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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليما
بأي شيء يُعرؼ اإلماـ القائم
عن اضتارث بن اظتغَتة النصري( :قلت أليب عبد اهلل
ِّ :
وبأي شيء؟ قاؿ :تعرفو باضتالؿ واضتراـ ،وحباجة
 ،قاؿ
 :بالسكينة والوقار .قلتِّ :
الناس إليو وال ضمتاج إىل أحد ،ويكوف عنده سالح رسوؿ اهلل  .قلت :أيكوف إال وصي ابن
وصي؟ قاؿ :ال يكوف إال وصي وابن وصي) غيبة النعماين :ص.929
التعرؼ على اإلماـ القائم
على ضوء ىذا النهج اإلعتي الذي أوضحو آؿ حممد
يف ّ
يعم هبا االبتالء،
أضع بُت يدي أنصار اهلل  -أنصار اإلماـ اظتهدي
( )969سؤاالً دما ّ
يف ما يرتبط بأحكاـ الصالة ،وأغلبها ال حتتويو
وجهت إىل السيد أزتد اضتسن
كانت قد ِّ

العبارة يف باب الصالة من كتاب شرائع اإلسالـ ،لذا كاف لزاماً تدوين ىذه األجوبة عرب
حلقات ،وسنرى سهولة العبارة ووضوحها كوضوحهم روحي فداىم.

سيدي أزتد اضتسن  ..إف حاؿ بيننا وبينك اظتقدور ،وتعاقبت األياـ بعد انتظارؾ سنُت
ودىوراً ،فصرت شريداً طريداً ،ولكن أبت رزتتك بنا رمن أىل اطتطايا اظتقصرين يف حقكم آؿ
حممد ،إال أف تأخذ بأيدي نا إىل صراط اهلل القومي وتبُت لنا حاللو وحرامو ،لتكتمل حلقة الطهارة
بواليتكم اليت اخذ اهلل سبحانو على اطتلق ميثاقها.
أضع ينب يديك يا بن رسوؿ اهلل ما رتعتو من شرع اهلل الذي أوضحتَو بأجوبة األسئلة اليت

تواردت عليك ،أجبتها رغم كل ما دتر بو من قساوة الدىر وأىلو ،وكاف شرعاً أريد لو أف يغيب
دتت إىل دين اهلل
كتغييبكم أىل البيت ليمأل العلماء غَت العاملُت حياة الناس بأحكاـ ال ّ
وشرعو بصلة أبداً .واهلل سبحانو أساؿ وأرجو أف ظم ّكن لك يف أرضو إلقامة دينو وحاكميتو،
واضتمد هلل رب العاظتُت.
 / 8ذو اضتجة اضتراـ 9349 /
عالء

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليما
على أسئلة وجهت إليو
أضع بُت أيدي اظتؤمنُت أجوبة فقهية للسيد أزتد اضتسن
تتعلق مبسائل الصالة ،قمت بًتتيبها حسب تسلسل اظتادة اظتطروحة يف كتاب الصالة من
.
شرائع اإلسالـ  -اصتزء األوؿ  /للسيد أزتد اضتسن
***
مقدمات الصالة
أعداد الصالة (النوافل):
س /9ىل صموز يف النوافل قراءة سورة اضتمد فقط ؟
ج /صموز.
س /2ىل صموز أف يقتصر اظتصلي يف نافلة الظهر أو العصر أو بقية النوافل على ركعتُت
فقط ،وبالنسبة لصالة الليل ىل يصح االكتفاء بالشفع والوتر ؟
ج /صموز.
***
مواقيت الصالة:
س /4مىت يكوف منتصف الليل ؟
ج /منتصف الليل ىو منتصف الوقت بُت غروب الشمس وطلوع الفجر الصادؽ أي
منتصف الوقت بُت وقيت صالة اظتغرب والفجر.
س /3لو صلى عند شتاع األذاف مث انكشف عدـ دخوؿ وقت الفريضة ما حكم صالتو؟
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ج /يعيد صالتو.
س /5بعد أف أكمل صالة الظهر تذكر أنو مل يأت بصالة الصبح من نفس اليوـ وال
ظمكنو العدوؿ ،فماذا يفعل ؟
ج /يقضيها بعدىا.
س /6ىناؾ حتديد ألوقات الصالة وىي موضحة يف الشرائع ،ماذا إذا مل يكن بوسع
اظتكلف معرفة الوقت هبا وىو يعيش يف بلداف غَت إسالمية يقصر فيها النهار جداً ؟
ج /بالنسبة لوقت اظتغرب ظمكن دتييزه بسهولة ألنو عبارة عن غياب القرص ،أما الزواؿ فإف
عجز عن دتييزه كما مبُت يف الشرائع ومل يكن عنده جدوؿ حساب دققو ويعتمد عليو فيعترب
الزواؿ منتصف الوقت بُت الشروؽ والغروب ،وأما وقت الفجر فإف كاف باإلمكاف ترقبو ومعرفتو
من عالمتو اليت بينتها يف الشرائع فبها ،وإال فهو ضمسب عندما تكوف الشمس  99درجة حتت
األفق ،وإف مل ظمكن ىذا فهو قبل الشروؽ بساعة ونصف أي  99دقيقة.
س /7عندما يكوف لتحديد وقت الصالة أكثر من خيار كما يف التعرؼ على صالة
الفجر مثالً ،فهل اظتكلف باطتيار بالعمل بأي حتديد شاء ؟
ج /ترتيب وليس ختيَت وىذا ىو النص( :وأما وقت الفجر فإف كاف باإلمكاف ترقبو ومعرفتو
من عالمتو اليت بينتها يف الشرائع فبها ،وإال فهو ضمسب عندما تكوف الشمس  99درجة حتت
األفق ،وإف مل ظمكن ىذا فهو قبل الشروؽ بساعة ونصف أي  99دقيقة).
س /8أحد طرؽ حتديد الفجر ىو أف تكوف الشمس  99درجة حتت األفق ،كيف ظمكن
التعرؼ على ذلك ؟
ج /باضتسابات الرياضية اظتتوفرة ضتركة الشمس واألرض.
س /9ىل صموز يف معرفة الوقت االعتماد على تقومي األوقات اليت تعمل يف بلداف غَت
إسالمية ،أو يف بلداف إسالمية أىلها غَت مؤمنُت ؟
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ج /التقومي إذا كاف موافقاً لألوقات الشرعية صموز العمل بو ،فالبد أوالً من فحص التقومي
وتدقيق مدى مطابقتو للوقت الشرعي قبل العمل بو.
س /99الصالة يف القطب واألماكن اليت ال تشرؽ هبا الشمس لفًتة من الزمن ،أو اليت
تشرؽ هبا الشمس لفًتة من الزمن دوف أف تغيب ،أو اليت تشرؽ هبا لفًتة وجيزة اخل ،كيف
تكوف ؟
ج /بالنسبة للصالة يف األماكن اظتذكورة:
إف دتيز عنده شروؽ وغروب صحيحاف كلياف ،أي مع ظالـ وضوء وفجر صادؽ فيعمل
حبسبهما كما مبُت يف الشرائع.
وإف دتيز عنده شروؽ وغروب ومل يتميز عنده ظالـ وضوء (فجر صادؽ) قبل الشروؽ،
فصالة اظتغرب وقتها غروب الشمس ،وصالة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروؽ
الشمس إىل شروقها ،ىذا إف كاف وقت الليل أو غياب الشمس أكثر من ساعة ونصف .أما
إف كاف وقت الليل أو غياب الشمس ساعة ونصف أو أقل ،فصالة الفجر وقتها ظمتد من بعد
الغروب وما يكفي ألداء صاليت اظتغرب والعشاء إىل ما قبل شروؽ الشمس ،واإلمساؾ وقتو إىل
ما قبل شروؽ الشمس ولو بلحظة سواء كاف غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات.
وإف مل يتميز عنده شروؽ وغروب :فهو إما يكوف ليالً مستمراً أو هناراً مستمراً  23ساعة،
ويف كال اضتالُت يقسم الوقت إىل  92ساعة هنار و 92ساعة ليل.
أما كيف ضمددشما ،أي حدود كل  92ساعة ؟
ففي النهار اظتستمر ظمكنو أف ضمدد منتصف النهار لليوـ من أعلى نقطة لقرص الشمس
خالؿ ذلك اليوـ ،فتكوف ىذه النقطة ىي منتصف النهار أي منتصف ألػ  92ساعة.
أما إف كاف ليالً مستمراً أي أنو ال يوجد شروؽ للشمس فيكوف الوقت األكثر إضاءة ىو
منتصف النهار أي منتصف ألػ  92ساعة.
وىذا منتصف النهار ىو وقت الزواؿ أي يصلي فيو الظهرين.
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فوقت صالة الفجر ظمتد من قبل الشروؽ اظتفروض بساعة ونصف إىل الشروؽ.
ويصلي اظتغرب عند وقت الغروب اظتفروض.
والصياـ يعتمد على وقيت طلوع الفجر والغروب أو وقيت صالة الفجر وصالة اظتغرب.
س /99يف اصتواب السابق (يف فرض كوف الليل أو غروب الشمس ساعة ونصف أو أقل)
ورد( :واإلمساؾ وقتو إىل ما قبل شروؽ الشمس ولو بلحظة سواء كاف غروب الشمس ساعة
أو عشر ساعات) ،ما وجو الًتديد بُت الساعة والعشر ساعات ؟
ج /ىو مثاؿ للتوضيح.
س /92احملبوس الذي ال يعلم بأوقات الصالة وال يعرؼ ليالً من هنار ،کيف يؤدي
فرائضو ؟
ج /إذا كاف يستطيع حتصيل ظن أو االحتماؿ بدخوؿ الوقت ،فإنو يعمل ويؤدي فرائضو
حبسب الظن أو االحتماؿ الذي حصلو ،وإذا مل يكن يستطيع حتصيل حىت االحتماؿ فأنو
يوزع الفرائض اطتمس على مدة استيقاضو فيكوف عملو ىكذا :عند استيقاضو من النوـ يصلي
الفجر ،وقبل أف يناـ يصلي اظتغرب والعشاء ،وبينهما (أي بُت الفجر واظتغرب) يصلي الظهر
والعصر.
س /94ورد يف الشرائع( :وإف أدرؾ الطهارة وستس ركعات قبل الغروب لزمتو الفريضتاف)
أي الظهر والعصر ،فماذا لو كاف مضطراً وأدرؾ قبل الفجر وقتاً يكفيو للطهارة وبعض
الركعات ،فهل صمب عليو أداء فريضيت اظتغرب والعشاء ؟
ج /يكفي أف يدرؾ مقدار أربع ركعات قبل الفجر لتلزمو فريضتا اظتغرب والعشاء.
بعد مل يتمها ورد يف الشرائع:
س /93وعن صالة الليل إذا حاف وقت صالة الفجر وىو ُ
(وإف كاف قد تلبس بأربع دتمها خمففة ولو طلع الفجر) ماذا يعٍت دتمها خمففة ؟
ج /خمففة :أي يكتفي بقراءة الفاحتة أو الفاحتة وسورة قصَتة معها ،وال يطيل يف قنوتو.
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س /95ورد يف الشرائع( :وظمتد وقتهما  -ركعيت نافلة الفجر -حىت تطلع اضتمرة ،مث تصَت
الفريضة أوىل) ،والسؤاؿ :ىل يصلي نافلة الصبح بعد طلوع اضتمرة اظتشرقية أداء أـ قضاء ؟
ج /إذا طلعت اضتمرة اظتشرقية يصلي الفريضة أداء ومن مثم يصلي نافلة الفجر أداء إذا مل
تشرؽ الشمس ،أما إذا أشرقت الشمس بعد أف صلى الفريضة فيصلي نافلة الفجر قضاء إذا
أراد.
س /96إذا مر ساعة ونصف يف الشتاء من بعد أداء صالة الظهر ،ىل صموز يل أف أصلي
نوافل العصر قبل صالة العصر ؟ وما ىي النية ىل تكوف أداءً أـ ماذا ؟
ج /األفضل تقدمي الفريضة إذا مر وقت النافلة ،وتصلي النافلة بعدىا أداء.
س /97ىل صموز اإلتياف بنوافل الظهر بعد مرور نصف ساعة من الزواؿ ؟ وىل اكتفي هبا
يف ىذه اضتالة قضاءً أـ أداءً ؟
مر بعد الزواؿ نصف ساعة.
ج /صموز ،ولكن األفضل أف يأيت بالفريضة مث بالنافلة أداءً إذا ّ
س /98ىل ناشئة الليل ُُتزي عن نافلة اظتغرب ؟
ج /يُصلي نافلة اظتغرب هبيئة ناشئة الليل فيحصل ثواب ناشئة الليل إف شاء اهلل.
***
القبلة:
س /99ىل ظمكن االكتفاء بالبوصلة واحملاريب يف حتديد القبلة ؟
ج /ظمكن االكتفاء باحملاريب وظمكن االكتفاء بالبوصلة ،واألفضل دائماً أف حتدد القبلة
بنفسك بواسطة البوصلة.
س /29ورد يف الشرائع( :وصمب االستقباؿ يف الصالة مع العلم جبهة القبلة ،فإف جهلها
عوؿ على االمارات اظتفيدة للظن) ،والسؤاؿ :ىل دمكن إعطاء أمثلة لألمارات اظتفيدة للظن
ّ
جبهة القبلة ؟
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ج /مثالً :لو أ ّف شخصاً يف تركيا أو اليوناف وىو يعلم أنو يف بلد يقع مشاؿ مكة ظمكنو
االستفادة من ىذه األمارة يف حتديد أ ّف القبلة تقع تقريباً يف جهة اصتنوب بالنسبة لو .وأيضاً لو

أنو عرؼ خط الطوؿ الذي تقع عليو مكة وخط الطوؿ الذي تقع عليو اظتدينة اليت يعيش فيها
فيمكنو أف ضمدد أ ّف مكة تقع بالنسبة لو يف اصتنوب الشرقي أو اصتنوب الغريب وىكذا ،فهو
صممع األمارات اليت ظمكنو من خالعتا تقدير جهة القبلة .ولو كاف صمهل اصتهات األربع ظمكنو
االعتماد على ذمم اصتدي وشروؽ الشمس وغروهبا.

س /29حكم الصالة على الدابة (وصموز لو أف يصلي شيئاً من الفرائض على الراحلة عند
الضرورة ويستقبل القبلة ،فإف مل يتمكن استقبل القبلة مبا أمكنو من صالتو ،وينحرؼ إىل القبلة
كلما ارمرفت الدابة ،فإف مل يتمكن استقبل بتكبَتة اإلحراـ ،ولو مل يتمكن من ذلك أجزأتو
الصالة وإف مل يكن مستقبالً) ىل يشمل وسائل النقل يف زماننا مثل السيارة والطائرة وغَتىا ؟
ج /اضتكم يشمل السيارة والطائرة ووسائل النقل اضتديثة.
***
لباس المصلي:
س /22ما حكم من صلى يف لباس مل طممس فيما إذا علم بعدـ ختميسو ،أو شك يف
ذلك ؟
ج /ال إشكاؿ يف صالتو.
س /24ما حكم من أخرج الدـ متعمداً يف صالتو وكاف مقداره من اظتعفو عنو ؟
ج /ال إشكاؿ يف صالتو.
س /23ما حكم ذماسة ما ال تتم فيو الصالة كاصتورب واضتزاـ وغَت ذلك ؟
ج /موجود اصتواب يف الشرائع( :وصموز الصالة فيما ال يتم الصالة فيو منفرداً ،وإف كاف
فيو ذماسة مل يعف عنها يف غَته).
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س /25إذا كاف اصتلد اظتلبوس يف الصالة بنح ٍو ال تتم الصالة فيو ،كأف يكوف ساعة أو
حزاـ أو ما شابو ،وكاف من جلد اظتيتة أو من اضتيواف غَت اظتأكوؿ اللحم ،فهل صموز الصالة بو؟
ج /ال صموز.
س /26إف شك يف أف اللباس ىل ىو من شعر وصوؼ  -وغَت ذلك دما ال حتلو اضتياة -
اضتيواف اظتأكوؿ اللحم أو من اضتيواف غَت اظتأكوؿ فهل صموز الصالة فيو ؟
ج /ال ُتوز.
س /27إذا مل يعلم أصل الفرو ىل ىو من السنجاب أو من غَته ،فهل صموز الصالة فيو؟
ج /ال صموز.
س /28ما ىو اطتز الذي ُتوز الصالة فيو مع كونو من حيواف غَت مأكوؿ اللحم ،وكيف
يتم ذكاهتا ؟
ج /اطتز ىو :فراء حيواف القندس وفراء حيواف ثعلب اظتاء النهري وثعلب اظتاء البحري
(قندس البحر) ،وظمكن لبس فرائها (اطتز) يف الصالة وإف مل تكن مذكاة ،وصموز لبس فرائها مع
اصتلد يف الصالة إف كانت مذكاة ،وذكاهتا كذكاة غَتىا من اضتيوانات ذات النفس السائلة.
س /29ما حكم لبس الذىب للرجاؿ إف كاف يف الصالة أو غَته ؟
ج /ال صموز.
س /49ىل يصح زتل الرجل للحرير يف الصالة ؟
ج /صموز.
س /49ىل تصح صالة الصيب بلباس فيو حرير ؟
ج /تصح.
س /42فيما إذا كاف اللباس اظتغصوب ما ال تتم الصالة بو ،فهل صموز الصالة بو ؟
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ج /ال صموز.
س /44ىل تصح الصالة باظتالبس الضيقة اليت حتكي ما حتتها من حيث التجسيم ال من
حيث رقة القماش ؟
ج /صموز.
س /43اضتذاء أو النعل الذي لو قاعدة ،ىل اظتانع من الصالة هبما ىو القاعدة اليت حتوؿ
دوف وصل اإلهباـ إىل األرض أـ القاعدة اليت تكوف أسفل القدـ ؟
ج /اظتانع من الصالة هبما ىو القاعدة اليت دتنع اإلهبامُت من االرتكاز على األرض مع
أهنما من أعضاء السجود الواجب أف ترتكز على األرض.
س /45شخص رأى يف لباسو منيا فأتى بغسل اصتنابة ،وصلى بذلك الغسل اجملزي عن
الوضوء ،مث بعدىا تبُت أف ىذا الثوب ليس لو ،فما حكم صالتو اليت صالىا من غَت وضوء؟
ج /إذا كاف قد نوى أ ّف غسلو فقط عن اصتنابة فطهارتو باطلة وصالتو أيضاً ،وإف كاف قد
نوى غسل التوبة أو الشكر أو غَتىا من األغساؿ مع غسل اصتنابة اظتشتبو فطهارتو صحيحة
وكذا صالتو صحيحة.
س /46امرأة يتم تنبيهها أثناء الصالة أف شيئا من شعرىا ظاىر ،فهل تصح صالهتا إذا
سًتتو وأكملت الصالة ؟
ج /تصح صالهتا.
س /47ىناؾ بعض األلبسة اليت تطبع عليها صور لبشر أو مناظر للطبيعة وما شابو ،فهل
ىي مصداؽ للثوب الذي فيها دتاثيل والذي يكره الصالة فيو ؟
ج /الثوب الذي فيو صورة إنساف أو حيواف.
***
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مكان المصلي:
س /48الصالة يف اظتكاف اظتغصوب :إف ضاؽ الوقت يصلي وىو آخذ باطتروج ،ىل يعٍت
ىذا انو يصلي وىو ماشي وكيف سيكوف أمر االستقباؿ والسجود ؟
ج /يصلي باظتمكن فإف دتكن من االستقباؿ استقبل واف دتكن من السجود سجد وإال
فال يستقبل وال يسجد بل يومئ للسجود.
س /49لو صلى بإذف اظتالك مث أمره باطتروج يف أثناء الصالة ،ىل صمب عليو قطع
صالتو؟
ج /يتمها وىو آخذ باطتروج.
س /39ما حكم امرأة أكملت صالهتا ورأت رجل يصلي خلفها دتاماً أو حماذياً عتا ؟
وماذا تفعل إذا حدث عتا مثل ىذا اظتوقف يف أثناء الصالة ؟
ج /إذا كاف ىذا الرجل قد وقف للصالة بعد أف بدأت ىي بصالهتا فال إشكاؿ يف
صالهتا.
س /39ما حكم الصالة يف الكعبة حبيث تقف اظترأة جبنب الرجل أو أمامو ؟
ج /حكم الكعبة كغَتىا من جهة عدـ جواز صالة اظترأة أماـ الرجل أو حماذية لو.
س /32ىل صموز استدبار قبور اظتعصومُت وأبنائهم عليهم السالـ يف حاؿ الصالة وغَتىا؟
ج /ال صموز استدبار قرب اظتعصوـ.
س /34ما أفضل مكاف لصالة اظترأة ،بيتها أـ اظتسجد اجملاور لبيتها أو قريب على بيتها ؟
ج /اظترأة األفضل عتا أف تصلي يف بيتها إال أف كاف ىناؾ أمر آخر فيو فائدة عتا مثل
شتاعها طتطبة صالة اصتمعة أو أف يف حضورىا نصرة للحق.
س /33ىناؾ مواضع تكره الصالة فيها ،فهل الكراىة مطلقة أـ ختتص بصالة الفريضة ؟
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ج /يكره مطلقاً.
***
ما يسجد عليه:
س /35ما حكم السجود على ما يأكلو اضتيواف من النبات ؟
ج /صموز السجود عليو.
س /36فيما إذا كانت النجاسة ال تتعدى كما لو كاف ىناؾ بوؿ يبس على األرض فهل
يصح السجود عليها ؟
ج /ال صموز فالبد أف يكوف اظتوضع الذي توضع عليو اصتبهة طاىر.
س /37ىل يصح السجود على الكاشي الذي تغلف بو أرضية البيوت ىذه األياـ ؟
ج /إذا كاف فيو قطع من األحجار ظاىرة فحكمها حكم األرض.
س /38ىل يلحق النشاؼ (الكلينكس) بالقرطاس يف جواز السجود عليو ؟
ج /صموز السجود عليو.
س /39ىل يشًتط يف موضع السجود أف يكوف مستقراً ،مثال يضع البعض الًتبة على
(مندر) إسنفج وما شابو فهل يصح السجود واضتاؿ ىذه ؟
ج /إذا كاف اإلسفنج شتيكاً حبيث يكوف موضع السجود غَت مستقر فال صموز ،أما إذا
كاف إسفنج رقيق حبيث انو عند وضع اصتبهة ضمصل االستقرار فال إشكاؿ فيو.
س /59ىل ظتا يسجد عليو كالًتبة أو القرطاس حجم معُت ،أـ يكفي السجود ولو كانت
الًتبة أو القرطاس صغَتاً جداً ،والسؤاؿ عن ضابط ضمكم من خاللو باصتواز من عدمو؟
ج /البد يف موضع السجود أف يكفي لتستقر عليو اصتبهة حىت وإف كاف عبارة عن حبات
مسبحة.
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س /59ىل ىناؾ فرؽ يف السجود على وجو الًتبة اظتكتوب عليو كما يصح على اطتايل
من الكتابة ؟
ج /صموز السجود على الوجو الذي فيو كتابة أو اطتايل منها.
ىل مطلق الًتاب ،أـ خصوص قرب اإلماـ اضتسُت
س /52تربة اإلماـ اضتسُت
واضتائر؟ ذلك من باب جواز الصالة عليها وىناؾ من يعمل ترباً للصالة وىو غَت ملتزـ
بالصالة ،وقيل :أهنم يأخذوهنا من شواطئ األهنار  ..ما حكم ذلك ؟
فضل عظيم وصموز أخذ الًتبة اضتسينية ما بُت
ج /للسجود على تربة اإلماـ اضتسُت
الضريح اظتقدس وفرسخُت من كل اصتهات من شواطئ األهنر وغَتىا من البقاع الطاىرة ،وما
بعد الفرسخُت ( 99كم) ال يعترب تربة حسينية ،وكلما كانت الًتبة أقرب إىل الضريح اظتقدس
عظم فضلها.
***
األذان واإلقامة:
س /54ما اضتكم عند ضيق الوقت ،فهل يسقط األذاف أـ اإلقامة ،أـ شما معاً ؟
ج /إذا ضاؽ الوقت ومل يبق إال مبقدار ما يؤدي بو الركعات فقط عندىا يسقط األذاف
واإلقامة ،وإذا كاف الوقت يسع اإلقامة دوف األذاف وجبت دونو.
س /53ىل صمب األذاف واإلقامة على طفل دوف سن التكليف ،وىي نوافل عليو ؟
ج /تصح صالة الصيب وإف مل يأ ِ
ت باألذاف واإلقامة ولكن ال يقتدي بو اظتتنفل إال بأذاف
ّ
وإقامة.
س /55إسرار اظترأة باألذاف ىل يكوف فيما إذا كاف ىناؾ من يسمعها من الرجاؿ أـ
مطلقاً ؟
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ج /إف كاف ىناؾ رجل يسمعها أو كانت يف مكاف عاـ ضمتمل دخوؿ الرجاؿ إليو يف أي
وقت.
س /56ىل إسرار اظترأة يكوف باألذاف فقط دوف اإلقامة ،أـ هبما معاً ؟
ج /تسر هبما معاً.
س /57من سها عن األذاف ظمضي ،ماذا لو سها عن اإلقامة ؟
ج /ظمضي كذلك.
س /58ولو كانوا رتاعة وسهوا وغفلوا عن األذاف ،فما حكم صالهتم ؟
ج /ظمضوف يف صالهتم وتصح.
س /59يكتفى بأذاف الغَت يف صالة اصتماعة وإف كاف اظتؤذف منفرداً ،ولكن لو أقاـ غَت
اإلماـ فهل ظمكن لإلماـ أف يكتفي بو ويبدأ بتكبَتة اإلحراـ ؟
ج /صموز أف يقيم لصالة اصتماعة اإلماـ أو غَته.
س /69وىل يكتفي من يصلي منفرداً بأذاف غَته اظتنفرد ؟
ج /صموز لو أف يكتفي.
س /69ىل ىناؾ فرؽ بُت أف يؤذف لنفسو أو لغَته من حيث اشًتاط الطهارة يف األذاف
واإلقامة ؟
ج /ال فرؽ ،والطهارة فيهما مستحبة.
س /62ىل يصح أذاف من يف لسانو ثقل أو غَت قادر على النطق ببعض اضتروؼ ؟
ج /يصح.
س /64وماذا لو خالف فيو بعض قواعد النحو ؟
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ج /يصح.
س /63من شك يف مقطع من مقاطع األذاف ماذا يفعل إف كاف شكو وىو ال زاؿ يف
األذاف ،وماذا إف كاف قد ُتاوزه ؟ وكذا السؤاؿ يف اإلقامة.
ج /إف كاف ال يزاؿ يف األذاف يعود إىل اظتقطع الذي شك فيو ويقرأه ويكمل األذاف بعده،
وكذا يف اإلقامة .أما إف كاف قد أهنى األذاف أو اإلقامة فال يلتفت إىل شكو.
س /65ىل صموز إبداؿ لفظ اظتهدي يف األذاف بذكر اسم اظتهدي

؟

ج /صموز ،ولكن األفضل ترؾ ذلك اآلف.
س /66لو صليت الظهر بأذاف وإقامة ،وبعد الصالة عقبت بنوافل وأدعية وذكر اهلل،
فطالت اظتدة حىت صالة العصر ،ىل أذاف الظهر يكفي أـ آيت بأذاف آخر للعصر ؟
ج /إذا مل تفارؽ موضع سجودؾ فلك أف تكتفي باألذاف األوؿ.
س /67مؤمن أذف وأقاـ ودخل يف الصالة ويف أثناء الصالة خرج منو ما ينقض الصالة،
فهل صمب عليو األذاف واإلقامة بعد الوضوء ألنو سيغَت اجمللس حيث يذىب إىل الوضوء ؟
ج /ال يعيد األذاف واإلقامة  ،إسما الذي يعيد األذاف واإلقامة ىو الذي ترؾ موضع سجوده
معرضاً عن الصالة إىل عمل آخر ،وىذا اظتؤمن ترؾ موضع سجوده فقط للوضوء للصالة فهو
مل يعرض عن الصالة لعمل آخر.
***
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أفعال الصالة
النية:
س /68ىل الغفلة وسروح الباؿ أثناء الصالة أمر ينايف استدامة حكم النية ؟
ج /تصح النية.
س /69شخص ينوي بقلبو فريضة ويذكر بلسانو فريضة أخرى ،فهل تصح الفريضة
اظتنوية؟
ج /إذا كنت تقصد ذكره بلسانو للفريضة األخرى عن غفلة أو سهو فتصح صالتو اليت
نواىا وال قيمة ظتا تلفظ بو غفلة أو سهواً.
***
تكبيرة اإلحرام:
س /79ىل يصح تكبَتة من يقوؿ" :اهلل وكرب" ،أو" :اللػوَ أكرب" ؟
ج /مع معرفة اللفظ اظتستعمل والقدرة عليو ال صموز حتريفو عن عمد ،ويعذر غَت العريب إف
تعذر عليو ،أو من صمهل اللفظ اظتستعمل ،أو من ثقل لسانو.
س /79ىل دمكن وصل (اهلل أكرب) مبا بعدىا من البسملة ؟
ج /صموز.
س /72ىل يشًتط االستقرار والثبات أثناء تكبَتة اإلحراـ ،أـ القياـ فقط ؟
ج /القياـ فقط.
س /74إذا مل يستطع أف يكرب وىو قائم ،فهل ىناؾ ترتيب آخر من حيث األولوية يأيت
هبا بعد القياـ ،مثالً :جالساً فاف مل يستطع فمضطجع على اصتانب األظمن ،وىكذا.
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ج /يأيت مبا ظمكنو.
س /73ما حكم من يكرب للصالة وىو متكئ على شيء كالعصا أو اضتائط مثالً ؟
ج /صموز.
س /75ىل يصح التكبَت إخفاتاً حبيث ال يسمع حىت نفسو ،وكذا التكبَت بال رفع يدين
أصالً ؟
ج /يصح اخفاتاً ولكن يسمع نفسو ،ويصح بال رفع يدين.
س /76ما حكم من ترؾ التكبَتات الستة بعد تكبَتات اإلحراـ يف الصالة الواجبة والنافلة
سهواً ؟
ج /صالتو صحيحة وال شيء عليو.
س /77ما ىو حكم من اخطأ يف إحدى التكبَتات الستة من بعد تكبَتة اإلحراـ لفظاً،
أو نطق هبا ومل طمرج أحد حروؼ كلمة "اهلل اكرب" ؟
ج /إذا كاف يعلم أنو قرأىا بشكل خاطئ يعيدىا.
س /78ما حكم من شك يف تكبَتة اإلحراـ بعد الدخوؿ يف القراءة ،أو شك يف عدد
التكبَتات ؟
ج /ظمضي يف صالتو.
س /79ىل ُتب التكبَتات السبع حىت يف صالة النافلة ؟
ج /صالة النافلة ليس فيها أذاف وال إقامة ويستحب فيها التكبَتات الست بعد تكبَتة
اإلحراـ ،كما يستحب فيها التكبَت للركوع والسجود وللرفع منو.
***
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القيام:
س /89من عجز عن الصالة قياماً ودار األمر بُت اصتلوس على األرض أو الكرسي ،فما
ىو األفضل ؟
ج /اصتلوس على الكرسي أفضل.
***
القراءة:
س /89إذا اخطأ اظتصلي يف القراءة ىل يعيد اطتطأ فقط ،أـ صمب عليو إعادة العبارة
حبيث ال طمتل اظتعٌت ،أـ صمب إعادة اآلية بأكملها ؟
ج /يعيد تصحيح اطتطأ وما بعده.
س /82ال صموز قراءة سور العزائم يف الصالة الواجبة ،لو قرأىا ىل تبطل صالتو ؟
ج /ال تبطل.
س /84ما حكم من شتع آية السجدة الواجبة وىو يف الصالة الواجبة ،أو يف مكاف ال
يستطيع السجود ؟
ج /يسجد بعد الفراغ من الصالة وبعد دتكنو من السجود.
س /83ىل صموز العدوؿ اختياراً من سورة إىل أخرى وقد بدأ هبا ،وما حكم من قرأ قسماً
من سورة مث مل يتذكر بقيتها فعدؿ إىل أخرى ؟
ج /صموز العدوؿ إىل سورة أخرى وإف قرأ بعضها.
س /85ىل صمب اظتد يف الصالة ؟ وما ىو حكم أحكاـ التجويد كالغنة واإلخفاء
واإلظهار وغَتىا ،وخمارج اضتروؼ حسب ما قالو علماء التجويد ؟
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ج /ال صمب شيء من ىذا فقط الواجب ىو االلتزاـ بالقراءة بصورة توصل اظتعٌت الصحيح
للمستمع.
س /86ما حكم اظترأة إذا جهرت يف صالهتا ،إف شتعها أجنيب أو مل يسمعها ؟
ج /تصح صالهتا.
س /87قراءة النوف ميما يف القراف كما يف " أنباء" تقرأ " أمباء" ىل يصح ىذا يف الصالة؟
ج /ال يصح قراءهتا ميماً .نعم إف خرج لفظها قريباً من اظتيم يف القراءة ال إشكاؿ يف
ذلك.
س /88إذا كاف غالباً ما يقرأ سورة التوحيد بعد اضتمد ،واتفق أف قرأىا بدوف تعيُت
البسملة عتا سهوا أو غفلة ،وانتبو يف أثنائها ،فهل تلزـ إعادهتا أـ ال ؟
ج /البد من تعيُت البسملة للسورة فهو إف بدأ بقراءة البسملة البد أف يكوف على علم
ومعرفة بالسورة اليت يريد قراءهتا.
س /89قد يدعو اإلنساف أثناء القراءة أو يف مواضع أخرى يف الصالة غَت القنوت فما
حكم ذلك ؟
ج /صموز.
س /99صموز أف يقرف بُت سورتُت بعد اضتمد ،األكثر كيف ؟ وكذا ىل صموز أف يقرأ آيات
من سورة طويلة بدؿ السورة القصَتة ؟
ج /ال صموز أكثر من سورتُت ،وال صموز أف يقرأ آيات عوضاً عن السورة.
س /99يف الركعة الثالثة والرابعة إف أضاؼ بعد اضتمد شيئاً من سورة من حيث ال يعلم،
مث التفت فهل صمب عليو إكماؿ السورة أو يقطع ويركع ؟
ج /ال صمب عليو إكماؿ السورة بل ظمكنو أف يقطعها ويركع ،ولكن إف كانت سورة
التوحيد فاألفضل أف يتمها ويركع.
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س /92ىل صمب أف تنوي البسملة للسورة بعد الفاحتة ،أـ صموز النطق بالبسملة مع عدـ
اليقُت بتحديد السورة ومن مث اختيار السورة اليت يريد قراءهتا ؟
ج /البسملة مرتبطة بالسورة ولكل سورة بسملتها فيجب أف ضمدد السورة مث يقرأ بسملتها.
***
الركوع:
س /94صمب التكبَت للركوع ،ىل يصح إخفاتاً ؟ وىل يصح التكبَت يف حاؿ ىويو للركوع
أو أثناء الركوع قبل الذكر ،وماذا لو نسى وتذكر أثناء الركوع ،وكذا نفس السؤاؿ يأيت للتكبَت
للسجود ؟
ج /يصح اخفاتاً وأثناء اعتوي للركوع ،أو أثناء الركوع قبل الذكر .ولو نسي وتذكر وىو يف
الركوع كرب والشيء عليو ،وكذا اضتكم يف السجود.
س /93أحياناً يركع اظتكلف على عجل ويفقد االستقرار فيقف وىو بعده مل يكمل ذكر
الركوع ،فهل يركع مرة أخرى ،أو أ ّف ركوعو صحيح ؟
ج /ىذا الفعل غَت جائز ،ولكن إف فعلو عن غفلة فركوعو صحيح وال يعيده وال يعيد
صالتو.
س /95ىل صموز يف ذكر السجود (سبحاف ريب األعظم) بدؿ (األعلى) ؟
ج /صموز.
س /96ما اظتقصود بالتسبيحة الصغرى يف ذكر الركوع ؟
ج /سبحاف اهلل.
س /97ذكر اإلظماء يف حبث الصالة كثَتاً ،فهل اظتقصود بو معناه اللغوي (أي اإلشارة
باألعضاء كالرأس واليد والعُت واضتاجب)  ،أـ لو كيفية خاصة عند االضطرار إليو يف الصالة،
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كصالة العرياف ،أو اظتتوحل ،أو اظتضطجع واظتستلقي ،أو من عجز عن االرمناء للركوع
والسجود وغَتىا ؟
ج /اظتعٌت اللغوي.
***
السجود:
لف اظتصلي رجليو بشيء كالغطاء (البطانية) فهل يضر ذلك بوضع اإلهباـ
س /98لو ّ
على األرض اظتشًتط يف الصالة ؟
ج /ال يضر.
س /99ىل مشروط التوازي األفقي بُت مواضع السجود ،فمثالً :لو كاف واقفاً على فراش
(مندر) يزيد ارتفاعو على اللبنة وموضع اصتبهة أخفض من ذلك فهل تصح الصالة ؟
ج /ال يشًتط التوازي األفقي وصموز اختياراً أف يكوف موضع اصتبهة اخفض أو أعلى يسَتاً
مبقدار لبنة من بقية مواضع السجود ،ومع االضطرار صموز االزمفاض واالرتفاع الكثَت.
س /999ورد يف واجبات السجود مساواة موضع جبهتو ظتوقفو إال أف يكوف االرتفاع
يسَتاً مبقدار (لبنة) ،فإذا ما أريد حتديد االرتفاع باألصابع اظتضمومة فكم ستكوف ؟
ج /ستسة عشر سنتمًتاً.
س /999ما معٌت االقعاء اظتكروه بُت السجدتُت ؟
ج /االقعاء ىو :أف صملس على االليتُت ويلصقهما باألرض ،وصممع رجليو أمامو مثنيتاف
أي أف تكوف ركبتيو مقابل وجهو وساقيو وفخذيو منتصباف ،كما يفعل الكلب بعض األحياف
عندما صملس ويرفع يديو لألعلى.
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التسليم:
س /992ىل يضر بالتسليم قوؿ اظتصلي :السالـ عليك أيها النيب  ..السالـ علينا وعلى
عباد اهلل  ..لو ذكره وىو ملتفت مرة وغَت ملتفت أخرى ؟
ج /ال يضر وظمكنو أف يدعو بأي دعاء يشاء ،واألفضل أف يدعو قبل التسليم.
***
قواطع الصالة:
س /994أحياناً يقطع اظتصلي صالتو ويعيدىا ضتصوؿ شيء منو أثناء الصالة وال يعرؼ
حكمو ،فهل بوسعو فعل ذلك ؟
ج /ال صموز أف يقطع صالتو بالشك.
***
صالة الجمعة:
س /993ظمت ّد وقت اصتمعة بامتداد وقت الظهر ،ىل يعٍت أ ّف وقتها ظمتد إىل ما قبل
الغروب مبقدار أداء صالة العصر ؟
ج /ظمتد وقتها كما ذكرت.
س /995كم ىي مدة صالة اصتمعة من بدء األذاف حىت هناية ركعيت اصتمعة ؟
ج /ال يشًتط مدة ،ولكن يعترب أف تكوف كافية للخطبتُت والركعتُت ،كما يستحب لإلماـ
التخفيف يف دتاـ فيتجنب اإلطناب اظتمل واالختصار اظتخل.
س /996أحياناً ال يتوفر العدد اظتطلوب بعد الزواؿ أي يف أوؿ الوقت ،ويتوفر بعد
ساعتُت من الزواؿ وكانوا قد صلوا الظهر أوؿ الوقت ،فهل صمب عليهم إعادة الصالة رتعة إف
اجتمع العدد ؟ وماذا إذا مل يكن قد صلوا الظهر ؟
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ج /يستحب إقامة صالة اصتمعة مع عدـ وجود إماـ معُت للصالة ،وصمب إقامة صالة
اصتمعة مع وجود إماـ معُت للصالة عينو اإلماـ اظتعصوـ ،أو من عينو اإلماـ لتعيُت أئمة
اصتمعة .فيجب على ىذا اإلماـ إقامة صالة اصتمعة عند توفر العدد وبقية الشروط عند وقت
الزواؿ ،فإف مل يتوفر العدد عند الزواؿ وصلى الظهر مل صمب عليو بعدىا إقامة اصتمعة .أما إف
أخر صالتو بعد الزواؿ حىت اكتمل العدد فيجب عليو عندىا إقامة اصتمعة ماداـ الوقت باقياً،
ومع العلم بوجود إماـ معُت للصالة فيجب اضتضور عنده أو يف اظتكاف الذي يعينو إلقامة
صالة اصتمعة ،ومع العلم بإقامتها صمب اضتضور.
س /997عند عدـ توفر العدد ،ىل األفضل االنتظار فًتة رجاء اكتماؿ العدد والصالة
رتعة حينذاؾ ،أو أداء الصالة ظهراً يف أوؿ الوقت ؟
ج /األفضل االنتظار إف كاف يرجو اكتماؿ العدد.
س /998ىل يكمل الصيب اظتميز العدد الذي تنعقد بو اصتمعة ؟
ج /ال يكمل العدد بالصيب اظتميز.
س /999ىل اظترأة والعبد إف حضرا صالة اصتمعة ُتب عليهم الصالة وضمسبوف من العدد
الذي تنعقد بو اصتمعة ؟
ج /إذا تكلفوا اضتضور وجبت عليهم اصتمعة وضمسبوف من العدد وتنعقد هبم اصتمعة.
س /999األعرج الذي بإمكانو حضور اصتمعة ىل صمب عليو اضتضور ؟
ج /ال صمب عليو اضتضور.
س /999إذا مل يكن اإلماـ موجوداً وال من نصبو للصالة تستحب صالة اصتمعة ،ىل
يقصد بعد وجود اإلماـ ومن نصبو عدـ حضورشما الصالة مع وجودشما يف مكاف آخر ،أو
مقصود شيء آخر ،وماذا إذا عقدت اصتمعة بعدـ حضورشما ولكن بتوجيو وإرشاد من اإلماـ ؟
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ج /اظتقصود عدـ حضورشما أو حىت عدـ حضور اإلماـ مع عدـ تعيينو إماـ إلقامة صالة
اصتمعة.
س /992ورد يف صالة اصتمعة ( :فلو مات اإلماـ يف أثناء الصالة مل تبطل اصتمعة ،وجاز
أف تقدـ اصتماعة من يتم هبم الصالة) ،والسؤاؿ :ىل اظتتقدـ يكمل هبم الصالة أو يستأنف
الصالة هبم من جديد ،وكيف يقدموه وىم يف الصالة أو أف من يقدموه يصلي يف الصفوؼ
االُخر مثالً ؟
ج /اظتتقدـ يكمل الصالة وال صمب أف يقدمو اصتميع بل يكفي أف يقدمو بعضهم بأف
يشَت لو بالتقدـ بصورة ما.
س /994كيف يصلي الصم البكم صالة اصتمعة اظتباركة وىم ال يفهموف وال يسمعوف
اطتطبة ؟ وىل ضمتاجوف إىل من يعرفهم باطتطبة باإلشارات اظتفهمة ،أـ يكفي اضتضور فقط
ويسقط التكليف الشرعي ؟
ج /وجود من يًتجم اطتطبة عتم باإلشارات أفضل ولكنو ليس بواجب.
س /993ىل يشًتط أف تكوف اطتطبتاف باللغة العربية ،وما حكم العريب يأمت بغَت العريب
يف اصتمعة ؟
ج /صموز أف تكوف اطتطبة بلغة أكثر اضتاضرين للصالة ،ولكن صمب أف ضممد اهلل ويصلي
على النيب وآلو ويقرأ شيئاً من القرآف بالعربية ،واألفضل أف تكوف اطتطبة بالعربية وتًتجم لغَت
العرب حىت وإف كانوا أغلب من ضمضر الصالة .وصموز أف يأمت من صميد العربية مبن ال صميدىا،
ولكن األفضل أف يكوف اطتطيب صميد العربية وطمطب بالعربية وال عالقة للقومية هبذا األمر،
فيمكن أف يكوف اإلماـ من أي قومية وىو صميد العربية.

س /995ىل صموز إلماـ اصتمعة أف ظمسك بيده سالحاً حُت أداء اطتطبة ؟
ج /يكره لو االتكاء على السالح إال مع اطتوؼ وتوقع اضتاجة إليو ،ويستحب االتكاء
على عصا أو عمود أو منصة من اطتشب.
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س /996إذا كاف إماـ اصتمعة مسافراً ،فهل تصح رتعتو ورتعة من يأمت بو من اظتتمُت
واظتقصرين ؟
ج /تصح.
س /997ما ىو حكم اإلماـ يف صالة اصتمعة بعد إف قنت القنوت الثاين بعد الركوع ركع
مرة أخرى بدؿ إف يهوي إىل السجود ؟ وإذا كانت صالتو باطلة فما حكم صالة اظتأمومُت يف
ىذه اضتالة ؟
كرب للسجود وأمت ىويو إىل األرض وسجد
ج /إف تنبّو قبل أف يرفع رأسو من الركوع ّ
وصحت صالتو ،أما إف مل يتذكر حىت رفع رأسو من الركوع فبطلت صالتو وصالة من يأمت بو.
س /998ىل دمكن حتديد انبساط الشمس وارتفاعها الذي تصلى بو نافلة اصتمعة ولو
حبسب الساعات بعد شروؽ الشمس ؟
ج /تقسم الوقت بُت شروؽ الشمس وزواعتا إىل ثالثة أقساـ فيكوف الثلث األوؿ بعد
الشروؽ ىو انبساط الشمس والثلث الثاين ىو ارتفاعها والثالث ىو قبل الزواؿ.
***
صالة اآليات:
س /999حتصل بعض الظواىر كالفيضانات والصواعق ،وىذه قد تكوف خميفة لبعض
الناس دوف بعض آخر ،فهل صمب حبصوعتا صالة اآليات ؟
ج /أف تكوف عند أكثر اظتؤمنُت خميفة باعتبارىا آية عذاب أو حتذير ألىل األرض ،فاألمر
ليس لكوهنا خميفة فقط بل لكوهنا خميفة مرتبطة بالسماء (أي سكاف السماء من عماؿ اهلل
سبحانو وتعاىل).
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س /929إذا علم أف الكسوؼ سيحصل غداً وذلك عن طريق اصتهات العلمية ،وعندما
جاء الغد نسي وغفل حىت اذملى الكسوؼ وكاف جزئياً مث بعد ذلك تذكر ،فهل علمو اظتسبق
بالكسوؼ قبل حصولو يوجب عليو القضاء ؟
ج /صمب عليو القضاء.
س /929يف صالة اآليات ورد أنو يقرأ بعد اضتمد سورة فإف مل يتمها يقرأ من حيث قطع،
فهل واجب عليو أف طمتار السور ذات اطتمس آيات فقط ،وكيف يوزع اآليات ستس مرات إذا
كاف السور اقل من ستس آيات أو أكثر ؟
ج /ال صمب عليو أف طمتار سورة فيها ستس آيات ،وال صمب عليو أف يقسم السورة على
الركوعات ،ولو أف يقرأ سورة يف كل ركوع ،وظمكنو أف يقسم السورة على ركوعُت أو ثالثة أو
ستس.
س /922لو قرأ اظتكلف يف صالة اآليات اضتمد وآية أو آيات من سورة وركع ،مث أكمل
قراءة السورة وركع ،فهل يقرأ بعد رفع رأسو اضتمد وسورة أو ظمكنو أف يقرأ سورة أو آيات من
سورة ويركع ؟
ج /بعد أف أمت السورة يف الركوع الثاين كما يف السؤاؿ ظمكنو يف الركوع الثالث أف يقرأ
اضتمد وسورة كاملة أو اضتمد وجزء من سورة ويتم السورة يف ما بقي من ركوعات.
س /924ومن قرأ اضتمد وسورة كاملة وركع يف صالة اآليات ،فهل يلزمو أف يقرأ اضتمد
وسورة كاملة أيضاً قبل ركوعو الثاين ،أـ يكفيو قراءة اضتمد وآية مث إكماؿ بقية آيات السورة يف
الركوعات اآلتية ؟
ج /صموز أف يقرأ يف الركوع الثاين اضتمد وسورة وصموز أف يقرأ اضتمد وجزء من سورة على
أف يتمها يف بقية الركوعات.
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س /923ما نفهمو من عبارة (الشرائع) أف ىناؾ طريقتُت ألداء صالة اآليات ،وسؤايل:
ىل ظمكن الدمج بُت الطريقتُت يف الركعة الواحدة ،أو أف من بدأ بطريقة عليو اإلكماؿ بنفس
النحو ؟
س /صموز اصتمع بُت الطريقتُت.
س /925استحباب اطتمس قنوتات يف صالة اآليات ،ىل يقسم على الركعتُت أـ يف كل
ركعة ؟
ج /يقسم على الركعتُت.
س /926من شك يف عدد ركوعات صالة اآليات ماذا يفعل ؟
ج /يبٍت على األقل ويتم الركوعات ويسجد سجديت السهو بعد الصالة.
س /927ىل صموز اإلتياف بصالة اآليات ظتن شك يف حدوث اآلية ؟
ج /صموز.
***
صالة االستسقاء:
س /928ماذا يقصد بتحويل الرداء يف صالة االستسقاء ؟
ج /أي ضموؿ ما على الكتف األظمن إىل األيسر وما على األيسر إىل األظمن أي يقلب
الرداء.
***
سجدتا السهو:
س /929ورد يف كيفيتهما أف يتشهد تشهداً خفيفاً ،ماذا يقصد بالتشهد اطتفيف ؟
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ج /أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أ ّف حممداً عبده ورسولو اللهم صل على حممد وآؿ
حممد.
س /949ورد يف سجود السهو بالنسبة لإلماـ واظتأموـ( :ولو انفرد أحدشما كاف لو حكم
نفسو) ،ما اظتقصود بذلك ؟
ج /أي :لو انفرد أحدشما بالسهو دوف اآلخر كاف لو حكم نفسو ،أي فيما يًتتب على
سهوه.
***
قضاء الصالة:
س /949ىل يصح أداء صالة نافلة مستحبة ظتن عليو قضاء صالة واجبة ،وما ىي النافلة
اليت لو دخل فيها وذكر يف أثنائها أف عليو فريضة استأنف الفريضة ؟
ج /صموز أف يصلي نافلة إذا كاف عليو قضاء صالة واجبة غَت مًتتبة على اضتاضرة ،أما إذا
كاف عليو قضاء صالة واجبة مًتتبة على اضتاضرة فيجب عليو قضاءىا قبل أف يصلي النافلة أو
الواجبة اضتاضرة .ولو صلى اضتاضرة ويف أثنائها ذكر الفائتة اظتًتتبة عليها عدؿ إليها ،أما لو
صلى نافلة وذكر الفائتة مل يعدؿ بل يتم النافلة مث يستأنف الفريضة الفائتة فيقضيها.
أصل صالة الظهر والعصر بسبب
س /942إذا كنت يف سفر والصالة فيها قصر ومل ِّ
السفر وعندما وصلنا إىل البيت كاف الوقت غروباً ،فكيف أقضي الصالة قصراً أو دتاماً ؟
ج /ما فات يقضى كما فات ،فلو أف وقت اظتغرب حل يف السفر أي قبل الوصوؿ تقضي
ما فات قصراً ولو أف وقت اظتغرب حل بعد الوصوؿ وقبل أداء الصالة تقضى دتاماً.
س /944مطلوب صياـ كثَت ،أياـ كاف يف عافية وكذا الصالة ،واآلف ىو يف غَت عافية
ألخذه العقاقَت كعالج ،فما حكم القضاء أو الكفارة ؟
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ج /اظتريض الذي يف ذمتو قضاء صالة وصياـ أياـ كاف يف عافية إذا كاف يرجو الشفاء من
مرضو يًتبص حىت يشفى ويقضي ويُك ّفر ،وإذا كاف يُك ّفر بإطعاـ مساكُت فيجب عليو اظتبادرة
حىت قبل الشفاء بإطعاـ اظتساكُت ،وإذا كاف مرضو مزمناً وال يستطيع الصياـ فيدفع الفدية
اظتعلومة عن كل يوـ ( 3/4كغم) من الطعاـ .أما الصالة فيقضيها مبا يتمكن من جلوس أو
غَته حبسب ما يسمح حالو أو مرضو.

س /943اظتريض الذي قد يسلب مرضو فكره ويسبب لو اختالطاً يف معرفة أوقات الصالة
واألحكاـ ،ىل تبقى الصالة واجبة عليو ويقضي ىو عن نفسو إف ُشفي أو ابنو األكرب إف
مات وىو على حالتو اظتذكورة ؟
ج /إذا كاف يعي وجوب الصالة عليو فيجب عليو أف يصلي ضمن اضتدود اليت يتمكن
الصالة هبا وقد بينتها يف الشرائع وغَتىا ،أما إذا كاف اظترض قد غلب عليو حبيث فقد الوعي
ومل يعد ظميز حىت إف كاف مستيقضاً أ ّف الصالة واجبة عليو فهذا يكوف حالو كاجملنوف واظتغمى
عليو من جهة سقوط األداء والقضاء عنهما.
س /945التارؾ للصالة غَت اظتستحل لًتكها يعزر ،كم يكوف تعزيره ؟
ج /ىذه أحكاـ ال يقوـ هبا إال اإلماـ أو من يُعيمنو إلقامتها وتعزيره كم يكوف لإلماـ وظتن
ينصبو عتذا األمر.
***
صالة اإلجارة:
س /63أعطاين احد اظتؤمنُت مبلغاً قدره ( )99آالؼ فقط ،عن بدؿ استئجار الصالة
عن والده اظتتوىف ،فما حكم ىذه األمانة ؟
ج /أخذ األجرة مقابل الصالة والصياـ نيابة عن اظتيت باطل ،حيث ال توجد نية قربة إىل
اهلل سبحانو يف ىكذا صالة أو صياـ ،فهو لوال األجرة ظتا صلى وظتا صاـ نيابة عن ىذا اظتيت،
فصالتو وصيامو قربة للماؿ ال هلل سبحانو ،وإذا مل يوجد االبن األكرب الذي صمب عليو قضاء
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ما يف ذمة الوالدين ،أو كاف موجوداً ومل يستطيع قضاء ما يف ذمتهما ومل يوجد متربع ألداء ما
يف ذمة اظتيت من صالة وصياـ ،يتصدؽ عن اظتيت عن كل يوـ صياـ مبُد من الطعاـ ،وعن

صالة اليوـ والليلة مبُد من الطعاـ ،فهذا اظتبلغ يعمل بو حبسب ما تقدـ من التفصيل ،واضتمد
هلل.
س /947وما مضی من ىذا العمل واظتاؿ مقابلو کيف ىو ؟

ج /ال شيء عليكم فيما أديتم من صوـ وصالة مقابل أجر فيما مضى إف كنتم ُتهلوف
أهنا بدعة ومل تشرع يف قرآف أو سنة عن النيب وأىل بيتو .
أما ما قبضتم عنو أجر من صوـ وصالة عن األموات (الذين ماتوا على والية حجة اهلل يف
زماهنم أو من ُتهل حاعتم) ومل تؤدوه فيمكنكم التصدؽ عن اظتيت باظتبلغ كما تقدـ.
وظمكنكم أيضاً قضاء الصالة والصوـ عن األموات الذين قبضتم أجراً عن القضاء عنهم
فيما مضى (إف كنتم ُتهلوف أف الصالة والصوـ مقابل األجر بدعة) ،ولكن اآلف تنوي القضاء
عنهم قربة إىل اهلل ال ألجل األجر الذي قبضتو فيما مضى.
وبالنسبة لقضاء الصالة فالقضاء يف ليلة ثالث وعشرين من رمضاف يعدؿ ألف شهر ،فلو
كاف يف ذمة شخص مثالً سنة قضاء أو عشر سنُت أو حىت ألف شهر يكفيو قضاء يوـ واحد
يف ليلة القدر.
س /948ماذا إذا مل يكن اظتكلف يعلم باضتكم وكاف قد صرؼ األمواؿ اليت استلمها عن
اظتيت سواء كانت عن صوـ أو صالة ؟
ج /إذا كاف فقَتاً وحمتاجاً للماؿ وقد صرفو على طعامو وطعاـ عيالو فهو صدقة عن اظتيت
بقضاء ما يف ذمتو من صالة أو صياـ ،وإف كاف غنياً فعليو أف يتصدؽ باظتاؿ عن اظتيت كما
ىو مبُت يف أجوبة سابقة.
س /949وىل أخذ األجرة مقابل قراءة القرآف كذلك ؟
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ج /أخذ األجر على قراءة القرآف بصوت (جهراً) جائز حىت وإف مل ضمضرىا أحد من
اإلنس فإنو ضمضرىا من ال ترونو من مؤمٍت اصتن.
***
صالة الجماعة:
س /939ورد يف الشرائع :ال ُتوز اصتماعة يف شيء من النوافل عدا االستسقاء والعيدين
مع اختالؿ شرائط الوجوب ..فما معٌت( :وصموز أف يأمت  ..اظتتنفل باظتفًتض واظتتنفل واظتفًتض
باظتتنفل يف أماكن) الوارد يف الشرائع أيضاً ؟
ج /اظتتنفل ىنا ليس من يصلي صالة نافلة بل من يعيد صالة واجبة وقد بينتو العبارة اليت
بعدىا يف الشرائع وىي( :ويستحب أف يعيد اظتنفرد صالتو ،إذا وجد من يصلي تلك الصالة
رتاعة ،إماماً كاف أو مأموماً).
س /939إذا نسي اإلماـ أو سها عن قراءة السورة بعد الفاحتة ودخل يف الركوع فما وظيفة
اظتأموـ ؟
ج /يركع معو وال شيء عليو.
س /932ما حكم إمامة من عليو حد ومل يقم عليو وقد تاب صاحب الذنب ؟
ج /تصح.
س /934ما اظتقصود بػ (األمي) يف شروط إماـ اصتماعة ؟
ج /أي من ال يقرأ وال يكتب وال ضمسن قراءة القرآف.
س /933ىل إمامة التمتاـ ال ُتوز مبن ضمسن قراءة اضترؼ فقط ،أـ ال ُتوز مطلقاً ؟
ج /ال ُتوز إمامتو مبن ضمسن القراءة ،والتمتاـ الذي ال ُتوز إمامتو ىو من يتغَت اظتعٌت
بقراءتو أو ال يفهم ما يقرأ كما ىو واضح يف الشرائع( :ولو كاف اإلماـ يلحن يف القراءة حبيث
يتغَت اظتعٌت أو ال يفهم مل ُتز إمامتو مبتقن ،وكذا من يبدؿ اضترؼ كالتمتاـ وشبهو).
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س /935ىل تقدمي (األفقو) يف صالة اصتماعة تعٍت األفقو مطلقاً ،أـ بأحكاـ الصالة
فقط ؟
ج /األفقو مطلقاً.
س /936ما اظتقصود باظتهاجرين واألعرايب الذي يكره إمامتو عتم ؟
ج /األعرايب يف ىذا الزمن تنطبق على كل شخص منكب على الدنيا قليل االىتماـ بأمر
الدين ،واظتهاجروف ىم السابقوف لإلظماف الذين بذلوا أنفسهم وأمواعتم وجهدىم لنصرة الدين
وإعالء كلمة اهلل.
س /937ىل ُتب الصالة رتاعة وراء اإلماـ األصل إف حضر ؟
ج /ال ُتب.
س /938لو التحق قبل ركوع اإلماـ يف الثالثة فهل صمب عليو االنتظار إىل حُت ركوع
اإلماـ مث يلتحق ،أو يكرب حىت لو علم أنو ال يكفيو الوقت لقراءة اضتمد وسورة ؟
ج /ال صمب عليو االنتظار إىل حُت ركوع اإلماـ.
س /939ماذا يتحمل اإلماـ عن اظتأموـ يف صالة اصتماعة ؟
يتصد عتا أحد اظتأمومُت ،ويتحمل القراءة يف
ج /يتحمل اإلماـ األذاف واإلقامة إذا مل َ
األوىل والثانية ،وكذا يتحمل التكبَت الواجب للركوع وللسجود وللرفع منو ،فيصبح مستحباً
للمأموـ.
س /959ىل جلسة انتظار اظتأموـ عتا كيفية معينة لو كاف اإلماـ يتشهد التشهد الوسط
وىو يف األوىل ،أو كاف يف التشهد األخَت وىو يريد القياـ لإلكماؿ ؟
ج /صملس جلوس الصالة.
س /959ورد يف صالة اصتماعة( :ووقت القياـ إىل الصالة إذا قاؿ اظتؤذف :قد قامت
الصالة ،واألفضل بعد دتاـ الشهادة) ،أي شهادة يقصد هبا ؟
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ج /الشهادات األربع.
س /952ورد يف صالة اصتماعة( :وال تصح مع حائل بُت اإلماـ واظتأموـ ظمنع اظتشاىدة،
إال أف يكوف اظتأموـ امرأة) ،والسؤاؿ :ىل طمتلف اضتكم باختالؼ اضتائل الذي يصح معو
ائتماـ اظترأة ،فمثالً :مرة يكوف اضتائل حائطاً ،وثانية يكوف حائطاً ولكن فيو شباؾ أو باب
مفتوح ،وثالثة يكوف ستارة (بردة) وىكذا ؟
ج /إذا كاف حائط فيو شباؾ يسمح مبشاىدة اإلماـ فال ينطبق عليو انو حائل ظمنع
اظتشاىدة ،أما إذا كاف حائط ظمنع االتصاؿ مع اإلماـ بأي صورة حىت السماع فأيضاً ال يتصور
أف تكوف ىناؾ صالة رتاعة فاضتائل الذي تصح معو صالة اظترأة خلف اإلماـ ىو حائل
يسمح على األقل بسماع صوت اإلماـ أو صوت من ينقل للمأمومُت حركة اإلماـ مثل:
ستارة أو جدار واطئ أو جدار من خشب رقيق أو جدار مثقب  ...اخل.
س /954لو أراد إماـ اصتماعة أف يستنيب وىو يف الصالة فكيف يستنيب ،وىل يكمل
النائب هبم الصالة من حيث وصل اإلماـ أو يبتدئ هبم الصالة من جديد ؟
ج /يستنيب باإلشارة أو بأف يقدمو بيده والنائب يكمل الصالة من حيث وصل اإلماـ.
س /953ولو عرض لإلماـ طارئ اضطره أف يًتؾ الصالة بال استنابة أحد بدلو ،فهل
تبطل صالة اظتأمومُت أـ صمب عليهم أف ينووا الصالة فرادى ويكملوا ؟
ج /األفضل أف يقدموا منهم إماماً ليتم هبم الصالة رتاعة ،وإال فيمكنهم أف يتم كل
واحد منهم صالتو منفرداً.
س /955ورد يف صالة اصتماعة( :ويستحب لإلماـ أف ي ِ
سمع من خلفو الشهادتُت) ،ىل
ُ
اظتقصود هبما التشهدين ،أو الشهادتُت يف التشهد ؟
ج /اظتقصود الشهادتُت يف التشهد.
***

 .............................................. 25إصدارات أنصار اإلمام املهدي

ما يتعلق بالمساجد:
س /956صموز استعماؿ آلة اظتسجد يف غَته ،ىل اظتقصود بالغَت بقية اظتساجد أو مطلق
الغَت ؟
ج /بقية اظتساجد.
***
صالة المطاردة:
س /957صالة اظتطاردة تكوف عندما يصل اضتاؿ إىل القتاؿ بالسيوؼ ،فهل يشمل ىذا
القتاؿ باألسلحة اضتديثة اليوـ ؟
ج /نعم يشملها.
س /958وما معٌت اظتسايقة اظتذكورة يف صالة اظتطاردة ؟
ج /ىو عندما يطارد عدواً أو يطارده عدو.
***
صالة المسافر والوطن:
ىذه عبارة الشرائع عن الوطن( :والوطن الذي يتم فيو :ىو موضع سكنو واستقراره وكل
موضع لو فيو ملك أو شبهو  -كأرض اظتقابلة أو األنفاؿ اليت انتفع هبا بإذف اإلماـ  -قد
استوطنو ستة أشهر متوالية فصاعداً ،بشرط أف تكوف يف اظتلك دار للسكن).
س /959وماذا إذا كانت الدار إرثاً وللشخص حصة فيو ،ىل تكوف داراً للسكن للحكم
بكوف اظتكاف وطناً ؟
ج /صموز أف ضمكم بأنو وطن لو إذا كاف قد سكن فيو ستة أشهر متوالية أو أكثر وكانت
حصتو تصلح ليسكن فيها.
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س /969مسقط الرأس ىل يعترب وطناً مع أف سكنو يف مكاف آخر ؟
ج /مسقط الرأس ال يعترب وطناً إال مع حتقق الشروط اظتذكورة.
س /969توايل الستة أشهر ىل يضر فيها سفره يف أثنائها للزيارة مثالً أو للعمل مث عودتو؟
ج /ال يضر.
س /962ىل نية اإلعراض عن وطنو ورحيلو إىل مكاف آخر يؤثر على كوف اظتعرض عنو
وطناً من أوؿ يوـ اإلعراض ؟
ج /الوطن الذي تتحقق بو الشروط اظتذكورة يبقى وطناً وإف ىجره ،وال طمرج عن كونو
وطناً إال مع انتفاء الشروط اظتذكورة .أما اظتكاف الذي ىو ساكن ومستقر فيو مع عدـ وجود
ومر بو يف سفره يقصر فيو وال يقطع سفره.
ملك لو فيو فيتم فيو ،ولكن إف ىجره ّ
س /964لو مل يعرض عن وطنو السابق ولكنو عاش يف مكاف غَته سنُت ومل يرجع إىل
ىناؾ للسكن ،فهل يبقى اظتكاف األوؿ وطناً ؟
ج /اظتكاف الذي ال يزاؿ يسكنو ويستقر فيو يتم فيو حىت يهجره ويعرض عنو ،أما الوطن
الذي يتحقق مع الشروط اظتذكورة فيبقى وطناً يتم فيو إال مع انتفاء الشروط اظتذكورة ،وال يضره
أنو ىجره وأعرض عن السكن فيو.
س /963من كاف مستأجراً ومل يكن لو ملك يف اظتدينة اليت يسكن فيها ىل يعترب ذلك
وطناً لو على الرغم من بقائو فيو سنُت كثَتة ؟
ج /مكاف سكنو واستقراره يتم فيو ومنذ أوؿ يوـ يسكنو ما داـ قرر االستقرار فيو ،ولكن
إف ىجره وأعرض عنو ال يتم فيو إف مر بو أثناء سفره ما داـ ليس لو ملك فيو مهما كانت مدة
سكنو السابق يف ىذا اظتكاف.
***
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مسألة "كثير السفر":
ىذه عبارة الشرائع حوؿ من يتم( :وضابطو :كل من كاف سفره أربعة أياـ يف األسبوع أو
ستة عشر يوما يف الشهر أو ستة أشهر ويوـ يف السنة على الدواـ أمت وصاـ يف السفر ويبدأ
بالتماـ والصياـ مىت علم أف ىذا حالو ولو كاف يف أوؿ يوـ من سفره).
س /965وأوؿ ما يبتدئ وقبل أف دتر ىذه اظتدة كيف ؟
ج /موجود اصتواب يف أعاله (ويبدأ بالتماـ والصياـ مىت علم أف ىذا حالو ولو كاف يف
أوؿ يوـ من سفره).
س /966لو أف شخصاً لديو عقد عمل ظتدة ذتانية أشهر مثالً وىو يسافر ستسة أياـ يف
األسبوع لعملو ماذا يفعل؟
ج /أقل مدة يتم فيها ىي ستة أشهر ،أي لو كاف عقده ستة أشهر فصاعداً فانو يتم.
س /967لو أ ّف شخصاً عمل يوماً بعد يوـ أو أسبوعاً بعد أسبوع وكاف حالو أ ّف سفره
أكثر من حضره ،ولكن عملو غَت مستقر يعٍت رمبا يكوف ظتدة أسبوع أو شهر أو شهرين فهو
ال يدري باظتدة ولكنها على كل حاؿ أقل من ستة أشهر ،أي يعمل ىكذا بعقد شهر بعد
شهر أو بدوف عقد اخل ،سواء كاف الًتديد منو أو من رب العمل ،فماذا يفعل ؟
ج /مثل ىذا ال يتم إال بعد مضي ستة أشهر على عملو أي لو انو استمر ستة أشهر هبذا
اضتاؿ بعدىا يتم حىت لو كاف عقده أسبوع أو عملو يومي.
س /968ىؤالء بعد إف استقر حاعتم أهنم يتموف يف السفر وبعد أف قضوا ستة أشهر أو
أكثر يف العمل أو السفر الذي ىو أكثر من اضتضر لو تركوا العمل أو السفر ولكنو ليس ترؾ
إعراض وإسما ليبحث عن عمل آخر أو لطارئ ما اخل ،ما ىو حكمهم إف سافروا ليوـ أو يومُت
ىل يكوف حاعتم كالسابق أـ يقصروا يف السفر؟
ج /يستمر حاعتم كما ىو حىت مع بقائهم يف بيوهتم طاظتا مل يعرضوا عن اضتاؿ السابق
يتم.
حىت تنقضي ستة أشهر أي لو سافر أحدىم يوماً للزيارة أو العالج مثالً ّ
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س /969لو كاف أحدىم يعلم منذ اليوـ األوؿ لًتكو للسفر أنو سيعرض عن السفر ألكثر
من ستة أشهر ولكنو لن يعرض دائماً ،ماذا يكوف حالو ؟
ج /ىذا يكوف حالو منذ اليوـ األوؿ لًتكو للسفر إف سافر إىل مكاف ما أنو يقصر.
***
دونتو يف ىذه اضتلقة من أجوبة السيد أزتد اضتسن صلوات ريب عليو فيما
ىذا آخر ما ّ
يتعلق بأحكاـ الصالة ،سائالً اهلل تعاىل أف يعم نفعو عباده اظتؤمنُت .واضتمد هلل رب العاظتُت
وصلى اهلل على خَت خلقو حممد وآلو الطيبُت الطاىرين األئمة واظتهديُت وسلم تسليماً.

