صححه ،) ق٣٢٠ت (بالعيايش 

 .يرانإسالمية، طهران ـ اإل العلمية ونرشه املكتبة لطبعه
 ، صـححه)ق ٤ ــ ٣ قرين (القمي إبراهيم بن عيل احلسن ، أليبتفسري القمي

والنـرش، الطبعـة  للطباعـة الكتاب دار اجلزائري، مؤسسة ياملوسو طيب السيد
 .إيران ـ  ق، قم١٤٠٤الثالثة 



 املصادر

)٢٥٧( 

، دار البالغــة ) ق١٢٤٢ت (تفــسري القــرآن الكــريم، للــسيد عبــد اهللا شــّرب 
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤١٢للطباعة والنرش، الطبعة األوىل 

منشورات ، ) ق٦٠٥ت (، لورام بن أيب فراس )جمموعة ورام (تنبيه اخلواطر
 .يرانإمكتبة الفقيه، قم ـ 
 احلـسن بـن حممـد جعفـر أيب الطائفة املقنعة، لشيخ رشح  يفهتذيب األحكام

 اخلرسـان، دار املوسـوي حسن السيد عليه وعلق ، حققه)ق ٤٦٠ت (الطويس 
 .يرانإ، طهران ـ  ش١٣٦٤  الطبعة الثالثةسالمية،اإل الكتب

 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل نبـ حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخالتوحيد
عليـه الـسيد هاشـم احلـسيني الطهـراين،  وعلـق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 .املقدسة قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني منشورات مجاعة
 بـن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخ وعقاب األعاملثواب األعامل

مـد مهـدي اخلرسـان، ، تقـديم الـسيد حم) ق٣٨١ت (القمي  بابويه بن احلسني
 .يرانإ ش، منشورات الريض، قم ـ ١٣٦٨الطبعة الثانية 

، منشورات دار املرتىض،  للحاج عيل حممدعيل دخيل،ثواب األعامل وعقاهبا
 .بريوت ـ لبنان

، منـشورات الـريض، الطبعـة ) ق٦ق (، لتاج الدين الشعريي جامع األخبار
 .يرانإ ش، قم ـ ١٣٦٣الثانية 

، )ق ١٢٠٩ ت(النراقـي  مهدي املوىل حممد اجلليل للشيخ، جامع السعادات
 .األرشف ـ العراق النجف النعامن، كالنرت، منشورات مطبعة حممد السيد حققه



 حملات يف أهم العبادات

)٢٥٨( 

القاسـم  أيب الـدين اجلليل ريض املرشوع، للسيد العمل  بكاملمجال األسبوع
، )ق ٦٦٤ ت (احلـسيني طـاوس احلـسنى بن حممد بن جعفر بن موسى بن عيل

 األوىل الطبعـةاألصفهاين، النارش مؤسسة اآلفاق،  اي اجلزه قيومي جوادحتقيق 
 . ش١٣٧١

ت (العـاميل  احلـر احلـسن بـن ، ملحمداجلواهر السنية يف األحاديث القدسية
 .إيران ـ املفيد، قم ، منشورات مكتبة)ق ١١٠٤

ت (النجفـي  حـسن حممـد االسالم، للـشيخ رشائع رشح يفجواهر الكالم 
 الكتـب ش، دار١٣٦٧القوچاين، الطبعة الثالثة  عباس الشيخ ، حققه)ق١٢٦٦

 .يرانإسالمية، طهران ـ اإل
 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخاخلصال

 الغفاري، منـشورات مجاعـة أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 
 . ق١٤٠٣املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني

، ) ق١٢١٢ت (العلـوم  بحـر مهـدي الـسيد اهللا آية نظم ، منالدرة النجفية
 .يرانإ ق، قم ـ ١٤١٤، )اوفسيت منشورات املفيد(مكتبة املحاليت 
، ) ق١٢٢٨ت ( الغطـاء كاشف جعفر السداد، للشيخ أراد  ملنمنهج الرشاد

 .القزويني جودت الدكتور حتقيق
ت (املجلـيس  تقـي حممـد  للموىلالفقيه، حيرض ال من رشح يفروضة املتقني 

 پنـاه عـيل والـشيخ الكرمـاين املوسـوي حـسني الـسيد عليـه ، عّلق) ق١٠٧٠
 .حسني كوشانپور حممد حاج سالميإ گفرهن اإلشتهاردي، النارش بنياد



 املصادر

)٢٥٩( 

 ، وضـع)ق ٥٠٨ الـشهيد( النيـسابوري بن الفتـال ، ملحمدروضة الواعظني
 .يرانإ ـ الريض، قم اخلرسان، منشورات مهدى حممد املقدمة السيد

 ١٠٩١ت (الكاشـاين  الفيض ب امللقب حمسن ، للموىلالصايف يف تفسري القرآن
 الثانيـة الطبعـة الصدر،  ةاألعلمي، منشورات مكتب حسني الشيخ ، صححه)ق

 .يرانإ ق، طهران ـ ١٤١٦
 ، مـع) ق١٣٣٧ت (اليـزدي  الطباطبـائي كاظم حممد ، للسيدالعروة الوثقى

 سـالمي التابعـةاإل النرش العظام، حتقيق ونرش مؤسسة لفقهاءا من تعليقات عدة
 . ق١٤١٧املرشفة، الطبعة األوىل  بقم املدرسني جلامعة

 بابويـه بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخعلل الرشائع
ــ العـراق،  ، منشورات املكتبة احليدرية، النجـف األرشف) ق٣٨١ت (القمي 
 . ق١٣٨٥

 وعـّدة املـسافر يف األدعيـة والزيـارات، آليـة اهللا الـسيد حيـدر ئرعمدة الزا
 ق، مؤسـسة الرافــد ١٤٣٠، الطبعـة األوىل ) ق١٢٦٥ت (احلـسني الكـاظمي 

 .يرانإللطباعة والنرش، قم ـ 
 بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخعيون أخبار الرضا عليه السالم

عليـه الـشيخ حـسني  وعلـق ، صـححه) ق٣٨١ت (القمـي  بابويه بن احلسني
 ق، ١٤٠٤األعلمي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، الطبعـة األوىل 

 .بريوت ـ لبنان
 



 حملات يف أهم العبادات

)٢٦٠( 

 ، حتقيق حـسني)٦ق (الواسطي  الليثي حممد بن ، لعيلعيون احلكم واملواعظ
 . ش١٣٧٦األوىل  احلديث، الطبعة دار البريجندي، احلسني

، ) ق٥٥٠ت (تميمـي اآلمـدي ، لعبـد الواحـد الغرر احلكـم ودرر الكلـم
 .يرانإ ش، قم ـ ١٣٦٦منشورات مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

 إبـراهيم بن عيل بن حممد الدينية، للشيخ األحاديث العزيزية يف لئالآل وايلغ
 جمتبــى آقـا ، حتقيـق احلــاج) ق٨٨٠ت  (مجهــور أيب بـابن األحـسائي املعــروف

 .يرانإـ  هداء، قمالش سيد ق، مطبعة ١٤٠٣األوىل  العراقي، الطبعة
 ق، دار ١٤٠٥ الــسادسة ، الطبعــةالكــوراينعــيل  للــشيخ ،فلــسفة الــصالة

 .الزهراء، بريوت ـ لبنان
 ، حتقيق) ق٣ القرن(احلمريي،  جعفر بن اهللا عبد العباس ، أليبقرب اإلسناد

ق، قـم ـ  ١٤١٣ الرتاث، الطبعة األوىل إلحياء السالم عليهم البيت آل مؤسسة
 .يرانإ

 / ٣٢٨ ت( الرازي إسحاق الكليني بن يعقوب بن حممد جعفر أليب، الكايف
 سالمية، الطبعةاإل الكتب الغفاري، دار أكرب عيل عليه وعلق ، صححه)ق ٣٢٩

 .ق ١٣٨٨الثالثة 
، ) ق٣٦٨ت (القمـي  قولويـه بـن حممـد بـن جعفر ، للشيخكامل الزيارات

  الفقاهـة، مؤسـسة وجلنة التحقيق يف مؤسـسة نـرشالقيومي جواد الشيخ حتقيق
 . ق١٤١٧ األوىل الطبعةسالمي، اإل النرش

 



 املصادر

)٢٦١( 

 الدين حسام بن املتقي عيل الدين واألفعال، لعالء األقوال سنن  يفكنز العامل
 وصـفوة حيـاين بكـري وصـححه ، ضبطه) ق٩٧٥ ت( فوري اهلندي الربهان
 .ق ١٤٠٩الرسالة، بريوت ـ لبنان،  السفا، مؤسسة

، عنـى بنـرشه ) ق١٣٢٠ت  ( نبـي التورسيكـاين، للشيخ حممدآللئ األخبار
 . ق١٤١٣يران، إمكتبة املحمدية، نرش مكتبة العالمة، قم ـ 

)  ق١٤٣٧ت (مباين منهاج الصاحلني، للسيد حممد تقي الطباطبـائي القمـي 
تقريرًا ألبحاث السيد اخلوئي، حتقيق عباس حاجياين، منشورات قلـم الـرشق، 

 .رانيإ ق، قم ـ ١٤٢٦الطبعة األوىل 
 ، حتقيـق الـسيد) ق١٠٨٥ت (الطرحيـي  الدين فخر ، للشيخجممع البحرين

 .يرانإش، قم ـ  ١٣٦٢مرتضوي، الطبعة الثانية  احلسيني، النارش أمحد
 ٦ القـرن(الطربيس  احلسن بن الفضل عيل القرآن، أليب تفسري  يفجممع البيان

، منـشورات األخـصائيني واملحققـني العلـامء مـن عليـه جلنـة وعلق ، حققه)ق
 .لبنان ـ  ق، بريوت١٤١٥األوىل  للمطبوعات، الطبعة األعلمي مؤسسة

، ) ق٢٧٤ت (الربقـي  خالـد بـن حممـد بن أمحد جعفر أيب املحاسن، للشيخ
باملحدث، دار الكتـب اإلسـالمية،  احلسيني املشتهر الدين جالل تصحيح السيد

 .يرانإ ق، طهران ـ ١٣٣٠
 ت (املجلـيس بـاقر حممـد لّرسـول، للعّالمـةا آل خبارأ رشح  يفمرآة العقول

 الطبعـةسـالمية، اإل الكتـب ، تصحيح الـسيد هاشـم الرسـويل، دار) ق١١١١
 .يرانإ، طهران ـ ق ١٤٠٤ الثانية



 حملات يف أهم العبادات

)٢٦٢( 

 عبـد ، حتقيـق سـيد) ق١٣٤٣ت  ( للمريزا جواد ملكي التربيزي،املراقبات
حقيـق، والت والنـرش االعتـصام للطباعـة دار املوسـوي، مؤسـسة حمّمد الكريم
 .ق ١٤١٦ األوىل الطبعة

ت (الطـربيس  النـوري حـسني املسائل، للمريزا  ومستنبطمستدرك الوسائل
 الـرتاث، الطبعـة إلحيـاء الـسالم علـيهم البيـت آل ، حتقيق مؤسسة)ق ١٣٢٠
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠٨األوىل 

، )ق١٤٠٥ ت( الـشاهرودي الـنامزي عـيل ، للـشيخمستدرك سفينة البحار
 جلامعـة سـالمي التابعـةاإل النـرش النامزي، مؤسـسة عيل بن حسن خالشي حتقيق

 . ق١٤١٨املرشفة،  بقم املدرسني

ت (، للـسيد أبوالقاسـم املوسـوي اخلـوئي العـروة الـوثقىيف رشح ستند امل
 .، تقرير الشيخ مرتىض الربوجردي) ق١٤١٣

 رجـب الـسالم، للحـافظ عليـه أمرياملـؤمنني أرسار  يفمشارق أنوار اليقـني
 األعلمـي عاشور، منـشورات مؤسـسة عيل السيد ، حتقيق) ق٨١٣ت (لربيس ا

 .ـ لبنان  ق، بريوت١٤١٩األوىل  للمطبوعات، الطبعة
، ) ق١٤٨ت  (عليه السالم الصادق جعفر لإلماماملنسوب ، مصباح الرشيعة
ــ  ق، بـريوت ١٤٠٠األوىل  للمطبوعات، الطبعـة األعلمي منشورات مؤسسة

 .لبنان
 احلـسن بـن عـيل بـن احلـسن بـن حممـد، للشيخ أيب جعفـر جدمصباح املته

 .، بريوت ـ لبنان طبعة دار املرتىض،) ق٤٦٠ت (الطويس 



 املصادر

)٢٦٣( 

 بابويه بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخمعاين األخبار
 الغفاري، منـشورات مجاعـة أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 . ق١٣٧٩املقدسة،  قم مية يفالعل احلوزة يف املدرسني
، )  ق١٤١٣ت (املعتمد يف رشح املناسك، للسيد أبوالقاسم املوسوي اخلوئي 

تقرير السيد رضا املوسوي اخللخـايل، منـشورات مدرسـة دار العلـم ـ لطفـي، 
 .يرانإ ق، قم ـ ١٤١٠الطبعة األوىل 

 النـوري رضـا حممـد القمـي، تعريـب الـسيد عبـاس ، للشيخمفاتيح اجلنان
  .يرانإ ش، قم ـ ١٣٨٥العزيزي، الطبعة الثالثة  لنجفي، منشوراتا

 بـن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ، للشيخمن ال حيرضه الفقيه
الغفـاري، منـشورات  أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي  بابويه
 .الثانية املقدسة، الطبعة قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني مجاعة

 العـاميل عـيل بـن الـدين زيـن واملـستفيد، للـشيخ املفيـد أدب  يفمنية املريد
 اإلعـالم املختـاري، مكتـب ، حتقيق رضا)ق ٩٦٥ت (الثاين  بالشهيد املعروف

  .يرانإ، قم ـ )ق ١٤٠٩( األوىل اإلسالمي، الطبعة

 أمرياملـؤمنني كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما ، جمموعهنج البالغة
 ق، دار ١٤١٢األوىل  ، الطبعـةهعبد حممد السالم، رشح عليه طالب أيب بن عيل

 .يرانإ ـ الذخائر، قم
 أمرياملـؤمنني كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما هنج البالغة، جمموع



 حملات يف أهم العبادات

)٢٦٤( 

السالم، ضبط نصه وحققه صبحي صالح، الطبعة األوىل  عليه طالب أيب بن عيل
 . ق، بريوت ـ لبنان١٣٨٧

الراونـدي  احلـسني عـيل بـن اهللا الرضا فضل أيب الدين ضياء سيدالنوادر، لل
 األوىل  احلـديث، الطبعـة عـسكري، دار عـىل رضا سعيد: ، حتقيق)ق ٥٧١ت (

 .يرانإـ  ش، قم ١٣٧٧

 الكاشـاين، منـشورات مكتبـة بـالفيض املـشتهر حمـسن ، للشيخ حممدالوايف
 والتـصحيح بالتحقيق عنىالعامة أصفهان،  السالم عليه عيل أمرياملؤمنني اإلمام
  .يرانإ، أصفهان ـ  ق١٤٠٦ األصفهاين، الطبعة األوىل احلسيني الدين ضياء

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة (وسائل الشيعة
 علـيهم البيـت آل مؤسـسةحتقيق ، )ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد

، قـم ـ الـرتاث إلحيـاء السالم عليهم تالبي آل مؤسسة، الرتاث إلحياء السالم
 . ق١٤١٤يران، إ

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 الـشيخ وحتقيقـه بتـصحيحه ، عنى)ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد
 .الشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان الرباين الرحيم عبد

ريض  للـسيد ،املـؤمنني بـإمرة ) السالم عليه ( عيل موالنا باختصاصاليقني 
 دار مؤسـسة، حتقيـق األنـصاري، ) ق٦٦٤ت ( احلـيل بـن طـاوسالدين عيل ا

 .إيرانـ   قم ،والنرش للطباعة) اجلزائري (الكتاب



)٢٦٥( 
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  ٩.......................................................................اليومية الصلوات   فضل: األول  األمر
  ١٣................................................................................الصالة حقيقة: الثاين  األمر

  ١٣...........................................................................واهليكل  املادة  : األول الركن
  ١٤.......................................املعاين  إىل والتوجه لبالق  حضور: والثالث الثاين  الركن
  ١٦..............................................................................اإلخالص :  الرابع   الركن
  ١٧...............................................................................الصدق  : اخلامس  الركن
  ١٨.............................................................................اخلشوع :  السادس الركن
  ١٩.....................................................................حسن الظن باهللا : السابع  الركن
  ١٩...................................................................تعاىل  اهللا من احلياء:  الثامن الركن

  ٢٣........................................................الصالة حقيقة حتقيق إىل الطريق: الثالث  األمر
  ٣٠..................................................الصالتية  واحلركات األذكار   معاين  أهم : الرابع   األمر

  ٣٠...................................................................................اإلحرام   تكبرية: أوالً
  ٣١..............................................................................................القيام:  ثانياً
  ٣١.............................................................أخرى    وسورة  احلمد سورة   قراءة : ثالثاً
  ٣٢...........................................................................................الركوع :  رابعاً 

  ٣٢...........................................................................الركوع   بعد  القيام:  خامساً
  ٣٣.......................................................................................السجود : سادساً
  ٣٧..........................................................................الثانية  للركعة  القيام: سابعاً
  ٣٨...........................................................................................التشهد :  ثامناً
  ٣٩...........................................................................األربعة  التسبيحات:  تاسعاً
  ٤٠..........................................................................................السالم: عاشراً
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  ٤٢......................................................................بالصالة   التهاون آثار :  اخلامس  األمر
  ٤٣.........................................................الفريضة  صالة  يف  جيزي  ما  أقل: السادس  األمر
  ٤٦........................................................................الطهارة   على  الكون : السابع  األمر
  ٥٤..................................................................................الليل   صالة: الثامن  األمر

  ٥٤...............................................................................الليل   صالة فضل: أوالً
  ٦٠...............................................................................الليل  صالة  مثرات : ثانياً
  ٦٥...............................................................................الليل  صالة  وقت: ثالثاً
  ٦٦..........................................................................الليل  صالة  مقدمات : رابعاً 

  ٧١...........................................................................الليل  صالة كيفية:  خامساً
  ٨١.............................................................مد حم وآل  حممد على  الصالة : التاسع  األمر

  ٨٣...............................................................................عليه  الصالة كيفية وأما
  ٩٥.............................................................الصوم  أسرار  يف  حملات  :الثاين  الفصل
  ٩٧...................................................................................الصوم   معىن: األول  األمر
  ١٠٠................................................................................الصوم  فضل : الثاين  األمر
  ١٠٢...............................................................................الصائم   أدب: الثالث  األمر
  ١٠٤..............................................................................الصوم   مراتب : الرابع   األمر

  ١٠٤.................................................................................العموم  صوم: األوىل
  ١٠٤...............................................................................اخلواص   صوم: الثانية
  ١٠٤.....................................................................اخلواص  خواص   صوم: الثالثة

  ١٠٦...........................................................................الصوم حقيقة: اخلامس  األمر
  ١٠٨...................شعبان  آخر   يف  وآله عليه اهللا  صلّى النيب  خطبة  بذكر   التربك: السادس  األمر
  ١١٢.............................................................................الضيافة  آداب : السابع  األمر
  ١٢١........................................................الصوم   فيها  يستحب اليت  أليام ا: الثامن  األمر
  ١٢٧.................................................................صيامها  يكره   اليت  األيام : التاسع  األمر
  ١٢٩...........................................................فيها  الصوم  حيرم  اليت  املوارد  : العاشر  األمر
  ١٣٢..............................الصوم   بأحكام املتعلقة الفقهية   املسائل  بعض : عشر  احلادي  األمر
  ١٥١....................................رمضان  شهر  يف  واملذهبية  الدينية  املناسبات : عشر  الثاين  األمر
  ١٦٥............................................................احلج  أسرار  يف  حملات  : الثالث  الفصل
  ١٦٧..................................................................................احلج  فضل: األول  األمر
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  ١٧١..................................................................................احلج مثرات : الثاين  األمر
  ١٧٤....................................................خمتصرة   بصورة   احلج  أحكام بعض : الثالث  األمر
  ١٩٨.................................................................................................التمتع حج

  ١٩٨.......................................................................................التمتع عمرة  أعمال
  ٢٠٣.........................................................................................التمتع حج أعمال

  ٢٠٧.............................................................................التمتع حج واجبات تصرخم
  ٢٠٧.........................................................................................: اإلحرام: أوالً
  ٢٠٧...............................................................................بعرفات   الوقوف :  ثانياً
  ٢٠٩............................................................................املزدلفة   يف  الوقوف : ثالثاً
  ٢١٠.................................................................العيد  يوم  العقبة  مجرة  رمي:  رابعاً 

  ٢١٠....................................................................مىن  يف  النحر  أو الذبح :  خامساً
  ٢١١..........................................................................التقصري  أو احللق: سادساً
  ٢١٢...........................................والسعي وصالته  احلج طواف : وتاسعاً  وثامناً  سابعاً 
  ٢١٣....................................................وصالته  النساء طواف : عشر وحادي عاشراً 
  ٢١٤...........................................................................مىن  يف املبيت : عشر الثاين

  ٢١٤..................................................................الثالث  اجلمار  رمي:  عشر الثالث
  ٢١٦......................................................................احلج  أسرار   بعض:  اخلامس  األمر
  ٢٣٧.........................................................املفردة    العمرة  أعمال  خالصة: السادس  األمر

  ٢٣٧...............................................................................املفردة   عمرة ال واجبات
  ٢٣٧...........................................................................................اإلحرام : أوالً

  ٢٣٩...................................................................................اإلحرام مستحبات
  ٢٤٠....................................................................................اإلحرام   مكروهات

  ٢٤١..........................................................................................الطواف :  ثانيا
  ٢٤١..........................................................................وشرائطه  الطواف واجبات

  ٢٤٢...........................................................................وآدابه   الطواف مستحبات
  ٢٤٣..................................................................................الطواف  ركعتا : ثالثاً

  ٢٤٣...................................................................وآداا   الطواف  صالة مستحبات
  ٢٤٤..........................................................................................السعي:  رابعاً 

  ٢٤٥............................................................................وآدابه  السعي مستحبات
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  ٢٤٦..........................................................................احللق أو التقصري:  خامساً
  ٢٤٧................................................................................النساء  طواف : سادساً
  ٢٤٨.........................................................................النساء  طواف  ركعتا : سابعاً

  ٢٤٩..........................................................املشرفة   املشاهد    زيارة   يف خامتة : السابع  األمر
  ٢٤٩.......................................................املشرفة   املشاهد    زيارة   فضل: األول املطلب
  ٢٥١......................................................املشرفة    املشاهد   زيارة   آداب : الثاين املطلب

  ٢٥٥......................................................................................................املصادر 
  ٢٦٥.....................................................................................................الفهرس 
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