
 

 
 



 

 

 

 هذا الكتاب 

الكتاب   هذا  حول  أربعة  جيمع  حديث  ورشوطها  آالف  الصالة 

وما فرض منها عىل سبيل احلتم واللزوم، وما أمر به عىل   ، وأركاهنا وسننها

 . والنافلة سبيل التطوع

وهو بذلك يشمل كل األحاديث التي وردت يف الصالة يف املصادر  

نستثن من القبول بعد العرض عىل القرآن  السنية والشيعية، أو أغلبها، ومل  

اختلف   وإن  األحاديث،  تلك  مجيع  أن  عىل  بناء  جدا،  القليل  إال  الكريم 

ورفع   التنوع  عىل  يدل  صوري  االختالف  ذلك  فإن  بعض؛  مع  بعضها 

 احلرج، ال عىل اختالف التعارض والتضاد. 

بناء عىل   أحكامها  أو  األحاديث  بعض  نر مسوغا إللغاء  مل  ولذلك 

الصالة  تعا ألن  لذاته،  مقصودا  اجلميع  اعتربنا  وإنام  غريها،  مع  رضها 

واحد صيغة  عىل  ليست  يمكن  ةورشوطها  متعددة،  صيغ  عىل  هي  بل   ،

قد   امللل الذي  لينفى بذلك  بينها مجيعا،  التنقل  أو  اختيار أي صيغة منها، 

يعرض بسبب اختيار صورة واحدة، أو احلرج الذي قد يعرض ملن يلتزم  

 ة مشددة. صورة معين
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 املقدمة 

الصالة ورشوطها وأركاهنا وسننها وما  آالف حديث حول  أربعة  جيمع هذا الكتاب  

 التطوع والنافلة. فرض منها عىل سبيل احلتم واللزوم، وما أمر به عىل سبيل 

وهو بذلك يشمل كل األحاديث التي وردت يف الصالة يف املصادر السنية والشيعية،  

اء عىل  أو أغلبها، ومل نستثن من القبول بعد العرض عىل القرآن الكريم إال القليل جدا، بن

أن مجيع تلك األحاديث، وإن اختلف بعضها مع بعض؛ فإن ذلك االختالف صوري يدل  

 عىل التنوع ورفع احلرج، ال عىل اختالف التعارض والتضاد.

مع   تعارضها  عىل  بناء  أحكامها  أو  األحاديث  بعض  إللغاء  مسوغا  نر  مل  ولذلك 

رشوطها ليست عىل صيغة واحد،  غريها، وإنام اعتربنا اجلميع مقصودا لذاته، ألن الصالة و

بل هي عىل صيغ متعددة، يمكن اختيار أي صيغة منها، أو التنقل بينها مجيعا، لينفى بذلك  

، أو احلرج الذي قد يعرض ملن يلتزم  ةامللل الذي قد يعرض بسبب اختيار صورة واحد

 صورة معينة مشددة. 

 ناشئ عن أمرين:ولذلك فإن االختالف الذي قد يظهر بني بعض هذه األحاديث، 

ـ رفع احلرج، وهو مقصد من مقاصد الصالة ورشوطها، ولذلك توفرت فيها    أوهلام 

الكثري من الرخص، بل إن اهلل تعاىل قرن ذكر أحكام الطهارة التي هي رشط من رشوط  

ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إِىَل  ﴿الصالة، برفع احلرج عند ذكرها كل مرة، كام قال تعاىل:   َا الَّ َيا َأُّيه

اَلةِ  َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إِىَل املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إِىَل اْلَكْعَبنْيِ     الصَّ

أَ  اْلَغائِِط  ِمَن  ِمنُْكْم  َأَحٌد  َجاَء  َأْو  َسَفٍر  َعىَل  َأْو  َمْرََض  ُكنُْتْم  َوإِْن  ُروا   َفاطَّهَّ ُجُنًبا  ُكنُْتْم  ْو  َوإِْن 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمنُْه  َما  اَلَمْس  َماًء َفَتَيمَّ ُتُم النَِّساَء َفَلْم ََتُِدوا 
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َلَعلَّكُ  َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  مَّ 
َولُِيتِ َرُكْم  لُِيَطهِّ ُيِريُد  َوَلكِْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل  اهللَُّ  ْم  ُيِريُد 

 [ 6]املائدة:  ﴾ُكُرونَ َتْش 

أوقاهتا،   توسيع  من  الصالة،  بأوقات  تتعلق  كثرية  رخص  من  ورد  ما  ذلك  ومثل 

وإباحة اجلمع بني الظهرين والعشائني حتى يتسنى لكل الناس وبحسب ظروفهم أن يؤدوا 

الظهر    : صىل رسول اهلل  يف ذلكابن عباس  الصلوات يف أوقاهتا، ومن غري حرج، وقد قال  

والعرص مجيعا باملدينة يف غري خوف وال سفر.. قال أبو الزبري: فسألت سعيدا مل فعل ذلك؟  

 .(1)فقال: سألت ابن عباس كام سألتني فقال: أراد أن ال حيرج أحدا من أمته

السنية   املصادر  متفق عليها يف  أحاديث كثرية  فإن هذا احلديث، ومثله  ولألسف؛ 

الواقع السني خصوصا، وكلف أكثر الناس شططا بمراعاة الصالة يف    والشيعية أمهل يف 

، وذلك ما رصف  مخسة أوقات، ال ثالثة فقط كام تنص الرخصة الواردة عن رسول اهلل  

 الكثري عن الصالة مجيعا. 

مع أن هؤالء املتشددين الذين رموا هبذا احلديث، لو تأملوا البيئة التي عاش فيها  

وا أن تلك البيئة مل تكن بحاجة إىل الرخص املرتبطة بالصالة،  لرأ  الصحابة مع رسول اهلل  

 بقدر ما كانت حوائج العصور التالية، ويف البيئات املختلفة. 

بام   العمل  الناس  لعامة  وأمثاله، ويرتكوا  احلديث  هبذا  يرموا  أال  األوىل  كان  وهلذا 

لك مقصود  شاءوا من األحاديث، لرياعي كل شخص ما يتناسب معه ومع ظروفه، ألن ذ

 رشعي. 

  بعده   أو  العيد  قبل   يصل   عمن  العيد  يوم   سئل   أنه  عل وقد روي يف هذا عن اإلمام  

 

 ( 151/ 2( مسلم ) 1)
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  أن   عسى   فام  قال:   ، يصلون  هؤالء  له:  فقيل   وركب،  العيد  فصىل   املصىل   أتى   حتى   فسكت،

  شاء  ومن   فعل  شاء   فمن   بعدها،  وال   قبلها   يصل   مل     النبي   إن   السنة   عن   سألتموين   أصنع

 . (1)صىل  إذا  عبدا  منع  من بمنزلة  فأكون يصلون   قوما  أمنع أتروين  ترك، 

فاإلمام عل رأى اتساع األمر، حتى مع ورود النص، ويف ذلك عربة للذين يرمون  

عىل   بناء  اختارها  التي  املحددة  املضبوطة  الصيغة  مع  صالته  تتوافق  ال  من  كل  بالبدعة 

عليها   يغلب  والتي  السندية،  املوضوعية  دارساته  من  أكثر  والذاتية  الشخيص  االختيار 

 العلمية. 

اختلف أصحابنا يف رواياهتم عن اإلمام  قيل لإلمام الكاظم:  ومثل ذلك ما روي أنه  

الصادق يف ركعتي الفجر يف السفر، فروى بعضهم أن صّلهام يف املحمل، وروى بعضهم:  

: موّسع  فقال ؟ي بك يف ذلك، فأعلمني، كيف تصنع أنت ألقتد األرضال تصّلهام إال عىل 

 .(2)عملت هعليك بأيّ 

املراتب  ـ مراعاة  بيان ختفيف  ،  والوظائف   ثانيهام  تعاىل عند  إليه قوله  ما أشار  وهو 

﴿إِنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِل  صالة الليل عن املؤمنني يف أول اإلسالم:  

َلْن ُُتُْصوُه َفَتاَب    َونِْصَفُه َوُثُلَثهُ  َأْن  ْيَل َوالنََّهاَر  َعلَِم  ُر اللَّ ُيَقدِّ ِذيَن َمَعَك  َواهللَُّ  َوَطائَِفٌة ِمَن الَّ

ُبوَن يِف   ِمنُْكْم َمْرََض  َوآَخُروَن َيْْضِ َأْن َسَيُكوُن  َعلَِم  اْلُقْرآِن   ِمَن   َ َما َتَيَّسَّ َفاْقَرُءوا  َعَلْيُكْم  

َ ِمنُْه  َوَأِقيُموا  اأْلَْرِض َيْبَتُغو َن ِمْن َفْضِل اهللَِّ  َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ

ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتُِدوُه عِ  َكاَة َوَأْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا  َوَما ُتَقدِّ اَلَة َوآُتوا الزَّ نَْد اهللَِّ  الصَّ

ا َوَأْعَظَم َأْجًرا  َواْسَتْغِفُروا اهللََّ  إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ُهوَ   [ 20]املزمل:   َخرْيً

 

 .  583/  228/ 3( التهذيب:  2) (487) 130-129/ 2( البزار يف )البحر الزخار( 1)
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فاآلية الكريمة كام تشري إىل رفع احلرج املرتبط بتلك الصالة وختفيفها، تشري كذلك  

املة  إىل مراتب املؤمنني ووظائفهم، والتي قد ال تتيح هلم ممارسة صالة الليل بصورهتا الك

النوافل وصالة الليل ونحوها حلجزه عن   التامة، فلذلك لو كلف طالب العلم بأداء كل 

 ذلك عن ممارسة دوره يف طلب العلم أو تعليمه. 

وهلذا وردت الرخص الكثرية يف هذا اجلانب، باعتبار أن طلب العلم أوىل لصاحبه  

اجللوس ساعة عند مذاكرة العلم أحّب  : )من نوافل الصلوات، كام يشري إىل ذلك قوله  

 ( 1)  ّل ليلة ألف ركعة(ك يفإىل اهلل من قيام ألف ليلة يصّل  

وهكذا بالنسبة لقدرات الناس، فمنهم من يطيق صورة من الصور، ومنهم من ال  

 يطيقها، ولذلك كان يف اختالف األحاديث والروايات سعة، متكنهم من اختيار ما يناسبهم. 

ليس هوى   الذين ال  وهذا  القارصون  يتوهم  الرشعية كام  التكاليف  أو تنصال من 

 يفهمون مقاصد الرشيعة؛ بل هو عني العبودية؛ فاملؤمن يعبد اهلل بحسب طاقته. 

باإلضافة إىل أن  الغرض من الصالة ليس صورها وإنام حقائقها، ولذلك كان يف  

 كثر مما يدعو إليها. قرصها عىل صور حمدودة نوعا من التشدد الذي قد يرصف عنها، أ

أقيض صالة    لإلمام الصادق:قال: قلت  أنه  عن معاوية بن عامر  وقد روي يف هذا  

النهار بالّليل يف السفر؟ فقال: نعم، فقاله له إسامعيل بن جابر: أقيض صالة النهار بالّليل يف  

 .(2)تطيقال  وأنت ّن ذلك يطيق إّنك قلت: نعم، فقال: إالسفر؟ فقال: ال، فقال: 

  ، جعلت فداك، إيّن سألتك عن قضاء صالة النهار بالّليل يف السفر :  لهقيل  وروي أنه  

أصحابنا    :تقلف وسألك  تقضها،  ذاك    :فقلتال  ما  واهلل  تصّلوا،  ال  هلم:  فقال  اقضوا، 

 

 . 46/  16/ 2( التهذيب:  2) .  37( جامع األخبار ص 1)
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 .(1)عليهم

ذلك   اهلل  ومثل  رسول  هناين  عل:  اإلمام  هناكم   قال  أقول:  التخّتم    ، وال  عن 

رجوان، وعن املالحف املفدمة، وعن القراءة  القيس، وعن مياثر األبالذهب، وعن الثياب  

 .(2) وأنا راكع

لتيسري الصالة عىل املؤمنني حتى يظل   وهكذا نجد أئمة اهلدى يلتمسون املخارج 

إذا صىل املسافر خلف  :  أنه قال   اإلمام الباقرحرصهم عليها دائام، ومن ذلك ما روي عن  

ولتني الظهر  قوم حضور فليتم صالته ركعتني ويسلم، وإن صىل معهم الظهر فليجعل األ

 .(3) العرص خريتني واأل

قالويف   الركعتني  :  حديث آخر  نفسه من أجل من يصل معه صىل  إن خاف عىل 

 .(4)وجعلهام تطوعا   خريتنياأل

  خريتني ولتني فريضة، واألإن كان يف صالة الظهر جعل األ:  ويف حديث آخر قال

 .(5) فريضة خريتنيولتني نافلة، واأل نافلة، وإن كان يف صالة العرص جعل األ

قال األ  إن كان :  ويف حديث آخر  الظهر جعل  الظهر، واأليف صالة    خريتني ولتني 

 .(6)العرص

خبار ليست  : هذه األعىل هذه األخبار بعد إيراده هلا، فقال  الصدوق وقد علق الشيخ  

 .(7)خمتلفة، واملصل فيها باخليار بأُّيا أخذ جاز

وما يقال يف هذه املسألة يقال يف غريها من املسائل، وهو ما يوحد بني املسلمني يف  

 

 . 784/ 222/ 1، واالستبصار: 47/  17/ 2( التهذيب:  1)

 .  289/48( اخلصال:  2)

 .  1308/ 287/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1181/ 259/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  1182/ 260/  1ال حيْضه الفقيه: ( من  5)

 .  1183/ 260/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  1183/ 260/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)
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سائر   عليه  ما  مع  يتفق  الصالة  صور  يف  اهلدى  أئمة  عن  ورد  ما  أكثر  أن  ذلك  الصالة، 

املسلمني، ما عدا بعض األمور البسيطة، كوضع اليد اليمنى عىل اليَّسى يف الصالة، والتي  

يف املصادر السنية ما يكفي، حيث نجد الكثري من األحاديث يذكر    ال نجد هلا من األدلة

من غري ذكر لذلك الفعل، وهلذا اعتربه أئمة اهلدى من املحدثات التي    صالة رسول اهلل  

، باإلضافة إىل أنه قد اتفق عىل هذا  أضيفت للصالة، وهم أعلم الناس بصالة رسول اهلل  

 مية، حتى املالكية من املدرسة السنية. الزيدية واإلباضية وكل الفرق اإلسال

ومثل ذلك ما ورد من األحاديث يف غسل الرجلني أو املسح عىل اخلف؛ فهي ال  

تتعارض مع غريها من األحاديث فقط، بل تتعارض مع القرآن الكريم نفسه، والذي ورد  

 فيه املسح بصيغة قطعية ال جمال فيها للتأويل. 

تطب أن  يستحيل  أنه  إىل  الذي  باإلضافة  املاء  مقدار  تبني  التي  الكثرية  األحاديث  ق 

يكفي للوضوء مع الصورة التي وضعوها له، والتي َتعل من املتوضئ يغسل قدميه وكل  

 أعضائه ثالث مرات كاملة. 

 بناء عىل هذا قسمنا هذا الكتاب إىل أربعة فصول: 

وأحكامها ـ    أوهلا  املفروضة  فيه    : الصلوات  وفضلهوتناولنا  الصالة  ..  ا وجوب 

املفروضة و الصلوات  وأوقات  واإلقامة..  واألذان  اجلامعة..  وصالة  املسافر  ..  صالة 

 . صالة اجلمعة .. وتعقيبات الصلوات .. و قضاء الصلوات .. و واخلائف

..  صالة الليل .. والنوافل والرواتبوتناولنا فيه  :  هاـ  نوافل الصلوات وأحكامها ني ثا 

صالة  .. وصالة االستسقاء.. وصالة العيدين.. وصلوات احلاجة .. وصالة االستخارةو

 . الكسوف
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النية  .. واخلشوع واخلضوع يف الصالةوتناولنا فيه  :  ـ كيفية الصالة وأحكامها  ثالثها 

القنوت.. و القراءة يف الصالة .. والتكبري واالفتتاح.. ووالقيام للصالة  أحكام  .. وأحكام 

والركوع  السجود..  وأحكام  والتسليم..  والتشهد  الصالة إصال ..  خلل  وح  يبطل  ..  ما 

 . الصالة وما ال يبطلها 

النجاسات  .. واملطهرات وأحكامها : وتناولنا فيه  رشوط الصالة وأحكامها   ـ رابعها  

ووأحكامها  وموجباته..  والوضوء  وموجباته ..  والغسل  التيمم ..  وأحكام  استقبال  .. 

 . لباس املصل .. و مكان الصالة.. و القبلة

اجلزء مقارنة بسائر األجزاء، وذلك لكثرة األحاديث الواردة  ونعتذر عن طول هذا  

يف الصالة ورشوطها، باإلضافة إىل أنه مجع من األحاديث ما تفرق يف عرشات املجلدات  

التعامل مع األحاديث ولعامة   السنية والشيعية، باإلضافة إىل تيسري  من املصادر احلديثية 

 الناس. 
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   ول الفصل األ 

 حكامها الصلوات املفروضة وأ 

  هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من األحاديث الواردة حول   يف مجعنا  

 الصلوات املفروضة والتي ورد ذكرها أو اإلشارة إليها يف القرآن الكريم. 

وقد قبلنا فيه أكثر األحاديث الواردة يف مصادر الفريقني ـ مهام بدت متعارضة ـ عىل  

 كوهنا مجيعا متثل التنوع واملراتب املختلفة.اعتبار ما ذكرناه من 

 وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا إىل ثامنية أقسام، هي: 

 أوال ـ ما ورد حول وجوب الصالة وفضلها 

 ثانيا ـ ما ورد حول أوقات الصلوات املفروضة 

 ثالثا ـ ما ورد حول األذان واإلقامة 

 رابعا ـ ما ورد حول صالة اجلامعة

 ورد حول صالة املسافر واخلائف خامسا ـ ما 

 سادسا ـ ما ورد حول قضاء الصلوات 

 سابعا ـ ما ورد حول تعقيبات الصلوات 

 ثامنا ـ ما ورد حول صالة اجلمعة
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 وجوب الصالة وفضلها أوال ـ ما ورد حول  

التي   األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  ووجوهبا  نتناول  الصالة  أمهية  تذكر 

التي يقوم عليها، وهي من  وكوهنا ركنا من   أركان الدين الكربى، بل عمودا من أعمدته 

 احلقائق والقيم التي تكرر ورودها يف القرآن الكريم، وبصيغ خمتلفة. 

ومنها ما ورد عند ذكر املناهج واملسالك التي تريب النفس وتزكيها، وهو ما نص عليه  

ِذيَن آَمُنوا اْسَتعِ   َيا ﴿ قوله تعاىل:   َا الَّ اَلِة إِنَّ ا َأُّيه رْبِ َوالصَّ ابِِرينَ   هللينُوا بِالصَّ   [ 153]البقرة:    ﴾ َمَع الصَّ

اهلل   رسول  دور  عن  املخربة  اآليات  بعد  وردت  بالذكر    والتي  وأمرها  أمته،  تزكية  يف 

َكاَم َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمنُْكْم  ﴿والشكر اللذين يمثالن عالمة التزكية احلقيقية، قال تعاىل:  

َتْعلَ يَ  َتُكوُنوا  مَلْ  َما  َوُيَعلُِّمُكْم  ْكَمَة  َواحْلِ اْلكَِتاَب  َوُيَعلُِّمُكُم  يُكْم  َوُيَزكِّ آَياتِنَا  َعَلْيُكْم  ُموَن  ْتُلو 

 [ 152، 151]البقرة:  ﴾( َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِِل َواَل َتْكُفُرونِ 151)

باهلل، من إقامة الصالة املعروفة برشائطها  وهي تعني كل الوسائل املؤدية إىل الصلة  

وحدودها والذكر والدعاء واملناجاة والتْضع واالبتهال والتدبر والتفكر والتأمل وغريها،  

ومجيعها تؤدي إىل تزكية الروح لتصبح أهال للمحبة واألنس والتوكل ومجيع املنازل التي  

 ارف واملواهب اإلهلية. تنزهلا النفس املطمئنة، وتصبح مع ذلك أهال لتنزل املع

ولذلك نرى القرآن الكريم يعرب عن الصالة باإلقامة، ال بمجرد األداء، ذلك أهنا  

مدرسة قائمة بذاهتا ُتتاج إىل توفر كل الرشوط املناسبة لتؤدي دورها يف إصالح اجلوانب  

تعاىل:   قال  إَِليْ ﴿الروحية واالجتامعية يف حياة اإلنسان، كام  ُأوِحَي  َما  اْلكَِتاِب  اْتُل  ِمَن  َك 

 َواملُْنَْكِر  َوَلِذْكُر اهللَِّ َأْكرَبُ  َواهللَُّ َيْعَلمُ 
ِ
اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء اَلَة  إِنَّ الصَّ   ﴾  َما َتْصنَُعونَ َوَأِقِم الصَّ

 [45]العنكبوت: 

َأْفَلَح ﴿   وهلذا كان أول وصف للمفلحني خشوعهم يف الصالة، كام قال تعاىل:  َقْد 
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ِذيَن ُهْم يِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعونَ املُْ   [2-1]املؤمنون:  ﴾ْؤِمنُوَن الَّ

بناء عىل هذا مجعنا يف هذا الفصل ما يدل عىل فضل الصالة ووجوهبا، وخصوصا  

والنوافل   األصل،  فهي  اإلطالق،  عند  بالصالة  املقصودة  باعتبارها  اخلمس،  الصلوات 

 والرواتب مكمالت هلا. 

 املصادر السنية: ـ ما ورد يف    1

  يوم   كل   فيه  يغتسل  أحدكم  بباب  هنرا  أن  لو   أرأيتم  :  اهلل  رسول  قال   [ 1  ]احلديث: 

  مثل   فذلك :قال  .شيئا  درنه من يبقي   ال قالوا:  درنه؟ من يبقي ذلك  تقولون  ما  مرات  مخس

 . (1)اخلطايا  هبا  اهلل  يمحو  اخلمس الصلوات 

  بأربعني   صاحبه  قبل  أحدمها   فهلك  أخوان  رجالن  كان  :قال  سعدعن    [ 2  ]احلديث: 

  بىل   : قالوا  ، مسلام  اآلخر   يكن  أمل  : فقال    اهلل   رسول   عند  منها   األول   فضيلة   فذكر   ليلة، 

  عذب   هنر   كمثل  الصالة   مثل   إنام  صالته   به  بلغت   ما   يدريكم   وما :    فقال  به   بأس  ال  وكان

  فإنكم   درنه   من  يبقي   ذلك   يف  ترون  فام  مرات،   مخس  يوم   كل  فيه   يقتحم   أحدكم   بباب   غمر 

 .(2)؟صالته به  بلغت ما  تدرون  ال

  الصالة   يصل   ثم   وضوءه  فيحسن  رجٌل   يتوضأ  ال   :قال رسول اهلل    [ 3  ]احلديث: 

 .(3)تليها   التي  الصالة وبني بينه  ما   له  غفر إال

اهلل    توضأ  [ 4  ]احلديث:    هذا   نحو  توضأ  من  :قال  ثم  الوضوء   فأحسن  رسول 

 .(4)ذنبه من  تقدم ما   له غفر  جلس  ثم   ركعتني  فركع املسجد أتى  ثم   الوضوء

 

( والنسائي 2868( والرتمذي )667(، ومسلم )528( البخاري )1)

1 /230- 231 . 

 .  200/ 1، واحلاكم  1/158( مالك 2)

(3( البخاري   )160( ومسلم  ومالك   1/80والنسائي  (  227(   ،

1 /55 -56. 

 ( 226(، ومسلم )6433( البخاري )4)
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  فيحسن  مكتوبةٌ  صالةٌ  ُتْضه  مسلم امرئ  من  ما  :قال رسول اهلل    [ 5  ]احلديث: 

  كبرية،   يؤت  مل  ما   الذنوب،  من   قبلها   ملا   كفارة  كانت  إال  وركوعها   وخشوعها   وضوءها 

 .(1)كله الدهر  وكذلك

  اخلمس   فالصلوات  اهلل  أمره  كام  الوضوء  أتم  من  :قال رسول اهلل    [ 6 ]احلديث: 

 .(2)بينهن ملا  كفارة

  إذ   معه   قعودٌ   ونحن  املسجد  يف     اهلل  رسول   بينام  : قال  أمامةعن أيب    [ 7  ]احلديث: 

  ثم   ،  اهلل  رسول  عنه  فسكت  عل،  فأقمه  حدا  أصبت  إين  اهلل  رسول  يا   :فقال   رجٌل   جاء

  يرد   ماذا  أنظر  واتبعته  الرجل  تبعه    انرصف  فلام  الصالة،  وأقيمت   عنه،   فسكت  أعاد،

  قال:  ؟ الوضوء فأحسنت  توضأت  قد  أليس  بيتك، من  خرجت حني  أرأيت  : له  فقال عليه،

  غفر   قد   اهلل فإن    : قال  اهلل،   رسول   يا   بىل   قال:   ، معنا   الصالة   شهدت   ثم   : قال  اهلل،  رسول   يا   بىل 

 .(3)ذنبك لك

  للجبل   شظية   رأس  يف   غنم  راعي   من   ربك  يعجب   :  اهلل   رسول   قال   [ 8  ]احلديث: 

  ويصل،  الصالة  ويقيم  يؤذن   هذا  عبدي إىل  انظروا  تعاىل:   اهلل فيقول  ويصل،  بالصالة  يؤذن 

  .(4) اجلنة وأدخلته   لعبدي  غفرت قد  مني، خياف

  أعاملكم   خري  أن   واعلموا  ُتصوا،  ولن   استقيموا  :قال رسول اهلل    [ 9  ]احلديث: 

 .(5)مؤمنٌ   إال الوضوء  عىل  حيافظ وال  الصالة

اهلل    [ 10  ]احلديث:  فإن    الصالة،  املرء   عمل  من  فيه  ينظر  ما   أول   : قال رسول 

 

 (228( مسلم )1)

 (231( مسلم )2)

 ( 4381(، وأبو داود )2765( مسلم )3)

 . 20/ 2(، والنسائي 1203( أبو داود )4)

 (  278(، )277، ابن ماجه ) 1/58( مالك 5)
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 .(1)عمله من يشء   يف  ينظر  مل  منه تقبل  مل  وإن  عمله، من  بقي فيام نظر  منه  قبلت 

 .(2) الصالة يف  عيني قرة اهلل  جعل :  اهلل  رسول قال   [ 11  ]احلديث: 

 .(3) اجلنة دخل  واجٌب  حٌق  الصالة  أن  علم من  :  اهلل  رسول قال   [ 12  ]احلديث: 

  آدم   بنى  يا   صالة:   كل  عند   ينادى  ملكا   هلل  إن  :  اهلل  رسول   قال  [ 13  ]احلديث: 

 . (4)فأطفئوها  أنفسكم عىل  أوقدمتوها التي  نريانكم  إىل قوموا

  اجلمعة،  إىل   واجلمعة   اخلمس،   الصلوات   :   اهلل  رسول   قال   [ 14  ]احلديث: 

 .(5) الكبائر اجتنبت  إذا بينهن ملا   مكفراٌت   رمضان إىل  ورمضان

  يتبعنكم   فال  اهلل،   ذمة  يف  فهو  الصبح  صىل   من  :  اهلل   رسول  قال  [ 15  ]احلديث: 

  (6)ذمته يف  بيشء اهلل

  بالنهار،  ومالئكةٌ  بالليل مالئكةٌ   فيكم يتعاقبون  :  اهلل  رسول قال   [ 16  ]احلديث: 

  أعلم   وهو   فيسأهلم   فيكم،  باتوا  الذين  يعرج  ثم   العرص،  وصالة  الفجر  صالة  يف  وجيتمعون

 .(7)يصلون وهم وأتيناهم  يصلون،  وهم  تركناهم  فيقولون:  عبادي؟ تركتم  كيف  بكم

  وقبل   الشمس   طلوع   قبل  صىل   أحدٌ   النار  يلج   لن   :  اهلل   رسول   قال  [ 17  ]احلديث: 

 .(8)غروهبا 

 .(9)اجلنة دخل  الربدين صىل  من  :  اهلل  رسول قال   [ 18  ]احلديث: 

  فرض   كم  اهلل،  رسول  يا   فقال:     اهلل  نبي  رجل   سأل  :قال  أنسعن    [ 19  ]احلديث: 

 

 . 1/157( مالك 1)

 .  62-7/61( النسائي 2)

، والبزار يف )املسند(  60/ 1( عبد اهلل بن أمحد يف زياداته عىل )املسند(  3)

2 /87 (439  ) 

األوسط  4) يف  الطرباين  و)الصغري( 9452)  174  -173/ 9(   )

2 /262  (1135  ) 

 ( 214( والرتمذي )233( مسلم )5)

 ( 2164( الرتمذي )6)

(7( البخاري   )555( ومسلم  ومالك  632(،  والنسائي   155/ 1(، 

1 /240 -241 . 

 . 235/ 1(، والنسائي 427(، وأبو داود )634( مسلم )8)

 (  635(، ومسلم )574( البخاري )9)
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  ال  الرجل فحلف ،مخسا   صلوات عباده عىل  اهلل  افرتض :قال  الصلوات؟ من عباده عىل  اهلل

 .(1)اجلنة ليدخلن صدق  إن  : اهلل رسول  قالف ،شيئا   منها   ينقص وال  شيئا  عليه  يزيد 

  الصلوات  به  أرسي  ليلة     النبي  عىل   فرضت  :قال   أنسعن    [ 20  ]احلديث: 

  لك  وإن  لدي،  القول يبدل ال إنه  حممد يا  نودي:  ثم   مخسا، جعلت حتى نقصت ثم مخسني، 

 .(2)مخسني  اخلمس هبذه

 .(3) الصالة ترك  والرشك  الرجل بني  :  اهلل  رسول قال   [ 21  ]احلديث: 

 . (4)الصالة ترك واإليامن الكفر  بني  :  اهلل  رسول قال   [ 22  ]احلديث: 

  (5)الصالة  ترك   الكفر وبني  العبد بني  :  اهلل  رسول قال   [ 23  ]احلديث: 

  تركها   فمن  الصالة،   وبينهم  بيننا   الذي  العهد  :  اهلل  رسول  قال  [ 24  ]احلديث: 

  .(6) كفر فقد

  يرون   ال    اهلل   رسول  أصحاب  كان  قال:   شقيق  بن  اهلل   عبدعن    [ 25  ]احلديث: 

 .(7)الصالة إال  كفر تركه   األعامل  من شيئا 

  أهله  وتر   كأنام  العرص  صالة  تفوته  الذي  :  اهلل  رسول   قال  [ 26  ]احلديث: 

 .(8)وماله

  فقال:   غيم،  ذي  يوم  يف   غزاة  يف  بريدة  مع  كنا   قال:  املليح  عن أيب   [ 27  ]احلديث: 

 .(9)عمله حبط   فقد العرص صالة ترك   من : قال   النبيفإن  العرص، بصالة بكروا

 

 ..229-228/ 1(رواه النسائي 1)

 ( 213( الرتمذي )163( ومسلم )349( البخاري )2)

 ( 82( مسلم )3)

 ( 2618( الرتمذي )4)

 ( 2620( والرتمذي )4678( أبو داود )5)

 . 232 -231/ 1والنسائي  (، 2621( الرتمذي )6)

 .  7/ 1( واحلاكم  2622( الرتمذي )7)

 ( 626( ومسلم )552( البخاري )8)

 . 236/ 1(، والنسائي 553( البخاري )9)
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 .(1)غضبان عليه وهو اهلل  لقي  الصالة  ترك من  :قال رسول اهلل    [ 28  ]احلديث: 

  وبرهانا   نورا   له  كانتعىل الصالة    حافظ  من   : قال رسول اهلل    [ 29  ]احلديث: 

  القيامة   يوم  وكان  نجاة،  وال  برهان  وال  نور   له   يكن  مل  عليها   حيافظ  مل  ومن  القيامة،   يوم   ونجاة

 .(2)خلف بن وأيب  وهامان فرعون  مع

  الرجل   أسلم   إذا     النبي  كان   : قال  أبيه   عن   األشجعي  مالك عن أيب    [ 30  ]احلديث: 

 . (3)الصالة يعلمه ما   أول

  فمن   عباده،   عىل   اهلل   افرتضهن  صلوات   مخس   :   اهلل  رسول   قال   [ 31  ]احلديث: 

  أن   عهدا  القيامة  يوم  له  جاعل  اهللفإن    بحقهن،  استخفافا   شيئا   منهن  ينتقص   مل  هبن  جاء

  عهد،   اهلل   عند  له  يكن  مل   بحقهن،  استخفافا   شيئا   منهن  انتقص  قد  هبن  جاء   ومن  اجلنة،   يدخله

 .  ( 4) له غفر  شاء وإن  عذبه شاء إن

اهلل    [ 32  ]احلديث:  رسول    سبع،  أبناء  وهم   بالصالة  أوالدكم   مروا  : قال 

  .(5)املضاجع يف بينهم  وفرقوا  عرش، أبناء  وهم عليها  وارضبوهم 

 . (6) بالصالة فمروه شامله  من  يمينه  عرف إذا  :  اهلل  رسول قال   [ 33  ]احلديث: 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

: لو كان عىل باب دار أحدكم هنر فاغتسل يف كّل  قال رسول اهلل    [ 34  ]احلديث: 

ل: ال، قال: فإّن مثل الصالة  يمخس مّرات، أكان يبقى يف جسده من الدرن يشء؟ ق يوم منه 

 

البزار كام يف )كشف األستار(  1) ( والطرباين 343)  174- 173/ 1( 

 ( 11782)  294/ 11يف الكبري 

 ( 1767)  213/ 2، والطرباين يف األوسط  2/169( أمحد 2)

  8/317( والطرباين  338)  1/171البزار كام يف )كشف األستار(  (  3)

(8186 ) 

 ( 1401(، و ابن ماجه ) 1420( أبو داود )4)

 ( 495( أبو داود )5)

 ( 497( أبو داود )6)
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 .(1)كمثل النهر اجلاري، كّلام صىّل صالة كّفرت ما بينهام من الذنوب

أمره رّبه بخمسني    رسول اهلل  بملا أرسي  حمّمد بن عل قال:  عن    [ 35  ]احلديث: 

صالة، فمّر عىل النبّيني، نّبي نبّي، ال يسألونه عن يشء، حتى انتهى إىل موسى بن عمران  

السالم  رّبك    ، عليه  اسأل  فقال:  صالة،  بخمسني  فقال:  رّبك؟  أمرك  يشء  بأّي  فقال: 

نبّي، ال    التخفيف فإّن أّمتك ال تطيق ذلك، فسأل رّبه فحّط عنه عرشًا، ثّم مّر بالنبّيني، نبّي 

فقال: بأّي يشء أمرك رّبك؟    ، يسألونه عن يشء، حتى مّر بموسى بن عمران عليه السالم

فقال: بأربعني صالة، فقال: اسأل رّبك التخفيف فإّن أمتك ال تطيق ذلك، فسأل رّبه فحّط  

السالم   مّر بموسى عليه  نبّي، ال يسألونه عن يشء، حتى  نبّي  بالنبّيني،  مّر  ثّم  عنه عرشًا، 

ّمتك ال تطيق  أُ فقال: بأّي أمرك رّبك؟ فقال: بثالثني صالة، فقال: اسأل رّبك التخفيف فإن  

ذلك، فسأل رّبه عز وجل فحّط عنه عرشًا، ثّم مّر بالنبّيني، نبّي نبّي، ال يسألونه عن يشء،  

فقال: بأّي يشء أمرك رّبك؟ فقال: بعرشين صالة، فقال:    ، حتى مّر بموسى عليه السالم

متك ال تطيق ذلك، فسأل ربه فحّط عنه عرشًا، ثّم مّر بالنبّيني،  أُ ّبك التخفيف فإّن  اسأل ر

نبّي نبّي، ال يسألونه عن يشء، حتى مّر بموسى عليه السالم فقال: بأّي يشء أمرك رّبك؟ 

فقال: بعرش صلوات، فقال: اسأل رّبك التخفيف فإّن أّمتك ال تطيق ذلك، فإيّن جئت إىل  

رّبه فخّفف     افرتض اهلل عليهم، فلم يأخذوا به ومل يقّروا عليه، فسأل النبي  بني إرسائيل بام

ثّم مّر بالنبّيني، نبّي نبّي، ال يسألونه عن يشء، حتى مّر بموسى عليه    عنه فجعلها مخسًا،

رّبك   ،السالم  اسأل  فقال:  صلوات،  بخمس  فقال:  رّبك؟  أمرك  يشء  بأّي  له:  فقال 

ريّب، فجاء رسول    عوي أن أديتك ال تطيق ذلك، فقال: إيّن ألَستح التخفيف عن أّمتك فإّن أم

 

 .  938/  237/ 2( التهذيب:  1)
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 .(1)بخمس صلوات اهلل 

إىل السامء وأمر اهلل له   رسول اهلل  عروج سئل اإلمام السجاد عن  [ 36  ]احلديث: 

بخمسني صالة، وكيف مل يسأل اهلل التخفيف عن أمته حتى قال له موسى عليه الّسالم:  

كان ال    ارجع إىل ربك فاسأل التخفيف، فإن أمتك ال تطيق ذلك؟ فقال: إن رسول اهللّ  

م ذلك  يأمره به، فلام سأله موسى عليه الّسال  ءيقرتح عىل ربه عز وجل، وال يراجعه يف يش 

فكان شفيعا ألمته إليه مل جيز له رد شفاعة أخيه موسى، فرجع إىل ربه فسأله التخفيف إىل  

فقيل له: فلم مل يسأله التخفيف عن مخس صلوات، وقد طلب  ؛ أن ردها إىل مخس صلوات

أراد   فقال:  ذلك،  الّسالم  عليه  موسى  أجر مخسني    منه  التخفيف مع  ألمته  أن حيصل 

، أال ترى أنه  [ 160]األنعام:  عز وجل: ﴿َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا﴾  صالة، يقول اهللّ  

   ملا هبط إىل األرض نزل عليه جربيل عليه الّسالم فقال: يا حممد إن ربك يقرئك الّسالم

ٍم لِلْ  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا بَِظالَّ فقيل له:    [ 29]ق: َعبِيِد﴾  ويقول: إهنا مخس بخمسني، ﴿َما ُيَبدَّ

 أليس اهللّ تعاىل ذكره ال يوصف بمكان.. فام معنى قول موسى عليه الّسالم لرسول اهللّ 

َريبِّ   إِىَل  َذاِهب  إِينِّ   ﴿ الّسالم:  عليه  إبراهيم  قول  معنى  معناه  فقال:  ربك؟..  إىل  ارجع 

إِ [ 99]الصافات:  َسَيْهِديِن﴾   َوَعِجْلُت  قول موسى: ﴿  لرَِتََْض﴾  ، ومعنى  َربِّ  ،  [ 84]طه:  َلْيَك 

وا إِىَل اهللَِّ﴾   ثم قال: إن  ، يعني حجوا إىل بيت اهللّ   [ 50]الذاريات:  ومعنى قوله عز وجل: ﴿َفِفره

الكعبة بيت اهللّ، فمن حج بيت اهللّ فقد قصد إىل اهللّ، واملساجد بيوت اهللّ، فمن سعى إليها  

فقد سعى إىل اهللّ وقصد إليه، واملصل ما دام يف صالته فهو واقف بني يدي اهللّ جّل جالله،  

سامواته فمن  وأهل موقف عرفات هم وقوف بني يدي اهللّ عز وجل، وأن هلل تعاىل بقاعا يف  

 

 . 602/ 125/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)



24 

 

املاََْلئَِكُة   ﴿َتْعُرُج  يقول:  وجل  عز  اهللّ  تسمع  أال  إليه،  به  عرج  فقد  منها  بقعة  إىل  به  عرج 

وُح إَِلْيِه﴾   ]النساء:  ، ويقول يف قصة عيسى عليه الّسالم: ﴿ َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه﴾  [ 4]املعارج:  َوالره

الُِح َيْرَفُعُه﴾ ، ويقول عز وجل: ﴿إَِلْيِه َيْصَعُد اْلكَ [ 158  (1)[ 10]فاطر: لُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

إّنام مثل الصالة فيكم كمثل الَّسي، وهو النهر،    :قال رسول اهلل    [ 37  ]احلديث: 

الدرن عىل   يبق  فلم  مّرات  يغتسل منه مخس  والليلة  اليوم  إليه يف  باب أحدكم خيرج  عىل 

 .(2)الصالة مخس مّراتالغسل مخس مّرات، ومل تبق الذنوب عىل 

قال: فرضت عىل    [ 38  ]احلديث:  أنس  اهلل  عن  الصالة    رسول  به  ليلة أرسي 

مخسني، ثّم نقصت فجعلت مخسًا، ثّم نودي يا حمّمد، إّنه ال يبّدل القول لدّي، إّن لك هبذه  

 . (3) اخلمس مخسني

حتى صارت    رسول اهلل  : ملّا خّفف اهلل عن  قال اإلمام الصادق  [ 39  ]احلديث: 

 .(4) اهلل إليه: يا حمّمد، مخس بخمسني أوحى مخس صلوات 

: لكّل يشء وجه ووجه دينكم الصالة، فال يشينّن  قال رسول اهلل    [ 40  ]احلديث: 

 .(5)أحدكم وجه دينه، ولكّل يشء أنف وأنف الصالة التكبري

اهلل    [ 41  ]احلديث:  رسول  عّل  قال  يرد  ال  بصالته،  استخّف  من  منّي  ليس   :

 .(6)واهللاحلوض، ال واهلل، ليس منّي من يرشب مسكرًا، ال يرد عّل احلوض، ال 

: ال يزال الشيطان ذعرًا من املؤمن ما حافظ عىل  قال رسول اهلل   [ 42 ]احلديث: 

 .(7)ضّيعهّن َتّرأ عليه فأدخله يف العظائمفإذا  الصلوات اخلمس لوقتهّن،

 

 .132ص:  1( علل الرشائع: ج: 1)

 . 640/ 136/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  6/ 269( اخلصال:  3)

 .  7/ 270( اخلصال:  4)

 .  16/ 270/  3( الكايف:  5)

 . 23، واملقنع: 617/ 132/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 . 933/ 236/  2والتهذيب:   8/ 269/  3( الكايف:  7)
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القيامة يدعى بالعبد، فأّول يشء    : قال رسول اهلل    [ 43  ]احلديث:  إذا كان يوم 

 .(1)تاّمة وإالّ زّج يف النار جاء هبا فإذا  يسأل عنه: الصالة،

اهلل  قال    [ 44  ]احلديث:  من ضيّ رسول  فإّن  تضّيعوا صلواتكم،  ال  صالته    ع: 

حرش مع قارون وهامان، وكان حّقًا عىل اهلل أن يدخله النار مع املنافقني، فالويل ملن مل حيافظ  

 .(2) عىل صالته وأداء سنّته

رجل  جالس يف املسجد إذ دخل    : بينا رسول اهلل  قال اإلمام الباقر  [ 45  ]احلديث: 

راب، لئن مات هذا وهكذا  قر كنقر الغن:  سجوده، فقال    فقام يصّل، فلم يتّم ركوعه وال 

 .(3)صالته ليموتّن عىل غري ديني

: إذا قام العبد املؤمن يف صالته أقبل اهلل عليه حتى  قال رسول اهلل    [ 46  ]احلديث: 

إىل   الرمحة، من فوق رأسه  ًأفق  أُ ينرصف، وأظّلته  إىل  السامء، واملالئكة ُتّفه من حوله  فق 

رأسه يقول له: أُّّيا املصّل، لو تعلم من ينظر إليك ومن   السامء، ووّكل اهلل به ملكًا قائاًم عىل 

 .(4)تناجي ما التفّت وال زلت من موضعك أبداً 

اهلل    [ 47  ]احلديث:  رسول  ثبت  قال  إذا  الفسطاط،  عمود  مثل  الصالة  مثل   :

ينفع طنب وال وتد وال   مل  العمود  العمود نفعت األطناب واألوتاد والغشاء وإذا انكَّس 

 .(5)غشاء

 .(6)استوىف ويف : الصالة ميزان، َمْن قال رسول اهلل    [ 48  ]احلديث: 

: إّن عمود الدين الصالة، وهي أّول ما ُينظر فيه    قال رسول اهلل   [ 49 ]احلديث: 

 

 .  45/ 31/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)

 .  46/ 31/  2ن أخبار اإلمام الرضا: ( عيو 2)

 .  6/ 268/  3( الكايف:  3)

 .  5/ 265/  3( الكايف:  4)

الكايف:    5) والتهذيب:  9/  266/  3(  ال 942/  238/  2،  ومن   ،

 . 639/ 136/  1حيْضه الفقيه: 

 .  13/ 266/  3( الكايف:  6)
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 .(1) من عمل ابن آدم، فإن صّحت ُنظر يف عمله، وإن مل تصّح مل ُينظر يف بقّية عمله

: إّن أحّب األعامل إىل اهلل عّز وجّل الصالة والرّب  رسول اهلل  قال   [ 50  ]احلديث: 

 .(2) واجلهاد

فقال: يا رسول اهلل أوصني، فقال: ال    رسول اهلل  جاء رجل إىل    [ 51 ]احلديث: 

 .(3) تدع الصالة متعّمدًا، فإّن من تركها متعّمدًا فقد برئت منه مّلة اإلسالم

اهلل    [ 52  ]احلديث:  رسول  وبني قال  املسلم  بني  ما  الصالة  :  ترك  إالّ  يكفر  أن   

 .(4)الفريضة متعّمدًا أو يتهاون هبا فال يصّليها 

 . (5) : ما بني الكفر واإليامن إالّ ترك الصالةقال رسول اهلل    [ 53  ]احلديث: 

الصادق:    [ 54  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  رجل  أن    أتى  اهلل  أدع  فقال: 

 .(6) يدخلني اجلنة، فقال له: أعنّي بكثرة السجود

الصادق:    [ 55  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  مثل    كان  التطّوع  من  يصّل 

 .(7) الفريضة ويصوم من التطّوع مثل الفريضة

عن اإلمام الصادق أّن ذا النمرة قال: يا رسول اهلل، أخربين ما فرض    [ 56  ]احلديث: 

: فرض اهلل عليك سبع عرشة ركعة يف اليوم والليلة، وصوم   عّل؟ فقال له رسول اهلل اهلل

 .(8)  شهر رمضان إذا أدركته، واحلّج إذا استطعت إليه سبياًل، والزكاة

 : اإلمام عل ما ورد عن  

عل    [ 57  ]احلديث:  اإلمام  وحافظوا  قال  الصالة،  أمر  تعاهدوا  أصحابه:  يويص 

 

 .  936/  237/ 2( التهذيب:  1)

 .  185( اخلصال:  2)

 .  11/ 488/  3( الكايف:  3)

 . 80( املحاسن:  4)

 .  2/  275( عقاب األعامل:  5)

 . 635/ 135/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  3/ 443/  3( الكايف:  7)

 . 531/ 336/  8( الكايف:  8)
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واستكثروا منها، وتقّربوا هبا، فإهّنا كانت عىل املؤمنني كتابًا موقوتًا، أال تسمعون إىل  عليها،  

َنُك ِمَن املَُْصلِّنيَ ﴿:  جواب أهل النار حني سئلوا - 42]املدثر:    ﴾َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر َقاُلوا مَلْ 

ول اهلل باحلّمة  ، وإهّنا لتحّت الذنوب حّت الورق، وتطلقها إطالق الربق، وشّبهها رس[ 34

تكون عىل باب الرجل فهو يغتسل منها يف اليوم والليلة مخس مّرات، فام عسى أن يبقى عليه  

من الدرن، وقد عرف حقها رجال من املؤمنني، الذين ال تشغلهم عنها زينة متاع، وال قرة  

اَرة َواَل ﴿:  عني من ولد وال مال، يقول اهلل سبحانه َبْيع َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوإَِقاِم    ِرَجال اَل ُتْلِهيِهْم َِتَ

َكاِة خَيَاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب    الزَّ
ِ
اَلِة َوإِيَتاء ، وكان رسول  [ 37]النور:    َواأْلَْبَصاُر﴾الصَّ

اهلل  اهلل   لقول  باجلنّة،  له  التبشري  بعد  بالصالة  اَلِة  ﴿:  سبحانه  نصبًا  بِالصَّ َأْهَلَك  َوْأُمْر 

َواْلَعاِقَبُة  َواْص  َنْرُزُقَك  َنْحُن  ِرْزًقا  َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها  فكان يأمر هبا  ،  [ 132]طه:    لِلتَّْقَوى﴾َطرِبْ 

 .(1)أهله ويصرب عليها نفسه

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

وجّل قال    [ 58  ]احلديث:  عّز  اهلل  قول  يف  الباقر  َعىَل  ﴿:  اإلمام  َكاَنْت  اَلَة  الصَّ إِنَّ 

 .(2) : موجوباً أي :[ 103]النساء:  َمْوُقوًتا﴾املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا 

عىل عرشة    فرض اهلل الصالة وسّن رسول اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 59  ]احلديث: 

الشمس   أوجه، وصالة كسوف  ثالثة  اخلوف عىل  واحلْض، وصالة  السفر  أوجه: صالة 

 .(3)والقمر، وصالة العيدين، وصالة االستسقاء، والصالة عىل املّيت

  ، فقال: إذا عقل الصالة  الصبي، متى يصّل؟سئل اإلمام الباقر عن   [ 60 ]احلديث: 

 .(4) ّت سننيلس ، قال: متى يعقل الصالة وَتب عليه قيل:

 

 . 194/  204/ 2( هنج البالغة:  1)

 . 601/ 125/ 1، ومن ال حيْضه الفقيه: 4/ 272/  3( الكايف:  2)

 .  3/ 272/  3( الكايف:  3)

 .  1562/  408/  1، واالستبصار:  15/  381/ 2( التهذيب:  4)
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الباقر:    [ 61  ]احلديث:  ّتم له  فإذا    يرتك الغالم حّتى يّتم له سبع سنني، قال اإلمام 

غسلهام قيل له: صّل، ّثم يرتك حتى يتم له  فإذا    سبع سنني قيل له: اغسل وجهك وكّفيك، 

تعّلم  فإذا    متّت له عّلم الوضوء ورضب عليه، وأمر بالصالة ورضب عليها، فإذا    تسع سنني،

 . (1) ضوء والصالة غفر اهلل لوالديه إن شاء اهللالو

  ، فقال: الصبيان إذا صّفوا يف الصالة املكتوبةسئل اإلمام الباقر عن  [ 62  ]احلديث: 

 .(2)ال تؤّخروهم عن الصالة، وفّرقوا بينهم

الباقر  [ 63  ]احلديث:  اإلمام  عمود  قال  كمثل  مثلها  الدين،  عمود  الصالة   :

العمود ثبت األوتاد واألطناب، وإذا مال العمود وانكَّس مل يثبت وتد  الفسطاط، إذا ثبت  

 .(3) وال طنب

الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم  ﴿:  قول اهلل عّز وجّل سئل اإلمام الباقر عن    [ 64 ]احلديث: 

 .(4)قال: هو التضييعف [ 5]املاعون:  َساُهوَن﴾

َوالَِّذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم  ﴿:  وجّل الباقر عن قول اهلل عّز  سئل اإلمام    [ 65  ]احلديث: 

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم َدائُِمونَ ﴿قيل:  قال: هي الفريضة،  ف  [ 34]املعارج:    ﴾حُيَافُِظونَ  ]املعارج:    ﴾الَّ

 . (5)قال: هي النافلةف [ 23

: إذا ما أّدى الرجل صالة واحدة تاّمة قبلت مجيع  قال اإلمام الباقر  [ 66  ]احلديث: 

صالته، وإن كّن غري تاّمات، وإن أفسدها كّلها مل يقبل منه يشء منها، ومل ُتسب له نافلة 

وال فريضة، وإّنام تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا مل يؤّد الرجل الفريضة مل تقبل منه  

 

 . 863/ 182/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 3/ 409/  3( الكايف:  2)

 .  60/  44( املحاسن:  3)

 .  5/ 268/  3( الكايف:  4)

 .  12/ 269/  3: ( الكايف 5)
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 .(1) النافلة، وإنام جعلت النافلة ليتّم هبا ما أفسد من الفريضة

اإلمام  [ 67  ]احلديث:  صالته  الباقر:    قال  يف  قام  هو  إذا  خصال:  ثالث  للمصّل 

حّفت به املالئكة من قدميه إىل أعنان السامء، ويتناثر الرّب عليه من أعنان السامء إىل مفرق  

 .(2)رأسه، وملك موّكل به ينادي: لو يعلم املصّل من يناجي ما انفتل

إّنام هذا كّله تطّوع وليس    : ـعدد النوافل  عند ذكره لاإلمام الباقرـ   قال    [ 68  ]احلديث: 

 .(3)بمفروض، إّن تارك الفريضة كافر، وإّن تارك هذا ليس بكافر

: عرش ركعات: ركعتان من الظهر، وركعتان من  قال اإلمام الباقر  [ 69  ]احلديث: 

العرص، وركعتا الصبح، وركعتا املغرب، وركعتا العشاء اآلخرة، ال جيوز الوهم فيهّن، من  

فرضها اهلل عّز وجّل عىل    التي  استقبل الصالة استقباالً، وهي الصالة  وهم يف يشء منهنّ 

يف الصالة سبع ركعات، هي   رسول اهلل  ، فزاد  املؤمنني يف القرآن، وفّوض إىل حمّمد  

سنّة ليس فيهّن قراءة، إّنام هو تسبيح وهتليل وتكبري ودعاء، فالوهم إّنام يكون فيهّن، فزاد  

يف صالة املقيم غري املسافر ركعتني يف الظهر والعرص والعشاء اآلخرة، وركعة    رسول اهلل  

 .(4)يف املغرب للمقيم واملسافر

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

عن    [ 70  ديث: ]احل  الصادق  اإلمام  تعاىلسئل  َعىَل    ﴿ :  قوله  َكاَنْت  اَلَة  الصَّ إِنَّ 

 .(5) قال: كتابًا ثابتاً ، ف[ 103]النساء:  َمْوُقوًتا﴾املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا 

 .(6) : إّن اهلل فرض الزكاة كام فرض الصالةقال اإلمام الصادق  [ 71  ]احلديث: 

 

 .  11/ 269/  3( الكايف:  1)

 . 636/ 135/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  13/ 7/ 2( التهذيب:  3)

 .  7/ 273/  3( الكايف:  4)

 .  13/ 270/  3( الكايف:  5)

 .  1/ 2/  2( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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اَلَة َكاَنْت َعىَل    ﴿:  الصادق يف قول اهلل عّز وجّل اإلمام  قال    [ 72  ]احلديث:  إِنَّ الصَّ

 .(1): مفروضاً [ 103]النساء:  َمْوُقوًتا﴾املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا 

فيها علل، وذلك أّن    ، فقال: الصادق عن عّلة الصالةسئل اإلمام    [ 73  ]احلديث: 

بأكثر من اخلرب األّول وبقاء الكتاب يف أيدُّيم    الناس لو تركوا بغري تنبيه وال تذكري للنبي  

فقط، لكانوا عىل ما كان عليه األّولون، فإهّنم قد كانوا اخّتذوا دينًا، ووضعوا كتبًا، ودعوا  

تعاىل  أناسًا إىل ما هم عليه، وقتلوهم عىل ذلك، فدرس أمرهم وذهب حني ذهبوا، وأراد اهلل  

ففرض عليهم الصالة، يذكرونه يف كّل يوم مخس مّرات، ينادون    أن ال ينسيهم ذكر حمّمد  

 . (2) يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره لكيالباسمه، وتعبدوا بالصالة وذكر اهلل 

أريد أن    [ 74  ]احلديث:  وأنا  الصادق  اإلمام  قال: دخلت عىل  عن عائذ األمحيس 

من غري أن أسأله: إذا لقيت اهلل بالصلوات اخلمس املفروضات  قال  ؛ فأسأله عن صالة الّليل

 .(3)مل يسألك عاّم سوى ذلك

 . (4) ال يسأل اهلل عبدًا عن صالة بعد اخلمسقال اإلمام الصادق:   [ 75  ]احلديث: 

اإلمام الصادق: إذا جئت باخلمس صلوات مل تسأل عن صالة،  قال    [ 76  ]احلديث: 

 .(5)تسأل عن صوموإذا جئت بصوم شهر رمضان مل 

ملّا هبط آدم من اجلنّة ظهرت به شامة سوداء  قال اإلمام الصادق:    [ 77  ]احلديث: 

عليه السالم فقال: ما    جربيلاه  تمن قرنه إىل قدمه، فطال حزنه وبكاؤه عىل ما ظهر به، فأ

الشامة   يا آدم؟ فقال: من هذه  آدم فصّل، فهذا وقت    التي يبكيك  يا  قال: قم  ظهرت يب، 

 

 . 601/ 125/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1/ 2ـ الباب:  317( علل الرشائع:  2)

 .  3/ 487/  3( الكايف:  3)

 .  428/  154/ 4( التهذيب:  4)

 . 614/ 132/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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ة األوىل، فقام وصىّل، فانحّطت الشامة إىل عنقه، فجاءه يف الصالة الثانية فقال: قم  الصال

الشامة إىل رّسته، فجاء يف   الثانية، فقام وصىّل فانحّطت  آدم، فهذا وقت الصالة  يا  فّصل 

فانحّطت   فصىّل،  فقام  الثالثة،  الصالة  وقت  فهذا  فصّل،  قم  آدم  يا  فقال:  الثالثة  الصالة 

بعة،  اركبتيه، فجاء يف الصالة الرابعة فقال: يا آدم قم فصّل، فهذا وقت الصالة الرالشامة إىل  

فقام فصىّل فانحّطت الشامة إىل قدميه، فجاءه يف الصالة اخلامسة فقال: يا آدم قم فصّل،  

:  جربيل فهذا وقت الصالة اخلامسة، فقام فصىّل، فخرج منها، فحمد اهلل وأثنى عليه، فقال 

لدك يف هذه الصالة كمثلك يف هذه الشامة، من صىّل من ولدك يف كّل يوم  يا آدم، مثل و

 .(1)وليلة مخس صلوات خرج من ذنوبه كام خرجت من هذه الشامة

كم يؤخذ الصبي بالصالة؟ فقال: فيام بني سبع  قيل لإلمام الصادق:    [ 78  ]احلديث: 

 .(2)سنني وسّت سنني

الصادق  [ 79  ]احلديث:  اإلمام  عقال  أتى  إذا  عليه  :  وجب  الصبي سّت سنني  ىل 

 .(3)الصالة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام

قال اإلمام الصادق: واهلل، إّنه ليأيت عىل الرجل مخسون سنة وما قبل    [ 80  ]احلديث: 

اهلل منه صالة واحدة، فأي يشء أشّد من هذا، واهلل إّنكم لتعرفون من جريانكم وأصحابكم  

ه هبا، إّن اهلل ال يقبل إالّ احلسن، فكيف  فمن لو كان يصّل لبعضكم ما قبلها منه الستخفا 

 .(4)يقبل ما يستخّف به؟!

 .(5)اإلمام الصادق: إّن شفاعتنا ال تنال مستخّفًا بالصالةقال   [ 81  ]احلديث: 

 

 . 644/ 138/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1563/ 409/ 1، واالستبصار: 1590/  381/ 2( التهذيب:  2)

 .  1561/ 408/ 1، واالستبصار: 1591/  381/ 2( التهذيب:  3)

 .  9/ 269/  3( الكايف:  4)

 . 618/ 133/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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فإذا    : الصالة وكل هبا ملك ليس له عمل غريها، قال اإلمام الصادق  [ 82  ]احلديث: 

فرغ منها قبضها ثم صعد هبا، فإن كانت ممّا تقبل قبلت، وإن كانت ممّا ال تقبل قبل له: رّدها  

هبا   فينزل  عبدي،  عمل  عىل  لك  يزال  ال  لك،  أّف  يقول:  ثّم  وجهه،  هبا  يْضب  حتى 

 . (1) يعنيني

قال: دخلت عىل    [ 83  ]احلديث:  أيب بصري  الصادق،  أُ   ة ّم محيدأُ عن  باإلمام  عّزُّيا 

فبكت وبكيت لبكائها، ثّم قالت: يا أبا حمّمد، لو رأيت اإلمام الصادق عند املوت لرأيت  

فام تركنا أحدًا إالّ مجعناه، فنظر    ؛قرابة  امجعوا كّل َمْن بيني وبينهعجبًا، فتح عينيه ثّم قال:  

 .(2)إليهم ثم قال: إن شفاعتنا ال تنال مستخّفًا بالصالة

عن    [ 84  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  تعاىلسئل  َعىَل    ﴿ :  قوله  َكاَنْت  اَلَة  الصَّ إِنَّ 

قال: كتابًا ثابتًا، وليس إن عّجلت قلياًل أو أّخرت قلياًل  ف  [ 103]النساء:    َمْوُقوًتا﴾ املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا  

اَلَة    ﴿ :  بالذي يّْضك ما مل تضّيع تلك اإلضاعة، فإّن اهلل عّز وجّل يقول لقوم َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت  َبُعوا الشَّ  .(3) [ 59]مريم:  ﴾َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا َواتَّ

قال اإلمام الصادق: إّن ملك املوت يدفع الشيطان عن املحافظ عىل   [ 85  ]احلديث: 

 .(4) الصالة، ويلّقنه شهادة أن ال إله إال اهلل، وأّن حمّمدًا رسول اهلل، يف تلك احلالة العظيمة

اإلمام الصادق: إذا قام املصّل إىل الصالة نزلت عليه الرمحة من  قال    [ 86  ]احلديث: 

وخّفت به املالئكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا املصّل ما يف الصالة    ،األرض أعنان السامء إىل  

 .(5)ما انفتل

 

 .  2/  273( عقاب األعامل:  1)

 . 6/  80( املحاسن:  2)
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من    [ 87  ]احلديث:  رجال ً  الصادق  لإلمام  ذكرت  قال:  خارجة  بن  هارون  عن 

 .(1)أصحابنا فأحسنت عليه الثناء، فقال ِل: كيف صالته؟

يعّذبه، ومن    : من قبل اهلل منه صالة واحدة مل قال اإلمام الصادق  [ 88  ]احلديث: 

 .(2) قبل منه حسنة مل يعّذبه

قال اإلمام الصادق: أّول ما حياسب به العبد الصالة، فإن قبلت قبل    [ 89  ]احلديث: 

 .(3)سائر علمه، وإذا رّدت رّد عليه سائر عمله

اإلمام الصادق: إذا صّليت صالة فريضة فصّلها لوقتها صالة  قال    [ 90  ]احلديث: 

عن    موّدع خياف أن ال يعود إليها أبدًا، ثّم ارصف برصك إىل موضع سجودك، فلو تعلم من

 .(4)يمينك وشاملك ألحسنت صالتك، واعلم أّنك بني يدي من يراك وال تراه

: للمصّل ثالث خصال إذا قام يف صالته: يتناثر  قال اإلمام الصادق  [ 91  ]احلديث: 

أعنان   إىل  قدميه  ُتت  من  املالئكة  به  وُتّف  رأسه،  مفرق  إىل  السامء  أعنان  من  عليه  الرّب 

 .(5)ملصّل لو تعلم من تناجي ما انفتلتالسامء، وملك ينادي: أُّّيا ا 

أخلق من خلق الدنيا أم خلق    : احلور العني سئل اإلمام الصادق عن    [ 92  ]احلديث: 

  من خلق اجلنّة؟ فقال: ما أنت وذاك، عليك بالصالة، فإّن آخر ما أوىص به رسول اهلل  

اّبًا أمتّها، وال هو  وحّث عليه الصالة، إّياكم أن يستخّف أحدكم بصالته، فال هو إذا كان ش

قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع  فإذا    إذا كان شيخًا قوي عليها، وما أشّد من رسقة الصالة،

فليتمّكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج ويتمّكن، وإذا رفع رأسه فليلبث  

 

 .  4/ 487/  3( الكايف:  1)
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 .(1)حتى يسكن

الصالة فخّفف صالته، قال اهلل  : إذا قام العبد يف  قال اإلمام الصادق  [ 93  ]احلديث: 

تبارك وتعاىل ملالئكته: أما ترون إىل عبدي كأّنه يرى أّن قضاء حوائجه بيد غريي، أما يعلم  

 .(2) بيدي أن قضاء حوائجه 

رجاًل ينقر صالته، فقال: منذ  اإلمام عل  : أبرص  قال اإلمام الصادق  [ 94  ]احلديث: 

كذا وكذا، فقال: َمَثلك عند اهلل كَمَثل الغراب    كم صّليت هبذه الصالة؟ فقال له الرجل: منذ

ثم قال: إّن أرسق الناس من رسق  ،    إذا نقر، لو مّت مّت عىل غري مّلة أيب القاسم حمّمد

 .(3)صالته

 . (4): ختفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادةقال اإلمام الصادق  [ 95  ]احلديث: 

يقول اهلل تبارك    العبد إذا عّجل فقام حلاجته: إّن  قال اإلمام الصادق  [ 96  ]احلديث: 

 .(5)وتعاىل: أما يعلم عبدي أيّن أنا أقيض احلوائج

فقال:  ،  الصادق عن أفضل ما يتقّرب به العباد إىل رهّبم سئل اإلمام    [ 97  ]احلديث: 

ما أعلم شيئا بعد املعرفة أفضل من هذه الصالة، أال ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم  

َكاِة َما ُدْمُت  ﴿:  عليه السالم قال  اَلِة َوالزَّ  .(6) [ 31]مريم:  َحيًّا﴾َوَأْوَصايِن بِالصَّ

: أحّب األعامل إىل اهلل عّز وجّل الصالة، وهي  قال اإلمام الصادق  [ 98  ]احلديث: 

ال    آخر وصايا األنبياء، فام أحسن الرجل يغتسل أو يتوّضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنّحى حيث 

أنيس فيرشف اهلل عليه وهو راكع أو ساجد، إّن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى  يراه  

 

 .  18( قرب اإلسناد:  1)
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 . (1) إبليس: يا ويله، أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت

  أما إّنه ليس يشء أفضل من احلّج إالّ الصالةقال اإلمام الصادق:    [ 99  ]احلديث: 

 (2). 

ه كافرًا وتارك الصالة  ما بال الزاين ال نسّمي قيل لإلمام الصادق:    [ 100  ]احلديث: 

نسّميه كافرًا، وما احلّجة يف ذلك؟ فقال: ألّن الزاين وما أشبهه إّنام يفعل ذلك ملكان الشهوة،  

ألهّنا تغلبه، وتارك الصالة ال يرتكها إالّ استخفافا هبا، وذلك ألّنك ال َتد الزاين يأيت املرأة  

من ترك الصالة قاصدًا لرتكها فليس يكون    إالّ وهو مستلّذ إلتيانه إّياها، قاصدًا إليها، وكّل 

اللذة، لرتكها  وقع  فإذا    قصده  االستخفاف  وقع  وإذا  االستخفاف،  وقع  الّلذة  نفيت 

 .(3)الكفر

ما فرق بني من نظر إىل امرأة فزنا هبا، أو مخر  قيل لإلمام الصادق:    [ 101  ]احلديث: 

مر مستخّفًا كام يستخّف  فرشهبا، وبني من ترك الصالة حّتى ال يكون الزاين وشارب اخل

قال: احلّجة أن كّل ما  .. فتّفرق بينهام؟  التيتارك الصالة؟ وما احلّجة يف ذلك؟ وما العّلة  

أدخلت أنت نفسك فيه مل يدعك إليه داع ومل يغلبك غالب شهوة مثل الزنا ورشب اخلمر  

بعينه، وهذا فرق ما  وأنت دعوت نفسك إىل ترك الصالة وليس ثّم شهوة فهو االستخفاف  

 .(4) بينهام

 .(5)اإلمام الصادق: إّن تارك الصالة كافر، يعني من غري عّلةقال   [ 102  ]احلديث: 

يشكر  قال    [ 103  ]احلديث:  رحيم  رّبكم  إّن  والكسل،  إّياكم  الصادق:  اإلمام 

 

 .  2/ 264/  3( الكايف:  1)
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 .(1)القليل، إّن الرجل ليصّل الركعتني تطّوعًا يريد هبام وجه اهلل فيدخله اهلل هبام اجلنّة

الصادققال    [ 104  ]احلديث:  ركعتني    :اإلمام  الصالة  فرض  وجّل  عّز  اهلل  إّن 

اهلل   املغرب ركعة،    ركعتني عرش ركعات، فأضاف رسول  الركعتني ركعتني، وإىل  إىل 

فصارت عديل الفريضة، ال جيوز تركهّن إالّ يف سفر، وأفرد الركعة يف املغرب، فرتكها قائمة  

السفر واحلْض، فأجاز   ثّم سّن  يف  الفريضة سبع عرشة ركعة،  كّله، فصارت  له ذلك  اهلل 

اهلل   ذلك،   رسول  له  وجل  عّز  اهلل  فأجاز  الفريضة،  مثل  ركعة  أربعًا وثالتني    النوافل 

والفريضة والنافلة إحدى ومخسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسًا تعد بركعة مكان  

 الركعتني اللتني ضّمهام إىل ما فرض اهلل عّز  ألحد تقصري  ومل يرّخص رسول اهلل  ..  الوتر

للمسافر،   إالّ  ذلك  من  ألحد يف يشء  يرّخص  ومل  واجبًا،  إلزامًا  ذلك  ألزمهم  بل  وجّل، 

، فوافق أمر رسول اهلل أمر اهلل، وهنيه  وليس ألحد أن يرّخص ما مل يرّخصه رسول اهلل  

 .(2)هني اهلل، ووجب عىل العباد التسليم له كالتسليم هلل

: الفريضة والنافلة إحدى ومخسون ركعة، منها  قال اإلمام الصادق  [ 105  ]احلديث: 

ركعتان بعد العتمة جالسًا تعّدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عرشة، والنافلة أربع  

 .(3) وثالثون ركعة

السنّة من الصالةسئل اإلمام    [ 106  ]احلديث:  ،  الصادق عن أفضل ما جرت به 

 .(4)خلمسنيمتام ا فقال:

فقال: كان    ،أخربين عن صالة رسول اهلل  قيل لإلمام الصادق:    [ 107  ]احلديث: 

 

 .  941/  238/ 2( التهذيب:  1)
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يصّل ثامن ركعات الزوال وأربعًا األوىل، وثامين بعدها، وأربعًا العرص، وثالثًا    رسول اهلل  

الوتر،   وثالثًا  الليل،  صالة  وثامين  أربعًا،  اآلخرة  والعشاء  املغرب،  بعد  وأربعًا  املغرب، 

وإن كنت أقوى عىل أكثر من    ،جعلت فداك  :ل يق.  .ركعتي الفجر، وصالة الغداة ركعتني و

 .(1)فقال: ال، ولكن يعّذب عىل ترك السنّة ،هذا يعّذبني اهلل عىل كثرة الصالة

اإلمام الصادق: صالة النهار سّت عرشة ركعة، ثامن إذا زالت  قال    [ 108  ]احلديث: 

حْض،   وال  سفر  يف  تدعهّن  ال  املغرب،  بعد  ركعات  وأربع  الظهر،  بعد  وثامن  الشمس، 

وأنا   قاعد،  وهو  يصّليهام  أيب  اآلخرة كان  العشاء  بعد  وكان  أُ وركعتان  قائم،  وأنا  صّليهام 

 .(2)يصّل ثالث عرشة ركعة من الليل رسول اهلل 

عن    [ 109  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  ركعةسئل  والواحدة  إّن    ، اخلمسني  فقال: 

اثنتا عرشة ساعة، ومن طلوع الفجر إىل    ساعات النهار اثنتا عرشة ساعة، وساعات الليل

طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إىل غروب الشفق غسق، فلكّل ساعة ركعتان،  

 .(3) وللغسق ركعة

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

؟  الغالم، متى جيب عليه الصوم والصالةسئل اإلمام الكاظم عن    [ 110  ]احلديث: 

 .(4) إذا راهق احللم وعرف الصالة والصوم فقال:

الكاظم:    [ 111  ]احلديث:  لإلمام  التطّوع،   أصحابنا إّن  قيل  صالة  يف    خيتلفون 

أخربين بالذي تعمل به أنت، كيف  وبعضهم يصّل مخسني، ف بعضهم يصّل أربعًا وأربعني، 

 

/  1ستبصار:  ، واال4/  4/  2، والتهذيب:  5/  443/  3( الكايف:    1)
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ـ  أُ فقال:    ،هو حتى أعمل بمثله ـ وعقد بيده  صّل واحدة ومخسني ركعة، ثّم قال: أمسك 

الزوال ثامنية، وأربعًا بعد الظهر، وأربعًا قبل العرص، وركعتني بعد املغرب، وركعتني قبل  

  ، ، وثامن صالة الليلالعشاء اآلخرة، وركعتني بعد العشاء من قعود تعّدان بركعة من قيام 

 .(1) والوتر ثالثًا وركعتي الفجر، والفرائض سبع عرشة، فذلك إحدى ومخسون

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

عّلة الصالة أهّنا إقرار بالربوبّية هللّ عّز وجّل،  قال اإلمام الرضا:    [ 112  ]احلديث: 

بالذّل واملسكنة واخلضوع واالعرتاف،  وخلع   األنداد، وقيام بني يدي اجلّبار جّل جالله 

الوجه عىل   الذنوب، ووضع  لإلقالة من سالف  عّز    األرضوالطلب  هللّ  إعظامًا  يوم  كّل 

وجّل، وأن يكون ذاكرًا غري ناٍس وال بطٍر، ويكون خاشعًا متذّلاًل راغبًا، طالبًا للزيادة يف  

مع ما فيه من اإِلجياب واملداومة عىل ذكر اهلل عّز وجّل بالّليل والنهار لئالّ    الدين والدنيا،

ينسى العبد سّيده ومدّبره وخالقه، فيبطر ويطغى، ويكون يف ذكره لرّبه، وقيامه بني يديه،  

 .(2)زجرًا له عن املعايص، ومانعًا له عن أنواع الفساد

الرضا   [ 113  ]احلديث:  اإلمام  أمروا  قال  إّنام  اإلقرار  :  الصالة  يف  ألّن  بالصالة 

 .(3)بالربوبّية، وهو صالح عام، ألّن فيه خلع األنداد والقيام بني يدي اجلّبار

عن    [ 114  ]احلديث:  الرضا  اإلمام  اليوم  سئل  يصّل  ال  وهو  ولده  جيرب  الرجل 

الغالم؟    ، واليومني عىل  أتى  وكم  يرتك    ثامين   قيل: فقال:  اهلل،  سبحان  فقال:  سنني، 

 .(4)يصيبه الوجع، قال: يصّل عىل نحو ما يقدر  قيل:الصالة؟!:  

 

 .  8/ 444/  3( الكايف:  1)

 . 645/ 139/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 256، وعلل الرشائع: 103/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  3)

 . 862/ 182/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)



39 

 

 أوقات الصلوات املفروضة ـ ما ورد حول    ثانيا 

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بأوقات  نتناول 

يف  الصلوات   اإلمجال  من  ورد  ما  تفصل  التي  وهي  تعاىل:  اخلمس،  َقَضْيُتُم  ﴿قوله  َفإَِذا 

اَلَة  إِنَّ  اَلَة َفاْذُكُروا اهللََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجُنوبُِكْم  َفإَِذا اْطَمْأَننُْتْم َفَأِقيُموا الصَّ اَلَة    الصَّ الصَّ

 [103]النساء:  ﴾َكاَنْت َعىَل املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا َمْوُقوًتا 

وهي تشري إىل أن الصالة مثل الغذاء والدواء، ال يمكن أن تؤدي دورها يف هتذيب  

النفس ما مل يلتزم صاحبها بأوقاهتا املحددة، ولذلك وصف اهلل تعاىل املؤمنني بمحافظتهم  

فقال:   بذلك،  ينالونه  الذي  اجلزاء  عظم  وبني  الصالة،  َصَلَواهِتِْم  ﴿عىل  َعىَل  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ

َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدونَ حُيَافِظُ  ِذيَن  ،  [ 11-9]املؤمنون:    ﴾وَن ُأوَلئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن الَّ

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم حُيَافُِظوَن ُأوَلئَِك يِف َجنَّاٍت ُمْكَرُمونَ ﴿وقال:   [ 35-34]املعارج:  ﴾َوالَّ

كام بني ذلك  امع أوقات الصلوات اخلمس،  وقد ورد يف القرآن الكريم اإلشارة إىل جم

،  هل ساّمهّن اهلل وبينّهّن يف كتابه  قيل: مخس صلوات يف الليل والنهار، ف  بقوله:الباقر  اإلمام  

ْمِس إِىَل َغَسِق اللَّْيلِ ﴿ :  نعم، قال اهلل تعاىل لنبّيه   فقال: اَلَة لُِدُلوِك الشَّ ]اإلرساء:    ﴾ َأِقِم الصَّ

صلوات: ساّمهن اهلل    ا، وفيام بني دلوك الشمس إىل غسق الليل أربعودلوكها: زواهل،  [ 78

َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن  ﴿:  وبينّهّن ووّقتهّن، وغسق الليل هو انتصافه، ثّم قال تبارك وتعاىل

َكاَن   ذلك  [ 78]اإلرساء:    َمْشُهوًدا﴾اْلَفْجِر  يف  وتعاىل  تبارك  وقال  اخلامسة،  َوَأِقِم  ﴿:  فهذه 

اَلَة َطَريَفِ النََّهارِ  ْيِل    ﴿ ( وطرفاه: املغرب والغداة  [ 114]هود:    ﴾الصَّ ،  [ 114]هود:    ﴾َوُزَلًفا ِمَن اللَّ

تعاىل  وقال  اآلخرة،  العشاء  صالة  اْلُوْسَطى  ﴿:  وهي  اَلِة  َوالصَّ َلَواِت  الصَّ َعىَل  َحافُِظوا 

وهي صالة الظهر، وهي أّول صالة صاّلها    الوسطى  والصالة[  238]البقرة:    َقانِتِنَي﴾َوُقوُموا هللَِِّ  
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، وهي وسط النهار، ووسط صالتني بالنهار: صالة الغداة وصالة العرص،  رسول اهلل  

وتركها    يف سفره، فقنت فيها رسول اهلل    وأنزلت هذه اآلية يوم اجلمعة ورسول اهلل  

ضافهام  أتان اللتان  عىل حاهلا يف السفر واحلْض وأضاف للمقيم ركعتني، وإّنام وضعت الركع

يوم اجلمعة للمقيم ملكان اخلطبتني مع اإلمام، فمن صىّل يوم اجلمعة يف غري    رسول اهلل  

 . (1) مجاعة فليصّلها أربع ركعات كصالة الظهر يف سائر األّيام

وبناء عىل كون أوقات الصالة رشطا من رشوطها؛ فإن األصل املراعى فيه هو رفع  

حاديث الكثرية يف مصادر الفريقني جواز اجلمع بني الظهرين: أي  احلرج، وهلذا ورد يف األ

الظهر والعرص، والعشائني: أي املغرب والعشاء.. وذلك حتى يتمكن اجلميع من أداء هذه  

 الصلوات يف أوقاهتا، ويف مجاعة، ومن غري حرج. 

باإلضافة إىل ما ورد من اتساع أوقات الصلوات، وعدم تضييقها بأوقات حمددة،  

 ث قد يقع يف احلرج من ال يلتزم هبا. بحي

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  اهلل؟  إىل  أحب   العمل  أي  :   النبي  سألت  :قال  مسعود  ابنعن    [ 115  ]احلديث: 

  ، اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  :قال  أي  ثم  قلت:   ،الوالدين  بر   :قال  أي؟  ثم  قلت  ،مليقاهتا   الصالة  :قال

 .(2)لزادين استزدته  ولو  هبن،  حدثني  قال: 

  الصالة،   مواقيت  عن  فسأله  سائل  أتاه    النبي  أن  موسى:  عن أيب  [ 116  ]احلديث: 

  يعرف   يكاد  ال   والناس  الفجر،  انشق  حني  الفجر   فأقام  بالال  وأمر  شيئا،   عليه   يرد  فلم

  ، النهار  انتصف   قد   يقول:   والقائل  الشمس،   زالت  حني  الظهر  فأقام  أمره  ثم   بعضا،  بعضهم

 

 .  416/ 127/ 1، تفسري العيايش: 1/ 271/  3( الكايف:  1)

البخاري )2) ( والنسائي  1898( والرتمذي )85( ومسلم ) 2782( 

1 /292  . 
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  حني   املغرب  فأقام   أمره  ثم  مرتفعة،  والشمس  العرص  فأقام  أمره  ثم  منهم،   أعلم   كان  وهو

  حتى   الغد  من  الفجر   أخر   ثم  الشفق،  غاب   حني   العشاء   فأقام  أمره  ثم   الشمس،   وقعت 

  قريبا   كان  حتى   الظهر   أخر   ثم   ، كادت  أو   الشمس،   طلعت   قد  يقول:   والقائل   منها   انرصف

  امحرت   قد   يقول:   والقائل   منها   انرصف   حتى   العرص   أخر   ثم   باألمس،   العرص  وقت   من

  الليل   ثلثي  كان  حتى   العشاء   أخر  ثم   الشفق  سقوط   عند  كان  حتى  املغرب  أخر  ثم   الشمس 

 .(1)هذين بني  الوقت :فقال  السائل،  فدعا  أصبح ثم   األول

 .(2)الليل شطر  إىل العشاء صىل  ثم ويف رواية:  

  معنا   صل   : له  فقال  الصالة  وقت   عن    النبي   سأل  رجال   أن   ، بريدة  عن ويف رواية  

 .(3)إىل آخر احلديث ،اليومني  هذين

  يف   الظهر   فصىل   مرتني  البيت   عند  جربيل   أمني  :   اهلل  رسول   قال   [ 117  ]احلديث: 

  ثم  ظله،  مثل  يشء  كل  كان  حني العرص  صىل   ثم  الرشاك،  مثل الفيء  كان  حني  منهام  األوىل

  ثم   الشفق،  غاب   حني   العشاء   صىل   ثم   الصائم،  وأفطر  الشمس  وجبت  حني   املغرب   صىل 

  كان   حني  الظهر  الثانية   املرة   وصىل   الصائم،   عىل   الطعام   وحرم   الفجر   بزق   حني  الفجر  صىل 

  ثم  مثليه،  يشء   كل ظل كان حني  العرص  صىل  ثم باألمس،  العرص لوقت مثله   يشء كل  ظل

 الصبح  صىل   ثم  الليل،  ثلث   ذهب  حني  اآلخرة  العشاء  صىل   ثم  األول،   لوقته  املغرب  صىل 

  قبلك،   من  األنبياء   وقت   هذا  حممد  يا   فقال:   جربيل،   التفت  ثم  األرض   أسفرت   حني

 .(4) الوقتني  هذين  بني  فيام والوقت

  فتقدم   الصالة،  مواقيت   يعلمه     النبي   أتى   جربيل  أن   جابر  عن  [ 118  ]احلديث: 

 

 .261-260/ 1(، والنسائي 614( مسلم )1)

 (  647( ومسلم )771( وهو عند البخاري )398اود )( أبو د2)

 ( 152( والرتمذي )613( مسلم )3)

 ( 149( والرتمذي )393( أبو داود )4)
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  .(1) اهلل  رسول خلف   والناس خلفه،   اهلل  ورسول جربيل، 

  صالة  وقت  أول وإن  وآخرا، أوال  للصالة  إن  :  اهلل رسول  قال   [ 119  ]احلديث: 

  العرص   وقت   أول  وإن  العرص،  وقت   يدخل  حني  وقتها   وآخر  الشمس،  تزول  حني  الظهر

  تغرب   حني  املغرب  وقت   أول  وإن   الشمس،  تصفر   حني   وقتها   آخر  وإن   وقتها،  يدخل   حني

  يغيب   حني  اآلخرة  العشاء  وقت  أول  وإن  األفق،   يغيب  حني  وقتها   آخر  وإن   الشمس،

  وإن   الفجر،   يطلع   حني   الفجر  وقت  أول   وإن   الليل،  ينتصف  حني   وقتها   آخر   وإن  األفق،

 .(2) الشمس تطلع  حني  وقتها  آخر 

  ظل   وكان  الشمس   زالت  إذا  الظهر  وقت   :  اهلل  رسول   قال  [ 120  ]احلديث: 

  مل ما  املغرب   ووقت   الشمس،  تصفر  مل   ما   العرص   ووقت  العرص،   حيْض   مل  ما   كطوله،   الرجل 

  من   الصبح  صالة   ووقت  األوسط،   الليل  نصف   إىل   العشاء  صالة   ووقت  الشفق،   يغب 

  بني   تطلع  فإهنا   الصالة،   عن  فأمسك  الشمس  طلعت  فإذا  الشمس،  تطلع  مل  ما   الفجر،   طلوع

 .(3)شيطان قرين 

  فقال   األسلمي   برزة  أيب  عل   وأيب  أنا   دخلت  :قال   املنهالعن أيب    [ 121  ]احلديث: 

  األوىل   تدعوهنا   التي   اهلجري  يصل   كان  فقال:   املكتوبة؟  يصل     اهلل   رسول  كان  كيف   أيب  له

  والشمس   املدينة  أقص   يف   رحله  إىل   أحدنا   يرجع  ثم   العرص   ويصل   الشمس،  تدحض   حني

 وكان  العتمة،   تدعوهنا   التي   العشاء  يؤخر   أن   يستحب   وكان   ـ  املغرب   يف   قال   ما   ونسيت   ـ   حية 

  جليسه،   املرء   يعرف  حني  الغداة  صالة  من  ينفتل  وكان  بعدها،  واحلديث  قبلها   النوم  يكره

 .(4)املائة إىل بالستني ويقرأ 

 

 .  256  -1/255( النسائي 1)

 ( 151( الرتمذي )2)

 .260/ 1(، النسائي 396(، أبو داود )612( مسلم )3)

 ( 647(، ومسلم )547( البخاري )4)
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 .(1)الليل شطر  إىل  قال: ثم   الليل، ثلث  إىل  العشاء بتأخري يباِل ال  :ة رواي وىف

  يف   الظهر     اهلل   رسول  صالة   قدر  كان  : قال  مسعود  ابنعن    [ 122  ]احلديث: 

 .(2) أقدام  سبعة إىل  أقدام   مخسة  الشتاء ويف  أقدام، مخسة  إىل أقدام ثالثة  الصيف 

    اهلل   رسول  مع   يشهدن  املؤمنات   نساء   كن  : قالت  عائشة عن    [ 123  ]احلديث: 

  يعرفهن   وال   الصالة   يقضني   حني   بيوهتن  إىل   ينقلبن   ثم  بمروطهن،  متلفعات   الفجر  صالة

 .(3)الغلس من أحد

  أشد  وأنتم  منكم،  للظهر  تعجيال  أشد    كان  :قالت  سلمة   أمعن    [ 124  ]احلديث: 

 .(4) منه للعرص   تعجيال

  مرتفعة  والشمس  العرص  يصل     اهلل  رسول   كان  :قال  أنسعن    [ 125 ]احلديث: 

  عىل  املدينة من العواِل  وبعض مرتفعة،  والشمس  فيأتيهم العواِل إىل الذاهب فيذهب حية، 

 .(5)  أميال أربعة

  العزيز  عبد   بن  عمر  مع   صلينا   حنيف:   بن  سهل  بن  أسعد  قال   [ 126  ]احلديث: 

  ما  عم،  يا  :فقلنا   العرص،   يصل   فوجدناه  مالك،  بن  أنس  عىل  دخلنا   حتى  خرجنا،  ثم  الظهر

 .(6) معه نصل  كنا  التي  اهلل رسول  صالة وهذه  العرص، قال: صليت؟ التي الصالة هذه

  من  رجل   أتاه  انرصف   فلام   العرص،    النبي  لنا   صىل   : أنس  قال   [ 127  ]احلديث: 

  قال:   ، ُتْضها   أن  نحب  وإنا   لنا،   جزورا   ننحر   أن   نريد   إنا   اهلل،  رسول   يا   فقال:   سلمة،   بني

  ثم   منها،  طبخ  ثم  قطعت،   ثم   فنحرت،   تنحر،  مل   اجلزور  فوجدنا   معه،  وانطلقنا   فانطلق  ،نعم

 

 ( 647ومسلم )(، 541( البخاري )1)

 .  251 -250/ 1( والنسائي 400( أبو داود )2)

 ( 645( ومسلم )578( البخاري )3)

 ( 161( الرتمذي )4)

 . 192(  621(، ومسلم )550( البخاري )5)

 ( 623(، ومسلم )549( البخاري )6)
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 .(1)الشمس تغيب أن  قبل  أكلنا 

  إذا   املغرب  يصل   كان    اهلل   رسول   أن   األكوع:   بن  سلمة عن    [ 128  ]احلديث: 

 .(2)باحلجاب وتوارت الشمس  غربت

  مل  ما  ـ  الفطرة  عىل  قال:   أو  ـ  بخري أمتي  تزال   ا م  :قال رسول اهلل   [ 129  ]احلديث: 

 .(3)النجوم تشتبك  أن إىل  املغرب  يؤخروا

  املغرب   يؤخروا  مامل   سالماإل  عىل   أمتى  تزال  لن  :  اهلل  رسول  قال  [ 130  ]احلديث: 

  اىل   اجلنائز  يكلوا  مل  وما   النصارى،  مضاهاة  الفجر  يعجلوا  مل  وما   النجوم،  تشتبك  حتى

 .(4) أهلها 

  وقتها،   دخل  إذا  الصالة  تؤخرها:  ال  ثالث  :  اهلل  رسول  قال  [ 131  ]احلديث: 

 .(5)كفئا  هلا  وجدت  إذا واأليم حْضت،  إذا واجلنازة

  تطلع   أن  قبل  ركعة  الصبح  من  أدرك  من  :  اهلل  رسول  قال   [ 132  ]احلديث: 

  أدرك   فقد  الشمس   تغرب   أن  قبل   العرص   من   ركعة   أدرك   ومن  الصبح،   أدرك   فقد   الشمس 

 .(6)العرص

  قبل  العرص  صالة  من  سجدة  أحدكم  أدرك   إذا  :قال رسول اهلل    [ 133  ]احلديث: 

  الشمس  تطلع   أن  قبل   الصبح  صالة  من  سجدة أدرك  وإذا  صالته،  فليتم  الشمس  تغرب   أن

 .(7)صالته فليتم

  احلر  شدةفإن  بالصالة، فأبردوا احلر اشتد إذا : اهلل رسول قال  [ 134  ]احلديث: 

 

 ( 624( مسلم )1)

 ( 164(، والرتمذي )636(، ومسلم )561( البخاري )2)

 .  191  -1/190كم ( واحلا418( أبو داود )3)

 ( 3264)  238  -237/ 3( الطرباين 4)

 (  171( الرتمذي )5)

 ( 607(، ومسلم )579( البخاري )6)

 ( 556( البخاري )7)
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 .(1)جهنم فيح من

  يؤذن   أن   املؤذن   فأراد  سفر،   يف     النبي   مع  كنا   :قال  ذر  عن أيب    [ 135  ]احلديث: 

  له   فقال  التلول   يفء   رأينا   حتى  ،أبرد   : له  فقال  يؤذن،   أن  أراد  ثم   ،أبرد  :  له  فقال  للظهر، 

 . (2)بالصالة فأبردوا احلر  اشتد فإذا جهنم، فيح من  احلر  شدة إن  : النبي

  وإذا  بالصالة،  أبرد  احلر  كان  إذا     النبي   كان  : قال  موسى  عن أيب  [ 136  ]احلديث: 

 .(3)عجل الربد كان

  يؤخر   فكان  ،   اهلل  رسول   عىل   قدمنا   :قال   شيبان  بن  عل عن    [ 137  ]احلديث: 

 .(4) نقية بيضاء الشمس  دامت  ما   العرص

  الصالة   وأقيمت   أحدكم  عشاء   وضع  إذا  :  اهلل  رسول  قال  [ 138  ]احلديث: 

 .(5)تفرغ حتى تعجل   وال بالعشاء، واؤفابد

 . (6) لغريه  وال لطعام الصالة  تؤخروا   ال :  اهلل رسول  قال  [ 139  ]احلديث: 

  كل  بطن  الليل   مأل  إذا  : قال  العشاء،  وقت  عن    النبي  سئل  [ 140  ]احلديث: 

 . (7)واد

  رسول  يا   ل: يفق   ليال،  تسع   العشاء     النبي  أخر  :قال  بكرة   أيبعن    [ 141  ]احلديث: 

   .(8) ذلك بعد فعجل  الليل من  لقيامنا   أمثل  لكان عجلت  أنك لو  اهلل

  عمر   فخرج  بالعشاء،    اهلل  رسول   أعتم   : قال  عباس  ابنعن    [ 142  ]احلديث: 

 

 ( 615(، ومسلم )536( البخاري )1)

(، والرتمذي  401(، وأبو داود )616(، ومسلم )539( البخاري )2)

(158 ) 

 . 1/248( النسائي 3)

 ( 408( أبو داود )4)

 ( 559(، ومسلم )673البخاري )( 5)

 (  3758( أبو داود )6)

 (3963)  198  -4/197( الطرباين يف األوسط 7)

 . 47/ 5(أمحد 8)
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  أمتي،   عىل   أشق  أن  لوال   : يقول  فخرج  والصبيان،   النساء  رقد  اهلل،   رسول  يا   الصالة  فقال:

 .(1)الساعة هذه بالصالة  ألمرهتم الناس  عىل  أو

  كاد  أو  الليل  شطر  إىل  ليلة   ذات  العشاء     أخر   قال:  أنس  عن   [ 143  ]احلديث: 

  ما   صالة  يف  تزالوا  لن  وإنكم  وناموا،   صلوا  قد  الناس  إن  :فقال  جاء   ثم  الليل   شطر  يذهب

 .(2) الصالة انتظرتم 

  حتى  العتمة  لصالة  تأخر  وقد  ،  النبي  ننتظر  بينا   :قال  معاذ عن  [ 144 ]احلديث: 

  له   فقالوا  خرج  إذ  لكذلك  فإنا   صىل   قد  إنه   منا:  القائل  ويقول   بخارج،  ليس  أنه  الظان  ظن

  أمة   تصلها   مل   األمم   سائر  عىل   هبا   فضلتم  قد  فإنكم  الصالة  هبذه   أعتموا   : فقال  قالوا،  كام

   .(3)قبلكم

    النبي   فقام   حاجة،   ِل   رجل:   فقال   العشاء   أقيمت   :قال   أنس عن    [ 145  ]احلديث: 

 .(4) القوم بعض أو  القوم، نام  حتى يناجي

  الرجل   يكلمه   الصالة   تقام   ما   بعد    النبي   رأيت   : قال  أنسعن    [ 146  ]احلديث: 

 .(5) له  قيامه طول  من ينعس  بعضهم  رأيت  ولقد يكلمه  زال فام القبلة وبني  بينه يقوم

  أدرك   فقد  الصالة  من  ركعة   أدرك  من   :   اهلل  رسول   قال  [ 147  ]احلديث: 

 .(6)الصالة

  مرتني   اآلخر  لوقتها   صالة    اهلل  رسول  صىل   ما   :قالت  عائشةعن    [ 148  ]احلديث: 

 .(7)تعاىل  اهلل قبضه   حتى

 

 . 1/266(، والنسائي 7239( البخاري )1)

 (  640(، ومسلم )661( البخاري )2)

 ( 612( وصححه األلباين يف )املشكاة( )421( أبو داود )3)

 ( 376(، ومسلم )642( البخاري )4)

 ( 518( الرتمذي )5)

 ( 607(، ومسلم )580( البخاري )6)

 ( 174( الرتمذي )7)
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 .(1) لألجر أعظم فإنه بالفجر  أسفروا :  اهلل رسول  قال  [ 149  ]احلديث: 

  أي   :   النبي   سئل   أنه    النبي   بايع   ممن  وكانت  فروة   أم عن    [ 150  ]احلديث: 

 .(2)وقتها  ألول  الصالة : قال  أفضل؟ األعامل

عباس،  [ 151  ]احلديث:  ابن    الظهر،   وثامنيا   سبعا   باملدينة  صىل     النبي  أن   عن 

  أخر   أظنه  الشعثاء،  أبا   يا   قلت:  عمرو:   قال  رواية:   ويف..( 3) والعشاء  واملغرب،   والعرص، 

 .(4)ذلك أظن وأنا  قال:   .العشاء  وعجل  املغرب  وأخر  العرص،  وعجل الظهر

قال  [ 152  ]احلديث:  عباس،  ابن    مجيعا،   ثامنيا   باملدينة    النبي   مع  صليت   : عن 

   .(5)العشاء وعجل املغرب  وأخر العرص،  وعجل  الظهر أخر مجيعا،  وسبعا 

قال  [ 153  ]احلديث:  عباس،  ابن    مجيعا،   ثامنيا   باملدينة    النبي   مع  صليت   : عن 

  وال   خوف  غري  العشاء من  وعجل  املغرب   وأخر  العرص،   وعجل  الظهر   أخر  مجيعا،   وسبعا 

   .(6)سفر

قال  [ 154  ]احلديث:  عباس،  ابن    مجيعا،   ثامنيا   باملدينة    النبي   مع  صليت   : عن 

  وال  خوف   غري  العشاء يف   وعجل  املغرب   وأخر   العرص،   وعجل  الظهر   أخر   مجيعا،   وسبعا 

 .(7)مطر

اهلل      [ 155  ]احلديث:  رسول  صىل  قال:  عباس  ابن  مجيعا    عن  والعرص  الظهر 

باملدينة يف غري خوف وال سفر.. قال أبو الزبري: فسألت سعيدا مل فعل ذلك؟ فقال: سألت  

 .(8) ابن عباس كام سألتني فقال: أراد أن ال حيرج أحدا من أمته

 

 .1/272(، والنسائي 154(، والرتمذي )424( أبو داود )1)

 ( 170(، والرتمذي )426( أبو داود )2)

 (  705(، ومسلم )543( البخاري )3)

 (  1174( البخاري )4)

 . 1/286( النسائي 5)

 . 49( 705( مسلم )6)

 . 54( 705( مسلم )7)

 ( 151/ 2( مسلم ) 8)
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 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 األحاديث النبوية: ما ورد يف  

إّن ملك املوت قال: إّنه ليس يف رشقها وال  قال اإلمام الصادق:    [ 156  ]احلديث: 

فقال رسول اهلل  ،  يف غرهبا أهل بيت مدٍر وال وبر إالّ وأنا أتصّفحهم يف كّل يوم مخس مّرات

  شهادة  : إّنام يتصّفحهم يف مواقيت الصالة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لّقنه

 .(1)، ونّحى عنه َملك املوت إبليسأن ال إله إال اهلل وأّن حمّمدًا رسول اهلل 

املسجد وفيه ناس من    قال اإلمام الصادق: دخل رسول اهلل    [ 157  ]احلديث: 

أصحابه فقال: تدرون ما قال رّبكم؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: إّن رّبكم يقول: إّن هذه  

الصلوات اخلمس املفروضات من صاّلهّن لوقتهّن وحافظ عليهّن لقيني يوم القيامة وله  

إِّل، إن شئت  عندي عهد أدخله به اجلنّة، ومن مل يصّلهّن لوقتهّن ومل حيافظ عليهّن فذاك  

 .(2)عذبته وإن شئت غفرت له

لغري وقتها رفعت له سواء    : من صىّل الصالةقال رسول اهلل    [ 158  ]احلديث: 

مظلمة تقول: ضّيعتني ضّيعك اهلل كام ضّيعتني، وأّول ما يسأل العبد إذا وقت بني يدي اهلل  

 .(3)مل يزك عملهتعاىل عن الصالة، فإن زكت صالته زكا سائر عمله، وإن مل تزك صالته 

: ال يزال الشيطان هائبًا البن آدم، ذعرًا منه، ما  قال رسول اهلل   [ 159  ]احلديث: 

 .(4) ضّيعهّن اجرتأ عليه فأدخله يف العظائمفإذا  صىّل الصلوات اخلمس لوقتهّن،

اهلل    [ 160  ]احلديث:  اهلل  أي:  سئل رسول  إىل  أحّب  فقال:األعامل  الصالة    ؟ 

فقال:يشء  أيثّم    قيل:لوقتها،   الوالدين،    ؟  اجلهاد يف سبيل    ؟ قال:يشء  أي ثّم    قيل:بّر 

 

 .  2/ 136/  3( الكايف:  1)

 . 625/ 134/  1( الفقيه 2)

 .  1/  273( عقاب األعامل:  3)

 .   3/  274( عقاب األعامل:  4)
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 .(1) اهلل

غمي عليه ثّم أفاق:  أُ ه، وفييف  يف مرضه الذي تو  قال رسول اهلل    [ 161  ]احلديث: 

 .(2)ال ينال شفاعتي من أّخر الصالة بعد وقتها 

: ثالث درجات: إسباغ  يويص بعض أصحابه  قال رسول اهلل   [ 162  ]احلديث: 

عىل  بعد    الوضوء  الصالة  وانتظار  اجلامعات،  إىل  والنهار  بالليل  وامليش  السربات، 

 .(3)الصالة

من حبس نفسه عىل صالة فريضة ينتظر وقتها،    :قال رسول اهلل    [ 163  ]احلديث: 

وسجودها وخشوعها، ثّم جمّد اهلل عّز وجّل، وعّظمه،  فصاّلها يف أّول وقتها، فأتّم ركوعها  

ومحده، حّتى يدخل وقت صالة أخرى، مل يلغ بينهام، كتب اهلل له كأجر احلاّج املعتمر، وكان  

 .(4) من أهل علينّي 

: اجللوس يف املسجد النتظار الصالة عبادة ما  قال رسول اهلل    [ 164  ]احلديث: 

 .(5)الغيبة ؟ قال: حلدثمل حيدث، قيل: يا رسول اهلل، وما ا

اهلل    [ 165  ]احلديث:  رسول  كنوز  قال  من  كنز  الصالة  بعد  الصالة  انتظار   :

 .(6)اجلنّة

اهلل    [ 166  ]احلديث:  لرسول  قال  أّنه  مظعون  بن  عثامن  أن  عن  أردت  إيّن   :

يا عثامن، فإّن ترّهب  فأترّهب،   انتظار الصالة بعد  أُ قال: ال تفعل  ّمتي القعود يف املساجد 

 .(7)الصالة

 

 . 213/ 163( اخلصال:  1)

 . 5/  79( املحاسن:  2)

  824/ 260/  4( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 642/ 136/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 11/  342( أماِل الصدوق:  5)

 .  937/  237/ 2( التهذيب:  6)

 .  541/  190/ 4( التهذيب:  7)
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إّن اهلل يعطيك ما دمت   :يويص بعض أصحابه قال رسول اهلل   [ 167  ]احلديث: 

جالسًا يف املسجد بكّل نفس تنّفست فيه درجة يف اجلنّة، وتصّل عليك املالئكة، ويكتب لك  

نزلت  أُ يشء    أي أتعلم يف    ..بكّل نفس تنّفست فيه عرش حسنات، ويمحا عنك عرش سّيئات

وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم  ﴿:  هذه اآلية ِذيَن آَمُنوا اْصرِبُ َا الَّ ]آل    ُتْفلُِحوَن﴾َيا َأُّيه

إسباغ الوضوء عىل املكاره من املكّفرات،    ..: يف انتظار الصالة خلف الصالة[ 200عمران:  

لغو إالّ ثالثة: قراءة  كّل جلوس يف املسجد    .. وكثرة االختالف إىل املساجد فذلكم الرباط

 .(1) مصّل، أو ذاكر هلل تعاىل، أو مسائل عن علم

: ما من صالة حيْض وقتها إالّ نادى ملك بني  قال رسول اهلل    [ 168  ]احلديث: 

نريانكم   إىل  قوموا  الناس،  أُّّيا  اهلل:  فأطف  التي يدي  ظهوركم  عىل  ها  ئوأوقدمتوها 

 .(2)بصالتكم

أفضل الوقت    :لرسول اهلل    جربيلقال    الصادق:قال اإلمام    [ 169  ]احلديث: 

 .(3)أّوله

بالناس الظهر والعرص    : صىّل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 170  ]احلديث: 

الشمس يف مجاعة من غري عّلة، وصىّل هبم املغرب والعشاء اآلخرة قبل سقوط    حني زالت 

 .(4) يّتسع الوقت عىل أّمتهل الشفق من غري عّلة يف مجاعة، وإّنام فعل ذلك رسول اهلل 

الصادق:    [ 171  ]احلديث:  اإلمام  يأيت  قال  املؤّذن  اهلل  كان  احلّر يف    رسول  يف 

 .(5): أبرد أبردصالة الظهر فيقول له رسول اهلل 

 

 عن مكارم األخالق.   85/  77( البحار:  1)

 .  944/  238/ 2( التهذيب:  2)

 . 1004/  253/ 2( التهذيب:  3)

التهذيب:    4) واالستبصار:  1046/  263/  2(   ،1  /271  /981  

 . 882/ 247و

 . 671/ 144/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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: إذا اشتّد احلّرف أبردوا بالصالة، فإّن احلّر من  قال رسول اهلل    [ 172  ]احلديث: 

 .(1) فيح جهنّم

الباقر   [ 173  ]احلديث:  إذا كان يفء اجلدار ذراعًا    : كان رسول اهلل  قال اإلمام 

إّن اجلدار خيتلف، بعضها قصري وبعضها    قيل:  ..صىّل الظهر، وإذا كان ذراعني صىّل العرص

 .(2)يومئٍذ قامة فقال: كان جدار مسجد رسول اهلل  ،طويل 

مىض  فإذا    قامة،   اإلمام الباقر: كان حائط مسجد رسول اهلل  قال    [ 174  ]احلديث: 

ثّم قال: أتدري مل جعل    .. من فيئه ذراع صىّل الظهر، وإذا مىض من فيئه ذراعان صىّل العرص

والذراعان؟   والذراعني    قيل:الذراع  الذراع  وقت  دخل  إذا  الفرضة،  أجل  من  قال:  ال، 

 .(3) بدأت بالفريضة وتركت النافلة

العرص،    : قال رسول اهلل    [ 175  : ]احلديث  أهله وماله من ضّيع صالة  املوتور 

وماله  قيل: أهله  املوتور  فقال:وما  فيدعها    ،  يضّيعها  مال،  وال  أهل  اجلنّة  يف  له  يكون  ال 

 .(4)متعّمدًا حتى تصفّر الشمس وتغيب

الصالة    تبمواقي   رسول اهلل    جربيل : أتى  قال اإلمام الصادق  [ 176 ]احلديث: 

  فأتاه حني زالت الشمس فأمره فصىّل الظهر، ثّم أتاه حني زاد الظّل قامة فأمره فصىّل العرص، 

فأمره فصىّل   الشفق  أتاه حني سقط  ثّم  املغرب،  فأمره فصىّل  الشمس  أتاه حني غربت  ثم 

قامة  العشاء، ثّم أتاه حني طلع الفجر فأمره فصىّل الصبح، ثّم أتاه من الغد حني زاد يف الظل  

فأمره فصىّل الظهر، ثّم أتاه حني زاد من الظل قامتان فأمره فصىّل العرص، ثم أتاه حني غربت  

أتاه   ثّم  العشاء،  الّليل فأمره فصىّل  أتاه حني ذهب ثلث  ثّم  املغرب،  الشمس فأمره فصىّل 

 

 .  1/ 247( علل الرشائع:  1)

 . 58/  21/ 2( التهذيب:  2)

 .  915/  255/ 1، واالستبصار: 992/  250/ 2( التهذيب:  3)

 . 4/  35( علل الرشائع:  4)
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 .(1)حني نّور الصبح فأمره فصىّل الصبح، ثّم قال: ما بينهام وقت

فأعمله مواقيت    رسول اهلل    جربيل : أتى  مام الصادققال اإل   [ 177  ]احلديث: 

الصالة فقال: صّل الفجر حني ينشّق الفجر، وصّل األوىل إذا زالت الشمس، وصلِّ العرص  

بعيدها، وصّل املغرب إذا سقط القرص، وصّل العتمة إذا غاب الشفق، ثّم أتاه من الغد  

لوقت الذي صىّل فيه العرص وصىّل  فقال: أسفر بالفجر بأسفر، ثم أّخر الظهر، حني كان ا

العرص بعيدها، وصىّل املغرب قبل سقوط الشفق، وصىّل العتمة حني ذهب ثلث الليل، ثّم  

 .(2)قال: ما بني هذين الوقتني وقت

اهلل    [ 178  ]احلديث:  رسول  السامء  قال  أبواب  فتحت  الشمس  زالت  إذا   :

 .(3)د ذلك عمل صالحوأبواب اجلنان واستحبيب الدعاء، فطويب ملن رفع له عن

غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت    إذا :  قال رسول اهلل    [ 179  ]احلديث: 

 .(4)الصالة

يصّل املغرب حني تغيب    : كان رسول اهلل قال اإلمام الصادق  [ 180  ]احلديث: 

 .(5)الشمس حيث يغيب حاجبها 

أن أشّق عىل    لوال:  قال رسول اهلل    [ 181  ]احلديث:  متي ألّخرت  أُ أيّن أخاف 

مىض الغسق  فإذا   العتمة إىل ثلث الليل، وأنت يف رخصة إىل نصف الليل وهو غسق الليل، 

 .(6)نادى ملكان: من رقد عن صالة املكتوبة بعد نصف الليل فال رقدت عيناه

يصّل املغرب ويصّل معه    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 182  ]احلديث: 

 

 . 922/ 257/ 1، واالستبصار: 1001/  252/ 2( التهذيب:  1)

 . 925/ 258/ 1، واالستبصار: 1004/  253/ 2( التهذيب:  2)

 . 633/ 135/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  358/  81/  2( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 946/ 263/ 1، واالستبصار: 1025/  258/ 2( التهذيب:  5)

 . 986/ 272/ 1، واالستبصار: 1041/  261/ 2( التهذيب:  6)
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حّي من األنصار يقال هلم: بنو سلمة، منازهلم عىل نصف ميل، فيصّلون معه، ثّم ينرصفون  

 .(1)إىل منازهلم وهم يرون مواضع سهامهم

ال يؤثر عىل صالة املغرب    : كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 183  ]احلديث: 

 .(2) شيئًا إذا غربت الشمس حتى يصّليها 

بالصلوات كّلها    أمر رسول اهلل    جربيل إّن  قال اإلمام الصادق:    [ 184  حلديث: ]ا 

 .(3) فجعل لكّل صالة وقتني إالّ املغرب، فإّنه جعل هلا وقتًا واحداً 

يف الوقت الثاين    رسول اهلل  أتى    جربيلإّن  قال اإلمام الصادق:    [ 185  ]احلديث: 

 .(4)يف املغرب قبل سقوط الشفق

كان يف الليلة املطرية يؤّخر من    رسول اهلل  أّن  اإلمام الباقر عن   [ 186 ]احلديث: 

 .(5) ويقول: من ال يرحم ال يرحم ، املغرب ويعّجل من العشاء فيصّليهام مجيعاً 

اهلل    [ 187  ]احلديث:  رسول  ألّخ   لوال :  قال  الضعيف  وغلبة  الصبي  رت  نوم 

 .(6)العتمة إىل ثلث الليل

بالناس املغرب والعشاء    : صىّل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق [ 188  ]احلديث: 

 .(7)متهأُ اآلخرة قبل الشفق من غري عّلة يف مجاعة، وإّنام فعل ذلك ليتسع الوقت عىل 

يصّل ركعتي الصبح ـ وهي    : كان رسول اهلل  قال اإلمام الباقر  [ 189  ]احلديث: 

 . (8)الفجر ـ إذا اعرتض الفجر وأضاء حسناً 

كر  :قال رسول اهلل    [ 190  ]احلديث:  اهلل  األُ إّن  أّيتها  لكم  أربعًا وعرشين  ه  مة 

 

 . 659/ 142/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  5/ 350( علل الرشائع:  2)

 . 872/ 245/ 1، واالستبصار: 1035/  260/ 2( التهذيب:  3)
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 .  2/ 367( علل الرشائع:  6)

 . 981/ 271/ 1، واالستبصار: 1046/  263/ 2( التهذيب:  7)

   990/  273/  1، واالستبصار:  111/  36/ 2( التهذيب:  8)
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 .(1)وكره النوم قبل العشاء اآلخرة، وكره احلديث بعد العشاء اآلخرة..  خصلة وهناكم عنها 

اهلل    [ 191  ]احلديث:  رسول  أدرك    : قال  فقد  الصالة  من  ركعة  أدرك  من 

 .(2)الصالة

إذا كان يف سفٍر أو عّجلت    : كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 192  ]احلديث: 

قال اإلمام الصادق: ال  .. به حاجة جيمع بني الظهر والعرص، وبني املغرب والعشاء اآلخرة

 .(3)بأس أن تعّجل العشاء اآلخرة يف السفر قبل أن يغيب الشفق

اهلل    [ 193  ]احلديث:  رسول  أّن  جبل  بن  معاذ  والعرص    عن  الظهر  بني  مجع 

 .(4)واملغرب والعشاء عام تبوك

جيمع بني املغرب والعشاء يف    كان رسول اهلل  قال اإلمام عل:    [ 194  ]احلديث: 

 .(5)الليلة املطرية، فعل مراراً 

بني الظهر والعرص من غري    عن ابن عباس قال: مجع رسول اهلل    [ 195  ]احلديث: 

 .(6)متهأُ خوف وال سفر، أراد أن ال حيرج أحد من 

مجع بني الظهر والعرص واملغرب    عن ابن عّباس، أّن رسول اهلل    [ 196  ]احلديث: 

 . (7)متهأراد التوسيع ألُ   ؟ فقال:والعشاء من غري مطر وال سفر، فقيل البن عباس: ما أراد به

  بأذانمجع بني الظهر والعرص    عن اإلمام الباقر أّن رسول اهلل    [ 197  ]احلديث: 

 .(8)واحد وإقامتني بأذانوإقامتني، ومجع بني املغرب والعشاء 

: إذا دخل وقت صالة مكتوبة فال صالة نافلة قال رسول اهلل    [ 198  ]احلديث: 

 

 .  1727/ 363/  3( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 122( الذكرى:  2)

 .  609/  233/ 3( التهذيب:  3)
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 .(1)  حتى يبدأ باملكتوبة

 : اإلمام عل ما ورد عن  

ليس عمل أحّب إىل اهلل عّز وجّل من الصالة، فال  قال اإلمام عل:    [ 199  ]احلديث: 

ِذيَن ُهْم  ﴿:  يشغلنّكم عن أوقاهتا يشء من أمور الدنيا، فإّن اهلل عّز وجّل ذّم أقوامًا فقال الَّ

يعني أهّنم غافلون، استهانوا بأوقاهتا، اعلموا أّن صاحلي    ،[ 5]املاعون:   ﴾ َعْن َصاَلهِتِْم َساُهونَ 

 .(2)م يرائي بعضهم بعضًا، لكّن اهلل ال يوّفقهم وال يقبل إالّ ما كان له خالصاً عدّوك

املنتظر وقت الصالة بعد الصالة من زّوار اهلل عّز  قال اإلمام عل:   [ 200  ]احلديث: 

وحّق عىل اهلل أن يكرم زائره، وأن يعطيه ما سأل، واحلاّج املعتمر وفد اهلل، وحّق عىل    وجّل، 

 .(3)فده، وحيبوه باملغفرةاهلل أن يكرم و

وانظر إىل صالتك، كيف هي؟  قال اإلمام عل يويص بعض عامله:    [ 201  ]احلديث: 

فإّنك إمام لقومك، أن تتّمها وال ختّففها فليس من إمام يصّل بقوم يكون يف صالهتم نقصان  

إالّ كان عليه، ال ينقص من صالهتم يشء، ومتّمها وَُتّفظ فيها يكن لك مثل أجورهم، وال  

 تعّجل هبا قبله  ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ثّم ارتقب وقت الصالة فصّلها لوقتها، وال

فقال:    ، عن أوقات الصالة  لفراغ، وال تؤّخرها عنه لشغل، فإّن رجاًل سأل رسول اهلل  

السالم  جربيلأتاين   حاجبه    ،عليه  عىل  فكانت  الشمس  زالت  حني  الصالة  وقت  فأراين 

غربت   حني  املغرب  صىّل  ثّم  مثله،  يشء  كّل  ظّل  فكان  العرص  وقت  أراين  ثّم  األيمن، 

الشمس، ثّم صىّل العشاء اآلخرة حني غاب الشفق، ثّم صىّل الصبح فأغلس هبا والنجوم  

ثّم أنظر ركوعك  مشتبكة، فصّل هلذه األوقات، والزم السنّة املعروفة وال طريق الواضح، 

 

 . 134( الذكرى:  1)

 .  10/ 621( اخلصال:  2)

 .  635( اخلصال:  3)
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أّن كّل    وسجودك، فإّن رسول اهلل   الناس صالة، وأخّفهم عماًل فيها، واعلم  أتّم  كان 

 . (1)يشء من عملك تبع لصالتك، فمن ضّيع الصالة فإّنه لغريها أضيع

مراء البالد: صّلوا بالناس الظهر  أُ يف كتاب كتبه إىل  قال اإلمام عل    [ 202  ]احلديث: 

يء الشمس، مثل مربض العنز، وصّلوا هبم العرص والشمس بيضاء حّية يف عضو  حّتى تف

من النهار حني يسار فيها فرسخان، وصّلوا هبم املغرب حني يفطر الصائم ويدفع احلاج،  

وصّلوا هبم العشاء اآلخرة حني يتوارى الشفق إىل ثلث الّليل، وصّلوا هبم الغداة والرجل  

 .(2) صالة أضعفهم، وال تكونوا فّتانني يعرف وجه صاحبه، وصّلوا هبم

: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد  اإلمام عل قال    [ 203  ]احلديث: 

 .(3)أدرك الغداة تاّمة

 .(4) ال قربة بالنوافل إذا أرّضت بالفرائضقال اإلمام عل:   [ 204  ]احلديث: 

 .(5) بالفرائض فارفضوها إذا أرّضت النوافل قال اإلمام عل:   [ 205  ]احلديث: 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر عاّم فرض اهلل عّز وجّل من الصالة؟ فقال: مخس  سئل اإلمام    [ 206  ]احلديث: 

نعم، قال اهلل تعاىل   ، فقال:هل ساّمهّن اهلل وبينّهّن يف كتابه قيل:صلوات يف الليل والنهار، ف

اَلَة  ﴿:  لنبّيه   اللَّْيلِ َأِقِم الصَّ إِىَل َغَسِق  ْمِس  ودلوكها: زواهلا،  ،  [ 78]اإلرساء:    ﴾لُِدُلوِك الشَّ

صلوات: ساّمهن اهلل وبينّهّن ووّقتهّن، وغسق   وفيام بني دلوك الشمس إىل غسق الليل أربع

تبارك وتعاىل قال  ثّم  انتصافه،  َكاَن  ﴿:  الليل هو  اْلَفْجِر  ُقْرآَن  إِنَّ  اْلَفْجِر    وًدا﴾ َمْشهُ َوُقْرآَن 

 

 .  29/  1( أماِل الطويس:  1)

 .  52/ 91/ 3( هنج البالغة:  2)

 .  999/  275/  1، واالستبصار:  119/  38/ 2( التهذيب:  3)

 . 39/  161/ 3( هنج البالغة:  4)

 .  279/  221/ 3( هنج البالغة:  5)
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اَلَة َطَريَفِ النََّهارِ ﴿:  فهذه اخلامسة، وقال تبارك وتعاىل يف ذلك [ 78]اإلرساء:  ]هود:   ﴾َوَأِقِم الصَّ

ْيِل    ﴿( وطرفاه: املغرب والغداة  [ 114 ، وهي صالة العشاء اآلخرة،  [ 114]هود:    ﴾ َوُزَلًفا ِمَن اللَّ

تعاىل اَلةِ ﴿:  وقال  َوالصَّ َلَواِت  الصَّ َعىَل  هللَِِّ    َحافُِظوا  َوُقوُموا  [ 238]البقرة:    َقانِتِنَي﴾اْلُوْسَطى 

، وهي وسط  الوسطى وهي صالة الظهر، وهي أّول صالة صاّلها رسول اهلل    والصالة

النهار، ووسط صالتني بالنهار: صالة الغداة وصالة العرص، وأنزلت هذه اآلية يوم اجلمعة  

تركها عىل حاهلا يف السفر واحلْض  و   يف سفره، فقنت فيها رسول اهلل    ورسول اهلل  

يوم اجلمعة    رسول اهلل ضافهام أوأضاف للمقيم ركعتني، وإّنام وضعت الركعتان اللتان 

للمقيم ملكان اخلطبتني مع اإلمام، فمن صىّل يوم اجلمعة يف غري مجاعة فليصّلها أربع ركعات  

 . (1) كصالة الظهر يف سائر األّيام

كّل سهو يف الصالة يطرح منها، غري أّن اهلل يّتم  قال اإلمام الباقر:   [ 207 ]احلديث: 

إذا   الصالة  إّن  سواها،  ما  قبل  قبلت  فإن  الصالة،  العبد  به  حياسب  ما  أّول  إّن  بالنوافل، 

ارتفعت يف أّول وقتها رجعت إىل صاحبها وهي بيضاء مرشقة، تقول: حفظتني حفظك  

بغري  اهلل، وقتها  غري  يف  ارتفعت  مظلمة    وإذا  سوداء  وهي  صاحبها  إىل  رجعت  حدودها 

 .(2) ضّيعتني ضّيعك اهلل تقول: 

الباقر:    [ 208  ]احلديث:  اإلمام  املفروضة  قال  الصلوات  عىل  حافظ  مؤمن  أّيام 

 .(3) فصاّلها لوقتها فليس هذا من الغافلني

والطهور   فقال: الوقت  ،الباقر عن الفرض يف الصالة سئل اإلمام   [ 209  ]احلديث: 

والدعاء،   والقبلة  والسجود  والركوع  يف    قيل:   والتوّجه  سنّة  فقال:  ذلك؟  سوى  ما 

 

 .  416/ 127/ 1، تفسري العيايش: 1/ 271/  3( الكايف:  1)

 .  4/ 268/  3( الكايف:  2)

 .  14/ 270/  3( الكايف:  3)
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 .(1)فريضة

: أّيام مؤمن حافظ عىل صالة الفريضة فصاّلها  قال اإلمام الباقر  [ 210  ]احلديث: 

 .(2)لوقتها فليس هو من الغافلني، فإن قرأ فيها بامئة آية فهو من الذاكرين

هذه الفريضة من صاّلها لوقتها عارفًا بحّقها ال :  قال اإلمام الباقر  [ 211  ]احلديث: 

يؤثر عليها غريها كتب له براءة ال يعّذبه، ومن صاّلها لغري وقتها مؤثرًا عليها غريها فإّن 

 .(3)عّذبه ءذلك إليه إن شاء غفر له وإن شا 

قال اإلمام الباقر: أحّب الوقت إىل اهلل عّز وجّل أّوله، حني يدخل    [ 212  ]احلديث: 

 .(4)لصالة فصّل الفريضة، فإن مل تفعل فإّنك يف وقت منهام حتى تغيب الشمسوقت ا

اهلل    [ 213  ]احلديث:  وقت  وهو  الشمس،  زوال  الوقت  أّول  الباقر:  اإلمام  قال 

 .(5)األّول، وهو أفضلهام

وقت كّل صالة أّول الوقت أفضل أو وسطه أو  قيل لإلمام الباقر:    [ 214  ]احلديث: 

 . (6) قال: إّن اهلل عّز وجّل حيّب من اخلري ما يعّجل  ّن رسول اهلل إأّوله،  ، فقال: آخره

  : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعرص، قال اإلمام الباقر  [ 215  ]احلديث: 

 .(7) غابت الشمس دخل الوقتان املغرب والعشاء اآلخرةفإذا 

الباقر قال    [ 216  ]احلديث:  اجل اإلمام  يوم  اجلمعة  صالة  وقت  تزول  :  ساعة  معة 

الشمس، ووقتها يف السفر واحلْض واحد، وهو من املضّيق، وصالة العرص يف يوم اجلمعة  

 .( 8) وىل يف سائر األّياميف وقت األُ 

 

 . 955/  241/ 2( التهذيب:  1)
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الباقر عن    [ 217  ]احلديث:  اإلمام  تزول  سئل  حني  النوم  أو  احلاجة  يريد  الرجل 

 .(1)قال: ال بأس بهفالشمس فجعل يصّل األوىل حينئذ، 

الباقر   [ 218  ]احلديث:  ليس  قال اإلمام  املسافر حني تزول الشمس، ألّنه  : صالة 

قبلها يف السفر صالة، وإن شاء أّخرها إىل وقت الظهر يف احلْض، غري أّن أفضل ذلك أن  

 .(2)يصّليها يف أّول وقتها حني تزول

الباقر:    [ 219  ]احلديث:  تبال أن تؤّخر الظهر  قال اإلمام  حّتى  إذا كنت مسافرًا مل 

يدخل وقت العرص فتصّل الّظهر ثّم تصّل العرص، وكذلك املغرب والعشاء اآلخرة، تؤّخر  

 .(3)املغرب حّتى تصّليها يف آخر وقتها وركعتني بعدها ثّم تصّل العشاء

الباقر   [ 220  ]احلديث:  إّن من األشياء أشياء موّسعة وأشياء مضيقة،  قال اإلمام   :

خرى، واجلمعة ممّا ضّيق فيها، فإّن وقتها يوم  أُ م مّرة وتؤّخر  فالصلوات ممّا وّسع فيه، تقدّ 

 .(4)اجلمعة ساعة تزول، وقت العرص فيها وقت الظهر يف غريها 

اَلَة َكاَنْت َعىَل  ﴿ :  قول اهلل عّز وجّل سئل اإلمام الباقر عن   [ 221 ]احلديث:  إِنَّ الصَّ

ال: يعني كتابًا مفروضًا، وليس يعني وقت فوهتا، إن  ، فق[ 103]النساء:    َمْوُقوًتا﴾املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا  

جاز ذلك الوقت ثّم صاّلها مل تكن صالة مؤّداة، لو كان ذلك كذلك هللك سليامن بن داود  

 .(5) عليه السالم حني صاّلها بغري وقتها، ولّكنه متى ما ذكرها صاّلها 

اَلَة َكاَنْت َعىَل املُْْؤِمننَِي  إِنَّ الصَّ ﴿:  يف قول اهلل تعاىل قال اإلمام الباقر    [ 222  ]احلديث: 

كام [ 103]النساء:    َمْوُقوًتا﴾كَِتاًبا   كان  ولو  املؤمنني،  عىل  وجوهبا  بذلك  يعني  إّنام  موجبًا،   :

 

 .  879/  246/ 1، واالستبصار: 969/  244/ 2( التهذيب:  1)

 .  612/  234/ 3( التهذيب:  2)

 .  613/  234/ 3( التهذيب:  3)

 .  2/ 274/  3( الكايف:  4)

الفقيه:    5) حيْضه  ال  من  العيايش:  606/  129/  1(  وتفسري   ،1  /

273 /259  . 
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يقولون هللك سليامن بن داود حني أّخر الصالة حتى توارت باحلجاب، ألّنه لو صاّلها قبل  

 .(1) لعرصأن تغيب كان وقتًا، وليس صالة أطول وقتًا من ا

عن حمّمد بن مسلم قال: رّبام دخلت عىل اإلمام الباقر وقد صّليت    [ 223  ]احلديث: 

الظهر،  الظهر؟ فأقول: نعم، والعرص، فيقول: ما صّليت    الظهر والعرص فيقول: صّليت 

يتوّضأ، ثّم يصّل الظهر ثّم يصّل العرص، ورباّم دخلت عليه  ففيقوم مرتساًل غري مستعجل  

 .(2)فيقول: قد صّليت الظهر والعرص ، الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: الصّل أُ ومل 

الباقر   [ 224  ]احلديث:  اإلمام  والذراعان؟  قال  الذراع  جعل  مِلَ  أتدري  ،  مِلَ   قيل:: 

بلغت ذراعًا  فإذا    ملكان الفريضة، لك أن تتنّفل من زوال الشمس إىل أن تبلغ ذراعًا،  فقال:

 .(3) لةبدأت بالفريضة وتركت الناف

إّن أّول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها  قال اإلمام الباقر:    [ 225  ]احلديث: 

قامة، وآخر وقتها قامتان،   العرص  الزوال، وأّول وقت  الشتاء والصيف    قيل: قامة من  يف 

 .(4)نعم ، فقال: سواء

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالتني،  قال اإلمام الباقر:    [ 226  ]احلديث: 

 .  بني يدُّيا سبحة، إن شئت طّولت وإن شئت قرّصتإالّ أنّ 

قال اإلمام الباقر: أحّب الوقت إىل اهلل عّز وجّل أّوله حني يدخل   [ 227 ]احلديث: 

 .(5) وقت الصالة، فصّل الفريضة، فإن مل تفعل فإّنك يف وقت منهام حتى تغيب الشمس

  ، فقال: : أيزّكي الرجل ماله إذا مىض ثلث السنةقيل لإلمام الباقر [ 228 ]احلديث: 
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 ؟( 1) وىل قبل الزوالال، أتصّل األُ 

،  من صىّل لغري القبلة، أو يف يوم غيم لغري الوقتقيل لإلمام الباقر:    [ 229  ث: ]احلدي 

 .(2)يعيد فقال:

قال اإلمام الباقر: وقت املغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد    [ 230  ]احلديث: 

 .(3) ذلك وقد صّليت أعدت الصالة

رجل صىّل الغداة بليل، غّره من ذلك القمر،  سئل اإلمام الباقر عن    [ 231  ]احلديث: 

 .(4)قال: يعيد صالتهفونام حتى طلعت الشمس فأخرب أّنه صىّل بليل، 

صّل بعد ما مىض الوقت أحّب إِّل من أن  أُ ن  قال اإلمام الباقر: أل [ 232 ]احلديث: 

 .(5) صّل وأنا يف شّك من الوقت، وقبل الوقتأُ 

الباقر  [ 233  ]احلديث:  اإلمام  من  :  قال  يعني  اجلانب  هذا  من  احلمرة  غابت  إذا 

 .(6)وغرهبا  األرض املرشق فقد غابت الشمس من رشق 

الباقر:    [ 234  ]احلديث:  لإلمام  الليل  قيل  يزيد  ثّم  الليل  ويقبل  القرص  يتوارى 

أف املؤّذنون،  عندنا  ويؤّذن  محرة،  الليل  فوق  وترتفع  الشمس،  عنّا  وتسترت  صّل أُ ارتفاعًا، 

: أرى لك  قالفوق الليل؟ ف  التي  كنت صائام؟ أو أنتظر حتى تذهب احلمرة  حينئٍذ وأفطر إن

 .(7)أن تنتظر حتى تذهب احلمرة، وتأخذ باحلائطة لدينك

قال اإلمام الباقر: وقت املغرب إذا غاب القرض، فإن رأيت بعد   [ 235  ]احلديث: 

ذلك وقد صّليت أعدت الصالة، ومىض صومك، وتكّف عن الطعام إن كنت أصبت منه  

 

 .  9/ 524/  3( الكايف:  1)

 . 855/ 180/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  327/  75/  2( من ال حيْضه الفقيه:  3)

  .1008/  254/ 2( التهذيب:  4)

 . 670/ 144/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

، واالستبصار:  84/  29/  2، والتهذيب:  2/  278/  3( الكايف:    6)

1  /265 /956 . 

 . 952/ 264/ 1، واالستبصار: 1031/  259/ 2( التهذيب:  7)



62 

 

 .(1) شيئاً 

 .(2)قال اإلمام الباقر: وقت املغرب إذا غاب القرص  [ 236  ]احلديث: 

  قيل:غاب كرسّيها،  فقال: إذا    ،وقت املغرب سئل اإلمام الباقر عن    [ 237  ]احلديث: 

 .(3)إذا نظرت إليه فلم تره  ، فقال:متى يغيب قرصها   قيل:قرصها، ف ، فقال: وما كرسّيها 

الباقر قال    [ 238  ]احلديث:  وقتها  اإلمام  فإّن  املغرب  غري  وقتني  صالة  لكّل  إّن   :

 .(4)واحد، ووقتها وجوهبا، ووقت فوهتا سقوط الشفق

الباقر عن    [ 239  ]احلديث:  العشاء اآلخرة قبل سقوط  سئل اإلمام  الرجل يصّل 

 .(5) ال بأس به : فقاال ، الشفق

: وقت صالة الغداة ما بني طلوع الفجر إىل طلوع  قال اإلمام الباقر  [ 240  ]احلديث: 

 .(6) الشمس

رجل صىّل بغري طهور أو نيس صلوات مل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 241  ]احلديث: 

وال يتطّوع بركعة حتى  ..  ساعة ذكرها   أييقضيها إذا ذكرها يف    ، فقال:عنها يصّلها أو نام  

 .(7) يقيض الفريضة

رجل عليه دين من صالة قام يقضيه فخاف أن  قيل لإلمام الباقر:   [ 242  ]احلديث: 

 .(8)يؤّخر القضاء ويصّل صالة ليلته تلك  ، فقال:يدركه الصبح ومل يصّل صالة ليلته تلك

إذا دخل وقت صالة ومل يتّم ما قد فاته فليقض  اإلمام الباقر: قال   [ 243  ]احلديث: 

  قد حْضت، وهذه أحّق بوقتها، فليصّلها،   التي ما مل يتخّوف أن يذهب وقت هذه الصالة  
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 .(1)قضاها فليصّل ما فاته ممّا قد مىضفإذا 

: إذا فاتتك صالة فذكرهتا يف وقت أخرى، فإن قال اإلمام الباقر  [ 244  ]احلديث: 

فاتتك كنت من األخرى يف وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإّن    التيلم أّنك إذا صّليت  كنت تع

اَلَة لِِذْكِري﴿:  اهلل عّز وجّل يقول    التي وإن كنت تعلم أّنك إذا صّليت  ،  [ 14]طه:    ﴾َوَأِقِم الصَّ

 .(2)فابدأ بالتي أنت يف وقتها واقض األخرى ،بعدها  التي فاتتك فاتتك 

رجل نيس الظهر حتى غربت الشمس،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 245  ]احلديث: 

الباقر يقول: إن أمكنه أن يصّليها قبل أن تفوته    ،وقد كان صىّل العرص  فقال: كان اإلمام 

 .(3)املغرب بدأ هبا، وإالّ صىّل املغرب ثّم صاّلها 

: إذا نسيت صالة أو صّليتها بغري وضوء وكان  قال اإلمام الباقر  [ 246  ]احلديث: 

  إقامة   إقامةعليك قضاء صلوات فابدأ بأّوهلن فأّذن هلا وأقم ثّم صّلها، ثّم صّل ما بعدها ب

ساعة    أيقد صّليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرهتا فصّل الغداة   إن كنت.. فلكّل صالة

ذك ما  ومتى  العرص  بعد  ولو  صّليتها ذكرهتا  فاتتك  صالة  ورت  حّتى  ..  الظهر  نسيت  إذا 

صّليت العرص فذكرهتا وأنت يف الصالة أو بعد فراغك فانوها األوىل ثّم صّل العرص، فإنام 

هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أّنك مل تصّل األوىل وأنت يف صالة العرص وقد صليت منها  

وقم فصّل العرص، وإن كنت قد ذكرت    ثّم صّل الركعتني الباقيتني  ،األوىلركعتني فانوها  

أّنك مل تصىّل العرص حتى دخل وقت املغرب ومل ختف فوهتا فصّل العرص ثّم صّل املغرب،  

فإن كنت قد صّليت املغرب فقم فصّل العرص وإن كنت قد صّليت من املغرب ركعتني ثّم  
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املغرب، فإن كنت قد    ثّم تسّلم ثّم تصّل   ،ثّم قم فأمتها ركعتني   ،ذكرت العرص فانوها العرص

صّليت العشاء اآلخرة ونسيت املغرب فقم فصّل املغرب، وإن كنت ذكرهتا وقد صّليت من  

العشاء   فصّل  قم  ثم  سلم  ثّم  املغرب  فانوها  الثالثة  يف  قمت  أو  ركعتني  اآلخرة  العشاء 

اآلخرة، فإن كنت قد نسيت العشاء اآلخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء اآلخرة، وإن  

ذكرهتا وأنت يف الركعة األوىل أو يف الثانية من الغداة فانوها العشاء ثّم قم فصّل الغداة    كنت

وأّذن وأقم، وإن كانت املغرب والعشاء قد فاتتاك مجيعًا فابدأ هبام قبل أن تصّل الغداة، ابدأ  

ة ثّم  باملغرب ثّم العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت هبام فابدأ باملغرب ثم الغدا

صّل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت باملغرب فصّل الغداة ثّم صّل املغرب  

  قيل:   ،والعشاء، ابدأ بأّوهلا، ألهّنام مجيعًا قضاء أُّّيام ذكرت فال تصّلهام إالّ بعد شعاع الشمس 

 .(1)ألّنك لست ختاف فوهتا  ؟ فقال:ومل ذاك

الظهر    دخل مع قوم ومل يكن صىّل هو  رجل سئل اإلمام الباقر عن    [ 247  ]احلديث: 

صىل معهم الظهر، ويصّل هو    التيقال: جيعل صالته  ف  ؟والقوم يصّلون العرص يصّل معهم

 .(2)بعد العرص

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق:    [ 248  ]احلديث:  اإلمام  أقام  قال  من  املفروضات  اخلمس  الصلوات 

اهلل يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به اجلنّة، ومن مل  حدودهّن وحافظ عىل مواقيتهّن لقي 

يقم حدودهّن ومل حيافظ عىل مواقيتهّن لقي اهلل وال عهد له، إن شاء عّذبه وإن شاء غفر  

 .(3)له
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 .(1) : من صىّل يف غري وقت فال صالة لهقال اإلمام الصادق  [ 249  ]احلديث: 

الصادق:    [ 250  ]احلديث:  اإلمام  شيعتنا قال  مواقيت    امتحنوا  عند  ثالث:  عند 

وإىل أمواهلم،    ،وعند أرسارهم، كيف حفظهم هلا عند عدّونا   ،الصالة، كيف حمافظتهم عليها 

 .(2) كيف مواساهتم إلخواهنم فيها؟

تعاىلقال    [ 251  ]احلديث:  قوله  يف  الصادق  َصاَلهِتِْم  ﴿:  اإلمام  َعْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ

أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: ال، كّل أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها    [ 5]املاعون:    ﴾َساُهونَ 

 .(3)ويدع أن يصّل يف أّول وقتها 

اإلمام    [ 252  ]احلديث:  وجّل سئل  عّز  اهلل  قول  عن  َعْن  ﴿:  الصادق  ُهْم  ِذيَن  الَّ

 .(4) قال: هو الرتك هلا والتواين عنها ف، [ 5]املاعون:  ﴾َصاَلهِتِْم َساُهونَ 

: إذا صّليت يف السفر شيئًا من الصلوات يف  قال اإلمام الصادق  [ 253  ]احلديث: 

 .(5)غري وقتها فال يّْضك

الصادق  [ 254  ]احلديث:  اإلمام  يوم  قال  وجّل  عّز  اهلل  خالصة  من  نفر  ثالثة   :

القيامة: رجل زار أخاه يف اهلل عّز وجل فهو زور اهلل وعىل اهلل أن يكرم زوره، ويعطيه ما  

خرى فهو ضيف اهلل وحّق عىل  ل دخل املسجد فصىّل وعّقب انتظارًا للصالة األُ سأل، ورج 

 .(6)اهلل أن يكرم ضيفه، واحلاّج واملعتمر فهام وفد اهلل وحّق عىل اهلل أن يكرم وفده

: من أقام يف مسجد بعد صالته انتظارًا للصالة  قال اإلمام الصادق  [ 255  ]احلديث: 

 .(7)يكرم ضيفه اهلل أن وحّق عىل  فهو ضيف اهلل، 
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إذا دخل وقت الصالة فتحت أبواب السامء  قال اإلمام الصادق:    [ 256  ]احلديث: 

لصعود األعامل، فام أحّب أن يصعد عمل أّول من عمل، وال يكتب يف الصحيفة أحد أّول  

 .(1)منّي

لكّل صالة وقتان، وأّول الوقتني أفضلهام،  قال اإلمام الصادق:    [ 257  ]احلديث: 

ينبغي تأخري ذلك عمدًا، ولكنّه وقت من شغل أو نيس أو سها أو نام، وليس ألحد أن  وال 

 .(2) جيعل آخر الوقتني وقتًا إالّ من عذر أو عّلة

فق  [ 258  ]احلديث:  الوقت وفضله،  أول  الصادق  اإلمام  أصنع    له:   ل يذكر  كيف 

 .(3)خّفف ما استطعت : بالثامين ركعات؟ فقال

لفضل الوقت األّول عىل األخري خري للرجل  صادق:  قال اإلمام ال   [ 259  ]احلديث: 

 .(4)من ولده وماله

الوقت األّول عىل اآلخر كفضل  قال اإلمام الصادق  [ 260  ]احلديث:  إّن فضل   :

 .(5) اآلخرة عىل الدنيا 

أّول  [ 261  ]احلديث:  الصادق:  اإلمام  اهلل،    الوقت  قال  رضوان اهلل، وآخره عفو 

 .(6)والعفو ال يكون إالّ عن ذنب

الصلوات املفروضات يف أول وقتها    : من صىّل قال اإلمام الصادق  [ 262  ]احلديث: 

اهلل كام   تقول: حفظك  به،  نقية وهي هتتف  بيضاء  السامء  إىل  امللك  وأقام حدودها رفعها 

، ومن صاّلها بعد وقتها من غري عّلة  ستودعك اهلل كام استودعتني ملكًا كريامً احفظتني و
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كام   اهلل  ضيعك  ضّيعتني  به:  هتتف  وهي  مظلمة  سوداء  امللك  رفعها  حدودها  يقم  فلم 

 .(1)وال رعاك اهلل كام مل ترعني ،ضّيعتني

الصالة، ال تفوت    اإلمام الصادق: ال يفّوت الصالة من أرادقال   [ 263  ]احلديث: 

الشمس، وال ص تغرب  حتى  النهار  للمضطر  صالة  وذلك  الفجر،  يطلع  حتى  الّليل  الة 

 . (2) والعليل والنايس

الصادق عن وقت الظهر والعرص، فقال: إذا زالت  سئل اإلمام    [ 264  ]احلديث: 

الشمس دخل وقت الظهر والعرص مجيعًا، إالّ أّن هذه قبل هذه، ثّم أنت وقت منهام مجيعًا  

 .(3) حتى تغيب الشمس

: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حّتى  الصادققال اإلمام    [ 265  ]احلديث: 

مىض ذلك فقد دخل وقت الظهر والعرص  فإذا  يميض مقدار ما يصّل املصّل أربع ركعات،

بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت  فإذا    حّتى يبقى من الشمس مقدار ما يصّل أربع ركعات، 

 .(4)الظهر، وبقي وقت العرص حتّى تغيب الشمس

يكون أصحابنا جمتمعني يف منزل الرجل منّا،  قيل لإلمام الصادق:    [ 266  ]احلديث: 

ال بأس،    ، فقال: فيقوم بعضنا يصّل الظهر، وبعضنا يصّل العرص، وذلك كّله يف وقت الظهر 

 .(5) األمر واسع بحمد اهلل ونعمته

بن    [ 267  ]احلديث:  ومحران  أنا  الصادق  اإلمام  عند  قاعدًا  كنت  قال:  زرارة  عن 

أعني، فقال له محران: ما تقول فيام يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال اإلمام الصادق: ما  

 

 . 10/  211لصدوق: ( أماِل ا 1)

 .   1030/ 232/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 51/  19و 68/  24/ 2( التهذيب:  3)
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هو اّلذي وضعها،    يزعم أّن مواقيت الصالة كانت مفّوضه إىل رسول اهلل    ، فقال:هو

أتاه يف اليوم األّول بالوقت األّول، ويف  عليه السالم    جربيلإّن    قال: فقال: فام تقول أنت؟  

قال   ثّم  األخري،  بالوقت  األخري  اإلمام    جربيل اليوم  فقال  وقت،  بينهام  ما  السالم:  عليه 

، وصدق  إنام جاء مشريًا عىل رسول اهلل    جربيلالصادق: يا محران فإّن زرارة يقول: إّن  

 .(1)عليه به  جربيلفوضعه، وأشار   د زرارة، إّنام جعل اهلل ذلك إىل حممّ 

الصادق:    [ 268  ]احلديث:  لإلمام  فيقوم  قيل  جمتمعني  املكان  يف  أصحابنا  يكون 

 .(2) كّل واسع: قالفبعضهم يصّل الظهر، وبعضهم يصّل العرص، 

يصّل الظهر عىل ذراع،    : كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 269  ]احلديث: 

 .(3)والعرص عىل نحو ذلك

اإلمام    [ 270  ]احلديث:  الظهرسئل  وقت  أفضل  عن  فقال: الصادق  بعد    ،  ذراع 

 . (4) نعم ، فقال: يف الشتاء والصيف سواء قيل:الزوال،  

قال اإلمام الصادق: يف كتاب اإلمام عل القامة ذراع، والقامتان   [ 271  ]احلديث: 

 .(5) الذراعان

قال اإلمام الصادق: إّن املوتور أهله وماله من ضّيع صالة العرص،    [ 272  : ]احلديث 

يدعها    ؟ فقال: وما تضييعها   قيل:ال يكون له أهل وال مال يف اجلنّة،    ؟ فقال: وما املوتور  قيل:

 .(6) حتى تصفّر وتغيب

: العرص عىل ذراعني، فمن تركها حتى تصري  قال اإلمام الصادق  [ 273  ]احلديث: 
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 . (1) أقدام فذلك املضّيععىل سّتة 

: ال تفوت الصالة من أراد الصالة، ال تفوت  قال اإلمام الصادق  [ 274  ]احلديث: 

الفجر   الفجر، وال صالة  الليل حتى يطلع  الشمس، وال صالة  تغيب  النهار حتى  صالة 

 .(2) حتى تطلع الشمس

عن سامعة قال: قلت لإلمام الصادق: جعلت فداك، متى وقت    [ 275  ]احلديث: 

  قيل: ة؟ فأقبل يلتفت يمينًا وشامالً كأّنه يطلب شيئًا، فلاّم رأيت ذلك تناولت عودًا، فالصال

نعم، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثّم قال: إّن الشمس إذا طلعت    ، فقال: هذا تطلب 

الزيادة  فإذا    زالت زادت، فإذا    كان الفيء طوياًل، ثّم ال يزال ينقص حتّى تزول،  استبنت 

 .(3)ثّم متّهل قدر ذراع وصّل العرصفصّل الظهر،  

قال اإلمام الصادق: إّياك أن تصّل قبل أن تزول، فإّنك تصّل يف    [ 276  ]احلديث: 

 .(4) وقت العرص خري لك من أن تصّل قبل أن تزول

 .(5) : من صىّل يف غري وقت فال صالة لهقال اإلمام الصادق  [ 277  ]احلديث: 

صّل الظهر يف وقت العرص أحّب إِّل  أُ ن  : ألالصادققال اإلمام    [ 278  ]احلديث: 

من أن أصّل قبل أن تزول الشمس، فإيّن إذا صّليت قبل أن تزول الشمس مل ُتسب ِل، وإذا  

 .(6) صّليت يف وقت العرص حسبت ِل

فقال: إّن اهلل يقول يف كتابه    ،وقت املغرب سئل اإلمام الصادق عن    [ 279  ]احلديث: 

ْيُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َريبِّ ﴿:  عليه السالم   إلبراهيم  فهذا أّول    [ 76]األنعام:    ﴾ َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّ

 

 . 928/ 259/ 1، واالستبصار: 1016/  256/ 2( التهذيب:  1)
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الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأّول وقت العشاء اآلخرة ذهاب احلمرة، وآخر وقتها  

 .(1)إىل غسق الّليل يعني نصف الّليل

حّب إذا صّليت املغرب أن أرى يف السامء  أُ قال اإلمام الصادق: إين    [ 280  ]احلديث: 

 .(2)كوكباً 

فق، وذهبت الصفرة،  إذا تغرّيت احلمرة يف األُ قال اإلمام الصادق:    [ 281  ]احلديث: 

 .(3)تشتبك النجومأن  وقبل 

مّسوا باملغرب قلياًل فإّن الشمس تغيب من  قال اإلمام الصادق:    [ 282  ]احلديث: 

 .(4) عندكم قبل أن تغيب من عندنا 

ِل اإلمام الصادق: يا جارود، ُينصحون فال   قاِلعن جارود قال:  [ 283  ]احلديث: 

يقبلون، وإذا سمعوا بيشء نادوا به، أو ُحّدثوا بيشء أذاعوه، قلت هلم: مّسوا باملغرب قلياًل  

 .(5)فرتكوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا اآلن أصّليها إذا سقط القرص

الصادق:    [ 284  ]احلديث:  اإلمام  فغاب  قال  الشمس  غربت  إذا  املغرب  وقت 

 .(6)قرصها 

قال اإلمام الصادق: إذا غابت الشمس فقد حّل اإلفطار ووجبت    [ 285  ]احلديث: 

 .(7) الصالة، وإذا صّليت املغرب فقد دخل وقت العشاء اآلخرة إىل انتصاف الليل

من حني تغيب الشمس إىل أن    : وقت املغرب قال اإلمام الصادق [ 286 ]احلديث: 

 .(8) تشتبك النجوم

 

 . 657/ 141/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت املغرب  قال اإلمام الصادق  [ 287  ]احلديث: 

مىض ذلك فقد دخل وقت املغرب  فإذا    حّتى يميض مقدار ما يصّل املصّل ثالث ركعات، 

أربع ركعات، وإذا بقي  والعشاء اآلخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصّل املصّل  

 .(1) مقدار ذلك فقد خرج وقت املغرب وبقي وقت العشاء اآلخرة إىل انتصاف الليل

: من نام قبل أن يصّل العتمة فلم يستيقظ حتى  قال اإلمام الصادق  [ 288  ]احلديث: 

 .(2) يميض نصف الّليل فليقض صالته وليستغفر اهلل

اإلمام    [ 289  ]احلديث:  املغ سئل  وقت  عن  عليه    جربيل إّن    فقال:   ،رب الصادق 

لكّل صالة بوقتني غري صالة املغرب فإّن وقتها واحد، وإّن وقتها    رسول اهلل  أتى  السالم  

 .(3)وجوهبا 

م  [ 290  ]احلديث:  ملعون  الصادق:  اإلمام  طلبًا  لقال  املغرب  أّخر  من  عون 

 .(4)لفضلها 

أّما أبو اخلّطاب فكذب وقال: إيّن أمرته أن ال  قال اإلمام الصادق:    [ 291  ]احلديث: 

ّن ذلك الكوكب  إيصل هو وأصحابه املغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له: القيداين، واهلل  

 . (5) ما أعرفه

 .(6) قال اإلمام الصادق: وقت املغرب يف السفر إىل ثلث الليل  [ 292  ]احلديث: 

 .(7) لسفر إىل ربع الليل: وقت املغرب يف اقال اإلمام الصادق  [ 293  ]احلديث: 

: ال بأس أن تؤّخر املغرب يف السفر حتى يغيب  قال اإلمام الصادق  [ 294  ]احلديث: 
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 . (1) الشفق

قال اإلمام الصادق: أنت يف وقٍت من املغرب يف السفر إىل مخسة    [ 295 ]احلديث: 

 .(2)أميال من بعد غروب الشمس

أكون مع هؤالء وأنرصف من عندهم عند  قيل لإلمام الصادق:    [ 296  ]احلديث: 

أنا نزلت     األذانصّل معهم مل أستمكن من  أُ املغرب فأمّر باملساجد فأقيمت الصالة، فإن 

الص  قامة واإل فقال:  وافتتاح  أن  االة،  أردت  وإن  ثيابك  وانزع  منزلك  فتوّضأ    تتوضأ ئت 

 .(3)وصّل فإّنك يف وقت إىل ربع الليل

صالة املغرب إذا حْضت، هل جيوز أن  سئل اإلمام الصادق عن   [ 297  ]احلديث: 

وإن كانت له حاجة قضاها ثّم    ثّم صىّل،   ، ال بأس، إن كان صائام أفطر  ؟ فقال: تؤّخر ساعة

 .(4) صىّل 

أكون يف جانب املرص فتحْض املغرب وأنا قيل لإلمام الصادق:    [ 298  ]احلديث: 

صّل أُ صّل يف املنزل كان أمكن ِل، وأدركني املساء أفأُ ريد املنزل فإن أّخرت الصالة حتى  أُ 

 .(5)يف بعض املساجد؟ فقال: صّل يف منزلك

إّنا ربام صلينا ونحقيل لإلمام الصادق:    [ 299  ]احلديث:  املغرب  ن نخاف أن  يف 

 .(6)ليس عليك صعود اجلبل  ، فقال:تكون الشمس خلف اجلبل أوقد سرتنا منها اجلبل

عن أيب أسامة قال: صعدت مّرة جبل أيب قبيس والناس يصّلون    [ 300  ]احلديث: 
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املغرب، فرأيت الشمس مل تغب إّنام توارت خلف اجلبل عن الناس، فلقيت اإلمام الصادق  

 فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إّنام تصّليها إذا مل ترها خلف  فأخربته بذلك، فقال ِل: ومل 

جبل، غابت أو غارت ما مل يتجللها سحاب أو ظلمة تظّلها، وإّنام عليك مرشقك ومغربك،  

 .(1)وليس عىل الناس أن يبحثوا

العشاء    أّخر رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 301  ]احلديث:  اللياِل  ليلة من 

الصبيان،   نام  النساء  نام  يا رسول اهلل،  الباب، فقال:  ما شاء اهلل، فجاء عمر فدّق  اآلخرة 

اهلل    فخرج أن تسمعوا    رسول  وإّنام عليكم  تأمروين،  تؤذوين وال  أن  لكم  ليس  فقال: 

 .(2) وتطيعوا

السفر حتّى يغيب  : ال بأس أن تؤّخر املغرب يف  قال اإلمام الصادق  [ 302  ]احلديث: 

 .(3)الشفق، وال بأس بأن تعّجل العتمة يف السفر قبل أن يغيب الشفق

الصادق: نجمع بني املغرب والعشاء يف احلْض قبل  سئل اإلمام    [ 303  ]احلديث: 

 .(4)ال بأس  ، فقال:أن يغيب الشفق من غري عّلة 

مل يدخل  : إذا صّليت وأنت ترى أّنك يف وقت وقال اإلمام الصادق  [ 304  ]احلديث: 

 .(5)الوقت فدخل الوقت وأنت يف الصالة فقد أجزأت عنك

: وقت الفجر حني ينشّق الفجر إىل أن يتجّلل  قال اإلمام الصادق [ 305 ]احلديث: 

 .(6) الصبح السامء وال ينبغي تأخري ذلك عمدًا لكنّه وقت ملن شغل أو نيس أو نام

متى حيرم الطعام عىل الصائم وُتل صالة  قيل لإلمام الصادق:    [ 306  ]احلديث: 
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الصائم   عىل  الطعام  حيرم  فثّم  البيضاء،  كالقبطّية  فكان  الفجر  اعرتض  إذا  فقال:  الفجر؟ 

الفجر   الشمس   قيل:وُتل صالة  أين    ، فقال:أفلسنا يف وقت إىل أن يطلع شعاع  هيهات 

 .(1) يذهب بك، تلك صالة الصبيان

لصبح هو الذي إذا رأيته كان معرتضًا كأّنه  اقال اإلمام الصادق:    [ 307  ]احلديث: 

 .(2)بياض هنر سوراء

إن صىّل من الغداة ركعة ثّم طلعت الشمس  قال اإلمام الصادق:    [ 308  ]احلديث: 

فليتّم الصالة وقد جازت صالته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصّل ركعة فليقطع الصالة  

 .(3)وال يصّل حّتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها 

عن صفوان اجلاّمل قال: صىّل بنا اإلمام الصادق الظهر والعرص    [ 309  ]احلديث: 

 .(4)وإقامتني، وقال: إين عىل حاجة فتنّفلوا بأذانعندما زالت الشمس 

الصادق  عن    [ 310  ]احلديث:  الباقر(  ه  أبا   أناإلمام  الصبيان  )اإلمام  يأمر  كان 

ء، يقول: ما داموا عىل وضوء قبل  جيمعون بني الصالتني: األوىل والعرص، واملغرب والعشا 

 .(5)أن يشتغلوا

الصادق  [ 311  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  إّن   :    يف والعرص  الظهر  صىّل 

ـ: أحدث يف   القوم عليه  ـ وكان أجرأ  له عمر  فقال  مكان واحد من غري عّلة وال سبب، 

 .(6)ّمتيأُ ال، ولكن أردت أن أوّسع عىل  ، فقال: الصالة يشء

قد    ، فقال: أمجع بني الصالتني من غري عّلةقيل لإلمام الصادق:    [ 312  ]احلديث: 

 

الفقيه:    1) حيْضه  ال  من  والتهذيب:  361/  81/  2(   ،4  /185  /
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 .(1)، أراد التخفيف عن أّمتهفعل ذلك رسول اهلل 

بالناس الظهر والعرص    : صىّل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 313  ]احلديث: 

قبل سقوط  حني زالت الشمس يف مجاعة من غري عّلة، وصىّل هبم املغرب والعشاء اآلخرة  

 .(2)ليّتسع الوقت عىل أّمته الشفق من غري عّلة يف مجاعة، وإّنام فعل رسول اهلل 

ئ  الرجل يأيت املسجد وقد صىّل أهله أيبتدقيل لإلمام الصادق:    [ 314  ]احلديث: 

باملكتوبة أو يتطّوع؟ فقال: إن كان يف وقت حسن فال بأس بالتطّوع قبل الفريضة، وإن كان  

ل ما مىض من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق اهلل ثّم ليتطّوع ما شاء  خاف الفوت من أج 

أال هو موّسع أن يصّل اإلنسان يف أّول دخول وقت الفريضة النوافل، إالّ أن خياف فوت  

الفريضة والفضل إذا صىّل اإلنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل  

عليه أن يصّل النوافل من أّول الوقت إىل قريب من  أّول الوقت للفريضة، وليس بمحظور 

 .(3) آخر الوقت

عن    [ 315  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  طلعت  سئل  حتى  الغداة  عن  نام  رجل 

 .(4)فقال: يصّل ركعتني، ثّم يصّل الغداة، الشمس 

عن    [ 316  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  تبزغ  سئل  حتى  الغداة  عن  ينام  الرجل 

،  فقال: يصّل حني يستيقظ  ؟يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس الشمس، أيصّل حني  

 .(5) بل يبدأ بالفريضة ، فقال:يصّل الركعتني  يوتر أو قيل:

: إن نام رجل ومل يصّل صالة املغرب والعشاء  قال اإلمام الصادق  [ 317  ]احلديث: 

 

 .  321( علل الرشائع:  1)

 .  1/ 286/  3( الكايف:  2)

 .  3/ 288/  3( الكايف:  3)

 .  1048/ 286/ 1، واالستبصار: 1057/  265/ 2( التهذيب:  4)

 .  1047/ 286/ 1، واالستبصار: 1056/  265/ 2( التهذيب:  5)
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خيش وإن  فليصّلهام،  كلتيهام  يصّليهام  ما  قدر  الفجر  قبل  استيقظ  فإن  نيس،  تفوته  أو  أن   

إحدامها فليبدأ بالعشاء اآلخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصّل الفجر ثّم املغرب ثّم  

العشاء اآلخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصالتني  

 . فليصّل املغرب ويدع العشاء اآلخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثّم ليصّلها 

  ، الرجل تفوته املغرب حتى ُتْض العتمةسئل اإلمام الصادق عن    [ 318  ]احلديث: 

فقال: إن حْضت العتمة وذكر أّن عليه صالة املغرب، فإن أحّب أن يبدأ باملغرب بدأ، وإن  

 .(1)أحّب بدأ بالعتمة ثّم صىّل املغرب بعد

الصادق:    [ 319  ]احلديث:  لإلمام  واملغرب  قيل  والعرص  األوىل  الرجل  تفوت 

يبدأ بصالة الوقت الذي هو فيه، فإّنه ال يأمن املوت فيكون قد    ، فقال: ويذكر بعد العشاء

 .(2)ترك الفريضة يف وقت قد دخل، ثّم يقيض ما فاته األّول فاألّول

عن    [ 320  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وقت  سئل  دخل  حّتى  الظهر  نيس  رجل 

نسيت إالّ أن ختاف أن خيرج وقت   قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتيفالعرص، 

 .(3)نسيت التيالصالة فتبدأ بالتي أنت يف وقتها ثّم تقيض 

رجل نيس صالة حّتى دخل وقت صالة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 321  ]احلديث: 

ذكرها وهو يف صالة بدأ  فإذا    فقال: إذا نيس الصالة أو نام عنها صىّل حني يذكرها،  ؟خرىأُ 

مع إمام يف صالة املغرب أمتّها بركعة ثّم صىل املغرب ثّم صىّل العتمة  بالتي نيس، وإن ذكرها  

بعدها، وإن كان صىّل العتمة وحده فصىّل منها ركعتني ثّم ذكر أّنه نيس املغرب أمتها بركعة  

 .(4) فتكون صالته للمغرب ثالث ركعات ثّم يصّل العتمة بعد ذلك

 

 .  1053/  288/ 1( االستبصار:  1)

 . 236( املعترب:  2)

 .  2/ 292/  3( الكايف:  3)

 .  5/ 293/  3( الكايف:  4)
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األُ سئل اإلمام الصادق عن    [ 322  ]احلديث:    وىل حّتى صىّل رجل نيس أن يصّل 

 .(1)وىل ثّم ليستأنف العرصصىّل األُ  التيقال: فليجعل صالته  فالعرص، 

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

قيم  أُ الصلوات املفروضات يف أّول وقتها إذا  قال اإلمام الكاظم:    [ 323  ]احلديث: 

اآلس   قضيب  من  رحيًا  أطيب  وطراوته،  حدودها  ورحيه  طيبه  يف  شجره  من  يؤخذ  حني 

 .(2)فعليكم بالوقت األّول

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

اإلمام الرضا: إذا دخل الوقت عليك فصّلها فإّنك ال تدري قال    [ 324 ]احلديث: 

 .(3) ما يكون

: إّنام جعلت الصلوات يف هذه األوقات ومل تقّدم  قال اإلمام الرضا   [ 325  ]احلديث: 

املعلومة   املشهورة  األوقات  تؤّخر ألّن  أهل    التي ومل  والعامل    األرضتعّم  اجلاهل  فيعرفها 

الشمس أربعة غروب  عنده    :  َتب  مشهور  الشفق  املغرب  عنده  َتب  معروف  مشهور 

الشم الغداة، وزوال  الفجر معلوم مشهور َتب عنده  س مشهور معلوم  العشاء، وطلوع 

جيب عنده الظهر، ومل يكن للعرص وقت معلوم مشهور مثل هذه األوقات األربعة فجعل  

قبلها، وعّلة أخرى: أّن اهلل عّز وجّل أحّب أن يبدأ الناس    التيوقتها عند الفراغ من الصالة  

رشوا فيام  ا بعبادته، ثّم ينتويف كّل عمل أّوالً بطاعته وعبادته، فأمرهم أّول النهار أن يبدؤ

كان نصف النهار وتركوا ما كانوا  فإذا    أحّبوا من مرّمة دنياهم فأوجب صالة الغداة عليهم،

فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثياهبم ويسرتحيون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم  

 

 .  1052/ 287/ 1، واالستبصار: 1074/  269/ 2( التهذيب:  1)

 .  128/  40/ 2( التهذيب:  2)

 . 1082  /272/ 2( التهذيب:  3)
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  ذلك ا أوالً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثّم يتفّرغوا ملا أحّبوا من  وفأمرهم أن يبدؤ

بعبادته، ثّم صاروا إىل    أيضاً قضوا وطرهم وأرادوا االنتشار يف العمل آخر النهار بدأوا  فإذا  

جاء  فإذا    من مرّمة دنياهم،  شاءواما أحّبوا من ذلك فأوجب عليهم العرص، ثّم ينترشون فيام  

بعبادة رهّبم، ثّم يتفّرغون ملا أحّبوا    أوالً الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إىل أوطاهنم ابتدؤا  

جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلني أحّب  فإذا   من ذلك، فأوجب عليهم املغرب، 

ن قد  أن يصريوا إليه من ذلك فيكو  شاءواأن يبدؤا أّوالً بعبادته وطاعته ثّم يصريون إىل ما  

العتمة،  ينسوه ومل  فإذا    بدأوا يف كّل عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم  مل  فعلوا ذلك 

يغفلوا عنه ومل تقس قلوهبم، ومل تقّل رغبتهم، وملّا مل يكن للعرص وقت مشهور مثل تلك  

األوقات أوجبها بني الظهر واملغرب، ومل يوجبها بني العتمة والغداة وبني الغداة والظهر،  

ليس وقت عىل الناس أخّف وال أيَّس وال أحرى أن يعّم فيه الضعيف والقوي هبذه    ألّنه

أنّ  وذلك  الوقت،  هذا  من  بالتجارات    الصالة  النهار  أّول  يف  يشتغلون  عاّمتهم  الناس 

و احلوائج  يف  والذهاب  طلب    إقامةواملعامالت  عن  يشغلهم  ال  أن  اهلل  فأراد  األسواق، 

يق دنياهم، وليس  به وال  معاشهم ومصلحة  الليل وال يشعرون  قيام  كّلهم عىل  اخللق  در 

ينتبهون لوقته لو كان واجبًا وال يمكنهم ذلك، فخّفف اهلل عنهم ومل يكّلفهم ومل جيعلها يف  

ُيِريُد    ﴿:  أشّد األوقات عليهم، ولكن جعلها يف أخّف األوقات عليهم كام قال اهلل عّز وجّل 

 .(1)[ 185]البقرة:  ﴾ُد بُِكُم اْلُعَّْسَ اهللَُّ بُِكُم اْلُيَّْسَ َواَل ُيِري

 

 .  1/ 109/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا:  263( علل الرشائع:  1)
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 األذان واإلقامة ا ـ ما ورد حول ثالث 

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  باألذان  نتناول 

واإلقامة باعتبارمها من السنن التي تتناسب مع الدعوة إىل الصالة، وإليهام اإلشارة بقوله  

ُْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلونَ ﴿تعاىل:  َُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا  َذلَِك بَِأهنَّ اَلِة اختَّ  [ 58]املائدة:  ﴾ َوإَِذا َناَدْيُتْم إىَِل الصَّ

ـ من   ـ مثل كل أو أكثر ما ورد يف أحكام الصالة  ونحب أن نبني هنا أن صيغتيهام 

يف الواقع ناشئ عن اجتهادات  الصيغ املتفق عليها بني املسلمني مجيعا، واالختالف الوارد  

 أو أئمة اهلدى. واستحسانات، ال عن أحاديث عن رسول اهلل 

هذا بعد أن ذكر صيغ األذان، والتي سنراها عند عرض  الصدوق  وقد ذكر الشيخ  

قال:   فقد  قد    األذانهذا هو  األحاديث،  منه، واملفوضة  ينقص  فيه وال  يزاد  الصحيح ال 

حممد وآل حممد خري الربية مرتني، ويف بعض رواياهتم    األذان  وضعوا أخبارًا وزادوا هبا يف 

بعد أشهد أن حممدًا رسول اهلل: أشهد أن عليًا وِل اهلل مرتني، ومنهم من روى بدل ذلك:  

املؤمنني حقًا وأن    املؤمنني حقًا مرتني، وال شك أن عليًا وِل اهلل وأنه أمري  أشهد أن عليًا أمري

ذكرت ذلك ليعرف هبذه    وإنام،  األذان ولكن ذلك ليس يف أصل  خري الربية،  وآله    حممداً 

 .(1)املتهمون بالتفويض املدلسون أنفسهم يف مجلتنا  الزيادة

وهلذا يتفق كل من جييز األذان بتلك اإلضافات عىل وجوب اعتقاد أهنا ليست من  

حقه؛  أصل األذان، وإنام أضيفت لتصحيح املوقف من اإلمام عل، سواء ضد املغالني يف  

فيقال هلم: إن عليا هو وِل اهلل، وليس ربا أو نبيا أو مفوضا من اهلل.. أو ضد النواصب الذين  

 أساءوا إليه، واستعملوا كل الوسائل لتشوُّيه. 

 

 . 188/897/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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ونجد نفس الظاهرة يف املدرسة السنية وخاصة يف البيئات الصوفية، حث يضيفون  

مل يرد يف األحاديث، وذلك بناء عىل    ، مما إىل األذان الكثري من الصلوات عىل رسول اهلل  

 تصورهم إمكانية ذلك. 

من   نجده  الذي  النكري  ذلك  كل  إىل  ُتتاج  وال  جدا،  بسيطة  املسألة  فإن  وبذلك، 

 أولئك الذين جيعلون من تلك الصيغ أسبابا لتكفري وتبديع إخواهنم. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  األول،   والصف   النداء  يف   ما   الناس  يعلم   لو   :   اهلل  رسول   قال   [ 326  ]احلديث: 

  ولو   إليه،  الستبقوا  التهجري  يف  ما   يعلمون  ولو  الستهموا  عليه  يستهموا  أن  إال  جيدوا  مل  ثم

 . (1) حبوا ولو ألتومها   والصبح العتمة يف  ما  يعلمون 

  يسمع   ال  حتى   الشيطان  أدبر  للصالة  نودي  إذا   :   اهلل  رسول  قال   [ 327  ]احلديث: 

  كذا   اذكر   كذا  اذكر   يقول:   ونفسه،  املرء   بني  خيطر   حتى   أقبل   التثويب  انقىض   إذا  حتى   التأذين

 .(2)صىل  كم يدري  ما  الرجل  يظل حتى   قبل من  يذكر يكن  مل ملا 

  ذهب   بالصالة   النداء  سمع  إذا   الشيطان  إن  :   اهلل  رسول   قال   [ 328  ]احلديث: 

   (3) (ميال وثالثني ستة  عىل  املدينة  من  الروحاء)  الروحاء مكان  يكون  حتى

  ، سكت   فلام  ينادي،  بالل  فقام     النبي   مع  كنا   : قال  هريرةعن أيب    [ 329  ]احلديث: 

 .(4)اجلنة دخل  يقينا  هذا  مثل قال  من  : قال

  ثم  يقول،   ما   مثل  فقولوا  النداء   سمعتم   إذا  :   اهلل  رسول   قال  [ 330  ]احلديث: 

 

(1( البخاري   )615( ومسلم  والنسائي  437(،  ومالك   1/269(، 

1 /126 . 

 . 19(  389(، ومسلم )608( البخاري )2)

 (388( مسلم )3)

 .  204/ 1، واحلاكم 2/24( النسائي 4)
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  فإهنا   الوسيلة  ِل  اهلل  سلوا  ثم  عرشا،   هبا   عليه  اهلل  صىل   صالة  عل   صىل   منفإن    عل   صلوا

  الوسيلة   ِل  سأل  فمن  هو  أنا   أكون  أن  وأرجو  اهلل  عباد  من  لعبد  إال  تنبغي  ال  اجلنة  يف  منزلة

 .(1) الشفاعة له حلت

  هذه   رب  اللهم  ،النداء  يسمع   حني  قال   من  :  اهلل  رسول  قال  [ 331  ]احلديث: 

  وعدته   كام  حممودا   مقاما   وابعثه  والفضيلة  الوسيلة  حممدا  آت  القائمة  والصالة   التامة   الدعوة

 .(2)القيامة يوم  شفاعتي له حلت

  أحدكم:   فقال   أكرب،   اهلل  أكرب   اهلل  املؤذن:   قال   إذا   :   اهلل  رسول   قال   [ 332  ]احلديث: 

  أشهد  قال:  ثم   اهلل،  إال  إله   ال  أن   أشهد  قال:  اهلل،   إال   إله  ال   أن  أشهد   قال:   ثم  أكرب،   اهلل  أكرب   اهلل

  حول  ال  قال  الصالة  عىل   حي  قال:   ثم  اهلل،  رسول   حممدا  أن  أشهد  قال:  .اهلل  رسول   حممدا  أن

  أكرب  اهلل  قال: ثم  باهلل،  إال قوة   وال حول  ال قال:   . الفالح عىل   حي  قال:   ثم باهلل،  إال  قوة وال

  دخل   قلبه  من  اهلل  إال   إله   ال   قال:  .اهلل   إال  إله  ال  قال:  ثم   أكرب،  اهلل   أكرب،  اهلل   قال:  أكرب   اهلل

 .(3)اجلنة

  إله   ال   أن  أشهد  وأنا   املؤذن  يسمع  حني  قال   من  :  اهلل  رسول  قال  [ 333  ]احلديث: 

  رسوال   وبمحمد   ربا   باهلل  رضيت  ورسوله  عبده  حممدا   وأن  له   رشيك  ال   وحده   اهلل   إال

 .(4) ذنوبه  له   غفرت دينا  وباإلسالم

  يقول   ما   مثل  فقولوا   النداء  سمعتم  إذا   :   اهلل  رسول   قال  [ 334  ]احلديث: 

 .(5)املؤذن

 

 (384مسلم ) (1)

 ( 614( البخاري )2)

 ( 527(، وأبو داود )385( مسلم )3)

 (386( مسلم )4)

 (  383(، ومسلم )611( البخاري )5)



82 

 

  براءة   له  اهلل  كتب  حمتسبا   سنني  سبع  أذن  من  :  اهلل  رسول  قال  [ 335  ]احلديث: 

 .(1)النار من

  كل   له  ويشهد  صوته   مدى  له   يغفر  املؤذن   :   اهلل  رسول   قال   [ 336  ]احلديث: 

  ما   عنه  ويكفر  صالة  وعرشون  مخس   له   يكتب   اجلامعة  يف  الصالة   وشاهد  ويابس  رطب

 .(2) بينهام

  املقدم   الصف   عىل   يصلون  ومالئكته   اهلل   ن إ  : قال رسول اهلل    [ 337  ]احلديث: 

 .(3)صىل   من  أجر  مثل  وله   ويابس،  رطب  من  سمعه  من  ويصدقه  صوته  بمد  له  يغفر  واملؤذن

  قل  فقال:   يفضلوننا،  املؤذنني  إن  اهلل  رسول  يا   :قيل لرسول اهلل    [ 338  ]احلديث: 

 .(4)تعطه فسل انتهيت فإذا يقولون  ما   مثل

  : له  قال  سعيد  أبا   أن  صعصعة:   أيب  بن  عبدالرمحن  بن  اهلل  عبد عن    [ 339  ]احلديث: 

  صوتك   فارفع  بالصالة  فأذنت  باديتك   أو  غنمك  يف   كنت   فإذا  والبادية   الغنم   ُتب   أراك   إين

  ، القيامة  يوم   له   شهد   إال  يشء   وال  إنس  وال  جن  املؤذن   صوت   مدى   يسمع  ال  فإنه  ،بالنداء

 .(5) اهلل رسول من  سمعته

 .(6) القيامة يوم أعناقا  الناس أطول املؤذنون  :  اهلل رسول  قال  [ 340  ]احلديث: 

  اهلل  إىل  اهلل  عباد  أحب  إن   ،لربرت   أقسمت  لو   :  اهلل  رسول  قال [ 341  ]احلديث: 

 .(7) أعناقهم بطول القيامة يوم  ليعرفون وأهنم  ـ  املؤذنني :ييعن  ـ والقمر  الشمس  لرعاة

  الشمس   يراعون   الذين  اهلل  عباد   خيار   إن   :   اهلل  رسول   قال  [ 342  ]احلديث: 

 

 ( 206( الرتمذي )1)

(2( داود  أبو  والنسائي  515(  يف  13  -12/ 2(،  حبان  وابن   ،

 ( 1666)صحيحه( )

 . 2/13( النسائي 3)

 (  1695) 593/ 4( وابن حبان يف )صحيحه( 524( أبو داود )4)

 . 12/ 2(، النسائي 609( البخاري )5)

 (387( مسلم )6)

 ( 4808) 5/106( الطرباين يف األوسط 7)
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 .(1) اهلل لذكر  والنجوم والقمر

  قبورهم،   من   خيرجون   وامللبني  املؤذنني   إن  :   اهلل  رسول   قال   [ 343  ]احلديث: 

 .(2) امللبى ويلبى املؤذن،  يؤذن

  دمه،  يف   املتشحط   كالشهيد  املحتسب   املؤذن  :   اهلل  رسول   قال   [ 344  ]احلديث: 

 .(3)واالقامة األذان بني يشتهي   ما  اهلل  عىل  يتمنى 

  ذلك  عذابه من  تعاىل اهلل أمنها  قرية يف  أذن إذا : اهلل رسول قال  [ 345  ]احلديث: 

 .(4) اليوم

  أدى   عبد  :القيامة  يوم  املسك  كثبان  عىل   ثالثة  :  اهلل  رسول  قال   [ 346  ]احلديث: 

  يف   اخلمس  بالصلوات  ينادي  ورجل  راضون،  به وهم  قوما   أم ورجل مواليه،  وحق  اهلل  حق

 .(5)وليلة يوم  كل

اهلل    [ 347  ]احلديث:    القرآن،   لقراءة   خلمس:   السامء   أبواب   تفتح   : قال رسول 

 .(6)ولألذان  املظلوم، ولدعوة القطر، ولنزول الزحفني،  وللقاء

  يا  : فقال ، والنساء الرجال صف بني قام  النبي أن  ميمونة:عن   [ 348  ]احلديث: 

  ألف   حرف   بكل  لكن فإن    ، يقول  كام   فقلن  وإقامته   احلبيش   هذا  أذان  سمعتن  إذا   النساء   معرش

  .(7)درجة ألف 

  إليه   أوحي  السامء  إىل  به  أرسي  ملا     النبي   أن   عمر:  ابنعن    [ 349  ]احلديث: 

 

 ( 3351)  283/ 8( البزار يف )املسند( 1)

 ( 3558) 4/40( الطرباين يف األوسط 2)

 ( 1221) 2/52( الطرباين يف األوسط 3)

  4/83(، والطرباين يف األوسط 746) 1/257( الطرباين يف الكبري  4)

(3671 ) 

 ( 1986( الرتمذي )5)

الطرباين يف األوسط  6) )الصغري(  3621)   65- 64/ 4(   ،)1 /286  

(471 ) 

 ( 28)  16/ 24(الطرباين يف الكبري  7)
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 .(1) جربيل  فعلمه  به فنزل  باألذان،

أيب    [ 350  ]احلديث:    األذان،   سنة   علمني   اهلل   رسول   يا   : قلتقال:    حمذورةعن 

  تقول:   ثم صوتك  هبا  ترفع أكرب اهلل  أكرب  اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل  تقول  :قال  رأيس  مقدم فمسح

  حممدا  أن   أشهد   اهلل،   رسول   حممدا  أن   أشهد   اهلل،   إال   إله   ال   أن  أشهد   اهلل،   إال   إله   ال   أن   أشهد

  أن  أشهد اهلل، إال إله ال أن أشهد بالشهادة صوتك ترفع  ثم صوتك،  هبا   ختفض  اهلل، رسول

  حي   الصالة،   عىل   حي   اهلل،   رسول  حممدا  أن   أشهد  اهلل،   رسول   حممدا   أن   أشهد   اهلل،   إال   إله   ال

  خري الصالة قلت: الصبح صالة كان وإن الفالح، عىل  حي  الفالح، عىل  حي  الصالة، عىل 

 .(2) اهلل  إال إله  ال أكرب،  اهلل أكرب،  اهلل  النوم، من  خري الصالة النوم،  من

  : مرتني  مرتني   اإلقامة  رسول اهلل    علمني قال:    حمذورةعن أيب    [ 351  ]احلديث: 

  رسول  حممدا  أن  أشهد  اهلل،  إال   إله  ال  أن  أشهد  اهلل،  إال  إله،  ال  أن  أشهد  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل

  حي  الفالح،  عىل   حي  الصالة،  عىل   حي   الصالة،  عىل   حي  اهلل،  رسول  حممدا  أن  أشهد  اهلل،

  قد   الصالة،  قامت  قد   مرتني:   فقلها  أقمت  فإذا  ، اهلل إال  إله  ال  أكرب   اهلل  أكرب،   اهلل الفالح،  عىل 

 .(3)الصالة قامت

أيب    [ 352  ]احلديث:  اهلل    علمني قال:    حمذورةعن    عرش  تسعة   األذان  رسول 

  أن   أشهد  أكرب  اهلل  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل  واألذان:  كلمة،  عرش  سبعة  واإلقامة  كلمة،

  اهلل،   رسول  حممدا  أن  أشهد  اهلل،  رسول  حممدا  أن  أشهد  اهلل،  إال  إله  ال  أن  أشهد  اهلل،  إال   إله  ال

  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل   الفالح،  عىل   حي   الفالح،  عىل   حي   الصالة،  عىل   حي   الصالة،  عىل   حي

  أشهد   اهلل،  إال   إله  ال  أن  أشهد  أكرب،   اهلل  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل  واإلقامة:  .اهلل   إال  إله  ال

 

 ( 9247) 9/100( الطرباين يف األوسط 1)

 ( 379(، ومسلم )501( أبو داود )2)

 ( 385(، وابن خزيمة )501( أبو داود بعد )3)



85 

 

  الصالة،   عىل   حي   اهلل،   رسول   حممدا   أن   أشهد   اهلل،   رسول   حممدا  أن  أشهد  اهلل،   إال   إله   ال   أن

  الصالة،   قامت  قد الصالة،  قامت  قد   الفالح،   عىل   حي   الفالح،  عىل   حي  الصالة،   عىل   حي

   .(1) اهلل  إال  إله ال  أكرب، اهلل  أكرب، اهلل

  اهلل   قل  :قال  بنفسه،  التأذين    عل   ألقى  قال:  حمذورةعن أيب    [ 353  ]احلديث: 

  أن   أشهد   اهلل،  إال  إله   ال  أن  أشهد  اهلل  إال   إله  ال   أن  أشهد   أكرب،  اهلل   أكرب،  اهلل   أكرب،  اهلل   أكرب،

  أشهد   صوتك  من   فمد   ارجع  قال:   ثم   مرتني،   اهلل   رسول  حممدا  أن  أشهد   اهلل،  رسول  حممدا

  رسول  حممدا أن أشهد  اهلل، رسول حممدا أن أشهد  اهلل،  إال  إله ال  أن  أشهد اهلل،  إال  إله   ال أن

  اهلل   أكرب،  اهلل   الفالح،  عىل   حي  الفالح،   عىل   حي  الصالة،  عىل   حي   الصالة،  عىل   حي   اهلل،

 .(2) اهلل إال إله  ال أكرب، 

  مرتني     اهلل  رسول  عهد  عىل   األذان   كان  إنام  قال:  عمر   ابنعن    [ 354  ]احلديث: 

  سمعنا   فإذا  الصالة،   قامت  قد  الصالة   قامت  قد   :يقول   كان  أنه  غري  مرة،  مرة  واإلقامة   مرتني، 

 . (3)الصالة إىل  خرجنا   ثم توضأنا   اإلقامة

  صالة  يف   إال   الصلوات   من   يشء   يف   تثويب   ال   :   اهلل  رسول   قال   [ 355 ]احلديث: 

 . (4) الفجر

  مكتوم   أم  وابن  بالل  مؤذنان    اهلل  لرسول  كان  :قال  عمر  ابنعن    [ 356  ]احلديث: 

 .(5)األعمى

  وإذا  فرتسل،   أذنت  ا)إذ   :لبالل   قال    اهلل  رسول  أن   جابرعن    [ 357  ]احلديث: 

 

(1( داود  )(  502(أبو  النسائي  192الرتمذي   ، ماجه    4/  2(  ابن   ،

(709 ) 

 ( 503( أبو داود )2)

 ( 1193، والدارمي )2/3(، والنسائي 510( أبو داود )3)

 ( 198( الرتمذي )4)

 ( 380( مسلم )5)
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  من   والشارب   أكله،   من  اآلكل  يفرغ   ما   قدر   وإقامتك   أذانك  بني   واجعل   فاحدر،   أقمت

 .(1)تروين  حتى  تقوموا  وال حاجته،  لقضاء  دخل إذا  واملعترص رشبه،

 .(2)متوضئا  إال  تؤذن  ال :  اهلل رسول  قال  [ 358  ]احلديث: 

  اهلل   رسول   إِل   عهد   ما   آخر   من   إن   : قال  العاص   أيب   بن  عثامنعن    [ 359  ]احلديث: 

 (3)أجرا أذانه  عىل  يأخذ  ال  مؤذنا   اختذ أن. 

  الصالة،   قامت  قد  قال:  فلام  اإلقامة،  يف   أخذ  بالال  أن  أمامة:عن أيب    [ 360  ]احلديث: 

 .(4) وأدامها  اهلل  أقامها  : النبي قال

  أرشد  اللهم   مؤمتن،   واملؤذن  ضامن،   اإلمام  :   اهلل  رسول   قال   [ 361  ]احلديث: 

  إنه  :فقال بعدك، األذان يف نتنافس تركتنا  لقد  اهلل! رسول يا   قالوا: للمؤذنني؛ واغفر األئمة

 .(5) مؤذنوهم  سفلتهم  قوم   ـ بعدكم  أو ـ  بعدي يكون

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

: يغفر للمؤذن مد صوته وبرصه، ويصدقه كل  قال رسول اهلل  [ 362  ]احلديث: 

 .(6)ه حسنةبأذانرطب ويابس، وله من كل من يصل 

إىل السامء فبلغ البيت    : ملا أرسي برسول اهلل  اإلمام الباقرقال    [ 363  ]احلديث: 

، وصف  عليه السالم وأقام، فتقدم رسول اهلل    جربيلْضت الصالة، فأذن  املعمور، وح

 . (7)املالئكة والنبيون خلف حممد  

 

 (  195( الرتمذي )1)

 ( 201( الرتمذي )2)

 (  714( وابن ماجة )209(، والرتمذي )531( أبو داود )3)

 ( 528( أبو داود )4)

 (  207(، والرتمذي )517( أبو داود )5)

 .  15( املقنعة:  6)

 . 1/ 302/  3( الكايف:  7)
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اهلل    [ 364  ]احلديث:  رسول  سنة  قال  املسلمني  أمصار  من  مرص  يف  أذن  من   :

 .(1) وجبت له اجلنة

اهلل    [ 365  ]احلديث:  رسول  بني  قال  فيام  للمؤذن  أجر    قامة واإل   األذان:  مثل 

قال: كال،    األذان،يا رسول اهلل، إهنم جيتلدون عىل    قيل:الشهيد املتشحط بدمه يف سبيل اهلل،  

يطرحون   زمان  الناس  عىل  يأيت  عىل    األذانإنه  اهلل  حرمها  حلوم  وتلك  ضعفائهم،  عىل 

 .(2) النار

اهلل،  املؤذن املحتسب كالشاهر سيفه يف سبيل    : قال رسول اهلل   [ 366 ]احلديث: 

 .(3)القاتل بني الصفني

من أذن عرشين عامًا بعثه اهلل يوم القيامة وله   :قال رسول اهلل   [ 367 ]احلديث: 

 .(4)من النور مثل زنة السامء

من أذن عرش سنني أسكنه اهلل عز وجل مع    : قال رسول اهلل    [ 368  ]احلديث: 

 .(5)إبراهيم اخلليل يف قبته أو يف درجته

 .(6) : املؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامةقال رسول اهلل   [ 369  ]احلديث: 

اهلل    [ 370  ]احلديث:  رسول  صالهتم،    أمناء املؤذنون    : قال  عىل  املؤمنني 

وصومهم، وحلومهم، ودمائهم، ال يسألون اهلل عز وجل شيئًا إال أعطاهم، وال يشفعون يف  

 .(7) يشء إال شفعوا

إن ربك ليباهي املالئكة برجل يصبح يف أرض    :قال رسول اهلل    [ 371  ]احلديث: 

 

 . 1126/ 283/ 2( التهذيب:  1)

 . 1130/ 283/ 2( التهذيب:  2)

 . 68/ 48( املحاسن:  3)

 .  176، وأماليه: 190/905/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  176، وأماليه: 190/905/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  249/ 61/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  6)

 . 189/905/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)
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قفراء فيؤذن، ثم يقيم، ثم يصل، فيقول ربك للمالئكة: انظروا إىل عبدي يصل وال يراه  

ذلك   من  الغد  إىل  له  ويستغفرون  وراءه،  يصلون  ملك  ألف  سبعون  فينزل  غريي،  أحد 

وصىل، أمر اهلل املالئكة    إذا كان العبد يف أرض قفراء فتوضأ أو تيمم، ثم أذن وأقام.. واليوم 

لركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون عىل   يركعون  فصفوا خلفه صفًا ال يرى طرفاه، 

 .(1) من أقام ومل يؤذن مل يصل معه إال ملكاه اللذان معهو دعائه، 

بالل  أحدمها  مؤذنان،    كان لرسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 372  ]احلديث: 

مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بالل يؤذن    أم ن  مكتوم، وكان اب  أم واآلخر ابن  

ابن  رسول اهلل  بعد الصبح، فقال   بليل،  أم : إن  سمعتم أذانه فكلوا  فإذا    مكتوم يؤذن 

قال:    وارشبوا حتى تسمعوا أذان بالل، فغريت العامة هذا احلديث عن جهته، وقالوا: إنه  

 .(2) مكتوم أم سمعتم أذانه فكلوا وارشبوا حتى تسمعوا أذان ابن فإذا  إن بالالً يؤذن بليل،

مكتوم،    أم وابن    : كان بالل يؤذن للنبي  اإلمام الصادققال    [ 373  ]احلديث: 

 .(3) وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بالل حني يطلع الفجر

مكتوم وهو    أمقال: هذا ابن    عن اإلمام الصادق، أن رسول اهلل    [ 374  ]احلديث: 

 .(4) ذن بالل فعند ذلك فأمسك، يعني يف الصوم أ فإذا  بليل،يؤذن 

يقول لبالل إذا دخل   عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل   [ 375  ]احلديث: 

 .(5)األذانعل فوق اجلدار، وارفع صوتك باالوقت: يا بالل 

 .(6)إقامةليس عىل املرأة أذان وال  : قال رسول اهلل   [ 376  ]احلديث: 

 

 .  147/  2( أماِل الطويس:  1)

 . 193/905/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  3/ 98/  4ايف: ( الك 3)

 .  1/ 98/  4( الكايف:  4)

 .  31/ 307/  3( الكايف:  5)

 . 263/824/  4( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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ويف    ..(1) : يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركمقال رسول اهلل    [ 377  ]احلديث: 

 . : أفصحكمرواية

قامة،    : كان طول حائط مسجد رسول اهلل قال اإلمام الصادق  [ 378  ]احلديث: 

، فإن اهلل عز وجل قد  األذانيقول لبالل إذا أذن: اعل فوق اجلدار وارفع صوتك ب  فكان  

  حممد    أمةسمعته املالئكة قالوا: هذه أصوات  فإذا    رحيًا ترفعه إىل السامء،  األذانوكل ب

 .(2) حتى يفرغوا من تلك الصالة مة حممد بتوحيد اهلل عز وجل، فيستغفرون أل

الباقر قال    [ 379  ]احلديث:  ملا  اإلمام  املعمور    برسول اهلل    أرسي:  البيت  فبلغ 

فأذن   الصالة،  اهلل    جربيلحْضت  فتقدم رسول  قوأقام،  أذني،  اهلل    ؟ل: كيف  فقال: 

أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل،  

ح، حي عىل  أشهد أن حممدًا رسول اهلل، حي عىل الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل الفال

الفالح، حي عىل خري العمل، حي عىل خري العمل، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، ال إله  

مثلها، إال أن فيها: قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، بني حي عىل خري   قامة إال اهلل، واإل 

فلم يزل يؤذن  بالالً،    فأمر هبا رسول اهلل    ،العمل، حي عىل خري العمل، وبني اهلل أكرب 

 .(3)هبا حتى قبض اهلل رسوله 

وحْضت الصالة    برسول اهلل    أرسي: ملا  اإلمام الصادققال    [ 380  ]احلديث: 

عليه السالم، فلام قال: اهلل أكرب، اهلل أكرب، قالت املالئكة: اهلل أكرب، اهلل أكرب، فام    جربيلفأذن  

ألنداد، فلام قال: أشهد أن حممدًا رسول  قال: أشهد أن ال إله إال اهلل، قالت املالئكة: خلع ا

اهلل، قالت املالئكة: نبي بعث، فلام قال: حي عىل الصالة، قالت املالئكة: حث عىل عبادة  

 

 . 185/880/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 67/ 48( املحاسن:  2)

 .  305/1134/  1، واالستبصار:  210/ 60/ 2( التهذيب:  3)
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 .(1)ربه، فلام قال: حي عىل الفالح، قالت املالئكة: أفلح من اتبعه

كان إذا دخل املسجد وبالل يقيم    رسول اهلل  أن  اإلمام عل  عن    [ 381  ]احلديث: 

 .(2) الصالة جلس

  بأذانمجع بني الظهر والعرص    عن اإلمام الباقر أن رسول اهلل    [ 382  ]احلديث: 

 .(3)واحد وإقامتني بأذانوإقامتني، ومجع بني املغرب والعشاء 

إذا سمع املؤذن يؤذن، قال    : كان رسول اهلل  اإلمام الباقرقال    [ 383  ]احلديث: 

 . (4) مثل ما يقوله يف كل يشء

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 .(5)قال اإلمام عل: حيرش املؤّذنون يوم القيامة طوال األعناق  [ 384  ]احلديث: 

 .(6) املؤذن مؤمتن، واإلمام ضامنقال اإلمام عل:   [ 385  ]احلديث: 

عل:    [ 386  ]احلديث:  اإلمام  صىل  قال  من    إقامة و   بأذانمن  صفان  خلفه  صىل 

 .(7) صىل خلفه ملك  إقامةاملالئكة، ال يرى طرفامها، ومن صىل ب

املؤذن وهو جنب، وال يقيم  قال اإلمام عل:    [ 387  ]احلديث:  يؤذن  بأن  ال بأس 

 .(8)حتى يغتسل

الصادق قال    [ 388  ]احلديث:  املؤمنني  اإلمام  أمري  كان  عل( :  يقول    )اإلمام 

فقال يف سجوده: سجدت لك خاضعًا خاشعًا    قامة واإل  ذاناألألصحابه: من سجد بني  

ذلياًل، يقول اهلل: مالئكتيـ  وعزيت وجالِلـ  ألجعلن حمبته يف قلوب عبادي املؤمنني، وهيبته  

 

 . 183/864/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 1118/ 281/ 2( التهذيب:  2)

 . 66/ 18/ 3( التهذيب:  3)

 .  29/ 307/  3( الكايف:  4)

 . 68/ 49( املحاسن:  5)

 . 1121/ 282/ 2( التهذيب:  6)

 . 186/889/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)

 .  181/ 53/ 2( التهذيب:  8)
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 .(1)يف قلوب املنافقني

: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل  األذانتفسري  قال اإلمام عل يف    [ 389  ]احلديث: 

، أشهد  أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل  

، حي عىل الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، حي عىل  أن حممدًا رسول اهلل  

، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، ال إله  الفالح، حي عىل خري العمل، حي عىل خري العمل، اهلل أكرب

 .(2)إال اهلل

الناس فقال هلام اإلمام عل: إن    [ 390  ]احلديث:  دخل رجالن املسجد وقد صىل 

 .(3) شئتام فليؤم أحدكام صاحبه وال يؤذن وال يقيم

إذا دخل رجل املسجد وقد صىل أهله فال يؤذنن  قال اإلمام عل:   [ 391 ]احلديث: 

 .(4) يتطوع حتى يبدأ بصالة الفريضة، وال خيرج منه إىل غريه حتى يصل فيهوال يقيمن وال  

يؤذن ويقيم    عن  [ 392  ]احلديث:  اإلمام عل  قال: كان  بن احلسني  حممد بن عل 

 .(5) غريه، وكان يقيم وقد أذن غريه 

 . (6) ال بأس أن يؤذن الغالم قبل أن حيتلمقال اإلمام عل:   [ 393  ]احلديث: 

آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عل،  قال اإلمام عل:   [ 394  ]احلديث: 

 .(7)إذا صليت فصل صالة أضعف من خلفك، وال تتخذن مؤذنًا يأخذ عىل أذانه أجراً 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

عرش سنني حمتسبًا يغفر اهلل له مد برصه   : من أذنقال اإلمام الباقر  [ 395  ]احلديث: 

 

 .  152( فالح السائل:  1)

 ، .  238، والتوحيد: 38( معاين األخبار:  2)

 . 1119/ 281/ 2( التهذيب:  3)

 .  195/ 56/ 3( التهذيب:  4)

 . 189/902/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  423/1632/  1  ، واالستبصار:181/ 53/ 2( التهذيب:  6)

 . 1129/ 283/ 2( التهذيب:  7)
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صّدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من كل من يصل معه يف مسجده  وصوته يف السامء، وي

 .(1) سهم، وله من كل من يصل بصوته حسنة

ومل    إقامة اإلمام الباقر، أنه كان إذا صىل وحده يف البيت أقام  عن    [ 396  ]احلديث: 

 .(2)نذيؤ

 .(3)يف السفر  إقامة: َتزيك قال اإلمام الباقر  [ 397  ]احلديث: 

  بأذانيل  لأن تفتتح ال  األذانأدنى ما جيزي من  قال اإلمام الباقر:    [ 398  ]احلديث: 

 .(4) بغري أذان إقامة ، وجيزيك يف سائر الصلوات إقامةو بأذان، وتفتتح النهار إقامةو

الباقر   [ 399  ]احلديث:  اإلمام  يفوتك  قال  أن  ختاف  أمرًا  تبادر  وحدك  كنت  إن   :

، إال الفجر واملغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهام وتقيم، من أجل أنه ال يقرص  إقامة َتزيك  

 .(5)فيهام كام يقرص يف سائر الصلوات

إن صليت مجاعة مل    ، فقال: أذان واحد  ئ أجيزقيل لإلمام الباقر:    [ 400  ]احلديث: 

إال الفجر    إقامة نت وحدك تبادر أمرًا ختاف أن يفوتك جيزئك  ، وإن كإقامةجيز إال أذان و

 .(6)  واملغرب

تؤذن وأنت عىل غري وضوء يف ثوب واحد، قائاًم  قال اإلمام الباقر:    [ 401  ]احلديث: 

 .(7)أو قاعدًا، وأينام توجهت، ولكن إذا أقمت فعىل وضوء متهيئًا للصالة

عن    [ 402  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  طهور سئل  غري  عىل  يؤذن  فقال: الرجل،   ،  

 . (8)نعم

 

 . 1131/ 284/ 2( التهذيب:  1)

 .  165/ 50/ 2( التهذيب:  2)

 .  172/ 52/ 2( التهذيب:  3)

 . 186/885/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 9/ 303/  3( الكايف:  5)

 . 9/ 303/  3( الكايف:  6)

 . 183/866/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)

 .  196/ 56/ 2ذيب: ( الته 8)
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الصالة حرم الكالم عىل اإلمام وأهل    أقيمتإذا  قال اإلمام الباقر:    [ 403  ]احلديث: 

 .(1) املسجد إال يف تقديم إمام

الرجل يؤذن وهو يميش، أو عىل ظهر دابته،  سئل اإلمام الباقر عن    [ 404  ]احلديث: 

 .(2) فقال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فال بأس ، وعىل غري طهور

ال يؤذن جالسًا إال    ، فقال:جالساً   األذانالباقر عن  سئل اإلمام    [ 405  ]احلديث: 

 .(3)راكب أو مريض

الباقر  [ 406  ]احلديث:  لإلمام  أذان قيل  عليهن  النساء  شهدت    ؟:  إذا  فقال: 

 .(4)الشهادتني فحسبها 

الباقر:    [ 407  ]احلديث:  لإلمام  وقيل  أذان  عليها  كانت    إقامة؟املرأة،  إن  فقال: 

 .(5)سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتني

الباقر:    [ 408  ]احلديث:  اإلمام  واإل   األذانقال  واهلاء،  األلف  بإفصاح    قامة جزم 

 . (6)حدراً 

إال ما أسمعت نفسك، أو    األذانال جيزيك من  قال اإلمام الباقر:  [ 409 ]احلديث: 

 .(7) فصح باأللف واهلاءأفهمته، و

إال ما أسمعت نفسك أو    األذانك من  ئال جيزقال اإلمام الباقر:    [ 410  ]احلديث: 

فهمته، وكلام اشتد صوتك من غري أن َتهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك يف  

 .(8)ذلك أعظم

 

 . 185/879/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  196/ 56/ 2( التهذيب:  2)

 .  302/1120/  1، واالستبصار:  199/ 57/ 2( التهذيب:  3)

 .  201/ 57/ 2( التهذيب:  4)

 .  355( علل الرشائع:  5)

 ( مل يرد هذا النص يف الكايف.   6)

 . 184/875/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)

 . 184/875/  1( من ال حيْضه الفقيه:  8)
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مخسة وثالثون حرفًا، فعد ذلك    قامة واإل   قال اإلمام الباقر: األذان   [ 411  ]احلديث: 

 .(1)سبعة عرش حرفاً  قامة ثامنية عرش حرفًا، واإل   األذانبيده واحدًا واحدًا، 

بأربع تكبريات، وختتمه بتكبريتني   األذان تفتتح قال اإلمام الباقر:    [ 412  ]احلديث: 

 . (2) وهتليلتني

: إن بالالً كان عبدًا صاحلًا فقال: ال أؤذن ألحد  قال اإلمام الباقر  [ 413  ]احلديث: 

 .(3)، فرتك يومئذ حي عىل خري العملبعد رسول اهلل 

الباقر   [ 414  ]احلديث:  اإلمام  أذانه:  قال  يف  يقول  النباح  ابن  حي عىل خري    : كان 

العمل،   العمل، حي  بالقائلني عدالً، وبالصالة    : رآه اإلمام عل قالفإذا    عىل خري  مرحبًا 

 .(4)مرحبًا أهالً 

  األذان يقرص يف السفر كام تقرص الصالة،    األذان:  اإلمام الباقرقال    [ 415  ]احلديث: 

 .(5)واحدة قامة واحدًا واحدًا واإل 

عن أيب عبيدة احلذاء قال: رأيت اإلمام الباقر، يكرب واحدة واحدة    [ 416  ]احلديث: 

 .(6)فقال: ال بأس به إذا كنت مستعجالً  ؟، فقلت له: مل تكرب واحدة واحدةاألذانيف 

قال ِل اإلمام الباقر: إن شئت زدت عىل التثويب حي عىل الفالح    [ 417  ]احلديث: 

 .(7)مكان الصالة خري من النوم

حتى دخل يف    قامةواإل  األذانالباقر عن رجل نيس  سئل اإلمام    [ 418  ]احلديث: 

 .(8)سنة األذان فإنامفليمض يف صالته  ، فقال:الصالة

 

 .  35/ 308/  3( الكايف:  1)

 . 5/ 303/  3( الكايف:  2)

 . 184/872/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 187/890/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  308/1143/  1، واالستبصار:  219/ 62/ 2( التهذيب:  5)

 .  307/1140/  1، واالستبصار:  216/ 62/ 2لتهذيب: ( ا 6)

 .  309/1148/  1، واالستبصار:  224/ 63/ 2( التهذيب:  7)

 . 1130/ 304/ 1، واالستبصار: 1139/ 285/ 2( التهذيب:  8)
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عن أيب مريم األنصاري قال: صىل بنا اإلمام الباقر يف قميص بال    [ 419  ]احلديث: 

أذان وال   أتكلم  إقامة، وإزار وال رداء وال  يؤذن ويقيم فلم  قال: إين مررت بجعفر وهو 

 .(1)فأجزأين ذلك

جاٍر له    إقامةفسمع    اإلمام الباقر  كنا مع  قال:عن عمرو بن خالد   [ 420  ]احلديث: 

 .(2) ، وقال: جيزئكم أذان جاركمإقامة فصلينا معه بغري أذان وال  بالصالة فقال: قوموا فقمنا  

  قامة واإل  األذان وكذلك يف  ..  قال اإلمام الباقر: تابع بني الوضوء   [ 421 ]احلديث: 

حي عىل    قيل:حي عىل الصالة قبل الشهادتني تشهدت ثم   قيل: فابدأ باألول فاألول، فإن  

 .(3)الصالة

إال ما أسمعت نفسك أو    األذان: ال جيزيك من  قال اإلمام الباقر  [ 422  ]احلديث: 

 .(4) فصح باأللف واهلاءأفهمته، و

إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوهلن فأذن  قال اإلمام الباقر:    [ 423  ]احلديث: 

 .(5)لكل صالة إقامة إقامةهلا وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها ب

ال تدعن ذكر اهلل عز وجل عىل كل حال، ولو  قال اإلمام الباقر:    [ 424  ]احلديث: 

 .(6)وأنت عىل اخلالء فاذكر اهلل عز وجل وقل كام يقول املؤذن  األذانسمعت املنادي ينادي ب

اذكر اهلل مع    ، فقال: األذان: ما أقول إذا سمعت  قيل لإلمام الباقر [ 425 ]احلديث: 

 .(7) كل ذاكر

الرجل وهو جالس، وال الباقر:  قال اإلمام    [ 426  ]احلديث:  يقيم إال وهو    يؤذن 

 

 . 1113/ 280/ 2( التهذيب:  1)

 . 1141/ 285/ 2( التهذيب:  2)

 .  89/ 28/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 184/875/  1ه الفقيه: ( من ال حيْض  4)

 . 1/ 291/  3( الكايف:  5)

 . 187/892/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  284/2( علل الرشائع:  7)
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 .(1) األرضتؤذن وأنت راكب، وال تقيم إال وأنت عىل .. و قائم

ينادي يف بيته بالصالة   )اإلمام السجاد( : كان أيب اإلمام الباقرقال   [ 427  ]احلديث: 

 .(2)خري من النوم، ولو رددت ذلك مل يكن به بأس

كلام ذكرته أو ذكره ذاكر    رسول اهلل  صل عىل  قال اإلمام الباقر:    [ 428  ]احلديث: 

 .(3)عندك يف أذان أو غريه

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق:    [ 429  ]احلديث:  أنه أخذ  قال اإلمام  نبيكم فتزعمون  الوحي عىل  ينزل 

 .(4)!؟من عبد اهلل بن زيد األذان

الصادق:    [ 430  ]احلديث:  اإلمام  القيامة  قال  يوم  أعناقًا  الناس  أطول  من  إن 

 .(5)املؤذنني

هؤالء، فإهنم أشد يشء    بأذانصّل اجلمعة  قال اإلمام الصادق:    [ 431  ]احلديث: 

 .(6)مواظبة عىل الوقت

قبل أن تزول  قيل لإلمام الصادق:    [ 432  ]احلديث:  يوم اجلمعة  أخاف أن نصل 

 .(7)فقال: إنام ذلك عىل املؤذنني ،الشمس 

صىل خلفه صفان من   إقامةو  بأذانقال اإلمام الصادق: من صىل   [ 433  ]احلديث: 

ل: وكم مقدار  ي بغري أذان صىل خلفه صف واحد من املالئكة، ق  إقامة املالئكة، ومن صىل ب

 .(8)املغرب، وأكثره ما بني السامء واألرض إىل فقال: أقله ما بني املرشق  ؟كل صف

 

 .  302/1119/  1، واالستبصار:  195/ 56/ 2( التهذيب:  1)

 .  308/1146/  1، واالستبصار:  222/ 63/ 2( التهذيب:  2)

 . 184/875/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 168( الذكرى:  4)

 . 1132/ 284/ 2( التهذيب:  5)

 . 1136/ 284/ 2( التهذيب:  6)

 . 1137/ 284/ 2( التهذيب:  7)

 .  54( ثواب األعامل:  8)
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 .(1)بغري أذان إقامة جيزي يف السفر قال اإلمام الصادق:   [ 434  ]احلديث: 

  إقامة الصادق عن الرجل، هل جيزيه يف السفر واحلْض  سئل اإلمام    [ 435  ]احلديث: 

 .(2)نعم، ال بأس به ؟ فقال: ليس معها أذان

واحدة بغري   إقامة : جيزيك إذا خلوت يف بيتك قال اإلمام الصادق  [ 436  ]احلديث: 

 . (3)أذان

،  إقامة و  بأذانال تصىل الغداة واملغرب إال  قال اإلمام الصادق:    [ 437  ]احلديث: 

 .(4)أفضل  األذان، وقامةص يف سائر الصلوات باإلورخ

  إقامة قال اإلمام الصادق: إذا كان القوم ال ينتظرون أحدًا اكتفوا ب  [ 438  ]احلديث: 

 .(5) واحدة

الصادق:    [ 439  ]احلديث:  اإلمام  الصالة،    األذانيقرص  قال  تقرص  كام  السفر  يف 

 .(6)واحدة إقامةَتزي 

مثنى مثنى، وال    قامة مثنى مثنى، واإل  األذان:  الصادققال اإلمام    [ 440 ]احلديث: 

، يف احلْض والسفر، ألنه ال يقرص فيهام يف حْض وال  إقامةبد يف الفجر واملغرب من أذان و

يف مجيع    قامةواإل   األذانبغري أذان يف الظهر والعرص والعشاء اآلخرة، و  إقامةسفر، وَتزئك  

 .(7) الصلوات أفضل

  يف الصلوات كلها، فإن تركته  األذان قال اإلمام الصادق: ال تدع    [ 441  ]احلديث: 

 .(8)فال ترتكه يف املغرب والفجر، فإنه ليس فيها تقصري

 

 . 189/900/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  171/ 51/ 2( التهذيب:  2)

 .  166/ 50/ 2( التهذيب:  3)

 .  299/3/  1، واالستبصار:  167/ 51/ 2( التهذيب:  4)

 .  164/ 50/ 2( التهذيب:  5)

 .  170/ 51/ 2( التهذيب:  6)

 .  337/1( علل الرشائع:  7)

 .  299/1104/  1، واالستبصار:  161/ 49/ 2( التهذيب:  8)
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الصادق  [ 442  ]احلديث:  اإلمام  الصالة  قال  يف  الغداة    إقامة: َتزئك  إال  واحدة 

 .(1) واملغرب

فقال: ليس    ،بغري أذان يف املغرب  قامةالصادق عن اإلسئل اإلمام    [ 443  ]احلديث: 

 .(2)أن يعتاد أحب به بأس، وما 

الصادق:    [ 444  ]احلديث:  اإلمام  تنظر  قال  إال دخول وقت  بأذانال  ك وإقامتك 

 .(3) الصالة، واحدر إقامتك حدراً 

اإلمام    [ 445  ]احلديث:  عن  سئل  الفجر  األذان الصادق  يف    ، قبل  كان  إذا  فقال: 

 .(4) مجاعة فال، وإذا كان وحده فال بأس

ال بأس،   ، فقال:النداء قبل طلوع الفجرسئل اإلمام الصادق عن  [ 446  ]احلديث: 

 .(5)وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع اجلريان، يعني قبل الفجر

ال  : ال بأس أن يؤذن الرجل من غري وضوء، واإلمام الصادققال    [ 447  ]احلديث: 

 .(6) يقيم إال وهو عىل وضوء

قال اإلمام الصادق: ال تتكلم إذا أقمت الصالة، فإنك إذا تكلمت    [ 448  ]احلديث: 

 .(7)قامةأعدت اإل 

الرجل يف  قيل لإلمام الصادق:    [ 449  ]احلديث:  ال بأس،    ؟ فقال:األذانأيتكلم 

 .(8) ال ، قال: قامةيف اإل قيل:

أقام املؤذن الصالة فقد حرم الكالم، إال  قال اإلمام الصادق: إذا    [ 450  ]احلديث: 

 

 .  300/1107/  1، واالستبصار:  168/ 51/ 2( التهذيب:  1)

 .  300/1108/  1، واالستبصار:  169/ 51/ 2( التهذيب:  2)

 . 185/876/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  23/ 306/  3( الكايف:  4)

 .  178/ 53/ 2( التهذيب:  5)

 .  11/ 304/  3( الكايف:  6)

 .  301/1112/  1، واالستبصار:  191/ 55/ 2( التهذيب:  7)

 .  300/1110/  1، واالستبصار:  182/ 54/ 2( التهذيب:  8)
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 . (1) أن يكون القوم ليس يعرف هلم إمام

فقال: ال بأس    ؟ املؤذن، أيتكلم وهو يؤذنسئل اإلمام الصادق عن    [ 451  ]احلديث: 

 .(2)حني يفرغ من أذانه

  نعم،   ، فقال:قامةالصادق عن الرجل، يتكلم يف اإلسئل اإلمام    [ 452  ]احلديث: 

املؤذن: قد قامت الصالة، فقد حرم الكالم عىل أهل املسجد، إال أن يكونوا قد  قال  فإذا  

 .(3)اجتمعوا من شتى وليس هلم إمام، فال بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فالن

فقال:    ؟الصادق عن الرجل يتكلم يف أذانه أو يف إقامتهسئل اإلمام    [ 453  ]احلديث: 

 . (4)ال بأس

ال بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصالة،  الصادق:  قال اإلمام   [ 454  ]احلديث: 

 .(5)وبعد ما يقيم إن شاء

ال   ؟ فقال: أيتكلم الرجل بعدما تقام الصالةقيل لإلمام الصادق:   [ 455  ]احلديث: 

 .(6) بأس

 .(7) قامةواإل األذان: ال بد من قعود بني قال اإلمام الصادق  [ 456  ]احلديث: 

قمت  الصادقاإلمام  قال    [ 457  ]احلديث:  إذا  وأقم،    إىل:  فأذن  فريضة  صالة 

 .(8)بقعود، أو بكالم، أو بتسبيح قامةواإل  األذانوافصل بني 

عن    [ 458  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  بني  سئل  يفصل  أن  ينسى    األذان الرجل 

ليس عليه يشء، وليس له أن    ، فقال: بيشء حتى أخذ يف الصالة أو أقام للصالة  قامة واإل

 

 .  302/1117/  1، واالستبصار:  190/ 55/ 2( التهذيب:  1)

 .  183/ 54/ 2( التهذيب:  2)

 .  301/1116/  1، واالستبصار:  189/ 55/ 2( التهذيب:  3)

 .  301/1113/  1ستبصار:  ، واال186/ 54/ 2( التهذيب:  4)

 .  188/ 55/ 2( التهذيب:  5)

 . 4/ 94( مستطرفات الَّسائر:   6)

 .  226/ 64/ 2( التهذيب:  7)

 .  162/ 49/ 2( التهذيب:  8)
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 .(1)يدع ذلك عمداً 

عن    [ 459  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  بني  سئل  التسبيح  من  جيزي    األذان الذي 

 . (2)يقول: احلمد هلل ، فقال: قامةواإل

ن بينهام إبني كل أذانني قعدة، إال املغرب، فقال اإلمام الصادق:    [ 460  ]احلديث: 

 . (3)نفساً 

بن مسكان قال: رأيت اإلمام الصادق أذن وأقام من    اهللعبد  عن    [ 461  ]احلديث: 

 .(4)غري أن يفصل بينهام بجلوس

الصادق:    [ 462  ]احلديث:  لإلمام  بني  قيل  جيزي  الذي  من    قامةواإل   األذانكم 

 .(5)احلمد هلل ، فقال:القول

الصادق  [ 463  ]احلديث:  اإلمام  بني  قال  اجللسة  السنة  من  يف    قامةواإل  األذان: 

سبحة، ومن السنة    قامةواإل  األذان ة وصالة املغرب وصالة العشاء، ليس بني  صالة الغدا

 .(6) يف صالة الظهر والعرص  قامة واإل األذانأن يتنفل بركعتني بني 

أذن ثم أهوى للسجود،  اإلمام الصادق    عن أيب عمري، قال: رأيت   [ 464  ]احلديث: 

قال: يا أبا عمري، من فعل مثل فعل  و ،، فلام رفع رأسهقامةواإل األذانثم سجد سجدة بني 

من أذن ثم سجد فقال: ال إله إال أنت ريب، سجدت لك خاضعًا  وغفر اهلل له ذنوبه كلها،  

 .(7)خاشعًا، غفر اهلل له ذنوبه

الصادق:    [ 465  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  فرغ  إذا  الرجل  وجلس:    األذان يقول 

 

 . 1114/ 280/ 2( التهذيب:  1)

 . 1114/ 280/ 2( التهذيب:  2)

 .  229/ 64/ 2، والتهذيب: 1150/ 309/ 1( االستبصار:  3)

 . 1138/ 285/ 2( التهذيب:  4)

 . 185/877/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  306/  2( أماِل الطويس:  6)

 .  152( فالح السائل:  7)
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 .(1) عند قرب نبيك قرارًا ومستقراً اللهم اجعل قلبي بارًا، ورزقي دارًا، واجعل ِل 

تؤذن وأنت عىل غري وضوء يف ثوب واحد،  قال اإلمام الصادق:    [ 466 ]احلديث: 

 .(2)قائاًم أو قاعدًا، وأينام توجهت، ولكن إذا أقمت فعىل وضوء متهيئًا للصالة

إذا أذنت يف الطريق أو يف بيتك ثم أقمت يف  قال اإلمام الصادق:    [ 467 ]احلديث: 

 .(3)املسجد أجزأك

: ال بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم  قال اإلمام الصادق  [ 468  ]احلديث: 

 .(4) قائم  األرضوهو عىل 

الصادق:    [ 469  ]احلديث:  لإلمام  قاعدقيل  وهو  الرجل  فقال:يؤذن  نعم، وال    ، 

 . (5) يقيم إال وهو قائم

راكبًا، أو ماشيًا، أو عىل غري  قال اإلمام الصادق: ال بأس بأن تؤذن    [ 470  ]احلديث: 

 .(6)وضوء وال تقيم وأنت راكب، أو جالس، إال من علة، أو تكون يف أرض ملصة

الصادق  [ 471  ]احلديث:  اإلمام  وال  قال  ماش،  وهو  الصالة  أحدكم  يقيم  ال   :

كام يتمكن يف الصالة، فإنه   قامةراكب، وال مضطجع، إال أن يكون مريضًا، وليتمكن يف اإل 

 .(7) فهو يف صالة قامة يف اإل إذا أخذ 

اإلمام    [ 472  ]احلديث:  للصالةسئل  تؤذن  املرأة  عن  إن    ،الصادق  حسن  فقال: 

 .(8)فعلت، وإن مل تفعل أجزأها أن تكرب، وأن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل

 

 .  32/ 308/  3( الكايف:  1)

 . 183/866/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 189/901/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  193/ 56/ 2( التهذيب:  4)

 .  302/1118/  1، واالستبصار:  194/ 56/ 2( التهذيب:  5)

 .  192/ 56/ 2( التهذيب:  6)
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 .(1) فقال: ال إقامة؟الصادق عن املرأة، أعليها أذان وسئل اإلمام  [ 473  ]احلديث: 

املرأة أن تكرب وتشهد أن ال إله إال اهلل،    قال اإلمام الصادق: إقامة [ 474 ]احلديث: 

 .(2)وأن حممدًا عبده ورسوله

أذان وال    [ 475  ]احلديث:  املرأة  ليس عىل  الصادق:  اإلمام  إذا سمعت    إقامة قال 

 .(3) أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل

، وال مجعة وال  إقامةقال اإلمام الصادق: ليس عىل النساء أذان وال    [ 476  ]احلديث: 

 .(4)مجاعة

 .(5) جمزومان قامة واإل قال اإلمام الصادق: األذان  [ 477  ]احلديث: 

ذنت فال ختفني صوتك، فإن اهلل يأجرك  أ : إذا  الصادققال اإلمام    [ 478 ]احلديث: 

 .(6) مد صوتك فيه

: من السنة إذا أذن الرجل أن يضع إصبعيه يف  قال اإلمام الصادق [ 479  ]احلديث: 

 .(7)أذنيه

 .(8)مثنى مثنى قامة مثنى مثنى، واإل األذاناإلمام الصادق يقول:  [ 480  ]احلديث: 

فقال: تقول: اهلل أكرب اهلل أكرب،    األذان، الصادق عن  سئل اإلمام    [ 481  ]احلديث: 

أن حممدًا    أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل، أشهد 

رسول اهلل، حي عىل الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، حي عىل الفالح، حي عىل 

 

 .  200/ 57/ 2( التهذيب:  1)

 .  19/ 305/  3( الكايف:  2)
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 .(1) رب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، ال إله إال اهللخري العمل، حي عىل خري العمل، اهلل أك

عن املعىل بن خنيس قال: سمعت اإلمام الصادق يؤذن فقال: اهلل    [ 482  ]احلديث: 

أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن  

اهلل، حي عىل الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل    حممدًا رسول اهلل، أشهد أن حممدًا رسول 

الفالح، حي عىل الفالح، حي عىل خري العمل، حي عىل خري العمل، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال  

 .(2)إله إال اهلل، ال إله إال اهلل

 .(3)واحدة قامة مثنى مثنى، واإل  األذان: اإلمام الصادققال   [ 483  ]احلديث: 

فقال: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب،    لصادق األذان، اإلمام احكى    [ 484  ]احلديث: 

اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل، أشهد  

أن حممدًا رسول اهلل، حي عىل الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، حي عىل الفالح،  

لعمل، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، ال إله إال اهلل،  خري ا  حي عىل خري العمل، حي عىل 

 .(4)كذلك قامةواإل

: اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال  قال اإلمام الصادق: األذان  [ 485  ]احلديث: 

 .(5)وقال يف آخره: ال إله إال اهلل مرة.. اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل

ؤذن  أمثنى مثنى أحب إِل من أن    أقيمن  ألقال اإلمام الصادق:    [ 486  ]احلديث: 

 .(6)واحدًا واحداً  وأقيم 

 فإنه مرة مرة إال قول اهلل أكرب اهلل أكرب    قامة : اإل اإلمام الصادققال    [ 487  ]احلديث: 

 

 .  305/1133/  1بصار:  ، واالست209/ 59/ 2( التهذيب:  1)

 .  1136/ 306/ 1( االستبصار:  2)
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 .(1)مرتان

 .(2)طاق طاق يف السفر قامةجيزئك من اإلقال اإلمام الصادق:   [ 488  ]احلديث: 

اإلمام    [ 489  ]احلديث:  بني  سئل  يكون  الذي  التثويب  عن    األذان الصادق 

 .(3)فقال: ما نعرفه قامة؟واإل

 .(4) من السنة  قامةالنداء والتثويب يف اإل قال اإلمام الصادق:   [ 490  ]احلديث: 

إذا كنت يف أذان الفجر فقل: الصالة خري من  قال اإلمام الصادق:    [ 491  ]احلديث: 

عىل   حي  بعد  اإل النوم  يف  تقل  وال  العمل،  يف    قامة خري  هذا  إنام  النوم  من  خري  الصالة 

 .(5) األذان

: لو أن مؤذنًا أعاد يف الشهادة ويف حي عىل  قال اإلمام الصادق  [ 492  ]احلديث: 

الصالة أو حي عىل الفالح املرتني والثالث وأكثر من ذلك إذا كان إمامًا يريد به مجاعة القوم  

 .(6)ليجمعهم مل يكن به بأس

 .(7)حدر قامة ترتيل، واإل  قال اإلمام الصادق: األذان  [ 493  ]احلديث: 

عن    [ 494  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يسلم سئل  حني  اإلمام  إىل  ينتهي    ، الرجل 

يعيد  ف أن  عليه  ليس  أعاد    األذانقال:  تفرقوا  قد  وجدهم  فإن  أذاهنم،  يف  معهم  فليدخل 

 .(8) األذان

الصادق:    [ 495  ]احلديث:  لإلمام  القوم،  قيل  صىل  وقد  املسجد  يدخل  الرجل 

م وإقامتهم، وإن كان تفرق  بأذاهنإن كان دخل ومل يتفرق الصف صىل  ، فقال: أيؤذن ويقيم

 

 .  307/1139/  1، واالستبصار:  215/ 61/ 2( التهذيب:  1)
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 .(1) ذن وأقامأالصف 

األذان  [ 496  ]احلديث:  عن  الصادق  اإلمام  غري  سئل  من  يكون  أن  جيوز  هل   ،

فقال:عارف يستقيم    ؟  أن  األذانال  إال رجل مسلم عارف،  وال جيوز  به  فإن علم    يؤذن 

 .(2)وأذن به ومل يكن عارفًا مل جيز أذانه وال إقامته وال يقتدى به األذان

الرجل يؤذن ويقيم ليصل وحده فيجيء  سئل اإلمام الصادق عن    [ 497  ]احلديث: 

ال،    ؟ فقال:قامةواإل  األذانرجل آخر فيقول له: نصل مجاعة، هل جيوز أن يصليا بذلك  

 .(3)ولكن يؤذن ويقيم

ال    ، فقال: حتى صىل   األذان رجل نيس  سئل اإلمام الصادق عن    [ 498  ]احلديث: 

 .(4)يعيد

أن يقيم الصالة حتى انرصف    نيسرجل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 499  ]احلديث: 

 .(5)ال يعيدها وال يعود ملثلها  ، فقال: يعيد صالته

حتى دخل يف    قامة واإل  األذان رجل نيس  سئل اإلمام الصادق عن    [ 500  ]احلديث: 

 .(6) قال: ليس عليه يشء فالصالة، 

: إذا افتتحت الصالة فنسيت أن تؤذن وتقيم  اإلمام الصادققال    [ 501  ]احلديث: 

ثم ذكرت قبل أن تركع فانرصف وأذن وأقم واستفتح الصالة، وإن كنت قد ركعت فأتم  

 .(7)عىل صالتك

حتى يدخل    قامة واإل  األذان يف الرجل ينسى    قال اإلمام الصادق  [ 502  ]احلديث: 
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وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم    رسول اهلل  كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل عىل    يف الصالة: إن

 .(1)صالته

الرجل يستفتح صالته املكتوبة ثم يذكر  سئل اإلمام الصادق عن    [ 503  ]احلديث: 

، ثم يقيم ويصل،  رسول اهلل  ن ذكر أنه مل يقم قبل أن يقرأ فليسلم عىل  إ  ، فقال:أنه مل يقم

 .(2) وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم عىل صالته

الصادق:    [ 504  ]احلديث:  لإلمام  ينسى  قيل  يكرب،    قامةواإل  األذانرجل  حتى 

 .(3) قال: يميض عىل صالته وال يعيدف

وأنت تريد أن    األذانن مؤذن فنقص  : إذا أذّ قال اإلمام الصادق  [ 505  ]احلديث: 

 .(4)ه فأتم ما نقص هو من أذانهبأذانتصل 

 .(5)اإلمام الصادق يؤذن ويقيم غريه وكان يقيم وقد أذن غريهكان    [ 506  ]احلديث: 

: ال بأس بالغالم الذي مل يبلغ احللم أن يؤم  قال اإلمام الصادق  [ 507  ]احلديث: 

 .(6)القوم وأن يؤذن

الصادق  [ 508  ]احلديث:  اإلمام  أعاد عىل    األذان: من سها يف  قال  أخر  أو  فقدم 

 .(7) األول الذي أخره حتى يميض عىل آخره

حتى يأخذ    األذانإن نيس الرجل حرفًا من  قال اإلمام الصادق:    [ 509  ]احلديث: 

عاد إىل احلرف    قامةفليس عليه يشء، فإن نيس حرفًا من اإل  قامةفليمض يف اإل  قامةيف اإل

 .(8)قامةالذي نسيه، ثم يقول من ذلك املوضع إىل آخر اإل
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حرفًا فذكره حني    األذانسئل اإلمام الصادق عن رجل نيس من    [ 510  ]احلديث: 

  يرجع إىل احلرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك احلرف  ، فقال:قامةواإل األذان فرغ من 

 .(1)قامةكله وال اإل األذانإىل آخره، وال يعيد 

: إذا دخل الرجل املسجد وهو ال يأتم بصاحبه  قال اإلمام الصادق  [ 511  ]احلديث: 

ن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصالة،  إوقد بقي عىل اإلمام آية أو آيتان فخيش  

 .(2)، وليدخل يف الصالةقد قامت الصالة، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل

 .(3): أذن خلف من قرأت خلفهقال اإلمام الصادق  [ 512  ]احلديث: 

الصادق:    [ 513  ]احلديث:  اإلمام  إذا  قال  ويقيم  يؤذن  أن  للمريض  بد    أراد ال 

 .(4)الصالة، ولو يف نفسه إن مل يقدر عىل أن يتكلم به

الصادق:   [ 514  ]احلديث:  اإلمام  يف    قال  ويقيم    األذانالسنة  يؤذن  أن  يوم عرفة 

 .(5)للظهر، ثم يصل، ثم يقوم فيقيم للعرص بغري أذان وكذلك يف املغرب والعشاء بمزدلفة

  ؟يف الفجر قبل الركعتني أو بعدمها   األذان الصادق عن  سئل اإلمام    [ 515  ]احلديث: 

قبلهام، وإن كنت وحدك فال يْضك، أقبلهام أذنت    األذانفقال: إذا كنت إمامًا تنتظر مجاعة ف

 . (6)أو بعدمها 

إذا قال املؤذن: قد قامت الصالة أيقوم القوم  قيل لإلمام الصادق:    [ 516  ]احلديث: 

ال بل يقومون عىل أرجلهم، فإن جاء    ، فقال: عىل أرجلهم أو جيلسون حتى جييء إمامهم

 .(7) إمامهم وإال فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم
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من قال حني يسمع أذان الصبح: اللهم إين    قال اإلمام الصادق:  [ 517  ]احلديث: 

قبال هنارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عل، إنك  إأسألك ب

ليلته   التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حني يسمع أذان املغرب ثم مات من يومه أو  أنت 

 .(1)مات تائباً 

اللهم إين أسألك عند إقبال    قلت:: إذا أمسيت  مام الصادقاإلقال    [ 518  ]احلديث: 

 .(2)ليلك وإدبار هنارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصل عىل حممد وآل حممد

من سمع املؤذن يقول: أشهد أن ال إله إال  قال اإلمام الصادق:    [ 519  ]احلديث: 

إله إال اهلل، وأن   اهلل، وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، فقال مصدقًا حمتسبًا: وأنا أشهد أن ال 

عني هبا من أقر وشهد كان له من  أاكتفي هبا عن كل من أبى وجحد، و  حممدًا رسول اهلل  

 .(3)األجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقر وشهد

 الكاظم: اإلمام  ورد عن  ما  

رجل صىل الفجر يف يوم غيم، أو يف بيت،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 520  ]احلديث: 

الفجر أم ال، فظن أن   املؤذن، وقعد وأطال اجللوس حتى شك، فلم يدر هل طلع  وأذن 

 .(4) أجزأه أذاهنم  ، فقال:املؤذن ال يؤذن حتى يطلع الفجر

إن    ، فقال: املؤذن حيدث يف أذانه وإقامتهسئل اإلمام الكاظم عن    [ 521  ]احلديث: 

 .(5)إقامةفليتوضأ وليقم  قامةفال بأس، وإن كان يف اإل  األذانكان احلدث يف 

عن    [ 522  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  غري  سئل  عىل  وهو  يقيم  أو  يؤذن  الرجل 
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  قيل:  يقيم إال عىل وضوء،  فال  قامة فال بأس، وأما اإل   األذانأما    ، فقال:وضوء، أجيزيه ذلك

 .(1)ال ، قال: فإن أقام وهو عىل غري وضوء، أيصل بإقامته 

وإذا أراد أن    ؟املسافر، يؤذن عىل راحلتهسئل اإلمام الكاظم عن    [ 523 ]احلديث: 

 .(2)نعم، ال بأس  ، فقال:األرض يقيم، أقام عىل 

األذان   [ 524  ]احلديث:  عن  الكاظم  اإلمام  الدابة،  قامة واإل  سئل  عىل  ،  أيصلح 

 .(3)األرضفال حتى ينزل عىل  قامة فال بأس، وأما اإل األذانأما  فقال:

فقال: إنام كان    ؟ يف املنارة، أسنة هو  سئل اإلمام الكاظم عن األذان  [ 525  ]احلديث: 

 .(4) ، ومل يكن يومئٍذ منارةاألرض يف  يؤذن للنبي 

إذا أقام مثنى  و   ..مثنى مثنى  قامةواإل  قال اإلمام الكاظم: األذان  [ 526  ]احلديث: 

ومل يؤذن أجزأه يف الصالة املكتوبة، ومن أقام الصالة واحدة واحدة ومل يؤذن مل جيزئه إال  

 .(5) األذانب

الرجل ينسى أن يقيم الصالة وقد افتتح  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 527 ]احلديث: 

إن كان قد فرغ من صالته فقد متت صالته، وإن مل يكن فرغ من صالته    ، فقال:الصالة

 .(6) فليعد

يف أذانه وإقامته فذكر قبل    ئالرجل خيطسئل اإلمام الكاظم عن    [ 528  ]احلديث: 

إن كان أخطأ يف أذانه مىض عىل صالته، وإن كان يف    ؟ فقال:أن يقوم يف الصالة، ما حاله

ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتني مىض عىل صالته،    إقامته انرصف فأعادها وحدها، وإن
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 .(1)وأجزأه ذلك

عن    [ 529  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  دخل  سئل  حتى  الفجر  ركعتي  ترك  رجل 

  يدخل يف صالة يقوم ويدع الركعتني،   ؟ فقال: املسجد واإلمام قد قام يف صالته، كيف يصنع

 .(2)ارتفع النهار قضامها فإذا 

وهو عىل غري    قامةواإل  األذانرجل يفتتح  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 530  ]احلديث: 

 . (3)ال بأس  ، فقال:القبلة ثم يستقبل القبلة

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

إلمام الرضا سقمه، وأنه ال يولد له ولد فأمره أن يرفع  رجل ل شكا    [ 531  ]احلديث: 

 .(4)عني سقمي وكثر، ولدي: ففعلت، فأذهب اهلل الرجل  يف منزله، قال  األذانصوته ب

فقال: القعدة    قامة، واإل  األذان القعدة بني  سئل اإلمام الرضا عن    [ 532  ]احلديث: 

 .(5) بينهام نافلة بينهام إذا مل يكن 

الرضا:    [ 533  ]احلديث:  اإلمام  وهو  قال  ويؤذن  جالس،  وهو  الرجل  يؤذن 

 .(6)راكب

ت قال اإلمام الرضا   [ 534  ]احلديث:  قيم إال وأنت عىل  : تؤذن وأنت جالس، وال 

 . (7) ، وأنت قائماألرض

الرضا:    [ 535  ]احلديث:  اإلمام  ب  أمر إنام  قال  أن    األذانالناس  منها  كثرية،  لعلل 

يكون تذكريًا للناس، وتنبيهًا للغافل، وتعريفًا ملن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون املؤذن  
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داعيًا   معلنًا    إىلبذلك  باإليامن،  جماهرًا  بالتوحيد،  له  مقرًا  فيهام،  ومرغبًا  اخلالق،  عبادة 

بالصالة، وإنام بدأ فيه    ألذانا باإلسالم، مؤذنًا ملن ينساها، وإنام يقال له: مؤذن ألنه يؤذن ب

بالتكبري وختم بالتهليل ألن اهلل عز وجل أراد أن يكون اإلبتداء بذكره واسمه، واسم اهلل يف  

التكبري يف أول احلرف، ويف التهليل يف آخره، وإنام جعل مثنى مثنى ليكون تكرارًا يف آذان  

الثاين، وألن الصالة ركعتان  املستمعني، مؤكدًا عليهم، إن سها أحد عن األول مل يسه عن  

فلذلك جعل   أول    األذان ركعتان،  يف  التكبري  وجعل  مثنى،  أول    األذانمثنى  ألن  أربعًا، 

إنام يبدو غفلة، وليس قبله كالم ينبه املستمع له، فجعل األوليان تنبيهًا للمستمعني    األذان

هو التوحيد واإلقرار هلل    الشهادتان، ألن أول اإليامن  ، وجعل بعد التكبرياألذان ملا بعده يف  

وألن   مقرونتان،  ومعرفتهام  طاعتهام  وأن  بالرسالة،  للرسول  اإلقرار  والثاين  بالوحدانية، 

احلقوق   سائر  يف  جعل  كام  شهادتني،  شهادتني  فجعل  الشهادتان،  هو  إنام  اإليامن  أصل 

قر بجملة  بالرسالة فقد أ  هلل عز وجل بالوحدانية، أقر للرسول    أقر العبدفإذا    شاهدان،

اإليامن، ألن أصل اإليامن إنام هو اإلقرار باهلل وبرسوله، وإنام جعل بعد الشهادتني الدعاء  

،  األذان الصالة يف وسط  إىلإنام وضع ملوضع الصالة، وإنام هو نداء  األذانإىل الصالة ألن 

 . (1) ودعاء إىل الفالح وإىل خري العمل، وجعل ختم الكالم باسمه كام فتح باسمه

الصالة، فجعل النداء إىل    إىلإنام هو نداء  قال اإلمام الرضا:      [ 536]احلديث:  

، فقدم املؤذن قبلها أربعًا: التكبريتني والشهادتني، وأخر بعدها أربعًا األذانالصالة يف وسط  

يدعو إىل الفالح حثًا عىل الرب والصالة، ثم دعا إىل خري العمل مرغبًا فيها، ويف عملها، ويف  

ثم نادى بالتكبري والتهليل ليتم بعدها أربعًا كام أتم قبلها أربعًا، وليختم كالمه بذكر    أدائها،
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التكبري كام   اهلل تعاىل كام فتحه بذكر اهلل تعاىل، وإنام جعل آخرها التهليل ومل جيعل آخرها 

باسمه  جعل يف أوهلا التكبري، ألن التهليل اسم اهلل يف آخره، فأحب اهلل تعاىل أن خيتم الكالم  

آخرمها ألن    كام فتحه باسمه، وإنام مل جيعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم اهلل يف 

بالتوحيد، وخلع األنداد من دون اهلل، وهو أول اإليامن وأعظم من   إقرار هلل  التهليل هو 

 .(1)التسبيح والتحميد

كنت يف صاليت فذكرت يف الركعة الثانية وأنا  قيل لإلمام الرضا:    [ 537 ]احلديث: 

ءتك وقل: قد قامت الصالة قد  ااسكت موضع قر  ، قال: قم فكيف أصنعأيف القراءة أين مل 

 .(2) قامت الصالة، ثم امض يف قراءتك وصالتك وقد متت صالتك
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 صالة اجلامعة ا ـ ما ورد حول  رابع 

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بصالة  نتناول 

الظروف  اجلام أشد  يف  حتى  إليه  ودعا  الكريم  القرآن  عليه  نص  مما  وهي  وفضلها،  عة 

فيوأصعبها،   تعاىل:  وذلك  قال  كام  احلرب،  أو  اخلوف  يسمى صالة  فِيِهْم  ﴿ام  ُكنَْت  َوإَِذا 

اَل  َة َفْلَتُقْم َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسلَِحتَُهْم َفإَِذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن  َفَأَقْمَت هَلُُم الصَّ

َوَأْسلَِحَتُهمْ  ِحْذَرُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  َمَعَك  َفْلُيَصلهوا  ُيَصلهوا  مَلْ  ُأْخَرى  َطائَِفٌة  َوْلَتْأِت    ﴾ َوَرائُِكْم 

 [102]النساء: 

الصعبة الشديدة،    الصالة مع اجلامعة يف هذه احلالالكريمة تدعو إىل إقامة  فهذه اآلية  

، وهي تشري إىل أن ذلك أشد وآكد يف حال ُتقق األمن  اخلوف ومالقاة األعداءوذلك عند 

 وزوال أسباب اخلوف. 

اَلَة َوآ ﴿وإليها اإلشارة بقوله تعاىل يف خطابه لبني إرسائيل:   َكاَة  َوَأِقيُموا الصَّ ُتوا الزَّ

اكِِعنيَ  الرَّ َمَع  اْقُنتِي  ﴿ ، وقوله يف خطابه ملريم عليها السالم:  [ 43]البقرة:    ﴾َواْرَكُعوا  َمْرَيُم  َيا 

اكِِعنيَ     [ 43]آل عمران:  ﴾ لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ

ألديان، وذلك  وكال اآليتني تشريان إىل أن صالة اجلامعة من الشعائر املتفق عليها يف ا

 مما يدل عىل أمهيتها ورضورهتا. 

ومثل ذلك ما ورد يف وصف املؤمنني وصالهتم مجاعة يف املساجد، كام قال تعاىل:  

اَل ﴿ ِرَجاٌل  َواآْلَصاِل  بِاْلُغُدوِّ  فِيَها  َلُه  ُيَسبُِّح  اْسُمُه  فِيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  َأْن  اهللَُّ  َأِذَن  ُبُيوٍت    يِف 

َكاِة  خَيَاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب فِيِه الْ ُتْلِهيِهْم َِتَ   الزَّ
ِ
اَلِة َوإِيَتاء ُقُلوُب  اَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوإَِقاِم الصَّ

بِ  َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق  َواهللَُّ  َفْضلِِه   ِمْن  َوَيِزيَدُهْم  َعِمُلوا  َما  َأْحَسَن  اهللَُّ  لَِيْجِزَُّيُُم  َغرْيِ  َواأْلَْبَصاُر 

 [ 38-35]النور:  ﴾ ِحَساٍب 
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بناء عىل هذا سنذكر هنا ما ورد من األحاديث يف فضل صالة اجلامعة وأحكامها،  

 والرخص الرشعية املرتبطة هبا.

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  وحده  أحدكم  صالة  اجلمع   صالة  تفضل   :   اهلل  رسول   قال   [ 538  ]احلديث: 

 .(1)جزءا وعرشين  بخمس

  يف   صالته  عىل   تضعف  مجاعة  يف  الرجل  صالة  :  اهلل  رسول  قال  [ 539  ]احلديث: 

  إىل   خرج   ثم  الوضوء  فأحسن  توضأ  إذا   أنه  وذلك  ضعفا،  وعرشين  مخسا   سوقه  ويف  بيته

  فإذا خطيئة   عنه وحطت  درجة  هبا  له  رفعت  إال خطوة خيط  مل  الصالة،  إال خيرجه  ال  املسجد

  يزال   وال   ارمحه،  اللهم   عليه،   صل   اللهم   مصاله:   يف  دام  ما   عليه  تصل   املالئكة   تزل   مل  صىل 

  ما   الصالة   يف   كان  املسجد،   دخل   فإذا  : رواية   وىف .  .(2) الصالة  انتظر   ما   صالة   يف   أحدكم 

 . (3) ُتبسه الصالة كانت

  بخمس   الفذ   صالة   تفضل  اجلامعة  صالة  :   اهلل   رسول   قال   [ 540  ]احلديث: 

رواية:  ..(4) درجة  وعرشين   بلغت   وسجودها   ركوعها   فأتم  فالة  يف  صالها   فإذا  ويف 

   .(5)مخسني

  بسبع   الفذ  صالة  من  أفضل   اجلامعة  صالة  :  اهلل  رسول  قال  [ 541  ]احلديث: 

 .(6)درجة وعرشين

  اخلمس  الصلوات   هؤالء   عىل   حافظ   من  إن  : قال رسول اهلل    [ 542  ]احلديث: 

 

 . 246( 649( ومسلم )649( والبخاري ) 216( الرتمذي )1)

 (  649(، مسلم )647( البخاري )2)

 ( 559، وأبو داود )272(  649(، ومسلم )477( البخاري )3)

 (  560(، أبو داود )646( البخاري )4)

 ( 560(أبو داود )5)

(6( البخاري   )645( مسلم   ،)650( الرتمذي  النسائي  215(،   ،)

 (  322) 126/ 1، مالك 103/ 2
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  أول   يف  اهلل   وحرشه   الالمع،   كالربق   الرصاط  عىل   جيوز   من  أول  كان  مجاعة،   يف   املكتوبات

 .(1)التابعني من  زمرة

  فيهم   تقام   وال   بدو،  وال  قرية،   يف  ثالثة   من  ما   :   اهلل  رسول  قال   [ 543  ]احلديث: 

  الغنم   من  الذئب   يأكل   فإنام  باجلامعة،  فعليك   الشيطان،   عليهم  استحوذ   قد   إال  الصالة

 .(2)القاصية

  أيكم   : فقال    النبي   صىل   وقد   رجل   جاء   : ، قالسعيدعن أيب    [ 544  ]احلديث: 

 . (3) معه فصىل  رجل فقام ،هذا؟ عىل  يتجر 

  نصف   قام  فكأنام  مجاعة  يف   العشاء   صىل   من  :   اهلل  رسول  قال   [ 545  ]احلديث: 

 .(4) كله الليل صىل  فكأنام مجاعة  يف  الصبح صىل  ومن الليل، 

  نصف  قيام   له   كان   مجاعة  يف   العشاء   شهد  من   : قال رسول اهلل    [ 546  ]احلديث: 

 .(5) ليلة قيام   له كان مجاعة  يف والفجر  العشاء  صىل  ومن ليلة، 

  ربعاء األ  ليلة   العتمة  شهود   يف   ما   الناس   يعلم   لو   : قال رسول اهلل    [ 547  ]احلديث: 

 .(6)حبوا ولو  ألتوها 

  ركعات   أربع  وصىل   مجاعة  يف  العشاء   صىل   من  :   اهلل  رسول  قال   [ 548  ]احلديث: 

 .(7)القدر ليلة  كعدل  كان املسجد، من  خيرج أن قبل 

  سلم   فلام  الصبح   يوما     النبي  بنا   صىل قال:    كعب  بن  أيب عن    [ 549  ]احلديث: 

  ولو   ألتيتموها   فيهام  ما   تعلمون  ولو  املنافقني   عىل   الصلوات   أثقل  الصالتني  هاتني  إن  :قال

 

 ( 6656) 6/373( الطرباين يف األوسط 1)

 . 2/107(، والنسائي 547( أبو داود )2)

 (  220(، الرتمذي )574( أبو داود )3)

 .  126/ 1(، مالك 656( مسلم )4)

 (  1196مي )(، والدار221(، والرتمذي )555( أبو داود )5)

 (  805)  246- 1/245( الطرباين يف األوسط 6)

 ( 5239) 5/254( الطرباين يف األوسط 7)
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  فضيلته   ما   علمتم   ولو  املالئكة  صف  مثل   عىل   األول  الصف  وإن   الركب  عىل   حبوا

  أزكى   الرجلني  مع  صالته  وحده،  صالته   من   أزكى   الرجل   مع  الرجل  صالةفإن    ألبتدرمتوه، 

 .(1)اهلل إىل  أحب فهو  كثر وما  الرجل  مع  صالته  من

  التكبرية  تفته   مل  مجاعة  يف  يوما  أربعني  صىل  من :  اهلل رسول قال   [ 550  ]احلديث: 

 .(2)النفاق من  وبراءة النار  من براءة براءتني  له  اهلل  كتب األوىل

  تفوته  ال  ليلة  أربعني   مجاعة  مسجد   يف  صىل   من  :  اهلل  رسول  قال   [ 551  ]احلديث: 

 .(3)النار من  عتقا  له  اهلل كتب صالة من  األوىل الركعة

  أبعد أحدا أعلم  ال األنصار من  رجل كان :، قالكعب بن أيبعن  [ 552  ]احلديث: 

  ويف  الظلامء  يف   تركبه  محارا  اشرتيت  لو   له:   فقيل  صالة  ختطئه  ال   وكانت  منه،  املسجد  من

  املسجد،   إىل   ممشاي  ِل  يكتب  أن  أريد   إين   املسجد،  جنب   إىل  منزِل  أن  يَّسين  ما   قال:  الرمضاء،

  : رواية  ويف..(4)كله  ذلك  لك  اهلل   مجع  قد  :   النبي   فقال   أهل،  إىل   رجعت   إذا  ورجوعي 

 .(5)أمجع كله  احتسبت ما  اهلل أعطاك كله،  ذلك  اهلل أعطاك

 .(6)أجرا أعظم  املسجد من فاألبعد األبعد :  اهلل رسول  قال  [ 553  ]احلديث: 

  أن   سلمة   بنو   فأراد  املسجد،  حول   البقاع  خلت  :قال  ، جابرعن    [ 554  ]احلديث: 

  ، املسجد  قرب  تنتقلوا  أن  تريدون  أنكم  بلغني  :  النبي   هلم  فقال  املسجد،  قرب   ينتقلوا

 .(7)ُتولنا  كنا  أنا  يَّسنا  كان ما   فقالوا: ،آثاركم   تكتب دياركم سلمة، بني  :فقال نعم قالوا: 

أيب    [ 555  ]احلديث:    يا   فقال:  أعمى،  رجل    اهلل  رسول  أتى  :قال  هريرةعن 

 

 (  1269، والدارمي )105- 2/104(، والنسائي 554( أبو داود )1)

 (  241( الرتمذي )2)

 ( 798( ابن ماجه )3)

 ( 663( مسلم )4)

 (  557(، أبو داود )663( مسلم )5)

 (  782اجه )(، وابن م556( أبو داود )6)

 ( 665( مسلم )7)
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  وىل   فلام  له،  فرخص   له   يرخص  أن   فسأل  املسجد،   إىل  يقودين  قائد  ِل  ليس   إنه   اهلل،  رسول

 . (1) فأجب :قال  نعم،  قال:   ،النداء؟ تسمع  هل :قال  دعاه،

  ليلة   كانت  إذا  املؤذن   يأمر   كان    اهلل   رسول  نأ  عمر:  ابنعن    [ 556  ]احلديث: 

 .(2)رحالكم يف صلوا  أال  :يقول  أن السفر،  يف مطر  ذات أو باردة،

  يف  كانوافإن    اهلل،  لكتاب  أقرؤهم  القوم  يؤم  :  اهلل  رسول  قال  [ 557  ]احلديث: 

  يؤم  وال   سنا،   فأقدمهم   سواء،   اهلجرة   يف   كانوافإن    هجرة،   أقدمهم  فليؤمهم   سواء،   القراءة 

  بيته،   يف  الرجل  يؤم  ال   :رواية  وىف..(3)بإذنه  إال  تكرمته  عىل   جيلس  وال  سلطانه،  يف  الرجل 

  .(4)بإذنه إال تكرمته  عىل  جيلس وال  سلطانه،  يف وال

  منه،  اهلل   لكتاب  أقرأ  هو  من  وفيهم  قوما   أم  من  :  اهلل  رسول  قال   [ 558  ]احلديث: 

 .(5) القيامة يوم  إىل  سفال يف  يزل   مل

 . (6) هبم  يصلني فال قوما   أحدكم زار  إذا :  اهلل رسول  قال  [ 559  ]احلديث: 

  الناس،   يؤم   مكتوم،  أم  ابن    النبي  استخلف   :، قالأنسعن    [ 560  ]احلديث: 

 .(7)أعمى وهو

  يف   ِل  ائذن  اهلل،   رسول  يا   قلت:  :، قالتنوفل  بنت  ورقة   أمعن    [ 561  ]احلديث: 

  قري   :  هلا   فقال  الشهادة  يرزقني  اهلل  لعل  اجلرحى،  وأداوي  املرَض،   أمرض   معك،  الغزو

  فاستأذنته  القرآن،   قرأت   وكانت  الشهيدة،   تسمى   فكانت  ،الشهادة  يرزقك  اهلل فإن    بيتك،   يف

  وكان  ..هلا   فأذن  مؤذنا،  دارها   يف  تتخذ   أن     أهل   تؤم   أن  وأمرها   بيتها،  يف  يزورها  

 

 . 109/ 2(، النسائي 653( مسلم )1)

 (  697(، ومسلم )666( البخاري )2)

 ( 673( مسلم )3)

 ( 980(، وابن ماجه )582(، وأبو داود )673( مسلم )4)

 ( 4582) 5/29( الطرباين يف األوسط 5)

 . 2/80(، والنسائي 356(، والرتمذي )596( أبو داود )6)

 ( 595داود )( أبو 7)
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 .(1) دارها 

  وهم   قوما   تقدم   من   صالة:  منهم   تقبل   ال   ثالثة   :   اهلل  رسول   قال   [ 562  ]احلديث: 

 . (2) حمررة  اعتبد  ورجل   تفوته،  أن  بعد  يأتيها   أن  والدبار  دبارا  الصالة  أتى  ورجل  كارهون،   له

  فيصل   يرجع   ثم     النبي   مع  يصل   معاذ  كان  قال:  جابرعن    [ 563  ]احلديث: 

  فاعتزل   البقرة،   فقرأ   قومه  يؤم  جاء   ثم   معه،   معاذ   فصىل   العشاء،   ليلة    النبي   فأخر   بقومه،

  إن   فقال:     النبي   وأتى  نافقت،   ما   فقال:   فالن،   يا   نافقت   له:  فقيل   فصىل،   القوم   من   رجل 

  اقرأ   بكذا،  اقرأ   أنت؟،   أفتان  معاذ   يا   : فقال  البقرة  بسورة  فقرأ   فيؤمنا   يرجع   ثم   يصل،   معاذا

  (3) (يغشى إذا  والليل)  ،(األعىل  ربك اسم سبح .. )بكذا

  ، صليت؟  إذا  أخي   ابن  يا   تصنع   كيف   : لرجل  قال رسول اهلل    [ 564  ]احلديث: 

 دندنتك  ما   أدري   ال   وإين  النار،  من  به  وأعوذ   اجلنة،  اهلل  وأسأل  الكتاب،   بفاُتة  أقرأ   قال: 

 . (4)ندندن هاتني حول  ومعاذا إين : فقال معاذ ودندنة

  فيهم فإن    فليخفف،   للناس  أحدكم  صىل   إذا   :   اهلل  رسول  قال   [ 565  ]احلديث: 

 .(5)احلاجة وذا  والكبري والسقيم الضعيف 

  فأسمع  أطيلها،   أن   أريد  الصالة   يف   ألدخل   إين   :   اهلل  رسول   قال   [ 566  ]احلديث: 

 .(6)بكائه من  أمه  وجد  من  أعلم ملا  صاليت، يف  فأَتوز الصبي،  بكاء

  يف  الصالة   تقام  حني     اهلل   رسول   كان  : قال   النْض   بن  سامل عن    [ 567  ]احلديث: 

 .(7)صىل  مجاعة  رآهم  وإذا جلس،  قليال  رآهم  إذا  املسجد،

 

 (  592- 591( أبو داود )1)

 ( 970(، وابن ماجه )593( أبو داود )2)

 ( 465(، ومسلم )701( البخاري )3)

 (  793( أبو داود )4)

 ( 467(، ومسلم )703( البخاري )5)

 (  470(، ومسلم )710( البخاري )6)

 ( 545( أبو داود )7)
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  فيه   صىل   الذي   موضعه  يف   اإلمام   يصل   ال   :   اهلل  رسول   قال   [ 568  ]احلديث: 

 .(1)يتحول  حتى املكتوبة

  يمينه، عن يتأخر أو  يتقدم، أن  أحدكم  أيعجز : اهلل رسول قال  [ 569  ]احلديث: 

  .(2) شامله عن أو

 .(3)موضعه يف  اإلمام  يتطوع  ال :  اهلل رسول  قال  [ 570  ]احلديث: 

  مقامه   يف  يمكث  سلم  إذا     اهلل  رسول   كانقالت:    سلمة   أم عن    [ 571 ]احلديث: 

 .(4)الرجال يدركهن  أن  قبل  النساء ينرصف   لكي  ـ أعلم  واهلل  ـ فنرى  يسريا 

  رجل   يؤم ال  يفعلهن: أن  ألحد  حيل  ال   ثالث  :  اهلل  رسول   قال [ 572  ]احلديث: 

  أن  قبل  بيت   قعر   يف   ينظر   وال  خاهنم،   فقد   فعل فإن    دوهنم،   بالدعاء  نفسه   فيخص   قوما 

 .(5)خيفف حتى  حقن وهو  يصل  وال  خاهنم،  فقد فعلفإن  يستأذن، 

  جلبة   سمع   إذ     النبي  مع   نصل   نحن  بينام  : ، قالقتادة  أيبعن    [ 573  ]احلديث: 

  أتيتم   إذا   تفعلوا،   فال  : قال  الصالة،  إىل  استعجلنا   قالوا:   ،شأنكم؟  ما   : قال  صىل   فلام  رجال، 

 .( 6) فأمتوا فاتكم وما  فصلوا  أدركتم فام السكينة،  فعليكم الصالة

  قد تروين  حتى تقوموا فال  الصالة  أقيمت  إذا  :  اهلل  رسول  قال [ 574  ]احلديث: 

 . (7) بالسكينة وعليكم خرجت،

  دخل فإن    الصف،  إىل   فمشى   أحدكم   ركع   إذا  قال:   مسعود  ابن عن    [ 575  ]احلديث: 

  إىل   يصل  أن   قبل  وسهم ؤر  رفعوا  وإن   هبا،  يعتد  فإنه  وسهم،ؤر  يرفعوا  أن   قبل   الصف  يف

 

 (  1428(وابن ماجة )616( أبو داود )1)

 ( 1427(، وابن ماجة ) 1006( أبو داود )2)

 (  848( البخاري بعد رواية رقم ) 3)

 . 67/ 3(، والنسائي  1040(، وأبو داود )837( البخاري )4)

 ( 357(، والرتمذي )90( أبو داود )5)

 (  603(، ومسلم )635( البخاري )6)

 ( 604)(، ومسلم 637( البخاري )7)
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 .(1)هبا   يعتد  فال الصف،

  ينرصفوا   أن   وهناهم  الصالة،  عىل   حضهم     النبي   أن   أنس:عن    [ 576  ]احلديث: 

 .(2)الصالة من  انرصافه قبل 

  بعض    اهلل  رسول  بنا   صىل   :قال   الصامت  بن  عبادةعن    [ 577  ]احلديث: 

  ونؤ تقر  هل  : وقال علينا  أقبل  انرصف  فلام قراءة،   عليه فالتبست  فيها،  جيهر التي  الصلوات 

  القرآن،   أنازع  ِل   ما   أقول  أنا   تفعلوا،   فال  : قال  ذلك،   لنصنع   إنا   بعضنا:   فقال   ، جهرت؟  إذا

 .(3)القرآن بأم  إال  جهرت إذا  القرآن من بيشء  واؤتقر فال

أيب    [ 578  ]احلديث:    ، فيها   جهر   صالة   من  انرصف     اهلل   رسول   أن   هريرةعن 

  ، القرآن  أنازع  ِل  ما   أقول  أنا   :  فقال  نعم،  رجل:  قال  ،آنفا؟  منكم  أحد  معي  قرأ  هل  :فقال

 .(4)ذلك  سمعوا حني فيه  جيهر  فيام القراءة عن الناس فانتهى

  خلفه   يقرأ   فجعل   الظهر،   صىل     النبي   أن   حصني  بن  عمران عن    [ 579  ]احلديث: 

  أن  ظننت   قد  :فقال  أنا   رجل:  قال  ،قرأ؟  أيكم   :قال  انرصف  فلام  األعىل،  ربك  اسم  بسبح

 .(5)خاجلنيها  بعضكم

  الصالة  يف  وهو  ،  اهلل  رسول  جئت  :قال   عامر  بن  يزيدعن    [ 580  ]احلديث: 

  قلت:   ؟يزيد  يا   تسلم   أمل   :فقال  جالسا   رآين  انرصف   فلام  الصالة،  يف   معهم  أدخل   ومل  فجلست

  كنت   إين   قال:  صالهتم؟   يف   الناس  مع  تدخل   أن   منعك  فام  : قال  أسلمت،   قد   اهلل   رسول   يا   بىل 

  فصل   الناس  فوجدت   الصالة  جئت  إذا   : فقال  صليت،   قد  أن  وأحسب   منزِل،   يف   صليت   قد

 

 (  9357) 271/ 9( الطرباين 1)

 (  624( أبو داود )2)

 (  311(، والرتمذي )824( أبو داود )3)

(4( داود  أبو   )826( والرتمذي   ،)312( ماجة  وابن   ،)849 ،  )

 . 141- 2/140والنسائي 

 .  247/ 3(، والنسائي 828(، وأبو داود )398( مسلم )5)
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 . (1) مكتوبة  وهذه نافلة، لك تكن  صليت قد  كنت وإن معهم، 

  يصلون   أمراء  عليكم  أتت   إذا   بكم   كيف  :   اهلل   رسول   قال   [ 581  ]احلديث: 

  الصالة  صل   :قال   اهلل،   رسول   يا   ذلك  أدركني  إن   تأمرين  فام  ل: يق   ، ميقاهتا؟  لغري  الصالة

 .(2)سبحة معهم   صالتك واجعل مليقاهتا،

 .(3)مرتني  يوم  يف  صالة تصلوا   ال : قال رسول اهلل   [ 582  ]احلديث: 

  أخطئوا  وإن  فلكم،  أصابوافإن  لكم،   يصلون :  اهلل رسول قال   [ 583  ]احلديث: 

 .(4)وعليهم فلكم

 .(5)املكتوبة إال صالة  فال  الصالة أقيمت إذا :  اهلل رسول  قال  [ 584  ]احلديث: 

  يف   مناكبنا  يمسح    اهلل  رسول   كان  : قال البدري  مسعودعن أيب  [ 585 ]احلديث: 

  والنهى،   األحالم  أولو   منكم   ليليني   قلوبكم،   فتختلف   ختتلفوا  وال  استووا  : ويقول  الصالة

 .(6)يلوهنم  الذين ثم   يلوهنم،  الذين ثم 

  يساره،   عن  فقمت  ،  النبي  مع  صليت  :، قالعباس  ابنعن    [ 586  ]احلديث: 

 .(7)يمينه عن فجعلني بذؤابتي فأخذ

  أقام   ..  اهلل   رسول   بصالة  أحدثكم   أال   األشعري:   مالك   أيب عن    [ 587  ]احلديث: 

 .(8)هبم  صىل  ثم  الغلامن، خلفهم   وصف الرجال،  فصف  الصالة

  وعائشة   ،  اهلل  رسول  جنب  إىل  صليت  : قال  عباس  ابنعن    [ 588  ]احلديث: 

 

 (  577( أبو داود )1)

 ( 1255ن ماجه )(، واب 432( أبو داود )2)

 .  2/14(، والنسائي 579( أبو داود )3)

 (  694( البخاري )4)

(، والنسائي  421(، والرتمذي )1266(، وأبو داود ) 710( مسلم )5)

2 /116 -117  . 

 .88- 87/ 2(، والنسائي 674(، وأبو داود )432( مسلم )6)

 ( 763(، ومسلم )117( البخاري )7)

 ( 677( أبو داود )8)



122 

 

 . (1) معنا  تصل  خلفنا 

  أن   ثالثة   كنا   إذا     اهلل  رسول   أمرنا   : قال   جندب   بن  سمرة عن    [ 589  ]احلديث: 

 . (2)أحدنا  يتقدمنا 

 .(3)آخرها   ورشها   أوهلا،  الرجال  صفوف  خري  :  اهلل  رسول  قال  [ 590  ]احلديث: 

  متام   من  الصف   تسوية فإن    صفوفكم   سووا  :   اهلل  رسول   قال   [ 591  ]احلديث: 

  .(4)الصالة

اهلل    [ 592  ]احلديث:  رسول    وحاذوا   بينها،  وقاربوا  صفوفكم،   رصوا  : قال 

  الصفوف   خلل  من  ويدخل   يتخللكم،  الشيطان  ألرى  إين  بيده  نفيس  فوالذي  باألعناق،

   .(5)احلذف كأهنا 

  إين   بيده  نفيس   فوالذي  استووا،   استووا  استووا   : قال رسول اهلل    [ 593  ]احلديث: 

 .(6)يدي بني من أراكم  كام  خلفي، من  ألراكم

  وسدوا  املناكب،  بني  وحاذوا  الصفوف،  أقيموا  :  اهلل  رسول  قال   [ 594  ]احلديث: 

  اهلل،   وصله   صفا   وصل  ومن  الشيطان،   فرجات   تذروا  وال  إخوانكم،  بأيدي  ولينوا   اخللل،

 .(7)اهلل قطعه   قطعه ومن

  درجة،   هبا   اهلل   رفعه   صف،  يف   فرجة   سد   من  :   اهلل  رسول   قال   [ 595  ]احلديث: 

 .(8)اجلنة يف بيتا  له  وبنى

 

 . 104/ 2( النسائي 1)

 ( 233( الرتمذي )2)

(3( مسلم   )440( داود  وأبو   ،)678( الرتمذي  والنسائي 224(،   ،)

2 /93 -94 . 

 ( 668(، وأبو داود )433(، ومسلم )733( البخاري )4)

 .  2/92(، والنسائي 667( أبو داود )5)

 .  2/91( النسائي 6)

 . 93/ 2(، النسائي 666( أبو داود )7)

 (  5797) 6/61( الطرباين يف األوسط 8)
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  فله   أهله  لقلة   األيَّس   املسجد  جانب  عمر   من  :   اهلل  رسول  قال   [ 596  ]احلديث: 

 .(1)أجران

  بنفسه،   فليسدها   صف  يف   فرجة   اىل   نظر   من   :   اهلل  رسول   قال   [ 597  ]احلديث: 

 .(2) له حرمة  ال  فإنه رقبته، عىل  فليتخط مار فمر  يفعل ملفإن 

  حتى   األول  الصف  عن  يتأخرون  قوم  يزال  ال  :  اهلل  رسول  قال  [ 598  ]احلديث: 

  (3) النار يف  اهلل يؤخرهم 

  أحدا  يؤذي  أن  خمافة  األول   الصف  ترك   من  :  اهلل  رسول  قال   [ 599  ]احلديث: 

 .(4)األول الصف أجر له  اهلل  أضعف

  إىل   ناحية   من   الصفوف   يتخلل     اهلل   رسول   كان  : قال  الرباء عن   [ 600  ]احلديث: 

 .(5)قلوبكم  فتختلف  ختتلفوا ال  :ويقول  ومناكبنا، صدورنا  يمسح  ناحية،

  فكربوا،   كرب  فإذا  به،  ليؤتم   اإلمام  جعل  إنام  :  اهلل  رسول   قال  [ 601  ]احلديث: 

 .(6) احلمد لك  ربنا  اللهم فقولوا:  محده  ملن  اهلل سمع  قال:   وإذا فاركعوا،  ركع وإذا

  أو  ركوع  من  رأسه  رفع  إذا   أحدكم   خيشى  أما   :   اهلل  رسول   قال   [ 602  ]احلديث: 

 .(7)محار  صورة صورته  أو  محار،  رأس  رأسه  اهلل جيعل  أن  اإلمام  قبل   سجود

 فإنام   اإلمام،   قبل  وخيفضه  رأسه  يرفع  الذي   :قال رسول اهلل    [ 603  ]احلديث: 

 .(8)شيطان بيد ناصيته

  ملن   اهلل   سمع   : قال   فإذا    النبي   خلف   نصل   كنا   : قال  الرباء عن    [ 604  ]احلديث: 

 

 .11/190( الطرباين 1)

 (  11214)  105- 11/104( الطرباين 2)

 ( 679( أبو داود )3)

 ( 537) 1/171( الطرباين يف األوسط 4)

 . 90-2/89(، والنسائي 664( أبو داود )5)

 ( 603(، وأبو داود )414(، ومسلم )722( البخاري )6)

 ( 427(، ومسلم )691( البخاري )7)

 .  1/98( مالك 8)
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 .(1) األرض  عىل  جبهته   يضع  حتى ظهره منا  أحد  حين  مل  ،محده

  فقد  اإلمام،   مع   الصالة  من   ركعة   أدرك   من   :   اهلل  رسول   قال   [ 605  ]احلديث: 

 .(2)كلها  الصالة أدرك

  فاسجدوا،   سجود   ونحن  الصالة   إىل   جئتم   إذا   : قال رسول اهلل    [ 606  ]احلديث: 

 . (3) الصالة أدرك  فقد ركعة أدرك  ومن شيئا، تعدوها  وال

  ما   جيعل   اإلمام:  مع  الصالة  بعض  يفوته  الذي  يف  مسعود  ابنقال    [ 607  ]احلديث: 

 .(4)صالته آخر  اإلمام مع يدرك

  جندب،   فقرأ  املغرب،  من  ركعة  أدركا   ومَّسوقا   جندبا   أن روي    [ 608  ]احلديث: 

  الثانية   يف  مَّسوق  فجلس  يقضيان،  قاما   اإلمام  سلم  فلام  اإلمام،  خلف  مَّسوق  يقرأ  ومل

  فقال:  مسعود ابن فأتيا  ذلك، تذاكرا انرصفا  فلام جيلس، ومل  الثانية،  يف  جندب وقام  والثالثة

 .(5)مَّسوق يصنع كام  واصنع أصاب،  قد  كل

  من   أرفع  مكان  يف   يقم   فال   القوم   أحدكم   أم   إذا  : قال رسول اهلل    [ 609  ]احلديث: 

 .(6)مكاهنم

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 .(7): من صىل اخلمس يف مجاعة فظنوا به خرياقال رسول اهلل   [ 610  ]احلديث: 

: من مشى إىل مسجد يطلب فيه اجلامعة كان له  قال رسول اهلل    [ 611  ]احلديث: 

 

 ( 474(، ومسلم )690( البخاري )1)

 (  607(، ومسلم )580( البخاري )2)

 . 42/ 1(، ومالك 893( أبو داود )3)

 (  9369) 274/ 9( الطرباين 4)

 ( 9370) 274/ 9( الطرباين 5)

 ( 598( أبو داود )6)

 .  3/ 371/  3( الكايف:  7)
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ن مات وهو عىل ذلك  إبكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، ف

وحدته،   يف  ويؤنسونه،  ويبرشونه  قربه،  يف  يعودونه  ملك  ألف  سبعني  به  اهلل  وكل 

 .(1)ويستغفرون له حتى يبعث

من صىل الفجر يف مجاعة ثم جلس يذكر اهلل    : قال رسول اهلل    [ 612  ]احلديث: 

حتى تطلع الشمس كان له يف الفردوس سبعون درجة، بعد ما بني كل درجتني    عز وجل

كحْض الفرس اجلواد املضمر سبعني سنة، ومن صىل الظهر يف مجاعة كان له يف جنات عدن  

من صىل العرص  مخسون درجة، بعد ما بني كل درجتني كحْض الفرس اجلواد مخسني سنة، و 

يف مجاعة كان له كأجر ثامنية من ولد إسامعيل كلهم رب بيت يعتقهم، ومن صىل املغرب يف  

مجاعة كان له كحجة مربورة وعمرة مقبولة، ومن صىل العشاء يف مجاعة كان له كقيام ليلة  

 .(2)القدر

الة اجلامعة أفضل من صالة الفرد بخمس  ص  : قال رسول اهلل   [ 613 ]احلديث: 

 .(3)وعرشين درجة

إن اهلل يستحيي من عبده إذا صىل يف مجاعة ثم    :قال رسول اهلل    [ 614  ]احلديث: 

 .(4)سأله حاجته أن ينرصف حتى يقضيها 

 . (5) : إذا ابتلت النعال فالصالة يف الرحالرسول اهلل قال   [ 615  ]احلديث: 

الفجر فأقبل بوجهه عىل   صىل رسول اهلل قال اإلمام الصادق:   [ 616  ]احلديث: 

عن   فسأل  الصالة  أناسأصحابه  حْضوا  هل  فقال:  بأسامئهم،  يا    ؟يسميهم  ال  فقالوا: 

 

 . 1/  10/  4( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1/ 63( أماِل الصدوق:  2)

 .  10/ 521( اخلصال:  3)

 .  4/  1( تنبيه اخلواطر:   4)

 .  1099/ 246/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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نه ليس من صالة أشد عىل املنافقني من  إقالوا: ال، فقال: أما   ؟رسول اهلل، فقال: أغيب هم

 .(1)تومها ولو حبواً فضل فيهام أل أيهذه الصالة والعشاء، ولو علموا 

اهلل    [ 617  ]احلديث:  رسول  والعشاء  قال  املغرب  صىل  من  وصالة    اآلخرة: 

 .(2)الغداة يف املسجد يف مجاعة فكأنام أحيى الليل كله

فقال: يا رسول    رسول اهلل  إن اجلهني أتى  قال اإلمام الباقر:    [ 618  ]احلديث: 

صل هبم، أفجامعة  أو   وأقيم   فأؤذناهلل، إين أكون يف البادية ومعي أهل وولدي وغلمتي،  

ف  ؟نحن اهلل  رسول  يا  فقال:  نعم،  وأهل  إفقال:  أنا  وأبقى  السامء  قطر  يتبعون  الغلمة  ن 

يا رسول اهلل، فان    ؟نحن  صل هبم، أفجامعةأو  وأقيم  فأؤذنوولدي،   فقال: نعم، فقال: 

فقال:   ؟صل هبم، أفجامعة نحنأ و وأقيم فأؤذندي يتفرقون يف املاشية فأبقى أنا وأهل، ول

أنا وحدي،   فأبقى  مصلحتها  يف  تذهب  املرأة  إن  اهلل،  يا رسول  فقال:    وأقيم   فأؤذن نعم، 

 .(3)فقال: نعم، املؤمن وحده مجاعة ؟واصل، أفجامعة أنا 

 .(4) وحده حجة، واملؤمن وحده مجاعة: املؤمن  رسول اهلل  قال    [ 619  ]احلديث: 

 .(5) االثنان فام فوقهام مجاعة  : قال رسول اهلل   [ 620  ]احلديث: 

اهلل    [ 621  ]احلديث:  رسول  الصف  قال  عىل  حافظ  ومن  والتكبرية    األول : 

 .(6)واآلخرةاملؤذنون يف الدنيا  ىيعط  ما  األجر ال يؤذي مسلام أعطاه اهلل من  األوىل

: إن خري الصفوف صف الرجال املقدم ورشها  قال رسول اهلل    [ 622  ]احلديث: 

 .(7) املؤخر

 

 . 86/  25/ 3( التهذيب:  1)

 .  269( أماِل الصدوق:  2)

 .  2/ 371/  3( الكايف:  3)

 .  1096/ 246/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  248/  61/ 2( عيون اخبار اإلمام الرضا:  5)

 .  11/  4( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 . 10/  264( اماِل الصدوق:  7)
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: ال صالة ملن ال يصل يف املسجد مع املسلمني  قال رسول اهلل   [ 623 ]احلديث: 

 .(1)إال من علة

فكن يؤمرن    رسول اهلل  ن النساء يصلني مع  ا كقال اإلمام عل:    [ 624  ]احلديث: 

 .(2) زرسهن قبل الرجال لضيق األوأن ال يرفعن رؤ

الباقر: إن رسول اهلل    [ 625  ]احلديث:  صىل بأصحابه جالسا، فلام    قال اإلمام 

 .(3)فرغ قال: ال يؤمن أحدكم بعدي جالسا 

وقع عن فرسخ فسحج    اإلمام الصادق: كان رسول اهلل  قال    [ 626  ]احلديث: 

 .(4)فصىل هبم جالسا يف غرفة أم إبراهيم األيمنشقه 

منه مل يزل  قال رسول اهلل    [ 627  ]احلديث:  أم قوما وفيهم من هو أعلم  : من 

 .(5)أمرهم إىل السفال إىل يوم القيامة

 .(6): إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكمقال رسول اهلل   [ 628  ]احلديث: 

اهلل    [ 629  ]احلديث:  رسول  تزكو  :قال  أن  رسكم  فقدموا    إن  صالتكم 

 .(7)خياركم

: إن أئمتكم وفدكم إىل اهلل فانظروا من توفدون  قال رسول اهلل    [ 630  ]احلديث: 

 .(8) يف دينكم وصلواتكم

اهلل    [ 631  ]احلديث:  رسول  السجود  قال  يف  ونحن  الصالة  إىل  جئتم  إذا   :

 

 .  11/  49( مستطرفات الَّسائر:   1)

 .  1175/ 259/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  1119/ 249/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1120/ 250/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  194/  56/ 3( التهذيب:  5)

 .  1100/ 247/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  1101/ 247/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)

 .  37( قرب اإلسناد:  8)
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 . (1)فاسجدوا وال تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة

إذا كان بمكة جهر بصالته    كان رسول اهلل    قال اإلمام الباقر:   [ 632  ]احلديث: 

َهْر بَِصاَلتَِك    ﴿ :  عند ذلك   اآلية نزلت هذه  أفيعلم بمكانه املرشكون، فكانوا يؤذونه، ف َواَل ََتْ

 . (2) [ 110]اإلرساء:  ﴾َواَل خُتَافِْت هِبَا َواْبَتِغ َبنْيَ َذلَِك َسبِياًل 

  ؟ قال: وما العيكل  قيل: : ال تكونن يف العيكل،  قال رسول اهلل    [ 633  ]احلديث: 

أجزأه،    اإلمامن مل يمكن الدخول يف الصف قام حذاء  إأن تصل خلف الصفوف وحدك، ف

 .(3)ن هو عاند الصف فسدت عليه صالتهإف

الظهر والعرص فخفف    : صىل رسول اهلل  اإلمام الصادققال    [ 634  ]احلديث: 

يا رسول اهلل، أحدث يف الصالة يشء الناس:  له  الركعتني، فلام انرصف قال  ،  الصالة يف 

ذاك  فقال: األ   ؟وما  الركعتني  يف  خففت  رصاخ  خريتني قالوا:  سمعتم  ما  أو  هلم:  فقال   ،

 .(4)؟!الصبي

ويطيل القراءة،    كان معاذ يؤم يف مسجد عىل عهد رسول اهلل    [ 635  ]احلديث: 

وإنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصىل ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك  

اهلل   بـ    رسول  عليك  فتانا،  تكون  أن  إياك  معاذ،  يا  فقال:  معاذ،  إىل  الشمس  )فبعث 

 .(5)وذواهتا  (وضحاها 

من أم قوما فلم يقتصد هبم يف حضوره وقراءته    : قال رسول اهلل    [ 636  ]احلديث: 

وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صالته ومل َتاوز تراقيه، وكانت منزلته عند  

 

 .  398/  12( اماِل الطويس:  1)

 .  175/  318/  2( تفسري العيايش:  2)

 .  838/  282/ 3( التهذيب:  3)

 .  796/  274/ 3( التهذيب:  4)

 .  1153/ 255/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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: يا رسول اهلل، بأيب  قيل   ..اهلل منزلة أمري جائر متعد مل يصلح لرعيته ومل يقم فيهم بأمر اهلل

  ؟ فقال: ، وما منزلة أمري جائر متعد مل يصلح لرعيته ومل يقم فيهم بأمر اهلل تعاىلوأميأنت  

  : إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم  :يوم القيامة   من أشد الناس عذابا   أربعةرابع    هو

 .(1)سلطان جائر

اهلل    [ 637  ]احلديث:  فقال رسول  أقيموا صفوفكم  أراكم من خلفي كام  إ:  ين 

 .(2)أراكم من قدامي ومن بني يدي، وال ختالفوا فيخالف اهلل بني قلوبكم

اهلل    [ 638  ]احلديث:  رسول  صفوفكم    : قال  فاعدلوا  الصالة  إىل  قمتم  إذا 

وأقيموها، وسووا الفرج، وإذا قال إمامكم: اهلل أكرب، فقولوا اهلل أكرب، وإذا قال: سمع اهلل  

 .(3)ملن محده، فقولوا: اللهم ربنا ولك احلمد

أقيموا صفوفكم، وامسحوا  قال رسول اهلل    [ 639  ]احلديث:  الناس،  أُّيا  يا   :

بكم لئال يكون فيكم خلل، وال ختالفوا فيخالف اهلل بني قلوبكم، أال وإين أراكم من  بمناك

 .(4)خلفي

ين أنظر إليكم من خلفي،  إأقيموا صفوفكم ف  : قال رسول اهلل    [ 640 ]احلديث: 

 .(5) لتقيمن صفوفك أو ليخالفن اهلل بني قلوبكم

اهلل    [ 641  ]احلديث:  رسول  نفسه    :قال  فاختص  بقوم  صىل  فقد  من  بالدعاء 

 .(6)خاهنم

: سّووا بني صفوفكم وحاذوا بني مناكبكم ال  قال رسول اهلل    [ 642  ]احلديث: 

 

 .  338( عقاب االعامل:  1)

 .  1139/ 252/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  10/  264( اماِل الصدوق:  3)

 .  1/  274عقاب االعامل: (  4)

 . 7/  440( بصائر الدرجات:  5)

 .  831/  281/ 3( التهذيب:  6)
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 .(1) يستحوذ عليكم الشيطان

 : اإلمام عل ما ورد عن  

عل:    [ 643  ]احلديث:  اإلمام  ضبط  قال  إذا  الصالة  يف  الرجل  يمني  عن  الصبي 

 .(2) الصف مجاعة، واملريض القاعد عن يمني الصبي مجاعة

 .(3)املريض القاعد عن يمني املصل مها مجاعةقال اإلمام عل:   [ 644  ]احلديث: 

كنت إمامك، وقال    أحدمها:يف رجلني اختلفا فقال    اإلمام عل قال    [ 645  ]احلديث: 

 .(4) صالهتام تامة  : أنا كنت إمامك، فقال : اآلخر

يأتم به فامت بعث  قال اإلمام عل:    [ 646  ]احلديث:  عىل غري  من قرأ خلف إمام 

 .(5)الفطرة

أول صالته، قال    اإلمامجيعل الرجل ما أدرك مع  قال اإلمام عل:    [ 647  ]احلديث: 

 .(6): وليس نقول كام يقول احلمقىاإلمام الصادق

عن زيد بن عل، قال: دخل رجالن املسجد وقد صىل اإلمام عل   [ 648  ]احلديث: 

 .(7) صاحبه وال يؤذن وال يقيمبالناس، فقال هلام اإلمام عل: إن شئتام فليؤم أحدكام

آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عل،    قال اإلمام عل: [ 649  ]احلديث: 

 .(8) إذا صليت فصل صالة أضعف من خلفك

ما كان من إمام تقدم يف الصالة وهو جنب ناسيا  قال اإلمام عل:  [ 650  ]احلديث: 

فليجعل ثوبه عىل أنفه ثم لينرصف وليأخذ  أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزًا يف بطنه  

 

 .  839/  283/ 3( التهذيب:  1)

 .  193/  56/ 3( التهذيب:  2)

 .  72( قرب اإلسناد:  3)

 .  3/ 375/  3( الكايف:  4)

 .  6/ 377/  3( الكايف:  5)

 .  1685/  437/  1، واالستبصار:  161/  46/ 3( التهذيب:  6)

 . 1119/  281/ 2( التهذيب:  7)

 . 1129/  283/ 2( التهذيب:  8)
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فليغتسل   الصالة، وإن كان جنبا  وليتم ما سبقه من  ليتوضأ  ثم  فليصل مكانه،  بيد رجل 

 . (1)فليصل الصالة كلها 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

فضل صالة اجلامعة عىل صالة الرجل فردا مخس  قال اإلمام الباقر:    [ 651  ]احلديث: 

 . (2) وعرشون درجة يف اجلنة

ال صالة ملن ال يشهد الصالة من جريان املسجد    قال اإلمام الباقر:   [ 652  ]احلديث: 

 .(3) إال مريض أو مشغول

: من سمع النداء من جريان املسجد فلم جيب فال  اإلمام الباقرقال    [ 653  ]احلديث: 

 .(4)صالة له

الباقر   [ 654  ]احلديث:  يلون  قال اإلمام  الذين  ليكن  حالم  ولو األ أمنكم    اإلمام: 

 .(5)أو تعايى قوموه  اإلمام ن نيس إمنكم والنهي، ف

أفضل الصفوف أوهلا، وأفضل أوهلا ما دنا من  قال اإلمام الباقر:    [ 655 ]احلديث: 

 .(6)اإلمام

  ؟ صل خلفهم مجيعا أ: إن مواليك قد اختلفوا، ف قيل لإلمام الباقر  [ 656  ]احلديث: 

 .(7)فقال: ال تصل إال خلف من تثق بدينه

 .(8) من قال باجلسم فال تصلوا وراءهقال اإلمام الباقر:   [ 657  ]احلديث: 

: إذا صىل املسافر خلف قوم حضور فليتم صالته  قال اإلمام الباقر  [ 658  ]احلديث: 

 

 .  1192/ 261/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  7/ 372/  3( الكايف:  2)

 .  1091/ 245/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  21/  85( املحاسن:  4)

 .  7/ 372/  3( الكايف:  5)

 .  7/ 372/  3( الكايف:  6)

 .  5/ 374/  3( الكايف:  7)

 . 11/ 101( التوحيد:  8)
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 .(1) العرص خريتني ولتني الظهر واألركعتني ويسلم، وإن صىل معهم الظهر فليجعل األ

الباقر عن    [ 659  ]احلديث:  ودخل معه يف صالة    اإلمام مسافر أدرك  سئل اإلمام 

السبحة، وإن كانت صالة العرص جعل    خريتني ولتني الظهر واأل قال: ليجعل األفالظهر،  

 .(2)العرص خريتنيولتني السبحة واألاأل

الباقر:  [ 660  ]احلديث:  اإلمام  والتطوع    قال  الفريضة  زوجها  خلف  تصل  املرأة 

 .(3) م به يف الصالةوتأت

 .(4) املرأة صف واملرأتان صف، والثالث صف  قال اإلمام الباقر:  [ 661  ]احلديث: 

صاحبه، يقوم عن يمينه،  أحدمها  الرجالن يؤم  قال اإلمام الباقر:    [ 662 ]احلديث: 

 .(5)وا أكثر من ذلك قاموا خلفهفإن كان

 .(6)ال ، فقال: القوماإلمام، يضمن صالة  سئل اإلمام الباقر عن  [ 663  ]احلديث: 

ولتني،  : إن كنت خلف إمام فال تقرأن شيئا يف األقال اإلمام الباقر  [ 664  ]احلديث: 

َوإَِذا  ﴿:  يقول للمؤمنني  عز وجل ، فان اهلل  خريتنيوانصت لقراءته، وال تقرأّن شيئا يف األ

اْلُقْرآُن   ـ   ـُقِرَئ  اإلمام  خلف  الفريضة  يف  َلَعلَُّكْم    يعني  َوَأْنِصُتوا  َلُه    ُتْرمَحُوَن﴾ َفاْسَتِمُعوا 

 . (7) ولتنيخريتان تبعا لألفاأل [ 204]األعراف: 

كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح يف    إذا :  قال اإلمام الباقر  [ 665  ]احلديث: 

 .(8)نفسك

 

 .  1308/ 287/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  77/ 326( املحاسن:  2)

 . 1679/  379/ 2( التهذيب:  3)

 .  764/  268/ 3( التهذيب:  4)

 . 89/  26/ 3( التهذيب:  5)

 .  5/ 377/  3( الكايف:  6)

، ومستطرفات الَّسائر:  1160/  256/  1ْضه الفقيه:  ( من ال حي  7)

71  /2 . 

، واالستبصار:  116/  32/ 3، والتهذيب:  3/ 377/ 3( الكايف:   8)

1  /428 /1651  . 
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الباقر عن    [ 666  ]احلديث:  اإلمام  خلف  سئل  يكون  يقتدي  اإلمامالرجل  به    ال 

 .(1)م الكتاب أجزأه يقطع ويركعأُ إذا كان قد قرأ  ، فقال:بالقراءة اإلمام فيسبقه 

 .(2)كان احلسن واحلسني يقرآن خلف اإلمام قال اإلمام الباقر:   [ 667  ]احلديث: 

خلف الناصب وال تقرأ خلفه  : ال بأس بأن تصل  قال اإلمام الباقر  [ 668  ]احلديث: 

 .(3)ن قراءته َتزيك إذا سمعتها إفيام جيهر فيه، ف

رجل صىل بقوم ركعتني ثم أخربهم أنه ليس  سئل اإلمام الباقر عن    [ 669  ]احلديث: 

 .(4) ضامن  اإلمامليس عىل  فإنهيتم القوم صالهتم،  ، فقال: وضوء عىل 

م وهو عىل غري طهر فال  الرجل يؤّم القو سئل اإلمام الباقر عن    [ 670  ]احلديث: 

يعيد وال يعيد من صىل خلفه، وإن أعلمهم أنه كان عىل   ، فقال:يعلم حتى تنقيض صالهتم

 .(5) غري طهر

قوم صىل هبم إمامهم وهو غري طاهر، أَتوز  سئل اإلمام الباقر عن    [ 671  ]احلديث: 

عادة، وليس عليه  فقال: ال إعادة عليهم، متت صالهتم وعليه هو اإل  ؟صالهتم أم يعيدوهنا 

 .( 6) أن يعلمهم، هذا عنه موضوع

: رجل دخل مع قوم يف صالهتم وهو ال ينوُّيا  قيل لإلمام الباقر   [ 672  ]احلديث: 

صالة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصىل هبم، أجيزُّيم صالهتم بصالته  

فقال: ال ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم يف صالهتم وهو ال ينوُّيا    ؟ينوُّيا صالةوهو ال  

، وإال فال يدخل معهم،  أخرىن له صالة إوإن كان قد صىل ف ، صالة بل ينبغي له أن ينوُّيا 

 

 .  1659/  430/  1، واالستبصار:  130/  36/ 3( التهذيب:  1)

 .  54( قرب اإلسناد:  2)

 .  814/  278/ 3( التهذيب:  3)

 .  1207/ 264/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  1668/  432/  1، واالستبصار:  137/  39/ 3( التهذيب:  5)
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 .(1)وقد َتزي عن القوم صالهتم وإن مل ينوها 

كن عىل وضوء  إمام أم قوما فذكر أنه مل يسئل اإلمام الباقر عن    [ 673  ]احلديث: 

فقال: يصل    ، فانرصف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ومل يعلم الذي قدم ما صىل القوم

 .( 2) هبم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى عىل صالة الذي كان قبله

الباقر عن    [ 674  ]احلديث:  رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صىل  سئل اإلمام 

يتم هبم الصالة ثم يقدم    ، فقال:قدم رجال ممن قد فاته ركعة أو ركعتانفركعة أو ركعتني،  

 .(3)رجال فيسلم هبم ويقوم هو فيتم بقية صالته

الباقر   [ 675  ]احلديث:  اإلمام  يركع  قال  أن  قبل  التكبرية  إذا أدركت  فقد    اإلمام : 

 .(4)أدركت الصالة

عن    [ 676  ديث: ]احل  الباقر  اإلمام  تفوته  سئل  أن  فيخاف  املسجد  يدخل  الرجل 

 .(5)الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويميش وهو راكع حتى يبلغهم

الباقر   [ 677  ]احلديث:  اإلمام  بعض  قال  وفاته  الصالة  بعض  الرجل  أدرك  إذا   :

صالته، إن أدرك من الظهر أو  خلف إمام حيتسب بالصالة خلفه جعل أول ما أدرك أول  

من العرص أو من العشاء ركعتني وفاتته ركعتان قرأ يف كل ركعة مما أدرك خلف اإلمام يف  

قام    اإلمامسلم  فإذا    م الكتاب،أُ ن مل يدرك السورة تامة أجزأته  إم الكتاب وسورة، فأُ نفسه ب

م الكتاب  أُ تني يف كل ركعة بن الصالة إنام يقرأ فيها يف األولفصىل ركعتني ال يقرأ فيهام، أل 

ال يقرأ فيهام، إنام هو تسبيح وتكبري وهتليل ودعاء ليس فيهام قراءة،    خريتني وسورة، ويف األ

 

 .  1195/ 262/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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م الكتاب وسورة ثم قعد  أُ قام فقرأ ب  اإلمام سلم  فإذا    ، اإلماموإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف  

 .(1)فتشهد، ثم قام فصىل ركعتني ليس فيهام قراءة

الباقر:    [ 678  ]احلديث:  اإلمام  مع    أيقال  فاته  إذا  الرجل  يف  هؤالء  يقول  يشء 

يقولون: يقرأ يف الركعتني باحلمد وسورة، فقال: هذا يقلب صالته    ؟ قيل:ركعتان  اإلمام

 .(2)فقال: يقرأ بفاُتة الكتاب يف كل ركعة ؟وكيف يصنع  قيل:فيجعل أوهلا آخرها،  

راكع،    أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا : إين  قيل لإلمام الباقر   [ 679  ]احلديث: 

 .(3)ن انقطعوا وإال فارفع رأسكإفقال: انتظر مثل ركوعك، ف ؟فكم أنتظر

إين إمام مسجد احلي فأركع هبم فأسمع خفقان  قيل لإلمام الباقر:    [ 680  ]احلديث: 

 . (4) ن انقطع وإال فانتصب قائامإفقال: اصرب ركوعك ومثل ركوعك، ف ،نعاهلم وأنا راكع

إن خاف عىل نفسه من أجل من يصل معه صىل  قال اإلمام الباقر:    [ 681  ]احلديث: 

 .(5)وجعلهام تطوعا  خريتنيالركعتني األ

جدار    سرتة أو  اإلمامإن صىل قوم بينهم وبني  قال اإلمام الباقر:    [ 682  ]احلديث: 

الباب  حيال  كان  من  إال  بصالة  هلم  تلك  وفليس  إنام  ..  املقاصري  اجلبارون،  هذه  أحدثها 

 .(6)وليس ملن صىل خلفها مقتديا بصالة من فيها صالة

ن تكون تامة متواصلة بعضها  أينبغي للصفوف    قال اإلمام الباقر:  [ 683  ]احلديث: 

إىل بعض، وال يكون بني الصفني ما ال يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا  

 .(7) سجد

 

 .  1683/  436/  1، واالستبصار:  158/  45/ 3( التهذيب:  1)

 .  1686/  437/  1، واالستبصار:  160/  46/ 3( التهذيب:  2)

 .  167/  48/ 3( التهذيب:  3)

 .  6/ 330/  3( الكايف:  4)

 .  1181/ 259/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  1144/ 253/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  1143/ 253/  1قيه: ( من ال حيْضه الف 7)
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ما ال يتخطى    اإلمامبينهم وبني  و  ىل قوم إن ص  قال اإلمام الباقر:  [ 684  ]احلديث: 

مام، وأي صف كان أهله يصّلون بصالة اإلمام وبينهم وبني الصف  إهلم ب  اإلمامفليس ذلك  

شربا واحدا كان  وإن  تلك بصالة،  هلم  فليس  يتخطى  ال  ما  يتقدمهم  امرأة  ..  الذي  وأّيام 

ن جاء إنسان  إف  قيل: صلت خلف إمام وبينها وبينه ما ال يتخطى فليس هلا تلك بصالة،  

الرجل جانب  إىل  وهي  يصنع  كيف  يصل،  أن  فقال: يريد  الرجل،    ؟  وبني  بينها  يدخل 

 .(1)وتنحدر هي شيئا 

الباقر   [ 685  ]احلديث:  : نكون يف املسجد فتكون الصفوف خمتلفة فيه  قيل لإلمام 

قال: يا أُّيا    فقال: نعم، ال بأس به، إن رسول اهلل    ؟فأقبل إليهم مشيا حتى نتمهناس  

الناس، إين أراكم من خلفي كام أراكم من بني يدي، لتتمن صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني  

 .(2)قلوبكم

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

صالة الفرد  : الصالة يف مجاعة تفضل عىل كل اإلمام الصادققال   [ 686  ]احلديث: 

 .(3)بأربعة وعرشين درجة، تكون مخسة وعرشين صالة

الصادق:    [ 687  ]احلديث:  لإلمام  هيقيل  فريضة  مجاعة،  يف  فقال:    ؟الصالة 

الصلوات فريضة وليس االجتامع بمفروض يف الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة  

 .(4)عنها وعن مجاعة املؤمنني من غري علة فال صالة له

ما يروي الناس أن الصالة يف مجاعة أفضل  قيل لإلمام الصادق:    [ 688  يث: ]احلد 

 

 .  1144/ 253/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 2/  439( بصائر الدرجات:  2)

 . 85/  25/ 3( التهذيب:  3)

 . 83/  24/ 3( التهذيب:  4)
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 .(1)فقال: صدقوا ،من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين صالة 

: إنام جعلت اجلامعة واالجتامع إىل الصالة لكي  اإلمام الصادققال    [ 689  ]احلديث: 

يعرف من يصل ممن ال يصل، ومن حيفظ مواقيت الصالة ممن يضيع، ولوال ذلك مل يمكن  

ن  ن من مل يصل يف مجاعة فال صالة له بني املسلمني، ألأحدا أن يشهد عىل أحد بالصالح، أل

 .(2)ملسلمني إال من علةقال: فال صالة ملن مل يصل يف املسجد مع ا رسول اهلل 

: من خلع مجاعة املسلمني قدر شرب خلع ربقة  قال اإلمام الصادق [ 690  ]احلديث: 

 . (3) من عنقه اإليامن

يف مجاعة فهو    اآلخرةقال اإلمام الصادق: من صىل الغداة والعشاء    [ 691  ]احلديث: 

 .(4)عز وجل حيقر اهلل فإناميظلم اهلل، ومن حقره  فإنام، ومن ظلمه عز وجل يف ذمة اهلل 

الصادق:    [ 692  ]احلديث:  اإلمام  معهم  قال  صىل  من  من  له  املخالفني  )مع 

 .(5) األوليف الصف  كان كمن صىل خلف رسول اهلل   األول يف الصف املسلمني( 

الصادق:    [ 693  ]احلديث:  اإلمام  معهم  قال  صليت  من  إذا  له  املخالفني  )مع 

 .(6)غفر لك بعدد من خالفكاملسلمني( 

)مع املخالفني  : حيسب لك إذا دخلت معهم  قال اإلمام الصادق  [ 694  ]احلديث: 

 .(7) وإن كنت ال تقتدي هبم مثل ما حيسب لك إذا كنت مع من يقتدى بهله من املسلمني( 

الصادق  [ 695  ]احلديث:  اإلمام  معهم  قال  صىل  من  من  :  له  املخالفني  )مع 

 . (8)كان كمن صىل خلف رسول اهلل   األول يف الصف املسلمني( 

 

 .  1/ 371/  3( الكايف:  1)

 .  1/ 325( علل الرشائع:  2)

 .  21/ قطعة من احلديث: 84( املحاسن:  3)

 .  1089/ 246/  1 ( من ال حيْضه الفقيه: 4)

 . 1126/  25/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 . 1572/  358/  1و:  1211/ 265/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  1127/ 251/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)

 .  6/ 380/  3( الكايف:  8)
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الصادق:    [ 696  ]احلديث:  لإلمام  أصحابنا  قيل  يبغض  وهو  خمالفا  إماما  لنا  إن 

نت أحق باملسجد منه، فكن أول  فقال: ما عليك من قوله، واهلل لئن كنت صادقا أل  ؟كلهم

 .(1)داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل خريا

ع  [ 697  ]احلديث:  بن  إسحاق  إسحاق،  عن  يا  الصادق:  اإلمام  ِل  قال  قال:  امر 

  األول ن املصل معهم يف الصف  إنعم، قال: صل معهم ف  قلت:  ؟أتصل معهم يف املسجد

 .(2) كالشاهر سيفه يف سبيل اهلل

، وال ُتملوا  عز وجلبتقوى اهلل    أوصيكمقال اإلمام الصادق:    [ 698  ]احلديث: 

  ﴾ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا ﴿:  تبارك وتعاىل يقول يف كتابهالناس عىل أكتافكم فتذلوا، إن اهلل  

عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا هلم وعليهم، وصّلوا معهم يف  ..  [ 83]البقرة: 

 .(3) مساجدهم

عن    [ 699  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  املخالفنيمناكحسئل  خلفهم  ة    ؟ والصالة 

اهلل   رسول  أنكح  قد  ذلك،  تستطيعوا  لن  شديد،  أمر  هذا  عل    فقال:  اإلمام  وصىل 

 .(4)وراءهم

ما منكم أحد يصل صالة فريضة يف وقتها ثم  قال اإلمام الصادق:    [ 700  ]احلديث: 

يصل معهم صالة تقية وهو متوضئ إال كتب اهلل له هبا مخسا وعرشين درجة، فارغبوا يف  

 .(5)ذلك

ما من عبد يصل يف الوقت ويفرغ ثم يأتيهم  قال اإلمام الصادق:   [ 701 ]احلديث: 

 

 .  190/  55/ 3( التهذيب:  1)

 .  809/  277/ 3( التهذيب:  2)

 .  51/  18( املحاسن:  3)

 . 329/ 129( نوادر امحد بن حممد بن عيسى:  4)

 .  1125/ 250/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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 .(1)ويصل معهم وهو عىل وضوء إال كتب اهلل له مخسا وعرشين درجة

إن عىل بايب مسجدا يكون فيه قوم خمالفون  قيل لإلمام الصادق:    [ 702  ]احلديث: 

صل معهم، فقال: أما ترَض  أ العرص ثم أخرج ف  أصّل معاندون فهم يمسون يف الصالة فأنا  

 .(2) أن ُتسب لك بأربع وعرشين صالة

اعلموا أن من صىل منكم اليوم صالة فريضة  قال اإلمام الصادق:    [ 703  ]احلديث: 

تها فأمتها كتب اهلل له مخسني صالة فريضة يف مجاعة،  يف مجاعة مسترتا هبا من عدوه يف وق

ومن صىل منكم صالة فريضة وحده مسترتا هبا من عدوه يف وقتها فأمتها كتب اهلل تعاىل له  

هبا مخسا وعرشين صالة فريضة وحدانية، ومن صىل منكم صالة نافلة لوقتها فأمتها كتب  

م حسنة كتب اهلل تعاىل له هبا عرشين  اهلل تعاىل له هبا عرش صلوات نوافل، ومن عمل منك

حسنات املؤمن منكم إذا أحسن أعامله ودان بالتقية عىل دينه    عز وجلحسنة، ويضاعف اهلل  

 .(3)كريم عز وجلوإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة، إن اهلل 

؟  إن مل أكن أثق به أصل خلفه وأقرأ  اإلمامقيل لإلمام الصادق:    [ 704  ]احلديث: 

لو قبل التطوع    ، فقال:صل خلفه وأجعلها تطوعا أال، صل قبله أو بعده، قيل له: أف  فقال:

 .(4)لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة

فيغلط   [ 705  ]احلديث:  القوم  يؤم  الرجل  الصادق عن  اإلمام  فقال: سئل  يفتح    ، 

 .(5) عليه من خلفه

الصادق:    [ 706  ]احلديث:  لإلمام  أفضلقيل  أول    ؟أُّيام  يف  لنفسه  الرجل  يصل 

 

 .  1210/ 265/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1210/ 265/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  2/ 269/  1( الكايف:  3)

 .  120/  33/ 3( التهذيب:  4)

 .  23/ 316/  3( الكايف:  5)
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إمامهم  إذا كان  قليال ويصل بأهل مسجده  أو يؤخر  فقال:الوقت  بأهل    ؟  يؤخر ويصل 

 .(1)اإلماممسجده إذا كان هو 

: ال تصل خلف الغاِل وإن كان يقول بقولك  قال اإلمام الصادق  [ 707 ]احلديث: 

 .(2)واملجهول، واملجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا

ال تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، وال  ال اإلمام الصادق: ق [ 708  ]احلديث: 

 .(3) خلف من شهدت عليه بالكفر 

: من زعم أن اهلل جيرب عباده عىل املعايص أو  قال اإلمام الصادق  [ 709  ]احلديث: 

يكلفهم ما ال يطيقون فال تأكلوا ذبيحته، وال تقبلوا شهادته، وال تصلوا وراءه، وال تعطوه  

 .(4)شيئا من الزكاة 

اإلمام    [ 710  ]احلديث:  عن سئل  املسلمنيواألبرصاملجذوم    الصادق  يؤمان   ،  ،

املؤمن  قيل:نعم،    فقال: هبام  اهلل  يبتل  فقال: هل  عىل    ؟  إال  البالء  اهلل  كتب  وهل  نعم، 

 .(5)املؤمن

إمام قوم أصابته جنابة يف السفر وليس معه  قيل لإلمام الصادق:    [ 711  ]احلديث: 

يكف ما  املاء  هبممن  ويصل  بعضهم  أيتوضأ  للغسل،  فقال:يه  اجلنب    ؟  يتيمم  ولكن  ال، 

 .(6)ن اهلل جعل الرتاب طهوراإويصل هبم، ف

  ؟رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهورقيل لإلمام الصادق:    [ 712  ]احلديث: 

 .(7)فقال: ال بأس به

 

 .  1121/ 250/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  109/  31/ 3( التهذيب:  2)

 .  1115/ 249/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 414( االحتجاج:  4)

 .  1627/ 422/ 1، واالستبصار: 93/  27/ 3( التهذيب:  5)
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يصل    فقال:،  الصادق عن املسافر يصل خلف املقيمسئل اإلمام    [ 713 ]احلديث: 

 . (1) ركعتني ويميض حيث شاء

الصادق  [ 714  ]احلديث:  اإلمام  املسافر  قال  وال  املسافر،  احلْضي  يؤم  ال   :

أتم الركعتني سلم، ثم أخذ بيد  فإذا    ن ابتىل بيشء من ذلك فأم قوما حْضيني إاحلْضي، ف

،  بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صىل املسافر خلف قوم حضور فليتم صالته ركعتني ويسلم

 .(2)العرص خريتنيولتني الظهر واألوإن صىل معهم الظهر فليجعل األ

اإلمام    [ 715  ]احلديث:  مع  سئل  يصل  املسافر  عن  من    اإلمام الصادق  فيدرك 

 .(3)فقال: نعم ؟الصالة ركعتني، أجيزي ذلك عنه

نعم، تكون عن    ، فقال:املكتوبة بأم عل   أصّل قيل لإلمام الصادق:    [ 716  ]احلديث: 

 .(4)يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك

الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل يف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 717  ]احلديث: 

 .(5)نعم، وإن كان معه صبي فليقم إىل جانبه ، فقال: الفريضة

الصادق:    [ 718  ]احلديث:  لإلمام  أيؤم  قيل  مكتوبة،  صالة  بعضهن  النساء  يف 

 .(6)نعم ؟ فقال:بعضا 

 .(7)فقال: ال بأس به  ؟ املرأة تؤم النساءسئل اإلمام الصادق عن  [ 719  ]احلديث: 

رضوا به وكان    إذا  األعمىال بأس أن يؤم  قال اإلمام الصادق:    [ 720  ]احلديث: 

 

، واالستبصار: 576/  227/  3، و:  357/  165/  3( التهذيب:    1)

1  /425 /1641  . 
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 .(1) أكثرهم قراءة وأفقههم

ي علة إذا صىل اثنان صار التابع عن يمني  ألقيل لإلمام الصادق:    [ 721  ]احلديث: 

إمامه وطاعة للمتبوع، وإن اهلل جعل أصحاب اليمني املطيعني، فلهذه    ألنه  ، فقال:املتبوع

 .(2)دون يساره  اإلمامالعلة يقوم عىل يمني 

ذهنم وهم به راضون فاقتصد  إمن أم قوما بقال اإلمام الصادق:    [ 722  ]احلديث: 

، فله مثل أجر  هبم يف حضوره، وأحسن صالته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده

 .(3)يشء أجورهم القوم، وال ينقص من 

القوم من أصحابنا جيتمعون فتحْض الصالة  قيل لإلمام الصادق:    [ 723  ]احلديث: 

القوم أقرأهم    فقال: إن رسول اهلل    ؟فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فالن قال: يتقدم 

وا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا،  فإن كانوا يف القراءة سواء فأقدمهم هجرة،  فإن كانللقرآن،  

وا يف السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم يف الدين، وال يتقدمن أحدكم  فإن كان

 .(4) الرجل يف منزله، وال صاحب سلطان يف سلطانه

  اإلمام ال، إن  فقال:    ،القراءة خلف اإلمامسئل اإلمام الصادق عن    [ 724  ]احلديث: 

 .(5)صالة الذين هم من خلفه، إنام يضمن القراءة اإلمامضامن للقراءة، وليس يضمن 

إذا صليت خلف إمام تأتم به فال تقرأ خلفه  قال اإلمام الصادق:   [ 725  ]احلديث: 

 .(6) ال أن تكون صالة َتهر فيها بالقراءة ومل تسمع فاقرأإ سمعت قراءته أم مل تسمع 

فقال:    ؟، أقرأ خلفهاإلمامالصادق عن الصالة خلف  سئل اإلمام    [ 726  ]احلديث: 

 

 .  1109/ 248/  1فقيه: ( من ال حيْضه ال 1)

 .  1/ 325( علل الرشائع:  2)

 . 9/  4( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  5/ 376/  3( الكايف:  4)

 .  1104/ 247/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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  التي ال جيهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فال تقرأ خلفه، وأما الصالة    التي أما الصالة  

 . (1) ن سمعت فانصت وإن مل تسمع فاقرأإباجلهر لينصت من خلفه، ف أمر جيهر فيها فإنام 

: إذا كنت خلف إمام ترتيض به يف صالة جيهر  اإلمام الصادققال   [ 727  ]احلديث: 

 .(2) فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع اهلمهمة فال تقرأ

  اإلمام والعرص خلف    األوىلأيقرأ الرجل يف  قيل لإلمام الصادق:    [ 728  ]احلديث: 

 . (3)اإلماميكله إىل فقال: ال ينبغي له أن يقرأ،  ؟ وهو ال يعلم أنه يقرأ

يف صالة ال جيهر فيها    اإلمامإذا كنت خلف  قال اإلمام الصادق:    [ 729  ]احلديث: 

تقرأ خلفه يف القرآن فال  الرجل مأمونا عىل  ولتني، وجيزيك  األ  بالقراءة حتى يفرغ وكان 

 . (4) أقرأ فاُتة الكتاب ؟ فقال: يشء تقول أنت أي قيل:،  خريتني التسبيح يف األ 

الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته وال  سئل اإلمام الصادق عن    [ 730 ]احلديث: 

 . (5) فقال: إذا سمع صوته فهو جيزيه، وإذا مل يسمع صوته قرأ لنفسه ،يفقهون ما يقول 

: إذا صليت خلف إمام تأتم به فال تقرأ خلفه،  قال اإلمام الصادق  [ 731  ]احلديث: 

 .(6) قراءته أو مل تسمعسمعت  

الصادق عن    [ 732  ]احلديث:  اإلمام  خلف  سئل  كنت    ، اإلمامالقراءة  إذا  فقال: 

  جيزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيام ختافت فيه،   فإنهتواله وتثق به    اإلمامخلف  

  ﴾ ْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُونَ َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَ ﴿:  جهر فأنصت، قال اهلل تعاىلفإذا  

 . (7) [ 204]األعراف: 

 

   114/ 32/  3، والتهذيب: 1/ 377/  3( الكايف:  1)

 .  4/ 377/  3( الكايف:  2)

 .  1654/  428/  1، واالستبصار:  119/  33/ 3( التهذيب:  3)

 .  124/  35/ 3( التهذيب:  4)

 .  1656/  429/  1، واالستبصار:  123/  34/ 3( التهذيب:  5)

 .  1655/ 428/  1، واالستبصار:  121/ 3/34( التهذيب:  6)

 .  120/  33/ 3( التهذيب:  7)
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صالة    اإلمامإين أكره للمرء أن يصل خلف  قال اإلمام الصادق:    [ 733  ]احلديث: 

 . يسبح ؟ فقال:جعلت فداك، فيصنع ماذا قيل:محار،    كأنهال جيهر فيها بالقراءة فيقوم 

وهو جيهر بالقراءة، فأدعو    اإلمامأكون خلف  قيل لإلمام الصادق:    [ 734  ]احلديث: 

 .(1)نعم، فادع ، فقال:وأتعوذ 

يف الركعتني    أ : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقراإلمام الصادققال    [ 735  ]احلديث: 

األولتني، وعىل الذين خلفك أن يقولوا: سبحان اهلل واحلمد هلل والإله إال اهلل واهلل أكرب،  

فعىل الذين خلفك أن يقرؤا فاُتة الكتاب، وعىل    خريتنيكان يف الركعتني األفإذا    وهم قيام،

 .(2) خريتنيأن يسبح مثل ما يسبح القوم يف الركعتني األ اإلمام

: جيزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث  قال اإلمام الصادق  [ 736  ]احلديث: 

 .(3)النفس

ه  إذا صليت خلف إمام ال يقتدى به فاقرأ خلف قال اإلمام الصادق:    [ 737  ]احلديث: 

 .(4) سمعت قراءته أو مل تسمع

ن الرجل يؤم  عاإلمام الصادق    ، قال: سألتعن معاوية بن وهب  [ 738  ]احلديث: 

بالقراءة فيها  جيهر  يف صالة  به  ترَض  ال  وأنت  يتىل    ؟القوم  اهلل  كتاب  سمعت  إذا  فقال: 

يشهد عّل بالرشك، فقال: إن عص اهلل فأطع اهلل، فرددت عليه، فأبى    فإنه  :قلت فأنصت له،  

إن اإلمام    ..فقال: أنت وذاك  ؟ إليهإذن يف بيتي ثم أخرج    أصّل أن يرخص ِل، فقلت له:  

ِذيَن ِمْن  ﴿:  عل كان يف صالة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه  إَِلْيَك َوإِىَل الَّ َوَلَقْد ُأوِحَي 

 

 .  1208/ 264/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  800/  275/ 3( التهذيب:  2)

 .  1197/  321/  1، واالستبصار:  366/  97/ 2( التهذيب:  3)

، واالستبصار:  125/  35/ 3، والتهذيب:  4/ 373/ 3( الكايف:   4)
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ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن  َقْبلَِك َلئِنْ  يَن﴾  َأرْشَ فانصت اإلمام عل    ، [ 65]الزمر:    اخْلَارِسِ

فأنصت اإلمام    اآلية ثم عاد يف قراءته، ثم أعاد ابن الكوا    اآلية تعظيام للقرآن حتى فرغ من  

إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحّق َواَل  َفاْصرِبْ ﴿:  ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت اإلمام عل ثم قال أيضاً عل 

ِذيَن اَل  نََّك الَّ  .(1) ثم أتم السورة ثم ركع [ 60]الروم:  ُيوِقنُوَن﴾َيْسَتِخفَّ

الصادق:    [ 739  ]احلديث:  لإلمام  معهقيل  الصالة  يف  تقول  ما  يؤمنا،    ؟ الناصب 

 .(2)فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك

قد ركع وقد    اإلمامإين أدخل املسجد فأجد  قيل لإلمام الصادق:   [ 740  ]احلديث: 

كان ذلك فادخل معهم يف الركعة  فإذا    فقال:  ، أكربأو    وأقيمؤذن  أركع القوم فال يمكنني أن  

 .(3) من أفضل ركعاتك فإهنا فاعتد هبا 

قبل أن    اإلمامأكون مع  قيل لإلمام الصادق:    [ 741  ]احلديث:  القراءة  فأفرغ من 

 .(4) واركع  اآلية فرغ فاقرأ فإذا  ابق آية وجمد اهلل وأثن عليه، ، فقال: يفرغ 

فرغت من  فإذا    خلف من ال أقتدي به،   أصّل قيل لإلمام الصادق:    [ 742  ]احلديث: 

 .(5)سبح حتى يفرغ ، فقال: قراءيت ومل يفرغ هو

عن صفوان اجلامل قال: قلت لإلمام الصادق: إن عندنا مصىل ال    [ 743 ]احلديث: 

  ، فقال: إن قرأ، أقرأ خلفه  قيل:ال، ف  ، فقال:نصل فيه وأهله نصاب وإمامهم خمالف، فأتم به 

سبح وكرب، إنام هو بمنزلة القنوت، وكرب    ، فقال:ن نفدت السورة قبل أن يفرغإف  قيل:نعم،  

 .(6)وهلل

 

 .  1661/  430/  1، واالستبصار:  127/  35/ 3( التهذيب:  1)

 .  1660/  430/  1، واالستبصار:  126/  35/ 3ب: ( التهذي 2)

 .  1166/  431/  1/ واالستبصار: 133/  38/ 3( التهذيب:  3)

 .  1/ 373/  3( الكايف:  4)

 .  3/ 373/  3( الكايف:  5)
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من صىل بقوم وهو جنب أو عىل غري وضوء  قال اإلمام الصادق:   [ 744  ]احلديث: 

فعليه االعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه هللك،  

؟ قال:  وكيف كان يصنع بمن ال يعرف  ؟كيف كان يصنع بمن قد خرج إىل خراسانقيل:  

 .(1)هذا عنه موضوع

و عىل غري طهر فأعلمهم  الصادق عن رجل أّم قوما وهسئل اإلمام    [ 745  ]احلديث: 

 . (2) فقال: يعيد هو وال يعيدون ،بعد ما صلوا

ن هؤالء  إصالة الفريضة، ف  اإلمام أيضمن  قيل لإلمام الصادق:    [ 746  ]احلديث: 

يشء، يضمن إال أن يصل هبم جنبا أو عىل غري    أيفقال: ال يضمن    ؟يزعمون أنه يضمن

 .(3)طهر

أو بعض اجلبال  قيل لإلمام الصادق:    [ 747  ]احلديث:  قوم خرجوا من خراسان 

 . (4) وكان يؤمهم رجل، فلام صاروا إىل الكوفة علموا أنه ُّيودي، قال: ال يعيدون

رجل يصل بالقوم ثم يعلم أنه قد صىل هبم  قيل لإلمام الصادق:    [ 748 ]احلديث: 

 .(5) قال: ليس عليهم إعادة يشءفإىل غري القبلة، 

يؤم القوم وهو عىل غري القبلة، قال:    األعمىقيل لإلمام الصادق:    [ 749  ]احلديث: 

 .(6) قد ُتروا  فإهنميعيد وال يعيدون 

إذا أتم صالته    :إمام قدم مسبوقا بركعة، قالقيل لإلمام الصادق:    [ 750  ]احلديث: 

 . (7) إليهم يمينا وشامال فلينرصفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صالته ئ موالقوم هبم فلي

 

 .  1197/ 262/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1/ 378/  3( الكايف:  2)
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رجل أم قوما عىل غري وضوء فانرصف وقدم  قيل لإلمام الصادق:    [ 751  ]احلديث: 

 .(1)يذكره من خلفه : قالفقبله،   اإلمامرجال ومل يدر املقدم ما صىل 

لصالة وقد  الصادق عن الرجل يأيت املسجد وهم يف اسئل اإلمام  [ 752  ]احلديث: 

  : فقال  ؟ فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه  اإلمام بركعة أو أكثر فيعتل    اإلمام سبقه  

يتم صالة القوم ثم جيلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمني والشامل،  

 .(2) ليهوكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صالهتم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي ع

رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجال قد  سئل اإلمام الصادق عن    [ 753  ]احلديث: 

يصنع كيف  بركعة،  فقال:سبق  غريه    ؟  بيد  يأخذ  ولكن  بركعة،  سبق  قد  رجال  يقدم  ال 

 .(3)فيقدمه

وهو يف الصالة مل ينبغ أن    اإلمام إذا أحدث  قال اإلمام الصادق:    [ 754  ]احلديث: 

 .(4) قامةيقدم إال من شهد اإل

الصادق:    [ 755  ]احلديث:  لإلمام  أيقوم  قيل  الصالة،  قامت  قد  املؤذن:  قال  إذا 

ال، بل يقومون عىل أرجلهم،    ؟ فقال: عىل أرجلهم أو جيلسون حتى جييء إمامهم  الناس

 .(5) ن جاء إمامهم وإال فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدمإف

رجل أم قوما فصىل هبم ركعة ثم مات،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 756 ]احلديث: 

 .(6) قال: يقدمون رجال آخر فيعتّد بالركعة ويطرحون امليت خلفهم ويغتسل من مسهف

اإلمام الصادق: إذا مل تدرك تكبرية الركوع فال تدخل يف تلك  قال    [ 757  ]احلديث: 

 

 .  1194/ 262/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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 .(1)الركعة

وقد ركع فكربت وركعت    اإلمام إذا أدركت  قال اإلمام الصادق:    [ 758  ]احلديث: 

يرفع   أن  فاتتك    اإلمامقبل  فقد  تركع  أن  قبل  رأسه  رفع  وإن  الركعة،  أدركت  فقد  رأسه 

 .(2)الركعة

إذا جاء الرجل مبادرا واالمام راكع أجزأته  قال اإلمام الصادق:    [ 759  ]احلديث: 

 .(3)تكبرية واحدة لدخوله يف الصالة والركوع

عن معاوية بن وهب قال: رأيت اإلمام الصادق يوما وقد دخل    [ 760  ]احلديث: 

فلام العرص،  لصالة  احلرام  سجد    املسجد  ثم  وحده  فركع  ركعوا  الصفوف  دون  كان 

 .(4)السجدتني ثم قام فمىض حتى حلق الصفوف

مام راكع فظننت أنك  إذا دخلت املسجد واإلقال اإلمام الصادق:    [ 761  ]احلديث: 

فإذا   رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا    مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكرب واركع، إن  

 .(5)قام فاحلق بالصففإذا  جلس فاجلس مكانك،فإذا  قام فاحلق بالصف، 

الصادق:    [ 762  ]احلديث:  لإلمام  ركع  قيل  وقد  املسجد  فأركع    اإلمامأدخل 

قال: قم فاذهب إليهم،    ؟يشء أصنع  أيرفعت رأيس،  فإذا    بركوعه وأنا وحدي وأسجد

 .(6) وإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم

فاجعل أول صالتك    اإلمامإذا فاتك يشء مع  قال اإلمام الصادق:    [ 763  ]احلديث: 

 .(7)ما استقبلت منها، وال َتعل أول صالتك آخرها 

 

 .  2/ 381/  3( الكايف:  1)
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من الصالة  الصادق عن الرجل يدرك الركعة الثانية  سئل اإلمام    [ 764  ]احلديث: 

له    اإلمام مع   جلس  األوىل وهى  إذا  يصنع  كيف  فقال:اإلمام،  من    ،  يتمكن  وال  يتجاىف 

بقدر ما يتشهد    اإلماموهي له الثانية فليلبث قليال إذا قام    لإلمامكانت الثالثة  فإذا    القعود،

  .(1) ثم يلحق باالمام

  خريتني الركعتني األالرجل الذي يدرك  سئل اإلمام الصادق عن    [ 765  ]احلديث: 

بالقراءة يصنع  كيف  الصالة  فيهام    ؟من  اقرأ  األ  فإهنامفقال:  أول  لك  َتعل  وال  ولتان، 

 .(2)صالتك آخرها 

الصادق  [ 766  ]احلديث:  اإلمام  سبقك  قال  إذا  القراءة    اإلمام :  فأدركت  بركعة 

احدة قرأت  قرأت يف الثالثة من صالته وهي ثنتان لك، وإن مل تدرك معه إال ركعة و  األخرية

ويف   تعتدل    التيفيها  حتى  له  والثالثة  لك  الثانية  يف  جلست  بركعة  سبقك  وإن  تليها، 

 .(3)الصفوف قياما 

وهو أول    اإلمام الصادق عن الرجل يدرك آخر صالة  سئل اإلمام    [ 767  ]احلديث: 

 .(4) نعم ؟ فقال:صالة الرجل فال يمهله حتى يقرأ، فيقيض القراءة يف آخر صالته

قبل    [ 768  ]احلديث:  الركوع  من  رأسه  يرفع  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  سئل 

 .(5)ال  ؟ فقال:ويرفع رأسه معه اإلمام، أيعود فريكع إذا أبطأ اإلمام

إذا أدرك    ، فقال: اإلماممتى يدرك الصالة مع  قيل لإلمام الصادق:    [ 769  ]احلديث: 

 .(6) اإلماممن صالته فهو مدرك لفضل الصالة مع  األخريةوهو يف السجدة  اإلمام
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الصادق  [ 770  ]احلديث:  اإلمام  إذا سبقك  قال  فأدركته وقد رفع    اإلمام :  بركعة 

 .(1)تعتد هبا  رأسه فاسجد معه وال 

وهو قاعد يتشهد وليس    اإلمام الرجل يدرك  قيل لإلمام الصادق:    [ 771  ]احلديث: 

وال يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي    اإلمامال يتقدم    ، فقال: خلفه إال رجل واحد عن يمينه 

 .(2)قام الرجل فأتم صالته  اإلمام سلم فإذا   ، اإلماميدخل معه خلف 

اإلمام    [ 772  ]احلديث:  أدرك  سئل  رجل  عن  بعد    اإلمامالصادق  جالس  وهو 

 .(3)حتى يقوم اإلمام وال يقعد مع   يفتتح الصالة   ، فقال:الركعتني 

الصادق:    [ 773  ]احلديث:  اإلمام  وجدت  قال  مكانك    اإلمامإذا  فاثبت  ساجدا 

 .(4) حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائام قمت 

  مام راكع أجزأته : إذا جاء الرجل مبادرا واإلقال اإلمام الصادق  [ 774  ]احلديث: 

وهو ساجد كرب وسجد معه    اإلمامتكبرية واحدة لدخوله يف الصالة والركوع، ومن أدرك  

فقد أدرك فضل اجلامعة، ومن أدركه    األخرية وهو يف الركعة    اإلمامومل يعتد هبا، ومن أدرك  

وهو يف التشهد فقد أدرك اجلامعة وليس عليه أذان وال    األخريةوقد رفع رأسه من السجدة  

 .(5) قامةواإل األذانكه وقد سلم فعليه ، ومن أدرإقامة

أن يسمع من خلفه التشهد، وال    لإلمامينبغي  قال اإلمام الصادق:    [ 775  ]احلديث: 

ويسمعهم   الشهادتني،  يعني  شيئا  هم  اهلل    :أيضاً يسمعونه  عباد  وعىل  علينا  السالم 

 .(6)الصاحلني
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يسمع من خلفه وإن  ، هل عليه أن  اإلمامالصادق عن  سئل اإلمام    [ 776  ]احلديث: 

َهْر بَِصاَلتَِك َواَل خُتَافِْت هِبَا َواْبَتِغ  ﴿:  ليقرأ قراءة وسطا، إن اهلل يقول  ؟ فقال:كثروا َواَل ََتْ

 .(1) [ 110]اإلرساء:  َسبِياًل﴾ َبنْيَ َذلَِك 

  األوىل رجل صىل مع قوم وهو يرى أهنا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 777 ]احلديث: 

 .(2)وليصل العرص األوىلفليجعلها  ، فقال: وكانت العرص

عن    [ 778  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  جيد  سئل  ثم  وحده  الصالة  يصل  الرجل 

 .(3)مجاعة، قال: يصل معهم وجيعلها الفريضة إن شاء

الصادق:    [ 779  ]احلديث:  لإلمام  املسجد    أصّل قيل  إىل  أخرج  ثم  أهل  يف 

 .(4) فقال: تقدم ال عليك وصل هبم ؟ فيقدموين

  رجل يكون مؤذن مسجد يف املرص وإمامه، قيل لإلمام الصادق:    [ 780  ]احلديث: 

صل العرص يف    ؟ فقال:كان يوم اجلمعة صىل العرص يف وقتها، كيف يصنع بمسجدهفإذا  

املرص فأذن وصل هبم يف الوقت الذي  كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل  فإذا    وقتها،

 .(5)يصل هبم فيه أهل مرصك

قيمت الصالة  أإذا صليت وأنت يف املسجد و قال اإلمام الصادق:    [ 781  ]احلديث: 

 .(6)ن شئت فاخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا إف

اإلمام    [ 782  ]احلديث:  قوما  سئل  جيد  ثم  الفريضة  يصل  الرجل  عن  الصادق 

،  ن مل يفعل إف  قيل: نعم، وهو أفضل،    ؟ فقال:له أن يعيد الصالة معهم  مجاعة، أجيوزيصلون  
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 . (1)ليس به بأس فقال:

املسجد فتقام الصالة وقد    أدخل ثم    أصّل قيل لإلمام الصادق:    [ 783  ]احلديث: 

 .(2)فقال: صل معهم، خيتار اهلل أحبهام إليه ؟صليت

  : يصل الصالة وحده ثم جيد مجاعةاإلمام الصادق، يف الرجل  قال    [ 784  ]احلديث: 

 .( 3) يصل معهم وجيعلها الفريضة

الصادق:    [ 785  ]احلديث:  لإلمام  وقد قيل  الصالة  صل    ؟صليت  تقام  فقال: 

 .(4)واجعلها ملا فات

رجل دخل املسجد فافتتح الصالة فبينا هو  قيل لإلمام الصادق:    [ 786  ]احلديث: 

  اإلمام فليصل ركعتني ثم يستأنف الصالة مع    فقال:،  قائم يصل إذ أذن املؤذن وأقام الصالة

 .(5)ولتكن الركعتان تطوعا 

وقد صىل   اإلمام رجل كان يصل فخرج سئل اإلمام الصادق عن  [ 787  ]احلديث: 

وينرصف وجيعلهام    أخرى إن كان إماما عدال فليصل    ، فقال: الرجل ركعة من صالة فريضة 

يف صالته كام هو، وإن مل يكن إمام عدل فليبن عىل صالته كام هو    اإلمام تطوعا وليدخل مع  

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  :  وجيلس قدر ما يقول   أخرىويصل ركعة  

ن التقية واسعة، وليس يشء  إثم ليتم صالته معه عىل ما استطاع، ف   ،أن حمّمدًا عبده ورسوله 

 .(6)ليها، إن شاء اهللمن التقية إال وصاحبها مأجور ع

  اإلمام الصادق عن الرجل يدخل املسجد ليصل مع  سئل اإلمام    [ 788  ]احلديث: 
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بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ   له  اإلمام فيجد الصف متضايقًا  ؟  من الصالة، أجيوز ذلك 

 .(1)نعم، ال بأس به فقال:

:  فقال  ؟ الصادق عن الرجل، يقوم يف الصف وحدهسئل اإلمام    [ 789  ]احلديث: 

 .(2)ال بأس، إنام يبدو واحد بعد واحد

الصادق عن الرجل يأيت الصالة فال جيد يف الصف  سئل اإلمام    [ 790  ]احلديث: 

 .(3) اإلمامنعم، ال بأس، يقوم بحذاء  ؟ فقال: مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صالته

 .(4) ساطني بأسا : ال أرى بالصفوف بني األقال اإلمام الصادق  [ 791  ]احلديث: 

بالقوم وخلفه دار وفيها  سئل اإلمام    [ 792  ]احلديث:  الرجل يصل  الصادق عن 

ن إف  قيل: أسفل منهن،    اإلمام نعم، إن كان    ؟ فقال: نساء، هل جيوز هلن أن يصلني خلفه

 .(5)فقال: ال بأس ؟بينهن وبينه حائطا أو طريقا 

فقال:    ؟يف الطاق، يعني املحراب  أصّل إين  قيل لإلمام الصادق:    [ 793  ]احلديث: 

 .(6)ال بأس إذا كنت تتوسع به

أقل ما يكون بينك وبني القبلة مربض عنز،  قال اإلمام الصادق:    [ 794  ]احلديث: 

 .(7) وأكثر ما يكون مربض فرس

الرجل يصل بقوم وهم يف موضع أسفل من  قيل لإلمام الصادق:    [ 795  ]احلديث: 

عىل شبه الدكان، أو عىل موضع أرفع من    اإلمامان  فقال: إن ك  ؟موضعه الذي يصل فيه

أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان االرتفاع    فإن كانموضعهم مل َتز صالهتم،  
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يف املوضع    اإلمام أرضا مبسوطة، أو كان يف موضع منها ارتفاع فقام    فإن كانببطن مسيل،  

  .. ال بأس،  أهنم يف موضع منحدر  رض مبسوطة إال املرتفع وقام من خلفه أسفل منه واأل

 .(1) ال بأس ، فقال: أسفل من موضع من يصل خلفه  اإلمامن قام إسئل: ف

اإلمام    [ 796  ]احلديث:  فيها  سئل  دار  وخلفه  بالقوم  يصل  الرجل  عن  الصادق 

 .(2)أسفل منهن اإلمامنعم، إن كان  ؟ فقال:نساء، هل جيوز هلن أن يصلني خلفه

الصادق:    [ 797  ]احلديث:  لإلمام  يكونقيل    اإلمام فيطيل    اإلمامخلف    الرجل 

 .(3)فقال: يسلم من خلفه ويميض حلاجته إن أحب ؟التشهد

فيسهو فيسلم    اإلمامالصادق عن الرجل يكون خلف  سئل اإلمام    [ 798  ]احلديث: 

 .(4) ال بأس ، فقال: اإلمامقبل أن يسلم 

الصادق:    [ 799  ]احلديث:  لإلمام  القوم،  قيل  صىل  وقد  املسجد  يدخل  الرجل 

م وإقامتهم، وإن كان تفرق  بأذاهنإذا كان دخل ومل يتفرق الصف صىل    ؟ فقال:أيؤذن ويقيم

 .(5) الصف أذن وأقام

عن أيب عل قال: كنا عند اإلمام الصادق فأتاه رجل فقال: جعلت    [ 800  ]احلديث: 

التسبيح، فدخل علينا  فداك، صّلينا يف املسجد   الفجر وانرصف بعضنا وجلس بعض يف 

فقال اإلمام الصادق: أحسنت، ادفعه عن    ؟رجل املسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك

يقومون يف    ، فقال:ن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه مجاعةإف  قيل:ذلك وامنعه أشد املنع، ف

 .(6)ناحية املسجد وال يبدر هبم إمام
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أجزأته    مام راكعإذا جاء الرجل مبادرا واإلقال اإلمام الصادق:    [ 801  ]احلديث: 

وهو يف التشهد فقد أدرك    األخريةومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة  ..  تكبرية واحدة

 .(1)قامةواإل األذان ، ومن أدركه وقد سلم فعليه إقامةاجلامعة، وليس عليه أذان وال 

بالركعة فتكون ِل واحدة وله    اإلمامي  يسبقنقيل لإلمام الصادق:    [ 802  ]احلديث: 

 .(2) التشهد بركة فإنامنعم،  ، فقال:ثنتان، فأتشهد كلام قعدت 

بركعة جلست يف الثانية لك    اإلمام: إذا سبقك  قال اإلمام الصادق  [ 803  ]احلديث: 

 .(3)والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما 

الصادق عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصالة  سئل اإلمام    [ 804  ]احلديث: 

له    اإلماممع   جلس  األوىلوهي  إذا  يصنع  كيف  فقال: اإلمام،  من    ؟  يتمكن  وال  يتجاىف 

بقدر ما يتشهد،   اإلمام له فليلبث قليال إذا قام وهي الثانية   لإلمامكانت الثالثة فإذا  القعود، 

 .(4)اإلمامثم ليلحق 

يف موضع جيب أن يقوم فيه    اإلمام من أجلسه  قال اإلمام الصادق:    [ 805  ]احلديث: 

 . (5)ومل جيلس متمكنا  إقعاء َتاىف وأقعى 

  اإلمام بركعة ثم أوهم    اإلمام رجل سبقه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 806  ]احلديث: 

 .(6) اإلمامفصىل مخسا، قال: يقيض تلك الركعة وال يعتد بوهم 

الصادق  [ 807  ]احلديث:  اإلمام  ينبغي  قال  صالة    لإلمام:  عىل  صالته  تكون  أن 

 .(7)أضعف من خلفه
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: أمتوا الصفوف إذا وجدتم خلال، وال يْضك  اإلمام الصادققال  [ 808  ]احلديث: 

 .(1)منحرفا حتى تتم الصفأن تتأخر إذا وجدت ضيقا يف الصف ومتيش 

ال يْضك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا  قال اإلمام الصادق:   [ 809 ]احلديث: 

يف الصف فتأخر إىل الصف الذي خلفك، وإذا كنت يف صف وأردت أن تتقدم قدامك فال  

 .(2) بأس أن متيش إليه

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم:    [ 810  ]احلديث:  اإلمام  ونحن  قال  مروان،  وحسني خلف  حسن  صىل 

 .(3)نصل معهم

الرجل منا يصل صالته يف جوف بيته مغلقا  قيل لإلمام الكاظم:    [ 811 ]احلديث: 

فقال: الذي    ؟عليه بابه ثم خيرج فيصل مع جريته، تكون صالته تلك وحده يف بيته مجاعة

يصل يف بيته يضاعفه اهلل له ضعفي أجر اجلامعة، تكون له مخسني درجة، والذي يصل مع  

 . (4)جريته يكتب له أجر من صىل خلف رسول اهلل 

الرجل يكون يف صالته فيستفتح الرجل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 812 ]احلديث: 

 .(5)يصلح أن يفتح عليهال  ؟ فقال: وهل يقطع ذلك الصالة ،، هل يفتح عليه اآلية

كاجلهاد يف سبيل   األولإن الصالة يف الصف قال اإلمام الكاظم:   [ 813  ]احلديث: 

 .(6) عز وجلاهلل 

  األول القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 814  ]احلديث: 
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يصلوهنا مجاعة   ، فقال: من الليل وأكثر، أُّيام أفضل، يصلون العشاء مجاعة أو يف غري مجاعة

 .(1)أفضل

إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 815 ]احلديث: 

فقال:املسافرون ويقوم    ؟  ويقعدون  يسلمون  ثم  صالته  اإلمامركعتني  سلم  فإذا    فيتم 

 .(2) وانرصف انرصفوا

عن    [ 816  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  صوهتا  سئل  رفع  حد  ما  النساء،  تؤم  املرأة 

 .(3)فقال: قدر ما تسمع ؟بالقراءة والتكبري

، أيقرأ  اإلمام الركعتني اللتني يصمت فيهام  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 817  ]احلديث: 

 .(4)فقال: إن قرأت فال بأس، وإن سكت فال بأس ؟فيهام باحلمد، وهو إمام يقتدى به

جيهر بالقراءة    اإلمامالرجل يكون خلف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 818 ]احلديث: 

 . (5)ال، ولكن يقتدي به  ، فقال:وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه

رجل يصل خلف إمام يقتدي به يف الظهر  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 819  ]احلديث: 

 .  (6)ال، ولكن يسبح وحيمد ربه ويصل عىل نبيه  ، فقال: يقرأ والعرص، 

الرجل يصل خلف من ال يقتدي بصالته  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 820  ]احلديث: 

 .(7) اقرأ لنفسك، وإن مل تسمع نفسك فال بأس ، فقال: مام جيهر بالقراءةواإل

الكاظم:    [ 821  ]احلديث:  لإلمام  املغرب  قيل  صالة  يف  هؤالء  مع  أدخل  إين 

نعم،    ، فقال:قيم وال أقرأ إال احلمد حتى يركع، أجيزيني ذلك أُ ؤذن وأُ فيعجلوين، إىل ما أن  
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 .(1)جيزيك احلمد وحدها 

ركعة ثم قام يصل،    اإلمامرجل أدرك مع  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 822  ]احلديث: 

يقرأ يف ثنتني، وإن قرأ    ، فقال:ركعة أو يف ثنتني   يقرأ يف الثالث كلهن أو يف   ؟ كيف يصنع

 .(2)واحدة أجزأه

يقتدي به ثم يرفع    اإلمامالرجل يركع مع  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 823  ]احلديث: 

 .(3) يعيد بركوعه معه  ، فقال:اإلمام رأسه قبل 

الكاظم:    [ 824  ]احلديث:  لإلمام  قبله،    اإلمامأسجد مع  قيل  ،  عيدأفأرفع رأيس 

 .(4)أعد واسجد فقال:

إمام كان يف الظهر فقامت امرأة بحياله  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 825  ]احلديث: 

وما حال املرأة يف صالهتا    ؟تصل معه وهي ُتسب أهنا العرص، هل يفسد ذلك عىل القوم

 .(5)ال يفسد ذلك عىل القوم وتعيد املرأة صالهتا  ، فقال: معهم وقد كانت صلت الظهر 

الرجل يصل مع إمام يقتدي به، فركع  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 826  ]احلديث: 

رأسه وانحط للسجود، أيركع    اإلماموسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع    اإلمام

يركع ثم ينحط ويتم صالته    فقال:  ؟أم كيف يصنع  ،مام والقوم يف سجودهم اإلثم يلحق ب

 .(6)معهم، وال يشء عليه

  اإلمام فيطول    اإلمامالرجل يكون خلف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 827  ]احلديث: 

  ؟بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف عىل يشء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع

 

 .  1665/  431/  1، واالستبصار:  132/  37/ 3( التهذيب:  1)

 .  90( قرب اإلسناد:  2)

 .  810/  277/ 3( التهذيب:  3)

 .  824/  280/ 3( التهذيب:  4)

 .  173/  49/ 3( التهذيب:  5)

 .  188/  55/ 3( التهذيب:  6)
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 .(1)اإلماميتشهد هو وينرصف ويدع  فقال:

الرجل يدرك الركعة من املغرب، كيف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 828  ]احلديث: 

 .(2)يقعد فيهن مجيعا  ، فقال: أيقعد يف الثانية والثالثة ؟يصنع حني يقوم يقيض

  ؟يف الصف، ما حده  اإلمام القيام خلف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 829  احلديث: ] 

 .(3) قعدت فضاق املكان فتقدم أو تأخر فال بأسفإذا   ما استطعت،  إقامة فقال:

الرجل يكون يف صالته يف الصف، هل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 830  ]احلديث: 

إذا    ، فقال: اآلخريصلح له أن يتقدم إىل الثاين أو الثالث أو يتأخر وراءه يف جانب الصف  

 .(4)رأى خلال فال بأس به

أحدث فانرصف ومل يقدم أحدا،    اإلمام سئل اإلمام الكاظم عن    [ 831  ]احلديث: 

بعضهم فليتم هبم ما بقي منها وقد متت    ال صالة هلم إال بإمام، فليقدم  فقال:  ؟ما حال القوم

 .(5)صالهتم

إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 832  ]احلديث: 

 . (6) يقدم غريه فيسجد ويسجدون، وينرصف وقد متت صالته  فقال: ؟كيف يصنع

عن    [ 833  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  يقوم  سئل  أين  سفينة،  يف  مجاعة  صلوا  قوم 

يصنعونإو  ؟اإلمام كيف  نساء،  كان معهم  جلوسا   ؟ ن  أم  يصلون  فقال: أقياما  يصلون    ، 

أمامهم والنساء خلفهم، وإن    اإلمامن مل يقدروا عىل القيام صلوا جلوسا، ويقوم  إقياما، ف

 .(7) هلمماجت السفينة قعدن النساء وصىل الرجال، وال بأس أن يكون النساء بحيا 

 

 . 1446/  349/ 2( التهذيب:  1)

 .  90( قرب اإلسناد:  2)

 .  799/  275/ 3( التهذيب:  3)

 .  308/  174( مسائل عل بن جعفر:  4)

 .  843/  283/ 3( التهذيب:  5)

 .  94( قرب اإلسناد:  6)

 .  900/  296/ 3( التهذيب:  7)
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 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا   [ 834  ]احلديث:  اإلمام  يكون  قال  لئال  اجلامعة  جعلت  إنام    اإلخالص: 

ن يف إظهاره حجة عىل أهل  سالم والعبادة هلل إال ظاهرا مكشوفا مشهورا، ألوالتوحيد واإل

يظهر   به،  أقر  ملا  مؤديا  واملستخف  املنافق  وليكون  وحده،  هلل  والغرب    اإلسالم الرشق 

الناس   وليكون شهادات  من    باإلسالم واملراقبة،  فيه  ما  مع  ممكنة،  لبعض جائزة  بعضهم 

 .(1)عز وجلاملساعدة عىل الرب والتقوى، والزجر عن كثري من معايص اهلل  

الرضا:    [ 835  ]احلديث:  لإلمام  باجلسم  أصّل قيل  يقول  من  ال  فقال  ؟ خلف   :

 .(2)تصلوا خلفهم، وال تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم برأ اهلل منهم

،  األمررجل يقارف الذنوب وهو عارف هبذا  قيل لإلمام الرضا:   [ 836  ]احلديث: 

 .(3) ال ، فقال:خلفه  أصّل 

رجل صىل إىل جانب رجل فقام عن يساره  سئل اإلمام الرضا عن    [ 837  ]احلديث: 

 .(4)حيوله عن يمينه فقال: ؟وهو ال يعلم ثم علم وهو يف الصالة، كيف يصنع

عن    [ 838  ]احلديث:  الرضا  اإلمام  خلفه  اإلمام سئل  والذي  موضع  يف  يصل   ،

فقال:    ؟هأو يصل يف موضع والذين خلفه يف موضع أرفع من  ؟يصلون يف موضع أسفل منه

 .(5)يكون مكاهنم مستويا 

الرجل كان خلف إمام يأتم به فريكع قبل أن  قيل لإلمام الرضا:    [ 839  ]احلديث: 

قد ركع، فلام رآه مل يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع    اإلماموهو يظن أن    اإلمام يركع  

 

 .  1/ 109/  2، عيون اخبار الرضا: 9/ 262( علل الرشائع:  1)

 . 2/  229( اماِل الصدوق:  2)

 .  110/  31/ 3( التهذيب:  3)

 . 90/  26/ 3( التهذيب:  4)

 .  835/  282/ 3( التهذيب:  5)
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تفسد صالته  : تتم صالته وال  فقال  ؟، أيفسد ذلك عليه صالته أم َتوز تلك الركعةاإلمام

 .(1) بام صنع

 

 .  811/  277/ 4( التهذيب:  1)
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 صالة املسافر واخلائف ا ـ ما ورد حول خامس 

تبني   التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بصالة  نتناول  املرتبطة  الرخص 

َوإَِذا  ﴿ذكر اهلل تعاىل صالة اخلائف يف قوله:  املسافر واخلائف واألحكام املرتبطة هبا، وقد  

هَلُُم   َفَأَقْمَت  فِيِهْم  َفإَِذا َسَجُدوا  ُكنَْت  َأْسلَِحَتُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  َمَعَك  ِمنُْهْم  َفْلَتُقْم َطائَِفٌة  اَلَة  الصَّ

ِحْذَرُهْم   َوْلَيْأُخُذوا  َمَعَك  َفْلُيَصلهوا  ُيَصلهوا  مَلْ  ُأْخَرى  َطائَِفٌة  َوْلَتْأِت  َوَرائُِكْم  ِمْن  َفْلَيُكوُنوا 

 [ 102]النساء:  ﴾ َوَأْسلَِحَتُهمْ 

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم  ﴿أما صالة املسافر؛ فقد أشار إليها قوله تعاىل:   َوإَِذا رَضَ

ِذيَن َكَفُروا  إِنَّ اْلَكافِِريَن َكاُنوا َلُكمْ  اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ ا  ُجنَاٌح َأْن َتْقرُصُ  َعُدوًّ

 ، وهي تشري أيضا إىل صالة اخلوف، مع ذكر سببها. [ 110]النساء:  ﴾ُمبِينًا 

:  يقول   عز وجل الصالة يف السفر: إن اهلل  وقد قال اإلمام الباقر ملن سأله عن حكم  

اَلةِ ﴿ وا ِمَن الصَّ ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَليَْس َعَلْيُكْم ُجنَاح َأْن َتْقرُصُ فصار  ، [ 101]النساء:  ﴾ َوإَِذا رَضَ

َفَلْيَس    ﴿ :  عز وجلل: إنام قال اهلل  ي ق  ..احلْض  اجبا كوجوب التامم يف التقصري يف السفر و

فقال: أو ليس قد قال    ؟ومل يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك  [ 101]النساء:    ﴾َعَلْيُكْم ُجنَاح  

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلَبيْ ﴿:  يف الصفا واملروة  عز وجل اهلل  َت َأِو اْعَتَمَر  إِنَّ الصَّ

َف هِباَِم   ن  أال ترون أن الطواف هبام واجب مفروض، أل  [ 158]البقرة:    ﴾َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ

رسول  ، وكذلك التقصري يف السفر يشء صنعه  اهلل عز وجل ذكره يف كتابه وصنعه نبيه  

 . (1)وذكر اهلل يف كتابه اهلل 

 

/  271/  1، والعيايش:  1266/  278/  1( من ال حيْضه الفقيه:    1)

254  . 
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ويشري إىل هذا أيضا ما ورد من ذكر التخفيف يف صالة القيام واعتبار الْضب يف  

َعلَِم َأْن َلْن ُُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم   ﴿األرض سببا من أسباب ذلك التخفيف، كام قال تعاىل:  

َمْرََض  َوآَخ  ِمنُْكْم  َأْن َسَيُكوُن  َعلَِم  اْلُقْرآِن   َ ِمَن  َتَيَّسَّ َما  ُبوَن يِف اأْلَْرِض  َفاْقَرُءوا  ُروَن َيْْضِ

َ ِمنُْه  َوَأِقيُموا ا اَلَة  َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهللَِّ  َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ لصَّ

َكاَة َوَأْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا   [ 20]املزمل:  ﴾ َوآُتوا الزَّ

 ادر السنية: ـ ما ورد يف املص   1

  يف     نبيكم  لسان  عىل   الصالة  اهلل  فرض  :قال  عباس  ابنعن    [ 840  ]احلديث: 

  .(1) ركعة اخلوف  ويف ركعتني، السفر ويف أربعا،  احلْض

  أمتها   ثم  ركعتني،  فرضها   حني  الصالة  اهلل  فرض  قالت:  عائشة عن    [ 841  ]احلديث: 

 .(2) األوىل الفريضة  عىل  السفر صالة وأقرت  احلْض، يف

  إال   األوىل   الصالة   صىل   سافر   إذا     كان   قالت:   عائشة عن    [ 842  ]احلديث: 

  يطول   ألهنا   والصبح؛   وتر،   ألهنا   املغرب؛   إال   ركعتني   ركعتني   كل   مع   زاد   أقام   وإذا   املغرب، 

 .(3) القراءة فيها 

    النبي   هاجر  ثم  ركعتني،  الصالة   فرضت   قالت:  عائشة عن    [ 843  ]احلديث: 

  ما   لعروة:  قلت  الزهرى:  قال  ..األوىل   الفريضة  عىل   السفر  صالة   وتركت  أربعا،  ففرضت

 .(4)عثامن تأول  كام تأولت  قال:   تتم؟  عائشة بال

  النبي  فصالها   ركعتني،  ركعتني   الصالة  فرضت  قال:  سلامنعن    [ 844  ]احلديث: 

 

 . 119- 118/ 3( والنسائي  1247( وأبو داود )687( مسلم )1)

البخاري )2) ( والنسائي 1198( وأبو داود )685)( ومسلم  350( 

1 /225 . 

 . 6/265( أمحد 3)

 ( 685(، ومسلم )3935البخاري ) 1/225( النسائي 4)
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   ركعتني،   احلْض   صالة   يف   وزيد  اهلل،   شاء   ما   املدينة   يف   فصالها   املدينة،   قدم   حتى   بمكة  

 .(1) حاهلا   عىل  السفر  يف الصالة  وتركت 

  فقال:   السفر   يف   الصالة  عن   عمر  ابن  سألت   : قال  مورق عن    [ 845  ]احلديث: 

 .(2) كفر السنة  خالف   من ركعتني،  ركعتني

  وكان  ،   اهلل   رسول  علمني   : قال أبيه   عن   فضالة  بن  اهلل   عبدعن   [ 846  ]احلديث: 

  فمرين   أشغال،   فيها   ِل  ساعات  هذه  إن   قلت:  ، اخلمس  الصلوات  عىل   حافظ  :علمني  فيام

  قلت:  . لغتنا   من   كانت   وما   ،العرصين  عىل   حافظ :فقال   عني،  أجزأ   فعلته  أنا  إذا  جامع   بأمر

 .(3)غروهبا   قبل وصالة  الشمس طلوع  قبل صالة  :فقال  العرصان؟ وما 

  أو ـ   أميال  ثالثة   مسرية   خرج  إذا   اهلل  رسول  كان  :قال   أنس عن   [ 847  ]احلديث: 

 .(4) ركعتني صىل  ـ  فراسخ ثالثة 

  إال خياف  ال  مكة  إىل   املدينة من  خرج  النبي أن  عباس: ابنعن   [ 848  ]احلديث: 

 .(5) ركعتني فصىل  العاملني،  رب

قالأنسعن    [ 849  ]احلديث:    أربعا،  باملدينة     اهلل  رسول   مع   الظهر   صليت   :، 

 .(6) ركعتني العرص  احلليفة  بذي فصىل  مكة  يريد  وخرج

  يصل   فكان  مكة  إىل   املدينة  من    النبي  مع  خرجنا   :، قالأنسعن    [ 850  ]احلديث: 

 .(7)عرشا هبا   أقمنا  قال:  شيئا؟ بمكة  أقمتم   له: قيل   ،املدينة  إىل  رجعنا  حتى   ركعتني ركعتني

  الصالة،   يقرص   عرشة  تسع    النبي   أقام   : قال  عباس  ابنعن    [ 851  ]احلديث: 

 

 (  5409) 5/313( الطرباين يف األوسط 1)

 . 154/ 2( ذكره اهليثمي يف )املجمع( 2)

 .  1/20(، واحلاكم  428( أبو داود )3)

 (  1201(، وأبو داو )691( مسلم )4)

 (  547( الرتمذي )5)

 ( 690(، ومسلم )1089( البخاري )6)

 (  693(، ومسلم )1081( البخاري )7)
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.. (2) عرش  مخسة.. ويف رواية:  (1)أمتمنا   زدنا   وإن  قرصنا،  عرش  تسعة  فأقمنا   سافرنا   إذا  فنحن

  .(4) عرشة سبع.. ويف رواية: ( 3) الصالة يقرص   عرشة مخس  الفتح عام  بمكة أقام ويف رواية: 

  وشهدت     اهلل   رسول  مع  غزوت  : ، قالحصني   بن  عمران عن    [ 852  ]احلديث: 

  صلوا   البلد،  أهل  يا   :ويقول  ركعتني  إال  يصل   ال  ليلة  عرشة  ثامين  بمكة   فأقام  الفتح،  معه

 .(5)سفر فإنا  أربعا 

قالجابرعن    [ 853  ]احلديث:    يقرص   يوما   عرشين  بتبوك    اهلل  رسول  أقام   :، 

 .(6)الصالة

  كنا   ما   أكثر  ونحن    النبي  بنا   صىل   : ، قالوهب  بن  حارثةعن    [ 854  ]احلديث: 

 .(7)ركعتني بمنى وآمنه قط 

  أصل   مل   إذا  بمكة  كنت  إذا   أصل   كيف  له:   قيلأنه    عباس  ابنعن    [ 855  ]احلديث: 

 .  (8) القاسم أيب  سنة  ركعتني  فقال:  اإلمام؟  مع

  الشمس   تزيغ   أن   قبل   ارُتل  إذا     اهلل   رسول   كان  : ، قالأنسعن    [ 856  ]احلديث: 

  صىل   يرُتل  أن   قبل   الشمس   زاغتفإن    بينهام،   فجمع   نزل   ثم   العرص   وقت   إىل   الظهر   أخر 

  العرص  وقت  أول  إىل  الظهر  يؤخر   السري عليه  عجل  إذا كان  رواية:  ويف..(9) ركب ثم  الظهر 

   .(10)العشاء وبني  بينها  جيمع حتى  املغرب ويؤخر  بينهام، فيجمع

  فركب   سفر   يف   السري  به  جد   إذا     النبي   كان  : ، قال عباس  ابنعن    [ 857  ]احلديث: 

 

 (  549(، والرتمذي )1080( البخاري )1)

 .3/121( النسائي 2)

 ( 1231( أبو داود )3)

 ( 1230( أبو داود )4)

 ( 1229( أبو داود )5)

 (  1235( أبو داود )6)

 ( 696(، ومسلم )1083( البخاري )7)

 .  119/ 3(، والنسائي 688( مسلم )8)

(9 ( البخاري   )1111( ومسلم   ،)704( داود  وأبو   ،)1218  ،)

 . 1/284والنسائي 

 . 48( 706( مسلم )10)
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  فيصليهام  فينزل العرص  صالة  من  األول الوقت  يدخل   حتى  الظهر  أخر الفيء  يفيء  أن قبل 

 .(1)مجيعا  فيصليهام ينزل  ثم الشفق  غيوب يبدو حتى  املغرب  يؤخر ثم   مجيعا،

  الشمس   زاغت   إذ  تبوك  غزاة  يف    اهلل   رسول   كان  : ، قالمعاذعن    [ 858  ]احلديث: 

  ينزل   حتى   الظهر   أخر   الشمس   تزيغ   أن   قبل   رحل فإن    والعرص،   الظهر   بني   مجع   يرُتل   أن   قبل 

  والعشاء،   املغرب  بني   مجع  يرُتل  أن   قبل  الشمس   غابت  إن  ذلك  مثل   املغرب   ويف  العرص، 

 .(2)بينهام جيمع  ثم   للعشاء ينزل حتى  املغرب  أخر الشمس تغيب أن  قبل ارُتلفإن 

  أن  كاد   حتى  الشمس  تغرب  ما  بعد  سار   سافر  إذا   كان  أنه   عل عن   [ 859  ]احلديث: 

  يرُتل   ثم  العشاء،  يصل   ثم  فيتعشى،  بعشائه  يدعو   ثم   املغرب،  فيصل   ينزل   ثم  يظلم، 

 .(3) يصنع   اهلل  رسول كان هكذا ويقول: 

  باملزدلفة   والعشاء  املغرب   صىل     اهلل  رسول   أن  عمر:  ابنعن    [ 860  ]احلديث: 

  رواية:   ويف ..(4)منهام  واحدة  إثر   عىل   وال  بينهام  يسبح  ومل  بإقامة،  منهام  واحدة  كل   مجيعا، 

 .(5)واحدة بإقامة

  والعرص   الظهر  صىل     النبي  أن   أبيه:  عن  حممد  بن  جعفرعن    [ 861  ]احلديث: 

  واحد   بأذان  بجمع  والعشاء  املغرب   وصىل   وإقامتني،  ـ  بينهام  يسبح  ومل  ـ  بعرفة  واحد  بأذان

 .(6)بينهام يسبح  ومل وإقامتني 

 يف   بأصحابه  صىل     اهلل   رسول  أن  حثمة:  أيب  بن  سهلعن    [ 862  ]احلديث:   

  صىل   حتى  قائام  يزل   فلم  قام،  ثم  ركعة   يلونه  بالذين  فصىل   صفني،  خلفه  فصفهم،   اخلوف،

 

 ( 902)1/277( الطرباين يف األوسط 1)
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  صىل   حتى  قعد  ثم  ركعة،  هبم  فصىل   قدامهم  كانوا  الذين  وتأخر  تقدموا  ثم  ركعة  خلفه  الذين

 .(1)سلم ثم   ركعة، ختلفوا الذين

  عىل   أتينا   فإذا  الرقاع،  بذات    اهلل   رسول   مع   كنا   : قال  جابرعن    [ 863  ]احلديث: 

  معلق     اهلل   رسول   وسيف  املرشكني،  من  رجل   فجاء  ،  للنبي   تركناها   ظليلة  شجرة

  فتهدره   ، اهلل  : قال   مني؟   يمنعك  فمن   فقال:  ، ال  : فقال  ختافني؟  فقال:   فاخرتطه   بشجرة، 

  األخرى   بالطائفة   وصىل   تأخروا،  ثم   ركعتني   بطائفة   فصىل   الصالة  وأقيمت   الصحابة،

 .(2)ركعتان وللقوم  أربع  للنبي فكان ركعتني، 

  بني   صف   فقام   اخلوف،   صالة   هبم  صىل     النبي   أن  ،  جابرعن    [ 864  ]احلديث: 

  مقام   يف  قاموا   حتى  هؤالء  تقدم   ثم   وسجدتني،  ركعة  خلفه  بالذين صىل  خلفه،  وصف  يديه 

  ثم   وسجدتني  ركعة    اهلل  رسول  هبم  فصىل   هؤالء،  مقام  فقاموا   أولئك  وجاء  أصحاهبم

 .(3)ركعة ركعة  وهلم  ركعتان  للنبي  فكانت سلم،

  العرص   حْضت   فلام  ،     اهلل  رسول  مع  غزونا   :قال  جابرعن    [ 865  ]احلديث: 

  من   رأسه   رفع  ثم  مجيعا،  وكربنا     النبي  فكرب  القبلة،   وبني  بيننا   واملرشكون  صفني،  صففنا 

  نحر   يف  املؤخر  الصف  وقام   يليه، الذي  والصف  بالسجود   انحدر  ثم  مجيعا، ورفعنا   الركوع

  بالسجود   املؤخر  الصف  انحدر  يليه،  الذي  الصف  قام  السجود    النبي  قىض  فلام  العدو،

  ثم  مجيعا،  وركعنا   ،   النبي ركع  ثم   املقدم،   الصف   وتأخر   املؤخر   الصف   تقدم  ثم  وقاموا، 

  كان   الذي  يليه  الذي  والصف  بالسجود  انحدر  ثم  مجيعا،  ورفعنا   الركوع،  من  رأسه  رفع

  السجود     النبي  قىض   فلام  العدو،   نحر   يف  املؤخر   الصف  وقام   األوىل،   الركعة   يف   مؤخرا

 

 (  841(، ومسلم )4131( البخاري )1)
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  وسلمنا   ،   سلم  ثم   فسجدوا،  بالسجود  املؤخر  الصف  انحدر  يليه  الذي  والصف

 .(1)مجيعا 

  الطائفتني  بإحدى اخلوف صالة   النبي صىل  : قال  عمر  ابنعن   [ 866  ]احلديث: 

  عىل   مقبلني  أصحاهبم  مقام  يف  وقاموا   انرصفوا  ثم   العدو،   مواجهة  األخرى   والطائفة  ركعة

 .(2)ركعة  وهؤالء  ركعة،   هؤالء   قىض   ثم   ركعة،    النبي   هبم  صىل   ثم   أولئك،  وجاء   العدو،

  معه   فقامت  العرص،  صالة  إىل    النبي  قام   :قال   هريرة  أيبعن    [ 867  ]احلديث: 

  وركعت   ركع  ثم  مجيعا،  وكربوا    فكرب  القبلة،   إىل  وظهورهم  العدو  مقابل   وطائفة  طائفة،

  وأقبلت   فقابلوهم،  العدو  إىل  وذهبت  فقامت  قام   ثم   فسجدت،  سجد  ثم   معه،  التي  الطائفة

  قاموا   ثم   هو،  كام   قائم    اهلل  ورسول  وسجدوا   فركعوا   العدو  مقابل   كانت  التي   الطائفة 

  كانت  التي   الطائفة   أقبلت  ثم   معه،   وسجدوا،  وسجد   معه،  وركعوا   أخرى  ركعة     فركع

  فسلم   السالم  كان  ثم  معه،   ومن  قاعد    اهلل   ورسول   وسجدوا  فركعوا   العدو   مقابل

 .(3)ركعة ركعة  الطائفتني من رجل  ولكل ركعتني  له  فكان مجيعا   وسلموا

  سفيان   بن  خالد  إىل    اهلل   رسول  بعثني   :قال  أنيس  بن  اهلل   عبدعن    [ 868  ]احلديث: 

  ال   إين  فقلت:   العرص  صالة  وحْضت  فرأيته  قتله،أ   أن  وعرفات  عرنة  نحو  وكان  اهلذِل،

  إيامء  أومئ  أصل   وأنا   أميش،  فانطلقت  الصالة،   يؤخر   إن  ما   وبينه   بيني  يكون  أن  أخاف

  الرجل   هلذا  َتمع   أنك  بلغني  العرب  من  رجل  قلت:   أنت؟  من  ِل:  قال   منه  دنوت   فلام  نحوه،

  بسيفي   علوته  أمكنني  إذا  حتى  ساعة  معه   فمشيت  ،ذلك  لفي  إين   قال:  ، ذلك  يف  فجئتك

 .(4) برد حتى

 

 .  308( 840( مسلم )1)

 ( 839(، ومسلم )4133( البخاري )2)

 . 173/ 3(، والنسائي 1240( أبو داود )3)

 (  1249( أبو داود )4)



169 

 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل    [ 869  ]احلديث:  رسول  خيار  قال  أفطروا    أمتي:  سافروا  إذا  الذين 

 .(1)وقرصوا

اهلل    [ 870  ]احلديث:  رسول  مرَض  قال  عىل  تصدق  وجل  عز  اهلل  إن    أمتي : 

 . (2) ؟فطار، أيَّس أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليهومسافرُّيا بالتقصري واإل

هدية مل ُّيدها إىل    أمتيإن اهلل أهدى إِّل وإىل    :قال رسول اهلل    [ 871  ]احلديث: 

فطار يف السفر،  اإل  فقال:   ؟كرامة من اهلل لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول اهلل  األممأحد من  

 . (3) هديته عز وجلوالتقصري يف الصالة، فمن مل يفعل ذلك فقد رد عىل اهلل 

 .(4) التقصري جيب يف بريدين : قال رسول اهلل   [ 872  ]احلديث: 

الصادق:    [ 873  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  إىل ذي خشب وهو  سافر رسول   ،

 . (5) وعرشون ميال، فقرص وأفطر فصار سنة  أربعةمسرية يوم من املدينة يكون إليها بريدان:  

: كان رسول  ، فقالإمتام الصالة يف احلرمنيسئل اإلمام الباقر عن   [ 874  ]احلديث: 

 .(6)حيب إكثار الصالة يف احلرمني فأكثر فيهام وأتم اهلل 

بأصحابه يف غزاة    رسول اهلل  عن اإلمام الصادق، قال: صىل    [ 875  ]احلديث: 

زاء العدو، وفرقة خلفه،  إذات الرقاع، صالة اخلوف، ففرق أصحابه فرقتني، فأقام فرقة ب

قائام    تتم رسول اهلل  فكرب وكربوا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثم اس
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زاء  إركعة، ثم سلم بعضهم عىل بعض ثم خرجوا إىل أصحاهبم فأقاموا ب  ألنفسهموصلوا  

اهلل   فقاموا خلف رسول  فأنصتوا، فركع  العدو وجاء أصحاهبم  ، فكرب وكربوا، وقرأ 

اهلل   ثم جلس رسول  ثم    وركعوا، فسجد وسجدوا،  قاموا  ثم  ثم سلم عليهم  فتشهد 

َوإَِذا ُكنَْت فِيِهْم  ﴿:  ركعة، ثم سلم بعضهم عىل بعض، وقد قال اهلل لنبيه    ألنفسهم قضوا  

اَلَة َفْلَتُقْم َطائَِفة ِمنُْهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسلَِحتَُهْم فإذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا مِ  ْن  َفَأَقْمَت هَلُُم الصَّ

ُيَصلهو مَلْ  ُأْخَرى  َطائَِفة  َوْلَتْأِت  َودَّ  َوَرائُِكْم  َوَأْسلَِحَتُهْم  ِحْذَرُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  َمَعَك  َفْلُيَصلهوا  ا 

َمْيَلًة َواِحَدًة َواَل ُجنَ َتْغُفُلوَن َعْن َأْسلَِحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم  َلْو  ِذيَن َكَفُروا  اَح  الَّ

نُْتْم َمْرََض َأْن َتَضُعوا َأْسلَِحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ  َعَلْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو كُ 

،  أمر اهلل هبا نبيه    التي، فهذه صالة اخلوف  [ 102]النساء:    ُمِهينًا﴾اهللََّ َأَعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا  

بالطائفة   صىل  بالقوم  خوف  يف  املغرب  صىل  من  الثانية    األوىلوقال:  وبالطائفة  ركعة، 

 .(1)ركعتني

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

ليس عىل املالحني يف سفينتهم تقصري، وال عىل   قال اإلمام الباقر:   [ 876  ]احلديث: 

 .(2)املكاري واجلامل

الصالة يف السفر ركعتان ليس قبلهام وال بعدمها  قال اإلمام الباقر:    [ 877  ]احلديث: 

 .(3) يشء

  فقال:  ؟ رجل صىل يف السفر أربعا، أيعيد أم القيل لإلمام الباقر:    [ 878 ]احلديث: 

أعاد، وإن مل يكن قرئت عليه ومل    َّست له فصىل أربعا إن كان ُقرئت عليه آية التقصري وف

 

 .  1337/ 293/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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 .(1)يعلمها فال إعادة عليه

وكم    ؟ما تقول: يف الصالة يف السفر، كيف هيقيل لإلمام الباقر:    [ 879  ]احلديث: 

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح َأْن  ﴿:  يقول  عز وجلفقال: إن اهلل    ؟هي وا  َوإَِذا رَضَ َتْقرُصُ

اَلةِ  ل:  يق .. احلْض  فصار التقصري يف السفر واجبا كوجوب التامم يف ،  [ 101]النساء:   ﴾ِمَن الصَّ

ومل يقل: افعلوا، فكيف أوجب    [ 101]النساء:    ﴾ َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح    ﴿ :  عز وجلإنام قال اهلل  

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِِر  إِنَّ  ﴿: يف الصفا واملروة  عز وجل فقال: أو ليس قد قال اهلل    ؟ذلك الصَّ

هِباَِم   َف  َيطَّوَّ َأْن  َعَلْيِه  ُجنَاَح  َفاَل  اْعَتَمَر  َأِو  اْلَبْيَت  َحجَّ  َفَمْن  أن    [ 158]البقرة:    ﴾اهللَِّ  ترون  أال 

، وكذلك  ن اهلل عز وجل ذكره يف كتابه وصنعه نبيه  الطواف هبام واجب مفروض، أل

 .(2) وذكر اهلل يف كتابه   رسول اهلل عه التقصري يف السفر يشء صن

يف    [ 880  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  استأمرت  قال:  احلصيني  إبراهيم  بن  حممد  عن 

له: إين    ، فقال:االمتام والتقصري أيام وأتم الصالة، فقلت  إذا دخلت احلرمني فانو عرشة 

 .(3)انو مقام عرشة أيام وأتم الصالة ، فقال: قدم مكة قبل الرتوية بيوم أو يومني أو ثالثةأ

  ؟صالة اخلوف وصالة السفر، تقرصان مجيعا قيل لإلمام الباقر:    [ 881  ]احلديث: 

 .(4)ن فيها خوفا نعم، وصالة اخلوف أحق أن تقرص من صالة السفر أل  فقال:

الباقر:    [ 882  ]احلديث:  اإلمام  فرقهم  قال  اخلوف  يف  املغرب  صالة  كانت  إذا 

فرقة ركعتني ثم جلس هبم ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم فصىل  فرقتني، فيصل ب

الطائفة   وجاءت  أصحاهبم،  مقام  وقاموا  سلموا،  ثم  يف    األخرى ركعة  ودخلوا  فكربوا 

 

 .  571/  226/ 3( التهذيب:  1)
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فصىل هبم ركعة، ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصىل ركعة فشفعها    اإلمامالصالة وقام  

ثالث ركعات،    لإلمامليس فيها قراءة، فتمت  ، ثم قام فصىل ركعة  اإلمامبالتي صىل مع  

ولآل  ألولنيول مجاعة  يف  ل  خرينركعتان  فصار  الصالة،    ألولنيوحدانا،  وافتتاح  التكبري 

 .(1) التسليم خرين ولآل

الباقر قال    [ 883  ]احلديث:  الصالة يف اخلوف فرقهم  اإلمام  إذا حْضت    اإلمام : 

ثم يصل هبم   فرقتني: فرقة مقبلة عىل عدوهم، وفرقة خلفه كام قال اهلل تعاىل، فيكرب هبم 

ركعة ثم يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائام، ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة  

فيصل كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم عىل بعض، ثم يذهبون إىل أصحاهبم  

مام قائم فيكربون ويدخلون يف الصالة خلفه فيصل  خرون واإلئ اآلفيقومون مقامهم وجي 

  ، اإلمامالتسليم من    خرين استفتاح الصالة بالتكبري ولآل  ألولني هبم ركعة ثم يسلم، فيكون ل

  لإلمام فيصل لنفسه ركعة واحدة، فتمت    األخريةالطائفة    قام كل إنسان من  اإلمامسلم  فإذا  

 .(2)  خرى وحدانا ركعتان: واحدة يف مجاعة، واأل ركعتان ولكل إنسان من القوم  

الباقر:    [ 884  ]احلديث:  اإلمام  صالة  قال  يصل  والسبع  اللصوص  خياف  الذي 

أرأيت إن مل يكن املواقف عىل وضوء، كيف يصنع وال يقدر    قيل: املواقفة إيامء عىل دابته،  

النزول فقال:عىل  ف  ،  دابته  عرف  أو  رسجه  لبد  من  وجيعل  إيتيّمم  ويصل  غبارا،  فيها  ن 

السجود أخفض من الركوع، وال يدور إىل القبلة، ولكن أينام دارت به دابته، غري أنه يستقبل  

 .(3) القبلة بأول تكبرية حني يتوجه

يف صالة اخلوف عند املطاردة واملناوشة وتالحم    قال اإلمام الباقر:   [ 885  ث: ]احلدي 
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كل   يصل  وجهه،باإل  إنسانالقتال  كان  حيث  وتالحم  فإذا    يامء  واملعانقة  املسايفة  كانت 

ليلة صفني وهي ليلة اهلرير مل تكن صالهتم الظهر والعرص واملغرب    اإلمام عل ن  إالقتال ف

إال بالتكبري والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت  والعشاء عند وقت كل صالة  

 .(1)عادة الصالةإتلك صالهتم ومل يأمرهم ب

فقال: إذا مل يكن النصف من    ،صالة املواقفةسئل اإلمام الباقر عن    [ 886  ]احلديث: 

َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا فإذا ﴿:  ن اهلل يقولإراجال كنت أو راكبا، ف  إيامء عدوك صليت  

َتُكوُنوا   مَلْ  َما  َعلََّمُكْم  َكاَم  اهللََّ  َفاْذُكُروا  الركوع  [ 239]البقرة:    َتْعَلُموَن﴾َأِمنُْتْم  يف  لك  :  يقول 

أينام توجهت بك دابتك، غري  ،  لك سجدت وأنت ريب   :ويف السجود  ،ركعت وأنت ريب 

 .(2)تكبريةأنك تتوجه إذا كربت أول  

يف صالة املغرب يف السفر: ال يْضك أن تؤخر    قال اإلمام الباقر  [ 887  ]احلديث: 

ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصل العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إىل أن يغيب الشفق،  

مجيعا،    اآلخرةصىل صالة اهلاجرة والعرص مجيعا، وصالة املغرب والعشاء    إن رسول اهلل  

اَلَة َكاَنْت َعىَل املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا    ﴿:  وكان يؤخر ويقدم، إن اهلل تعاىل قال  ]النساء:   َمْوُقوًتا﴾إِنَّ الصَّ

إنام عنى وجوهبا عىل املؤمنني مل يعن غريه، إنه لو كان كام يقولون ما صىل رسول اهلل    [ 103

    ل اهلل  به رسو   ألمرهكذا وكان أعلم وأخرب، ولو كان خريا فات الناس مع    ، ولقد

  اإلمام عل ، فأمرهم  اآلخرةيف صفني صالة الظهر والعرص واملغرب والعشاء    اإلمام عل 

]البقرة:    ﴾َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا ﴿:  فكربوا وهللوا وسبحوا رجاال وركبانا، يقول اهلل

 .(3) فأمرهم اإلمام عل فصنعوا ذلك [ 239
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 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق:    [ 888  ]احلديث:  اإلمام  بريد  قال  يف  بريد  الصالة:  يف    أربعة التقصري 

الباقر(كان أيب  ووعرشون ميال،   البغلة السفواء    )اإلمام  التقصري مل يوضع عىل  يقول: إن 

 .(1)والدابة الناجية، وإنام وضع عىل سري القطار

عن    [ 889  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  بياض  ،  التقصريسئل  أو  بريدين  يف  فقال: 

 .(2) يوم

يف بياض يوم أو    فقال:  ؟يف كم يقرص الرجلقيل لإلمام الصادق:    [ 890  ]احلديث: 

 .(3)بريدين

جرت    فقال: ؟كم أدنى ما يقرص فيه الصالةقيل لإلمام الصادق:   [ 891  ]احلديث: 

: إن بياض يوم خيتلف، يسري الرجل مخسة عرش فرسخا يف يوم ويسري  قيلالسنة ببياض يوم،  

فراسخ ومخسة فراسخ يف يوم، فقال: إنه ليس إىل ذلك ينظر، أما رأيت سري    أربعة  اآلخر 

 .(4)وعرشين ميال يكون ثامنية فراسخ أربعةميال بني مكة واملدينة، ثم أومأ بيده، هذه األ

عن  [ 892  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  األ   سئل  التقصري  التيميال  حد  فيها    ، جيب 

  ميال من ظل عري إىل ظل وعري ومها جبالن باملدينة، جعل حد األ  فقال: إن رسول اهلل  

عليه   طلعت الشمس وقع ظل عري إىل ظل وعري، وهو امليل الذي وضع رسول اهلل فإذا 

 .(5) التقصري

الصالة بعرفات، فقال:  إن أهل مكة يتمون  قيل لإلمام الصادق:    [ 893 ]احلديث: 
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 .(1) ويلهم أو وحيهم، وأي سفر أشد منه، ال، ال تتم

الصادق عن الرجل خيرج يف حاجة له وهو ال يريد  سئل اإلمام    [ 894  ]احلديث: 

  ؟السفر فيميض يف ذلك فيتامدى به امليض حتى يميض به ثامنية فراسخ، كيف يصنع يف صالته

 . (2) منزله  يقرص وال يتم الصالة حتى يرجع إىل فقال:

إذا    فقال:   ؟ الرجل يريد السفر، متى يقرصقيل لإلمام الصادق:    [ 895  ]احلديث: 

 .(3)توارى من البيوت

إذا كنت يف املوضع الذي    ، فقال:التقصريسئل اإلمام الصادق عن    [ 896  ]احلديث: 

فقرص، وإذا قدمت    األذانفأتم، وإذا كنت يف املوضع الذي ال تسمع فيه    األذانتسمع فيه  

 .(4) من سفرك فمثل ذلك

: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازهلم  قال اإلمام الصادق  [ 897  ]احلديث: 

 .(5)أمتوا، وإذا مل يدخلوا منازهلم قرصوا

اإلمام    [ 898  ]احلديث:  وهسئل  بالبرصة  يكون  الرجل  عن  أهل  الصادق  من  و 

الكوفة له هبا دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنام هو جمتاز ال يريد املقام إال بقدر ما يتجهز يوما  

 .(6)عليه التامم ، فقال:ن دخل أهلهإف قيل: يقيم يف جانب املرص ويقرص،   ، فقال:أو يومني

 .(7): ال يزال املسافر مقرصا حتى يدخل بيتهاإلمام الصادققال   [ 899  ]احلديث: 

إ  [ 900  ]احلديث:  تعود  قال اإلمام الصادق:  ذا خرجت من منزلك فقرص إىل أن 

 .(8)إليه
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: ال يفطر الرجل يف شهر رمضان إال يف سبيل  قال اإلمام الصادق [ 901  ]احلديث: 

 .(1)حق

الصادق:    [ 902  ]احلديث:  اإلمام  رجال  قال  يكون  أن  إال  وأفطر  قرص  من سافر 

طلب عدو أو شحناء أو    رسوال ملن يعيص اهلل، أو يف معصية اهلل، أو    سفره إىل صيد أو يف 

 .(2) سعاية أو رضر عىل قوم من املسلمني

: املكاري واجلامل الذي خيتلف وليس له مقام  اإلمام الصادققال   [ 903  ]احلديث: 

 .(3) يتم الصالة ويصوم شهر رمضان

: مخسة يتمون يف سفر كانوا أو حْض: املكاري،  قال اإلمام الصادق  [ 904  ]احلديث: 

 .(4)عملهم ألنه والكري، واالشتقان وهو الربيد، والراعي، واملالح 

  ، فقال:حد املكاري الذي يصوم ويتم سئل اإلمام الصادق عن    [ 905  ]احلديث: 

  أيام مكار أقام يف منزله أو يف البلد الذي يدخله أقل من مقام عرشة أيام وجب عليه الصيام 

فعليه   أيام  من عرشة  أكثر  يدخله  الذي  البلد  أو يف  منزله  مقامه يف  كان  وإن  أبدا،  والتامم 

 .(5)فطارالتقصري واإل

الصادق عن الرجل يسافر من أرض إىل أرض وإنام  سئل اإلمام    [ 906  ]احلديث: 

إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصالة، وإذا كنت يف غري أرضك    ، فقال:ينزل قراه وضيعته

 .(6)فقرص

لإلمام الصادق: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض    قيل  [ 907  ]احلديث: 
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 .(1)يتم فقال:  ؟فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقرص

عن    [ 908  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  أربع  سئل  السفر  يف  فيصل  ينسى  الرجل 

إعادة    إن ذكر يف ذلك اليوم فليعد، وإن مل يذكر حتى يميض ذلك اليوم فال ، فقال:ركعات

 .(2)عليه

: إذا أتيت بلدة فأزمعت املقام عرشة أيام فأتم  قال اإلمام الصادق [ 909  ]احلديث: 

 .(3)ن تركه رجل جاهال فليس عليه إعادةإالصالة، ف

  أقيمإين كنت نويت حني دخلت املدينة أن  قيل لإلمام الصادق:    [ 910  ]احلديث: 

إن    فقال:  ؟قرصأتم أم  أهبا، فام ترى ِل،    أقيمثم بدا ِل بعد أن    ،الصالة  وأتم  هبا عرشة أيام

صليت هبا صالة فريضة واحدة بتامم فليس لك أن تقرص حتى خترج  و  كنت دخلت املدينة

منها، وإن كنت حني دخلتها عىل نيتك التامم فلم تصل فيها صالة فريضة واحدة بتامم حتى  

خليار إن شئت فانو املقام عرشا وأتم، وإن مل تنو  بدا لك أن ال تقيم فأنت يف تلك احلال با 

 .(4) مىض لك شهر فأتم الصالةفإذا  املقام فقرص ما بينك وبني شهر،

،  الصادق عن املسافر ينزل عىل بعض أهله يوما وليلةسئل اإلمام  [ 911  ]احلديث: 

 . (5) يقرص الصالة فقال:

املسافر ينزل عىل بعض أهله يوما أو ليلة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 912  ]احلديث: 

 .(6) أن يقرص الصالة أحبقال: ما فأو ثالثا، 

الصادق:    [ 913  ]احلديث:  لإلمام  تزول  قيل  حني  فيخرج  السفر  يريد  الرجل 
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 .(1)فقال: إذا خرجت فصل ركعتني ؟ الشمس

يف السفر يريده    الرجل خيرج مع القومسئل اإلمام الصادق عن    [ 914  ]احلديث: 

فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية عىل فرسخني فصلوا وانرصف بعضهم يف حاجة  

متت صالته وال    ، فقال: كان صالها ركعتني  التي فلم يقض له اخلروج، ما يصنع بالصالة  

 .(2)يعيد

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض  ﴿ :  عز وجل يف قول اهلل    قال اإلمام الصادق  [ 915  ]احلديث:  َوإَِذا رَضَ

ِذيَن َكَفُروا إِنَّ اْلَكافِرِ  اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ يَن  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح َأْن َتْقرُصُ

ا   إىل  أن يرد الرجل الركعتني   فقال: هذا تقصري ثان، وهو [ 101]النساء:  ُمبِينًا﴾َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

 .(3)ركعة

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض  ﴿ :  عز وجل اإلمام الصادق يف قول اهلل    قال   [ 916  ]احلديث:  َوإَِذا رَضَ

ِذيَن َكَفُروا إِنَّ اْلَكافِرِ  اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ يَن  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح َأْن َتْقرُصُ

ا   .(4) : يف الركعتني تنقص منهام واحدة[ 101]النساء:   بِينًا﴾مُ َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

: فرض اهلل عىل املقيم أربع ركعات، وفرض  اإلمام الصادققال    [ 917  ]احلديث: 

ْبُتْم  ﴿:  عز وجلعىل املسافر ركعتني متام، وفرض عىل اخلائف ركعة، وهو قول اهلل   َوإَِذا رَضَ

ِذيَن َكَفُروا إِ  اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ   نَّ يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح َأْن َتْقرُصُ

ا    .(5) يقول: من الركعتني فتصري ركعة [ 101]النساء:  ُمبِينًا﴾اْلَكافِِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

ركعة    ألولني: صالة اخلوف املغرب يصل با اإلمام الصادققال    [ 918  ]احلديث: 
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 .(1)ركعتني ويقضون ركعة خرينويقضون ركعتني ويصل باآل

عن    [ 919  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  الزحفسئل  وهتليل،  ف  ،صالة  تكبري  قال: 

َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا فإذا َأِمنُْتْم َفاْذُكُروا اهللََّ َكاَم َعلََّمُكْم َما مَلْ  ﴿:  عز وجل يقول اهلل  

 .(2) [ 239]البقرة:  َتْعَلُموَن﴾َتُكوُنوا 

الصادققال    [ 920  ]احلديث:  صالاإلمام  برأسك  :  إيامء  الظهر  عىل  الزحف  ة 

 .(3) يامء، يصل كل رجل عىل حيالهإوتكبري، واملسايفة تكبري بغري إيامء، واملطاردة  

الصادق  [ 921  ]احلديث:  اإلمام  التكبري  قال  من  املسايفة  حد  يف  جيزي  ما  أقل   :

 .(4)ن هلا ثالثا إتكبريتان لكل صالة إال املغرب ف

التقوا فاقتتلوا    ، الصادق عن صالة القتالل اإلمام  ئس  [ 922  ]احلديث:  فقال: إذا 

 .(5) الصالة حينئذ تكبري، وإذا كانوا وقوفا ال يقدرون عىل اجلامعة فالصالة إيامء فإنام

فات الناس مع اإلمام عل يوم صفني صالة  قال اإلمام الصادق:   [ 923  ]احلديث: 

 .(6) حوا رجاال وركبانا الظهر والعرص واملغرب والعشاء، فأمرهم فكربوا وهللوا وسب

الصادق:  [ 924  ]احلديث:  اإلمام  أجزأه    قال  السيوف  اخليل تضطرب  إذا جالت 

 .(7) تكبريتان، فهذا تقصري آخر

  الصالة حينئذ بالتكبري،  فإنامإذا التقوا فاقتتلوا  قال اإلمام الصادق:    [ 925  ]احلديث: 

 .(8)كانوا وقوفا فالصالة إيامءفإذا 

الصادق عن الرجل يأخذه املرشكون فتحْضه الصالة  سئل اإلمام    [ 926  ]احلديث: 

 

 .  919/  301/ 3( التهذيب:  1)

 .  1344/ 295/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  1349/ 296/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1351/ 296/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  1352/ 296/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  1350/ 296/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  1/ 457/  3( الكايف:  7)

 .  916/  300/ 3( التهذيب:  8)
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 .(1) فقال: يومئ إيامء ،فيخاف منهم أن يمنعوه 

الرجل يومئ يف املكتوبة والنوافل إذا مل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 927  ]احلديث: 

فيه يسجد  موضع  له  يكن  ومل  عليه  يسجد  ما  الصالة    ، جيد  يف  فليؤم  كان هكذا  إذا  فقال 

 .(2) كلها 

فليؤم    األرض قال اإلمام الصادق: من كان يف مكان ال يقدر عىل   [ 928 ]احلديث: 

 .(3)إيامء

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

،  مسرية يوم  يفالرجل خيرج يف سفره وهو  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 929  ]احلديث: 

 .(4)جيب عليه التقصري يف مسرية يوم، وإن كان يدور يف عمله فقال:

قوم خرجوا يف سفر فلام انتهوا إىل املوضع  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 930  ]احلديث: 

الذي جيب عليهم فيه التقصري قرصوا من الصالة، فلام صاروا عىل فرسخني أو عىل ثالثة  

ختلف عنهم رجل ال يستقيم هلم سفرهم إال به فأقاموا ينتظرون جميئه إليهم    أربعةفراسخ أو  

ذلك أياما ال يدرون، هل يمضون    وهم ال يستقيم هلم السفر إال بمجيئه إليهم، فأقاموا عىل 

  فقال:  ؟هل ينبغي هلم أن يتموا الصالة، أو يقيموا عىل تقصريهم ؟يف سفرهم أو ينرصفون

فراسخ فليقيموا عىل تقصريهم أقاموا أم انرصفوا، وإن كانوا    أربعةإن كانوا بلغوا مسرية  

 .(5)مضوا فليقرصوافإذا  فراسخ فليتموا الصالة قاموا أو انرصفوا، أربعة ساروا أقل من 

الكاظم عن    [ 931  ]احلديث:  اإلمام  فيدخل  سئل  يقدم  ثم  يكون مسافرا  الرجل 

 

 .  1341/ 294/  1من ال حيْضه الفقيه: (  1)

 .  389/  175/ 3( التهذيب:  2)

 .  388/  175/ 3( التهذيب:  3)

 .  799/  225/ 1، واالستبصار: 503/  209/ 3( التهذيب:  4)

 .  5/ 433/  3( الكايف:  5)
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بل يكون مقرصا حتى    فقال:   ؟ بيوت الكوفة، أيتم الصالة أم يكون مقرصا حتى يدخل أهله

 .(1)يدخل أهله

،  األيامالكاظم عن الذين يكرون الدواب خيتلفون كل  سئل اإلمام    [ 932  ]احلديث: 

 .(2) نعم فقال: ؟أعليهم التقصري إذا كانوا يف سفر

كل منزل من منازلك ال تستوطنه فعليك فيه  قال اإلمام الكاظم:   [ 933 ]احلديث: 

 .(3) التقصري

عن   [ 934  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  السفر    سئل  يف  رمضان  شهر  يدركه  الرجل 

ال، حتى جيمع عىل مقام عرشة أيام، وإذا أمجع عىل    ، فقال:يف املكان، عليه صوم  األيامفيقيم  

 .مقام عرشة أيام صام وأتم الصالة

عن  [ 935  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  تصل    سئل  وكانت  السفر  يف  كانت  امرأة 

 . (4) قال: ليس عليها قضاءفاملغرب ركعتني ذاهبة وجائية،  

رجل يسري إىل ضيعته عىل بريدين أو ثالثة    الكاظم عنسئل اإلمام    [ 936  ]احلديث: 

 .(5)ال يقرص وال يفطر فقال: ؟ وممره عىل ضياع بني عمه، أيقرص ويفطر، أو يتم ويصوم

الكاظم عن   [ 937  ]احلديث:  اإلمام  السفر  سئل  يف  يف    ، الرجل خيرج  له  يبدو  ثم 

 .(6)قامةقال: يتم إذا بدت له اإل فوهو يف الصالة،  قامةاإل

الكاظم:    [ 938  ديث: ]احل  لإلمام  نقرصقيل  أو  نتم  واملدينة،  مكة  دخلنا  إذا  ،  إنا 

 .(7)إن قرصت فذلك، وإن أمتمت فهو خري تزداد فقال:

 

 .  863/  242/ 1، واالستبصار: 555/  222/ 3( التهذيب:  1)

 .  833/  233/ 1صار: ، واالستب532/  216/ 3( التهذيب:  2)

 .  1311/ 288/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  779/  220/ 1، واالستبصار: 572/  226/ 3( التهذيب:  4)

 .  813/  229/ 1، واالستبصار: 511/  211/ 3( التهذيب:  5)

 .  1299/ 285/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

الكايف:    7) التهذيب:  6/  524/  4(   ،5  /430  /1491 ،

 .  1188/ 334/  2واالستبصار:  
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فقال:    ، إمتام الصالة والصيام يف احلرمني  سئل اإلمام الكاظم عن [ 939  ]احلديث: 

 .(1)أمتها ولو صالة واحدة

فقال: أتم وليس بواجب   ،التقصري بمكةالكاظم عن سئل اإلمام  [ 940  ]احلديث: 

 .(2) لنفيس أحب لك ما  أحبين إإال 

يقوم    فقال:   ؟ صالة اخلوف، كيف هي  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 941  ]احلديث: 

الثانية    اإلمام ويصلون  أصحابه  ويقوم  يقوم  الثانية  ويف  ركعة،  أصحابه  ببعض  فيصل 

الثانية، معه  فيصلون  الباقون  أصحاهبم  ويأيت  وينرصفون،  التشهد  فإذا    وخيففون  يف  قعد 

 .(3) ، ثم يقعدون فيتشهدون معه، ثم يسلم وينرصفون معهألنفسهمقاموا فصلوا الثانية 

الرجل يلقى السبع وقد حْضت الصالة    الكاظم عنسئل اإلمام    [ 942  ]احلديث: 

ن قام يصل خاف يف ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه  إوال يستطيع امليش خمافة السبع، ف

يستقبل    فقال:  ؟سد، كيف يصنعن توجه إىل القبلة خاف أن يثب عليه األإعىل غري القبلة، ف

 . (4) سد عىل غري القبلةألمئ برأسه إيامء وهو قائم، وإن كان او سد ويصل وياأل

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

إنام وجب التقصري يف ثامنية فراسخ ال أقل من  قال اإلمام الرضا:   [ 943  ]احلديث: 

ثقال، فوجب التقصري يف  ن ثامنية فراسخ مسرية يوم للعامة والقوافل واألذلك وال أكثر، أل

مسرية ألف سنة، وذلك ألن كّل يوم    يفمسرية يوم، ولو مل جيب يف مسرية يوم ملا وجب  

هو نظري هذا اليوم، فلو مل جيب يف هذا اليوم ملا جيب يف نظريه إذا    فإناميكون بعد هذا اليوم  

 

الكايف:    1) التهذيب:  2/  524/  4(   ،5  /425  /1477 ،

 .  1173/ 330/  2واالستبصار:  

الكايف:    2) التهذيب:  3/  524/  4(   ،5  /429  /1488 ،

 .  1184/ 333/  2واالستبصار:  

 .  11/  107عفر: ، مسائل عل بن ج99( قرب اإلسناد:  3)

 .  7/ 459/  3( الكايف:  4)
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 .(1)كان نظريه مثله ال فرق بينهام

يقرص الرجل إذا كان يف ضياع أهل بيته  كم  قيل لإلمام الرضا:    [ 944  ]احلديث: 

: التقصري يف  فقال  ؟وأمره جائز فيها، يسري يف الضياع يومني وليلتني وثالثة أيام ولياليهن

 .(2)مسري يوم وليلة

التقصري يف ثامنية فراسخ وما زاد، وإذا قرصت  قال اإلمام الرضا:   [ 945  ]احلديث: 

 .(3)أفطرت

الرضا عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجال  سئل اإلمام    [ 946  ]احلديث: 

فراسخ من بغداد، أيفطر إذا    أربعة عىل رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي  

نزله، وليس يريد السفر  خرج من م  ألنه ال يقرص وال يفطر،    فقال:   ؟ أراد الرجوع ويقرص

ثامنية فراسخ، إنام خرج يريد أن يلحق صاحبه يف بعض الطريق، فتامدى به السري إىل املوضع  

الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل  

السفر قرص ومل يفطر  ن هو أصبح ومل ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح يف  إفطار، فسفرا واإل

 .(4)يومه ذلك

الرضا   [ 947  ]احلديث:  اإلمام  ألقال  السفر  يف  الصالة  قرصت  وإنام  الصالة  :  ن 

تلك   اهلل عنه  بعد، فخفف  فيها  إنام زيدت  والسبع  إنام هي عرش ركعات،  املفروضة أوال 

ام البد  الزيادة ملوضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئال يشتغل ع

تعاىل منه من معيشته، رمحًة من اهلل  املغرب    له    ألهنا مل يقرص    فإهنا وتعطفا عليه إال صالة 

 

 .  1320/ 290/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1305/ 287/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 1/  123/ 2( عيون اخبار اإلمام الرضا:  3)

 .  806/  227/ 1، واالستبصار: 662/  225/ 4( التهذيب:  4)
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 . (1) األصلصالة مقصورة يف 

 

 .  112/  2، وعيون اخبار اإلمام الرضا: 2662( علل الرشائع:  1)
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 قضاء الصلوات ا ـ ما ورد حول  سادس 

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بقضاء  نتناول 

وقد   يؤدى،  أن  أوىل  اهلل  دين  بل  الديون،  سائر  مثل  الذمة،  يف  دينا  باعتبارها  الصلوات، 

اَلَة لِِذْكِري ﴿وردت اإلشارة إىل هذا يف قوله تعاىل:   [ 14]طه:  ﴾َوَأِقِم الصَّ

إىل كون ذكر اهلل مقصدا من مقاصد الصالة ـ تشري كذلك    فاآلية الكريمة ـ كام تشري

  أحدكم   رقد  إذا:  إىل وجوب قضاء الصالة عند تذكر ما فات منها، كام يشري إىل ذلك قوله  

اَلَة لِِذْكِري﴿ :يقول تعاىل اهللفإن  ذكرها  إذا فليصلها  عنها  غفل  أو الصالة عن   ﴾ َوَأِقِم الصَّ

 (1) [ 14]طه: 

ونحب أن نبني هنا أنا مل نستبعد بعض األحاديث الواردة يف املصادر السنية والشيعية  

اهلل   رسول  استيقاظ  عدم  تذكر  بعض    والتي  يف  الفجر  لصالة  املؤمنني  من  معه  ومن 

املناسبات، وذلك لكوهنا معللة بأن اهلدف منها مقصود، وهو تعليم املؤمنني كيفية التعامل  

بالصالة والصوم    إن اهلل أمر ) :  إىل ذلك بقوله  اإلمام الصادق أشار    مع هذه األحوال، كام 

قمت فصل ليعلموا  فإذا    وقظكأنيمك وأنا  أ: أنا  اهلل له  عن الصالة، فقال  فنام رسول اهلل  

إذا أصاهبم ذلك كيف يصنعون، ليس كام يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا  

 ( 2) (شفيتك فاقضهفإذا  صحك أمرضك وأنا أ

من بعض  وهلذا؛ فإن اعتبارنا هلا من األحاديث املقبولة ال يتعارض مع ما استبعدناه  

، وحرصه عىل الصالة  رسول اهلل  ذلك أهنا وردت بصيغة مشوهة ال تتناسب مع  صيغها،  

 والقيام. 

 

 . 10/ 413( التوحيد:  2) . 316( 684( مسلم )1)
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 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  هلا   كفارة  ال  ذكرها،  إذا  فليصل   صالة   نيس  من   :   اهلل  رسول   قال   [ 948  ]احلديث: 

 .(1) ذلك إال

اهلل    [ 949  ]احلديث:  رسول    عنها   غفل   أو   الصالة  عن  أحدكم  رقد   إذا  :قال 

اَلَة لِِذْكِري﴿ : يقول تعاىل اهلل فإن  ذكرها  إذا فليصلها    (2)[ 14]طه:  ﴾َوَأِقِم الصَّ

  عرست   لو  القوم:  بعض  فقال    النبي  مع  رسنا   قال:  قتادة  عن أيب  [ 950  ]احلديث: 

  فاضطجعوا   ،أوقظكم   أنا   بالل:  فقال  ،الصالة   عن  تناموا  أن أخاف  :قال ف  ،اهلل   رسول  يا   بنا 

  حاجب  طلع  وقد    النبي  فاستيقظ   فنام،  عيناه،   فغلبته  راحلته،  إىل  ظهره  بالل  وأسند

  قبض   اهلل  إن   قال:  ، قط  مثلها   نومة   عل   ألقيت  ما   قال:   قلت؟  ما   أين  بالل،  يا   :فقال   الشمس،

  فلام  فتوضأ بالصالة،  الناس فأذن قم  بالل  يا  شاء،  حني   عليكم وردها  شاء،  حني   أرواحكم

 .(3)مجاعة بالناس فصىل   قام   وابيضت الشمس  ارتفعت 

  اليقظة،   يف   التفريط  إنام  النوم،   يف  تفريط ال  إنه   :قال رسول اهلل   [ 951 ]احلديث: 

 .(4)للوقت  الغد ومن  يذكرها،  حني  فليصلها  صالة  عن أحدكم سها  فإذا

أيب  [ 952  ]احلديث:    فلم ..  بنحوه  األمراء  جيش    النبي  بعث  قال:  قتادة  عن 

  بأس  ال  رويدا، رويدا : فقال لصالتنا،  وهلني  فقمنا  طالعة وهى  الشمس  حر  إال  يوقظنا 

  فقام   ، فلريكعهام  الفجر   ركعتى   يركع   مل   منكم   كان   من  : قال  ،الشمس  تعالت   إذا  حتى   ، عليكم

  فقام   هبا،  فنودى  بالصالة،  ينادى  أن  أمر   ثم  فركعهام،   يركعهام  يكن  مل   ومن   يركعهام  كان  من

  عن   يشغلنا   الدنيا   أمور   من  يشء  يف  نكن  مل   اهلل  بحمد  إنا   أال  :قال   انرصف  فلام  بنا،  فصىل 

 

 . 314(  684(، ومسلم )597( البخاري )1)

 . 316( 684( مسلم )2)

 ( 681(، ومسلم )595( البخاري )3)

 ( 437داود )( أبو 4)
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  الغداة   صالة  منكم   أدرك   فمن  شاء،   أنى  فأرسلها   تعاىل   اهلل   بيد  كانت   أرواحنا   ولكن  صالتنا،

 .(1) مثلها  معها  فليقض  صاحلا  غد من

  عىل   التفريط  إنام  تفريط،  النوم  يف  ليس  إنه  أال   : قال رسول اهلل    [ 953  ]احلديث: 

 . (2) األخرى الصالة وقت يدخل  حتى الصالة يصل مل  من

  فزع   ثم  نسيها   أو  الصالة  عن  أحدكم  رقد  إذا  :قال رسول اهلل    [ 954 ]احلديث: 

 .(3)وقتها  يف  يصليها   كان كام فليصلها  إليها،

  وجعل   الشمس،   غربت  ما   بعد  اخلندق   يوم  جاء   عمر   أن   جابر: عن    [ 955  ]احلديث: 

  ، تغرب  الشمس   كادت  حتى  العرص  أصل   كدت   ما   اهلل،  رسول  يا   وقال:  قريش،  كفار  يسب 

  غربت  ما   بعد  العرص  فصىل   فتوضأنا،  بطحان  إىل  فقمنا   ،صليتها   ما   واهلل  :  اهلل  رسول  قالف

 .(4)املغرب بعدها  صىل  ثم   الشمس،

  أربع  عن    اهلل   رسول   شغلوا   املرشكني   إن  : قال   مسعود   ابنعن    [ 956 ]احلديث: 

  فصىل   أقام   ثم   فأذن،   بالال   فأمر  اهلل،   شاء   ما   الليل   من   ذهب  حتى   اخلندق،   يوم   صلوات 

 .(5) العشاء فصىل  أقام ثم املغرب،  فصىل  أقام ثم  العرص، فصىل  أقام  ثم الظهر، 

  الظهر   صالة  عن  اخلندق  يوم  املرشكون  شغلنا   :، قال سعيد   أيب  عن  [ 957  ]احلديث: 

ِذيَن َكَفُروا  َوَردَّ  ﴿  تعاىل:  اهلل  فأنزل  القتال،  يف  ينزل  أن  قبل  وذلك  الشمس،  غربت  حتى اهللَُّ الَّ

ا َعِزيًزا ا  َوَكَفى اهللَُّ املُْْؤِمننَِي اْلِقَتاَل  َوَكاَن اهللَُّ َقِويًّ   فأمر  [ 25]األحزاب:    ﴾بَِغْيظِِهْم مَلْ َينَاُلوا َخرْيً

  فصالها   للعرص،   أقام   ثم  وقتها،  يف   يصليها   كان  كام  فصالها   الظهر،   لصالة  فأقام   بالال  

 

 ( 437( أبو داود )1)

 .1/294(، والنسائي 177(، والرتمذي )438( أبو داود )2)

 .  1/45( مالك 3)

(، والنسائي  180(، والرتمذي )631(، ومسلم )641( البخاري )4)
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 ( 179( الرتمذي )5)



188 

 

 .(1)وقتها  يف يصليها  كان كام  فصالها  للمغرب، أقام  ثم وقتها،  يف  يصليها  كان كام

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

بالصالة والصوم فنام رسول اهلل    إن اهلل أمرقال اإلمام الصادق:    [ 958  ]احلديث: 

   قمت فصل ليعلموا إذا أصاهبم  فإذا    وقظكأنيمك وأنا  أ: أنا  اهلل له  عن الصالة، فقال

مرضك وأنا  أذلك كيف يصنعون، ليس كام يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا  

 .(2)شفيتك فاقضهفإذا  صحكأ

رجل نيس أن يصل الصبح حتى طلعت  سئل اإلمام الصادق عن   [ 959  ]احلديث: 

رقد عن صالة الفجر حتى طلعت    يصليها حني يذكرها، فإن رسول اهلل    ، فقال: الشمس 

 .(3)عن مكانه ذلك ثم صىل  ىتنحالشمس ثم صالّها حني استيقظ، ولكنه 

عن صالة الفجر حتى    إن اهلل أنام رسوله  قال اإلمام الصادق:    [ 960  ]احلديث: 

 .(4) قبل الفجر ثم صىل الفجر  طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصىل الركعتني

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

رجل صىل بغري طهور أو نيس صلوات مل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 961  ]احلديث: 

 .(5)ساعة ذكرها من ليل أو هنار أييقضيها إذا ذكرها يف    ، فقال:يصلها أو نام عنها 

: إذا نسيت الصالة أو صليتها بغري وضوء وكان  قال اإلمام الباقر  [ 962  ]احلديث: 

  إقامة   إقامةبعليك قضاء صلوات فأبدأ بأوهلن فأذن هلا وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها  

 

 . 2/17( النسائي 1)

 . 10/ 413( التوحيد:  2)

 .  8/ 294/  3( الكايف:  3)

 .  1031/ 233/  1ال حيْضه الفقيه:  ( من 4)

 .  1046/ 286/ 1، واالستبصار: 1059/  266/ 2( التهذيب:  5)
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 .(1)لكل صالة

رجل صىل بغري طهور أو نيس صلوات مل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 963  ]احلديث: 

دخل  فإذا    ساعة ذكرها من ليل أو هنار،  أيل: يقضيها إذا ذكرها يف  فقا   ؟يصلها أو نام عنها 

قد    التي وقت الصالة ومل يتم ما قد فاته فليقض ما مل يتخوف أن يذهب وقت هذه الصالة  

قضاها فليصل ما فاته مما قد مىض، وال يتطوع  فإذا    حْضت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها 

 .(2) بركعة حتى يقيض الفريضة كلها 

عن    [ 964  ديث: ]احل  الباقر  اإلمام  إذا  سئل  الصالة  يقيض  عليهأاملريض،  ،  غمي 

 .(3) ال فقال:

املريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقيض  سئل اإلمام الباقر عن    [ 965  ]احلديث: 

 .(4)أدرك وقتها  التييقيض الصالة  فقال: ؟صالته

الباقر عن    [ 966  ]احلديث:  يعيد  ف،  األيامالرجل يغمى عليه  سئل اإلمام  قال: ال 

 .(5)شيئا من صالته

يقيض ما    ، فقال:الرجل يغمى عليه ثم يفيقسئل اإلمام الباقر عن    [ 967  ]احلديث: 

 .(6) ويقيم يف البقية األوىلفاته، يؤذن يف 

الباقر   [ 968  ]احلديث:  لإلمام  رجل  قيل  من  أ:  شيئا  أيقيض  شهرا،  عليه  غمي 

 .(7) يقيض منها ثالثة أيام ، فقال: صالته

 

 .  1/ 291/  3( الكايف:  1)

   3/ 292/  3( الكايف:  2)
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الباقر عن    [ 969  ]احلديث:  اإلمام  السفر  سئل  الصالة وهو يف  رجل دخل وقت 

فأخر الصالة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إىل أهله فنيس حني قدم إىل أهله أن يصليها  

ن الوقت دخل وهو مسافر، كان  حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتني صالة املسافر، أل

 .(1)بغي أن يصل عند ذلكين

: إذا نيس الرجل صالة أو صالها بغري طهور وهو  اإلمام الباقرقال    [ 970  ]احلديث: 

مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، ال يزيد عىل ذلك وال ينقص، من نيس 

مسافرا كان  أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيام، وإن نيس ركعتني صىل ركعتني إذا ذكر  

 .(2)أو مقيام

عن    [ 971  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  يقىض سئل  قال:  الرجل،  يفوت  وترا    الوتر 

 .(3) أبدا

الرجل، هل يصلح له أن يصل أو يصوم  سئل اإلمام الباقر عن    [ 972  ]احلديث: 

موتاه فقال:عن بعض  إذا    ،  للميت  فهو  للميت،  ما أحب وجيعل تلك  نعم، فليصل عىل 

 .(4)جعل ذلك له

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق عن رجل صىل الصلوات وهو جنب اليوم  سئل اإلمام    [ 973  ]احلديث: 

يتطهر ويؤذن ويقيم يف أوهلن ثم يصل ويقيم    ، فقال: واليومني والثالثة ثم ذكر بعد ذلك

 .(5) ذان حتى يقيض صالتهأبعد ذلك يف كل صالة، فيصل بغري 

 

 .  351/  162/ 3التهذيب: (  1)
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: لكل صالة مكتوبة هلا نافلة ركعتني إال العرص  قال اإلمام الصادق  [ 974  ]احلديث: 

أردت  ذا  فإ  فإنه يقّدم نافلتها فتصريان قبلها، وهي الركعتان اللتان متت هبام الثامين بعد الظهر،

  التي أن تقيض شيئا من صالة مكتوبة أو غريها فال تصل شيئا حتى تبدأ فتصل قبل الفريضة  

 .(1) حْضت ركعتني نافلة هلا، ثم اقض ما شئت

الصادق:    [ 975  ]احلديث:  لإلمام  الرجل  قيل  واملغرب    األوىلتفوت  والعرص 

ال يأمن املوت فيكون قد    فإنهقال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه  ف،  اآلخرةوذكرها عند العشاء  

 .(2)وىلفاأل األوىلترك صالة فريضة يف وقت قد دخلت، ثم يقيض ما فاته، 

قال: ما غلب اهلل عليه فاهلل  فاملغمى عليه،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 976  ]احلديث: 

 .(3)أوىل بالعذر

  غمي عليه أياما مل يصل ثم أفاق، أرجل سئل اإلمام الصادق عن   [ 977  ]احلديث: 

 .(4)ال يشء عليه فقال:  ؟أيصل ما فاته

،  الرجل يغمى عليه يوما إىل الليل ثم يفيقسئل اإلمام الصادق عن    [ 978  ]احلديث: 

غمي عليه أياما ذوات عدد  أن  إ يومه هذا، ف  إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء  فقال:

 .(5)فليس عليه قضاءفليس عليه أن يقيض إال آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإال  

الصادق عن    [ 979  ]احلديث:  اإلمام  قبل  سئل  يفيق  ثم  هنارا  عليه  يغمى  الرجل 

فقال: يصل الظهر والعرص، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قىض صالة    ،غروب الشمس 

 .(6)الليل

 

 . 1086/  273/ 2( التهذيب:  1)
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الصادق  [ 980  ]احلديث:  اإلمام  ملرض  قال  من صالتك  تركته  غمي  أ: كل يشء 

 . (1) فقتعليك فيه فاقضه إذا أ

 .(2)قال: يقيض كل ما فاتهف  ، املغمى عليه سئل اإلمام الصادق عن    [ 981  ]احلديث: 

  ؟ املغمى عليه شهرا، ما يقيض من الصالةسئل اإلمام الصادق عن    [ 982  ]احلديث: 

 .(3)يقضيها كلها، إن أمر الصالة شديد فقال:

  ؟من الصالةاملغمى عليه، أيقيض ما ترك  سئل اإلمام الصادق عن    [ 983  ]احلديث: 

 .(4) فقال: أما أنا وولدي وأهل فنفعل ذلك

  ، فقال:شهرا أو أربعني ليلة املغمى عليهسئل اإلمام الصادق عن  [ 984  ]احلديث: 

 .(5) إن شئت أخربتك بام آمر به نفيس وولدي، أن تقيض كلام فاتك

فقال: يقيض صالة    ، فقال:املغمى عليهسئل اإلمام الصادق عن    [ 985  ]احلديث: 

 .(6) يوم

الرجل تكون عليه صالة يف احلْض، هل  سئل اإلمام الصادق عن  [ 986  ]احلديث: 

، فأما عىل الظهر فال، ويصل  األرض نعم، يقضيها بالليل عىل    ، فقال: يقضيها وهو مسافر

 .(7) كام يصل يف احلْض

اإلمام    [ 987  ]احلديث:    يسئل  أن  يقدر  وال  يمرض  املسافر  عن  صل  الصادق 

 .(8) يقيض إذا أقام مثل صالة املسافر بالتقصري  ، فقال:املكتوبة

 

، واالستبصار: 935/  304/  3، و:  721/  244/  4  ( التهذيب:  1)

1  /459 /1782  . 
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  األذان الرجل إذا أعاد الصالة، هل يعيد  سئل اإلمام الصادق عن    [ 988  ]احلديث: 

 .(1)نعم ، فقال: قامةواإل

الرجل يصل ركعتني من الوتر وينسى  سئل اإلمام الصادق عن    [ 989  ]احلديث: 

 .(2) يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته ، فقال: الثالثة حتى يصبح

 .(3) كان أيب ربام قىض عرشين وترا يف ليلةقال اإلمام الصادق:   [ 990  ]احلديث: 

نعم، اقض وترا   ، فقال:أقيض وترين يف ليلةقيل لإلمام الصادق:   [ 991  ]احلديث: 

 .(4) أبدا

فقال: اقضه وترا    ،الصادق عن قضاء الوتر بعد الظهرسئل اإلمام    [ 992  ]احلديث: 

 .(5)قضاءأحدمها فقال: نعم، أو ليس إنام  ؟وتران يف ليلة قيل: أبدا كام فاتك، 

الصادق:    [ 993  ]احلديث:  لإلمام  أقيضقيل  كيف  الليل،  إىل  الوتر  عن    ؟أصبح 

 .(6)مثال بمثل فقال:

فإذا   : الوتر ثالث ركعات إىل زوال الشمس، قال اإلمام الصادق  [ 994  ]احلديث: 

 .(7)زالت فأربع ركعات

سئل اإلمام الصادق عن رجل نيس من الصالة اخلمس، ال يدري    [ 995  ]احلديث: 

ت الظهر أو العرص أو العشاء كان قد  فإن كانيصل ثالثة وأربعة وركعتني،    ، فقال: أيتها هي 

 .(8)كانت املغرب والغداة فقد صىل صىل، وإن 

يرب والديه حيني    [ 996  ]احلديث:  أن  منكم  الرجل  يمنع  ما  الصادق:  اإلمام  قال 
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عنهام فيكون الذي صنع هلام وله    وميتني، يصل عنهام، ويتصدق عنهام، وحيج عنهام، ويصوم

 . (1) بربه وصلته خريا كثريا  عز وجل مثل ذلك، فيزيده اهلل 

نعم، حتى أنه يكون   ، فقال:يصل عن امليتإلمام الصادق: قيل ل  [ 997  ]احلديث: 

يف ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصالة فالن  

 .(2)أخيك

الرجل يكون عليه صالة أو صوم، هل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 998  ]احلديث: 

 .(3)ال يقضيه إال مسلم عارف ، فقال:جيوز له أن يقضيه غري عارف 

الصادق عن    [ 999  ]احلديث:  اإلمام  أو صوم،  سئل  الرجل يموت وعليه صالة 

 .(4)قال: يقضيه أوىل الناس بهف

يصل إىل امليت الدعاء والصدقة  قيل لإلمام الصادق أو الكاظم:    [ 1000  ]احلديث: 

نعم، يكون مسخوطا    فقال:،  ل: أو يعلم من يصنع ذلك بهينعم، ق  ، فقال:والصوم ونحوها 

 .(5)عليه فريَض عنه

الكاظم:    [ 1001  ]احلديث:  أو  الصادق  لإلمام  ويصل  قيل  ويعتمر  حيج  الرجل 

فيام يصنع وله أجر آخر   يؤجر ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، قال: ال بأس به، 

 . (6)خيفف عنه بعض ما هو فيه  ، فقال:ل: إن كان ال يرى ما أرى وهو ناصبي بصلة قرابته، ق

: تدخل عىل امليت يف قربه الصالة والصوم  قال اإلمام الصادق  [ 1002  ]احلديث: 

 .(7)واحلج والصدقة والرب والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت
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مي إال  أ أتصدق بصدقة منذ ماتت    إين مل قيل لإلمام الصادق:    [ 1003  ]احلديث: 

أيلحق    قيل: نعم، نصف عنك، ونصف عنها،    ، فقال: ذلك  أفرتى غري  قيل: عنها، قال: نعم،  

 . (1) نعم ، فقال: هبا 

واحلج    [ 1004  ]احلديث:  والصدقة  والصوم  الصالة  إن  الصادق:  اإلمام  قال 

ن امليت ليكون يف ضيق فيوسع عليه ويقال:  أوالعمرة وكل عمل صالح ينفع امليت حتى  

 .(2)الدينهذا بعمل ابنك فالن، وبعمل أخيك فالن أخوك يف 

الصادق  [ 1005  ]احلديث:  اإلمام  الصالة  قال  يموت    التي:  أن  قبل  دخل وقتها 

 .(3) امليت يقيض عنه أوىل الناس به

الصادق:    [ 1006  ]احلديث:  اإلمام  والعتق  قال  والصوم  احلج  امليت  عن  يقىض 

 .(4)وفعال اخلري

الصادق:    [ 1007  ]احلديث:  اإلمام  عمال  قال  ميت  عن  املؤمنني  من  عمل  من 

 . ف اهلل له أجره وينعم به امليتأضع

قال اإلمام الصادق: من عمل من املؤمنني عن ميت عمال صاحلا    [ 1008  ]احلديث: 

 .(5)أضعف اهلل أجره وينعم بذلك امليت

خباره عن لقامن عليه السالم: إذا جاء  إيف  قال اإلمام الصادق    [ 1009  ]احلديث: 

 .(6) دين فإهنا وقت الصالة فال تؤخرها ليشء، صلها واسرتح منها 

رجل فاتته صالة من صالة السفر فذكرها  قيل لإلمام الصادق:   [ 1010  ]احلديث: 

 

 .  74والذكرى:   312/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  1)

 .  74والذكرى:   312/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  2)

 .  74والذكرى:   313/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  3)

 .  75، والذكرى:  314/  88ورى، عنه يف البحار:  ( غياث سلطان ال  4)

 .  75، والذكرى:  314/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:    5)

 .  75، والذكرى:  315/  88( غياث سلطان الورى: عنه يف البحار:    6)
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يقيض ما فاته كام فاته، إن كانت صالة السفر أداها يف احلْض مثلها، وإن    ، فقال: يف احلْض

 .(1) احلْض فليقض يف السفر صالة احلْض كام فاتته كانت صالة

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 1011  ]احلديث:  اإلمام  دخل وقت  سئل  حتى  املغرب  رجل نيس 

 .(2)يصل العشاء ثم املغرب ، فقال: اآلخرةالعشاء 

عن    [ 1012  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  طلوع  سئل  بعد  فذكر  العشاء  نيس  رجل 

 .(3) يصل العشاء ثم الفجر  ، فقال:يصنع الفجر، كيف 

،  نيس الفجر حتى حْضت الظهرسئل اإلمام الكاظم عن رجل    [ 1013  ]احلديث: 

 .(4) يبدأ بالظهر ثم يصل الفجر، كذلك كل صالة بعدها صالة فقال:

أياما ثم يفيق، ما  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1014  ]احلديث:  املريض يغمى عليه 

 .(5)يقيض صالة اليوم الذي أفاق فيه ، فقال: الصالةعليه من قضاء ما ترك من 

الرجل ينسى صالة الليل فيذكر إذا قام  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 1015  ]احلديث: 

صىل الظهر قىض صالة الليل والوتر  فإذا    يبدأ بالزوال،  ، فقال:يف صالة الزوال، كيف يصنع

 .(6)ما بينه وبني العرص، أو متى ما أحب

عن  سئل    [ 1016  ]احلديث:  الكاظم  الليلاإلمام  من  الوتر  يفوته  فقال:رجل   ،  

 .(7)وترا متى ما ذكره وإن زالت الشمس يقضيه 

فقال: ما كان بعد الزوال    ، قضاء الوترسئل اإلمام الكاظم عن    [ 1017  ]احلديث: 

 

 .  7/ 435/  3( الكايف:  1)

 .  91( قرب اإلسناد:  2)

 .  91( قرب اإلسناد:  3)

 .  91( قرب اإلسناد:  4)

 .  97( قرب اإلسناد:  5)

 .  340/  180( مسائل عل بن جعفر:  6)

 . 1082/  294/ 1، واالستبصار: 657/  166/ 2( التهذيب:  7)
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 .(1)فهو شفع، ركعتني ركعتني

الكاظم عن    [ 1018  ]احلديث:  اإلمام  له أن يصوم عن  سئل  الرجل، هل يصلح 

موته بعد  أهله  إذا    ؟بعض  للميت  فهو  للميت،  ذلك  نعم، يصوم ما أحب وجيعل  فقال: 

 .(2)جعله له

الكاظم:    [ 1019  ]احلديث:  لإلمام  و قيل  األأأحج  عن  وأتصدق  حياء  صل 

بصلتك    نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر   ، فقال:موات من قرابتي وأصحايبواأل

 .(3) إياه

عن    [ 1020  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  يصوم  سئل  أو  امليت  عن  يتصدق  الرجل 

 .(4) ويصل ويعتق، قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته عىل امليت

  فقال:   ؟الصالة عىل امليت، أتلحق بهسئل اإلمام الكاظم عن    [ 1021  ]احلديث: 

 . (5)نعم

الكاظم عن    [ 1022  ]احلديث:  اإلمام  الرب  سئل  من  أعامله  جيعل  أن  يريد  الرجل 

أو يفردمها من أعامله بيشء مما يتطوع به وإن    ؟بويهواخلري أثالثا: ثلثا له، وثلثني أل  والصالة

جا فقال  ؟ميتا   واآلخرحيا  أحدمها  كان   فحسن  امليت  أما  فالئ:  احلي  وأما  الرب    ،ز،  إال 

 .(6)والصلة

 

 . 1079/  293/ 1، واالستبصار: 654/  165/ 2( التهذيب:  1)

 .  73والذكرى:   309/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  2)

 .  74والذكرى:   310/  88يف البحار: ( غياث سلطان الورى، عنه  3)

 .  74والذكرى:   312/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  4)

 .  74والذكرى:   312/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  5)

 .  74والذكرى:   312/  88( غياث سلطان الورى، عنه يف البحار:  6)
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 تعقيبات الصلوات ا ـ ما ورد حول  سابع

فضل األذكار واألدعية التي  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني  

لتؤدي الصالة دورها كامال يف هتذيب    تقال بعد الصلوات، وهي كلها مما سن رسول اهلل  

 النفس وإصالحها. 

ما ورد يف القرآن الكريم من احلث عىل الذكر الكثري، كام  وهي مجيعا تدخل ضمن  

ِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا اهللََّ ِذْكًرا َكثِرًيا﴿قال تعاىل:  َا الَّ  [ 41]األحزاب:  ﴾ َيا َأُّيه

اكِِريَن اهللََّ َكثرًِيا  ﴿  ومثلها ما ورد يف وصف املؤمنني، كام قال تعاىل:  اكَِراِت  َوالذَّ َوالذَّ

 [35]األحزاب:  ﴾َأَعدَّ اهللَُّ هَلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعظِياًم 

معقبات   عىل  املحافظني  أن  إىل  اإلشارة  سنعرضها  التي  األحاديث  يف  ورد  وهلذا 

 الصلوات يتحققون بمعاين هذه اآليات الكريمة. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  مقدار   إال   يقعد  مل سلم إذا     اهلل  رسول   كانقالت:   عائشة عن    [ 1023 ]احلديث: 

 . (1) واإلكرام اجلالل ذا  يا   تباركت  السالم، ومنك السالم، أنت  اللهم يقول: ما 

  صالته،  من   شيئا   للشيطان  أحدكم   جيعل   ال   قال:   مسعود  ابنعن    [ 1024  ]احلديث: 

 عن  ينرصف كثريا    اهلل   رسول  رأيت   لقد يمينه،  عن  إال   ينرصف ال أن  عليه  حقا   أن   يرى

  .(2)يساره

  الناس   ينرصف   حني   بالذكر  الصوت   رفع  إن   قال:   عباس  ابنعن    [ 1025  ]احلديث: 

 

 ( 852البخاري )( 2) ( 299- 298(، والرتمذي )592( مسلم )1)
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 .(1) سمعته إذا بذلك انرصفوا إذا أعلم   كنت ، اهلل  رسول عهد عىل  كان املكتوبة  من

  إال     النبي   صالة   انقضاء  نعرف   كنا   ما   قال:   عباس  ابنعن    [ 1026  ]احلديث: 

 .(2)بالتكبري

إذا سلم يستغفر اهلل ثالثا ويقول:    : كان النبي  ، قالثوبانعن      [ 1027  ]احلديث: 

 .(3)اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام

: معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر كل  قال رسول اهلل      [ 1028  ]احلديث: 

 .(4)وأربع وثالثون تكبريةصالة ثالث وثالثون تسبيحة وثالث وثالثون ُتميدة 

: من سبح يف دبر صالة الغداة مائة تسبيحة  قال رسول اهلل      [ 1029  ]احلديث: 

 .(5)وهلل مائة هتليلة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

من سبح دبر كل صالة ثالثا وثالثني وكرب   : قال رسول اهلل    [ 1030  ]احلديث: 

إله إال إله اهلل وحده ال رشيك له،  ومحد ثالثا وثالثني،  ثالثا وثالثني له  ،  وختم املائة بال 

 .(6)غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير

يقول دبر كل صالة: اللهم    : كان النبي  ، قالزيد بن أرقمعن      [ 1031  ]احلديث: 

اللهم ربنا ورب كل  ،  ربنا ورب كل يشء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك ال رشيك لك

اللهم ربنا ورب كل يشء أنا شهيد أن العباد كلهم  ،  يشء أنا شهيد أن حممدا عبدك ورسولك

من الدنيا واآلخرة  اللهم ربنا ورب كل يشء اجعلني خملصا لك وأهل يف كل ساعة ، إخوة

اهلل  ،  اسمع واستجب اهلل أكرب األكرب اللهم نور السموات واألرض،  يا ذا اجلالل واإلكرام

 

 (  583(، ومسلم )841( البخاري )1)

(، والنسائي 1002(، وأبو داود )583(، ومسلم )842( البخاري )2)

3 /67. 

( والنسائي 300(، والرتمذي )1513( وأبو داود ) 591( مسلم )3)

 (. 69ـ  68/  3)

 (.  75/ 3(، والنسائي )3412(، والرتمذي )596( مسلم )4)

 ( 79  -3/78( النسائي )5)

 (.  184/  1(، ومالك )1504(، أبو داود )597( مسلم )6)
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 .(1)حسبي اهلل ونعم الوكيل اهلل أكرب األكرب، أكرب األكرب

أن أقرأ باملعوذات دبر   : أمرين النبي  ، قالعقبة بن عامرعن     [ 1032  ]احلديث: 

 .(2)كل صالة

أحببنا أن نكون    : كنا إذا صلينا خلف النبي  ، قالالرباءعن      [ 1033 ]احلديث: 

 .(3)فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، عن يمينه يقبل علينا بوجهه 

  : كان يقول عند انرصافه من الصالة  صهيب أن النبي  عن      [ 1034  ]احلديث: 

 .(4)اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب

: من قال يف دبر صالة الفجر وهو ثان رجليه  قال رسول اهلل      [ 1035  ]احلديث: 

قبل أن يتكلم: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل  

ورفع له عرش  ،  كتب اهلل له عرش حسنات وحما عنه عرش سيئات ،  مراتكل يشء قدير عرش  

ومل ينبغ لذنب  ،  وحرس من الشيطان،  درجات وكان يومه ذلك كله يف حرز من كل مكروه

 .(5) أن يدركه يف ذلك اليوم إال الرشك باهلل

كان يقول يف دبر الفجر: اللهم إين    أن النبي    ، أم سلمةعن      [ 1036  ]احلديث: 

 . (6)أسألك علام نافعا وعمال متقبال ورزقا طيبا 

إذا انرصفت من صالة املغرب فقل: اللهم    :قال رسول اهلل    [ 1037 ]احلديث: 

فإنك إذا قلت ذلك ثم مت يف ليلتك كتب  ،  أجرين من النار سبع مرات قبل أن تكلم أحدا

منها  إن مت من يومك كتب لك جوار  وإذا صليت  ،  لك جوار  فإنك  ذلك  فقل  الصبح 

 

 ( 1508( أبو داود )1)

 ( 68/ 3(، والنسائي ) 4/155(، وأمحد )1523( أبو داود )2)

 (. 709( مسلم )3)

 ( 73/ 3( النسائي )4)

 ( 3474)( الرتمذي 5)

 (.  318/  6( أمحد )6)
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 .(1)منها 

: من قال: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له  قال رسول اهلل      [ 1038  ]احلديث: 

بعث اهلل  ،  امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير عرش مرات عىل إثر املغرب

وحما  ،  هبا عرش حسنات موجباتوكتب له  ،  له مسلحة حيفظونه من الشيطان حتى يصبح

 .(2)وكانت له بعدل عرش رقبات مؤمنات، عنه عرش سيئات موبقات

: من قرأ آية الكريس دبر كل صالة مكتوبة مل  قال رسول اهلل      [ 1039  ]احلديث: 

 .(3)يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت

املكتوبة كان  : من قرأ آية الكريس دبر الصالة  قال رسول اهلل      [ 1040  ]احلديث: 

 .(4)يف ذمة اهلل إىل الصالة األخرى

النبي    ،أنس عن      [ 1041  ]احلديث:  اجعل خري    أن  اللهم  قال:  إذا سلم  كان 

 .(5)اللهم اجعل خري أيامي يوم لقاك، اللهم اجعل خواتم عمل رضوانك، عمري آخره 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

بن آدم، اذكرين بعد  ا: قال اهلل عّز وجّل: يا  قال رسول اهلل    [ 1042  ]احلديث: 

 .(6)الفجر ساعة، واذكرين بعد العرص ساعة أكفك ما أمّهك

اهلل  قال    [ 1043  ]احلديث:  دعوة  رسول  أثرها  يف  فله  مكتوبة  هلل  أّدى  من   :

 .(7)مستجابة

 

 ( 5079( أبو داود )1)

 ( 420/   5(، وأمحد )3534( الرتمذي )2)

 (  8068( الطرباين يف األوسط )3)

 (  2733)"( الطرباين يف الكبري4)

 ( 9411( الطرباين يف األوسط )5)

 .  536/ 138/ 2( التهذيب:  6)

 .  58( عدة الداعي:  7)
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اهلل    [ 1044  ]احلديث:  رسول  فله  قال  فريضة  أّدى  من  دعوة  :  اهلل  عند 

 .(1)مستجابة

: ال يزال الشيطان ذعرًا من املؤمن ما حافظ  قال رسول اهلل    [ 1045  ]احلديث: 

 .(2)ضيّعهّن َتّرأ عليه وأوقعه يف العظائمفإذا  عىل الصلوات اخلمس

قال ألصحابه ذات يوم:   إّن رسول اهلل    اإلمام الصادق: قال   [ 1046  ]احلديث: 

يبلغ   أترونه  ثّم وضعتم بعضه عىل بعض،  الثياب واآلنية  ما عندكم من  لو مجعتم  أرأيتم 

سبحان اهلل  :  ، فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صالتهقالوا: ال، يا رسول اهلل    ؟ السامء

أكرب واهلل  اهلل  إالّ  إله  وال  هلل  وال  ، واحلمد  اهلدم  يدفعن  وهّن  مّرة،  واحلرق،  ثالثني  غرق 

 .(3) نزلت عىل العبد يف ذلك اليوم  التيوالرتّدي يف البئر، وأكل السبع، وميتة السوء، والبلية  

اهلل    [ 1047  ]احلديث:  أيامقال رسول  الذي    :  امرىء مسلم جلس يف مصاّله 

اهلل، وغفر له،    بيت صىّل فيه الفجر يذكر اهلل حتى تطلع الشمس كان له من األجر كحاج  

ه حتى تكون ساعة ُتّل فيها الصالة فصىّل ركعتني أو أربعًا غفر له ما سلف،  فإن جلس في

 .(4) وكان له من األجر كحاّج بيت اهلل

: من جلس يف مصاّله من صالة الفجر إىل  قال رسول اهلل    [ 1048  ]احلديث: 

 .(5) اهلل من النار طلوع الشمس سرته

، فقال: يا رسول  رسول اهلل  : أتى رجل إىل  اإلمام الباقرقال    [ 1049 ]احلديث: 

تقول يف دبر كّل صالة: اللهّم اهدين    فقال:.. اهلل، عّلمني كالمًا ينفعني اهلل به، وخّفف علّ 

 

 .  209/ 2( اماِل الطويس:  1)

 . 9/ 84( صحيفة اإلمام الرضا:   2)

 .  406/ 107/ 2( التهذيب:  3)

 . 1321/ 350/ 1، واالستبصار: 2535/ 138/ 2( التهذيب:  4)

 .  542/ 139/ 2( التهذيب:  5)
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من عندك، وأفض عّل من فضلك، وانرش عّل من رمحتك، وأنزل عّل من بركاتك، ثّم قال  

مل يدعها متعّمدًا فتح اهلل له ثامنية أبواب من  : أما إّنه إن واىف هبا يوم القيامة  رسول اهلل  

 .(1) أبواب اجلنّة يدخل من أُّّيا شاء 

اهلل    [ 1050  ]احلديث:  رسول  أصحابه  قال  بعض  آية  يويص  بتالوة  عليك   :

 .(2) الكريس يف دبر صالة املكتوبة، فإّنه ال حيافظ عليها إالّ نبي أو صّديق أو شهيد

يا رسول اهلل، عّلمني كالمًا    فقال:  جاء رجل إىل رسول اهلل    [ 1051 ]احلديث: 

ينفعني اهلل به وخّفف عل، فقال: إذا صّليت الصبح فقل عرش مرات: سبحان اهلل العظيم  

وبحمده، وال حول وال قّوة إالّ باهلل العل العظيم، فإّن اهلل يعافيك بذلك من العمى واجلنون  

 .(3)واجلذام والفقر واهلرم

: من صىّل الغداة فقال قبل أن ينقض ركبتيه  قال رسول اهلل    [ 1052  حلديث: ]ا 

عرش مّرات: ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي ويميت، ويميت  

وحييي، وهو حّي ال يموت، بيده اخلري، وهو عىل كّل يشء قدير، ويف املغرب مثلها، مل يلق  

 .(4)فضل من عمله إالّ من جاء بمثل عملهاهلل عّز وجّل عبد بعمل أ

اهلل    [ 1053  ]احلديث:  رسول  عّجت  قال  ما  وجّل    األرض:  عّز  رهّبا  إىل 

النوم عليها قبل   أو  أو اغتسال من زنا،  كعجيجها من ثالثة: من دم حرام يسفك عليها، 

 .(5)طلوع الشمس

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 

 .  404/ 106/ 2( التهذيب:  1)

 .  56( قرب اإلسناد:  2)

 .  404/ 106/ 2( التهذيب:  3)

 . 2/ 376/  2( الكايف:  4)

 .  141/160( اخلصال:  5)
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السمع  قال اإلمام عل:    [ 1054  ]احلديث:  ، واجلنة،  رسول اهلل  :  أربعة أعطي 

، وليسأل اهلل  رسول اهلل  فرغ العبد من صالته فليصّل عىل  فإذا    والنار، واحلور العني،

رسول  اجلنة، وليستجر باهلل من النار، وليسأل اهلل أن يزّوجه احلور العني، فإّنه من صىّل عىل  

 اجلنّة قالت اجلّنة: يا رّب، أعط عبدك ما سأل، ومن  رفعت دعوته، ومن سأل اهلل   اهلل  

استجار باهلل من النار قالت النار: يا رّب، أجر عبدك ممّا استجارك منه، ومن سأل احلور  

 .(1)العني قلن: يا رّب، أعط عبدك ما سأل

: من أراد أن يكتال باملكيال األوىف فليكن آخر  اإلمام عل قال    [ 1055  ]احلديث: 

سبحان رّبك رّب العّزة عاّم يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رّب العاملني، فإّن  قوله:  

 .(2)له من كّل مسلم حسنة

أحد عرش مّرة يف دبر   (قل هو اهلل أحد) من قرأ  قال اإلمام عل:   [ 1056  ]احلديث: 

 .(3)الفجر مل يتبعه يف ذلك اليوم ذنب، وإن رغم أنف الشيطان

  : يقول إذا فرغ من الزوال   اإلمام عل كان    مام الصادق:قال اإل  [ 1057  ]احلديث: 

اللهّم إيّن أتقّرب إليك بجودك وكرمك، وأتقّرب إليك بمحّمد عبدك ورسولك، وأتقّرب  

إليك بمالئكتك املقّربني، وأنبيائك املرسلني وبك، اللهّم أنت الغني عنّي ويب الفاقة إليك،  

، وسرتت عّل ذنويب، فاقض اليوم حاجتي، وال  أنت الغني وأنا الفقري إليك، أقلتني عثريت

فيقول ساجدًا  خيّر  ثّم  يسعني،  وجودك  عفوك  بل  منّي  تعلم  ما  بقبيح  أهل    :تعّذبني  يا 

اقلبني    ّمي ومن مجيع اخلالئق،أُ التقوى، يا أهل املغفرة، يا بّر يا رحيم، أنت أبّر يب من أيب و

 .(4)فت أنواع البالء عنّيبقضاء حاجتي جمابًا دعائي، مرحومًا صويت، قد كش 

 

 . 152( عدة الداعي:  1)

 . 213/954/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  8/ 157( ثواب األعامل:  3)

 . 1/ 396/  2( الكايف:  4)
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: من أحّب أن خيرج من الدنيا وقد ختّلص من  اإلمام عل قال    [ 1058  ]احلديث: 

دبر   يف  فليقل  بمظلمة،  أحد  يطلبه  وال  فيه،  كدر  ال  الذي  الذهب  يتخّلص  كام  الذنوب 

اثنتي عرشة مّرة، ثّم يبسط  )سورة اإلخالص( اخلمس نسبة الرب تبارك وتعاىل  الصلوات

املبارك، وأسألك   الطاهر  الطهر  املخزون  املكنون  باسمك  أسألك  إيّن  اللهم  فيقول:  يديه 

يا   العطايا،  يا واهب  القديم، أن تصّل عىل حمّمد وآل حمّمد،  العظيم، وسلطانك  باسمك 

ّمد، وأن تعتق  مطلق األسارى، يا فّكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصّل عىل حمّمد وآل حم

رقبتي من النار، وأن خترجني من الدنيا آمنًا، وتدخلني اجلنّة ساملًا، وأن َتعل دعائي أّوله  

 . (1) فالحًا، وأوسطه نجاحًا، وآخره صالحًا، إّنك أنت عاّلم الغيوب

أن    [ 1059  ]احلديث:  الصادق،  اإلمام  عل عن  من    اإلمام  أحدكم  فرغ  إذا  قال: 

: يا أمري املؤمنني، أليس اهلل  أالسامء ولينصب يف الدعاء، فقال ابن سبالصالة فلريفع يديه إىل  

  ﴿:  فقال: أما تقرأ  ؟بىل، قال: فلم يرفع يديه إىل السامء  فقال:  ؟كانغني عن امل
ِ
اَمء َويِف السَّ

فمن أين يطلب الرزق إالّ من موضعه، وموضع الرزق    [ 22]الذاريات:    ُتوَعُدوَن﴾ ِرْزُقُكْم َوَما  

 .(2) وما وعد اهلل السامء

 .(3)اإلمام عل: إذا انفتلت من الصالة فانفتل عن يمينكقال   [ 1060  ]احلديث: 

 احلسن: اإلمام  ما ورد عن  

احلسن: من صىّل فجلس يف مصاّله إىل طلوع الشمس  قال اإلمام    [ 1061  ]احلديث: 

 .(4)كان له سرتًا من النار

احلسن يقعد يف جملسه  اإلمام  رأيت    : عن عمري بن ميمون قال   [ 1062  ]احلديث: 

 

 . 212/949/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 1315/ 322/ 2( التهذيب:  2)

 .  630( اخلصال:  3)

 . 1310/ 321/ 2( التهذيب:  4)
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من    : يقول  سمعت رسول اهلل    :حني يصّل الفجر حتى تطلع الشمس، وسمعته يقول 

ثّم جلس يف جملسه يذكر اهلل حتى تطلع الشمس سرته اهلل من النار، سرته اهلل    صىّل الفجر 

 .(1)من النار، سرته اهلل من النار

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

ال تنامّن قبل طلوع الشمس، فإيّن أكرهها  قال اإلمام السجاد:    [ 1063  ]احلديث: 

 .(2)لك، إن اهلل يقّسم يف ذلك الوقت أرزاق العباد

 الباقر: اإلمام  عن    ما ورد 

َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب ﴿:  يف قول اهلل تبارك وتعاىل   قال اإلمام الباقر  [ 1064  ]احلديث: 

: إذا قضيت الصالة بعد أن تسّلم وأنت جالس فانصب يف  [ 8-7]الرشح:    ﴾ َوإِىَل َربَِّك َفاْرَغْب 

اهلل عّز وجّل أن يتقّبلها  فرغت من الدعاء فارغب إىل  فإذا    الدعاء من أمر الدنيا واآلخرة، 

 .(3)منك

الباقر:    [ 1065  ]احلديث:  اإلمام  دبر  قال  الدعاء  من  أفضل  املكتوبة  دبر  الدعاء 

 .(4)التطّوع، كفضل املكتوبة عىل التطّوع

الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصالة تنّفاًل،  قال اإلمام الباقر:   [ 1066  ]احلديث: 

 .(5) وبذلك جرت السنّة

فقال: ما علمت شيئًا موّظفًا غري    ،الباقر عن التسبيحسئل اإلمام    [ 1067  ]احلديث: 

 .(6) تسبيح فاطمة، وعرش مرات بعد الفجر

 

 .  616( اخلصال:  1)

 .  9/ 363( بصائر الدرجات:  2)

 . 5( قرب االسناد:  3)

 .  392/ 104/ 2( التهذيب:  4)

 . 216/962/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  34/ 388/  2( الكايف:  6)
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(  )بنت رسول اهلل  قال اإلمام الباقر: من سّبح تسبيح فاطمة  [ 1068  ]احلديث: 

وترض  الشيطان،  وتطرد  امليزان،  يف  وألف  باللسان،  مائة  وهي  له،  غفر  استغفر    ثّم 

 . (1) الرمحن

ما عبد اهلل بيشء من التحميد أفضل من تسبيح  قال اإلمام الباقر:    [ 1069  ]احلديث: 

 .(2) فاطمة ، ولو كان يشء أفضل منه لنحله رسول اهلل ()بنت رسول اهلل فاطمة 

وما    قيل:قال اإلمام الباقر: عليكم باملوجبتني يف دبر كّل صالة،    [ 1070  ]احلديث: 

 .(3)تسأل اهلل اجلنّة، وتعوذ باهلل من النار ، فقال: املوجبتان

الباقر   [ 1071  ]احلديث:  اإلمام  أن  قال  الفريضة  بعد  الدعاء  جيزيك من  ما  أقّل   :

كّل  به علمك، وأعوذ بك من  أحاط  إيّن أسألك من كّل خري  اللهم  به    تقول:  أحاط  رّش 

الدنيا وعذاب   كّلها، وأعوذ بك من خزي  أموري  أسألك عافيتك يف  إيّن  اللهم  علمك، 

 .(4)اآلخرة

الباقر  [ 1072  ]احلديث:  : من قال يف دبر صالة الفريضة قبل أن يثني  قال اإلمام 

إليه، ثالث  رجليه: أستغفر اهلل الذي ال إله إالّ هو احلّي القيوم ذا اجلالل واالكرام وأتوب  

 .(5) مّرات غفر اهلل له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

  فقال: ما علمت شيئًا موّظفًا غري  ،الباقر عن التسبيحسئل اإلمام    [ 1073  ]احلديث: 

، وعرش مّرات بعد الغداة تقول: ال إله إالّ اهلل وحده ال  ()بنت رسول اهلل  تسبيح فاطمة  

يميت، ويميت وحييي، بيده اخلري وهو عىل كّل يشء  رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي و

 

 .  2/ 196( ثواب األعامل:  1)

 . 398/ 105/ 2، والتهذيب: 14/ 343/  3( الكايف:  2)
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 .(1) قدير

الباقر   [ 1074  ]احلديث:  اإلمام  يقوم  قال  أن  الليل  انتصف  إذا  أحدكم  عىل  إّنام   :

فيصّل صالته مجلة واحدة ثالث عرشة ركعة، ثّم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن  

 .(2)شاء ذهب حيث شاء

فقال: إّن الرزق يبسط    ، النوم بعد الغداةعن  سئل اإلمام الباقر    [ 1075  ]احلديث: 

 .(3)تلك الساعة، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة

إبليس إنام يبّث جنود الليل من حني تغيب    : إنّ قال اإلمام الباقر  [ 1076  ]احلديث: 

الشمس،   إىل مطلع  الفجر  يطلع  النهار من حني  ويبّث جنود  الشفق،  مغيب  إىل  الشمس 

كان يقول: أكثروا ذكر اهلل عّز وجّل يف هاتني الساعتني، وتعّوذوا باهلل    وذكر أّن نبي اهلل  

هاتني   يف  صغاركم  وعّوذوا  وجنوده،  إبليس  رّش  من  وجّل  ساعتا  عّز  فإهّنام  الساعتني، 

 .(4)غفلة

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

مواطن: يف الوتر،    أربعةيستجاب الدعاء يف  قال اإلمام الصادق:    [ 1077  ]احلديث: 

 .(5) وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد املغرب

الصادق:    [ 1078  ]احلديث:  اإلمام  صىّل  قال  ثّم  الوضوء،  فأحسن  توّضأ  من 

ثّم جلس فأثنى عىل اهلل وصىّل عىل رسول اهلل   ثّم  ركعتني فأتّم ركوعها وسجودها،   ،

 .(6)سأل اهلل حاجته فقد طلب اخلري يف مظاّنه، ومن طلب اخلري يف مظّانه مل خيب

 

 .  25/ 345/  3( الكايف:  1)
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: التعقيب أبلغ يف طلب الرزق من الْضب  قال اإلمام الصادق  [ 1079 ]احلديث: 

 ( 1) (يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصالة) يف البالد 

 .(2) : ما عالج الناس شيئًا أشّد من التعقيبقال اإلمام الصادق  [ 1080  ]احلديث: 

خرى  أُ : من صىّل صالة فريضة وعّقب إىل  قال اإلمام الصادق  [ 1081  ]احلديث: 

 .(3)يكرم ضيفهفهو ضيف اهلل، وحّق عىل اهلل أن 

: إّن اهلل فرض عليكم الصلوات اخلمس يف  قال اإلمام الصادق  [ 1082 ]احلديث: 

 .(4)أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء يف أدبار الصلوات

: إّن اهلل فرض الصلوات يف أحّب األوقات  قال اإلمام الصادق  [ 1083  ]احلديث: 

 .(5)فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم

: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض اهلل  م الصادققال اإلما   [ 1084  ]احلديث: 

 .(6) إالّ كان له عند أدائها دعوة مستجابة

ينبغي لإلمام أن جيلس حّتى يتّم كّل من  قال اإلمام الصادق  [ 1085  ]احلديث:   :

 .(7) خلفه صالهتم

ينبغي لإلمام أن يتنّفل إذا سّلم حّتى يتّم    : القال اإلمام الصادق  [ 1086  ]احلديث: 

 .(8)خلفه الصالةمن 

الصادق  [ 1087  ]احلديث:  اإلمام  بعد  قال  يقعد  أن  فعليه  قومًا  أّم  رجل  أّيام   :

التسليم، وال خيرج من ذلك املوضع حّتى يتّم الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ صالهتم، ذلك  
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بالصالة   مسبوق  فيهم  ليس  أن  علم  فإن  فيهم مسبوقًا،  أّن  علم  إذا  واجب  إمام  كّل  عىل 

 .(1)شاءفليذهب حيث 

الصادق:    [ 1088  ]احلديث:  اإلمام  تسّلم  قال  بعدما  فاقعد  بقوم  صّليت  إذا 

 .(2)هنيئة

عن    [ 1089  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يف  سئل  قوم  فيدخل  بقوم  يصّل  الرجل 

فرغ من صالته وسّلم، أجيوز له وهو  فإذا    صالته بقدر ما قد صىّل ركعة أو أكثر من ذلك

 .(3) نعم فقال: ؟ يفرغ من دخل يف صالتهإمام أن يقوم من موضعه قبل أن 

الرجل يؤّم يف الصالة، هل ينبغي له أن  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1090  ]احلديث: 

التسليم  بعد  بأصحابه  رجل    ؟يعّقب  يعّقب  وال  حلاجته  شاء  من  ويذهب  يسّبح  فقال: 

 .(4)لتعقيب اإلمام

الفريضة عىل الدعاء  إّن فضل الدعاء بعد  قال اإلمام الصادق:    [ 1091  ]احلديث: 

 .(5) بعد النافلة كفضل الفريضة عىل النافلة

يصّل حتى أصبح  أحدمها  رجلني قام  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1092  ]احلديث: 

 .(6) الدعاء أفضل ، فقال:واآلخر جالس يدعو، أُّيام أفضل

الصادق:    [ 1093  ]احلديث:  افتتحا الصالة يف ساعة واحدة،  قيل لإلمام  رجالن 

القرآن فكانت تالوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تالوته،  فتال هذا  

إيّن قد علمت    قيل: كّل فيه فضل، كّل حسن،    ، فقال:ثّم انرصفا يف ساعة واحدة، أُّّيام أفضل
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اهلل عّز وجّل  أما سمعت قول  أفضل،  الدعاء  فقال:  فيه فضل،  وأّن كالًّ  :  أّن كالًّ حسن، 

َربه ﴿ َجَهنََّم  َوَقاَل  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَديِت  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ ِذيَن  الَّ إِنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  ُكُم 

هي  [ 60]غافر:    َداِخِريَن﴾  أليست  أفضل،  واهلل  هي  أفضل،  واهلل  هي  العبادة،  واهلل  هي   ،

 أشّدهّن، هي  هي واهلل   ؟العبادة، هي واهلل العبادة، هي واهلل العبادة، أليست هي أشّدهنّ 

 .(1)واهلل أشّدهنّ 

الصادق:    [ 1094  ]احلديث:  )بنت رسول اهلل  من سّبح تسبيح فاطمة  قال اإلمام 

) (2)قبل أن يثني رجله من صالة الفريضة غفر اهلل له، ويبدأ بالتكبري. 

: من سّبح اهلل يف دبر الفريضة تسبيح فاطمة  قال اإلمام الصادق [ 1095  ]احلديث: 

 .(3) وأتبعها بال إله إالّ اهلل مّرة غفر لهاملائة مّرة 

أصحابه:  [ 1096  ]احلديث:  بعض  يويص  الصادق  اإلمام  صبياننا   قال  نأمر  إّنا 

فاطمة اهلل    بتسبيح  رسول  عبد    ()بنت  يلزمه  مل  فإّنه  فالزمه،  بالصالة،  نأمرهم  كام 

 .(4)فشقي

الصادق  [ 1097  ]احلديث:  اهلل    )بنت رسول: من سّبح تسبيح فاطمة  قال اإلمام 

)  ً(5)فقد ذكر اهلل ذكرًا كثريا. 

يف كّل   ()بنت رسول اهلل تسبيح فاطمة  قال اإلمام الصادق:   [ 1098  ]احلديث: 

 .(6)يوم يف دبر كّل صالة أحّب إِّل من صالة ألف ركعة يف كّل يوم

  (؟ )بنت رسول اهلل  تسبيح فاطمة    سئل اإلمام الصادق عن  [ 1099  ]احلديث: 
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فقال: اهلل أكرب، حتى أحص أربعًا وثالثني مّرة، ثّم قال: احلمد هلل، حتى بلغ سبعًا وستني،  

 .(1)ثّم قال: سبحان اهلل، حتى بلغ مائة، حيصيها بيده مجلة واحدة

،  ()بنت رسول اهلل  سّبح تسبيح فاطمة  قال اإلمام الصادق:   [ 1100 ]احلديث: 

سبحان اهلل ثالثًا وثالثني مّرة، واحلمد هلل ثالثًا وثالثني  وهو: اهلل أكرب أربعًا وثالثني مّرة، و

 .(2)إّياها  مّرة، فواهلل لو كان يشء أفضل منه لعّلمه رسول اهلل 

الصادق:    [ 1101  ]احلديث:  لإلمام  التسليم ثالثًا  قيل  بعد  املصّل  يكرّب  عّلة  ألّي 

يديه هبا  ألّن    ؟ يرفع  اهلل  فقال:  احلجر    رسول  عند  الظهر  بأصحابه  صىل  مّكة  فتح  ملّا 

ال إله إالّ اهلل وحده وحده، أنجز وعده، ونرص  :  األسود، فلاّم سّلم رفع يديه وكرّب ثالثًا وقال

وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل    لك عبده، وأعز جنده، وغلب األحزاب وحده، فله امل

ثم أقبل عىل أصحابه فقال: ال تدعوا هذا التكبري وهذا القول يف دبر كّل صالة   (يشء قدير 

مكتوبة، فإّن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أّدى ما جيب عليه من شكر  

 .(3)وجنده اإلسالم اهلل تعاىل عىل تقوية 

مكتوبة ثّم سّبح يف دبرها    : من صىل صالةاإلمام الصادق  قال   [ 1102  ]احلديث: 

 .(4)ثالثني مّرة مل يبق يشء من الذنوب عىل بدنه إالّ تناثر

سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إالّ  :  من قالقال اإلمام الصادق:  [ 1103 ]احلديث: 

رجليه ثم سأل اهلل أعطي ما  كّل صالة فريضة قبل أن يثني    أربعني مّرة يف دبر  (اهلل واهلل أكرب 

 .(5) سأل
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الصادق:    [ 1104  ]احلديث:  لإلمام  أكون  قيل  أن  وأحّب  احلاجة  يف  أخرج  إيّن 

 .(1) فقال: إن كنت عىل وضوء فأنت معّقب ؟معّقباً 

 .(2) املؤمن معّقب ما دام عىل وضوئهقال اإلمام الصادق:   [ 1105  ]احلديث: 

التعقيب  قال    [ 1106  ]احلديث:  يف  الغداة  صالة  بعد  اجللوس  الصادق:  اإلمام 

 .(3)األرضوالدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ يف طلب الرزق من الْضب يف 

الصادق:    [ 1107  ]احلديث:  اإلمام  الفجر قال  صالة  دبر  يف  الرجل  إىل    جللوس 

 .(4) طلوع الشمس أنفذ يف طلب الرزق من ركوب البحر

،  رسول اهلل  اعطوا سمع اخلالئق:    أربعة   : قال اإلمام الصادق  [ 1108  ]احلديث: 

أو يسّلم عليه إالّ بلغه    رسول اهلل  من عبد يصّل عىل    وحور العني، واجلنة، والنار، فام

ذلك وسمعه، وما من أحد قال: اللهم زّوجني من احلور العني إالّ سمعنه وقلن: يا رّبنا،  

قول: اللهم أدخلني اجلنّة إالّ قالت اجلنّة:  إّن فالنًا قد خطبنا إليك فزّوجنا منه، وما من أحد ي

 .(5)اللهّم أسكنه يّف، وما من أحد يستجري باهلل من النار إالّ قالت النار: يا رّب أجره مني

الصادق:    [ 1109  ]احلديث:  املؤمن يف الصالة بعث اهلل احلور  قال اإلمام  إذا قام 

 .(6)انرصفن متعجبات  منهّن شيئاً انرصف ومل يسأل اهلل فإذا  العني حّتى حيدقن به، 

: لو أّن حوراء من حور اجلنّة أرشفت عىل  قال اإلمام الصادق  [ 1110  ]احلديث: 

أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها الفتتن هبا أهل الدنيا، وإّن املصّل ليصّل فإن مل يسأل  

 .(7)!؟رّبه أن يزّوجه من احلور العني قلن: ما أزهد هذا فينا 
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عيذ نفيس وما  أُ ال تدع يف دبر كّل صالة:  قال اإلمام الصادق:    [ 1111  ]احلديث: 

عيذ نفيس وما رزقني ريّب برّب الفلق، حتى  أُ رزقني ريّب باهلل الواحد الصمد، حتى ختتمها، و 

 .(1) ختتمها، وأعيذ نفيس وما رزقني ريّب برّب الناس، حتى ختتمها 

: من قال هذه الكلامت عند كّل صالة مكتوبة  قال اإلمام الصادق  [ 1112  ]احلديث: 

حفظ يف نفسه وداره وماله وولده: أجري نفيس وماِل وولدي وأهل وداري وكّل ما هو منّي  

باهلل الواحد األحد الصمد، إىل آخرها، وأجري نفيس وماِل وولدي وكّل ما هو منّي برّب  

 .(2)ا، وآية الكريس إىل آخرها الفلق من رّش ما خلق، إىل آخرها، وبرّب الناس، إىل آخره

الصادق:    [ 1113  ]احلديث:  اإلمام  إيّن  قال  اللهم  فقل:  صالتك  من  فرغت  إذا 

أدينك بطاعتك وواليتك، ووالية رسولك، ووالية األئمة من أّوهلم إىل آخرهم، ثّم قل:  

ىل  اللّهم إيّن أدينك بطاعتك وواليتهم، والرضا بام فّضلتهم به، غري متكرّب وال مستكرب، ع

معنى ما أنزلت يف كتابك عىل حدود ما أتانا فيه، وما مل يأتنا، مؤمن مقّر مسلم بذلك، راض  

بام رضيت به يا رّب، أريد به وجهك والدار اآلخرة، مرهوبًا ومرغوبًا إليك فيه، فأحيني ما  

ي  أحييتني عىل ذلك، وأمتني إذا أمّتني عىل ذلك، وابعثني إذا بعثتني عىل ذلك، وإن كان منّ

تقصري فيام مىض فإيّن أتوب إليك منه، وأرغب إليك فيام عندك، وأسألك أن تعصمني من  

معاصيك، وال تكلني إىل نفيس طرفة عني أبدًا ما أحييتني، ال أقّل من ذلك وال أكثر، إّن 

النفس ألّمارة بالسوء إالّ ما رمحت يا أرحم الرامحني، وأسألك أن تعصمني بطاعتك حّتى  

ها وأنت عنّي راض، وأن ختتم ِل بالسعادة، وال ُتّولني عنها أبدًا، وال قّوة إالّ  تتوّفاين علي

 .(3) بك
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الصادق:    [ 1114  ]احلديث:  اإلمام  السجن    جربيل جاء  قال  يف  وهو  يوسف  إىل 

كّل صالة: اللهم اجعل ِل من أمري فرجًا وخمرجًا، وارزقني    فقال له: يا يوسف، قل يف دبر

 .(1) أحتسبمن حيث أحتسب ومن حيث ال 

: قل بعد التسليم: اهلل أكرب، ال إله إالّ اهلل،  قال اإلمام الصادق  [ 1115  ]احلديث: 

حّي ال يموت، بيده اخلري، وهو    وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي ويميت وهو 

عىل كّل يشء قدير، ال إله إالّ اهلل وحده، صدق وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده،  

 .(2) اللهّم اهدين ملا اختلف فيه من احلّق بإذنك إّنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

تزول  من قال بعد فراغه من الصالة قبل أن  قال اإلمام الصادق:    [ 1116  ]احلديث: 

ركبته: أشهد أن ال إله إالّ اهلل، وحده ال رشيك له، إهلًا واحدًا أحدًا صمدًا، مل يّتخذ صاحبًة  

وال ولدا، عرش مّرات حما اهلل عنه أربعني ألف ألف سيئة، وكتب له أربعني ألف ألف حسنة،  

ائة مرة،  أما أنا فال تزول ركبتي حتى أقوهلا م..  وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عرشة مّرة 

 .(3) وأّما أنتم فقولوها عرش مّرات

من قال عرش مّرات قبل أن تطلع الشمس  قال اإلمام الصادق:    [ 1117  ]احلديث: 

وقبل غروهبا: ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي ويميت، ويميت  

كّفارة لذنوبه ذلك  وحييي، وهو حّي ال يموت، بيده اخلري وهو عىل كّل يشء قدير، كانت  

 .(4) اليوم

من قال: ما شاء اهلل كان، ال حول وال قّوة  قال اإلمام الصادق:   [ 1118  ]احلديث: 
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 . (1) إالّ باهلل العّل العظيم، مائة مّرة حني يصّل الفجر مل ير يومه ذلك شيئًا يكرهه

اهلل به  عّلمك شيئًا يقي  أُ : أال  اإلمام الصادق لبعض أصحابهقال    [ 1119  ]احلديث: 

بىل، قال: قل بعد الفجر: اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد، مائة    ، قيل: وجهك من حّر جهنّم

 .(2)مّرة، يقي اهلل هبا وجهك من حّر جهنّم

من استغفر اهلل بعد صالة العرص سبعني  قال اإلمام الصادق:    [ 1120  ]احلديث: 

 .(3) مّرة غفر اهلل له سبعامئة ذنب

الصادق   [ 1121  ]احلديث:  اإلمام  مّرات:  قال  ثالث  املغرب  صىّل  إذا  قال  من   :

 .(4)يشاء غريه، أعطي خريًا كثرياً  يفعل ما  احلمد هلل الذي يفعل ما يشاء وال

: إذا صّليت املغرب والغداة فقل: بسم اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 1122  ]احلديث: 

سبع مّرات، فإّنه من قاهلا مل يصبه  الرمحن الرحيم، ال حول وال قّوة إالّ باهلل العّل العظيم،  

 .(5) جذام وال برص وال جنون، وال سبعون نوعًا من أنواع البالء 

فأمّر يدك عىل جبهتك    إذا صّليت املغرب قال اإلمام الصادق:    [ 1123  ]احلديث: 

وقل: بسم اهلل الذي ال إله إالّ هو، عامل الغيب والشهادة، الرمحن الرحيم، اللهّم اذهب عنّي  

 .(6)اهلّم واحلزن، ثالث مّرات

عّلمك  أُ كثريًا ما اشتكي عيني، فقال: أال  قيل لإلمام الصادق:    [ 1124  ]احلديث: 

عينيك لوجع  وبالغًا  وآخرتك  لدنياك  ودبر    قيل:  ؟دعاء  الفجر  دبر  يف  تقول  قال:  بىل، 

جعل  املغرب: اللهم إيّن أسألك بحق حمّمد وآل حمّمد عليك، صّل عىل حمّمد وآل حمّمد، وا
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يف عمل، والسالمة يف    اإلخالصالنور يف برصي، والبصرية يف ديني، واليقني يف قلبي، و

 .(1)نفيس، والسعة يف رزقي، والشكر لك أبدًا ما أبقيتني

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدع  قال اإلمام الصادق:    [ 1125  ]احلديث: 

 .(2)قرأها مجع اهلل له خري الدنيا واآلخرةأن يقرأ يف دبر الفريضة بقل هو اهلل أحد، فإّن من 

من صىّل املغرب ثّم عّقب ومل يتكّلم حتى  قال اإلمام الصادق:    [ 1126  ]احلديث: 

 .(3) يصّل ركعتني كتبتا له يف عّليني، فإن صىّل أربعًا كتبت له حجة مربورة

ما   [ 1127  ]احلديث:  الصادق:  لإلمام  بعد    قيل  يميني  عىل  اضطجعت  إذا  أقول 

نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا  ﴿يف آخر آل عمران إىل    التيفقال: اقرأ اخلمس آيات    ؟ ركعتي الفجر َربَّ

ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل خُتْلُِف املِْيَعادَ  وقل: استمسكت    ،[ 194]آل عمران:    ﴾َعىَل ُرُسلَِك َواَل خُتْ

هلا، واعتصمت بحبل اهلل املتني، وأعوذ باهلل من رّش فسقة    ال انفصام  التيقى بعروة اهلل الوث 

العرب والعجم، آمنت باهلل، توكلت عىل اهلل، أجلأت ظهري إىل اهلل، فّوضت أمري إىل اهلل،  

من يتوّكل عىل اهلل فهو حسبه، إّن اهلل بالغ أمره، قد جعل اهلل لكل يشء قدرًا، حسبي اهلل  

اللهم من أصبحت حاجته إىل خملوق فإّن حاجتي ورغبتي إليك، احلمد لرّب  ونعم الوكيل،  

 .(4)صباح، ثالثاً الصباح، احلمد لفالق اإل

: جيزيك من االضطجاع بعد ركعتي الفجر  قال اإلمام الصادق  [ 1128  ]احلديث: 

 .(5)القيام والقعود والكالم بعد ركعتي الفجر

نومة الغداة مشؤومة، تطرد الرزق، وتصفر  قال اإلمام الصادق:    [ 1129  ]احلديث: 

 

 .  11/ 399/  2( الكايف:  1)

 .  4/ 156( ثواب األعامل:  2)

 .  422/ 113/ 2( التهذيب:  3)

 .  530/ 136/ 2( التهذيب:  4)

 .  532/ 137/ 2( التهذيب:  5)
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طلوع الفجر    بني   ما اللون، وتقّبحه وتغريه، وهو نوم كّل مشوم، إّن اهلل تعاىل يقسم األرزاق  

 .(1)إىل طلوع الشمس، فإياكم وتلك النومة

كان املّن والسلوى ينزل عىل بني إرسائيل  قال اإلمام الصادق:    [ 1130  ]احلديث: 

طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، فمن نام تلك الساعة مل ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه    بني   ما 

 .(2)فال يرى نصيبه احتاج إىل السؤال والطلب

ريد  أُ صّل الفجر ثّم أذكر اهلل بكّل ما  أُ إيّن  قيل لإلمام الصادق:    [ 1131  ]احلديث: 

  ، فقال: طلوع الشمس فأكره ذلكأن أذكره ممّا جيب عّل، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل  

أكره أن تطلع الشمس من غري مطلعها، قال: ليس بذلك خفاء، انظر من حيث    فقال: ؟ومل

يطلع الفجر فمن ثّم تطلع الشمس، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت اهلل  

 .(3)عّز وجّل 

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 1132  ]احلديث:  التسليم،    حدّ سئل اإلمام    فقال: قعود اإلمام بعد 

يسّلم وال ينرصف وال يلتفت حّتى يعلم أن كّل من دخل معه يف صالته قد أتّم صالته ثّم  

 .(4)ينرصف

قوم صّلوا خلف إمام، هل يصلح هلم  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1133  ]احلديث: 

 .(5)إذا سّلم اإلمام فليقم من أحّب  فقال: ؟أن ينرصفوا واإلمام قاعد

سّلم  فإذا  رجل يصّل خلف إمام بقوم، سئل اإلمام الكاظم عن  [ 1134  ]احلديث: 

 

الفقيه:    1) حيْضه  ال  من  التهذيب:  1445/ 318/  1(   ،2  /

 . 1322/ 350/ 1، االستبصار: 139/540

الفقيه:    2) حيْضه  ال  من  التهذيب:  1453/ 319/  1(   ،2  /

139/540 . 

 .  1324/ 350/ 1، االستبصار: 1311/ 321/ 2( التهذيب:  3)

 .  96( قرب االسناد:  4)

 .  96( قرب اإلسناد:  5)
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 .(1)ال بأس  ، فقال:اإلمام يصّل واإلمام قاعد

إن رأيت يا سيدي أن تعّلمني دعاء أدعو به  قيل لإلمام الكاظم:    [ 1135  ]احلديث: 

ال الكريم،  فقالدنيا واآلخرة،  يف دبر صلوايت جيمع اهلل ِل به خري  : تقول: أعوذ بوجهك 

وقدرتك    التيوعّزتك   ترام،  ورّش    التيال  واآلخرة  الدنيا  رّش  من  يشء،  منها  يمتنع  ال 

 .(2) األوجاع كّلها 

عّلمني دعاء جامعًا للدنيا واآلخرة وأوجز،  قيل لإلمام الكاظم:    [ 1136  ]احلديث: 

اهلل   استغفر  العظيم وبحمده،  اهلل  الشمس: سبحان  تطلع  أن  إىل  الفجر  دبر  يف  قل  فقال: 

 .(3)وأسأله من فضله

الكاظم:    [ 1137  ]احلديث:  تبسط رجلك وال  قال اإلمام  املغرب فال  إذا صّليت 

رحيم، ال حول وال قّوة إالّ باهلل العّل  تكّلم أحدًا حتى تقول مائة مّرة: بسم اهلل الرمحن ال 

العظيم، ومائة مّرة يف الغداة، فمن قاهلا دفع عنه مائة نوع من أنواع البالء، أدنى نوع منها  

 .(4) الربص واجلذام والشيطان والسلطان

رجل نيس أن يضطجع عىل يمينه بعد  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1138  ]احلديث: 

يقيم ويصّل ويدع ذلك فال    فقال:  ؟، كيف يصنعقامة اإل  ركعتي الفجر فذكر حني أخذ يف

 .(5) بأس

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

عن رجاء بن أيب الضّحاك قال: كان اإلمام الرضا إذا أصبح صىّل    [ 1139  ]احلديث: 

 

 .  90( قرب االسناد:  1)

 .  28/ 346/  3( الكايف:  2)

 .  12/ 400/  2( الكايف:  3)

 .  29/ 386/  2( الكايف:  4)

 . 1399/ 338/ 2( التهذيب:  5)
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رسول اهلل  سّلم جلس يف مصاّله يسّبح اهلل وحيمده ويكرّبه وُّيّلله ويصّل عىل  فإذا    الغداة،

 (1)حتى تطلع الشمس. 

الرضا:    [ 1140  ]احلديث:  لإلمام  اهلل  قيل  رسول  عىل  الصالة  دبر    كيف  يف 

فقال: تقول: السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته،    ؟ وكيف السالم عليه  ؟ الفريضة

يا حمّمد بن عبد اهلل، السالم عليك يا خرية اهلل، السالم عليك يا حبيب اهلل،  السالم عليك  

السالم عليك يا صفوة اهلل، السالم عليك يا أمني اهلل، أشهد أّنك رسول اهلل، وأشهد أّنك  

ّمتك، وجاهدت يف سبيل رّبك، وعبدته حتى  حمّمد بن عبد اهلل، وأشهد أّنك قد نصحت ألُ 

ّمته، اللهم صّل عىل حمّمد وآل  أُ نبّيًا عن    جزياهلل يا رسول اهلل أفضل ما  أتاك اليقني، فجزاك  

 .(2) حمّمد أفضل ما صّليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم، إّنك محيد جميد

ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب  قال اإلمام الرضا:    [ 1141  ]احلديث: 

 .(3) مخسني آية

الرضا    [ 1142  ]احلديث:  اإلمام  وجّل قال  عّز  اهلل  قول  َأْمًرا﴿:  يف  اَمِت    ﴾ َفاملَُْقسِّ

طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، فمن نام   بني  ما : املالئكة، تقّسم أرزاق بني آدم [ 4]الذاريات: 

 .(4)فيام بينهام نام عن رزقه

 

 .  180/5/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)

 . 169( قرب اإلسناد:  2)

 .  537/ 138/ 2( التهذيب:  3)

 .  319/1454/  1الفقيه: ( من ال حيْضه  4)
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 صالة اجلمعة  ـ ما ورد حول ثامنا  

األحكام  حكم صالة اجلمعة ونتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني  

، وهي من الصلوات املتفق عىل وجوهبا، وإن وقع االختالف يف الرشوط التي  ا املرتبطة هب

 يتحقق هبا ذلك الوجوب. 

لِل﴿نص عىل وجوهبا قوله تعاىل:  وقد   ُنوِدَي  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه َيْوِم  َيا  ِمْن  اَلِة  صَّ

اَلُة  اجْلُُمَعِة َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهللَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع  َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن َفإَِذا ُقِض  َيِت الصَّ

وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهللَِّ َواْذُكُروا اهللََّ َكثِرًيا َلَعلَّ  اَرًة  َفاْنَترِشُ ُكْم ُتْفلُِحوَن َوإَِذا َرَأْوا َِتَ

التَِّجاَرِة  وَ  َوِمَن  اللَّْهِو  ِمَن  َخرْيٌ  ِعنَْد اهللَِّ  َما  ُقْل  َقائاًِم   َوَتَرُكوَك  إَِلْيَها  وا  اْنَفضه هَلًْوا  َخرْيُ  َأْو  اهللَُّ 

اِزِقنيَ   [ 11-9]اجلمعة:   ﴾الرَّ

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  قرب   فكأنام  راح  ثم   اجلمعة  يوم   اغتسل   من  :  اهلل  رسول   قال   [ 1143  ]احلديث: 

  قرب   فكأنام  الثالثة  الساعة  يف  راح  ومن  بقرة،  قرب  فكأنام  الثانية  الساعة  يف  راح  ومن  بدنة،

  اخلامسة  الساعة   يف   راح  ومن  دجاجة،   قرب   فكأنام  الرابعة  الساعة  يف  راح   ومن  أقرن،   كبشا 

 .(1) الذكر يستمعون  املالئكة حْضت  اإلمام خرج  فإذا بيضة، قرب فكأنام

  من   باب  كل  عىل   كان  اجلمعة  يوم  كان  إذا  :   اهلل  رسول   قال   [ 1144  ]احلديث: 

  وجاءوا   الصحف  طووا   اإلمام  جاء  فإذا  فاألول  األول،   يكتبون  املالئكة  املسجد  أبواب

 .(2)الذكر يستمعون 

  ثم   بدنة،   كاملهدي  اجلمعة   إىل   املهجر   مثل   :   اهلل   رسول  قال   [ 1145  ]احلديث: 

 

 .  25،  24(  850(، ومسلم )929( البخاري )2) ( 850(، ومسلم )881( البخاري )1)
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 .(1)البيضة ُّيدي كاملهدي ثم   دجاجة،   كاملهدي ثم شاة، كاملهدي ثم   بقرة، كاملهدي

  اجلمعة   أتى  ثم   الوضوء  فأحسن  توضأ  من  :  اهلل  رسول   قال  [ 1146  ]احلديث: 

  فقد   احلص   مس   ومن   أيام،   ثالثة   وزيادة   اجلمعة   وبني  بينه  ما   له   غفر  وأنصت   فاستمع،

 .(2) لغا 

  ما   ويتطهر  اجلمعة،  يوم  رجل  يغتسل  ال  :   اهلل  رسول  قال  [ 1147  ]احلديث: 

  اثنني،   بني   يفرق  فال  خيرج   ثم   بيته،   طيب   من  ويمس   دهنه   من  ويدهن  الطهور،   من  استطاع

  اجلمعة   وبني   بينه   ما   له   غفر   إال   اإلمام،   تكلم   إذا  ينصت   ثم   له   اهلل   كتب   ما   يصل   ثم 

 .(3)األخرى

  ومل   ومشى  وابتكر  وبكر  اغتسل  أو  غسل  من  :  اهلل  رسول  قال  [ 1148  ]احلديث: 

 .(4)أجر خطوة بكل  له  كان واستمع،  يلغ ومل   اإلمام من ودنا  يركب 

  ذنوبه  عنه   كفرت  اجلمعة  يوم  اغتسل  من   :   اهلل   رسول  قال  [ 1149  ]احلديث: 

 .(5)حسنة  عرشون خطوة   بكل له كتب امليش  يف أخذ  فإذا وخطاياه،

  يلغو   حْضها   فرجل   نفر   ثالثة   اجلمعة   حيْض   :   اهلل  رسول   قال   [ 1150  ]احلديث: 

  منعه،   شاء   وإن  أعطاه  اهلل  شاء  إن  دعا   رجل  فهو  بدعاء،  حْضها   ورجل  منها،  حظه  فذلك

  إىل   كفارة  فهي   أحدا  يؤذ   ومل   مسلم،   رقبة  يتخط   ومل   وسكوت،   بإنصات  حْضها   ورجل 

َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ  ﴿  يقول:  تعاىل  اهلل   أن  وذلك  أيام، ثالثة   وزيادة  تليها  التي  اجلمعة

  (6) [ 160]األنعام:  ﴾َأْمَثاهِلَا 

 

 . 98- 97/ 3( النسائي: 1)

 (  498(، والرتمذي )1050، وأبو داود )27( 857( مسلم )2)

 . 104/ 3(، والنسائي: 883( البخاري )3)

 (  496(، والرتمذي )345( أبو داود )4)

 ( 292) 140- 139/ 18( الطرباين: 5)

 ( 1113( أبو داود )6)
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  يوم  كان  إذا  : الكوفة  يف   املنرب   عىل   وهو  قالعن اإلمام عل أنه    [ 1151  ]احلديث: 

  الربائث   أو  بالرتابيث  الناس  فريمون  األسواق،   إىل  براياهتا   الشياطني   غدت  اجلمعة

  من   الرجل   ويكتبون   املسجد   أبواب   عىل   فيجلسون   املالئكة   وتغدو   اجلمعة،  عن  ويثبطوهنم 

  من   فيه   يستمكن   جملسا   الرجل   جلس   فإذا  اإلمام،   خيرج   حتى  ساعتني   من   والرجل   ساعة

  يسمع   ال  حيث  ناءفإن    األجر،  من  كفالن  له  كان  يلغ  ومل  فأنصت،  والنظر  االستامع،

  والنظر  االستامع،   من   فيه   يستمكن  جملسا   جلس فإن    األجر،   من  كفل   له   كان  يلغ   ومل   فأنصت،

  ومن   لغا،  فقد  انصت  لصاحبه  اجلمعة  يوم  قال:  ومن  وزر،  من  كفالن  له  كان  ينصت  ومل  فلغا 

 .(1) ذلك يقول    النبي  سمعت  ،يشء  تلك  مجعته يف  له  فليس لغا 

  ـ   امرأته  طيب   ومس   اجلمعة  يوم اغتسل  من   :   اهلل  رسول   قال [ 1152 ]احلديث: 

  كانت   املوعظة   عند  يلغ   ومل   الناس،  رقاب   يتخط   مل   ثم   ثيابه  صالح  من   ولبس   ـ   هلا   كان  إن

 .(2) ظهرا له  كانت الناس  رقاب  وختطى لغا،  ومن بينهام، ملا  كفارة

 .(3) النداء سمع  من  عىل  فرض  اجلمعة  : اهلل  رسول  قال  [ 1153  ]احلديث: 

  مجاعة،  يف   مسلم   كل   عىل   واجب   حق   اجلمعة   :   اهلل  رسول   قال   [ 1154  ]احلديث: 

 .(4)مريض  أو صبي،  أو  امرأة،  أو  مملوك، عبد  أربعة:  عىل  إال

 .(5)أهله إىل الليل آواه  من  عىل  اجلمعة  : اهلل  رسول  قال  [ 1155  ]احلديث: 

  أو   اجلمعات،  ودعهم  عىل   أقوام   لينتهني   :   اهلل   رسول  قال  [ 1156  ]احلديث: 

 .(6)الغافلني من ليكونن ثم   قلوهبم،  عىل  اهلل ليختمن

 

 (  1051( أبو داود )1)

 (  347( أبو داود )2)

 (  1056( أبو داود )3)

 ( 1067( أبو داود )4)

 ( 502( الرتمذي )5)

 .  3/88(، والنسائي: 865( مسلم )6)
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  وأن  حمتلم،   كل  عىل   واجب  اجلمعة   غسل   :   اهلل   رسول  قال  [ 1157  ]احلديث: 

 .(1) وجد  إن  طيبا  يمس   وأن يستن، 

  ومن  ونعمت،   فبها   اجلمعة  يوم   توضأ  من   :   اهلل   رسول  قال   [ 1158  ]احلديث: 

 .(2)أفضل فالغسل  اغتسل 

  سوى   جلمعته  ثوبني   اختذ  لو  أحدكم  عىل   ما   :قال رسول اهلل    [ 1159 ]احلديث: 

   .(3)مهنته ثويب 

  مجعته، يف  يلبسهام  ثوبان   اهلل  لرسول   كان  :، قالت عائشة عن    [ 1160  ]احلديث: 

 .(4)مثله إىل  طوينامها  انرصف فإذا

  يوم   شاربه ويقص  أظفاره يقلم  كان    النبي  أن  هريرة:  أيب عن   [ 1161  ]احلديث: 

 .(5) الصالة إىل  خيرج  أن  قبل  اجلمعة

قالعمر  ابنعن    [ 1162  ]احلديث:    كان  خطبتني،   خيطب    اهلل   رسول  كان  : ، 

  يقوم   ثم  يتكلم،  فال  جيلس  ثم  فيخطب،  يقوم  ثم  املؤذن،  يفرغ  حتى  املنرب  صعد  إذا  جيلس

 .(6)فيخطب

أنهعجرة  بن  كعب عن    [ 1163  ]احلديث:    أم   ابن  الرمحن  وعبد  املسجد،   دخل  ، 

َوإَِذا  ﴿  تعاىل:   اهلل   وقال  قاعدا،  خيطب  اخلبيث  هذا  إىل   انظروا  فقال:  قاعدا،   خيطب  احلكم

وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائاًِم  اَرًة َأْو هَلًْوا اْنَفضه  .(7)[ 11]اجلمعة:   ﴾َرَأْوا َِتَ

 

 ( 846(، ومسلم )880( البخاري )1)

 . 3/94( والنسائي: 497(، والرتمذي )354داود ) ( أبو2)

 (  1078وأبو داود ) 1/111( مالك: 3)

 ( 3516) 24/ 4( الطرباين يف األوسط: 4)

األستار(  5) )كشف  يف  كام  البزار  يف  623)  1/299(  والطرباين   ،)

 (  842) 1/257األوسط: 

(6( البخاري   )920 ( ومسلم   ،)861( داود  وأبو   ،)1092 ،)

 .3/109(، والنسائي: 506والرتمذي )

 . 3/102(، والنسائي: 864( مسلم )7)
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قالاحلزن  بن  احلكمعن    [ 1164  ]احلديث:    فقام   ،   النبي   مع   اجلمعة  شهد   : ، 

  ثم   مباركات،  طيبات  خفيفات  بكلامت  عليه  وأثنى  اهلل،  فحمد  قوس،   أو   عصا   عىل   متوكئا 

 .(1)وأبرشوا سددوا ولكن أمرتم، ما  كل  تفعلوا   ولن تطيقوا  لن إنكم  الناس أُّيا  : قال

  قصدا،   وخطبته  قصدا،    النبي  صالة  كانت  :، قالجابرعن    [ 1165  ]احلديث: 

 .(2)الناس ويذكر  القرآن، من  بآيات يقرأ 

  هو   إنام  اجلمعة،  يوم  املوعظة   يطيل  ال     كان  : ، قالجابر عن    [ 1166  ]احلديث: 

 .(3)يسريات كلامت

  من   مئنة  خطبته   وقرص   الرجل  صالة  طول   إن  :   اهلل  رسول   قال   [ 1167  ]احلديث: 

 .(4)سحرا البيان من  وإن الصالة،  وأطيلوا  اخلطبة فأقرصوا فقهه،

  املنرب   عىل   استوى  إذا    اهلل   رسول  كان  : ، قالمسعود   ابنعن    [ 1168  ]احلديث: 

 .(5)بوجوهنا  استقبلناه

  كاليد   فهي  تشهد  فيها   ليس  خطبة   كل  :   اهلل  رسول  قال  [ 1169  ]احلديث: 

 .(6)اجلذماء

 .(7)بعد أما   :فقال خطبهم   النبي أن ، أرقم بن زيدعن   [ 1170  ]احلديث: 

  مل )أ اجلمعة  يوم الفجر  يف  يقرأ   كان    النبي  أن  عباس:  ابنعن    [ 1171  ]احلديث: 

  اجلمعة   بسورة  اجلمعة،  صالة  ويف  ،(اإلنسان  عىل   أتى   هل)   الثانية  ويف  األوىل،  يف  ( تنزيل

 

 (  1096( أبو داود )1)

(2( مسلم   )866( داود  وأبو   ،)1101( والرتمذي   ،)507  ،)

 . 3/191والنسائي: 

 (  1107( أبو داود )3)

 (  1106(، وأبو داود )869( مسلم )4)

 ( 509( الرتمذي )5)

 (  1106(، والرتمذي )4841( أبو داود )6)

 (  4973( أبو داود )7)
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 .(1)واملنافقني

  رسول   وتنور   تنورنا   كان  لقد   : ، قالت حارثة   بنت   هشام  أم عن    [ 1172  ]احلديث: 

  لسانه،   عن  إال   املجيد  والقرآن   ق   أخذت   وما   سنة،   وبعض  سنة   أو   سنتني   واحدا     اهلل

 . (2) الناس خطب  إذا  املنرب عىل  مجعة  يوم  كل  يقرأها 

  وهو   تبارك  اجلمعة   يوم  قرأ     النبي   أن  كعب:   بن  أيبعن    [ 1173  ]احلديث: 

 .(3)قائم

َوَناَدْوا ﴿  املنرب  عىل   يقرأ     النبي   سمعت   : ، قال أمية  بن  يعىل عن    [ 1174  ]احلديث: 

  (4) [ 77]الزخرف:  ﴾َيا َمالُِك لَِيْقِض َعَلْينَا َربهَك  َقاَل إِنَُّكْم َماكُِثونَ 

  فقد   ركعة   اجلمعة   صالة  من  أدرك  من  :  اهلل   رسول  قال   [ 1175  ]احلديث: 

 . (5)أدرك

  اختذ   اجلمعة   يوم  الناس  رقاب   ختطى   من  :  اهلل  رسول  قال   [ 1176  ]احلديث: 

 .(6)جهنم إىل  جَّسا

  اجلمعة،  يوم   احلبوة   عن  هنى     النبي   أن   أنس:  بن  معاذعن    [ 1177  ]احلديث: 

 .(7)خيطب واإلمام

  :قال   املنرب   عىل   اجلمعة  يوم     النبي   استوى  ملا   :، قالجابرعن    [ 1178  ]احلديث: 

 بن  اهلل   عبد   يا   تعال   : فقال  فرآه  املسجد،   باب   عىل   فجلس  مسعود  ابن  فسمعه   ، اجلسوا

 .(8)مسعود

 

 ( 879( مسلم )1)

 .  107/ 3 (، والنسائي:1100(، أبو داود )873( مسلم )2)

 (  1111( ابن ماجه )3)

 ( 871(، ومسلم )3230( البخاري )4)

 . 112/ 3( النسائي: 5)

 ( 513( الرتمذي)6)

 (  514(، والرتمذي )1110( أبو داود )7)

 ( 1091( أبو داود )8)
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  أختذ   وإن  إبراهيم،  أيب  اختذه  فقد  املنرب  أختذ  إن  :  اهلل  رسول  قال  [ 1179  ]احلديث: 

 .(1)إبراهيم أيب  اختذها  فقد العصا 

  يوم   املسجد  دخل  إذا    اهلل  رسول  كان  : ، قالعمر  ابنعن    [ 1180  ]احلديث: 

  فسلم   الناس  إىل  توجه  املنرب  صعد  فإذا  اجللوس،  من  منربه  عند  من  عىل   سلم  اجلمعة

 .(2)عليهم

  املنرب،  عىل  واإلمام  املسجد أحدكم  دخل  إذا  :  اهلل  رسول  قال   [ 1181  ]احلديث: 

 .(3)اإلمام يفرغ حتى  كالم  وال  صالة، فال

  بعدها   يصل   فال  اجلمعة  أحدكم  صىل   إذا  :   اهلل  رسول  قال  [ 1182  ]احلديث: 

 .(4) خيرج أو  يتكلم  حتى  شيئا 

  أربعا   اجلمعة  قبل  يركع    اهلل  رسول  كان  :، قال عباس  ابنعن    [ 1183  ]احلديث: 

  .(5) أربعا  وبعدها 

  خلق  فيه  اجلمعة   يوم   أيامكم   أفضل   من  إن  :   اهلل  رسول   قال   [ 1184  ]احلديث: 

  صالتكم فإن    فيه،   الصالة  من  عل   فأكثروا  الصعقة،   وفيه   النفخة،   وفيه   قبض،   وفيه   آدم، 

 .(6)عل  معروضة 

  فيها   العبد   اهلل   يسأل   ال  ساعة  اجلمعة   يف   إن  :   اهلل   رسول   قال   [ 1185  ]احلديث: 

 .(7)إياه آتاه  إال شيئا 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 

األستار(  1) )كشف  يف  كام  البزار  الطرباين:  633)  1/304(   ،)

20 /167 (354 ) 

 (  6677)  381/ 6( الطرباين يف األوسط: 2)

 . 2/184( الطرباين يف الكبري،  3)

 ( 481)  181/ 17( الطرباين: 4)

 ( 12674)  129/ 12( الطرباين: 5)

 .92- 91/ 3(، والنسائي: 1047( أبو داود )6)

 (  1138(، وابن ماجه )490( الرتمذي )7)
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 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل      [ 1186  ]احلديث:  استأنف  قال رسول  واحتسابًا  إيامنًا  اجلمعة  أتى  : من 

 . (1) العمل

اهلل    [ 1187  ]احلديث:  رسول  األولني    : قال  فيه  اهلل  جيمع  يوم  اجلمعة  يوم 

واآلخرين، فام من مؤمن مشى فيه إىل اجلمعة إال خفف اهلل عليه أهوال يوم القيامة، ثم يأمر  

 . (2) به إىل اجلنة

السجاد:    [ 1188  ]احلديث:  اإلمام  إىل  قال  أعرايب  اهلل  جاء  له:    رسول  يقال 

يا رسول اهلل، إين هتيأت إىل احلج كذا وكذا مرة فام قدر ِل له:  يا  له  فقال  ؟قليب، فقال   :

 .(3)هنا حج املساكنيإقليب، عليك باجلمعة ف

إن اهلل كتب عليكم اجلمعة فريضة واجبة إىل    : قال رسول اهلل    [ 1189  ]احلديث: 

 .(4)يوم القيامة

اهلل    [ 1190  ]احلديث:  رسول  أو    : قال  اجلمعات،  ودعهم  من  أقوام  لينتهني 

 .(5)ليختمن عىل قلوهبم ثم ليكونن من الغافلني

إذا اجتمع مخسة أحدهم اإلمام فلهم أن      : قال رسول اهلل      [ 1191  ]احلديث: 

 .(6)جيمعوا

يصل اجلمعة حني تزول    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:      [ 1192  ]احلديث: 

الشمس قدر رشاك، وخيطب يف الظل األول، فيقول جربيل: يا حممد، قد زالت الشمس  

 

 .  1259/ 274/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1/  163( أماِل الصدوق/  2)

 .  625/  236/ 3( التهذيب:  3)

 . 201( املعترب/  4)

 .  55( رسالة اجلمعة/  5)

 . 279/  390/ 1( رجال الكيش:  6)
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أجل من  ركعتني  اجلمعة  جعلت  وإنام  فصل،  ينزل    فانزل  حتى  صالة  فهي  اخلطبتني، 

 .(1)اإلمام

عن الكالم يوم اجلمعة    هنى رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:   [ 1193  ]احلديث: 

 .(2)واإلمام خيطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له

يصل اجلمعة حني تزول    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 1194  ]احلديث: 

الشمس قدر رشاك، وخيطب يف الظل األول، فيقول جربيل: يا حممد، قد زالت الشمس  

 .(3)فانزل فصل

: كل واعظ قبلة، يعني  قال رسول اهلل  مام الصادق:  قال اإل  [ 1195  ]احلديث: 

 .(4)إذا خطب اإلمام الناس يوم اجلمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه

إذا خرج إىل اجلمعة قعد عىل   كان رسول  قال اإلمام الباقر:    [ 1196  ]احلديث: 

 .(5)املنرب حتى يفرغ املؤذنون

اهلل      [ 1197  ]احلديث:  رسول  واعظ  قال  كل  االمام  :  خطب  إذا  يعني  قبلة، 

 .(6) الناس يوم اجلمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه

إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها رجل مسلم   : قال رسول اهلل     [ 1198  ]احلديث: 

قال: إذا تدىل    ؟ل: يا رسول اهلل، أية ساعة هيييسأل اهلل عّز وجّل فيها خريا إال أعطاه إياه، ق 

 .( 7) نصف عني الشمس للغروب

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 

 .42/  12/ 3( التهذيب:  1)

 . 5/  4( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .42/  12/ 3( التهذيب:  3)

 .  9/ 424/  3( الكايف:  4)

 .  663/  244/ 3( التهذيب:  5)

 .  9/ 424/  3(  الكايف:  6)

 . 59/ 399(  معاين األخبار/   7)
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اجلمعة واجبة عىل كل مؤمن إال عىل الصبي،  قال اإلمام عل:      [ 1199  ]احلديث: 

واملريض، واملجنون، والشيخ الكبري، واألعمى، واملسافر، واملرأة، والعبد اململوك، ومن  

 .(1)كان عىل رأس فرسخني

مرات    ألن أدع شهود حضور األضحى عرش قال اإلمام عل:      [ 1200  ]احلديث: 

 . (2) أحب إِل من أن أدع شهود حضور اجلمعة مرة واحدة من غري علة

رجل خرج إىل اجلمعة فامت فله  لضمنت اجلنة  قال اإلمام عل:      [ 1201  ]احلديث: 

 .(3)اجلنة

التفات إال كام حيل    ال كالم واإلمام خيطب، والقال اإلمام عل:    [ 1202  ]احلديث: 

اجلمعة   جعلت  وإنام  الصالة،  الركعتني  يف  مكان  جعلتا  اخلطبتني،  أجل  من  ركعتني 

 .(4)، فهام صالة حتى ينزل اإلمامخريتنياأل

يكره الكالم يوم اجلمعة واالمام خيطب، ويف  قال اإلمام عل:      [ 1203  ]احلديث: 

 .(5)ضحى واالستسقاءالفطر واأل

 .(6)عن اإلمام عل، أنه كان يكره رد السالم واإلمام خيطب  [ 1204  ]احلديث: 

إذا قدم اخلليفة مرصًا من األمصار مجع الناس  قال اإلمام عل:      [ 1205 حلديث: ]ا 

 .(7) ليس ذلك ألحد غريه

من أدرك اإلمام يوم اجلمعة وهو يتشهد فليصل  قال اإلمام عل:    [ 1206  ]احلديث: 

 .(8)خرى جيهر فيها أ أربعًا، ومن أدرك ركعة فليضف إليها 

 

 . 1262/ 275/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  676/  247/ 3( التهذيب:  2)

 .  387/  84/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1228/ 269/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  70( قرب اإلسناد/  5)

 .  69قرب اإلسناد/ (  6)

 . 81/  23/ 3( التهذيب:  7)

 .  344/  160/ 3( التهذيب:  8)
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عل:    [ 1207  ]احلديث:  اإلمام  إذا  قال  يسلم  أن  املنرب  اإلمام  صعد  إذا  السنة  ن 

 .(1)استقبل الناس

فيه  فإن    والدعاء، أكثروا املسألة يف يوم اجلمعة  قال اإلمام عل:      [ 1208 ]احلديث: 

معصية أو عقوق، واعلموا أن  وساعات يستجاب فيها الدعاء واملسألة ما مل تدعوا بقطيعة  

 .(2)اخلري والرب يضاعفان يوم اجلمعة

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر:    [ 1209  ]احلديث:  اإلمام  العباد  قال  اهلل  يبعث  حيث  كان  باأليام  أ إذا  يت 

تها، يقدمها يوم اجلمعة له نور ساطع يتبعه سائر األيام كأهنا  يعرفها اخلالئق باسمها وحلي 

عروس كريمة ذات وقار هتدى إىل ذي حلم ويسار، ثم يكون يوم اجلمعة شاهدًا وحافظا  

 .(3) ملن سارع إىل اجلمعة، ثم يدخل املؤمنون إىل اجلنة عىل قدر سبقهم إىل اجلمعة

إنام فرض اهلل عزوجل عىل الناس من اجلمعة  قال اإلمام الباقر:      [ 1210  ]احلديث: 

وهي   يف مجاعة  وجّل  عّز  اهلل  فرضها  واحدة  منها صالة  وثالثني صالة،  اجلمعة مخسا  إىل 

اجلمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغري، والكبري، واملجنون، واملسافر، والعبد، واملرأة،  

 .(4) خنيواملريض، واألعمى، ومن كان عىل رأس فرس

صالة اجلمعة فريضة، واالجتامع إليها فريضة  قال اإلمام الباقر:   [ 1211  ]احلديث: 

مع اإلمام، فإن ترك رجل من غري علة ثالث مجع فقد ترك ثالث فرائض، وال يدع ثالث  

 .(5) فرائض من غري علة إال منافق

 

 .  662/  244/ 3( التهذيب:  1)

 .  95/  85 (  املحاسن/  2)

 . 7/  324(  أماِل الصدوق/  3)

 . 1217/ 266/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 13/  392( أماِل الصدوق/  5)



232 

 

لة طبع  من ترك اجلمعة ثالثًا متواليات بغري عقال اإلمام الباقر:  [ 1212  ]احلديث: 

 .(1)اهلل عىل قلبه

صالة اجلمعة فريضة، واالجتامع إليها فريضة  قال اإلمام الباقر:   [ 1213  ]احلديث: 

مع االمام، فإن ترك رجل من غري علة ثالث مجع فقد ترك ثالث فرائض، وال يدع ثالث  

 .(2) فرائض من غري علة إال منافق

اجلامعة رغبة عنها وعن مجاعة املؤمنني  من ترك  قال اإلمام الباقر:    [ 1214  ]احلديث: 

 .(3) من غري علة فال صالة له

قال: َتب عىل سبعة    ؟ عىل من َتب اجلمعةقيل لإلمام الباقر:    [ 1215  ]احلديث: 

نفر من املسلمني، وال مجعة ألقل من مخسة من املسلمني، أحدهم األمام، فإذا اجتمع سبعة  

 .(4)ومل خيافوا أّمهم بعضهم وخطبهم

 .(5)ال تكون مجاعة بأقل من مخسةقال اإلمام الباقر:   [ 1216  ]احلديث: 

ن املسلمني، وال  َتب اجلمعة عىل سبعة نفر مقال اإلمام الباقر:      [ 1217  ]احلديث: 

َتب عىل أقل منهم: االمام، وقاضيه، واملدعي حقًا، واملدعى عليه، والشاهدان، والذي  

 .(6) يْضب احلدود بني يدي اإلمام 

عن    [ 1218  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  اجلمعة،  سئل  يصلون  هل  قرية،  يف  أناس 

 .(7)قال: نعم، ويصلون أربعا إذا مل يكن من خيطب ؟مجاعة

الباقر:      [ 1219  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  مجعة وال خروج  القرى  أهل  ليس عىل 

 

 .  3/  276( عقاب األعامل/  1)

 .  4/  277عقاب األعامل/ (  2)

 .  4/  277( عقاب األعامل/  3)

 . 1218/ 267/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 46/  2988( اخلصال/   5)

 . 1608/  418/ 1واالستبصار:  75/  20/ 3( التهذيب:  6)
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 .(1)العيدين

اجلمعة واجبة عىل من إن صىل الغداة يف أهله  قال اإلمام الباقر:   [ 1220  ]احلديث: 

إنام يصل العرص يف وقت الظهر يف سائر األيام كي إذا    أدرك اجلمعة، وكان رسول اهلل  

 .(2)رجعوا إىل رحاهلم قبل الليل، وذلك سنة إىل يوم القيامة    قضوا الصالة مع رسول اهلل 

الباقر:    [ 1221  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  منها  كان  من  عىل  اجلمعة  َتب 

 .(3)فرسخني

الباقر:    [ 1222  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  منها  كان  من  كل  عىل  اجلمعة  َتب 

 .(4)فرسخني

َتب اجلمعة عىل سبعة نفر من املسلمني، وال  قال اإلمام الباقر:   [ 1223  ]احلديث: 

مجعة ألقل من مخسة من املسلمني، أحدهم االمام، فاذا اجتمع سبعة ومل خيافوا أمهم بعضهم  

 .(5) وخطبهم

إن من األمور ُأمورًا مضيقة وامورا موسعة،  قال اإلمام الباقر:    [ 1224  ]احلديث: 

وربام أخر إال صالة    فيه السعة، فربام عجل رسول اهلل  وإن الوقت وقتان، والصالة مما  

صالة اجلمعة من األمر املضيق، إنام هلا وقت واحد حني تزول، ووقت العرص  فإن  اجلمعة، 

 .(6)يوم اجلمعة وقت الظهر يف سائر األيام

قال اإلمام الباقر: وقت صالة اجلمعة يوم اجلمعة ساعة تزول    [ 1225  ]احلديث: 

 السفر واحلْض واحد، وهو من املضيق، وصالة العرص يوم اجلمعة يف  الشمس، ووقتها يف 
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 .(1)وقت األوىل يف سائر األيام

قال اإلمام الباقر: أول وقت اجلمعة ساعة تزول الشمس إىل أن      [ 1226  ]احلديث: 

 . (2)قال: ال يسأل اهلل عبد فيها خريًا إال أعطاه  رسول اهلل  فإن    متيض ساعة فحافظ عليها، 

الباقر:    [ 1227  ]احلديث:  اإلمام  هلا  قال  فيها وحبا  أيام مسافر صىل اجلمعة رغبة 

 .(3) أعطاه اهلل عّز وجّل أجر مائة مجعة للمقيم

يف خطبة يوم اجلمعة: اقرأ سورة من القرآن،  قال اإلمام الباقر      [ 1228  ]احلديث: 

 .(4)، وادع للمؤمنني واملؤمناترسول اهلل وادع ربك، وصل عىل 

الباقر:      [ 1229  ]احلديث:  اإلمام  املقربون  قال  املالئكة  نزل  اجلمعة  يوم  كان  إذا 

معهم قراطيس من فضة وأقالم من ذهب، فيجلسون عىل أبواب املسجد عىل كرايس من  

فيكتبون الناس عىل منازهلم األول والثاين حتى خيرج اإلمام، فاذا خرج اإلمام طووا  نور  

 .(5)صحفهم، وال ُّيبطون يف يشء من األيام إال يوم اجلمعة، يعني املالئكة املقربني

يبكر إىل املسجد يوم اجلمعة    اإلمام الباقرعن جابر قال: كان      [ 1230  ]احلديث: 

كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن جلمع    ذاإحني تكون الشمس قيد رمح، ف 

 .(6) شهر رمضان عىل مجع سائر الشهور فضاًل كفضل شهر رمضان عىل سائر الشهور

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

قال اإلمام الصادق: فضل اهلل يوم اجلمعة عىل غريها من األيام،    [ 1231  ]احلديث: 

اجلمعة ملن أتاها، وإنكم تتسابقون إىل اجلنة عىل قدر سبقكم  وإن اجلنان لتزخرف وتزين يوم  
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 .(1)إىل اجلمعة، وإن أبواب السامء لتفتح لصعود أعامل العباد

ما من قدم سعت إىل اجلمعة إال حرم اهلل  قال اإلمام الصادق:      [ 1232  ]احلديث: 

 .(2)جسدها عىل النار

يف  [ 1233  ]احلديث:  ليدعو  املؤمن  إن  الصادق:  اإلمام  اهلل    قال  فيؤخر  احلاجة 

 .(3) حاجته التي سأل إىل يوم اجلمعة ليخصه بفضل يوم اجلمعة

الصادق:    [ 1234  ]احلديث:  أيام  قال اإلمام  إن اهلل عز وجل فرض يف كل سبعة 

املريض،   مخسة:  إال  يشهدها  أن  مسلم  كل  عىل  واجبة  صالة  منها  صالة،  وثالثني  مخسًا 

 .(4)واململوك، واملسافر، واملرأة، والصبي

الصادق:      [ 1235  ]احلديث:  اإلمام  وال  قال  أضحى  وال  مجعة  السفر  يف  ليس 

 .(5)فطر

يف اجلمعة سبعة، أو مخسة    ئأدنى ما جيزقال اإلمام الصادق:    [ 1236  ]احلديث: 

 .(6) أدناه

ال تكون اخلطبة واجلمعة وصالة ركعتني عىل  قال اإلمام الباقر:   [ 1237  ]احلديث: 

 .(7) أقل من مخسة رهط: اإلمام وأربعة

يف صالة العيدين: إذا كان القوم مخسة أو  قال اإلمام الصادق      [ 1238  ]احلديث: 

 . (8) سبعة فاهنم جيمعون الصالة كام يصنعون يوم اجلمعة

الصادق:    [ 1239  ]احلديث:  اإلمام  أربع  قال  اجلمعة  صلوا  قرية  يف  قوم  كان  إذا 
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وإنام جعلت ركعتني ملكان ركعات، فإن كان هلم من خيطب هلم مجعوا إذا كانوا مخس نفر،  

 .(1) اخلطبتني

مخسة فام    جيمع القوم يوم اجلمعة إذا كانواقال اإلمام الصادق:      [ 1240 ]احلديث: 

 .(2)زادوا، فإن كانوا أقل من مخسة فال مجعة هلم، واجلمعة واجبة عىل كل أحد

 .(3)ال تكون مجعة ما مل يكن القوم مخسةقال اإلمام الصادق:   [ 1241  ]احلديث: 

الصادق:    [ 1242  ]احلديث:  اإلمام  أربع  قال  اجلمعة  صلوا  قرية  يف  قوم  كان  إذا 

ركعات، فإن كان هلم من خيطب هبم مجعوا إذا كانوا مخس نفر، وإنام جعلت ركعتني ملكان  

 .(4) اخلطبتني

الصادق   [ 1243  ]احلديث:  اإلمام  حثنا  قال:  زرارة  حتى    عن  اجلمعة  صالة  عىل 

 .(5)فقال: ال، إنام عنيت عندكم ؟فقلت: نغدو عليكظننت أنه يريد أن نأتيه، 

عن    [ 1244  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  اجلمعةسئل  يوم  مع    ؟الصالة  أما  فقال: 

اإلمام فركعتان، وأما من يصل وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام  

 .(6)خيطب، فإن مل يكن إمام خيطب فهي أربع ركعات وإن صلوا مجاعة

صالة اجلمعة مع اإلمام ركعتان، فمن صىل  قال اإلمام الصادق:    [ 1245  ]احلديث: 

 .(7) وحده فهي أربع ركعات

الصادق:    [ 1246  ]احلديث:  اإلمام  أجل  قال  من  ركعتني  اجلمعة  جعلت  إنام 

 .(8)اخلطبتني، فهي صالة حتى ينزل اإلمام
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الصادق:      [ 1247  ]احلديث:  اإلمام  يوم  قال  كانوا سبعة  يف  إذا  فليصلوا  اجلمعة 

اخلطبتني،   بني  قعدة  وليقعد  عصا،  أو  قوس  عىل  ويتوكأ  والعاممة،  الربد  وليلبس  مجاعة، 

 .(1) وجيهر بالقراءة، ويقنت يف الركعة األوىل منهام قبل الركوع

عن    [ 1248  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  خيرج    ،اجلمعة سئل  وإقامة،  بأذان  فقال: 

يخطب وال يصل الناس ما دام اإلمام عىل املنرب، ثم يقعد  اإلمام بعد األذان فيصعد املنرب ف

ثم  أحد(  اهلل  هو  )قل  يقرأ  ما  قدر  املنرب  عىل  فيصل    اإلمام  ينزل  ثم  خطبته،  فيفتتح  يقوم 

 .(2)بالناس، فيقرأ هبم يف الركعة األوىل باجلمعة ويف الثانية باملنافقني

عتني ثالثة أميال فال بأس  إذا كان بني اجلامقال اإلمام الصادق:   [ 1249  ]احلديث: 

 .(3)أن جيمع هؤالء وجيمع هؤالء، وال يكون بني اجلامعتني أقل من ثالثة أميال

الصادق:    [ 1250  ]احلديث:  اإلمام  وأشياء  قال  موسعة  أشياء  األشياء  من  إن 

وقتها  فإن    مضيقة، فالصالة مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، واجلمعة مما ضيق فيها،

 .(4)اعة تزول، ووقت العرص فيها وقت الظهر يف غريها يوم اجلمعة س

  ، وقت الظهر يف يوم اجلمعة يف السفرسئل اإلمام الصادق عن    [ 1251  ]احلديث: 

 .(5) فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم اجلمعة يف غري السفر

الصادق:    [ 1252  ]احلديث:  الزوال، ووقت  قال اإلمام  وقت صالة اجلمعة عند 

 .(6)اجلمعة وقت صالة الظهر يف غري يوم اجلمعة، ويستحب التكبري هبا العرص يوم 

 .(7) ال صالة نصف النهار إال يوم اجلمعةقال اإلمام الصادق:   [ 1253  ]احلديث: 
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فقال: بعد الزوال بقدم    ؟ وقت الظهرسئل اإلمام الصادق عن    [ 1254  ]احلديث: 

 .(1) زول الشمسوقتها حني ت فإن  أو نحو ذلك، إال يوم اجلمعة أو يف السفر، 

الصادق:    [ 1255  ]احلديث:  اإلمام  تزول  قال  حني  اجلمعة  يوم  الظهر  وقت 

 .(2) الشمس

إذا كنت شاكًا يف الزوال فصل الركعتني، فإذا    قال اإلمام الباقر:      [ 1256  ]احلديث: 

 .(3)استيقنت الزوال فصل الفريضة

وقت اجلمعة زوال الشمس، ووقت صالة  قال اإلمام الصادق:    [ 1257  ]احلديث: 

الظهر يف السفر زوال الشمس، ووقت العرص يوم اجلمعة يف احلْض نحو من وقت الظهر  

 .(4) يف غري يوم اجلمعة

الصادق:    [ 1258  ]احلديث:  اإلمام  تزول    قال  حني  اجلمعة  يوم  الظهر  وقت 

 .(5) الشمس

فابدأ   [ 1259  ]احلديث:  اجلمعة  يوم  الشمس  زالت  إذا  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(6) باملكتوبة

عن    [ 1260  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  هبا  سئل  نزل  فقال:  اجلمعة،  يوم  الصالة 

ق فصلها،  الشمس  زالت  إذا  مضيقة،  الي جربيل  زالت  إذا  ثم  ل:  ركعتني  صليت  شمس 

 .(7)صليتها، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس مل أبدأ بيشء قبل املكتوبة

فقال: وقتها إذا زالت    ؟صالة اجلمعةسئل اإلمام الصادق عن      [ 1261  ]احلديث: 
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الشمس، فصل ركعتني قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة  

 .(1) بعد الفريضة ودع الركعتني حتى تصليهام 

أما أنا إذا زالت الشمس يوم اجلمعة بدأت  قال اإلمام الصادق:      [ 1262  ]احلديث: 

 .(2)بالفريضة وأخرت الركعتني إذا مل أكن صليتهام

فقال:   ، وقت صالة العرص يوم اجلمعةسئل اإلمام الصادق عن   [ 1263  ]احلديث: 

 .(3)يف مثل وقت الظهر يف غري يوم اجلمعة

قوم يف قرية ليس هلم من جيمع هبم،  سئل اإلمام الصادق عن      [ 1264  ]احلديث: 

 .(4)قال: نعم، إذا مل خيافوا ؟أيصلون الظهر يوم اجلمعة يف مجاعة

الصادق:      [ 1265  ]احلديث:  اإلمام  ينبغي  قال  يوم اجلمعة فال  االمام  إذا خطب 

لم حتى يفرغ اإلمام من خطبته، فاذا فرغ اإلمام من اخلطبتني تكلم ما بينه وبني  ألحد أن يتك

 .(5)سمع القراءة أو مل يسمع أجزأهفإن  أن يقام للصالة،

ال بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ اإلمام من  قال اإلمام الصادق:      [ 1266  ]احلديث: 

 .(6)سمع القراءة أو مل يسمع أجزأهاخلطبة يوم اجلمعة ما بينه وبني أن تقام الصالة، وإن 

الصادق عن      [ 1267  ]احلديث:  اإلمام  اإلمامسئل  قال:    ؟ اجلمعة، كيف خيطب 

 ( 7) [ 11]اجلمعة:  ﴾َوَتَرُكوَك َقائاًِم  ﴿ خيطب قائاًم، إن اهلل يقول: 

الصادق:      [ 1268  ]احلديث:  لإلمام  الناس  قيل  ازدحم  وقد  اجلمعة  أدرك  رجل 

ومل يقدر عىل السجود، وقام اإلمام والناس يف الركعة الثانية، وقام  فكرب مع اإلمام وركع  
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هذا معهم، فركع اإلمام ومل يقدر هذا عىل الركوع يف الركعة الثانية من الزحام وقدر عىل  

فقال: أما الركعة األوىل فهي إىل عند الركوع تامة، فلام مل يسجد هلا    ؟السجود، كيف يصنع

الثانية الركعة  يف  دخل  الثانية  حتى  يف  سجد  فلام  له،  ذلك  يكن  هاتني  فإن    مل  نوى  كان 

السجدتني للركعة األوىل فقد متت له األوىل، فاذا سلم اإلمام قام فصىل ركعة فيسجد فيها  

الثانية،  السجدتني للركعة األوىل مل َتز عنه األ  ثم يتشهد ويسلم، وإن كان مل ينو  وىل وال 

وىل، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد  لركعة األوعليه أن يسجد سجدتني وينوي أهنام ل

 .(1) فيها 

الرجل يكون يف املسجد إما يف يوم اجلمعة  قيل لإلمام الصادق:   [ 1269  ]احلديث: 

وإما يف غري ذلك من األيام، فيزمحه الناس إما إىل حائط وإما إىل اسطوانة، فال يقدر عىل أن  

فهل   رؤوسهم،  الناس  رفع  حتى  يسجد  وال  أنيركع  له  ثم    جيوز  وحده  ويسجد  يركع 

 .(2)فقال: نعم، ال بأس بذلك  ؟ يستوي مع الناس يف الصف

الصادق:      [ 1270  ]احلديث:  اإلمام  وال  قال  فطر  وال  مجعة  السفر  يف  ليس 

 . (3)أضحى

إن عىل اإلمام أن خيرج املحبسني يف الدين  قال اإلمام الصادق:    [ 1271  ]احلديث: 

د إىل العيد، ويرسل معهم، فاذا قضوا الصالة والعيد ردهم  يوم اجلمعة إىل اجلمعة ويوم العي

 .(4)إىل السجن

 .(5)ال بأس أن تدع اجلمعة يف املطرقال اإلمام الصادق:     [ 1272  ]احلديث: 

 

 . 1235/ 270/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  680/  248/ 3( التهذيب:  2)

 . 136/ 271/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  852/  285/ 3( التهذيب:  4)

 .  1221/ 267/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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لإل  [ 1273  ]احلديث:  ينبغي  الصادق:  اإلمام  يوم  قال  بالناس  خيطب  الذي  مام 

 .(1) يمنية أو عديناجلمعة أن يلبس عاممة يف الشتاء والصيف، ويرتّدى بربد 

قال اإلمام الصادق: خيطب إمام اجلمعة، وهو قائم، حيمد اهلل    [ 1274  ]احلديث: 

يقوم   ثم  ثم جيلس،  القرآن صغرية  من  سورة  يقرأ  ثم  اهلل،  بتقوى  يويص  ثم  عليه،  ويثني 

حممد    فيحمد عىل  ويصل  عليه،  ويثني  للمؤمنني    اهلل  ويستغفر  املسلمني،  أئمة  وعىل 

فإ بسورة  واملؤمنات،  األوىل  يف  يقرأ  ركعتني  بالناس  فصىل  املؤذن،  أقام  هذا  من  فرغ  ذا 

 .(2)اجلمعة، ويف الثانية بسورة املنافقني

عن    [ 1275  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  خيرج    ؟اجلمعةسئل  وإقامة،  أذان  فقال: 

اإلمام بعد األذان فيصعد املنرب فيخطب، وال يصل الناس ما دام اإلمام عىل املنرب، ثم يقعد  

فيصل   ينزل  ثم  خطبته،  فيفتتح  يقوم  ثم  أحد(  اهلل  هو  )قل  يقرأ  ما  قدر  املنرب  عىل  اإلمام 

 .(3)نافقنيبالناس، ثم يقرأ هبم يف الركعة األوىل باجلمعة ويف الثانية بامل

إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك اجلمعة،  قال اإلمام الصادق:      [ 1276  ]احلديث: 

 .(4)وإن فاتته فليصل أربعاً 

قال:  ف  ،عمن مل يدرك اخلطبة يوم اجلمعة سئل اإلمام الصادق    [ 1277  ]احلديث: 

ركع  إذا أدركت اإلمام قبل أن ي، و فاتته الصالة فلم يدركها فليصل أربعا فإن    يصل ركعتني،

 .(5)الركعة األخرية فقد أدركت الصالة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع

  إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك اجلمعة، قال اإلمام الصادق:    [ 1278  ]احلديث: 

 

 .  655/  243/ 3( التهذيب:  1)

 .  1/ 421/  3( الكايف:  2)

 .  648/  241/ 3( التهذيب:  3)

 .  1232/ 270/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  1/ 427/  3( الكايف:  5)
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 .(1)فاتته فليصل أربعاً فإن 

إذا أدركت اإلمام يوم اجلمعة وقد سبقك  قال اإلمام الصادق:    [ 1279  ]احلديث: 

 .(2) أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً فإن  بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها،

 .(3) من أدرك ركعة فقد أدرك اجلمعةقال اإلمام الصادق:    [ 1280  ]احلديث: 

 .(4) اجلمعة ال تكون إال ملن أدرك اخلطبتنيقال اإلمام الصادق:      [ 1281  ]احلديث: 

يف مجاعة يوم اجلمعة فلام ركع  رجل صىل  قيل لإلمام الكاظم:      [ 1282  ]احلديث: 

سطوانة فلم يقدر عىل أن يركع، وال يسجد حتى رفع القوم  أاإلمام أجلأه الناس إىل جدار أو  

أم كيف يصنع القوم،  قام  بالصف وقد  ثم يسجد ويلحق  أيركع  يركع    ؟ رؤوسهم،  قال: 

 .(5) ويسجد ثم يقوم يف الصف ال بأس بذلك

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الرجل يصل مع إمام يقتدي به، فركع  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1283  ]احلديث: 

اإلمام وسهى الرجل وهو خلفه مل يركع حتى رفع اإلمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم  

قال: يركع ثم ينحط ويتم صالته معهم    ؟يلحق باإلمام والقوم يف سجودهم، أم كيف يصنع

 .(6)وال يشء عليه

الكاظم عن      [ 1284  ]احلديث:  مام  العيدين واجلمعة واإلالقعود يف  سئل اإلمام 

 .(7) قال: يستقبل اإلمام ؟ خيطب كيف يصنع يستقبل اإلمام أو يستقبل القبلة

 

 . 1623/  422/ 1، واالستبصار: 657/  243/ 3( التهذيب:  1)

 .1625/  422/ 1، واالستبصار: 659/  244/ 3( التهذيب:  2)

 .  346/  161/ 3( التهذيب:  3)

/ 1، واالستبصار:  345/  160و:    658/  243/  3( التهذيب:    4)

422 /1624  . 

 .  1234/ 270/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 . 188/  55/ 3( التهذيب:  6)

 . 98(  قرب االسناد/  7)
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 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا:    [ 1285  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  يكون  من  عىل  اجلمعة  وجبت  إنام 

وبريد جائيًا،  فرسخني ال أكثر من ذلك ألن ما يقرص فيه الصالة بريدان ذاهبًا، أو بريد ذاهبًا  

فيه   جيب  الذي  الربيد  نصف  عىل  هو  من  عىل  اجلمعة  فوجبت  فراسخ،  أربعة  والربيد 

فذلك فرسخني  ويذهب  أنه جييء فرسخني  وذلك  وهو نصف    التقصري،  فراسخ،  أربعة 

 .(1)طريق املسافر

إنام صارت صالة اجلمعة إذا كان مع اإلمام  قال اإلمام الرضا:    [ 1286  ]احلديث: 

إىل  يتخطون  الناس  إمام ركعتني وركعتني، ألن  بغري  بعد،    ركعتني، وإذا كان  اجلمعة من 

فأحب اهلل عّز وجّل أن خيفف عنهم ملوضع التعب الذي صاروا إليه، وألن اإلمام حيبسهم  

للخطبة وهم منتظرون للصالة، ومن انتظر الصالة فهو يف الصالة يف حكم التامم، والن  

م وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، وألن اجلمعة عيد وصالة العيد  الصالة مع االمام أت

 .(2)ركعتان، ومل تقرص ملكان اخلطبتني

الرضا:    [ 1287  ]احلديث:  اإلمام  أربع  قال  اجلمعة  يوم  السنة  صالة  يف  زيد  إنام 

 .(3) ركعات تعظياًم لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبني سائر األيام

إنام جعلت اخلطبة يوم اجلمعة يف أول الصالة    قال اإلمام الرضا:  [ 1288  ]احلديث: 

السنة   الشهر مرارًا ويف  العيدين بعد الصالة ألن اجلمعة أمر دائم وتكون يف  وجعلت يف 

قبل   عنه، فجعلت  وتفرقوا  عليه  يقيموا  ومل  وتركوا  ملوا  الناس  عىل  ذلك  كثر  وإذا  كثريًا 

 

/  112/ 2، وعيون أخبار اإلمام الرضا: 9/ 266( علل الرشائع:  1)

1. 

/  264، وعلل الرشائع/  1/  111/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:    2)

9 . 

 .  112/ 2، وعيون أخبار اإلمام الرضا: 9/  266( علل الرشائع/  3)
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و يذهبوا،  وال  يتفرقوا  وال  الصالة  عىل  ليحتبسوا  فالصالة  العيدين  السنة  إأما  يف  هو  نام 

أرغب، فيه  والناس  أكثر،  فيه  والزحام  اجلمعة،  من  أعظم  وهو  بعض  فإن    مرتني،  تفرق 

 .(1)الناس بقي عامتهم، وليس هو كثريًا فيملوا ويستخفوا به

الرضا:    [ 1289  ]احلديث:  يوم اجلمعة ألن اجلمعة  قال اإلمام  إنام جعلت اخلطبة 

مري سبب إىل موعظتهم وترغيبهم يف الطاعة وترهيبهم من  أل مشهد عام، فأراد أن يكون ل

املعصية، وتوقيفهم عىل ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، وخيربهم بام ورد عليهم من  

التي هلم فيها املْضة واملنفعة، وال يكون الصابر يف الصالة منفصال،   اآلفاق من األهوال 

اجلمعة، وإنام جعلت خطبتني ليكون واحدة  وليس بفاعل غريه ممن يؤم الناس يف غري يوم  

نذار  عذار واإلخرى للحوائج واإلللثناء عىل اهلل والتمجيد والتقديس هلل عّز وجّل، واأل 

 .(2)والدعاء، وملا يريد أن يعلمهم من أمره وهنيه ما فيه الصالح والفساد

 

 

/  112/ 2ر اإلمام الرضا: وعيون أخبا 9/  265( علل الرشائع/  1)

1 . 

/  111/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا:    9/  265( علل الرشائع/    2)

1   
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   ين الفصل الثا 

 نوافل الصالة وأحكامها 

  هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من األحاديث الواردة حول   يف مجعنا  

 لتؤدي دورا تكميليا للدور الذي تقوم به الفرائض.  نوافل الصالة التي سنها رسول اهلل 

وقد استبعدنا الكثري من الصلوات التي تكثر فيها األذكار، أو اخلاصة بإحياء أشهر  

أيام معينة، ال رغبة عنها،   أو لشك يف صحتها وقبوهلا، وإنام لكوهنا أقرب إىل األذكار  أو 

 . األجزاء املتبقية من السلسلةواألدعية منها إىل الصلوات، ولذلك وضعناها ضمن 

وقد قبلنا يف هذا الفصل كل األحاديث الواردة يف النوافل والرواتب حتى لو كانت  

 ة لألمة بمختلف درجاهتا. ذكرناه من كوهنا متوجهالذي شديدة متعبة، عىل االعتبار 

 وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا إىل سبعة أقسام، هي: 

 أوال ـ ما ورد حول النوافل والرواتب 

 ثانيا ـ ما ورد حول صالة الليل 

 ثالثا ـ ما ورد حول صالة االستخارة

 رابعا ـ ما ورد حول صلوات احلاجة 

 خامسا ـ ما ورد حول صالة العيدين

 حول صالة االستسقاء سادسا ـ ما ورد 

 سابعا ـ ما ورد حول صالة الكسوف 

 



246 

 

 النوافل والرواتب  أوال ـ ما ورد حول 

تبني   التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بالنوافل  فضل  نتناول  التطوع 

 وخاصة ما يطلق عليه الرواتب، وهي النوافل التي تقام قبل الصالة وبعدها.

املختلفة  و الدرجات  هي مجيعا وبصورها  لنيل  أو  التقصري،  لتدارك  فرص عظيمة 

العالية، واألجور العظيمة، وهي بمثابة العالج التكميل واإلضايف للنفس، يعني الفرائض،  

 ويكون مددا هلا يف تزكية النفس وترقيتها. 

إىل   هبا  وقد أشار  املرتبطة  تعاىل خماطبا رسوله  املقاصد  ة من خالله:  واألم  قوله 

ْد بِِه َنافَِلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربهَك َمَقاًما حَمُْموًدا﴿ ْيِل َفَتَهجَّ  [79]اإلرساء:  ﴾ َوِمَن اللَّ

فهذه اآلية الكريمة تشري إىل الدور الذي تقوم به النوافل يف الرتقية، وال يمكن أن  

ن للنوافل دورها العظيم يف تزكية  تكون هناك ترقية من دون أن تسبقها تزكية.. وبذلك يكو

 النفس وترقيتها وتأهيلها للمقامات املحمودة واملراتب العلية.

َع  ﴿وذلك كله من فضل اهلل تعاىل عىل عباده، وشكره هلم، كام قال تعاىل:   َوَمن َتَطوَّ

ا َفإِنَّ ا واملكافأة، والتي ال تقترص عىل  ، والشكر يعني اجلزاء [ 158البقرة:]  ﴾ َشاكٌِر َعلِيمٌ  هلل َخرْيً

، وإنام  فرائضاألجور فقط، وإنام تتعداها لتلك املراتب الرفيعة التي يناهلا من مل يكتف بال

 . النوافلراح يضم إليها 

متوجهة   كوهنا  عىل  بناء  الباب،  هذا  يف  الواردة  األحاديث  كل  قبلنا  هذا  عىل  بناء 

إىل كوهن باإلضافة  املختلفة،  املراتب  مل تفرض عىل عامة  ألصحاب  التي  املستحبات  ا من 

 الناس، ألهنا يف ذلك احلني ُتتاج إىل أدلة أقوى وأكثر. 

الرتباطها  وإنام  عنها،  إعراضا  ال  هنا،  نذكرها  مل  أخرى  نوافل  هناك  أن  إىل  وننبه 
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بأبواب الذكر والدعاء، مثل صالة التسابيح، أو لعالقتها بمناسبات معينة، مثل الصلوات  

 جب أو شعبان أو رمضان أو غريها.. ولذلك وضعناها يف املحال املناسبة هلا. اخلاصة بر

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  فأتيته    النبي  مع  أبيت  كنت  األسلمي:  كعب  بن  ربيعة عن    [ 1290  ]احلديث: 

  غري  أو   : فقال  . اجلنة  يف   مرافقتك  أسألك   فإين   قلت:   ،سلني  : ِل  فقال  وبحاجته،  بوضوئه 

 .(1) السجود  بكثرة نفسك عىل  فأعني : قال  ،ذاك  هو قلت: ذلك؟

    اهلل   رسول  موىل   ثوبان  لقيت   : قال  طلحة  أيب  بن  معدان عن    [ 1291  ]احلديث: 

  ثم   فسكت،   ـ  اهلل   إىل   األعامل   أحب   قلت:   أو   ـ   اجلنة  يدخلني  أعمله   بعمل  أخربين  فقلت:

  بكثرة   عليك  :فقال    اهلل  رسول  ذلك  عن  سألت  فقال:  الثالثة  سألته  ثم   فسكت،  سألته

  قال   ، خطيئة   هبا   عنك   وحط   درجة   هبا   اهلل   رفعك  إال   سجدة   هلل   تسجد   ال   فإنك  هلل،   السجود 

 .(2) مثله فقال  فسألته الدرداء أبا  أتيت  ثم معدان:

  اليوم   ربحت   لقد  اهلل  رسول  يا   فقال:  جاء رجٌل إىل رسول اهلل    [ 1292  ]احلديث: 

  وأبتاع  أبيع  زلت  ما   قال:  ربحت؟  وما   وحيك   :قال   . الوادي  هذا  أهل   من  أحدٌ   ربحه  ما   ربحا 

  ما  :فقال  ،رجل ربح رجل بخري أنبئك أنا   النبي له فقال  ،أوقية  مائة  ثالث ربحت حتى

 .(3)الصالة بعد ركعتني  : قال  اهلل؟ رسول يا   هو

  اهلل   يذكر   قعد   ثم   مجاعة  يف   الفجر   صىل   من   :   اهلل   رسول   قال   [ 1293  ]احلديث: 

 .(4)تامة تامة  تامة   وعمرة حجة   كأجر له  كانت ركعتني صىل  ثم   الشمس، تطلع  حتى

  عىل   يضاعف  والذكر  والصيام  الصالة  إن  :  اهلل  رسول   قال  [ 1294  ]احلديث: 

 

 ( 1320(، وأبو داود )489( مسلم )1)

 .  228/ 2( والنسائي  388(، والرتمذي )488( مسلم )2)

 ( 2785( أبو داود )3)

 ( 586( الرتمذي )4)
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 .(1)ضعف  مائة بسبع اهلل سبيل  يف  النفقة 

،  الظهر   قبل  ركعتني    اهلل  رسول  مع  صليت  قال:  عمر  ابنعن    [ 1295  ]احلديث: 

..  (2)العشاء  بعد  وركعتني ،  املغرب  بعد  وركعتني ،  اجلمعة   بعد  ركعتني ،  الظهر   بعد  وركعتني

 .(3) بيته ففي واجلمعة العشاء، املغرب  فأما  رواية:ويف 

  بنى  السنة من  ركعة عرشة ثنتي عىل  ثابر  من :  اهلل رسول  قال   [ 1296  ]احلديث: 

،  املغرب  بعد  وركعتني،  بعدها   وركعتني،  الظهر  قبل  ركعات  أربع  اجلنة:   يف  بيتا   له  اهلل

 .(4)الفجر قبل   وركعتني  العشاء  بعد وركعتني

  رسا  يرتكهام    اهلل   رسول  يكن  مل   صالتان  : عن عائشة، قالت  [ 1297  ]احلديث: 

 .(5)العرص بعد وركعتان، الصبح  قبل  ركعتان حْض:  وال ، سفر يف وعالنية

  الظهر   قبل  بيتي  يف  يصل  رسول اهلل    كان  :عن عائشة، قالت   [ 1298  ]احلديث: 

  ثم  املغرب  بالناس  يصل   وكان،  ركعتني  فيصل   يدخل   ثم،  بالناس   فيصل   خيرج  ثم،  أربعا 

  يصل   وكان،  ركعتني  فيصل   بيتي  ويدخل ،  العشاء  بالناس  ويصل ،  ركعتني  فيصل   يدخل

  قرأ  إذا  وكان،  قاعدا  طويال وليال، قائام  ليال يصل  وكان، الوتر فيهن ركعات  تسع   الليل من

  طلع   إذا  وكان،  قاعد  وهو   وسجد  ركع   قاعدا  قرأ   وإذا ،  قائم  وهو   وسجد  ركع   قائم   وهو

 .(6) ركعتني صىل  الفجر 

قال:ضمرة  بن  عاصمعن    [ 1299  ]احلديث:      النبي  تطوع  عن  عليا   سألنا   ، 

  اهلل   رسول  كان  قال:  ،استطعنا   ما   منه  نأخذ  به  أخربنا   فقلنا   تطيقونه  ال  إنكم  فقال:  ،بالنهار

 

 . 78/ 2( واحلاكم  2498( أبو داود )1)

 ( 729(، مسلم )1173البخاري )( 2)

 ( 729(، ومسلم )1180( البخاري )3)

 (  414( الرتمذي )4)

 .  281/ 1(، والنسائي: 835(، ومسلم )592( البخاري )5)

 ( 375(، والرتمذي )1251(، وأبو داود )730( مسلم )6)
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  مقدارها   ـ  املرشق   قبل  من  يعني  هنا   ها   من  الشمس  كانت  إذا  حتى  يمهل  الفجر  صىل   إذا  

  إذا   حتى   يمهل   ثم ، ركعتني  فصىل   قام  ـ  املغرب   قبل  من يعني:  ـ   هنا   ها   من  العرص   صالة  من

  قام   هنا   ها   من   الظهر   صالة  من  مقدارها   ـ   املرشق   قبل   من   يعني  هنا   ها   من   الشمس   كانت

  العرص  قبل   وأربعا ،  بعدها   وركعتني،  الشمس   زالت   إذا   الظهر  قبل  وأربعا ،  أربعا   فصىل 

،  املسلمني   من  تبعهم  ومن،  والنبيني،  املقربني   املالئكة  عىل   بالتسليم  ركعتني  كل  بني  يفصل 

 .(1)عليها  يداوم  من وقل، بالنهار  تطوعه  ركعة عرشة ست فتلك، واملؤمنني

..  صالة  أذانني كل بني صالة أذانني  كل بني : اهلل رسول  قال  [ 1300  ]احلديث: 

 .(2)شاء ملن  :الثالثة يف  قال

 .(3)املغرب إال صالة أذانني  كل  بني : اهلل  رسول  قال  [ 1301  ]احلديث: 

  أشد  النوافل  من  يشء  عىل     النبي  يكن  مل  : قالت  عائشة عن    [ 1302  ]احلديث: 

 .(4)  الفجر ركعتي  عىل  منه  تعاهدا

 . (5)فيها  وما  الدنيا  من خري  الفجر ركعتا  :قال رسول اهلل   [ 1303  ]احلديث: 

  طردتكم   ولو  الفجر  ي ركعتا  تدعو  ال  :  اهلل  رسول  قال  [ 1304  ]احلديث: 

  (6)اخليل

  النداء   بني   خفيفتني   ركعتني  يصل   كان    النبي   أن   عائشة:عن    [ 1305  ]احلديث: 

   .(7)الصبح صالة من  واإلقامة

 

 (  1161(، وابن ماجه )598(الرتمذي )1)

 ( 838(، ومسلم )627، 624( البخاري )2)

 ( 693) 334/ 1البزار كام يف )كشف األستار( ( 3)

(4 ( البخاري   )1169( ومسلم   ،)724( داود  وأبو   ،)1254  ،)

 .1/175والنسائي: 

 . 252/ 3(، والنسائي: 416(، والرتمذي )725( مسلم )5)

 ( 1258( أبو داود )6)

(7( البخاري   )619 ( ومسلم   ،)724( داود  وأبو   ،)1262 ،)

 . 3/256والنسائي: 
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قالت عائشةعن    [ 1306  ]احلديث:  اهلل    كان   :،    الفجر   ركعتي   يصل   رسول 

 .(1)القرآن؟ بأم فيهام قرأ هل  أقول:  حتى فيخففهام

  الفجر:  ركعتي   يف   يقول    النبي   سمع  أنه   هريرة:  أيب عن    [ 1307  ]احلديث: 

َوَيْعُقوَب  ﴿ َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إِىَل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَما  بِاهللَِّ  آَمنَّا  ُقوُلوا 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم   ِْم اَل ُنَفرِّ   َوَنْحنُ َواأْلَْسَباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَّبِيهوَن ِمْن َرهبِّ

ُسوَل  ﴿  اآلية  وهبذه،  األوىل   الركعة  يف   [ 136]البقرة:    ُمْسلُِموَن﴾َلُه   َبْعنَا الرَّ نَا آَمنَّا باَِم َأْنَزْلَت َواتَّ َربَّ

اِهِديَن﴾َفاْكُتْبنَا َمَع   ا َأْرَسْلنَاَك بِاحْلَقِّ َبِشرًيا َوَنِذيًرا  َواَل ُتْسَأُل َعْن  ﴿  أو  [ 53]آل عمران:    الشَّ إِنَّ

 .(2) [ 119]البقرة:  اجْلَِحيِم﴾ َأْصَحاِب 

  الركعتني  يف  يقرأ  مرة  عرشين    النبي  رمقت  :، قالعمر  ابنعن    [ 1308  ]احلديث: 

 ( 3) (أحد اهلل  هو قل )و (، الكافرون أُّيا  يا )قل  الفجر  قبل   الركعتني ويف املغرب  بعد

  اضطجع   الفجر  ركعتي  صىل   إذا     النبي  كان  :قالت  عائشةعن    [ 1309  ]احلديث: 

 .(4)  األيمن شقه عىل 

  الليل  آخر  من   صالته  قىض  إذا    النبي  كان  : قالت  عائشة عن    [ 1310 ]احلديث: 

  حتى  اضطجع  ثم  ، ركعتني  وصىل ،  أيقظني  نائمة  كنت   وإن،  حدثني  مستيقظة  كنت فإن  ،  نظر

 .(5) الصالة إىل  خيرج ثم،  خفيفتني   ركعتني فيصل ، الصبح بصالة فيؤذنه  املؤذن  يأتيه 

  الصبح  قبل   الركعتني   أحدكم   صىل   إذا  :  اهلل   رسول  قال  [ 1311  ]احلديث: 

 .(6) يمينه عىل  فليضطجع

 

 (  1255(، وأبو داود )724(، ومسلم )1165) ( البخاري1)

 (  1260( أبو داود )2)

 (  417( الرتمذي )3)

 ( 736(، ومسلم )1160( البخاري )4)

 (  1262( أبو داود )5)

 ( 420( الرتمذي )6)
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  : الفجر   ركعتي  بعد  يقول    النبي   سمع  أنه  عمري  بن  أسامةعن    [ 1312  ]احلديث: 

 (1)(مرات  )ثالث،  النار من  بك أعوذ، وحممد  وإرسافيل وميكائيل  جربيل رب

  الفجر   بعد  يتحدثون  قوم   عىل   مسعود   ابن  خرج  قال:  عطاء عن    [ 1313  ]احلديث: 

 .(2)تسكتوا  أن  وإما ، تصلوا أن  فإما ، للصالة جئتم إنام :وقال ، احلديث عن فنهاهم

 وبعدها ،  أربعا   الظهر   قبل   يصل     النبي   كان  : ، قالعل عن    [ 1314  ]احلديث: 

 .(3)ركعتني

  صالها   الظهر  قبل  أربعا   يصل  مل  إذا  كان    النبي  أن  عائشة: عن    [ 1315  ]احلديث: 

 .(4) بعدها 

اهلل    [ 1316  ]احلديث:  رسول   أربعا   وبعدها   أربعا   الظهر  قبل   صىل   من  : قال 

 .(5)النار عىل  اهلل  حرمه

اهلل    [ 1317  ]احلديث:  رسول    الظهر   قبل  ركعات  أربع  عىل   حافظ  من  :قال 

  .(6) النار عىل  اهلل  حرمه  بعدها  وأربع

  هلن   تفتح  تسليم   فيهن ليس  الظهر   قبل   أربع   :   اهلل   رسول   قال  [ 1318  ]احلديث: 

 .(7) السامء أبواب

  الزوال   بعد   أربعا   يصل   كان    النبي   أن   السائب:   بن  اهلل   عبد عن    [ 1319  ]احلديث: 

  عمل   فيها   ِل   يصعد   أن   وأحب،  السامء   أبواب  هلا   تفتح  ساعة   إهنا   :وقال ،  الظهر  قبل 

 .(8) صالح

 

 ( 520) 1/195( الطرباين: 1)

 ( 9438)  286  -285/ 9( الطرباين يف الكبري: 2)

 ( 424( الرتمذي )3)

 ( 426)( الرتمذي 4)

 ( 1160، وابن ماجه)265/ 3(، والنسائي: 427( الرتمذي )5)

 ( 428(، والرتمذي )1269( أبو داود )6)

 ( 1270( أبو داود )7)

 ( 478( الرتمذي )8)
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  بمثلهن  ُتسب   الزوال   وبعد   الظهر  قبل   أربع  :   اهلل  رسول   قال   [ 1320  ]احلديث: 

إِىَل َما  ﴿  قرأ:  ثم،  الساعة  تلك  تعاىل  اهلل  يسبح  وهو  إال  يشء  من  وما ،  السحر  يف َيَرْوا  َأَومَلْ 

ًدا هللَِِّ َوُهْم  َخَلَق   اَمئِِل ُسجَّ  َيَتَفيَُّأ ظاَِلُلُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ
ٍ
ء  .(1) [ 48]النحل:    َداِخُروَن﴾ اهللَُّ ِمْن يَشْ

  عتق كأجر  له  كان  الظهر قبل  أربعا   صىل  من  :  اهلل  رسول  قال   [ 1321  ]احلديث: 

 .(2)إسامعيل ولد  من  رقاب أربع أو ، رقبة

 .(3)ركعتني العرص قبل  يصل   النبي  كان :قال، عل عن   [ 1322  ]احلديث: 

 .(4)أربعا  العرص قبل صىل  امرأ  اهلل رحم  : اهلل  رسول  قال  [ 1323  ]احلديث: 

  اهلل   حرمه  العرص  قبل  ركعات   أربع  صىل   من  :  اهلل  رسول  قال  [ 1324  ]احلديث: 

 .(5)النار عىل 

  العرص   بعد  يومي  يف  يأتيني    النبي  كان  ما   :، قالت عائشة عن    [ 1325  ]احلديث: 

 .(6)ركعتني صىل  إال

،  عنها   وينهى  العرص  بعد  يصل     النبي  كان  :، قالتعائشةعن    [ 1326  ]احلديث: 

 .(7)الوصال عن وينهى  ويواصل 

  يف   قال ،  ركعتني   املغرب   صالة  قبل   صلوا   :   اهلل   رسول  قال   [ 1327  ]احلديث: 

 .(8)  سنة الناس يتخذها  أن  كراهية، شاء ملن : الثالثة

  األشهل  عبد  بني  مسجد أتى    النبي  أن  عجرة:  بن  كعبعن    [ 1328  ]احلديث: 

 

 ( 3128( الرتمذي )1)

 ( 6052)  150/ 6( الطرباين يف األوسط: 2)

 ( 1272( أبو داود )3)

 (  430(، والرتمذي )1271( أبو داود )4)

 ( 2601( الطرباين يف األوسط )5)

 ( 593( البخاري )6)

 ( 1280( أبو داود )7)

 ( 1183( البخاري )8)
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 .(1) البيوت صالة  هذه :فقال بعدها  يسبحون  رآهم صالهتم  قضوا   فلام املغرب فيه فصىل 

  ركعتني   يتكلم   أن   قبل ،  املغرب  بعد   صىل   من   : قال رسول اهلل    [ 1329  ]احلديث: 

 .(2) عليني يف  صالته رفعت ـ ركعات  أربع رواية:  ويف ـ

  يرفعان  فإهنام  املغرب  بعد  الركعتني  عجلوا  :قال رسول اهلل    [ 1330  ]احلديث: 

 .(3) املكتوبة مع

  بعد   يصل   يارس   بن  عامر  رأيت   قال:   يارس   بن   عامر  بن  حممدعن    [ 1331  ]احلديث: 

  من   : وقال   ، ركعات  ست   املغرب   بعد   يصل     حبيبي   رأيت   وقال: ،  ركعات  ست   املغرب 

 .(4) البحر زبد مثل  كانت  وإن ذنوبه  له غفرت   ركعات ست  املغرب  بعد صىل 

قالهانئ  بن  رشيح عن    [ 1332  ]احلديث:      النبي  صالة  عن  عائشة   سألت  :، 

  مطرنا   ولقد ،  ركعات   ست   أو ،  ركعات   أربع  صىل   إال  بيتي  فدخل  قط   العشاء   صىل   ما   :فقالت

  األرض   متقيا   رأيته  وما ،  املاء  منه   ينبع  فيه  ثقب   إىل  أنظر  فكأين،  نطعا   له  فطرحنا   الليل  من  مرة

 .(5)قط ثيابه  من بيشء

  هتجد  كأنام  ركعات  أربع  الظهر   قبل  صىل   من  :   اهلل  رسول   قال  [ 1333  ]احلديث: 

 .(6) القدر ليلة يف  ملثلهن كن العشاء  بعد صالهن ومن، ليلته   من هبن

  أربع  وصىل   مجاعة  يف  اآلخرة  العشاء   صىل   من  :  اهلل  رسول   قال  [ 1334  ]احلديث: 

 .(7)القدر ليلة  كعدل كان املسجد من  خيرج  أن  قبل ركعات

 

 . 199- 198/ 3(، والنسائي: 1300( أبو داود )1)

)املراسيل(  2) يف  داود  أبو  الرزاق:  73)  111/ 1(  وعبد   ،)3 /70  

(4833 ) 

 . 151/ 4)الكامل( ( ابن عدي يف 3)

  2/127(، ويف )الصغري(  7245)   7/192( الطرباين يف األوسط:  4)

(900 ) 

 ( 1303( أبو داود )5)

 (  6332)  254/ 6( الطرباين يف األوسط: 6)

 ( 5239)  254/ 5( الطرباين يف األوسط: 7)



254 

 

 .(1)أربعا   فليصل   اجلمعة   بعد   مصليا   كان   من  :   اهلل  رسول   قال   [ 1335  ]احلديث: 

،  عامه  يا ،  عباس  يا   :للعباس  قال    اهلل  رسول  أن  عباس:  ابنعن    [ 1336  ]احلديث: 

  اهلل   غفر  ذلك  فعلت  أنت  إذا  خصال  عرش  بك  أفعل  أال،  أجيزك  أال  أمنحك  أال،  أعطيك  أال

  عرش ،  وعالنيته   رسه،  وكبريه  صغريه ،  وعمده  خطأه،  وحديثه   قديمه ،  وآخره   أوله،  ذنبك  لك

 من  فرغت  فإذا،  وسورة  الكتاب  فاُتة  ركعة   كل  يف   تقرأ،  ركعات  أربع  تصل   أن   خصال:

  أكرب   واهلل ،  اهلل   إال  إله  وال ،  هلل  واحلمد،  اهلل   سبحان  قلت:   قائم  وأنت  ركعة   أول   يف   القراءة 

  فتقوهلا   السجود   من   رأسك   ترفع  ثم ،  عرشا  راكع   وأنت  فتقوهلا   تركع   ثم ،  مرة   عرشة  مخس 

  كل   يف   وسبعون  مخس  فذلك،  عرشا  فتقوهلا   رأسك  ترفع  ثم ،  عرشا  فتقوهلا   تسجد   ثم،  عرشا

  مل فإن  ،  فافعل  مرة  يوم   كل  يف  تصليها   أن  استطعت  إن،  ركعات  أربع  يف  ذلك  تفعل ،  ركعة

  مل فإن  ،  مرة  سنة   كل   ففي   تفعل  ملفإن  ،  مرة  شهر   كل   ففي   تفعل  ملفإن  ،  مجعة  كل   ففي   تفعل 

  .(2) مرة عمرك  ففي تفعل 

  يأمر  حتى   الركعتني   يف  يسلم   كان    اهلل  رسول   أن  عمر:  ابنعن    [ 1337  ]احلديث: 

 .(3)  حاجته ببعض

  حيب   وهو   العمل   ليدع    اهلل  رسول   كان  إن  قالت:  عائشةعن   [ 1338 ]احلديث: 

،  قط   الضحى  سبحة    سبح  وما ،  عليهم   فيفرض   الناس  به   يعمل  أن  خشية   به   يعمل  أن

 .  (4)ا ألسبحه وإين

  الضحى   تسبيحة   يسبح    اهلل  رسول   رأيت   ما   قالت:   عائشة عن    [ 1339  ]احلديث: 

 

 ( 523(، والرتمذي )1131(، أبو داود )881( مسلم )1)

 ( 1387(، وابن ماجه ) 1297( أبو داود )2)

 . 121/ 1(، ومالك: 991( البخاري )3)

 ( 718(، ومسلم )1128( البخاري )4)
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 .(1)ألسبحها  وإين ، قط 

  النبي   رأى  أنه  أحد  حدثنا   ما   : ، قالليىل   أيب  بن  الرمحن  عبد عن    [ 1340  ]احلديث: 

   النبي   ن إ  قالت:   فإهنا   ئهان  أم   غري  الضحى   يصل     فاغتسل   مكة   فتح   يوم   يف   بيتها   دخل  

 .(2) والسجود الركوع  يتم   أنه  غري منها  أخف  قط صالة أر  فلم ، ركعات  ثامين وصىل 

  لو  فقال:   ، الضحى   من  يصلون   قوما   رأى  أنه  أرقم:  بن  زيد عن    [ 1341  ]احلديث: 

  حني   األوابني  صالة  : قال     اهلل   رسول   إن ،  أفضل  الساعة   هذه   غري  يف   الصالة   أن  علموا 

 .(3)الفصال ترمض

  قبل  ركعتني   فلريكع  املسجد  أحدكم   دخل  إذا  :قال رسول اهلل    [ 1342  ]احلديث: 

 .(4)جيلس أن

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل  قال    [ 1343  ]احلديث:  وإدبارًا،رسول  إقباالً  للقلوب  إّن  أقبلت،  فإذا    : 

 . (5) فتنّفلوا، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة

من قيام ليلة    ركعتان مقتصدتان يف تفّكر خري  :رسول اهلل  قال    [ 1344  ]احلديث: 

 .(6)والقلب ساه

الباقر   [ 1345  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  أتى رسول   :    أن اهلل  أدع  فقال:  رجل 

 .(7) يدخلني اجلنّة، فقال: أعنّي بكثرة السجود
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فقال: يا رسول    جاء رجل إىل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 1346  ث: ]احلدي 

: أكثر السجود فإنه حيّط الذنوب كام  اهلل، كثرت ذنويب وضعف عمل، فقال رسول اهلل  

 .(1)ُتّط الريح ورق الشجر

يف ظّل شجرة    عن سلامن الفاريس قال: كنّا مع رسول اهلل    [ 1347  ]احلديث: 

فأخذ غصنًا منها فنفضه، فتساقط ورقه، فقال: أال تسألوين عاّم صنعت؟ فقالوا: أخربنا يا  

الصالة ُتاتت خطاياه كام ُتاتت ورق هذه   إىل  قام  إذا  املسلم  العبد  إّن  قال:  اهلل،  رسول 

 .(2) الشجرة

إّن يف كتاب عل الذي هو إمالء رسول اهلل  الصادق: قال اإلمام    [ 1348  ]احلديث: 

 ً(3): إّن اهلل ال يعّذب عىل كثرة الصالة والصيام ولكن يزيده خريا. 

ال يصّل من النهار شيئًا    كان رسول اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 1349  ]احلديث: 

 .(4)ركعات ثامينزال النهار قدر نصف إصبع صىّل فإذا  حّتى تزول الشمس

عىل    [ 1350  ]احلديث:  رضبت  مّكة  فتح  يوم  كان  ملّا  قال:  وهب  بن  معاوية  عن 

خيمة سوداء من شعر باألبطح، ثّم أفاض عليه املاء من جفنة يرى فيها أثر    رسول اهلل  

قبل ذلك وال    ركعات مل يركعها رسول اهلل  ثامينالعجني، ثّم ُتّرى القبلة ضحى، فركع  

 .(5) بعد

اإلما   [ 1351  ]احلديث:  الباقر:  قال  اهلل  م  رسول  صىّل  قال:    ما  قّط،  الضحى 

فقلت له: أمل ختربين أّنه كان يصّل يف صدر النهار أربع ركعات، فقال: بىل إّنه كان جيعلها 
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 .(1)بعد الظهر التيمن الثامن 

عليك بصالة الزوال،  يويص بعض أصحابه:    قال رسول اهلل    [ 1352  ]احلديث: 

 .(2)وعليك بصالة الزوالوعليك بصالة الزوال، 

 .(3) الضحى قط ما صىّل رسول اهلل  اإلمام الباقر: قال   [ 1353  ]احلديث: 

صالة    قال:  أّن رسول اهلل    إلمام الصادق، ااإلمام الباقر وعن    [ 1354  ]احلديث: 

 .(4)الضحى بدعة

اهلل    [ 1355  ]احلديث:  رسول  بعد  قال  يعني  اجلنّة،  دخل  الربدين  صىّل  من   :

 .(5)وبعد العرصالغداة 

اهلل    [ 1356  ]احلديث:  رسول  يف    أوصيكم  :قال  يقرأ  العشائني،  بركعتني بني 

قل هو اهلل  و)  ثالث عرشة مرة، ويف الثانية احلمد مرة  ( األرضإذا زلزلت  و)  احلمد  األوىل

يف    فعل ذلكفإن    مخس عرشة مرة، فإنه من فعل ذلك يف كل شهر كان من املوقنني،  (أحد

فعل  فإن    فعل ذلك يف كل مجعة مرة كان من املخلصني، فإن    ملحسنني، كل سنة كان من ا 

 .(6)يف اجلنة، ومل حيص ثوابه إال اهلل تعاىلكان معي ذلك مرة كل ليلة 

تنفلوا يف ساعة الغفلة ولو بركعتني خفيفتني،    :قال رسول اهلل    [ 1357  ]احلديث: 

 .(7) فإهنام تورثان دار الكرامة

اهلل    [ 1358  ]احلديث:  الغفلة بني    :قال رسول  اجلنة، وساعة  السالم هي  دار 

 .(8)اآلخرةاملغرب والعشاء 
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 : اإلمام عل ما ورد عن  

ال يصّل  من أتى الصالة عارفًا بحقها غفر له،  قال اإلمام عل:    [ 1359  ]احلديث: 

يف وقت فريضة إالّ من عذر، ولكن يقيض بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال اهلل    الرجل نافلة

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم  ﴿:  تعاىل يعني الذين يقضون ما فاهتم من الليل    [ 23]املعارج:    َدائُِموَن﴾ الَّ

يضة، ابدأ بالفريضة ثّم صّل  بالنهار، وما فاهتم من النهار بالليل، ال تقيض النافلة يف وقت فر

 .(1)ما بدا لك

ال يصّل من النهار حّتى تزول    اإلمام عل كان  قال اإلمام الباقر:    [ 1360  ]احلديث: 

 .(2)الشمس وال من الليل بعدما يصّل العشاء اآلخرة حتى ينتصف الليل

يف صّفني نزل فصىل أربع ركعات    اإلمام عل أن  اإلمام الباقر  عن    [ 1361  ]احلديث: 

 .(3)قبل الزوال

احلسن بن حمّمد قال: كان اإلمام عل يومًا يف حرب صّفني  عن    [ 1362 ]احلديث: 

غاًل باحلرب والقتال وهو مع ذلك بني الصفني يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا  مشت

أنظر إىل الزوال حّتى نصّل فقال له ابن عباس: وهل    ، فقال: أمري املؤمنني، ما هذا الفعل

هذا وقت صالة؟ إّن عندنا لشغاًل بالقتال عن الصالة، فقال: عىل ما نقاتلهم؟ إّنام نقاتلهم  

 .( 4) قال: ومل يرتك صالة الليل قّط حّتى ليلة اهلرير  ،عىل الصالة

 .(5): صالة الزوال صالة األّوابنياإلمام عل قال   [ 1363  ]احلديث: 

إذا زالت الشمس عن كبد السامء فمن صىّل تلك  قال اإلمام عل:    [ 1364  ]احلديث: 
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 .(1)الساعة أربع ركعات فقد وافق صالة األّوابني، وذلك بعد نصف النهار

برجل يصّل الضحى يف    اإلمام عل عن سيف بن عمرية قال: مّر    [ 1365  ]احلديث: 

،  مسجد الكوفة، فغمز جنبه بالدّرة وقال: نحرت صالة األّوابني نحرك اهلل، قال: فأتركها 

﴾ َعْبًدا إَِذا    َينَْهى َأَرَأْيَت الَِّذي    ﴿   قال:  بإنكار قال اإلمام الصادق: وكفى  ..  [ 10-8]العلق:    َصىلَّ

 .(2)اإلمام عل هنياً 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر    [ 1366  ]احلديث:  اإلمام  تعاىلقال  قوله  َصاَلهِتِْم  ﴿:  يف  َعىَل  ُهْم  ِذيَن  الَّ

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم حُيَافُِظونَ ﴿:  هذا يف النوافل، وقوله   :[ 23]املعارج:    ﴾ َدائُِمونَ  ]املعارج:    ﴾ َوالَّ

 .(3) الفرائض والواجبات(، يف [ 34

الباقر  [ 1367  ]احلديث:  لإلمام  ِل  قيل  فكيف  وأَّتر،  أختلف  تاجر  رجل  إيّن   :

الزوال  صالة  عىل  واملحافظة  تصىّل   ،بالزوال  زالت    ثامين تصّل    فقال:   ؟وكم  إذا  ركعات 

الشمس، وركعتني بعد الظهر، وركعتني قبل العرص، فهذه اثنتا عرشة ركعة، وتصّل بعد  

عتني، وبعدما ينتصف الّليل ثالث عرشة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر،  املغرب رك

فتلك سبع وعرشون ركعة سوى الفريضة، وإّنام هذا كّله تطّوع وليس بمفروض، إّن تارك  

الفريضة كافر، وإّن تارك هذا ليس بكافر، ولكنّها معصية، ألّنه يستحّب إذا عمل الرجل  

 .( 4) ليهعماًل من اخلري أن يدوم ع

نوافلك    [ 1368  ]احلديث:  من  ركعتني  كّل  بني  افصل  الباقر:  اإلمام  قال 
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 .(1)بالتسليم

: إّن العبد لريفع له من صالته نصفها أو ثلثها  قال اإلمام الباقر  [ 1369  ]احلديث: 

ا  أو ربعها أو مخسها، فام يرفع له إالّ ما أقبل عليه منها بقلبه، وإّنام أمرنا بالنافلة ليتّم هلم هبا م

 .(2)نقصوا من الفريضة

إّن اهلل جّل جالله قال: ما يتقرب إِّل عبد من  قال اإلمام الباقر:   [ 1370  ]احلديث: 

أحببته  فإذا    حّبه،أُ عبادي بيشء أحب إِّل ممّا افرتضت عليه، وإّنه ليتقّرب إِّل بالنافلة حّتى  

يبطش    التيكنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ولسانه الذي ينطق به، ويده  

 .(3)وإن سألني أعطيته  أجبته،ينهبا، إن دعا 

تعاىل:    [ 1371  ]احلديث:  قوله  الباقر عن  اإلمام  اللَّْيِل  ﴿سئل  آَناَء  َقانِت  ُهَو  ْن  َأمَّ

ِه     ﴿ ل:  ي قال: يعني صالة الليل، قف،  [ 9]الزمر:    ﴾َساِجًدا َوَقائاًِم حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرمْحََة َربِّ

،  ل: وإدبار النجومييعني تطّوع بالنهار، ق   ، فقال: [ 130]طه:    َتْرََض﴾ َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّك  

 .(4) ركعتان بعد املغرب ، فقال: وأدبار السجودقيل: ركعتان قبل الصبح،   فقال:

كّل سهو يف الصالة يطرح منها، غري أّن اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 1372  ]احلديث: 

 .(5)افليتّم بالنو

الباقر  [ 1373  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  يفسد  ما  هبا  ليتّم  النافلة  جعلت  إّنام   :

 .(6)الفريضة

الباقر:    [ 1374  ]احلديث:  اإلمام  التطّوع؟  قال  وضع  ألّي يشء  ال،    قيل: أتدري 
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ألّنه إن كان يف الفريضة نقصان قضيت النافلة عىل الفريضة حتى تتّم، إّن اهلل عّز وجّل    قال: 

لنبّيه   َمَقاًما  ﴿:  يقول  َربهَك  َيْبَعَثَك  َأْن  َعَسى  َلَك  َنافَِلًة  بِِه  ْد  َفَتَهجَّ ْيِل  اللَّ   حَمُْموًدا﴾ َوِمَن 

 .(1) [ 79]اإلرساء: 

الباقر:    [ 1375  ]احلديث:  لإلمام  ليست  قيل  فقال:  النافلة؟  فرتك  مرض  رجل 

 .(2)بفريضة، إن قضاها فهو خري يفعله، وإن مل يفعل فال يشء عليه

ال تصّل    ، فقال:الصالة تطّوعًا يف السفرسئل اإلمام الباقر عن    [ 1376  ]احلديث: 

 .(3) قبل الركعتني وال بعدمها شيئًا هناراً 

الباق  [ 1377  ]احلديث:  اإلمام  وال  ر:  قال  قبلهام  ليس  ركعتان  السفر  يف  الصالة 

 .(4)بعدمها يشء

: ألّي علة ُتصىّل الركعتان بعد العشاء اآلخرة  قيل لإلمام الباقر  [ 1378  ]احلديث: 

اهلل   رسول  إليها  فأضاف  ركعة  عرشة  سبع  فرض  اهلل  ألّن  فقال:  قعود؟  مثليها   من 

 .(5) فصارت إحدى ومخسني ركعة، فُتعّدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة

يصّل يف اليوم والليلة ألف  اإلمام السجاد  : كان  قال اإلمام الباقر   [ 1379  ]احلديث: 

 .(6) ركعة، وكانت الريح متيله بمنزلة السنبلة

وم والليلة ألف  يصّل يف الياإلمام السجاد  : كان  قال اإلمام الباقر   [ 1380  ]احلديث: 

وكان يصّل عند كّل نخلة ركعتني،    ،ئة نخلة ام، كانت له مخساإلمام عل ركعة كام كان يفعل  

وكان إذا قام يف صالته غشى لونه لون آخر، وكان قيامه يف صالته قيام العبد الذليل بني  
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أن ال    يدي امللك اجلليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية اهلل، وكان يصّل صالة موّدع يرى

يصّل بعدها أبدًا، وقال: إّن العبد ال يقبل من صالته إال ما أقبل عليه منها بقلبه، فقال رجل:  

 .(1)هلكنا؟ فقال: كاّل، إّن اهلل متّم ذلك بالنوافل

أمل    : لي ق  الضحى قّط،   ما صىّل رسول اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 1381  ]احلديث: 

  التي بىل، إّنه كان جيعلها من الثامن    ، فقال:ختربين أّنه كان يصّل يف صدر النهار أربع ركعات

 .(2)بعد الظهر

الباقر عن    [ 1382  ]احلديث:  أّول من صاّلها    ، صالة الضحىسئل اإلمام  فقال: 

مّر  م عل  اإلما ، وقال: إّن  قومك، إهّنم كانوا من الغافلني فيصّلوهنا، ومل يصّلها رسول اهلل  

عىل رجٍل وهو يصّليها، فقال: ما هذه الصالة؟ فقال: أدعها يا أمري املؤمنني؟ فقال: أكون  

 .(3)أهنى عبدًا إذا صىّل 

فإذا    قال اإلمام الباقر: إذا كنت شاّكًا يف الزوال فصّل ركعتني،  [ 1383  ]احلديث: 

 . (4) استيقنت أهنا قد زالت بدأت بالفريضة

كام    قامة واإل   األذان ما ِل ال أراك تتطّوع بني  قيل لإلمام الباقر:    [ 1384  ]احلديث: 

دخلت  فإذا    إنا إذا أردنا أن نتطّوع كان تطّوعنا يف غري وقت فريضة،  :قاليصنع الناس؟  

 .(5)الفريضة فال تطّوع

، : تدركني الصالة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلةقيل لإلمام الباقر  [ 1385  ]احلديث: 

 .(6)واقض النافلة ، ابدأ باملكتوبة ال، ولكن  فقال:
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الباقر   [ 1386  ]احلديث:  النافلة شيئًا يف وقت الفريضة،  قال اإلمام  : ال تصل من 

 .(1)دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضةفإذا  فإّنه ال تقىض نافلة يف وقت فريضة،

ال،    قيل:: أتدري مل جعل الذراع والذراعان؟  قال اإلمام الباقر  [ 1387  ]احلديث: 

 .(2) قال: حّتى ال يكون تطّوع يف وقت مكتوبة

الباقر عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أّول  سئل اإلمام    [ 1388  ]احلديث: 

 .(3) نعم، إذا علم أّنه يشتغل فيعّجلها يف صدر النهار كّلها  ، فقال: النهار

الباقر:   [ 1389  ]احلديث:  أربع صلوات يصّليها الرجل يف كّل ساعة:    قال اإلمام 

أّديتها، وصالة ركعتي طواف الفريضة، وصالة الكسوف،   صالة فاتتك فمتى ما ذكرهتا 

 .( 4)هذه يصّليهّن الرجل يف الساعات كّلها  والصالة عىل املّيت، 

  ؟ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجرسئل اإلمام الباقر عن    [ 1390  ]احلديث: 

لو   ؟ فقال: قبل الفجر إهّنام من صالة الليل ثالث عرشة ركعة صالة الليل، أتريد أن تقايس

الفريضة وقت  عليك  دخل  إذا  تطّوع  أكنت  رمضان،  شهر  من  عليك  فابدأ    ؟كان 

 .(5) بالفريضة

فقال: سدس    ، الباقر عن أّول وقت ركعتي الفجرسئل اإلمام    [ 1391  ]احلديث: 

 .(6)الليل الباقي

 ؟: الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهامقيل لإلمام الباقر  [ 1392  ]احلديث: 

 .(7) طلع الفجر فقد دخل وقت الغداةفإذا   فقال: قبل طلوع الفجر،

 

 .  480( الَّسائر:  1)

 .  349( علل الرشائع:  2)

 .  1/ 450/  3( الكايف:  3)
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الباقر:    [ 1393  ]احلديث:  اإلمام  صاليت قال  من  وأفرغ  الليل  صالة  ألصّل    إيّن 

 . (1)استيقظت عند الفجر أعدهتامشاء اهلل قبل أن يطلع الفجر، فإن  ما  صّل الركعتني فأنام  أُ و

الباقر:    [ 1394  ]احلديث:  اإلمام  وبعده  قال  الفجر  قبل  الفجر  ركعتي  صّل 

 .(2) وعنده

 .(3) : صّلهام مع الفجر وقبله وبعدهقال اإلمام الباقر  [ 1395  ]احلديث: 

الباقر  [ 1396  ]احلديث:  اإلمام  بمنزلة  قال  الليل  الشمس زواهلا، وغسق  دلوك   :

 .(4)الزوال من النهار

رجل صىّل بغري طهور، أو نيس صلوات  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1397  ]احلديث: 

 .(5)ساعة ذكرها من ليل أو هنار أي فقال: يقضيها إذا ذكرها يف  ؟مل يصّلها، أو نام عنها 

قال اإلمام الباقر: أفضل قضاء النوافل قضاء صالة الليل بالليل    [ 1398  ]احلديث: 

 .(6)وصالة النهار بالنهار

قال: إذا أردت أن    ؟التطوع يف يوم اجلمعةسئل اإلمام الباقر عن    [ 1399  ]احلديث: 

تتطوع يف يوم اجلمعة يف غري سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل  

 .(7)زالت الشمس قبل اجلمعة، وست ركعات بعد اجلمعة نصف النهار، وركعتني إذا

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

فقال: ومن    ،بالنهار  الصادق عن صالة رسول اهلل  سئل اإلمام    [ 1400  ]احلديث: 

ركعات قبل الظهر،    ثامينبىل، قال:    قيل: ولكن، أال أخربك كيف أصنع أنا؟  ..  يطيق ذلك

 

 . 1045/  285/ 1، واالستبصار: 528/  135/ 2( التهذيب:  1)
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  كان رسول اهلل    ، فقال: فالعتمة  قيل:  ،أربع بعدها   ، فقال:فاملغرب  قيل:وثامن بعدها،  

 .(1)يصّل العتمة ثّم ينام

الصادق   [ 1401  ]احلديث:  اإلمام  تزول  قال  حني  ركعات  ثامن  النافلة  صالة   :

وأربع ركعات بعد  الشمس قبل الظهر، وسّت ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العرص،  

املغرب، وركعتان بعد العشاء اآلخرة، يقرأ فيهام مائة آية قائاًم أو قاعدًا، والقيام أفضل، وال  

تعّدهم من اخلمسني، وثامن ركعات من آخر الليل، تقرأ يف صالة الليل ب )قل هو اهلل أحد(  

ببت من القرآن، ثم  و)قل يا أُّيا الكافرون( يف الركعتني األوليني، وتقرأ يف سائرها ما أح

الوتر ثالث ركعات، يقرأ فيها مجيعًا )قل هو اهلل أحد(، وتفصيل بينهّن بتسليم، ثّم الركعتان  

 .(2)وىل منهام )قل يا أُّّيا الكافرون( ويف الثانية )قل هو اهلل أحداللتان قبل الفجر، تقرأ يف األُ 

النهار  قيل لإلمام الصادق:    [ 1402  ]احلديث:  النوافل، كم  جعلت فداك، صالة 

إن    أيسّت عرشة ركعة،    فقال:  ؟هي أّنك  أن تصّليها صليتها، إالّ  النهار شئت  ساعات 

 .(3)صليتها يف مواقيتها أفضل

الصادق:    [ 1403  ]احلديث:  لإلمام  اهلل  قيل  رسول  أوجب  عّلة  صالة    ألّي 

لرغبة؟  الزوال ثامن قبل الظهر وثامن قبل العرص؟ وألّي عّلة رّغب يف وضوء املغرب كّل ا

وألّي عّلة أوجب األربع ركعات من بعد املغرب؟ وألّي عّلة كان يصّل صالة الليل يف  

لتأكيد الفرائض، ألّن الناس لو مل يكن إالّ أربع    فقال:  ؟آخر الّليل وال يصل يف أّول الليل

  ركعات الظهر لكانوا مستخّفني هبا حتّى كاد يفوهتم الوقت، فلاّم كان شيئًا غري الفريضة

العرص ليَّسعوا إىل ذلك لكثرته، وذلك    التي أرسعوا إىل ذلك لكثرته، وكذلك   من قبل 

 

 .  7/ 5/ 2( التهذيب:  1)
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فنا ونريد أن نصّل الزوال يفوتنا الوقت، وكذلك الوضوء يف املغرب   ألهّنم يقولون: إن سوَّ

القيام، وكذلك األربع ركعات   من    التي يقولون حّتى نتوّضأ يفوتنا الوقت، فيَّسعوا إىل 

املغرب، وك فلتلك  بعد  الفجر،  إىل صالة  القيام  الليل ليَّسعوا  آخر  الليل يف  ذلك صالة 

 .(1)العّلة وجب هذا هكذا

الصادق:    [ 1404  ]احلديث:  اإلمام  ركعات،  قال  أربع  الظهر  الفريضة:  صالة 

والفجر   أربع ركعات،  اآلخرة  والعشاء  واملغرب ثالث ركعات،  أربع ركعات،  والعرص 

منها:   ركعة،  وثالثون  أربع  والسنّة  ركعة،  املفروضة سبع عرشة  الصالة  ركعتان، فجملة 

العشاء  أربع ركعات بعد املغرب ال تقصري فيها يف السفر واخلْض، وركعتان من جلوس بعد  

اآلخرة تعّدان بركعة، وثامن ركعات يف السحر وهي صالة الليل، والشفع ركعتان، والوتر  

ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثامن ركعات قبل الظهر، وثامن ركعات بعد الظهر قبل  

 .(2)العرص، والصالة تستحّب يف أّول األوقات

واالجتهاد، وأهل الوفاء    قال اإلمام الصادق: شيعتنا أهل الورع   [ 1405  ]احلديث: 

والّليلة،   اليوم  يف  ركعة  ومخسني  اإلحدى  أصحاب  والعبادة،  الزهد  وأهل  واألمانة، 

كّل   وجيتنبون  البيت،  وحيّجون  أمواهلم،  يزّكون  بالنهار،  الصائمون  بالّليل،  القائمون 

 .(3)حمّرم

السئل اإلمام    [ 1406  ]احلديث:  بالّليل والنهار؟ فقال:  التطّوع  ذي  الصادق عن 

وقبل   ركعتان،  الظهر  وبعد  الشمس،  زوال  عند  ركعات  ثامن  عنه  يقرص  ال  أن  يستحّب 

العرص ركعتان، وبعد املغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثامن ركعات، ثّم  
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الليل   الفجر، وأحّب صالة  ثّم ركعتان قبل صالة  يوتر، والوتر ثالث ركعات مفصولة، 

 . (1) إليهم آخر الّليل

  لإلمام الصادق: ما جرت به السنّة يف الصالة؟ فقال: ثامنقيل    [ 1407  حلديث: ]ا 

ركعات الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل العرص، وركعتان بعد املغرب، وثالث  

،  فهذا مجيع ما جرت به السنّة   قيل:عرشة ركعة من آخر الليل، منها الوتر، وركعتا الفجر،  

إن قويت فصّلها كام كانت ُتصىل، وكام ليست    ، قال:قوي فزاد: أفرأيت إن  قيل   ..نعم  فقال:

يقول اهلل  إّن  الّليل،  من  ساعة  يف  فليست  النهار  من  ساعة  َفَسبِّْح  ﴿:  يف  ْيِل  اللَّ  
ِ
آَناء َوِمْن 

 .(2)[ 130]طه:  ﴾ َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّك َتْرََض 

 .(3)أربع وأربعني ركعةال تصّل أقّل من قال اإلمام الصادق:   [ 1408  ]احلديث: 

إذا كانت الشمس  قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:    [ 1409  ]احلديث: 

 . (4) من هيهنا من العرص فصل سّت ركعات

  ، فقال: الرجل َتتمع عليه الصلوات سئل اإلمام الصادق عن    [ 1410  ]احلديث: 

 . (5) ألقها واستأنف

اإلمام الصادق بمنى،    دعن عاّمر الساباطي قال: كنّا جلوسًا عن  [ 1411  ]احلديث: 

فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال اإلمام    ، فقال: فقال له رجل: ما تقول يف النوافل

ْد بِِه  ﴿:  ، إّن اهلل يقول الصادق: إّنام أعني صالة الّليل عىل رسول اهلل   ْيِل َفَتَهجَّ َوِمَن اللَّ

 .(6) [ 79]اإلرساء:  حَمُْموًدا﴾ َسى َأْن َيْبَعَثَك َربهَك َمَقاًما َنافَِلًة َلَك عَ 
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عاّمر    [ 1412  ]احلديث:  إّن  الصادق:  لإلمام  قلت  قال:  مسلم  بن  حمّمد  عن 

روى أّن السنّة فريضة، فقال: أين يذهب،    قيل: قال: وما هي؟    الساباطي روى عنك رواية،

أين يذهب؟! ليس هكذا حّدثته، إّنام قلت له: من صىّل فأقبل عىل صالته مل حيّدث نفسه  

فيها أو مل يسه فيها أقبل اهلل عليه ما أقبل عليها، فرّبام رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو مخسها،  

 .(1) ملكتوبةوإّنام أمرنا بالسنّة ليكمل هبا ما ذهب من ا

الصادق:    [ 1413  ]احلديث:  اإلمام  ونصفها،  قال  صالته  ثلث  له  يرفع  العبد  إّن 

ق النوافل،  من  له  يتّم  لكنّه  فيها،  سهوه  قدر  عىل  وأكثر  وأقّل  أرباعها  أرى  ي وثالثة  ما  ل: 

 .(2)النوافل ينبغي أن ترتك عىل حال، قال: أجل، ال

ن الصالة ربعها أو ثمنها أو  قال اإلمام الصادق: يرفع للرجل م  [ 1414  ]احلديث: 

 .(3)نصفها أو أكثر بقدر ماسها، ولكّن اهلل تعاىل يتّمم ذلك بالنوافل

أخربين عن رجل عليه من صالة النوافل  قيل لإلمام الصادق:    [ 1415  ]احلديث: 

ال يدري كم صىّل من كثرهتا،    فليصّل حّتى  قال:  ؟ ما ال يدري ما هو من كثرهتا، كيف يصنع

ل: فإّنه ال يقدر عىل القضاء، قال: إن كان شغله يف  يقدر علمه من ذلك، قفيكون قد قىض ب

طلب معيشة ال بّد منها، أو حاجة ألٍخ مؤمن فال يشء عليه، وإن كان شغله جلمع الدنيا  

اهلل وهو مستخّف، متهاون، مضّيع حلرمة،   لقي  القضاء، وإالّ  الصالة  والتشاغل هبا عن 

ثّم    .. فإّنه ال يقدر عىل القضاء فهل جيزي أن يتصّدق؟   قيل: ،  رسول اهلل   فسكت ملّيًا 

بقدر طوله وأدنى ذلك مّد لكّل مسكني    ، قال:فام يتصّدق  قيل:قال: فليتصّدق بصدقة،  

لكّل ركعتني من    ، فقال:جيب فيها مّد لكّل مسكني  التيوكم الصالة    قيل: مكان كّل صالة،  
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  أربع ال يقدر فقال: مّد إذًا لكّل    قيل: صالة النهار مّد، ف  صالة الّليل مّد، ولكّل ركعتني من 

ال يقدر، قال: فمّد    قيل: مد لكل أربع ركعات من صالة الّليل،  و ركعات من صالة النهار  

 . (1) إذًا لصالة الّليل ومّد لصالة النهار، والصالة أفضل، والصالة أفضل، والصالة أفضل

ّل نوافل كثرية، فكيف أصنع؟ فقال:  إّن عقيل لإلمام الصادق:   [ 1416  ]احلديث: 

 .(2)حصيها، قال: توّخ أُ ال   : لي اقضها، قال: إهّنا أكثر من ذلك، قال: اقضها، ق

 .(3)ُتّر، واقضها   ، فقال:الصالة َتتمع علّ قيل لإلمام الصادق:    [ 1417  ]احلديث: 

الصادق:    [ 1418  ]احلديث:  قال:    أربعةمرضت  قيل لإلمام  فيها،  أتنّفل  مل  أشهر 

 .(4)ليس عليك قضاء، إّن املريض ليس كالصحيح، كّل ما غلب اهلل عليه فاهلل أوىل بالعذر

الصادق عن صالة النافلة بالنهار يف السفر؟ فقال:  سئل اإلمام    [ 1419  ]احلديث: 

 .(5)لو صلحت النافلة يف السفر متّت الفريضة

الصادق  [ 1420  ]احلديث:  القال اإلمام  السفر ركعتان ليس قبلها وال  :  صالة يف 

بعدمها يشء إالّ املغرب، فإّن بعدها أربع ركعات ال تدعهّن يف سفر وال حْض، وليس عليك  

 .(6)قضاء صالة النهار، وصّل صالة الليل واقضه

أقيض صالة    لإلمام الصادق::عن معاوية بن عامر قال: قلت    [ 1421  ]احلديث: 

النهار بالّليل يف السفر؟ فقال: نعم، فقاله له إسامعيل بن جابر: أقيض صالة النهار بالّليل يف  

 .(7)تطيقال  وأنت ّن ذلك يطيق إّنك قلت: نعم، فقال: إالسفر؟ فقال: ال، فقال: 

جعلت فداك، إيّن سألتك عن قضاء صالة  قيل لإلمام الصادق:    [ 1422  ]احلديث: 
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اقضوا، فقال هلم: ال    :فقلتال تقضها، وسألك أصحابنا    : تقلف  ، بالّليل يف السفر النهار  

 .(1)تصّلوا، واهلل ما ذاك عليهم

الصادق:    [ 1423  ]احلديث:  لإلمام  بني  قيل  نزلنا  إذا  النهار  صالة  نقيض  كنّا  إّنا 

اهلل عىل    ، املغرب والعشاء اآلخرة إّنام فرض  بعباده حني رّخص هلم،  أعلم  اهلل  فقال: ال، 

 .(2)املسافر ركعتني ال قبلهام وال بعدمها يشء إالّ صالة الليل عىل بعريك حيث توّجه بك

قال اإلمام الصادق: كان أيب يقيض يف السفر نوافل النهار بالّليل،    [ 1424  ]احلديث: 

 .(3)وال يّتم صالة فريضة

الرجل إذا زالت الشمس وهو يف منزله  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1425  ]احلديث: 

فقال: يبدأ بالزوال فيصّليها، ثّم يصل األوىل بتقصري ركعتني، ألّنه خرج   ،ثم خيرج يف سفر 

يصّل األوىل   ، فقال: : فإن خرج بعدما حْضت األوىلقيل   ..من منزله قبل أن ُتْض األوىل 

النوافل بعد  يصّل  ثّم  ركعات،  حْضت    أربع  بعدما  منزله  من  خرج  ألّنه  ركعات،  ثامن 

حْضت العرص صىّل العرص بتقصري وهي ركعتان، ألّنه خرج يف السفر قبل أن  فإذا    األوىل،

 .(4)ُتْض العرص

يف    [ 1426  ]احلديث:  تدعهّن  ال  املغرب  بعد  ركعات  أربع  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(5)حْض وال سفر

الصادق  [ 1427  ]احلديث:  السفر ركعتان ليس قبلها وال  قال اإلمام  : الصالة يف 

بعدمها يشء إالّ املغرب، فإّن بعدها أربع ركعات ال تدعهّن يف حْض وال سفر، وليس عليك  
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 .(1)واقضه قضاء صالة النهار، وصّل صالة الّليل 

فقال: ركعتان ليس    ،الصالة يف السفرسئل اإلمام الصادق عن    [ 1428  ]احلديث: 

قبلهام وال بعدمها يشء، إالّ أّنه ينبغي للمسافر أن يصّل بعد املغرب أربع ركعات، وليتطّوع  

 .(2)بالّليل ما شاء

: ال تدع أربع ركعات بعد املغرب يف سفٍر  قال اإلمام الصادق  [ 1429  ]احلديث: 

 .(3)ال حٍْض وإن طلبتك اخليلو

: إن استطعت أن تصّل يف كل يوم ألف ركعة  قال اإلمام الصادق  [ 1430  ]احلديث: 

إّن اإلمام  وفصّل، إّن اإلمام عل قال: إن استطعت أن تصّل يف كل يوم ألف ركعة فصّل،  

 .(4)عل كان يف آخر عمره يصّل يف كّل يوم وليلة ألف ركعة

الصادققال    [ 1431  ]احلديث:  رمضان  اإلمام  شهر  يف  تصّل  أن  استطعت  إن   :

وغريه يف اليوم والليلة ألف ركعة فافعل، فإّن اإلمام عل كان يصّل يف اليوم والليلة ألف  

 .(5)ركعة

الصادق:    [ 1432  ]احلديث:  اإلمام  ادبار  قال  مها  املغرب  بعد  اللتني  الركعتني 

 . (6) النجومالسجود، والركعتني اللتني بعد الفجر مها إدبار 

الصادق:    [ 1433  ]احلديث:  لإلمام  أفأصّليها قيل  تفوتني،  الفجر  فقال: ركعتا   ،  

 .(7)فهو فرض سنّها، فام سّن رسول اهلل  رسول اهلل  ، فقال:مل، فريضة  قيل:نعم،  

رّبام فاتتني صالة الليل الشهر والشهرين  قيل لإلمام الصادق:    [ 1434  ]احلديث: 
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َوُهَو  ﴿:  قّرة عني لك واهلل ـ ثالثًا ـ إّن اهلل يقول  ، فقال:بالنهار، أجيوز ذلكوالثالثة فأقضيها  

َر َأْو َأَراَد ُشُكوًرا كَّ ْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة ملَِْن َأَراَد َأْن َيذَّ ، فهو قضاء  [ 62]الفرقان:    ﴾الَِّذي َجَعَل اللَّ

 .(1)رس آل حمّمد املكنونصالة النهار بالليل، وقضاء صالة الليل بالنهار، وهو من 

نعم، يف    ، فقال:نافلة  صّل يف وقت فريضةقيل لإلمام الصادق: أُ   [ 1435  ]احلديث: 

 .(2)كنت وحدك فابدأ باملكتوبةفإذا  أّول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به،

: إذا حْضت املكتوبة فابدأ هبا، فال يْضك  قال اإلمام الصادق  [ 1436  ]احلديث: 

 .(3)قبلها من النافلةأن ترتك ما  

إذا    ..ال يتنّفل الرجل إذا دخل وقت فريضةقال اإلمام الصادق:    [ 1437  ]احلديث: 

 .(4)ضة فابدأ هبا ي دخل وقت فر

الصادق:    [ 1438  ]احلديث:  لإلمام  أبدأ  قيل  أو  أتنّفل  الفريضة  وقت  دخل  إذا 

 . (5) إّن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، فقال:بالفريضة 

اإلمام    [ 1439  ]احلديث:  جاء  سئل  إذا  ِل  ينبغي  ال  الذي  الوقت  عن  الصادق 

 .(6) الذراع إىل مثله ، فقال: الزوال 

علم أن النافلة بمنزلة اهلدية متى ما  ا: قال:  قال اإلمام الصادق  [ 1440  ]احلديث: 

 .(7)يت هبا قبلتأُ 

يّن أشتغل، قال: فاصنع كام نصنع، صّل  إقيل لإلمام الصادق:    [ 1441  ]احلديث: 

ست ركعات إذا كانت الشمس يف مثل موضعها صالة العرص يعني ارتفاع الضحى األكرب،  
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 .(1)واعتّد هبا من الزوال

الصادق:    [ 1442  ]احلديث:  لإلمام  هيقيل  كم  يف  النوافل  صالة  النهار  ،  صالة 

ساعات النهار شئت أن تصّليها صليتها، إالّ أّنك إذا صّليتها يف    أي سّت عرشة يف    فقال:

 .(2) مواقيتها أفضل

النهار سّت عرشة ركعة  قال اإلمام الصادق  [ 1443  ]احلديث:  النهار    أي: صالة 

 . شئت، إن شئت يف أّوله، وإن شئت يف وسطه، وإن شئت يف آخره 

ست عرشة ركعة    ، فقال:الصادق عن نافلة النهارسئل اإلمام    [ 1444  ]احلديث: 

  ( كانت له ساعات من النهار يصّل فيها،اإلمام السجادمتى ما نشطت، إّن عل بن احلسني )

 .(3)يت هبا قبلتأُ شغله ضيعة أو سلطان قضاها إّنام النافلة مثل اهلدية متى ما فإذا 

يت هبا  أُ قال اإلمام الصادق: صالة التطّوع بمنزلة اهلدية متى ما    [ 1445  ]احلديث: 

 . (4) قبلت، فقّدم منها ما شئت، وآّخر منها ما شئت

ال صالة بعد الفجر حتى تطلع الشمس،  قال اإلمام الصادق:    [ 1446  ]احلديث: 

قال: إّن الشمس تطلع بني قرين الشيطان، وتغرب بني قرين الشيطان،    فإن رسول اهلل  

 .(5)ال: ال صالة بعد العرص حتّى تصىّل املغربوق

: ال صالة بعد العرص حتى تصىّل املغرب،  قال اإلمام الصادق   [ 1447  ]احلديث: 

 .(6)وال صالة بعد الفجر حّتى تطلع الشمس
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لإلمام الصادق: إّن الشمس تطلع بني قرين شيطان، قال:  قيل    [ 1448  ]احلديث: 

طلعت الشمس وسجد يف ذلك الوقت  فإذا    واألرض، نعم إّن إبليس اخّتذ عرشًا بني السامء  

 . (1) الناس، قال إبليس لشياطينه: إّن بني آدم يصّلون ِل

عن    [ 1449  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وعند  سئل  الشمس  طلوع  عند  الصالة 

إّن الشمس تطلع بني قريّن شيطان، وتغرب بني    ، فقال:غروهبا  لئن كان كام يقول الناس 

أنف   وأرغم  فصّلها،  الصالة  من  أفضل  بيشء  الشيطان  أنف  أرغم  فام  شيطان،  قرين 

 .(2)الشيطان

الصادق عن    [ 1450  ]احلديث:  اإلمام  الصلوات فذكر  سئل  فاته يشء من  رجل 

 .(3)فليصّل حني يذكر ، فقال:عند غروهبا  عند طلوع الشمس أو 

مخس صلوات ال ترتك عىل حال: إذا طفت  قال اإلمام الصادق:    [ 1451  ]احلديث: 

وصالة   ذكرت،  إذا  فصّل  نسيت  وإذا  الكسوف،  وصالة  ُترم،  أن  أردت  وإذا  بالبيت، 

 .(4) اجلنازة

: مخس صلوات تصّليهّن يف كّل وقت: صالة  قال اإلمام الصادق  [ 1452  ]احلديث: 

تفوت، وصالة الطواف من    التيعىل املّيت، وصالة اإلحرام، والصالة  الكسوف، والصالة  

 .(5)الفجر إىل طلوع الشمس وبعد العرص إىل الليل

،  النهار متى يقضيها   سئل اإلمام الصادق عن رجل فاتته صالة  [ 1453  ]احلديث: 

 .(6) متى شاء، إن شاء بعد املغرب وإن شاء بعد العشاء فقال:
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اإلمام    [ 1454  ]احلديث:  النوافل سئل  قضاء  عن  فقال:الصادق  طلوع    ،  بني  ما 

 .(1)الشمس إىل غروهبا 

صّل الفجر، فل أن  أُ تفوتني صالة الليل فقيل لإلمام الصادق:    [ 1455 ]احلديث: 

فقال:    ،أنا يف مصاّلي قبل طلوع الشمسصّل بعد صالة الفجر ما فاتني من صالة الليل وأُ 

 .(2)نعم، ولكن ال تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة

صالة التطوع يوم اجلمعة إن شئت من أول  قال اإلمام الصادق:      [ 1456  ]احلديث: 

شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار  فإن    النهار، وما تريد أن تصليه يوم اجلمعة 

 .( 3) الشمسشئت، قبل أن تزول 

قال: ست ركعات  ف  ،النافلة يوم اجلمعةسئل اإلمام الصادق عن      [ 1457  ]احلديث: 

قبل زوال الشمس، وركعتان عند زواهلا، والقراءة يف األوىل باجلمعة ويف الثانية باملنافقني،  

 .(4)وبعد الفريضة ثامين ركعات

الكاظم:    [ 1458  ]احلديث:  لإلمام  والسنّةقيل  الفريضة  مخسني    مل جعلت صالة 

ألّن ساعات الليل اثنتا عرشة ساعة، وفيام بني    فقال:  ؟ركعة ال يزاد فيها وال ينقص منها 

ثنتا عرشة ساعة فجعل اهلل لكّل  اطلوع الفجر إىل طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار  

 .(5)ساعة ركعتني، وما بني غروب الشمس إىل سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم    [ 1459  ]احلديث:  اإلمام  تعاىل قال  قوله  َصاَلهِتِْم  ﴿:  يف  َعىَل  ُهْم  َوالَِّذيَن 
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 . (1)ولئك أصحاب اخلمسني صالة من شيعتنا أُ : [ 34]املعارج:  حُيَافُِظوَن﴾

الرجل يصّل النافلة، أيصلح له أن يصّل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1460  ]احلديث: 

 .(2)ال، إالّ يسّلم بني كّل ركعتني  ، فقال:ركعات ال يسّلم بينهنّ أربع 

 .(3)صالة النوافل قربان كّل مؤمنقال اإلمام الكاظم:   [ 1461  ]احلديث: 

الكاظم عن    [ 1462  ]احلديث:  اإلمام  النافلة سئل  فيرتك  السفر  يكون يف  الرجل 

  إن كان ضعيفًا ال يستطيع أن   ، فقال:وهو جممع أن يقيض إذا أقام، هل جيزيه تأخري ذلك

 .(4)يقيض أجزأه ذلك، وإن كان قوّيًا فال يؤّخره

الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو    سئل اإلمام الكاظم عن  [ 1463  ]احلديث: 

 .(5)يقيض حّتى يرى أّنه قد زاد عىل ما عليه وأتم  فقال: ؟ يريد أن يقيض، كيف يقيض

 .(6) شئتم ىأننوافلكم صدقاتكم فقّدموها قال اإلمام الكاظم:   [ 1464  ]احلديث: 

ركعتي الزوال يوم اجلمعة، قبل األذان  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1465 ]احلديث: 

 .(7)قال: قبل األذان ؟أو بعده

عن    [ 1466  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  وقت  سئل  اجلمعة  يوم  تصىل  التي  النافلة 

 .(8)قال: قبل الصالة ؟فضل أو بعدها أالفريضة، قبل اجلمعة 

صل يوم اجلمعة عرش ركعات قبل الصالة  قال اإلمام الكاظم:    [ 1467  ]احلديث: 

 .(9) وعرشا بعدها 
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قال: ست ركعات  ف  ،التطوع يوم اجلمعة سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1468  ]احلديث: 

ست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد اجلمعة،  يف صدر النهار، و

 .(1) فذلك عرشون ركعة سوى الفريضة

الكاظم:    [ 1469  ]احلديث:  اإلمام  ركعات  قال  ست  اجلمعة  يوم  النافلة  الصالة 

بكرة، وست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة، ثم صل  

 بعدها ست ركعات. 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا   [ 1470  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  وزيد  ركعتني  الصالة  أصل  جعل  إّنام   :

إّنام هي   يزد عىل بعضها يشء، ألّن أصل الصالة  بعضها ركعة وعىل بعضها ركعتان، ومل 

نقصت من واحد فليست هي صالة، فعلم اهلل  فإذا    ركعة واحدة، ألن أصل العدد واحد، 

ال صالة أقّل منها بكامهلا ومتامها   التيالعباد ال يؤّدون تلك الركعة الواحدة    عّز وجّل أنّ 

ليتّم بالثانية ما نقص من األوىل، ففرض اهلل عّز   إليها ركعة أخرى  واإلقبال عليها، فقرن 

أّن العباد ال يؤّدون هاتني الركعتني بتامم    أصل الصالة ركعتني، ثم علم رسول اهلل    وجل

وكامله فضّم إىل الظهر والعرص والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني ليكون فيها متام  ما أمروا به  

الركعتني األّولتني، ثّم علم أّن صالة املغرب يكون شغل الناس يف وقتها أكثر لالنرصاف  

إىل اإلفطار واألكل والوضوء والتهيئة للمبيت فزاد فيها ركعًة واحدًة ليكون أخّف عليهم،  

ركعات   تصري  ألّن  وألن  حاهلا،  عىل  الغداة  ترك  ثّم  فردًا،  والليلة  اليوم  يف  الصلوات 

من الفكر   أخىل االشتغال يف وقتها أكثر، واملبادرة إىل احلوائج فيها أعّم، وألّن القلوب فيها 

 

 . 1569/  410/ 1، واالستبصار: 668/  246/ 3( التهذيب:  1)
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لقّلة معاملة الناس بالليل، وقّلة األخذ واإلعطاء، فاإلنسان فيها أقبل عىل صالته منه يف  

أل الصلوات،  من  أربعًا  غريه  السنّة  جعلت  وإّنام  الّليل،  من  العمل  لعدم  أقّل  الفكرة  ن 

وثالثني ركعة، ألّن الفريضة سبع عرشة، فجعلت السنّة مثل الفريضة كامالً للفريضة، وإّنام  

السنّة يف أوقات خمتلفة ومل َتعل يف وقت واحٍد ألّن أفضل األوقات ثالثة: عند   جعلت 

املغرب، وباأل الشمس، وبعد  الثالثة،  زوال  األوقات  له يف هذه  يصىّل  أن  فأحّب  سحار، 

ألهنا إذا فّرقت السنّة يف أوقات شّتى كان أداؤها أيَّس وأخّف من أن َتمع كّلها يف وقت  

 . (1)واحدٍ 

الرضا:    [ 1471  ]احلديث:  اإلمام  ركعات،  قال  أربع  الظهر  الفريضة:  الصالة 

ثالث ركعات،   واملغرب  أربع ركعات،  والغداة  والعرص  أربع ركعات،  اآلخرة  والعشاء 

ركعتان هذه سبع عرشة ركعة، والسنّة أربع وثالثون ركعة: ثامن ركعات قبل فريضة الظهر،  

بعد    وثامن ركعات قبل فريضة العرص، وأربع ركعات بعد املغرب، وركعتان من جلوس

، تسّلم بعد  السحر، والشفع والوتر ثالث ركعات   يفالعتمة تعّدان بركعة، وثامن ركعات  

 .(2)الركعتني، وركعتا الفجر

زالت    [ 1472  ]احلديث:  إذا  الرضا  اإلمام  كان  قال:  الضّحاك  أيب  بن  رجاء  عن 

وىل )احلمد( و)قل يا أُّّيا  الشمس ّجدد وضوءه وقام فصىّل سّت ركعات، يقرأ يف الركعة األُ 

كّل ركعة )احلمد(    الكافرون( ويف الثانية )احلمد( و)قل هو اهلل أحد( ويقرأ يف األربع يف

و)قل هو اهلل أحد( ويسّلم يف كّل ركعتني، ويقنت فيهام يف الثانية قبل الركوع وبعد القراءة،  

سّلم سبّح اهلل ومحده وكرّبه وهّلله ما  فإذا    ثّم يؤّذن ويصل ركعتني، ثّم يقيم ويصّل الظهر، 

 

 .  1/ 123/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  2) .  107/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)
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رفع رأسه قام فصىّل  فإذا    شاء اهلل، ثّم سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مّرة: شكرًا هلل،

سّت ركعات، يقرأ يف كّل ركعة )احلمد( و)قل هو اهلل أحد( ويسلم يف كّل ركعتني، ويقنت  

  يف ثانية كّل ركعتني قبل الركوع وبعد القراءة، ثّم يؤّذن ويصّل ركعتني، ويقنت يف الثانية،

وحيمده ويكرّبه وُّيّلله ما    يّلم جلس يف مصاّله يسّبح اهللفإذا    سّلم أقام وصىّل العرص،فإذا  

غابت الشمس توّضأ  فإذا    شاء اهلل، ثّم سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مّرة: محدّا هلل،

سّلم جلس  فإذا    ، وقنت يف الثانية قبل الركوع وبعد القراءة،إقامةو  بأذانوصىّل املغرب ثالثًا  

ثّم سجد سجدة الشكر ثّم رفع رأسه  يف مصاّله يسّبح اهلل وحيمده ويكرّبه وُّيّلله ما شاء اهلل،  

يف الثانية قبل    ومل يتكّلم حّتى يقوم ويصّل أربع ركعات بتسليمتني، يقنت يف كّل ركعتني 

الركوع وبعد القراءة، وكان يقرأ يف األوىل من هذه األربع )احلمد( و)قل يا أُّيا الكافرون(  

الباقيتني )احلمد( و)قل هو اهلل    نيويف الثانية )احلمد( و)قل هو اهلل أحد(، ويقرأ يف الركعت 

أحد(، ثّم جيلس بعد التسليم يف التعقيب ما شاء اهلل، ثّم يفطر، ثّم يلبث حتى يميض من  

الّليل قريب من الثلث، ثّم يقوم فيصل العشاء اآلخرة أربع ركعات، ويقنت يف الثانية قبل  

ّز وجّل ويسّبحه وحيمده ويكرّبه  سّلم جلس يف مصاّله يذكر اهلل ع فإذا    الركوع وبعد القراءة،

كان الثلث  فإذا    وُّيّلله ما شاء اهلل، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر، ثم يأوي إىل فراشه، 

األخري من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واالستغفار واستاك  

م يف كّل ركعتني، يقرأ يف األولتني  ركعات ويسلّ   ثامينثم توّضأ ثم قام إىل صالة الّليل، فيصّل  

منهام يف كّل ركعة )احلمد( مرة و)قل هو اهلل أحد( ثالثني مّرة، ثّم يصل صالة جعفر بن أيب  

 الثانية قبل الركوع وبعد  يف طالب أربع ركعات، يسّلم يف كّل ركعتني، ويقنت يف كّل ركعتني  

وىل  فيصّل الركعتني الباقيتني، يقرأ يف األُ التسبيح، وحيتسب هبا من صالة الّليل، ثّم يقوم  

فيصّل   يقوم  ثّم  اإلنسان(  عىل  أتى  و)هل  )احلمد(  الثانية  ويف  )امللك(  وسورة  )احلمد( 
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ركعتي الشفع، يقرأ يف ّكل ركعة منهام )احلمد( مّرة و)قل هو اهلل أحد( ثالث مّرات، ويقنت  

يتوّجه فيها، ويقرأ فيها    م وصىّل ركعة الوتر، سّلم قا فإذا    يف الثانية قبل الركوع وبعد القراءة،

)احلمد( مّرة و)قل هو اهلل أحد( ثالث مّرات، و)قل أعوذ برّب الفلق( مّرة واحدة، و)قل  

مّرة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ـ إىل أن قال ـ ويقول:   أعوذ برّب الناس( 

قرب  فإذا    سّلم جلس يف التعقيب ما شاء اهلل، فإذا    أستغفر اهلل وأسأله التوبة، سبعني مّرة، 

الكافرون( ويف   أُّّيا  يا  يقرأ يف األوىل )احلمد( و)قل  الفجر،  قام فصىّل ركعتي  الفجر  من 

فإذا    طلع الفجر أّذن وأقام وصىّل الغداة ركعتني،فإذا    الثانية )احلمد( و)قل هو اهلل أحد(

 .(1) ّتى يتعاىل النهار، احلديثسّلم جلس يف التعقيب حتى تطلع الشمس، ثّم سجد ح

  األذان : الصالة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل  قال اإلمام الرضا   [ 1473  ]احلديث: 

 .(2) مثنى مثنى

الرضا:    [ 1474  ]احلديث:  لإلمام  أقضيها؟  قيل  متى  النافلة،  الصالة،  تكون عّل 

 .(3)ساعة شئت من ليل أو هنار أي : فقال

الصالة يوم اجلمعة، كم ركعة هي قبل  سئل اإلمام الرضا عن    [ 1475  ]احلديث: 

قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك، اثنتا عرشة ركعة، وست ركعات بعد    ؟الزوال

ذلك، ثامين عرشة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عرشون ركعة، وركعتان بعد العرص  

 .(4)فهذه ثنتان وعرشون ركعة

 

 .  180/ 181/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)

 . 915/ 195/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  17/ 454/  3( الكايف:  3)

 .1571/  411/ 1، واالستبصار: 669/  246/ 3( التهذيب:  4)
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 لليل  صالة اا ـ ما ورد حول  ثاني

فضل صالة الليل وكيفياهتا،  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني  

 وهي من النوافل التي دعا إليها القرآن الكريم، ويف مناسبات متعددة، ألمهيتها. 

تعاىل:   قال  كام  اإلسالم،  وأول  املكرمة،  مكة  يف  الدعوة  تلك  بدأت  َا  ﴿وقد  َأُّيه َيا 

ِل اْلُقْرآَن تَ  ْيَل إِالَّ َقلِياًل نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِياًل َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ ُل ُقِم اللَّ مِّ ]املزمل:   ﴾ ْرتِياًل املُْزَّ

1-4 ] 

ِهَي َأَشده  ﴿ثم علل ذلك بقوله تعاىل:   ْيِل  اللَّ َثِقياًل إِنَّ َناِشَئَة  َقْواًل  َعَلْيَك  إِنَّا َسنُْلِقي 

يشري إىل أن الغرض من القيام هو مترين النفس وتوفري  ، وهو  [ 6-5]املزمل:    ﴾ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقياًل 

 االستعداد الكايف هلا لتقدر عىل ُتمل التكاليف التي أنيطت هبا.

وهلذا؛ فإن صالة الليل من النوافل التي كلف هبا اخلاصة ال العامة، وهلذا ورد ذكرها  

ْد بِِه َنافَِلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربهَك  ﴿، كام قال تعاىل:  مرتبطا برسول اهلل   ْيِل َفَتَهجَّ َوِمَن اللَّ

 [ 79]اإلرساء:  ﴾َمَقاًما حَمُْموًدا

اهلل   برسول  خاصة  يعني كوهنا  ال  بأصحاب   وذلك  مرتبطة  كوهنا  يعني  وإنام   ،

كون هلم حظ منها، ولو يسري، كام  املراتب العالية يف الصالح، ال بعامة الناس، والذين قد ي

 أشارت إىل ذلك األحاديث. 

الليل، حيث   املرتبط بصالة  الكريم إىل هذا عند ذكره للتخفيف  القرآن  وقد أشار 

ْيِل َونِْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطائَِفٌة ِمَن الَّذِ ﴿قال تعاىل:   يَن  إِنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّ

  َ ْيَل َوالنََّهاَر  َعلَِم َأْن َلْن ُُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم  َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ ُر اللَّ ِمَن اْلُقْرآِن   َمَعَك  َواهللَُّ ُيَقدِّ

ُبوَن يِف اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهللَِّ    َوآَخُروَن  َعلَِم َأْن َسَيُكوُن ِمنُْكْم َمْرََض  َوآَخُروَن َيْْضِ

َكاَة َوَأْقِرُضوا اهللََّ  اَلَة َوآُتوا الزَّ َ ِمنُْه  َوَأِقيُموا الصَّ  َقْرًضا  ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ
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ا َوَأْعَظَم َأْج  ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتُِدوُه ِعنَْد اهللَِّ ُهَو َخرْيً ًرا  َواْسَتْغِفُروا اهللََّ   َحَسنًا  َوَما ُتَقدِّ

   [ 20]املزمل:  ﴾إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

وتيسري ُتصيل فضائل صالة   التخفيف،  يف  الواردة  األحاديث  كل  اعتربنا  وهلذا؛ 

الليل من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم، الندراجها ضمن رفع احلرج يف التكاليف، ولو  

 أصلها. كانت مستحبة يف 

ونحب أن ننبه هنا إىل أن ما يطلق عليه ]إحياء الليل[ ليس خاصا بالصلوات فقط،  

بالعلم   يرتبط  ما  حتى  بل  والدعاء،  والذكر  التالوة  من  الصاحلة  األعامل  كل  يشمل  بل 

العلم الكثرية يف فضل طلب  ما  والتعليم ونحومها، كام تشري إىل ذلك األحاديث  ، ومنها 

اجللوس ساعة عند مذاكرة العلم أحّب إىل اهلل من قيام  أنه قال: )  رسول اهلل    عنروي  

 ( 1)  ّل ليلة ألف ركعة(ك  يفألف ليلة يصّل 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  الصاحلني  دأب  من  فإنه،  الليل   بقيام   عليكم   :قال رسول اهلل   [ 1476 ]احلديث: 

  الداء   ومطردة  السيئات  وتكفري  اآلثام  عن  ومنهاة  تعاىل  اهلل  إىل   قربة  الليل   قيام  وإن،  قبلكم

 .(2)اجلسد عن

،  الغافلني  من  يكتب  مل   آيات  بعرش  قام  من  :  اهلل  رسول   قال  [ 1477  ]احلديث: 

 .(3)املقنطرين من كتب  آية   بألف قام  ومن، القانتني من  كتب آية   بامئة قام  ومن

 .(4) القيام طول :قالف  أفضل؟ األعامل  أي  :سئل رسول اهلل   [ 1478  ]احلديث: 

  له:   فقيل،  قدماه  تورمت  حتى    النبي  قام  :تقال  عائشة   عن  [ 1479  ]احلديث: 

 

 .  37( جامع األخبار ص 1)

 (  3549( الرتمذي )2)

 (  1398اود )( أبو د3)

 ( 1325( أبو داود )4)
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 .(1)شكورا عبدا  أكون  أفال  :قال ، تأخر وما  ذنبك  من تقدم   ما  لك  اهلل  غفر قد

  وأيقظ   فصىل   الليل  من  قام  رجال  اهلل   رحم  :  اهلل  رسول   قال  [ 1480  ]احلديث: 

  وأيقظت  فصلت  الليل   من  قامت  امرأة  اهلل   رحم،  املاء  وجهها   يف  نضح  أبتفإن  ،  امرأته

 .(2) املاء وجهه يف نضحت  أبىفإن ، زوجها 

  ركعتني   فصليا   الليل  من  أهله   الرجل  أيقظ  إذا  :قال رسول اهلل    [ 1481  ]احلديث: 

 .(3)والذاكرات الذاكرين يف  كتبا  مجيعا 

  إذا  أحدكم  رأس  قافية  عىل   الشيطان  يعقد   :   اهلل  رسول   قال   [ 1482  ]احلديث: 

  اهلل   فذكر   استيقظفإن    ، طويل  ليل   عليك  مكاهنا   عقدة   كل   عىل   يْضب ،  عقد  ثالث   نام  هو 

  طيب   نشيطا   فأصبح  كلها   عقده  انحلت   صىل فإن  ،  عقدة  انحلت  توضأ فإن  ،  عقدة  انحلت

 .(4) كسالن النفس خبيث   أصبح وإال ، النفس

  نائام  زال  ما   فقيل:،  رجل    النبي   عند  ذكر  ، أنه مسعود  ابنعن    [ 1483  ]احلديث: 

 .(5) أذنه يف الشيطان بال رجل  ذلك  : فقال ،الصالة  إىل  قام  ما ، أصبح حتى

  عليها   فيغلبه  بليل  صالة  له  تكون  امرئ  من  :  اهلل  رسول   قال [ 1484  ]احلديث: 

 .(6) صدقة له  عليه  نومه  وكان صالته  أجر له  اهلل  كتب إال  نوم

أنه مملك  بن  يعىل عن    [ 1485  ]احلديث:      النبي   قراءة   عن  سلمة   أم   سأل   ، 

  ثم   نام  ما   قدر  يصل   ثم  صىل   ما   قدر  ينام  ثم  يصل   كان  وصالته  لكم  وما   :فقالت،  وصالته

 .(7)حرفا  حرفا  مفَّسة قراءة   تنعت   هي  فإذا قراءته نعتت  ثم  يصبح حتى  صىل  ما   قدر  ينام

 

 (  2819(، ومسلم )1130( البخاري )1)

 . 205/ 3(، والنسائي: 1308( أبو داود )2)

 ( 1309( أبو داود )3)

 ( 776(، ومسلم )1142( البخاري )4)

 .3/204(، والنسائي: 774(، ومسلم )1144( البخاري )5)

 .  116/،  1، ومالك: 257/ 3(، والنسائي: 1313( أبو داود )6)

 . 214/ 3(، والنسائي: 2923(، والرتمذي )1466( أبو داود )7)
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  إال   مصليا   الليل  يف    النبي  نرى  أن  نشاء  كنا   ما   :، قالأنسعن    [ 1486  ]احلديث: 

 .(1)رأيناه  إال  نائام نراه أن  نشاء وال  رأيناه

  حتى   فأطال  ليلة     اهلل  رسول   مع  صليت  :، قال مسعود  ابنعن    [ 1487  ]احلديث: 

 .(2)وأدعه  أجلس  أن مهمت   قال:، به مهمت  وما  قيل:  سوء  بأمر مهمت 

  البقرة   فافتتح  ليلة  ذات    النبي   مع  صليت  : ، قالحذيفة عن    [ 1488  ]احلديث: 

  بآية  مر   إذا   مرتسال  فقرأ،  فقرأها   عمران  آل  افتتح  ثم   فقرأها   النساء   افتتح   ثم  هبا   يركع   فقلت

  ريب   سبحان  :يقول  فجعل  ركع  ثم  تعوذ   بتعوذ  مر  وإذا  سأل  بسؤال  مر   وإذا   سبح  تسبيح   فيها 

  قياما   قام  ثم  احلمد  لك   ربنا   محده  ملن   اهلل   سمع   قال  ثم  قيامه  من نحوا  ركوعه   وكان ،  العظيم

 .(3)قيامه من  قريبا   سجوده فكان، األعىل  ريب  سبحان :فقال،  سجد ثم   ركع مما   قريبا   طويال

  إىل   ألنظرن  فقلت:  ميمونة  خالتي  عند  بت  :، قال عباس  ابنعن    [ 1489  ]احلديث: 

  وأهله     واضطجع   الوسادة  عرض   يف   فاضطجعت  وسادة  له   فطرحت     رسول   صالة

  يمسح   فجلس   استيقظ  ثم   بقليل  بعده  أو  بقليل   قبله  أو   الليل  انتصف   حتى  فنام  طوهلا   يف

  شن  إىل   قام  ثم،  عمران  آل  سورة  من  اخلواتم  اآليات   العرش  قرأ   ثم،  بيديه   وجهه  عن  النوم 

  ذهبت   ثم   صنع   ما   مثل   فصنعت   فقمت   يصل   قام   ثم ،  وضوءه  وأحسن   منها   فتوضأ  معلقة 

  ركعتني   فصىل ،  يفتلها  اليمنى بأذين  وأخذ  رأيس   عىل   اليمنى   يده    فوضع  جنبه  إىل  فقمت

  جاء   حتى  اضطجع  ثم،  أوتر   ثم  ركعتني  ثم  ركعتني  ثم  ركعتني  ثم  ركعتني  ثم  ركعتني  ثم

 .(4)الصبح فصىل  خرج ثم   خفيفتني ركعتني فصىل  فقام  املؤذن

 

 (  1141، والبخاري )214- 213/ 3( النسائي: 1)

 ( 773(، ومسلم )1135( البخاري )2)

 . 2/177(، والنسائي: 772( مسلم )3)

(4( البخاري   )183 ( ومسلم   ،)763( داود  وأبو   ،)1367 ،)

 . 1/215(، والنسائي: 442والرتمذي )
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  ألست   قالت:   .  اهلل  رسول   قيام   عن  أنبئيني سئلت عائشة:    [ 1490  ]احلديث: 

ُل ُقِم  ﴿  تقرأ مِّ َا املُْزَّ اْلُقْرآَن  َيا َأُّيه ِل  َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ ْيَل إاِلَّ َقلِياًل نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِياًل  اللَّ

  فقام   السورة  هذه  أول   يف   الليل  قيام   افرتض   اهلل فإن    قالت:   . بىل   ل: يق   [ 4-1]املزمل:    ﴾ َتْرتِياًل 

  اهلل   أنزل  حتى  السامء  يف  شهرا  عرش   اثني  خامتتها   اهلل   وأمسك،  حوال  وأصحابه    اهلل  نبي

،  املؤمنني  أم  يا   ل: ي ق  ، فريضة  بعد  تطوعا   الليل  قيام  وصار  التخفيف   السورة   هذه  آخر  يف

  شاء  متى  اهلل  فيبعثه  وطهوره  سواكه  له  نعد  كنا   قالت:  ،  اهلل  رسول  وتر  عن  أنبئيني

  ويدعو   وحيمده  اهلل  فيذكر،  الثامنة  يف  إال   جيلس  ال  ركعات  تسع  ويصل   ويتوضأ  فيتسوك

 فلام،  بني  يا   ركعة  عرشة  إحدى  فتلك،  قاعد  وهو  ركعتني  يصل   ثم  يسمعنا   تسليام  ويسلم 

،  بني  يا   تسع  فتلك،  األول   صنيعه  مثل  الركعتني   يف  وصنع  بسبع  أوتر   اللحم  وأخذه    أسن

  صىل   الليل   قيام   عن  وجع  أو  نوم   غلبه  إذا  وكان،  عليها   يداوم  أن  أحب  صالة  صىل   إذا  وكان

  وال   الصبح  إىل   ليلة  صىل   وال   ليلة   يف   كله   القرآن   قرأ   أعلمه   وال،  ركعة  عرشة  ثنتي   النهار   من

 .(1) رمضان غري كامال  شهرا صام

  صالته   فليفتتح  الليل  من   أحدكم  قام  إذا  :  اهلل  رسول  قال  [ 1491  ]احلديث: 

 .(2)شاء بعدما  ليطول  ثم   ،خفيفتني   بركعتني

 .(3) شاة حلب   ولو  الليل صالة تدعن  ال  : اهلل  رسول  قال  [ 1492  ]احلديث: 

  حممد  يا   فقال:  النبي إىل جربيل جاء  قال: سعد بن سهل عن  [ 1493  ]احلديث: 

،  مفارقه   فإنك  شئت  من  وأحبب،  به  جمزي  فإنك  شئت  ما   واعمل،  ميت   فإنك  شئت  ما   عش

 .(4)الناس عن  استغناؤه وعزه الليل قيام املؤمن رشف  أن واعلم

 

 ( 746( مسلم )1)

 (  1324(، وأبو داود )768( مسلم )2)

 ( 4114)  251/ 4( الطرباين يف األوسط: 3)

 ( 4278)  306/ 4( الطرباين يف األوسط: 4)
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  إذا قام من الليل يتهجد قال:   : كان النبي  ، قال عباسابن  عن    [ 1494  ]احلديث: 

فيهن ومن  واألرض  السموات  قيم  أنت  احلمد  لك  ربنا  نور  ،  اللهم  أنت  احلمد  ولك 

،  أنت ملك السموات واألرض ومن فيهن،  ولك احلمد،  السموات واألرض ومن فيهن

،  والنار حٌق ،  واجلنة حٌق ،  ولك احلمد أنت احلق ووعدك احلق ولقاؤك حٌق وقولك حٌق 

وعليك توكلت  ،  اللهم لك أسلمت وبك آمنت ،  والساعة حٌق ،  وحممٌد حٌق ،  والنبيون حٌق 

فاغفر ِل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت  ،  وإليك حاكمت ،  وبك خاصمت ،  وإليك أنبت

 .(1)ال إله إال أنت وال إله غريك،  أنت املقدم وأنت املؤخر،  وما أعلنت وما أنت أعلم به مني

افتتح صالته:  ،  كان إذا قام من الليل  أن النبي    ،عائشة   عن   [ 1495  ث: ]احلدي 

وإرسافيل   وميكائيل  جربيل  رب  اْلَغْيِب  ﴿اللهم  َعامِلَ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َفاطَِر  اللَُّهمَّ 

ُكُم َبنْيَ ِعَباِدَك يِف َما َكاُنوا فِيِه   َهاَدِة َأْنَت َُتْ اهدين ملا اختلف فيه  ،  [ 46]الزمر:    خَيَْتلُِفوَن﴾ َوالشَّ

 . (2) من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

يفتتح إذا    أنه سأل عائشة بم كان النبي    ،رشيق اهلوزين   عن  [ 1496  ]احلديث: 

كان إذا أهب من  ،  فقالت: لقد سألتني عن يشء ما سألني عنه أحد قبلك  ؟أهب من الليل

وقال: سبحان امللك  ،  الليل كرب اهلل عرشا ومحد اهلل عرشا وقال: سبحان اهلل وبحمده عرشا

اهلل  ،  القدوس عرشا الدنيا    ، عرشاواستغفر عرشا وهلل  من ضيق  بك  أعوذ  إين  قال:  ثم 

 .(3)ثم يفتتح الصالة  ،وضيق يوم القيامة

يفتتح    أنه سأل عائشة بأي يشء كان    ، عن عاصم بن محيد      [ 1497  ]احلديث: 

 

(3 ( البخاري   )1120 ( ومسلم   ،)769( داود  وأبو   ،)771  ،)

 ( 210ـ  209/   3(، والنسائي )3418والرتمذي )

مسلم)1)  )770( داود  وأبو   ،)767،)  ( (،  3420والرتمذي 

 (. 156/   6(، وأمحد )213ـ 212/ 3والنسائي)

 ( 5058( أبو داود)3)
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ومحد  ،  كان إذا قام كرب عرشا،  قالت: سألتني عن يشء ما سألني عنه أحد قبلك  ؟قيام الليل

واستغفر عرشا وقال: اللهم اغفر ِل واهدين وارزقني  ،  وهلل عرشا،  وسبح عرشا،  اهلل عرشا

 .(1)وكان يتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة، وعافني

إذا قام من الليل كرب ثم يقول:    : كان النبي  ، قال سعيد  عن أيب   [ 1498  ]احلديث: 

ثم يقول: اهلل أكرب    ،سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك

 .(2) ثم يقول: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه  ،كبريا

،  حق  الوتر،  منا   فليس  يوتر   مل   فمن،  حق  الوتر  :   اهلل  رسول   قال   [ 1499  ]احلديث: 

 .(3)منا  فليس يوتر   مل  فمن، حق الوتر ، منا   فليس يوتر   مل فمن

  سن   ولكن،  املكتوبة  كالصالة   بحتم  ليس   الوتر  قال:  عل عن    [ 1500  ]احلديث: 

 .(4)القرآن أهل  يا  فأوتروا، الوتر  حيب وتر   اهلل إن  :قال،  اهلل  رسول

  يقول:  بالشام  رجال سمع كنانة بني  من رجال أن حمرييز  ابنعن   [ 1501  ]احلديث: 

  رسول  سمعت ، كذب فقال:  فأخربته  الصامت  بن عبادة  إىل  فرحت  : فقال واجب الوتر  نإ

  شيئا   منهن  يضيع   ومل   هبن   جاء  فمن ،  العباد  عىل   اهلل   كتبهن  صلوات   مخس   : يقول    اهلل

  اهلل   عند   له   فليس   هبن  يأت   مل   ومن ،  اجلنة   يدخله   أن   عهدا   اهلل  عند   له   كان   بحقهن  استخفافا 

 .(5)اجلنة أدخله شاء  وإن عذبه  شاء إن عهد

 .(6)وترا بالليل  صالتكم  آخر  اجعلوا : اهلل  رسول  قال  [ 1502  ]احلديث: 

 

 (  209/   3(، والنسائي )766( أبو داود )4)

(1( داود  أبو   )775 ( والنسائي   ،)2 /132( والرتمذي   ،)242  )

 ( 2/132والنسائي )

 (  1419( أبو داود )3)

(4( داود  أبو   )1416( والرتمذي  النسائي: 454  -453(،   ،)

 (  1579، والدارمي )229- 228/ 3

(5( داود  أبو  النسائي:  1420(  مالك:  1/230(،  وابن 120/ 1،   ،

 (  1401ماجه )

 ( 749(، ومسلم )472( البخاري )6)
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  يوتر   أن  أحب   فمن ،  مسلم  كل  عىل   حق  الوتر  :  اهلل  رسول  قال   [ 1503  ]احلديث: 

  بواحدة   يوتر   أن  أحب   ومن،  فليفعل  بثالث  يوتر  أن  أحب   ومن ،  فليفعل   بخمس

رواية:  (1)فليفعل ويف  رواية: (2)إيامء  أومأ  شاء  ومن ..  ويف    بسبع   يوتر   أن  شاء   ومن  .. 

 .(3)فليفعل

  وست ،  وثالث  بأربع  يوتر     اهلل   رسول   كان  :، قالت عائشةعن    [ 1504  ]احلديث: 

  ثالث   من بأكثر  وال  سبع  من بأنقص  يوتر يكن  ومل،  وثالث  وعرش ،  وثالث  وثامن،  وثالث 

 .(4) عرشة

،  كرب   فلام،  عرشة   بثالث  يوتر     النبي  كان  : ، قالتسلمة  أم عن    [ 1505  ]احلديث: 

 .(5) بسبع أوتر  وضعف

اهلل    [ 1506  ]احلديث:  رسول    أن   أردت  فإذا   مثنى  مثنى   الليل  صالة   :قال 

 .(6)صليت ما   لك توتر  ركعة  فاركع تنرصف

  بسبع  فيهن  يقرأ   بثالث   يوتر     اهلل   رسول  كان   :، قالعل عن    [ 1507  ]احلديث: 

 .(7) ( أحد اهلل  هو  قل)  آخرهن سور  بثالث  ركعة كل  يف  يقرأ، املفصل من  سور

  اسم   بسبح)    الوتر   يف  يقرأ    النبي   كان  :، قال عباس  ابنعن    [ 1508  ]احلديث: 

.. ويف رواية:  (8) ركعة  ركعة  يف  ( أحد  اهلل   هو  قل)  و(،  الكافرون  أُّيا   يا   قل)  و(،  األعىل   ربك

  امللك   سبحان  :قال  فرغ  فإذا  الركوع  قبل ويقنت ويف رواية:..  (9) الثالثة  يف   املعوذتني  بزيادة

 

 ( 1422( أبو داود )1)

 . 239/ 3( النسائي: 2)

 . 239،  238/ 3( النسائي: 3)

 ( 1362( أبو داود )4)

 .  243/ 3(، والنسائي: 457( الرتمذي )5)

 (  749(، ومسلم )993( البخاري )6)

 ( 460( الرتمذي )7)

 . 236/ 3(، والنسائي: 462( الرتمذي )8)

 ( 463(، والرتمذي )1423( أبو داود )9)
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 .(1)آخرهن يف  يطيل   مرات  ثالث، القدوس

  محر   من   لكم   خري  هي  بصالة   اهلل   أمدكم   قد   :   اهلل   رسول   قال   [ 1509  ]احلديث: 

 .(2)الفجر طلوع إىل اآلخر  العشاء بني  فيام لكم فجعلها ، الوتر  وهي ، النعم

،  الليل  أول   من     النبي  أوتر   الليل   كل   من  : قالت،  عائشة عن    [ 1510  ]احلديث: 

  يف   مات   حني   وتره  وانتهى  رواية:  ويف ..(3)السحر  إىل  وتره  وانتهى ،  وآخره،  وأوسطه

 .(4) السحر

  فليوتر   الليل  آخر  من  يقوم   ال  أن  خاف   من  :  اهلل  رسول   قال  [ 1511  ]احلديث: 

  وذلك ،  حمضورة  مشهودة  الليل  آخر  صالةفإن    الليل  آخر   يقوم  أن  طمع  ومن،  لريقد  ثم  أوله

 .(5)أفضل

  (6)أصبح إذا  فليصل وتره عن  نام من  : اهلل  رسول  قال  [ 1512  ]احلديث: 

،  ذكر  إذا  فليصل  نسيه  أو  الوتر   عن  نام  من  :قال رسول اهلل    [ 1513  ]احلديث: 

 .(7)استيقظ وإذا

 .(8)ليلة يف وتران  ال  :قال رسول اهلل   [ 1514  ]احلديث: 

 .(9)ركعتني الوتر بعد يصل  كان النبي  أن  سلمة: أمعن   [ 1515  ]احلديث: 

 ( 10) الوتر  ركعتي   يف  يسلم  ال  كان    اهلل   رسول  أن  عائشة:عن    [ 1516  ]احلديث: 

. 

 

 . 235/ 3(، والنسائي: 1430( أبو داود )1)

 ( 452(، والرتمذي )1418( أبو داود )2)

 (  745(، ومسلم )996( البخاري )3)

 ( 456(، والرتمذي )1435( أبو داود )4)

 ( 455(، والرتمذي )755( مسلم )5)

 ( 466( الرتمذي مرسالً )6)

 ( 465(، والرتمذي )1431( أبو داود )7)

 ( 470( الرتمذي )8)

 ( 1195(، وابن ماجه )471( الرتمذي )9)

 . 235 -234/ 3( النسائي: 10)
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 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 .(1): من صىل بالليل حسن وجهه بالنهارقال رسول اهلل   [ 1517  ]احلديث: 

فقال: يا    رسول اهلل  إىل    جربيلعن سهل بن سعد قال: جاء    [ 1518  ]احلديث: 

نك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك إحممد، عش ما شئت ف

 .(2)جمزى به، واعلم أن رشف الرجل قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس

اهلل    [ 1519  ]احلديث:  رسول  أرشاف  قال  القرآ  أمتي :  وأصحاب  محلة  ن 

 .(3)الليل

: من رزق صالة الليل من عبد أو أمة قام هلل  قال رسول اهلل    [ 1520  ]احلديث: 

سليم وبدن   بنية صادقة وقلب   عز وجلخملصا فتوضأ وضوءا سابغا وصىل هلل    عز وجل

خاشع وعني دامعة جعل اهلل تعاىل خلفه تسعة صفوف من املالئكة، يف كل صف ما ال حييص  

  عز وجل فرغ كتب اهلل  فإذا  باملغرب    واآلخرعددهم إال اهلل، أحد طريف كل صف باملرشق  

 .(4)له بعددهم درجات

اهلل    [ 1521  ]احلديث:  رسول  إل  : قال  إال  خليال  إبراهيم  اهلل  اختذ    طعامهما 

 .(5)الطعام، والصالة بالليل والناس نيام

الركعتان يف جوف الليل أحب إِل من الدنيا    : قال رسول اهلل    [ 1522  ]احلديث: 
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 .(1) وما فيها 

: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه لريض ربه  قال رسول اهلل    [ 1523  ]احلديث: 

وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصالة    ،اهلل به املالئكة   باهىبصالة ليلة  

 .(2)مل أفرضها عليه اشهدوا أين قد غفرت له

ما من عبد يقوم من الليل فيصل ركعتني  :  قال رسول اهلل    [ 1524  ]احلديث: 

ربعني من إخوانه يسميهم بأسامئهم وأسامء آبائهم إال ومل يسأل اهلل شيئا  فيدعو يف سجوده أل

 .(3)أعطاهإال 

إّن اهلل ليباهي مالئكته بالعبد يقيض صالة    : رسول اهلل  قال    [ 1525  ]احلديث: 

الّليل بالنهار، فيقول: يا مالئكتي، أنظروا إىل عبدي يقيض ما مل أفرتضه عليه، أشهدكم أيّن  

 .(4)قد غفرت له

: عليك بصالة الليل،  يويص بعض أصحابه  رسول اهلل  قال    [ 1526 ]احلديث: 

 .(5) وعليك بصالة الليل، وعليك بصالة الليل

الباقر   [ 1527  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  كان   :    ثالث الليل  من  يصّل 

 . (6) عرشة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر، يف السفر واحلْض

: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يبيتّن  رسول اهلل  قال    [ 1528  ]احلديث: 

 .(7)إالّ بوتر

 . (8) : ال يبيتّن الرجل وعليه وترقال رسول اهلل   [ 1529  ديث: ]احل 
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يصّل بعدما ينتصف الليل    رسول اهلل  كان    قال اإلمام الباقر:   [ 1530  ]احلديث: 

 .(1) ثالث عرشة ركعة

إذا صىّل العشاء اآلخرة   : كان رسول اهلل قال اإلمام الصادق  [ 1531  ]احلديث: 

 .(2) إىل فراشه فال يصّل شيئًا إالّ بعد انتصاف الليل، ال يف شهر رمضان وال يف غريه آوى

اهلل    [ 1532  ]احلديث:  رسول  خفت    عن  فإذا  مثنى،  مثنى  الليل  صالة  قال: 

 .( 3)الصبح فأوتر بواحدة، إّن اهلل عّز وجل حيّب الوتر ألّنه واحد

ي  [ 1533  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  النبي  قال  صالة  بطهور  ذكر  يؤتى  كان   :

فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه ُتت فراشه ثّم ينام ما شاء اهلل، فإذا استيقظ جلس، ثّم  

ثّم تال اآل اللَّْيِل  ﴿:  ياتقّلب برصه يف السامء،  َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  َخْلِق السَّ إِنَّ يِف 

ُروَن يِف  َوالنََّهاِر آَلَياٍت أِلُوِِل اأْلَلْ  ِذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجنُوهِبِْم َوَيَتَفكَّ َباِب الَّ

نَا إِنََّك مَ  نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر َربَّ اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ْن  َخْلِق السَّ

نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِْلِياَمِن َأْن آِمنُوا  ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخزَ  نَا إِنَّ ْيَتُه َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر َربَّ

نَا َمَع اأْلَْبَراِر َربَّ  ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفِّ َما َوَعْدَتنَا َعىَل  نَا َوآتِنَا  بَِربُِّكْم َفآَمنَّا َربَّ

ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل خُتْلُِف املِْيَعادَ  ، ثّم يستّن ويتطّهر،  [ 194- 190]آل عمران:   ﴾ ُرُسلَِك َواَل خُتْ

ثّم يقوم إىل املسجد فريكع أربع ركعات عىل قدر قراءة ركوعه، وسجوده عىل قدر ركوعه،  

يرفع رأسه متى  يقال:  يرفع ر! ويسج؟يركع حتى  يقال: متى  إىل  ؟سهأد حتى  يعود  ثّم   !

فراشه فينام ما شاء اهلل، ثّم يستيقظ فيجلس فيتلو اآليات من آل عمران، ويقّلب برصه يف  

السامء ثّم يستن ويتطهر، ويقوم إىل املسجد ويصل األربع ركعات كام ركع قبل ذلك، ثم  
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ويقّلب    ، تلو اآليات من آل عمرانيعود إىل فراشه فينام ما شاء اهلل ثّم يستيقظ وجيلس وي

برصه يف السامء، ثّم يستّن ويتطّهر، ويقوم إىل املسجد فيوتر ويصّل الركعتني، ثّم خيرج إىل  

 .(1)الصالة

إذا صىّل العشاء اآلخرة   رسول اهلل كان : قال اإلمام الصادق  [ 1534  ]احلديث: 

أ  ثّم يقوم فيستاك ويتوّض   ،أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه خممرًا فريقد ما شاء اهلل

ويصّل أربع ركعات، ثّم يرقد، ثّم يقوم فيستاك ويتوّضأ ويصّل أربع ركعات، ثّم يرقد حّتى  

َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ  ﴿إذا كان يف وجه الصبح قام فأوتر ثّم صىّل الركعتني، ثّم قال:  

متى كان    قيل:  [ 21]األحزاب:    َكثِرًيا﴾ َكَر اهللََّ  ُأْسَوة َحَسنَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوذَ 

 .(2)بعد ثلث الليل ، فقال: يقوم

فقال:    ؟يوتر  ساعة كان رسول اهلل    أيقيل لإلمام الصادق:   [ 1535  ]احلديث: 

 .(3)عىل مثل مغيب الشمس إىل صالة املغرب

 : اإلمام عل ما ورد عن  

مصحة البدن، ورضا الرب، ومتسك  قيام الليل  قال اإلمام عل:    [ 1536  ]احلديث: 

 .(4)بأخالق النبيني، وتعرض لرمحته

  ؟فقال: إين قد حرمت الصالة بالليلاإلمام عل  جاء رجل إىل    [ 1537  ]احلديث: 

 .(5): أنت رجل قد قيدتك ذنوبكاإلمام عل فقال 

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  
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املتهجدين بالليل من أحسن الناس  : ما بال اإلمام السجادسئل  [ 1538  ]احلديث: 

 . (1) هنم خلوا باهلل فكساهم اهلل من نورهأل  فقال: ؟وجها 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

ْيَل إاِلَّ َقلِياًل ﴿:  عز وجل قول اهلل سئل اإلمام الباقر عن   [ 1539  ]احلديث:    ﴾ ُقِم اللَّ

اللياِل ال يصل فيها    ، فقال:[ 2]املزمل:   ليلة إال أن يأيت عليه ليلة من  أمره اهلل أن يصل كل 

 .(2) شيئا 

ْن ُهَو َقانِت آَناَء  ﴿:  عز وجل قول اهلل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1540  ]احلديث:  َأمَّ

هِ  ْيِل َساِجًدا َوَقائاًِم حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرمْحََة َربِّ  .(3)يعني صالة الليل  ، فقال:[ 9]الزمر:  ﴾ اللَّ

ما نوى عبد أن يقوم أية ساعة نوى فعلم اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 1541  ]احلديث: 

 .(4)ذلك منه إال وكل به ملكني حيركانه تلك الساعة

استيقظ  فإذا    : إن لليل شيطانا يقال له: الرها،قال اإلمام الباقر   [ 1542  ]احلديث: 

فيقول له: مل    أخرىالعبد وأراد القيام إىل الصالة قال له: ليست ساعتك، ثم يستيقظ مرة  

ذنه ثم  أ طلع الفجر بال يف  فإذا    ن لك، فام يزال كذلك يزيله وحيبسه حتى يطلع الفجر، ئي

 .(5) انصاع يمصع بذنبه فخرا ويصيح

بني    [ 1543  ]احلديث:  ما  الليل  صالة  وقت  الباقر:  اإلمام  إىل  قال  الليل  نصف 

 . (6) آخره

الرجل من أمره القيام بالليل متيض عليه الليلة  قيل لإلمام الباقر:    [ 1544  ]احلديث: 
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ال، بل    فقال:   ؟ والليلتان والثالث ال يقوم، فيقيض أحّب إليك أن يعّجل الوتر أّول الليل

 .(1)يقيض وإن كان ثالثني ليلة

الرجل يقوم من آخر الليل وهو خيشى أن  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1545  ]احلديث: 

! قال:  ؟يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصّل الصالة عىل وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك

 .(2)بل يبدأ بالوتر، أنا كنت فاعاًل ذلك

الباقر قال    [ 1546  ]احلديث:  أكثر من  اإلمام  أو  إذا اجتمع عليك وتران وثالثة   :

  األول تقدمن شيئا قبل أوله،    قض ذلك كام فاتك، تفصل بني كل وترين بصالة الذلك فا 

 .(3)ول، تبدأ إذا أنت قضيت صالة ليلتك ثم الوترفاأل

: إذا وترت من أول الليل وقمت من آخر الليل  اإلمام الباقر قال    [ 1547  ]احلديث: 

قضاء، وما صليت من صالة يف ليلتك كلها فلتكن قضاء إىل آخر صالتك    األولفوترك  

 .(4)ليلتك وليكن آخر صالتك وتر ليلتك فإهنا 

الباقر:    [ 1548  ]احلديث:  الثالثة    ركعتا الوتر إن شاء تكّلمقال اإلمام  بينهام وبني 

 .(5) وإن شاء مل يفعل

والوتر  [ 1549  ]احلديث:  الّليل  صالة  صّل  الباقر:  اإلمام  يف    قال  والركعتني 

 .(6)املحمل

: الوتر يف كتاب اإلمام عل واجب، وهو وتر  قال اإلمام الباقر  [ 1550  ]احلديث: 

 .(7)الليل، واملغرب وتر النهار
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قال اإلمام الباقر: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يبيتّن إالّ    [ 1551  ]احلديث: 

 .(1) بوتر

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

: رشف املؤمن صالته بالليل، وعّز املؤمن  قال اإلمام الصادق  [ 1552  ]احلديث: 

 .(2)كفه عن أعراض الناس

اَلَة َطَريَفِ  َوَأِقِم ال﴿:  عز وجليف قول اهلل  قال اإلمام الصادق    [ 1553 ]احلديث:  صَّ

ِذْكَرى   َذلَِك  يَِّئاِت  السَّ ُيْذِهْبَن  احْلََسنَاِت  إِنَّ  ْيِل  اللَّ ِمَن  َوُزَلًفا  اكِِريَن﴾النََّهاِر  :  [ 114]هود:    لِلذَّ

 .(3) صالة املؤمن بالليل تذهب بام عمل من ذنب بالنهار

إِنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي  ﴿:  عز وجليف قول اهلل  قال اإلمام الصادق    [ 1554  ]احلديث: 

وأقوم قيال قيام الرجل عن فراشه يريد به اهلل  :  : يعني بقوله[ 6]املزمل:    ِقياًل﴾ َأَشده َوْطًئا َوَأْقَوُم  

 .(4)وال يريد به غريه عز وجل

رشف املؤمن صالة الليل، وعز املؤمن كفه  قال اإلمام الصادق:    [ 1555  ]احلديث: 

 . (5) عن الناس األذى

عليكم بصالة الليل فإهنا سنة نبيكم، ودأب  قال اإلمام الصادق:    [ 1556  ]احلديث: 

 .(6)الصاحلني قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم

الصادق  [ 1557  ]احلديث:  الليل  قال اإلمام  تبيض الوجه، وصالة  الليل  : صالة 

 .(7)ة الليل َتلب الرزقتطيب الريح، وصال
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املَْاُل َواْلَبنُوَن  ﴿:  قال   عز وجل إن كان اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 1558  ]احلديث: 

ْنَيا   .(1)اآلخرةإن الثامنية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة  [ 46]الكهف:  ﴾ِزينَُة احْلََياِة الده

رجل    [ 1559  ]احلديث:  الصادق  جاء  اإلمام  يف    إليهفشكى  إىل  وأفرط  احلاجة 

بالليل أتصل  هذا،  يا  الصادق:  اإلمام  فقال  اجلوع،  يشكو  أن  كاد  حتى  فقال    ؟الشكاية 

بالليل   أنه يصل  الرجل: نعم، فالتفت اإلمام الصادق إىل أصحابه فقال: كذب من زعم 

 . (2) وجيوع بالنهار، إن اهلل ضمن بصالة الليل قوت النهار

الصادق  [ 1560  حلديث: ]ا  التهجد    عز وجل: إن من روح اهلل  قال اإلمام  ثالثة: 

 .(3)اإلخوانبالليل، وإفطار الصائم، ولقاء  

قال اإلمام الصادق: يقوم الناس من فرشهم عىل ثالثة أصناف:    [ 1561  ]احلديث: 

صنف له وال عليه، وصنف عليه وال له، وصنف ال عليه وال له، فأما الصنف الذي له وال  

فذلك الذي له وال عليه، وأما    عز وجل عليه فيقوم من منامه فيتوضأ ويصل ويذكر اهلل  

فذلك الذي عليه وال له، وأما الصنف الثالث    عز وجلالصنف الثاين فلم يزل يف معصية اهلل  

 .(4)فلم يزل نائام حتى أصبح فذلك الذي ال عليه وال له

الصادق:    [ 1562  ]احلديث:  اإلمام  وثامن  قال  الدنيا،  احلياة  زينة  والبنون  املال 

 .(5)، وقد جيمعها اهلل ألقواماآلخرة ركعات من آخر الليل والوتر زينة 

ليس من عبد إال ويوقظ يف كل ليلة مرة أو  لصادق: قال اإلمام ا  [ 1563  ]احلديث: 

ذنه، أو ال يرى أحدكم أنه  أن قام كان ذلك، وإال فحج الشيطان فبال يف  إمرتني أو مرارا، ف
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 .(1) إذا قام ومل يكن ذلك منه قام وهو متحري ثقيل كسالن

: ال تدع قيام الليل،  يويص بعض أصحابه  قال اإلمام الصادق  [ 1564  ]احلديث: 

 .(2) املغبون من حرم قيام الليل ن إف

: إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم هبا صالة  قال اإلمام الصادق  [ 1565  ]احلديث: 

 .(3)حرم صالة الليل حرم هبا الرزقفإذا  الليل، 

مقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ  إين ألقال اإلمام الصادق:    [ 1566  ]احلديث: 

 .(4) قام يبادر بالصالةمن الليل فال يقوم حتى إذا كان عند الصبح 

 .(5)قال اإلمام الصادق: ليس منا من مل يصل صالة الليل  [ 1567  ]احلديث: 

الصادق:    [ 1568  ]احلديث:  اإلمام  وله  قال  إال  العبد  يعمله  حسن  عمل  من  ما 

َتَتَجاىَف  ﴿:  ثواب يف القرآن إال صالة الليل، فان اهلل مل يبني ثواهبا لعظم خطرها عنده فقال

َرَزْقنَاُهْم   َومِمَّا  َوَطَمًعا  َخْوًفا  ُْم  َيْدُعوَن َرهبَّ املََْضاِجِع  َعِن  َما    ُينِْفُقونَ ُجُنوهُبُْم  َنْفس  َتْعَلُم  َفاَل 

ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُنوا   . (6)[ 17- 16]السجدة:  َيْعَمُلوَن﴾ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

الرجل يكون عليه صالة ليال كثرية، هل  قيل لإلمام الصادق:    [ 1569  ]احلديث: 

نعم، كذلك له يف    فقال:  ؟جيوز له أن يقيض صالة ليال كثرية بأوتارها يتبع بعضها بعضا 

أول الليل، وأما إذا انتصف إىل أن يطلع فليس للرجل وال للمرأة أن يوتر إال وتر صالة  

ركعات من صالة تلك الليلة، وأخر    ثامين  ن أحب أن يقيض صالة عليه صىل إف  ،تلك الليلة

 .(7)الوتر ثم يقيض ما بدا له بال وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة
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التسليم يف ركعتي الوتر؟ فقال: نعم،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1570  ]احلديث: 

 .(1)وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثّم عد واركع ركعة

ال بأس بأن يصّل الرجل ركعتني من الوتر  م الصادق:  قال اإلما   [ 1571  ]احلديث: 

ثّم ينرصف فيقيض حاجته، ثّم يرجع فيصّل ركعة، وال بأس أن يصّل الرجل ركعتني من  

الوتر ثم ّ يرشب املاء، ويتكّلم، ويقيض ما شاء من حاجته، وحيدث وضوءًا ثم يصّل الركعة  

 .(2)قبل أن يصّل الغداة

فقال: توقظ    ،التسليم يف ركعتي الوترسئل اإلمام الصادق عن    [ 1572 ]احلديث: 

 . (3) الراقد، وتكّلم باحلاجة

اقرأ يف الوتر يف ثالثتهّن بقل هو اهلل أحد،  قال اإلمام الصادق:    [ 1573  ]احلديث: 

 .(4)وسّلم يف الركعتني توقظ الراقد، وتأمر بالصالة

تفصل بينّهن، وتقرأ  : الوتر ثالث ركعات  قال اإلمام الصادق  [ 1574  ]احلديث: 

 .(5)اهلل أحد فيهّن مجيعّا بقل هو

الصادق:    [ 1575  ]احلديث:  اإلمام  مفصولة،  قال  ثنتني  ركعات،  ثالث  الوتر 

 .(6) وواحدة

من انرصف يف الركعة الثانية من الوتر،  سئل اإلمام الصادق ع  [ 1576  ]احلديث: 

نعم، تصنع ما تشاء وتتكّلم    فقال:  ؟ هل جيوز له أن يتكّلم أو خيرج من املسجد ثّم يعود فيوتر

 .(7)وُتدث وضوءك، ثّم تتّمها قبل أن تصّل الغداة
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فإيّن رّبام   قيل:نعم،   ، فقال:أفصل يف الوتر قيل لإلمام الصادق:   [ 1577  ]احلديث: 

 .(1)نعم ، فقال: عطشت فأرشب املاء

اإلمام    [ 1578  ]احلديث:  إن  سئل  فقال:  الوتر؟  ركعتي  يف  التسليم  الصادق عن 

 .(2)وإن شئت مل تسّلم ، ئت سّلمتش

يف الوتر: إّنام كتب اهلل اخلمس وليست الوتر  اإلمام الصادق  قال    [ 1579  ]احلديث: 

 .(3)مكتوبة، إن شئت صّليتها، وتركها قبيح

عن احلسن بن موسى احلنّاط قال: خرجنا أنا ومجيل بن دّراج    [ 1580  ]احلديث: 

وعائذ األمحيس حّجاجًا، فكان عائذ كثريًا ما يقول لنا يف الطريق: إّن ِل إىل اإلمام الصادق  

حاجة أريد أن أسأله عنها، فأقول له حّتى نلقاه، فلاّم دخلنا عليه سّلمنا وجلسنا فأقبل علينا  

أتى اهلل بام افرتض عليه مل يسأله عام سوى ذلك، فغمزنا عائذ، فلاّم بوجهه مبتدئًا فقال: من 

الذي سمعتم، قلنا: كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال:    فقال:  ؟قمنا قلنا: ما كانت حاجتك

 .(4) أنا رجل ال أطيق القيام بالّليل، فخفت أن أكون مأخوذًا به فأهلك

ث عرشة ركعة بالّليل يف  قال اإلمام الصادق: كان أيب ال يدع ثال   [ 1581  ]احلديث: 

 .(5)سفٍر وال حٍْض 

 .(6)فقال: سنّة ليست بفريضة ،الوتر سئل اإلمام الصادق عن   [ 1582  ]احلديث: 

فاتتني الليل يف السفر، أفأقضيها يف النهار؟  قيل لإلمام الصادق:    [ 1583  ]احلديث: 

 . (7) فقال: نعم، إن أطقت ذلك
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عن صفوان اجلاّمل قال: كان اإلمام الصادق يصّل صالة الّليل    [ 1584  ]احلديث: 

 .(1)توّجهت به ى بالنهار عىل راحلته أن

اإلمام    [ 1585  ]احلديث:  يشءسئل  وبعدها  اآلخرة  العشاء  قبل  هل    ؟الصادق: 

 .(2)ولست أحسبهام من صالة الليل ، ال، غري أين أصّل بعدها ركعتني فقال:

شاء اآلخرة، فإذا صّليت صّليت  عصّل الصادق: أُ قيل لإلمام ال [ 1586 ]احلديث: 

 . (3) ركعتني وأنا جالس؟ فقال: أما إهّنا واحدة، ولو مّت مّت عىل وتر

: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يبيتّن  قال اإلمام الصادق  [ 1587  ]احلديث: 

نعم، إهّنام بركعة، فمن صاّلمها ثّم    ، فقال:تعني الركعتني بعد العشاء اآلخرة   قيل: إالّ بوتر،  

  قيل: حدث به حدث مات عىل وتر، فإن مل حيدث به حدث املوت يصّل الوتر يف آخر الّليل،  

كان    ألّن رسول اهلل    ، فقال:وملَ   قيل:ال،   ، فقال: هاتني الركعتني   هل صىل رسول اهلل  

وغريه ال يعلم، فمن أجل ذلك    يأتيه الوحي، وكان يعلم أّنه هل يموت يف هذه الليلة أم ال، 

 .(4)مل يصّلها، وأمر هبام

اللياِل القصار  سئل اإلمام    [ 1588  ]احلديث:  الصادق عن الصالة يف الصيف يف 

 .(5)فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت ؟صالة الليل يف أّول الليل

انت  : إن خشيت أن ال تقوم يف آخر الليل أو كقال اإلمام الصادق  [ 1589  ]احلديث: 

 .(6)بك علة أو أصابك برد فصّل وأوتر يف أّول الليل يف السفر

: ال بأس بصالة الليل فيام بني أوله إىل آخره  قال اإلمام الصادق [ 1590 ]احلديث: 
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 .(1)إالّ أّن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل

الرجل خياف اجلنابة يف السفر أو الربد،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1591  ]احلديث: 

 . (2) نعم فقال:  ؟أيعّجل صالة الليل والوتر يف أّول الليل

  فقال: ؟صالة الليل أصّليها أّول الليلسئل اإلمام الصادق عن  [ 1592  ]احلديث: 

 .( 3) نعم إيّن ألفعل ذلك، فإذا أعجلني اجلاّمل صّليتها يف املحمل

  عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع اإلمام الصادق فيام بني مّكة   [ 1593  ]احلديث: 

فكان يصّل صالة  ،  عّجلأواملدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤّخرون، وأّما أنا فشيخ  

 . (4) الليل أّول الليل

إّن رجاًل من مواليك من صلحائهم شكا  قيل لإلمام الصادق:    [ 1594  ]احلديث: 

صبح فربام قضيت  أُ ريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى  أُ إِّل ما يلقى من النوم، وقال: إيّن  

ومل   اهلل،  عني  قّرة  واهلل،  قّرة عني  فقال:  ثقله،  عىل  أصرب  والشهرين  املتتابع  الشهر  صاليت 

 .(5)ضليرخص يف النوافل أّول الليل، والقضاء بالنهار أف

إيّن مكثت ثامنية عرش ليلة أنوي القيام فال  قيل لإلمام الصادق:   [ 1595  ]احلديث: 

 .(6)ال، اقض بالنهار فإيّن أكره أن تّتخذ ذلك خلقاً   ، فقال: صّل أّول الليلأُ أقوم أف

فقال: صّلها آخر    ؟صّل صالة الليلأُ متى  قيل لإلمام الصادق:   [ 1596  ]احلديث: 

تستنبه مّرة فتصّليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها    :فايّن ال أستنبه، فقال  قيل:الليل،  

 .(7)بالنهار استنبهت
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إيّن أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال:  قيل لإلمام الصادق:    [ 1597  ]احلديث: 

 .(1)اقرأ احلمد واعجل واعجل

الصادق:    [ 1598  ]احلديث:  اإلمام  الصبح  قال  قبل  يقوم  أن  أحدكم  يرَض  أما 

 .(2) ويوتر ويصّل ركعتي الفجر يكتب له بصالة الليل

إذا قام الرجل من الّليل فظّن أّن الصبح قد  قيل لإلمام الصادق:    [ 1599  ]احلديث: 

لليل  ضاء فأوتر ثّم نظر فرأى أّن عليه لياًل، قال: يضيف إىل الوتر ركعة، ثم يستقبل صالة ا

 .(3)ثّم يوتر بعده

  قيل:أقوم وأنا أختّوف الفجر، قال: فأوتر،  قيل لإلمام الصادق:    [ 1600  ]احلديث: 

 .(4)عّل ليل، قال: فصل صالة الليل وإذافانظر 

إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثّم  قال اإلمام الصادق:    [ 1601 ]احلديث: 

 .(5) أصبحتصّل الركعتني، ثّم صّل الركعات إذا 

من    [ 1602  ]احلديث:  ركعات  أربع  صّليت  أنت  كنت  إذا  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(6)صالة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصالة طلع أم مل يطلع

  ، صالة الليل والوتر بعد طلوع الفجرسئل اإلمام الصادق عن    [ 1603 ]احلديث: 

وقتها، وال تعّمد ذلك يف    فقال: صّلها بعد الفجر حتّى يكون يف وقت تصل الغداة يف آخر

 .(7)بعد فراغك منها  أيضاً وأوتر   . كّل ليلة

الصادق:   [ 1604  ]احلديث:  الفجر فأصّل صالة   ربام قمت وقد  قال اإلمام  طلع 
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نعم، وال يكون    ، فقال:أفعل أنا ذا  قيل:   ، صّل الفجرأُ الليل والوتر والركعتني قبل الفجر ثّم  

 .(1)منك عادة

أقوم وأنا أشّك يف الفجر، فقال: صّل عىل  قيل لإلمام الصادق:   [ 1605 ]احلديث: 

فابدأ   الفجر  طلع  وقد  قمت  أنت  وإذا  الركعتني  وصل  فأوتر  الفجر  طلع  فإذا  شّكك، 

بالفريضة، وال تصّل غريها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، وال يكون هذا عادة، وإّياك أن  

 .(2) بالليلتطلع عىل هذا أهلك فيصّلون عىل ذلك وال يصّلون 

  ، فقال: ركعتا الفجر من صالة الليل هي قيل لإلمام الصادق:    [ 1606  ]احلديث: 

 . (3)نعم

الفجر سئل اإلمام    [ 1607  ]احلديث:  قبل  الركعتني  تركعهام    ، فقال: الصادق عن 

 .(4) حني ترتك الغداة، إهّنام قبل الغداة

وىل قل  قال اإلمام الصادق: صّلهام بعد الفجر، واقرأ فيهام يف األُ   [ 1608  ]احلديث: 

 .(5)يا أُّّيا الكافرون، ويف الثانية قل هو اهلل أحد

الصادق:    [ 1609  ]احلديث:  لإلمام  الفجرأُ متى  قيل  ركعتي  حني    ؟صّل  فقال: 

 .(6)يعرتض الفجر وهو الذي تسّميه العرب: الصديع

فقال:    ؟صليهامأُ الصادق عن ركعتي الفجر، متى  سئل اإلمام    [ 1610  ]احلديث: 

 .(7) قبل الفجر ومعه وبعده

قبل    ، فقال: الصادق عن الركعتني اللتني قبيل الفجرسئل اإلمام    [ 1611  ]احلديث: 
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 . 1041/  284/  1، واالستبصار:  524/  134/ 2ـ التهذيب:  7

 .  517/  133/ 2( التهذيب:  6)

 . 1036/  284/ 1، واالستبصار: 519/  134/ 2( التهذيب:  7)
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وبعده ومعه  أقضيها   قيل: ،  الفجر  حّتى  أدعها  فقال:فمتى  قامت    ،  قد  املؤّذن:  قال  إذا 

 .(1)الصالة

قال اإلمام الصادق: صّل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده    [ 1612  ]احلديث: 

 . (2)(قل هو اهلل أحد( و) احلمد: )ويف الثانية  ( قل يا أُّّيا الكافرون) و  (احلمد)وىل  تقرأ يف األُ 

اإلمام    [ 1613  ]احلديث:  الوترسئل  أفضل ساعات  الفجر  فقال:    ؟الصادق عن 

 .(3)أّول ذلك

الصادق:    [ 1614  ]احلديث:  لإلمام  لنا  قيل  فكيف  بالنهار،  نعرفه  الشمس  زوال 

ق  ؟بالليل الشمس،  كزوال  زوال  لليل  نعرفهي فقال:  يشء  فبأّي  فقال:ل:  إذا    ،  بالنجوم 

 . (4)انحدرت

كان إذا    )اإلمام السجاد(: إّن عل بن احلسني  قال اإلمام الصادق  [ 1615  ]احلديث: 

بالنهار، وإن فاته يشء من اليوم قضاه من الغد، أو يف اجلمعة، أو    ه فاته يشء من الليل قضا 

يف الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه األشياء قضاها يف شعبان حتى يكمل له عمل السنة كّلها  

 . (5)كاملة

 .(6)قال اإلمام الصادق: إن قويت فاقض صالة النهار بالليل  [ 1616  ]احلديث: 

والنهار    [ 1617  احلديث: ]  الليل  تطّوع  من  يشء  فاتك  إن  الصادق:  اإلمام  قال 

فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العرص، وبعد املغرب، وبعد العتمة ومن آخر  

 .(7) السحر

 

 . 1408/  340/ 2( التهذيب:  1)

 .  1422/ 313/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  23/ 448/  3: ( الكايف 3)

 . 677/ 146/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  644/  164/ 2( التهذيب:  5)

 .  641/  163/ 2( التهذيب:  6)

 .  642/  163/ 2( التهذيب:  7)
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عن إسحاق بن عاّمر قال: لقيت اإلمام الصادق بالقادسّية عند    [ 1618  ]احلديث: 

قدومه عىل أيب العباس، فأقبل حتى انتهينا إىل طراناباد فإذا نحن برجل عىل ساقية يصّل،  

فقال:    ؟يشء تصّل  أي،  عبد اهللوذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه اإلمام الصادق وقال: يا  

بالنها  أقضيها  فاتتني  الليل  نتصالة  حتى  رحلك  حّط  معّتب،  يا  فقال:  الذي  غر،  مع  دى 

بائه قال:  آفقال: حّدثني أيب عن    ؟جعلت فداك، تروي فيه شيئاً   قيل: يقيض صالة الليل، ف

اهلل   رسول  يا مالئكتي،  قال  يقول:  بالنهار،  الليل  يقيض صالة  بالعبد  يباهي  اهلل  إّن   :

 .(1) هدكم أيّن قد غفرت له؟ أش!عبدي كيف يقيض ما مل أفرتضه عليه انظروا إىل 

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

فقال: من    ، وقت صالة الليل يف سفرسئل اإلمام الكاظم عن    [ 1619  ]احلديث: 

 .(2)حني تصّل العتمة إىل أن ينفجر الصبح

صّل صالة الليل يف السفر من أّول الليل يف  قال اإلمام الكاظم:   [ 1620  ]احلديث: 

 .(3)الفجراملحمل والوتر وركعتي 

  ؟ الصالة بالليل يف السفر يف أّول الليلسئل اإلمام الكاظم عن    [ 1621 ]احلديث: 

 .(4) فقال: إذا خفت الفوت يف آخره

الرجل يتخّوف أن ال يقوم من الليل،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1622  ]احلديث: 

  فقال:   ؟ وهل جيزيه ذلك أم عليه قضاء  ؟أيصّل صالة الليل إذا انرصف من العشاء اآلخرة

 .(5)ال صالة حّتى يذهب الثلث األّول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة

 

 . 137( الذكرى:  1)

 .  1317/ 289/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  1384/ 302/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  606/  233/ 3( التهذيب:  4)

 .  91( قرب اإلسناد:  5)
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صّليهام قبل الفجر أو بعد أُ ركعتي الفجر  قيل لإلمام الكاظم:    [ 1623  ]احلديث: 

 .(1)فقال: احش هبام صالة الليل، وصّلهام قبل الفجر ؟الفجر

عن    [ 1624  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  يسفر  سئل  حتى  الغداة  يصّل  ال  الرجل 

 .(2)يؤّخرمها  ، فقال:وتظهر احلمرة ومل يركع ركعتي الفجر، أيركعهام أو يؤّخرمها 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

 . (3) فصل  فقال:  ؟الوتر، أفصل أم وصلسئل اإلمام الرضا عن    [ 1625  ]احلديث: 

إّنام جاز للمسافر واملريض أن يصّليا صالة  قال اإلمام الرضا:    [ 1626  ]احلديث: 

راحته،   وقت  يف  املريض  فيسرتيح  صالته  وليحرز  وضعفه  الشتغاله  الليل  أّول  يف  الليل 

 .(4)وليشتغل املسافر باشتغاله وارُتاله وسفره

قال اإلمام الرضا: إذا كنت يف صالة الفجر فخرجت ورأيت    [ 1627  ]احلديث: 

 .(5) كعة إىل الركعتني اللتني صّليتهام قبل واجعله وتراً الصبح فزد ر

 

 . 1034/  283/ 1، واالستبصار: 516/  133/ 2( التهذيب:  1)

 . 1409/  340/ 2( التهذيب:  2)

 .  492/  128/ 2( التهذيب:  3)

 .   1320/ 290/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 1397/  338 /2( التهذيب:  5)
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 صلوات احلاجة ا ـ ما ورد حول ثالث 

بصالة   املرتبطة  األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  نتناول 

باعتبارها من األهداف التي ورد يف القرآن الكريم اإلشارة إليها؛  ،  احلاجة بأنواعها املختلفة

فالصالة بام فيها من دعاء وتْضع َتعل املؤمن يستعملها وسيلة لتحقيق حاجاته املختلفة  

 املرتبطة بالدنيا واآلخرة. 

َا َلَكبرَِيٌة إاِلَّ  وهي   اَلِة  َوإهِنَّ رْبِ َوالصَّ بذلك تدخل ضمن قوله تعاىل: ﴿َواْسَتِعينُوا بِالصَّ

 [ 45َعىَل اخْلَاِشِعنَي﴾ ]البقرة: 

إىل هنا  ملن  دعية  أهناك صلوات وأن    وننبه  الصالة، لكن  النوع من  هلا عالقة هبذا 

نذكره هنا لكونه أكثر ارتباطا ببعض األيام أو األمكنة اخلاصة، وهلذا أوردنا أحاديثها يف  

 األجزاء اخلاصة بذلك. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

 . (1)  صىل  أمرٌ  أحزنه إذا   اهلل رسول  كان : قال  حذيفة عن    [ 1628  ]احلديث: 

يا عل، أال أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو    :قال رسول اهلل    [ 1629  ]احلديث: 

هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن اهلل، ويفرج عنك؟ توضأ وصل ركعتني وامحد اهلل  

وأثن عليه، وصل عىل نبيك، واستغفر لنفسك وللمؤمنني واملؤمنات، ثم قل: اللهم أنت  

إله إال اهلل العل الع ظيم، ال إله إال اهلل احلليم  ُتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون، ال 

الكريم، سبحان اهلل رب السموات السبع ورب العرش العظيم، احلمد هلل رب العاملني،  

الدنيا واآلخرة   إذا دعوك، رمحن  املضطرين  اهلم، جميب دعوة  الغم، مفرج  اللهم كاشف 

 

 ( 1319( أبو داود )1)
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من   رمحة  عن  هبا  تغنيني  رمحة  ونجاحها  بقضائها  هذه  حاجتي  يف  فارمحني  ورحيمهام، 

 . (1)سواك

  من  أحد   إىل   أو  حاجة  اهلل   إىل   له  كانت  من   :   اهلل   رسول   قال   [ 1630  ]احلديث: 

  النبي   عىل   وليصل  اهلل  عىل   ليثن  ثم،  ركعتني  ليصل  ثم،  الوضوء  وليحسن  فليتوضأ  آدم   بني

  ،رب   هلل   احلمد،  العظيم  العرش  رب  اهلل  سبحان،  الكريم   احلليم  اهلل  إال  إله  ال  ليقل:  ثم  

  كل   من  والسالمة،  بر   كل  من  والغنيمة  مغفرتك  وعزائم   رمحتك  موجبات  أسألك  العاملني

  يا   قضيتها   إال  رضا   لك   هي  حاجة   وال ،  فرجته   إال  مها   وال،  غفرته  إال   ذنبا   ِل  تدع  ال ،  إثم 

 .(2) يقدر فإنه شاء ما   واآلخرة الدنيا  أمر من يسأل  ثم ،  الرامحني أرحم 

قال:حنيف   بن  عثامن عن    [ 1631  ]احلديث:    امليضأة   إيت  :  اهلل  رسول  قال  ، 

  حممد   بنبينا   إليك   وأتوسل   أسألك  إين   اللهم   الدعوات:   هبذه   ادع   ثم،  ركعتني  صل   ثم   فتوضأ

 (3)حاجتك  وتذكر، حاجتي ِل  فيقيض  ريب  إىل بك أتوجه إين  حممد  يا ،  الرمحة نبي. 

  منه   يرُتل  مل  منزال  نزل  إذا    اهلل   رسول  كان  :، قالأنسعن    [ 1632  ]احلديث: 

 .(4)بركعتني يودعه  حتى

  يمنعانك  ركعتني  فصل  منزلك  دخلت   إذا  :   اهلل  رسول   قال   [ 1633  ]احلديث: 

 .(5)السوء خمرج يمنعانك ركعتني  فصل  منزلك من خرجت  وإذا ، السوء  مدخل

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 

 (  275/   1( األصبهاين، الرتغيب والرتهيب )  1)

 ( 479( الرتمذي )2)

 ( 8311) 31-9/30( الطرباين: 3)

 ( 747( البزار كام يف )كشف األستار( )4)

 ( 746( البزار كام يف )كشف األستار( )5)
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عليه السالم، يف صالة الرزق:    جربيل ، عن  رسول اهلل  عن    [ 1634  ]احلديث: 

ثالث    اإلخالصثالث مرات، و  ( إنا أعطيناك الكوثرو) احلمد مرة، األوىلركعتان تقرأ يف 

 .(1)مرات، ويف الثانية احلمد مرة، واملعوذتني كل واحدة ثالث مرات

  فقال: يا رسول   رسول اهلل  : جاء رجل إىل  قال اإلمام الباقر  [ 1635  ]احلديث: 

، إين ذو عيال وعل دين، وقد اشتدت حاِل فعلمني دعاء إذا دعوت اهلل به رزقني اهلل ما  اهلل

يا   ، توضأ وأسبغ وضوءك، ثم صل  عبد اهلل أقيض به ديني وأستعني به عىل عياِل، فقال: 

إليك   أتوجه  كريم،  يا  واحد،  يا  ماجد،  يا  قل:  ثم  فيهام،  والسجود  الركوع  تتم  ركعتني 

محة، يا حممد، يا رسول اهلل، إين أتوجه بك إىل اهلل ربك ورب كل يشء  بمحمد نبيك نبي الر

أن تصل عىل حممد وعىل أهل بيته، وأسألك نفحة من نفحاتك، وفتحا يسريا، ورزقا واسعا  

 .(2)أمل به شعثي، وأقيض به ديني وأستعني به عىل عياِل

بخالفة أفضل  أهله    : ما استخلف عبد عىل قال رسول اهلل    [ 1636  ]احلديث: 

من ركعتني يركعهام إذا أراد سفرا ويقول: اللهم إين أستودعك نفيس وأهل وماِل وديني  

 .(3)ودنياي وآخريت وأمانتي وخواتيم عمل، إال أعطاه اهلل ما سأل

 : اإلمام عل ما ورد عن  

الصادق  [ 1637  ]احلديث:  اإلمام  إىل  قال  فزع  يشء  هاله  إذا  عل  اإلمام  كان   :

َا َلَكبِرَية إِالَّ َعىَل  ﴿:  اآليةهذه    التالصالة، ثم   اَلِة َوإهِنَّ رْبِ َوالصَّ   اخْلَاِشِعنَي﴾َواْسَتِعيُنوا بِالصَّ

 .(4) [ 45]البقرة: 

عل:    [ 1638  ]احلديث:  اإلمام  يطيل  قال  ركعتني  وليصل  فليتوضأ  ظلم  من 

 

 . 333( مكارم االخالق:  1)

 .  2/ 473/  3( الكايف:  2)

 .  292( مصباح املتهجد:  3)

 .  1/ 480/  3( الكايف:  4)
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يعجل له    فإنهسلم قال: اللهم إين مغلوب فانترص، ألف مرة،  فإذا    ركوعهام وسجودمها،

 .(1)النرص

 احلسني: اإلمام  ما ورد عن  

: إذا كان لك مهم فصل أربع ركعات ُتسن  قال اإلمام احلسني   [ 1639 ]احلديث: 

سبع مرات، ويف    ( حسبنا اهلل ونعم الوكيلو)   احلمد مرة،   األوىلقنوهتن وأركاهنن، تقرأ يف  

ِمنَْك َمااًل    ﴿ :  الثانية احلمد مرة وقوله َأَقلَّ  َأَنا  َتَرِن  إِْن  بِاهللَِّ  إِالَّ  َة  ُقوَّ   َوَوَلًدا﴾ َما َشاَء اهللَُّ اَل 

إله إال أنت سبحانك إين كنت من    ال: )سبع مرات، ويف الثالثة احلمد مرة وقوله  [ 39]الكهف:  

  ( أفوض أمري إىل اهلل إن اهلل بصري بالعبادو)  احلمد مرة  سبع مرات، ويف الرابعة  (الظاملني

 .(2)سبع مرات، ثم تسأل حاجتك

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر:    [ 1640  ]احلديث:  اإلمام  وأحسن  قال  فتوضأ  تسأله ربك  أمرا  أردت  إذا 

وقل بعد التسليم: اللهم    رسول اهلل  الوضوء، ثم صل ركعتني، وعظم اهلل، وصل عىل  

إين أسألك بأنك ملك وأنك عىل كل يشء قدير مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم  

أتوجه بك إىل اهلل ربك  إين أتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة، يا حممد، يا رسول اهلل، إين  

 .(3)وريب لينجح ِل بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح ِل طلبتي بمحمد، ثم سل حاجتك

الزواج:    [ 1641  ]احلديث:  أراد  الباقر ملن  إذا ادخلت فمرهم قبل أن  قال اإلمام 

وتصل ركعتني، ثم جمد    تتوضأحتى    إليها تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت ال تصل  

مد وآل حممد ثم ادع اهلل، ومر من معها أن يؤمنوا عىل دعائك، وقل: اللهم  اهلل وصل عىل حم

 

 .  206  6( مصباح الكفعمي:  1)

 . 333( مكارم االخالق:  2)

 .  7/ 478/  3( الكايف:  3)
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ائتالف،   اجتامع، وأرس  بأحسن  بيننا  امجع  ثم  هبا،  إلفها وودها ورضاها ورضني  ارزقني 

 .(1)نك ُتب احلالل وتكره احلرامإف

اجلمعة  : من أراد أن حيبل له فليصل ركعتني بعد  قال اإلمام الباقر   [ 1642  ]احلديث: 

َربِّ    ﴿ :  ثم يقول: اللهم إين أسألك بام سألك به زكريا إذ قال  ، يطيل فيهام الركوع والسجود

اللهم هب ِل ذرية طيبة إنك سميع الدعاء،    ،[ 89]األنبياء:    اْلَواِرثنَِي﴾اَل َتَذْريِن َفْرًدا َوَأْنَت َخرْيُ  

أخذهتا، أمانتك  ويف  استحللتها،  باسمك  رفإن    اللهم  يف  ولداقضيت  َتعل  ف  ،محها  ال 

 .( 2)للشيطان فيه نصيبا وال رشكا 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق  [ 1643  ]احلديث:  اإلمام  جوف  قال  فليقم  حاجة  اهلل  إىل  له  كانت  : من 

إنا أنزلناه يف ليلة  )من ماء، ويقرأ فيها   ىالليل ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه، وليأخذ قلة مأل

عرش مرات، ثم يرش حول مسجده وموضع سجوده، ثم يصل ركعتني، يقرأ فيها    (القدر

حري أنه تقىض،   فإنهيف الركعتني مجيعا، ثم يسأل حاجته  (ليلة القدر إنا أنزلناه يفو) احلمد

 .(3)إن شاء اهلل

: من توضأ وأسبغ الوضوء وافتتح الصالة  قال اإلمام الصادق  [ 1644  ]احلديث: 

يفص أربع ركعات  الكتابفصىل  يقرأ يف كل ركعة فاُتة  بينهن بتسليمة،  اهلل    قل هوو)   ل 

 .(4)ذنب إال غفره له عز وجلمخسني مرة، انفتل حني ينفتل وليس بينه وبني اهلل   (أحد

قل هو  ) من صىل أربع ركعات بامئتي مرة  قال اإلمام الصادق:    [ 1645  ]احلديث: 
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 .(1)ذنب إال غفر له عز وجليف كل ركعة مخسني مرة مل ينفتل وبينه وبني اهلل  ( اهلل أحد

الصادق  [ 1646  ]احلديث:  بـ  قال اإلمام  قل هو اهلل  ) : من صىل ركعتني خفيفتني 

 .(2)يف كل ركعة ستني مرة انفتل وليس بينه وبني اهلل ذنب (أحد

يف كل ركعة    : من صىل أربع ركعات، يقرأ قال اإلمام الصادق  [ 1647  ]احلديث: 

 .(3)مخسني مرة مل ينفتل وبينه وبني اهلل ذنب  ( أحد قل هو اهلل )

  : إذا ظلمت بمظلمة فال تدع عىل صاحبك، قال اإلمام الصادق  [ 1648  ]احلديث: 

ى يكون ظاملا، ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل  تالرجل يكون مظلوما فال يزال يدعو حفإن  

ثم قل: اللهم إن فالن بن فالن قد ظلمني، وليس    ، ركعتني يف موضع ال حيجبك عن السامء 

الساعة الساعة باالسم الذي سألك به املضطر  متي  ال ِل أحد أصول به غريك فاستوف ظ

، وجعلته خليفتك عىل خلقك، فأسألك أن  األرضفكشفت ما به من رض ومكنت له يف  

 تلبث حتى ترى  نك الإالساعة الساعة، فمتي  ال تصل عىل حممد وآل حممد وأن تستويف ِل ظ

 .(4)ما ُتب

إذا عَّس عليك أمر فصل ركعتني تقرأ يف  قال اإلمام الصادق:    [ 1649  ]احلديث: 

ا َفَتْحنَا َلَك َفتًْحا  ﴿( وقل هو اهلل أحدو)   بفاُتة الكتاب   األوىل َم    ُمبِينًا إِنَّ لَِيْغِفَر َلَك اهللَُّ َما َتَقدَّ

اًطا   َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَُّيِْدَيَك رِصَ ا    ُمْسَتِقياًم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ َك اهللَُّ َنرْصً   َعِزيًزا﴾ َوَينرُْصَ

 .(5)أمل نرشح لك( و)قل هو اهلل أحدو)  ، ويف الثانية فاُتة الكتاب[ 3-1]الفتح: 

الصادق   [ 1650  : ]احلديث  اإلمام  يف  قال  يقرأ  ركعتني،  العشائني  بني  صىل  من   :
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َوَذا النهوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظهُلاَمِت َأْن اَل  ﴿واحلمد  األوىل

ِمَن   ُكنُْت  إِينِّ  ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إِالَّ  ُننِْجي    الظَّاملنِِيَ إَِلَه  َوَكَذلَِك  اْلَغمِّ  ِمَن  ْينَاُه  َوَنجَّ َلُه  َفاْسَتَجْبنَا 

َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها إِالَّ ُهَو  ﴿:  الثانية احلمد وقوله  ويف ،  [ 88-87]األنبياء:    املُْْؤِمننَِي﴾ 

َوَرَقةٍ  َتْسُقُط ِمْن  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  َما يِف  َواَل  َوَيْعَلُم  َحبٍَّة يِف ُظُلاَمِت اأْلَْرِض  َيْعَلُمَها َواَل  إِالَّ   

فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم  فإذا    ،[ 59]األنعام:    ُمبنٍِي﴾َرْطٍب َواَل َيابٍِس إِالَّ يِف كَِتاٍب  

ال يعلمهام إال أنت أن تصل عىل حممد وآل حممد وأن تفعل   التي إين أسألك بمفاتح الغيب 

اللهم أنت وِل نعمتي، والقادر عىل طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك  يب ك ذا وكذا وتقول 

 .(1) ملا قضيتها ِل، وسأل اهلل حاجته أعطاه اهلل ما سألوآله   بحق حممد

قال:    [ 1651  ]احلديث:  احللبي  الصادق    شكا عن حممد بن عل  اإلمام  إىل  رجل 

عليه   ضاقت  إال  حاجة  يف  يتوجه  ما  فيه  كان  وقد  يسار،  بعد  التجارة  يف  واحلرفة  الفاقة 

بني القرب واملنرب فيصل ركعتني    املعيشة، فأمره اإلمام الصادق أن يأيت مقام رسول اهلل  

أن تيَّس    ويقول مائة مرة: اللهم إين أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك، 

ِل من التجارة أسبغها رزقا، وأعمها فضال، وخريها عاقبة، قال الرجل: ففعلت ما أمرين  

 . (2) به فام توجهت بعد ذلك يف وجه إال رزقني اهلل

عن ابن الطّيار قال: قلت لإلمام الصادق: إنه كان يف يدي يشء   [ 1652  ]احلديث: 

نعم وقد تركته قال:    : تقل   ؟السوق حانوت يف    تفرق وضقت ضيقا شديدا، فقال ِل: ألك 

واكنسه  حانوتك  يف  فاقعد  الكوفة  إىل  رجعت  فصل  فإذا    إذا  سوقك  إىل  خترج  أن  أردت 

ركعتني أو أربع ركعات، ثم قل يف دبر صالتك: توجهت بال حول مني وال قوة، ولكن  
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ف إال بك،  إليك من احلول والقوة  وأبرأ  اللهم  أبحولك وقوتك،  نت حوِل ومنك قويت، 

ال يملكها أحد    فإنهرزقني من فضلك الواسع رزقا كثريا طيبا، وأنا خافض يف عافيتك  فا 

 .(1)فام زلت حتى ركبت الدواب وبنيت الدور.. غريك

: إذا غدوت يف حاجتك بعد أن َتب الصالة  قال اإلمام الصادق  [ 1653  ]احلديث: 

ركعتني،  التشهد  فإذا    فصل  من  كام    : قلت فرغت  فضلك  من  ألتمس  غدوت  إين  اللهم 

أمرتني، فارزقني رزقا حالال طيبا، وأعطني فيام رزقتنيه العافية، تعيدها ثالث مرات ثم  

بحول اهلل وقوته، غدوت بغري حول    :قلت فرغت من التشهد  فإذا    خراوين، أتصل ركعتني  

والقوة احلول  من  إليك  وأبرأ  وقوتك،  رب  يا  بحولك  ولكن  قوة،  وال  إين  مني  اللهم   ،

أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعا طيبا حالال  

 .(2)تسوقه إِّل بحولك وقوتك وأنا خافض يف عافيتك، وتقوهلا ثالثا 

الصادق  [ 1654  ]احلديث:  اإلمام  تأيت  يويص بعض أصحابه  قال  أن  أردت  إذا   :

أ  ركعتني  فيه  فصل  باملسجد  فابدأ  غدوت حانوتك  قل:  ثم  أربعا،  وقوته،    و  اهلل  بحول 

وغدوت بال حول مني وال قوة، بل بحولك وقوتك يا رب، اللهم إين عبدك ألتمس من  

 .(3)فضلك كام أمرتني فيَّس ِل ذلك وأنا خافض يف عافيتك

  ؟أما تغدو يف احلاجةقال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه:    [ 1655  ]احلديث: 

فصل فيه أربع ركعات، قل فيهن: غدوت بحول  ؟..دكم بالكوفةعن  األعظم أما متر باملسجد  

اهلل وقوته، غدوت بغري حول مني وال قوة، ولكن بحولك يا رب وقوتك، أسألك بركة  

بحولك   إِّل  تسوقه  طيبا  حالال  فضلك  من  ترزقني  أن  وأسألك  أهله،  وبركة  اليوم  هذا 
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 .(1) وقوتك وأنا خافض يف عافيتك

ثم    [ 1656  ]احلديث:  ركعتني:  وليصل  فليتوضأ  جاع  من  الصادق:  اإلمام  قال 

 . (2) يطعم من ساعته فإنهيقول: يا رب، إين جائع فأطعمني، 

يطلبه الطالب من ربه: تصدق يف    األمر يف    قال اإلمام الصادق   [ 1657  ]احلديث: 

بصاع   صاعا  مسكني  كل  عىل  مسكينا،  ستني  عىل  اهلل  يومك  الليل  فإذا    رسول  كان 

الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إال أن عليك يف تلك  اغتسلت يف 

للسجود هللت اهلل    األخرية وضعت جبهتك يف الركعة  ؛ فإذا  الثياب إزارا، ثم تصل ركعتني 

ف ذنوبك  وذكرت  وجمدته،  وقدسته  رفعت  أوعظمته  ثم  مسمى،  منها  تعرف  بام  قررت 

مرة: اللهم إين أستخريك،    استخرت اهلل مائة  رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية

إىل   بركبتيك  إياه، وكلام سجدت فأفض  بام شئت وتسأله  اهلل  تدعو  ترفع  األرضثم  ثم   ،

 .(3)من خلفك بني ألييك وباطن ساقيك اإلزارحتى تكشفها، واجعل  اإلزار

من توضأ فأحسن الوضوء وصىل ركعتني  قال اإلمام الصادق:    [ 1658 ]احلديث: 

، ثم  فأتم ركوعهام وسجودمها، ثم جلس فأثنى عىل اهلل عز وجل، وصىل عىل رسول اهلل  

 .(4)سأل اهلل حاجته فقد طلب اخلري يف مظانه، ومن طلب اخلري يف مظانه مل خيب

: إذا أردت حاجة فصل ركعتني، وصل عىل  قال اإلمام الصادق  [ 1659  ]احلديث: 

 .(5)آل حممد وسل تعطهحممد و

  : دخلت عىل اإلمام الصادق فقلت  :عن عبد الرحيم القصري قال   [ 1660  ]احلديث: 
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فقال إين اخرتعت دعاء،  إىل    : جعلت فداك  فافزع  أمر  إذا نزل بك  دعني من اخرتاعك، 

تغتسل وتصل   ، فقال: كيف أصنع   : ، قلترسول اهلل وصل ركعتني هتدُّيام إىل رسول اهلل  

الفريضة،  تشهد  وتشهد  الفريضة،  افتتاح  هبام  تستفتح  التشهد  فإذا    ركعتني  من  فرغت 

قلت اللهم صل عىل    : وسلمت  السالم،  يرجع  وإليك  السالم  السالم ومنك  أنت  اللهم 

الصاحلني سالمي، واردد    األئمة مني السالم وأرواح    حممد وآل حممد، وبلغ روح حممد  

السالم عليهم ورمحة اهلل وبركاته، اللهم إن هاتني الركعتني هدّية مني  عل منهم السالم، و

فأثبني عليهام ما أملت ورجوت فيك ويف رسولك يا وِل املؤمنني، ثم ختر    إىل رسول اهلل  

وتقول  اجلالل    :ساجدا  ذا  يا  أنت،  إال  إله  ال  حي  يا  يموت،  ال  حي  يا  قيوم،  يا  حي  يا 

فتقوهلا أربعني مرة، ثم ضع    األيمنربعني مرة، ثم ضع خدك  كرام، يا أرحم الرامحني، أواإل

فتقوهلا أربعني مرة، ثم ترفع رأسك ومتّد يدك فتقول أربعني مرة، ثم ترد يدك   األيَّس خدك 

إىل رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعني مرة، ثم خذ حليتك بيدك اليَّسى وابك أو  

ا  : تباك وقل الراشدين  يا حممد يا رسول اهلل أشكو إىل  هلل وإليك حاجتي، وإىل أهل بيتك 

نفسك،    ينقطع  يا اهلل يا اهلل، حتى  :حاجتي، وبكم أتوجه إىل اهلل يف حاجتي، ثم تسجد وتقول

صل عىل حممد وآل حممد وافعل يب كذا وكذا، قال اإلمام الصادق: فأنا الضامن عىل اهلل عز  

 .(1)وجل أن ال يربح حتى تقىض حاجته

أو يريد احلاجة: يصل    األمريف الرجل حيزنه    ال اإلمام الصادقق  [ 1661  ]احلديث: 

 . (2)مرة، ثم يسأل حاجته  األخرىألف مرة، ويف    (قل هو اهلل أحد) ركعتني يقرأ يف إحدامها  

: إذا كانت لك حاجة فتوضأ وصل ركعتني،  اإلمام الصادققال    [ 1662  ]احلديث: 
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 .(1)اهلل وأثن عليه، واذكر من آالئه، ثم ادع َتب بام ُتب محداثم 

الصادققال    [ 1663  ]احلديث:  اهلل  اإلمام  إىل  إذا حْضت لك حاجة مهمة  عز  : 

  كان يوم اجلمعة إن شاء اهلل فإذا    واخلميس واجلمعة،  األربعاءفصم ثالثة أيام متوالية:    وجل 

بيت يف أعىل  إىل  ثم اصعد  ثوبا جديدا،  فيه ركعتني، وارفع    فاغتسل والبس  دارك وصل 

يديك إىل السامء ثم قل: اللهم إين حللت بساحتك ملعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك، وأنه  

ال قادر عىل حاجتي غريك، وقد علمت يا رب أنه كلام تظاهرت نعمك عل اشتدت فاقتي  

سألك  إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا، وأنت بكشفه عامل غري معلم، واسع غري متكلف، فأ

النجوم   فانشقت، وعىل  السامء  فنسفت، ووضعته عىل  اجلبال  الذي وضعته عىل  باسمك 

وعىل   واأل  األرضفانترشت،  حممد  عند  جعلته  الذي  باحلق  وأسألك  أن  فسطحت،  ئمة 

  تصل عىل حممد وأهل بيته وأن تقيض ِل حاجتي، وأن تيَّس ِل عسريها، وتكفيني مهمها، 

تففإن   مل  وإن  احلمد،  فلك  يف  فعلت  متهم  وال  حكمك،  يف  جائر  غري  احلمد،  فلك  عل 

وتقول: اللهم إن يونس بن متى    باألرضقضائك، وال حائف يف عدلك، وتلصق خدك  

عبدك دعاك يف بطن احلوت وهو عبدك فاستجبت له، وأنا عبدك أدعوك فاستجب ِل، ثم  

 .(2) قال اإلمام الصادق: لربام كانت احلاجة ِل فأدعو هبذا الدعاء فأرجع وقد قضيت

الصادققال    [ 1664  ]احلديث:  سورة  اإلمام  إن  وشيعها    األنعام :  مجلة،  نزلت 

ألف   وبجلوها،سبعون  فعظموها  يعلم  فإن    ملك  ولو  موضعا،  سبعني  يف  فيها  اهلل  اسم 

من كانت له إىل اهلل حاجة يريد قضاءها فليصل  .. فالناس ما يف قراءهتا من الفضل ما تركوها 

نعام وليقل يف دبر صالته إذا فرغ من القراءة: يا كريم، يا  أربع ركعات بفاُتة الكتاب واأل
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عظم من كل عظيم، يا سميع الدعاء، يا من ال تغريه  أ، يا عظيم، يا عظيم كريم، يا كريم، يا 

أعلم    نكإواللياِل، صل عىل حممد وآله، وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي، ف  األيام

هبا مني، وأنت أعلم بحاجتي، يا من رحم الشيخ يعقوب حني رد عليه يوسف قرة عينه،  

اليتم آواه ونرصه عىل جبابرة  يا من رحم أيوب بعد طول بالئه، يا من رحم   حممدا ومن 

قريش وطواغيتها وأمكنه منهم، يا مغيث، يا مغيث، يا مغيث، تقوله مرارا، فوالذي نفيس 

 .(1) بيده لو دعوت هبا ثم سألت اهلل مجيع حوائجك إال أعطاه

اصعدي  قال اإلمام الصادق يويص بعض أهله مرض ولدها:    [ 1665  ]احلديث: 

سلمت فقوِل: اللهم إنك وهبته ِل  فإذا    إىل السامء وصل ركعتني،  إىل فوق البيت فابرزي

: ففعلت، فأفقت وقعدت،  املريض قال ..ا فأعرنيهئومل يك شيئا، اللهم إين أستوهبكه مبتد

 .(2) ودعوا بسحور هلم هريسة فتسحروا هبا وتسحرت معهم

شيئا فالبس  خفت  فإذا    : اختذ مسجدا يف بيتكاإلمام الصادققال    [ 1666  ]احلديث: 

ثيابك، فصل فيهام، ثم اجث عىل ركبتيك فارصخ إىل اهلل وسله   ثوبني غليظني من أغلظ 

اجلنة، وتعوذ باهلل من رش الذي ختافه، وإياك أن يسمع اهلل منك كلمة بغي وإن أعجبتك  

 .(3)نفسك وعشريتك

عليه غم من غموم    أدخلما يمنع أحدكم إذ  قال اإلمام الصادق:    [ 1667  ]احلديث: 

يقول ا اهلل  أما سمعت  فيهام،  اهلل  يدعو  املسجد فريكع ركعتني  ثم يدخل  يتوضأ  أن  :  لدنيا 

َا َلَكبرَِية إِالَّ َعىَل ﴿ اَلِة َوإِهنَّ رْبِ َوالصَّ  .(4) [ 45]البقرة:  اخْلَاِشِعنَي﴾َواْسَتِعيُنوا بِالصَّ

إذا أردت العدو فصل بني  قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه:   [ 1668  ]احلديث: 

 

 .  353/  1( تفسري العيايش:  1)

 .  6/ 478/  3( الكايف:  2)

 .  2/ 480/  3( الكايف:  3)

 . 100/ 1( جممع البيان:  4)
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القرب واملنرب ركعتني أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل اهلل أن يعينك، وخذ شيئا  

 .(1)مما تيَّس وتصدق به عىل أول مسكني تلقاه

يف صالة الشكر: إذا أنعم اهلل عليك بنعمة  قال اإلمام الصادق    [ 1669  ]احلديث: 

يف  فصل رك تقرأ  الكتاب   األوىل عتني،  أحدو)   بفاُتة  اهلل  هو  بفاُتة  (قل  الثانية  يف  وتقرأ   ،

يف ركوعك وسجودك: احلمد هلل   األوىل ، وتقول يف الركعة (قل يا أُّيا الكافرونو) الكتاب

الذي   هلل  احلمد  وسجودك:  ركوعك  يف  الثانية  الركعة  يف  وتقول  ومحدا،  شكرا  شكرا 

 .(2)لتياستجاب دعائي وأعطاين مسأ

ال    قيل:  ؟إذا تزوج أحدكم، كيف يصنعقال اإلمام الصادق:    [ 1670  ]احلديث: 

اللهم إين أريد أن أتزوج   أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتني وحيمد اهلل ثم يقول: 

النساء أعفهن وأحفظهن ِل يف نفسها ويف ماِل، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن   فقدر ِل من 

 .(3)يت وبعد ممايتا بركة، وقدر ِل ولدا طيبا َتعله خلفا صاحلا يف حي

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

كان يف حبس الرشيد فأمر ليلة    اإلمام الكاظمن  ، أعن الفضل  [ 1671  يث: ]احلد 

  فقال: رأيت النبي    ؟ عنه  اإلمام الكاظمطالقه وجائزته ومل يظهر لذلك سبب، فسئل  إب

فقال: أصبح    .. نعم   :قلت   ؟يف النوم فقال ِل: يا موسى أنت حمبوس مظلوم   األربعاء ليلة  

فطار فصل اثنتي عرشة ركعة،  كان وقت اإل فإذا    ، غدا صائام واتبعه بصيام اخلميس واجلمعة 

صليت منها أربع  فإذا    ، (قل هو اهلل أحد)تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، واثنتي عرشة مرة  

ركعات فاسجد ثم قل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، ويا حميي العظام وهي رميم بعد  

 

 . 1550/ 352/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1/ 481/  3( الكايف:  2)

 .  2/ 481/  3( الكايف:  3)
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، أن تصل عىل حممد عبدك ورسولك، وعىل أهل  األعظم املوت، أسألك باسمك العظيم  

 .(1)بيته الطيبني الطاهرين، وأن تعجل ِل الفرج مما أنا فيه، ففعلت فكان الذي رأيت

جن    اإلمام الكاظمعن عل بن إبراهيم قال: ملا حبس الرشيد    [ 1672  ]احلديث: 

طهوره واستقبل    )اإلمام الكاظم( عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله، فجدد موسى  

أربع ركعات، ثم دعا هبذه الدعوات فقال: يا سيدي،    عز وجلالقبلة بوجهه، وصىل هلل  

شجر من بني رمل وطني وماء، ويا  نجني من حبس هارون، وخلصني من يده يا خمّلص ال 

خملص اللبن من بني فرث ودم، ويا خملص الولد من بني مشيمة ورحم، ويا خملص النار  

يد  حشاء واأل من بني األ  األرواحمن بني احلديد واحلجر، ويا خملص   معاء، خلصني من 

 .(2) هارون

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

علمني دعاء لقضاء احلوائج، فقال: إذا كانت  قيل لإلمام الرضا:    [ 1673  ]احلديث: 

لك حاجة إىل اهلل مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب، ثم ابرز ُتت  

مخس عرشة    (قل هو اهلل أحد و)   السامء، فصل ركعتني، تفتتح الصالة فتقرأ فاُتة الكتاب 

عىل مثال صالة التسبيح، غري أن القراءة مخس    مرة، ثم تركع فتقرأ مخس عرشة مرة، ثم يتمها 

سلمت فاقرأها مخس عرشة مرة، ثم تسجد فتقول يف سجودك: اللهم إن    فإذاعرشة مرة،  

نك أنت اهلل احلق املبني،  إكل معبود من لدن عرشك إىل قرار أرضك فهو باطل سواك، ف

 .(3) اقض ِل حاجة كذا وكذا الساعة الساعة، وتلح فيام أردت

 

 .  4/ 73/  1( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)

 .  13/ 93/  1( عيون أخبار اإلمام الرضا:  2)

 .  3/ 477/  3( الكايف:  3)
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 صالة االستخارة ـ ما ورد حول    ارابع 

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بصالة  نتناول 

وتيسريها  االستخارة،   لتحقيقها  بالصالة  يستعان  التي  احلاجات  أنواع  من  باعتبارها 

تعاىل:   قوله  ضمن  تدخل  بذلك  وهي  شأهنا،  يف  باهلل  رْبِ  ﴿واالستعانة  بِالصَّ َواْسَتِعيُنوا 

َا َلَكبِرَيٌة إِالَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ  اَلِة  َوإِهنَّ  .[ 45]البقرة:  ﴾َوالصَّ

املختلفة بأنواعها  بشأهنا، حتى  من    واالستخارة  الشديد  االهتامم  التي ورد  املحال 

الرقى،  ألفت يف ذلك املؤلفات الكثرية، واخرتعت ألجلها الكثري من الصيغ مثلام حصل يف  

 بناء عىل توهم إمكانية االجتهاد يف هذا اجلانب. 

وقبل أن نبني أسباب استبعادنا لبعض األحاديث الواردة يف هذا الباب، نذكر املعاين  

وغريه من املحدثني ـ،    الفيض الكاشاينالتي تراد من االستخارة، وهي أربعة ـ كام رشحها  

 :(1)وهي

طلب اخلرية من اهلل، وهو أن يدعو اإلنسان رّبه أن جيعل له اخلري فيام سيفعله    .1

 . األمر الذي يريده ويبتغيه ويوّفقه يف

أّنه إذا أراد العبد القيام بفعٍل ما دعا اهلل أن يقّدر له  أي    طلب تيَّّس ما فيه اخلري، .  2

   . أّنه لو كان هذا الفعل خريًا ِل فيَّّسه، وإال فال تسّهله ِلأي فيه اخلري، 

طلب العزم عىل ما فيه اخلري، بأن يدعو اهلل سبحانه قبل الفعل أن يمنحه العزم    . 3

   .واإلرادة عليه بوصفه فعاًل يستبطن اخلري له 

 

؛ ومفتاح الكرامة 525،  524:  10؛ واحلدائق  1409:  9(  الوايف    1)

9 :247  . 
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بمعنى  االستشارية، أو  االستخارة  يطلق عليه  طلب تعّرف ما فيه اخلري، وهو ما  .  4

 .(1)طلب املشورة

الرقاع  الروايا ُتته  تنضوي  وهذا املعنى األخري هو الذي   التي ترتبط باستخارة  ت 

وغريها  والطري  والقرعة  والسبحة  األنواع واملصحف  بخالف  استبعدناها  التي  وهي   ،

عليها   يطلق  والتي  الفريقني،  مصادر  يف  األحاديث  فيها  صحت  والتي  األوىل،  الثالثة 

   ]االستخارة الدعائية[ 

الواردة بشأن ]االستخارة االستشارية[   ليس سببه عرضها  واستبعادنا لألحاديث 

عىل القرآن الكريم؛ فليس فيه ما ينفي ذلك أو يثبته، وإنام لكوهنا من الدخيل املبتدع الذي  

 مل ترد به األحاديث الصحيحة.  

، حيث  (2) حيدر حب اهلل قد أشار إىل هذا يف مقال مفصل الشيخ الباحث الكبري د.

املختلفة، وبني باألدلة بأنواعها  تاريخ االستخارة  التصوف    تتبع  الكثرية أن االمتزاج بني 

احلديثية   املصادر  تعرفها  مل  والتي  االستخارة،  أنواع  من  الكثري  رسب  الذي  هو  والتشيع 

للسيد ابن   [فتح األبواب ]إّن كتاب  الشيعية إال بعد ذلك االختالط، ومما قال يف ذلك: )

قد كان هلذا  . ف.طاووس، يشّكل مفصاًل مهاًم يف مصادر احلديث والبحث حول االستخارة

 ( 3)(السيد دور كبري يف تقوية ثقافة االستخارة يف الرتاث اإلسالمي

ويقول عنه يف حمل آخر عند بيان دوره يف نرش تلك األنواع من االستخارة املبتدعة:  

شخصّية السيد ابن طاووس لعبت دورًا كبريًا يف خلق ثقافة إيامنية، فابن طاووس عثر  إن )

 

 .  30:  2(  اإليرواين، دروس متهيدية يف القواعد الفقهية  1)

اهلل، وهو   2) حب  استدالليّة مقارنة، حيدر  االستخارة دراسة  فقه    )

اإلسالمي  الفقه  يف  دراسات  كتاب  من  الرابع  اجلزء  أبحاث  ضمن 

 املعارص.  

 (  املرجع السابق.  3)
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عىل روايات مهجورة عن طريق الوجادة أو غريها فقام ببعث الروح فيها انطالقًا من نزعته  

الصوفية والزهدية التي ترّكز عىل االرتباط وفتح العالقة مع اهلل سبحانه مبارشًة وربط العبد  

ه بالرّب تعاىل، ونظرًا لشخصّيته الروحية، والشخصيات الروحية هلا نفوذ شعبي  كّل أمور

القدرة عىل خلق عادات جديدة حمّملًة بحموالت روحية عميقة ونظرًا    .. كبري عادًة وهلا 

للبعد التجريب الذي ألقاه ابن طاووس باخلصوص عىل االستخارة، حتى ذكر هلا عجائب  

فإننا نجد من الطبيعي أن ترتك    .. ّول بعد قرنني من الزمنوغرائب أذهلت مثل الشهيد األ

وحيث    ، هذه الشخصية تأثريًا عىل اجليل الالحق، وتبدأ تتبلور ثقافة جديدة مل تكن من قبل

ُيتلّقى ما نقله   جئنا إىل مثل العرص اإلخباري املعروف بجمعه للحديث مهام كان فسوف 

غالبًا عىل أّنه حديث رشيف، ويندرج يف    ابن طاووس من مروّيات ضعيفة جمهولة املصدر 

الكتب، مؤّيدًا ذلك كّله   املوسوعات احلديثية كالوسائل والبحار واملستدرك وغريها من 

.  .بمناخ قاعدة التسامح يف أدّلة السنن، وباجلّو الروحي الذي صنعه ابن طاووس رمحه اهلل 

اال هذا  بمثل  تسمح  املتوّفرة  التارخيية  املعطيات  أّن  طبيعة  أعتقد  وأّن  سيام  ال  فرتاض، 

فمن  باألمور،  االقتناع  يف  اخلاّصة  وطريقتها  اخلاّصة  أنظمتها  هلا  الروحية  الشخصّيات 

 (1) (املرتّقب يشء من هذا القبيل من مثل ابن طاووس

أن نأخذ بالفرضّية األوىل،  ثم يذكر األسباب التارخيية التي هيأت لذلك، فيقول: )

تارخييًا واجتامعيًا وحضاريًا  لكن ال نعتربها لوحدها ك إليها سياقًا  افيًة يف ذلك، بل نضّم 

قّوة   وتداعي  العباسية  الدولة  اهنيار  عرص  هو  طاووس  ابن  السيد  عرص  أّن  وهو  حاّفًا، 

هـن  656املسلمني ودخول التتار إىل العامل اإلسالمي بقيادة هوالكو، وسقوط بغداد عام  

 

 (  املرجع السابق.  1)
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فتح  ]هـ، وبعد تأليفه  664سنوات؛ ألنه تويف عام  أي قبل وفاة ابن طاووس بحواِل ثامن  

والعقود األخرية من العرص العبايس كانت متثل تدهور حال  .. (1) بثامن سنوات ،[ األبواب

من   املناخ  وهذا  وسلطاهنم،  نفوذهم  وهتاوي  شملهم  ومتّزق  دولتهم  وتراجع  املسلمني 

إحباطًا عامًا وسعيًا للهرب  الرتاجع احلضاري والفشل السيايس واالجتامعي خيلق بطبيعته  

التيار التارخيي املاضوي، وهو التيار    من الواقع، فيظهر عىل العقل الديني واجلمعي تياران:

والقامات   األجماد  ماض  اجلميل،  املاض  نحو  الواقع  جرح  من  الفرار  يف  يرغب  الذي 

ني االنعزاِل،  التيار الصويف أو الروحي الباط.. والشاخمات والشخصيات املقّدسة الطاهرة 

 (2)(الذي حياول التقليل من حجم الُبعد االجتامعي والسيايس والرتبوي

ثم يذكر مدى االرتباط الذي حصل بني الصوفية والشيعة والذي يَّس مترير أمثال  

والشاعر    (هـ 638ولو الحظنا سنجد أّن الشيخ حمي الدين بن عريب ) )هذه البدع، فيقول:  

بن   عمر  القاسم  أبو  ) الصويف  الفارض  بابن  املعروف  املرصي،  احلموي  ،  (هـ 632عل 

صاحب التائية املشهورة، قد ظهرا وأمثاهلام يف هذا العرص، ذلك كّله يشري إىل نفوذ الثقافة  

الروحية القائمة عىل التجارب الذاتية إىل جانب نصوص مهام كانت ضعيفة، وهذا بالضبط  

 (3)(ما رأيناه مع ابن طاووس

العام لألّمة اإلسالمية وظهور شخصّية  ذلك أن )ويستنتج من   السياق احلضاري 

ابن طاووس يف احلياة الشيعية آنذاك، واحلاجة الروحّية ملثل كتبه التي متأل فراغًا باطنيًا يف  

 ( 4) (ذلك كله ترك أثرًا عظياًم عىل حياته واألجيال الالحقة ..اإلنسان

أّن مسألة  ..  يظهر معنا  البيئة الشيعية: )  ويقول يف حمل آخر عند تأرخيه لالستخارة يف

 

 .  310(  انظر: فتح األبواب:  1)

 (  املرجع السابق.  2)

 (  املرجع السابق.  3)

 ملرجع السابق. (  ا 4)
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 ( احلّل  إدريس  ابن    ،هـ 598االستخارة ظّلت موضوعًا عابرًا ال جدل حوله، حتى زمن 

ابن طاووس ) السيد  ثم جاء  أنواع االستخارة كالرقاع،  بقّوة بعض  انتقد    ، هـ664حيث 

احلّل وغ إدريس  ابن  ريه، وبعده جاء  ليفّصل يف بحث االستخارة وليدافع عنها يف وجه 

( احلل  الستخارة    ، هـ725العالمة  منترصًا  إدريس  ابن  عىل  عنيفًا  نقدّيًا  هجومًا  ليشّن 

العرص    .. الرقاع وبعد ذلك متّت معاجلة موضوع االستخارة بشكل متفّرق وجزئي حتى 

 ( املجليس  العالمة  ومنهم  الكثريون،  به  اهتّم  حيث  بعده،  وما  الذي    ، هـ1111الصفوي 

مساح كتابه  أواله  من  مهّمة  األنوار]ة  ) [بحار  النجفي  حسن  حممد  والشيخ    ، هـ1266، 

 (1)(وكذلك غريمها من العلامء [ جواهر الكالم]الذي رّكز عليه يف كتابه  

ومل تكن أبحاث الشيخ حيدر حب اهلل يف املوضوع جمرد تكهنات أو حدس بعيد عن  

الواردة يف االستخارة، ودرسها دراسة  الدراسة احلديثية، بل إنه استعرض كل األحاديث  

سندية، وبني شدة ضعفها أو وضعها، ويف آخر بحثه ذكر النتائج التالية، والتي نضعها بني  

يدي القارئ، بناء عىل كوهنا األساس الذي اعتمدنا عليه يف موقفنا من استبعاد ما ذكرنا من  

( قال:  فقد  كاألحاديث،  يف  السند  صحيحة  رواية  عىل  نعثر  االستخارة  مل  أحاديث  ّل 

االستشارّية، إال يف استخارة القلب، وكذا استخارة االستشارة عىل مبنى تصحيح كتاب  

ضعيفة    ،املحاسن فكّلها  واملصحف  والسبحة  والطري  والبنادق  الرقاع  استخارة  أما 

 ( 2) (السند

بالسبحة  ومن النتائج التي وصل إليها بعد الدراسة السندية ألحاديث االستخارة  

إّن استخارة السبحة إّنام ظهرت منذ السيد ابن طاووس احلّل يف القرن  ما عرب عنه بقوله: )

 

 (  املرجع السابق.  2) (  املرجع السابق.  1)
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، وليس هلا أّي حضور  (هـ1111السابع اهلجري، وبدت واضحًة يف زمن العالمة املجليس ) 

قبل   املذاهب  املسلمني من  املفَّسين  أو  الفقهاء  أو  الزّهاد  أو  املحّدثني  عىل اإلطالق عند 

احلّل  ع إدريس  كابن  الدعائية  غري  االستخارة  انتقدوا  الذين  أّن  حتى  طاووس،  ابن  رص 

مل يشريوا أساسًا إىل استخارة السبحة التي مع تأّخر زمان ظهورها كانت رواياهتا    ، (هـ598)

من هنا ينبغي بحّق أن نقول: إّن  ، وقليلة جدًا ال تزيد عن روايتني ضعيفتني كلتاها ِوجادة

لسبحة أضعف االستخارات االستشارّية بعد خرية الطيور التي ظهرت يف القرن  استخارة ا

 ( 1)(الثاين عرش اهلجري بال سند وال مصدر 

ومن النتائج التي وصل إليها بعد الدراسة السندية ألحاديث االستخارة باملصحف  

يف عرص    لو أتينا إىل استخارة املصحف، سنجد روايًة واحدة فقط ظهرت ما عرب عنه بقوله: ) 

املصادر احلديثّية، وهي ضعيفة السند، أما باقي الروايات فكّلها متأّخرة بطرق مرسلة أو  

إطالقاً  عليه  االعتامد  يمكن  ال  مما  الِوجادة  استخارة    .. بنحو  عن  النهي  يفيد  قد  ما  نعم، 

معها   متداخاًل  كان  وإن  سندًا،  يصّح  مل  العزيز،  بالكتاب  التفأل  عن  النهي  من  املصحف 

 (2)(اليشء داللةً  بعض

املتقدمني مل تكن معروفة عند  األنواع من االستخارة    فيقول: ،  ويذكر أن كل هذه 

ما  ) هذا  بل  املتقّدمني،  عند  مهجورّيتها  والطيور  واملصحف  السبحة  استخارة  يف  امللفت 

 ( 3)(رّجحناه يف استخارة الرقاع أيضاً 

فيقول: االستخارة،  أنواع  باقي  عن  يتحدث  أكثر    إنّ )  وهكذا  الرقاع  استخارة 

االستخارات من حيث عدد الروايات، تليها استخارة القلب، ثم املصحف، ثم السبحة  

 

 (  املرجع السابق.  1)
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وقد بلغت روايات استخارة القرعة والرقاع والبنادق ما  .  . واالستشارة، ثم خرية الطيور 

وكّلها   طاووس،  ابن  عرص  قبل  ما  إىل  ترجع  فقط  ثالث  بينها  روايات،  عرشة  إىل  يصل 

 (1)(لسند، بل أكثرها ضعيف السند جدًا، بل بعضها ـ كام قلنا ـ جمهول املصدر ضعيفة ا

علامء الشيعة املتقدمني إنكارهم لتلك الصيغ املستحدثة من االستخارة،  وينقل من  

يضاف إىل ذلك وجود نصوص يف كلامت املفيد ـ عىل تقدير صّحة النسبة ـ وابن  فيقول: )

احلل، تفيد مهجورّية هذه االستخارة، وهو ما يظهر أو يتأّيد بالتتّبع،  إدريس احلل واملحّقق  

مما يكشف أكثر فأكثر عن أّن املرّوج هلا والذي دافع عنها دفاعًا شديدًا هو العامل العابد السيد  

وقد تبني أّن احلق مع    .، وإال فهي جمهولة مرتوكة ُمْعَرٌض عنها ،هـ664ابن طاووس احلّل )

 موقفه من استخارة الرقاع باستثناء خطأ اتصل بكالمه يرجع إىل طبيعة الرواة  ابن إدريس يف 

 (2)(الراوين الستخارة الرقاع

إذا أخذنا ـ كام هو الرأي  نتيجة عامة لبحثه املفصل يف املوضوع، فيقول: )ثم يعطي  

ات  الصحيح ـ بحجية اخلرب املوثوق بصدوره أو صدور مضمونه عىل األقّل، فإّن كثرة رواي

االستخارة االستشارّية عىل أنواعها ال يفيد وثوقًا بالصدور بعد كّل هذا الوضع الصدوري  

التالف هلا ِوجادًة وإرساالً وجهالًة يف املصدر والراوي، وتأّخر ظهور أغلب رواياهتا عن  

مهجور   أغلبها  بل  اهلجري،  العارش  القرن  بعد  ظهر  بعضها  بل  اهلجري،  السابع  القرن 

ا عند  استخارة  مرتوك  هو  اخلارجية  القرينة  حيث  من  وثوقًا  األقوى  نجده  فام  ملتقّدمني، 

املتواترة يف   والسنّة  بالقرآن  األوفق  إذ هي  العدد،  قّلة رواياهتا من حيث  االستشارة رغم 

 ( 3)(موضوَعي الدعاء واالستشارة، نعم، الكاشفية ظنّية يف نفس االستخارة
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الباحث، وهي نتائج مؤيدة بتفصيل يف بحثه  هذه هي النتائج التي وصل إليها هذا  

 حول املوضوع، ومل نشأ إيراد ذلك، ألنه كثري جدا، وخيرج بكتابنا هذا عن هدفه. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  كلها  األمور يف االستخارة يعلمنا   اهلل رسول كان  جابر:عن  [ 1674  ]احلديث: 

،  الفريضة   غري  من  ركعتني  فلريكع  باألمر  أحدكم  هم  إذا  : يقول  القرآن  من  السورة  يعلمنا   كام

،  العظيم   فضلك  من  وأسألك  بقدرتك  وأستقدرك  بعلمك  أستخريك  إين  اللهم   ليقل  ثم

  هذا  أن  تعلم   كنت   إن   اللهم،  الغيوب  عالم  وأنت  أعلم   وال  وتعلم   أقدر  وال  تقدر  فإنك

  ويَّسه   ِل  فاقدره  ـ  وآجله  أمري  عاجل  قال:  أو  ـ  أمري  قبةا وع  ومعايش  ديني  يف  ِل  خري  األمر

  أمري   وعاقبة ومعايش  ديني يف  ِل  رش  األمر  هذا أن  تعلم   كنت وإن اللهم ، فيه ِل  بارك ثم   ِل

  ثم  كان   حيث  اخلري  ِل  واقدر،  عنه   وارصفني  عني   فارصفه  ـ   وآجله  أمري   عاجل  يف  قال:  أو   ـ

 .(1) حاجته ويسمي ،  به رضني

  استشار  من  ندم  وال   استخار   من  خاب  ما   :  اهلل  رسول   قال  [ 1675  ]احلديث: 

 .(2)اقتصد من  عال وال

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

عل:    [ 1676  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  وهو    بعثني  فقال  اليمن  إىل 

 .(3)يوصيني: يا عل، ما حار من استخار، وال ندم من استشار

 

 ( 1166( البخاري )1)

األوسط:  2) يف  الطرباين    175/ 2و)الصغري(  (،  6627)  6/365( 

(980 ) 

 .  135/  1( أماِل الطويس:  3)
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 .(1) ، من استخار اهلل فليوتر قال رسول اهلل   [ 1677  ]احلديث: 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

خري له  أ: إن عبدي يستخريين فعز وجلقال اهلل  قال اإلمام عل:    [ 1678  ]احلديث: 

 .(2)فيغضب

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

إذا هم    )اإلمام السجاد(كان عل بن احلسني    اإلمام الباقر: قال    [ 1679  ]احلديث: 

رشاء أو عتق تطهر ثم صىل ركعتي االستخارة فقرأ فيهام بسورة   بأمر حج وعمرة أو بيع أو

بر  إذا فرغ وهو جالس يف د  (قل هو اهلل أحد و)   احلرش، وسورة الرمحن، ثم يقرأ املعوذتني

يقول: اللهم إن كان كذا وكذا خريا ِل يف ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله   الركعتني، ثم

ويَّسه ِل عىل أحسن الوجوه وأمجلها، اللهم وإن كان كذا وكذا رشا  وآله    فصل عىل حممد 

وارصفه عني، رب  وآله  دنياي وآخريت وعاجل أمري وآجله فصل عىل حممد أوِل يف ديني 

 .(3)أبته نفيس  واعزم ِل عىل رشدي وإن كرهت ذلك أو وآله صل عىل حممد 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر:    [ 1680  ]احلديث:  اإلمام  السورة من  قال  نتعلم  نتعلم االستخارة كام  كنا 

 .(4) القرآن

الباقر   [ 1681  ]احلديث:  لإلمام  كيف  قيل  االستخارة،  وأردت  أمرا  أردت  إذا   :

الثالثاء، واأل  ؟أقول إذا أردت ذلك فصم  ربعاء واخلميس ثم صل يوم اجلمعة يف  فقال: 

عامل   بأنك  أسألك  إين  اللهم  السامء:  إىل  تنظر  وأنت  قل  ثم  فتشهد  نظيف ركعتني،  مكان 

 

 .  6/ 599( املحاسن:  1)

 .  958/  309/ 3( التهذيب:  2)

 .  2/ 470/  3( الكايف:  3)
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خريا ِل فيام أحاط به    األمر الغيب والشهادة الرمحن الرحيم، أنت عامل الغيب، إن كان هذا  

ِل  وبارك  ِل  فيَّسه  علمك    علمك  به  أحاط  فيام  كان ذلك ِل رشا  وإن  به،  ِل  وافتح  فيه، 

فارصفه عني بام تعلم، فانك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، وتقيض وال أقيض، وأنت  

 .(1)عالم الغيوب، تقوهلا مائة مرة

الباقر:    [ 1682  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  االستخارة  أردت  إذا  العظيم    األمر إين 

استخرت اهلل فيه مائة مرة يف املقعد، وإذا كان رشاء رأس أو شبهه استخرته فيه ثالث مرات  

  يف مقعد، أقول: اللهم إين أسألك بأنك عامل الغيب والشهادة، إن كنت تعلم أن كذا وكذا 

خري ِل فخره ِل ويَّسه، وإن كنت تعلم أنه رش ِل يف ديني ودنياي وآخريت فارصفه عني إىل  

ا هو خري ِل، ورّضني يف ذلك بقضائك، فإنك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، وتقيض  م

 .(2) وال أقيض، إنك عالم الغيوب

استخار اهلل عبد قط مائة مرة إال رمي بخرية    ما قال اإلمام الباقر:    [ 1683  ]احلديث: 

دنياي وآخريت    ألمر ، يقول: اللهم عامل الغيب والشهادة، إن كان أمر كذا وكذا خريا  األمرين

 .(3)وعاجل أمري وآجله فيَّسه ِل وافتح ِل بابه ورضني فيه بقضائك

 .(4): االستخارة يف كل ركعة من الزوالقال اإلمام الباقر  [ 1684  ]احلديث: 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

صل ركعتني واستخر اهلل، فو اهلل ما استخار  قال اإلمام الصادق:    [ 1685  ]احلديث: 

 .(5)خار له البتةاهلل مسلم إال  

 

 .  28/  278/ 91، والبحار: 42( االستخارات:   1)

 .  12/ 600( املحاسن:  2)
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من استخار اهلل راضيا بام صنع اهلل له خار    قال اإلمام الصادق:  [ 1686  ]احلديث: 

 .(1)اهلل له حتام

أحدمها  يفرق مني فريقان:    األمر ربام أردت  قيل لإلمام الصادق:    [ 1687  ]احلديث: 

ومرة، ثم  فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتني واستخر اهلل مائة مرة  ،  ينهاين   واآلخريأمرين،  

 فإنهن اخلرية فيه إن شاء اهلل، ولتكن استخارتك يف عافية،  إلك فافعله ف  األمرينأجزم    انظر

 .(2)ربام خري للرجل يف قطع يده وموت ولده وذهاب ماله

ثم    [ 1688  ]احلديث:  فليصل ركعتني  أراد أحدكم شيئا  إذا  الصادق:  اإلمام  قال 

خريا    األمر هل بيته، ويقول: اللهم إن كان هذا  ليحمد اهلل، وليثن عليه، ويصل عىل النبي وأ

يشء أقرأ    أي ، قيل:  ِل يف ديني ودنياي فيَّسه ِل وأقدره، وإن كان غري ذلك فارصفه عني 

اقرأ فيهام ما   ؟فيهام بـ    فقال:  أُّيا  ( و)قل هو اهلل أحد) شئت، وإن شئت فاقرأ فيهام  يا  قل 

 .(3)تعدل ثلث القرآن  (قل هو اهلل أحد و) ،(الكافرون

: كان أيب إذا أراد االستخارة يف أمر توضأ  قال اإلمام الصادق  [ 1689  ]احلديث: 

 .(4): سبحان اهلل، وال يتكلم حتى يفرغكلمه أحد قالوصىل ركعتني، وإن 

: كنا نتعلم االستخارة كام نتعلم السورة من  قال اإلمام الصادق [ 1690 ]احلديث: 

 .(5)جنبي وقعت أيإذا استخرت اهلل عىل   أباِلالقرآن، ثم قال: ما 

: يتصدق يف يومه عىل ستني  االستخارةيف  قال اإلمام الصادق    [ 1691  ]احلديث: 

كان الليل اغتسل يف ثلث الليل الباقي  فإذا    ،رسول اهلل  مسكينا، كل مسكني صاعا بصاع  
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ما ويل أدنى  يصل    بس  ثم  إزارا،  الثياب  تلك  يف  عليه  أن  إال  الثياب  من  يعول  من  يلبس 

للسجود هلل اهلل وعظمه وجمده، وذكر ذنوبه   األخرية وضع جبهته يف الركعة فإذا  ركعتني، 

مرة    وضع يف السجدة الثانية استخار اهلل مائة فإذا    فأقّر بام يعرف منها مسمى، ثم رفع رأسه،

يقول: اللهم إين أستخريك، ثم يدعو اهلل بام يشاء ويسأله إياه كلام سجد فليفض بركبتيه إىل  

 .(1)من خلفه بني إلييه وباطن ساقيه  اإلزارحتى يكشفها، وجيعل   اإلزاريرفع  األرض

الصادق    [ 1692  ]احلديث:  يف االستخارة: تعظم اهلل ومتجده وُتمده  قال اإلمام 

، ثم تقول: اللهم إين أسألك بأنك عامل الغيب والشهادة، الرمحن  رسول اهلل وتصل عىل 

فيه قلت مائة  شديدا ختاف    األمر إن كان  والرحيم، وأنت عامل للغيوب، أستخري اهلل برمحته،  

 .(2)مرة، وإن كان غري ذلك قلته ثالث مرات

يف االستخارة: أن يستخري اهلل الرجل يف آخر  قال اإلمام الصادق    [ 1693  ]احلديث: 

سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة، ُتمد اهلل وتصل عىل النبي وآله، ثم تستخري اهلل  

 .(3)ومتم املائة والواحدة رسول اهلل مخسني مرة، ثم ُتمد اهلل وتصل عىل 

يف آخر    استخر اهلل   ، فقال: االستخارةسئل اإلمام الصادق عن    [ 1694  ]احلديث: 

تقول: أستخري   فقال:  ؟كيف أقول قيل: من صالة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة،    ركعة

 .(4)اهلل برمحته، أستخري اهلل برمحته

أو    [ 1695  ]احلديث:  اخلفيفة  احلاجة  أراد رشاء  إذا  كان  انه  الصادق،  اإلمام  عن 

 .(5)استخار اهلل مائة مرةكان أمرا جسيام  فإذا  اليسري استخار اهلل فيه سبع مرات،  اليشء

 

 .  237( فتح االبواب:  1)

 .  255( فتح االبواب:  2)

 .  1556/ 355/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1555/ 355/  1الفقيه:  ( من ال حيْضه 4)

 .  1557/ 355/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)
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إذا أراد أحدكم أمرا فال يشاور فيه أحدا  قال اإلمام الصادق:    [ 1696  ]احلديث: 

،  وما مشاورة اهلل تعاىل جعلت فداك  قيل: من الناس حتى يبدأ فيشاور اهلل تبارك وتعاىل،  

رية عىل لسان  له اخل  أجريإذا بدأ باهلل    فإنهتبتدأ فتستخري اهلل فيه أوال ثم تشاور فيه،    فقال:

 .(1)من يشاء من اخللق

الصادق:    [ 1697  ]احلديث:  اإلمام  هبذه  قال  مرة  سبعني  عبد  اهلل  استخار  ما 

االستخارة إال رماه اهلل باخلرية، يقول: يا أبرص الناظرين، ويا أسمع السامعني، ويا أرسع  

وخر ِل يف  احلاسبني، ويا أرحم الرامحني، ويا أحكم احلاكمني، صل عىل حممد وأهل بيته،  

 .(2) كذا وكذا

الصادق    [ 1698  ]احلديث:  اإلمام  أستخريك  دعاء  يف  قال  إين  اللهم  االستخارة: 

عليه،   بقدرتك  اخلري  وأستقدرك  الرحيم،    ألنكبرمحتك،  الرمحن  والشهادة،  الغيب  عامل 

النبي وآله، كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم، إنك محيد   فأسألك أن تصل عىل حممد 

الذي أريده خريًا ِل يف ديني ودنياي وآخريت فيَّسه ِل، وإن    األمر جميد، اللهم إن كان هذا  

 .(3) ذلك فارصفه عني وارصفني عنه كان غري

يف االستخارة: كان بعض آبائي يقول: اللهم  قال اإلمام الصادق    [ 1699  ]احلديث: 

لك احلمد، وبيدك اخلري كله، اللهم إين أستخريك برمحتك، وأستقدرك اخلري بقدرتك عليه،  

أمر هو    ألنك اللهم فام كان من  الغيوب،  أعلم، وأنت عالم  أقدر، وتعلم وال  تقدر وال 

تك وأرَض لنفسك وأقىض حلقك فيَّسه ِل ويَّسين له،  أقرب من طاعتك وأبعد من معصي

 .(4) نك لطيف لذلك والقادر عليهإوما كان من غري ذلك فارصفه عني وارصفني عنه، ف

 

 .  36، واملقنعة: 1553/ 355/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1558/ 356/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  9/ 599( املحاسن:  3)

 .  10/ 599( املحاسن:  4)
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  األمر يف    ( أستخري اهلل: تقول: ) يف االستخارةقال اإلمام الصادق    [ 1700  ]احلديث: 

 .(1)مرات  الدون عرش األمرالعظيم مائة مرة ومرة، ويف 

قال اإلمام الصادق: من دخل يف أمر بغري استخارة ثم ابتل مل    [ 1701  ]احلديث: 

 .(2)يؤجر

: قال اهلل عز وجل: من شقاء عبدي أن يعمل  اإلمام الصادققال    [ 1702  ]احلديث: 

 . (3) فال يستخريين األعامل

الصادق:    [ 1703  ]احلديث:  اهللقيل لإلمام  اخللق عىل  أكرم  أكثرهم    فقال:  ؟من 

وأحد    قيل:من يتهم اهلل،    فقال:  ؟إىل اهلل  فمن أبغض اخللق  قيل:ته،  ذكرا هلل، وأعملهم بطاع

الذي يتهم  ؟يتهم اهلل ! قال: نعم، من استخار اهلل فجاءته اخلرية بام يكره فسخط، فذلك 

 .(4) اهلل

مرة واحدة وهو    عز وجل قال اإلمام الصادق: من استخار اهلل    [ 1704  ]احلديث: 

 .(5)راض بام صنع اهلل له خار اهلل له حتام

الصادققال    [ 1705  ]احلديث:  ما  اإلمام  اهلل عىل    أباِل:  استخرت  طريق    أيإذا 

 .(6)وقعت

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

وأخربه    ؟..: نركب البحر أو الرب إىل مرصقيل لإلمام الكاظم  [ 1706  ]احلديث: 

ركعتني   فصل  الفريضة  صالة  وقت  غري  يف  املسجد  وائت  الرب،  فقال:  الرب،  طريق  بخرب 

 

 .  252( فتح االبواب:  1)

 .  4/ 598( املحاسن:  2)

 .  3/ 598املحاسن:  ( 3)

 .  5/ 598( املحاسن:  4)

 .  1/ 598( املحاسن:  5)

 .  148و:   147( فتح االبواب:  6)
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 .(1)أي يشء يقع يف قلبك فاعمل به  واستخر اهلل مائة مرة، ثم انظر 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

ن طريقنا خموف  إما ترى، آخذ برا أو بحرا فقيل لإلمام الرضا:    [ 1707 ]احلديث: 

وتصل ركعتني يف    : اخرج برا، وال عليك أن تأيت مسجد رسول اهلل  فقال   ؟شديد اخلطر

ن عزم اهلل لك عىل البحر فقل  إغري وقت فريضة، ثم تستخري اهلل مائة مرة ومرة، ثم تنظر ف

  َرِحيم﴾ َوَقاَل اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اهللَِّ جَمَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َريبِّ َلَغُفور  ﴿:  عز وجلالذي قال اهلل  

 .(2) [ 41]هود: 

 

 .  5/ 471/  3( الكايف:  2) . 409/ 180/  3، والتهذيب: 4/ 471/  3( الكايف:  1)
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 االستسقاء صالة ـ ما ورد حول سا  خام

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بصالة  نتناول 

وتيسريها   لتحقيقها  بالصالة  يستعان  التي  احلاجات  أنواع  من  باعتبارها  االستسقاء، 

قوله   ضمن  تدخل  بذلك  وهي  شأهنا،  يف  باهلل  رْبِ  ﴿تعاىل:  واالستعانة  بِالصَّ َواْسَتِعيُنوا 

َا َلَكبِرَيٌة إِالَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ  اَلِة  َوإِهنَّ  [ 45]البقرة:  ﴾َوالصَّ

بني   هروع  قصص  من  الكريم  القرآن  قص  فيام  سببها  إىل  اإلشارة  وردت  وقد 

وَسى لَِقْوِمِه  َوإِِذ اْسَتْسَقى مُ ﴿إرسائيل إىل موسى عليه السالم طلبا للسقيا، كام قال تعاىل:  

هَبُمْ  َة َعْينًا  َقْد َعلَِم ُكله ُأَناٍس َمرْشَ ْب بَِعَصاَك احْلََجَر  َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ ُكُلوا     َفُقْلنَا ارْضِ

ُبوا ِمْن ِرْزِق اهللَِّ َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ   [ 60]البقرة:  ﴾َوارْشَ

 املصادر السنية: ـ ما ورد يف    1

  خرج   فقال:    النبي  استسقاء   عن   سئل   أنه   عباس  ابنعن    [ 1708  ]احلديث: 

  هذه،   خطبتكم   خيطب   فلم  املنرب   فرقى  املصىل،   أتى   حتى   متْضعا   متواضعا   متبذال   اهلل  رسول 

 .(1) العيد يف  يصل   كام ركعتني صىل  ثم   والتكبري، والتْضع، الدعاء، يف يزل  مل  ولكن

  يستسقي،  يوما   النبي خرج :، قالاملازين زيد بن اهلل عبدعن  [ 1709  ]احلديث: 

  ، فيهام  وقرأ  ركعتني   صىل   ثم   رداءه،   وحول   القبلة،  واستقبل  يدعو،  ظهره  الناس  إىل   فحول

  وجعل   األيَّس،   عاتقه   عىل   األيمن  عطافه   وجعل   رداءه   وحول   رواية:   ويف .  .(2) اجلهر  يريد:

  أن   فأراد  سوداء،   مخيصة   عليه  أن   :رواية   ويف ..(3)دعا   ثم  األيمن،  عاتقه  عىل   األيَّس  عطافه

 

، وابن  157/ 3(، والنسائي:  558(، الرتمذي )1165( أبو داود )1)

 (  1266ماجه )

 ( 894(، ومسلم )1025( البخاري )2)

 ( 1163( أبو داود )3)
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   .(1)عاتقه عىل  قلبها  ثقلت  فلام أعالها  فيجعله  أسفلها  يأخذ

  هو   فبينا   ،  النبي  عهد  عىل   سنة   الناس  أصابت  :قال  أنس عن    [ 1710  ]احلديث: 

  فرفع   لنا   فادع  العيال،  وجاع  املال   هلك   اهلل،  رسول   يا   فقال:   أعرايب  قام   اجلمعة  يوم   خيطب

  اجلبال،   مثل   السحاب   ثار  حتى  وضعها   ما   بيده  نفيس   فوالذي  قزعة،   السامء  يف   نرى   وما   يديه، 

  الغد   من   ذلك   يومنا   فمطرنا   حليتيه،   عىل   يتحادر   السحاب   رأيت  حتى   منربه   عن   ينزل   مل   ثم 

  اهلل،   رسول  يا  فقال:  ، األعرايب ذلك  فقام  األخرى،  اجلمعة   حتى  يليه  والذي  الغد  بعد  ومن

  يشري  فام  ، علينا   وال   حوالينا،  اللهم  : وقال   ، يديه  فرفع ،  لنا   اهلل  فادع  املال   وغرق  البناء   هتدم 

  شهر   قناة  وادي  وسال  اجلوبة،  مثل  املدينة  وصارت  انفرجت  إال   السحاب  من  ناحية  إىل  بيده

 .(2) باجلود حدث إال  ناحية من  أحد يأت مل  أو

  فأمر   املطر،  قحوط    النبي  إىل  الناس  شكا   : قالت  عائشة عن    [ 1711  ]احلديث: 

  الشمس،   حاجب   بدا   حني  فخرج  فيه   خيرجون   يوما   الناس   ووعد  املصىل،   يف   له   فوضع  بمنرب 

  عن   املطر   واستئخار   دياركم   جدب   شكوتم   إنكم   : قال  ثم   اهلل،  ومحد   فكرب   املنرب   عىل   فقعد

احْلَْمُد  ﴿ :قال  ثم  ، لكم  يستجيب  أن   ووعدكم  تدعوه،   أن  اهلل  أمركم  وقد  عنكم،  زمانه  إبان

ينِ  ِحيِم َمالِِك َيْوِم الدِّ مْحَِن الرَّ   يريد،  ما   يفعل   اهلل   إال   إله   ال  [ 4-2]الفاُتة:    ﴾ هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي الرَّ

  لنا   أنزلت  ما   واجعل  الغيث  علينا   أنزل  الفقراء،   ونحن  الغني  أنت  إال  إله  ال  اهلل  أنت  اللهم

  وقلب   ظهره  الناس  إىل  حول  ثم  إبطيه  بياض  بدا  حتى  يديه  رفع  ثم  ،خري  إىل  وبالغا   قوة

  فرعدت   سحابة  اهلل   فأنشأ  ركعتني،  فصىل   ونزل   الناس   عىل   أقبل   ثم   يديه،  رافع  وهو  رداءه

  إىل   رسعتهم   رأى   فلام  السيول،   سالت   حتى  مسجده  يأت  فلم  اهلل،   بإذن   أمطرت  ثم   وبرقت 

 

 (  897(، مسلم )1013( البخاري )2) .  157/ 7(، والنسائي: 1164( أبو داود )1)
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  اهلل   عبد   وأين   قدير  يشء   كل   عىل   اهلل  أن  أشهد   : فقال   نواجذه،  بدت   حتى   ضحك  الكن

 .(1) ورسوله

 .(2)السامء إىل  كفيه  بظهر فأشار استسقى   النبي  أن أنس: عن    [ 1712  ]احلديث: 

  عند   يستسقي    النبي  رأى  أنه  اللحم:   آيب  موىل   عمريعن    [ 1713  ]احلديث: 

 .(3)رأسه هبام  جياوز ال  وجهه قبل   يديه رافعا  يدعو  قائام  الزوراء من  قريبا  الزيت  أحجار

  غيثا   اسقنا   اللهم  :فقال  بواكي،    النبي  أتت  :، قالجابرعن    [ 1714  ]احلديث: 

. ويف رواية،  .(4) السامء  عليهم  فأطبقت   ،آجل   غري  عاجال   ضار،  غري  نافعا   مريعا،   مريئا   مغيثا، 

  غيثا   اسقنا   اللهم  امليت،   بلدك  وأحي  رمحتك   وانرش   عبادك  وارحم   بالدك  اسق   اللهم   : قال

  وجيعل   يديه،   يمد  استسقى   إذا  وكان  ، رائث   غري  عاجال  ضار  غري  نافعا   مريعا   مريئا   مغيثا 

   .إبطيه  بياض أرى  حتى  ويرفع األرض،  يل  مما   بطوهنام

  اللهم   :استسقى   إذا  يدعو  كان    النبي  أن  جندب:  بن  سمرةعن    [ 1715  ]احلديث: 

 .(5)الرازقني خري وأنت  وارزقنا  وسكنها   وزينتها  بركتها  أرضنا  يف  أنزل

  اللهم   :قال  استسقى  إذا    النبي   كان  قاال:   وأنس  جابر عن    [ 1716  ]احلديث: 

  هبا   يشبع  جملال  طبقا   مريئا   هنيئا   غيثا   واألنفس،  األموال  هبا   تشبع  نافعة  وادعة  سقيا   اسقنا 

  من عنده  وَتعلنا   األرض   بركات  من   به   وخترج  السامء   بركات  من   به   تنزل  وحارضنا،  بادينا 

 .( 6) الدعاء سميع إنك الشاكرين، 

  فقال:   ،بالعباس  استسقى  قحطوا  إذا  كان  عمر  أن  أنس: عن    [ 1717  ]احلديث: 

 

 (  1173( أبو داود )1)

 ( 1487(، وأبو داود )896( مسلم )2)

 ( 557(، والرتمذي )1168ود )( أبو دا3)

 (  1169( أبو داود )4)
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 .(1)  فاسقنا  نبيك بعم إليك  نتوسل فإنا  فتسقينا، بنبيك نتوسل كنا  إنا  اللهم

  إىل  فشكوا  شديدا  قحطا   املدينة  أهل  قحط  :، قالاجلوزاء  أيبعن    [ 1718  ]احلديث: 

  وبني   بينه   يكون   ال  حتى   السامء،   إىل   كوى   منه   فاجعلوا    النبي  قرب   انظروا  فقالت:  عائشة

  من  تفتقت   حتى   اإلبل   وسمنت   العشب   نبت   حتى   مطرا   فمطرنا   ففعلوا،   ، سقف  السامء 

 .(2)الفتق عام فسمي  الشحم،

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

فقالوا له: إّن    عن اإلمام الصادق قال: أتى قوم رسول اهلل      [ 1719  ]احلديث: 

باملنرب فأخرج واجتمع    بالدنا قد قحطت فادع اهلل يرسل السامء علينا، فأمر رسول اهلل  

 .(3)ودعا وأمر الناس أن يؤّمنوا الناس، فصعد رسول اهلل 

يصّل االستسقاء ركعتني   قال اإلمام الباقر: كان رسول اهلل     [ 1720  ]احلديث: 

 .(4)  بدأ بالصالة قبل اخلطبة وجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد

كان إذا استسقى ينظر إىل    ، أّن رسول اهلل  اإلمام الباقرعن    [ 1721  ]احلديث: 

ا معنى ذلك؟ قال:  ل: ميالسامء وحيّول رداءه عن يمينه إىل يساره وعن يساره إىل يمينه، ق

 .(5)عالمة بينه وبني أصحابه حيّول اجلدب خصباً 

صىّل لالستسقاء ركعتني،    اإلمام الباقر، أّن رسول اهلل    عن    [ 1722  ]احلديث: 

 .(6) وبدأ بالصالة قبل اخلطبة، وكرّب سبعًا ومخسًا، وجهر بالقراءة 

 

 ( 1010( البخاري )1)
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 .  1493/ 333/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  346( علل الرشائع/   5)

 . 1748/  451/ 1، واالستبصار: 326/  150/ 3( التهذيب:  6)
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ـ: فجاء    رسول اهلل  اإلمام الصادق ـ يف حديث استسقاء    قال    [ 1723  ]احلديث: 

رسول اهلل، أدع لنا اهلل أن يكّف عنّا السامء فقد كدنا أن نغرق، فاجتمع    أولئك النفر فقالوا: يا 

ليس  رسول اهلل  الناس فدعا   ما تقول  يا رسول اهلل، فإن كّل  ، فقال له رجل: أسمعنا 

ال علينا، اللهم صّبها يف بطون األودية، ونبات الشجر،  نسمع، فقال: قولوا اللهم حوالينا و

 .(1) وحيث يرعى أهل الوبر، اللهّم أجعلها رمحة وال َتعلها عذاباً 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

مضت السنّة أّنه ال يستسقي إالّ بالرباري حيث  قال اإلمام عل:    [ 1724  ]احلديث: 

 . (2) املساجد إالّ بمّكةينظر الناس إىل السامء، وال يستسقى يف 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

فقال: مثل صالة    ،صالة االستسقاءسئل اإلمام الصادق عن      [ 1725  ]احلديث: 

العيدين، يقرأ فيها ويكرّب فيها  كام يقرأ ويكرّب فيها، خيرج اإلمام فيربز إىل مكان نظيف يف  

اهلل فيحمد  الناس،  معه  ويربز  ومسكنة،  وخشوع  ووقار  عليه،  سكينة  ويثني  ويمّجده،   ،

العيدين يف   مثل صالة  والتكبري، ويصّل  التسبيح والتهليل  من  الدعاء، ويكثر  وجيتهد يف 

دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سّلم اإلمام قلب ثوبه وجعل اجلانب الذي عىل املنكب األيمن  

 .(3)لك صنعكذ عىل املنكب األيمن األيَّس، والذي عىل األيَّس عىل األيمن، فإّن النبي 

عن مّحاد الَّّساج قال: أرسلني حمّمد بن خالد إىل اإلمام الصادق      [ 1726  ]احلديث: 

أكثروا عّل يف االستسقاء، فام رأيك يف اخلروج غداً إأقول له:   الناس قد  فقلت ذلك    ؟ ن 

الناس   له: خيرج فيخطب  فقل  ليس االستسقاء هكذا،  له:  فقال ِل: قل  الصادق،  لإلمام 

 

 . 266/ 217/  8( الكايف:  1)

 .  325/  150/ 3( التهذيب:  2)

، واالستبصار:  323/  149/  3، التهذيب:  2/  462/  3( الكايف:    3)

1  /452 /1750  . 
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ويأمرهم بالصيام اليوم وغدًا وخيرج هبم يوم الثالث وهم صيام، قال: فأتيت حمّمدًا فأخربته  

بمقالة اإلمام الصادق، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كام قال اإلمام الصادق، فلاّم  

 .(1) ن يف اليوم الثالث أرسل إليه كا 

يف االستسقاء: يصّل ركعتني ويقلب رداءه    قال اإلمام الصادق  [ 1727  ]احلديث: 

 .(2)الذي عىل يمينه فيجعله عىل يساره، والذي عىل يساره عىل يمينه ويدعو اهلل فيستسقي

عن      [ 1728  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  اهلل  ُتويل  سئل  إذا    رسول  رداءه 

 .(3) قال: عالمة بينه وبني أصحابه حيّول اجلدب خصباً ف ، استسقى

اخلطبة يف االستسقاء قبل الصالة، وتكرّب  قال اإلمام الصادق:    [ 1729  ]احلديث: 

 يف األُوىل سبعًا ويف األُخرى مخسًا. 

 

 .  320/  148/ 3: ( التهذيب 1)

 .  321/  148/ 3( التهذيب:  2)

 .  324/  150/ 3( التهذيب:  3)
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 الكسوف  صالة ـ ما ورد حول    ادس سا 

األحاديث   من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  الكسوف  نتناول  صالة  حول  الواردة 

يطلق عليها عادة   والتي  الكسوف يطلق عىل  واخلسوف،  لفظ  باعتبار  الكسوف[  ]صالة 

يف   عنه  التعبري  ورد  ما  وهو  بينهام،  تفريق  دون  من  والقمر  للشمس  ُتصل  التي  الظاهرة 

 األحاديث الكثرية. 

شبيها  وعىل  عليها،  ]صالة  ويطلق  الطبيعية  بالظواهر  املرتبطة  الصلوات  من  هتا 

اآليات[، ال باعتبارها آيات اهلل الوحيدة، وإنام بسبب ما حيدثه عدم اإللف هبا من خوف أو  

 خشوع أو رقة أو نحو ذلك، سواء لعامة الناس أو خلاصتهم. 

الكثري، ال والذكر  الدعوة لالستغفار  فيها  الصلوات، وإن كان  فإن هذه    ولذلك؛ 

تعني ما يتومهه البعض من كوهنا عقوبات إهلية، فليس يف األحاديث وال يف الواقع ما يدل  

 عىل ذلك. 

الغرض منها هو استثامر ذلك الوقت الذي ُتصل فيه املهابة واخلوف  لذلك؛ فإن  و

والذعر بني الناس يف توجيههم هلل وعبادته وإصالح أنفسهم وتطهريها، وليس يف ذلك أي  

 لكامل املحض. حرج، بل هو ا 

فارغا  املجال  يرتك  وال  الطيبة،  القيم  لينرش  فرصة  كل  يستثمر  الذي  هو  فالعاقل 

للمشعوذين والدجالني ليملؤوا ذلك الفراغ بام حيلوا هلم من أساليب االبتزاز والتالعب  

 بالعقول. 

الشمس   اعتبار  والشيعية  السنية  املصادر  يف  عليها  املتفق  األحاديث  يف  ورد  وهلذا 

 ر آيتني من آيات اهلل ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته. والقم 
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بناء عىل هذا قبلنا كل األحاديث الواردة يف هذا الباب حتى لو كانت ضعيفة سندا،  

بتحقيق العبودية هلل، ووفق ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة    ا ما دام األمر فيها متعلق

 للتْضع واخلشوع. 

 ة: ـ ما ورد يف املصادر السني   1

  فقام  ،  اهلل   رسول  عهد  عىل   الشمس  كسفت   قالت:   عائشة عن    [ 1730  ]احلديث: 

  وهي   ـ  القراءة   فأطال  رأسه   رفع  ثم   الركوع،   فأطال  ركع   ثم  القراءة،   فأطال  بالناس  فصىل 

  ثم   رأسه،  رفع  ثم  ـ  األول  ركعوه  دون  وهو   ـ   الركوع  فأطال  ركع  ثم  ـ   األوىل  قراءته  دون

  ثم   الشمس،   َتلت   وقد  سلم ثم  ذلك،  مثل  الثانية  الركعة  يف فصنع  قام  ثم  سجدتني،   سجد

  آيتان  ولكنهام   حلياته،   وال   أحد   ملوت   خيسفان  ال   والقمر   الشمس   إن   :فقال   الناس  فخطب  قام

 . (1)الصالة إىل  فافزعوا ذلك  رأيتم  فإذا  عباده يرُّيام تعاىل  اهلل  آيات من

  أحد   ملوت   خيسفان  ال   والقمر   الشمس   إن   : قال رسول اهلل    [ 1731  ]احلديث: 

الصالة    إىل  فافزعوا  ذلك  رأيتم  فإذا  عباده  يرُّيام  تعاىل  اهلل  آيات  من  آيتان  ولكنهام  حلياته،  وال

  ما   تعلمون  لو   واهلل   حممد:   أمة  يا   وتصدقوا،   وصلوا،   وكربوا،   اهلل،   فادعوا   ذلك  رأيتم   فإذا

 .(2)كثريا  ولبكيتم  قليال  لضحكتم  أعلم

  األوىل صالة الكسوف يف    يف     قراءته  حزرت   قالت:   عائشةعن    [ 1732  ]احلديث: 

  مما   عليهم  ليغشى  يومئذ   رجاال  إن  حتى   : رواية  ويف..  (3)عمران  آل  الثانية  ويف  البقرة  سورة

  .(4)عليهم لتصب املاء  سجال إن  حتى هبم،  قام

قالت:  عائشةعن    [ 1733  ]احلديث:  اهلل    ركب ،    مركبا   غداة  ذات  رسول 

 

 . 6( 901(، ومسلم )1058( البخاري )1)

 ( 901(، ومسلم )1044( البخاري )2)

 (  1187( أبو داود )3)

 ( 1177، أبو داود )130 -129/ 3( النسائي: 4)
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  بنحو   وراءه  والناس  يصل،  فقام  احلجر،  ظهراين  بني  فمر   ضحى،  فرجع   الشمس  فخسفت

 .(1)القرب عذاب  من يتعوذوا  أن أمرهم ، فذلك

  زمزم   صفة  يف  كسوف يف  رسول اهلل    صىل   قالت: عائشةعن    [ 1734  ]احلديث: 

 .(2) سجدات  أربع يف  ركعات أربع

  النبي   ابن  إبراهيم  مات  يوم  الشمس  انكسفت  :، قالجابرعن    [ 1735  ]احلديث: 

،   فقام   إبراهيم،   ملوت   انكسفت  إنام  الناس:   فقال     بأربع   ركعات   ست   بالناس  فصىل 

  من   نحو  وركوعه  بعدها،  التي  من  أطول  قبلها   التي  إال  ركعة  منها   ليس  سجدات،

 .(3)سجوده

  فقالت:  تصل   وهي  عائشة  أتيت  :، قالت بكر  أيب  بنت  أسامءعن    [ 1736  ]احلديث: 

  آية؟   قلت:  ،اهلل   سبحان  قالت:  قيام،  الناس  فإذا  السامء   إىل   فأشارت  الناس؟  شأن  ما 

  املاء،   رأيس   عىل   أصب  فجعلت  الغيش،   َتالين   حتى  فقمت  نعم،  أي:  برأسها   فأشارت

  هذا،   مقامي  يف  رأيته  إال  أره  مل  كنت  يشء   من  ما   :قال   ثم   عليه  وأثنى    النبي  اهلل  فحمد

 .(4) الدجال املسيح فتنة مثل قبوركم   يف تفتنون  أنكم  إِل وأوحي  والنار، اجلنة حتى

  ثامن   الشمس  كسفت  حني     النبي  صىل   :، قالعباس  ابنعن    [ 1737 ]احلديث: 

 .(5)سجدات أربع يف ركعات

  يكد   فلم     النبي  فقام  الشمس،   انكسفت   :قال   عمرو   ابنعن    [ 1738  ]احلديث: 

  فلم  رفع  ثم  يرفع،   يكد  فلم  سجد  ثم   يسجد،   يكد  فلم   رفع  ثم  يرفع،  يكد   فلم   ركع  ثم   يركع، 

 

 (  903(، ومسلم )1056  -1055( البخاري )1)

 . 135/ 3( النسائي: 2)

 . 3/136(، والنسائي: 1179(، وأبو داود )904( مسلم )3)

 ( 905(، ومسلم )86( البخاري )4)

 .  129- 3/128(، والنسائي: 1183(، وأبو داود )908( مسلم )5)
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  ففرغ  ..ذلك  مثل   األخرى  الركعة  يف  وفعل  رفع،   ثم  يرفع،  يكد   فلم  سجد  ثم  يسجد،  يكد

 (1) الشمس أحمصت   وقد  صالته من. 

    النبي   عهد  عىل   الشمس  كسفت   : ، قالبشري  بن  النعامنعن    [ 1739  ]احلديث: 

 .(2)انجلت حتى   عنها  وسئل  ركعتني، ركعتني  يصل  فجعل

    النبي   عهد  عىل   الشمس  كسفت   : ، قالبشري  بن  النعامنعن    [ 1740  ]احلديث: 

  إن  : اخلطبة مجلة   من  وقال  انجلت،  حتى  يصل   يزل   فلم  املسجد، أتى  حتى  رداءه  جير فخرج

  من   صليتموها   صالة  كأحدث  فصلوا  ذلك  رأيتم  فإذا  له،   خشع  خلقه   من  ليشء   بدا  إذا  اهلل

 .(3)املكتوبة

  اهلل   رسول  عهد  عىل   الشمس  انكسفت  :، قالكعب  بن  أيب عن    [ 1741  ]احلديث: 

   جلس   ثم  سجدتني،   وسجد  ركعات،  مخس   وركع   املطول،   من   بسورة   فقرأ  هبم،   فصىل  

 .(4)كسوفها  انجىل  حتى يدعو   القبلة مستقبل  هو كام

  ال   كسوف  يف  بنا   صىل     اهلل  رسول  أن   جندب:  بن  سمرةعن    [ 1742  ]احلديث: 

 .(5)صوتا  له نسمع

  شديدة  ريح   ليلة   كانت  إذا     النبي   كان   :، قال الدرداءعن أيب    [ 1743  ]احلديث: 

  شمس   خسوف   من  حدث   السامء  يف  حدث  وإذا  الريح،  تسكن  حتى  املسجد  إىل  مفزعه  كان

 .(6)ينجل   حتى  الصالة  إىل  مفزعه  كان قمر  أو

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 

 .   137/  3(، والنسائي: 1194( أبو داود )1)

 (. 1193( أبو داود )2)
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 ( 1182( أبو داود )4)

 ( 562(، والرتمذي )1264(، وابن ماجه) 1184( أبو داود )5)

 ( 568) 1/323( الطرباين يف )مسند الشاميني( 6)
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 ما ورد يف األحاديث النبوية:  

 .(1)صالة الكسوف فريضة  : قال رسول اهلل     [ 1744  ]احلديث: 

جرت    إنه ملا قبض إبراهيم بن رسول اهلل  قال اإلمام الكاظم:    [ 1745  ]احلديث: 

نه ملا مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس  إفيه ثالث سنن: أما واحدة ف

م قال: يا أُّيا  املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه ث   ، فصعد رسول اهلل  لفقد ابن رسول اهلل  

الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل جيريان بأمره، مطيعان له، ال ينكسفان ملوت  

صالة   بالناس  فصىل  نزل  ثم  فصلوا،  منهام  واحدة  أو  انكسفتا  فاذا  حلياته،  وال  أحد 

 .(2)الكسوف

والناس خلفه يف كسوف    صىل رسول اهلل  قال اإلمام الباقر:   [ 1746  ]احلديث: 

 .(3)الشمس ففرغ حني فرغ وقد انجىل كسوفها 

: إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل جيريان  رسول اهلل  قال      [ 1747  ]احلديث: 

أحدمها   انكسف  فإن  أحد،  حلياة  وال  أحد  ملوت  ينكسفان  ال  أمره،  إىل  وينتهيان  بتقديره 

 .(4) فبادروا إىل مساجدكم

: إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد  قال رسول اهلل     [ 1748  ]احلديث: 

آيات اهلل تعاىل، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إىل مساجدكم   آيتان من  وال حلياة أحد، ولكنهام 

 .(5)للصالة

إن صالة كسوف الشمس والقمر والرجفة  قال اإلمام الباقر:      [ 1749  ]احلديث: 

 

 .  35( املقنعة/  1)

 .  1/ 463/  3( الكايف:  2)

 . 333/  155/ 3( التهذيب:  3)
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والناس خلفه يف كسوف    والزلزلة عرش ركعات وأربع سجدات، صالها رسول اهلل  

 .(1)الشمس، ففرغ حني فرغ وقد انجىل كسوفها 

الباقر:    [ 1750  ]احلديث:  اإلمام  اهلل    قال  الشمس يف زمان رسول    انكسفت 

 .(2)ممن كان وراه من طول القيام  فصىل بالناس ركعتني وطول حتى غيش عىل بعض القوم

 عل: اإلمام  ما ورد عن  

الشمس      [ 1751  ]احلديث:  اإلمام عل صىل يف كسوف  أن  الصادق،  اإلمام  عن 

ركعتني يف أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع،  

ثم قام فدعا مثل ركعتيه، ثم سجد سجدتني، ثم قام ففعل مثل ما فعل يف األوىل يف قراءته  

 .(3)وقيامه وركوعه وسجوده سواء

الصادق:  قا   [ 1752  ]احلديث:  اإلمام  عل  كان  ل  ُيْمِسُك  ﴿يقرأ:  اإلمام  اهللََّ  إِنَّ 

َحلِياًم  َكاَن  ُه  إِنَّ َبْعِدِه   ِمْن  َأَحٍد  ِمْن  َأْمَسَكُهاَم  إِْن  َزاَلَتا  َوَلئِْن  َتُزواَل   َأْن  َواأْلَْرَض  اَمَواِت    السَّ

اَم ﴿يقوهلا عند الزلزلة، ويقول:    [ 41]فاطر:    ﴾ َغُفوًرا إِالَّ  َوُيْمِسُك السَّ َتَقَع َعىَل اأْلَْرِض  َأْن  َء 

 .(4) [ 65]احلج:  َرِحيٌم﴾ بِإِْذنِِه  إِنَّ اهللََّ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر:    [ 1753  ]احلديث:  لإلمام  التي تكون، هل يصىل  قيل  الرياح والظلم  هذه 

الكسوف حتى    ؟هلا  له صالة  أو فزع فصل  أو ريح  السامء من ظلمة  أخاويف  فقال: كل 

 .(5)يسكن

 

 . 333/  155/ 3( التهذيب:  1)
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الباقر:    [ 1754  ]احلديث:  أربع صلوات يصليها الرجل يف كل ساعة،  قال اإلمام 

 .(1)منها صالة الكسوف

صالة الكسوف يف وقت الفريضة، فقال:  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1755  ]احلديث: 

ل  فقيل  بالفريضة،  صالة  ابدأ  قبل  الكسوف  صالة  صل  فقال:  الليل،  صالة  وقت  يف  ه: 

 .(2)الليل

الباقر:      [ 1756  ]احلديث:  اإلمام  اآليات    قال  هذه  بعض  أو  الكسوف  وقع  إذا 

فصلها ما مل تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن ختوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت  

فيه من صالة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إىل حيث كنت قطعت واحتسب  

 بام مىض. 

صالة الكسوف، كم هي ركعة، أو كيف  سئل اإلمام الباقر عن    [ 1757 ]احلديث: 

فقال: هي عرش ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصالة بتكبرية، وتركع بتكبرية،    ؟نصليها 

ويرفع رأسه بتكبرية إال يف اخلامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع اهلل ملن محده، وتقنت يف  

ن إكل ركعتني قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع عىل قدر القراءة والركوع والسجود، ف

جل فاقعد وادع اهلل حتى ينجل، فإن انجىل قبل أن تفرغ من صالتك فأتم  فرغت قبل أن يت

فقال: إن قرأت سورة يف كل ركعة، فاقرأ   ؟ل: كيف القراءة فيها يما بقي، وَتهر بالقراءة، ق 

فاُتة الكتاب، فان نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت وال تقرأ فاُتة الكتاب،  

كهف واحلجر إال أن يكون إمامًا يشق عىل من خلفه، وإن  وكان يستحب أن يقرأ فيها بال 

استطعت أن تكون صالتك بارزًا ال جينك بيت فافعل، وصالة كسوف الشمس أطول من  
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 .(1) صالة كسوف القمر، ومها سواء يف القراءة والركوع والسجود 

انكسفت الشمس وأنا يف احلامم فعلمت بعد  قال اإلمام الباقر:     [ 1758  ]احلديث: 

 .(2)رجت فلم أقضما خ

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

صالة العيدين فريضة، وصالة الكسوف  قال اإلمام الصادق:    [ 1759  ]احلديث: 

 .(3)فريضة

ن اهلل إذا أراد ختويف عباده وَتديد الزجر  قال اإلمام الصادق: إ  [ 1760  ]احلديث: 

 .(4)تعاىل بالصالةخللقه كسف الشمس وخسف القمر، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل اهلل  

عن    [ 1761  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  السامء  سئل  يف  تكون  والظلمة  الريح 

 .(5)والكسوف، فقال: صالهتام سواء

فإذا كان  ..  فقال: آية   ؟الزلزلة، ما هي سئل اإلمام الصادق عن     [ 1762 ]احلديث: 

 .(6)صل صالة الكسوف ذلك

الصادق:    [ 1763  ]احلديث:  اإلمام  التي  قال  الساعة  يف  الكسوف  صالة  وقت 

 .(7)تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروهبا 

إن صليت الكسوف حتى يذهب الكسوف  قال اإلمام الصادق:      [ 1764  ]احلديث: 

 .(8)عن الشمس والقمر فتطول يف صالتك فإن ذلك أفضل

بالكسوف بعد  جعلت فداك، ربام ابتلينا  قيل لإلمام الصادق:      [ 1765  ]احلديث: 
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ف  اآلخرة،  العشاء  قبل  إذا  إاملغرب  فقال:  الفريضة،  تفوتنا  أن  خشينا  الكسوف  صليت  ن 

ل: فاذا كان الكسوف يف آخر  ي خشيت ذلك فاقطع صالتك واقض فريضتك ثم عد فيها، ق

فقال: صل صالة الكسوف    ؟الليل فصلينا صالة الكسوف فاتتنا صالة الليل، فبأيتهام نبدأ

 .(1) ل حني تصبح واقض صالة اللي

تغيب الشمس    نأصالة الكسوف قبل  سئل اإلمام الصادق عن      [ 1766  ]احلديث: 

 .(2)فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إىل صالتكم ؟ونخشى فوت الفريضة

عن أيب بصري قال: انكسف القمر وأنا عند اإلمام الصادق يف      [ 1767  ]احلديث: 

كان   إنه  وقال:  فوثب  رمضان،  إىل  شهر  فافزعوا  والشمس  القمر  انكسف  إذا  يقال: 

 .(3) مساجدكم

فقال: عرش ركعات   ؟صالة الكسوف سئل اإلمام الصادق عن    [ 1768  ]احلديث: 

قراءتك،   مثل  ركوعك  ويكون  والنور،  يس  مثل  ركعة  كل  يف  يقرأ  سجدات،  وأربع 

كل    ل: فمن مل حيسن يس وأشباهها، قال: فليقرأ ستني آية يف يوسجودك مثل ركوعك، ق 

نائاًم   كان  أو  أغفلها  فإذا  الكتاب،  بفاُتة  يقرأ  فال  الركوع  من  رأسه  رفع  فإذا  ركعة، 

 .(4) فليقضها 

قال اإلمام الصادق: انكسف القمر فخرج أيب وخرجت معه      [ 1769  ]احلديث: 

 .(5)إىل املسجد احلرام، فصىل ثامين ركعات كام يصل ركعتني وسجدتني

عن      [ 1770  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  الشمس  سئل  كسوف  الكسوف،  صالة 
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قال: عرش ركعات وأربع سجدات، يركع مخسًا ثم يسجد يف اخلامسة، ثم يركع  فوالقمر،  

مخسا ثم يسجد يف العارشة، وإن شئت قرأت سورة يف كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف  

وإن قرأت نصف  سورة يف كل ركعة، فإذا قرأت سورة يف كل ركعة فاقرأ فاُتة الكتاب،  

سورة أجزأك أن ال تقرأ فاُتة الكتاب إال يف أول ركعة حتى تستأنف أخرى، وال تقل: سمع  

 .(1)اهلل ملن محده يف رفع رأسك من الركوع، إال يف الركعة التي تريد أن تسجد فيها 

قال اإلمام الصادق: صالة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجل    [ 1771  ]احلديث: 

 . (2) فأعد

الصادق:    [ 1772  ]احلديث:  اإلمام  يذهب  قال  أن  إىل  الكسوف  صليت  إن 

الكسوف عن الشمس والقمر وتطول يف صالتك فان ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصل  

 .(3)فتفرغ من صالتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز

إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل    قال اإلمام الصادق:      [ 1773  ]احلديث: 

د وليقض الصالة، وإن مل يستيقظ ومل يعلم بانكساف القمر فليس  أن يصل فليغتسل من غ

 .(4)عليه إال القضاء بغري غسل

قال: عرش ركعات  فصالة الكسوف،  سئل اإلمام الصادق عن      [ 1774  ]احلديث: 

 .(5)غفلها أو كان نائاًم فليقضها أفإن .. وأربع سجدات

قال:   ؟تتنا ا صالة الكسوف تقىض إذا فسئل اإلمام الصادق عن   [ 1775  ]احلديث: 

 .(6)ليس فيها قضاء وقد كان يف أيدينا أهنا تقىض
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الكسوف ثم علمت    إن مل تعلم حتى يذهبقال اإلمام الصادق:    [ 1776  ]احلديث: 

بعد ذلك فليس عليك صالة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك  

 .(1) قضاؤها   عينك فلم تصل فعليك

قال:    ؟ صالة الكسوف، تصىل مجاعة  سئل اإلمام الصادق عن      [ 1777  ]احلديث: 

 .(2)مجاعة وغري مجاعة

ل: فإذا  ي فقال: آية، ق  ؟الزلزلة، ما هي سئل اإلمام الصادق عن      [ 1778 ]احلديث: 

قال: صل صالة الكسوف فإذا فرغت خررت هلل عّز وجّل ساجدًا    ؟كان ذلك، ما أصنع

اَمَواِت َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل  َوَلئِْن َزاَلَتا إِْن َأْمَسَكُهاَم  ﴿   من  وتقول يف سجودك: يا  ُيْمِسُك السَّ

َحلِياًم   َكاَن  ُه  إِنَّ َبْعِدِه   ِمْن  َأَحٍد  يا من  [ 41]فاطر:    َغُفوًرا﴾ِمْن  ال ﴿،  َعىَل  ُيْمِسُك  َتَقَع  َأْن  اَمَء  سَّ

 .(3)أمسك عنا السوء إنك عىل كل يشء قدير [ 65]احلج:  ﴾اأْلَْرِض إِالَّ بِإِْذنِهِ 

ُيْمِسُك  ﴿   من  قال اإلمام الصادق: من أصابته الزلزلة فليقرأ: يا   [ 1779 ]احلديث: 

َحلِياًم  َكاَن  ُه  إِنَّ َبْعِدِه   ِمْن  َأَحٍد  ِمْن  َأْمَسَكُهاَم  إِْن  َزاَلَتا  َوَلئِْن  َتُزواَل   َأْن  َواأْلَْرَض  اَمَواِت    السَّ

يشء  [ 41]فاطر:    َغُفوًرا﴾ كل  عىل  إنك  السوء  عنا  وأمسك  حممد،  وآل  حممد  عىل  صل   ،

 .(4) قدير

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

النساء، هل عىل من عرف منهن صالة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1780  ]احلديث: 

 .(5)قال: نعم ؟ الزوال والكسوف ما عىل الرجالو النافلة وصالة الليل 

 

 . 876/  291/ 3( التهذيب:  1)

 .  881/  292/ 3ـ التهذيب:  2 882/  292/ 3( التهذيب:  2)

 .  1517/ 343/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  892/  294/ 3( التهذيب:  4)

 .  100( قر ب االسناد/  5)



354 

 

الكاظم عن    [ 1781  ]احلديث:  اإلمام  تركها  سئل  من  هل عىل  الكسوف،  صالة 

 .(1) قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء  ؟قضاء

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا:    [ 1782  ]احلديث:  آيات  قال اإلمام  إنام جعلت للكسوف صالة ألنه من 

يدري   أم لعذابأاهلل، ال  اهلل  فأحب    ؟لرمحة ظهرت  إىل خالقها   رسول  أمته  تفزع    أن 

ورامحها عند ذلك ليرصف عنهم رشها ويقيهم مكروهها كام رصف عن قوم يونس عليه  

 .(2)السالم حني تْضعوا إىل اهلل عّز وجّل 

عن    [ 1783  ]احلديث:  الرضا  اإلمام  حدهسئل  ما  الكسوف  متى    ؟صالة  قال: 

أحب، ويقرأ ما أحب غري أنه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد اخلامسة،  

 .(3)قوم فيفعل مثل ذلكثم ي

عن    [ 1784  ]احلديث:  الرضا  اإلمام  تركها  سئل  من  عىل  هل  الكسوف،  صالة 

 .(4) قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء  ؟قضاء

إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب ال  قيل لإلمام الرضا:      [ 1785 ]احلديث: 

 .(5) فكتب إِل: صل عىل مركبك الذي أنت عليه ؟ أقدر عىل النزول، قال

  ؟صالة الكسوف، تصىل مجاعة أو فرادىسئل اإلمام الرضا عن    [ 1786  ]احلديث: 

 .(6) قال: أي ذلك شئت

إنسان    [ 1787  ]احلديث:  كل  فجعل  ساجد  وأنا  ريح  جاءت  الرضا  اإلمام  قال 
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 .(1)يطلب موضعًا وأنا ساجد ملح يف الدعاء لريب عّز وجّل حتى سكنت

 

 .  17/  7/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)
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 صالة العيدين ـ ما ورد حول    ا سابع

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بصالة  نتناول 

من   باعتبارها  كل  العيدين  املؤمنني ورهبم، ويف  الدائم بني  التواصل  تبني  التي  الصلوات 

 األحوال واحلاجات. 

اللَُّهمَّ    ﴿وقد أشار القرآن الكريم إىل األعياد، فقال يف ذكر دعاء املسيح عليه السالم:  

لِنَا َوآِخِرَنا َوآَيًة ِمنَْك  َواْرُزْقنَ  َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ
ِ
اَمء نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ ا َوَأْنَت َخرْيُ  َربَّ

اِزِقنيَ     [ 141]املائدة:  ﴾الرَّ

وهلذاـ  وحتى ال ينشغل املؤمنون بمَّسات العيد عن واجبات العبوديةـ  رشعت هذه  

القرابني   به، ولتخالف األعياد اجلاهلية، والتي كانت  يقومون  الصالة، لتكون أول عمل 

 تقدم فيها لألوثان. 

العيد وكيفيتها وبعض   وقد اقترصنا هنا عىل ما ورد من األحاديث يف شأن صالة 

ملتعلقة هبا، أو القريبة منها، وسنذكر باقي التفاصيل يف كتاب ]الصيام ونفحات  اآلداب ا

 األزمنة[ الرتباطه بموضوعه. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  عىل   املالئكة   وقفت   الفطر  عيد  يوم  كان  إذا  :   اهلل  رسول   قال   [ 1788  ]احلديث: 

  عليه   يثيب   ثم  باخلري،  يمن  كريم  رب  إىل   املسلمني  معرش  يا   اغدوا  فينادوا:  الطرق  أبواب

  فاقبضوا   ربكم   وأطعتم   فصمتم،  النهار  بصيام  وأمرتم   فقمتم،   الليل   بقيام   أمرتم   لقد   اجلزيل، 

  . رحالكم   إىل   راشدين  فارجعوا  لكم  غفر  قد  ربكم   إن  أال  ،مناد  نادى  صلوا  فإذا  ، جوائزكم
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 .(1)اجلائزة يوم السامء يف  اليوم   ذلك ويسمى اجلائزة، يوم  فهو

 .(2) للعيدين اغتسل   النبي  أن رافع، أيبعن   [ 1789  ]احلديث: 

  ركعتني  فصىل  عيد،  يوم خرج    اهلل  رسول  أن  عباس: ابن عن   [ 1790  ]احلديث: 

 .(3)بعدها  وال قبلها  يصل   مل

  بعده  أو   العيد   قبل   يصل   من  عن  العيد   يوم   سئل   أنه  عل: عن    [ 1791  ]احلديث: 

  أن   عسى   فام  قال:   ، يصلون  هؤالء  له:  فقيل   وركب،  العيد  فصىل   املصىل   أتى   حتى   فسكت،

  شاء  ومن   فعل  شاء   فمن   بعدها،  وال   قبلها   يصل   مل     النبي   إن   السنة   عن   سألتموين   أصنع

 . (4)صىل  إذا  عبدا  منع  من بمنزلة  فأكون يصلون   قوما  أمنع أتروين  ترك، 

  أن   قبل   العيد  يوم  يصليان  واحلسن  أنسا   رأيت   :، قال أيوبعن    [ 1792  ]احلديث: 

 .(5) يصل  ومل جاء سريين ابن ورأيت   اإلمام، خيرج

  يف   كرب    النبي   أن  جده:  عن  أبيه،  عن  اهلل  عبد  بن  كثريعن    [ 1793  ]احلديث: 

 .(6)القراءة قبل مخسا   اآلخرة ويف القراءة،  قبل سبعا  األوىل  يف  العيدين

  يف    النبي   بنا   فصىل   فطر   يوم   مطر   أصابنا   قال:   هريرة  أيب عن    [ 1794  ]احلديث: 

 .(7) املصىل  إىل بنا  خيرج  ومل ، املسجد

  غري  العيدين    اهلل   رسول  مع  صليت  : ، قالسمرة  بن  جابرعن    [ 1795  ]احلديث: 

 .(8)إقامة  وال أذان،  بغري مرتني   وال مرة، 

  بالصالة  فبدأ   العيد،   صالة    النبي  مع   شهدت   : ، قالجابرعن    [ 1796  ]احلديث: 

 

 (  617) 1/226( الطرباين: 1)

 ( 3880)  326/ 9( البزار يف )البحر الزخار( 2)

 .  13(  884(، ومسلم )989( البخاري )3)

 ( 487) 130-129/ 2( البزار يف )البحر الزخار( 4)

 ( 4193) 7/203( أبو يعىل: 5)

 (  536( الرتمذي )6)

 (  1313(، وابن ماجه) 1160( أبو داود )7)

 (  532(، والرتمذي )1148(، وأبو داود )887( مسلم )8)
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  عىل   وحث  تعاىل،   اهلل   بتقوى  فأمر   بالل  عىل   متوكأ   قام  ثم   إقامة،  وال   أذان   بال   اخلطبة  قبل 

 .(1) وذكرهم  الناس  ووعظ طاعته،

  يوم  الصالة   به  يبدأ   يشء  أول     النبي   كان   : ، قالسعيد  أيب عن   [ 1797  ]احلديث: 

  ويأمرهم،  ويوصيهم،   فيعظهم،   صفوفهم   يف   وهم   الناس،   مقابل  يقوم   ثم   واألضحى،  الفطر 

 .(2)ينرصف ثم   به، أمر بيشء  يأمر  أو  بعثا  يقطع أن  يريد كان وإن

  أحب   من  :فقال  العيد  صىل     النبي  أن  ،السائب  بن  اهلل   عبدعن    [ 1798  ]احلديث: 

 .(3)فليقم للخطبة يقيم  أن  أحب  ومن فلينرصف،  ينرصف  أن

  ناقة،   عىل   خيطب    النبي  رأيت  :، قالاألمحيس  كاهل  أيبعن    [ 1799  ]احلديث: 

 . (4) الناقة بخطام يأخذ  وحبيش

  األضحى   يف   يقرأ   رسول اهلل    كان   :، قال الليثي   واقدعن أيب    [ 1800  ]احلديث: 

 .(5) واقرتبت ، فبقا  والفطر 

  ويف   العيدين،  يف  يقرأ     النبي   كان  :، قالبشري  بن  النعامنعن    [ 1801  ]احلديث: 

 .(6)هبام  فقرأ واحد يوم  يف  اجتمعا  وربام أتاك، وهل  األعىل، ربك اسم  بسبح اجلمعة

  فيهام  يقرأ   ال   ركعتني   العيد    النبي   صىل   : ، قالعباس  ابنعن    [ 1802  ]احلديث: 

 .(7)عليها  يزد   مل  الكتاب بأم إال

  بعمالعيدين    يف   يقرأ  رسول اهلل    كان  :، قال عباس  ابنعن    [ 1803  ]احلديث: 

 

(1( البخاري   )961 ( ومسلم   ،)885( داود  وأبو   ،)1141 ،)

 .  187- 3/186والنسائي: 

 (  889(، ومسلم )956( البخاري )2)

 (  1155( أبو داود )3)

 (  1285. وابن ماجه)185/ 3( النسائي: 4)

 ( 1154(، وأبو داود )891) ( مسلم5)

(6( مسلم   )878( داود  وأبو   ،)1122( والرتمذي   ،)533  ،)

 (  464)  179/ 1، ومالك: 3/112والنسائي: 

 .1/243( أمحد: 7)
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 .(1)وضحاها  والشمس يتساءلون

 .(2)السنة من  العيد صالة يف اجلهر  قال:  عل عن   [ 1804  ]احلديث: 

  أجزأه   شاء  فمن  عيدان  هذا  يومكم  يف  اجتمع  :  اهلل  رسول  قال  [ 1805  ]احلديث: 

 . (3) جممعون وإنا   اجلمعة، من

 ابن  عهد  عىل   فطر   ويوم  مجعة  يوم  اجتمع  رباح:  أيب  بن  عطاء  [ 1806  ]احلديث: 

  يزد   مل   بكرة  ركعتني  فصالمها   مجيعا،  فجمعهام  واحد  يوم  يف  اجتمعا   عيدان  فقال:  الزبري،

  (4)داود  أليب .العرص  صىل  حتى عليهام

قالأنس عن    [ 1807  ]احلديث:    يأكل   حتى   الفطر  يوم   يغدو   ال     النبي   كان  : ، 

 .(5)وترا ويأكلهن مترات،

  يطعم،   حتى  الفطر  يوم  خيرج  ال    النبي   كان  : ، قالبريدةعن    [ 1808  ]احلديث: 

 .(6) يصل  حتى األضحى  يوم  يطعم وال

  شيئا   يأكل  وأن  ماشيا،  العيد   إىل   خيرج   أن   السنة   من  قال:  عل عن    [ 1809  ]احلديث: 

 .(7)خيرج أن قبل 

  طريق   يف العيد  يوم  خرج  إذا     النبي  كان  :، قالهريرة  أيبعن   [ 1810  ]احلديث: 

 .(8)غريه يف رجع

قالاألنصاري  مبرش  بن  بكرعن    [ 1811  ]احلديث:    أصحاب   مع   أغدو  كنت  :، 

  فنصل   املصىل   نأيت  حتى  بطحان  بطن  فنسلك  األضحى،   ويوم  الفطر   يوم  املصىل   إىل    النبي

 

 ( 656) 314/ 1( البزار كام يف )كشف األستار( 1)

 (  4041) 225- 224/ 4( الطرباين يف األوسط: 2)

 (  1073( أبو داود )3)

 ( 1072( أبو داود )4)

 (  543(، والرتمذي )953( البخاري )5)

 ( 542( الرتمذي )6)

 (  1296(، وابن ماجة )530( الرتمذي )7)

 (  541( الرتمذي )8)
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 .(1)بيوتنا  إىل بطحان بطن من  نرجع ثم   ، معه

قالتعطية  أمعن    [ 1812  ]احلديث:    الفطر   يف  نخرجهن  أن    النبي  أمرنا   :، 

 ويشهدن  الصالة،   فيعتزلن   احليض  فأما   اخلدور،   وذوات   واحليض،  العواتق،   واألضحى: 

  أختها   لتلبسها   :قال   جلباب؟  هلا   يكون  ال  إحدانا   اهلل،  رسول  يا   قلت:  املسلمني،  ودعوة  اخلري

 .(2)جلباهبا  من

  نخرج  حتى  العيد  يوم   نخرج   أن  نؤمر   كنا   : ، قالتعطية  أمعن    [ 1813  ]احلديث: 

  بركة   يرجون   بدعائهم،  ويدعون  بتكبريهم   فيكربن   احليض،  نخرج  وحتى   خدرها،  من  البكر 

 . (3) وطهرته اليوم  ذلك

  الفطر،   يوم  العنزة  خيرج  كان    اهلل   رسول   أن  عمر:   ابنعن    [ 1814  ]احلديث: 

 .(4)إليها   فيصل  يركزها  األضحى  ويوم

 .(5) بالتكبري أعيادكم زينوا : اهلل  رسول  قال  [ 1815  ]احلديث: 

  يمت مل  األضحى  وليلة  الفطر  ليلة  أحيا   من  :  اهلل  رسول   قال [ 1816  ]احلديث: 

 . (6) القلوب متوت   يوم  قلبه

 .(7)أربعا  فليصل العيد صالة فاتته من مسعود:  ابنقال   [ 1817  ]احلديث: 

  تقبل   فقال:  . ومنك  منا   اهلل   تقبل  العيد:  يوم  له  قيل  أنه  واثلة:عن    [ 1818  ]احلديث: 

 .(8)ومنك منا  اهلل

 

 (  1158( أبو داود )1)

 (  890(، ومسلم )351( البخاري )2)

 (  971( البخاري )3)

 (  501(، ومسلم )494والبخاري )  183/ 3( النسائي: 4)

 (  4373)  339/ 4( الطرباين يف األوسط: 5)

 : رواه الطرباين يف الكبري. 198/ 2( )املجمع( 6)

 (  9532) 9/306( الطرباين: 7)

 (  123) 53- 52/ 22( الطرباين: 8)
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 . (1) السنة من العيدين يف اجلبان إىل اخلروج  قال:  عل عن   [ 1819  ]احلديث: 

  من انرصف إذا  النبي رأيت :، قالعثامن بن الرمحن عبدعن  [ 1820  ]احلديث: 

  يقف   ثم   سمتهم،   وكيف   ينرصفون  كيف   الناس  إىل  فنظر  فقام  املصىل   وسط   أتى   العيدين

 .(2)ينرصف  ثم ساعة،

  يوم   ثم   النحر،  يوم   اهلل  عند   األيام   أعظم   إن   :   اهلل   رسول   قال   [ 1821  ]احلديث: 

 .(3)الثاين اليوم هوو ، القر

  يلعبون   يومان  وهلام  املدينة،    اهلل   رسول   قدم  : ، قالأنس  عن   [ 1822  ]احلديث: 

  خريا اهلل  أبدلكم  قد  : فقال .اجلاهلية يف  فيهام نلعب  كنا  قالوا:  ،اليومان؟ هذان ما  : قال فيهام

 .(4)الفطر ويوم  األضحى،  يوم  منهام

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية:  

اهلل    [ 1823  ]احلديث:  رسول  كان  قال:  عل  اإلمام  العيدين    عن  يف  يكرب 

 .(5)واالستسقاء يف األوىل سبعا ويف الثانية مخسًا، ويصل قبل اخلطبة وجيهر بالقراءة

عنزة يف أسفلها عكاز   كانت لرسول اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 1824  ]احلديث: 

 .(6)يتوكأ عليها وخيرجها يف العيدين يصل إليها 

 اإلمام عل: ما ورد عن  

 .(7)من فاتته صالة العيد فليصل أربعاً قال اإلمام عل:      [ 1825  ]احلديث: 

 

 ( 4040)  224/ 4( الطرباين يف األوسط: 1)

 ( 490)  156/ 1( الطرباين يف األوسط: 2)

 .  221/ 4(، احلاكم: 1765( أبو داود )3)

 . 180- 179/ 3(، والنسائي: 1134( أبو داود )4)

 .  54( قرب األسناد/  5)

 .  1476/ 323/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  295/  135/ 3( التهذيب:  7)
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إذا انتهى    )اإلمام عل( كان أمري املؤمنني  قال اإلمام الصادق:      [ 1826  ]احلديث: 

 .(1)إىل املصىل تقدم فصىل بالناس بال أذان وال إقامة

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

صالة العيدين مع اإلمام سنة، وليس قبلهام  قال اإلمام الباقر:      [ 1827  ]احلديث: 

 .(2) وبعدمها صالة ذلك اليوم إال الزوال

عة يوم العيد فال  من مل يصل مع اإلمام يف مجا قال اإلمام الباقر:    [ 1828  ]احلديث: 

 .(3)صالة له وال قضاء عليه

عن    [ 1829  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  واألضحىسئل  الفطر  يوم  فقال:    ؟الصالة 

 .(4)ليس صالة إال مع إمام

إنام صالة العيدين عىل املقيم، وال صالة إال  قال اإلمام الباقر:    [ 1830  ]احلديث: 

 .(5) بإمام

..  ليس يوم الفطر واألضحى أذان وال إقامةقال اإلمام الباقر:      [ 1831  ]احلديث: 

 . (6) ومن مل يصل مع إمام يف مجاعة فال صالة له وال قضاء عليه

ليس يوم الفطر وال يوم األضحى أذان وال    قال اإلمام الباقر:      [ 1832 ]احلديث: 

 .(7)ةإقامة، أذاهنام طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهام وال بعدمها صال

إنام صالة العيدين عىل املقيم، وال صالة إال  قال اإلمام الباقر:      [ 1833  ]احلديث: 

 

 .  1487/ 328/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1458/ 320/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

التهذيب:    3) ،  1714/  444/  1، واالستبصار:  273/  128/  3( 

 .  7/ 103وثواب األعامل/  

 . 1715/  444/ 1، واالستبصار: 275/  128/ 3( التهذيب:  4)

 . 862/  287/ 3( التهذيب:  5)

/  3، التهذيب:  7/  103، ثواب األعامل/  1/  459/  3( الكايف:    6)

129 /276. 

 . 7/  103( ثواب األعامل/  7)
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 .(1) بإمام

إذا شهد عند اإلمام شاهدان أهنام رأيا اهلالل  قال اإلمام الباقر:    [ 1834  ]احلديث: 

منذ ثالثني يومًا أمر اإلمام باإلفطار يف ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن 

 .(2)شهدا بعد زوال الشمس أمر اإلمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصالة إىل الغد فصىل هبم

يف صالة العيدين: الصالة قبل اخلطبة، والتكبري  قال اإلمام الباقر    [ 1835  ]احلديث: 

 .(3)بعد القراءة: سبع يف األوىل، ومخس يف األخرية

وم األضحى والفطر بعد  املواعظ والتذكرة ي قال اإلمام الباقر:    [ 1836  ]احلديث: 

 .(4)الصالة

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

صالة العيدين فريضة، وصالة الكسوف  قال اإلمام الصادق:      [ 1837  ]احلديث: 

 .(5)فريضة

الصادق:    [ 1838  ]احلديث:  اإلمام  مع  قال  إال  واألضحى  الفطر  يوم  صالة  ال 

 .(6)إمام

ل:  يقال: إذا انرصف اإلمام، ق ؟متى يذبحقيل لإلمام الصادق:   [ 1839  ]احلديث: 

صل هبم مجاعة، قال: إذا استقلت الشمس، ال بأس  أفاذا كنت يف أرض ليس فيها إمام ف

 . (7) أنت تصل وحدك وال صالة إال مع إمام

الصادق:      [ 1840  ]احلديث:  اإلمام  إىل  قال  األضحى  ويوم  الفطر  يوم  اخلروج 

 

 .  862/  287/ 3( التهذيب:  1)

 .467/ 109/ 2، ومن ال حيْضه الفقيه: 1/ 169/  4( الكايف:  2)

 . 860/  287/ 3( التهذيب:  3)

 . 871/  289/ 3( التهذيب:  4)

 . 1457/ 320/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  1460/ 320/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 . 861/  287/ 3( التهذيب:  7)
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ل: أرأيت إن كان مريضًا ال يستطيع أن خيرج،  يملن استطاع اخلروج إليها، قاجلبانة حسن  

 .(1)قال: ال  ؟أيصل يف بيته

الصادق:    [ 1841  ]احلديث:  اإلمام  إىل  قال  خرج  من  عىل  العيد  يوم  الصالة  إنام 

 .(2)اجلبانة، ومن مل خيرج فليس عليه صالة

الصادق:    [ 1842  ]احلديث:  اإلمام  القال  مجاعة  يشهد  مل  العيدين  من  يف  ناس 

 .(3)فليغتسل وليتطيب بام وجد، وليصل يف بيته وحده كام يصل يف مجاعة

الفطر    [ 1843  ]احلديث:  يوم  يف  خيرج  ال  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  سئل 

 .(4) فقال: نعم ؟واألضحى، عليه صالة وحده

الصادق:    [ 1844  ]احلديث:  اإلمام  بيته  قال  يف  فصىل  األضحى  يوم  أيب  مرض 

 .(5)ركعتني ثم ضحى

صالة األضحى والفطر، فقال: صلهام  سئل اإلمام الصادق عن   [ 1845  ]احلديث: 

 .( 6)ركعتني يف مجاعة وغري مجاعة

الصادق:    [ 1846  ]احلديث:  قال: َتلس    ؟أدركت االمام عىل اخلطبةقيل لإلمام 

بل    قال: ال،  ؟ل: القضاء أول صاليت أو آخرها يحتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصل، ق

ل: فام أدركت مع اإلمام وما قضيت، قال: أما ما  يأوهلا، وليس ذلك إال يف هذه الصالة، ق

 .(7)خرها آأدركت من الفريضة فهو أول صالتك، وما قضيت ف

فقال: صلهام    ،صالة الفطر واألضحىسئل اإلمام الصادق عن      [ 1847  ]احلديث: 

 

 .  1721/  445/ 1( االستبصار:  1)

 . 1720/  445/ 1، واالستبصار: 851/  285/ 3( التهذيب:  2)

 .  1463/ 320/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 1717/  444/ 1، واالستبصار: 299/  136/ 3( التهذيب:  4)

 . 1718/  445/ 1، واالستبصار: 300/  136/ 3( التهذيب:  5)

 .  285( االقبال/   6)

 .  301/  136/ 3( التهذيب:  7)
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 . (1)ركعتني يف مجاعة وغري مجاعة وكرب سبعًا ومخساً 

الصادق:    [ 1848  ]احلديث:  لإلمام  أذان  قيل  فيهام  هل  العيدين،  صالة  أرأيت 

 .(2)قال: ليس فيهام أذان وال إقامة، ولكن ينادى: الصالة، ثالث مرات  ؟وإقامة

الصادق عن    [ 1849  ]احلديث:  اإلمام  الفطر واألضحىسئل  قال:  ف  ، الصالة يف 

 .(3)  صالةليس فيهام أذان وال اقامة، وليس بعد الركعتني وال قبلهام

صالة العيدين، هل قبلهام صالة أو  سئل اإلمام الصادق عن      [ 1850  ]احلديث: 

 .(4)قال: ليس قبلهام وال بعدمها يشءف ؟بعدمها 

صالة العيد ركعتان بال أذان وال إقامة ليس  قال اإلمام الصادق:    [ 1851  ]احلديث: 

 .(5)قبلهام وال بعدمها يشء

الصادق:      [ 1852  ]احلديث:  اإلمام  وال  قال  أضحى  وال  مجعة  السفر  يف  ليس 

 .(6)فطر

الصادق عن    [ 1853  ]احلديث:  اإلمام  ليس  سئل  ركعتان  فقال:  العيدين،  صالة 

اثنتى عرشة تكبرية، تبدأ   إقامة، تكرب فيهام  أذان وال  قبلهام وال بعدمها يشء، وليس فيهام 

، ثم تكرب مخس  (والشمس وضحيها )قرأ  فتكرب وتفتتح الصالة، ثم تقرأ فاُتة الكتاب، ثم ت 

فاُتة   فيقرأ  يقوم  ثم  بالسابعة وتسجد سجدتني،  تركع  ثم تكرب وتركع فتكون  تكبريات، 

الكتاب و)هل أتاك حديث الغاشية(، ثم يكرب أربع تكبريات وتسجد سجدتني، وتتشهد  

 .(7)وتسلم، قال: وكذلك صنع رسول اهلل 

 

 . 1724/  446/ 1، واالستبصار: 294/  135/ 3( التهذيب:  1)

 .  1473/ 322/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  5/  103( ثواب األعامل/  3)

 .  4/  103( ثواب األعامل/  4)

 . 1722/  446/ 1، واالستبصار: 271/  128/ 3لتهذيب: ( ا 5)

 .1236/ 271و:  1287/ 283/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

الكايف:    7) والتهذيب:  3/  460/  3(   ،3  /129  /278  ،

 . 1733/ 448/  1واالستبصار:  
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الصادق    [ 1854  ]احلديث:  اإلمام  يكرب  قال  ثم  يقرأ  ثم  يكرب  العيدين:  صالة  يف 

مخسًا، ويقنت بني كل تكبريتني، ثم يكرب السابعة ويركع هبا، ثم يسجد، ثم يقوم يف الثانية  

 . (1)فيقرأ ثم يكرب أربعًا، فيقنت بني كل تكبريتني، ثم يكرب ويركع هبا 

قال: اثنتا عرشة    ؟يدينالتكبري يف الع سئل اإلمام الصادق عن    [ 1855  ]احلديث: 

 (2) تكبرية، سبع يف األوىل، ومخس يف األخرية.

الصادق:    [ 1856  ]احلديث:  اإلمام  واألقال  الفطر  يف  عرشة  التكبري  اثنتا  ضحى 

تكبرية، تكرب يف األوىل واحدة، ثم تقرأ، ثم تكرب بعد القراءة مخس تكبريات، والسابعة تركع  

ثم تك الثانية فتقرأ،  ثم تقوم يف  تركع هبا،  هبا،  أربعا واخلامسة  ينبغي لإلمام أن يلبس  ورب 

 .(3) حلة، ويعتم شاتيًا كان أو صايفاً 

عن    [ 1857  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  العيدينسئل  ركعتان  ،صالة  ..  فقال: 

خطب اإلمام فليقعد بني    واخلطبة بعد الصالة، وإنام أحدث اخلطبة قبل الصالة عثامن، وإذا

 .(4)وينبغي لإلمام أن يلبس يوم العيدين بردًا ويعتم شاتيًا كان أو قائظاً اخلطبتني قلياًل، 

يعتم يف العيدين شاتيًا    كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:      [ 1858  ]احلديث: 

 .(5) لإلمام، وجيهر بالقراءة كام جيهر يف اجلمعة ي كان أو قائظًا، ويلبس درعه، وكذلك ينبغ

األضحى      [ 1859  ]احلديث:  يوم  والربد  العاممة  من  بد  ال  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(6) والفطر، فأما اجلمعة فإهنا َتزي بغري عاممة وبرد

قال: نعم،    ؟َتوز صالة العيدين بغري عاممةقيل لإلمام الصادق:    [ 1860  ]احلديث: 

 

 .  5/ 460/  3( الكايف:  1)

و:  1728/  447/  1، واالستبصار: 280/  130/ 3( التهذيب:  2)

450/ 1743 . 

 . 1736/  449/ 1، واالستبصار: 286/  131/ 3( التهذيب:  3)

 . 3/ 460/  3( الكايف:  4)

 . 282/  130/ 3( التهذيب:  5)

 .  845/  284 3( التهذيب:  6)
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 .(1)والعاممة أحب إِلّ 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

املسافر إىل مكة وغريها هل عليه صالة  سئل اإلمام الرضا عن    [ 1861  ]احلديث: 

 .(2)قال: نعم، إال بمنى يوم النحرف  ؟العيدين: الفطر واألضحى

التكبري فيها يعني يف صالة العيد  قال اإلمام الرضا:    [ 1862  ]احلديث:  إنام جعل 

أكثر منه يف غريها من الصلوات ألن التكبري إنام هو تعظيم هلل ومتجيد عىل ما هدى وعاىف،  

وا اهللََّ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم  ﴿كام قال اهلل عّز وجّل:   ُ وإنام   [ 185]البقرة:    َتْشُكُروَن﴾ َولُِتَكربِّ

جعل فيها اثنتي عرشة تكبرية ألنه يكون يف ركعتني اثنتا عرشة تكبرية، وجعل سبع يف األوىل  

تكبريات،   بسبع  أن يستفتح  الفريضة  السنة يف صالة  بينهام ألن  الثانية ومل يسو  ومخس يف 

وجعل يف الثانية مخس تكبريات ألن التحريم من التكبري   فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبريات،

 .(3)اليوم والليلة مخس تكبريات، وليكون التكبري يف الركعتني مجيعًا وترًا وتراً  يف

الرضا:      [ 1863  ]احلديث:  اإلمام  أول  قال  يف  اجلمعة  يوم  اخلطبة يف  إنام جعلت 

الصالة وجعلت يف العيدين بعد الصالة، ألن اجلمعة أمر دائم، ويكون يف الشهور والسنة  

وا وتركوا ومل يقيموا عليها وتفرقوا عنه، والعيد إنام هو يف السنة  كثريًا وإذا كثر عىل الناس مل

ف أرغب،  فيه  والناس  أكثر،  فيه  والزحام  اجلمعة،  من  أعظم  وهو  بعض  إمرتني،  تفرق  ن 

 .(4)الناس بقي عامتهم

 

 . 1489/ 331/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 1727/  447/ 1، واالستبصار: 867/  288/ 3( التهذيب:  2)

 . 1488/ 331/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 1490/ 332/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)
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 ثالث الفصل ال 

 كيفية الصالة وأحكامها 

  ديث الواردة حول هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من األحا   يف مجعنا  

بعض   إىل  أو  إليه،  اإلشارة  الكريم  القرآن  يف  ورد  مما  وكلها  وأحكامها،  الصالة  كيفية 

 أحكامه، أو أصوهلا، والتي وضحتها السنة خري توضيح. 

 وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا إىل عرشة أقسام، هي: 

 أوال ـ ما ورد حول اخلشوع واخلضوع يف الصالة

 ورد حول النية والقيام للصالة ثانيا ـ ما 

 ثالثا ـ ما ورد حول التكبري واالفتتاح

 رابعا ـ ما ورد حول القراءة يف الصالة

 خامسا ـ ما ورد حول أحكام القنوت 

 سادسا ـ ما ورد حول أحكام الركوع 

 سابعا ـ ما ورد حول أحكام السجود 

 ثامنا ـ ما ورد حول التشهد والتسليم 

 إصالح خلل الصالة تاسعا ـ ما ورد حول 

 عارشا ـ ما ورد حول ما يبطل الصالة وما ال يبطلها 
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 اخلشوع واخلضوع يف الصالة  أوال ـ ما ورد حول 

تدعو إىل ركنني كبريين من أهم  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي  

 أركان الصالة، ومها اخلشوع واخلضوع: 

كونه وطمأنينته هلل، وانفعاله ملا يقرؤه أو  ورقته وسأما اخلشوع، فهو مرتبط بالقلب  

 يامرسه من حركات تعبدية. 

وأما اخلضوع، فهو سكون اجلوارح واعتداهلا وطمأنينتها، حتى توفر اجلو املناسب  

 للعقل ليتدبر، وللقلب لينفعل وخيشع. 

وإىل هذين الركنني األساسيني يف الصالة اإلشارة بتعبري ]إقام الصالة[ بدل أدائها،  

 ن إقامتها تعني االهتامم هبا، والتأثر فيها، وذلك ال يتم إال بمراعاة اخلضوع واخلشوع. أل

اَلَة لِِذْكِري﴿والقرآن الكريم يشري إىل ذلك برصاحة؛ فقد قال اهلل تعاىل:     ﴾ َوَأِقِم الصَّ

والغفلة تضاد الذكر، فمن  ، وهو يدل عىل أن الغرض من الصالة ُتقيق ذكر اهلل،  [ 14]طه:  

  ﴾َواَل َتُكْن ِمَن اْلَغافِلِنيَ ﴿، واهلل تعاىل يقول:  غفل يف مجيع صالته كيف يكون مقيام للصالة

 [205]األعراف: 

ِذينَ   َيا ﴿ومثل ذلك قوله تعاىل يف ُتريم صالة السكران حتى يعقل:   َا الَّ آَمُنوا اَل    َأُّيه

َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلونَ  اَلَة  ، والذي يمكن انطباقه  [ 43]النساء:    ﴾ َتْقَرُبوا الصَّ

 أو املنشغل بأي شاغل. الغافل عىل 

ِذيَن  ﴿ باإلضافة إىل هذا وصف اهلل صالة املؤمنني بذلك، فقال:  َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمُنوَن الَّ

 [ 2-1]املؤمنون:  ﴾اَلهِتِْم َخاِشُعونَ ُهْم يِف َص 

يف نفس الوقت الذي ذم فيه الصلوات التي مل يتوفر فيها هذان الركنان، فقال عن  

َهَواِت   ﴿ اخللف الذين غريوا وبدلوا:   َبُعوا الشَّ اَلَة َواتَّ َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
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 [ 59]مريم:  ﴾َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا 

بالصالة:    عن  وقال األمر  رس  يفقهوا  مل  الذين  اَلِة  ﴿الكفار  الصَّ إىَِل  َناَدْيُتْم  َوإَِذا 

ُمْ  َُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا  َذلَِك بَِأهنَّ  [ 58]املائدة:  ﴾ َقْوٌم اَل َيْعِقُلونَ   اختَّ

فيها   تشدد  أو  املعاين،  هذه  تؤكد  التي  األحاديث  الباب كل  هذا  يف  قبلنا  ولذلك؛ 

 باعتبارها الغرض األصل من الصالة، وليس يف الغرض األصل أي حرج يرفع. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  ركوعهن،  اخلمس:  الصلوات  عىل   حافظ  من  :  اهلل  رسول  قال  [ 1864  ]احلديث: 

  ، اجلنة  له  وجبت  :قال  أو  ،اجلنة  دخل  اهلل،  عند  من  حٌق   أهنن  وعلم  ومواقيتهن  وسجودهن،

 .(1)النار عىل  حرم  :قال  أو

  هلا   وأسبغ   لوقتها،   الصلوات   صىل   من   :   اهلل   رسول  قال   [ 1865  ]احلديث: 

  مسفرةٌ   بيضاء   وهى   خرجت   وسجودها،  وركوعها،   وخشوعها،   قيامها،  هلا   وأتم   وضوءها، 

  هلا   يتم   ومل  وضوءها،  هلا   يسبغ  ومل  وقتها،  لغري  صىل   ومن   ،حفظتنى   كام  اهلل   تقول:حفظك

  كام اهلل  ضيعك تقول:  مظلمةٌ   سوداء وهي  خرجت  سجودها، وال  ركوعها، وال خشوعها، 

 . (2)وجهه  هبا   رضب   ثم   اخللق،  الثوب   يلف   كام  لفت   اهلل   شاء  حيث   كانت  إذا   حتى   ضعيتنى

  فأخذ  يتهافت،  والورق  الشتاء  يف  خرج    النبي  أن  ذر:   أيبعن    [ 1866  ]احلديث: 

  إن  : قال   ، اهلل  رسول   يا   لبيك   قلت:   ،ذر   أبا   يا   : فقال  يتهافت،  الورق  فجعل   شجرة،   بغصن

  من   الورق   هذا   هتافت  كام  ذنوبه  عنه   فتهافت  اهلل   وجه   هبا   يريد  الصالة   ليصل   املسلم   العبد

 .(3)الشجرة هذه

 

 (  3494) 4/12، والطرباين  4/267( أمحد 1)

 (  3095) 3/263( الطرباين يف األوسط 2)

 . 5/179( أمحد 3)
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  ركعتني   كل  يف  بتشهد،  مثنى،  مثنى  الصالة  :  اهلل  رسول   قال  [ 1867  ]احلديث: 

  رب  يا  وتقول:  وجهك،  ببطوهنام مستقبال   ربك إىل ترفعهام  ،يديك  وتقنع  ومتسكن،  وختشع

 . (1) خداج  فهو  فهو يفعل  مل  ومن ،رب  يا 

  عرش  إال  له  كتب  وما   لينرصف  الرجل  إن  :  اهلل  رسول   قال  [ 1868  ]احلديث: 

  .(2)نصفها  ثلثها   ربعها  مخسها  سدسها  سبعها  ثمنها  تسعها   صالته

  حتى  اخلشوع،   األمة   هذه  من   يرفعيشء    أول   :   اهلل  رسول   قال  [ 1869  ]احلديث: 

 .(3)خاشعا  فيها  يرى ال

  فلم،   قالوا:    اهلل   رسول  بصالة   أعلمكم  أنا   قتادة:  أبوقال    [ 1870  ]احلديث: 

  كان   قال:  عرض أف  قالوا:  .بىل   قال:   صحبة؟  له   أقدمنا   وال  تبعا   له  بأكثرنا   كنت   ما   فواهلل

  كل   يقر  حتى  يكرب  ثم   منكبيه،  هبام   حياذي  حتى  يديه  يرفع   الصالة  إىل   قام   إذا     اهلل  رسول 

  يركع   ثم   منكبيه،   هبام  حياذي  حتى   يديه   ويرفع  يكرب   ثم   يقرأ،   ثم   معتدال،   موضعه   يف   عظم

  سمع   فيقول:   رأسه  يرفع  ثم   يقنع،  وال   رأسه   ينصب  وال  يعتدل  ثم   ركبتيه،   عىل   راحتيه   ويضع

  إىل   ُّيوي  ثم  أكرب،   اهلل   يقول:  ثم  معتدال،   منكبيه   حياذي  حتى  يديه   يرفع   ثم  محده،   ملن  اهلل

  ويفتح   عليها،  فيقعد  اليَّسى  رجله  ويثني  رأسه   يرفع  ثم  جنبيه،  عن  يديه  فيجايف  األرض

  فيقعد   اليَّسى   رجله   ويثني  ويرفع،   أكرب،   اهلل  يقول:   ثم   ويسجد،  سجد   إذا  رجليه  أصابع

  من   قام  إذا  ثم  ذلك،  مثل  األخرى  يف  يصنع  ثم   موضعه،  إىل  عظم  كل  يرجع  حتى  عليها 

  ذلك   يصنع  ثم  الصالة،  افتتاح  عند  كرب   كام  منكبيه،   هبام  حياذي  حتى  يديه  ورفع  كرب   الركعتني 

  متوركا   وقعد  اليَّسى،   رجله  أخر   التسليم   فيها   التي   السجدة   كانت  إذا   حتى   صالته،   بقية   يف

 

 (  385( الرتمذي )1)

 ( 796داود )( أبو 2)

 ( 1579) 2/400( الطرباين يف )مسند الشاميني( 3)
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   . (1)  يصل  كان هكذا  صدقت، قالوا: . سلم ثم األيَّس،  شقه عىل 

إذا قام إىل الصالة قال: )وجهت    : كان النبي  ، قالعل عن      [ 1871  ]احلديث: 

املرشكني من  أنا  وما  حنيفا  واألرض  السموات  فطر  للذي  ونسكي  ،  وجهي  صاليت  إن 

املسلمني  وأنا من  أمرت  له وبذلك  العاملني ال رشيك  أنت  ،  وحمياي وممايت هلل رب  اللهم 

ذنويب  فاغفر ِل  ،  أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي،  امللك ال إله إال أنت

أنت إال  الذنوب  يغفر  ال  أنت ،  مجيعا  إال  ألحسنها  ُّيدي  ال  األخالق  ألحسن  ،  واهدين 

لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك  ،  وارصف عني سيئها ال يرصف عني سيئها إال أنت

أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك( وإذا ركع قال:  ،  والرش ليس إليك

خشع لك سمعي وبرصي وخمي وعظمي  ،  ت ولك أسلمت )اللهم لك ركعت وبك آمن

،  فإذا رفع رأسه قال: )اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض وما بينهام،  وعصبي(

قال:   سجد  وإذا  بعد(  يشء  من  شئت  ما  سجدت  )وملء  لك  ولك  واللهم  آمنت  بك 

وصوره،  أسلمت خلقه  للذي  وجهي  وبرصه،  سجد  سمعه  أحسن  ،  وشق  اهلل  تبارك 

لقني( ثم يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم: )اللهم اغفر ِل ما قدمت وما  اخلا 

أنت املقدم وأنت املؤخر  ،  أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما أرسفت وما أنت أعلم به مني

  (2) ال إله إال أنت(

  عىل   قعد   الركعتني   يف   قعد   إذا  رسول اهلل  كان    قتادة:  أبو قال    [ 1872  ]احلديث: 

  األرض،   إىل   اليَّسى   بوركه   أفىض  الرابعة  يف  كان  فإذا  اليمنى،   ونصب   اليَّسى   قدمه   بطن

   .(3) واحدة ناحية من  قدميه  وأخرج

 

 (  828( البخاري )1)

(، والنسائي  3442(، والرتمذي )760(، وأبو داود ) 771( مسلم )2)
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  قابضهام،  وال  مفرتش   غري  يديه  وضع  سجد   إذا  قتادة:  أبوقال    [ 1873  ]احلديث: 

  .(1)القبلة أصابعه بأطراف واستقبل 

  وجبهته،   أنفه  أمكن  سجدإذا    رسول اهلل  كان    قتادة: أبوقال   [ 1874  ]احلديث: 

  يف   عظم  كل   رجع   حتى   رأسه  رفع  ثم   منكبيه،   حذو  كفيه  ووضع  جنبيه،  عن   يديه  ونحى

  عىل   اليمنى   بصدر  وأقبل   ـ   اليَّسى  يعني:   ـ   رجله  فافرتش  جلس   ثم   فرغ،   حتى   موضعه، 

  وأشار  اليَّسى   ركبته   عىل   اليَّسى  وكفه   اليمنى،  ركبته   عىل   اليمنى   كفه   ووضع   قبلته،

  .(2) بأصبعه

  الركوع   من  يعنى  رأسه  رفعإذا    رسول اهلل  كان    قتادة:  أبو قال    [ 1875  ]احلديث: 

 .(3) مكانه فقار كل  يعود  حتى استوى

  أحب   ما   لك  أحب  إين  عل   يا   :   اهلل  رسول  قالقال:    ،عل عن    [ 1876  ]احلديث: 

 .(4) السجدتني بني  تقعى ال  لنفيس، أكره ما  لك  وأكره  لنفيس، 

قال عمر  ابنعن    [ 1877  ]احلديث:    يف   الرجل   جيلس  أن    اهلل  رسول  هنى   :، 

   .(5)يده عىل  معتمد وهو الصالة

  يده  إلية   عىل  يتكئ رجال رسول اهلل  رأى  : ، قالعمر ابنعن   [ 1878  ]احلديث: 

 . (6)يعذبون  الذين  جيلس  هكذافإن    هكذا،  َتلس  ال  له:  فقال  الصالة  يف  قاعد  وهو  اليَّسى

  صدور   عىل   الصالة   يف  ينهض     النبي  كان  : ، قالهريرةأيب    عن  [ 1879  ]احلديث: 

  .(7) قدميه

 

 (  828( البخاري )1)

 ( 734( أبو داود )2)

 ( 828( البخاري )3)

 ( 894)( وابن ماجه 282( الرتمذي )4)

 ( 992( أبو داود )5)
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  ـ   ،والسارق؟  والزاين   الشارب   يف   ترون   ما   :   اهلل   رسول   قال   [ 1880  ]احلديث: 

  عقوبة،   وفيهن  فواحش،  هن  :قال  ،أعلم   ورسوله  اهلل  قالوا:  ـ  احلدود  تنزل  أن  قبل  وذلك

  يتم   ال  : قال  اهلل؟  رسول  يا   صالته  يَّسق  وكيف  قالوا:  ، صالته  يَّسق  الذي  الَّسقة  وأسوأ

 .(1)سجودها  وال ركوعها 

  رسول   من   صالة   أوجز  رجل   خلف   صليت   ما   : ، قالأنسعن    [ 1881  ]احلديث: 

  ويسجد،   يكرب  ثم  أوهم،  قد  نقول:  حتى  قام  .محده  ملن  اهلل  سمع  قال:  إذا  كان  متام،  يف    اهلل

 .(2) أوهم  قد  نقول: حتى السجدتني بني  يقعد وكان

  جاء   إذ   معه   ونحن  جالس    النبي  بينام  : قال  رافع  بن  رفاعةعن    [ 1882  ]احلديث: 

  وعليك،   : فقال  ،   النبي   عىل   فسلم   انرصف،  ثم   صالته   فأخف  فصىل،   كالبدوي،  رجل

  فصل،   ارجع   وعليك،   : فقال  فسلم،   جاء   ثم   فصىل،   فرجع  ، تصل   مل   فإنك  فصل،   فارجع

  أخف   من  يكون  أن  عليهم  وكرب  الناس  فعاف  ثالثا،  أو  مرتني  ذلك  ففعل  ،تصل  مل  فإنك

  ، وأخطئ  أصيب   برش  أنا   فإنام  وعلمني،   فأرين  ذلك:   آخر   يف  الرجل   فقال   يصل   مل   صالته 

  معك   كانفإن    فأقم،   تشهد   ثم  به،   اهلل   أمرك  كام  فتوضأ  الصالة  إىل  قمت  إذا   أجل،   :فقال

  اسجد   ثم   قائام،   اعتدل   ثم  راكعا،  فاطمئن   اركع  ثم   وهلله،   وكربه  اهلل   فامحد   وإال  فاقرأ   قرآن 

  وإن   صالتك،   متت   فقد   ذلك  فعلت   فإذا  قم،   ثم   جالسا،   فاطمئن  اجلس   ثم   ساجدا،   فاعتدل

  أنه   األوىل  من  عليهم،   أهون  هذا  وكان  قال:  ، صالتك  من  انتقصت  فقد  شيئا   منه  انتقصت

 .(3) كلها  تذهب   ومل صالته،  من انتقص شيئا  ذلك  من  انتقص من

 ما ورد يف املصادر الشيعية:   ـ   2
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 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل    [ 1883  ]احلديث:  رسول  قيام  قال  من  خري  تفكر  يف  خفيفتان  ركعتان   :

 .(1)ليلة

أرسق الناس من رسق من صالته، تلف كام    : قال رسول اهلل    [ 1884  ]احلديث: 

 .(2)يلف الثوب اخللق فيْضب هبا وجهه

اهلل    [ 1885  ]احلديث:  رسول  صالته    : قال  يف  وهو  أحدكم  الشيطان  أتى  إذا 

فقال: إنك مرائي فليطل صالته ما بدا له ما مل يفته وقت الفريضة، وإن كان عىل يشء من  

 .(3)أمر اآلخرة فليتمكث ما بدا له، وإن كان عىل يشء من أمر الدنيا فليربح

الصادققال    [ 1886  ]احلديث:  أتى  اإلمام  اهلل  :  من    رسول  رجل  رجالن 

أخوك   سبقك  فقال:  حاجتي،  اهلل  رسول  يا  الثقفي:  فقال  ثقيف،  من  ورجل  األنصار 

األنصاري، فقال: يا رسول اهلل، إين عىل سفر وإين عجالن، وقال األنصاري: إين قد أذنت  

  لني له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول اهلل، فقال: جئت تسأ

عن الصالة، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك باحلق، فقال:  

 .(4)أسبغ الوضوء، وامأل يديك من ركبتيك، وعفر جبينيك يف الرتاب، وصل صالة مودع

يسأل عن الصالة   أتى الثقفي رسول اهلل  قال اإلمام السجاد:   [ 1887  ]احلديث: 

ركعت فانرش أصابعك فإذا    يقبل عليك،  الصالة فأقبل عىل اهلل بوجهك  إىلفقال: إذا قمت  

صلبك،  وارفع  ركبتيك  من  فإذا    عىل  جبهك  فمكن  كنقرة  األرضسجدت  تنقره  وال   ،

 

 . 23/ 240/ 84، والبحار:  67/1( ثواب األعامل:  1)
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 .(1)الديك

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 وال ناعسًا  ال يقومن أحدكم يف الصالة متكاسالً قال اإلمام عل:    [ 1888  ]احلديث: 

للعبد من صالته ما أقبل عليه منها    وإنامبني يدي ربه عز وجل،    فإنهوال يفكرن يف نفسه  

 .(2)بقلبه

من خشع قبله هلل  فإن   ليخشع الرجل يف صالتهقال اإلمام عل:   [ 1889  ]احلديث: 

عز وجل خشعت جوارحه فال يعبث بيشء، اجلسوا يف الركعتني حتى تسكن جوارحكم  

كان  فإذا    ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم من الصالة فلريجع يده حذاء صدره، فإن    قومواثم  

أحدكم بني يدي اهلل جل جالله فليتحرى بصدره، وليقم صلبه وال ينحني إذا فرغ أحدكم  

السامء ولينصب يف الدعاء، ال ينفتل العبد من صالته حتى يسأل    إىلمن الصالة فلريفع يده  

صالة    إىلري به من النار ويسأله أن يرزقه من احلور العني، إذا قام أحدكم  اهلل اجلنة ويستج 

صالة الساجد    فليصل  الرجل  لريفع  القهقهة،  وتقطعها  التبسم  الصالة  يقطع  ال  مودع، 

إذا   والتسبيح،  والتكبري  القراءة  نفسك  فأسمع  إذا صليت  إذا سجد،  الفريضة  يف  مؤخره 

 . (3) انفتلت من الصالة فانفتل عن يمينك

: معرفة الوقت، والتوجه  أربعةحدود الصالة  قال اإلمام عل:    [ 1890  ]احلديث: 

إىل القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام يف مجيع الناس العامل والعامل وما يتصل هبا من  

و الصالة  أفعال  ال    قامة واإل  األذان مجيع  العباد  أن  سبحانه  اهلل  علم  وملا  ذلك،  وغري 

هذ يؤدوا  أن  األربعة  يستطيعون  وهي  فرائض  فيها  جعل  حقائقها  عىل  كلها  احلدود  ه 
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املذكورة، وجعل فيها من غري هذه األربعة املذكور من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبري  

 . (1)  وما شاكل ذلك سنة واجبة، من أحبها يعمل هبا  قامةواإل األذانو

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

إذا    )اإلمام السجاد(: كان عل بن احلسني  الصادقاإلمام  قال    [ 1891  ]احلديث: 

 .(2)سجد مل يرفع رأسه حتى يرفض عرقاً فإذا   قام إىل الصالة تغري لونه،

  )اإلمام السجاد( إين رأيت عل بن احلسني  قيل لإلمام الصادق:    [ 1892  ]احلديث: 

ف الذي يقوم  إذا قام يف الصالة غشى لونه لون آخر، فقال: واهلل إن عل بن احلسني كان يعر 

 .(3)بني يديه

  )اإلمام السجاد(احلسني  بن عن أيب محزة الثامِل قال: رأيت عل   [ 1893  ]احلديث: 

فقال:    ، فلم يسوه حتى فرغ من صالته، فسألته عن ذلك  ،يصل فسقط رداؤه عن منكبه 

جعلت    قيل:وحيك أتدري بني يدي من كنت، إن العبد ال يقبل منه صالة إال ما أقبل منها، ف

 .(4)فداك هلكنا، فقال: كال إن اهلل متمم ذلك للمؤمنني بالنوافل

إذا قام يف الصالة كأنه ساق    اإلمام السجادكان  قال اإلمام الباقر:    [ 1894  ]احلديث: 

 . (5) شجرة ال يتحرك منه يشء إال ما حركت الريح منه

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

فإن    لك من صالتك ما أقبلت عليه منها، نام قال اإلمام الباقر: إ [ 1895 ]احلديث: 

 .(6) أومهها كلها أو غفل عن أدائها لفت فْضب هبا وجه صاحبها 
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الباقر  [ 1896  ]احلديث:  اإلمام  قدمك  قال  تلصق  فال  الصالة  يف  قمت  إذا   :

دع بينهام فصاًل إصبعًا أقل ذلك إىل شرب أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك،   باألخرى

موضع   إىل  نظرك  وليكن  ركبتيك،  قبالة  فخذيك  عىل  وليكونا  أصابعك،  تشبك  وال 

ركعت فصف يف ركوعك بني قدميك َتعل بينهام قدر شرب، ومتكن راحتيك  فإذا    سجودك،

أطراف أصابعك    غاليَّسى، وبل  منى قبلمن ركبتيك، وتضع يدك اليمنى عىل ركبتك الي

ركبتيك عىل  وضعتها  إذا  أصابعك  وفرج  الركبة،  يف  فإن    عني  أصابعك  أطراف  وصلت 

ركوعك إىل ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إِل أن متكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك  

  فإذا   يف عني الركبة وتفرج بينهام، وأقم صلبك ومد عنقك، وليكن نظرك إىل بني قدميك،

قبل    األرض أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبري وخر ساجدًا وابدأ بيديك فضعهام عىل  

ركبتيك تضعهام معًا وال تفرتش ذراعيك افرتاش السبع ذراعيه، وال تضعن ذراعيك عىل  

ركبتيك وفخذيك، ولكن َتنح بمرفقيك، وال تلزق كفيك بركبتيك، ولكن ُترفهام عن  

بسطًا، واقبضهام إليك قبضًا، وإن كان ُتتهام ثوب فال    ضاألر ذلك شيئًا، وابسطهام عىل  

فهو أفضل، وال تفرجن بني أصابعك يف سجودك،    األرضيْضك، وإن أفضيت هبام إىل  

وإذا قعدت يف تشهدك فألصق ركبتيك باألرض وفرج بينهام شيئًا،    ، ولكن ضمهن مجيعاً 

،  األرضاليمنى عىل    ، وأطراف إهبامكاألرضوليكن ظاهر قدمك اليَّسى وأليتاك عىل  

فيكون إنام قعد    األرضوإياك والقعود عىل قدميك فتتأذى بذلك، وال تكون قاعدًا عىل  

 .(1) بعضك عىل بعض فال تصرب للتشهد والدعاء

الباقر قال    [ 1897  ]احلديث:  باإلاإلمام  فعليك  الصالة  إىل  قمت  إذا  عىل  :  قبال 
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لك منها ما أقبلت عليه، وال تعبث فيها بيديك وال برأسك وال بلحيتك، وال    فإنامصالتك  

ذلك املجوس، وال تلثم، وال    يفعل   فإنامُتدث نفسك، وال تتثاءب، وال تتمط، وال تكفر  

تفرقع  و   ُتتفز، وال  ذراعيك،  تفرتش  وال  قدميك،  عىل  تقع  وال  البعري،  يتفرج  كام  تفرج 

الصالة متكاساًل وال متناعسًا وال   إىلالصالة، وال تقم ذلك كله نقصان من فإن  أصابعك،

النفاق،  فإهنا متثاقاًل   الصالة وهم  فإن    من خالل  إىل  يقوموا  أن  املؤمنني  اهلل سبحانه هنى 

اَلِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن  ﴿:  سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقني َوإَِذا َقاُموا إِىَل الصَّ

 .(1) [ 142]النساء:  َقلِياًل﴾ْذُكُروَن اهللََّ إاِلَّ  النَّاَس َواَل يَ 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق  [ 1898  ]احلديث:  اإلمام  باخلشوع  قال  فعليك  صالتك  يف  كنت  إذا   :

ُهْم يِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعونَ ﴿:  اهلل تعاىل يقولفإن    قبال عىل صالتك،واإل ِذيَن  ]املؤمنون:    ﴾الَّ

2 ] (2). 

الصادق   [ 1899  ]احلديث:  اإلمام  أصحابه:    قال  بعض  صالة  يويص  صليت  إذا 

إليها، ثم ارصف ببرصك إىل موضع   فريضة فصلها لوقتها صالة مودع خياف أن ال يعود 

سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشاملك ألحسنت صالتك، واعلم أنك بني يدي من  

 .(3)يراك وال تراه

حب للرجل املؤمن منكم إذا قام يف  ين أل إقال اإلمام الصادق:    [ 1900  ]احلديث: 

ه بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل  باهلل تعاىل، وال يشغل قل  إىل صالة فريضة أن يقبل بقلبه  

بقبله يف صالته إىل اهلل تعاىل إال أقبل اهلل إليه بوجهه، وأقبل بقلوب املؤمنني إليه باملحبة بعد  
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 .(1)حب اهلل إياه

، فمن  األرضقال اإلمام الصادق: اعلم أن الصالة حجزة اهلل يف    [ 1901  ]احلديث: 

فلينظر نفع صالته  أدرك من  ما  يعلم  أن  الفواحش  كانفإن    أحب  ت صالته حجزته عن 

أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحب يعلم ما له عند اهلل فليعلم ما هلل    فإنامواملنكر  

 .(2) عنده

الصادق:    [ 1902  ]احلديث:  اإلمام  فيهام  قال  يقول  ما  يعلم  ركعتني  صىل  من 

 .(3)انرصف وليس بينه وبني اهلل ذنب

قال اإلمام الصادق: ال َتتمع الرغبة والرهبة يف قلب إال وجبت    [ 1903  ]احلديث: 

ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه عىل    فإنهصليت فأقبل بقلبك عىل اهلل عز وجل  فإذا    له اجلنة،

اهلل عز وجل يف صالته ودعائه إال أقبل اهلل عليه بقلوب املؤمنني إليه وأيده مع مودهتم إياه  

 .(4) باجلنة

الصادق  [ 1904  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  النافلة  وتطويل  الفريضة  ختفيف   :

 .(5) العبادة

لصادق يومًا: ُتسن أن  عن محاد بن عيسى قال: قال ِل اإلمام ا  [ 1905  ]احلديث: 

يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز يف الصالة، فقال: ال عليك قم صل،    : ت، فقل تصل يا محاد

فقمت بني يديه متوجها إىل القبلة فاستفتحت الصالة وركعت وسجدت، فقال: يا محاد،  

ة  ال ُتسن أن تصل، ما أقبح بالرجل أن يأيت عليه ستون سنة أو سبعون سنة فام يقيم صال

 

 .  67ـ ثواب األعامل:  7

 .  236( معاين األخبار:  2)

 .  12/ 266/  3( الكايف:  3)

 . 135/632/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  65/ 324( املحاسن:  5)
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جعلت فداك فعلمني    :تقل! قال محاد: فأصابني يف نفيس الذل ف؟واحدة بحدودها تامة

وقرب    أصابعهالصالة، فقام مستقبل القبلة منتصبًا فأرسل يديه مجيعًا عىل فخذيه قد ضم  

بني قدميه حتى كان بينهام ثالثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه مجيعًا مل حيرفهام  

القبلة بخشو أحد، ثم    ع واستكانة فقال: اهلل أكرب، ثم قرأ احلمد برتتيل، وقل هو اهللعن 

صرب هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال: اهلل أكرب وهو قائم، ثم ركع ومأل كفيه من  

ركبتيه مفرجات، ورد ركبتيه إىل خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة ماء أو  

د ركبتيه إىل خلفه، ونصب عنقه، وغمض عينيه، ثم سبح  دهن مل تزل الستواء ظهره وترد

ثالثًا برتتيل وقال: سمع اهلل ملن محده، ثم كرب وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد،  

قبل ركبتيه فقال: سبحان ريب األعىل وبحمده ثالث مرات، ومل    األرضووضع يديه إىل  

أ ثامنية  عىل  وسجد  منه،  يشء  عىل  بدنه  من  شيئًا  وعيني  يضع  والكفني،  اجلبهة،  عظم: 

  األرضالركبتني، وأنامل إهبامي الرجلني، واألنف، فهذه السبعة فيض، ووضع األنف عىل  

سنة، وهو اإلرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلام استوى جالسًا قال: اهلل أكرب، ثم قعد عىل  

استغفر اهلل ريب  جانبه األيَّس، ووضع ظاهر قدمه اليمنى عىل باطن قدمه اليَّسى، وقال:  

ومل يستعن بيشء من   األوىل وأتوب إليه، ثم كرب وهو جالس وسجد الثانية وقال كام قال يف 

، فصىل  األرضبدنه عىل يشء منه يف ركوع وال سجود، وكان جمنحًا، ومل يضع ذراعيه عىل  

وأصابعك،  ركعتني عىل هذا، ثم قال: يا محاد، هكذا صل، وال تلتفت، وال تعبث بيديك  

 .(1) وال تبزق عن يمينك وال يسارك وال بني يديك

قال اإلمام الصادق: إذا قمت يف الصالة فاعلم أنك بني يدي    [ 1906  ]احلديث: 

 

 . 196/916/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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كنت ال تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صالتك، وال متتخط وال تبزق، وال تنقض  فإن    اهلل،

قومًا قد عذبوا بنقض األصابع والتورك يف الصالة، وإذا رفعت  فإن    أصبعك، وال تورك، 

رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا  

الركعة   يف  ترجع    األوىل كان  حتى  جالسًا  فاستتم  السجود  من  رأسك  فرفعت  والثانية 

وأقعد، فإذا    مفاصلك، أقوم  وقوته  اهلل  بحول  فقل:  كان    فإن  هنضت  هكذا  عل  اإلمام 

 .(1) يفعل

 

 . 1332/ 325/ 2( التهذيب:  1)
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 النية والقيام للصالة ـ ما ورد حول  ثانيا  

املرتبطة   تبني األحكام  التي  املبحث ما ورد من األحاديث  بالركنني  نتناول يف هذا 

 األولني ألفعال الصالة، ومها النية والقيام. 

ُقْل َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط   ﴿أما النية؛ فمن أكثر اآليات رصاحة يف الدعوة إليها قوله تعاىل:  

يَن  َكاَم َبَدَأُكْم   ]األعراف:   َتُعوُدوَن﴾َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

ُر إِالَّ مَ ﴿، وقوله:  [ 29 يَن َوَلْو َكِرَه    ُينِيُب ْن  َوَما َيَتَذكَّ َلُه الدِّ   اْلَكافُِروَن﴾ َفاْدُعوا اهللََّ خُمْلِِصنَي 

َربِّ  ﴿، وقوله:  [ 14-13]غافر:   هللَِِّ  احْلَْمُد  يَن   الدِّ َلُه  خُمْلِِصنَي  َفاْدُعوُه  ُهَو  إِالَّ  إَِلَه  اَل  احْلَيه  ُهَو 

ُأِمُروا﴿ ، وقوله:  [ 65]غافر:    اْلَعاملَنَِي﴾ يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا    َوَما  َلُه الدِّ لَِيْعُبُدوا اهللََّ خُمْلِِصنَي  إاِلَّ 

َكاَة  َوَذلَِك ِديُن  اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ  [5]البينة:  اْلَقيَِّمِة﴾ الصَّ

وكل هذه اآليات الكريمة تقرن العبادة والدعاء باإلخالص والتوجه الصادق هلل،  

 ن من أركان النية. وعدم إرشاك غريه معه، وكل ذلك رك

ومثلها ما ورد يف اقرتان العبادة والدعاء باخلوف والطمع؛ فكالمها من أركان النية،  

َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا  إِنَّ َرمْحََت اهللَِّ  ﴿كام قال تعاىل: 

املُْْحِسننِيَ  ِمَن  َخْوًفا  ﴿[ 56]األعراف:    ﴾ َقِريٌب  ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  املََْضاِجِع  َعِن  ُجُنوهُبُْم  َتَتَجاىَف 

 [ 16]السجدة:   ﴾َوَطَمًعا َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ 

عىل   يدل  وهو  بجميعها،  ال  الصالة،  أفعال  ببعض  مرتبط  ركن  فهو  القيام؛  وأما 

 ة.اخلضوع والعبودية، مثله مثل سائر احلركات املرتبطة بالصال 

ومثلام ورد رفع احلرج يف كل أركان الصالة ورشوطها، هناك أيضا ما يرفع احلرج  

 يف هذين اجلانبني، كام سنرى ذلك يف أحاديث هذا املبحث. 
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 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

    النبي  فسألت  بواسري،  يب  كانت  : ، قالحصني  بن  عمرانعن    [ 1907  ]احلديث: 

 .(1) جنب فعىل  تستطع  ملفإن  فقاعدا،  تستطع  ملفإن  قائام  صل :فقال الصالة، عن

  قاعدا  صىل   ومن  أفضل،   فهو  قائام   صىل   ن م)  : قال رسول اهلل    [ 1908  ]احلديث: 

   .(2) القاعد أجر نصف  فله نائام صىل  ومن القائم، نصف أجر مثل  فله

  قالت:  قاعدا؟ يصل    النبي كان هل :سئلت  ، أهنا عائشة عن  [ 1909  ]احلديث: 

 . (4) جالسا  صالته  أكثر كان  وثقل،  بدن ملا  قالت   رواية: وىف.. (3)الناس حطمه  ما  بعد نعم

أهنا عائشةعن    [ 1910  ]احلديث:    وهو   الركعتني  يف    يصنع   كيف  : سئلت  ، 

 . (5) فركع قام يركع أن  أراد فإذا فيهام،  يقرأ  كان قالت: جالس؟

  جالسا،   فيقرأ   جالسا   يصل   رسول اهلل    كان  : ، قالتعائشةعن    [ 1911  ]احلديث: 

  الثانية   الركعة   يف  ففعل   سجد  ثم   ركع  ثم   قائام،   فقرأهن   قام  آية   أربعني   أو   ثالثني   نحو   بقي  فإذا

 .(6)اضطجع نائمة كنت وإن معي، ُتدث  يقظى   كنتفإن  صالته،  قىض  فإذا ذلك  مثل

  قائام،   طويال   ليال  يصل   رسول اهلل    كان  : ، قالتعائشة عن    [ 1912  ]احلديث: 

  ركع   جالس،  وهو  قرأ  وإذا   قائم،  وهو  وسجد  ركع  قائم،   وهو  قرأ   فإذا  قاعدا، طويال  وليال

 . (7) جالس وهو  وسجد

  أكثر   كان  حتى     اهلل  رسول   قبض   ما   قالت:   ، سلمة  أم عن    [ 1913  ]احلديث: 

 .(8) قل وإن  أدومه   إليه العمل  أحب وكان املكتوبة،  إال  جالسا،   صالته
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  قاعدا،   سبحته   يف  يصل   رسول اهلل    كان  : قالت  ،حفصة   عن   [ 1914  ]احلديث: 

  .(1)منها  أطول  من  أطول تكون حتى ويرتلها  بالسورة يقرأ  وكان

 قاعدا  الرجل  صالة  :قال رسول اهلل    :قال   ، عمرو  ابنعن    [ 1915  ]احلديث: 

  عبد  يا   لك  ما   :فقال   رأيس،  عىل   يدي  فوضعت،  جالسا   يصل   فوجدته  فأتيته  ، الصالة  نصف

  قاعدا،  تصل  وأنت  ، الصالة نصف  عىل  قاعدا  الرجل صالة  : قلت  أنك حدثت   قلت: اهلل؟

 .(2)كأحدكم لست  ولكني أجل، قال: 

  عمودا  اختذ  أسن،  ملا    اهلل  رسول  أن  ، حمصن بنت  قيس أم عن   [ 1916  ]احلديث: 

 .(3) عليه يعتمد مصاله  يف

  فقال:  قدميه،   بني   صف   قد   يصل   رجال   رأى   ، أنه مسعود  ابن عن    [ 1917  ]احلديث: 

 .(4)أفضل كان بينهام راوحت لو السنة،  خالفت 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل    [ 1918  ]احلديث:  رسول  قائاًم،قال  يصل  املريض  صىل  فإن    :  يستطع  مل 

مل  فإن    مل يستطع صىل عىل جنبه األيَّس،فإن    مل يستطع صىل عىل جنبه األيمن،فإن    جالسًا،

من  يستطع   أخفض  سجوده  وجعل  القبلة،  نحو  وجهه  وجعل  إيامء،  وأومأ  استلقى 

 .(5)ركوعه

عىل رجل من األنصار وقد    دخل رسول اهلل  قال اإلمام عل:    [ 1919  ]احلديث: 

 

 . 223/ 3(، والنسائي 373(، والرتمذي )733( مسلم )1)
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فقال: إن استطعتم أن َتلسوه فأجلسوه،    ؟ شبكته الريح فقال: يا رسول اهلل، كيف أصل 

السجود أخفض من الركوع،    أسه إيامء، وجيعل القبلة، ومروه فليومئ بر  إىل وإال فوجهوه  

 .(1)وإن كان ال يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه

: إذا مل يستطع الرجل أن يصل قائاًم فليصل  قال رسول اهلل    [ 1920  ]احلديث: 

 .(2)مل يستطع جالسًا فليصل مستلقيًا، ناصبًا رجليه بحيال القبلة يومئ إيامءفإن   جالسًا،

 . (3) من مل يقم صلبه فال صالة له  :قال رسول اهلل   [ 1921  ]احلديث: 

يقوم عىل أطراف أصابع   كان رسول اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 1922  ]احلديث: 

 .(4)[ 2-1]طه:  لَِتْشَقى﴾َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن  طه ﴿: رجليه فأنزل اهلل سبحانه

بعدما عظم أو بعدما ثقل    : إن رسول اهلل  اإلمام الصادققال    [ 1923  ]احلديث: 

َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن    طه ﴿:  كان يصل وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل اهلل تعاىل

 .(5)فوضعها  [ 2- 1]طه:  لَِتْشَقى﴾

 : اإلمام عل ما ورد عن  

اإلمام عل:    [ 1924  ]احلديث:  تسري فصل  قال  السفينة وكانت  ركبت  وأنت  إذا 

 .(6)جالس، وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم

 . (7) ال َتاوز بطرفك يف الصالة موضع سجودكقال اإلمام عل:    [ 1925  ]احلديث: 

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

  )اإلمام السجاد( بن أيب محزة، قال: رأيت عل بن احلسني  اعن    [ 1926  ]احلديث: 

 

 .  236/1038/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  316/ 68/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  2)
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 .  80( قرب االسناد:  5)
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اليمنى،   القيام حتى جعل يتوكأ مرة عىل رجله  الليل وهو يصل فأطال  يف فناء الكعبة يف 

 .(1)ومرة عىل رجله اليَّسى

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

: ال قران بني صومني، وال قران بني صالتني،  اإلمام الباقرقال    [ 1927  ]احلديث: 

 .(2)وال قران بني فريضة ونافلة

الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ ِقَياًما  ﴿:  يف قول اهلل عز وجل م الباقر  قال اإلما   [ 1928  ]احلديث: 

ُجنُوهِبِمْ  َوَعىَل  عمران:    ﴾َوُقُعوًدا  يصل  [ 191]آل  املريض  وقعودًا:  قائاًم،  يصل  الصحيح   :

 .(3)جالسًا، وعىل جنوهبم الذي يكون أضعف من املريض الذي يصل جالساً 

 . (4) إيامء: املريض يومئ  الباقراإلمام  قال   [ 1929  ]احلديث: 

الصالة إال اكتنفه بعدد من    إىلما من عبٍد يقوم  قال اإلمام الباقر:    [ 1930  ]احلديث: 

 . (5) خالفه من املالئكة يصلون خلفه ويدعون اهلل له حتى يفرغ من صالته

قال:  ف  [ 2]الكوثر:    َواْنَحْر﴾َفَصلِّ لَِربَِّك  ﴿سئل اإلمام الباقر عن    [ 1931  ]احلديث: 

يصنع ذلك املجوس، وال    فإنامال تكفر  .. والنحر االعتدال يف القيام أن يقيم صلبه ونحره

 . (6) تلثم، وال ُتتفز، وال تقع عىل قدميك، وال تفرتش ذراعيك

صليها  أفقال: ما  ؟: أتصل النوافل وأنت قاعدقيل لإلمام الباقر  [ 1932  ]احلديث: 

 .(7)هذا السنإال وأنا قاعد منذ محلت هذا اللحم وبلغت 

إنا نتحدث نقول: من صىل وهو جالس من  قيل لإلمام الباقر:    [ 1933  ]احلديث: 

 

 .  10/ 422/  2( الكايف:  1)
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فقال: ليس هو هكذا، هي تامة    غري علة كانت صالته ركعتني بركعة وسجدتني بسجدة،

 .(1)لكم

أراد  فإذا    الرجل يصل وهو قاعد فيقرأ السورةقيل لإلمام الباقر:    [ 1934  ]احلديث: 

 .(2)فركع بآخرها، قال: صالته صالة القائمأن خيتمها قام 

  إذا صىّل جالسًا تربع )اإلمام السجاد(  : كان أيب  قال اإلمام الباقر   [ 1935  ]احلديث: 

 .(3) ركع ثنى رجليهفإذا 

الباقر  [ 1936  ]احلديث:  اإلمام  تقلب  قال  فال  بوجهك  القبلة  استقبلت  إذا   :

حذاء..  وجهك وليكن  السامء  إىل  ترفعه  وال  ببرصك  موضع    واخشع  يف  وجهك 

 .(4)سجودك

الباقر:    [ 1937  ]احلديث:  لإلمام  فريضةقيل  صالة  يف  أيّن  نسيت  أنوُّيا    إيّن  وأنا 

قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثّم دخلك الشك فأنت    التيتطوعًا، فقال: هي  

يف الفريضة، وإن كنت دخلت يف نافلة فنويتها فريضة فأنت يف النافلة، وإن كنت دخلت يف  

 .(5)فريضة ثّم ذكرت نافلة كانت عليك، فامض يف الفريضة

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

يف الصالة املكتوبة فسها فظّن  رجل قام  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1938  ]احلديث: 

 .(6)هي عىل ما افتتح الصالة عليه ، فقال: أهّنا نافلة أو قام يف النافلة فظّن أهّنا مكتوبة

رجل قام يف صالة فريضة فصىّل ركعة  سئل اإلمام الصادق عن   [ 1939  ]احلديث: 
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نافلة أهّنا  ينوي  هي    ؟وهو  وهلا   التي فقال:  فيها  الفريضة    .. قمت  تنوي  وأنت  قمت  إذا 

فدخلك الشّك بعد فأنت يف الفريضة عىل الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي  

ابتدأ يف    التي نافلة ثّم إّنك تنوُّيا بعد فريضة فأنت يف النافلة، وإّنام حيسب للعبد من صالته  

 .(1)أّول صالته

عن    [ 1940  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  أن  سئل  يريد  ركعات    ثامينيصّل  الرجل 

  ال، إالّ أن يصّليها متّعمداً   ، فقال:فيصّل عرش ركعات وحيتسب بالركعتني من صالة عليه

 .(2)مل ينو ذلك فالفإن 

،  يستطع القيام والسجود  املريض إذا مل سئل اإلمام الصادق عن   [ 1941  ]احلديث: 

 .(3)أحب إِل  األرضمي برأسه إيامء، وأن يضع جبهته عىل وي  فقال:

عن الوليد بن صبيح قال: محمت باملدينة يومًا يف شهر رمضان    [ 1942  ]احلديث: 

 .(4)وقال: افطر، وصل وأنت قاعد ، فبعث إِل اإلمام الصادق بقصعة فيها خل وزيت

الصادق عن    [ 1943  ]احلديث:  اإلمام  اجللوسسئل  يستطيع  ال  فقا املريض    ل: ، 

جيزي عنه، ولن يكلفه اهلل ما   فإنهفليصل وهو مضطجع، وليضع عىل جبهته شيئًا إذا سجد 

 .(5)ال طاقة له به

الرجل يكون يف عينيه املاء فينتزع املاء  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1944 ]احلديث: 

فيمتنع من   أكثر،  أو  أقل  أو  يومًا  أربعني  الكثرية:  األيام  فيستلقي عىل ظهره  الصالة  منها 

وليس يشء مما حرم اهلل إال وقد أحله ملن اضطر    فقال: ال بأس بذلك،  ؟األيام وهو عىل حاله
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 .(1)إليه

اإلمام    [ 1945  ]احلديث:  املريضسئل  عن  شيئًا    ،الصادق  املرأة  له  متسك  هل 

فقال: ال، إال أن يكون مضطرًا ليس عنده غريها، وليس يشء مما حرم اهلل إال    ؟فيسجد عليه

 .(2) ه ملن اضطر إليهوقد أحل 

الرجل يمد إحدى رجليه بني يديه وهو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1946  ]احلديث: 

 . (3) ال بأس، وال أراه إال يف املعتل واملريض  ، فقال:جالس

: املريض إذا مل يقدر أن يصل قاعدًا، كيف  قال اإلمام الصادق  [ 1947  ]احلديث: 

أن  إما  صىل،  إيامًء،    قدر  فيومي  جانبه  يوجه  عىل  وينام  حلده،  يف  الرجل  يوجه  كام  يوجه 

بالصالة،  يومي  ثم  ما قدر  فإن    األيمن،  األيمن، فكيف  ينام عىل جنبه  أن  يقدر  له    فإنهمل 

 .(4) إيامءمي بالصالة و جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم ي

رجل شيخ ال يستطيع القيام إىل اخلالء وال  قيل لإلمام الصادق:    [ 1948  ]احلديث: 

  ، وإن كان له من يرفع اخلمرة فليسجد، إيامءيمكنه الركوع والسجود، فقال: ليومئ برأسه  

 .(5)إيامءمل يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة فإن 

أن أقدح عيني، فقال ِل: افعل،    أريد إين  قيل لإلمام الصادق:    [ 1949  ]احلديث: 

 .(6) عمون أنه يلقى عىل قفاه كذا وكذا يومًا ال يصل قاعدًا، قال: افعلإهنم يز قيل: ف

مل يقدر عىل ذلك  فإن    قال اإلمام الصادق: يصل املريض قائاًم،  [ 1950  ]احلديث: 

ثم يقرأ،فإن    صىل جالسًا، الركوع  فإذا    مل يقدر أن يصل جالسًا صىل مستلقيًا، يكرب  أراد 
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فإذا    فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، سبح  فإذا    غمض عينيه، ثم سبح، 

سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من  فإذا    أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح،

 .(1) السجود، ثم يتشهد وينرصف

املريض ال يستطيع اجللوس أيصل وهو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1951  ]احلديث: 

 .(2) نعم، مل يكلفه اهلل إال طاقته ال:فق ؟ويضع عىل جبهته شيئاً  ، مضطجع

الصادق عن الصالة قاعدًا أو متوكئًا عىل عصا أو  سئل اإلمام    [ 1952  ]احلديث: 

 .(3) فقال: ال، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد ؟حائط

الصادق عن رجل يكسل أو يضعف فيصل التطوع  سئل اإلمام    [ 1953  ]احلديث: 

 .(4)يضعف ركعتني بركعة  ، فقال:جالساً 

قال اإلمام الصادق: إذا صىل الرجل جالسًا وهو يستطيع القيام    [ 1954  ]احلديث: 

 .(5)فليضعف

الصادق:    [ 1955  ]احلديث:  لإلمام  صاحبه،  قيل  فيه  يفطر  الذي  املرض  حد  ما 

َنْفِسِه  ﴿  فقال:   ؟واملرض الذي يدع صاحبه الصالة ْنَساُن َعىَل  اإْلِ ،  [ 14مة:  ]القيا   َبِصرَية﴾ َبِل 

 .(6)ذلك إليه هو أعلم بنفسه

اإلمام    [ 1956  ]احلديث:  الصائم  سئل  فيه  يفطر  الذي  املرض  حد  عن  الصادق 

فقال:   قيام،  الصالة من  َنْفِسِه  ﴿ويدع  َعىَل  ْنَساُن  اإْلِ بام  [ 14]القيامة:    َبِصرَية﴾َبِل  أعلم  ، هو 

 .(7) يطيقه
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فقال:    ؟املريض الذي يصل قاعداً الصادق ما حد  سئل اإلمام    [ 1957  ]احلديث: 

 .( 1)إن الرجل ليوعك وحيرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم

اإلمام    [ 1958  ]احلديث:  فيأتيه  سئل  برصه  يذهب  واملرأة  الرجل  عن  الصادق 

فرخص يف ذلك،    ؟األطباء فيقولون: نداويك شهرًا أو أربعني ليلة، مستلقيًا كذلك يصل 

 .(2) [ 173]البقرة:  ﴾ َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ ﴿وقال: 

قد اشتد عل القيام يف الصالة، فقال: إذا  قيل لإلمام الصادق:    [ 1959  ]احلديث: 

بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما  فإذا    أردت أن تدرك صالة القائم فاقرأ وأنت جالس، 

 .(3) ي واركع واسجد فذاك صالة القائمبق

: ال متسك بخمرك وأنت تصل، وال تستند  اإلمام الصادققال    [ 1960  ]احلديث: 

 .(4)إىل جدار وأنت تصل إال أن تكون مريضاً 

اإلمام    [ 1961  ]احلديث:  يمينًا  سئل  احلائط  عىل  الصالة  يف  التكاءة  عن  الصادق 

 .(5)فقال: ال بأس ؟وشامالً 

ًا عىل عصا أو عىل  ئيصل متوك  الرجل سئل اإلمام الصادق عن    [ 1962  ]احلديث: 

 .(6)حائط، قال: ال بأس بالتوكأ عىل عصا واالتكاء عىل احلائط

الرجل يمد إحدى رجليه بني يديه وهو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 1963  ]احلديث: 

 .(7)ريضوال أراه إال قال يف املعتل وامل  .. قال الراوي:ال بأس  ، فقال:جالس

أيصل الرجل وهو جالس مرتبع ومبسوط  قيل لإلمام الصادق:    [ 1964  ]احلديث: 
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 .(1) فقال: ال بأس بذلك  ؟ الرجلني

اإلمام الصادق يف الصالة يف املحمل: صل مرتبعًا وممدود  قال    [ 1965  ]احلديث: 

 .(2) الرجلني، وكيف أمكنك

اإلمام    [ 1966  ]احلديث:  صالة  سئل  عليه  وجبت  رجل  عن  قعود الصادق    من 

  ، يقعد ويفتتح الصالة وهو قاعد  ، فقال: فنيس حتى قام وافتتح الصالة وهو قائم، ثم ذكر

أن   فعليه  قاعد،  افتتح الصالة وهو  قيام فنيس حتى  الصالة من  إن وجبت عليه  وكذلك 

 .(3) يقطع صالته ويقوم فيفتتح الصالة وهو قائم، وال يقتدي بافتتاحه وهو قاعد

الصادق عن    [ 1967  ]احلديث:  السفينةسئل اإلمام  أمكنه    ؟الصالة يف  فقال: إن 

 .(4)القيام فليصل قائاًم، وإال فليقعد ثم يصل 

عن    [ 1968  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  كانت  سئل  إن  فقال:  السفينة  يف  الصالة 

 .(5)تتحرك فصل قائاًم، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعداً   حمملة ثقيلة إذا قمت فيها مل

الصادق عن    [ 1969  ]احلديث:  اإلمام  وهو جيد  سئل  السفينة  يف  الفريضة  صالة 

خيرج إليها غري أنه خياف السبع أو الصوص، ويكون معه قوم ال جيتمع رأُّيم عىل    األرض

استطاع أن يصل  إذا  فقال:    ؟قاعدًا أو قائامً   إيامء يضع وجهه إذا صىل أو يومئ    اخلروج وال 

  )اإلمام الباقر( أيب  فإن    ال عليه أن ال خيرج،..  السًا،قائاًم فهو أفضل وإن مل يستطيع صىل ج

 .(6)فقال: أترغب عن صالة نوح ، ل مثل هذه املسألةئس

 .(7): الصالة يف السفينة إيامءقال اإلمام الصادق  [ 1970  ]احلديث: 

 

الفقيه:    1) حيْضه  ال  من  التهذيب:  1050/ 238/  1(   ،2  /
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الصادق عن الصالة يف الفرات وما هو أضعف منه  سئل اإلمام  [ 1971  ]احلديث: 

 .(1)فقال: إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن ؟السفينةمن األهنار يف 

اإلمام    [ 1972  ]احلديث:  السفينةسئل  يف  الصالة  عن  فقال: الصادق  تستقبل    ، 

مل تستطع فجالسًا جيمع الصالة فيها  فإن    القبلة بوجهك ثم تصل كيف دارت، تصل قائاًم، 

 .(2) إن أراد، ويصل عىل القري والفقر ويسجد عليه

الصادق:    [ 1973  ]احلديث:  فأمسينا ومل  قيل لإلمام  ابتلينا وكنا يف سفينة  ربام  إنا 

يف   نطمع  دمنا  ما  يومنا  نصل  ليس  السفينة:  أصحاب  فقال  فيه،  نخرج  مكان  عىل  نقدر 

كان يقول: تلك صالة نوح: أما ترَض أن تصل صالة    )اإلمام الباقر(اخلروج، فقال: إن أيب  

  قيل: نوحًا صىل يف السفينة،  فإن    ضيقن صدرك،بىل جعلت فداك فقال: ال ي  قيل: ! ف؟نوح

قاعداً  أو  فقال: قائاًم  قائاًم،    ،  القبلة    قيل: بل  قال: ُتر  السفينة،  فدارت  استقبلت  ربام  فإين 

 .(3) بجهدك

كان أهل العراق يسألون أيب عن الصالة يف  قال اإلمام الصادق:    [ 1974  ]احلديث: 

مل  فإن   مل تقدروا فصلوا قياماً ؛ فإن اجلدد فافعلوا إىلالسفينة فيقول: إن استطعتم أن خترجوا 

 .(4)تقدروا فصلوا قعودًا وُتروا القبلة

عن صفوان اجلامل قال: شهدت اإلمام الصادق واستقبل القبلة    [ 1975  ]احلديث: 

م ال تؤيسني من روحك، وال تقنطني من رمحتك، وال تؤمني مكرك  قبل التكبري وقال: الله

 .(5) ال يأمن مكر اهلل إال القوم اخلارسون فإنه
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قدم  أ الصالة فقل: اللهم إين    إىلقال اإلمام الصادق: إذا قمت    [ 1976  ]احلديث: 

حممدًا   الدنيا    إليك  يف  عندك  وجيهًا  به  فاجعلني  إليك  به  وأتوجه  حاجتي  يدي  بني 

واألخرة ومن املقربني، واجعل صاليت به مقبولًة، وذنبي به مغفورًا، ودعائي به مستجابًا،  

 . (1) إنك أنت الغفور الرحيم

عن محاد بن عيسى، عن اإلمام الصادق أنه ملا صىل قام مستقبل   [ 1977 ]احلديث: 

 فأرسل يديه مجيعًا عىل فخذيه قد ضم أصابعه، وقرب بني قدميه حتى كان  القبلة منتصباً 

 .(2)بينهام ثالثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه مجيعًا مل حيرفهام عن القبلة

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 1978  ]احلديث:  القعود وال  سئل اإلمام  الذي ال يستطيع  املريض 

وجهه ويضع عىل جبينه ويكرب    إىل يرفع مروحة    ، فقال: يصل وهو مضطجعااليامء، كيف  

 .(3)هو

الرجل يصل النافلة قاعدًا وليست به  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1979  ]احلديث: 

 .(4)علة يف سفر أو حْض، فقال: ال بأس به

املريض إذا كان ال يستطيع القيام، كيف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1980  ]احلديث: 

فيصل  وحيسب  قال: ،  جالس،  وهو  النافلة  الفريضة    يصل  وأما  بركعة،  ركعتني  كل 

 .(5)فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس، إذا كان ال يستطيع القيام

رجل صىل نافلة وهو جالس من غري  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1981  ]احلديث: 

 

 . 1149/ 287/ 2( التهذيب:  1)

 . 196/916/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  97السناد: ( قرب ا 3)

 .  238/1047/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  294/ 171( مسائل عل بن جعفر:  5)
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 .(1)ركعتني بركعة ، فقال:علة، كيف ُتسب صالته

رجل نزع املاء من عينيه، أو يشتكي عينه  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1982  ]احلديث: 

يومي    فقال:  ؟ويشق عليه السجود، هل جيزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصل وهو مضطجع

 .(2)وهو قاعد

السفينة مل يقدر صاحبها عىل القيام يصل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1983  ]احلديث: 

 .(3)قوم وإن حنى ظهرهي  ، فقال: فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد

الرجل هل يصلح له أن يصل يف السفينة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 1984  ]احلديث: 

 .(4) نعم ال بأس فقال: ؟الفريضة وهو يقدر عىل اجلدد 

 

 .  96( قرب االسناد:  1)

 .  97( قرب اإلسناد:  2)

 .  906/ 298/ 3( التهذيب:  3)

 .  98( قرب االسناد:  4)
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 التكبري واالفتتاح  ـ ما ورد حول ثالثا  

تبني   التي  املبحث ما ورد من األحاديث  أفعال  نتناول يف هذا  بفعلني من  املرتبطة 

الصالة، أحدمها، وهو التكبري، متفق عىل وجوبه، والثاين، وهو االفتتاح، وهو متفق عىل  

 سنيته واستحبابه. 

؛ فقد ورد  يف اآليات الكثرية التي ُتث عىل تكبري اهلل وقد وردت اإلشارة إىل هذا  

يف أوائل ما نزل من القرآن الكريم، فقد ورد يف سورة املدثر، وهي من     التكبرياحلث عىل 

ْ ﴿أوائل سور القرآن الكريم، قوله تعاىل:   مر باإلنذار، وقد قرهنا باأل،  [ 3]املدثر:    ﴾ َوَربََّك َفَكربِّ

ُر ُقْم َفَأْنِذرْ  َيا ﴿ فقال:  ثِّ َا املُْدَّ أنه ال يمكن أن يقوى أحد أو   ، ليبني من خالهلا [ 2، 1]املدثر:  ﴾َأُّيه

اهلل   اجلليلة معرفة عظم  املعرفة  أن يكون مزودا هبذه  ربه، من دون  إىل  الدعوة  يصدق يف 

 وكربه، حتى يصغر أمامه كل يشء. 

ُه َتْكبرًِيا﴿قوله تعاىل:  اإلرساء  وهكذا ورد يف سورة   ْ بعد آيات    [ 111]اإلرساء:    ﴾َوَكربِّ

مع تلك القلوب القاسية التي كانت    تي عاناها رسول اهلل  كثرية تبني املعاناة العظيمة ال 

َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض َينُْبوًعا َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل  ﴿ختاطبه بقوله:  

اَمَء   السَّ ُتْسِقَط  َأْو  َتْفِجرًيا  ِخاَلهَلَا  اأْلهَْنَاَر  َر  َفُتَفجِّ بِا َوِعنٍَب  َتْأيِتَ  َأْو  َعَلْينَا كَِسًفا  َزَعْمَت    هلل َكاَم 

 َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّ 
ِ
اَمء َل  َواملاََْلئَِكِة َقبِياًل َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى يِف السَّ ى ُتنَزِّ

 [ 93 -  90]اإلرساء:  ﴾َعَلْينَا كَِتاًبا َنْقَرُؤهُ 

الق  يقرن  مع وصف  وهكذا  والعلو  بالكرب  نفسه  تعاىل  اهلل  بني وصف  الكريم  رآن 

ُهَو احْلَقه َوَأنَّ    هلل َذلَِك بَِأنَّ ا﴿األصنام التي تعبد من دون اهلل بالضعف واهلوان، قال تعاىل:  

ُه إَِذا  ﴿:  قال، و [ 62]احلج:    ﴾ ُهَو اْلَعِله اْلَكبرِيُ   هلل َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباطُِل َوَأنَّ ا َذلُِكْم بَِأنَّ
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ْك بِِه ُتْؤِمنُوا َفاحْلُْكُم  هللُدِعَي ا  [12]غافر:  ﴾ اْلَعِلِّ اْلَكبِريِ  هلل َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوإِْن ُيرْشَ

وقد كان من حكمة اهلل تعاىل أن تكون الصيغة الدالة عىل كرب اهلل وجالله وعظمته،  

فضول، وذلك حتى يدخل كل يشء ما يعقل  عىل وزن أفعل التفضيل من غري ُتديد للم

بل قد ورد عن اإلمام الصادق النهي عن ُتديد أي يشء للداللة عىل أكربية    ، وما ال يعقل 

اهلل أكرب؟   ءيش : أي  اهلل عليه، ألن يف ذلك ُتديدا وتقييدا، فقد روي أنه قال لبعض أصحابه

ل: فام هو؟ فقال:  ي فق  فيكون أكرب منه؟  ءيش فقال: فكان ثم    ،ء يش: اهلل أكرب من كل  فقال

 (1) ( اهلل أكرب من أن يوصف)

: حددته، فقال الرجل:  له فقال    يشء،من كل    وروي أن رجال قال أمامه: اهلل أكرب 

 (2) ( اهلل أكرب من أن يوصف)وكيف أقول؟ فقال:  

 املعارج  ولذلك كان التكبري الصادق املبني عىل املعرفة اإلهلية، واملؤدي إليها من أكرب 

  التي تعرج بقلب صاحبها إىل اهلل، كام روي يف احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل  

، إذ قال رجٌل من القوم: اهلل أكرب كبريا، واحلمد  بينام نحن نصل مع رسول اهلل    أنه قال: 

القائل كذا وكذا؟(، فقال    )من:  هلل كثريا، وسبحان اهلل بكرة وأصيال، فقال رسول اهلل  

 ( 3)  : أنا يا رسول اهلل، قال: )عجبت هلا، فتحت هلا أبواب السامء(رجٌل 

بناء عىل هذا قبلنا كل األحاديث الواردة يف هذا الباب، باعتبارها صيغا خمتلفة يدخل  

 هبا املؤمن إىل الصالة، مع مراعاة املراتب التي ذكرناها. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  يديه   رفع  الصالة  إىل   قام  إذا    النبي  كانقال:    ، عمر  ابنعن    [ 1985  ]احلديث: 

 

 .  11( معانى االخبار ص 1)

 .  241( املحاسن ص 2)

 ( 601( مسلم )3)
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  من   رأسه  رفع  وإذا  ذلك،   مثل  فعل   يركع  أن  أراد  فإذا  يكرب  ثم   منكبيه  حذو  يكونا   حتى

 .(1)السجود من رأسه  يرفع حتى  يفعله وال  ذلك،  مثل   فعل الركوع 

 .(2)صالته تنقيض  حتى الركوع قبل يكربها  تكبرية كل  يف  ويرفعهام :ويف رواية 

  رسول   صالة  لكم   أصل   أال   يوما:   مسعود   ابن  لنا   قال   ، علقمةعن    [ 1986  ]احلديث: 

 .(3)واحدة مرة  إال  يديه   يرفع  ومل فصىل   اهلل

  الصالة،   افتتح  حني    النبي  رأيتقال:    ،حجر  بن  وائلعن    [ 1987  ]احلديث: 

  افتتاح   يف   صدورهم   إىل   أيدُّيم   يرفعون   فرأيتهم   بعد،   املدينة   أتيت   ثم   أذنيه،   حيال   يديه   رفع

  (4)وأكسية برانس  وعليهم الصالة،

  يف   ثياهبم  يف  أيدُّيم  يرفعون  أصحابه  فرأيت  الشتاء،  يف    النبي  أتيت  رواية:  ويف

  (5)الصالة

  يديه  رفع كرب  إذا كان   اهلل  رسول أن  ،احلويرث  بن مالك عن   [ 1988  ]احلديث: 

  مثل   فعل   محده،  ملن   اهلل  سمع  فقال:  الركوع  من   رأسه  رفع  وإذا  أذنيه،  هبام  حياذي  حتى

 .(6)ذلك

  التكبري  عن  مالك  بن  أنس  سئل قال:    ،األصم  بن  الرمحن  عبدعن    [ 1989  ]احلديث: 

  من   قام   وإذا   السجود،   من  رأسه  رفع  وإذا  سجد،  وإذا   ركع،  إذا   يكرب  : فقال  الصالة،   يف

  سكت،   ثم  وعمر،   بكر   وأيب    النبي   عن  قال:  هذا   ُتفظ  عمن   . حطيم  له   فقال   الركعتني 

   .(7) وعثامن قال: وعثامن؟ حطيم:  فقال

 

 ( 390(، ومسلم )735البخاري )( 1)

 ( 722( أبو داود )2)

 ( 748( أبو داود )3)

 ( 728( أبو داود )4)

 ( 729( أبو داود )5)

البخاري  6)  )727( ومسلم   ،391( داود  وأبو  والنسائي 745(،   )

2 /182  . 

 .  3/2( النسائي 7)
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  كلام   الصالة  يف  يكرب     اهلل  رسول   كان  قال:   احلسني  بن  عل عن    [ 1990  ]احلديث: 

 .(1) تعاىل اهلل  لقي حتى  صالته تلك  تزل  فلم ورفع،  خفض

  خلف  الصف  يف  ونحن  رجل  جاء  : ، قالأوىف  أيب  بن  اهلل   عبد عن    [ 1991  ]احلديث: 

  املسلمون   فرفع   وأصيال   بكرة  اهلل   وسبحان  كبريا،   أكرب   اهلل   فقال:   الصف،   يف   فدخل     النبي 

  انرصف  فلام  ،  النبي  صوت  فوق  صوته  يرفع  الذي  من  الرجل   واستنكروا  وسهم،ؤر

  يصعد  كالمك رأيت لقد واهلل فقال: ذا، هو :فقيل الصوت؟ العاِل هذا من :قال   النبي

 .(2)فيه فدخل  باب  فتح حتى السامء يف

  ،   اهلل   رسول   استفتاح  فيه  كتاب   إِل   وقع   قال:   ،رافععن أيب    [ 1992  ]احلديث: 

  من  أنا   وما   حنيفا   واألرض  السموات   فطر   للذي  يوجه  وجهت   إين  قال:  كرب  إذا  كان

  أمرت   وبذلك  له   رشيك   ال   العاملني،   رب   هلل   وممايت   وحمياي  ونسكي   صاليت   إن   املرشكني، 

  عبدك   وأنا   ريب  أنت   وبحمدك،  سبحانك  أنت  إال  إله   ال   املالك  أنت   اللهم   املسلمني،   من  وأنا 

  الذنوب   يغفر   ال   فإنه  مجيعا،   ذنويب   ِل   فاغفر   بذنبي،  واعرتفت  نفيس،   ظلمت   لك   رشيك   ال

  ستغفرك أ  إليك،  إال  منك  ملجأ  وال  منجا   ال  يديك  يف  واخلري  وسعديك  لبيك  أنت،  إال

 .(3)يقرأ  ثم اليك،  وأتوب

  اهلل   بسم   أتقرأ:   الوراق:   مطر   سألت   : ، قالالصائغ  إبراهيمعن    [ 1993  ]احلديث: 

  فقال: ،  تفتحها   سورة  كل  وىف  ركعة،  كل  يف   الرجيم  الشيطان  من  وتتعوذ  الرحيم،   الرمحن

  قال:     النبي  عن   جندب  بن  وسمرة   حصني   بن  عمران   عن  سريين  ابن  عن   قتادة  أخربين 

 .(4) الركعتني يف  اجللوس  من هنض  وإذا  الصالة،  افتتح إذا نفسه  يف يفعل  السكتتان،  مها 

 

 . 1/87( مالك 1)

 . 4/355( أمحد 2)

 ( 928)  314/ 1( الطرباين يف الكبري 3)

 (  6994)  245  -244/ 7( الطرباين 4)
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ل: يا  ي فق،  سكت قبل أن يقرأ،  إذا كرب يف الصالة   كان النبي    [ 1994  ]احلديث: 

أقول: اللهم    :قال   ؟ رسول اهلل بأيب أنت وأمي أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ما تقول

اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ،  نقني من خطاياي كام ينقى الثوب األبيض من الدنس

 . (1)  اللهم باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب، واملاء والربد

إذ قال رجل يف    : بينام نحن نصل مع النبي  ، قالابن عمرعن    [ 1995  ]احلديث: 

: من القائل  فقال  ،  وسبحان اهلل بكرة وأصيال،  واحلمد هلل كثريا،  القوم: اهلل أكرب كبريا

فتحت هلا أبواب  ،  قال: عجبت هلا ،  قال رجل من القوم: أنا يا رسول اهلل   ؟كلمة كذا وكذا

 . (2) قال ابن عمر: فام تركتهن منذ سمعته يقول ذلك، السامء

قالأنسعن    [ 1996  ]احلديث:  النبي  ،  إذ جاء رجل وقد حفزه    : كان  يصل 

قال: أيكم  ،  فلام قىض صالته،  اهلل أكرب احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه،  فقال: اهلل أكرب،  النفس

،  فقال الرجل: أنا يا رسول اهلل قلتها ،  فقال: إنه مل يقل بأسا ،  وأرم القوم   ؟املتكلم بالكلامت

 . (3)ا يبتدروهنا أُّيم يرفعها فقال: لقد رأيت اثني عرش ملك

اهلل  ، يصل فقال: اهلل أكرب جبري بن مطعم: أنه رأى النبي عن    [ 1997  ]احلديث: 

وسبحان اهلل بكرة وأصيال  ، واحلمد هلل كثريا ثالثا ، اهلل أكرب كبريا، اهلل أكرب كبريا ، أكرب كبريا

   .(4)أعوذ باهلل من الشيطان من نفخه ونفثه ومهزه، ثالثا 

  إذا استفتح الصالة كرب ثم قال:   كان النبي    :، قالجابر  عن  [ 1998  ]احلديث: 

له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني   إن صاليت وحمياي العاملني ال رشيك  ،  وممايت هلل رب 

 

(، والنسائي 781(، وأبو داود )598(، ومسلم )744( البخاري )1)

  (.51ـ  50/ 1)

 (. 125/ 2(، والنسائي )3592(، والرتمذي )601( مسلم )2)

 (.  133ـ  132/  2(، والنسائي )763(، وأبو داود )600( مسلم )3)

 (  85/ 4(، وأمحد )764( أبو داود ) 4)
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أنت إال  ألحسنها  ُّيدي  ال  األخالق  األعامل وأحسن  اهدين ألحسن  وقني يسء  ،  اللهم 

 .(1)سيئها إال أنتاألعامل ويسء األخالق ال يقي 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل  عن    [ 1999  ]احلديث:  رسول  كان  قال:  عل  بن  صالة    حمّمد  الناس  أتّم 

 .(2)وأوجزهم، كان إذا دخل يف صالته قال: اهلل أكرب، بسم اهلل الرمحن الرحيم

لكّل يشء وجه ووجه دينكم الصالة، ولكّل    : قال رسول اهلل    [ 2000  ]احلديث: 

 .(3)يشء أنف وأنف الصالة التكبري

عليك برفع يديك يف    : يويص بعض أصحابه  قال رسول اهلل   [ 2001  ]احلديث: 

 .(4)صالتك وتقليبهام

  رسول اهلل عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صّليت خلف  [ 2002  ]احلديث: 

 .(5)فكرّب حني افتتح الصالة ورفع يديه حني أراد الركوع وبعد الركوع

عل:    [ 2003  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  نزلت  اهلل  ملّا  لَِربَِّك  ﴿:  رسول  َفَصلِّ 

يا    [ 2]الكوثر:    َواْنَحْر﴾ إهّنا    فقال:  ؟أمر هبا ريّب   التي، ما هذه النحرية  جربيل قال:  يا حمّمد، 

 .(6) ليست نحرية ولكنّها رفع األيدي يف الصالة

مّر برجل يصّل وقد رفع يديه    رسول اهلل  عن اإلمام عل أّن    [ 2004  ]احلديث: 

 . (7) فوق رأسه فقال: ما ِل أرى قومًا يرفعون أيدُّيم فوق رؤوسهم كأهّنا آذان خيل ُشمس

 

 (  129/ 2( النسائي )1)

 . 200/921/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

   16/   270: 3( الكايف:  3)

 . 33/ 79/  8( الكايف:  4)

 .  394/  1( أماِل الطويس:  5)
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روي    قيل:  ،فقال: سبع  ،سألت اإلمام الرضا عن تكبرية االفتتاح  [ 2005  ]احلديث: 

كان يكرّب واحدة جيهر هبا،    رسول اهلل  أّنه كان يكرّب واحدة، فقال: إّن    رسول اهلل  عن  

 .(1)ويَّّس ستاً 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

عل قال    [ 2006  ]احلديث:  والليلة  اإلمام  اليوم  يف  تكبرية  وتسعون  مخس   :

 .(2) للصلوات، منها تكبري القنوت 

فقال:    ؟األوىلما معنى رفع يديك يف التكبرية  قيل لإلمام عل:    [ 2007  ]احلديث: 

يدرك   وال  باألمخاس  يلمس  ال  يشء،  كمثله  ليس  الذي  األحد  الواحد  أكرب  اهلل  معناه 

 . (3)باحلواس

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر  [ 2008  ]احلديث:  اإلمام  َتزئ،  قال  الصالة  افتتاح  يف  الواحدة  التكبرية   :

 . (4) والثالث أفضل، والسبع أفضل كله

اإلمام    [ 2009  ]احلديث:  االفتتاحسئل  تكبرية  ينسى  الرجل  عن  فقال: الباقر   ،  

 .(5)يعيد

الباقر عن    [ 2010  ]احلديث:  اإلمام  أّول صالته،  سئل  يكرّب يف  مل  أّنه  يذكر  الذي 

 .(6) إذا استيقن أّنه مل يكرّب فليعد :فقال

الرجل ينسى أّول تكبرية من االفتتاح، فقال:  قيل لإلمام الباقر:   [ 2011  ]احلديث: 
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 . 6/ 310/  3( الكايف:  2)

 . 200/922/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  242/ 66/ 2( التهذيب:  4)

 .  1326/ 351/  1، واالستبصار: 557/ 143/ 2( التهذيب:  5)

 .  1327/ 351/  1، واالستبصار: 558/ 143/ 2( التهذيب:  6)



404 

 

إن ذكرها قبل الركوع كرّب ثّم قرأ ثّم ركع، وإن ذكرها يف الصالة كرّبها يف قيامه يف موضع  

فليقضها وال يشء    ، فقال: ذكرها بعد الصالةفإن    قيل: التكبري قبل القراءة وبعد القراءة،  

 .(1)عليه

كنت كرّبت يف أّول صالتك بعد االستفتاح  قال اإلمام الباقر: إذا    [ 2012  ]احلديث: 

تكبريإب األّول عن  التكبري  أجزأك  تكرّب  كّله ومل  التكبري  ثّم نسيت  تكبرية    حدى وعرشين 

 .(2)الصالة كّلها 

قال  [ 2013  ]احلديث:  زرارة  بسبع    : عن  الصالة  استفتح  الباقر  اإلمام  رأيت 

 .(3)تكبريات والءً 

: جيزئك يف الصالة من الكالم يف التوّجه إىل اهلل  اإلمام الباقر قال    [ 2014  ]احلديث: 

أن تقول: وّجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض عىل مّلة إبراهيم حنيفًا مسلاًم وما  

ايت هلل رّب العاملني، ال رشيك له وبذلك  أنا من املرشكني، إن صاليت ونسكي وحمياي ومم

 .(4)مرت وأنا من املسلمني، وجيزيك تكبرية واحدةأ

: ترفع يديك يف افتتاح الصالة قبالة وجهك،  قال اإلمام الباقر  [ 2015  ]احلديث: 

 .(5)وال ترفعهام كّل ذلك

قمت يف الصالة فكرّبت فارفع يديك، وال    إذا:  قال اإلمام الباقر   [ 2016  ]احلديث: 

 .(6)حيال خّديك أيذنيك، أَتاوز بكفيك 

الباقر يف    [ 2017  ]احلديث:  : تكرّب سبعًا، وُتمد سبعًا،  الصالة افتتاح  قال اإلمام 
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 .(1)وتسّبح سبعًا، وُتمد اهلل، وتثني عليه ثّم تقرأ

الباقر  [ 2018  ]احلديث:  اإلمام  وقال  الليل  صالة  استفتحت  إذا  من  :  فرغت 

 .(2)االستفتاح فاقرأ آية الكريس، واملعوذتني، ثّم اقرأ فاُتة الكتاب وسورة

الباقرقال    [ 2019  ]احلديث:  منامك فقل: احلمد هلل  اإلمام  بالّليل من  إذا قمت   :

سمعت صوت الديوك فقل: سّبوح قّدوس رّب  فإذا    الذي ردَّ علَّ روحي ألمحده وأعبده،

غضبك، ال اله إالّ أنت وحدك ال رشيك لك، عملت سوءًا    املالئكة والروح سبقت رمحتك 

أنت، إّنه ال يغفر الذنوب االّ  قمت فانظر يف آفاق  فإذا    وظلمت نفيس فاغفر ِل وارمحني 

السامء وقل: اللهم اّنه ال يواري عنك ليل ساج، وال سامء ذات أبراج، وال أرض ذات مهاد،  

وال ظلامت بعضها فوق بعض، وال بحر جلّي تدلج بني يدي املدلج من خلقك، تعلم خائنة  

ك  األعني وما ختفي الصدور، غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت احلي القّيوم، ال تأخذ

سنة وال نوم، سبحان رّب العاملني إله املرسلني، واحلمد هللّ رّب العاملني، ثم اقرأ اخلمس  

عمران   اآليات آل  آخر  َوالنََّهاِر  ﴿:  من  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  إِنَّ 

ِقيَ  اهللََّ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  الَّ اأْلَْلَباِب  أِلُوِِل  َخْلِق  آَلَياٍت  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوهِبِْم  َوَعىَل  َوُقُعوًدا  اًما 

نَا إِنََّك َمْن ُتدْ  نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر َربَّ اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ِخِل  السَّ

نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِْلِياَمِن َأْن آِمنُوا بَِربُِّكْم  النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَص  نَا إِنَّ اٍر َربَّ

نَا َوآتِنَا  نَا َمَع اأْلَْبَراِر َربَّ ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفِّ َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك    َفآَمنَّا َربَّ

خُتْ  املِْيَعادَ َواَل  خُتْلُِف  اَل  إِنََّك  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  وتوّضأ  ،[ 194- 190]آل عمران:    ﴾ ِزَنا  استك  فإذا    ثّم 

اللهمّ  وباهلل  اهلل  بسم  فقل:  املاء  يف  يدك  من    وضعت  واجعلني  التّوابني  من  اجعلني 

 

 . 1379/ 334/ 2( التهذيب:  2) . 2/ 33( علل الرشائع:  1)
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بسم اهلل  قمت إىل صالتك فقل:  فإذا    فرغت فقل: احلمد هلل رّب العاملني، فإذا    املتطّهرين، 

وباهلل وإىل اهلل ومن اهلل، ما شاء اهلل ال حول وال قوة إالّ باهلل، اللهّم اجعلني من زّوارك وعاّمر  

مساجدك، وافتح ِل باب توبتك، وأغلق عنّي باب معصيتك وكّل معصية، احلمد هلل الذي 

 .(1)كبريجعلني ممّن يناجيه، اللهّم أقبل عّل بوجهك جّل ثناؤك، ثم افتتح الصالة بالت

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

  قيل:االفتتاح، فقال: تكبرية َتزئك،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2020  ]احلديث: 

 .(2)فالسبع، قال: ذلك الفضل

: اإلمام جيزئه تكبرية واحدة، وجيزئك ثالث  قال اإلمام الصادق  [ 2021  ]احلديث: 

 . (3)مرتّساًل إذا كنت وحدك

: إذا كنت إمامًا أجزأتك تكبرية واحدة ألّن  الصادقاإلمام  قال    [ 2022  ]احلديث: 

 .(4)معك ذا احلاجة والضعيف والكبري

  ، فقال:الرجل ينسى أن يكرّب حتّى قرأسئل اإلمام الصادق عن  [ 2023  ]احلديث: 

 .(5)يكرّب 

عن    [ 2024  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يفتتح  سئل  فلم  اإلمام  خلف  سها  رجل 

 .(6) يعيد الصالة وال صالة بغري افتتاح  ، فقال:الصالة

عن    [ 2025  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يف  سئل  دخل  حّتى  يكرّب  أن  نيس  رجل 

 .(7)صالته يف نعم، قال: فليمض  قيل:  ؟فقال: أليس كان من نّيته أن يكرّب  ؟الصالة

 

 .. 12/   445:  3( الكايف:  1)
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رجل قام يف الصالة فنيس أن يكرّب فبدأ  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2026  ]احلديث: 

 .(1)فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكرّب، وإن ركع فليمض يف صالته ،بالقراءة

 .(2)اإلنسان ال ينسى تكبرية االفتتاحقال اإلمام الصادق:   [ 2027  ]احلديث: 

الرجل يصّل فلم يفتتح بالتكبري، هل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2028  ]احلديث: 

 .(3)ال، بل يعيد صالته إذا حفظ أّنه مل يكرّب  ، فقال:َتزئه تكبرية الركوع 

إذا جاء الرجل مبادرًا واإلمام راكع أجزأته  قال اإلمام الصادق:    [ 2029  ]احلديث: 

 .(4)تكبرية واحدة لدخوله يف الصالة والركوع

الصادق  [ 2030  ]احلديث:  اإلمام  اخلمس  قال  الفرض  الصالة  يف  التكبري   :

 .(5) كبرية القنوت مخسةالصلوات مخس وتسعون تكبرية، منها ت

إذا افتتحت الصالة فكرّب إن شئت واحدة،    اإلمام الصادق:قال    [ 2031  ]احلديث: 

وإن شئت ثالثًا، وإن شئت مخسًا، وإن شئت سبعًا، وكّل ذلك جمٍز عنك، غري أّنك إذا كنت  

 .(6)إمامًا مل َتهر إالّ بتكبرية

الصادق  [ 2032  ]احلديث:  اإلمام  ثّم  قال  كّفيك  فارفع  الصالة  افتتحت  إذا   :

تكبريات،  ثالث  كرّب  ثّم  بسطًا،  أنت،    ابسطهام  إالّ  إله  ال  احلق  امللك  أنت  اللهّم  قل:  ثم 

سبحانك إيّن ظلمت نفيس فاغفر ِل ذنبي إّنه ال يغفر الذنوب إالّ أنت، ثم تكرّب تكبريتني  

ثّم قل: لّبيك وسعديك، واخلري يف يديك، والرّش ليس إليك، واملهدّي من هديت، ال ملجأ  

وتعاليت  تباركت  وحنانيك،  سبحانك  إليك  إالّ  تكرّب منك  ثّم  البيت،  رّب  سبحانك   ،  
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تكبريتني ثّم تقول: وّجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض، عامل الغيب والشهادة،  

ّن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رّب العاملني ال رشيك  إحنيفًا مسلاًم وما أنا من املرشكني  

 .(1) ثّم اقرأ فاُتة الكتابمرت وأنا من املسلمني، ثّم تعّوذ من الشيطان الرجيم أله وبذلك  

الصادق:    [ 2033  ]احلديث:  اإلمام  َتاوز  قال  فال  فكرّبت  الصالة  افتتحت  إذا 

 .(2)ذنيك وال ترفع يديك بالدعاء يف املكتوبة َتاوز هبام رأسكأ

افتتح الصالة  اإلمام الصادق  عن منصور بن حازم قال: رأيت    [ 2034  ]احلديث: 

 .(3) القبلة ببطن كّفيهفرفع يديه حيال وجهه، واستقبل 

أصحابه:    [ 2035  ]احلديث:  يويص  الصادق  اإلمام  يف  قال  أيديكم  رفع  دعوا 

الناس قد شهروكم بذلك واهلل املستعان وال  فإن    الصالة إالّ مّرًة واحدة حني يفتتح الصالة،

 .(4)حول وال قّوة إالّ باهلل

،  التكبري يف الصالةأخّف ما يكون من  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2036  ]احلديث: 

،  (قل يا أُّيا الكافرون) و  (قل هو اهلل أحد)ت قراءة قرأت بـ  كان فإن    ثالث تكبريات،   فقال:

 .(5) وإن كنت إمامًا فإّنه جيزيك أن تكرّب واحدة َتهر فيها وتَّّس سّتاً 

كنت إمامًا فإّنه جيزيك أن تكرّب واحدة    إذا:  قال اإلمام الصادق  [ 2037  ]احلديث: 

 .(6)وتَّّس سّتاً 

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 2038  ]احلديث:  اإلمام  الصالة حّتى  سئل  يفتتح  أن  ينسى  الرجل 
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 .(1)يعيد الصالة ، فقال: يركع

الكاظم عن    [ 2039  ]احلديث:  اإلمام  يكرّب  سئل  أن  رجل دخل يف صالته فنيس 

وهل يعتّد بام    ؟حّتى ركع وذكر حني ركع، هل جيزيه ذلك وإن كان قد صىّل ركعة أو ثنتني

 .(2)يعتّد بام يفتتح به من التكبري فقال: ؟صىّل 

عىل اإلمام أن يرفع يده يف الصالة ليس عىل  قال اإلمام الكاظم:    [ 2040  ]احلديث: 

 .(3)ةغريه أن يرفع يده يف الصال

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا   [ 2041  ]احلديث:  اإلمام  تكبرية    اإلمام :  قال  إالّ  خلفه  من  أوهام  حيمل 

 .(4) االفتتاح

رجل نيس أن يكرّب تكبرية االفتتاح حتى  سئل اإلمام الرضا عن    [ 2042 ]احلديث: 

 .(5)جزأهأكرّب للركوع، فقال: 

: إّنام صارت التكبريات يف أول الصالة سبعًا  قال اإلمام الرضا   [ 2043  ]احلديث: 

ألّن أصل الصالة ركعتان واستفتاحهام بسبع تكبريات: تكبرية االفتتاح، وتكبرية الركوع،  

كرّب اإلنسان يف  فإذا    الثانية، وتكبرييت السجدتني،   وتكبرييت السجدتني، وتكبرية الركوع يف 

أو سها عنها مل   ثّم نيس شيئا من تكبريات االستفتاح من بعد  أّول الصالة سبع تكبريات 

 .(6) يدخل عليه نقص يف صالته

الرضا قال    [ 2044  ]احلديث:  والركوع والسجود  اإلمام  إّنام بدئ يف االستفتاح   :
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 .(1)األذانذكرناها يف  التية  والقيام والقعود بالتكبري للعلّ 

الرضا   [ 2045  ]احلديث:  اإلمام  اليدين  قال  رفع  ألّن  بالتكبري  اليدان  ترفع  إّنام   :

وقت ذكره له    يف رضب من االبتهال والتبّتل والتّْضع، فأحّب اهلل عّز وجّل أن يكون العبد  

وقصد   ، متبتاًل متْضعًا مبتهاًل، وألّن يف رفع اليدين إحضار النّية وإقبال القلب عىل ما قال

تؤّدى عىل جهة الفرض فلاّم أن    فإنامألّن الفرض من الذكر إّنام هو االستفتاح، وكّل سنّة  

ة ما يؤّدى  كان يف االستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحّب أن يؤّدوا السنّة عىل جه 

 .(2) الفرض

 

 .  111/  2، وعيون أخبار الرضا 262/9( علل الرشائع:  2) .1/ 106/  2وعيون أخبار الرضا  259/9( علل الرشائع:  1)
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 القراءة يف الصالة ـ ما ورد حول  رابعا  

بالقراءة يف  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة  

وهي من املعاين التي دعا إليها القرآن الكريم، ومثله األحاديث الكثرية، وال يمكن  الصالة،  

 ألمهيتها. أن ختلو الصالة منها 

يف    تعاىل  فمن اآليات الكريمة التي ُتث عىل القراءة مطلقا، ويف كل األحوال، قوله 

املؤمنني ا﴿:  وصف  كَِتاَب  َيْتُلوَن  ِذيَن  الَّ ًا    هلل إِنَّ  رِسّ َرَزْقنَاُهْم  مِمَّا  َوَأْنَفُقوا  الَة  الصَّ َوَأَقاُموا 

َتُبوَر﴾   َلْن  اَرًة  َِتَ َيْرُجوَن  َحقَّ  ﴿:  هل ووق،  [ 29:فاطر] َوَعالنَِيًة  َيْتُلوَنُه  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  الَّ

وَن﴾    (121)البقرة:تاِلَوتِِه ُأوَلئَِك ُيْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه َفُأوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ

هو   ذلك  وإصالحية ورس  تربوية  مدرسة  أكرب  الكريم  القرآن  تالوة  للفرد    ،أن  ال 

كام أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند ذكره لكتب األمم األخرى،    ،مجتمع مجيعا وحده، وإنام لل

ِْم أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم وَ ﴿فقال:   ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم ِمْن َرهبِّ ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ ِمْن  َوَلْو َأهنَّ

ِت َأْرُجلِِهمْ   [ 66]املائدة:  ﴾ َُتْ

هذا قبلنا كل األحاديث الواردة يف هذا الباب، باعتبار كل ما يرغب يف أي  وبناء عىل  

 سورة من سور القرآن، هو يف احلقيقة يرغب يف القرآن مجيعا. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  اهلل   بسم  بـ   صالته  يفتتح    اهلل   رسول   كان  قال:   ،عباس  ابنعن    [ 2046  ]احلديث: 

 .(1) الرحيم الرمحن 

  الرحيم   الرمحن  اهلل   ببسم  جيهر   كان    النبي   أن ،  عباس  ابنعن   [ 2047 ]احلديث: 

 

 ( 245( الرتمذي )1)
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   .(1)الصالة يف

 .(2) الكتاب بفاُتة يقرأ  مل  ملن  صالة ال  : اهلل  رسول  قال  [ 2048  ]احلديث: 

  الكتاب   بفاُتة   فيها   يقرأ  مل  صالة  صىل   من  :  اهلل  رسول   قال   [ 2049  ]احلديث: 

 . (3) متام غري ـ  ثالثا  ـ خداج فهي

 .(4) تيَّس  وما  الكتاب بفاُتة نقرأ  أن  أمرنا   :، قالسعيدعن أيب   [ 2050  ]احلديث: 

  يصل   فلم  القرآن،  بأم  فيها   يقرأ  مل  ركعة  صىل   من  قال:  ،جابرعن    [ 2051  ]احلديث: 

 .(5) اإلمام وراء  إال

  ما   الغداة  صالة   يف   يقرأ     اهلل   رسول   كان   : ، قالبرزةعن أيب    [ 2052  ]احلديث: 

 .(6)املائة إىل  الستني  بني

  يف   يقرأ    النبي  أسمع  اآلن  كأين  :، قال حريث   بن  عمروعن    [ 2053  ]احلديث: 

  .(7)[ 16-15]التكوير:  اْلُكنَِّس﴾اجْلََواِر  بِاخْلُنَّسِ َفاَل ُأْقِسُم ﴿ الغداة صالة

  الصبح     اهلل   رسول  لنا   صىل   :، قال السائب   بن  اهلل  عبدعن    [ 2054  ]احلديث: 

  شك  ـ   عيسى  ذكر  أو  وهارون،  موسى   ذكر  جاء  إذا   حتى  املؤمنني،  سورة  واستفتح  بمكة،

 .(8)فركع سعلة  أخذته ـ  الراوي

أسمرة  بن  جابر عن    [ 2055  ]احلديث:  ق   ﴿  بـ  الفجر   يف   يقرأ   كان    النبي  ن ، 

 .(9) ختفيف إىل  صالته  وكانت ونحوها، [ 1]ق:  ﴾ َواْلُقْرآِن املَِْجيدِ 

 

 ( 526) 255/ 1( البزار كام يف )كشف األستار( 1)

 (  394(، ومسلم )756( البخاري )2)

 . 136 -135/ 2(، والنسائي 2953(، والرتمذي )395( مسلم )3)

 ( 818و داود )( أب4)

 . 92/ 1(، ومالك 313( الرتمذي )5)

 (  541، والبخاري ) 2/157( النسائي 6)

 . 157/ 2(، والنسائي 817(، وأبو داود )475( مسلم )7)

 ( 455(، ومسلم )774(البخاري معلًقا )8)

 (458( مسلم )9)
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  اجلمعة  يوم  الفجر  صالة  يف  يقرأ   كان    النبي  أن  ،عباس  ابنعن    [ 2056  ]احلديث: 

ْنَسانِ ﴿   و  [ 2-1]السجدة:    ﴾امل َتنِْزيُل  ﴿   صالة   يف  يقرأ   كان    وأنه  [ 1]اإلنسان:    ﴾َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

 .(1) واملنافقني  اجلمعة  سورة اجلمعة

  يف   وال  آيات  عرش  بدون  الصبح  يف  يقرأ  ال  :  اهلل  رسول   قال  [ 2057  ]احلديث: 

 .  (2)آيات عرش  بدون العشاء

  قل )  فقرأ  سفر   يف  الفجر   صالة    النبي   صىل   :، قال عمر  ابنعن    [ 2058  ]احلديث: 

   .(3)وربعه القرآن  ثلث بكم  قرأت : قال  ثم (، أحد  اهلل  هو قل )و  (الكافرون أُّيا  يا 

  بأم   األوليني   يف   الظهر  يف  يقرأ     النبيقال: كان    ،قتادةعن أيب    [ 2059  ]احلديث: 

  ال   ما   األوىل   يف   ويطول   أحيانا   اآلية  ويسمعنا   الكتاب  بأم  األخريني  ويف   وسورتني  الكتاب

  الركعة   الناس   يدرك  أن  بذلك  يريد  أنه   فظننا ،  والصبح  العرص  يف   وكذا  الثانية،   يف  يطيل 

 .(4)األوىل

  يقرأ     النبي  أكان  خبابا:  سألنا   :، قالسخربة  بن  اهلل  عبدعن    [ 2060  ]احلديث: 

  باضطراب   قال:   قراءته؟  تعرفون  كنتم   يشء   بأي  قلت:   .نعم   قال:   والعرص؟  الظهر   يف

 .(5)حليته

  والعرص   الظهر  يف  يقرأ  كان    النبي   أن  ،سمرة  بن  جابرعن    [ 2061  ]احلديث: 

 .(6)ونحومها  والطارق  والسامء الربوج،  ذات  بالسامء

  بالليل   الظهر  يف  يقرأ    اهلل  رسول  كان  :، قال سمرة  بن  جابرعن    [ 2062  ]احلديث: 

 

 .  159/ 2(، والنسائي 1074(، وأبو داود )879( مسلم )1)

 ( 4538)  43/ 5( الطرباين 2)

 : رواه الطرباين يف الكبري. 120/ 2( )املجمع( 3)

البخاري)4) (، والنسائي 798(، وأبو داود )451(، ومسلم )759( 

2 /164- 165  . 

 (  801(، وأبو داود )746( البخاري )5)

 .  166/ 2( والنسائي 307(، والرتمذي )805( أبو داود )6)
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 .(1) ذلك من  بأطول  الصبح ويف ذلك، نحو العرص ويف يغشى،  إذا

  فنسمع   الظهر     اهلل  رسول  خلف   نصل   كنا   :، قال الرباءعن    [ 2063  ]احلديث: 

 .(2)والذاريات  لقامن من  اآليات  بعد اآلية  منه

  هباتني   فقرأ   الظهر   صالة    النبي   مع  صليت   : ، قالأنسعن    [ 2064  ]احلديث: 

 . (3)الغاشية حديث   أتاك وهل  األعىل، ربك اسم  سبح  السورتني:

  ،  النبي   أصحاب   من  بدريا   ثالثون   اجتمع   : ، قالسعيدعن أيب    [ 2065  ]احلديث: 

  رجالن   منهم  اختلف  فام  الصالة  من  به   جيهر  مل  فيام    اهلل  رسول  قراءة   نقيس  تعالوا  فقالوا:

  النصف   قدر  األخرى  الركعة  ويف   آية  ثالثني  بقدر  الظهر  من  األوىل   الركعة  يف  قراءته   فقاسوا

 .(4)الظهر من األخريني  الركعتني من  النصف قدر  عىل  العرص يف ذلك  وقاسوا ذلك،  من

  أنه   فرأوا   فركع   قام   ثم   صالة   يف   سجد     النبي   أن   ، عمر  ابنعن    [ 2066  ]احلديث: 

 .(5)السجدة تنزيل قرأ 

  املغرب  يف   يقرأ    النبي   سمعتقالت:    ، الفضل  أمعن    [ 2067  ]احلديث: 

 .(6)تعاىل  اهلل قبضه  حتى بعدها   لنا   صىل  ما  ثم   عرفا  باملرسالت

  يف   األعراف  بسورة  املغرب   صىل     النبي  أن  ،عائشةعن    [ 2068  ]احلديث: 

 .(7)ركعتني

  املغرب   يف  يقرأ     اهلل  رسول  سمعت   : ، قالمطعم   بن  جبريعن    [ 2069  ]احلديث: 

َأْم ُهُم  ﴿  اآلية  هذه  بلغ  فلام  بالطور،  
ٍ
ء اَمَواِت    اخْلَالُِقونَ َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ َأْم َخَلُقوا السَّ

 

 .  166/ 2(، والنسائي 806(، وأبو داود )549( مسلم )1)

 .2/163( النسائي 2)

 . 164  -2/163( النسائي 3)

 ( 828( ابن ماجه )4)

 ( 807( أبو داود )5)

 ( 462(، ومسلم )4429( البخاري )6)

 .  170/، 2( النسائي 7)
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  قلبي   كاد  [ 37-35]الطور:    املَُْصْيطُِروَن﴾َأْم ِعنَْدُهْم َخَزائُِن َربَِّك َأْم ُهُم    ُيوِقنُونَ َواأْلَْرَض  َبْل اَل  

 .(1)يطري أن

  بحم   املغرب   يف   قرأ     النبي   أن  ، مسعود   بن  عتبة   بن  اهلل   عبد عن    [ 2070  ]احلديث: 

 .(2) الدخان

قال احلارث  بن  اهلل  عبد عن    [ 2071  ]احلديث:      النبي   صالها   صالة  آخر   : ، 

  ( 3) (الكافرون  أُّيا   يا   قل)  الثانية  وىف  (األعىل   ربك  اسم  سبح)  األوىل:   الركعة  يف  فقرأ   املغرب 

  بالشمس  العشاء   يف   يقرأ     اهلل  رسول   كانقال:    ، بريدة عن    [ 2072  ]احلديث: 

 .( 4) السور من ونحوها  وضحاها 

  فقرأ   اآلخرة  العشاء   فصىل   سفر   يف   كان    النبي   أن  ، الرباءعن    [ 2073  ]احلديث: 

 .(5)منه قراءة   أو صوتا  أحسن أحدا  سمعت  فام (، والزيتون والتني)  الركعتني إحدى يف

  اهلل   برسول   صالة  أشبه  أحد وراء  صليت   ما قال:   هريرة  عن أيب [ 2074 ]احلديث: 

  وخيفف   األخريني،  يف   وخيفف   الظهر،   من  األوليني  يطول   فكان  وراءه   صلينا   فالن   من  

  وأشباهها،   وضحاها   بالشمس  العشاء  يف  ويقرأ  املفصل،  بقصار  املغرب  يف  ويقرأ  العرص،  يف

 .(6)طويلتني بسورتني  الصبح  يف  ويقرأ 

  وال   صغرية  سورة  املفصل  من  ما قال:    عن عبد اهلل بن عمرو،   [ 2075  ]احلديث: 

 .(7)املكتوبة الصالة  يف  الناس هبا   يؤم   اهلل  رسول سمعت  قد  إال  كبرية

  فكان قباء  مسجد يف يؤم  األنصار من  رجل كانقال:  ، أنسعن  [ 2076  ]احلديث: 

 

(، والنسائي 811(، وأبو داود )462(، ومسلم )763( البخاري )1)

 (  216)  83/ 1، ومالك 169/ 2

 ..2/169( النسائي 2)

 ( 127/ 6(رواه البزار يف مسنده ) 3)

 . 173/ 2( والنسائي 309( الرتمذي )4)

 (  464(، ومسلم )767( البخاري )5)

 .2/167( النسائي 6)

 ( 814( أبو داود )7)
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  ثم  منها   يفرغ حتى أحد اهلل هو  بقل افتتح به  يقرأ مما   الصالة يف  هلم هبا  يقرأ  سورة افتتح كلام

  تقرأ   إنك  فقالوا:  أصحابه،  فكلمه  ركعة،   كل   يف  ذلك  يصنع  فكان  معها   أخرى  سورة   يقرأ 

  وتقرأ   تدعها   أن  وإما   هبا   تقرأ  أن  فإما   أخرى  تقرأ  حتى   َتزئك  أهنا   ترى  ال  ثم  السورة  هبذه

  وكانوا   تركتكم   كرهتم   وإن   فعلت   هبا   أؤمكم   أن   أحببتم   إن  بتاركها،  أنا   ما   فقال:   بأخرى

  يا   :فقال   اخلرب،  أخربوه    النبي  أتاهم  فلام  غريه،  يؤمهم  أن فكرهوا  أفضلهم  من  أنه  يرون

  كل   السورة  هذه  لزوم   عىل   حيملك  وما   أصحابك  به  يأمرك  ما   تفعل  أن  يمنعك   ما   فالن،

 .(1)اجلنة أدخلك إياها  حبك  :قال  ، أحبها   إين  قال: ،ركعة؟

  ركعة   يف  املفصل  أقرأ   إين   فقال:  رجل،  جاءهأنه    ،مسعود  ابنعن    [ 2077  ]احلديث: 

  ركعة   يف   السورتني   النظائر  يقرأ   كان    النبي   لكن  الدقل   كنثر   ونثرا  الشعر   كهذ   هذا  :فقال

  وإذا   ركعة،   يف   والذاريات  والطور  ركعة،   يف  واحلاقة  واقرتبت  ركعة،   يف   والنجم  الرمحن 

  ركعة،   يف  وعبس   للمطففني   وويل  ركعة،   يف  والنازعات   سائل  وسأل   ركعة،  يف   ونون  وقعت 

  يتساءلون   وعم   ركعة،   يف   القيامة  بيوم  أقسم   وال   أتى   وهل  ركعة،   يف   واملزمل   واملدثر 

 .(2)ركعة يف كورت  الشمس وإذا والدخان ركعة،  يف واملرسالت 

إِْن  ﴿  واآلية   بآية،   أصبح  حتى   قام    اهلل   رسول  أن   ،ذر عن أيب    [ 2078  ]احلديث: 

ُْم ِعَباُدَك  َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز  هْبُْم َفإِهنَّ  .(3) [ 118]املائدة:  احْلَكِيُم﴾ ُتَعذِّ

  أوله من  القرآن  ونؤيقر  النبي  أصحاب  كان  :، قالأنسعن   [ 2079  ]احلديث: 

 .(4) الفرائض يف  آخره اىل

 

 (  2901(، والرتمذي )774( البخاري )1)

(2 ( البخاري   )4996( ومسلم   ،)822( داود  وأبو   ،)1396  ،)

 .  175/ 2(، والنسائي 602والرتمذي )

 .2/177( النسائي 3)

 ( 8162( الطرباين يف األوسط )4)
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  يصلون  وهم   الناس  عىل   خرج    اهلل   رسول  أن  ، البياضعن    [ 2080  ]احلديث: 

  بعضكم   جيهر  وال  يناجي   بام  فلينظر  ربه  يناجي   املصل   إن  :فقال  بالقراءة،  أصواهتم  علت  وقد

 . (1) بالقرآن بعض عىل 

  يسمعه   ما   قدر  عىل     النبي   قراءة   كانت قال:    ،عباس  ابنعن    [ 2081  ]احلديث: 

   . (2) البيت يف وهو  احلجرة يف من

أيب    [ 2082  ]احلديث:    طورا   يرفع  بالليل    النبي  قراءة  كانتقال:    ،هريرة عن 

 .(3)طورا وخيفض

أيب    [ 2083  ]احلديث:  قال سعيدعن    الظهر  يف     اهلل   رسول  قيام   نحزر  كنا   :، 

  قيامه   وحزرنا   السجدة،   تنزيل   امل   قدر   الظهر   من  األولتني   الركعتني  يف   قيامه  فحزرنا   والعرص، 

  قدر   عىل   العرص   من   األولتني   الركعتني   يف   قيامه   وحرزنا   ذلك،  من   النصف   قدر   األخرتني   يف

 .(4)ذلك من النصف  عىل  العرص  من  اآلخرتني ويف  الظهر،  من اآلخرتني  يف قيامه 

  الذاهب   فيذهب  تقام  الظهر   صالة  كانت  لقد   :، قال سعيدعن أيب    [ 2084  ]احلديث: 

 .(5)يطوهلا   مما   األوىل الركعة  يف  اهلل رسول  يأيت  ثم يتوضأ ثم   حاجته، فيقيض  البقيع،  إىل

  من  فخفف  بالناس  صىل   يارس  بن  عامر  أن  ي بلغن  :قال  شقيقعن    [ 2085  ]احلديث: 

  به   بادرت   إنام  فقال:   تنفست،   لو   له:   فقيل  فيها،  الطمأنينة  ومن  صالته  يف   قراءته 

 .(6) الوسواس

قالالرباءعن    [ 2086  ]احلديث:    وبني   وسجوده،  ،  النبي  ركوع  كان  :، 

 

 .90/ 1( )املوطأ( 1)

 ( 1327( أبو داود )2)

 ( 1328( أبو داود )3)

 .  237/ 1(، والنسائي 804(، وأبو داود )452( مسلم )4)

 .  164/ 2(، والنسائي 454( مسلم )5)

 (  649) 211/ 3( أبو يعىل 6)
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 .(1)السواء من  قريبا  والقعود،   القيام خال  ما  الركوع   من  رأسه رفع وإذا السجدتني، 

قالالرباء عن    [ 2087  ]احلديث:    قيامه   فوجدت   ،   حممد  مع   الصالة   رمقت   : ، 

  فجلسته   فسجدته،  السجدتني،   بني   فجلسته   فسجدته،  ركوعه،  بعد   فاعتداله  فركعته، 

 .(2)السواء من قريبا   واالنرصاف،  التسليم بني  ما  وجلسته 

 املصادر الشيعية: ـ ما ورد يف    2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

كّل صالة ال يقرأ فيها بفاُتة الكتاب فهي    : قال رسول اهلل    [ 2088  ]احلديث: 

 .(3) خداج

بعث رسّية واستعمل عليها اإلمام عل    رسول اهلل  أّن  روي    [ 2089  ]احلديث: 

، فقال:  (قل هو اهلل أحد) فلاّم رجعوا سأهلم فقالوا: كّل خري غري أّنه قرأ بنا يف كّل الصلوات  

: ما أحببتها حّتى  رسول اهلل  فقال    ( اهلل أحد  قل هو) فقال: حلّبي بـ    ؟يا عل، مل فعلت هذا

 . (4) أحّبك اهلل

: أخربنا عن بسم اهلل الرمحن الرحيم، أهي من  لإلمام عل قيل    [ 2090  ]احلديث: 

الكتاب اهلل    فقال:   ؟فاُتة  رسول  كان  فاُتة    نعم،  ويقول:  منها،  آية  ويعّدها  يقرأها 

 .(5) الكتاب هي السبع املثاين

َأْن  ﴿عن الرباء قال: ملّا نزلت هذه اآلية    [ 2091  ]احلديث:  َأَليَْس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل 

 .(6) : سبحانك اللهّم وبىل ، قال رسول اهلل [ 40]القيامة:  ملَْْوَتى﴾ احُيْيَِي 

 

 (  471(، ومسلم )801( البخاري )1)

 . 3/67( والنسائي 471(، ومسلم )792( البخاري )2)

 .  79/ 111( املجازات النبوية:  3)

 .  94( التوحيد:  4)

 .  300/59/  1( عيون أخبار اإلمام الرضا:  5)

 . 402/ 5( جممع البيان:  6)
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اإلمام عل:    [ 2092  ]احلديث:  اهلل  قال  رسول  بنا  يف    صىّل  فقرأ  السفر  صالة 

 .(1) اجلحد ويف الثانية التوحيد ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه األوىل

اختلفا    أّن رجلني من أصحاب رسول اهلل  اإلمام الباقر  عن    [ 2093  ]احلديث: 

  ، فقال: من سكتة يّب بن كعب: كم كانت لرسول اهلل  أُ فكتبا إىل    يف صالة رسول اهلل  

 .(2) ا فرغ من السورة ّم القرآن، وإذأُ كانت له سكتتان: إذا فرغ من 

الصادق:    [ 2094  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  بـ    كان  الغداة  عّم  )يصّل 

الغاشية )و   ( يتساءلون حديث  أتاك  بيوم أ ال  )و  (هل  يصّل    ( القيامة  قسم  وكان  وشبهها، 

بـ   اسم)الظهر  وضحاها )و (  سّبح  و)الّشمس  الغاشية(  أتاك حديث  وكان    ( هل  وشبهها 

، وكان يصّل  ( إذا زلزلت) و  ( إذا جاء نرص اهلل والفتح)و   (قل هو اهلل أحد) يصّل املغرب بـ  

 . (3) العشاء اآلخرة بنحو ما يصّل يف الظهر، والعرص بنحو من املغرب

أّن رسول اهلل    [ 2095  ]احلديث:  الصادق  يقرأ يف آخر صالة    عن اإلمام  كان 

 ( 4) (هل أتى عىل اإلنسان)الليل  

 عل: اإلمام  ما ورد عن  

أعطوا كّل سورة حّقها من الركوع والسجود  قال اإلمام عل:    [ 2096  ]احلديث: 

 .(5)إذا كنتم يف الصالة

بسم اهلل الرمحن الرحيم آية من فاُتة الكتاب  قال اإلمام عل:    [ 2097  ]احلديث: 

 .(6)متامها بسم اهلل الرمحن الرحيموهي سبع آيات 

 

 .  101/ 37/  2( عيون أخبار الرضا   1)

 . 1196/ 297/ 2( التهذيب:  2)

 .  355/ 95/ 2( التهذيب:  3)

 .   469/ 124/ 2( التهذيب:  4)

 .  627( اخلصال:  5)

 .  148، وأماِل الصدوق: 301/  1( عيون أخبار اإلمام الرضا:  6)
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عل:    [ 2098  ]احلديث:  اإلمام  فقولوا:  قال  األخرية  املسّبحات  من  فرغتم  إذا 

ِذيَن آَمُنوا َصلهوا  ﴿إذا قرأتم  و  ،سبحان اهلل األعىل  َا الَّ إِنَّ اهللََّ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلهوَن َعىَل النَّبِيِّ َيا َأُّيه

إذا قرأتم  وفصّلوا عليه يف الصالة كنتم أو يف غريها،    [ 56]األحزاب:    ياًم﴾َتْسلِ َعَلْيِه َوَسلُِّموا  

الشاهدين،    ( والتني ) قرأتم  وفقولوا يف آخرها: ونحن عىل ذلك من  آمنّا باهلل) إذا    ( قولوا 

َوإِْساَمِعيَل   ﴿ فقولوا:   إِْبَراِهيَم  إِىَل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَما  بِاهللَِّ  َوَيْعُقوَب    آَمنَّا  َوإِْسَحاَق 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم   ِْم اَل ُنَفرِّ َوَنْحُن  َواأْلَْسَباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَّبِيهوَن ِمْن َرهبِّ

 .(1) [ 136]البقرة:  ﴾ َلُه ُمْسلُِمونَ 

أجزأك أن تركع  إذا كان آخر السورة السجدة  قال اإلمام عل:    [ 2099  ]احلديث: 

 . (2)هبا 

القنوت يف صالة اجلمعة قبل الركوع ويقرأ يف  قال اإلمام عل:    [ 2100  ]احلديث: 

 .(3)احلمد واجلمعة، ويف الثانية احلمد واملنافقني األوىل

إذا صىّل يقرأ يف األّولتني من    اإلمام عل : كان  اإلمام الباقرقال    [ 2101  ]احلديث: 

الظهر رّسًا، ويسّبح يف األ العشاء،    خريتني صالته  الظهر عىل نحو من صالته  من صالته 

األ  يسّبح يف  رّسًا،  العرص  األّولتني من صالته  يقرأ يف  عىل نحو من صالته    خريتنيوكان 

 .(4) العشاء

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

أقيمت جاء الشيطان إىل قرين    إذا إّن الصالة  اإلمام السجاد:  قال    [ 2102  ]احلديث: 

قال: نعم، ذهب وإن قال: ال، ركب عىل كتفيه، فكان إمام  ؟ فإن  اإِلمام فيقول: هل ذكر رّبه

 

 .  629( اخلصال:  1)

 . 1190/ 319/ 1، واالستبصار: 1173/ 292/ 2( التهذيب:  2)
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421 

 

ينرصفوا،   حتى  القرآن  قيل:القوم  يقرأون  ليس  فداك،  فقال: جعلت  حيث    ،  ليس  بىل، 

 .(1) تذهب، إّنام هو اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم

إذا قرأ    )اإلمام السجاد(الزهري قال: كان عّل بن احلسني  عن    [ 2103  ]احلديث: 

 .(2)يكّررها حتّى يكاد أن يموت  (ملك يوم الدين)

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

،  الذي ال يقرأ بفاُتة الكتاب يف صالته سئل اإلمام الباقر عن    [ 2104  ]احلديث: 

ام أحّب إليك إذا كان خائفًا أو  أيّ  قيل:ال صالة له إالّ أن يقرأ هبا يف جهر أو إخفات،   فقال:

 . (3) فاُتة الكتاب ، فقال: مستعجاًل يقرأ سورة أو فاُتة الكتاب

:  فقال   ،الرجل يقرأ السورتني يف الركعة سئل اإلمام الباقر عن    [ 2105  ]احلديث: 

 .(4)ال، لكّل ركعة سورة

الباقر:    [ 2106  ]احلديث:  السورة يف ركعتنيقيل لإلمام  تقّسم  نعم،    فقال:  ؟هل 

 .(5)أقسمها كيف شئت

: رجل قرأ سورة يف ركعة فغلط، أيدع املكان  قيل لإلمام الباقر  [ 2107  ]احلديث: 

فقال: كّل    ؟الذي غلط فيه ويميض يف قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحّول منها إىل غريها 

 .(6)ذلك ال بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع هبا ركع

ن بن أيب عبد اهلل قال: صّليت خلف اإلمام الباقر فقرأ  عن سليام [ 2108  ]احلديث: 

ليفّقهكم   ذا  صنع  إنام  بني،  يا  فقال:  فسئل  أيب  فجاء  البقرة  من  وآي  الكتاب  بفاُتة 

 

 . 1162/ 290/ 2( التهذيب:  1)
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 .(1) ويعّلمكم

الباقر  [ 2109  ]احلديث:  بـ  أُ :  قيل لإلمام  فقال: نعم، قد    (؟قل هو اهلل أحد)صّل 

قل هو  ) مل يصّل قبلها وال بعدها بـ    ( قل هو اهلل أحد) يف كلتا الركعتني بـ    صىّل رسول اهلل  

 .(2)أتّم منها  ( اهلل أحد

فقال:    ؟الرجل يقرأ السورتني يف الركعةسئل اإلمام الباقر عن    [ 2110  ]احلديث: 

 .(3) ال، لكّل سورة ركعة

إّنام يكره أن جيمع بني السورتني يف الفريضة،  قال اإلمام الباقر:    [ 2111  ]احلديث: 

 .(4) فأّما النافلة فال بأس

هل جيوز أن يقرأ يف صالة الليل بالسورتني  قيل لإلمام الباقر:    [ 2112  ]احلديث: 

من صالة    ؟والثالث كان  وما  والثالث،  بالسورتني  فاقرأ  الليل  من صالة  كان  ما  فقال: 

 .(5)  بسورة سورةالنهار فال تقرأ إالّ 

: ال تقرنن بني السورتني يف الفريضة يف ركعة  قال اإلمام الباقر  [ 2113  ]احلديث: 

 . (6)فإّنه أفضل

: ال قران بني السورتني يف ركعة، وال قران بني  قال اإلمام الباقر [ 2114  ]احلديث: 

 .(7)سبوعني يف فريضة ونافلة، وال قران بني صومنيأ

ما تقول يف رجل ابتدأ ببسم اهلل الرمحن الرحيم  قيل لإلمام الباقر:    [ 2115  ]احلديث: 

الكتاب من السورة تركها، فقال: يعيدها    أم الكتاب فلاّم صار إىل غري    أم يف صالته وحده يف  

 

 . 1/ 33( علل الرشائع:  1)
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 .(1)مّرتني

: أّول كّل كتاب نزل من السامء بسم اهلل الرمحن  قال اإلمام الباقر  [ 2116  ]احلديث: 

تباِل أن ال تستعيذ، وإذا قرأت بسم اهلل  قرأت بسفإذا    الرحيم،  الرحيم فال  الرمحن  م اهلل 

 .(2)الرمحن الرحيم سرتتك فيام بني السامء واألرض

(  قل هو اهلل أحد)عن اإلمام الصادق أّن اإلمام الباقر كان يقرأ    [ 2117 ]احلديث: 

 . (3) فرغ منها قال: كذلك اهلل، أو كذلك اهلل ريّب فإذا 

قل هو  ) قال: أمرين اإلمام الباقر أن أقرأ    ، ضيل بن يسارعن الف  [ 2118  ]احلديث: 

 . (4)فرغت منها: كذلك اهلل ريّب ثالثاً  إذاوأقول  (،اهلل أحد

الباقر عن    [ 2119  ]احلديث:  اإلمام  فيه،  سئل  اإلجهار  ينبغي  ال  فيام  رجل جهر 

فقال:   ينبغي اإلخفاء فيه،  فيام ال  فقد نقض صالته وعليه    أي وأخفى  متعّمدًا  ذلك فعل 

 .(5)فعل ذلك ناسيًا أو ساهيًا أو ال يدري فال يشء عليه وقد متّت صالتهفإن  اإلعادة،

الباقر:    [ 2120  ]احلديث:  ينبغقيل لإلمام  بالقراءة فيام ال  ي اجلهر فيه  رجل جهر 

ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيام ال ينبغي   ينبغي اإِلخفاء فيه وترك القراءة فيام  وأخفى فيام ال 

 .(6)ذلك فعل ناسيًا أو ساهيًا فال يشء عليه أيالقراءة فيه، فقال: 

  ، : إن اهلل تبارك وتعاىل فرض الركوع والسجود قال اإلمام الباقر  [ 2121  ]احلديث: 

 .(7)ومن نيس فال يشء عليه  ،فمن ترك القراءة متعّمدًا أعاد الصالة ،والقراءة سنّة 

الباقر  [ 2122  ]احلديث:  اإلمام  وال قال  فقد متّت صالته  القراءة  من نيس  يشء    : 
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 .(1)عليه

الباقر:    [ 2123  ]احلديث:  أعاد الصالة، ومن  قال اإلمام  القراءة متعّمدا  من ترك 

 .(2) نيس فال يشء عليه

الباقر:    [ 2124  ديث: ]احل  اإلمام  الطهور،  قال  مخسة:  من  إالّ  الصالة  تعاد  ال 

والسجود،   والركوع،  والقبلة،  السنّة  ووالوقت،  تنقض  وال  سنّة،  والتشّهد  سنّة  القراءة 

 .(3)الفريضة

الباقر:    [ 2125  ]احلديث:  لإلمام  يف  قيل  فذكرها  األّولتني  يف  القراءة  نيس  رجل 

 .(4) يشء عليه  ، فقال: يقيض القراءة والتكبري والتسبيح الذي فاته يف األّولتني وال خريتنياأل

الباقر  [ 2126  ]احلديث:  اإلمام  أسمع  قال  ما  إالّ  والدعاء  القراءة  من  يكتب  ال   :

 .(5)نفسه

الباقر:    [ 2127  ]احلديث:  اإلمام  ترفعقال  أن  بعد    اإِلجهار  من  تسمعه  صوتك 

 .(6)عنك، واإِلخفات أن ال تسمع من معك إالّ يسرياً 

: رجل قرأ سورة يف ركعة فغلط، أيدع املكان  قيل لإلمام الباقر  [ 2128  ]احلديث: 

كّل   :فقال ؟أو يدع تلك السورة ويتحّول منها إىل غريها  ؟الذي غلط فيه ويميض يف قراءته

 .(7)ذلك ال بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع هبا ركع

الرجل يقرأ السجدة فينساها حّتى يركع  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2129  ]احلديث: 
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 .(1)يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم ، فقال: ويسجد

الباقر:    [ 2130  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  بيشء  املكتوبة  يف  تقرأ  فإن    العزائم،ال 

 .(2)السجود زيادة يف املكتوبة

  ؟ خريتني: ما جيزئ من القول يف الركعتني األقيل لإلمام الباقر   [ 2131  ]احلديث: 

 .(3)أن تقول: سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إالّ اهلل واهلل أكرب وتكرّب وتركع فقال:

: عرش ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من  اإلمام الباقرقال   [ 2132  ]احلديث: 

وهي  ..  العرص وركعتا الصبح وركعتا املغرب وركعتا العشاء اآلخرة ال جيوز فيهّن الوهم 

يف الصالة سبع ركعات    رسول اهلل  ، فزاد  إىل حمّمد  وفّوض    فرضها اهلل  التي الصالة  

 .(4)هي سنّة ليس فيهّن قراءة إّنام هو تسبيح وهتليل وتكبري ودعاء فالوهم إّنام هو فيهنّ 

إن بعضًا روى   : له  قيلو  ،القراءة يف الوتر سئل اإلمام الباقر عن  [ 2133  ]احلديث: 

الثالثة    (قل هو اهلل أحد ) املعوذتني ويف  الثالث وبعضًا روى  فقال:    (قل هو اهلل أحد) يف 

 (5)(قل هو اهلل أحد) اعمل باملعوذتني و

الباقر:   [ 2134  ]احلديث:  لإلمام  من    قيل  املعّوذتني  يمحو  كان  مسعود  ابن  إّن 

 .(6) املصحف، فقال: كان أيب يقول: إّنام فعل ذلك ابن مسعود برأيه ومها من القرآن

الباقر  [ 2135  يث: ]احلد  اإلمام  يف  قال  يقرأ  أن  تستحب  اجلمعة  ليلة  كانت  إذا   :

ويف صالة الصبح مثل ذلك، ويف صالة اجلمعة    ( إذا جاءك املنافقون)العتمة سورة اجلمعة و

 .(7) ذلك مثل ذلك، ويف صالة العرص مثل
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قراءهتام سنّة  فإن    اقرأ سورة اجلمعة واملنافقنيقال اإلمام الباقر:   [ 2136  ]احلديث: 

يوم اجلمعة يف الغداة والظهر والعرص، وال ينبغي لك أن تقرأ بغريمها يف صالة الظهر يوم  

 .(1) اجلمعة إمامًا كنت أو غري إمام

الباقر:    [ 2137  ]احلديث:  الركعتني األقال اإلمام  من األربع    خريتني ال تقرأّن يف 

إذا كنت    فقال:  ؟فام أقول فيهام  ل: قي،  الركعات املفروضات شيئًا، إمامًا كنت أو غري إمام 

تسع   تكمله  مّرات  ثالث  اهلل،  إالّ  إله  وال  هلل  واحلمد  اهلل  سبحان  فقل:  وحدك  أو  إمامًا 

 .(2) تسبيحات ثّم تكرب وتركع

قل هو اهلل  : ) يقول  )اإلمام الباقر( : كان أيب  قال اإلمام الصادق  [ 2138  ]احلديث: 

 .(3) ن كّلهآا يف الوتر ليكون القر لث القرآن، وكان حيّب أن جيمعهثتعدل   (أحد

قيل له:    (قل هو اهلل أحد ) : من أوتر باملعّوذتني وقال اإلمام الباقر   [ 2139  ]احلديث: 

 .(4)يا عبد اهلل، أبرش فقد قبل اهلل وترك

: إذا قرأت بسم اهلل الرمحن الرحيم فال تباِل أن  قال اإلمام الباقر  [ 2140  ]احلديث: 

 . (5) ال تستعيذ

الرجل يريد أن يقرأ سورة اجلمعة يف اجلمعة  قيل لإلمام الباقر:    [ 2141  ]احلديث: 

 .(6)قال: يرجع إىل سورة اجلمعة (، قل هو اهلل أحد )فيقرأ  

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الرجل يقوم يف الصالة فينسى فاُتة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2142  ]احلديث: 
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 .(1) يركع فإّنه ال قراءة حّتى يبدأ هبا يف جهر أو إخفاتليقرأها ما دام مل  ، قال: الكتاب

 .(2)الكتاب أماسم اهلل األعظم مقّطع يف قال اإلمام الصادق:   [ 2143  ]احلديث: 

الصادق:    [ 2144  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  وحدها  َتوز  الكتاب  فاُتة  إّن 

 .(3)الفريضة

الرجل يف الفريضة بفاُتة  : ال بأس بأن يقرأ  قال اإلمام الصادق [ 2145  ]احلديث: 

 .(4)الكتاب يف الركعتني األّولتني إذا ما أعجلت به حاجة أو ختّوف شيئاً 

الصادق:    [ 2146  ]احلديث:  لإلمام  فاُتة  قيل  الفريضة  يف  أقول  أن  عنّي  أجيزي 

 . (5)فقال: ال بأس ؟ الكتاب وحدها إذا كنت مستعجاًل أو أعجلني يشء

الصادق:    [ 2147  ]احلديث:  الفريضة فاُتة  جي قال اإلمام  يقرأ يف  للمريض أن  وز 

 .(6)الكتاب وحدها، وجيوز للصحيح يف قضاء صالة التطّوع بالليل والنهار

إن اهلل فرض من الصالة الركوع والسجود،  قال اإلمام الصادق:    [ 2148  ]احلديث: 

ويسّبح   يكرّب  أن  أجزأه  القرآن  يقرأ  أن  حيسن  ال  اإلسالم  يف  دخل  رجاًل  أّن  لو  ترى  أال 

 .(7)؟صّل وي

الصادق:    [ 2149  ]احلديث:  لإلمام  يف  قيل  للصالة  فننزل  مّكة  طريق  يف  أكون 

الكتاب وحدها، أم يصىّل عىل    أم فنقرأ   األرضعراب، أنصّل املكتوبة عىل  مواضع فيها األ

إذا خفت فصّل عىل الراحلة املكتوبة وغريها،    فقال:   ؟ الراحلة فيقرأ فاُتة الكتاب والسورة

 .(8) وإذا قرأت احلمد وسورة أحّب إِل، وال أرى بالذي فعلت بأساً 
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الصادققال    [ 2150  ]احلديث:  وال  اإلمام  سورة  من  بأقّل  املكتوبة  يف  تقرأ  ال   :

 .(1) بأكثر

أو اإلمام  اإلمام الصادق  عن إسامعيل بن الفضل قال: صىّل بنا    [ 2151 ]احلديث: 

يّن أردت أن  إلباقر فقرأ بفاُتة الكتاب وآخر سورة املائدة فلاّم سّلم التفت إلينا فقال: أما  ا

 .(2)عّلمكمأ

السورة، أيصّل هبا الرجل يف ركعتني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2152  ]احلديث: 

الفريضة الركعة    فقال:   ؟ من  يف  منها  بالنصف  قرأ  آيات  سّت  كانت  إذا  ،  األوىل نعم، 

 .(3)والنصف اآلخر يف الركعة الثانية

الرجل السورة الواحدة يف الركعتني    أيقرأقيل لإلمام الصادق:    [ 2153 ]احلديث: 

 .( 4) إذا كانت أكثر من ثالث آيات ،ال بأس فقال:  ؟من الفريضة

ن إالّ سورة يس  آليس معه من القرسئل اإلمام الصادق عمن    [ 2154  ]احلديث: 

 .(5)نعم، ال بأس  فقال:  ؟ فيقوم من الليل فينفد ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ

 .(6)َتزي يف مخسني صالة  (قل هو اهلل أحدقال اإلمام الصادق: )   [ 2155  ]احلديث: 

قل هو  ) صالة األّوابني اخلمسون كّلها بـ  قال اإلمام الصادق:    [ 2156  ]احلديث: 

 .(7)اهلل أحد

  ، الرجل يقرن بني السورتني يف الركعةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2157  ]احلديث: 

قال:    ؟فيقطع السورة  قيل: فقال: إّن لكّل سورة حقًا فأعطها حّقها من الركوع والسجود،  
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 . (1)ال بأس

الصادق:    [ 2158  ]احلديث:  لإلمام  ق  ؟أقرأ سورتني يف ركعةقيل  نعم،    : ل يقال: 

والسجود الركوع  من  كل سورة حّقها  أعط  يقال:  فأّما    ؟ أليس  الفريضة،  يف  ذلك  فقال: 

 .(2)النافلة فليس به بأس

الصادق:    [ 2159  ]احلديث:  ما  قال اإلمام  السّور  النافلة من  ال بأس أن َتمع يف 

 .(3)شئت

 .(4): كان اإلمام عل يوتر بتسع سورم الصادققال اإلما   [ 2160  ]احلديث: 

ذكر السورة من الكتاب يدعو هبا يف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2161  ]احلديث: 

 .(5)إذا كنت تدعو هبا فال بأس  ، فقال:(قل هو اهلل أحد )الصالة مثل  

بنا    [ 2162  ]احلديث:  صىّل  قال:  الشّحام  زيد  الصادق  عن  فقرأ  اإلمام  الفجر 

 .(6)يف ركعة (أمل نرشح) و ( الضحى)

صىّل    [ 2163  ]احلديث:  قال:  الشّحام  زيد  الصادق  عن  األوىل  اإلمام  يف  فقرأ 

 .(7)(أمل نرشح لك صدرك)الثانية   ويف  ( الضحى)

: ال َتمع بني سورتني يف ركعة واحدة إالّ  اإلمام الصادققال    [ 2164  ]احلديث: 

 .(8)(إليالف قريش )و  (أمل تر كيف )، و(أمل نرشح) و ( الضحى)

فأّذن  اإلمام الصادق  عن داود الرقي، قال: ملّا طلع الفجر قام    [ 2165  ]احلديث: 
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قل هو  )، ويف الثانية باحلمد و (الضحى )وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ يف أّول ركعة احلمد و

 .(1)ثم قنت ثّم سّلم ثّم جلس  (،اهلل أحد

أّيامًا فكان يقرأ  عن صفوان قال: صّليت خلف اإلمام الصادق    [ 2166  ]احلديث: 

كانت صالة ال جيهر فيها بالقراءة، جهر ببسم  فإذا    يف فاُتة الكتاب ببسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 .(2) اهلل الرمحن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك

عن    [ 2167  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  أهي  سئل  العظيم،  والقرآن  املثاين  السبع 

 .(3)نعم، هي أفضلهنّ  ، فقال:الرحيم من السبعبسم اهلل الرمحن  قيل: نعم،  فقال:  ؟الفاُتة

يف مسجد بني كاهل  اإلمام الصادق  عن الكاهل قال: صىّل بنا    [ 2168  ]احلديث: 

 .(4)فجهر مّرتني ببسم اهلل الرمحن الرحيم، وقنت يف الفجر، وسّلم واحدة مما يل القبلة

الصادق:    [ 2169  ]احلديث:  لإلمام  الرمحن  قيل  اهلل  بسم  أقرأ  للصالة  قمت  إذا 

القرآن  يف الرحيم   فقال:فاُتة  الرمحن  فإذا    قيل:نعم،    ،  اهلل  بسم  أقرأ  القرآن  فاُتة  قرأت 

 .(5) نعم  ، فقال:الرحيم مع السورة 

كتموا بسم اهلل الرمحن الرحيم فنعم واهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 2170  ]احلديث: 

 .(6)األسامء كتموها 

: ما نزل كتاب من السامء إال أّوله بسم اهلل  اإلمام الصادققال    [ 2171  ]احلديث: 

 .(7) الرمحن الرحيم

عّمن يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم حني يريد  سئل اإلمام الصادق    [ 2172  ]احلديث: 

 

 .  165( اخلرائج واجلرائح:  1)

 .   310/1154/  1، واالستبصار:  264/ 68/ 2( التهذيب:  2)

 . 1157/ 289/ 2( التهذيب:  3)

 . 1157/ 311/ 1، واالستبصار: 1155/ 288/ 2( التهذيب:  4)

، واالستبصار: 69/251/  2، والتهذيب:  312/1/  3( الكايف:    5)

1  /311 /1155 . 

 .  387/ 266/  8( الكايف:  6)

 .  4/ 40( املحاسن:  7)



431 

 

قال  الكتاب،  فاُتة  و   :يقرأ  رّسًا،  شاء  إن  جهرًا،  إنعم،  شاء  السورة  ؤأفيقر  قيل: ن  مع  ها 

 .(1)ال : قال  ؟األخرى

عن مسمع البرصي قال: صّليت مع اإلمام الصادق فقرأ بسم    [ 2173  ]احلديث: 

بعد احلمد، ومل يقرأ بسم اهلل    التياهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رّب العاملني، ثم قرأ السورة  

الرمحن الرحيم، ثّم قام يف الثانية فقرأ احلمد ومل يقرأ ببسم اهلل الرمحن الرحيم، ثّم قرأ بسورة  

 .(2)أخرى

الرجل يكون إمامًا يستفتح باحلمد وال  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2174  ]احلديث: 

 . (3) ال يّْضه وال بأس به  ، فقال:يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم

الصادق  [ 2175  ]احلديث:  اإلمام  الركعة  قال  يف  الزوال  صالة  يف  يقرأ    األوىل : 

احلمد وقل هو اهلل أحد، ويف الركعة الثانية احلمد وقل يا أُّّيا الكافرون، ويف الركعة الثالثة  

الرابعة احلمد وقل هو اهلل أحد وآخر   الركعة  الكريس، ويف  احلمد وقل هو اهلل أحد وآية 

الرسول)البقرة   أحد واخلمس    (آمن  اهلل  اخلامسة احلمد وقل هو  الركعة  إىل آخرها، ويف 

ويف    (إّنك ال ختلف امليعاد: )إىل قوله  (إّن يف خلق الساموات واألرض : )من آل عمرانآيات  

إّن رّبكم اهلل الذي خلق  : )الركعة السادسة احلمد وقل هو اهلل أحد وثالث آيات السخرة

واألرض قوله   (الساموات  )إىل  املحسنني :  من  قريب  اهلل  رمحة  السابعة  (إّن  الركعة  ويف   ،

اهلل األنعام  احلمد وقل هو  أحد واآليات من سورة  قوله   (وجعلوا هلل رشكاء اجلن)  :  إىل 

، ويف الركعة الثامنة احلمد وقل هو اهلل أحد وآخر سورة احلرش من  (وهو اللطيف اخلبري)

القرآن عىل جبل : ) قوله اللهّم مقّلب القلوب  فإذا    إىل آخرها   (لو أنزلنا هذا  فرغت فقل: 

 

 .  313/1162/  1، واالستبصار:  250/ 69/ 2( التهذيب:  1)

 . 1158/ 311/ 1، واالستبصار: 1154/ 288/ 2( التهذيب:  2)

 .  247/ 68/ 2( التهذيب:  3)



432 

 

هديتني وهب ِل من لدنك رمحة إّنك    إذواألبصار ثّبت قلبي عىل دينك وال تزغ قلبي بعد  

 .(1)أنت الوّهاب سبع مّرات، ثّم تقول: أستجري باهلل من النار سبع مّرات

املكفوف قال: سأل رجل    [ 2176  ]احلديث:  الصادق  عن أيب هارون  وأنا  اإلمام 

هل رأيت  رأ يف الزوال؟ فقال: ثامنني آية، فخرج الرجل، فقال: يا أبا هارون،  حارض، كم يق 

! هذا الذي  ؟شيخًا أعجب من هذا الذي سألني عن يشء فأخربته ومل يسألني عن تفسريه

يزعم أهل العراق أّنه عاقلهم، يا أبا هارون، إن احلمد سبع آيات وقل هو اهلل أحد ثالث  

 .(2) ال ثامن ركعات فهذه ثامنون آية آيات، فهذه عرش آيات، والزو

قل يا  )و   (قل هو اهلل أحد )ال تدع أن تقرأ بـ  قال اإلمام الصادق:    [ 2177  ]احلديث: 

يف سبع مواطن: يف الركعتني قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتني بعد    (أُّّيا الكافرون

حت هبا، وركعتي  املغرب، وركعتني من أّول صالة الليل، وركعتي اإلحرام والفجر إذا أصب

 .(3) الطواف

  : اقرأ يف ركعتي الفجر بأّي سورتني أحببت، قال اإلمام الصادق  [ 2178  ]احلديث: 

 .(4) (قل يا أُّيا الكافرون)، و ( قل هو اهلل أحد) حّب أن أقرأ فيهام بـ أأّما أنا ف

: إذا كنت خلف إمام فقرأ احلمد وفرغ من  قال اإلمام الصادق  [ 2179  ]احلديث: 

 .(5)أنت: احلمد هلل رّب العاملني، وال تقل: آمنيقراءهتا فقل 

،  أقول إذا فرغت من فاُتة الكتاب: آمنيقيل لإلمام الصادق:    [ 2180  ]احلديث: 

 .(6) ال فقال:
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قول الناس يف الصالة مجاعة حني يقرأ  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2181  ]احلديث: 

 .(1)ما أحسنها واخفض الصوت هبا  ، فقال: فاُتة الكتاب: آمني

: إذا قرأت الفاُتة ففرغت من قراءهتا وأنت  اإلمام الصادققال    [ 2182  ]احلديث: 

 .(2)فقل: احلمد هلل رّب العاملني ، يف الصالة

فإذا    : ينبغي للعبد إذا صىّل أن يرّتل يف قراءتهقال اإلمام الصادق  [ 2183  ]احلديث: 

النار سأل اهلل اجلنّة، وتعّوذ باهلل من النار، وإذا مّر بأُّّيا الناس  مّر بآية فيها ذكر اجلنّة وذكر  

 .(3) ويا أُّّيا الذين آمنوا يقول: لّبيك رّبنا 

ينبغي ملن قرأ القرآن إذا مّر بآية من القرآن  قال اإلمام الصادق:    [ 2184 ]احلديث: 

الن من  العافية  ويسأل  يرجو  ما  خري  ذلك  عند  يسأل  أن  ختويف  أو  مسألة  ومن  فيها  ار 

 .(4)العذاب

الرجل يكون مع اإلمام فيمّر باملسألة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2185  ]احلديث: 

ال بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعّوذ من النار ويسأل اهلل    ، فقال:أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار

 .(5)اجلنّة

الصادق:    [ 2186  ]احلديث:  تقرأ  قال اإلمام  نفس  يف  (  قل هو اهلل أحد) يكره أن 

 . (6)واحد

الصادق:    [ 2187  ]احلديث:  اإلمام  قرأ  قال  إذا  وضحيها ) الرجل    ( والشمس 

يقول:    (هلل خري أّما يرشكون )آافيختمها يقول: صدق اهلل وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ  
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قرأ   وإذا  أكرب،  اهلل  خري،  اهلل  خري،  يعدلون ) اهلل  برهّبم  كفروا  الذين  كذب    (ثّم  يقول:  أن 

احلمد هلل الذي مل يّتخذ ولدًا ومل يكن له رشيك يف امللك ومل  )والرجل إذا قرأ  العادلون باهلل،  

مل يقل  فإن    قيل: أن يقول: اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب،    ( يكن له وِّل من الذّل وكرّبه تكبرياً 

 .(1) ليس عليه يشء ، فقال:قرأ   إذاالرجل شيئًا من هذا  

يستحّب أن يقرأ يف دبر الغداة يوم اجلمعة،  قال اإلمام الصادق:    [ 2188  ]احلديث: 

 .(2)كّذبأال بيشء من آالئك رّب   :(فبأّي آالء رّبكام تكّذبان)الرمحن، ثم تقول كّلام قلت  

فبأّي  ): من قرأ سورة الرمحن فقال عند كّل  قال اإلمام الصادق  [ 2189 ]احلديث: 

قرأها لياًل ثّم مات مات شهيدًا،  فإن    كّذب، أربِّ  : ال بيشء من آالئك  (آالء رّبكام تكّذبان

 .(3) ن قرأها هنارًا ثّم مات مات شهيداً إو

فادعوا عىل    ( تّبت يدا أيب هلب) قرأتم    إذا:  قال اإلمام الصادق  [ 2190  ]احلديث: 

 .(4) وبام جاء به من عند اهلل  رسول اهلل كان من املكّذبني الذين يكّذبون ب فإنهأيب هلب 

فقل: يا أُّّيا    (قل يا أُّّيا الكافرون) : إذا قرأت  اإلمام الصادققال    [ 2191  ]احلديث: 

  لكم دينكم وِل قيل:  فقل: أعبد اهلل وحده وإذا    ( ال أعبد ما تعبدون)الكافرون، وإذا قلت  

 .(5)فقل: ريّب اهلل وديني اإلسالم (دين

اجلاّمل قال: صّليت خلف اإلمام الصادق أّيامًا فكان عن صفوان    [ 2192  ]احلديث: 

 .(6)ببسم اهلل الرمحن الرحيم وكان جيهر يف السورتني مجيعاً   إذا كانت صالة ال جيهر فيها جهر

: كتموا بسم اهلل الرمحن الرحيم فنعم واهلل  قال اإلمام الصادق  [ 2193  ]احلديث: 
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ببسم    زله واجتمعت عليه قريش جيهر إذا دخل إىل من  األسامء كتموها، كان رسول اهلل  

َوإَِذا  ﴿ :  اهلل الرمحن الرحيم، ويرفع هبا صوته، فتوِل قريش فرارًا فأنزل اهلل عّز وجّل يف ذلك

ْوا َعىَل َأْدَباِرِهْم   .(1) [ 46]اإلرساء:  ُنُفوًرا﴾َذَكْرَت َربََّك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ

قال: صّليت خلف اإلمام الصادق فتعّوذ  عن حنان بن سدير    [ 2194  ]احلديث: 

 .(2)جهار ثّم جهر ببسم اهلل الرمحن الرحيمإب

جهار ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف الصالة  اإلقال اإلمام الصادق:    [ 2195  ]احلديث: 

 .(3)واجب

الرجل يقوم من آخر الليل فريفع صوته  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2196  ]احلديث: 

ينبغي للرجل    ، بالقرآن الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك    إذافقال:  صىّل يف 

 .(4)املتحّرك

: السنّة يف صالة النهار باإِلخفات، والسنّة  قال اإلمام الصادق  [ 2197  ]احلديث: 

 .(5)يف صالة الليل باإلجهار

الصادق  [ 2198  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  بقراءته  جيهر  هل  الرجل،  عن  سألته   :

 .(6)نعم ، فقال: طّوع بالنهارالت

يف فريضة من الفرائض    ( إّنا أنزلناه): من قرأ  اإلمام الصادققال    [ 2199  ]احلديث: 

 .(7)نادى مناد: يا عبد اهلل، قد غفر اهلل لك ما مىض فاستأنف العمل

تعدل ثلث    ( اهلل أحد  قل هو: ) : كان أيب يقولقال اإلمام الصادق  [ 2200  ]احلديث: 
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 .(1) ربع القرآن (قل يا أُّّيا الكافرون)القرآن، و 

  (قل هو اهلل أحد )قرأت يف صالة الفجر بـ    قال اإلمام الصادق: [ 2201  ]احلديث: 

 .(2)وقد فعل ذلك رسول اهلل  (قل يا أُّيا الكافرون)و

أُّّيا  قل يا  )ثلث القرآن، و   ( قل هو اهلل أحدقال اإلمام الصادق: )  [ 2202  ]احلديث: 

 .(3)تعدل ربعه (الكافرون

إن كان مل    ، فقال: القرآن  أم سئل اإلمام الصادق عن رجل نيس    [ 2203  ]احلديث: 

 .(4)القرآن أم يركع فليعد  

الرجل يقوم يف الصالة فينسى فاُتة    [ 2204  ]احلديث:  سئل اإلمام الصادق عن 

ليقل: أستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم إّن اهلل هو السميع العليم ثّم ليقرأها    ، فقال:الكتاب

ما دام مل يركع فإّنه ال صالة له حّتى يقرأ هبا يف جهر أو إخفات، فإّنه إذا ركع أجزأه، إن شاء  

 .(5) اهلل

الصادق:    [ 2205  ]احلديث:  لإلمام  يف  قيل  أقرأ  أن  فنسيت  املكتوبة  صّليت  إيّن 

بىل، قال: قد متّت صالتك    قيل:  ؟، فقال: أليس قد أمتمت الركوع والسجودصاليت كّلها 

 .(6) إذا كان نسياناً 

الصادق:    [ 2206  ]احلديث:  اإلمام  يقرأ يف  قال  أن  أجزأه    األوىلإن نيس  والثانية 

 .(7)تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنيس أن يقرأ فيها فليمض يف صالته

لإلما   [ 2207  ]احلديث:  الصادق:  قيل  الركعتني  م  يف  القراءة  عن  يسهو  الرجل 

 

 . 7/ 454/  2( الكايف:  1)

 .  358/ 96/ 2( التهذيب:  2)

 .  469/ 124/ 2( التهذيب:  3)

 . 2/ 347: 3( الكايف:  4)

   574/ 147: 2( التهذيب:  5)

 . 3/ 348/  3( الكايف:  6)

 .  572/ 146/ 2( التهذيب:  7)



437 

 

نعم،    قيل:  ؟األّولتني فيذكر يف الركعتني اآلخرتني أّنه مل يقرأ، قال: أتّم الركوع والسجود

 .(1)قال: إيّن أكره أن أجعل آخر صاليت أّوهلا 

، قال:  األوىلعن القراءة يف الركعة    أسهو قيل لإلمام الصادق:    [ 2208  ]احلديث: 

أسهو يف صاليت كّلها، قال:    قيل: أسهو يف الثانية، قال: اقرأ يف الثالثة،    قيل: اقرأ يف الثانية،  

 .(2)إذا حفظت الركوع والسجود متّت صالتك

الرجل ينسى حرفًا من القرآن فيذكر  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2209  ]احلديث: 

 .(3)جد فليقرأهال، ولكن إذا س فقال: ؟وهو راكع، هل جيوز له أن يقرأه

الرجل يدرك آخر صالة اإِلمام وهي  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2210  ]احلديث: 

 .(4)نعم ، فقال: صالته  أّول صالة الرجل فال يمهله حّتى يقرأ فيقيض القراءة يف آخر 

الصادق:    [ 2211  ]احلديث:  لإلمام  آخرها،  قيل  وأنا يف  فأنتبه  أقرأ سورة فأسهو 

 .(5)بل امض ، فقال: أميضرجع إىل أّول السورة أو أف

ين ربام شككت يف السورة فال أدري قرأهتا  قيل لإلمام الصادق: إ   [ 2212  ]احلديث: 

 .(6) عدها أإن كانت طويلة فال، وإن كانت قصرية ف  ، قال: عيدها أُ أم ال، ف

عن    [ 2213  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وجّل سئل  عّز  اهلل  َهْر    ﴿ :  قول  ََتْ َواَل 

َذلَِك   َبنْيَ  َواْبَتِغ  هِبَا  خُتَافِْت  َواَل  ف[ 110]اإلرساء:    َسبِياًل﴾ بَِصاَلتَِك  دون  ،  ما  املخافتة  قال: 

 .(7)سمعك، واجلهر أن ترفع صوتك شديداً 

  ؟ عىل اإِلمام أن يسمع من خلفه وإن كثرواقيل لإلمام الصادق:    [ 2214  ]احلديث: 
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َهْر بَِصاَلتَِك َواَل خُتَافِْت هِبَا َواْبَتِغ   ﴿ : ول اهلل تبارك وتعاىل فقال: ليقرأ قراءة وسطًا يق َواَل ََتْ

 .(1)  [ 110]اإلرساء:  َسبِياًل﴾ َبنْيَ َذلَِك 

  ؟هل يقرأ الرجل يف صالته وثوبه عىل فيهقيل لإلمام الصادق:   [ 2215  ]احلديث: 

 .(2) اهلمهمة أذنيهال بأس بذلك إذا أسمع   فقال:

َهْر بَِصاَلتَِك َواَل    ﴿ :  يف قوله عّز وجّل قال اإلمام الصادق    [ 2216  ]احلديث:  َواَل ََتْ

َذلَِك   َبنْيَ  َواْبَتِغ  هِبَا  : اجلهر هبا رفع الصوت، والتخافت ما مل  [ 110]اإلرساء:    َسبِياًل﴾خُتَافِْت 

 .(3) تسمع نفسك، واقرأ ما بني ذلك

الصادق عن    [ 2217  ]احلديث:  اإلمام  أن  سئل  يريد  ثّم  موضع  يصّل يف  الرجل 

 .(4) املوضع الذي يريد ثّم يقرأ إىل قال: يكّف عن القراءة يف مشيه حّتى يتقّدمفيتقّدم، 

الرجل يقوم يف الصالة فرييد أن يقرأ سورة  قيل لإلمام الصادق:    [ 2218  ]احلديث: 

قل هو  ) فقال: يرجع من كل سورة إالّ من    ، (قل يا أُّّيا الكافرون)و  (قل هو اهلل أحد)فيقرأ  

 .(5)(قل يا أُّّيا الكافرون) و ( اهلل أحد

الصادق:    [ 2219  ]احلديث:  لإلمام  سورة  قيل  الغداة  يف  قرأ  اهلل  )رجل  هو  قل 

قل  ) سورة غريها فال بأس إالّ    ، قال: ال بأس، ومن افتتح سورة ثّم بدا له أن يرجع يف(أحد

 .(6)(قل يا أُّّيا الكافرون) ، وال يرجع منها إىل غريها، وكذلك ( هو اهلل أحد

عن    [ 2220  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  فيقرأ  سئل  السورة  يقرأ  أن  يريد  الرجل 

 .(7)له أن يرجع ما بينه وبني أن يقرأ ثلثيها  :قال فغريها، 
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الرجل يقرأ يف املكتوبة بنصف السورة  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2221  ]احلديث: 

 . (1)يركع وال يْضه  : قالفحّتى يفرغ منها ثّم يذكر قبل أن يركع،    أخرى نسى فيأخذ يف  ثّم ي

،  الرجل يقرأ بالسجدة يف آخر السورةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2222 ]احلديث: 

 .(2)يسجد ثّم يقوم فيقرأ فاُتة الكتاب ثم يركع ويسجد فقال:

قرأ باسم  )ا : إن صّليت مع قوم فقرأ اإِلمام  قال اإلمام الصادق  [ 2223  ]احلديث: 

، واحلائض  إيامء، أو شيئًا من العزائم، وفرغ من قراءته ومل يسجد فأوم  (رّبك الذي خلق

 .(3)تسجد إذا سمعت السجدة

الصادق عن    [ 2224  ]احلديث:  اإلمام  يقتدسئل  قوم ال  مع  يصّل  هبم    ىالرجل 

يصنع فكيف  فيها،  يسجدون  فال  العزائم  من  آية  قرأوا  ورّبام  لنفسه  ال    فقال:   ؟فيصّل 

 .(4)يسجد

  التي الرجل يسمع السجدة يف الساعة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2225 ]احلديث: 

سئل  و  .. ال تستقيم الصالة فيها قبل غروب الشمس وبعد صالة الفجر، فقال: ال يسجد

عن الرجل يقرأ يف املكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: إذا بلغ موضع السجدة  

يقرأها، ويدع  إو  فال  غريها  سورة  فيقرأ  يرجع  أن  أحب  إىل    التين  فريجع  السجدة  فيها 

 .(5)غريها 

الصادق:  ق  [ 2226  ]احلديث:  لإلمام  يف  يل  ينظر  وهو  يصّل  الرجل  يف  تقول  ما 

 .(6) فقال: ال بأس بذلك ؟املصحف يقرأ فيه يضع الَّساج قريبًا منه
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  ، فقال: من الظهر  خريتنيالركعتني األ سئل اإلمام الصادق عن    [ 2227  ]احلديث: 

 .(1)ُتميد ودعاء فإهنا تسّبح وُتمد اهلل وتستغفر لذنبك وإن شئت فاُتة الكتاب 

اإلمام    [ 2228  ]احلديث:  الركعتني  سئل  يف  اإلمام  خلف  القراءة  عن  الصادق 

كنت وحدك فاقرأ فيهام  فإذا    فقال: اإلمام يقرأ بفاُتة الكتاب ومن خلفه يسّبح،  ، خريتنياأل

 .(2)وإن شئت فسّبح

  ؟ أصنع فيهام  ا ، مخريتنيالركعتني األسئل اإلمام الصادق عن    [ 2229  ]احلديث: 

  ؟فأّي ذلك أفضل  قيل: ال: إن شئت فاقرأ فاُتة الكتاب، وإن شئت فاذكر اهلل فهو سواء،  فق

 .(3)فقال: مها واهلل سواء إن شئت سّبحت، وإن شئت قرأت

  ؟ عاّم يقرأ اإِلمام يف الركعتني يف آخر الصالةسئل اإلمام الصادق    [ 2230  ]احلديث: 

بفاُتة   وحده  صىّل  إذا  فيهام  الرجل  ويقرأ  خلفه،  الذين  يقرأ  وال  الكتاب،  بفاُتة  فقال: 

 .(4)الكتاب

الصادق قال    [ 2231  ]احلديث:  الركعتني  اإلمام  يف  القول  من  جيزي  ما  أدنى   :

 .(5)ثالث تسبيحات أن تقول: سبحان اهلل سبحان اهلل سبحان اهلل  خريتنياأل

  ( قل هو اهلل أحد) : من غلط يف سورة فليقرأ دققال اإلمام الصا   [ 2232  ]احلديث: 

 .(6) ثّم لريكع

اإلمام إذا أخطأ يف القرآن فال يدري ما  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2233  ]احلديث: 

 .(7)يفتح عليه بعض من خلفه ، فقال: يقول

 

 .  321/1199/  1، واالستبصار:  368/ 98/ 2( التهذيب:  1)

 . 1185/ 294/ 2( التهذيب:  2)

 .  321/1200/  1، واالستبصار:  369/ 98/ 2( التهذيب:  3)

 . 1186/ 295/ 2( التهذيب:  4)

 .  256/1159/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 . 1187/ 295/ 2( التهذيب:  6)

 .  123/ 34/ 3( التهذيب:  7)



441 

 

يفتح    ، فقال:الرجل يؤّم القوم فيغلطسئل اإلمام الصادق عن    [ 2234  ]احلديث: 

 .(1) عليه من خلفه

يف صالة الفجر    (ال حم)من قرأ شيئًا من  قال اإلمام الصادق:    [ 2235 ]احلديث: 

 .(2) فاته الوقت

قال اإلمام الصادق: من اشتاق إىل اجلنّة وصفتها فليقرأ الواقعة،    [ 2236  ]احلديث: 

 .(3)ومن أحّب أن ينظر إىل صفة النار فليقرأ سجدة لقامن

من قرأ الواقعة كّل ليلة قبل أن ينام لقي اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 2237  ]احلديث: 

 .(4)ووجهه كالقمر ليلة البدر

أمنّا    [ 2238  ]احلديث:  قال:  صابر  الصادق  عن  فقرأ  اإلمام  املغرب  صالة  يف 

 .(5) املعوذتني ثّم قال: مها من القرآن

أمرين    [ 2239  ]احلديث:  قال:  حازم  بن  منصور  الصادق  عن  أقرأ  اإلمام  أن 

 .(6)املعوذتني يف املكتوبة

فقال: مها    ؟ املعوذتني، أمها من القرآنسئل اإلمام الصادق عن    [ 2240  ]احلديث: 

فقال    ؟من القرآن، فقال الرجل: إهّنام ليستا من القرآن يف قراءة ابن مسعود وال يف مصحفه

قال:    ؟ املكتوبة  مها من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ هبام يف   ، سعود: أخطأ ابن م اإلمام الصادق

 . (7)نعم

تقرأ يف الصلوات  أي قيل لإلمام الصادق:    [ 2241  ]احلديث:  أّما    فقال:   ؟ السور 

 

 .  23/ 316/  3( الكايف:  1)

 . 1189/ 295/ 2( التهذيب:  2)

 . 144( ثواب االعامل:  3)

 .  3/ 144( ثواب األعامل:  4)

 .  26/ 317/  3( الكايف:  5)

 .  356/ 96/ 2( التهذيب:  6)

 .  114األئمة: ( طّب  7)



442 

 

الظهر والعشاء اآلخرة تقرأ فيهام سواء، والعرص واملغرب سواء، وأّما الغداة فأطول، وأّما  

ونحوها، وأّما    (الشمس وضحاها )و (،  سبّح اسم رّبك األعىل )الظهر والعشاء اآلخرة فـ  

فـ   واملغرب  اهلل)العرص  نرص  جاء  و)إذا  الّتكاثر(  فـ    (أهلكم  الغداة  وأّما  عّم  )ونحوها، 

هل أتى عىل اإلنسان  )و  (قسم بيوم القيامةأُ ال  ) و  (هل أتاك حديث الغاشية)و  (ءلونيتسا 

 . (1) (حني من الدهر

  ، فقال: القراءة يف الصالة فيها يشء موقت قيل لإلمام الصادق:   [ 2242  ]احلديث: 

 .(2) ال، إالّ اجلمعة تقرأ فيها باجلمعة واملنافقني

الصادق:    [ 2243  ]احلديث:  اإلمام  و قال  ليلة اجلمعة اجلمعة  اسم  )اقرأ يف  سّبح 

األعىل  و(رّبك  اجلمعة  سورة  الفجر  ويف  أحد ) ،  اهلل  هو  اجلمعة    (قل  سورة  اجلمعة  ويف 

 .(3)واملنافقني

إذا كان ليلة اجلمعة فاقرأ يف املغرب سورة  قال اإلمام الصادق:    [ 2244 ]احلديث: 

سّبح اسم رّبك  )وإذا كان يف العشاء اآلخرة فاقرأ سورة اجلمعة و   (قل هو اهلل أحد)اجلمعة و 

كان  فإذا    ،(قل هو اهلل أحد )كان صالة الغداة يوم اجلمعة فاقرأ سورة اجلمعة و( فإذا  األعىل 

صالة اجلمعة فاقرأ سورة اجلمعة واملنافقني، وإذا كان صالة العرص يوم اجلمعة فاقرأ بسورة  

 .(4)(قل هو اهلل أحد)اجلمعة و 

الصادق:    [ 2245  ]احلديث:  يوم اجلمعةقيل لإلمام  الفجر يف  أقرأ يف صالة    ؟ بم 

بـ    األوىل اقرأ يف    :فقال الثانية  أحد ) بسورة اجلمعة ويف  اهلل  يكونا   (قل هو  اقنت حّتى  ثّم 
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 .(1)سواء

الصادق:    [ 2246  ]احلديث:  لإلمام  الركعتني  قيل  يف  التسبيح  صار  عّلة  ألّي 

ألّن   خريتني إّنام صار التسبيح أفضل من القراءة يف األ فقال: ؟أفضل من القراءة  خريتني األ

اهلل   األ  رسول  اهلل عّز وجّل فدهش  خريتنيملّا كان يف  ما رأى من عظمة  فقال:    ، ذكر 

 .(2) سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إالّ اهلل واهلل أكرب فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة

ال تقرأ فيهام، فقل:    : إذا قمت يف الركعتنيقال اإلمام الصادق   [ 2247  ]احلديث: 

 .(3)احلمد هلل وسبحان اهلل واهلل أكرب

  خريتني : إذا كنت إمامًا فاقرأ يف الركعتني األقال اإلمام الصادق  [ 2248  ]احلديث: 

 .(4)بفاُتة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو مل تفعل

الصادق  [ 2249  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  تقرأ  أن  فعليك  قوم  إمام  كنت  إذا   :

الركعتني األّولتني، وعىل الذين خلفك أن يقولوا: سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله إالّ اهلل واهلل  

الكتاب،   فعىل الذين خلفك أن يقرؤا فاُتة تني خريكان يف الركعتني األفإذا  أكرب وهم قيام، 

 .(5)خريتنيأن يسّبح مثل ما يسّبح القوم يف الركعتني األ  اإلماموعىل 

الصادق   [ 2250  ]احلديث:  اإلمام  حديث  قال  مثل  معهم  القراءة  من  جيزيك   :

 .(6)النفس

الصادق  [ 2251  ]احلديث:  اإلمام  صالة  قال  من  األّولتني  الركعتني  يف  قرأ  من   :

 .(7) يف كّل ركعة ثالثني مّرة انفتل وليس بينه وبني اهلل ذنب  (قل هو اهلل أحد)سّتني مّرة    الليل
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الصادق  [ 2252  ]احلديث:  الفريضة فاُتة  قال اإلمام  يقرأ يف  للمريض أن  : جيوز 

 .(1)الكتاب وحدها، وجيوز للصحيح يف قضاء صالة التطّوع بالليل والنهار

إيّن أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال:  قيل لإلمام الصادق:    [ 2253  ]احلديث: 

 .(2)اقرأ احلمد واعجل واعجل

قل  ) فقال: بـ    ؟الوتر ما يقرأ فيهّن مجيعاً سئل اإلمام الصادق عن    [ 2254  ]احلديث: 

 . (3) نعم ، فقال:يف ثالثتهنّ  قيل:  ( هو اهلل أحد

فقال: كان بيني وبني    ،القراءة يف الوتر سئل اإلمام الصادق عن    [ 2255  ]احلديث: 

قل هو اهلل  )يف ثالثتهّن وكان يقرأ   ( قل هو اهلل أحد) أيب باب فكان إذا صىّل يقرأ يف الوتر بـ  

 .(4)كذلك اهلل ريّب  فرغ منها قال: كذلك اهلل أو ( فإذا أحد

الصادق  [ 2256  ]احلديث:  اإلمام  تف قال  ثالث ركعات  الوتر  وتقرأ  :  بينهّن  صل 

 .(5) ( قل هو اهلل أحد )فيهّن مجيعًا بـ  

: تلبية األخرس وتشّهده وقراءته القرآن يف  اإلمام الصادققال    [ 2257  ]احلديث: 

 .(6) صبعهإالصالة ُتريك لسانه وإشارته ب 

إّنا أنزلناه يف  ( و)قل هو اهلل أحد)من قرأ  قال اإلمام الصادق:    [ 2258  ]احلديث: 

يف كّل ركعة من تطّوعه فقد فتح اهلل له بأفضل أعامل اآلدمّيني    (الكريس آية  ) و  ( ليلة القدر

 .(7) إالّ من أشبهه أو زاد عليه

: من قرأ مائة آية يصّل هبا يف ليلة كتب اهلل له  قال اإلمام الصادق  [ 2259  ]احلديث: 
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رأ مخسامئة  هبا قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية يف غري صالة مل حياّجه القرآن يوم القيامة، ومن ق

آية يف يوم وليلة يف صالة النهار والليل كتب اهلل له يف اللوح املحفوظ قنطارًا من حسنات  

 .(1)أحدوالقنطار ألف ومائتا أوقية، واألوقية أعظم من جبل 

إّنك قد ترى من املحّرم من العجم ال يراد  قال اإلمام الصادق:   [ 2260  ]احلديث: 

الفصيح وكذ العامل  يراد من  ما  القراءة يف الصالة والتشّهد وما أشبه  منه  لك األخرس يف 

ذلك، فهذا بمنزلة العجم واملحرم ال يراد منه ما يراد من العاقل املتكّلم الفصيح، ولو ذهب  

العامل املتكّلم الفصيح حّتى يدع ما قد علم أّنه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حّتى  

فحيل بينه وبني ذلك باألدب حتى يعود إىل ما قد علمه   يكون ذلك منه بالنّبطية والفارسّية

األعجمي    .. وعقله فعال  ففعل  املحرم  األعجم  حال  مثل  يف  يكن  مل  من  ذهب  ولو 

واألخرس عىل ما قد وصفنا إذا مل يكن أحد فاعاًل ليشء من اخلري وال يعرف اجلاهل من  

 .(2)العامل

الصادق عن    [ 2261  ]احلديث:  أربع ركعات،    سئل اإلمام  الرجل يصّل اجلمعة 

 . (3) نعم، والقنوت يف الثانية فقال:  ؟أجيهر فيها بالقراءة

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الرجل يكون مستعجاًل جيزيه أن يقرأ  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2262  ]احلديث: 

 .(4)ال بأس  ، فقال:يف الفريضة بفاُتة الكتاب وحدها 

عن    [ 2263  ديث: ]احل  الكاظم  اإلمام  يف  سئل  جيزيه  الذي  ما  املستعجل  الرجل 
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 .(1) الركوع، وتسبيحة يف السجود يفثالث تسبيحات يف القراءة، وتسبيحة  ، فقال: النافلة

وال بأس    أكره  ، فقال:تبعيض السورةسئل اإلمام الكاظم عن    [ 2264  ]احلديث: 

 .(2)به يف النافلة

الرجل يقرأ سورة واحدة يف الركعتني  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2265  ]احلديث: 

إذا أحسن غريها فال يفعل، وإن مل   قال:   ؟فعل فام عليهفإن  من الفريضة وهو حيسن غريها،

 .(3)حيسن غريها فال بأس

عن    [ 2266  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  املكتوبة  سئل  يف  السورتني  بني  القران 

 .(4)ال بأس ، فقال: والنافلة

إذا    ، فقال:رجل قرأ سورتني يف ركعة سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2267  ]احلديث: 

 .(5)كانت نافلة فال بأس، وأّما الفريضة فال يصلح

الكاظم عن    [ 2268  ]احلديث:  اإلمام  أن جيهر  سئل  يكرهون  بقوم  الرجل يصّل 

 .(6) ال جيهر :ببسم اهلل الرمحن الرحيم، فقال 

الكاظم:    [ 2269  ]احلديث:  أن  قيل لإلمام  تعلمه  الفرج  بن  إىل حمّمد  إّنك كتبت 

، وإن صدري ليضيق بقراءهتام يف  ( قل هو اهلل أحد) و  (إّنا أنزلناه) أفضل ما يقرأ يف الفرائض  

 .(7)الفضل واهلل فيهامفإن  الفجر، فقال: ال يضيقّن صدرك هبام

يها بالقراءة وهي  صالة الفجر مل جيهر فسئل اإلمام الكاظم عن   [ 2270 ]احلديث: 

كان يغلس هبا فقرهبا    رسول اهلل  فقال: ألّن    ؟من صلوات النهار وإّنام جيهر يف صالة الليل
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 .(1) من الّليل

الرجل يصل من الفريضة ما جيهر فيه  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2271  ]احلديث: 

 .(2) إن شاء جهر وإن شاء مل يفعل فقال:  ؟بالقراءة، هل عليه أن ال جيهر

إن    فقال:   سئل اإلمام الكاظم عّمن ترك قراءة القرآن ما حاله؟  [ 2272  ]احلديث: 

 .(3) كان متعّمدًا فال صالة له وإن كان نيس فال بأس

ثم    [ 2273  ]احلديث:  فيقرأ بعضها  يفتتح سورة  الرجل  الكاظم عن  اإلمام  سئل 

الذي افتتح  خيطئ ويأخذ يف غريها حتى خيتمها ثّم يعلم أّنه قد أخطأ، هل له أن يرجع يف  

 .(4)إن كان مل يركع فلريجع إن أحب، وإن ركع فليمض فقال: وإن كان قد ركع وسجد؟

سئل اإلمام الكاظم عن رجل افتتح الصالة فقرأ سورة قبل فاُتة    [ 2274  ]احلديث: 

السورة بعدما فرغ من  ثم ذكر  فقال:الكتاب  فيام   ،  الكتاب  فاُتة  يميض يف صالته ويقرأ 

 . (5) يستقبل

رجل افتتح الصالة فقرأ السورة ومل يقرأ  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2275  ]احلديث: 

فإن   ال يتعمد ذلك،   ، فقال:بفاُتة الكتاب معها، أجيزيه أن يفعل ذلك متعّمدًا لعجلة كانت

 .(6)نيس فقرأ يف الثانية أجزأه

عن    [ 2276  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  صوهتا  سئل  رفع  حّد  ما  النساء  تؤّم  املرأة 

 .(7)فقال: بقدر ما تسمع ؟بالقراءة والتكبري

الكاظم عن    [ 2277  ]احلديث:  بالقراءة يف  سئل اإلمام  النساء، هل عليهّن اجلهر 

 

 . 203/926/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1164/ 313/  1، واالستبصار: 636/ 162/ 2( التهذيب:  2)

 .  227/ 157( مسائل عل بن جعفر:  3)

 .  253/ 162( مسائل عل بن جعفر:  4)

 .  92( قرب االسناد:  5)

 .  96و  90( قرب االسناد:  6)

 .  760/ 267/ 3( التهذيب:  7)
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 .(1)ال، إالّ أن تكون امرأة تؤّم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءهتا  فقال: ؟الفريضة

عن    [ 2278  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  صالتسئل  يف  يقرأ  أن  له  يصلح    ه الرجل 

ال بأس أن ال حيّرك لسانه    فقال:  ؟وحيرك لسانه بالقراءة يف هلواته من غري أن يسمع نفسه

 .(2)يتوّهم تومّهاً 

عن    [ 2279  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  هل  سئل  غريها،  فقرأ  سورة  أراد  الرجل 

قل هو اهلل  ) نعم، ما مل تكن    فقال:  ؟أراد  التي يصلح له أن يقرأ نصفها ثّم يرجع إىل السورة  

 .(3)(قل يا أُّّيا الكافرون) أو (أحد

الرجل يقرأ يف الفريضة سورة النجم،    سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2280  ]احلديث: 

يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاُتة الكتاب ويركع    فقال:  ؟ها أيركع هبا أو يسجد ثّم يقوم فيقرأ بغري

 .( 4) زيادة يف الفريضة، وال يعود يقرأ يف الفريضة بسجدة كوذل

عن    [ 2281  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  أن  سئل  قبل  فيحدث  السجدة  يقرأ  إمام 

 .(5) يقّدم غريه فيسجد ويسجدون وينرصف فقد متّت صالهتم  فقال:   ؟يسجد، كيف يصنع

الرجل يقرأ يف الفريضة بفاُتة الكتاب  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2282  ]احلديث: 

 .(6) غريه إن شاء قرأ يف نفس وإن شاء ، فقال: يف النفس الواحد أخرىوسورة 

أو    خريتنيألأّيام أفضل القراءة يف الركعتني اقيل لإلمام الكاظم:    [ 2283  ]احلديث: 

 .(7)فقال: القراءة أفضل ؟التسبيح

عن    [ 2284  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  يقتدى  سئل  ال  من  خلف  يصّل  الرجل 

 

 . 100( قرب االسناد:  1)

 .  321/1196/  1، واالستبصار:  365/ 97/ 2( التهذيب:  2)

 .  95( قرب االسناد:  3)

 .  93( قرب االسناد:  4)

 .  94( قرب االسناد:  5)

 . 1193/ 296/ 2( التهذيب:  6)

 .  322/1251/  1، واالستبصار:  370/ 98/ 2( التهذيب:  7)
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 .(1) اقرأ لنفسك، وإن مل تسمع نفسك فال بأس ، فقال:بصالته واإلمام جيهر بالقراءة

له أن يقرأ يف الفريضة    ، الرجل يصّل   سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2285  ]احلديث: 

جاءه البكاء    ، وإن يرّدد القرآن ما شاء   ، فقال:فتمّر اآلية فيها التخويف فيبكي ويرّدد اآلية

 .(2) فال بأس

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا:    [ 2286  ]احلديث:  اإلمام  يكون    أمر قال  لئال  الصالة  يف  بالقراءة  الناس 

باحلمد    ئالقرآن مهجورًا مضيعًا، وليكون حمفوظًا مدروسًا فال يضمحل وال جيهل، وإّنام بد

دون سائر السور ألّنه ليس يشء من القرآن والكالم مجع فيه من جوامع اخلري واحلكمة ما  

هو أداء ملا أوجب    إّنام  [ 2]الفاُتة:    ﴾  احْلَْمُد هللَِِّ﴿:  عز وجلّن قوله  أمجع يف سورة احلمد، وذلك  

 .(3)عىل خلقه من الشكر عز وجل اهلل 

األّولتني    [ 2287  ]احلديث:  الركعتني  يف  القراءة  جعل  إّنام  الرضا:  اإلمام  قال 

 .(4)للفرق بني ما فرض اهلل من عنده وبني ما فرضه رسول اهلل  خريتني والتسبيح يف األ 

رجل قرأ يف ركعة احلمد ونصف سورة،  سئل اإلمام الرضا عن   [ 2288  ]احلديث: 

فقال: يقرأ احلمد ثّم يقرأ ما   ؟هل جيزيه يف الثانية أن ال يقرأ احلمد ويقرأ ما بقي من السورة 

 .(5)بقي من السورة

اهلل الرمحن الرحيم أقرب إىل اسم اهلل    : بسمم الرضا قال اإلما   [ 2289  ]احلديث: 

 .(6)األعظم من بياض العني إىل سوادها 

 

 .  129/ 36/ 3( التهذيب:  1)

 .  93( قرب االسناد:  2)

الفقيه:    3) حيْضه  ال  من  اإلمام  927/ 203/  1(  أخبار  وعيون   ،

 .  107/ 2الرضا: 

 . 203/924/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  1177/ 316/ 1، االستبصار: 1191/ 295/ 2( التهذيب:  5)

 . 11/ 2( عيون أخبار الرضا   6)
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قل هو اهلل  ) فقال: كّل من قرأ    ؟ الرضا عن التوحيدسئل اإلمام    [ 2290 ]احلديث: 

:  قل بعدها كام يقرأ الناس، و   فقال:  ؟كيف يقرؤها   قيل: وآمن هبا فقد عرف التوحيد،    ( أحد

 .(1)ريّب، كذلك اهلل ريّب كذلك اهلل 

هو  : قال رّساً  ( قل هو اهلل أحد) اإلمام الرضا أّنه كان إذا قرأ عن   [ 2291  ]احلديث: 

فرغ منها قال: كذلك اهلل رّبنا ثالثًا وكان إذا قرأ سورة اجلحد قال يف نفسه  فإذا    ،( اهلل أحد

) رّساً  الكافرون:  أُّّيا  قرأ  فإذا    ، (يا  إذا  فرغ منها قال: اهلل ريّب وديني اإلسالم ثالثًا، وكان 

ال  )وكان إذا قرأ  ، قال عند الفراغ منها: بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين  (والتني والزيتون)

  (الفاُتة )وكان إذا فرغ من  ..  قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهّم وبىل    (قسم بيوم القيامةأُ 

  ، قال رّسًا: سبحان ريّب األعىل   (سّبح اسم رّبك األعىل )قال: احلمد هلل رّب العاملني، وإذا قرأ  

 .(2)قال: لّبيك اللهّم لّبيك رّساً   (يا أُّّيا الذين آمنوا )وإذا قرأ  

الرضا:    [ 2292  ]احلديث:  اإلمام  يف مجيع  قال  الرحيم  الرمحن  اهلل  ببسم  اإلجهار 

 .(3) الصلوات سنّة

من أجلها جعل اجلهر يف بعض    التيالعّلة  قال اإلمام الرضا:    [ 2293  ]احلديث: 

إّنام هي يف أوقات مظلمة  التي الصلوات دون بعض أن الصلوات   فوجب أن    ، جيهر فيها 

أراد أن يصّل صىّل، ألّنه إن مل ير مجاعة علم ذلك  فإن    جيهر فيها ليعلم املاّر أّن هناك مجاعة

أوقات مضيئة فهي من    يفمن جهة السامع، والصالتان اللتان ال جيهر فيهام إّنام مها بالنهار  

 .(4)جهة الرؤية ال حيتاج فيها إىل السامع

والعشاء    [ 2294  ]احلديث:  املغرب  يف  بالقراءة  جيهر  كان  أّنه  الرضا  اإلمام  عن 

 

 .  4/ 72/  1( الكايف:  1)

 .  183/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  2)

 .  123/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  3)

 . 204/927/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)



451 

 

 .(1)ة الليل والشفع والوتر والغداة وخيفي القراءة يف الظهر والعرصاآلخرة وصال

رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر يف نافلة سئل اإلمام الرضا عن    [ 2295  ]احلديث: 

ليصّل ركعتني بام    فقال:   ؟فتخّوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس

  ذلك جيزيه مكان قراءته وهو قائم، فإن    د قراءته أحّب ثّم لينرصف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أرا

 .(2) بدا له أن يتكّلم بعد التسليم من الركعتني فليقرأ فال بأسفإن 

 

 . 5/ 54( مستطرفات الَّسائر:   2) .  182/  2( عيون أخبار الرضا   1)
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 أحكام القنوت ـ ما ورد حول خامسا  

بالقنوت،  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة  

وهو من السنن التي وردت األحاديث الكثرية يف شأهنا، وإن اختلفت يف املحال التي تقال  

 فيها.

وقد قبلنا تلك األحاديث مجيعا، باعتبارها صورا وأنواعا لكيفية ممارسة هذه العبادة  

ال مع  الكتاب  العظيمة،  يف  القنوت  يف  استعامهلا  يمكن  أخرى،  صيغا  سنذكر  أنا  علم 

 املخصص لألذكار واألدعية. 

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه العبادة، وإن كان معناها ينطبق عليها وعىل غريه يف  

اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتِ ﴿قوله تعاىل:  َلَواِت َوالصَّ  [ 238]البقرة:  ﴾ نيَ َحافُِظوا َعىَل الصَّ

اِدِقنَي َواْلَقانِتِنَي َواملُْنِْفِقنَي َواملُْْسَتْغِفِريَن  ﴿وقال يف وصف املؤمنني:   ابِِريَن َوالصَّ الصَّ

 [ 17]آل عمران:  ﴾بِاأْلَْسَحارِ 

ًة َقانًِتا هللَِِّ  ﴿  يف وصف إبراهيم عليه السالم:وقال   ُأمَّ إِْبَراِهيَم َكاَن  َيُك  إِنَّ  َحنِيًفا َومَلْ 

كِنيَ   [ 120]النحل:  ﴾ ِمَن املرُْْشِ

َفْرَجَها  ﴿  يف وصف مريم عليها السالم:وقال   َأْحَصنَْت  تِي  الَّ ِعْمَراَن  اْبنََت  َوَمْرَيَم 

َا َوُكُتبِِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقانِتِنيَ  َقْت بَِكلاَِمِت َرهبِّ  [12ريم: ]التح ﴾ َفنََفْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَا َوَصدَّ

ََذ  ﴿تعاىل:  بل أخرب اهلل تعاىل أن القنوت عبادة يامرسها الكون مجيعا، قال   َوَقاُلوا اختَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض  ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ  َوَلُه  ﴿، وقال:  [ 116]البقرة:    ﴾اهللَُّ َوَلًدا  ُسْبَحاَنُه  َبْل َلُه َما يِف السَّ

اَمَواِت َواأْلَْرضِ   [ 26]الروم:  ﴾   ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ َمْن يِف السَّ

يعني بذلك  و قيامه أو ركوعه أو  هو  إذا طال  الطاعة، ولذلك يقال للمصل  دوام 
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ْيِل َساِجًدا َوَقائاًِم  ﴿  :يف ذلك كله، كام قال تعاىل   (هو قانت)سجوده   ْن ُهَو َقانٌِت آَناَء اللَّ َأمَّ

ُر  حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو  ِذيَن اَل َيْعَلُموَن  إِنَّاَم َيَتَذكَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِه  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ َرمْحََة َربِّ

 فاعتربه تعاىل قانتا يف حال السجود والقيام. ، [ 9]الزمر:  ﴾ُأوُلو اأْلَْلَباِب 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

 .(1)القنوت طول  الصالة أفضل  : اهلل  رسول  قال  [ 2296  ]احلديث: 

  هلم   يقال  ـ  حلاجة  رجال  سبعني    النبي  بعث  :قال  أنسعن    [ 2297  ]احلديث: 

  القوم:   فقال   معونة،  بئر   هلا:   يقال  بئر   عند   وذكوان،  رعل   سليم  من  حيان  هلم   فعرض  ـ  القراء 

  شهرا     عليهم   فدعا   فقتلوهم،     النبي   حاجة  يف  جمتازون  نحن  إنام  أردنا،   إياكم   ما   واهلل

  الركوع   أبعد  القنوت:  عن  أنس  فسئل  نقنت،   كنا   وما   القنوت   بدء   وذلك  الغداة،   صالة  يف

 .(2)القراءة فراغ عند بل  ال،  قال:   القراءة؟ فراغ  عند أو

  الركوع  بعد  القنوت:  عن   أنسا   سألت  :، قالاألحول  سليامن عن    [ 2298  ]احلديث: 

  الركوع،   بعد  قنت    اهلل  رسول  أن  يزعمون  ناسا فإن    قلت:  ،الركوع   قبل  قال:  قبله؟  أو

  سبعني   زهاء   ـ  القراء   هلم  يقال   ـ   . أصحابه  من  أناسا   قتلوا  أناس  عىل   يدعو  شهرا  قنت  إنام  فقال:

 .(3)عهد  اهلل  رسول وبني بينهم وكان رجال،

  الظهر   يف   متتابعا   شهرا    اهلل   رسول   قنت قال:    عباس  ابنعن    [ 2299  ]احلديث: 

 محده   ملن  اهلل  سمع  قال:  إذا  صالة،  كل   دبر  يف  الصبح،  وصالة  والعشاء  واملغرب  والعرص

  من   ويؤمن  وعصية،  وذكوان  رعل  عىل   سليم،  من  أحياء   عىل   يدعو   اآلخرة،  الركعة   من

 

 ( 387(، والرتمذي )756( مسلم )1)

(2 ( البخاري   )4088( ومسلم   ،)677( داود  وأبو   ،)1444  ،)

 . 2/200والنسائي 

 (  4096( البخاري )3)
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 .(1)خلفه

  فارق  حتى   الفجر   يف   يقنت     اهلل   رسول   زال   ما   : قال  أنس عن    [ 2300  ]احلديث: 

 .(2) الدنيا 

  الوتر:   يف   أقوهلن  كلامت    اهلل   رسول   علمني  :قال   احلسن عن    [ 2301  ]احلديث: 

  فيام  ِل  وبارك  توليت،  فيمن  وتولني  عافيت،  فيمن  وعافني  هديت،   فيمن  اهدين  اللهم

  واليت،   من   يذل   ال   وإنه   عليك،  يقىض   وال   تقيض   فإنك  قضيت،  ما   رش  وقني  أعطيت، 

  .(3) وتعاليت ربنا  تباركت

  إين   اللهم  :وتره  آخر   يف   يقول  كان    اهلل  رسول  أن  ،عل عن    [ 2302  ]احلديث: 

  ثناء   أحيص  ال   منك،   بك  وأعوذ  عقوبتك،   من  وبمعافاتك  سخطك،   من   برضاك  أعوذ 

 .(4) نفسك عىل  أثنيت  كام  أنت عليك،

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

الصادق:    [ 2303  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  يف  كان  اهلل  الوتر    يستغفر 

 .(5)سبعني مّرة ويقول: هذا مقام العائذ بك من النار، سبع مّرات

ودعا عىل قوم بأسامئهم    رسول اهلل  قال اإلمام الصادق: قنت    [ 2304  ]احلديث: 

 .(6)وأسامء آبائهم وعشائرهم وفعله اإلمام عل بعده

أطولكم قنوتًا يف دار الدنيا أطولكم راحة    :قال رسول اهلل    [ 2305  ]احلديث: 

 

 . 226- 1/255(واحلاكم  1443( أبو داود )1)

 ( 556، والبزار كام يف )كشف األستار( )3/162( أمحد 2)

، وابن  248/ 3والنسائي  (،  464(، والرتمذي )1425( أبو داود )3)

 (. 1178ماجه )

(4( داود  أبو   )1427( والرتمذي  والنسائي  3566(،   ،)3 /248 -  

 ( 1179، وابن ماجه ) 249

 .  309/1409/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  504/ 131/ 2( التهذيب:  6)
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 .(1)يوم القيامة يف املوقف

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

)اإلمام  كان عل بن احلسني سّيد العابدين  قال اإلمام الصادق:    [ 2306 ]احلديث: 

 .( 2) يقول: العفو العفو ثالثامئة مّرة يف الوتر يف السحر السجاد( 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر:    [ 2307  ]احلديث:  لإلمام  القنوتقيل  نيس  بعض    ، رجل  يف  وهو  فذكره 

الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثّم ليقله، ثّم قال: إيّن ألكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول  

 .(3)أو يدعها  اهلل 

 .(4)القنوت يف كّل الصلواتقال اإلمام الباقر:   [ 2308  ]احلديث: 

الباقر:    [ 2309  ]احلديث:  اإلمام  التطوع  قال  يف  ركعتني  كّل  يف  القنوت 

 .(5)والفريضة

الباقر   [ 2310  ]احلديث:  اإلمام  قبل  قال  الثانية  الركعة  القنوت يف كّل صالة يف   :

 . (6) الركوع

 . (7) : القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعدقال اإلمام الباقر  [ 2311  ]احلديث: 

القنوت يف الوتر والفجر وما جيهر فيه قبل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2312  ]احلديث: 

 .(8)قبل الركوع حني تفرغ من قراءتك فقال:  ؟الركوع أو بعده

قال  قال    [ 2313  ]احلديث:  تقنت،  فاقنت وإن شئت فال  إن شئت  الباقر:  اإلمام 

 

 .  308/1406/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  310/1411/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  10/ 340/  3( الكايف:  3)

 . 208/935/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 207/934/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  338/1271/  1، واالستبصار:  330/ 89/ 2( التهذيب:  6)

 .  341/1283/  1، واالستبصار:  343/ 92/ 2( التهذيب:  7)

 .  14/ 340/  3( الكايف:  8)
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 .(1)وأنا أتقّلد هذا ،كان التقية فال تقنت  وإذا : اإلمام الكاظم 

عىل اإلمام يف اجلمعة قنوتان قنوت يف الركعة    قال اإلمام الباقر:  [ 2314  ]احلديث: 

األوىل قبل الركوع، ويف الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صاّلها وحده فعليه قنوت واحد  

 .(2)يف الركعة األوىل قبل الركوع

الباقر  [ 2315  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  تسبيحات  مخس  القنوت  من  جيزيك   :

 .(3) ترّسل

تقول يف قنوت الفريضة يف األّيام كّلها إالّ يف  لباقر:  قال اإلمام ا  [ 2316 ]احلديث: 

اللهّم إيّن أسألك ِل ولوالدّي ولولدي وأهل بيتي وإخواين املؤمنني فيك اليقني   اجلمعة: 

 .(4)والعفو واملعافاة والرمحة واملغفرة والعافية يف الدنيا واآلخرة

دعاء موّقت: الصالة  : سبعة مواطن ليس فيها  قال اإلمام الباقر  [ 2317 ]احلديث: 

وركعتا   بعرفات،  والوقوف  واملروة،  والصفا،  واملستجار،  والقنوت،  اجلنائز،  عىل 

 .(5) الطواف

:  [ 8]املزمل:    ﴾َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِياًل ﴿:  يف قوله تعاىل قال اإلمام الباقر    [ 2318  ]احلديث: 

 .(6) التبّتل هنا رفع اليدين يف الصالة

  ، فقال: الرجل ينسى القنوت حتى يركعسئل اإلمام الباقر عن    [ 2319  ]احلديث: 

 .(7)مل يذكر فال يشء عليهفإن   يقنت بعد الركوع

الباقر عن الرجل يتكلم يف صالة الفريضة بكّل يشء  سئل اإلمام    [ 2320  ]احلديث: 

 

 .  340/1281/  1، واالستبصار:  340/ 91/ 2( التهذيب:  1)

 .  226/1217/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  505/ 131/ 2( التهذيب:  3)

 . 209/944/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  357/41( اخلصال:  5)

 . 379/ 5( جممع البيان:  6)

 .  1295/ 344/  1، واالستبصار: 628/ 160/ 2( التهذيب:  7)
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 .(1)نعم ، فقال:يناجي رّبه عّز وجّل 

 . (2) جهارقال اإلمام الباقر: القنوت كّله   [ 2321  ]احلديث: 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

عن صفوان اجلاّمل قال: صّليت خلف اإلمام الصادق أّيامًا فكان   [ 2322  ]احلديث: 

 .(3)يقنت يف كّل صالة جيهر فيها أو ال جيهر

القنوت يف مجيع الصلوات سنّة واجبة يف  قال اإلمام الصادق:    [ 2323  ]احلديث: 

 .(4)القراءةالركعة الثانية قبل الركوع وبعد 

فقال: يف كّل صالة فريضة    ،القنوتسئل اإلمام الصادق عن    [ 2324  ]احلديث: 

 .(5) ونافلة 

 .(6): من ترك القنوت رغبة عنه فال صالة لهقال اإلمام الصادق  [ 2325  ]احلديث: 

عن    [ 2326  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  القنوتسئل  مخس    ،أدنى  فقال: 

 .(7)تسبيحات

 .(8)جيزي من القنوت ثالث تسبيحاتقال اإلمام الصادق:   [ 2327  ]احلديث: 

: جيزيك يف القنوت اللهّم اغفر لنا وارمحنا  قال اإلمام الصادق  [ 2328  ]احلديث: 

 .(9)وعافنا واعف عنّا يف الدنيا واآلخرة إّنك عىل كّل يشء قدير

: القنوت قنوت يوم اجلمعة يف الركعة األوىل  قال اإلمام الصادق  [ 2329  ]احلديث: 

 

 . 1337/ 326/ 2( التهذيب:  1)

 . 209/944/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 209/934/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  604( اخلصال:  4)

 . 5/ 339/  3( الكايف:  5)

 . 6/ 339/  3( الكايف:  6)

 .  11/ 340/  3( الكايف:  7)

 .  342/ 92/ 2( التهذيب:  8)

 .  12/ 340/  3( الكايف:  9)
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بعد القراءة، تقول يف القنوت: ال إله إالّ اهلل احلليم الكريم ال إله إالّ اهلل العّل العظيم ال إله  

العرش   ورّب  بينهّن  وما  فيهّن  وما  السبع  األرضني  ورّب  السبع  الساموات  رّب  اهلل  إالّ 

 حمّمد كام  العظيم واحلمد هلل رّب العاملني اللهّم صّل عىل حمّمد كام هديتنا به اللهم صّل عىل 

أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممّن اخرتت لدينك وخلقته جلنّتك اللهّم ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  

 .(1)وهب لنا من لدنك رمحة إّنك أنت الوّهاب

: قل يف قنوت الوتر: اللهّم اغفر لنا وارمحنا  قال اإلمام الصادق  [ 2330  ]احلديث: 

 .(2)جيزي يف القنوت ثالث تسبيحاتو ..واآلخرةوعافنا واعف عنّا يف الدنيا 

القنوت يف الوتر االستغفار، ويف الفريضة  قال اإلمام الصادق:    [ 2331  ]احلديث: 

 . (3)الدعاء

فقال: ما قىض اهلل عىل    ،عاّم أقول يف وتريسئل اإلمام الصادق    [ 2332  ]احلديث: 

 .(4)لسانك وقّدره

فقال: أثن    ؟القنوت، فيه قول معلومسئل اإلمام الصادق عن    [ 2333  ]احلديث: 

 .(5)عىل رّبك وصّل عىل نبّيك، واستغفر لذنبك

 .(6)الوتر سبعني مّرة يف : استغفر اهلل قال اإلمام الصادق  [ 2334  ]احلديث: 

من قال يف وتره إذا أوتر: أستغفر اهلل ريّب  قال اإلمام الصادق:    [ 2335  ]احلديث: 

إليه   املستغفرين  وأتوب  سبعني مّرة وواظب عىل ذلك حتى متيض سنة كتبه اهلل عنده من 

 .(7)باألسحار، ووجبت له املغفرة من اهلل عّز وجّل 

 

 . 64/ 18/ 3ب: ( التهذي 1)

 .  342/ 92/ 2( التهذيب:  2)

 .  327( مصباح املتهجد:  3)

 .  499/ 130/ 2( التهذيب:  4)

 . 207/933/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  309/1409/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  309/1408/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)
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الصادق  [ 2336  ]احلديث:  اإلمام  وجّل    قال  عّز  اهلل  قول  ُهْم  ﴿يف  َوبِاأْلَْسَحاِر 

 .(1): يف الوتر يف آخر الليل سبعني مّرة[ 18]الذاريات:  َيْسَتْغِفُروَن﴾ 

: استغفر اهلل يف الوتر سبعني مّرة تنصب يدك  اإلمام الصادققال    [ 2337  ]احلديث: 

 .(2) اليَّسى وتعّد باليمنى االستغفار

بيساري    مّر يب رجل وأنا أدعو يف صاليتقال اإلمام الصادق:    [ 2338  ]احلديث: 

يا عبد اهلل، إّن هلل تبارك وتعاىل حّقًا عىل هذه كحّقه عىل    :لتقفقال: يا عبد اهلل، بيمينك، ف

 .(3) هذه

الصادق:    [ 2339  ]احلديث:  اإلمام  وإن  قال  وجهك  حيال  الوتر  يف  يديك  ترفع 

 .(4)شئت ُتت ثوبك

أخاف أن أقنت وخلفي خمالفون، فقال:  قيل لإلمام الصادق:    [ 2340  ]احلديث: 

 .(5)تركعرفعك يديك جيزي، يعني رفعهام كأّنك 

ال ترفع يديك بالدعاء يف املكتوبة َتاوز هبام  قال اإلمام الصادق:    [ 2341  ]احلديث: 

 .(6) رأسك

الصادق   [ 2342  ]احلديث:  اإلمام  شئت  قال  وإن  العدو  عىل  الوتر  يف  تدعو   :

 .(7)سّميتهم وتستغفر

الرجل ينسى القنوت يف الوتر أو غري  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2343  ]احلديث: 

فقا  عليه يشء الوتر،  ليس  يديه عىل  .. ول:  أن يضع  قبل  الركوع  إىل  أهوى  وقد  ذكره  إن 

 

 .  498/ 130/ 2( التهذيب:  1)

 .  309/1409/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 4/ 348/  2( الكايف:  3)

 .  504/ 131/ 2( التهذيب:  4)

 . 1288/ 316/ 2( التهذيب:  5)

 .  233/ 65/ 2( التهذيب:  6)

 . 379/ 5( جممع البيان:  7)
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ثّم لريكع، وإن وضع يده عىل الركبتني فليمض يف صالته   الركبتني فلريجع قائاًم وليقنت 

 .(1) وليس عليه يشء

: إن نيس الرجل القنوت يف يشء من الصالة  قال اإلمام الصادق  [ 2344  ]احلديث: 

 .(2)جازت صالته وليس عليه يشء وليس له أن يدعه متعّمداً حّتى يركع فقد 

عن    [ 2345  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  من  سئل  األخرية  الركعة  يدخل  الرجل 

 .(3)نعم، وجيزيه من القنوت لنفسه فقال:  ؟، أيقنت معهاإلمامالغداة مع اإلمام فقنت 

عن    [ 2346  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  الرجل سئل  ينساه  يقنت    ،القنوت  فقال: 

 .(4) مل يذكر حتى ينرصف فال يشء عليهفإن  بعدما يركع، 

فقال:    ،الرجل ذكر أّنه مل يقنت حتى ركعقيل لإلمام الصادق:    [ 2347  ]احلديث: 

 .(5)يقنت إذا رفع رأسه

رّبك  [ 2348  ]احلديث:  به  ناجيت  ما  كّل  الصادق:  اإلمام  الصالة فليس    قال  يف 

 . (6)بكالم

أيب    [ 2349  ]احلديث:  الصادق  عن  اإلمام  قال: صّليت خلف  أيب سامك  بن  بكر 

لنا   اللهّم اغفر  يقرأ وقال:  الثانية جهر بصوته نحوا مما كان  قراءته يف  الفجر فلاّم فرغ من 

 .(7) وارمحنا وعافنا واعف عنا يف الدنيا واآلخرة إّنك عىل كّل يشء قدير

الصادق  [ 2350  ]احلديث:  اإلمام  با قال  الغداة  اجلمعة  يوم  صّل  جلمعة  : 

 .(8)واقنت يف الثانية بقدر ما قمت يف الركعة األوىل  اإلخالصو

 

 .  507/ 131/ 2( التهذيب:  1)

 . 1285/ 315/ 2( التهذيب:  2)

 . 1287/ 315/ 2التهذيب: (  3)

 .  1296/ 344/  1، واالستبصار: 629/ 160/ 2( التهذيب:  4)

 .  1297/ 344/  1، واالستبصار: 630/ 160/ 2( التهذيب:  5)

 . 208/938/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  260/1188/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)

 . 185( الذكرى:  8)
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 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الرجل هل يصلح له أن جيهر بالتشّهد  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2351  ]احلديث: 

 .(1)فقال: إن شاء جهر وإن شاء مل جيهر ، والقول يف الركوع والسجود والقنوت

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

القنوت سنّة واجبة يف الغداة، الظهر والعرص  قال اإلمام الرضا:    [ 2352  ]احلديث: 

 .(2)واملغرب والعشاء اآلخرة

: إّنام جعل الدعاء يف الركعة األوىل قبل القراءة  اإلمام الرضا قال    [ 2353  ]احلديث: 

يف   القنوت  بالتحميد  وجعل  وعبادته  لرّبه  قيامه  يفتتح  أن  أحّب  ألّنه  القراءة  بعد  الثانية 

والتقديس والرغبة والرهبة وخيتمه بمثل ذلك ليكون يف القيام عند القنوت طول فأحرى  

 .(3) أن يدرك املدرك الركوع فال تفوته الركعة يف اجلامعة

 .(4)عد القراءةكّل القنوت قبل الركوع وبقال اإلمام الرضا:   [ 2354  ]احلديث: 

 

 .  385/ 102/ 2( التهذيب:  1)

 .  123/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  2)

 .  106/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا: 260/2( علل الرشائع:  3)

 . 417( ُتف العقول:  4)
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 أحكام الركوع ـ ما ورد حول  سادسا  

بالركوع،  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة  

 باعتباره ركنا من أركان الصالة األساسية املتفق عليها بني مجيع مدارس األمة. 

الشعائر التعبدية التي أمر اهلل تعاىل هبا    بل ورد يف القرآن الكريم اإلشارة إىل كونه من 

إرسائيل:   لبني  خطابه  يف  تعاىل  قال  كام  مجيعا،  األديان  َكاَة  ﴿ يف  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا 

اكِِعنيَ   [ 43]البقرة:  ﴾َواْرَكُعوا َمَع الرَّ

السالم:   عليها  مريم  خماطبا  اْقنُتِي    َيا ﴿وقال  َمَع  َمْرَيُم  َواْرَكِعي  َواْسُجِدي  لَِربِِّك 

اكِِعنيَ   [ 43]آل عمران:  ﴾ الرَّ

َوَظنَّ َداُووُد  ﴿  وذكر ركوع داود عليه السالم عند إدراكه للفتنة التي فتن هبا، فقال: 

ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب   [ 24]ص:  ﴾َأنَّاَم َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَّ

َوإَِذا  ﴿دخوهلم إليها عدم ركوعهم، قال تعاىل:  وذكر أهل جهنم، وأن من أسباب  

بِنيَ   [ 49، 48]املرسالت:  ﴾ ِقيَل هَلُُم اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعوَن َوْيٌل َيْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

وذلك ما يدل عىل أن للحركة املرتبطة به، والتي قد ختتلف باختالف الرشائع ما يثري  

 تلك احلركة. يف الباطن معاين خاصة، ال تتم له من دون  

َوإِْن َكاُدوا َلَيْفتِنُوَنَك َعِن ﴿وقد أشار إىل بعضها ما ورد يف سبب نزول قوله تعاىل:  

َخلِياًل  َُذوَك  اَلختَّ َوإًِذا  ُه  َغرْيَ َعَلْينَا  َي  لَِتْفرَتِ إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  فقد روي  [ 73]اإلرساء:    ﴾ الَِّذي  أهنا  ، 

، ومن  : نبايعك عىل أن تعطينا ثالث خصال  لرسول اهلل  قالوا  ، حني نزلت يف وفد ثقيف

ال خري يف دين ليس فيه  ):  فقال  يقصدون الركوع والسجود؛  الصالة،  يف    نحنين: ال  بينها 
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  (1) (ركوع وال سجود 

الذي   للكرب  عليهم  شديدا  كان  والسجود  الركوع  يف  االنحناء  أن  عىل  يدل  وهذا 

 ورها يف إزالة ذلك الكرب، أو التخفيف منه. طبعوا أنفسهم عليه، ولذلك كان لتلك احلركة د 

ملن سأله عن رس  اإلمام عل  باإلضافة لداللتها عىل التسليم واخلضوع، كام روي عن  

 ( 2) (عنقي  رضبت  ولو  ،بوحدانيتك آمنت  تأويله ) : قالف ، الركوع

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  ورفع  فكرب   الصالة،     اهلل   رسول   علمنا قال:    مسعود   ابن عن    [ 2355  ]احلديث: 

  ثم  هذا   نفعل  كنا   أخي،  صدق  فقال:   سعدا،   ذلك  فبلغ  ركبتيه،   بني   يديه  طبق  ركع  فلام  يديه، 

 .(3)الركبتني عىل  اإلمساك يعني: هبذا  أمرنا 

  ركبتيه،  من  كفيه   أمكن  ركع   إذا  رسول اهلل  كان    قتادة:  أبوقال    [ 2356  ]احلديث: 

 .(4) بخده  صافح وال رأسه،  مقنع غري ظهره وهرص  أصابعه،  بني وفرج

  يف   ظهره   يقيم  حتى  أحدكم  صالة  َتزئ   ال   :   اهلل  رسول   قال  [ 2357  ]احلديث: 

 .(5) والسجود الركوع 

  يقيم  وال   يصل،   رجل  إىل  حذيفة   نظر   : ، قالدثار  بن  حمارب عن    [ 2358  ]احلديث: 

  خمالفا   مت هذه  حالتك  عىل   مت  أنك  لو  قال:  .ال  قال:   ؟ظهرك  أيأمل   له:  قال  فرغ  فلام  ظهره

 .(6) اهلل  رسول لسنة 

  فقال   فطفف،   يصل   رجال  حذيفة   رأى   قال:   وهب   بن  زيد   عن   [ 2359  ]احلديث: 

 

 ( 218/ 4(، وأمحد )3026( أبو داود )1)

 .  10ص  2( علل الرشائع ج  2)

 . 185- 2/184(، والنسائي 747( أبو داود )3)

 ( 731( أبو داود )4)

 ( 265(، والرتمذي )855)( أبو داود 5)

 . 59- 58/ 3(، والنسائي 389( البخاري )6)
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  سنة،   أربعني   منذ   صليت   ما   قال:  ، سنة  أربعني   منذ  قال:   الصالة؟  هذه  تصل   كم   منذ  حذيفة:

 . (1)  حممد فطرة غري عىل  مت  الصالة هذه  تصل   وأنت مت   ولو

  صب   فلو  استوى،  ركع  إذا    اهلل   رسول  كان  عباس:  ابنعن    [ 2360  ]احلديث: 

 .(2) استقر املاء  ظهره عىل 

أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا  ):  قال رسول اهلل    [ 2361  ]احلديث: 

الرب فيه  فعظموا  الركوع  الدعاء،  فأما  يف  فاجتهدوا  السجود  يستجاب  ،  وأما  أن  فقمن 

   (3) لكم(

فلام ركع مكث  ،  : قمت مع النبي  ، قال مالكعوف بن  عن      [ 2362 ]احلديث: 

ركوعه:   يف  ويقول  البقرة  سورة  والكربياء  )قدر  وامللكوت  اجلربوت  ذي  سبحان 

  (4)والعظمة(

النبي  ، قالتعائشةعن      [ 2363  ]احلديث:  يقول يف ركوعه وسجوده:    : كان 

 .(5)رب املالئكة والروح، سبوح قدوس

  ﴾ َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيمِ ﴿  : قال: ملا نزل ،  عقبة بن عامرعن      [ 2364 ]احلديث: 

]األعىل:   ﴾َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل ﴿وملا نزل  ،  : اجعلوها يف ركوعكمقال النبي    [ 74]الواقعة:  

سجودكم  [ 1 يف  اجعلوها  قال:    فكان    ،قال:  ركع  وبحمده  ) إذا  العظيم  ريب  سبحان 

  (6) سبحان ريب األعىل وبحمده ثالثا()وإذا سجد قال: ، ثالثا( 

إذا رفع ظهره من الركوع    : كان النبي  ، قال ابن أيب أوىف عن     [ 2365  ]احلديث: 

 

 .  59- 58/ 3(، والنسائي 389( البخاري )1)

الكبري  2) يف  الطرباين  يعل  12781)  167/ 12(  وأبو   ،)4 /335  

(2447 ) 

  (.190ـ  189/  2(، والنسائي )876(، وأبو داود )479( مسلم )3)

 (  873( وأبو داود )191/ 2( النسائي )4)

(5( مسلم   )487( داود  وأبو   ،)872( وأمحد  والنسائي 35/  6(،   ،)

 (.  191ـ  190/  2)

 (  869( أبو داود )6)
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قال: سمع اهلل ملن محده اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت  

اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا  ،  اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد،  من يشء بعد

 .(1) كام ينقى الثوب األبيض من الدنس

النبي    : ، قالسعيدعن أيب      [ 2366  ]احلديث:  الركوع    كان  إذا رفع رأسه من 

أهل الثناء  ،  قال: اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض وملء ما شئت من يشء بعد

اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال  ، واملجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 

 .(2)ينفع ذا اجلد منك اجلد

النبي  ، قالرافعرفاعة بن  عن      [ 2367  ]احلديث:  فلام رفع  ،  : كنا نصل وراء 

وقال رجل وراءه: ربنا ولك احلمد محدا كثريا  ،  رأسه من الركعة قال: سمع اهلل ملن محده

قال: رأيت بضعة وثالثني ملكا  ،  قال: أنا   ؟ فلام انرصف قال: من املتكلم،  طيبا مباركا فيه

 .(3)أُّيم يكتبها أول، يبتدروهنا 

رافععن      [ 2368  ]احلديث:  بن  قالرفاعة  النبي  ،  خلف  صليت   :    فعطست

مباركا عليه كام حيب ربنا ويرَض فيه  مباركا  فلام صىل  ،  فقلت: احلمد هلل محدا كثريا طيبا 

فقال رفاعة:  ،  ثم قاهلا الثانية ثم الثالثة فلم يتكلم أحد  ؟انرصف فقال: من املتكلم يف الصالة

قال: قلت: احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كام حيب    ؟قال: كيف قلت،  أنا 

ابتدوها بضعة وثالثون ملكا أُّيم يصعد  )  فقال  ،  ربنا ويرَض لقد  بيده  والذي نفيس 

 . (4)هبا 

 

 ( 3547(، والرتمذي )846(، وأبو داود )476( مسلم )1)

(، وأمحد  198/  2(، والنسائي )847(، وأبو داود )477( مسلم )2)

(3  /87  .) 

البخا3)  )( )799ري  داود  وأبو   ،)7701( والنسائي   ،)2  /196 ،)

 (.  186/  1(، ومالك )340/  4وأمحد )

 (145/   2( والنسائي )404(، والرتمذي )773( أبو داود )4)
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: إذا قال اإلمام: سمع اهلل ملن محده فقولوا:  قال رسول اهلل      [ 2369  ]احلديث: 

 .(1) وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبهفإنه من  ، اللهم ربنا لك احلمد 

 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

جالس يف املسجد إذ دخل    : بينا رسول اهلل  اإلمام الباقرقال    [ 2370 ]احلديث: 

: نقر كنقر الغراب لئن  رجل فقام يصّل فلم يتّم ركوعه وال سجوده، فقال رسول اهلل  

 .(2) مات هذا وهكذا صالته ليموتّن عىل غري ديني

اهلل    [ 2371  ]احلديث:  رسول  هناين  عل:  اإلمام  هناكم   قال  أقول:  عن    ،وال 

ر االرجوان، وعن املالحف املفدمة، وعن  التخّتم بالذهب، وعن الثياب القيس، وعن مياث

 .(3)القراءة وأنا راكع

اهلل    [ 2372  ]احلديث:  رسول  الركوع    :قال  يف  القراءة  عن  هنيت  قد  إيّن 

أن   قمن  فإّنه  الدعاء،  فيه  فأكثروا  السجود  وإّما  فيه،  اهلل  فعّظموا  الركوع  فأّما  والسجود، 

 .(4)يستجاب لكم

قال    (فسبح باسم ربك العظيم )عن عقبة بن عامر قال: ملّا نزلت    [ 2373  ]احلديث: 

قال لنا رسول    (سّبح اسم رّبك األعىل ): اجعلوها يف ركوعكم، فلاّم نزلت  لنا رسول اهلل  

 .(5) : اجعلوها يف سجودكم اهلل 

مخس   يقرأ يف كّل ركعة : كان رسول اهلل  اإلمام الصادققال   [ 2374  ]احلديث: 

 

(، والرتمذي  848(، وأبو داود )409(، ومسلم )796( البخاري )1)

 ( 196/  2(، والنسائي )267)

 . 6/ 268/  3( الكايف:  2)

 .  289/48( اخلصال:  3)

 .  279( معاين األخبار:  4)

 . 1273/ 313/ 2( التهذيب:  5)
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ويكون   آية،  الركوع  عرشة  من  رأسه  ورفع  ركوعه،  مثل  وسجوده  قيامه،  مثل  ركوعه 

 .(1)والسجود سواء

يقوم بالليل فريكع أربع    رسول اهلل  قال اإلمام الصادق: كان    [ 2375  ]احلديث: 

يرفع   يقال: متى  يركع حتى  قراءته ركوعه، وسجوده عىل قدر ركوعه،  ركعات عىل قدر 

 .(2)  ؟ويسجد حّتى يقال: متى يرفع رأسه ؟رأسه

 : اإلمام عل ما ورد عن  

ال قراءة يف ركوع وال سجود، إّنام فيهام املدحة  قال اإلمام عل:    [ 2376  ]احلديث: 

 .(3) ملسألة، فابتدئوا قبل املسألة باملدحة هلل عّز وجّل، ثّم اسألوا بعدههلل عّز وجّل ثّم ا 

عل    [ 2377  ]احلديث:  اإلمام  ناسياً سئل  يسبّح  ومل  ركع  فقال:رجل  متت    ، 

 .(4)صالته

 .(5): من مل يقم صلبه يف الصالة فال صالة لهاإلمام عل قال   [ 2378  ]احلديث: 

فقال: تأويله:    ؟ما معنى مّد عنقك يف الركوعقيل لإلمام عل:    [ 2379  ]احلديث: 

 .(6)آمنت باهلل ولو رضبت عنقي

يعتدل يف الركوع مستويًا  اإلمام عل  كان  قال اإلمام الصادق:    [ 2380  ]احلديث: 

يف   ومنكبيه  رأسه  حيدر  أن  يكره  وكان  الستمسك،  ظهره  عىل  املاء  صّب  لو  يقال:  حتى 

 .(7)الركوع ولكن يعتدل

فقال: تأويلها: اللهّم    ؟ما معنى السجدة األوىلقيل لإلمام عل:    [ 2381  ]احلديث: 

 

 .  468/ 123/ 2( التهذيب:  1)

 . 1377/ 334/ 2( التهذيب:  2)

 .  66( قرب االسناد:  3)

 .  612/ 157/ 2( التهذيب:  4)

 . 4/ 320/  3( الكايف:  5)

 . 204/928/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 . 198( الذكرى:  7)
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يعني من   خلقتنا،  الثانية:  األرضمنها  والسجدة  أخرجتنا،  ومنها  رأسك:  رفع  وتأويل   ،

 .(1) خرىأُ وإليها تعيدنا، ورفع رأسك: ومنها خترجنا تارة  

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

اإلمام    [ 2382  ]احلديث:  الصالةالبسئل  يف  الفرض  عن  الوقت،    ،اقر  فقال: 

والدعاء،   والسجود،  والركوع،  والتوّجه،  والقبلة،  ذلك ووالطهور،  سوى  يف    ما  سنّة 

 .(2)فريضة

: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: اهلل  قال اإلمام الباقر   [ 2383  ]احلديث: 

توّكلت وأنت ريّب  اللهّم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك  :  أكرب، ثّم اركع وقل

خشع لك قلبي وسمعي وبرصي وشعري وبرشي وحلمي ودمي وخمّي وعصبي وعظامي  

أقّلته قدماي، غري مستنكف وال مستكرب وال مستحَّس سبحان ريّب العظيم وبحمده   وما 

شرب، ومتّكن راحتيك    ثالث مّرات يف ترتيل وتصّف يف ركوعك بني قدميك َتعل بينهام قدر 

وبلغ بأطراف أصابعك    دك اليمنى عىل ركبتك اليمنى قبل اليَّسىمن ركبتيك، وتضع ي

عني الركبة، وفّرج أصابعك إذا وضعتها عىل ركبتيك، وأقم صلبك، ومّد عنقك، وليكن  

احلمد هلل رّب العاملني    : وأنت منتصب قائم  ، سمع اهلل ملن محده:  نظرك بني قدميك، ثّم قل

َتهر هبا صوتك ثّم ترفع يديك بالتكبري    ،لعاملني أهل اجلربوت، والكربياء والعظمة هلل رّب ا

 .(3)وختّر ساجداً 

قال اإلمام الباقر: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكرّب    [ 2384  ]احلديث: 

 

الفقيه:    1) حيْضه  ال  من  الرشائع:  931/ 206/  1(  علل  ويف   ،

336/4  . 

 .  955/ 241/ 2( التهذيب:  2)

 . 1/ 319/  3( الكايف:  3)
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 .(1)ثّم اركع واسجد

الباقر:    [ 2385  ]احلديث:  لإلمام  والسجودقيل  الركوع  القول يف  جيزي من    ؟ ما 

 .(2)ة تاّمة َتزيفقال: ثالث تسبيحات يف ترّسل، وواحد

:  تقول  فقال:   ؟ يشء حّد الركوع والسجود  أي :  قيل لإلمام الباقر  [ 2386  ]احلديث: 

ثالثًا يف    ( سبحان ريّب األعىل وبحمدهو)  ثالثًا يف الركوع،   (سبحان ريب العظيم وبحمده )

السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صالته، ومن نقص اثنتني نقص ثلثي صالته، ومن  

 .(3)صالة لهمل يسبح فال 

  قيل: ؟يشء حّد الركوع والسجود أيتدري  قيل لإلمام الباقر:   [ 2387 ]احلديث: 

سبحان  )ويف السجود    ( سبحان ريّب العظيم وبحمده)ال، قال: سّبح يف الركوع ثالث مّرات  

ثالث مّرات، فمن نقص واحدة، نقص ثلث صالته، ومن نقص ثنتني    ( ريّب األعىل وبحمده

 .(4) مل يسبح فال صالة له  نقص ثلثي صالته، ومن

 .(5)من أتّم ركوعه مل تدخله وحشة يف القربقال اإلمام الباقر:   [ 2388  ]احلديث: 

  قال: فرجل شّك بعد ما سجد أّنه مل يركع،  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2389  ]احلديث: 

مل  إن   التامم، وإن كان  فيبني عىل صالته عىل  اللتني ال ركعة هلام  السجدتني  استيقن فليلق 

 .(6) فليقم فليصّل ركعة وسجدتني وال تثنى عليه يستيقن إالّ بعدما فرغ وانرصف

قال اإلمام الباقر: إن شّك يف الركوع بعدما سجد فليمض، وإن    [ 2390  ]احلديث: 

شّك يف السجود بعدما قام فليمض، كل يشء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل يف غريه فليمض  

 

 . 3/ 320/  3( الكايف:  1)

 .  323/1205/  1، واالستبصار:  283/ 76/ 2( التهذيب:  2)

 .  300/ 80/ 2( التهذيب:  3)

 . 1/ 329/  3( الكايف:  4)

 . 7/ 321/  3( الكايف:  5)

 .  1348/ 356/  1، واالستبصار: 585/ 149/ 2( التهذيب:  6)
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 .(1)عليه

رجل شّك بعدما سجد أّنه مل يركع، فقال:  باقر عن  سئل اإلمام ال  [ 2391  ]احلديث: 

 .(2)يميض يف صالته حتى يستيقن

: إذا استيقن أّنه قد زاد يف الصالة املكتوبة ركعة  اإلمام الباقر قال    [ 2392  ]احلديث: 

 .(3) مل يعتّد هبا، واستقبل الصالة استقباالً إذا كان قد استيقن يقيناً 

: سبح يف الركوع ثالث مّرات، ويف السجود  الباقرقال اإلمام    [ 2393  ]احلديث: 

ثالث مّرات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صالته، ومن نقص ثنتني نقص ثلثي صالته،  

 .(4) صالة له ومن مل يسّبح فال 

من قال يف ركوعه وسجوده وقيامه: صىّل اهلل  قال اإلمام الباقر:  [ 2394 ]احلديث: 

 .(5)والسجود والقيام  كتب اهلل له بمثل الركوعوآله  عىل حمّمد

: أُّّيام أفضل يف الصالة، كثرة القرآن أو طول  قيل لإلمام الباقر  [ 2395  ]احلديث: 

فقال: كثرة اللبث يف الركوع والسجود يف الصالة    ؟اللبث يف الركوع والسجود يف الصالة

اَلةَ   ﴿ :  أفضل، أما تسمع لقول اهلل عّز وجّل  َ ِمنُْه  َوَأِقيُموا الصَّ ،  [ 20]املزمل:    ﴾ َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ

فأُّّيام أفضل، كثرة القراءة    قيل:الصالة طول اللبث يف الركوع والسجود،    إقامةإّنام عنى ب

ُقْل َما َيْعَبُأ  ﴿ :  فقال: كثرة الدعاء أفضل، أما تسمع لقول اهلل تعاىل لنبّيه    ؟أو كثرة الدعاء

 . (6)[ 77]الفرقان:  ﴾ ْم َريبِّ َلْواَل ُدَعاُؤُكمْ بِكُ 

الباقر:    [ 2396  ]احلديث:  لإلمام  فقيل  احلي،  مسجد  إمام  فأسمع  أإيّن  هبم  ركع 
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انقطع وإالّ فانتصب  فإن    فقال: اصرب ركوعك ومثل ركوعك،  ؟خفقان نعاهلم وأنا راكع

 .(1)قائامً 

الباقرقال    [ 2397  ]احلديث:  إذا ركعت فصّف يف  اإلمام  ركوعك بني قدميك،  : 

وبّلغ  اليَّسى،  قبل  اليمنى  اليمنى عىل ركبتك  ومتّكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك 

وصلت أطراف أصابعك يف ركوعك إىل ركبتيك أجزأك  فإن    بأطراف أصابعك عني الركبة، 

 .(2)ذلك، وأحّب إِل أن متّكن كّفيك من ركبتيك

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق عن  سئل اإل   [ 2398  ]احلديث:  للركوع  مام  الرجل يرفع يده كّلام أهوى 

 .(3)هي العبودّية : قالفوالسجود، وكّلام رفع رأسه من ركوع أو سجود، 

فقال:    ،التسبيح يف الركوع والسجود سئل اإلمام الصادق عن    [ 2399  ]احلديث: 

تقول يف الركوع: سبحان ريّب العظيم، ويف السجود: سبحان ريّب األعىل، الفريضة من ذلك  

 .(4)تسبيحة، والسنّة ثالث، والفضل يف سبع

أدنى ما جيزئ املريض من التسبيح يف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2400  ]احلديث: 

 .(5)قال: تسبيحة واحدةفالركوع والسجود، 

اإلم  [ 2401  ]احلديث:  الصادققال  والسجود  ام  الركوع  يف  القول  من  جيزيك   :

 .(6)ثالث تسبيحات أو قدرهن مرتّساًل وليس له وال كرامة أن يقول: سّبح سّبح سّبح

أخّف ما يكون من التسبيح يف الصالة،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2402  ]احلديث: 
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 .(1)سبحان اهلل سبحان اهلل سبحان اهلل: قال: ثالث تسبيحات مرّتساًل، تقولف

عن    [ 2403  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  والسجود،  سئل  يف  والركوع  نزل  هل 

تعاىل  فقال:  ؟القرآن َواْسُجُدوا  ﴿:  نعم، قول اهلل  اْرَكُعوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه ،  [ 77]احلج:    ﴾َيا 

:  فقال: أّما ما جيزيك من الركوع فثالث تسبيحات تقول   ؟كيف حّد الركوع والسجود  قيل:

 . (2)ثالثاً   ،سبحان اهلل سبحان اهلل سبحان اهلل

: ال جيزي الرجل يف صالته أقّل من ثالث  قال اإلمام الصادق  [ 2404  ]احلديث: 

 .(3)تسبيحات أو قدرهنّ 

  : أدنى التسبيح ثالث مّرات وأنت ساجد القال اإلمام الصادق  [ 2405  ]احلديث: 

 .(4)تعجل هبنّ 

عن أبان بن تغلب قال: دخلت عىل اإلمام الصادق وهو يصّل    [ 2406  ]احلديث: 

 .(5)فعددت له يف الركوع والسجود سّتني تسبيحة

اإلمام    [ 2407  ]احلديث:  عىل  دخلنا  قاال:  زياد  بن  واحلسن  محران  بن  محزة  عن 

كوعه سبحان ريّب العظيم  الصادق وعنده قوم فصىّل هبم العرص وقد كنّا صّلينا فعددنا له يف ر

 .(6) أربعًا أو ثالثا وثالثني مّرة

الصادق:    [ 2408  ]احلديث:  اإلمام  الركوع  قال  يطول  أن  عىل  يقوى  كان  من 

  والسجود فليطّول ما استطاع يكون ذلك يف تسبيح اهلل وُتميده ومتجيده والدعاء والتّْضع 

فإنه إذا قام بالناس فال ينبغي أن    ّما اإلمامأأقرب ما يكون العبد إىل رّبه وهو ساجد، ففإن  
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كان إذا صىّل بالناس    رسول اهلل  فإن    يف الناس الضعيف ومن له احلاجة، فإن    يطّول هبم،

 .(1)خف هبم

الصادق:    [ 2409  ]احلديث:  اإلمام  يف  قال  زيادة  كانت  املؤمن  تعلمهّن  إن  ثالثة 

النعمة ف  عمره وبقاء  تطويله يف ركوعه وسجوده يف صالته،    ؟وما هنّ   قيل:عليه،  فقال: 

 .(2) وتطويله جللوسه عىل طعامه إذا طعم عىل مائدته، واصطناعه املعروف إىل أهله

أحدكم  فإن    عليكم بطول الركوع والسجودقال اإلمام الصادق:    [ 2410  ]احلديث: 

وعصيت،   أطاعوا  ويلتا  يا  وقال:  خلفه  من  إبليس  هتف  والسجود  الركوع  أطال  إذا 

 .(3)جدوا وأبيتوس

جيزي أن أقول مكان التسبيح يف الركوع  قيل لإلمام الصادق:    [ 2411  ]احلديث: 

 . (4) فقال: نعم، كّل هذا ذكر اهلل ،والسجود: ال إله إالّ اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب 

الصادق:    [ 2412  ]احلديث:    لإلمام  يف  قيل  التسبيح  مكان  أقول  أن  عنّي  جيزي 

 .(5)نعم ، فقال: إالّ اهلل واهلل أكربالركوع والسجود ال إله 

عن    [ 2413  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يسجد  سئل  حتى  يركع  أن  ينسى  رجل 

 .(6)يستقبل ، فقال: ويقوم

: إذا أيقن الرجل أّنه ترك ركعة من الصالة  قال اإلمام الصادق  [ 2414  ]احلديث: 

 .(7)قد سجد سجدتني وترك الركوع استأنف الصالةو

رجل ينسى من صالته ركعة أو سجدة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2415  ]احلديث: 
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 .(1) ال قال: ؟أيعيد الصالة قيل:فقال: يقيض ذلك بعينه، ف، منها  اليشء أو 

رجل نيس ركعة من صالته حتى فرغ  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2416 ]احلديث: 

 . (2) يقوم فريكع ويسجد سجديت السهو  ، فقال: منها ثّم ذكر أّنه مل يركع

رجل شّك وهو قائم، فال يدري أركع  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2417  ديث: ]احل 

 .(3) يركع ويسجد ، فقال: أم مل يركع

الصادق  [ 2418  ]احلديث:  اإلمام  أو  قال  ركوعًا  الصالة  من  شيئًا  نسيت  إذا   :

 .(4)سجودًا أو تكبريًا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء

،  أشّك وأنا ساجد، فال أدري ركعت أم القيل لإلمام الصادق:   [ 2419  ]احلديث: 

 .(5) امض فقال:

  فقال:   ؟أستّتم قائاًم، فال أدري ركعت أم القيل لإلمام الصادق:    [ 2420  ]احلديث: 

 .(6)صالتك، فإنام ذلك من الشيطان يفبىل، قد ركعت، فامض 

فلم يدر أركع أم  رجل أهوى إىل السجود  قيل لإلمام الصادق:    [ 2421 ]احلديث: 

 .(7)قد ركع  فقال: ؟مل يركع

  ، فقال: رجل صىّل فذكر أّنه زاد سجدةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2422  ]احلديث: 

 .(8)ال يعيد صالة من سجدة، ويعيدها من ركعة

الصادق عن    [ 2423  ]احلديث:  اإلمام  أم  سئل  ثنتني  أسجد  يدر  فلم  رجل شّك 

فقال: ال واهلل، ال تفسد الصالة بزيادة   ، سجدة واحدة، فسجد أخرى ثّم استيقن أّنه قد زاد
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 .(1) ال يعيد صالته من سجدة، ويعيدها من ركعةوسجدة، 

: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك،  قال اإلمام الصادق  [ 2424  ]احلديث: 

 .(2) يقيم صلبه فإّنه ال صالة ملن ال 

اإلمام إذا قال: سمع  ما يقول الرجل خلف  قيل لإلمام الصادق:    [ 2425  ]احلديث: 

 . (3) يقول: احلمد هلل رّب العاملني، خيفض من الصوت فقال:  ؟اهلل ملن محده

اهلل، فإّنه   محدا عّلمني دعاًء جامعًا، فقال ِل:  قيل لإلمام الصادق:    [ 2426  ]احلديث: 

 .(4)ال يبقى أحد يصّل إالّ دعا لك، يقول: سمع اهلل ملن محده

، أّنه كان يقول بعد رفع رأسه: سمع اهلل ملن  اإلمام الصادقعن    [ 2427 ]احلديث: 

محده، احلمد هلل رّب العاملني، الرمحن الرحيم، بحول اهلل وقّوته أقوم وأقعد، أهل الكربياء  

 . (5) والعظمة واجلربوت

: إذا قال اإلمام: سمع اهلل ملن محده، قال من  اإلمام الصادققال   [ 2428  ]احلديث: 

احلمد هلل رب    كان وحده إمامًا أو غريه قال: سمع اهلل ملن محده، خلفه: رّبنا لك احلمد، وإن  

 .(6)العاملني

الصادق عن    [ 2429  ]احلديث:  اإلمام  يذكر  سئل  اهلل  الرجل  وهو يف    رسول 

فقال: نعم، إن    ؟ الصالة املكتوبة إما راكعًا وإما ساجدّا فيصّل عليه وهو عىل تلك احلال

 والتسبيح، وهي عرش حسنات، يبتدرها ثامنية عرش  كهيئة التكبري  الصالة عىل نبي اهلل  

 .(7)ملكًا أُّّيم يبّلغها إّياه
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الصادق:    [ 2430  ]احلديث:  لإلمام  عىل  قيل  اهلل  أصّل  ساجد  رسول    ؟وأنا 

 .(1)فقال: نعم، هو مثل سبحان اهلل واهلل أكرب

رسول اهلل  كّل ما ذكرت اهلل عّز وجّل به وقال اإلمام الصادق:    [ 2431  ]احلديث: 

 (2)  فهو من الصالة. 

إذا    [ 2432  ]احلديث:  الصادق:  اإلمام  كّفيك عىل  قال  فابسط  ،  األرض سجدت 

 .(3) وإذا ركعت فألقم ركبتيك كّفيك

الصالة، كيف صارت ركعتني وأربع  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2433  ]احلديث: 

 .(4)فقال: ألّن ركعة من قيام بركعتني من جلوس ،سجدات

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 2434  ]احلديث:  الركوع والسجود، كم جيزي فيه من  سئل اإلمام 

 . (5) األرضفقال: ثالثة، وَتزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من  ؟التسبيح

التسبيح يف    الرجل يسجد، كم جيزئه من  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2435  ]احلديث: 

 .(6)فقال: ثالث، وَتزئه واحدة ؟ركوعه وسجوده

الكاظم عن  [ 2436  ]احلديث:  اإلمام  الذي جيزئه يف    سئل  ما  املستعجل،  الرجل 

 .(7)ثالث تسبيحات يف القراءة، وتسبيحة يف الركوع، وتسبيحة يف السجود  فقال: ؟النافلة

الرجل، هل يصلح له وهو يف ركوعه    سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2437  ]احلديث: 

أما الركوع    فقال:   ؟من السورة يكون يقرأها ثّم يأخذ يف غريها   اليشء أو سجوده يبقى عليه  
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 .(1) فال يصلح له، وأّما السجود فال بأس

الكاظم عن  [ 2438  حلديث: ]ا  اإلمام  قرأ يف ركوعه من سورة غري    سئل  الرجل 

يقرؤها   التيالسورة   فقال:كان  فال    ،  الركوع  يف  وأّما  السجود،  يف  بأس  فال  فرغ  كان  إن 

 .(2)يصلح

يستقبل    ، فقال:الكاظم عن الرجل ينسى أن يركع سئل اإلمام    [ 2439  ]احلديث: 

 .(3)حتى يضع كل يشء من ذلك موضعه

،  رجل نيس تسبيحه يف ركوعه وسجوده  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2440  ]احلديث: 

 .(4)ال بأس بذلك فقال:

رآين    [ 2441  ]احلديث:  قال:  عقبة  بن  الكاظم  عن عل  أصّل  اإلمام  وأنا  باملدينة 

 .(5) تفعل  وأنّكس برأيس وأمتّدد يف ركوعي، فأرسل إِّل: ال

  ؟تفريج األصابع يف الركوع، أسنّة هو  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2442  ]احلديث: 

 .(6)من شاء فعل ومن شاء ترك فقال:

الرجل يكون راكعا أو ساجدًا فيحّكه    سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2443  ]احلديث: 

ال    فقال:   ؟بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحّكه مما حّكه

 .(7)بأس إذا شّق عليه أن حيّكه، والصرب إىل أن يفرغ أفضل

الرجل، هل جيهر بالتشّهد والقول يف    سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2444  ]احلديث: 
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 .  92( قرب االسناد:  2)

 1347/ 356/  1، واالستبصار: 583/ 149/ 2( التهذيب:  3)

 .  1343/ 355/  1، واالستبصار:  580/ 148/ 2ـ التهذيب:  3

 .  614/ 157/ 2( التهذيب:  4)

 . 9/ 321/  3( الكايف:  5)

 .  94( قرب األسناد:  6)

 .  88( قرب األسناد:  7)
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 .(1)إن شاء جهر وإن شاء مل جيهر فقال: ؟تالركوع والسجود والقنو 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

: إّنام جعل التسبيح يف الركوع والسجود لعلل،  قال اإلمام الرضا   [ 2445  ]احلديث: 

له وتواضعه  ـّمنها: أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعّبده وتوّرعه واستكانته وتذل

وال تستعمل التسبيح    ، ممّجدًا مسّبحًا معّظاًم شاكرًا خلالقه ورازقهوتقّربه إىل رّبه مقّدسًا له  

فال يذهب به الفكر    ،والتحميد كام استعمل التكبري والتهليل، وليشغل قلبه وذهنه بذكر اهلل

 .(2)واألماين إىل غري اهلل

الرضا قال    [ 2446  ]احلديث:  فيها    اإلمام  جعل  إّنام  الكسوف:  صالة  كيفّية  يف 

 تكون صالة فيها ركوع إالّ وفيها سجود، وإّنام جعلت أربع سجدات ألّن  سجود ألّنه ال

كل صالة نقص سجودها عن أربع سجدات ال تكون صالة، ألّن أقّل الفرض من السجود  

 .(3)يف الصالة ال يكون إالّ أربع سجدات

 

 . 1272/ 313/ 2( التهذيب:  1)

الرضا:    2) اإلمام  أخبار  عيون  الرشائع:  107/  2(  وعلل   ،1  /

260/2  . 

 .  342/1513/  1الفقيه: ( من ال حيْضه  3)
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 أحكام السجود ـ ما ورد حول  سابعا  

بالسجود  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة  

باعتباره من األركان األساسية للصالة، والتي ال تتم من دوهنا، وقد أوردنا فيه ما ورد يف  

فضل سجود التالوة أو سجود الشكر أو السجود مطلقا باعتباره عبادة منفصلة يمكن أن  

 ة. تؤدى بمعزل عن الصال

أنه مل خيل  نا  أخربوهي كلها من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم، ذلك أن اهلل تعاىل  

عىل لسان هدهد سليامن عليه  تعاىل  قال  كام  ،  منه  منه دين من األديان، حتى املحرفة منها 

 َوهَلَا َعرْ ﴿السالم:  
ٍ
ء ٌش َعظِيٌم َوَجْدهُتَا َوَقْوَمَها  إيِنِّ َوَجْدُت اْمَرَأًة مَتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ يَشْ

ا  ُدوِن  ِمْن  ْمِس  لِلشَّ اَل    هللَيْسُجُدوَن  َفُهْم  بِيِل  السَّ َعِن  ُهْم  َفَصدَّ َأْعاَمهَلُْم  ْيَطاُن  الشَّ هَلُُم  َن  َوَزيَّ

َيْسُجُدوا   َأالَّ  َوَيْعلَ   هللَُّيَْتُدوَن  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  اخْلَْبَء  خُيِْرُج  َوَما  الَِّذي  خُتُْفوَن  َما  ُم 

 [ 26  - 23]النمل:  ﴾ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َربه اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ  هللُتْعلُِنوَن ا

َوإِْذ  ﴿وأخرب عن دعوته لبني إرسائيل يف عهد موسى عليه السالم للسجود، فقال:  

ِشْئُتْم َرغَ  ِمنَْها َحْيُث  َفُكُلوا  اْلَقْرَيَة  َهِذِه  اْدُخُلوا  ٌة  ُقْلنَا  َوُقوُلوا ِحطَّ ًدا  اْلَباَب ُسجَّ َواْدُخُلوا  ًدا 

َوَرَفْعنَا َفْوَقُهُم الطهوَر بِِميَثاِقِهْم  ﴿ ، وقال:  [ 58]البقرة:    ﴾ َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسنَِزيُد املُْْحِسننِيَ 

َتْعُدوا يِف   ًدا َوُقْلنَا هَلُْم اَل  ِمنُْهْم ِميَثاًقا َغلِيًظا َوُقْلنَا هَلُُم اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ ْبِت َوَأَخْذَنا    ﴾ السَّ

 [154]النساء: 

السالم:   عليها  مريم  عن  َمَع    َيا ﴿ وقال  َواْرَكِعي  َواْسُجِدي  لَِربِِّك  اْقُنتِي  َمْرَيُم 

اكِِعنيَ   [ 43]آل عمران:  ﴾ الرَّ

فقال: الكتاب،  أهل  من  الصاحلني  اْلكِتَ ل﴿ وأخرب عن  َأْهِل  ِمْن  َسَواًء  ٌة  ْيُسوا  ُأمَّ اِب 

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ   هللَقائَِمٌة َيْتُلوَن آَياِت ا  ُقْل آِمُنوا بِِه َأْو اَل  ﴿ ، وقال: [ 113]آل عمران:   ﴾ آَناَء اللَّ
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ًدا وَن لأِْلَْذَقاِن ُسجَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِِه إَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم خَيِره  [ 107اء: ]اإلرس ﴾ُتْؤِمُنوا إِنَّ الَّ

ٌد َرُسوُل ا﴿وأخرب عن الصاحلني من هذه األمة، فقال:   اُء َعىَل    هللحُمَمَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ َوالَّ

ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن ا ًعا ُسجَّ اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ  [29]الفتح:  ﴾َوِرْضَواًنا  هللاْلُكفَّ

ًدا َوِقَياًما ﴿ وقال يف صفة عباد الرمحن:  ِْم ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِرهبِّ  [64]الفرقان:  ﴾َوالَّ

ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد  ﴿:   وصفهميف  وقال وا ُسجَّ ُروا هِبَا َخره ِذيَن إَِذا ُذكِّ إِنَّاَم ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا الَّ

ونَ  ِْم َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُ  [ 15]السجدة:   ﴾ َرهبِّ

بالبرش فقط،  ال ختتص  السجود من العبادات العظيمة التي بل إن اهلل تعاىل يذكر أن  

الك  عبادة  هي  مجيعا  وإنام  بمفرداته  فالكون  مجيعا؛  بطريقته  كل  ،  السجود   يقيم شعائرون 

َأمَلْ َتَر َأنَّ  ﴿قال تعاىل:، كام  بحسب قابليته، ومدى نيله لتجليات األسامء احلسنىواخلاصة،  

ْمُس َواْلَقَمُر َوالنهُجوُم َواجلِْ   هللا اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض َوالشَّ َجُر  َيْسُجُد َلُه َمْن يِف السَّ َباُل َوالشَّ

ا ُُّيِِن  َوَمْن  اْلَعَذاُب  َعَلْيِه  َوَكثِرٌي َحقَّ  النَّاِس  ِمَن  َوَكثرٌِي  ُوابه  ا  هللَوالدَّ إِنَّ  ُمْكِرٍم  ِمْن  َلُه    هلل َفاَم 

   (18)احلج:﴾ َيْفَعُل َما َيَشاءُ 

شامل يشمل الشخوص والظالل، أو  األشياء سجود بل إن القرآن الكريم يذكر أن  

تعاىل:اجل قال  واألعراض،  َوَكْرهًا    هلل وَ ﴿واهر  َطْوعًا  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  َيْسُجُد 

  (15)الرعد:﴾ َوظاِلهُلُْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصالِ 

َيَرْوا إِىَل َما  ﴿وقد صور القرآن الكريم شكال من أشكال السجود بقوله تعاىل: َأَومَلْ 

 َيتَ   هللَخَلَق ا
ٍ
ء دًا ِمْن يَشْ اَمئِِل ُسجَّ   (48)النحل:﴾ َوُهْم َداِخُرونَ   هلل َفيَُّأ ظاِلُلُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ

يرد يف  الكريم  وهكذا  احل  القرآن  الكثرية  السجود،    ةث ا اآليات  لنا  عىل  والتي رشع 

ِذيَن آَمُنوا    َيا ﴿ قال تعاىل:  أن نسجد عند تالوهتا، كام    رسول اهلل   َا الَّ اْرَكُعوا َواْسُجُدوا  َأُّيه

 [ 77]احلج:  ﴾ َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا اخْلرَْيَ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ 
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يدل عىل منتهى اخلضوع، لذلك كان أول يشء    ورس هذا االهتامم الشديد به، كونه

ًدا قَ ﴿فعله السحرة بعد إيامهنم السجود، كام قال تعاىل:   َحَرُة ُسجَّ اُلوا آَمنَّا بَِربِّ  َفُأْلِقَي السَّ

 [ 70]طه:  ﴾ َهاُروَن َوُموَسى

عن إعراض املستكربين عن السجود بسبب ما فيه من تواضع  تعاىل  ولذلك أخرب  

مْحَُن َأَنْسُجُد ملَِا َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم  ﴿وذلة، قال تعاىل:   مْحَِن َقاُلوا َوَما الرَّ َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اْسُجُدوا لِلرَّ

 [ 60]الفرقان:  ﴾ُنُفوًرا

كام يشري إىل ذلك قوله  وهلذا كان السجود من أكرب املعارج التي تصل العبد بربه،  

ْب ﴿تعاىل:   )أقرب ما يكون العبد من  :  رسول اهلل قال  وقد ،  [ 19]العلق:    ﴾َواْسُجْد َواْقرَتِ

 ( 1)  ربه يف سجوده(

الباب،   هذا  يف  الواردة  األحاديث  كل  قبلنا  هذا  عىل  وتؤكد  بناء  تؤيد  باعتبارها 

 وتفصل ما ورد يف كل تلك اآليات الكريمة. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

أيب    [ 2447  ]احلديث:    السجود،   عازب  بن  الرباء  لنا   وصف  قال:  ،إسحاقعن 

 . (2) يسجد   النبي  كان هكذا  وقال: عجيزته،  ورفع ركبتيه، عىل  واعتمد يديه، فوضع

 .(3) مرفقيك  وارفع  كفيك  فضع  سجدت   إذا  :   اهلل  رسول   قال   [ 2448  ]احلديث: 

  بني  قال:  سجد؟  إذا  وجهه  يضع     النبي  كان  أين  :الرباء   سئل  [ 2449 ]احلديث: 

   .(4)كفيه

  أن   أرادت  هبمة  أن  لو  سجد  إذا  كان    النبي  أن  :،ميمونة عن    [ 2450  ]احلديث: 

 

 (  3574( الرتمذي رقم )1)

 . 2/112(، والنسائي 896( أبو داود )2)

 ( 494( مسلم )3)

 ( 271( الرتمذي )4)
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   .(1)اليَّسى فخذه عىل  اطمأن قعد  وإذا ، مرت يديه  بني متر

  السجود   مشقة     النبي  أصحاب   اشتكى   : ، قالهريرةعن أيب    [ 2451  ]احلديث: 

  .(2)  بالركب استعينوا:  هلم   فقال انفرجوا،  إذا

  افرتاش   يديه  يفرش  فال   أحدكم  سجد  إذا  :  اهلل  رسول   قال  [ 2452  ]احلديث: 

  .(3) فخذيه وليضم الكلب،

  البعري،  يربك  كام   يربك  فال   أحدكم   سجد  إذا   :   اهلل   رسول   قال   [ 2453 ]احلديث: 

  (4) ركبتيه قبل يديه  يضع

  وضع   سجد  إذا     اهلل   رسول   كان  : قال   حجر   بن  وائلعن    [ 2454  ]احلديث: 

 .(5) ركبتيه قبل  يديه  رفع هنض  وإذا  يديه،   قبل  ركبتيه

  اليدين   بوضع  أمر     النبي   أن   ، أبيه  عن  سعد  بن  عامر عن    [ 2455  ]احلديث: 

 . (6) القدمني ونصب

  آراب:   سبعة   معه  سجد  العبد   سجد  إذا   :   اهلل   رسول  قال   [ 2456  ]احلديث: 

 .(7) وقدماه وركبتاه،  وكفاه، وجهه، 

  شعرا   نكفت   وال  سبعة،  عىل   أسجد   أن  أمرت   :   اهلل  رسول   قال  [ 2457  ]احلديث: 

 .(8) ثوبا  وال

  سجد   إذا   باألرض   جبهته  مع   أنفه   يلزق   مل   من  :   اهلل  رسول   قال   [ 2458  ]احلديث: 

 

 ( 497، ومسلم )2/232(، والنسائي 898( أبو داود )1)

 ( 286(، والرتمذي )902( أبو داود )2)

 . 115/ 2( البيهقي 901( أبو داود )3)

 . 207/ 2( النسائي 269(، والرتمذي )840)( أبو داود 4)

وابن    207/ 2( والنسائي  268(، والرتمذي )838( راوه أبو داود )5)

 ( 882ماجة )

 ( 828(، وحسنه األلباين يف )صحيح الرتمذي( )277( الرتمذي )6)

 (491( مسلم )7)

 (  490(، ومسلم )810( البخاري )8)
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 .(1)صالته َتز مل

كان يقول يف سجوده: اللهم اغفر    أن النبي    أيب هريرة،  عن    [ 2459 ]احلديث: 

 .(2) ِل ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره رسه وعالنيته

قالت عائشةعن      [ 2460  ]احلديث:  النبي  ،  فقدت   :  الفراش فالتمسته  ،  من 

وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك    ، فوقعت يدي يف بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان

وأعوذ بك منك ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت  ،  وبمعافاتك من عقوبتك،  من سخطك

 .(3)عىل نفسك

ذات ليلة فظننت أنه ذهب    : افتقدت النبي  ، قالتعائشة عن      [ 2461  ]احلديث: 

اللهم   سبحانك  يقول:  ساجد  أو  راكع  هو  فإذا  رجعت  ثم  فتجسست  نسائه  بعض  إىل 

 .(4)إين لفي شأن وإنك لفي آخر، فقلت: بأيب وأمي، وبحمدك ال إله إال أنت 

كان يقول بني السجدتني: اللهم    أن النبي    ،ابن عباسعن      [ 2462  ]احلديث: 

 .(5) وارزقني، وعافني، واهدين، وارمحني ،  اغفر ِل

  اعتزل   فسجد  السجدة  آدم   ابن  قرأ   إذا   :   اهلل   رسول  قال   [ 2463  ]احلديث: 

  بالسجود   وأمرت  اجلنة،   فله  فسجد  بالسجود   آدم  ابن  أمر   ويلتا   يا   يقول:  يبكي،  الشيطان

 .(6)النار فل  فأبيت،

  فيها   التي  السورة   يقرأ     اهلل   رسول   كان   : ، قالعمر  ابن عن    [ 2464  ]احلديث: 

 

الكبري  1) الطرباين يف  طرباين يف األوسط  (، وال11917)   333/ 11( 

4 /250  (4111 ) 

 (. 878(، وأبو داود )483( مسلم )2)

(، والنسائي  3493(، والرتمذي )879(، وأبو داود ) 486( مسلم )3)

 (. 187/  1(، ومالك )223ـ  222/ 2)

 (. 223/ 2(، والنسائي )485( مسلم )4)

 (  284(، والرتمذي )850( أبو داود )5)

 (  81( مسلم )6)
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 .(1)صالة وقت  غري يف جبهته   ملوضع مكانا  أحدنا  جيد  ما  حتى ونسجد،  فيسجد السجدة

  فسجد   سجدة،  الفتح  عام  رسول اهلل  قرأ    :، قالعمر  ابنعن    [ 2465  ]احلديث: 

 .(2)يده عىل  ليسجد الراكب إن حتى  األرض،  يف والساجد الراكب منهم  كلهم،  الناس

 . (3)سجدة عرشة إحدى القرآن يف  إن  : اهلل  رسول  قال  [ 2466  ]احلديث: 

اهلل    [ 2467  ]احلديث:  لرسول    : قال   سجدتان؟  احلج  أيف  اهلل،   رسول   يا   : قيل 

 .(4) يقرأمها   فال يسجدمها  مل  ومن  نعم،

  بلغ   فلام  املنرب،  عىل   ص  سورة    النبي  قرأ   : ، قالسعيد  أيب عن    [ 2468 ]احلديث: 

  تشزن  السجدة  بلغ  فلام  قرأها،  آخر   يوم   كان   فلام  معه،  الناس  وسجد  فسجد،   نزل   السجدة

  وسجد،   فنزل،  تشزنتم  رأيتكم  ولكني  نبي،  توبة  هي  إنام  :فقال   للسجود،  الناس

   .(5) وسجدوا

  وسجد   فيها،   فسجد  والنجم  قرأ    النبي   أن  مسعود:  ابنعن    [ 2469  ]احلديث: 

  وقال:   جبهته،   إىل   فرفعه  تراب،   أو  حصا   من   كفا   أخذ  قريش  من   شيخا   أن  غري  معه،   كان  من

 .(6)كافرا قتل  بعد رأيته ولقد  ،هذا يكفيني 

  القرآن   سجود  يف  يقول     اهلل   رسول  كان  : ، قالتعائشة عن    [ 2470  ]احلديث: 

 .(7)وقوته بحوله وبرصه، سمعه وشق خلقه،  للذي  وجهي سجد :بالليل

  به   برش  أو   رسور،  أمر  جاءه  إذا    النبي   كان  :، قال بكرة  أيبعن    [ 2471  ]احلديث: 

 

 (  1412(، وأبو داود )575(، ومسلم )1075( البخاري )1)

 (  1411( أبو داود )2)

 (  568(، والرتمذي )1401( أبو داود )3)

 ( 578(، والرتمذي )1402( أبو داود )4)

 (  1410( أبو داود )5)

(6 ( البخاري   )1070( ومسلم  داو576(،  وأبو   ،)( (،  1406د 

 . 2/160والنسائي 

(7( داود  أبو   )1414( والرتمذي  والنسائي  3425،  580(،   )2  /

222 . 
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 .(1)تعاىل هلل  شاكرا  ساجدا خر

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

: السجود عىل سبعة أعظم: اجلبهة، واليدين،  قال رسول اهلل    [ 2472  ]احلديث: 

هبامني من الرجلني، وترغم بأنفك إرغامًا، أّما الفرض فهذه السبعة، وأما  والركبتني، واإل

 .(2)رسول اهلل اإلرغام باألنف فسنّة من 

 .(3): إّن اهلل كره لكم النفخ يف الصالةقال رسول اهلل   [ 2473  ]احلديث: 

ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإهّنام    :قال رسول اهلل    [ 2474  ]احلديث: 

 .(4) يسجد الوجهيسجدان كام  

رجل وهو يعالج بعض    رسول اهلل  مّر بقال اإلمام الصادق:  [ 2475  ]احلديث: 

يا رسول اهلل، أال أكفيك له رسول اهلل    ؟حجراته فقال:  :  فقال: شأنك، فلاّم فرغ قال 

ثّم قال: نعم، فلاّم وىّل قال له: يا عبد اهلل، أعنّا   اجلنّة، فأطرق رسول اهلل  ، فقال: حاجتك

 .(5)ل السجودبطو

ورفع   ، : من سجد سجدة حّط عنه هبا خطيئة قال رسول اهلل   [ 2476  ]احلديث: 

 .(6)له هبا درجة

اهلل    [ 2477  ]احلديث:  رسول  عىل    :قال  أشّد  عمل  من  فام  السجود،  أطيلوا 

مر بالسجود فأطاع فيام أُ مر بالسجود فعص، وهذا  أُ إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدًا، ألّنه  

 

 ( 1394( وابن ماجه )1578(، الرتمذي )2774( أبو داود )1)

 . 1224/ 327/ 1، واالستبصار: 1204/ 299/ 2( التهذيب:  2)

 .  3/ 248( أماِل الصدوق:  3)

 . 1198/ 297/ 2( التهذيب:  4)

 . 8/ 266/  3( الكايف:  5)

 .  55( ثواب االعامل:  6)
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 .(1)أمر

مل يكن سجود املالئكة آلدم إّنام كان آدم قبلة    :قال رسول اهلل    [ 2478  ]احلديث: 

ينبغي ألحد أن يسجد  هلم يسجدون نحوه هلل عّز وجّل، وكان بذلك معّظاًم مبجّ  اًل، وال 

 .(2)ألحد من دون اهلل، خيضع له كخضوعه هلل، ويعّظمه بالسجود له كتعظيمه هلل

 .(3)مسجدًا وطهوراً   األرضجعلت ِل   :قال رسول اهلل   [ 2479  ]احلديث: 

عاد مريضًا فرآه يصل عىل وسادة    رسول اهلل  عن جابر أن    [ 2480  ]احلديث: 

إن استطعت،    األرضعىل    :فأخذها فرمى هبا وأخذ عودًا ليصل عليه فأخذه فرمى به، وقال

 .(4)واجعل سجودك أخفض من ركوعك ، وإال فأوم إيامء

كان يف سفر يسري عىل ناقة    عن اإلمام الصادق أّن رسول اهلل    [ 2481  ]احلديث: 

رسول اهلل، إّنا رأيناك صنعت شيئًا مل    له إذ نزل فسجد مخس سجدات، فلاّم ركب قالوا: يا 

فبرّشين ببشارات من اهلل عّز وجّل، فسجدت شكرًا    جربيلتصنعه، فقال: نعم، استقبلني  

 .(5)هلل، لكّل برشى سجدة

 : اإلمام عل ما ورد عن  

اإلما   [ 2482  ]احلديث:  الصادققال  كام  م  يتخّوى  سجد  إذا  عل  اإلمام  كان   :

 .(6)يتخّوى البعري الضامر، يعني بروكه

تنظيم احلص يف الصالة،  قال اإلمام الصادق: كره اإلمام عل    [ 2483  ]احلديث: 

 .(7) وكان يكره أن يصّل عىل قصاص شعره حّتى يرسله إرساالً 

 

 . 39الباب:   340/2( علل الرشائع:  1)

 .  385( تفسري االمام العسكري:  2)

 . 174/824/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  396/  1( أماِل الطويس:  4)

 .  24/  80/  2( الكايف:  5)

  .2/ 321/  3( الكايف:  6)

 .  1203/ 298/ 2( التهذيب:  7)
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ال    [ 2484  ]احلديث:  صالة  َتزي  ال  عل:  اإلمام  يصيب  قال  ما  األنف  يصيب 

 .(1)اجلبني

كان    [ 2485  ]احلديث:    قال:  نباتة  بن  األصبغ  من    اإلمام عل عن  رأسه  رفع  إذا 

أمري يا  له:  فقيل  يقوم،  ثّم  يطمئّن  حّتى  قعد  رفعوا    السجود  إذا  قبلك  من  كان  املؤمنني، 

ام : إنّ اإلمام عل ، فقال  اإلبلوسهم من السجود هنضوا عىل صدور أقدامهم كام تنهض  ؤر

 .( 2)الصالة يفعل ذلك أهل اجلفا من الناس، إّن هذا من توقري

فعل ذلك ناسيًا  فإن    ال يتفل املؤمن يف القبلة،قال اإلمام عل:    [ 2486  ]احلديث: 

ال ينفخ الرجل يف موضع سجوده، وال ينفخ يف طعامه، وال يف رشابه، وال يف  ويستغفر اهلل،  

 .(3) تعويذه

يربأ من القدرّية يف كّل ركعة    اإلمام عل : كان  قال اإلمام الصادق  [ 2487  ]احلديث: 

 .(4)ويقول: بحول اهلل أقوم وأقعد

القليل حيص  فإن    : ال تستصغروا قليل اآلثام،اإلمام عل قال    [ 2488  ]احلديث: 

آدم   ابن  يرى  أن  إبليس من  عىل  أشّد  عمل  فام من  السجود،  وأطيلوا  الكثري،  إىل  ويرجع 

 .(5) مر بالسجود فأطاع فنجا أُ ه أمر بالسجود فعص وهذا ساجدًا، ألنّ 

لعّل    األرض : إذا سجد أحدكم فليبارش بكّفيه  اإلمام عل قال    [ 2489  ]احلديث: 

 .(6)اهلل أن يرصف عنه الغّل يوم القيامة

ال يسجد الرجل عىل كدس حنطة، وال شعري،  :  اإلمام عل قال    [ 2490 ]احلديث: 

 

 . 1223/ 327/ 1، واالستبصار: 1202/ 298/ 2( التهذيب:  1)

 . 1277/ 314/ 2( التهذيب:  2)

 .  613( اخلصال:  3)

 .  483( الَّسائر:  4)

 .  616( اخلصال:  5)

 .  55( ثواب األعامل:  6)
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 .(1) عىل اخلبزوال عىل لون مما يؤكل، وال 

عل قال    [ 2491  ]احلديث:  سائر  اإلمام  عليه  ليس  يشء  عىل  الرجل  يسجد  ال   :

 .(2)جسده

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

يف موضع سجوده   )اإلمام السجاد(كان أليب  قال اإلمام الباقر:   [ 2492  ]احلديث: 

فسّمي   ثفنات،  مخس  مرة  كّل  يف  مّرتني  السنة  يف  يقطعها  وكان  ناتئة،    ( الثفنات  ذا )آثار 

 .(3)لذلك

، أّنه برز إىل الصحراء فتبعه موىل له، فوجده  اإلمام السجادعن    [ 2493  ]احلديث: 

ساجدًا عىل حجارة خشنة، فأحص عليه ألف مّرة ال إله إالّ اهلل حّقًا حّقًا، ال إله إالّ اهلل تعبدًا  

 .(4)ورّقًا، ال إله إالّ اهلل إيامنًا وصدقًا، ثم رفع رأسه

الباقر   [ 2494  ]احلديث:  يصل عىل اخلمرة  )اإلمام السجاد(  : كان أيب  قال اإلمام 

عليها، ويسجد  الطنفسة  عىل  حيث  فإذا    جيعلها  الطنفسة  عىل  حص  جعل  مخرة  تكن  مل 

 .(5)يسجد

السجادعن    [ 2495  ]احلديث:  مّرة:  اإلمام  الشكر مائة  يقول يف سجدة  أّنه كان   ،

: شكرًا للمجيب، ثّم يقول: يا ذا املّن الذي ال  احلمد هلل شكرًا، وكّلام قاله عرش مّرات قال

ينقطع أبدًا، وال حيصيه غريه عددًا، ويا ذا املعروف الذي ال ينفد أبدًا، يا كريم يا كريم يا  

 .(6)كريم، ثّم يدعو ويتّْضع ويذكر حاجته

 

 .  628( اخلصال:  1)

 .  10/ 332/  3( الكايف:  2)

 .  233( علل الرشائع:  3)

 . 88( امللهوف عىل قتىل الطفوف:  4)

 .  11/ 332/  3( الكايف:  5)

 .  79( مصباح املتهجد:  6)
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ما ذكر هلل عّز وجّل    )اإلمام السجاد(إّن أيب  قال اإلمام الباقر:    [ 2496  ]احلديث: 

نعمة عليه إالّ سجد، وال قرأ آية من كتاب اهلل عّز وجّل فيها سجود إالّ سجد، وال دفع اهلل  

وّفق   إالّ سجد، وال  إال سجد، وال فرغ من صالة مفروضة  كائد  أوكيد  عنه سوء خيشاه 

سجاد  إلصالح بني اثنني إالّ سجد، وكان أثر السجود يف مجيع مواضع سجوده، فسّمي ال 

 .(1)لذلك

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

وهو    [ 2497  ]احلديث:  يقول  الباقر  اإلمام  سمعت  قال:  احلّذاء،  عبيدة  أيب  عن 

إالّ بّدلت سّيئايت حسنات، وحاسبتني حسابًا يسريًا،    ساجد: أسألك بحّق حبيبك حمّمد  

ا وكّل هول دون  نة الدنيوإالّ كفيتني مؤ  ثّم قال يف الثانية: أسألك بحّق حبيبك حمّمد  

حمّمد   حبيبك  بحّق  أسألك  الثالثة:  يف  وقال  الكثري  اجلّنة،  ِل  غفرت  الذنوب    ملا  من 

حبيبك حمّمد   بحّق  أسألك  الرابعة:  يف  قال  ثّم  اليسري،  عمل  من  وقبلت  ملّا    والقليل، 

عىل    أدخلتني اجلنّة وجعلتني من سّكاهنا، وملّا نجيتني من سفعات النار برمحتك، وصىّل اهلل

 .(2)حممد وآله

ال تلثم، وال ُتتفز، وال تقع عىل قدميك، وال  قال اإلمام الباقر:   [ 2498  ]احلديث: 

 .(3) تفرتش ذراعيك

فقال:    ؟الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عاممةقيل لإلمام الباقر:    [ 2499  ]احلديث: 

 .(4)فيام بني حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه األرضإذا مّس جبهته 

  األرضذلك أصبت به  أي : اجلبهة إىل األنف، قال اإلمام الباقر  [ 2500  ]احلديث: 

 

 .  1/ 232( علل الرشائع:  1)

 . 4/ 322/  3( الكايف:  2)

 . 9/ 336/  3( الكايف:  3)

 .  314/ 85/ 2( التهذيب:  4)
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 .(1)يف السجود أجزأك، والسجود عليه كّله أفضل

الباقر   [ 2501  ]احلديث:  اإلمام  إىل  قال  الرأس  شعر  قصاص  من  كّلها  اجلبهة   :

أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار   األرض احلاجبني موضع السجود، فأّيام سقط من ذلك إىل 

 .(2)طرف األنملة

: ادع يف طلب الرزق يف املكتوبة وأنت ساجد:  قال اإلمام الباقر [ 2502  ]احلديث: 

ارزقني وارزق   املعطني،  املسؤولني، ويا خري  الفضل  يا خري  فإنك ذو  عياِل من فضلك، 

 .(3)العظيم

الباقر   [ 2503  ]احلديث:  اإلمام  الطهور،  قال  مخسة:  من  إالّ  الصالة  تعاد  ال   :

 .(4)والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود

ال بأس بالقيام عىل املصىل من الشعر والصوف    قال اإلمام الباقر:  [ 2504  ]احلديث: 

فال بأس بالقيام عليه والسجود    األرض نبات  ، وإن كان من  األرضإذا كان يسجد عىل  

 .(5)عليه

: ال بأس بالصالة عىل البوريا واخلصفة وكل  قال اإلمام الباقر  [ 2505  ]احلديث: 

 .(6)نبات إال الثمرة

فقال: ال، وال   ؟ أسجد عىل الزفت يعني القريقيل لإلمام الباقر:   [ 2506  ]احلديث: 

عىل الثوب الكرسف وال عىل الصوف، وال عىل يشء من احليوان، وال عىل طعام، وال عىل  

 .(7)، وال عىل يشء من الرياشاألرض يشء من ثامر

 

 . 1221/ 326/ 1، واالستبصار: 1199/ 298/ 2( التهذيب:  1)

 . 1/ 333/  3( الكايف:  2)

 . 4/ 401/  2( الكايف:  3)

 . 225/991/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

الكايف:    5) والتهذيب:  331/5/  3(   ،2  /305/1236  ،

 .  335/1260/  1واالستبصار:  

 . 1262/ 311/ 2( التهذيب:  6)

 . 2/ 330/  3( الكايف:  7)
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الباقر:    [ 2507  ]احلديث:  لإلمام  وأخاف  قيل  الصالة  فتحْض  السفر  يف  أكون 

ليس عل ثوب    قيل: فتسجد عىل بعض ثوبك،    فقال:  ؟الرمضاء عىل وجهي، كيف أصنع

 .(1)أحد املساجد فإهنا يمكنني أن أسجد عىل طرفه وال ذيله، قال: أسجد عىل ظهر كفك 

الباقر:   [ 2508  ]احلديث:  لإلمام  يكون  قيل  باردة  بأرض  نكون  الثلج    إنا  فيها 

 .(2) ال، ولكن اجعل بينك وبينه شيئًا قطنًا أو كتاناً  فقال:  ؟ أفنسجد عليه

الباقر:    [ 2509  ]احلديث:  اإلمام  بالتكبري،  قال  يديك  فارفع  أن تسجد  أردت  إذا 

عىل    وخر  فضعها  بيديك  وابدأ  وإن    األرض ساجدًا،  يْضك،  فال  ثوب  ُتتهام  كان  وإن 

 .(3)فهو أفضل األرض أفضيت هبام إىل 

  األرض اقر: ال بأس أن تسجد وبني كفيك وبني  قال اإلمام الب  [ 2510  ]احلديث: 

 .(4)ثوبك

صل  فقال:  الصالة عىل اخلمرة املدينة،  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2511  ]احلديث:   

 .(5)فيها ما كان معموالً بخيوطه وال تصل عىل ما كان معموالً بسيورة

فقال: عىل مخرة،    ؟املريض، كيف يسجدسئل اإلمام الباقر عن    [ 2512  ]احلديث: 

أو عىل مروحة، أو عىل سواك يرفعه إليه هو أفضل من اإليامء، إنام كره من كره السجود عىل  

كانت تعبد من دون اهلل، وإنا مل نعبد غري اهلل قط، فاسجدوا    التي املروحة من أجل األوثان  

 .(6)عىل املروحة، وعىل السواك، وعىل عود

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

 

 . 1249/ 333/ 1، واالستبصار: 1240/ 306/ 2( التهذيب:  1)

 . 1247/ 332/ 1، واالستبصار: 1247/ 308/ 2( التهذيب:  2)

 . 1/ 334/  3( الكايف:  3)

 . 1254/ 309/ 2( التهذيب:  4)

 . 7/ 331/  3( الكايف:  5)

 .  236/1039/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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إذا سجدت فكرّب وقل: اللهّم لك سجدت،  قال اإلمام الصادق:    [ 2513  يث: ]احلد 

وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توّكلت، وأنت ريّب، سجد وجهي للذي خلقه، وشّق  

ريّب   سبحان  قل:  ثّم  اخلالقني،  أحسن  اهلل  تبارك  العاملني،  رّب  هلل  احلمد  وبرصه،  سمعه 

مّرات،   ،األعىل  فقل  فإذا    ثالث  رأسك  وارمحني،  رفعت  ِل،  اغفر  اللهم  السجدتني:  بني 

 .(1) واجربين، وادفع عنّي، إيّن ملا أنزلت إِّل من خري فقري، تبارك اهلل رّب العاملني

إّنام السجود عىل اجلبهة وليس عىل األنف  قال اإلمام الصادق:    [ 2514  ]احلديث: 

 .(2)سجود

الصادق:    [ 2515  ]احلديث:  اإلمام  يصب  قال  مل  ملن  صالة  ما ال  يصيب    أنفه 

 .(3) جبينه

الصادق:    [ 2516  ]احلديث:  اإلمام  يديه،  قال  أعظم:  سبعة  عىل  آدم  ابن  يسجد 

 .(4)ورجليه، وركبتيه، وجبهته

الصادق:    [ 2517  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  الثانية  السجدة  رأسك يف  رفعت  إذا 

 .(5)الركعة األوىل حني تريد أن تقوم فاستو جالسًا ثّم قم

إذا جلست يف الصالة فال َتلس عىل يمينك  قال اإلمام الصادق:    [ 2518  ]احلديث: 

 .(6)واجلس عىل يسارك

 . (7) اً إقعاء: ال تقع بني السجدتني قال اإلمام الصادق  [ 2519  ]احلديث: 

يف الصالة بني السجدتني،    قعاء ال بأس باإلقال اإلمام الصادق:    [ 2520  ]احلديث: 
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ثالثة والرابعة، وإذا أجلسك اإلمام يف موضع  وبني الركعة األوىل والثانية، وبني الركعة ال

يف موضع التشّهدين إالّ من عّلة، ألّن املقعي    قعاء جيب أن تقوم فيه تتجاىف، وال جيوز اإل

إّنام جلس بعضه عىل بعض، واإل أليتيه عىل عقبيه يف    قعاءليس بجالس،  أن يضع الرجل 

 .(1)قد أكل مقعياً    تشّهديه، فأما األكل مقعيًا فال بأس به، ألّن رسول اهلل 

الصادق:    [ 2521  ]احلديث:  لإلمام  جبهتهقيل  موضع  الصالة  يف  ينفخ    ؟ الرجل 

 .(2) فقال: ال

الصادق   [ 2522  ]احلديث:  اإلمام  موضع  قال  يف  الصالة  يف  بالنفخ  بأس  ال   :

 .(3)السجود ما مل يؤذ أحداً 

أفأنفخه إذا  عليه الغبار،    املكان يكونسئل اإلمام الصادق عن    [ 2523  ]احلديث: 

 .(4) فقال: ال بأس ؟أردت السجود

الصادق:    [ 2524  ]احلديث:  لإلمام  جبهتهقيل  موضع  يف  فينفخ  يصّل  ،  الرجل 

 .(5)ليس به بأس، إّنام يكره ذلك أن يؤذي من إىل جانبه فقال:

يكره النفخ يف الرقى، والطعام، وموضع  قال اإلمام الصادق:    [ 2525  ]احلديث: 

 .(6)السجود

إذا وضعت جبهتك عىل نبكة فال ترفعها  قال اإلمام الصادق:    [ 2526  ]احلديث: 

 .(7) األرضولكن جّرها عىل 

الصادق:    [ 2527  ]احلديث:  لإلمام  فيقع وجهي عىل  قيل  للسجود  أضع وجهي 
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فقال: نعم، جر وجهك عىل    ؟ حجر أو عىل موضع مرتفع، أحول وجهي إىل مكان مستو

 . (1) من غري أن ترفعه األرض

  ؟ أسجد فتقع جبهتي عىل املوضع املرتفعقيل لإلمام الصادق:    [ 2528  يث: ]احلد 

 . (2) فقال: ارفع رأسك ثّم ضعه

يرفع    ، فقال: الرجل يسجد عىل احلصسئل اإلمام الصادق عن    [ 2529  ]احلديث: 

 .(3)رأسه حتى يستمكن

موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2530  ]احلديث: 

 .(4)ال، ولكن ليكن مستوياً   :فقال  ؟مقامه

  ، الرجل يرفع موضع جبهته يف املسجدسئل اإلمام الصادق عن    [ 2531  ]احلديث: 

 .(5)إيّن أحّب أن أضع وجهي يف موضع قدمي، وكرهه :فقال

فقال: إذا    ، املرتفع  األرضالسجود عىل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2532  ]احلديث: 

 .(6)كان موضع جبهتك مرتفعًا عن موضع يديك قدر لبنة فال بأس

املريض، أحيّل له أن يقوم عىل فراشه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2533  ]احلديث: 

غليظًا قدر آجرة أو أقّل استقام له أن يقوم    فقال: إذا كان الفراش  ؟األرضويسجد عىل  

 .(7)لك فالمن ذ  ، وإن كان أكثر األرضعليه ويسجد عىل 

عن مصادف قال: خرج يب دّمل فكنت أسجد عىل جانب، فرأى    [ 2534  ]احلديث: 

أسجد    فإنامال أستطيع أن أسجد من أجل الدمل،    :قلت  ؟أثره فقال: ما هذااإلمام الصادق  
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منحرفًا، فقال ِل: ال تفعل ذلك احفر حفرية، واجعل الدمل يف احلفرية حتى تقع جبهتك  

 .(1)األرضعىل 

الصادق    [ 2535  ]احلديث:  اإلمام  السجود  سئل  عىل  يقدر  ال  عّلة  بجبهته  عّمن 

ًدا﴿:  ، إّن اهلل تعاىل يقولاألرضيضع ذقنه عىل    ، فقال: عليها  وَن لأِْلَْذَقاِن ُسجَّ ]اإلرساء:   ﴾ خَيِره

107 ](2). 

،  رجل بني عينيه قرحة ال يستطيع أن يسجدقيل لإلمام الصادق:    [ 2536  ]احلديث: 

مل يقدر فعىل  فإن  مل يقدر سجد عىل حاجبه األيمن،  فإن    يسجد ما بني طرف شعره،  فقال:

نعم، أما تقرأ كتاب اهلل عّز    ، فقال: عىل ذقنه  قيل: مل يقدر فعىل ذقنه،  فإن    حاجبه األيَّس،

ًدا﴿: وجّل  وَن لأِْلَْذَقاِن ُسجَّ  .(3)  [ 107]اإلرساء:  ﴾خَيِره

الصادق  [ 2537  ]احلديث:  اإلمام  السجود  قال  من  قمت  إذا  ريّب    : قلت:  اللهم 

 .(4) وأركع وأسجد :قلت بحولك وقّوتك أقوم وأقعد، وإن شئت 

: إذا قام الرجل من السجود قال: بحول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 2538  ]احلديث: 

 .(5)أقوم وأقعد

: إذا جلست يف الركعتني األوليني فتشّهدت  قال اإلمام الصادق  [ 2539  ]احلديث: 

 .(6)ثّم قمت فقل: بحول اهلل وقّوته أقوم وأقعد

الصادق  [ 2540  ]احلديث:  اإلمام  منقال  هنض  إذا  عل  اإلمام  كان  الركعتني    : 

 .(7)األّولتني قال: بحولك وقّوتك أقوم وأقعد
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: إذا قمت من الركعتني األّولتني فاعتمد عىل  قال اإلمام الصادق  [ 2541  ]احلديث: 

 .(1)اإلمام عل كان يفعل ذلكفإن  كّفيك وقل: بحول اهلل أقوم وأقعد،

اللهّم بحولك    قل: : إذا قمت من السجود  قال اإلمام الصادق   [ 2542  ]احلديث: 

 .(2) وقّوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد

الثانية  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2543  ]احلديث:  رجل نيس أن يسجد السجدة 

أّنه مل يسجد،   قائم  ركع فذكر بعد  فإذا    قال: فليسجد، ما مل يركع،فحتى قام، فذكر وهو 

إن شّك يف    .. يسجدها، فإهّنا قضاء ركوعه أّنه مل يسجد فليمض عىل صالته حتى يسّلم ثّم  

 .(3)الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شّك يف السجود بعدما قام فليمض

رجل نيس سجدة فذكرها بعدما قام  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2544  ]احلديث: 

  قيل: سّلم سجد مثل ما فاته،  فإذا    يميض يف صالته وال يسجد حتى يسّلم،  ، فقال:وركع

 .(4)يقيض ما فاته إذا ذكره ، فقال:ذلك  مل يذكر إالّ بعدفإن 

رجل ُشبِّه عليه، فلم يدر واحدة سجد  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2545  ]احلديث: 

 .(5) خرىأُ أو ثنتني، قال: فليسجد 

رجل شّك فلم يدر سجدة سجد أم  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2546  ]احلديث: 

 .(6)يسجد حتى يستيقن أهّنام سجدتان ، فقال: سجدتني

إن شّك يف الركوع بعد ما سجد فليمض،  قال اإلمام الصادق:    [ 2547 ]احلديث: 

وإن شّك يف السجود بعد ما قام فليمض، كّل يشء شّك فيه ممّا قد جاوزه ودخل يف غريه  
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 . (1) فليمض عليه

 . (2) فليمضإن شّك يف السجود بعد ما قام  قال اإلمام الصادق:    [ 2548  ]احلديث: 

رجل رفع رأسه عن السجود فشّك قبل أن  قيل لإلمام الصادق:    [ 2549  ]احلديث: 

فرجل هنض من سجوده    قيل: ،  يسجد   فقال:   ؟ يستوي جالسًا فلم يدر، أسجد أم مل يسجد

 .(3)يسجد ، فقال: فشّك قبل أن يستوي قائاًم فلم يدر، أسجد أم مل يسجد

: إذا نيس الرجل سجدة وأيقن أّنه قد تركها  قال اإلمام الصادق [ 2550  ]احلديث: 

فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسّلم، وإن كان شاّكًا فليسّلم ثّم يسجدها وليتشّهد تشّهدًا  

 .(4) النقرة نقرة الغرابفإن  يها نقرة،خفيفًا وال يسمّ 

نعم، فادع للدنيا    ، فقال:أدعو وأنا ساجدقيل لإلمام الصادق:    [ 2551  ]احلديث: 

 .(5)واآلخرة، فإّنه رّب الدنيا واآلخرة

تفّرق    [ 2552  ]احلديث:  الصادق  إىل اإلمام  قال: شكوت  اهلل بن هالل  عن عبد 

أقرب ما يكون العبد إىل اهلل  فإن    وأنت ساجد،أموالنا وما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء  

فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول اهلل    ؟سّمي حاجتيأُ فأدعو يف الفريضة و  قيل:وهو ساجد،  

(6) ، فدعا عىل قوم بأسامئهم وأسامء آبائهم، وفعله اإلمام عل بعده. 

لصق  أيمسح الرجل جبهته يف الصالة إذا  قيل لإلمام الصادق:    [ 2553  ]احلديث: 

 .(7) فقال: نعم، قد كان اإلمام الباقر يمسح جبهته يف الصالة إذا لصق هبا الرتاب  ؟ هبا تراب

كّلام سجد فرفع اإلمام الصادق  عن عل بن بجيل أّنه قال: رأيت    [ 2554  ]احلديث: 
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 .(1) األرضرأسه أخذ احلص من جبهته فوضعه عىل 

سّوى احلص  الصادق    اإلمامعن عبد امللك بن عمرو قال: رأيت    [ 2555  ]احلديث: 

 .(2)حني أراد السجود

الصادق  [ 2556  ]احلديث:  اإلمام  فال  قال  ينهض  أن  أراد  ثّم  الرجل  سجد  إذا   :

 .(3) األرض، ولكن يبسط كّفيه من غري أن يضع مقعدته عىل األرضيعجن بيديه يف 

 . (4)األرضإذا سجدت فابسط كّفيك عىل  قال اإلمام الصادق:    [ 2557  ]احلديث: 

الصادق:    [ 2558  ]احلديث:  القيام إىل اخلالء،  قيل لإلمام  رجل شيخ ال يستطيع 

والسجود  الركوع  يمكنه  برأسه    ؟وال  ليوم  اخلمرة  إيامءفقال:  يرفع  من  له  كان  وإن   ،

 .(5) إيامءمل يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة فإن  فليسجد،

يف املكتوبة والنوافل إذا مل    ئ الرجل يومسئل اإلمام الصادق عن    [ 2559  ]احلديث: 

إذا كان هكذا فليوم يف الصالة    ، فقال:جيد ما يسجد عليه، ومل يكن له موضع يسجد فيه

 .(6) كّلها 

فإذا    ؛عن عبد احلميد بن أيب العالء قال: دخلت املسجد احلرام   [ 2560 ]احلديث: 

الصادق ساجدًا، فانتظرته  طوياًل فطال سجوده عّل، فقمت فصّليت ركعات    أنا باإلمام 

فقال: من قبل أن تأتينا، فلاّم سمع   ؟وانرصفت وهو بعد ساجد، فسألت مواله: متى سجد

 .(7)كالمي رفع رأسه

يتخّلل بساتني  اإلمام الصادق  عن حفص بن غياث قال: رأيت    [ 2561  ]احلديث: 
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وسجد،  ركع  ثّم  عندها  فتوّضأ  نخلة،  إىل  فانتهى  مخسامئة    الكوفة  سجوده  يف  فأحصيت 

 .(1)تسبيحة

ذلك من سنن  فإن    عليك بطول السجودقال اإلمام الصادق:    [ 2562  ]احلديث: 

 .(2)األّوابني

الصادق:    [ 2563  ]احلديث:  اإلمام  أيب  قال  الباقر(  كان  جوف  )اإلمام  يف  يصّل 

 .(3)النهار فيسجد السجدة فيطيل السجود حتى يقال: إّنه راقد

إذا أهوى ساجدًا انكّب  اإلمام السجاد  كان  قال اإلمام الصادق:    [ 2564  ]احلديث: 

 .(4)وهو يكرّب 

ل:  يال، ق   فقال:   ؟ أفيصلح السجود لغري اهللقيل لإلمام الصادق:    [ 2565  ]احلديث: 

! فقال: إّن من سجد بأمر اهلل فقد سجد هلل، فكان  ؟فكيف أمر اهلل املالئكة بالسجود آلدم

 .(5) ن عن أمر اهللسجوده هلل إذا كا 

: الصالة ثالثة أثالث: ثلث طهور، وثلث  قال اإلمام الصادق  [ 2566  ]احلديث: 

 .(6) ركوع، وثلث سجود

الصادق:    [ 2567  ]احلديث:  لإلمام  ال  قيل  وعام  عليه  السجود  جيوز  عام  أخربين 

، إال ما أكل أو لبس،  األرض أو عىل ما أنبتت  األرض جيوز، قال: السجود ال جيوز إال عىل 

ألن السجود خضوع هلل عز وجل فال ينبغي أن يكون عىل ما    فقال: ؟ل: ما العلة يف ذلكيق

جد يف سجوده يف عبادة اهلل  يؤكل ويلبس، ألن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والسا 

 

 .  111/ 143/  8( الكايف:  1)

 . 39الباب:   340/1لرشائع: ( علل ا 2)

 . 4( قرب اإلسناد:  3)

 . 5/ 336/  3( الكايف:  4)

 . 339( االحتجاج:  5)

 . 8/ 273/  3( الكايف:  6)
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اغرتوا   الذين  الدنيا  أبناء  معبود  عىل  سجوده  يف  جبهته  يضع  أن  ينبغي  فال  وجل،  عز 

 .(1) بغرورها 

إال ما أكل    األرضالسجود عىل ما أنبتت  قال اإلمام الصادق:    [ 2568  ]احلديث: 

 .(2) أو لبس

الصادق:    [ 2569  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  إال  يسجد  أنبتت    األرض ال  ما  أو 

 .(3) إال املأكول والقطن والكتان األرض

فريضة، وعىل اخلمرة    األرضقال اإلمام الصادق: السجود عىل    [ 2570  ]احلديث: 

 .(4)سنة

كل يشء يكون غذاء اإلنسان يف مطعمه أو  قال اإلمام الصادق:    [ 2571  ]احلديث: 

من غري    األرض مرشبه أو ملبسه ال َتوز الصالة عليه وال السجود إال ما كان من نبات  

 .(5)صار غزالً فال َتوز الصالة عليه إال يف حال رضورةفإذا  ثمر، قبل أن يصري مغزوالً،

فأبطأت عليه فأخذ كفًا من  قال اإلمام الصادق: دعا أيب باخلمرة    [ 2572  ]احلديث: 

 .(6) حص فجعله عىل البساط ثم سجد

عن    [ 2573  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  البساط سئل  عىل  يصل  والشعر    الرجل 

وسجدت عىل  فوالطنافس   عليه  قمت  وإن  عليه  تسجد  ال  وإن    األرضقال:  بأس،  فال 

 .(7)بسطت عليه احلصري وسجدت عىل احلصري فال بأس

الرجل يسجد عىل املسحمام  سئل اإل  [ 2574  ]احلديث:  إذا    ، الصادق عن  فقال: 

 

 . 177/840/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 174/826/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  604/9( اخلصال:  3)

 . 8/ 331/  3( الكايف:  4)

 . 252( ُتف العقول:  5)

 . 4/ 331/  3( الكايف:  6)

 . 158( املعترب:  7)
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 . (1)كان يف تقية فال بأس

أدخل املسجد يف اليوم الشديد احلر فأكره  قيل لإلمام الصادق:    [ 2575 ]احلديث: 

 .(2)نعم، ليس به بأس ، فقال: أن أصل عىل احلص فأبسط ثويب فأسجد عليه

السفر فيقطع عليه الطريق  لرجل يكون يف  قيل لإلمام الصادق: ا  [ 2576  ]احلديث: 

أحرقت   الرمضاء  عىل  سجد  إن  خياف  عليه  يسجد  ما  جيد  وال  رساويل  يف  عريانًا  فيبقى 

 .(3)أحد املساجد فإهنا يسجد عىل ظهر كفه  ، فقال: وجهه

رجل يصل يف حر شديد فيخاف عىل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2577  ]احلديث: 

 .(4)يضع ثوبه ُتت جبهته ، فقال: األرضجبهته من 

عن صفوان اجلامل قال: رأيت اإلمام الصادق يف املحمل يسجد    [ 2578  ]احلديث: 

 .(5) عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيامءً 

 .(6)عن اإلمام الصادق أنه كره أن يسجد عىل قرطاس عليه كتابة  [ 2579  ]احلديث: 

فريضة، وعىل اخلمرة    األرضقال اإلمام الصادق: السجود عىل    [ 2580  ]احلديث: 

 .(7)سنة

 .(8): ال تسجد عىل الذهب وال عىل الفضةقال اإلمام الصادق  [ 2581  ]احلديث: 

الصادق عن الرجل يسجد وعليه العاممة ال يصيب  سئل اإلمام   [ 2582  ]احلديث: 

 .(9)األرضال جيزيه ذلك حتى تصل جبهته إىل  ، فقال: األرضوجهه 

 

 . 1245/ 332/ 1، واالستبصار: 1244/ 307/ 2( التهذيب:  1)

 . 1248/ 332/ 1، واالستبصار: 1239/ 306/ 2( التهذيب:  2)

   340/1( علل الرشائع:  3)

  .169/797/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 1258/ 334/ 1، واالستبصار: 1251/ 309/ 2( التهذيب:  5)

 . 1256/ 334/ 1، واالستبصار: 1232/ 304/ 2( التهذيب:  6)

 . 8/ 331/  3( الكايف:  7)

 . 9/ 332/  3( الكايف:  8)

 . 9/ 334/  3( الكايف:  9)
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عامر    [ 2583  ]احلديث:  بن  معاوية  ديباج    :قالعن  خريطة  الصادق  لإلمام  كان 

صفراء فيها تربة اإلمام الصادق، فكان إذا حْضته الصالة صبه عىل سجادته وسجد عليه،  

 .(1) خيرق احلجب السبع  أيب عبد اهلل إن السجود عىل تربة  :ثم قال 

أفضل ألنه أبلغ يف    األرضالسجود عىل  قال اإلمام الصادق:    [ 2584  ]احلديث: 

 .(2)التواضع واخلضوع هلل عز وجل

السجود عىل    [ 2585  ]احلديث:    الصادق:  اإلمام  فريضة وعىل غري    األرضقال 

 .(4) ويف رواية: وعىل غري ذلك سنة ..(3) سنة األرض

فقال:    ،السجود عىل احلرص والبواريسئل اإلمام الصادق عن    [ 2586 ]احلديث: 

كان حيب ذلك أن يمكن    رسول اهلل  ، فإن  أحب إِل  األرضن يسجد عىل  أال بأس، و

 .(5)حيبه فأنا أحب لك ما كان رسول اهلل  األرضجبهته من 

الصادق:    [ 2587  ]احلديث:  اإلمام  وهو  قال  لنعمة  الشكر  سجدة  سجد  من 

 .(6)متوضئ كتب اهلل له هبا عرش صلوات، وحما عنه عرش خطايا عظام

الصادق:    [ 2588  ]احلديث:  اإلمام  الفريضة    إناّم قال  بعد  سجدة  املصل  يسجد 

ما جيزي فيها شكرا هلل    ىدنأداء فرضه، وأليشكر اهلل تعاىل ذكره فيها عىل ما من به عليه من  

 . (7) ثالث مرات

ربه    [ 2589  ]احلديث:  يدي  بني  الليل  نصف  العبد  قام  إذا  الصادق:  اإلمام  قال 

املظلم ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه فقال: ما  فصىل له أربع ركعات يف جوف الليل  

 

 .  677( مصباح املتهجد:  1)

 . 177/840/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 133/621/  1ْضه الفقيه: ( من ال حي 3)

 . 174/824/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 1263/ 311/ 2( التهذيب:  5)

 . 971/   218: 1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 . 977/   219: 1( من ال حيْضه الفقيه:  7)
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شاء اهلل، ما شاء اهلل، مائة مرة ناداه اهلل جل جالله: عبدي، إِل كم تقول: ما شاء اهلل، أنا  

 .(1) ربك وإِل املشية، وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت

قال اإلمام الصادق: سجدة الشكر واجبة عىل كل مسلم، تتم    [ 2590  ]احلديث: 

صالتك، وترض هبا ربك، وتعجب املالئكة منك، وإن العبد إذا صىل ثم سجد سجدة  هبا 

الشكر فتح الرّب تبارك وتعاىل احلجاب بني العبد وبني املالئكة فيقول: يا مالئكتي، انظروا  

عىل ما أنعمت به عليه، مالئكتي،  إىل عبدي، أدى قربتي وأتم عهدي، ثم سجد ِل شكرًا  

املالئكة: يا رّبنا رمحتك، ثم يقول الرب تبارك وتعاىل: ثم ماذا له؟  فتقول  ،  ماذا له عندي

فتقول املالئكة: يا ربنا جنتك، فيقول الرّب تعاىل: ثم ماذا؟ فتقول املالئكة: يا ربنا كفاية  

قالته املالئكة، فيقول اهلل   مهّمه، فيقول الرب تعاىل: ثم ماذا؟ فال يبقى يشء من اخلري إالّ 

شكرنه  تي، ثم ماذا؟ فتقول املالئكة: يا رّبنا ال علم لنا، فيقول اهلل تعاىل: ألتعاىل: يا مالئك

 .(2) كام شكرين، وأقبل إليه بفضل وأريه رمحتي

الصادق:    [ 2591  ]احلديث:  لإلمام  خليالً قيل  إبراهيم  اهلل  اختذ  لكثرة    فقال:   ؟ مل 

 .(3)األرضسجوده عىل 

اهلل إىل موسى عليه السالم: أتدري    أوحى:  قال اإلمام الصادق  [ 2592  ]احلديث: 

يا موسى، إين قلبت عبادي    فقال:   ؟يا رب، ومل ذاك  ، فقال: مل اصطفيتك بكالمي دون خلقي

وضعت   إذا صليت  إنك  موسى،  يا  منك،  نفسًا  ِل  أذل  أحدًا  فيهم  أجد  فلم  لبطن  ظهرًا 

 .(4)األرضخديك عىل 

برجل نازلة أو شديدة أو كربه أمر  : إذا نزلت  اإلمام الصادققال    [ 2593  ]احلديث: 

 

 .   6/   119( اماِل الصدوق:  1)

 .  415/   110: 2( التهذيب:  2)

 . 1/  34( علل الرشائع:  3)

 .  7/ 100/  2( الكايف:  4)
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ليدع   ثم  باألرض،  جؤجؤه  وليلزق  باألرض  وليلصقهام  وذراعيه  ركبتيه  عن  فليكشف 

 .(1)بحاجته وهو ساجد

أصحابه  [ 2594  ]احلديث:  بعض  يويص  الصادق  اإلمام  هّم  قال  أصابك  إذا   :

ثّم امسح يدك عىل وجهك من جانب خّدك األيَّس،   فامسح يدك عىل موضع سجودك، 

إله إالّ هو، عامل الغيب وع   ىل جبهتك إىل جانب خّدك األيمن، ثّم قل: بسم اهلل الذي ال 

 .(2)والشهادة، الرمحن الرحيم، اللهّم أذهب عنّي اهلّم واحلزن، ثالثاً 

  دعاء يدعى به يف دبر كّل صالة تصّليها، قال اإلمام الصادق:    [ 2595  ]احلديث: 

تك فامسح بيدك عىل موضع سجودك  قضيت صال فإذا    كان بك داء من سقم ووجعفإن  

، وادع هبذا الدعاء، وأمّر يدك عىل موضع وجعك سبع مّرات، تقول: يا من  األرضمن  

عىل املاء، وسّد اهلواء بالسامء، واختار لنفسه أحسن األسامء، صّل عىل حمّمد    األرضكبس  

 .(3) وآله، وافعل يب كذا وكذا، وارزقني كذا وكذا، وعافني من كذا وكذا

اهلل إىل موسى بن عمران عليه السالم    أوحى:  اإلمام الصادققال    [ 2596  احلديث: ] 

فقال: ال يا رّب، فأوحى اهلل    ؟أتدري يا موسى مل انتجبتك من خلقي واصطفيتك لكالمي 

فلم أجد عليها أشد تواضعًا ِل منك، فخّر موسى ساجدًا وعّفر    األرضإليه: إيّن اطلعت إىل  

عّز وجّل، فأوحى اهلل إليه: ارفع رأسك يا موسى، وأمّر يدك    خّديه يف الرتاب تذّلاًل منه لرّبه

عىل موضع سجودك، وامسح هبا وجهك وما نالته من بدنك، فإّنه أمان من كّل سقم وداء  

 .(4)وآفة وعاهة

 

 .  3/ 404/  2( الكايف:  1)

الفقيه:    2) /  112/  2، والتهذيب:  968/  218/  1( من ال حيْضه 

420  . 

 .  23/ 344/  3( الكايف:  3)

 . 166/ 1( أماِل الشيخ الطويس:  4)
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إذا   قال   [ 2597  ]احلديث:  العبد  إّن  الصادق:  يا رّب،    اإلمام  يا رّب  سجد فقال: 

 .(1)حّتى ينقطع نفسه، قال له الرب تبارك وتعاىل: لّبيك، ما حاجتك

: إذا ذكر أحدكم نعمة اهلل عّز وجّل فليضع  اإلمام الصادققال    [ 2598 ]احلديث: 

الرتاب، وإن مل يكن يقدر  كان راكبًا فلينزل فليضع خّده عىل  فإن    خّده عىل الرتاب شكرًا هلل، 

مل يقدر فليضع خّده عىل كّفه، ثّم ليحمد  فإن    عىل النزول للشهرة فليضع خّده عىل قربوسه،

 .(2) اهلل عىل ما أنعم عليه

قال اإلمام الصادق: أّيام مؤمن سجد سجدة لشكر نعمة يف غري    [ 2599  ]احلديث: 

سّيئات،   عرش  عنه  وحما  حسنات،  عرش  هبا  له  اهلل  كتب  يف  صالة  درجات  عرش  له  ورفع 

 .(3) اجلنان

عن معاوية بن وهب قال: كنت عند اإلمام الصادق باملدينة وهو    [ 2600  ]احلديث: 

راكب محاره، فنزل وقد كنّا رصنا إىل السوق أو قريبًا منه، فنزل فسجد وأطال السجود، ثّم  

إِّل، فقلت له: رأيتك نزلت فسجدت إيّن ذكرت نعمة هلل عّز وجّل،  ؟رفع رأسه  ! فقال: 

 .(4)! فقال: إّنه مل يرين أحد غريك؟ذهبونقريبًا من السوق والناس جييئون وي : تقل

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 2601  ]احلديث:  يمّكن  سئل اإلمام  الرجل يسجد عىل احلص فال 

حيّرك جبهته حتى يتمّكن، فينحي احلص عن جبهته وال يرفع    ، فقال:األرضجبهته من  

 .(5)رأسه

 

 . 975/ 219/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  25/  80/  2( الكايف:  2)

 .  56( ثواب األعامل:  3)

 . 9( خمترص بصائر الدرجات:  4)

 . 1270/ 312/ 2( التهذيب:  5)
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عن    [ 2602  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  صالته سئل  من  السجدة  ينسى  ،  الرجل 

بعد    فقال: السهو  سجديت  سجد  ثّم  صالته،  عىل  وبنى  سجدها  ركوعه  قبل  ذكرها  إذا 

السجدة يف األّولتني واأل أعاد الصالة، ونسيان    خريتني انرصافه، وإن ذكرها بعد ركوعه 

 .(1)سواء

سجدة الثانية من الركعة  الذي ينسى ال سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2603  ]احلديث: 

فيها  شّك  أو  واحدة  ،الثانية  مّرة  إالّ  وجهك  وضعت  تكون  ال  أن  خفت  إذا  فإذا    فقال: 

 .(2)سّلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مّرة واحدة، وليس عليك سهو

الرجل يذكر أّن عليه السجدة يريد أن  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2604  ]احلديث: 

صال بعض  يف  راكع  وهو  يصنعيقضيها  كيف  فقال:ته،  صالته،   ،  يف  فرغ  فإذا    يميض 

 .(3) سجدها 

رجل سها وهو يف السجدة األخرية من  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2605  ]احلديث: 

 .(4)يسّلم ثّم يسجدها ويف النافلة مثل ذلك ، فقال: الفريضة

يعقوب وولده، أسجدوا ليوسف وهم  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2606  ]احلديث: 

: أما سجود يعقوب وولده، فإّنه مل يكن ليوسف إّنام كان ذلك منهم طاعة هلل  فقال؟  أنبياء

منهم طاعة هلل وُتّية آلدم،   املالئكة آلدم كان ذلك  السجود من  ليوسف، كام كان  وُتّية 

شملهم، أال ترى أّنه يقول يف شكره    فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكرًا هلل الجتامع

اَمَواِت  َربِّ َقدْ ﴿:  ذلك الوقت  َتْأِويِل اأْلََحاِديِث  َفاطَِر السَّ  آَتْيَتنِي ِمَن املُْْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن 

 

 .  1363/ 359/  1، واالستبصار: 606/ 154/ 2( التهذيب:  1)

 .  1365/ 360/  1، واالستبصار: 607/ 155/ 2( التهذيب:  2)

 .  90االسناد:  ( قرب  3)

 .  92( قرب االسناد:  4)
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نيَ  احِلِ ْقنِي بِالصَّ نِي ُمْسلاًِم َوَأحْلِ ْنَيا َواآْلِخَرِة  َتَوفَّ  .(1) ؟[ 101]يوسف:    ﴾َواأْلَْرِض َأْنَت َولِيِّي يِف الده

هل يسجد الرجل عىل الثوب يتقي به وجهه  قيل لإلمام الكاظم:    [ 2607  ]احلديث: 

 .(2)فقال: نعم، ال بأس به ؟ يكره السجود عليه  اليشءمن احلر والربد ومن 

عن    [ 2608  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  حر  سئل  يؤذيه  يف    األرض الرجل  وهو 

إذا    فقال:  ؟تاناً الصالة وال يقدر عىل السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنًا أو ك

 .(3)كان مضطرًا فليفعل

الرجل يسجد فيضع يده عىل نعله، هل  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2609  ]احلديث: 

 .(4) ال بأس  فقال:  ؟ يصلح ذلك له

الكاظم عن    [ 2610  ]احلديث:  املكتوبة عليها،  سئل اإلمام  القراطيس والكواغد 

 . (5) : جيوزفقال ؟ هل جيوز السجود عليها أم ال

عن    [ 2611  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  املصىل سئل  عىل  يكون  واحلصري    الرجل 

عىل   أصابعه  وأطراف  املصىل  عىل  يده  فيضع  عن   األرضفيسجد  خارجًا  كفيه  بعض  أو 

 .(6) ال بأس ، فقال:األرض املصىل عىل 

الرجل يقعد يف املسجد ورجاله خارجة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2612  ]احلديث: 

 .(7)ال بأس ، فقال:سجد وهو يف صالته منه أو انتقل من امل

اجلص توقد عليه العذرة وعظام املوتى  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2613  ]احلديث: 

 .(8): املاء والنار قد طهراهفقال  ؟ثم جيصص به املسجد، أيسجد عليه

 

 . 356/ 1( تفسري القمي:  1)

 . 1252/ 333/ 1، واالستبصار: 1243/ 307/ 2( التهذيب:  2)

 .  86( قرب االسناد:  3)

 .  30/ 112( مسائل عل بن جعفر:  4)

 .  1257/ 334/ 1( االستبصار:  5)

 . 166/272، ومسائل عىل بن جعفر: 93( قرب االسناد:  6)

 .  95( قرب االسناد:  7)

 . 3/ 330/  3( الكايف:  8)
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ال تصل عىل الزجاج وإن حدثتك نفسك  قال اإلمام الكاظم:    [ 2614  ]احلديث: 

 .(1)، ولكنه من امللح والرمل وامللح سبخاألرضأنه مما أنبتت 

  ، فقال:الرجل يصل عىل الرطبة النابتةسئل اإلمام الكاظم عن   [ 2615  ]احلديث: 

عن احلشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضًا  سئل  و..  بهته باألرض فال بأسج إذا ألصق  

 .(2)ال بأس ، فقال:جدداً 

سجدت وقع  فإذا    املرأة تطول قصتها سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2616  ]احلديث: 

جبهتها عىل   ذلك  األرض بعض  حيوز  الشعر، هل  يغطيه  حتى تضع    فقال:   ؟وبعض  ال، 

 .(3)األرضجبهتها عىل 

يف بعض    اإلمام الكاظم عن هشام بن أمحر قال: كنت أسري مع    [ 2617  ]احلديث: 

أطراف املدينة إذ ثنى رجله عن داّبته فخّر ساجدًا فأطال وأطال، ثّم رفع رأسه وركب داّبته،  

جعلت فداك، قد أطلت السجود، فقال: إيّن ذكرت نعمة أنعم اهلل هبا عّل فأحببت    قيل: ف

 .(4)أن أشكر ريّب 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا    [ 2618  ]احلديث:  اإلمام  فيكون موضع سجوده  سئل  وحده  يصّل  عّمن 

 . (5)فقال: إذا كان، وحده فال بأس ؟أسفل من مقامه

عن الرجل يمسح جبهته من الرتاب وهو يف  سئل اإلمام الرضا  [ 2619  ]احلديث: 

 .(6) ال بأس ، فقال: صالته قبل أن يسّلم

 

 .  14/ 332/  3( الكايف:  1)

 .  13/ 332/  3( الكايف:  2)

التهذيب:    3) جعفر: 1276/ 313/  2(  بن  عل  ومسائل   ،

239/560 . 

 .  26/  80/  2( الكايف:  4)

 .  835/ 282/ 3( التهذيب:  5)

 . 1/ 53( مستطرفات الَّسائر:   6)
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الرضا:    [ 2620  ]احلديث:  اإلمام  اقال  من  العبد  يكون  ما  وهو  أقرب  تعاىل  هلل 

ْب  ﴿: ساجد، وذلك قوله تعاىل   .(1)[ 19]العلق:  ﴾َواْسُجْد َواْقرَتِ

إذا نام العبد وهو ساجد قال اهلل تعاىل: عبدي  قال اإلمام الرضا:    [ 2621  ]احلديث: 

 .( 2)قبضت روحه وهو يف طاعتي

عن    [ 2622  ]احلديث:  الرضا  اإلمام  من  سئل  يديه  يرفع  ال  ثّم  يسجد  الرجل 

 .(3)ذلك نقص يف الصالة فقال: ؟بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك األرض

الرجل يصل عىل رسير من ساج ويسجد عىل  قيل لإلمام الرضا:    [ 2623  ]احلديث: 

 .(4) نعم ، فقال:الساج

قال اإلمام الرضا: السجدة بعد الفريضة شكرًا هلل عز وجل عىل    [ 2624  ]احلديث: 

ن يقال: شكرًا هلل، شكرًا  أما وفق له العبد من أداء فرضه، وأدنى ما جيزي فيها من القول  

يقول: هذه السجدة مني    ، فقال: فام معنى قوله: شكرًا هلل   قيل: هلل، شكرًا هلل، ثالث مرات، 

يف    كانشكرًا هلل عىل ما وفقني له من خدمته وأداء فرضه، والشكر موجب للزيادة، فإن  

 .(5)الصالة تقصري مل يتم بالنوافل تم هبذه السجدة

قل يف سجدة الشكر مائة مّرة: شكرًا شكرًا،  قال اإلمام الرضا:    [ 2625 ]احلديث: 

 . (6) وإن شئت: عفوًا عفواً 

 العسكري: اإلمام    ما ورد عن 

هل جيوز السجود عىل القطن والكتان  سئل اإلمام العسكري:    [ 2626  ]احلديث: 

 

 . 3/ 264/  3( الكايف:  1)

 .  280/24/  1( عيون أخبار اإلمام الرضا:  2)

 . 4/ 54( مستطرفات الَّسائر:   3)

 . 169/799/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

   360( علل الرشائع:  5)

 . 969/ 218/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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 .(1)فقال: جائز ؟من غري تقية

 

 . 1246/ 332/ 1، واالستبصار: 1246/ 307/ 2( التهذيب:  1)
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 التشهد والتسليم ـ ما ورد حول ثامنا  

املرتبطة   تبني األحكام  التي  ما ورد من األحاديث  املبحث  بالتشهد  نتناول يف هذا 

اختلف وإن  مجيعا،  األمة  يف  عليها  املتفق  األفعال  من  وكالمها  التفاصيل    ت والتسليم،  يف 

 املرتبطة هبام، وبكيفيتهام. 

رفع  ما ورد من الصيغ الواردة يف التشهد، مع ما ورد يف  وقد أوردنا يف هذا املبحث  

احلرج املرتبط هبا، ذلك أن تلك الصيغ، وباتفاق األمة مجيعا ليست ملزمة، بل يكفي من  

 التشهد والتسليم أدناه، كام سنرى ذلك يف األحاديث الواردة يف هذا الباب. 

ومعنى التشهد والتسليم وارد يف القرآن الكريم.. ويف حمال خمتلفة، وهلذا رشع يف  

 التي َتمع كل أنواع العبادة. الصالة، باعتبارها املدرسة 

تعاىل:   قوله  الكريم  القرآن  يف  التشهد  يف  ورد  ُهَو  ﴿فمام  إِالَّ  إَِلَه  اَل  َأنَُّه  اهللَُّ  َشِهَد 

اآلية  ، فهذه  [ 18]آل عمران:    ﴾َواملاََْلئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائاًِم بِاْلِقْسِط  اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

 . الكريمة تبني أن من عبادات املؤمنني شهادهتم هلل 

ومثلها ما ورد يف اإلخبار عن املؤمنني وكوهنم يطلبون من اهلل أن يكتب شهادهتم،  

َفَلامَّ َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ  َقاَل  ﴿كام قال تعاىل عن احلواريني:  

ُسوَل   ُمْسلُِمونَ وَن َنْحُن َأْنَصاُر اهللَِّ آَمنَّا بِاهللَِّ َواْشَهْد بَِأنَّا احْلََواِريه  َبْعنَا الرَّ نَا آَمنَّا باَِم َأْنَزْلَت َواتَّ َربَّ

اِهِديَن﴾َفاْكُتْبنَا َمَع   [ 53- 52]آل عمران:  الشَّ

كام  بشهادهتم،  أخلوا  الذين  حق  يف  والعتاب  التوبيخ  من  ورد  ما  ذلك  قال    ومثل 

ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت   تعاىل:   ﴿َكْيَف َُّيِْدي اهللَُّ َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَّ

   [ 86]آل عمران:  ﴾ َواهللَُّ اَل َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 
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َوِمَن النَّاِس َمْن  ﴿:  ومثله ما ورد يف حق الذي يكذب عىل اهلل بشهادته، كام قال تعاىل

َصاِم َوإَِذا َتوَ  ْنَيا َوُيْشِهُد اهللََّ َعىَل َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلده اخْلِ ىلَّ َسَعى يِف  ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلََياِة الده

   [ 205-204]البقرة:  ﴾ادَ اأْلَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها َوُُّيْلَِك احْلَْرَث َوالنَّْسَل  َواهللَُّ اَل حُيِبه اْلَفَس 

تعاىل:   قال  كام  الكريم،  القرآن  يف  والتسليم  السالم  نجد  هللَِِّ  ﴿[ وهكذا  احْلَْمُد  ُقِل 

ُكونَ  ا ُيرْشِ ِذيَن اْصَطَفى  آهللَُّ َخرْيٌ َأمَّ  [ 59]النمل:  ﴾ َوَساَلٌم َعىَل ِعَباِدِه الَّ

َوَساَلٌم َعَلْيِه َيْوَم  ﴿  السالم:وذكر سالمه عىل بعض املصطفني، فقال عن حيي عليه  

 [15]مريم:  ﴾ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا 

اَلُم َعَلَّ َيْوَم ُولِْدُت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم  وقال عىل لسان املسيح عليه السالم:   ﴿َوالسَّ

 [ 33]مريم:  ﴾ُأْبَعُث َحيًّا 

]الصافات:    ﴾ ﴿َساَلٌم َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعاملَنِيَ وقال عن عدد من األنبياء بعد ذكر قصصهم:  

إِْبَراِهيمَ ﴿..  [ 79 َعىَل  َوَهاُرونَ ﴿..  [ 109]الصافات:    ﴾َساَلٌم  ُموَسى  َعىَل  ]الصافات:    ﴾َساَلٌم 

َياِسنيَ ﴿..  [ 120 إِْل  َعىَل  عىل [ 130]الصافات:    ﴾َساَلٌم  بالسالم  ختم  ثم  مجيعا:    ،  املرسلني 

   [ 181]الصافات:  ﴾َوَساَلٌم َعىَل املُْْرَسلِنيَ ﴿

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  بني   كفي   التشهد،     اهلل   رسول   علمني   :، قال مسعود   ابن عن    [ 2627  ]احلديث: 

  أُّيا  عليك  السالم والطيبات،   والصلوات هلل التحيات  القرآن: من السورة يعلمني   كام كفيه

  اهلل   إال  إله  ال  أن  أشهد  الصاحلني،  اهلل  عباد  وعىل   علينا   السالم  وبركاته،   اهلل  ورمحة  النبي

  شئت   إن   صالتك،   قضيت   فقد   هذا   قلت   إذا   :رواية   وىف.  .(1)اهلل  رسول   حممدا   أن   وأشهد

 

 .  59( 402(، ومسلم )6265( البخاري )1)
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   .(1) فاقعد تقعد أن  شئت وإن  فقم، تقوم أن

  قلنا:   الصالة   يف     النبي  مع  جلسنا   إذا  كنا   :، قال مسعود  ابنعن    [ 2628  ]احلديث: 

  اهلل   عىل   السالم  تقولوا:   ال   :  فقال  ،وفالن  فالن  عىل   السالم  عباده  قبل   اهلل   عىل   السالم 

  ثم  الصاحلني،  إىل  فذكره  ، هلل   التحيات  فليقل:  أحدكم   جلس  إذا   ولكن  السالم،  هو   اهللفإن  

  أشهد   واألرض:   السامء  بني  أو  السامء  يف   صالح  عبد  كل   أصاب  ذلك  قلتم  إذا   فإنكم  :قال

  إليه   أعجبه   الدعاء   من أحدكم  ليتخري  ثم   ورسوله،   عبده   حممدا  أن   وأشهد  اهلل،  إال   إله   ال   أن

 .(2) به فيدعو

  يكن   ومل   كلامت،  يعلمنا   رسول اهلل    كان  : ، قالمسعود  ابنعن    [ 2629  ]احلديث: 

  سبل  واهدنا   بيننا،  ذات   وأصلح  قلوبنا،   بني  ألف   اللهم   التشهد:   يعلمنا   كام  يعلمناهن

  لنا   وبارك  بطن،  وما   منها   ظهر  ما   الفواحش   وجنبنا   النور،   إىل  الظلامت   من  ونجنا   السالم،

  الرحيم،   التواب   أنت  إنك  علينا   وتب  وذرياتنا،  وأزواجنا،   وقلوبنا،  وأبصارنا،  أسامعنا،  يف

 .(3)  علينا  وأمتها  قابليها،  هبا،  مثنني لنعمتك، شاكرين واجعلنا 

  عىل   السالم  اهلل،  عىل   السالم  نقول:   كنا   : ، قالمسعود   ابنعن    [ 2630  ]احلديث: 

 .(4)تقولوا ال  :  فقال  .وميكائيل  جربيل

  يعلمنا   كام  التشهد  يعلمنا     النبي  كان  :، قالعباس  ابن  عن  [ 2631  ]احلديث: 

  عليك   السالم  هلل،   الطيبات   الصلوات  املباركات  التحيات   :يقول   فكان  القرآن،   من   السورة 

  اهلل   إال   إله   ال   أن   أشهد   الصاحلني،   اهلل   عباد  وعىل   علينا   السالم   وبركاته،   اهلل   ورمحة   النبي   أُّيا 

 

 ( 970( أبو داود )1)

 ( 402(، ومسلم )831( البخاري )2)

 ( 969( أبو داود )3)

 . 41-3/40( النسائي 4)
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  .(2) والم ألف  بغري ،علينا  سالم  عليك، سالم :رواية  ويف..(1) اهلل رسول حممدا  أن وأشهد

  :ويقول  التشهد يعلمنا   رسول اهلل  كان :، قال عباس ابن عن [ 2632  ]احلديث: 

 .(3) بتشهد إال  صالة ال  فإنه تعلموا،

  ورسوله قوله  إىل  ـ هلل  التحيات   علمني :، قال عباس ابن عن  [ 2633  ]احلديث: 

  علينا   صل  اللهم  جميد،  محيد  إنك  إبراهيم،  عىل   صليت  كام  بيته  وأهل  حممد  عىل   صل  اللهم..   ـ 

  اللهم  جميد، محيد إنك إبراهيم، عىل  باركت كام بيته أهل وعىل  حممد عىل  بارك اللهم معهم،

  عليه   السالم   األمي،   النبي   حممد  عىل   املؤمنني   وصلوات  اهلل  صلوات   معهم،   علينا   بارك

   .(4)وبركاته اهلل ورمحة 

  قول   أول   من  فليكن  القعدة  عند  كان  إذا   :   اهلل   رسول  قال   [ 2634  ]احلديث: 

  وبركاته،   اهلل   ورمحة   النبي  أُّيا   عليك   السالم   هلل،   الصلوات  الطيبات،  هلل،   التحيات   أحدكم: 

  حممدا   وأن   له،   رشيك   ال   وحده  اهلل   إال   إله   ال  أن  أشهد  الصاحلني،   اهلل   عباد  وعىل   علينا   السالم 

 .(5)ورسوله عبده

اهلل    كان  :قال  جابر  عن  [ 2635  ]احلديث:    يعلمنا   كام  التشهد  يعلمنا   رسول 

 .(6)النار من  باهلل وأعوذ اجلنة اهلل أسأل .. هلل  التحيات وباهلل، اهلل  بسم القرآن من السورة 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع  ):  قال رسول اهلل      [ 2636  ]احلديث: 

القرب اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب  املحيا واملامت ،  يقول:  ،  ومن فتنة 

 . (7)ومن رش فتنة املسيح الدجال

 

 ( 403( مسلم )1)

 ( 290( الرتمذي )2)

(، والطرباين يف األوسط  1571)   17/ 5( البزار يف )البحر الزخار(  3)

5 /25 (4574  ) 

 ( 9937) 10/54/55( الطرباين 4)

 .2/242( النسائي 5)

 . 2/243( النسائي 6)

(، والنسائي 983(، وأبو داود )588(، ومسلم )1377( البخاري )7)



515 

 

كان يقول يف صالته بعد التشهد: أحسن    أن النبي    ، جابرعن      [ 2637  ]احلديث: 

 .(1)الكالم كالم اهلل وأحسن اهلدي هدي حممد

مسعودعن      [ 2638  ]احلديث:  قالابن  النبي  ،  كان   :  بعد    نا يعلم الدعاء  من 

واهدنا سبل السالم ونجنا من  ،  وأصلح ذات بيننا ،  التشهد: ألف اللهم عىل اخلري بني قلوبنا 

وبارك لنا يف أسامعنا وأبصارنا  ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، النورالظلامت إىل 

قابليها ، واجعلنا شاكرين لنعمك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،  وقلوبنا وأزواجنا 

 .(2)وأمتها علينا 

النبي  عن      [ 2639  ]احلديث:  أن  بيده  معاذ:  معاذ  ، أخذ  يا  إين  ،  وقال:  واهلل 

معاذ ال تدعن يف كل صالة أن تقول: اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك  ألحبك أوصيك يا  

 .(3)وحسن عبادتك

كان يقول يف صالته: اللهم إين    شداد بن أوس: أن النبي  عن      [ 2640  ]احلديث: 

األمر  الثبات يف  الرشد،  أسألك  عبادتك،  والعزيمة عىل  نعمتك وحسن  ،  وأسألك شكر 

وأسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من رش ما تعلم  ،  وأسألك قلبا سليام ولسانا صادقا 

 .(4)وأستغفرك ملا تعلم

  : يساره  وعن يمينه  عن  يسلم كان    النبي   أن  مسعود:  ابنعن   [ 2641 ]احلديث: 

  خده   بياض  يرى   حتى  .. ويف رواية:    (5)اهلل  ورمحة  عليكم   السالم  اهلل،  ورمحة   عليكم  السالم 

 .(6)هنا  ها  من خده  وبياض هنا،  ها  من

 

(3  /58  .) 

 (  58/ 3( النسائي )1)

 . 265/ 1(، واحلاكم 969) 592/ 1( أبوداود 2)

 (53/  3(، والنسائي ) 244/ 5(، وأمحد )1522( أبو داود )3)

 (  3407( الرتمذي )4)

 (  295(، والرتمذي )996( أبو داود )5)

 .  3/63( النسائي 6)
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  تسليمة   الصالة  يف  يسلم  كان    اهلل  رسول   أن  عائشة:عن    [ 2642  ]احلديث: 

 .(1)شيئا  األيمن الشق إىل يميل  ثم   وجهه، تلقاء  واحدة

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 : اإلمام عل ما ورد عن  

إذا قال العبد يف التشّهد األخري وهو جالس:  قال اإلمام عل:    [ 2643  ]احلديث: 

إالّ اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أّن حمّمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة  أشهد أن ال إله  

 .(2)آتية ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، ثّم أحدث حدثًا فقد مّتت صالته

عل:    [ 2644  ]احلديث:  اإلمام  التكبري،  قال  وُتريمها  الوضوء  الصالة  افتتاح 

 .(3)وُتليلها التسليم

فقال: إّن    ؟ ما معنى قول اإلمام: السالم عليكمقيل لإلمام عل:    [ 2645  ]احلديث: 

اإلمام يرتجم عن اهلل عّز وجّل، ويقول يف ترمجته ألهل اجلامعة: أمان لكم من عذاب اهلل  

 .(4)يوم القيامة

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

نبغي  فيام بني السجدتني، وال ي  قعاءقال اإلمام الباقر: ال بأس باإل  [ 2646  ]احلديث: 

 .(5)يف موضع التشّهد، إّنام التشّهد يف اجللوس وليس املقعي بجالس قعاءاإل

الباقر  [ 2647  ]احلديث:  لإلمام  الركعتني  قيل  التشّهد يف  القول يف  ما جيزي من   :

فام جيزي من    قيل:أن تقول: أشهد أن ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له،    ، فقال: األّولتني 

 

 ( 919(، وابن ماجه )296( الرتمذي )1)

 .  629( اخلصال:  2)

 .  2/ 96/ 3، الكايف: 68/ 23/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 210/945/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 9/ 73( مستطرفات الَّسائر:   5)
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 .(1)فقال: الشهادتان ؟ خريتنيتشّهد الركعتني األ 

فإن    : إذا فرغ من الشهادتني فقد مضت صالته،قال اإلمام الباقر   [ 2648  ]احلديث: 

 . (2) كان مستعجاًل يف أمر خياف أن يفوته فسّلم وانرصف أجزأه

اإلمام    [ 2649  ]احلديث:  التشّهدسئل  من  جيزئ  ما  أدنى  عن  فقال:الباقر   ،  

 .(3)الشهادتان

قل    ، فقال:يشء أقول يف التشّهد والقنوت   أي  قيل لإلمام الباقر:   [ 2650  ]احلديث: 

 .(4)لو كان موقتًا هللك الناس فإنهبأحسن ما علمت 

لو كان كام يقولون واجبًا    : فقال  ؟الباقر عن التشّهدسئل اإلمام   [ 2651 ]احلديث: 

 .(5) عىل الناس هلكوا، إّنام كان القوم يقولون أيَّس ما يعلمون، إذا محدت اهلل أجزأ عنك

الباقر:    [ 2652  ]احلديث:  اإلمام  الطهور،  قال  مخسة:  من  إالّ  الصالة  تعاد  ال 

القراءة سنّة، والتشّهد سنّة، وال ت ثّم قال:  نقض  والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، 

 .(6)السنّة الفريضة

الرجل يفرغ من صالته وقد نيس التشّهد  سئل اإلمام الباقر عن  [ 2653  ]احلديث: 

حتى ينرصف، فقال: إن كان قريبًا رجع إىل مكانه فتشّهد، وإالّ طلب مكانًا نظيفًا فتشّهد  

 .(7) إّنام التشّهد سنّة يف الصالة.. فيه

الرجل يصّل الركعتني من املكتوبة ثّم ينسى  قيل لإلمام الباقر:    [ 2654  ]احلديث: 

حتى    قال: فليجلس ما مل يركع وقد متّت صالته، وإن مل يذكرففيقوم قبل أن جيلس بينهام،  

 

 .  1284/ 341/  1، واالستبصار: 374/ 100/ 2( التهذيب:  1)

 . 1298/ 317/ 2( التهذيب:  2)

 . 3/ 337/  3( الكايف:  3)

 .  381/ 102/ 2( التهذيب:  4)

 .  1286/ 341/  1، واالستبصار: 376/ 101/ 2( التهذيب:  5)

 . 225/991/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  617/ 157/ 2( التهذيب:  7)
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 .(1) سّلم سجد سجدتني وهو جالس فإذا  ركع فليمض يف صالته،

عن    [ 2655  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  رأسئل  يرفع  أن  بعد  حيدث  يف  الرجل  سه 

شاء رجع إىل املسجد، وإن  فإن    قال: ينرصف فيتوّضأ، فالسجدة األخرية وقبل أن يتشّهد،  

حيث شاء قعد فيتشّهد ثّم يسّلم، وإن كان احلدث بعد الشهادتني    شاء ففي بيته، وإن شاء 

 .(2)فقد مضت صالته

 .(3)غريه: يسّلم تسليمة واحدة إمامًا كان أو قال اإلمام الباقر  [ 2656  ]احلديث: 

الباقر   [ 2657  ]احلديث:  اإلمام  عن  قال  فانرصف  الصالة  من  انرصفت  إذا   :

 . (4) يمينك

الرجل يصّل، ثّم جيلس فيحدث قبل أن  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2658 ]احلديث: 

بطنه أذى فسّلم يف نفسه وقام فقد    يفمّتت صالته، وإن كان مع إمام فوجد    ، فقال:يسّلم 

 . (5) مّتت صالته

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق  [ 2659  ]احلديث:  الركعتني األّولتني: احلمد هلل،  قال اإلمام  التشّهد يف   :

أشهد أن ال إله إالّ اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أّن حمّمدًا عبده ورسوله، الّلهم صّل عىل  

 .(6)حمّمد، وتقّبل شفاعته وارفع درجتهحمّمد وآل 

: إذا جلست يف الركعة الثانية فقل: بسم اهلل  قال اإلمام الصادق [ 2660  ]احلديث: 

وباهلل واحلمد هلل، وخري األسامء هلل، أشهد أن ال إله إالّ اهلل، وحده ال رشيك له، وأّن حمّمدًا  

 

 . 345/1431/  2، والتهذيب: 2/ 356/  3( الكايف:  1)

 .  1535/ 402/ 1، االستبصار: 1301/ 318/ 2( التهذيب:  2)

 .  346/1306/  1، واالستبصار:  348/ 93/ 2( التهذيب:  3)

 .  245/1090/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 1301/ 345/ 1واالستبصار:  1306/ 320/ 2( التهذيب:  5)

 .  344/ 92/ 2( التهذيب:  6)
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السا  يدي  باحلّق بشريًا ونذيرًا بني  أرسله  الرب، وأن  عبده ورسوله،  نِْعَم  أنك  أشهد  عة، 

ّمته، وارفع درجته،  أُ حمّمدًا نِْعَم الرسول، اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد، وتقّبل شفاعته يف  

بسم اهلل وباهلل، واحلمد    قيل:الرابعة    يفجلست  فإذا    ثّم ُتمد اهلل مّرتني أو ثالثًا، ثّم تقوم،

عبده     اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أّن حمّمداً هلل، وخري األسامء هلل، أشهد أن ال إله إالّ 

ورسوله، أرسله باحلّق بشريًا ونذيرًا بني يدي الساعة، أشهد أنك نِْعَم الرب، وأّن حمّمدًا نِْعَم  

الرائحات   الغاديات  الزاكيات  الطيبات  الطاهرات  والصلوات  هلل،  التحيات  الرسول، 

وخلص وصفا فلّله، وأشهد أن ال إله إالّ اهلل،  السابغات الناعامت هلل، ما طاب وزكا وطهر  

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حمّمدًا عبده ورسوله، أرسله باحلّق بشريًا ونذيرًا بني يدي  

الساعة، أشهد أّن ريب نِعَم الرب، وأّن حمّمدًا نِعَم الرسول، وأشهد أّن الساعة آتية ال ريب  

أن هدانا    لوال هلل الذي هدانا هلذا، وما كنا لنهتدي    فيها، وأّن اهلل يبعث من يف القبور، احلمد

اهلل، احلمد هلل رب العاملني، اللهّم صّل عىل حمّمد وعىل آل حمّمد، وبارك عىل حمّمد وعىل آل  

صّليت   كام  حمّمد،  آل  وعىل  حمّمد  عىل  وترّحم  حمّمد،  آل  وعىل  حمّمد  عىل  وسّلم  حمّمد، 

براهيم، إّنك محيد جميد، اللهّم صل عىل حمّمد وعىل  هيم وعىل آل إاوباركت وترمّحت عىل إبر

يامن، وال َتعل يف قلوبنا غالًّ لّلذين آمنوا،  آل حمّمد، واغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإل

الّلهم صل عىل حمّمد وآل حمّمد، وامنن عّل باجلّنة، وعافني من  ورّبنا إنك رؤ ف رحيم، 

ّمد، واغفر للمؤمنني واملؤمنات، وملن دخل بيتي مؤمنًا،  النار، اللهم صّل عىل حمّمد وآل حم

وال تزد الظاملني إال تبارًا، ثم قل: السالم عليك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، السالم عىل  

وميكائيل واملالئكة املقّربني، السالم عىل حمّمد بن عبد    جربيلأنبياء اهلل ورسله، السالم عىل  
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 .(1)اهلل خاتم النبيني ال نبي بعده، والسالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، ثّم تسّلم

 .(2) : التشّهد يف النافلة بعض تشّهد الفريضةاإلمام الصادققال    [ 2661  ]احلديث: 

  ، فقال: الرجل: التحّيات هلل ما معنى قول  قيل لإلمام الصادق:    [ 2662  ]احلديث: 

 .(3)امللك هلل

الصادق:    [ 2663  ]احلديث:  لإلمام  خبث  قيل  وما  هلل  طاب  ما  التشّهد:  يف  أقرأ 

 .(4)فقال: هكذا كان يقول اإلمام عل  ؟فلغريه

ما معنى قول املصّل يف تشّهده: هلل ما طاب  قيل لإلمام الصادق:    [ 2664  ]احلديث: 

فلغريه خبث  وما  خبث    فقال:،  وطهر  وما  الرزق،  من  احلالل  كسب  وطهر  طاب  ما 

 .(5) فالربا 

  قيل:مّرتني،    ، فقال:التشّهد يف الصالةسئل اإلمام الصادق عن  [ 2665  ]احلديث: 

إذا استويت جالسًا فقل: أشهد أن ال إله إالّ اهلل، وحده ال رشيك له،    ، فقال:وكيف مّرتني 

تنرصف،   ثّم  ورسوله  عبده  حمّمدًا  أّن  والصلوات    قيل: وأشهد  هلل  التحيات  العبد:  قول 

 .(6) هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد رّبه  ، فقال:الطيبات هلل

 .(7): التشّهد يف كتاب عل شفعاإلمام الصادققال   [ 2666  ]احلديث: 

: ينبغي لإلمام أن يسمع من خلفه التشّهد  قال اإلمام الصادق  [ 2667  ]احلديث: 

 . (8)وال يسمعونه شيئاً 

الصادق  [ 2668  ]احلديث:  اإلمام  ما  قال  كّل  يسمع من خلفه  ينبغي لإلمام أن   :

 

 .  373/ 99/ 2( التهذيب:  1)

 . 1289/ 316/ 2: ( التهذيب 2)

 . 1291/ 316/ 2( التهذيب:  3)

 . 4/ 337/  3( الكايف:  4)

 .  175( معاين األخبار:  5)

 .  1289/ 342/  1، واالستبصار: 379/ 101/ 2( التهذيب:  6)

 .  380/ 102/ 2( التهذيب:  7)

 .  384/ 102/ 2( التهذيب:  8)
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 .(1)يقول، وال ينبغي ملن خلف اإلمام أن يسمعه شيئًا ممّا يقول

أيب بصري قال: صّليت خلف اإلمام الصادق فلاّم كان يف آخر  عن    [ 2669  ]احلديث: 

م أن يسمع تشّهده من  كذا ينبغي لإلما   : ت قلتشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلام انرصف  

 .(2)نعم ، فقال: خلفه

عن    [ 2670  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  الركعتني  سئل  يف  جيلس  أن  نيس  رجل 

فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن مل يذكر حتى يركع فليتم الصالة، حتى    ؟ األولتني

 .(3) إذا فرغ فليسلم وليسجد سجديت السهو

الرجل يصّل الركعتني من املكتوبة فال  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2671  ]احلديث: 

ثّم يسّلم ويسجد سجديت السهو وهو  ؟ جيلس فيهام حتى يركع يتّم صالته  جالس    فقال: 

 . (4) قبل أن يتكّلم

يسجد    ، فقال: الرجل ينسى أن يتشّهد سئل اإلمام الصادق عن    [ 2672  ]احلديث: 

 . سجدتني يتشّهد فيهام

: إن نيس الرجل التشّهد يف الصالة فذكر أّنه  إلمام الصادققال ا  [ 2673  ]احلديث: 

 .(5)قال: بسم اهلل فقط فقد جازت صالته، وإن مل يذكر شيئًا من التشّهد أعاد الصالة

الرجل يصّل الركعتني من الوتر ثّم يقوم  قيل لإلمام الصادق:    [ 2674  ]احلديث: 

  ثّم يقوم فيتّم،   جيلس من ركوعه يتشّهد  ، فقال: فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع

أليس قلت يف الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مىض يف صالته ثّم سجد سجديت السهو    قيل:

 

 .  383/ 102/ 2( التهذيب:  1)

 . 382/ 102/ 2( التهذيب:  2)
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 .(1)ليس النافلة مثل الفريضة فقال: ؟بعدما ينرصف يتشّهد فيهام

: إذا قمت يف الركعتني من الظهر أو غريها  قال اإلمام الصادق  [ 2675  ]احلديث: 

تتشّهد   فأتّم  فلم  وقم  فتشّهد  فاجلس  تركع  أن  قبل  الثالثة  الركعة  يف  ذلك  فذكرت  فيهام 

فرغت فاسجد  فإذا    صالتك، وإن أنت مل تذكر حتى تركع فامض يف صالتك حتى تفرغ، 

 .(2) سجديت السهو بعد التسليم قبل أن تتكّلم

عىل    [ 2676  ]احلديث:  الصالة  إّن  الصادق:  اإلمام  اهلل  قال  متام    رسول  من 

 .(3)إذا تركها متعّمدًا فال صالة له الصالة

يف    رسول اهلل  : إذا صىّل أحدكم ومل يذكر  قال اإلمام الصادق  [ 2677  ]احلديث: 

 .(4) سبيل اجلنّة صالته يسلك غري

قل يف الركعتني األّولتني بعد التشّهد قبل  قال اإلمام الصادق:    [ 2678  ]احلديث: 

 .(5)مّراتأن تنهض: سبحان اهلل سبحان اهلل، سبع  

الصادق:    [ 2679  ]احلديث:  لإلمام  من  قيل  رأسه  يرفع  بعدما  حيدث  الرجل 

فقال: متّت صالته، وإّنام التشّهد سنّة يف الصالة، فيتوّضأ وجيلس مكانه    ؟السجود األخري

 .(6) أو مكانًا نظيفًا فيتشّهد

رجل صىّل الفريضة فلاّم رفع رأسه من  سئل اإلمام الصادق عن   [ 2680  ]احلديث: 

فقال: أّما صالته فقد مضت، وأّما التشّهد فسنّة    ، السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث 

 .(7)يف الصالة فليتوّضأ وليعد إىل جملسه أو مكان نظيف فيتشّهد

 

 .  22/ 448/  3( الكايف:  1)

 . 8/ 357/  3( الكايف:  2)

 . 119/515/  2( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  19/ 359/  2( الكايف:  4)

 . 1284/ 315/ 2( التهذيب:  5)

 .  1300/ 318/ 2، والتهذيب: 1290/ 342/ 1( االستبصار:  6)

 .  67/ 325( املحاسن:  7)
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  : إن كنت تؤّم قومًا أجزأك تسليمة واحدة قال اإلمام الصادق  [ 2681  ]احلديث: 

 (1). 

ىّل الصبح فلاّم جلس يف الركعتني  رجل صقيل لإلمام الصادق:    [ 2682 ]احلديث: 

آخر الصالة  فإن  قبل أن يتشّهد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثّم لريجع فليتّم صالته،

 .(2)التسليم

عن    [ 2683  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  فيطيل  سئل  اإلمام  خلف  يكون  الرجل 

 .(3)التشهد، فقال: يسّلم من خلفه ويميض يف حاجته إن أحّب  اإلمام

 .(4) فقال: هو إذن  ؟التسليم، ما هوسئل اإلمام الصادق عن   [ 2684  ]احلديث: 

من أجلها وجب التسليم يف    التيالعّلة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2685  ]احلديث: 

ألّنه ُتّية    ، فقال: الصالة التسليم  فلم صار ُتليل   قيل:   ،ألّنه ُتليل الصالة  ، فقال:الصالة

وركوعها وسجودها وتسليمها سالمة للعبد من النار،    الصالة بحدودها   إقامة امللكني، ويف  

سلمت له صالته سلمت مجيع  فإذا    ويف قبول صالة العبد يوم القيامة قبول سائر أعامله، 

 .(5) أعامله، وإن مل تسلم صالته ورّدت عليه رّد ما سواها من األعامل الصاحلة

عن    [ 2686  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يف  سئل  التسليم  فقال:    ، الصالةمعنى 

كان الناس فيام مىض إذا    فقال:  ؟وكيف ذلك  قيل:التسليم عالمة األمن وُتليل الصالة،  

سّلم عليهم وارد أمنوا رّشه، وكانوا إذا رّدوا عليه أمن رّشهم، وإن مل يسّلم مل يأمنوه، وإن  

وج من  مل يرّدوا عىل املسلم مل يأمنهم، وذلك خلق يف العرب، فجعل التسليم عالمة للخر

 

 .  346/1303/ 1واالستبصار:  345/ 92/ 2( التهذيب:  1)

 . 1302/ 345/ 1، واالستبصار: 1307/ 320/ 2( التهذيب:  2)

 . 1299/ 317/ 2( التهذيب:  3)

 . 1296/ 317/ 2( التهذيب:  4)

 .  35( علل الرشائع:  5)
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الصالة، وُتلياًل للكالم، وأمنًا من أن يدخل يف الصالة ما يفسدها، والسالم اسم من أسامء  

 .(1)اهلل عّز وجّل، وهو واقع من املصّل عىل ملكي اهلل املوّكلني

إذا كنت يف صف فسّلم تسليمة عن يمينك  قال اإلمام الصادق:    [ 2687  ]احلديث: 

يسّلم عليك، وإذا كنت إمامًا فسّلم تسليمة وأنت    وتسليمة عن يسارك، ألّن عن يسارك من

 .(2)مستقبل القبلة

: إن كنت تؤّم قومًا أجزأك تسليمة واحدة  قال اإلمام الصادق  [ 2688  ]احلديث: 

 .(3)عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتني، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة

الصادق:    [ 2689  ]احلديث:  اإلمام  وا قال  يسّلم  يسلم  اإلمام  وراءه  ومن  حدة 

 .(4)مل يكن عن شامله أحد يسّلم واحدةفإن  اثنتني،

عن    [ 2690  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  اإلمام  سئل  خلف  الصّف  يف  يقوم  رجل 

 .(5) تسليمة عن يمينه  فقال: ؟وليس عىل يساره أحد، كيف يسّلم

: إذا كنت إمامًا فإّنام التسليم أن تسّلم عىل  اإلمام الصادققال    [ 2691  ]احلديث: 

الصاحلني،  النبي   اهلل  عباد  وعىل  علينا  السالم  انقطعت  فإذا    وتقول:  فقد  ذلك  قلت 

كنت   إذا  وكذلك  عليكم،  السالم  القبلة:  مستقبل  وأنت  فتقول  القوم  تؤذن  ثّم  الصالة، 

كنت  فإذا  ّلمت وأنت إمام، وحدك تقول: السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، مثل ما س

مل يكن عىل شاملك  فإن    يف مجاعة فقل مثل ما قلت، وسّلم عىل من عىل يمينك وشاملك،

شاملك   عىل  يكن  مل  إن  يمينك  عىل  التسليم  تدع  وال  يمينك،  عىل  الذين  عىل  فسّلم  أحد 

 

 . 1/ 175( معاين األخبار:  1)

 . 7/ 338/  3( الكايف:  2)

 .  346/1303/  1، واالستبصار:  345/ 92/ 2( التهذيب:  3)

 .  346/1304/  1، واالستبصار:  346/ 93/ 2( التهذيب:  4)

 .  347/ 93/ 2( التهذيب:  5)
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 .(1)أحد

وجهه عن  وىّل  فإذا    إذا نيس الرجل أن يسّلمقال اإلمام الصادق:    [ 2692  ]احلديث: 

 .(2) القبلة وقال: السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني فقد فرغ من صالته

: إذا نيس أن يسّلم خلف اإلمام أجزأه تسليم  قال اإلمام الصادق  [ 2693  ]احلديث: 

 .(3)اإلمام

التفّت يف صالة مكتوبة من غري فراغ  قال اإلمام الصادق  [ 2694  ]احلديث:  : إذا 

 .(4)تفات فاحشًا، وإن كنت قد تشّهدت فال تعدفأعد الصالة إذا كان االل

الرجل يصّل املكتوبة فيقيض صالته  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2695  ]احلديث: 

 . (5)مّتت صالته، وإن كان رعافًا غسله ثم رجع فسّلم ، فقال:ويتشّهد ثّم ينام قبل أن يسّلم 

رسول اهلل  وجّل به وكّل ما ذكرت اهلل عّز  قال اإلمام الصادق:    [ 2696  ]احلديث: 

   (6)السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، فقد انرصفت : تقلفهومن الصالة، وإن. 

ن إذا جلست فيهام للتشّهد  ا ن األّولتا الركعتقيل لإلمام الصادق:    [ 2697  ]احلديث: 

النبي ورمحة اهلل وبركاته، انرصاف هو أُّّيا  السالم عليك  ال،    فقال:  ؟فقلت وأنا جالس: 

 .(7)السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، فهو االنرصاف : تقلإذا   ولكن

فقال: تسّلم واحدة وال    ؟صّل بقومأُ إيّن    قيل لإلمام الصادق:    [ 2698  ]احلديث: 

 .(8) تلتفت، قل: السالم عليك أُّّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، السالم عليكم

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

 

 .  347/1307/  1، واالستبصار:  349/ 93/ 2( التهذيب:  1)
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عن    [ 2699  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  الركعتني  سئل  من  التشّهد  من  القيام 

ما شاء صنع وال    فقال:  ؟ثّم ينهض، أو كيف يصنع  األرضاألّولتني، كيف يضع يده عىل  

 .(1) بأس

الثانية جيزي أن أقول يف  قيل لإلمام الكاظم:    [ 2700  ]احلديث:  التشّهد الذي يف 

 .(2) نعم ، فقال:الرابعة

الكاظم عن    [ 2701  ]احلديث:  اإلمام  كيف  سئل  حتى سّلم،  التشّهد  ترك  رجل 

إن ذكر قبل أن يسّلم فليتشّهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أّنه قال: أشهد    فقال:  ؟يصنع

أن ال إله إالّ اهلل، أو بسم اهلل، أجزأه يف صالته، وإن مل يتكلم بقليل وال كثري حتى يسّلم أعاد  

 .(3)الصالة

تسليم الرجل خلف اإلمام يف الصالة،  إلمام الكاظم عن  سئل ا   [ 2702  ]احلديث: 

 . (4) تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عىل يمينك أحد أومل يكن  فقال: ؟كيف

الكاظم:    [ 2703  ]احلديث:  لإلمام  ثّم  قيل  للتشّهد  فقعدت  صالة  بقوم  صّليت 

أمل تسّلم وأنت جالس  ؟سّلم عليهم، فقالوا: ما سّلمت علينا أُ قمت ونسيت أن     ؟ فقال: 

  : ت قلبىل، قال: فال بأس عليك، ولو نسيت حني قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك و  : تقل

 .(5) السالم عليكم

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

: إّنام جعل التشّهد بعد الركعتني ألّنه كام قّدم  اإلمام الرضا قال    [ 2704  ]احلديث: 

 

 .  92( قرب االسناد:  1)

 .  1287/ 342/  1، واالستبصار: 377/ 101/ 2( التهذيب:  2)
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من   والسجود  الركوع  فكذلك  والد  األذانقبل  والقراءة  التشّهد    أيضاً عاء  بعدها  أخّر 

 .(1)والتحّية والدعاء

ال جيوز أن تقول يف التشّهد األّول: السالم  قال اإلمام الرضا:    [ 2705  ]احلديث: 

 . (2) قلت هذا فقد سّلمتفإذا  علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، ألّن ُتليل الصالة التسليم، 

إّنام جعل التسليم ُتليل الصالة، ومل جيعل  الرضا قال اإلمام    [ 2706  ]احلديث:   :

الكالم   ُتريم  الصالة  يف  الدخول  كان  ملّا  ألّنه  آخر،  رضبًا  أو  تسبيحًا  أو  تكبريًا  بدهلا 

وابتداء   عنها،  واالنتقال  املخلوقني،  كالم  ُتليلها  كان  اخلالق،  إىل  والتوّجه  للمخلوقني، 

 .(3)املخلوقني يف الكالم أّوالً بالتسليم

 

 . 262وعلل الرشائع:  108/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)

 .  123/  2( عيون أخبار الرضا   2)
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 إصالح خلل الصالة ـ ما ورد حول تاسعا  

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بكيفية  نتناول 

 إصالح اخللل يف الصالة، وما ورد حول سجود السهو، وحماله وأسبابه. 

وهي كلها تندرج ضمن ما ورد يف القرآن الكريم من رفع احلرج، ذلك أن الصالة  

كوهنا حمال للذكر واخلشوع والعبودية إال أن ضعف اإلنسان قد جيعله يغفل عن بعض  مع  

 التكاليف املرتبطة هبا، ولذلك ورد يف السنة بيان كيفية تاليف ذلك التقصري والسهو. 

قبلنا كل ما ورد يف ذلك من األحاديث، باعتبارها صيغا خمتلفة لتاليف السهو  وقد  

ة رفع احلرج، ولذلك ال تعارض بني األحاديث الواردة يف  واخلطأ، والندراجها ضمن دائر

 الباب. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  مل  الظهر،  من  اثنتني   من  قام    النبي  أن  مالك:  بن  اهلل  عبدعن    [ 2707 ]احلديث: 

 .(1)ذلك بعد سلم  ثم   سجدتني، سجد  صالته قىض  فلام بينهام، جيلس

  صىل،   كم  يدر  فلم  صالته  يف  أحدكم  شك  إذا  :  اهلل  رسول  قال  [ 2708  ]احلديث: 

فإن   يسلم،   أن  قبل  سجدتني  يسجد  ثم   استيقن،  ما   عىل   وليبن  الشك  فليطرح  أربعا،  أو   ثالثا 

 .(2)للشيطان ترغيام كانتا  ألربع  إمتاما  صىل  كان وإن  صالته، له شفعن مخسا  صىل  كان

  وإن   والسجدتان،  نافلة  الركعة  كانت   تامة  صالته  كانتفإن    :داود  أيب   رواية  ويف

 . (3)الشيطان مرغمتي والسجدتان لصالته،  متاما   الركعة كانت ناقصة كانت

 

(1( البخاري   )829 ( ومسلم   ،)570( داود  وأبو   ،)1034 ،)

 (  480) 1/185، ومالك 20-19/ 3(، والنسائي 391والرتمذي )

 ( 571) ( مسلم2)

 (  1024( أبو داود )3)
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  واحدة   يدر  فلم  صالته  يف  أحدكم   سها   إذا   :  اهلل  رسول   قال  [ 2709  ]احلديث: 

  يدر  ملفإن  ثنتني، عىل  فليبن ثالثا   أو صىل  ثنتني يدر ملفإن  واحدة، عىل  فليبن ثنتني، أو صىل 

 .(1)يسلم أن قبل سجدتني  وليسجد ثالث،   عىل  فليبن أربعا  أو صىل  ثالثا 

  يا   فقلنا:  مخسا،     اهلل  رسول   بنا   صىل   : قال  مسعود   ابنعن    [ 2710  ]احلديث: 

  مثلكم   برش  أنا   إنام  :فقال   ،مخسا   صليت   قالوا:   ؟ذاك  وما   :قال  الصالة؟  يف  أزيد   اهلل،   رسول 

 .(2) السهو  سجديت سجد  ثم ، تنسون  كام وأنسى  تذكرون  كام  أذكر

  يف   فسلم  العرص،  صىل     اهلل  رسول  أن  حصني:   بن  عمران عن    [ 2711  ]احلديث: 

  فقال:  طول،   يديه   يف   وكان   اخلرباق،  له:   يقال   رجل   إليه   فقام   منزله،   دخل   ثم   ركعات،   ثالث 

  : فقال  الناس،   إىل   انتهى  حتى  رداءه  جير  غضبان  وخرج  صنيعه،  له  فذكر  اهلل،   رسول   يا 

   .(3) سلم ثم سجدتني،  سجد ثم   سلم، ثم ركعة،  فصىل  .نعم  قالوا: ؟هذا أصدق

 .(4)السالم بعد سجدتان سهو  لكل   : اهلل  رسول  قال  [ 2712  ]احلديث: 

  ، صىل  كم يدر  فلم صالته يف سها  رجل عن سئل رسول اهلل  [ 2713  ]احلديث: 

 .(5)قاعدا  سجدتني  وليسجد صالته،  ليعد :قالف

  السهو   سجديت  فسجد التامم،  قبل  سها     النبي  أن  عائشة:عن   [ 2714 ]احلديث: 

  بعد   سها   وإذا   يسلم،   أن   قبل   السهو   سجديت   سجد   التامم   قبل   سها   من   : وقال   يسلم،   أن   قبل 

 .(6) يسلم أن بعد السهو سجدتى  سجد  التامم

 .(7)سهو  اخلوف صالة  يف ليس   : اهلل  رسول  قال  [ 2715  ]احلديث: 

 

 (  398( الرتمذي )1)

 ( 572(، ومسلم )401( البخاري )2)

 .  66/ 3(، والنسائي 1018(، وأبو داود )574( مسلم )3)

 (  1219(، وابن ماجه ) 1038( أبو داود )4)

 : رواه الطرباين يف الكبري.  153/ 2( )املجمع( 5)

 ( 7593)  312- 7/311( الطرباين يف األوسط 6)

 : رواه الطرباين يف الكبري.  154/ 2( )املجمع( 7)
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  بقيت   وقد   فسلم   يوما،  صىل     النبي   أن  حديج:   بن  معاوية عن    [ 2716  ]احلديث: 

  فدخل   فرجع  ركعة،  الصالة  من   نسيت   فقال:   رجل،   فأدركه  وخرج  ركعة،   الصالة   من

 .(1) ركعة للناس  فصىل  الصالة، فأقام  بالال وأمر املسجد،

 .(2)السهو  سجديت  سجد  ثم   تكلم  اهلل  رسول  أن  مسعود:  ابنعن    [ 2717  ]احلديث: 

 .(3) ألسن نسى ألُ  إين  : قال   النبي  أن  مالك:عن    [ 2718  ]احلديث: 

  فقال   العرص،  ونيس  املغرب   صىل     النبي  أن  مجعة:  أيبعن    [ 2719  ]احلديث: 

  فصىل   أقام،  ثم  فأذن،  املؤذن  فأمر  ،ال   قالوا:  ؟العرص  صليت  رأيتموين  هل  :ألصحابه

 .(4) املغرب صىل  ثم األوىل،  ونقض العرص، 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 النبوية: ما ورد يف األحاديث  

: إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر زاد أم  قال رسول اهلل    [ 2720  ]احلديث: 

 .(5): املرغمتنينقص فليسجد سجدتني وهو جالس، وساممها رسول اهلل 

تسعة أشياء: السهو، واخلطأ،    أمتي: وضع عن  رسول اهلل  قال    [ 2721  ]احلديث: 

كرهوا عليه، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون، والطرية، واحلسد، والتفكر  أوالنسيان، وما  

 .(6) بشفة اإلنسانيف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق 

فقال: يا رسول    رسول اهلل  : أتى رجل  قال اإلمام الصادق  [ 2722  ]احلديث: 

ما   إليك  أشكو  الوسوس  ألقىاهلل  أو  من  زيادة  من  صليت  ما  أدري  ال  حتى  صاليت  يف  ة 

 

 . 18/ 2(، والنسائي 1023( أبو داود )1)

 . 66/ 3(، والنسائي 572( مسلم )2)

 .  104/ 1( )املوطأ( 3)

 .  23/ 4( الطرباين 4)

 .  1/ 354/  3( الكايف:  5)

 .  132/  36/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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صبعك اليمنى املسبحة ثم قل:  إب  األيَّس فقال: إذا دخلت يف الصالة فاطعن فخذك    نقصان،

نك تنحره  إبسم اهلل وباهلل، توكلت عىل اهلل، أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، ف

 .(1) وتطرده

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

العباد عرش  قال    [ 2723  ]احلديث:  تعاىل عىل  اهلل  الذي فرض  الباقر: كان  اإلمام 

اهلل   فزاد رسول  يعني سهوا،  فيهن وهم،  وليس  القراءة  وفيهن  وفيهن    ركعات  سبعا 

وليني أعاد حتى حيفظ ويكون عىل يقني، ومن  الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك يف األ

 .(2)عمل بالوهم خريتنيشك يف األ

  فقال:   ؟رجل ال يدري واحدة صىل أو ثنتنيقيل لإلمام الباقر:    [ 2724  ]احلديث: 

 .(3)يعيد

اإلمام    [ 2725  ]احلديث:  الركعة  سئل  يف  شك  رجل  عن  فقال:األوىلالباقر   ،  

 .(4) يستأنف

 .(5)إذا مل تدر أواحدة صليت أم ثنتني فاستقبلقال اإلمام الباقر:    [ 2726  ]احلديث: 

يعيد حتى حيفظ،    ، فقال:السهو يف املغرب سئل اإلمام الباقر عن    [ 2727  ]احلديث: 

 .(6) إهنا ليست مثل الشفع

  :الرجل يسهو يف الركعتني ويتكلم، فقال سئل اإلمام الباقر عن   [ 2728  ]احلديث: 

 .(7) يتم ما بقي من صالته تكلم أو مل يتكلم وال يشء عليه

 

 .  4/ 358/  3( الكايف:  1)

 .  18/  74( مستطرفات الَّسائر:   2)

الكايف:    3) والتهذيب:  3/  350/  3(   ،2  /192  /759  ،

 .  1423/ 375/  1واالستبصار:  

 . 1377/  363/ 1، واالستبصار: 700/  176/ 2( التهذيب:  4)

 . 1379/  363/ 1، واالستبصار: 702/  176/ 2( التهذيب:  5)

 . 1406/  370/ 1، واالستبصار: 717/  179/ 2( التهذيب:  6)

 . 1434/  378/ 1، واالستبصار: 756/  191/ 2( التهذيب:  7)
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فسلم وهو    من املكتوبة   رجل صىل ركعتني سئل اإلمام الباقر عن    [ 2729  ]احلديث: 

يرى أنه قد أتم الصالة وتكلم، ثم ذكر أنه مل يصل غري ركعتني، فقال: يتم ما بقي من صالته  

 .(1)وال يشء عليه

يف صالته وقد سبقه    اإلمامرجل دخل مع  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2730  ]احلديث: 

خرج مع الناس، ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال: يعيدها ركعة    اإلمامبركعة، فلام فرغ  

 .(2) واحدة

  ؟ سجديت السهو قط  هل سجد رسول اهلل  قيل لإلمام الباقر:    [ 2731  ]احلديث: 

 .(3)ال، وال يسجدمها فقيه فقال:

رجل صىل بالكوفة ركعتني ثم ذكر وهو بمكة  قيل لإلمام الباقر:    [ 2732  ]احلديث: 

 .(4)يصل ركعتني  ، فقال:باملدينة أو بالبرصة أو ببلدة من البلدان أنه صىل ركعتني أو 

الباقر  [ 2733  ]احلديث:  لإلمام  السهوقيل  سجديت  أسجد  متى  قبل    فقال:   ؟: 

 .(5)نك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صالتكإالتسليم، ف

يف صالته وقد سبقه    اإلمامرجل دخل مع  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2734  ]احلديث: 

يعيد ركعة واحدة،    ، فقال: خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة  اإلمام بركعة فلام فرغ  

القبلة،  عن  وجهه  حيول  مل  إذا  ذلك  له  الصالة  فإذا    جيوز  يستقبل  أن  فعليه  وجهه  حول 

 .(6)استقباال

قال: إن  ف  ؟رجل مل يدر اثنتني صىل أم ثالثا قيل لإلمام الباقر:    [ 2735  ]احلديث: 

 

 . 1436/  379/ 1، واالستبصار: 757/  191/ 2( التهذيب:  1)

 .  1398/ 367/ 1، واالستبصار: 1436/  346/ 2( التهذيب:  2)

 . 1454/  350/ 2( التهذيب:  3)

 .  1403/ 368/ 1، واالستبصار: 1440/  347/ 2( التهذيب:  4)

 . 1440/  380/ 1، واالستبصار: 770/  195/ 2( التهذيب:  5)

 . 1398/  367/ 2، واالستبصار: 732/  184/ 2ب: ( التهذي 6)
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 .(1)وال يشء عليه ويسلم  األخرىدخله الشك بعد دخوله يف الثالثة مىض يف الثالثة ثم صىل  

: إذا مل يدر يف ثالث هو أو يف أربع وقد أحرز  قال اإلمام الباقر  [ 2736  ]احلديث: 

وال يشء عليه، وال ينقض اليقني بالشك، وال يدخل الشك    أخرىالثالث قام فأضاف إليها  

اليقني، وال  فيبني  باآلخرأحدمها  خيلط    يف  اليقني  باليقني ويتم عىل  الشك  ينقض  ، ولكنه 

 .(2) عليه، وال يعتد بالشك يف حال من احلاالت

من مل يدر يف أربع هو أم يف ثنتني وقد أحرز  قيل لإلمام الباقر:    [ 2737  ]احلديث: 

فقال:الثنتني  الكتاب ويتشهد وال يشء    ،  بفاُتة  قائم  يركع ركعتني وأربع سجدات وهو 

 .(3) عليه

يسلم    ، فقال:من مل يدر يف اثنتني هو أم يف أربعقيل لإلمام الباقر:    [ 2738  ]احلديث: 

 .(4)ويقوم فيصل ركعتني ثم يسلم وال يشء عليه

أربعا صىل أم اثنتني وهو  رجل شك فلم يدر،  قيل لإلمام الباقر:    [ 2739  ]احلديث: 

 . (5) يركع ركعتني وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتني وهو جالس ، فقال: قاعد

  فإنهإذا كثر عليك السهو فامض عىل صالتك  قال اإلمام الباقر:    [ 2740  ]احلديث: 

 .(6)يوشك أن يدعك، إنام هو من الشيطان

حدة صىل أو اثنتني  الرجل يشك فال يدري، واقيل لإلمام الباقر:    [ 2741  ]احلديث: 

عليه صالته تلتبس  أربعا  أو  ثالثا  فقال:أو  ذا   ،  قيل: كل  يف صالته    ،  فليمض  قال:  نعم، 

 . (7) يوشك أن يذهب عنه  فإنهويتعوذ باهلل من الشيطان 

 

 .  3/ 350/  3( الكايف:  1)

 .  3/ 351/  3( الكايف:  2)

، واالستبصار:  740/  186/  2، التهذيب:  3/  351/  3( الكايف:    3)

1  /373 /1416  . 

 .  3/ 350/  3( الكايف:  4)

 .  95/ 331( املحاسن:  5)

 .  8/ 359/  3( الكايف:  6)

 . 1421/  374/ 1، واالستبصار: 746/  188 /2( التهذيب:  7)
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عن    [ 2742  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  عليك  سئل  ليس  فقال:  النافلة،  يف  السهو 

 .(1) يشء

: إذا استيقن أنه زاد يف صالته املكتوبة ركعة مل  الباقرقال اإلمام    [ 2743  ]احلديث: 

 .(2)يعتد هبا، واستقبل صالته استقباال إذا كان قد استيقن يقينا 

إن كان قد جلس    ، فقال:رجل صىل مخساً سئل اإلمام الباقر عن    [ 2744  ]احلديث: 

 .(3) يف الرابعة قدر التشهد فقد متت صالته

الباقر عن رجل استيقن بعدما صىل الظهر أنه صىل  سئل اإلمام    [ 2745  ]احلديث: 

علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس يف الرابعة فصالة    قيل:  ؟وكيف استيقن  ، فقال:مخسا 

الظهر تامة فليقم فليضف إىل الركعة اخلامسة ركعة وسجدتني فتكونان ركعتني نافلة وال  

 . (4) يشء عليه

 . (5): كلام شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هواإلمام الباقر قال    [ 2746  ]احلديث: 

الباقرقال    [ 2747  ]احلديث:  شاإلمام  كلام  صالتك  :  من  تفرغ  بعدما  فيه  ككت 

 .(6)فامض وال تعد

 .(7)ليس يف املغرب والفجر سهوقال اإلمام الباقر:   [ 2748  ]احلديث: 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق  [ 2749  ]احلديث:  اإلمام  األقال  الركعتان  سلمت  إذا  سلمت  :  ولتان 

 .(8)الصالة

 

 . 1422/  343/ 2( التهذيب:  1)

 .  2/ 354/  3( الكايف:  2)

 . 1431/  377/ 1، واالستبصار: 766/  194/ 2( التهذيب:  3)

 . 1430/  377/ 1، واالستبصار: 765/  194/ 2( التهذيب:  4)

 . 1426/  344/ 2( التهذيب:  5)

 . 1460/  352/ 2( التهذيب:  6)

 .  4/ 351/  3( الكايف:  7)

 .  1010/ 228/  1( من ال حيْضه الفقيه:  8)
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ولتني من كل صالة  ليس يف الركعتني األقال اإلمام الصادق:    [ 2750  ]احلديث: 

 .(1)سهو

  ؟ رجل مل يدر، أواحدة صىل أو اثنتنيسئل اإلمام الصادق عن    [ 2751  ]احلديث: 

إنام ذلك يف الثالث    ، فقال: : فأين ما روي أن الفقيه ال يعيد الصالةقيل فقال: يعيد الصالة،  

 .(2) واألربع

الصادق عن الرجل يصل وال يدري واحدة صىل أم  سئل اإلمام    [ 2752  ]احلديث: 

يف    فقال:   ، ثنتني  الصالة  ويف  املغرب  ويف  اجلمعة  ويف  أتم،  قد  أنه  يتيقن  حتى  يستقبل 

 .(3)السفر

الصادق قال    [ 2753  ]احلديث:  األاإلمام  يف  سهوت  إذا  حتى  :  فأعدمها  ولتني 

 .(4)تثبتهام

ولتني من  ها الرجل يف الركعتني األإذا سقال اإلمام الصادق:    [ 2754  ]احلديث: 

 . (5)الظهر والعرص فلم يدر واحدة صىل أم ثنتني فعليه أن يعيد الصالة

اإلمام    [ 2755  ]احلديث:  أم  سئل  صىل  أركعتني  يدري،  ال  الرجل  عن  الصادق 

 .(6)يتم بركعة ، فقال: واحدة

شككت  يف املغرب فأعد، وإذا    : إذا شككتقال اإلمام الصادق  [ 2756  ]احلديث: 

 .(7)يف الفجر فأعد

 

 .  1028/ 231/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  159( معاين االخبار:  2)

الكايف:    3) والتهذيب:  2/  351/  3(   ،2  /179  /715  ،

 .  1391/ 365/  1واالستبصار:  

 . 1383/  364/ 1، واالستبصار: 706/  177/ 2( التهذيب:  4)

 . 1381/  364/ 1، واالستبصار: 704/  176/ 2( التهذيب:  5)

 . 1389/  365/ 1، واالستبصار: 712/  178/ 2( التهذيب:  6)

، واالستبصار:  714/  178/  2، التهذيب:  1/  350/  3( الكايف:    7)

1  /365 /1390  . 
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رجل شك يف املغرب فلم يدر ركعتني صىل  قيل لإلمام الصادق:    [ 2757  ]احلديث: 

 .(1)يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة  ، فقال:أم ثالثة

اإلمام    [ 2758  ]احلديث:  أو  سئل  الفجر ركعتني  يدر صىل  مل  رجل  الصادق عن 

قد صىل ركعتني كانت هذه    كانفإن    يتشهد وينرصف ثم يقوم فيصل ركعة  ، فقال:ركعة

فصىل املغرب فلم يدر اثنتني    قيل: تطوعا، وإن كان قد صىل ركعة كانت هذه متام الصالة،  

صىل ثالثا كان هذه    كانفإن    يتشهد وينرصف ثم يقوم فيصل ركعة،   ، فقال: صىل أم ثالثا 

 .(2) ه متام الصالة، وهذا واهلل مما ال يقىض أبداتطوعا، وإن كان صىل ثنتني كانت هذ

الصادق:    [ 2759  ]احلديث:  لإلمام  فسها  قيل  املغرب  صلينا  يف    اإلمامإنا  فسلم 

يف ركعتني    أليس قد انرصف رسول اهلل    ؟فقال: ومل أعدتم  ،الركعتني، فأعدنا الصالة

 .(3) ؟!أال أمتمتم ؟فأتم بركعتني

النعامن الرازي قال: كنت مع أصحاب ِل يف سفر  عن عل بن    [ 2760  ]احلديث: 

ولتني، فقال أصحايب: إنام صليت  وأنا إمامهم فصليت هبم املغرب، فسلمت يف الركعتني األ

بركعة،    وأتمعيد  ألكني ال    :ت قل بنا ركعتني، فكلمتهم وكلموين، فقالوا: أما نحن فنعيد ف

الذي كان من أمرنا، فقال ِل:    فأمتمت بركعة، ثم رسنا فأتيت اإلمام الصادق فذكرت له 

 .(4)أنت كنت أصوب منهم فعال، إنام يعيد من ال يدري ما صىل 

اإلمام    [ 2761  ]احلديث:  أو  سئل  ركعة،  صالته  من  ينسى  رجل  عن  الصادق 

  ؟أيعيد الصالة  : لييقيض ذلك بعينه، ق   :فقال  ؟منها، ثم يذكر بعد ذلك  اليشءسجدة، أو  

 

 . 1412/  371/ 1، واالستبصار: 727/  182/ 2( التهذيب:  1)

 . 1397/  366/ 1، واالستبصار: 728/  182/ 2( التهذيب:  2)

 . 1410/  370/ 1، واالستبصار: 725/  180/ 2( التهذيب:  3)

 . 1411/  371/ 1، واالستبصار: 726/  181/ 2( التهذيب:  4)
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 .(1) ال :فقال

الصادق عن رجل نيس ركعة من صالته حتى فرغ  سئل اإلمام    [ 2762 ]احلديث: 

 .(2)يقوم فريكع ويسجد سجدتني ، فقال:منها، ثم ذكر أنه مل يركع 

الصادق عن رجل صىل ركعتني ثم قام فذهب يف  سئل اإلمام    [ 2763  ]احلديث: 

  ؟ مل يستقبل حني صىل ركعتني  فام بال رسول اهلل    قيل:حاجته، قال: يستقبل الصالة،  

 .(3)مل ينتقل من موضعه  ل: إن رسول اهلل فقا 

الصادق عن رجل صىل ثالث ركعات وهو يظن  سئل اإلمام    [ 2764  ]احلديث: 

أهنا أربع، فلام سلم ذكر أهنا ثالث، قال: يبني عىل صالته متى ما ذكر ويصل ركعة ويتشهد  

 .(4) ويسلم ويسجد سجديت السهو وقد جازت صالته

رجل صىل الفجر ركعة ثم ذهب وجاء  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2765  ]احلديث: 

 .( 5) قال: يضيف إليها ركعةفبعدما أصبح وذكر أنه صىل ركعة، 

الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومىض يف  قيل لإلمام الصادق:    [ 2766  ]احلديث: 

  قال: يبني عىل صالته فحوائجه، أنه إنام صىل ركعتني يف الظهر والعرص والعتمة واملغرب،  

 .(6)فيتمها ولو بلغ الصني وال يعيد الصالة

الصادق عن الرجل يتكلم ناسيا يف الصالة يقول:  سئل اإلمام    [ 2767  ]احلديث: 

 .(7) أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صالته ثم يسجد سجدتني

عن    [ 2768  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  فسها  سئل  يصل  وهو  رجل  دعاه  رجل 

 

 .  588/  150/ 2( التهذيب:  1)

 . 586/  149/  2و:  1451/  350/ 2( التهذيب:  2)

 . 1435/  346/ 2( التهذيب:  3)

 . 1466/  354/ 2( التهذيب:  4)

 .  729/  182/ 2( التهذيب:  5)
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 .(1)يميض يف صالته ويكرب تكبريا كثريا فقال:  ؟فأجابه بحاجته، كيف يصنع

سجدتا السهو قبل التسليم مها، أم بعد،  قيل لإلمام الصادق:    [ 2769  ]احلديث: 

 .(2)قال: بعدف

الصادق   [ 2770  ]احلديث:  اإلمام  أم مخسا  قال  أربعا صليت  تدري  إذا كنت ال   :

 .(3) فاسجد سجديت السهو بعد تسليمك سلم بعدمها 

فقال: إذا نقصت فقبل    ، سجديت السهو إلمام الصادق عن  سئل ا  [ 2771  ]احلديث: 

 . (4)التسليم، وإذا زدت فبعده

الصادق:    [ 2772  ]احلديث:  لإلمام  إىل  قيل  يف    اإلمامأجيء  بركعة  سبقني  وقد 

الفجر، فلام سلم وقع يف قلبي أين قد أمتمت، فلم أزل ذاكرا هلل حتى طلعت الشمس، فلام  

كنت يف مقامك فأتم  فإن    ، فقال: كان قد سبقني بركعة  اإلمامطلعت هنضت فذكرت أن  

 .(5) عادةبركعة، وإن كنت قد انرصفت فعليك اإل

صىل ركعة من الغداة ثم انرصف  الصادق عن رجل  سئل اإلمام    [ 2773  ]احلديث: 

 .( 6) يتم ما بقي  ، فقال:وخرج يف حوائجه، ثم ذكر أنه صىل ركعة

الصادق عن الرجل يصل الغداة ركعة ويتشهد ثم  سئل اإلمام    [ 2774  ]احلديث: 

 .(7) ينرصف ويذهب وجييء، ثم يذكر بعد أنه إنام صىل ركعة، قال: يضيف إليها ركعة

: إذا مل تدر ثالثا صليت أو أربعا ووقع رأيك  اإلمام الصادققال    [ 2775  ]احلديث: 

رأيك عىل   وقع  وإن  الثالث،  فابن عىل  الثالث  اعتدل    األربععىل  وإن  فسلم وانرصف، 

 

 .  1435/ 378/ 1، واالستبصار: 1456/  351/ 2( التهذيب:  1)

 .  1029/ 232/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

، واالستبصار:  755/  191/  2، التهذيب:  4/  356/  3( الكايف:    3)
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 .(1)ومهك فانرصف وصل ركعتني وأنت جالس

يف كل صالة   أبداقال اإلمام الصادق: إذا ذهب ومهك إىل التامم    [ 2776  ]احلديث: 

 .(2) ركوعفاسجد سجدتني بغري

أصحابه:    [ 2777  ]احلديث:  لبعض  الصادق  اإلمام  يف  قال  كله  السهو  لك  أمجع 

 .(3)تم ما ظننت أنك قد نقصتأسلمت ففإذا  كثر،كلمتني، متى ما شككت فخذ باأل

الصادق عن يشء من السهو يف الصالة، فقال: أال  سئل اإلمام    [ 2778  ]احلديث: 

بىل، قال:    قيل:  ؟شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أمتمت أو نقصت مل يكن عليك يشء  أعلمك

فإن    فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت،فإذا    كثر،إذا سهوت فابن عىل األ

ان ما صليت  كنت قد أمتمت مل يكن عليك يف هذه يشء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت، ك

 . (4) متام ما نقصت

صالتك    [ 2779  ]احلديث:  يف  الشك  من  عليك  دخل  كلام  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(5) انرصفت فأتم ما ظننت أنك نقصتفإذا كثر، فاعمل عىل األ

  ، فقال: رجل صىل ركعتني وشك يف الثالثةقيل لإلمام الصادق:    [ 2780  ]احلديث: 

 .(6)ام فصىل ركعة بفاُتة القرآنفرغ تشهد، وقام قائفإذا  يبني عىل اليقني، 

من ال يدري أثالثا صىل أم أربعا وومهه  سئل اإلمام الصادق ع   [ 2781  ]احلديث: 

ربع فهو باخليار، إن شاء صىل ركعة  يف ذلك سواء، فقال: إذا اعتدل الوهم يف الثالث واأل

 .(7)وهو قائم وإن شاء صىل ركعتني وأربع سجدات وهو جالس

 

 .  7/ 353/  3( الكايف:  1)
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 . 1448/  349/ 2( التهذيب:  4)
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إن كنت ال تدري ثالثا صليت أم أربعا ومل  قال اإلمام الصادق:   [ 2782  ]احلديث: 

م الكتاب، وإن ذهب  أُ يذهب ومهك إىل يشء فسلم ثم صل ركعتني وأنت جالس تقرأ فيهام ب

ذهب ومهك  فإن    ومهك إىل الثالث فقم فصل الركعة الرابعة وال تسجد سجديت السهو،

 .(1) فتشهد وسلم ثم اسجد سجديت السهو األربعإىل 

ربع سلم  : إن استوى ومهه يف الثالث واألقال اإلمام الصادق  [ 2783  ]احلديث: 

 .(2)وصىل ركعتني وأربع سجدات بفاُتة الكتاب وهو جالس يقرص يف التشهد

إذا مل تدر اثنتني صليت أم أربعا ومل يذهب  قال اإلمام الصادق:  [ 2784  ]احلديث: 

م الكتاب ثم  أُ سجدات، تقرأ فيهام بومهك إىل يشء فتشهد وسلم ثم صل ركعتني وأربع  

، وإن كنت صليت أربعا  األربعكنت إنام صليت ركعتني كانتا هاتان متام  فإن    تشهد وتسلم،

 .(3) كانتا هاتان نافلة

،  الصادق عن الرجل ال يدري، ركعتني صىل أم أربعا سئل اإلمام    [ 2785  ]احلديث: 

، يقرأ فيهام بفاُتة الكتاب ثم  يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصل ركعتني وأربع سجدات  فقال:

يتشهد ويسلم، وإن كان صىل أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صىل ركعتني كانت هاتان  

 .(4) ، وإن تكلم فليسجد سجديت السهواألربعةمتام 

رجل مل يدر اثنتني صىل أم أربعا وومهه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2786  ]احلديث: 

إن ذهب ومهك  فأو إىل الركعتني، فقال: يصل ركعتني وأربع سجدات،    األربعيذهب إىل  

 .(5)ربعإىل ركعتني وأربع فهو سواء، وليس الوهم يف هذا املوضع مثله يف الثالث واأل

 

 .  8/ 353/  3( الكايف:  1)

 . 2/  351/  3، والكايف:  736/  185/ 2( التهذيب:  2)

 .  1015/ 229/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)
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ركعتني  الصادق عن رجل صىل ركعتني فال يدري، سئل اإلمام   [ 2787  ]احلديث: 

يسلم ثم يقوم فيصل ركعتني بفاُتة الكتاب ويتشهد وينرصف وليس    ، فقال: هي أو أربع

 . (1) عليه يشء

الصادق   [ 2788  ]احلديث:  اإلمام  فقم  قال  ركعتني  أم  صليت  أربعا  تدر  مل  إذا   :

 .(2)واركع ركعتني ثم سلم واسجد سجدتني وأنت جالس ثم سلم بعدمها 

ثنتني صىل أم ثالثا  أ رجل صىل فلم يدر،  عن    سئل اإلمام الصادق   [ 2789  ]احلديث: 

  يقوم فيصل ركعتني من قيام ويسلم ثم يصل ركعتني من جلوس ويسلم،   ، فقال: أم أربعا 

 .(3) األربعت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإال متت كانفإن 

الصادق قال    [ 2790  ]احلديث:  أم مخسا  اإلمام  أربعا صليت  تدري  إذا كنت ال   :

 .(4)فاسجد سجديت السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدمها 

إذا مل تدر أربعا صليت أم مخسا أم نقصت  قال اإلمام الصادق:    [ 2791  ]احلديث: 

 .(5) أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتني بغري ركوع وال قراءة فتشهد فيهام تشهدا خفيفا 

عن    [ 2792  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  أو  سئل  ركعات  ست  العرص  صىل  رجل 

أنه صىل مخسا أو ستا فليعد، وإن كان ال يدري أزاد أم    ، فقال:مخس ركعات إن استيقن 

الكتاب يف آخر صالته ثم   بفاُتة  يقرأ فيهام  نقص فليكرب وهو جالس، ثم لريكع ركعتني 

 .(6)يتشهد

الصادق عن    [ 2793  ]احلديث:  اإلمام  فأمته    ،السهو سئل  فقال: من حفظ سهوه 
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 .(1)فليس عليه سجدتا السهو، وإنام السهو عىل من مل يدر أزاد يف صالته أم نقص منها 

: إذا شككت فلم تدر أيف ثالث أنت أم يف  قال اإلمام الصادق   [ 2794  ]احلديث: 

 .(2)اثنتني أم يف واحدة أم يف أربع فأعد وال متض عىل الشك

 . (3)إنام يعيد من مل يدر ما صىل دق: قال اإلمام الصا   [ 2795  ]احلديث: 

الصادق:    [ 2796  ]احلديث:  لإلمام  ال  قيل  حتى  صالته  يف  كثريا  يشك  الرجل 

،  يكثر عليه ذلك كلام أعاد شك  فإنهل:  ييعيد، ق   ، فقال: يدري، كم صىل وال ما بقي عليه

فإن   يميض يف شكه، ثم قال: ال تعودوا اخلبيث من أنفسكم نقض الصالة فتطمعوه، فقال:

إذا   فإنهالشيطان خبيث معتاد ملا عود، فليمض أحدكم يف الوهم وال يكثرن نقض الصالة، 

الشك إليه  يعد  مل  مرات  ذلك  يطاع،..  فعل  أن  اخلبيث  يريد  إىل  فإذا    إنام  يعد  مل  عيص 

 .(4)أحدكم

 .(5): إذا كثر عليك السهو فامض يف صالتكل اإلمام الصادققا   [ 2797  ]احلديث: 

الصادق عن    [ 2798  ]احلديث:  اإلمام  الصالة  سئل  يف  الوهم  عليه  يكثر  الرجل 

فقال:    ؟ويشك يف السجود فال يدري، أسجد أم ال  ؟فيشك يف الركوع فال يدري، أركع أم ال

 .(6)ال يسجد وال يركع ويميض يف صالته حتى يستيقن يقينا 

: إذا كان الرجل ممن يسهو يف كل ثالث فهو  قال اإلمام الصادق  [ 2799  حلديث: ]ا 

 . (7) ممن كثر عليه السهو

 .(8) ّر عىل نفسه بسهوق : ال سهو عىل من أقال اإلمام الصادق  [ 2800  ]احلديث: 

 

 .  1018/ 230/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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نه  أرجل صىل صالة الليل وأوتر وذكر  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2801  ]احلديث: 

كيف   صالته،  من  ركعتني  فقال: يصنع نيس  ركعتني    ،  فيصل  ثم    التي يقوم  مكانه  نيس 

 .(1)يوتر

يعيد،    ، فقال:الرجل يشك يف الفجرسئل اإلمام الصادق عن    [ 2802  ]احلديث: 

 . (2) نعم، والوتر واجلمعة ، فقال:واملغرب  قيل:

رجل سها يف ركعتني من النافلة فلم  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2803  ]احلديث: 

فقال: يدع ركعة وجيلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف    ؟فركع يف الثالثةجيلس بينهام حتى قام  

 .(3)الصالة بعد

 .(4)عادةقال اإلمام الصادق: من زاد يف صالته فعليه اإل  [ 2804  ]احلديث: 

الرجل صىل العرص ست ركعات أو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2805  ]احلديث: 

 .(5)إن استيقن أنه صىل مخسا أو ستا فليعد  ، فقال:مخس ركعات

يف    يف رجل صىل مخسا: إنه إن كان جلسقال اإلمام الصادق    [ 2806  ]احلديث: 

  .(6)الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة

إن كان    ، فقال: رجل صىل الظهر مخسا سئل اإلمام الصادق عن   [ 2807  ]احلديث: 

ال يدري جلس يف الرابعة أم مل جيلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر وجيلس ويتشهد ثم  

 .(7) يصل وهو جالس ركعتني وأربع سجدات ويضيفها إىل اخلامسة فتكون نافلة

الصادق:    [ 2808  ]احلديث:  اإلمام  وباهلل قال  اهلل  بسم  السهو:  يف سجديت  تقول 
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 .(1) وصىل اهلل عىل حممد وآل حممد

تقول يف سجديت السهو: بسم اهلل وباهلل،  قال اإلمام الصادق:    [ 2809  ]احلديث: 

 .(2) أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاتهالسالم عليك 

إذا مل تدر أربعا صليت أو مخسا أم نقصت  قال اإلمام الصادق:    [ 2810 ]احلديث: 

 .(3) أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتني بغري ركوع وال قراءة تتشهد فيهام تشهدا خفيفا 

عن    [ 2811  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  أو  سئل  تكبري  فيهام  هل  السهو،  سجديت 

كرب إذا سجد، وإذا    اإلمام الذي سها هو    كانفإن    قال: ال، إنام مها سجدتان فقط،ف  ؟تسبيح

بعد   تشهد  فيهام  فيهام، وال  يسبح  أن  قد سها، وليس عليه  أنه  ليعلم من خلفه  رفع رأسه 

 .(4)السجدتني

عن عمر بن يزيد، أنه قال: شكوت إىل اإلمام الصادق السهو يف    [ 2812  ]احلديث: 

فقال: صلها   أحد) بـ  املغرب،  اهلل  و) قل هو  الكافرون(  أُّيا  يا  ذلك فذهب    (قل  ففعلت 

 .(5)عني

 .(6)ينبغي ختفيف الصالة من أجل السهوقال اإلمام الصادق:    [ 2813  ]احلديث: 

الصادق عن السهو، فقال: أدرج صالتك إدراجا،  سئل اإلمام    [ 2814  ]احلديث: 

 .(7)ثالث تسبيحات يف الركوع والسجود ، فقال: دراجفأي يشء اإل  قيل:

،  قامةوقد دخل يف اإل   األذان لإلمام الصادق: رجل شك يف    قيل   [ 2815  ]احلديث: 

رجل شك   قيل: يميض،  ، فقال:وقد كرب قامةواإل  األذانرجل شك يف  قيل: يميض،  فقال:

 

 . 997/ 226/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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شك   قيل: يميض،   ، فقال: شك يف القراءة وقد ركع قيل:  ،يميض ، فقال: يف التكبري وقد قرأ

يميض عىل صالته، ثم قال: إذا خرجت من يشء ثم دخلت    ، فقال: يف الركوع وقد سجد

 . (1) يف غريه فشكك ليس بيشء

الصادق عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة،  سئل اإلمام    [ 2816  ]احلديث: 

 .(2)ال، قد أتم الصالة فقال: ؟هل عليه سجدتا السهو

السهو  [ 2817  ]احلديث:  الصادق عن  اإلمام  ف  ،سأل  مته  أفقال: من حفظ سهوه 

 .(3)فليس عليه سجدتا السهو، وإنام السهو عىل من مل يدر أزاد يف صالته أم نقص منها 

الصادق:    [ 2818  ]احلديث:  اإلمام  أو  قال  ركوعا  الصالة  من  شيئا  نسيت  إذا 

 .(4)سجودا أو تكبريا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا

سهو، وال عىل من خلف    اإلمام: ليس عىل  قال اإلمام الصادق  [ 2819  ]احلديث: 

 .(5)سهو اإلمام

عن    [ 2820  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  خلف  سئل  وهو  ينسى  أن    اإلمام الرجل 

فقال: ليس عليه    ؟يسبح يف السجود أو يف الركوع، أو نيس أن يقول بني السجدتني شيئا 

 .(6) يشء

بعدما افتتح    اإلمام رجل سها خلف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2821  ]احلديث: 

فقال: جازت صالته، وليس    ،يكرب ومل يسبح ومل يتشهد حتى يسلم  الصالة فلم يقل شيئا ومل 

 .(7) ضامن لصالة من خلفه اإلمامسجدتا السهو ألن  اإلمامعليه إذا سها خلف 
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  ، فقال: اإلماملف  أسهو يف الصالة وأنا خقيل لإلمام الصادق:   [ 2822  ]احلديث: 

 .(1)إذا سلم فاسجد سجدتني وال هتب

عن    [ 2823  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  مع  سئل  يدخل  صىل    اإلمام الرجل  وقد 

فسجد سجديت    اإلمام إذا سلم    فقال:   ؟، كيف يصنع الرجلاإلمامركعة أو أكثر فسها    اإلمام

السهو فال يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى عىل صالته وأمتها وسلم وسجد  

 . (2)  الرجل سجديت السهو

سئل اإلمام الصادق عن إمام يصل بأربع نفر أو بخمس فيسبح    [ 2824  ]احلديث: 

ا، ويقول  اثنان عىل أهنم صلوا ثالثا، ويسبح ثالثة عىل أهنم صلوا أربعا يقولون هؤالء: قومو

ليس عىل    ، فقال: ، أو معتدل الوهم، فام جيب عليهمأحدمها ل مع  ئمام ما هؤالء: اقعدوا واإل

سهو    اإلمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس عىل من خلف    اإلمام 

الفجر سهو، وال يف    اإلمام إذا مل يسه   املغرب سهو، وال يف  وال سهو يف سهو، وليس يف 

من خلفه    اإلماماختلف عىل  فإذا    األولتني من كل صالة سهو، وال سهو يف نافلة،  الركعتني 

 .(3)خذ باجلزمعادة واألفعليه وعليهم يف االحتياط اإل 

عن    [ 2825  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يف  سئل  صاحبته  عدد  عىل  يتكل  الرجل 

مام إذا صليت خلفه  فقال: نعم، أال ترى أنك تأتم باإل ؟الطواف، أجيزيه عنها وعن الصبي

 .(4) فهو مثله

الصادق:    [ 2826  ]احلديث:  اإلمام  اإلقال  السهو سهو، وال عىل  عادة  ليس عىل 
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 .(1) إعادة

الصادق  [ 2827  ]احلديث:  اإلمام  أو  قال  ركوعا  الصالة  من  شيئا  نسيت  إذا   :

 .(2)سجودا أو تكبريا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء

ولتني ومل تتشهد  إذا قمت يف الركعتني األقال اإلمام الصادق:    [ 2828  ]احلديث: 

  فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن مل تذكر حتى تركع فامض يف صالتك كام أنت، 

 .(3)انرصفت سجدت سجدتني ال ركوع فيهام، ثم تشهد التشهد الذي فاتكفإذا 

الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2829  ]احلديث: 

 . (4) ال، قد أتم الصالة  ، فقال:هل عليه سجدة السهو 

الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2830  ]احلديث: 

  قيل: سلم سجد مثل ما فاته،  فإذا    قال: يميض يف صالته وال يسجد حتى يسلم،فوركع،  

 .(5)يقيض ما فاته إذا ذكره ، فقال:ال بعد ذلكوإن مل يذكر إ

عن    [ 2831  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  من  سئل  ينرصف  بعدما  يشك  الرجل 

 . (6) صالته، فقال: ال يعيد، وال يشء عليه

إن شك الرجل بعدما صىل فلم يدر أثالثا  قال اإلمام الصادق:    [ 2832  ]احلديث: 

قد أتم مل يعد الصالة، وكان حني انرصف  صىل أم أربعا وكان يقينه حني انرصف أنه كان  

 .(7)أقرب إىل احلق منه بعد ذلك

عن حبيب اخلثعمي قال: شكوت إىل اإلمام الصادق كثرة السهو    [ 2833  ]احلديث: 
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 .(1)يف الصالة، فقال: أحص صالتك باحلص، أو قال: احفظها باحلص

صاليت إال    إين رجل كثري السهو، فام أحفظقيل لإلمام الصادق:    [ 2834  ]احلديث: 

 .(2)فقال: ال بأس به ،حوله من مكان إىل مكانأبخامتي 

الصادق:    [ 2835  ]احلديث:  أو  قال اإلمام  الرجل صالته بخامته  يعد  ال بأس أن 

 . (3) ا بيده فيعد هب ا يأخذه بحيص

: ما أعاد الصالة فقيه قط حيتال هلا ويدبرها  قال اإلمام الصادق  [ 2836  ]احلديث: 

 .(4)حتى ال يعيدها 

الصادق:    [ 2837  ]احلديث:  لإلمام  الصالة  قيل  يف  يشك  أعني  بن  عيسى  إن 

 . (5) فيعيدها، قال: هل يشك يف الزكاة فيعطيها مرتني

الصادق:    [ 2838  ]احلديث:  اإلمام  يشء    أيقال  فال  بجهالة  أمرا  ركب  رجل 

 .(6)عليه

الرجل يسهو فيقوم يف حال قعود أو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2839  ]احلديث: 

 .(7)قال: يسجد سجدتني بعد التسليم، ومها املرغمتان ترغامن الشيطانفيقعد يف حال قيام،  

اإلمام    [ 2840  ]احلديث:  السهوسئل  فيه سجدتا  ما َتب  السهو،  ،  الصادق عن 

و  إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أ  فقال:

   .(8)يف يشء مما يتم به الصالة سهو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر  سئل اإلمام الصادق عن      [ 2841  ]احلديث: 
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 .(1) فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بيشء  ،من قبل أن يقدم شيئا أو حيدث شيئا 

الرجل إذا سها يف الصالة فينسى أن  سئل اإلمام الصادق عن      [ 2842  ]احلديث: 

 .(2)يسجدمها متى ذكر  ، فقال:يسجد سجديت السهو 

الرجل يسهو يف صالته فال يذكر حتى    سئل اإلمام الصادق عن     [ 2843  ]احلديث: 

الفجر، كيف يصنع  فقال: يصل  الشمس ويذهب    ،  السهو حتى تطلع  ال يسجد سجديت 

 . (3) شعاعها 

: تسجد سجديت السهو يف كل زيادة تدخل  قال اإلمام الصادق  [ 2844  ]احلديث: 

 .(4)عليك أو نقصان

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

ثنتنيقال    [ 2845  ]احلديث:  أم  الرجل ال يدري، أركعة صىل  الكاظم يف    : اإلمام 

 .(5)يبني عىل الركعة

الرجل يسهو فيبني عىل ما ظن كيف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2846  ]احلديث: 

وإن كان قد سها يف    إقامة؟وهل عليه أذان و  ؟أيفتح الصالة أم يقوم فيكرب ويقرأ  ؟يصنع

يبني عىل ما    فقال:   ؟ خراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه أن يسبح أو يكربالركعتني األ 

وال سهو    إقامةكان صىل إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان وال  

 .(6) عليه

اليقني،    [ 2847  ]احلديث:  عىل  فابن  شككت  إذا  الكاظم:  اإلمام  هذا    قيل:قال 
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 .(1)نعم ، قال: أصل

السهو يف الصالة فقال: تبني عىل اليقني  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2848  ]احلديث: 

 .(2)وتأخذ باجلزم وُتتاط بالصلوات كلها 

الكاظم عن    [ 2849  ]احلديث:  اإلمام  اثسئل  أم  أثالثا صىل  يدري    ؟ننيرجل ال 

يبني عىل النقصان ويأخذ باجلزم ويتشهد بعد انرصافه تشهدا خفيفا، كذلك يف أول    فقال:

 .(3)الصالة وآخرها 

إن كنت ال تدري كم صليت ومل يقع ومهك  قال اإلمام الكاظم:    [ 2850  ]احلديث: 

 .(4)عىل يشء فأعد الصالة

يدري، صىل  الرجل يقوم يف الصالة فال  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2851  ]احلديث: 

 .(5)يستقبل ، فقال: شيئا أم ال

الرجل ال يدري، كم صىل واحدة أو  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2852  ]احلديث: 

 .(6)يبني عىل اجلزم ويسجد سجديت السهو ويتشهد تشهدا خفيفا  ، فقال: اثنتني أم ثالثا 

رجل ركع وسجد ومل يدر، هل كرب أو  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2853  ]احلديث: 

إذا شك فليمض    فقال:  ؟هل يعتد بتلك الركعة والسجدة  ؟شيئا يف ركوعه وسجودهقال  

 .(7) يف صالته

ال يدري كم    اإلمام الرجل يصل خلف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2854  ]احلديث: 
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 .(1) ال  ، فقال: صىل، هل عليه سهو

من    األخرية الرجل يسهو يف السجدة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2855  ]احلديث: 

 .(2) يسلم ثم يسجدها، ويف النافلة مثل ذلك ، فقال: الفريضة

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

قال اإلمام الرضا يف سجديت السهو: إذا نقصت قبل التسليم،    [ 2856  ]احلديث: 

 .(3)وإذا زدت فبعده

الصالة فامض عىل  قال اإلمام الرضا: إذا كثر عليك السهو يف    [ 2857  ]احلديث: 

 .(4)صالتك وال تعد

الرضا قال    [ 2858  ]احلديث:  تكبرية    اإلمام :  اإلمام  إال  خلفه،  من  أوهام  حيمل 

 .(5) االفتتاح
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 ما يبطل الصالة وما ال يبطلها ـ ما ورد حول  عارشا  

ما يبطل الصالة من األفعال  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني  

واألقوال وغريها، وما ال يبطلها، وهي من املسائل املهمة التي تكمل ما سبق ذكره عند بيان 

 أفعال الصالة. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  صاحبه  الرجل   يكلم   الصالة  يف   نتكلم   كنا   :، قال أرقم   بن   زيدعن    [ 2859  ]احلديث: 

َقانِتِنيَ   ﴿  نزلت  حتى   الصالة  يف  جنبه  إىل   وهو   بالسكوت   فأمرنا   [ 238]البقرة:    ﴾ َوُقوُموا هللَِِّ 

 .(1)الكالم عن وهنينا 

  فريد   الصالة  يف    النبي  عىل   نسلم  كنا   قال:   مسعود  ابنعن    [ 2860  ]احلديث: 

  نسلم  كنا  اهلل  رسول  يا  فقلنا:  علينا،  يرد  فلم  عليه  سلمنا  النجايش  عند  من  رجعنا  فلام علينا،

 .(2)شغال الصالة يف  إن :فقال علينا، فرتد  الصالة يف عليك

اهلل  عىل    قدمت   قال:   مسعود   ابنعن    [ 2861  ]احلديث:    يصل   وهو   رسول 

  اهلل   إن  : قال  الصالة  قىض  فلام  حدث   وما   قدم   ما   فأخذين  السالم،  عل   يرد  فلم  عليه  فسلمت

 .(3) السالم عل  فرد  ،الصالة يف  تكلموا ال  أن  أحدث  مما  وإن  يشاء ما  أمره من  حيدث

  إذ     اهلل   رسول   مع  أصل   أنا   بينا   ، قال: احلكم  بن  معاوية عن    [ 2862  ]احلديث: 

  ما  أماه  واثكل  فقلت:  بأبصارهم،  القوم  فرماين  ، اهلل  يرمحك  فقلت:  القوم،  من  رجل  عطس

  سكت   يصمتونني   رأيتهم   فلام  أفخاذهم،   عىل   بأيدُّيم   يْضبون  فجعلوا   إِل؟   تنظرون   شأنكم
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  ما  فواهلل  ـ  منه  تعليام   أحسن بعده وال  قبله   معلام  رأيت  ما  وأمي  هو  فبأيب  ـ   النبي  صىل  فلام

  الناس  كالم  من  يشء  فيها   يصلح  ال  الصالة  هذه  إن  :فقال  شتمني،  وال  رضبني،   وال  كهرين،

   .(1) القرآن وقراءة والتكبري التسبيح هو إنام

  يف   فقرأ   اليمن   إىل  معاذا  بعث     النبي   أن  ميمونة:   بن  عمروعن    [ 2863  ]احلديث: 

ََذ اهللَُّ إِْبَراِهيَم َخلِياًل   ﴿  قال:   فلام  النساء   سورة  الصبح   خلفه:   رجل   قال  [ 125]النساء:    ﴾ َواختَّ

 .(2) إبراهيم أم عني قرت

  حيث   الرتاب  يسوي  عمن    النبي  سئل  : قال  معيقيبعن    [ 2864  ]احلديث: 

 .(3)فواحدة فاعال كنت إن : قال  يسجد؟

  احلصا   يمسح  فال  الصالة  إىل  أحدكم  قام  إذا  :  اهلل  رسول  قال  [ 2865  ]احلديث: 

 .(4) تواجهه الرمحة فإن 

  صالته   يف  وهو  العبد  عىل   مقبال  اهلل  يزال   ال  :  اهلل  رسول   قال  [ 2866 ]احلديث: 

 .(5)عنه انرصف  التفت  فإذا يلتفت مل  ما 

  الصالة،   يف   االلتفات   عن    النبي   سألت قالت:    عائشة عن    [ 2867  ]احلديث: 

 .(6) العبد صالة من الشيطان خيتلسه اختالس  هو  : قال

  يف  السامء إىل أبصارهم يرفعون أقوام بال ما  : اهلل رسول  قال  [ 2868  ]احلديث: 

 .(7) أبصارهم لتخطفن  أو ذلك  عن  لينتهن  .. الصالة

  يف   االلتفاتفإن    الصالة؛  يف   وااللتفات   إياك  : قال رسول اهلل    [ 2869  ]احلديث: 

 

 . 18- 15/ 3(، والنسائي 930(، وأبو داود )537( مسلم )1)

 ( 4348( البخاري )2)

 ( 546(، ومسلم )1207( البخاري )3)

أبو داود )4) وابن ماجه   6/  3( والنسائي  379، والرتمذي )945( 

(1027 ) 

 . 3/8(، والنسائي 909( أبو داود )5)

 . 8/ 3(، والنسائي 751( البخاري )6)

 . 3/7(، والنسائي 913(، وأبو داود )750( البخاري )7)
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 .(1)الفريضة يف  ال  التطوع ففي بد وال كانفإن  هلكة  الصالة

  يقطعها   ولكن  الكرش  الصالة  يقطع   ال  :  اهلل   رسول  قال   [ 2870  ]احلديث: 

 .(2) القهقهة

 .(3)الصالة يف  اخلرص عن  النبي  هنى  :قال  هريرة أيبعن   [ 2871  ]احلديث: 

  فجاءته   قباء مسجد  إىل    اهلل  رسول  خرج  ، قال:عمر  ابنعن    [ 2872  ]احلديث: 

  كانوا   حني  عليهم   يرد     رأيته  كيف   لبالل:   فقلت   يصل،  وهو   عليه   فسلموا   األنصار

  إىل   وظهره   أسفل  إىل   بطنه   وجعل  كفه،   وبسط؛  هكذا  قال:  يصل؟  وهو  عليه  يسلمون

 .(4)فوق

  يصل     اهلل   ورسول  خارج  من  يوما   جئت   قالت:  عائشة عن    [ 2873  ]احلديث: 

  فأتم   مصاله  إىل  القهقرى  رجع  ثم  ِل،  وفتح  فتقدم  فاستفتحت  مغلق  عليه  والباب   البيت،  يف

رواية:  ..  (5)صالته   عىل   والباب  تطوعا،  يصل     اهلل  ورسول  الباب   استفتحتويف 

   .(6)القبلة

  احلية   الصالة  يف  األسودين  اقتلوا   :  اهلل   رسول  قال   [ 2874  ]احلديث: 

 .(7)والعقرب

  أو   قائام  الرجل  يبول   أن  اجلفاء   من  ثالث  :  اهلل   رسول  قال   [ 2875  ]احلديث: 

 .(8)سجوده يف  ينفخ أو صالته  من  يفرغ  أن قبل   جبهته يمسح 

 

 ( 589( الرتمذي )1)

 . 185/ 2( )الصغري( 2)

 ( 545(، ومسلم )1219( البخاري )3)

 ( 927أبو داود )( 4)

 ( 922( وأبو داود )601( الرتمذي )5)

 . 3/11(، والنسائي 601( الرتمذي )6)

وابن ماجه   10/  3( والنسائي 390(، والرتمذي )921( أبو داود )7)

(1245 ) 

األوسط  8) يف  الطرباين  كشف  5998)  129/ 6(  يف  كام  البزار   ،)

 ( 547األستار )
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  أفلح   له  يقال:  ـ  لنا   غالما     اهلل  رسول   رأى   :، قالتسلمة  أمعن    [ 2876  ]احلديث: 

 .(1)وجهك ترب  أفلح  يا  : فقال نفخ سجد  إذا ـ

  معرتضة  وأنا   الليل،   من   يصل     النبي  كان  : قالت  عائشة عن    [ 2877  ]احلديث: 

 .(3) أيقظني يوتر  أن أراد  فإذا. ويف رواية: .(2) اجلنازة كاعرتاض  القبلة  وبني  بينه

  املرأة   فقلنا   عروة:   قال  الصالة؟  يقطع  ما   :قالت  عائشةعن    [ 2878  ]احلديث: 

  كاعرتاض   معرتضة     اهلل   رسول  يدي  بني  رأيتني  لقد   سوء!   لدابة  املرأة  إن   فقالت:  ،واحلامر

 .(4)يصل  وهو  اجلنازة

  الكلب،  فذكر  ،الصالة  يقطع  ما   عندها   ذكر  أنه  عائشة:عن    [ 2879  ]احلديث: 

  يصل،     النبي  رأيت  لقد  واهلل  والكالب،  باحلمر  شبهتمونا   لقد  فقالت:  واملرأة  واحلامر،

  ،   فأوذيه   أجلس   أن  فأكره  احلاجة  ِل   فتبدو   مضطجعة،   القبلة  وبني   بينه   الَّسير   عىل   وإين

 .(5) رجليه قبل   من فأنسل

  يف   ورجالي     اهلل  رسول  يدي  بني   أنام  كنت   : قالت  عائشةعن    [ 2880  ]احلديث: 

  فيها   ليس   يومئذ   والبيوت   بسطتهام،  قام   وإذا  رجل،   فقبضت  غمزين   سجد  فإذا  قبلته،

 .(6) مصابيح

  بني  كان إذا  يسرته فإنه  يصل  أحدكم قام  إذا : اهلل رسول  قال  [ 2881  ]احلديث: 

 .(7)الرحل آخرة  مثل  يديه 

  ولنا   بادية  يف    اهلل  رسول  زارنا   :قال  العباس  بن  الفضلعن    [ 2882  ]احلديث: 

 

 ( 381( الرتمذي )1)

 ( 512ومسلم ) (،382( البخاري )2)

 ( 512( ومسلم )512( البخاري )3)

 (512( مسلم )4)

 ( 512(، ومسلم )511( البخاري )5)

 ( 512(، ومسلم )513( البخاري )6)

 (510( مسلم )7)
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 .(1)يؤخرا ومل  يزجرا   فلم يديه،  بني ومها  العرص فصىل  ومحارة، كليبة

 .(2)خلفه  من  سرتة اإلمام سرتة : اهلل  رسول  قال  [ 2883  ]احلديث: 

  لكان   عليه،  ماذا  املصل   يدي  بني  املار  يعلم   لو  :  اهلل  رسول  قال   [ 2884  ]احلديث: 

 .(3) يديه  بني يمر   أن  من له  خريا   أربعني يقف  أن

  عىل   املطلب   عبد  بني  من   غالم   وأنا   جئت   :قال   عباس  ابنعن    [ 2885  ]احلديث: 

ويف  (4) بااله  فام   الصف   أمام  احلامر   فرتكنا   ونزلت،   فنزل   يصل،     اهلل   ورسول   محار،   ..

 .(5) ذلك باىل فام الصف،  بني فدخلتا  املطلب، عبد بني من جاريتان وجاءترواية: 

  عىل   العاص  أيب  بنت  وأمامة  الناس  يؤم    رأيته  قتادة:عن أيب    [ 2886 ]احلديث: 

 .(6) أعادها  السجود  من رفع  وإذا وضعها، ركع فإذا عاتقه، 

  حتى   فلريقد  يصل   وهو  أحدكم  نعس  إذا  :  اهلل  رسول  قال  [ 2887  ]احلديث: 

  فيسب  يستغفر   يذهب  لعله  يدري   ال  ناعس  وهو  صىل   إذا  أحدكم فإن    النوم،  عنه  يذهب

 .(7)نفسه

  ورأسه   يصل   احلارث  بن  اهلل  عبد   رأى  إنه   عباس:  ابنعن    [ 2888  ]احلديث: 

  إين   فقال:   ولرأيس؟  لك   ما  عباس:  البن  قال   انرصف   فلام  حيله،  فجعل   ورائه،   من معقوص

 .(8)مكتوف  وهو يصل  الذي  مثل هذا  مثل إنام  :يقول  اهلل رسول  سمعت

اهلل    [ 2889  ]احلديث:  رسول    قبل   به   فليبدأ  الغائط   أحدكم  أراد   إذا   : قال 

 

 . 2/65(، والنسائي 718( أبو داود )1)

 ( 465) 1/147( الطرباين يف األوسط 2)

(، والرتمذي  701)(، وأبو داود 507(، ومسلم )510( البخاري )3)

 ( 409)  160- 159/ 1، ومالك 66/ 2(، والنسائي( 336)

 ( 504(، ومسلم )76( البخاري )4)

 ( 716( أبو داود )5)

 ( 543(، ومسلم )516( البخاري )6)

 ( 786(، ومسلم )212( البخاري )7)

 .  216- 215/ 2(، والنسائي 647(، وأبو داود )492( مسلم )8)
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 .(1)الصالة

  يدافعه   هو  وال  الطعام،  بحْضة  صالة  ال   :قال رسول اهلل    [ 2890  ]احلديث: 

 .(2)األخبثان

  يغمض   فال   الصالة  يف  أحدكم  قام  إذا  :  اهلل  رسول  قال   [ 2891  ]احلديث: 

   .(3)عينيه

  ذلكفإن  أنفه،  عىل  وثوبه أحدكم يصلني  ال  :  اهلل  رسول  قال   [ 2892  ]احلديث: 

 . (4)الشيطان خطم

  يف   وجهه   عن   العرق  يمسح     النبي  كان  :قال  عباس  ابنعن    [ 2893  ]احلديث: 

  .(5)الصالة

 .(6)الصالة يف حليته   يمس  اهلل  رسول كان قال: احلسن عن   [ 2894  ]احلديث: 

  صدره ويف  يصل    اهلل رسول  رأيت : قال  أبيه عن مطرف عن   [ 2895  ]احلديث: 

 .(8)املرجل كأزيز  وجلوفه ويف رواية: .. (7) البكاء من  الرحى كأزيز  أزيز 

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

تسعة أشياء: السهو، واخلطأ،    أمتي: وضع عن  رسول اهلل  قال    [ 2896  ]احلديث: 

كرهوا عليه، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون، والطرية، واحلسد، والتفكر  أوالنسيان، وما  

 

 .111-110/ 2(، والنسائي  142(، والرتمذي )88( أبو داود )1)

 (  89(، وأبو داود )560( مسلم )2)

 (  10956) 11/34( الطرباين 3)

 ( 9354) 9/140( الطرباين يف األوسط 4)

 (  12122)  399- 11/398( الطرباين 5)

 (  2706)  96/ 5( أبو يعىل 6)

 ( 904( أبو داود )7)

 . 3/13( النسائي 8)
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 .(1) بشفة اإلنسانيف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق 

 .(2)إن اهلل كره ألمتي العبث يف الصالة  :قال رسول اهلل   [ 2897  ]احلديث: 

 .(3) ال تصل وأنت َتد شيئًا من األخبثني  :قال رسول اهلل   [ 2898  ]احلديث: 

هنى أن يغمض الرجل عينيه يف    رسول اهلل  أن    اإلمام عل عن    [ 2899  ]احلديث: 

 .(4)الصالة

سمع خلفه فرقعة، فرقع    رسول اهلل  ن  أعن اإلمام الصادق:   [ 2900  ]احلديث: 

 .(5) نه حظه من صالتهإ: أما  رسول اهلل أصابعه يف صالته، فلام انرصف قال رجل 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

القيء،  وال    ،ال يقطع الصالة الرعاف وال الدم قال اإلمام عل:   [ 2901 ]احلديث: 

 .(6)(يعني إذا كان إماماً )  فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه

االلتفات الفاحش يقطع الصالة، وينبغي ملن  قال اإلمام عل:    [ 2902  ]احلديث: 

 . (7) والتكبري قامةواإل األذانيفعل ذلك أن يبدأ بالصالة ب

ال يعبث الرجل يف صالته بلحيته، وال بام يشغله  قال اإلمام عل:    [ 2903  ]احلديث: 

 .(8)عن صالته، بادروا بعمل اخلري قبل أن تشغلوا عنه بغريه، ليكن كل كالمك

املسلم يديه يف صالته وهو قائم بني  قال اإلمام عل:    [ 2904  ]احلديث:  ال جيمع 

 . (9) يدي اهلل عّز وجّل يتشبه بأهل الكفر

 

 .  132/  36/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 822/ 258/  4( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 1333/  326/ 2( التهذيب:  3)

 . 1280/  314/ 2( التهذيب:  4)

 .  8/ 365/  3( الكايف:  5)

 . 1540/  404/ 1واالستبصار:  1331/  325/ 2( التهذيب:  6)

 . 622( اخلصال:  7)

 . 628و:  620( اخلصال:  8)

 .  622( اخلصال:  9)
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عل:    [ 2905  ]احلديث:  اإلمام  صالته  قال  يف  وهو  الدابة  أحدكم  أصاب  إذا 

 .(1) فليدفنها ويثقل عليها، أو يصريها يف ثوبه حتى ينرصف

عل:    [ 2906  ]احلديث:  لإلمام  أو  قيل  النار،  إىل  حيبو  الصبي  ويرى  يصل  رجل 

قال: فلينرصف وليحرز ما يتخوف ويبني عىل صالته ما   ،اليشءالشاة تدخل البيت لتفسد 

 .(2)مل يتكلم

عل:    [ 2907  ]احلديث:  اإلمام  الشيطان،  قال  من  اختالس  الصالة  يف  االلتفات 

التفت قال اهلل  فإذا    ىل العبد إذا قام يف الصالة، اهلل مقبل عفإن    فإياكم وااللتفات يف الصالة، 

 .(3) التفت الرابعة أعرض اهلل عنهفإذا  تبارك وتعاىل: يا بن آدم، عمن تلتفت، ثالثة، 

للمصل ثالث خصال: مالئكة حافني من قدميه  قال اإلمام عل:    [ 2908  ]احلديث: 

ينتثر عليه من رأسه إىل قدمه،   السامء، والرب  فإن   وملك عن يمينه وعن يساره، إىل أعنان 

! لو يعلم املصل من يناجي  ؟آدم  يا ابنالتفت قال الرب تبارك وتعاىل: إىل خري مني تلتفت  

 .(4)ما انفتل

عل:    [ 2909  ]احلديث:  اإلمام  إذا  قال  الوضوء،  وجب  القلب  النوم  خالط  إذا 

 .(5)تدعو عىل نفسكنك ال تدري لعلك أن إغلبتك عينك وأنت يف الصالة فاقطع ونم، ف

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

وضع الرجل إحدى يديه عىل األخرى يف  قال اإلمام السجاد:    [ 2910  ]احلديث: 

 .(6) الصالة عمل، وليس يف الصالة عمل

 

 .  622( اخلصال:  1)

 . 1375/  333/ 2( التهذيب:  2)

 .  70( قرب االسناد:  3)

 .  71/  50( املحاسن:  4)

 .  629( اخلصال:  5)

 .  288/  170( مسائل عل بن جعفر:  6)
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 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر   [ 2911  ]احلديث:  اإلمام  الطهور،  قال  مخسة:  من  إال  الصالة  تعاد  ال   :

السنة  و  .. والقبلة، والركوع، والسجودوالوقت،   تنقض  والتشهد سنة، فال  القراءة سنة، 

 .(1)الفريضة

: أكون يف الصالة فأجد غمزًا يف بطني أو أذى  قيل لإلمام الباقر  [ 2912 ]احلديث: 

فقال: انرصف ثم توضأ، وابن عىل ما مىض من صالتك ما مل تنقض الصالة    ؟أو رضباناً 

بمنزلة من تكلم يف الصالة    ت ناسيًا فال يشء عليك فإنام هو بالكالم متعمدًا، وإن تكلم

 .(2)نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة ، فقال:وإن قلب وجهه عن القبلة  قيل: ناسيًا، 

رجل دخل يف الصالة وهو متيمم فصىل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2913  ]احلديث: 

  التي مىض من صالته    خيرج ويتوضأ ثم يبني عىل ما   ، فقال:ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاً 

 .(3)صىل بالتيمم

الصالة،    الباقر عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء يفسئل اإلمام    [ 2914  ]احلديث: 

ينفتل فيغسل أنفه ويعود يف صالته، وإن تكّلم فليعد صالته، وليس    فقال:   ؟كيف يصنع

 .(4)عليه وضوء

الرجل يمّس أنفه يف الصالة فريى دمًا،  سئل اإلمام الباقر عن    [ 2915  ]احلديث: 

 .(5) فقال: إن كان يابسًا فلريم به وال بأس ؟كيف يصنع، أينرصف

فك وأنت تصل فوجدت  قال اإلمام الباقر: إن أدخلت يدك يف أن  [ 2916  ]احلديث: 

 

 .  597/  152/ 2( التهذيب:  1)

 .  1060/ 240/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  214/  58/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

الكايف  4) /  318و  1323/  323/  2، والتهذيب:  9/  365/  3  ¨( 

1302 . 

 .  5/ 364/  3( الكايف:  5)
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 .(1) دمًا سائاًل ليس برعاف ففته بيدك

الباقر  [ 2917  ]احلديث:  اإلمام  ال قال  البطن،    :  يف  وأز  رعاف  إال  الصالة  يقطع 

 .(2)فبادروا به ما استطعتم

 .(3)االلتفات يقطع الصالة إذا كان بكلهقال اإلمام الباقر:   [ 2918  ]احلديث: 

اإلمام    [ 2919  ]احلديث:  باإلقال  فعليك  الصالة  يف  قمت  إذا  عىل الباقر:  قبال 

 .(4)ب وال تتمطىاءوال تتث.. صالتك

ب ويتمطى يف الصالة: هو من  اءيف الرجل يتث  قال اإلمام الباقر   [ 2920 ]احلديث: 

 .(5)الشيطان وال يملكه

عليك باإلقبال عىل صالتك، وال تعبث فيها  قال اإلمام الباقر:    [ 2921 ]احلديث: 

 .(6) برأسك وال بلحيتكبيديك، وال 

اإلمام    [ 2922  ]احلديث:  الفريضة بكل  سئل  يتكلم يف صالة  الرجل،  الباقر عن 

 .(7) يشء يناجي به ربه: قال نعم

ال، وال    ، فقال: الرجل يلتفت يف الصالةسئل اإلمام الباقر عن    [ 2923  ]احلديث: 

 . (8)ينقض أصابعه

ذلك كله نقصان من    فإن  ال تفرقع أصابعك  :اإلمام الباقر قال    [ 2924  ]احلديث: 

 .(9)الصالة

 

 .  1539/ 403/ 1، واالستبصار: 1343/  327/ 2( التهذيب:  1)

 . 1347/  328/ 2( التهذيب:  2)

 . 1543/  405/ 1، واالستبصار: 780/  199/ 2( التهذيب:  3)

 .  1/ 299/  3( الكايف:  4)

 .  7/ 301/  3( الكايف:  5)

 .  1/ 299/  3( الكايف:  6)

 . 1337/  326/ 2( التهذيب:  7)

 .  12/ 366/  3( الكايف:  8)

 .  1/ 299/  3( الكايف:  9)
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الرجل يضع يده يف الصالة، وحكى اليمنى  قيل لإلمام الباقر:    [ 2925  ]احلديث: 

 .(1)فقال: ذلك التكفري، ال تفعل ؟عىل اليَّسى

، فإنام يفعل  )وضع اليمني عىل اليسار(  : ال تكفر قال اإلمام الباقر   [ 2926  ]احلديث: 

 .(2)ذلك املجوس

بن مسلم قال: دخلت عىل اإلمام الباقر وهو يف الصالة  عن حممد    [ 2927  ]احلديث: 

فسكت، فلام انرصف    ؟كيف أصبحت  :ت قلالسالم عليك، فقال: السالم عليك، ف  :تقلف

 .(3) نعم، مثل ما قيل له ، فقال: أيرد السالم وهو يف الصالة : تقل

فقال:    ؟الرجل يسلم عىل القوم يف الصالةسئل اإلمام الباقر عن    [ 2928  ]احلديث: 

وأرش   عليك،  السالم  تقول:  عليه،  فسلم  الصالة  يف  وأنت  مسلم  عليك  سلم  إذا 

 . (4) بأصبعك

وهو يف الصالة    قال اإلمام الباقر: سلم عامر عىل رسول اهلل    [ 2929 ]احلديث: 

 .(5)فرد عليه، ثم قال اإلمام الباقر: إن السالم اسم من أسامء اهلل عّز وجّل 

ال  [ 2930  ]احلديث:  اإلمام  فسلم  باقر:  قال  يصلون  والناس  املسجد  دخلت  إذا 

وهو    ين أفعله، وإن عامر بن يارس مر عىل رسول اهلل  إعليهم، وإذا سلم عليك فاردد، ف

 .(6) يصل فقال: السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته، فرد عليه السالم

الباقر:    [ 2931  ]احلديث:  لإلمام  واحليقيل  واألفعى  العقرب  يرى  وهو  رجل  ة 

 .(7)نعم، إن شاء فعل ، فقال: يصل، أيقتلها 
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الباقر عن    [ 2932  ]احلديث:  اإلمام  الدابة وهو يصل سئل  تؤذيه  فقال: الرجل   ،  

 .(1)يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها يف احلص

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

رجل وجد غمزًا يف بطنه أو أذى أو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2933  ]احلديث: 

فقال:    ، عرصًا من البول وهو يف صالة املكتوبة يف الركعة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة

إذا أصاب شيئًا من ذلك فال بأس بأن خيرج حلاجته تلك فيتوضأ ثم ينرصف إىل مصاله  

الذي كان يصل فيه فيبني عىل صالته من املوضع الذي خرج منه حلاجته ما مل ينقض الصالة  

نعم، كل ذلك واسع، إنام    ، فقال:وإن التفت يمينًا أو شامالً أو وىل عن القبلةقيل:  م،  بالكال

هو بمنزلة رجل سها فانرصف يف ركعة أو ركعتني أو ثالثة من املكتوبة، فإنام عليه أن يبني  

 .(2)عىل صالته

عن    [ 2934  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وقد  سئل  الصالة  يف  وهو  يرعف  الرجل 

فقال: إن كان املاء عن يمينه أو عن شامله أو عن خلفه فليغسله من غري    ؟ صالتهصىل بعض  

صالته، عىل  وليبن  يلتفت،  مثل  فإن    أن  والقيء  الصالة،  فليعد  يلتفت  حتى  املاء  جيد  مل 

 .(3)ذلك

الرجل يأخذه الرعاف يف الصالة فال  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2935  ]احلديث: 

 .(4)نعم قال:ف ؟يريد أن يستنشفه، أجيوز ذلك

  ، الرجل يصيبه الرعاف وهو يف الصالةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2936  ]احلديث: 

بني يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثّم    أوفقال: إن قدر عىل ماء عنده يمينًا وشامالً  
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يقدر عىل ماء حتى ينرصف بوجهه   مل  ما بقي من صالته، وإن  يتكّلم فقد قطع    أوليصّل 

 .(1)صالته

لو    فقال:  ؟الصادق عن الرعاف، أينقض الوضوءسئل اإلمام    [ 2937  ]احلديث: 

أن رجاًل رعف يف صالته وكان عنده ماء أو من يشري إليه بامء فتناوله فقال برأسه فغسله  

 .(2)فليبن عىل صالته وال يقطعها 

إذا التفت يف صالة مكتوبة من غري فراغ  قال اإلمام الصادق:    [ 2938  ]احلديث: 

 .(3)ة إذا كان االلتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فال تعدفأعد الصال

  ؟الصادق عن االلتفات يف الصالة، أيقطع الصالةسئل اإلمام    [ 2939  ]احلديث: 

 .(4)أن يفعل أحبوما  ،فقال: ال 

: إن تكلمت أو رصفت وجهك عن القبلة  قال اإلمام الصادق  [ 2940  ]احلديث: 

 .(5) فأعد الصالة

، كلب وال محار وال  يشءال يقطع الصالة    اإلمام الصادققال    [ 2941  ]احلديث: 

 .(6) فقد استرتت  األرض كان بني يديك قدر ذراع رافع من  فإن    ولكن استرتوا بيشء،   ، امرأة

عن    [ 2942  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  املفروضة  سئل  الصالة  يف  يتباكى  الرجل 

 .(7) فقال: قرة عني واهلل، إذا كان ذلك فاذكرين عنده  ؟حتى يبكي

اإلمام    [ 2943  ]احلديث:  الصالةسئل  أيقطع  الصالة،  يف  البكاء  عن    ؟ الصادق 

فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل األعامل يف الصالة، وإن كان ذكر ميتًا له  

 

، واالستبصار: 783/  200/  2والتهذيب:    2/  3/364( الكايف:    1)
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 .(1)فصالته فاسدة

فقال: بخ، بخ   ؟أيتباكى الرجل يف الصالةقيل لإلمام الصادق:   [ 2944  ]احلديث: 

 .(2)ولو مثل رأس الذباب

  فقال:   ؟الضحك، هل يقطع الصالةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2945  ]احلديث: 

 .(3)أما التبسم فال يقطع الصالة، وأما القهقهة فهي تقطع الصالة

إن التبسم يف الصالة ال ينقض الصالة وال  قال اإلمام الصادق:   [ 2946  ]احلديث: 

 .(4)ينقض الوضوء إنام يقطع الضحك الذي فيه القهقهة

قال اإلمام الصادق: ال يقطع التبسم الصالة وتقطعها القهقهة،   [ 2947  ]احلديث: 

 . (5) وال تنقض الوضوء

: ال صالة حلاقن وال حلاقنة، وهو بمنزلة من  قال اإلمام الصادق  [ 2948  ]احلديث: 

 .(6)هو يف ثوبه

الصادق:    [ 2949  ]احلديث:  اإلمام  حلازق،  قال  حلاقب وال  حلاقن وال  ال صالة 

 .(7)احلاقب الذي به الغائط، واحلازق الذي قد ضغطه اخلففاحلاقن الذي به البول، و

الرجل يريد احلاجة وهو يف الصالة،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2950  ]احلديث: 

 .(8) برأسه ويشري بيده، واملرأة إذا أرادت احلاجة تصفق ئ يوم :فقال

فقال: نعم، قد    ؟الرجل يف الصالة  ئ أيومقيل لإلمام الصادق:    [ 2951  ]احلديث: 
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 .(1)يف مسجد من مساجد األنصار بمحجن، كان معه رسول اهلل أومأ 

الصادق عن    [ 2952  ]احلديث:  اإلمام  بالباب وهو يف  سئل  يسمع صوتًا  الرجل 

فقال:   ؟نظر من هويأتيه فيشري إليه بيده ليعلمه من بالباب لي سمع أهله لي الصالة فيتنحنح ل

 .(2)ال بأس به

عن    [ 2953  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  الصالة  سئل  يف  يكونان  واملرأة  الرجل 

نعم ويومئان إىل ما يريدان، واملرأة إذا    ، فقال:فرييدان شيئًا، أجيوز هلام أن يقوال: سبحان اهلل

 .(3)أرادت شيئًا رضبت عىل فخذها وهي يف الصالة

الصادق:    [ 2954  ]احلديث:  لإلمام  فأقوم  قيل  السمسم  فيها  أطحن  رحى  إن ِل 

الغالمأُ ف أن  احلائط ألوقظه  صل، وأعلم  أنت يف طاعة ربك    ؟نائم فأرضب  نعم،  فقال: 

 .(4) تطلب رزقك، ال بأس

: إذا قمت يف الصالة فال تعبث بلحيتك وال  قال اإلمام الصادق  [ 2955  ]احلديث: 

 .(5)برأسك، وال تعبث باحلص وأنت تصل، إال أن تسوي حيث تسجد فال بأس

عبث الرجل    فقال:  ؟يشء يقطع الصالة  أيام الصادق:  قيل لإلم  [ 2956  ]احلديث: 

 .(6)بلحيته

رسول اهلل  كل ما ذكرت اهلل عّز وجّل به و  :قال اإلمام الصادق  [ 2957  ]احلديث: 

 (7) فهو من الصالة. 

كلمت اهلل به يف صالة الفريضة فال    : كل ما اإلمام الصادققال    [ 2958  ]احلديث: 
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 .(1) بأس

الصادق عن    [ 2959  ]احلديث:  اإلمام  الصالةسئل  يف  يسلم عليه وهو  ،  الرجل 

كان قائاًم يصل فمر   رسول اهلل فإن  يرد: سالم عليكم وال يقل: وعليكم السالم،   فقال:

 .(2) هكذا رسول اهلل به عامر بن يارس فسلم عليه عامر فرد عليه 

الصادق  [ 2960  ]احلديث:  الرجل وأنت  قال اإلمام  إذا سلم عليك  ترد  :  تصل، 

 .(3)عليه خفيًا كام قال

الصادق عن    [ 2961  ]احلديث:  اإلمام  املصل سئل  إذا سلم    ؟السالم عىل  فقال: 

ترفع   وال  نفسك،  وبني  بينك  فيام  عليه  فرد  الصالة  يف  وأنت  املسلمني  من  رجل  عليك 

 .(4)صوتك

كنت أسمع أيب يقول إذا دخلت املسجد  قال اإلمام الصادق:    [ 2962  ]احلديث: 

، ثم أقبل عىل صالتك،  رسول اهلل  احلرام والقوم يصلون فال تسلم عليهم وسلم عىل  

 .(5)وإذا دخلت عىل قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم

: إذا عطس الرجل يف الصالة فليقل: احلمد  قال اإلمام الصادق [ 2963 ]احلديث: 

 . (6)هلل

اإلمام  [ 2964  ]احلديث:  احلية    سئل  الصالة فريى  يكون يف  الرجل  الصادق عن 

 .(7) نعم ، فقال:والعقرب، يقتلهام إن أذياه

الصادق:    [ 2965  ]احلديث:  لإلمام  وقيل  أبيت  الوتر  أإين  يف  فأكون  الصوم  ريد 
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صبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني  أفأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأرشب، وأكره أن  

 .(1)تسعى إليها وترشب منها حاجتك، وتعود يف الدعاء ، فقال: وبينها خطوتان أو ثالثة

: البأس أن ُتمل املرأة صبيها وهي تصل،  قال اإلمام الصادق  [ 2966  ]احلديث: 

 .(2)وهي تتشهدوترضعه 

: إن تكلمت أو رصفت وجهك عن القبلة  قال اإلمام الصادق  [ 2967  ]احلديث: 

 .(3) فأعد الصالة

عن    [ 2968  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  فسها  سئل  يصل  وهو  رجل  دعاه  رجل 

 .(4) يميض عىل صالته فقال:  ؟فأجابه بحاجته، كيف يصنع

ال    ، فقال: الرجل حيتك وهو يف الصالةسئل اإلمام الصادق عن    [ 2969  ]احلديث: 

 .(5) بأس

يقال يف افتتاح الصالة تعاىل عرشك، وال  قال اإلمام الصادق:    [ 2970  ]احلديث: 

يقال: تعاىل جدك، وال يقال يف التشهد األول: السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، ألن  

 . (6) فقد سلمت ُتليل الصالة هو التسليم، وإذا قلت هذا

الرجل، خيطو أمامه يف الصالة خطوتني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2971  ]احلديث: 

 .(7)نعم، ال بأس ، فقال:أو ثالثاً 

قال: ال بأس، هو  فعد اآلي بعقد اليد،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 2972  ]احلديث: 

 .(8)أحص للقرآن
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كثرت، فقال: ال يشء  الصادق عن الوسوسة وإن  سئل اإلمام    [ 2973  ]احلديث: 

 .(1)فيها، تقول: ال إله إال اهلل

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الكاظم عن    [ 2974  ]احلديث:  أو العرص فأحدث  سئل اإلمام  الظهر  رجل صىل 

حممدًا رسول    إن كان قال: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن   ، فقال: حني جلس يف الرابعة

 .(2)فال يعد، وإن كان مل يتشهد قبل أن حيدث فليعد اهلل 

رجل وجد رحيًا يف بطنه فوضع يده عىل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2975  ]احلديث: 

أنفه وخرج من املسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إىل املسجد فصىل فلم يتوضأ،  

 .(3) ال جيزيه حتى يتوضأ، وال يعتد بيشء مما صىل  ، فقال:هل جيزيه ذلك 

الرجل يكون به الثالول أو اجلرح، هل  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2976 ]احلديث: 

،  يصلح له أن يقطع الثالول وهو يف صالته، أو ينتف بعض حلمه من ذلك اجلرح ويطرحه

 .(4) إن مل يتخوف أن يسيل الدم فال بأس، وإن ختوف أن يسيل الدم فال يفعله فقال:

عن      [ 2977  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  رجل  كان  الرجل  سئل  فرماه  صالته  يف 

فشجه فسال الدم فانرصف فغسله ومل يتكلم حتى رجع إىل املسجد، هل يعتد بام صىل أو  

 .(5) بيشء مما صىل  يستقبل الصالة، وال يعتد  فقال: ؟يستقبل الصالة

رجل كان يف صالته فرماه رجل فشجه  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2978  ]احلديث: 

 .(6)فقال: ال ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصالة ؟فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه
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رجل رعف وهو يف صالته وخلفه ماء،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2979  ]احلديث: 

ينكص عىل عقبيه   له أن  الدمهل جيوز  فيغسل  املاء  يتناول  فقال: حتى  يلتفت فال    ،  مل  إذا 

 .(1) بأس

الرجل يكون يف صالته فيظن أن ثوبه  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2980  ]احلديث: 

إن كان يف مقدم ثوبه    فقال:   ؟قد انخرق أو أصابه يشء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه 

 .(2) أو جانبيه فال بأس، وإن كان يف مؤخره فال يلتفت، فإنه ال يصلح

الرجل، هل يصلح له أن يغمض عينيه  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2981  ]احلديث: 

 .(3)ال بأس  فقال: ؟يف الصالة متعمداً 

عن    [ 2982  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  وهو  سئل  بطنه  يف  الغمز  يصيبه  الرجل 

فقال: إن احتمل الصرب ومل خيف    ؟يستطيع أن يصرب عليه، أيصل عىل تلك احلال أو ال يصل 

 .(4)إعجاالً عن الصالة فليصل وليصرب

إن الرجل إذا كان يف الصالة فدعاه الوالد  قال اإلمام الكاظم:    [ 2983  ]احلديث: 

 .(5)دعته الوالدة فليقل: لبيكفإذا  فليسبح،

الرجل يكون يف صالته وإىل جانبه رجل  لكاظم عن  سئل اإلمام ا  [ 2984  ]احلديث: 

يقطع ذلك   الرجل، هل  ليستيقظ  يوقظه فيسبح ويرفع صوته ال يريد إال  راقد، فرييد أن 

 .(6)ال يقطع ذلك صالته، وال يشء عليه فقال: ؟وما عليه ؟صالته

الرجل يكون يف صالته فريمي الكلب  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2985 ]احلديث: 

 

 .  96( قرب اإلسناد:  1)

 . 1374/  333/ 2( التهذيب:  2)

 .  92( قرب اإلسناد:  3)

 .  1062/ 240/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 1452/  350/ 2( التهذيب:  5)

 .  92( قرب اإلسناد:  6)



571 

 

 .(1) ليس عليه يشء، وال يقطع ذلك صالته : قال  ؟باحلجر، ما عليهوغريه 

الرجل يكون يف الصالة فيسمع الكالم  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2986  ]احلديث: 

 .(2)هو نقص وليس عليه يشء :قال  ؟أو غريه فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك

التشهد والقنوت، هل  الرجل خيطئ يف  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2987  ]احلديث: 

ال بأس أن يردد وينصت    فقال: وينصت ساعة ويتذكر،    يصلح له أن يردده حتى يتذكر، 

 .(3)ساعة حتى يتذكر وليس يف القنوت سهو وال يف التشهد

يف قراءته، هل يصلح له    ئالرجل خيطسئل اإلمام الكاظم عن    [ 2988  ]احلديث: 

 .(4) ال بأس فقال: ؟أن ينصت ساعة ويتذكر

الكاظم عن    [ 2989  ]احلديث:  الرجل يكون يف الصالة فيسلم عليه  سئل اإلمام 

 .(5)نعم، يقول: السالم عليك، فيشري إليه بإصبعه فقال:  ؟الرجل، هل يصلح له أن يرد

ة الفريضة وولدها  املرأة تكون يف صالسئل اإلمام الكاظم عن    [ 2990  ]احلديث: 

وتسكته   حجرها  يف  فتقعده  تتناوله  أن  هلا  يصلح  هل  قاعدة،  وهي  فيبكي،  جنبها  إىل 

 .(6)ال بأس فقال:  ؟ وترضعه

املرأة تكون يف صالهتا قائمة يبكي ابنها سئل اإلمام الكاظم عن   [ 2991  ]احلديث: 

 .(7)ال ُتمله وهي قائمة فقال: ؟ إىل جنبها، هل يصلح هلا أن تتناوله فتحمله وهي قائمة

الكاظم عن    [ 2992  ]احلديث:  اإلمام  الزوال،  سئل  يف وقت صالة  وهو  الرجل 

 .(8)ال بأس فقال: ؟أيقطعه بكالم

 

 . 573/ 243، ومسائل عل بن جعفر: 94( قرب اإلسناد:  1)

 . 274/ 167جعفر: ، ومسائل عل بن 93( قرب اإلسناد:  2)

 . 258/ 163، ومسائل عل بن جعفر: 94( قرب اإلسناد:  3)

 .  94( قرب اإلسناد:  4)

 .  96( قر ب اإلسناد:  5)

 . 101( قرب اإلسناد:  6)

 .  267/  165( مسائل عل بن جعفر:  7)

 .  91( قرب االسناد:  8)
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عن    [ 2993  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  يف  سئل  وهو  أسنانه  بعض  حيّرك  الرجل 

 .(1) إن كان ال يدميه فلينزعه، وإن كان يدميه فلينرصف فقال:  ؟الصالة، هل ينزعه

الرجل، هل يصلح أن يرفع طرفه إىل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2994  ]احلديث: 

 . (2)ال بأس  فقال: ؟السامء وهو يف صالته

الرجل يكون راكعًا أو ساجدًا فيحكه  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2995  ]احلديث: 

ال    فقال:  ؟بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه

 .(3)بأس إذا شق عليه أن حيكه، والصرب إىل أن يفرغ أفضل

الرجل، هل يصلح له أن يمسح بعض  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2996  ]احلديث: 

يف  وهو  بثوبه  فيه  داخل  أو  فال    فقال:  ؟الصالة  أسنانه  طعمه  جيد  أو  يؤذيه  يشء  كان  إن 

 .(4) بأس

نه أو شيئًا من جسده،  الرجل يشتكي بطسئل اإلمام الكاظم عن    [ 2997  ]احلديث: 

 .(5) ال بأس فقال: ؟هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه يف الصالة

الرجل، هل يصلح أن يستدخل الدواء  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 2998  ]احلديث: 

 .(6) ال ينقض الوضوء، وال يصل حتى يطرحه  فقال:  ؟أينقض الوضوء  ؟ثم يصل وهو معه

الرجل، يقرض أظافريه أو حليته وهو  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 2999  ]احلديث: 

إن كان ناسيًا فال بأس، وإن كان متعمدًا   فقال:  ؟وما عليه إن فعل ذلك متعمداً   ،يف صالته 

 .(7)فال يصلح له

 

 . 775/ 164/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  315/  175( مسائل عل بن جعفر:  2)

 .  88( قرب اإلسناد:  3)

 .  88( قرب اإلسناد:  4)

 .  88( قرب اإلسناد:  5)

 . 7/  36/  3( الكايف:  6)

 .  88( قرب اإلسناد:  7)
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الرجل يقرض حليته ويعض عليها وهو  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3000  ]احلديث: 

عليه ما  الصالة،  ال    فقال:  ؟يف  ولكن  عليه،  يشء  فال  فعل  وإن  يفعل،  فال  الولع  ذلك 

 .(1) يتعوده

الرجل، هل يصلح له أن ينظر إىل نقش  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3001  ]احلديث: 

ذلك    فقال:   ؟ املصحف، أو يف كتاب يف القبلةيف الصالة كأنه يريد قراءته، أو يف    خامته وهو 

 .(2) نقص يف الصالة، وليس يقطعها 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

قطع ذلك  يالرجل يلتفت يف صالته، هل  سئل اإلمام الرضا عن    [ 3002  ]احلديث: 

قال: إذا كانت الفريضة والتفت إىل خلفه فقد قطع صالته، فيعيد ما صىل وال يعتد    ؟صالته

 .(3)نافلة ال يقطع ذلك صالته ولكن ال يعود به، وإن كانت

 

 .  88( قرب اإلسناد:  1)

 .  89( قرب اإلسناد:  2)

 . 2/  53( مستطرفات الَّسائر:   3)
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   رابع الفصل ال 

 رشوط الصالة وأحكامها 

  هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من األحاديث الواردة حول   يف مجعنا  

بعض   إىل  أو  إليه،  اإلشارة  الكريم  القرآن  يف  ورد  مما  وكلها  وأحكامها،  الصالة  رشوط 

 أحكامه، أو أصوهلا، والتي وضحتها السنة خري توضيح. 

وقد اعتمدنا يف مجعنا وانتقائنا لألحاديث ما ورد يف اآليات املرتبطة بالطهارة من  

 اهللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد  َما ُيِريدُ   ﴿كون احلرج مرفوعا فيها، كام قال تعاىل: 

َرُكْم   [ 6]املائدة:  ﴾ لُِيَطهِّ

يمثل مرتبة معينة من   نر أي تعارض بني األحاديث، ذلك أن كال منها  مل  ولذلك 

عدم   هو  األرجح  كان  فلذلك  حال؛  دون  حال  أو  قوم،  دون  لقوم  تصلح  قد  األحكام، 

ح بعضه، وإنام بقبوله مجيعا، ثم ترك اخليار ملن شاء أن يأخذ بام  الرتجيح بني ما ورد بطر

 شاء، فذلك من مقتضيات رفع احلرج، ويمكن تقسيم ما مجعناه هنا إىل أربعة أقسام: 

ـ ما ورد حول أحكام الطهارة بنوعيها احلدث واخلبث، وفيه مخسة مباحث،   أوال 

 تتناول كل ما يتعلق بالطهارة من أحكام. 

 ورد حول استقبال القبلة.   ثانيا ـ ما 

 رابعا ـ ما ورد حول مكان الصالة

 رابعا ـ ما ورد حول لباس املصل 
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 املطهرات وأحكامها أوال ـ ما ورد حول 

نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة باملطهرات  

إليه ويشري  واخلبث،  احلدث  من  للتطهري  استعامهلا  يمكن  قوله  التي  الكريم  القرآن  من  ا 

َوُيْذِهَب  ﴿تعاىل:   بِِه  َرُكْم  لُِيَطهِّ َماًء   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُل  َوُينَزِّ ِمنُْه  َأَمنًَة  النهَعاَس  يُكُم  ُيَغشِّ إِْذ 

يَْطاِن   وهي تعترب املاء وسيلة للطهارة.، [ 11]األنفال:   ﴾َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ

َياَح ُبرْشً ﴿ومثله قوله تعاىل:     َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّ
ِ
اَمء ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَتِِه  َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

 فوصف املاء بالطهورية يشري إىل أنه طاهر يف نفسه مطهر لغريه. ، [ 48]الفرقان:  ﴾ َماًء َطُهوًرا

بناء عىل هذا أوردنا هنا ما ورد يف السنة املطهرة الواردة يف مصادر السنة والشيعة  

املرتبطة باملاء الذي يصلح اعتباره مطهرا، سواء للحدث أو اخلبث، ومثله  حول األحكام  

ألن   املعنى،  معقولة  هي  والتي  لوحدها،  اخلبث  بطهارة  ختتص  التي  األخرى  الوسائل 

الغرض منها هو إزالة عني النجاسة، ال طهارة احلدث التي يغلب عليها اجلانب التعبدي،  

 والتي يقترص أداؤها عىل املاء وحده. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

فقال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من    جاء رجل إىل النبي   [ 3003  ]احلديث: 

 . (1)هو الطهور ماؤه احلل ميتته:  املاء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال

فيها حلوم  قيل: يا رسول اهلل، إنه يستقى لك من بئر بضاعة، يلقى    [ 3004  ]احلديث: 

 .(2)إن املاء طهور ال ينجسه يشء: فقال ، الكالب وعذر الناس

 

، وابن  176، 50/ 1(، والنسائي: 69(، والرتمذي )83( أبو داود )1)

 ( 3246ماجة )

 . 174/ 1(، والنسائي: 66(، والرتمذي )67( أبو دواد )2)
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ال يبولن أحدكم يف املاء الذي ال جيري، ثم  :  قال رسول اهلل    [ 3005 ]احلديث: 

 .(2) يف املاء الدائم، ثم يتوضأ منه :، ويف رواية (1) يغتسل فيه

فأيت بوضوء  باهلاجرة،    عن أيب جحيفة قال: خرج علينا النبي    [ 3006  ]احلديث: 

فتوضأ، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه متسح به، ومن مل يصب منه  

 .(3)أخذ من بلل يد صاحبه

اهلل    [ 3007  ]احلديث:  رسول  املاء  :  قال  ينجس  أو    يشء ال  رحيه  غري  ما  إال 

 . (5) إال ما غلب عىل رحيه وطعمه ولونه: ، ويف رواية(4)طعمه

ليك أم من  إمن جر جديد خممر أحب    أيا رسول اهلل أنتوضقيل:    [ 3008  ]احلديث:   

 .(6)ال بل من املطاهر، إن دين اهلل يَّس احلنيفية السمحاء ، فقال:املطاهر

املطاهر، فيؤتى باملاء فيرشبه، يرجو بركة    إىل يبعث      النبيكان    [ 3009  ]احلديث: 

 .(7) املسلمني أيدي

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 األحاديث النبوية: ما ورد يف  

 .(8) املاء يطهر وال يطهر: قال رسول اهلل   [ 3010  ]احلديث: 

 .(9)هو الطهور ماؤه، احلّل ميتته:  البحريف ماء    رسول اهلل    قال  [ 3011  ]احلديث: 

زبيبًا، أو مترًا يف مطهرة    كنّا ننتقع لرسول اهلل  :  قال اإلمام عل   [ 3012  ]احلديث: 

 

 (. 95( ) 282(، ومسلم )239( البخاري )1)

 . 1/49(، والنسائي: 68( الرتمذي )2)

 (. 503)(، ومسلم 376( البخاري )3)

)الكبري(  4) يف  الطرباين  و)األوسط(  7503)  104/ 8(   ،)1/226  

(744 ) 

 ( 521( ابن ماجة )5)

 ( 794)  242/ 1( الطرباين يف )األوسط(  6)

 ( 794)  242/ 1( الطرباين يف )األوسط(  7)

   1/  3( الكايف:  8)

  111ص:  1( دعائم االسالم ج:   9)
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 .(1)تغري أمر به فهرقفإذا  كان اليوم واليومني رشبه فإذا  يف املاء لنحليه له،

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 .(2)من مل يطهره البحر فال طهور له: قال اإلمام عل   [ 3013  ]احلديث: 

والدم يتوضأ  املاء اجلاري يمر باجِلَيف والعذرة  :  قال اإلمام عل  [ 3014 ]احلديث: 

 .(3) منه ويرشب منه ما مل يتغري أوصافه، طعمه ولونه ورحيه

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

عىل احللو، فإن مل َتده فأفطر عىل املاء،    أفطر :  اإلمام الباقرقال    [ 3015  ]احلديث: 

 .(4)فإن املاء طهور

جرذ،  رة، أو  أراوية من ماء سقطت فيها فسئل اإلمام الباقر عن  [ 3016  ]احلديث: 

، وصبها، وإن كان  تتوضأقال: إذا تفسخ فيها فال ترشب من مائها، وال  ف  ، أو صعوة ميتة

متفسخ فارشب منه، وتوضأ، واطرح امليتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك اجلرة، وحب    غري

 .(5) املاء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية املاء

 .(6)به إذا كانت له مادةماء احلامم ال بأس : اإلمام الباقرقال   [ 3017  ]احلديث: 

ادخله بإزار، وال تغتسل  :  سئل اإلمام الباقر عن ماء احلامم؟ فقال   [ 3018  ]احلديث: 

 .(7) أهله فال يدرى فيهم جنب أم ال خر، إال أن يكون فيهم جنب، أو يكثر آمن ماء 

سئل اإلمام الباقر عن الرجال يقومون عىل احلوض يف احلامم، ال    [ 3019  ]احلديث: 

تغتسل    تغتسل منه، وال   ، فقال:أعرف اليهودي من النرصاين، وال اجلنب من غري اجلنب 

 

  444ح:   128ص:  2( دعائم االسالم ج:   1)

   111ص:  1( دعائم االسالم ج:   2)

   111ص:  1( دعائم االسالم ج:   3)

   51( املقنعه:  4)

   412/ 1( التهذيب:  5)

   378/ 1( التهذيب:  6)

   379/ 1( التهذيب:  7)
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 .(1) من ماء آخر فإنه طهور

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

املاء  إن اهلل جعل الرتاب طهورا كام جعل  :  اإلمام الصادق قال    [ 3020  ]احلديث: 

 .(2)طهورا

 .(3) كل ماء طاهر إال ما علمت أنه قذر: اإلمام الصادققال   [ 3021  ]احلديث: 

إذا أصاب أحدهم قطرة    إرسائيل كان بنو  :  قال اإلمام الصادق  [ 3022  ]احلديث: 

واألرض،   السامء  بني  ما  بأوسع  عليكم  اهلل  وسع  وقد  باملقاريض،  حلومهم  قرضوا  بول 

 .(4)كيف تكونون وجعل لكم املاء طهورا، فانظروا

كلام غلب املاء عىل ريح اجليفة فتوضأ من  :  اإلمام الصادققال    [ 3023  ]احلديث: 

 .(5) منه وال ترشب  تتوضأاملاء، وتغري الطعم، فال   تغرّي فإذا   املاء وارشب،

يتوضأ منه، إال أن َتد ماء  :  عن املاء اآلجن  اإلمام الصادققال    [ 3024  ]احلديث: 

 .(6)غريه فتنزه منه

إن  :  عن املاء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال  اإلمام الصادق سئل    [ 3025  ]احلديث: 

فال   املاء  املاء    تتوضأتغري  يف  سال  إذا  الدم  وكذلك  منه،  فتوضأ  أبواهلا  تغريه  مل  وإن  منه، 

 .(7)وأشباهه

الصادق   [ 3026  ]احلديث:  اإلمام  امليتة    قال  فيه  نقيع  الرجل وهو  به  يمر  املاء  يف 

رحيه    منه، وإن مل يتغري  تتوضأرحيه أو طعمه فال ترشب وال    ان املاء قد تغريإن ك:  واجليفة 

 

   378/ 1( التهذيب:  1)

   60/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

   1/ 6الفقيه: ( من ال حيْضه  3)

   356/ 1( التهذيب:  4)

   216/ 1( التهذيب:  5)

   217/ 1( التهذيب:  6)
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 .(1)وطعمه فارشب وتوضأ

إن كان  :  سئل اإلمام الصادق عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال   [ 3027  ]احلديث: 

 .(2) املاء قاهرا وال توجد منه الريح فتوضأ

عن رجل جيد يف إنائه فارة، وقد توضأ من    اإلمام الصادق سئل   [ 3028 ]احلديث: 

إن كان  :  ذلك اإلناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال 

يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما رآها يف اإلناء،    رآها يف اإلناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو

يعيد الوضوء والصالة، وإن كان إنام فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك املاء و

رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فال يمس من ذلك املاء شيئا، ليس عليه يشء ألنه ال يعلم  

 . (3)رآها  التيلعله أن يكون إنام سقطت فيه تلك الساعة  .. متى سقطت فيه

قال: هو بمنزلة  فسئل اإلمام الصادق: ما تقول يف ماء احلامم؟    [ 3029  ]احلديث: 

 .(4)اء اجلاريامل

: أخربين عن ماء احلامم، يغتسل منه اجلنب،  قيل لإلمام الصادق  [ 3030  ]احلديث: 

والصبي، واليهودي، والنرصاين، واملجويس؟ فقال: إن ماء احلامم كامء النهر، يطهر بعضه  

 .(5) بعضاً 

الصادقسئل    [ 3031  ]احلديث:  يف    اإلمام  وقع  ماء،  فيهام  إناءان  معه  رجل  عن 

 .(6) ُّيريقهام مجيعا ويتيمم  ، فقال:أحدمها قذر ال يدري أُّيام هو، وليس يقدر عىل ماء غريه

يف الرجل اجلنب يسهو فيغمس يده يف اإلناء    اإلمام الصادققال    [ 3032  ]احلديث: 

 

   40/ 1( التهذيب:  1)
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 .(1)ال بأس إذا مل يكن أصاب يده يشء: قبل أن يغسلها 

إذا أدخلت يدك يف اإلناء قبل أن تغسلها  :  اإلمام الصادققال    [ 3033  ]احلديث: 

فال بأس، إال أن يكون أصاهبا قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك يف املاء وفيها يشء من  

 .(2) ذلك فأهرق ذلك املاء

املاء القليل يف    إىلعن الرجل اجلنب ينتهي    اإلمام الصادقسئل    [ 3034  ]احلديث: 

يضع يده، ثم  :  يريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان، فقال الطريق، و 

يِن ِمْن َحَرٍج    ﴿: عز وجل ، هذا مما قال اهلل  (3) يتوضأ، ثم يغتسل   ﴾ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

 .(4) [ 78]احلج: 

ن كان  إ:  عن ماء رشبت منه دجاجة؟ فقال اإلمام الصادقسئل  [ 3035  ]احلديث: 

 . (5)منه، ومل ترشب، وإن مل يعلم يف منقارها قذر توّضأ منه وارشب  تتوضأيف منقارها قذر مل  

عن اجلرة، تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها    اإلمام الصادقسئل    [ 3036  ]احلديث: 

 .(6)ال  ، فقال:أوقية من دم، أرشب منه وأتوضأ

عن اجلنب حيمل الركوة أو التور، فيدخل    اإلمام الصادقسئل    [ 3037 ]احلديث: 

فليغتسل منه، هذا مما    إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان مل يصبها قذر :  أصبعه فيه، فقال

يِن ِمْن َحَرٍج  ﴿ قال اهلل تعاىل:   . (7)[ 78]احلج:  ﴾ َوَما َجَعَل َعَليُْكْم يِف الدِّ

الكلب إال أن يكون  الصادقاإلمام  قال    [ 3038  ]احلديث:  : ال ترشب من سؤر 

 

   3/ 11/  3( الكايف:  1)

   .1/ 11/  3( الكايف:  2)

( املراد بالقذر الوسخ ال النجاسة، أو املراد باملاء القليل ما بلغ الكر   3)

 من غري زيادة، فإنه قليل يف العرف.  

  4/2/  3( الكايف:  4)

   18/ 15/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

  5  6/ 23/ 1واالستبصار: ، 1320/ 418/ 1( التهذيب:  6)

   20/46/  1، واالستبصار: 103/ 308/ 1( التهذيب:  7)
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 .(1)حوضا كبريا يستقى منه

إن سقط يف البئر دابة صغرية، أو نزل فيها  :  اإلمام الصادققال    [ 3039  ]احلديث: 

 .(2) جنب، نزح منها سبع دالء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها مخر، نزح املاء كله

الدم  :  قال اإلمام الصادق يف بئر قطرت فيها قطرة دم، أو مخر   [ 3040  ]احلديث: 

ذلك كله واحد، ينزح منه عرشون دلوا، فإن غلب الريح    يفواخلمر وامليت وحلم اخلنزير  

 .(3)نزحت حتى تطيب

الصادققال    [ 3041  ]احلديث:  فيها    اإلمام  أو يصب  الصبي،  فيها  يبول  البئر  يف 

 .(4)بول، أو مخر: ينزح املاء كله

سئل اإلمام الصادق عن بئر يتوضأ منها، جيري البول قريبا منها،    [ 3042  ]احلديث: 

إن كانت البئر يف أعىل الوادي، والوادي جيري فيه البول من ُتتها، فكان :  فقال  ، أينجسها 

  .. أربعة أذرع، مل ينجس ذلك يشء، وإن كان أقل من ذلك نجسها   وأثالثة أذرع،    بينهام قدر

يف  البئر  كانت  مل    وإن  أذرع،  تسعة  وبينه  البئر  بني  عليها، وكان  املاء  ويمر  الوادي،  أسفل 

ينجسها، وما كان أقل من ذلك فال يتوضأ منه، قيل: فإن كان جمرى البول بلصقها، وكان  

ما مل يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه ال    ، فقال: األرض ال يثبت عىل  

يبلغ البئر، وليس عىل البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنام ذلك    ، وال قعر له، حتىاألرضيثقب  

 .(5)إذا استنقع كله

مر اجلنب باملاء وفيه اجليفة أو امليتة، فإن    إذا:  اإلمام الصادققال    [ 3043  ]احلديث: 

 

   650/ 226/ 1( التهذيب:  1)
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 .(1)كان قد تغري لذلك طعمه أو رحيه أو لونه فال يرشب منه وال يتوضأ وال يتطهر منه

: كل يشء من الطري يتوضأ مما يرشب منه،  اإلمام الصادققال    [ 3044  ]احلديث: 

 .(2) منه وال ترشب  تتوضأن رأيت يف منقاره دما فال إإال أن ترى يف منقاره دما، ف

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

سئل اإلمام الكاظم عن الدجاجة واحلاممة وأشباههام تطأ العذرة    [ 3045  ]احلديث: 

 .(3)ال، إال أن يكون املاء كثريا قدر كر من ماء: قال  ،ةثم تدخل يف املاء يتوّضأ منه للصال

الكاظم عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية  اإلمام  سئل    [ 3046  ]احلديث: 

 .(4)يصلح ال  ، فقال:بول، هل يصلح رشبه أو الوضوء منه 

سئل اإلمام الكاظم عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر،    [ 3047 ]احلديث: 

 .(5)ينزح منها ثالثون دلوا ، فقال: أو بول، أو مخر 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

 .(6) ماء البئر واسع ال يفسده يشء إال أن يتغري:  اإلمام الرضا قال    [ 3048  ]احلديث: 

قرب وال بعد، بئر يعني قريبة  ليس يكره من :  قال اإلمام الرضا  [ 3049 ]احلديث: 

 .(7)من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ، ما مل يتغري املاء

الرضا   [ 3050  ]احلديث:  اإلمام  مضاف  :  قال  أو  مضاف  ماء  جيوز    إليه كّل  فال 

الرياحني، والعصري واخلل،   القرع، ومياه  الورد، وماء  التطهري به، وجيوز رشبه، مثل ماء 

الزعفر وماء  الباقل،  ماء  جيوز  ومثل  ال  ذلك  وكل  يشبهها،  مما  وغريه  اخللوق،  وماء  ان، 
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 .(1) الّ الرتابإالّ املاء القراح وإاستعامهلا، 

 

   5( فقه اإلمام الرضا ص:  1)
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 النجاسات وأحكامها ـ ما ورد حول    ثانيا 

نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني أنواع النجاسات وأحكامها  

ُكوَن َنَجٌس  ﴿وكيفية التعامل معها، وإليها اإلشارة بقوله تعاىل:  َا الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّاَم املرُْْشِ َيا َأُّيه

ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه إِْن   َفاَل َيْقَرُبوا املَْْسِجَد احْلََراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا  َوإِنْ 

َحكِيمٌ  َعلِيٌم  اهللََّ  إِنَّ  مراعاهتم  ،  [ 28]التوبة:    ﴾َشاَء   بسبب عدم  املرشكني  أن  إىل  تشري  وهي 

للنظافة والطهارة نجسون ال جيوز أن يقرتبوا من املسجد احلرام، كام تشري إىل اخلبث املعنوي  

 برشكهم باهلل تعاىل، والذي يدفعهم إىل ممارسة كل األعامل اخلبيثة القذرة.  املرتبط

  ﴿ ومثلها ما ورد يف قوله تعاىل:  
ِ
اَمء ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ يُكُم النهَعاَس َأَمنًَة ِمنُْه َوُينَزِّ إِْذ ُيَغشِّ

َولِ  ْيَطاِن  الشَّ ِرْجَز  َعنُْكْم  َوُيْذِهَب  بِِه  َرُكْم  لُِيَطهِّ اأْلَْقَدامَ َماًء  بِِه  َوُيَثبَِّت  ُقُلوبُِكْم  َعىَل  بَِط    ﴾ رَيْ

وبركاته كونه وسيلة من وسائل الطهارة من  ، وهي تشري إىل أن من وظائف املاء [ 11]األنفال: 

 النجاسة بأنواعها.

اَل َتُقْم فِيِه َأَبًدا  ملََْسِجٌد  ﴿ وقبل ذلك كله يشري إليه ما ورد يف أسباب نزول قوله تعاىل:  

ُروا  َواهللَُّ بهوَن َأْن َيتََطهَّ
ِل َيْوٍم َأَحقه َأْن َتُقوَم فِيِه  فِيِه ِرَجاٌل حُيِ َس َعىَل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ  حُيِبه  ُأسِّ

ِرينَ  ما يدل عىل اهتامم هؤالء الرجال املؤمنني    ا ، فقد ورد يف أسباب نزوهل[ 108]التوبة:    ﴾املُْطَّهِّ

 اذورات التي كان أهل عرصهم يتساهلون فيها. بالطهارة، وخصوصا من الق

الطهارة،   من  النوع  هبذا  املرتبطة  األحاديث  من  ورد  ما  هنا  سنورد  هذا  عىل  بناء 

ننبه إىل أن هذا اجلانب وإن كان معقول  ، ووالذي يطلق عليه اصطالحا ]طهارة اخلبث[

املعنى من حيث ذاته إال أنه تعبدي من حيث تفاصيله، نفيا للحرج، كام يشري إىل ذلك قوله  

    :ركوتك، إنام تغسل ثوبك من    يفا نخامتك ودموع عينيك إال بمنزلة املاء الذي  )ملعامر
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ا احلديث ال يدعو إىل ترك  ، فهذ (1) (ءي البول والغائط واملني من املاء األعظم والدم والق

 النخامة يف الثوب، وإنام يبني جواز الصالة مع كوهنا موجودة فيه رفعا للحرج. 

ولو أن األمر مل يكن كذلك، لكان فيه حرج عظيم، فكل الناس يف عرصنا، ويف غريه  

سيل من أنوفهم، ولو أنه كان حمكوما عليه  ي ي  لذا ذى  من العصور قد حيملون مناديل لأل

 النجاسة حلرم عليهم الصالة، وهم حيملوهنا. ب

املختلفة،   األحوال  تراعي  الباب  هذا  يف  الواردة  األحاديث  أكثر  فإن  وهلذا؛ 

 وخصوصا للذين يامرسون بعض الوظائف التي قد َتعلهم متعرضني للنجاسات.  

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

رجلني من    يوأنا أسق  رسول اهلل    رآينعن عامر بن يارس قال:    [ 3051  ]احلديث: 

بني    التيمن الركوة    ثويب، فأقبلت أغسل  ثويب   يركوة بني يدي، فتنخمت فأصابت نخامت

النبي   فقال  الذي  :  يدي،  املاء  بمنزلة  إال  عينيك  ودموع  نخامتك  ما  عامر،    يف يا 

 .(3)ءي ني من املاء األعظم والدم والق، إنام تغسل ثوبك من البول والغائط وامل(2)ركوتك

بينام نحن يف مسجد مع رسول اهلل    [ 3052  ]احلديث:  قال:  إذ جاء    عن أنس 

النبي   فرتكوه    ،فقال: ال تزرموه  ،: مه مهأعرايب فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب 

والقذر، إنام هي لذكر  إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من البول  :  حتى بال، ثم دعاه فقال له 

 .(4) وأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه .. اهلل، والصالة، وقراءة القرآن 

ويف رواية أن األعرايب ملا دخل صىل ركعتني ثم قال: اللهم ارمحني وحممدا وال ترحم  

 

- 185/ 3(، وأبو يعىل:  5963)   113/ 6( الطرباين يف )األوسط(  1)

186 (1611 . 

 ( املقصود لصحة الصالة ال للنظافة، وهو واضح. 2)

- 185/ 3(، وأبو يعىل:  5963)   113/ 6( الطرباين يف )األوسط(  3)

186 (1611 . 

 (  219( البخاري )285( مسلم )4)



586 

 

ع إليه  ثم مل يلبث أن بال يف ناحية املسجد، فأرس  ، لقد ُتجرت واسعا :  فقال    ،معنا أحدا

 .(1)إنام بعثتم ميَّسين ومل تبعثوا معَّسين، صبوا عليه سجال من ماء: الناس، فنهاهم وقال 

خذوا ما بال عليه من الرتاب فألقوه وأهريقوا عىل مكانه  :  ويف رواية قال النبي  

 .(2)ماء

عن أم سلمة، وقالت هلا امرأة: إين أطيل ذيل وأميش يف املكان    [ 3053  ]احلديث: 

 .(3)يطهره ما بعده: القذر، فقالت: قال النبي 

عن امرأة من بني عبد األشهل قالت: قلت: يا رسول اهلل، إن لنا    [ 3054  ]احلديث: 

  ؟أليس بعدها طريق هي أطيب منها   ، فقال:طريقا إىل املسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا 

 .(4)فهذه هبذه: قالت: بىل قال 

إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإن الرتاب له  :  قال رسول اهلل    [ 3055  ]احلديث: 

 .(6) إذا وطئ األذى بخفيه فطهورمها الرتاب : ويف رواية ..(5)طهور

إناء أحدكم فليغسله  :  قال رسول اهلل    [ 3056  ]احلديث:  إذا رشب الكلب يف 

، ويف  (9) السابعة بالرتاب:  ، ويف أخرى(8) أوالهن بالرتاب:  رواية ، وزاد يف  (7)سبع مرات

 .(10) سبع مرات أوالهن أو أخراهن بالرتاب وإذا ولغت فيه اهلرة غسل مرة: أخرى

له    [ 3057  ]احلديث:  فسكبت  عليها:  دخل  قتادة  أبا  أن  كعب  بنت  كبشة  عن 

ف قالت:  حتى رشبت،  اإلناء  هلا  فأصغى  منه  ترشب  إليه  وضوءا، فجاءت هرة  أنظر  رآين 

 

 . 14/ 3(، والنسائي: 147(، والرتمذي )380( أبو داود )1)

 ( 381( أبو داود )2)

(، ومالك 531(، وابن ماجة ) 143(، والرتمذي )383( أبو داود )3)

 . 1/51يف )املوطأ( 

 ( 533(، وابن ماجة )384( أبو داود )4)

 ( 385( أبو داود )5)

 ( 386أبو داود )( 6)

 ( 279(، ومسلم )172( البخاري )7)

 (. 279(، و مسلم )71( أبو داود )8)

 ( 73( أبو داود )9)

 (91( الرتمذي )10)
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إهنا ليست بنجس إنام هي من  :  قال  فقال: إن رسول اهلل    . فقلت: نعم  ، فقال: أتعجبني

 . (1) الطوافني عليكم والطوافات

 .(2)إذا دبغ اإلهاب فقد طهر:  قال رسول اهلل   [ 3058  ]احلديث: 

 .(3)أيام إهاب دبغ فقد طهر:  قال رسول اهلل   [ 3059  ]احلديث: 

النبي    [ 3060  ]احلديث:  أن  عائشة  إذا  عن  امليتة  بجلود  يستمتع  أن  أمر   :

 . (4)دبغت

 .(5)دباغها ذكاهتا : عن جلود امليتة فقال  سئل رسول اهلل   [ 3061  ]احلديث: 

  .(6)هنى عن جلود السباع  عن أسامة بن زيد: أن رسول اهلل   [ 3062  ]احلديث: 

ردف    [ 3063  ]احلديث:  كنت  قال:  عباس  ابن  له:      النبيعن  يقال  محار  عىل 

 .(7)يعفور، فعرقت فأمرين أن أغتسل

 .(8)طهور  بغري صالة اهلل  يقبل  ال  : اهلل  رسول  قال  [ 3064  ]احلديث: 

أيب    [ 3065  ]احلديث:    إذ   نعليه   يف  بأصحابه  يصل     النبي   بينا قال:    سعيدعن 

  ما   : قال  صالته قىض   فلام نعاهلم،  ألقوا  أصحابه ذلك  رأى فلام يساره،  عن  فوضعهام خلعهام

  أن   فأخربين  أتاين  جربئيل  إن  : فقال  فخلعنا،  خلعت   رأيناك  قالوا:  نعالكم؟  خلع  عىل   محلكم

  وليصل   فليمسحه   قذرا  نعليه  يف   رأىفإن    فلينظر  املسجد   إىل  أحدكم  جاء  فإذا  قذرا  فيهام

  .(9) فيهام

 

، وابن ماجة 55/ 1(، والنسائي:  92(، والرتمذي )75( أبو دواد )1)

(367 ) 

  203/ 2(، ومالك يف )املوطأ(  4123(، وأبو داود )366( مسلم )2)

(2180.) 

 . 172/ 7ي: ( النسائ3)

 . 397/ 2(، ومالك يف )املوطأ( 4124( أبو داود )4)

 . 174/ 7( النسائي: 5)

 .1/144(، واحلاكم يف )املستدرك( 4132(رواه أبو داود )6)

 ( 12648)  120/ 12( الطرباين: 7)

 (1(، والرتمذي )224( مسلم )8)

 (  1378(، والدارمي )650( أبو داود )9)
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  خفافهم   يف   يصلون  ال  فإهنم  اليهود   خالفوا   :  اهلل  رسول   قال  [ 3066  ]احلديث: 

 .(1)نعاهلم وال

  صنعته   لطعام     اهلل   رسول   مليكة   جديت دعت   : ، قالأنس عن   [ 3067  ]احلديث: 

  لبس   ما   طول   من  اسود  قد   لنا   حصري  إىل  فقمت   ، لكم   فأصل   قوموا   : قال  ثم   منه   فأكل

    لنا   فصىل   ورائنا   من  والعجوز  وراثه  واليتيم  أنا،  وصففت    عليه  فقام   بامء  فنضحته

 .(2) انرصف ثم   ركعتني

  وربام   حائض   حذاءه   وأنا   يصل     النبي قالت: كان    ميمونةعن    [ 3068  ]احلديث: 

 .(3)اخلمرة عىل  يصل  وكان سجد  إذا  ثوبه أصابني

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 .(4)قال اإلمام عل: السيف بمنزلة الرداء تصل فيه مامل ترفيه دما   [ 3069  ]احلديث: 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

الباقر سئل    [ 3070  ]احلديث:  اغسله    اإلمام  فقال:  الثوب؟  يصيب  البول  عن 

 .(5)مرتني

الباقر قال    [ 3071  ]احلديث:  الثوب  اإلمام  يصيب  املني  مكانه  :  يف  عرفت  إن 

 .(6) فاغسله كلهفاغسله، وإن خفي عليك 

يف الدم يكون يف الثوب إن كان أقل من قدر    اإلمام الباقر قال    [ 3072  ]احلديث: 

 

 ( 652( أبو داود )1)

 (  658( ومسلم )380( البخاري )2)

(، والنسائي 656(، وأبو داود )513(، ومسلم )333( البخاري )3)

2 /57 . 

  1546/  371/ 2( التهذيب:  4)

   .721/  251/ 1( التهذيب:  5)

  784/  267/ 1( التهذيب:  6)
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الدرهم فال يعيد الصالة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صىل  

 .(1)فليعد صالته، وإن مل يكن راه حتى صىل فال يعيد الصالة

: الدم يكون يف الثوب عل وأنا يف الصالة، قال:  لإلمام الباقرقيل    [ 3073  ]احلديث: 

إن رأيته وعليك ثوب غريه فاطرحه وصل، وإن مل يكن عليك ثوب غريه فامض يف صالتك  

وال إعادة عليك مامل يزد عىل مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بيشء، رأيته قبل  

فضيعت غسله وصليت فيه صالة  أو مل تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم  

 . (2) ما صليت فيه كثرية فأعد

دم احليض،    : ال تعاد الصالة من دم تبرصه غرياإلمام الباقرقال   [ 3074  ]احلديث: 

 .(3)فإن قليله وكثريه يف الثوب إن رآه أو مل يره سواء

وهو يصل، فقال ِل    اإلمام الباقرقال: دخلت عىل    عن أيب بصري  [ 3075  ]احلديث: 

إن يف ثوبه دما، فلام انرصف قلت له: إن قائدي أخربين أن بثوبك دما، فقال ِل: إن قائدي: 

 .(4)ولست أغسل ثويب حتى تربأ ، يب دماميل

يصل والدم يسيل    اإلمام الباقرعن إسامعيل اجلعفي قال: رأيت    [ 3076  ]احلديث: 

 .(5)من ساقه

عن البول يكون عىل السطح أو يف املكان الذي    اإلمام الباقرسئل    [ 3077  ]احلديث: 

 .(6)يصىل فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر

 .(7): كل ما أرشقت عليه الشمس فهو طاهراإلمام الباقرقال   [ 3078  ]احلديث: 

 

   .610/  175/ 1، واالستبصار: 739/  255/ 1( التهذيب:  1)

  .3/  59/  3( الكايف:  2)

   .3/ 405/  3( الكايف:  3)

  .1/  58/  3( الكايف:  4)

   .614/  176/ 1، واالستبصار: 743/  256/ 1( التهذيب:  5)

  .732/ 157/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

  .1572/  377/ 2( التهذيب:  7)
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 .(1): ال يفسد املاء إال ما كانت له نفس سائلةاإلمام الباقرقال   [ 3079  ]احلديث: 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

اغسله يف    ، فقال:عن الثوب يصيبه البول   اإلمام الصادقسئل    [ 3080  ]احلديث: 

 .(2)املركن مرتني، فإن غسلته يف ماء جار فمرة واحدة

عن الصبي يبول عىل الثوب، قال: تصب    اإلمام الصادق سئل    [ 3081  ]احلديث: 

 . (3) عليه املاء قليال ثم تعرصه

عن بول الصبي، قال: تصب عليه املاء، فإن   اإلمام الصادق سئل    [ 3082  ]احلديث: 

 .(4) كان قد أكل فاغسله باملاء غسال، والغالم واجلارية يف ذلك رشع سواء

الصادقسئل    [ 3083  ]احلديث:  فقال:    اإلمام  الثوب؟  يصيب  الصبي  بول  عن 

 .(5)اغسل الثوب كله ، فقال: اغسله، قيل: فإن مل أجد مكانه

عن امرأة ليس هلا إال قميص وهلا مولود    اإلمام الصادق ئل  س  [ 3084  ]احلديث: 

 .(6) تغسل القميص يف اليوم مرة  ، فقال:فيبول عليها، كيف تصنع 

: أصاب ثويب دم رعاف أو غريه، أو يشء  لإلمام الصادققيل    [ 3085  ]احلديث: 

ترى أنه قد أصاهبا   التيمن مني، ومل أدر أين هو، فأغسله؟ فقال: تغسل من ثوبك الناحية  

 .(7)حتى تكون عىل يقني من طهارتك

عن أبوال الدواب والبغال واحلمري؟ فقال:    اإلمام الصادقسئل    [ 3086  ]احلديث: 

 

  67/  26/ 1، واالستبصار: 669/  231/ 1( التهذيب:  1)

   .717/  250/ 1( التهذيب:  2)

   714/ 249/  1، والتهذيب:  1/  55/  3( الكايف:  3)

 .  6/    56/   3( الكايف:  4)

التهذيب:    5) واالستبصار:  785/  267و  723/  251/  1(   ،1  /

174 /604  

   .719/  250 /1( التهذيب:  6)

  .641/ 183/ 1، واالستبصار: 1335/  421/ 1( التهذيب:  7)
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 .(1) كله، فإن شككت فانضحه اغسله، فإن مل تعلم مكانه فاغسل الثوب 

أنه ذكر املني وشدده وجعله أشد من البول،    اإلمام الصادقعن    [ 3087  ]احلديث: 

ما تدخل يف الصالة فعليك إعادة الصالة، وإن أنت   أو بعد  املني قبل  ثم قال: إن رأيت 

 .(2) نظرت يف ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فال إعادة عليك، وكذلك البول

سئل اإلمام الصادق عن املذي يصيب الثوب، فقال: ال بأس به،    [ 3088  احلديث: ] 

 .(3)فلام ردد عليه قال: ينضحه باملاء

سئل اإلمام الصادق عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة    [ 3089  ]احلديث: 

 .(4)يغسلها ويعيد صالته  ، فقال:من بوله فيصل ويذكر بعد ذلك أنه مل يغسلها 

ثوبه ملن يعلم أنه يأكل اجلري    سئل اإلمام الصادق عن الذي يعري  [ 3090  ]احلديث: 

 .(5) ال يصل فيه حتى يغسله ، فقال: أو يرشب اخلمر، فريده أيصل فيه قبل أن يغسله

نبيذ مسكر فاغسله    : إذا أصاب ثوبك مخر أواإلمام الصادققال    [ 3091  ]احلديث: 

 .(6)له كله، وإن صليت فيه فأعد صالتكإن عرفت موضعه، وإن مل تعرف موضعه فاغس

  الفقاع، فقال: ال ترشبه فإنه مخر جمهول،   سئل اإلمام الصادق عن   [ 3092  ]احلديث: 

 .(7)أصاب ثوبك فاغسلهفإذا 

النبيذ: ما يبل امليل ينجس حبًا من ماء،  عن    قال اإلمام الصادق [ 3093  ]احلديث: 

 .(8)يقوهلا ثالثا 

 

، واالستبصار:  771/  264/  1، والتهذيب:  2/  57/ 3( الكايف:   1)

1  /178 /620.  

  880/ 223/  2و 730/  252/ 1( التهذيب:  2)

   .608/  175/  1واالستبصار:  733/  253/ 1( التهذيب:  3)

   10/ 406/  3( الكايف:  4)

   5/ 405/  3( الكايف:  5)

   818/ 278/  1، والتهذيب: 4/ 405/  3( الكايف:  6)

   .7/ 423/  6( الكايف:  7)

   .1/ 413/  6( الكايف:  8)



592 

 

: ال تصّل يف بيت فيه مخر وال مسكر، ألن  الصادقاإلمام  قال    [ 3094  ]احلديث: 

 .(1) املالئكة ال تدخله، وال تصل يف ثوب قد أصابه مخر أو مسكر حتى يغسل

سئل اإلمام الصادق عن الدن، يكون فيه اخلمر، هل يصلح أن    [ 3095  ]احلديث: 

وسئل عن اإلبريق وغريه   .. قال: إذا غسل فال بأسف ، زيتون  ماء كامخ أو  يكون فيه خل أو 

وقال يف قدح أو إناء    ..إذا غسل فال بأس  ، فقال:يكون فيه مخر، أيصلح أن يكون فيه ماء

املاء   .. يرشب فيه اخلمر: تغسله ثالث مرات ال جيزيه    ، فقال: وسئل أجيزيه أن يصب فيه 

 .(2)حتى يدلكه بيده ويغسله ثالث مرات

ن يكون فيه اخلمر ثم جيفف، جيعل  سئل اإلمام الصادق عن الد  [ 3096  ]احلديث: 

 .(3) نعم ، فقال:فيه اخلل 

قيل لإلمام الصادق: الرجل يكون يف ثوبه نقط الدم ال يعلم به،    [ 3097  ]احلديث: 

يغسله وال    ، فقال:ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصل، ثم يذكر بعد ما صىل، أيعيد صالته 

 .(4)ه ويعيد الصالةيعيد صالته، إال أن يكون مقدار الدرهم جمتمعًا فيغسل

 .(5) يف الرجل يصل فأبرص يف ثوبه دما: يتم اإلمام الصادققال   [ 3098  ]احلديث: 

الثوب وفيه  قال اإلمام الصادق:    [ 3099  ]احلديث:  ال بأس بأن يصل الرجل يف 

الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فال بأس به مامل يكن جمتمعا قدر  

 .(6)الدرهم

سئل اإلمام الصادق عن دم الرباغيث يكون يف الثوب هل يمنعه    [ 3100  ]احلديث: 

 

   .817/  278/ 1( التهذيب:  1)

   830/ 283/  1، والتهذيب: 1/ 427/  6( الكايف:  2)

   .2/ 428/  6( الكايف:  3)

   611/  176/  1واالستبصار:  740/  255/ 1( التهذيب:  4)

  1344/  423/ 1( التهذيب:  5)

   .612/  176/ 1، واالستبصار: 742/  256/ 1( التهذيب:  6)
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فيه  الصالة  فقال:ذلك من  بأس    ،  كثر فال  ينضحه وال    أيضاً ال، وإن  الرعاف  بشبهه من 

 .(1) يغسله

: دمك أنظف من دم غريك، إذا كان يف ثوبك  اإلمام الصادققال    [ 3101  ]احلديث: 

 .(2)ن دم غريك قليال أو كثريا فاغسلهشبه النضح من دمك فال بأس، وإن كا 

سئل اإلمام الصادق عن الرجل به القرح واجلرح وال يستطيع    [ 3102  ]احلديث: 

أن يربطه وال يغسل دمه، فقال: يصل وال يغسل ثوبه كل يوم إال مرة، فإنه ال يستطيع أن  

 . (3) يغسل ثوبه كل ساعة

سئل اإلمام الصادق عن الرجل خترج به القروح فال تزال تدمي    [ 3103  ]احلديث: 

 .(4)كيف يصل؟ فقال: يصل وإن كانت الدماء تسيل

قيل لإلمام الصادق: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده    [ 3104  ]احلديث: 

ثيابه وال ءوثيابه مملو يشء  يغسلها وال    ة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: يصل يف 

 .(5)عليه

قيل لإلمام الصادق: اجلرح يكون يف مكان ال يقدر عىل ربطه    [ 3105  ]احلديث: 

 . (6) فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثويب، فقال: دعه فال يْضك أن ال تغسله

: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه  اإلمام الصادققال    [ 3106  ]احلديث: 

 .(7)الدممن دمه فال يغسله حتى يربأ وينقطع 

سئل اإلمام الصادق عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو يف    [ 3107  ]احلديث: 

 

  .8/  59/  3( الكايف:  1)

  .7/  59/  3( الكايف:  2)

  .2/  58/  3( الكايف:  3)

   615/  717/ 1، واالستبصار: 744/  256/ 1( التهذيب:  4)
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 .(1)الصالة، فقال: يمسحه ويمسح يده باحلائط أو باألرض، وال يقطع الصالة

الصادققال    [ 3108  ]احلديث:  كان ال يرى بأسا بدم مامل    اإلمام عل : إن  اإلمام 

 .(2)دم السمكيذك يكون يف الثوب، فيصل فيه الرجل، يعني  

فه الدم، هل عليه أن  نسئل اإلمام الصادق عن رجل يسيل من أ [ 3109  ]احلديث: 

 .(3) منه  ظهر يغسل باطنه يعني جوف األنف؟ فقال: إنام عليه أن يغسل ما 

الصادققال    [ 3110  ]احلديث:  يعني  :  اإلمام  ـ  منها  ظهر  ما  يغسل  أن  عليه  إنام 

 .(4) املقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها 

لبستها    التيسئل اإلمام الصادق عن املرأة احلائض أتغسل ثياهبا    [ 3111  ]احلديث: 

تغسل ما أصاب ثياهبا من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قيل له: وقد عرقت    ، فقال:يف طمثها 

 .(5)فيها، قال: إن العرق ليس من احليض

ها  عن الرجل يصل يف ثوب املرأة ويف إزار اإلمام الصادقسئل   [ 3112  ]احلديث: 

 .(6)قال: نعم، إذا كانت مأمونة، ويعتم بخامرها 

نعم،    ، فقال:قيل لإلمام الصادق: أصاب ثويب نبيذ، أصل فيه  [ 3113  ]احلديث: 

النبيذ  ، فقال: قيل: قطرة من نبيذ قطر يف حب، أرشب منه  حالل، وإن    (7)نعم، إن أصل 

 .(8)أصل اخلمر حرام

قيل لإلمام الصادق: إن أصاب ثويب يشء من اخلمر، أصل فيه    [ 3114  ]احلديث: 
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 .(1)ال بأس، إن الثوب ال يسكر ، فقال: قبل أن أغسله

  ، فقال: سئل اإلمام الصادق عن املسكر والنبيذ يصيب الثوب  [ 3115  ]احلديث: 

 . (2)ال بأس

واملجوس    [ 3116  ]احلديث:  والنصارى  اليهود  نخالط  إنا  الصادق:  لإلمام  قيل 

وندخل عليهم وهم يأكلون ويرشبون فيمر ساقيهم فيصب عىل ثيايب اخلمر؟ فقال: ال بأس 

 .(3)به، إال أن تشتهي أن تغسله ألثره

وودك    [ 3117  ]احلديث:  اخلمر  يصيبها  ثيابا  نشرتي  إنا  الصادق:  اإلمام  سئل 

صل فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: نعم، ال بأس، إنام حرم اهلل أكله  اخلنزير عند حاكتها، أن

 . (4) ورشبه، ومل حيرم لبسه ومسه والصالة فيه

ثويب،    [ 3118  ]احلديث:  يصيب  املسكر  والنبيذ  اخلمر  عن  الصادق  اإلمام  سئل 

صل فيه إال أن تقذره فتغسل منه موضع األثر، إن اهلل تعاىل إنام    ، فقال:أغسله أو أصل فيه

 .(5)حرم رشهبا 

قيل لإلمام الصادق: رجل يرشب اخلمر فبصق فأصاب ثويب    [ 3119  ]احلديث: 

 .(6)من بصاقه، قال: ليس بيشء

الرجل يرشب اخلمر ثم يمجه من فيه    سئل اإلمام الصادق عن  [ 3120  ]احلديث: 

 .(7)بأسفيصيب ثويب؟ فقال: ال 

وهو    [ 3121  ]احلديث:  إما  أخيه  ثوب  يف  يرى  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  سئل 
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 .(1) ال يؤذنه حتى ينرصف ، فقال:يصل 

سئل اإلمام الصادق عن رجل صىل يف ثوب فيه جنابة ركعتني    [ 3122  ]احلديث: 

وسئل عن رجل صىل ويف ثوبه جنابة أو دم حتى    .. الصالة  ئثم علم به، فقال: عليه أن يبتد 

 .(2)يشء عليه  غ من صالته ثم علم، فقال: مضت صالته، وال فر

  ، فقال:رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم   عنسئل اإلمام الصادق    [ 3123  ]احلديث: 

إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصل ثم صىل فيه ومل يغسله فعليه أن يعيد ما  

صىل، وإن كان مل يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه يشء فنظر فلم ير شيئًا،  

 .(3)أجزأه أن ينضحه باملاء

إنسان  سئل اإلمام الصادق عن الرجل يصل ويف ثوبه عذرة من    [ 3124  ]احلديث: 

 .(4) أو سنور أو كلب، أيعيد صالته، فقال: إن كان مل يعلم فال يعيد

سئل اإلمام الصادق عن رجل صىل يف ثوب رجل أياما، ثم إن    [ 3125  ]احلديث: 

 . (5) ال يعيد شيئا من صالته  ، فقال:صاحب الثوب أخربه أنه ال يصىل فيه

الصادققال    [ 3126  ]احلديث:  الدم، اإلمام  الرجل  ثوب  أصاب  إن  فيه    :  فصىل 

 .(6)وهو ال يعلم فال إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصل فنيس وصىل فيه فعليه اإلعادة

: إن رأيت يف ثوبك دمًا وأنت تصل ومل تكن  اإلمام الصادققال    [ 3127  ]احلديث: 

فأتم صالتك،  قبل ذلك  فلم  فإذا    رأيته  أن تصل  قبل  رأيته  فاغسله، وإن كنت  انرصفت 
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 .(1)رأيته بعد وأنت يف صالتك فانرصف فاغسله وأعد صالتكتغسله ثم 

سئل اإلمام الصادق عن الرجل جينب يف ثوب وليس معه غريه   [ 3128  ]احلديث: 

 .(2)وال يقدرعىل غسله، فقال: يصل فيه

سئل اإلمام الصادق عن الرجل جينب يف الثوب أو يصيبه بول    [ 3129  ]احلديث: 

 .(3)إذا اضطر إليه وليس معه ثوب غريه، فقال: يصل فيه

دما وهو    [ 3130  ]احلديث:  أخيه  ثوب  يرى يف  الرجل  الصادق عن  اإلمام  سئل 

 .(4) يصل، فقال: ال يؤذنه حتى ينرصف

عن رجل أعار رجال ثوبا فصىل فيه وهو ال    اإلمام الصادقسئل    [ 3131  ]احلديث: 

 .(5) يعيد ، فقال: يصىل فيه، قال: ال يعلمه، قيل: فإن أعلمه

سئل اإلمام الصادق عن الرجل يتقيأ يف ثوبه، جيوز أن يصل فيه    [ 3132  ]احلديث: 

 .(6)ال بأس به ، فقال: وال يغسله

سئل اإلمام الصادق عن جلود السباع ينتفع هبا، فقال: إذا رميت    [ 3133  ]احلديث: 

 .(7)وسميت فانتفع بجلده، وأما امليتة فال

تباع يف السوق؟ فقال:    التي سئل اإلمام الصادق عن اخلفاف    [ 3134  ]احلديث: 

 .(8)اشرت وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه

سئل اإلمام الصادق عن الرجل يأيت السوق فيشرتي جبة فرا،    [ 3135  ]احلديث: 

اإلمام  ال يدري أذكية هي أم غري ذكية، أيصل فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم املسألة، إن  
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 .(1) كان يقول: إن اخلوارج ضيقوا عىل أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك الباقر 

  ، فقال: يتقلد السيف ويصل فيهسئل اإلمام الصادق عن الرجل    [ 3136  ]احلديث: 

جلود دواب منه ما يكون    ، فقال:نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت 

 .(2)ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فال تصل فيه

 .(3)احلائض تصل يف ثوهبا ما مل يصبه دم: اإلمام الصادققال   [ 3137  ]احلديث: 

عليه    [ 3138  ]احلديث:  يبال  أو  البول  يصيبه  السطح  عن  الصادق  اإلمام  سئل 

أيصىل يف ذلك املكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فال بأس به إال أن  

 .(4)يكون يتخذ مباالً 

سئل اإلمام الصادق عن املوضع القذر يكون يف البيت أو غريه    [ 3139  ]احلديث: 

القذر، فقال: ال يصىل فال تصيبه الشمس، ولكن  يبس املوضع  عليه، وأعلم موضعه    ه قد 

إذا كان املوضع قذرا من البول    ، فقال: األرض وسئل عن الشمس هل تطهر    ..حتى تغسله 

أو غري ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس املوضع فالصالة عىل املوضع جائزة، وإن أصابته  

الة عليه حتى ييبس، وإن كانت  الشمس ومل ييبس املوضع القذروكان رطبا فال َتوزالص

رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غري ذلك منك ما يصيب ذلك املوضع القذر فال تصل  

 . (5)عىل ذلك املوضع حتى ييبس، وإن كان غري الشمس أصابه حتى يبس فإنه ال جيوز ذلك

ليس    [ 3140  ]احلديث:  الذي  املوضع  عىل  يطأ  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  سئل 

 .(6)فقال: ال بأس إذا كان مخسة عرش ذراعا أو نحو ذلك ،عده مكانا نظيفا بنظيف ثم يطأ ب
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سئل اإلمام الصادق عن اخلنزير خيرج من املاء فيمر عىل الطريق    [ 3141  ]احلديث: 

فقال: أليس ورائه يشء جاف؟ قيل: بىل، قال: فال بأس،    ،فيسيل منه املاء، أمر عليه حافيا 

 .(1)يطهر بعضها بعضا   األرضإن 

زقاق    [ 3142  ]احلديث:  املسجد  بيننا وبني  يف مكان  نزلنا  قال:  احللبي  عن حممد 

فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا يف دار فالن، فقال: إن    اإلمام الصادققذر، فدخلت عىل  

له: إن بيننا وبني املسجد زقاقا قذرا، فقال: ال بأس،   را، أو قلنا بينكم وبني املسجد زقاقا قذ

 .(2)تطهر بعضها بعضا قلت: فالَّسقني الرطب أطأ عليه، فقال: ال يْضك مثله  األرض

سئل اإلمام الصادق عن اخلنفساء والذباب واجلراد والنملة وما    [ 3143  ]احلديث: 

 .(3): كل ماليس له دم فال بأسأشبه ذلك يموت يف البئر والزيت والسمن وشبهه، قال 

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

البول فينفذ إىل اجلانب    [ 3144  ]احلديث:  سئل اإلمام الكاظم عن الثوب يصيبه 

آلخر، وعن الفرو وما فيه من احلشو، فقال: اغسل ما أصاب منه، ومس اجلانب اآلخر،  ا

 .(4)فانضحه باملاء فإن أصبت مس يشء منه فاغسله، وإال 

سئل اإلمام الكاظم عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة يف    [ 3145  ]احلديث: 

 .(5) ال ، فقال:إنائه، هل يصلح الوضوء منه

سئل اإلمام الكاظم عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه اجلنابة   [ 3146  ]احلديث: 

 .(6)يكره  ، فقال:فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه
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فيه    [ 3147  ]احلديث:  أن  يعلم  الثوب  يعرق يف  الرجل  الكاظم عن  اإلمام  سئل 

هل يصلح له أن يصل، قبل أن يغسل؟ فقال: إذا علم أنه إذا عرق    جنابة، كيف يصنع؟

يف الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم    التيأصاب جسده من تلك اجلنابة  

 .(1) أنه قد أصاب جسده ومل يعرف مكانه فليغسل جسده كله

  ، فقال: سئل اإلمام الكاظم عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع   [ 3148  ]احلديث: 

إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتني غدوة وعشية، وال ينقض ذلك  

 .(2) الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله وال تصل فيه حتى تغسله

الن  [ 3149  ]احلديث:  عن  الكاظم  اإلمام  أن  سئل  أيصلح  النبيذ،  يف  جيعل  ضوح 

 .(3)ال، حتى تغتسل منه  ، فقال:تصل املرأة وهو يف رأسها 

احتجم    [ 3150  ]احلديث:  الرجل  الكاظم عن  اإلمام  فلم    فأصابسئل  دم  ثوبه 

يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض مجيع ما  

ه وقد صىل فليعتد بتلك الصالة  آينقص منه يشء، وإن كان رفاته عىل قدر ما كان يصل وال  

 .(4)ثم ليغسله

سئل اإلمام الكاظم عن رجل اشرتى ثوبا من السوق للبس ال    [ 3151 ]احلديث: 

إن اشرتاه من مسلم فليصل فيه، وإن اشرتاه    ، فقال: يدري ملن كان، هل تصلح الصالة فيه

 .(5) من نرصاين فال يصل فيه حتى يغسله

سئل اإلمام الكاظم عن اجللود الفرا يشرتُّيا الرجل يف سوق من    [ 3152  ]احلديث: 
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عارف غري  مسلام  البائع  كان  إذا  ذكاته  عن  أيسأل  اجلبل،  فقال:أسواق  أن    ،  أنتم  عليكم 

 .(1) يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فال تسألوا عنهتسألوا عنه إذا رأيتم املرشكني 

الكاظم  [ 3153  ]احلديث:  اإلمام  أدري    : سئل  ال  خفا  فأشرتي  السوق  أعرتض 

ل: إين أضيق من هذا، قال:  يل: فالنعل، قال: مثل ذلك، ق ي صل فيه، ق  ، فقال: أذكي هو أم ال

 .(2)أترغب عام كان أبو احلسن يفعله

الشمس    [ 3154  ]احلديث:  تصيبهام  ال  والدار  البيت  عن  الكاظم  اإلمام  سئل 

 .(3)نعم ، فقال: ويصيبهام البول، ويغتسل فيهام من اجلنابة، أيصىل فيهام إذا جفا 

بامء قذر، أيصىل    [ 3155  ]احلديث:  يبل قصبها  البواري  الكاظم عن  اإلمام  سئل 

 .(4)إذا يبست فال بأس ، فقال:عليه

الك  [ 3156  ]احلديث:  اإلمام  أو    اظم سئل  اخلبز  إذا أكال من  الفأرة والكلب  عن 

 .(5)يطرح ما شامه، ويؤكل ما بقي ، فقال: شاّمه، أيؤكل

قال اإلمام الكاظم يف طني املطر: ال بأس به أن يصيب الثوب    [ 3157  ]احلديث: 

ثالثة أيام إال أن تعلم أنه قد نجسه يشء بعد املطر، فإن أصابه بعد ثالثة أيام فاغسله، وإن  

 .(6) كان الطريق نظيفًا مل تغسله

الثوب،    [ 3158  ]احلديث:  عىل  الكنيف  من  يقع  الدود  عن  الكاظم  اإلمام  سئل 

 .(7)ال بأس، إال أن ترى أثرا فتغسله ، فقال:أيصىل فيه 

وعظام    [ 3159  ]احلديث:  بالعذرة  عليه  يوقد  اجلص،  عن  الكاظم  اإلمام  سئل 
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   .663/  229/ 1( التهذيب:  5)

   4/  13/  3( الكايف:  6)
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 . (1)املوتى، ثم جيّصص به املسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن املاء والنار قد طهراه

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

كيف    [ 3160  ]احلديث:  البول،  يصيبهام  والفراش  الطنفسة  الرضا:  لإلمام  قيل 

 .(2)احلشو؟ فقال: يغسل ما ظهر منه يف وجهه كثري ثخني   يصنع هبام وهو

عن اخلفاف يأيت السوق فيشرتي اخلف، ال    اإلمام الرضا سئل    [ 3161  ]احلديث: 

فيه أيصل  يدري  فيه وهو ال  الصالة  تقول يف  ما  أم ال،  أذكي هو  فقال:يدري  أنا    ،  نعم، 

 .(3)أشرتي اخلف من السوق ويصنع ِل وأصل فيه وليس عليكم املسألة

 

   928/  235/ 2( التهذيب:  1)

  .2/  55/  3( الكايف:  2)

  .1545/  371/ 2( التهذيب:  3)
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 وموجباته   الوضوء ـ ما ورد حول   ثالثا

التي تبني األحكام املرتبطة   بالطهارة نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث 

التي يطلق عليها اصطالحا ]الوضوء[، وهي التي ذكرت بتفاصيل كيفيتها يف   الصغرى، 

اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إِىَل املََْرافِِق  ﴿قوله تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إِىَل الصَّ َا الَّ َيا َأُّيه

 [ 6]املائدة:  ﴾ْم إِىَل اْلَكْعَبنْيِ َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلكُ 

وذكرها هبذا التفصيل الذي ال نجد مثله يف الصالة، يدل عىل رضورة االكتفاء بام  

ورد، وعدم الزيادة عليه، حتى ال يقع املؤمنون يف احلرج، خاصة مع تكرر هذا النوع من  

 الطهارة.

ملمسوح، وارتباط  ولألسف؛ فمع وضوح النص، وخاصة يف التمييز بني املغسول وا

املغسول باألعضاء التي يسهل غسلها، وارتباط املمسوح باألعضاء التي يصعب غسلها،  

إىل   املمسوح  لتحول  للفريقني،  احلديثية  املصادر  إىل  تَّسبت  األحاديث  بعض  أن  إال 

مغسول، وهو ما ال يتناسب مع اآلية الكريمة، بل يتعارض معها، ومع رفع احلرج الذي  

 قصدته. 

؛ فقد اعتربنا تلك األحاديث معارضة للقرآن الكريم معارضة صحيحة، كام  وهلذا

: أال ختربين من أين علمت وقلت، أن  ، عندما سأله بعضهم قائالإلمام الباقر أشار إىل ذلك ا

، ونزل به الكتاب  قال: قاله رسول اهلل  و املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني؟ فضحك  

اَلِة َفاْغِسُلوا  ﴿:  قال من اهلل عز وجل، ألن اهلل عز وجل ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إِىَل الصَّ َا الَّ َيا َأُّيه

َوَأْيِدَيُكْم إِىَل املََْرافِِق  ﴿:  ( فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال [ 6]املائدة:    ﴾ُوُجوَهُكمْ 

أن يغسال إىل املرفقني،    فوصل اليدين إىل املرفقني بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي هلام  [ 6]املائدة:    ﴾
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سكم  وبرؤ:  فعرفنا حني قال   [ 6]املائدة:    ﴾ َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ ﴿:  ثم فصل بني الكالم فقال

أن املسح ببعض الرأس ملكان الباء، ثم وصل الرجلني بالرأس، كام وصل اليدين بالوجه،  

اْلَكْعَبنْيِ  ﴿:  فقال إِىَل  املسح عىل [ 6]املائدة:    ﴾َوَأْرُجَلُكْم  أن  بالرأس  حني وصلهام  فعرفنا   )

 .(1) للناس فضيعوه بعضهام ثم فَّس ذلك رسول اهلل 

وما ذكره اإلمام الباقر هو ما ورد الترصيح به يف بعض األحاديث الواردة يف املصادر  

يف سفرة سافرناها فأدركنا    لف عنا النبي  : ختقال  ابن عمروالسنية، ومنها ما روي عن  

صوته بأعىل  فنادى  أرجلنا،  نمسح عىل  نتوضأ فجعلنا  الصالة ونحن  أرهقتنا  ويٌل  :  وقد 

 .(2)لألعقاب من النار مرتني أو ثالثا 

النبقال  عباد بن متيم، عن أبيه  عنوروي   باملاء عىل      ي: رأيت  يتوضأ ويمسح 

 .(3)رجليه

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع  :  قال رسول اهلل      [ 3162  ]احلديث: 

الدرجات  يا رسول اهلل  ،به  إىل  :  قال  . قالوا: بىل  املكاره، وكثرة اخلطا  الوضوء عىل  إسباغ 

 .(4)الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطاملسجد، وانتظار الصالة بعد 

إذا توضأ العبد املسلم  ـ أو املؤمن ـ  فغسل  :  قال رسول اهلل    [ 3163 ]احلديث: 

وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل  

يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل  

 

 . 212/ 56/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 (  241(، ومسلم )60( البخاري )2)

 (  9332) 9/132( الطرباين يف األوسط 3)

(4( مسلم   )251( والرتمذي  ومالك 1/89والنسائي  (،  51(،   ،

1 /149 . 
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ر قطر املاء، حتى خيرج نقيا من  رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع آخ

 .(1)الذنوب

: كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبتي  قال   عقبة بن عامر  عن  [ 3164 ]احلديث: 

ما  :  قائام حيدث الناس، وأدركت من قوله  أرعاها، فروحتها بعيش فأدركت رسول اهلل  

بقلبه   عليهام  يقبل  ركعتني  فيصل  يقوم  ثم  فيحسن وضوءه  يتوضأ  مسلم  إال  من  ووجهه 

فنظرت    ، فإذا قائٌل بني يدي يقول: التي قبلها أجود  ، فقلت: ما أجود هذا  ، وجبت له اجلنة 

آنفا  ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول  :  فقال  . فإذا عمر قال: إين رأيتك جئت 

ورسوله  عبده  حممدا  وأن  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  من    أشهد  اجعلني  اللهم 

 .(2)  واجعلني من املتطهرين إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أُّيا شاءالتوابني

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه  :  قال رسول اهلل    [ 3165  ]احلديث: 

 .(3)من جسده حتى خترج من ُتت أظفاره

من توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت     :قال رسول اهلل    [ 3166  ]احلديث: 

 .(4) ومشيه إىل املسجد نافلةصالته 

إذا توضأ العبد املؤمن فمضمض خرجت  :  قال رسول اهلل    [ 3167  ]احلديث: 

اخلطايا من فيه وإذا استنثر خرجت اخلطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت اخلطايا من  

وجهه حتى خترج من ُتت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت اخلطايا من يديه حتى خترج  

أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حتى خترج من أذنيه فإذا    من ُتت 

غسل رجليه خرجت اخلطايا من رجليه حتى خترج من ُتت أظفار رجليه، ثم كان مشيه  

 

 . 56/ 1(، ومالك 2(، والرتمذي )244( مسلم )1)

 .  92/  1(، النسائي  55(، الرتمذي )234( مسلم )2)

 ( 245( مسلم )3)

 (  229(، ومسلم )6433( البخاري )4)
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 .(1)إىل املسجد وصالته نافلة

اهلل      [ 3168  ]احلديث:  به عرش  :  قال رسول  له  اهلل  توضأ عىل طهر كتب  من 

 .(2)  حسنات

من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك :  قال رسول اهلل    [ 3169  ]احلديث: 

رق، ثم طبع بطابع، ثم رفع ُتت العرش فلم يكَّس إىل    أستغفرك وأتوب إليك، كتب يف

 .(3)يوم القيامة

اهلل    [ 3170  ]احلديث:  يوم    : قال رسول  نورا  له  الكهف كانت  قرأ سورة  من 

العرش آيات من آخرها وخرج الدجال مل يْضه، ومن  القيامة من مقامه إىل مكة، ومن قرأ  

رق،  يف    توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب 

 .(4)طابع، فلم يكَّس إىل يوم القيامةيف  ثم جعل 

من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام إىل الصالة  : قال رسول اهلل   [ 3171  ]احلديث: 

اهلل له يف ذلك اليوم ما مشت رجاله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه  املفروضة، غفر  

 .(5) ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء

: يا أبا أمامة أرأيت إن قام وصىل تكون له نافلة؟ قال: ال إنام  لراويويف رواية: قيل ل

 .(6)؟، كيف تكون له نافلة وهو يسعى يف الذنوب، تكون له فضيلة وأجراالنافلة للنبي 

اهلل    [ 3172  ]احلديث:  الليل  :  قال رسول  من  أحدمها  يقوم  أمتي  من  رجالن 

فيعالج نفسه إىل الطهور وعليه عقٌد فيتوضأ، فإذا وضأ يده انحلت عقدٌة، وإذا وضأ وجهه  

 

 . 1/56، ومالك 75-1/74( النسائي 1)

 (59( الرتمذي )2)

   (9909) 25/ 6( النسائي يف )السنن الكربى( 3)

 (  1455) 2/123( الطرباين يف األوسط 4)

 (  8032) 8/266، والطرباين  5/263( أمحد 5)

 ( 8062)  276/ 8( الطرباين يف الكبري 6)
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انحلت عقدٌة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدٌة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدٌة، فيقول الرب  

 .(1)تعاىل: انظروا إىل عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي فهو له

اهلل    [ 3173  ]احلديث:  رسول  كان  كيف  أريكم  أن  أُتبون  عباس:  ابن    قال 

يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماٌء فاغرتف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى  

فجمع هبا يديه ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل هبا يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل  

اء ثم نفض يده ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة  هبا يده اليَّسى، ثم قبض قبضة من امل

اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيده ويد فوق القدم ويد   أخرى من املاء فرش عىل رجله 

 .(2)ُتت النعل ثم صنع باليَّسى مثل ذلك

عمرو  عن   [ 3174  ]احلديث:  النبي  قال  ابن  عنا  ختلف   :   سافرناها سفرة  يف 

:  فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح عىل أرجلنا، فنادى بأعىل صوته 

  (3)ويٌل لألعقاب من النار مرتني أو ثالثا 

مل يزد عىل    مرة مرة،  ابن عباس قال: توضأ رسول اهلل    عن  [ 3175  ]احلديث: 

 .(4) هذا

يتوضأ ويمسح    : رأيت النبى  قال   عباد بن متيم، عن أبيه   عن  [ 3176 ]احلديث: 

 .(5)باملاء عىل رجليه

  وضوئه   بفضل   حليتة   فخلل  ،   النبي  توضأ   قال:   الدرداء  أيب   عن  [ 3177  ]احلديث: 

 .(6) ذراعيه  بفضل رأسه ومسح

 

 .  305/ 17، والطرباين  4/201( أمحد 1)

 . 74/ 1(، النسائي 140( البخاري )2)

 (  241(، ومسلم )60( البخاري )3)

 ( 138(، وأبو داود )157( البخاري )4)

 (  9332) 9/132( الطرباين يف األوسط 5)

 .1/235( الطرباين يف الكبري، اهليثمي 6)
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  ُتت   فيدخله  ماء  من  كفا   أخذ    النبي  توضأ  إذا  :قال  أنس  عن  [ 3178  ]احلديث: 

 .(1) ريب أمرين هكذا  : ويقول حليته به  وخيلل حنكه

  يوم  بالنار  اهلل  خللها   باملاء  أصابعه  خيلل  مل  من  :  اهلل  رسول   قال  [ 3179  ]احلديث: 

 .(2)القيامة

  يبلغ   حيث   املؤمن  من  احللية   تبلغ  :   اهلل   رسول   قال   [ 3180  ]احلديث: 

 .(3)الوضوء

  أمداد   مخسة   إىل  بالصاع  يغتسل    النبي  كان  :قال  أنس  عن  [ 3181  ]احلديث: 

 .(4)باملد ويتوضأ

 .(5) املد ثلثي  قدر  بامء توضأ  أنه عامرة: أم عن  [ 3182  ]احلديث: 

  فآخذ  منزلنا   يف   يأتينا     اهلل  رسول   كان  قالت:  عامرة  أم   عن  [ 3183  ]احلديث: 

 .(6) فيتوضأ عليه  فأسكب مد  ربع أو مد  ثلث  أو  مدا تكون   لنا  ميضأة

  هذا ما   :فقال يتوضأ وهو  بسعد مر  النبي أن عمرو: ابن عن [ 3184  ]احلديث: 

 .(7)جار هنر  عىل  كنت وإن نعم،  : قال  رسٌف؟  الوضوء أيف فقال:  ، الَّسف؟

  بعد   هبا   ينشف   خرقةٌ     اهلل   لرسول  كان  :قالت  عائشةعن    [ 3185  ]احلديث: 

 .(8)الوضوء

 .(9)ثوبه بطرف  وجهه  مسح  توضأ  إذا  رأيته  :قال معاذ  عن  [ 3186  ]احلديث: 

 

 (  145( أبو داود )1)

 ( 156) 64/ 22( الطرباين 2)

 .  89/ 1(، والنسائي 250( مسلم )3)

 . 51(  325(، ومسلم )201( البخاري )4)

 . 58/ 1(، والنسائي 94( أبو داود )5)

 .1/152( واحلاكم  690( الدارمي )6)

 ( 425( ابن ماجه )7)

 (53( الرتمذي )8)

 ( 54( الرتمذي )9)
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  مل   ملن  وضوء  وال  له  وضوء  ال  ملن  صالة  ال  :  اهلل  رسول   قال  [ 3187  ]احلديث: 

 .(1)عليه اهلل  اسم يذكر

  كله،   جسده   طهر   وضوئه   أول   اهلل   ذكر   من  :   اهلل   رسول   قال   [ 3188  ]احلديث: 

 .(2)الوضوء مواضع  إال منه   يطهر مل  اهلل  يذكر مل  وإذا

  فسمعته   يتوضأ،  وهو     اهلل  رسول   أتيت   : قال   موسىعن أيب    [ 3189  ]احلديث: 

 .(3) يرزق يف ِل  وبارك دارى،  يف ِل  ووسع ، يذنبِل  اغفر اللهم  : يقول

فإن    هلل،   واحلمد   اهلل   بسم  فقل:   توضأت   ذا إ  : قال رسول اهلل    [ 3190  ]احلديث: 

 .(4) الوضوء ذلك من  ُتدث حتى احلسنات لك  تكتب ، تسرتيح  ال  حفظتك

 .(5)أحد يطهور يف  ييرشكن أن  أكرهإين    :قال رسول اهلل   [ 3191  ]احلديث: 

اهلل    [ 3192  ]احلديث:  رسول    حيسنون   ال   معنا   يصلون  منكم   أقواما إن    : قال 

 .(6) الوضوء فليحسن معنا  الصالة شهد فمن الوضوء،

  كيف   قيل:   ، صالة  لكل  يتوضأ     اهلل   رسول   كان  : قال  أنسعن    [ 3193  ]احلديث: 

 .(7)حيدث مل  ما  الوضوء  أحدنا   جيزئ قال:   تصنعون؟  كنتم

  بوضوء   الصلوات  صىل   الفتح  يوم     النبي  أن  بريدة:عن    [ 3194  ]احلديث: 

 . (8)واحد

  شأنه   يف  استطاع  ما   التيامن  حيب     النبي   كان  : قالت  عائشةعن    [ 3195  ]احلديث: 

 

 ( 399(، وابن ماجة )101( أبو داود )1)

 . 1/44( البيهقي يف الكربى 2)

الكربى  3) يف  النسائي  )مسنده(  9908)  24/ 6(  يف  يعىل  وأبو   ،)

13 /257 (7273 ) 

 ( 196)  132- 1/131( الطربي يف الصغري 4)

األستار(  5) )كشف  يف  كام  البزار  يف 260)  136/ 1(  يعىل  وأبو   )

 ( 231)  200/ 1)مسنده( 

 . 5/363( أمحد 6)

(، والنسائي 60(، والرتمذي )171(، وأبو داود )214( البخاري ) 7)

1 /85. 

(8( مسلم   )277( داود  وأبو   ،)172 ( والرتمذي  والنسائي 61(،   ،)

1 /86. 
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 .(1)وتنعله وترجله، طهوره،  يف  كله:

اهلل  أعرايب  جاء    [ 3196  ]احلديث:  رسول    منا   الرجل   اهلل   رسول   يا   فقال:   إىل 

  أحدكم   فسا   إذا  :   فقال  ، قلةٌ   املاء   يف   ويكون   الروحية   منه   فتكون   الفالة   يف   يكون 

 .(2) فليتوضأ

 . (3) ريح أو  صوت من  إال وضوء  ال  : اهلل  رسول  قال  [ 3197  ]احلديث: 

 .(4)فليتوضأ نام فمن السه،  وكاء  العينان : اهلل  رسول  قال  [ 9831  ]احلديث: 

  قام   ثم  ،ساجدٌ   وهو  نام    اهلل   رسول  رأيت  :قال  عباس  ابنعن    [ 3199  ]احلديث: 

  نام  من   عىل   إال   جيب   ال  الوضوء   إن   :قال   ، نمت  قد  إنك  اهلل   رسول  يا   فقلت:   ،فصىل 

 .(5)مفاصله اسرتخت  اضطجع إذا  فإنه مضطجعا،

  بتلك  متسح  ثم   املاء  متس  أن  النوم   وضوء   :  اهلل   رسول  قال  [ 3200  ]احلديث: 

 .(6) التيمم كمسحة ورجليك ويديك وجهك  املسحة

  الصالة   يف   يرعف   كان  عباس   ابن  أن   بلغني  : قال   مالك عن    [ 3201  ]احلديث: 

 .(7)صىل  قد  ما   عىل  فيبني يرجع  ثم الدم  يغسل  فيخرج

  فتوضأ  انرصف   رعف  إذا   كان  عمر   ابن  أن  بلغني  :قال  مالكعن    [ 3202  ]احلديث: 

 .(8)يتكلم ومل فبنى  رجع ثم 

  رجل   دخل  اذ  بالناس  يصىل     النبي   بينام  : قال  موسى  عن أيب  [ 3203  ]احلديث: 

 

(1( البخاري   )426 ( ومسلم   ،)268( داود  وأبو   ،)4140 ،)

 ( 608والرتمذي )

 (  1164(، والرتمذي )1005( أبو داود )2)

 ( 74( والرتمذي )362( مسلم )3)

 (  203( أبو داود )4)

 (  77(، والرتمذي )202( أبو داود )5)

 ( 7584)  128/ 8( الطرباين يف الكبري 6)

 . 1/61( مالك 7)

 . 1/61( مالك 8)
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  يف  وهم  القوم  من  كثري  فضحك  رضر،   برصه   يف  وكان  املسجد،  يف  كانت  حفرة   يف  فرتدى

 . (1)والصالة الوضوء يعيد أن ضحك من   اهلل  رسول فأمر  الصالة،

  يعيد   قال:  الصالة،   يف  يضحك  الرجل  عن  سئل  أنه  جابرعن    [ 3204  ]احلديث: 

 .(2)الوضوء يعيد وال الصالة،

  كان فإن    فلينرصف،   صالته   يف   أحدث   من  :   اهلل   رسول   قال   [ 3205  ]احلديث: 

 .(3)ولينرصف بأنفه فليأخذ مجاعة  صالة يف

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

: من أسبغ وضوءه، وأحسن صالته، وأدى  قال رسول اهلل    [ 3206  ]احلديث: 

وأدى النصيحة ألهل بيت نبيه،  زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه،  

 .(4)فقد استكمل حقائق اإليامن

اهلل    [ 3207  ]احلديث:  به اخلطايا،  قال رسول  اهلل  أدلكم عىل يشء يكفر  أال   :

ويزيد يف احلسنات؟ قيل: بىل يا رسول اهلل، قال: إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطى  

 .(5)إىل هذه املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة

: أسبغ الوضوء متر عىل الرصاط مر السحاب،  قال رسول اهلل    [ 3208  ]احلديث: 

 .(6)غضب الرب ئ صدقة الَّس فإهنا تطف من  أفش السالم يكثر خري بيتك، أكثر

: افتتاح الصالة الوضوء، وُتريمها التكبري،  قال رسول اهلل    [ 3209  ]احلديث: 

 

 الطرباين يف الكبري.وقال: رواه    1/246( ذكره اهليثمي يف )املجمع(  1)

 ( 2313) 204/ 4( أبو يعل 2)

 ( 1222(، وابن ماجة ) 1114( أبو داود )3)

 .   260/  4( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  264( أماِل الصدوق:  5)

 .   334( علل الرشائع:  6)
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 .(1)وُتليلها التسليم

منهم تارك    ..ثامنية ال يقبل اهلل منهم صالة  :قال رسول اهلل    [ 3210  ]احلديث: 

 .(2)الوضوء

الصادق:    [ 3211  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  كان  قال  لكل    رسول  الوضوء  جيدد 

 .(3)فريضة، وكل صالة

 .(4) من بات عىل طهر فكأنام أحيى الليل  :قال رسول اهلل   [ 3212  ]احلديث: 

اهلل    [ 3213  ]احلديث:  به اخلطايا،    : قال رسول  اهلل  أدلكم عىل يشء يكفر  أال 

إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطى   :بىل يا رسول اهلل، قال  : ويزيد يف احلسنات؟ قيل

إىل هذه املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، وما من أحد خيرج من بيته متطهرا، فيصل  

اللهم    :م يقعد ينتظر الصالة األخرى، إال واملالئكة تقولالصالة يف اجلامعة مع املسلمني، ث 

 . (5) أغفر له، اللهم ارمحه

  األرض أال إن بيويت يف    : قال اهلل تبارك وتعاىل   : قال رسول اهلل    [ 3214  ]احلديث: 

، أال طوبى ملن كانت املساجد  األرض املساجد، تيضء ألهل السامء كام تيضء النجوم ألهل  

زارين يف بيتي، أال إن عىل املزور كرامة الزائر، أال برش    وضأ يف بيته ثم بيوته، أال طوبى لعبد ت 

 .(6)املشائني يف الظلامت إىل املساجد بالنور الساطع يوم القيامة

: يقول اهلل تعاىل: من أحدث ومل يتوضأ فقد  رسول اهلل  قال    [ 3215  ]احلديث: 

ومن أحدث وتوضأ، وصىل  جفاين، ومن أحدث وتوضأ، ومل يصل ركعتني، فقد جفاين،  

 

 .  2/ 69/  3( الكايف:  1)

 . 36/ 12( املحاسن:  2)

 .   80/ 26/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1/ 234، معاين األخبار: 37/5( أماِل الصدوق:  4)

 . 10/ 264( أماِل الصدوق:  5)

 .  14/92/ 84وعنه يف البحار:  47/2( ثواب األعامل:  6)



613 

 

برب   ولست  جفوته،  فقد  ودنياه،  دينه  أمر  من  سألني  فيام  أجبه  ومل  ودعاين،  ركعتني، 

 .(1)جاف

: أكثر من الطهور يزيد  يويص بعض أصحابه قال رسول اهلل   [ 3216  ]احلديث: 

اهلل يف عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار عىل طهارة فافعل، فإنك تكون إذا  

 .(2)طهارة مت شهيدا مت عىل 

نك جئت تسألني  إللثقفي قبل أن يسأله: أما  قال رسول اهلل   [ 3217  ]احلديث: 

بسم    قلت:عن وضوئك، وصالتك، ومالك فيهام؟ فاعلم أنك إذا رضبت يدك يف املاء و

الذنوب   تناثرت  الرحيم،  الرمحن  يداك،  التياهلل  تنا فإذا    اكتسبتها  وجهك  رت  ثغسلت 

غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب  فإذا  اكتسبتها عيناك بنظرمها، وفوك بلفظه، التيالذنوب 

مشيت إليها عىل  التيمسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب  فإذا    عن يمينك وشاملك،

قمت إىل الصالة، وتوجهت، وقرأت أم الكتاب، وما  فإذا    لك يف وضوئك،  قدميك، فهذا

، وسجودها، وتشهدت، وسلمت، غفر  تيَّس لك من السور، ثم ركعت، فأمتمت ركوعها 

الصالة   وبني  بينك  فيام  ذنب  كل  يف    التيلك  لك  فهذا  املؤخرة،  الصالة  إىل  قدمتها 

 .(3)صالتك

مفتاح الصالة الطهور، وُتريمها التكبري،    : قال رسول اهلل    [ 3218  ]احلديث: 

 .(4) وُتليلها التسليم، وال يقبل اهلل صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول

اهلل    [ 3219  حلديث: ]ا  رسول  تناثرت  قال  وجهه  فغسل  توضأ  إذا  العبد  إن   :

ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إىل املرفقني تناثرت عنه ذنوب يديه، وإذا مسح برأسه تناثرت  

 

 . 60( إرشاد القلوب:  1)

 . 5/ 60( أماِل املفيد:  2)

 . 130/551/  2( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  521تفسري االمام العسكري )منسوب(/  (  4)
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عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح رجليه، تناثرت عنه ذنوب رجليه، وإن قال يف أول وضوئه:  

آخر وضوئه، أو    يفكلها من الذنوب، وإن قال  بسم اهلل الرمحن الرحيم، طهرت أعضاؤه  

إله إال أنت، أستغفرك وأتوب   اللهم وبحمدك، أشهد أن ال  غسله من اجلنابة: سبحانك 

 .(1)إليك، وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك، ُتاتت عنه ذنوبه كام تتحات أوراق الشجر

يمسح ظاهر قدميه    أين رأيت رسول اهلل    لوال قال اإلمام عل:    [ 3220  ]احلديث: 

 .(2)لظننت أن باطنهام أوىل باملسح من ظاهرمها 

، أنه توضأ ومسح  رسول اهلل  وابن عباس، عن    اإلمام عل عن    [ 3221  ]احلديث: 

 . (3) عىل قدميه ونعليه

اهلل    [ 3222  ]احلديث:  رسول  وضوء  وصف  أنه  عباس  ابن  عىل    عن  فمسح 

 .(5)أنه قال: إن كتاب اهلل املسح، ويأبى الناس إال الغسلوروي عنه  ..(4)رجليه

ليبالغ أحدكم يف املضمضة، واالستنشاق،    : قال رسول اهلل    [ 3223  ]احلديث: 

 .(6) فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان

: ال تْضبوا وجوهكم باملاء إذا توضأتم ولكن  قال رسول اهلل    [ 3224  ]احلديث: 

 .(7)شنوا املاء شنا 

الصادق: توضأ    [ 3225  ]احلديث:  مرة مرة فقال: هذا    رسول اهلل  قال اإلمام 

 .(8)وضوء ال يقبل اهلل الصالة إال به

  رسول اهلل  : مجع عمر بن اخلطاب أصحاب  قال اإلمام الباقر  [ 3226  ]احلديث: 

 

 .  521( تفسري االمام العسكري )منسوب(/   1)

 .  93/ 29/ 1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  172/ 63( التهذيب:  3)

 .  173/ 63/ 1( التهذيب:  4)

 .  174/ 63/ 1( التهذيب:  5)

 .  35( ثواب األعامل:  6)

 .  208/ 69/ 1، واالستبصار: 1072/ 357/ 1( التهذيب:  7)

 .  76/ 25/  1( من ال حيْضه الفقيه:  8)
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فقام املغرية بن شعبة فقال: رأيت    وفيهم اإلمام عل، فقال: ما تقولون يف املسح عىل اخلفني؟ 

يمسح عىل اخلفني، فقال اإلمام عل: قبل املائدة أو بعدها؟ فقال: ال أدري،    رسول اهلل  

 . (1)فقال اإلمام عل: سبق الكتاب اخلفني، إنام أنزلت املائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثالثة

اهلل    [ 3227  ]احلديث:  رسول  رأى    :قال  من  القيامة  يوم  حَّسة  الناس  أشد 

 .(2)وضوءه عىل جلد غريه

اإلمام عل:    [ 3228  ]احلديث:  اهلل  قال  رسول  تكون عىل    سألت  اجلبائر  عن 

صاحبها  يتوضأ  كيف  أجنب؟    ،الكسري،  إذا  يغتسل  يف  فوكيف  عليها  املسح  جيزيه  قال: 

فقرأ رسول    ، فإن كان يف برد خياف عىل نفسه إذا أفرغ املاء عىل جسده  قيل: اجلنابة والوضوء،  

 . (3)[ 29]النساء:   َرِحياًم﴾ َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِكْم  ﴿:  اهلل 

يشاركني فيهام أحد:  : خصلتان ال أحب أن  قال رسول اهلل    [ 3229  ]احلديث: 

 . (4)وضوئي، فإنه من صاليت، وصدقتي فإهنا من يدي إىل يد السائل، فإهنا تقع يف يد الرمحان

الباقر:   [ 3230  ]احلديث:  اإلمام  اهلل    قال  رسول  ويغتسل    كان  بمد،  يتوضأ 

 .(5) بصاع، واملد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال

الباقر قال    [ 3231  ]احلديث:  اهلل    : اإلمام  رسول  ماء    كان  من  بصاع  يغتسل 

 .(6)ويتوضأ بمد من ماء

عن    [ 3232  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  فقال:  سئل  للغسل؟  املاء  من  جيزي  الذي 

بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع عىل عهده مخسة أمداد، وكان املد    اغتسل رسول اهلل  

 

 . 1091/  361/ 1( التهذيب:  1)

 .  96/ 30/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  102/ 236/ 1( تفسريالعيايش:  3)

 .  2/ 33( اخلصال:  4)

 .  409/ 121/  1، واالستبصار: 379/ 136/ 1( التهذيب:  5)

 .  377/ 136/ 1( التهذيب:  6)
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 .(1)قدر رطل وثالث أواق

ضوء مد والغسل صاع، وسيأيت أقوام  : الوقال رسول اهلل    [ 3233  ]احلديث: 

حظرية  يف  معي  سنتي  عىل  والثابت  سنتي،  خالف  عىل  فأولئك  ذلك،  يستقلون  بعدي 

 .(2)القدس

: توضؤوا مما خيرج منكم، وال توضؤوا مما  قال رسول اهلل    [ 3234  ]احلديث: 

 .(3)يدخل، فإنه يدخل طيبا وخيرج خبيثا 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

عل قال    [ 3235  ]احلديث:  حسنات،  اإلمام  عرش  الطهور  بعد  الوضوء   :

 .(4)فتطهروا

عل:    [ 3236  ]احلديث:  اإلمام  وهوقال  املسلم  ينام  عىل    ال  إال  ينام  وال  جنب، 

طهور، فإن مل جيد املاء فليتيمم بالصعيد، فإن روح املؤمن تروح إىل اهلل عز وجل، فيلقاها،  

 مكنون رمحته، وإن مل يكن أجلها قد حْض  ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حْض جعلها يف

 .(5)بعث هبا مع أمنائه من املالئكة، فريدها يف جسده

: وانظر إىل الوضوء، فإنه يويص بعض أصحابه  قال اإلمام عل   [ 3237  ]احلديث: 

من متام الصالة، متضمض ثالث مرات، واستنشق ثالثا، واغسل وجهك، ثم يدك اليمنى،  

يصنع ذلك، واعلم أن    ورجليك، فإين رأيت رسول اهلل  ثم اليَّسى، ثم امسح رأسك  

 .(6)الوضوء نصف اإليامن

 

 .  411/ 121/  1واالستبصار:   376/ 136/ 1( التهذيب:  1)

 .  70/ 23/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  1/ 282( علل الرشائع:  3)

 . 63/ 47( املحاسن:  4)

 .   295/1( علل الرشائع:  5)

 .  29/  1 ( أماِل الطويس: 6)
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قال اإلمام الصادق: بينا اإلمام عل ذات يوم جالس مع حممد    [ 3238  ]احلديث: 

بن احلنفية إذ قال له: يا حممد، إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصالة، فأتاه حممد باملاء، فأكفأه،  

اليَّسى عىل   بيده  املاء  فصبه  الذي جعل  اهلل وباهلل، واحلمد هلل  قال: بسم  ثم  اليمنى،  يده 

اللهم حصن فرجي، وأعفه، واسرت عوريت،    .. طهورا ومل جيعله نجسا  ثم استنجى فقال: 

النار عىل  لساين    ..وحرمني  وأطلق  ألقاك،  يوم  حجتي  لقني  اللهم  فقال:  متضمض  ثم 

ري  ..بذكراك عل  ُترم  ال  اللهم  فقال:  استنشق  رحيها،  ثم  يشم  ممن  واجعلني  اجلنة،  ح 

ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، وال    .. وروحها، وطيبها 

ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتايب بيميني،    .. تسود وجهي يوم تبيض الوجوه

اللهم ال  واخللد يف اجلنان بيساري، وحاسبني حسابا يسريا.. ثم غسل يده اليَّسى فقال:  

النريان.. ثم   تعطني كتايب بشامِل، وال َتعلها مغلولة إىل عنقي، وأعوذ بك من مقطعات 

مسح رأسه فقال: اللهم غشني برمحتك وبركاتك وعفوك.. ثم مسح رجليه فقال: اللهم  

ثبتني عىل الرصاط يوم تزل فيه األقدام، واجعل سعيي فيام يرضيك عني.. ثم رفع رأسه  

قال: يا حممد، من توضأ مثل وضوئي، وقال مثل قوِل، خلق اهلل له من كل  فنظر إىل حممد ف

 .(1) قطرة ملكا يقدسه، ويسبحه، ويكربه، فيكتب اهلل له ثواب ذلك إىل يوم القيامة

 .(2)ما نزل القرآن إال باملسح قال اإلمام عل:  [ 3239  ]احلديث: 

إذا توضأ قال: بسم اهلل وباهلل،  اإلمام عل  كان  قال اإلمام الباقر:    [ 3240  ]احلديث: 

اهلل احلمد هلل    األرضوخري األسامء هلل، وأكرب األسامء هلل، وقاهر ملن يف السامء، وقاهر ملن يف  

قلبي باإليامن، اللهم تب عل، وطهرين، واقض    ي الذي جعل من املاء كل يشء حي، وأح
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 .(1)ِل باحلسنى، وأرين كل الذي أحب، وافتح ِل باخلريات من عندك يا سميع الدعاء

اإلمام عل:    [ 3241  ]احلديث:  أن  قال  قبل  يقول  يسمي،  الرجل حتى  يتوضأ  ال 

فرغ من  فإذا    ين،يمس املاء: بسم اهلل وباهلل، اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهر 

،  طهوره قال: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  

 .(2) فعندها يستحق املغفرة

عل:    [ 3242  ]احلديث:  اإلمام  للفم  قال  وطهور  سنة  واالستنشاق  املضمضة 

 .(3)واألنف، والسعوط مصحة للرأس، وتنقية للبدن، وسائر أوجاع الرأس

فقال: قد عملت الوالة قبل أعامال خالفوا    اإلمام عل، خطب    [ 3243  يث: ]احلد 

اهلل   جندي،  فيها رسول  لتفرق عني  تركها  الناس عىل  محلت  ولو  خلالفه،  متعمدين   ،

فرددته   إبراهيم  بمقام  أمرت  لو  فيه  إىلأرأيتم  كان  الذي  عىل  ..  املوضع  املسح  وحرمت 

بإحالل املتعتني، وأمرت بالتكبري عىل اجلنائز مخس  اخلفني، وحددت عىل النبيذ، وأمرت  

 .(4)إذا لتفرقوا عني.. تكبريات، وألزمت الناس اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم 

: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى اإلمام عل أراق  قيل لإلمام الباقر  [ 3244  ]احلديث: 

فيكم: سبق  اإلمام عل  فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول    ،املاء ثم مسح عىل اخلفني 

فهل فيهام رخصة؟ فقال: ال، إال من عدو تتقيه، أو ثلج ختاف عىل    قيل:الكتاب اخلفني، ف

 .(5)رجليك

إنا أهل بيت ال نمسح عىل اخلفني، فمن كان من  قال اإلمام عل:    [ 3245  ]احلديث: 
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 .(1) شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا 

قال:    [ 3246  ]احلديث:  الربيع  بن  قيس  يعني  عن  ـ  املسح  إسحق عن  أبا  سألت 

املسح عىل اخلفني ـ؟ فقال: أدركت الناس يمسحون، حتى لقيت رجال من بني هاشم مل أر  

(، فسألته عن املسح؟ فنهاين عنه،  اإلمام الباقرمثله قط يقال له: حممد بن عل بن احلسني )

،  املسح عىل اخلفني وكان يقول: سبق الكتاب    ،يمسح عىل اخلفني  اإلمام عل وقال: مل يكن  

 .(2)قال: فام مسحت منذ هناين عنه

كان أمري املؤمنني إذا توضأ مل يدع أحدا يصب  قال اإلمام الباقر:    [ 3247  ]احلديث: 

يا أمري املؤمنني، مل ال تدعهم يصبون عليك املاء؟ فقال: ال أحب أن   عليه املاء، فقيل له: 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل    ﴿ :  وتعاىلأرشك يف صاليت أحدا، وقال اهلل تبارك   َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ِه  ْك بِِعَباَدِة َربِّ  .(3) [ 110]الكهف:  َأَحًدا﴾َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ

الغسل من اجلنابة والوضوء جيزي منه ما أجزأ  قال اإلمام عل:    [ 3248  ]احلديث: 

 .(4)من الدهن الذي يبل اجلسد

من كان عىل يقني فشك فليمض عىل يقينه، فإن  قال اإلمام عل:    [ 3249  ]احلديث: 

الشك ال ينقض اليقني، الوضوء بعد الطهور عرش حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل،  

فإن من كسل مل يؤد حق اهلل عز وجل، تنظفوا باملاء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا  

لذي يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم  أنفسكم، فإن اهلل يبغض من عباده القاذورة، ا 

فإنك ال   الصالة ونم،  فاقطع  الصالة  إذا غلبتك عينك وأنت يف  الوضوء،  القلب وجب 
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 .(1) تدري لعلك أن تدعو عىل نفسك

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

 . (2) : ال صالة إال بطهورقال اإلمام الباقر  [ 3250  ]احلديث: 

اإلمام    [ 3251  ]احلديث:  الصالة  عنالباقر  سئل  يف  الوقت،    ،الفرض  فقال: 

 .(3)والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء

الباقر:    [ 3252  ]احلديث:  اإلمام  الطهور،  قال  مخسة:  من  إال  الصالة  تعاد  ال 

 .(4)والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود

الباقر   [ 3253  ]احلديث:  لإلمام  واحد  قيل  بوضوء  الرجل  يصل  الليل  :  صالة 

  ، فقال: فيصل بتيمم واحد صالة الليل والنهار  قيل: قال: نعم، ما مل حيدث،    ، والنهار كلها 

 .(5) نعم، كلها، ما مل حيدث، أو يصب ماءاً 

: إذا دخلت املسجد، وأنت تريد أن َتلس، فال  قال اإلمام الباقر  [ 3254  ]احلديث: 

 .(6) تدخله إال طاهرا

الباق  [ 3255  ]احلديث:  اإلمام  الصالة،  ر قال  هلا  ُتل  فال  طامثا  املرأة  كانت  إذا   :

وضوء الصالة عند وقت كل صالة، ثم تقعد يف موضع طاهر، فتذكر اهلل    تتوضأوعليها أن  

 .(7)، وتسبحه، وهتلله، وُتمده، كمقدار صالهتا، ثم تفرغ حلاجتها عز وجل

:  قالوا؟ قال اإلمام الباقر: أال أحكي لكم وضوء رسول اهلل   [ 3256  ]احلديث: 

بىل، فدعا بقعب فيه يشء من ماء، فوضعه بني يديه، ثم حَّس عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه  
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اليمنى، ثم قال: هكذا، إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف مألها ماء، فوضعها عىل جبينه،  

أطراف حليته  اهلل، وسدله عىل  قال: بسم  يده عىل وجهه، وظاهرثم  أمر  ثم  مرة    ،  جبينه، 

واحدة، ثم غمس يده اليَّسى، فغرف هبا مألها، ثم وضعه عىل مرفقه اليمنى، فأمر كفه  

املاء عىل أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه مألها، فوضعه عىل مرفقه    جرىعىل ساعده حتى  

مسح مقدم رأسه،  املاء عىل أطراف أصابعه، و  جرى اليَّسى، فأمر كفه عىل ساعده حتى  

وقال: إن اهلل وتر، حيب الوتر، فقد جيزيك من    ..وظهر قدميه، ببلة يساره، وبقية بلة يمناه

الوضوء ثالث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعني، ومتسح ببلة يمناك ناصيتك، وما  

اليَّسى قدمك  ظهر  يسارك  ببلة  ومتسح  اليمنى،  قدمك  ظهر  يمينك  بلة  من  قال    ..بقي 

، فحكى له مثل  ة: قال اإلمام الباقر: سأل رجل اإلمام عل عن وضوء رسول اهلل  زرار

 .(1)ذلك 

، فدعا بطشت أو  اإلمام الباقر عن وضوء رسول اهلل    سئل  [ 3257  ]احلديث: 

تور فيه ماء، فغمس يده اليمنى، فغرف هبا غرفة، فصبها عىل وجهه، فغسل هبا وجهه، ثم  

، فأفرغ عىل ذراعه اليمنى، فغسل هبا ذراعه من املرفق  غمس كفه اليَّسى، فغرف هبا غرفة

اليَّسى من   فأفرغ هبا عىل ذراعه  اليمنى،  كفه  ثم غمس  املرفق،  إىل  يردها  الكف، ال  إىل 

املرفق، وصنع هبا مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه، وقدميه، ببلل كفه، مل حيدث هلام ماء  

ِذيَن  ﴿ :  ك، ثم قال: إن اهلل تعاىل يقولقال: وال يدخل أصابعه ُتت الرشا  جديدا، ثم  َا الَّ َيا َأُّيه

بُِرُءوِسُكْم   َواْمَسُحوا  املََْرافِِق  إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  اَلِة  الصَّ إِىَل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمُنوا 

فليس له أن يدع شيئا من وجهه إال غسله، وأمر بغسل    [ 6]املائدة:    ﴾ َوَأْرُجَلُكْم إِىَل اْلَكْعَبنْيِ 
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:  اليدين إىل املرفقني، فليس له أن يدع من يديه إىل املرفقني شيئا إال غسله، ألن اهلل تعاىل يقول

املََْرافِِق   ﴿ إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  قال،  [ 6]املائدة:    ﴾َفاْغِسُلوا  بُِرُءوِسُكْم  ﴿:  ثم  َواْمَسُحوا 

اْلَكْعَبنْيِ َوأَ  إِىَل  ما بني  فإذا    [ 6]املائدة:    ﴾ ْرُجَلُكْم  مسح بيشء من رأسه، أو بيشء من قدميه، 

هاهنا، يعني: املفصل    ، فقال:: أين الكعبان وا قال  ..الكعبني إىل أطراف األصابع، فقد أجزأه 

،  هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك   فقال:   هذا ما هو؟  ا:ولا دون عظم الساق، ق

نعم، إذا بالغت    ، فقال: : أصلحك اهلل، فالغرفة الواحدة َتزي للوجه، وغرفة للذراعالواق

 .(1)فيها، والثنتان تأتيان عىل ذلك كله

؟ فأخذ    أال أحكي لكم وضوء رسول اهلل قال اإلمام الباقر:    [ 3258 ]احلديث: 

فغسل به يده اليمنى،  بكفه اليمنى كفا من ماء، فغسل به وجهه، ثم أخذ بيده اليَّسى كفا،  

رأسه   يديه  بفضل  مسح  ثم  اليَّسى،  يده  به  فغسل  ماء،  من  كفا  اليمنى  بيده  أخذ  ثم 

 .(2)ورجليه

الباقر وضوء رسول اهلل    [ 3259  ]احلديث:  ،  عن زرارة قال: حكى لنا اإلمام 

فدعا بقدح، فأخذ كفا من ماء، فأسدله عىل وجهه، ثم مسح وجهه من اجلانبني مجيعا، ثم  

أعاد اليمنى يف    ده اليَّسى يف اإلناء، فأسدهلا عىل يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثمأعاد ي

اإلناء، فصبها عىل اليَّسى، ثم صنع هبا كام صنع باليمنى، ثم مسح بام بقي يف يده رأسه  

 .(3)ورجليه، ومل يعدمها يف اإلناء

الباقر   [ 3260  ]احلديث:  اإلمام  فيمقال  الدهن،  الراحة من  يأخذ أحدكم  أل هبا  : 

فأدخل يده يف اإلناء،    ؛بىل   قيل:؟  جسده، واملاء أوسع، أال أحكي لكم وضوء رسول اهلل  
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ومل يغسل يده، فأخذ كفا من ماء، فصبه عىل وجهه، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم  

أخذ كفا آخر بيمينه، فصبه عىل يساره، ثم غسل به ذراعه األيمن، ثم أخذ كفا آخر، فغسل  

 .(1) أليَّس، ثم مسح رأسه ورجليه بام بقي يف يديهبه ذراعه ا

؟ ثم أخذ  : أال أحكي لكم وضوء رسول اهلل  قال اإلمام الباقر   [ 3261  ]احلديث: 

وجهه، ثم أخذ كفا، فصبها عىل ذراعه، ثم أخذ كفا آخر، فصبها    كفا من ماء، فصبها عىل 

القدم، ثم قال: هذا هو  عىل ذراعه األخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده عىل ظهر  

 .(2)الكعب، وأومأ بيده إىل أسفل العرقوب، ثم قال: إن هذا هو الظنبوب

فدعا بطشت، أو    ؛وضوء رسول اهلل  سئل اإلمام الباقر عن    [ 3262  ]احلديث: 

بتور، فيه ماء، فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى يف التور، فغسل وجهه هبا، واستعان بيده  

وجهه، ثم غمس كفه اليمنى يف املاء، فاغرتف هبا من املاء، فغسل  اليَّسى بكفه عىل غسل  

يف املاء،    يده اليمنى من املرفق إىل األصابع، ال يرد املاء إىل املرفقني، ثم غمس كفه اليمنى 

فاغرتف هبا من املاء، فأفرغه عىل يده اليَّسى من املرفق إىل الكف، ال يرد املاء إىل املرفق،  

 .(3)مسح رأسه وقدميه إىل الكعبني بفضل كفيه، مل جيدد ماءاً  كام صنع باليمنى، ثم 

أخربين عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ،  قيل لإلمام الباقر:    [ 3263  ]احلديث: 

فقال: الوجه الذي قال اهلل، وأمر اهلل عز وجل بغسله، الذي ال    ،الذي قال اهلل عز وجل 

منه، إن زاد   ينقص  ما  ينبغي ألحد أن يزيد عليه، وال  أثم:  منه  عليه مل يؤجر، وإن نقص 

عليه   جرت  وما  الذقن،  إىل  الرأس  شعر  قصاص  من  واإلهبام  الوسطى  عليه  دارت 

ل له: الصدغ من  ياإلصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، ق
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 .(1)الوجه؟ فقال: ال

األذنني من الوجه،  إن أناسا يقولون: إن بطن  قيل لإلمام الباقر:    [ 3264  ]احلديث: 

 .(2)غسل وال مسح فقال: ليس عليهام ،وظهرمها من الرأس 

يف الرجل يتوضأ وعليه العاممة: يرفع العاممة    قال اإلمام الباقر  [ 3265  ]احلديث: 

 .(3)بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح عىل مقدم رأسه

  : توضأ اإلمام عل فغسل وجهه وذراعيه، ثم قال اإلمام الباقر  [ 3266  ]احلديث: 

 .(4)مسح عىل رأسه وعىل نعليه، ومل يدخل يده ُتت الرشاك

يف املسح: متسح عىل النعلني وال تدخل يدك  قال اإلمام الباقر    [ 3267  ]احلديث: 

ُتت الرشاك، وإذا مسحت بيشء من رأسك، أو بيشء من قدميك ما بني كعبيك إىل أطراف  

 .(5) األصابع، فقد أجزأك

مسح    [ 3268  ]احلديث:  الباقر:  اإلمام  عل قال  يستبطن    اإلمام  ومل  النعلني  عىل 

 .(6)الرشاكني

يف الرجل يتوضأ وعليه العاممة: يرفع العاممة    قال اإلمام الباقر  [ 3269  ]احلديث: 

 .(7) بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح عىل مقدم رأسه

قال اإلمام الباقر: املرأة جيزُّيا من مسح الرأس أن متسح مقدمه   [ 3270  ]احلديث: 

 .(8)قدر ثالث أصابع، وال تلقي عنها مخارها 

الباقر  [ 3271  ]احلديث:  اإلمام  الرأس قال  عىل  املسح  من  جيزي  ثالث    :  موضع 
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 . (1) أصابع، وكذلك الرجل

الباقر عن املسح عىل الرجلني؟ فقال: هو الذي نزل  سئل اإلمام    [ 3272  ]احلديث: 

 . (2) جربيلبه 

َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم    ﴿ :  الباقر عن قول اهلل عز وجل سئل اإلمام    [ 3273  ]احلديث: 

اْلَكْعَبنْيِ  إِىَل  النصب[ 6]املائدة:    ﴾َوَأْرُجَلُكْم  أم عىل  اخلفض هي  فقال:( عىل  بل هي عىل    ، 

 .(3)اخلفض

: أال ختربين من أين علمت وقلت، أن املسح  قيل لإلمام الباقر  [ 3274  ]احلديث: 

رسول   قاله  زرارة،  يا  فقال:  الرجلني؟ فضحك  الرأس وبعض  به  اهلل  ببعض  ونزل   ،

اَلِة  ﴿ :  الكتاب من اهلل عز وجل، ألن اهلل عز وجل قال ِذيَن آَمُنوا إَِذا ُقْمُتْم إِىَل الصَّ َا الَّ َيا َأُّيه

َوَأْيِدَيُكْم  ﴿:  ( فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال [ 6]املائدة:    ﴾ َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ 

فوصل اليدين إىل املرفقني بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي هلام أن يغسال إىل   [ 6]املائدة:  ﴾ إِىَل املََْرافِِق 

الكالم فقال بُِرُءوِسُكمْ ﴿:  املرفقني، ثم فصل بني  :  فعرفنا حني قال  [ 6]املائدة:    ﴾َواْمَسُحوا 

لرجلني بالرأس، كام وصل اليدين  برؤسكم أن املسح ببعض الرأس ملكان الباء، ثم وصل ا

( فعرفنا حني وصلهام بالرأس أن املسح  [ 6]املائدة:    ﴾ َوَأْرُجَلُكْم إِىَل اْلَكْعَبنْيِ  ﴿:  بالوجه، فقال 

 . (4) للناس فضيعوه عىل بعضهام ثم فَّس ذلك رسول اهلل 

من ذكر اسم اهلل عىل وضوئه طهر جسده كله،  قال اإلمام الباقر:    [ 3275  ]احلديث: 

 .(5) ومن مل يذكر اسم اهلل عىل وضوئه طهر من جسده ما أصابه املاء
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: إذا وضعت يدك يف املاء فقل: بسم اهلل وباهلل،  قال اإلمام الباقر [ 3276 ]احلديث: 

املتطهرين،  من  واجعلني  التوابني  من  اجعلني  رب  فإذا    اللهم  هلل  احلمد  فقل:  فرغت 

 .(1)العاملني

: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط  قال اإلمام الباقر [ 3277 ]احلديث: 

 . (2)والبول مرتني، ومن اجلنابة ثالثا 

الباقر:    [ 3278  ]احلديث:  لإلمام  شيئا،  قيل  اليمنى  يده  متس  وال  يبول  الرجل 

 .(3)نعم، وإن كان جنبا  ، فقال:أيغمسها يف املاء 

 .(4) الوضوء: املضمضة واالستنشاق ليسا من قال اإلمام الباقر  [ 3279  ]احلديث: 

الباقر:    [ 3280  ]احلديث:  اإلمام  الوضوء،  قال  من  ليسا  واالستنشاق  املضمضة 

 . (5) ألهنام من اجلوف

: ليس املضمضة واالستنشاق فريضة وال سنة،  قال اإلمام الباقر  [ 3281  ]احلديث: 

 .(6)إنام عليك أن تغسل ما ظهر

قال اإلمام الباقر: إن اهلل وتر حيب الوتر، فقد جيزيك من الوضوء    [ 3282  ]احلديث: 

ثالث غرفات: واحدة للوجه، وثنتان للذراعني، ومتسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من  

 .(7)بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، ومتسح ببلة يَّساك ظهر قدمك اليَّسى

قال اإلمام الباقر: تابع بني الوضوء كام قال اهلل عز وجل، ابدأ    [ 3283  ]احلديث: 

بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلني، وال تقدمن شيئا بني يدي يشء ختالف ما  
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مسحت   وإن  الذراع،  عىل  وأعد  بالوجه  فابدأ  الوجه  قبل  الذراع  غسلت  فإن  به،  أمرت 

عز  بدأ بام بدأ اهلل  ال ثم أعد عىل الرجل،  الرجل قبل الرأس فامسح عىل الرأس قبل الرج 

 .(1) به وجل

الباقر عن    [ 3284  ]احلديث:  رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل  سئل اإلمام 

 .(2)قال: يبدأ بام بدأ اهلل به، وليعد ما كانف ، يديه

قال: ال  ف ،املسح عىل اخلفني وعىل العاممةسئل اإلمام الباقر عن  [ 3285  ]احلديث: 

 . (3) متسح عليهام

فقال: كان عمر يراه    ،املسح عىل اخلفني سئل اإلمام الباقر عن    [ 3286  ]احلديث: 

إن القوم كانوا  ..  حْض  ثالثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وكان أيب ال يراه يف سفر وال

 .(4) يقولون برأُّيم فيخطئون ويصيبون، وكان أيب ال يقول برأيه

: إذا كنت قاعدا عىل وضوئك فلم تدر أغسلت  قال اإلمام الباقر   [ 3287  ]احلديث: 

اهلل،    سمى ذراعيك أم ال، فأعد عليهام وعىل مجيع ما شككت فيه أنك مل تغسله ومتسحه، مما  

قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد رصت يف حال أخرى  فإذا    ما دمت يف حال الوضوء، 

 عليك فيه وضوئه،  اهلل مما أوجب اهلل   سمى يف الصالة، أو يف غريها، فشككت يف بعض ما  

ال يشء عليك فيه، فإن شككت يف مسح رأسك فأصبت يف حليتك بلال فامسح هبا عليه،  

وعىل ظهر قدميك، فإن مل تصب بلال فال تنقض الوضوء بالشك، وامض يف صالتك، وإن  

 .(5)تيقنت أنك مل تتم وضوءك فأعد عىل ما تركت يقينا، حتى تأيت عىل الوضوء

 

 .  5/ 34/  3( الكايف:  1)

 .  224/ 73/ 1واالستبصار:  252/ 97/ 1( التهذيب:  2)

 . 1090/ 361/ 1( التهذيب:  3)

 . 1089/ 361/ 1هذيب: ( الت 4)

   261/ 100/ 1( التهذيب:  5)



628 

 

 . (1) ال  ، فقال:الرجل يتوضأ، أيبطن حليته إلمام الباقر عن  سئل ا  [ 3288  ]احلديث: 

أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط  قيل لإلمام الباقر:    [ 3289  ]احلديث: 

 . (2) به من الشعر فليس عىل العباد أن يطلبوه وال يبحثوا عنه، ولكن جيرى عليه املاء

من حدود اهلل، ليعلم اهلل من  : إنام الوضوء حد قال اإلمام الباقر [ 3290 ]احلديث: 

 .(3)يطيعه ومن يعصيه، وإن املؤمن ال ينجسه يشء، إنام يكفيه مثل الدهن

 .(4)يف الوضوء: إذا مس جلدك املاء فحسبكقال اإلمام الباقر   [ 3291  ]احلديث: 

: إذا كان احلدث يف املسجد فال بأس بالوضوء  قال اإلمام الباقر [ 3292  ]احلديث: 

 . (5) يف املسجد

ينقض الوضوء إال ما خرج من طرفيك، أو    : القال اإلمام الباقر   [ 3293  ديث: ]احل 

 .(6) النوم

الباقر عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء يف الصالة،  سئل اإلمام    [ 3294  ]احلديث: 

ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود يف صالته، وإن تكلم فليعد صالته، وليس    ، فقال: كيف يصنع

 .(7)عليه وضوء

لو رعفت دورقا ما زدت عىل أن أمسح مني  قال اإلمام الباقر:    [ 3295  ]احلديث: 

 .(8)الدم وأصل 

: الرجل يقلم أظفاره، وجيز شاربه، ويأخذ من  قيل لإلمام الباقر  [ 3296  ]احلديث: 

ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: كل هذا سنّة، والوضوء فريضة، وليس  شعر حليته، ورأسه، هل  
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 .(1)يشء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهريا

اإلمام    [ 3297  ]احلديث:  ليس  سئل  فقال:  النار؟  غريت  مما  الوضوء  عن  الباقر 

 .(2)عليك فيه وضوء، إنام الوضوء مما خيرج، ليس مما يدخل

 .(3)فقال: يبني عىل صالته ، الباقر عن املبطونسئل اإلمام   [ 3298  ]احلديث: 

: صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع يف  قال اإلمام الباقر  [ 3299  ]احلديث: 

 .(4) صالته، فيتّم ما بقي

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

 .(5) : الوضوء شطر اإليامنقال اإلمام الصادق  [ 3300  ]احلديث: 

الصالة ثالثة أثالث: ثلث طهور، وثلث  ق:  قال اإلمام الصاد  [ 3301  ]احلديث: 

 .(6) ركوع، وثلث سجود

الصادق:    [ 3302  ]احلديث:  لإلمام  هلم  قيل  أقيمت  وقد  ناصبية،  بقوم  أمر  إين 

ما   قالوا  الصالة  يف  أدخل معهم  مل  فإن  غري وضوء،  وأنا عىل  يقولوا،    شاءواالصالة،  أن 

سبحان اهلل، أفام خياف من يصل من  :  أفأصل معهم ثم أتوضأ إذا انرصفت، وأصل؟ فقال

 .(7)خسفا؟!  األرض غري وضوء أن تأخذه 

: أقعد رجل من األحبار يف قربه، فقيل له:  ادققال اإلمام الص  [ 3303  ]احلديث: 

إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اهلل عز وجل، فقال: ال أطيقها، فلم يزالوا به حتى انتهوا  

واحدة جلدة  قالوا:  ،  إىل  َتلدونيها؟  فيم  فقال:  بد،  منها  ليس  فقالوا:  أطيقها،  ال  فقال: 
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لم تنرصه، فجلدوه جلدة من  نجلدك أنك صليت يوما بغري وضوء، ومررت عىل ضعيف ف 

 .(1)عذاب اهلل فامتأل قربه نارا

الصادق عن رجل توضأ فنيس أن يمسح عىل رأسه  سئل اإلمام  [ 3304  ]احلديث: 

 .(2)قال: فلينرصف، فليمسح عىل رأسه، وليعد الصالةف ،حتى قام يف الصالة 

شيئا من  : من نيس مسح رأسه، أو قدميه، أو  قال اإلمام الصادق  [ 3305  ]احلديث: 

 .(3)الوضوء الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصالة

الصادق  [ 3306  ]احلديث:  اإلمام  أنك قد  قال  ـ  ـ وأنت يف صالتك  إذا ذكرت   :

تركت شيئا من وضوئك املفروض عليك فانرصف، فأتم الذي نسيته من وضوئك، وأعد  

 .(4)صالتك

الصا   [ 3307  ]احلديث:  املناسك كلها عىل غري  دققال اإلمام  : ال بأس أن يقيض 

 .(5) وضوء، إال الطواف، فإن فيه صالة، والوضوء أفضل

: من طلب حاجة وهو عىل غري وضوء، فلم  قال اإلمام الصادق  [ 3308  ]احلديث: 

 .(6) تقض، فال يلومن إال نفسه

اإلمام الصادق: إين ألعجب ممن يأخذ يف حاجة، وهو عىل  قال   [ 3309 ]احلديث: 

 .(7) وضوء، كيف ال تقىض حاجته

 .(8): الطهر عىل الطهر عرش حسناتقال اإلمام الصادق  [ 3310  ]احلديث: 

: من جدد وضوءه لغري حدث جدد اهلل توبته  قال اإلمام الصادق  [ 3311  ]احلديث: 
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 .(1)من غري استغفار

 .(2)الوضوء عىل الوضوء نور عىل نورقال اإلمام الصادق:   [ 3312  ]احلديث: 

إىل فراشه، بات وفراشه    آوى : من تطهر، ثم  قال اإلمام الصادق  [ 3313  ]احلديث: 

كمسجده، فإن ذكر أنه ليس عىل وضوء، فتيمم من دثاره كائنا ما كان، مل يزل يف صالة ما  

 .(3) ذكر اهلل

عليكم بإتيان املساجد، فإهنا بيوت اهلل يف  قال اإلمام الصادق:    [ 3314  ]احلديث: 

 .(4)  من ذنوبه، وكتب من زواره، ومن أتاها متطهرا طهره اهللاألرض

الصادق:   [ 3315  ]احلديث:  اإلمام  بيويت يف    قال  إن  التوراة،    األرض مكتوب يف 

 .(5) املساجد، فطوبى لعبد تطهر يف بيته، ثم زارين يف بيتي، أال إن عىل املزور كرامة الزائر

أن ينام وهو جنب؟ فقال:    لرجل أينبغي لقيل لإلمام الصادق:    [ 3316  ]احلديث: 

 .(6)يكره ذلك حتى يتوضأ

،  الصادق عمن قرأ يف املصحف وهو عىل غري وضوء سئل اإلمام    [ 3317  ]احلديث: 

 .(7)ال بأس، وال يمس الكتاب فقال:

يا بني، اقرأ املصحف، فقال: إين لست  قال اإلمام الصادق البنه:    [ 3318  ]احلديث: 

 .(8)الورق، فاقرأهعىل وضوء، فقال: ال متس الكتابة، ومس 

إن للوضوء حدا، من تعداه مل يؤجر: تغسل  قال اإلمام الصادق:    [ 3319  ]احلديث: 
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 .(1)وجهك ويديك، ومتسح رأسك ورجليك

 .(2) : األذنان ليسا من الوجه، وال من الرأسقال اإلمام الصادق  [ 3320  ]احلديث: 

 .(3) ومدبرا: ال بأس بمسح الوضوء مقبال قال اإلمام الصادق  [ 3321  ]احلديث: 

 .(4)ال بأس بمسح القدمني مقبال ومدبراقال اإلمام الصادق:   [ 3322  ]احلديث: 

،  الرجل ينسى مسح رأسه وهو يف الصالةقيل لإلمام الصادق:   [ 3323 ]احلديث: 

يمسح من حاجبيه،   ، فقال: فإن مل يكن له حلية قيل: إن كان يف حليته بلل فليمسح به،   فقال:

 .(5)أو من أشفار عينيه

أمسح بام عىل يدي   قيل: الصادق عن مسح الرأس،  سئل اإلمام   [ 3324  ]احلديث: 

 .(6)ال، بل تضع يدك يف املاء، ثم متسح ، فقال:من الندى رأيس 

مسح رأسه، ثم ذكر أنه مل يمسح    نيس: من  قال اإلمام الصادق  [ 3325  ]احلديث: 

بلل   حليته  يف  يكن  مل  وإن  رأسه،  وليمسح  منه،  فليأخذ  بلل  حليته  يف  كان  فإن  رأسه، 

 .(7) فلينرصف، وليعد الوضوء

قال اإلمام الصادق: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعىل    [ 3326  ]احلديث: 

ء فخذ ما بقي منه  بقي يف يدك من نداوة وضوئك ليش  رجليك من بلة وضوئك، فإن مل يكن

يف حليتك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن مل يكن لك حلية فخذ من حاجبيك، وأشفار  

 .(8)عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن مل يبق من بلة وضوئك يشء أعدت الوضوء
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 .(1)قال اإلمام الصادق: امسح الرأس عىل مقدمه  [ 3327  ]احلديث: 

الصادق عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه  سئل اإلمام    [ 3328  ]احلديث: 

 .(2) صبعه، أجيزيه ذلك؟ فقال: نعمإعاممة، ب

: ال متسح املرأة بالرأس كام يمسح الرجال،  قال اإلمام الصادق  [ 3329  ]احلديث: 

كان الظهر والعرص واملغرب  فإذا   إنام املرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع اخلامر عنها،

 .(3) والعشاء متسح بناصيتها 

جل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العاممة  قيل لإلمام الصادق:    [ 3330  ]احلديث: 

 .(4)فقال: ليدخل إصبعه ، ملكان الربد

عىل الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل اهلل  قال اإلمام الصادق:   [ 3331  ]احلديث: 

 .(5)ألنه يغسل ما أمر اهلل بمسحه  ، فقال:كيف ذاك قيل:منه صالة،  

يف الرجل يتوضأ الوضوء كله إال رجليه، ثم  قال اإلمام الصادق    [ 3332  ]احلديث: 

   .(6)خيوض هبام املاء خوضا، قال: أجزأه ذلك

قال اإلمام الصادق: إن الرجل ليعبد اهلل أربعني سنة، وما يطيعه    [ 3333  ]احلديث: 

 .(7)يف الوضوء، ألنه يغسل ما أمر اهلل بمسحه

إذا توضأت فقل: أشهد أن ال إله إال اهلل،  ادق:  قال اإلمام الص  [ 3334  ]احلديث: 

 . (8) هلل رب العاملني اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين، واحلمد

فذكر اسم اهلل طهر مجيع جسده،   قال اإلمام الصادق: من توضأ  [ 3335  ]احلديث: 
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 .(1) ومن مل يسم مل يطهر من جسده إال ما أصابه املاء

: إذا سميت يف الوضوء طهر جسدك كله،  قال اإلمام الصادق  [ 3336  ]احلديث: 

 .(2) وإذا مل تسم مل يطهر من جسدك إال ما مر عليه املاء

الصادق  [ 3337  ]احلديث:  اإلمام  فكأنام قال  وضوئه  عىل  اهلل  اسم  ذكر  من   :

 .(3)اغتسل

: إذا توضأ أحدكم ومل يسم كان للشيطان يف  قال اإلمام الصادق  [ 3338  ]احلديث: 

رشك، وإن أكل أو رشب أو لبس وكل يشء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه، فإن مل  وضوئه 

 .( 4) يفعل كان للشيطان فيه رشك

عن    [ 3339  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يده  سئل  عىل  الرجل  يفرغ  كم  الوضوء، 

قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط،  ف  ،اليمنى قبل أن يدخلها يف اإلناء

 .(5)اجلنابةوثالث من 

الصادق:    [ 3340  ]احلديث:  اإلمام  الغائط  اقال  ومن  مرة،  البول  من  يدك  غسل 

 .(6)مرتني، ومن اجلنابة ثالثا 

 .(7)اغسل يدك من النوم مرةقال اإلمام الصادق:   [ 3341  ]احلديث: 

: املضمضة واالستنشاق مما سن رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 3342  ]احلديث: 

 (8). 

الصادق عمن توضأ ونيس املضمضة واالستنشاق،  اإلمام سئل   [ 3343  ]احلديث: 
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 .(1)قال: ال بأس ، ثم ذكر بعد ما دخل يف صالته

املضمضة واالستنشاق، أمن الوضوء  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3344  ]احلديث: 

 .(2) ال ، فقال:هي

ليس مها    ، فقال:املضمضة واالستنشاقسئل اإلمام الصادق عن    [ 3345  ]احلديث: 

 .(3)من الوضوء، مها من اجلوف

: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه باملاء، فإنه  قال اإلمام الصادق  [ 3346  ]احلديث: 

 .(4)إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان الربد فزع ومل جيد الربد

: الوضوء واحدة فرض، واثنتان ال يؤجر،  قال اإلمام الصادق  [ 3347  ]احلديث: 

 . (5) والثالثة بدعة

: من مل يستيقن أن واحدة من الوضوء َتزيه  قال اإلمام الصادق [ 3348  ]احلديث: 

 .(6)مل يؤجر عىل الثنتني

..  عليه  يؤجر: الوضوء مثنى مثنى، من زاد مل  قال اإلمام الصادق  [ 3349  ]احلديث: 

غسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه    رسول اهلل  و

 .(7)ورجليه

اإلمام    [ 3350  ]احلديث:  للصالةسئل  الوضوء  عن  مرة    ،الصادق  مرة  فقال: 

 .(8)هو

فقال: ما كان وضوء اإلمام    ، الصادق عن الوضوءسئل اإلمام    [ 3351  ]احلديث: 
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 .(1)عل إال مرة مرة

عن محاد بن عثامن قال: كنت قاعدا عند اإلمام الصادق، فدعا    [ 3352  ]احلديث: 

يده   به  ثم مأل كفه فعم  اليمنى،  يده  به  ثم مأل كفه فعم  به وجهه،  به كفه، فعم  بامء فمأل 

اليَّسى، ثم مسح عىل رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من مل حيدث حدثا، يعني به التعدي  

 . (2) يف الوضوء

إال مرة    الصادق: واهلل ما كان وضوء رسول اهلل    قال اإلمام   [ 3353  ]احلديث: 

 .(3)مرة

 .(4)يف وضوئه كان كناقضه تعدى قال اإلمام الصادق: من   [ 3354  ]احلديث: 

 .(5)قال اإلمام الصادق: من توضأ مرتني مل يؤجر  [ 3355  ]احلديث: 

 .( 6) : الوضوء مثنى مثنىقال اإلمام الصادق  [ 3356  ]احلديث: 

 .(7) أتبع وضوءك بعضه بعضا قال اإلمام الصادق:   [ 3357  ]احلديث: 

: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك  قال اإلمام الصادق  [ 3358  ]احلديث: 

 . (8)يبعض  حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك، فإن الوضوء ال

، فيجف  به ربام توضأت فنفد املاء، فدعوت  قيل لإلمام الصادق:    [ 3359  ]احلديث: 

 . (9) وضوئي؟ فقال: أعد

قال اإلمام الصادق: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعىل    [ 3360  ]احلديث: 
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 .(1)فإن مل يبق من بّلة وضوئك يشء أعدت الوضوء.. رجليك من بلة وضوئك 

اإلمام    [ 3361  ]احلديث:  الذراع  سئل  الوضوء  من  نيس  رجل  عن  الصادق 

 .(2)يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا  ، فقال: والرأس

الصادق:    [ 3362  ]احلديث:  اإلمام  بالشق  قال  وابدأ  القدمني،  عىل  امسح 

 .(3)األيمن

عن    [ 3363  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  قبل  سئل  بالشامل  فيبدأ  يتوضأ  الرجل 

 . (4)قال: يغسل اليمني ويعيد اليسارفاليمني، 

اإلمام    [ 3364  ]احلديث:  يف  سئل  قام  حتى  رأسه  يمسح  أن  نيس  عمن  الصادق 

 . (5) قال: ينرصف ويمسح رأسه ورجليهفالصالة؟ 

اإلمام الصادق يف الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل يف  قال    [ 3365 ]احلديث: 

الصالة: إن كان يف حليته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، وإن نيس  

 .(6) ن يبدأ بام نيس ويعيد ما بقي لتامم الوضوءشيئا من الوضوء املفروض فعليه أ

: من نيس مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من  قال اإلمام الصادق  [ 3366  ]احلديث: 

 .(7)الوضوء الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصالة

اإلمام الصادق ـ يف حديث تقديم السعي عىل الطواف ـ: أال    قال  [ 3367  ]احلديث: 

 . (8)ترى أنك إذا غسلت شاملك قبل يمينك كان عليك أن تعيد عىل شاملك

: إذا نيس الرجل أن يغسل يمينه فغسل شامله  قال اإلمام الصادق  [ 3368  ]احلديث: 
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إن كان  ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشامله ومسح رأسه ورجليه، و

 .(1)أتبع وضوءك بعضه بعضا ..  إنام نيس شامله فليغسل الشامل وال يعيد عىل ما كان توضأ

قال اإلمام الصادق: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعىل    [ 3369  ]احلديث: 

 .(2) رجليك من بلة وضوئك

اإلمام    [ 3370  ]احلديث:  الصفا سئل  قبل  باملروة  بدأ  رجل  عن  فالصادق  قال:  ، 

 . (3) أراد أن يعيد الوضوء ؛ أنه لو بدأ بشامله قبل يمينه يف الوضوء يعيد، أال ترى 

: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت  قال اإلمام الصادق  [ 3371  ]احلديث: 

رأسك  مسحت  ثم  يسارك  غسلت  هبا،  بدأت  أنك  بعد  استيقنت  ثم  ورجليك،  رأسك 

 .(4)ورجليك

رأسه باحلناء ثم يبدو له يف  اإلمام الصادق يف الذي خيضب  قال    [ 3372 ]احلديث: 

 .(5)حتى يصيب برشة رأسه باملاء  الوضوء: ال جيوز

له    الصادق عن الرجل خيضب رأسه باحلناء ثم يبدوسئل اإلمام    [ 3373  ]احلديث: 

 .(6)قال: يمسح فوق احلناءف ،يف الوضوء 

يطليه باحلناء ثم  قال    [ 3374  ]احلديث:  ثم  الرجل حيلق رأسه  الصادق يف  اإلمام 

 .(7) لصالة: ال بأس بأن يمسح رأسه واحلناء عليهيتوضأ ل

اإلمام    [ 3375  ]احلديث:  املسح؟  سئل  يف  رخصة  له  هل  املريض،  عن  الصادق 

 .(8) فقال: ال
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ما تقول يف املسح عىل اخلفني؟ فتبسم، ثم  قيل لإلمام الصادق:    [ 3376  ]احلديث: 

اجللد إىل الغنم، فرتى أصحاب  قال: إذا كان يوم القيامة، ورد اهلل كل يشء إىل شيئه، ورد  

 .(1) املسح أين يذهب وضوؤهم؟! 

فقال: ال متسح، إن    ،الصادق عن املسح عىل اخلفنيسئل اإلمام   [ 3377 ]احلديث: 

 .(2)جدي قال: سبق الكتاب اخلفني

فقال: ال متسح، وال    ،املسح عىل اخلفني سئل اإلمام الصادق عن    [ 3378  ]احلديث: 

 .(3)تصل خلف من يمسح

الرجل تكون به القرحة يف ذراعه، أو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3379  ]احلديث: 

؟ فقال:  أنحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها باخلرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توض

..  قة ثم ليغسلها إن كان يؤذيه املاء فليمسح عىل اخلرقة، وإن كان ال يؤذيه املاء فلينزع اخلر 

 .(4) قال: أغسل ما حوله؟ فعن اجلرح، كيف أصنع به يف غسلهوسئل 

الصادق:    [ 3380  ]احلديث:  لإلمام  عىل  قيل  فجعلت  ظفري،  فانقطع  عثرت 

،  قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب اهلل عز وجلفإصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟  

يِن ِمْن َحَرٍج  ﴿ : قال اهلل تعاىل   .(5) امسح عليه [ 78]احلج:  ﴾ َوَما َجَعَل َعَليُْكْم يِف الدِّ

الرجل ينقطع ظفره، هل جيوز له أن  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3381  ]احلديث: 

ال، وال جيعل عليه إال ما يقدر عىل أخذه عنه عند الوضوء، وال    ، فقال:جيعل عليه علكا 

 .(6) جيعل عليه ما ال يصل إليه املاء
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الصادق:    [ 3382  ]احلديث:  لإلمام  من  قيل  موضع  أو  ساعده،  ينكَّس  الرجل 

إذا أراد أن يتوضأ    ، فقال: مواضع الوضوء فال يقدر أن حيله حلال اجلرب إذا جرب، كيف يصنع

فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع اجلرب يف املاء حتى يصل املاء إىل جلده، وقد أجزأه ذلك  

 .(1) من غري أن حيله

اإلمام    [ 3383  ديث: ]احل  يصنع  سئل  كيف  كسريًا،  كان  إذا  الرجل  عن  الصادق 

 . (2) إن كان يتخوف عىل نفسه فليمسح عىل جبائره وليصل ، فقال: بالصالة

حوله من    ، فقال: الصادق عن اخلاتم إذا اغتسلتسئل اإلمام    [ 3384  ]احلديث: 

 . (3)أن تعيد الصالةمكانه، ويف الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم يف الصالة فال آمرك  

الصادق   [ 3385  ]احلديث:  اإلمام  وقد  قال  الوضوء  من  يشء  يف  شككت  إذا   :

 .(4) كنت يف يشء مل َتزه دخلت يف غريه فليس شكك بيشء، إنام الشك إذا

إن ذكرت وأنت يف صالتك أنك قد تركت  قال اإلمام الصادق:    [ 3386  ]احلديث: 

  الذي نسيته من وضوئك، وأعد صالتك شيئا من وضوئك املفروض عليك فانرصف، فأتم  

 (5). 

أغسل وجهي، ثم أغسل يدي، ويشككني  قيل لإلمام الصادق:    [ 3387  ]احلديث: 

 .(6)قال: إذا وجدت برد املاء عىل ذراعك فال تعد  ،الشيطان أين مل أغسل ذراعي ويدي

الصادق:    [ 3388  ]احلديث:  لإلمام  من  قيل  فرغ  ما  بعد  الوضوء  يف  شك  رجل 

 .(7)يميض عىل صالته وال يعيد  ، فقال:الصالة
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كل ما مىض من صالتك وطهورك فذكرته  قال اإلمام الصادق:   [ 3389  ]احلديث: 

 .(1)تذكرا فامضه، وال إعادة عليك فيه

يف رجل نيس أن يمسح عىل رأسه فذكر وهو  قال اإلمام الصادق    [ 3390  ]احلديث: 

وعىل رجليه واستقبل  يف الصالة، فقال: إن كان استيقن ذلك انرصف فمسح عىل رأسه  

الصالة، وإن شك فلم يدر مسح أو مل يمسح، فليتناول من حليته إن كانت مبتلة، وليمسح  

 .( 2) عىل رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه

قال ِل اإلمام الصادق: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ،    [ 3391  ]احلديث: 

 .(3) تيقن أنك قد أحدثتوإياك أن ُتدث وضوءا أبدا حتى تس

  ، فقال: التمسح باملنديل قبل أن جيف   الصادق عنسئل اإلمام    [ 3392  ]احلديث: 

 .(4)ال بأس به

: ال بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا  قال اإلمام الصادق  [ 3393  ]احلديث: 

 . (5) توضأ، إذا كان الثوب نظيفا 

له  قال    [ 3394  ]احلديث:  كتبت  ومتندل  توضأ  من  الصادق:  حسنة، ومن  اإلمام 

 .( 6) توضأ ومل يتمندل حتى جيف وضوؤه كتب له ثالثون حسنة

قال: ال  ف  ،الصادق يف الرجل يمسح وجهه باملنديلسئل اإلمام    [ 3395  ]احلديث: 

 .(7) بأس به

اإلمام    [ 3396  ]احلديث:  كان  سئل  فقال:  الوضوء؟  بعد  التمندل  عن  الصادق 
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 .(1)ا عل خرقة يف املسجد ليس إال للوجه يتمندل هب لإلمام

خرقة يمسح هبا وجهه    لإلمام عل : كانت  قال اإلمام الصادق  [ 3397  ]احلديث: 

 .(2)إذا توضأ للصالة، ثم يعلقها عىل وتد وال يمسه غريه

كل ما    ، فقال: أرأيت ما كان ُتت الشعر قيل لإلمام الصادق:    [ 3398  ]احلديث: 

 . (3) جيرى عليه املاءفليس للعباد أن يغسلوه وال يبحثوا عنه، ولكن  أحاط به الشعر

 .(4)قطع منه  فقال: يغسل ما  ،الصادق عن األقطع سئل اإلمام   [ 3399  ]احلديث: 

عن    [ 3400  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يتوضأسئل  كيف  والرجل،  اليد    ، أقطع 

 .(5)قال: يغسل ذلك املكان الذي قطع منهف

اإلمام    [ 3401  ]احلديث:  الوضوءسئل  اهلل    ، الصادق عن  كان رسول    فقال: 

 .(6) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع

الصادق  [ 3402  ]احلديث:  اإلمام  كام  قال  الوضوء،  رسف  يكتب  ملكا  هلل  إن   :

 . (7) يكتب عدوانه

الصادق   [ 3403  ]احلديث:  الوضوء إن وجدت ماء، وإال فإنه  قال اإلمام  : أسبغ 

 .(8)يكفيك اليسري

فكرهه من البول    ؛الصادق عن الوضوء يف املسجدسئل اإلمام  :  [ 3404  ]احلديث: 

 .(9)والغائط
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الصادق:    [ 3405  ]احلديث:  لإلمام  أتوجب  قيل  وضوء،  عىل  وهو  ينام  الرجل 

نامت  فإذا    اخلفقة واخلفقتان عليه الوضوء؟ فقال: قد تنام العني وال ينام القلب، واألذن، 

  ، فقال: ن حرك إىل جنبه يشء ومل يعلم بهفإ  قيل:   ..العني، واألذن، والقلب، وجب الوضوء

من ذلك أمر بني، وإال فإنه عىل يقني من وضوئه،    ء ال، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى جيي

 .(1)خرآوال تنقض اليقني أبدا بالشك، وإنام تنقضه بيقني  

قال: احلدث، تسمع  ف  ، عام ينقضن الوضوءسئل اإلمام الصادق    [ 3406  ]احلديث: 

 .(2)رحيهصوته، أو َتد 

الصادق:    [ 3407  ]احلديث:  لإلمام  قد  قيل  أهنا  أظن  حتى  بطني  يف  الريح  أجد 

 .(3)فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو َتد الريح ،خرجت

: أذنان وعينان، تنام العينان وال تنام األذنان،  قال اإلمام الصادق  [ 3408  ]احلديث: 

 . (4) العينان، واألذنان، انتقض الوضوءنامت فإذا   وذلك ال ينقض الوضوء، 

الصادق  [ 3409  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  خرج  ما  إال  الوضوء  ينقض  ليس   :

 .(5)طرفيك األسفلني الذين أنعم اهلل عليك هبام

  ، الرعاف، واحلجامة، وكل دم سائلسئل اإلمام الصادق عن    [ 3410  ]احلديث: 

 .(6) ن أنعم اهلل هبام عليكفقال: ليس يف هذا وضوء، إنام الوضوء من طرفيك الذي

من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، عىل  قال اإلمام الصادق:    [ 3411  ]احلديث: 

 .(7) احلاالت، فعليه الوضوء أي
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الصادق  [ 3412  ]احلديث:  اإلمام  والنوم  قال  حدث،  إال  الوضوء  ينقض  ال   :

 .(1)حدث

قال: ينرصف  ف  ،الرجل ينام وهو ساجدسئل اإلمام الصادق عن    [ 3413  ]احلديث: 

 .(2)ويتوضأ

فقال: إن    ،الرجل خيفق وهو يف الصالة سئل اإلمام الصادق عن    [ 3414  ]احلديث: 

فعليه الوضوء، وإعادة الصالة، وإن كان يستيقن أنه مل حيدث فليس    ، كان ال حيفظ حدثا منه

 . (3)عليه وضوء، وال إعادة

فقال: ما أدري ما    ،واخلفقتنيالصادق عن اخلفقة  سئل اإلمام    [ 3415  ]احلديث: 

ْنَساُن َعىَل َنْفِسِه َبِصرَية﴿:  اخلفقة واخلفقتني إن اهلل تعاىل يقول  إن اإلمام    ،[ 14]القيامة:    ﴾َبِل اإْلِ

 .(4)عل كان يقول: من وجد طعم النوم فإنام أوجب عليه الوضوء

اإلمام    [ 3416  ]احلديث:  قاعدا  قال  أو  قائام  النوم  طعم  وجد  من  فقد  الصادق: 

 .(5)وجب عليه الوضوء

الصادق  [ 3417  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  يشء  يف  النوم  يف  يرخص  ليس   :

 .(6)الصالة

هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان  قيل لإلمام الصادق:    [ 3418  ]احلديث: 

أيب يقول: إذا نام الرجل وهو جالس جمتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه  

 .(7)الوضوء
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الرجل يكون يف صالته، فيخرج منه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3419  ]احلديث: 

إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه يشء، ومل ينقض    ، فقال:حب القرع، كيف يصنع

قطع   صالته  يف  كان  وإن  الوضوء،  يعيد  أن  فعليه  بالعذرة  متلطخًا  خرج  وإن  وضوءه، 

 .(1) الصالة، وأعاد الوضوء والصالة

الصادق عن الرجل يتجشأ فيخرج منه يشء، أيعيد  سئل اإلمام    [ 3420  ]احلديث: 

 .(2)ال  ، فقال:الوضوء

الصادق   [ 3421  ]احلديث:  اإلمام  طهر،  قال  عىل  وهو  الرجل،  قاء  إذا   :

 . (3) فليتمضمض

اإلمام    [ 3422  ]احلديث:  الوضوءسئل  ينقض  هل  القيء،  عن  فقال: الصادق   ،  

 .(4)ال

الصادق: قال    [ 3423  ]احلديث:  وتنقض    اإلمام  الوضوء،  تنقض  ال  القهقهة 

 .(5)الصالة

القلس، وهي اجلشأة، يرتفع الطعام من  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3424  ]احلديث: 

الصالة يف  قائم  وهو  تقيأ،  يكون  أن  غري  من  الرجل،  ذلك    : قالف  ،جوف  ينقض  ال 

 .(6)وضوءه

اإلمام    [ 3425  ]احلديث:  القيءسئل  فيه وضوء، وإن  قال:  ف  ، الصادق عن  ليس 

 .(7)ت متعمداأتقي
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قال: احلدث تسمع  ف  ،عام ينقض الوضوء سئل اإلمام الصادق    [ 3426  ]احلديث: 

الصالة،   يف  والضحك  عليه،  تصرب  شيئا  إال  البطن  يف  والقرقرة  رحيه،  َتد  أو  صوته، 

 .(1) والقيء

: الرعاف، والقيء، والتخليل يسيل الدم،  قال اإلمام الصادق  [ 3427  ]احلديث: 

 . (2) ينقض الوضوء  ا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن مل تستكرهه ملإذ

قال اإلمام الصادق: ال يقطع التبسم الصالة، وتقطعها القهقهة،    [ 3428  ]احلديث: 

 . (3) وال تنقض الوضوء

رجل رعف فلم يرق رعافه، حتى دخل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3429  ]احلديث: 

 .(4) يصل، وال يطيل إن خيش أن يسبقه الدمقال: حيشو أنفه بيشء ثم ف ، وقت الصالة

إذا قاء الرجل وهو عىل طهر فليتمضمض،  قال اإلمام الصادق:    [ 3430  ]احلديث: 

 .(5)وإذا رعف وهو عىل وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك جيزيه، وال يعيد وضوءه

 .(6) ال ، فقال: احلجامة، أفيها وضوءسئل اإلمام الصادق عن   [ 3431  ]احلديث: 

يف الرجل يرعف وهو عىل وضوء: يغسل    قال اإلمام الصادق   [ 3432  ]احلديث: 

 .(7)آثار الدم ويصل 

الصادق: أينقض الرعاف، والقيء، ونتف اإلبط،  سئل اإلمام    [ 3433  ]احلديث: 

املغرية، جيزيك من   الوضوء؟ فقال: وما تصنع هبذا؟ هذا قول املغرية بن سعيد، لعن اهلل 
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 .(1) تعيد الوضوءالرعاف، والقيء، أن تغسله، وال 

  ، الرعاف، واحلجامة، وكل دم سائلسئل اإلمام الصادق عن    [ 3434  ]احلديث: 

 .(2) فقال: ليس يف هذا وضوء، إنام الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اهلل هبام عليك

يقول: كان اإلمام الصادق يقول يف الرجل    قيل لإلمام الكاظم  [ 3435  ]احلديث: 

 .(3) يدخل يده يف أنفه فيصيب مخس أصابعه الدم، قال: ينقيه، وال يعيد الوضوء

يتوضأ    ، فقال: الصادق عن رجل أصابه دم سائل سئل اإلمام    [ 3436  ]احلديث: 

 .(4)وإن مل يكن سائال توضأ وبنى، ويصنع ذلك بني الصفا واملروة ويعيد،

اإلمام    [ 3437  ]احلديث:  الوضوء سئل  ينقض  هل  الشعر،  إنشاد  عن  ،  الصادق 

 .(5) ال فقال:

نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم  قيل لإلمام الصادق:   [ 3438  ]احلديث: 

الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: نعم، إال أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسريا من  

 .(6)ما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوءالشعر، األبيات الثالثة، واألربعة، فأ

قد  قال    [ 3439  ]احلديث:  أهنا  فتظن  الصالة  يف  تكون  املرأة  يف  الصادق،  اإلمام 

أمتت   شيئا  تر  مل  وإن  انرصفت،  شيئا  رأت  فإن  املوضع،  فتمس  يدها،  تدخل  حاضت: 

 .(7) صالهتا 

ال من اإلنعاظ،  : ليس يف املذي من الشهوة، وقال اإلمام الصادق  [ 3440  ]احلديث: 

الفرج، وال من املضاجعة وضوء وال  القبلة، وال من مس  الثوب وال    وال من  منه  يغسل 
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 .(1)اجلسد

،  الصادق عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجلسئل اإلمام  [ 3441  ]احلديث: 

 .(2)يغسل املكان الذي أصابه فقال:

 .(3) : من مس كلبًا فليتوضأقال اإلمام الصادق  [ 3442  ]احلديث: 

، ثم قام إىل الصالة،  أالصادق عن رجل بال ثم توض سئل اإلمام    [ 3443  ]احلديث: 

 .(4)ال يتوضأ، إنام ذلك من احلبائل ، فقال: ثم وجد بلال

اإلمام    [ 3444  ]احلديث:  فيسئل  طهر،  يكون عىل  الرجل  عن  من  أالصادق  خذ 

فإهنم    قيل: أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: ال، ولكن يمسح رأسه وأظفاره باملاء،  

 .(5)يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فال ختاصموهم، وقولوا: هكذا السنة

وشاربه،  ئ س  [ 3445  ]احلديث:  أظفاره،  من  يأخذ  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  ل 

 .(6)طهور  أيمسحه باملاء؟ فقال: ال، هو

الصادق عن ألبان اإلبل، والبقر، والغنم، وحلومها؟  سئل اإلمام    [ 3446  ]احلديث: 

 .(7) وضأ منهت فقال: ال ت

الصادق عن رجل توضأ، ثم أكل حلام، وسمنا، هل  سئل اإلمام  [ 3447  ]احلديث: 

يده يغسل  أن  غري  من  يصل  أن  فقال: له  يده،    ،  يغسل  حتى  يصل  مل  لبنا  كان  وإن  نعم، 

 .(8)ويتمضمض

 

 .  734/ 253/ 1و 47/ 19/ 1( التهذيب:  1)

التهذيب:    2) /  1واالستبصار:    262/762و  61/ 23/  1( 

90 /287   . 

 .  89/286/ 1، واالستبصار: 60/ 23/ 1( التهذيب:  3)

 .  150/ 39/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 . 11/ 37/  3( الكايف:  5)

 .  141/  38/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

   2/ 57/  3( الكايف:  7)

 .  313/ 96/ 1، واالستبصار: 1033/ 350/ 1( التهذيب:  8)
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عن    [ 3448  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  والربغوث،  سئل  البقة،  يقتل  الرجل 

 .(1)ال  ؟ فقال:والقملة، والذباب، يف الصالة، أينقض صالته ووضوءه

اإلمام الصادق: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا  قال    [ 3449  ]احلديث: 

كان حني الصالة اختذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، ثم صىل، جيمع بني الصالتني،  

العرص،   الظهر، ويعجل  املغرب، ويعجل    بأذانالظهر والعرص، يؤخر  وإقامتني، ويؤخر 

 .(2)وإقامتني، ويفعل ذلك يف الصبح بأذانالعشاء، 

،  لإلمام الصادق: الرجل يعرتيه البول وال يقدر عىل حبسه  قيل   [ 3450 ]احلديث: 

 .(3)إذا مل يقدر عىل حبسه فاهلل أوىل بالعذر، جيعل خريطة فقال:

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

رجل توضأ، ونيس أن يمسح رأسه حتى  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3451  ]احلديث: 

من نيس مسح رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اهلل تعاىل يف    ، فقال: قام يف الصالة

 .(4)القرآن، أعاد الصالة

، فصىل الظهر والعرص  اإلمام الكاظمعن سامعة قال: كنت عند    [ 3452  ]احلديث: 

بني يدي، وجلست عنده حتى حْضت املغرب، فدعا بوضوء، فتوضأ للصالة، ثم قال ِل:  

أنا عىل    : قلت،  أتوض فداك،  توضأ  جعلت  من  إن  كنت عىل وضوء،  وإن  فقال:  وضوء، 

توضأ   ومن  الكبائر،  إال  يومه،  يف  ذنوبه  من  مىض  ملا  كفارة  ذلك  وضوؤه  كان  للمغرب 

 .(5) للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة ملا مىض من ذنوبه يف ليلته، إال الكبائر

 

 .  241/1070/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1521/ 348/ 1، والتهذيب: 38/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  5/ 20/  3( الكايف:  3)

 .  236/ 89/ 1( التهذيب:  4)

 .  9/ 72/  3( الكايف:  5)
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كيف أتوضأ للصالة؟ فقال: ال تعمق يف  قيل لإلمام الكاظم:    [ 3453  ]احلديث: 

باملاء  الوض أسفله  إىل  وجهك  أعىل  من  اغسله  ولكن  لطام،  باملاء  وجهك  تلطم  وال  وء، 

 .(1) مسحا، وكذلك فامسح املاء عىل ذراعيك، ورأسك، وقدميك

الكاظم:    [ 3454  ]احلديث:  لإلمام  يده  قيل  فيدخل  خمرقا  الرجل  خف  يكون 

 .(2)نعم ، فقال: فيمسح ظهر قدمه، أجيزيه ذلك

عن    [ 3455  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  القدمنيسئل  عىل  الوضوء    : فقال  ، املسح 

 .(3)باملسح، وال جيب فيه إال ذاك، ومن غسل فال بأس

: كيف أتوضأ للصالة؟ فقال: ال تعمق يف  قيل لإلمام الكاظم  [ 3456  ]احلديث: 

 .(4) الوضوء، وال تلطم وجهك باملاء لطام

فقال:    ، رجل توضأ ونيس غسل يسارهسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3457  ]احلديث: 

 .(5)يغسل يساره وحدها، وال يعيد وضوء يشء غريها 

عن    [ 3458  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  يمينه  سئل  قبل  يساره  فغسل  توضأ  رجل 

يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه    ؟ فقال: كيف يصنع

 .(6)ورجليه

عن    [ 3459  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  فيصيبه  سئل  عىل وضوء  يكون  ال  الرجل 

  ؟ فقال: املطر حتى يبتل رأسه وحليته وجسده ويداه ورجاله، هل جيزيه ذلك من الوضوء

 .(7)إن غسله فإن ذلك جيزيه

 

 .  129( قرب اإلسناد:  1)

 . 10/ 31/  3( الكايف:  2)

 .  194/ 65/  1، واالستبصار:  180/ 64/ 1( التهذيب:  3)

 . 129( قرب اإلسناد:  4)

 .  226/ 73/ 1واالستبصار:  257/ 98/ 1( التهذيب:  5)

 .  83( قرب االسناد:  6)

 .  231/ 75/ 1، واالستبصار: 1082/ 359/ 1( التهذيب:  7)



651 

 

الدواء إذا كان عىل يدي الرجل، أجيزيه  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 3460  ]احلديث: 

 .(1)ل: نعم، جيزيه أن يمسح عليهأن يمسح عىل طال الدواء؟ فقا 

الكاظم    [ 3461  ]احلديث:  اإلمام  عىل  سئل  متسح  أن  هلا  يصلح  هل  املرأة،  عن 

 .(2)ال يصلح حتى متسح عىل رأسها  ؟ فقال:اخلامر

الكاظم سئل    [ 3462  ]احلديث:  يده    اإلمام  يكون خفه خمرقا فيدخل  الرجل  عن 

 .(3) نعم :ويمسح ظهر قدميه، أجيزيه؟ فقال

كان عىل يدي الرجل، أجيزيه   الدواء إذاسئل اإلمام الكاظم عن  [ 3463  ]احلديث: 

 .(4)فقال: نعم، جيزيه أن يمسح عليه ، أن يمسح عىل طل الدواء

املرأة عليها السوار والدملج يف بعض  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3464  ]احلديث: 

ُتركه   ؟ فقال:توضأت أو اغتسلتذراعها، ال تدري جيري املاء ُتته أم ال، كيف تصنع إذا  

عن اخلاتم الضيق، ال يدري هل جيري املاء ُتته إذا  سئل  و  .. حتى يدخل املاء ُتته أو تنزعه 

 . (5)إن علم أن املاء ال يدخله فليخرجه إذا توضأ ؟ فقال:كيف يصنع توضأ أم ال،

عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع    اإلمام الكاظمسئل    [ 3465  ]احلديث: 

 .(6)فقال: جيزيه أن يبله من بعض جسده ، يصبه املاء  مل

رجل يكون عىل وضوء، ويشك عىل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3466  ]احلديث: 

 .(7) إذا ذكر ـ وهو يف صالته ـ انرصف فتوضأ وأعادها  ، فقال: وضوء هو أم ال

عن    [ 3467  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  كيف  سئل  املرفق،  من  يده  قطعت  رجل 

 

 .  235/ 76/ 1، واالستبصار: 1105/ 364/ 1( التهذيب:  1)

 .  22/ 110( مسائل عل بن جعفر:  2)

 .  98/ 30/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 1105/ 364/ 1( التهذيب:  4)

 .  6/ 44/  3( الكايف:  5)

 .  133/ 36/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)

 .  83( قرب االسناد:  7)
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 .(1)يغسل ما بقي من عضده  فقال:، يتوضأ

يف املسجد، فال يدري نام،    ئرجل يتكسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3468  ]احلديث: 

فقال:أم ال، هل عليه وضوء عن رجل يكون يف  وسئل    ..إذا شك فليس عليه وضوء  ؟ 

يعيد الوضوء    ، فقال: الصالة، فيعلم أن رحيا قد خرجت، فال جيد رحيها وال يسمع صوهتا 

 .(2)وال يعتد بيشء مما صىل إذا علم ذلك يقينا  والصالة،

الكاظم سئل    [ 3469  ]احلديث:  عليه    اإلمام  هل  قاعد،  وهو  يرقد  الرجل  عن 

 .(3) ما دام قاعدا، إن مل ينفرج  وضوء؟ فقال: ال وضوء عليه

الكاظم:  [ 3470  ]احلديث:  لإلمام  االضطجاع،    قيل  يقدر عىل  ال  علة،  به  رجل 

،  مستند بالوسائد، فربام أغفى وهو قاعد عىل تلك احلالوالوضوء يشتد عليه وهو قاعد  

ل له: إن الوضوء يشتد عليه حلال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد  ييتوضأ، ق   فقال:

الوضوء  عليه  املغرب  ..  وجب  وكذلك  بينهام،  جيمع  العرص،  مع  ويصليها  الظهر  يؤخر 

 .(4)والعشاء

ال    ، فقال: الرعاف، واحلجامة، والقيءسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3471  ]احلديث: 

 .(5)ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصالة

رجل استاك أو ختلل فخرج من فمه دم،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3472  ]احلديث: 

عن رجل كان يف صالته فرماه  .. وسئل  ال، ولكن يتمضمض   ، فقال: أينقض ذلك الوضوء

 .(6) ل الدم؟ فقال: ال ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصالةا رجل، فشجه، فس

 

 .  9/ 29/  3( الكايف:  1)

 .   83قرب اإلسناد:  ( 2)

 .  144/ 38/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 14/ 37/  3( الكايف:  4)

 . 1346/ 328/ 2( التهذيب:  5)

 .  83( قرب االسناد:  6)
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رجل أخذ من شعره ومل يمسحه باملاء،  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 3473 ]احلديث: 

 .(1)ينرصف، فيمسحه باملاء، وال يعيد صالته تلك ، فقال: ثم يقوم، فيصل 

الدواء  الرجل، هل يصلح أن يستدخل سئل اإلمام الكاظم عن  [ 3474  ]احلديث: 

 . (2) ال ينقض الوضوء، وال يسّل حتى يطرحه ؟ فقال:ثم يصل وهو معه، أينقض الوضوء

الكاظم:    [ 3475  ]احلديث:  لإلمام  ثم  قيل  فأتوضأ،  مقعديت،  يف  جرحًا  يب  إن 

قد    ، فقال:أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة، خترج من املقعدة، أفأعيد الوضوء

 .(3)نعم، قال: ال، ولكن رشه باملاء، وال تعد الوضوء ، قيل: أنقيت

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

به، ألن يكون العبد   ئ: إنام أمر بالوضوء، وبدقال اإلمام الرضا   [ 3476  ]احلديث: 

األدناس   من  نقيا  أمره،  فيام  له  مطيعا  إياه،  مناجاته  عند  اجلبار،  يدي  بني  قام  إذا  طاهرا 

يدي   بني  للقيام  الفؤاد  وتزكية  النعاس،  وطرد  الكسل،  ذهاب  من  فيه  ما  مع  والنجاسة، 

، وإنام  اجلبار، وإنام جوزنا الصالة عىل امليت بغري وضوء ألنه ليس فيها ركوع، وال سجود

 .(4)فيها ركوع وسجود التيجيب الوضوء يف الصالة 

  (ال واهلل )  : َتديد الوضوء لصالة العشاء يمحوقال اإلمام الرضا   [ 3477  ]احلديث: 

 .(5)(بىل واهلل)و

الرضا:    [ 3478  ]احلديث:  اإلمام  واليدين،  قال  الوجه،  عىل  الوضوء  وجب  إنام 

يد بني  قام  إذا  العبد  والرجلني، ألن  الرأس  جوارحه،  ومسح  من  ينكشف  فإنام  اجلبار  ي 

 

 .  91( قرب اإلسناد:  1)

 .  7/ 36/  3( الكايف:  2)

 . 1019/ 347/ 1( التهذيب:  3)

الرضا:    4) اإلمام  أخبار  عيون  الرشائع: 115،  104/  2(  وعلل   ،

257 ،268 . 

 .  81/ 26/ 1، ومن ال حيْضه الفقيه: 33/1( ثواب األعامل:  5)
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ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يستقبل، ويسجد، وخيضع، وبيده يسأل،  

.  . ويرغب، ويرهب، ويتبتل، وبرأسه يستقبله يف ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد

كله،    وإنام وجب الغسل عىل الوجه واليدين، واملسح عىل الرأس والرجلني، ومل جيعل غسال

منها: أن العبادة العظمى إنام هي الركوع والسجود، وإنام يكون    مسحا كله، لعلل شتى:   وال

ومنها: أن اخللق ال يطيقون يف    . الركوع والسجود بالوجه واليدين، ال بالرأس والرجلني

كل وقت غسل الرأس والرجلني، ويشتد ذلك عليهم يف الربد، والسفر، واملرض، والليل،  

غسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلني، وإنام وضعت الفرائض  والنهار، و

ومنها أن الرأس    ..عىل قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة، ثم عم فيها القوي والضعيف 

العاممة   ملوضع  واليدين،  كالوجه  وظاهران،  باديان،  وقت  كل  يف  مها  ليس  والرجلني 

 .(1)ذلك واخلفني، وغري

الرضا:    [ 3479  ]احلديث:  اإلمام  الوضوء  قال  وجب غسل    التيعلة  أجلها  من 

الوجه والذراعني، ومسح الرأس والرجلني، فلقيامه بني يدي اهلل عز وجل، واستقباله إياه  

واخلضوع،   للسجود  الوجه  فيغسل  الكاتبني،  الكرام  هبا  ومالقاته  الظاهرة،  بجوارحه 

ويتبتل ويرهب،  هبام،  ويرغب  ليقلبهام،  اليدين  ألهنام  ويغسل  والقدمني  الرأس  ومسح   ،

ظاهران مكشوفان، يستقبل هبام يف كل حاالته، وليس فيهام من اخلضوع والتبتل ما يف الوجه  

 .(2)والذراعني

: من أول الشعر إىل آخر  ، فقالحد الوجه سئل اإلمام الرضا عن    [ 3480  ]احلديث: 

 .(3) الوجه، وكذلك اجلبينني

 

الرضا:    1) اإلمام  أخبار  عيون  الرشائع: 1/ 104/  2(  وعلل   ،

257/9  . 

 . 1/ 89/  2، عيون أخبار اإلمام الرضا: 280/2( علل الرشائع:  2)

 .  4/ 28/  3: ( الكايف 3)
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ملسح عىل القدمني كيف هو؟ فوضع كفه  اسئل اإلمام الرضا عن    [ 3481  ]احلديث: 

جعلت فداك، لو أن رجال قال    قيل: عىل األصابع فمسحها إىل الكعبني إىل ظاهر القدم، ف

 . (1)بأصبعني من أصابعه هكذا؟ فقال: ال، إال بكفه كلها 

يف وضوء الفريضة يف كتاب اهلل تعاىل: املسح،  قال اإلمام الرضا:    [ 3482  ]احلديث: 

 .( 2) الوضوء للتنظيفوالغسل يف 

ثم  ..  حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللقال اإلمام الرضا:    [ 3483  ]احلديث: 

الوضوء كام أمر اهلل يف كتابه: غسل الوجه واليدين إىل املرفقني، ومسح الرأس والرجلني  

 .(3)مرة واحدة

 .(4)اإلمام الرضا: إن الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغقال   [ 3484  ]احلديث: 

الكسري تكون عليه اجلبائر، أو تكون به  سئل اإلمام الرضا عن    [ 3485  ]احلديث: 

اجلراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل اجلنابة، وغسل اجلمعة؟ فقال: يغسل ما وصل  

إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه اجلبائر، ويدع ما سوى ذلك مما ال يستطيع غسله، وال ينزع  

 .(5)تهاجلبائر وال يعبث بجراح

قال اإلمام الرضا: فرض اهلل عز وجل عىل الناس يف الوضوء أن    [ 3486  ]احلديث: 

 .(6)تبدأ املرأة بباطن ذراعيها، والرجل بظاهر الذراع

الرضا وبني  اإلمام  عن احلسن بن عل الوشاء قال: دخلت عىل    [ 3487  ]احلديث: 

يتهيأ منه للصالة، فدنوت منه ألصب   يريد أن  إبريق  يا  يديه  مه  عليه، فأبى ذلك، فقال: 

 

 .  6/ 30/  3( الكايف:  1)
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 .  127/2/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  4)
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حسن، فقلت له: مل تنهاين أن أصب عىل يديك، تكره أن أؤجر؟! قال: تؤجر أنت وأوزر  

ِه    ﴿:  يقول   عز وجلوكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت اهلل    قيل:أنا، ف َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ْك بِِعَباَدِة رَ  ِه  َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ وها أنا ذا أتوضأ للصالة    [ 110]الكهف:    َأَحًدا﴾بِّ

 .(1)وهي العبادة، فأكره أن يرشكني فيها أحد

اإلمام    [ 3488  ]احلديث:  الوضوء سئل  أينقض  الناسور،  عن  فقال: الرضا  إنام    ، 

 .(2)ينقض الوضوء ثالث: البول، والغائط، والريح

الرضا   [ 3489  ]احلديث:  اإلمام  وجب  قال  إنام  الطرفني  :  من  خرج  مما  الوضوء 

خاصة، ومن النوم، دون سائر األشياء، ألن الطرفني مها طريق النجاسة، وليس لإلنسان  

طريق تصيبه النجاسة من نفسه إال منهام، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من  

 .(3) أنفسهم

بول، أو ريح،  ال ينقض الوضوء إال غائط، أو  قال اإلمام الرضا:    [ 3490  ]احلديث: 

 . (4)أو نوم، أو جنابة

: علة التخفيف يف البول والغائط، ألنه أكثر  قال اإلمام الرضا   [ 3491  ]احلديث: 

وأدوم من اجلنابة، فرض فيه بالوضوء لكثرته، ومشقته، وجميئه بغري إرادة منهم وال شهوة،  

 .(5)واجلنابة ال تكون إال باالستلذاذ منهم، واإلكراه ألنفسهم

فقال: إذا ذهب    ،دابته  الرجل ينام عىل سئل اإلمام الرضا عن    [ 3492  : ]احلديث 

 .(6) النوم بالعقل فليعد الوضوء

 

 .  1/ 69/  3( الكايف:  1)
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الرضا:    [ 3493  ]احلديث:  اإلمام  الطرفني  قال  من  خرج  مما  الوضوء  وجب  إنام 

وأّما النوم، فإن  ..  خاصة، ومن النوم، دون سائر األشياء، ألن الطرفني مها طريق النجاسة 

غلب عليه النوم يفتح كل يشء منه، واسرتخى، فكان أغلب األشياء عليه فيام  النائم إذا  

 .(1) خيرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء هلذه العلة

اإلمام    [ 3494  ]احلديث:  أتنقض  سئل  واملدة،  والرعاف،  القيء،  عن  الرضا 

 .(2)قض شيئا ن ال ت ، فقال: الوضوء، أم ال

 

 .  84/266/ 1، واالستبصار: 34/ 16/ 1( التهذيب:  2) .  104/  2، وعيون أخبار اإلمام الرضا:  257( علل الرشائع:  1)
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 الغسل وموجباته ـ ما ورد حول    رابعا

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ما ورد  املبحث  هذا  يف  بالغسل  نتناول 

تعاىل:   قوله  إليها وإىل موجباهتا  أشار  َوَأْنُتْم  ﴿والتي  اَلَة  الصَّ َتْقَرُبوا  اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه َيا 

َعابِرِ  إِالَّ  ُجُنًبا  َواَل  َتُقوُلوَن  َما  َتْعَلُموا  َحتَّى  َتْغَتِسُلواُسَكاَرى  َحتَّى  َسبِيٍل  ، [ 43]النساء:    ﴾ ي 

ُروا  ﴿وقوله:   [ 6]املائدة:  ﴾َوإِْن ُكنُْتْم ُجُنًبا َفاطَّهَّ

ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا  ﴿وقوله يف املوجب الثاين للغسل:   َوَيْسَأُلوَنَك َعِن املَِْحيِض  

ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللَُّ  إِنَّ  النَِّساَء يِف املَِْحيِض  َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى يَ  ْطُهْرَن  َفإَِذا َتَطهَّ

ِرينَ  ابِنَي َوحُيِبه املَُْتَطهِّ  [ 222]البقرة:  ﴾اهللََّ حُيِبه التَّوَّ

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  الشعر   فاغسلوا  جنابة  شعرة   كل   ُتت  إن  :  اهلل  رسول  قال  [ 3495  ]احلديث: 

   .(1)البرش وأنقوا

  يغسلها   مل   جنابة  من  شعرة  موضع   ترك   من  :  اهلل  رسول   قال  [ 3496  ]احلديث: 

  .(2) شعره جيز  وكان ، رأيس شعر عاديت ثم فمن  علٌ  قال  ،النار من وكذا  كذا هبا  فعل

  أما   : فقال  ،اجلنابة  من  الغسل   عن     النبي   استفتى   أنه  ثوبانعن    [ 3497  ]احلديث: 

  تنقضه   ال  أن  عليها   فال  املرأة  وأما   الشعر،  أصول  يبلغ  حتى  فليغسله  رأسه  فلينرش  الرجل 

 .(3)بكفيها  غرفات ثالث رأسها  عىل  لتغرف

 .(4)الغسل بعد يتوضأ ال  كان  النبي  أن عائشة:عن   [ 3498  ]احلديث: 

 

 ( 597(، وابن ماجة )106(، والرتمذي )248(رواه أبو داود )1)

 ( 751( والدارمي )599( وابن ماجة )249( أبو داود )2)

 ( 255( أبو داود )3)
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 .(1)أمداد  ستة اجلنابة  غسل  من ي يكف  : اهلل  رسول  قال  [ 3499  ]احلديث: 

  املنرب   فصعد  بالرباز،   يغتسل  رجال  رأى    النبي   أن   يعىل:عن أيب    [ 3500  ]احلديث: 

  أحدكم   اغتسل   فإذا  والسرت،  احلياء   حيب  ستريٌ   حيٌي   اهلل  إن  :قال   ثم  ،عليه  وأثنى  اهلل  فحمد

 .(2)فليسترت

  فوق   وال   فالة  بأرض  أحدكم   يغتسلن  ال   :   اهلل   رسول  قال  [ 3501  ]احلديث: 

 .(3)يرى فإنه يرى يكن  ملفإن  يواريه،   ال سطح

 .(4)طاهرٌ  الإ القرآن  يمس   ال  : اهلل  رسول  قال  [ 3502  ]احلديث: 

  جنٌب،   وهو  املدينة   طرق  بعض  يف   لقيه     النبي  أن   هريرة  عن أيب   [ 3503  ]احلديث: 

  أن   فكرهت  جنبا،  كنت  قال:  ،هريرة  أبا   يا   كنت  أين  :قال  جاء   ثم  فاغتسل  فانخنس

 .(5)ينجس  ال  املسلم إن  اهلل سبحان :قال طهارة، غري عىل  وأنا  أجالسك، 

  بعض  ئفيخط  اجلنابة،  من  يغتسل   الرجل  عن    النبي   سئل  [ 3504  ]احلديث: 

 .(6) يصىل  ثم  املكان،  ذلك يغسل  :فقال  املاء، جسده

  غسلها   عن    النبي  سألت  األنصار  من  امرأة  أن   عائشة:عن    [ 3505  ]احلديث: 

  كيف   قالت:  ،هبا   فتتطهري  مسك  من  فرصة  خذي  :قال   ثم  تغتسل  كيف  فأمرها   احليض  من

  إِل،   فاجتبذهتا   ، هبا   تطهري   اهلل!  سبحان   :قال   كيف،   قالت:  ، هبا   تطهري   قال   هبا؟  أتطهر 

 .(7)الدم أثر  هبا  تتبعي   فقلت:

  بوجهه،   وأعرض   استحيا   إنه   ثم  ثالثا،   فتوضئي   ممسكة  فرصة   خذي  رواية:  ويف

 

 (  319) 159/ 1( البزار كام يف )كشف األستار( 1)
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 . (1) يريد بام فأخربهتا  فجذبتها 

  يتفقهن  أن  احلياء يمنعهن  يكن مل  األنصار نساء النساء  نعم  عائشة: قالت   رواية: ويف

 .(2)الدين يف

  املحيض؟  من  طهرت   إذا   إحدانا   تغتسل   كيف   شكل:  بنت  أسامء   قالت   رواية:  ويف

  شعرها،   أصول   املاء   يبلغ  حتى  وتدلكه   رأسها   تغسل   ثم   ،توضأتف  وماءها،   سدرها   تأخذ   : قال

 .(3)بنحوه هبا  ، فتطهر فرصتها  تأخذ  ثم جسدها،   عىل  تفيض ثم 

 . (4) عرش وأكثره ثالث،  احليض أقل  : اهلل  رسول  قال  [ 3506  ]احلديث: 

فإن    عرش،  وبني  بينها   ما   تنظر  احلائض   نإ  :  اهلل  رسول  قال   [ 3507  ]احلديث: 

  بينها   ما   تنتظر  النفساء   وإن   مستحاضة،  فهي   العرش  جاوزت  وإن  طاهر،  فهي  الطهر   رأت

  بمنزلة   فهي  األربعني   جاوزت   وإن  طاهر،  فهي   قبل  الطهر  رأت فإن    األربعني،   وبني

 .(5)املستحاضة

  أن   النساء  يأمر  جندب  بن  سمرة  إن  :أنه قيل هلا   سلمة  أمعن    [ 3508  ]احلديث: 

  يف  تقعد    اهلل  رسول   نساء  من  املرأة  كانت  يقضني  ال  فقالت:  املحيض،   صالة  يقضني 

 .(6)النفاس صالة بقضاء  النبي يأمرها  وال تصل، ال  ليلة أربعني  النفاس

  بنت   فاطمة  إن  اهلل:   رسول  يا   قلت:  : قالت  عميس  بنت  أسامء عن    [ 3509  ]احلديث: 

  الشيطان،   من  هذا  اهلل  سبحان  :  فقال   تصل،  فلم  وكذا  كذا  منذ  استحيضت  حبيش  أيب

  ، اواحد  غسال   والعرص   للظهر  فلتغتسل   املاء  فوق  صفرة  رأت   فإذا   مركن،   يف   لتجلس 
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  بني   فيام  وتتوضأ  واحدا،   غسال  للفجر  وتغتسل   واحدا،   غسال  والعشاء  للمغرب  وتغتسل

 .(1)ذلك

  اهلل   رسول  عهد  يف  الدماء  هتراق  كانت  امرأة  أن  سلمة:  أمعن    [ 3510  ]احلديث: 

،  النبي  هلا   فاستفتت   ،  من   فيها   ُتيض  كانت  التي   واللياِل  األيام  عدد  لتنظر  :فقال  

 ذلك خلفت فإذا الشهر، من ذلك قدر الصالة فلترتك أصاهبا، الذي يصيبها  أن  قبل  الشهر

 . (2)  لتصل  ثم  بثوب  لتستثفر  ثم فلتغتسل، 

  من  امرأةٌ     اهلل   رسول   مع  اعتكف   لقد   : قالت  عائشةعن    [ 3511  ]احلديث: 

  ُتتها   الطست   وضعت  وربام  تصل،  وهي  والصفرة  الدم   ترى  فكانت  مستحاضٌة،  أزواجه

 .(3)تصل  وهي

 ورد يف املصادر الشيعية: ـ ما    2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

اهلل    [ 3512  ]احلديث:  رسول  صوم قال  كل  نسخ  رمضان  شهر  وغسل    ..: 

 .(4)اجلنابة نسخ كل غسل

اهلل    [ 3513  ]احلديث:  رسول  سئل  الباقر:  اإلمام  تستحاض؟    قال  املرأة  عن 

 .(5)ال تصل فيها ثم تغتسل  فأمرها أن متكث أيام حيضها 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

عل:    [ 3514  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  اغتسلت  إذا  شعرها  املرأة  تنقض  ال 
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 .(1) اجلنابة

عل:    [ 3515  ]احلديث:  اإلمام  بذراعيه  قال  فليبدأ  الغسل  أحدكم  أراد  إذا 

 .(2) فليغسلهام

عل:    [ 3516  ]احلديث:  اإلمام  عىل  قال  إال  ينام  وال  جنب،  وهو  املسلم  ينام  ال 

 .(3)طهور، فإن مل جيد املاء فليتيمم بالصعيد

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

عن    [ 3517  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  بكفيك  سئل  تبدأ  فقال:  اجلنابة؟  غسل 

تصب عىل سائر جسدك مرتني،  فتغسلهام، ثم تغسل فرجك، ثم تصب عىل رأسك ثالثا، ثم  

 .(4) جرى عليه املاء فقد طهر فام

كيف يغتسل اجلنب؟ فقال: إن مل يكن أصاب  قيل لإلمام الباقر:    [ 3518  ]احلديث: 

كفه يشء غمسها يف املاء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثالث غرف، ثم صّب عىل رأسه ثالث أكّف،  

فام   مرتني،  األيَّس  منكبه  وعىل  مرتني،  األيمن  منكبه  عىل  صب  فقد    جرى ثم  املاء  عليه 

 .(5)أجزأه

 .(6)وحده فال بد له من صاعنفرد بالغسل  اقال اإلمام الباقر: من    [ 3519  ]احلديث: 

الباقر:  [ 3520  ]احلديث:  عليه املاء من جسده قليله    جرىاجلنب، ما    قال اإلمام 

 .(7)وكثريه، فقد أجزأه

الباقر:  [ 3521  ]احلديث:  اإلمام  شعرها    قال  من  املاء  بلل  بلغ  ما  احلائض، 
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 .(1)أجزأها 

اإلمام    [ 3522  ]احلديث:  اجلنابةسئل  فقال:الباقر عن غسل  أفض عىل رأسك    ، 

 .(2) ثالث أكف، وعن يمينك، وعن يسارك، إنام يكفيك مثل الدهن

وأي وضوء أطهر   ، : الغسل جيزي عن الوضوءقال اإلمام الباقر  [ 3523  ]احلديث: 

 .(3)من الغسل

: إن أهل الكوفة يروون عن اإلمام عل أنه كان  قيل لإلمام الباقر  [ 3524  ]احلديث: 

كذبوا عىل اإلمام عل، ما وجدوا ذلك يف كتاب    ، فقال: ابةيأمر بالوضوء قبل الغسل من اجلن

ُروا﴿: اإلمام عل، قال اهلل تعاىل   (4) [ 6]املائدة:  ﴾َوإِْن ُكنُْتْم ُجنًُبا َفاطَّهَّ

اإلمام الباقر: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد  قال    [ 3525  ]احلديث: 

وجد بلال فليس ينقض غسله، ولكن  بلال فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم  

 .(5)عليه الوضوء، ألن البول مل يدع شيئا 

رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من  قيل لإلمام الباقر:    [ 3526  ]احلديث: 

فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو يف صالته مسح هبا عليه، وإن كان استيقن   ، غسل اجلنابة

الشك وقد دخل يف صالته فليمض يف صالته    رجع فأعاد عليهام مامل يصب بلة، فإن دخله 

وال يشء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه املاء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصالة  

 .(6) يشء، فليمض يف صالته ه باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه يف شك

،  أصابهاجلنب به اجلرح فيتخوف املاء إن  سئل اإلمام الباقر عن   [ 3527 ]احلديث: 
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 .(1) ال يغسله إن خيش عىل نفسه فقال:

: إذا اغتسل اجلنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه  قال اإلمام الباقر  [ 3528 ]احلديث: 

 .(2)ذلك الغسل من كل غسل يلزمه يف ذلك اليوم

الباقر  [ 3529  ]احلديث:  : إذا حاضت املرأة وهي جنب أجزاها غسل  قال اإلمام 

 . (3)واحد

 .(4) : ال بأس أن تتلو احلائض واجلنب القرآناإلمام الباقرقال   [ 3530  ]احلديث: 

قال اإلمام الباقر: اجلنب واحلائض يفتحان املصحف من وراء    [ 3531  ]احلديث: 

 .(5)الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إال السجدة

الباقر   [ 3532  ]احلديث:  يده  قال اإلمام  أراد أن يأكل ويرشب غسل  إذا  : اجلنب 

 .(6) ومتضمض وغسل وجهه وأكل ورشب

،  امها، كيف تصنع الطامث تقعد بعدد أيسئل اإلمام الباقر عن    [ 3533  ]احلديث: 

 .(7)تستظهر بيوم أو يومني ثم هي مستحاضة  فقال:

الباقر  [ 3534  ]احلديث:  اإلمام  نسائها  قال  بعض  تنظر  أن  للمستحاضة  جيب   :

 .(8)فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر عىل ذلك بيوم

: ال يكون القرء يف أقل من عرشة أيام فام زاد،  قال اإلمام الباقر  [ 3535  ]احلديث: 

 .(9)يكون عرشة من حني تطهر إىل أن ترى الدمأقل ما  
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: إذا رأت املرأة الدم قبل عرشة فهو من احليضة  قال اإلمام الباقر  [ 3536  ]احلديث: 

 .(1)األوىل، وإن كان بعد العرشة فهومن احليضة املستقبلة

: املستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم ُتتاط بيوم أو  قال اإلمام الباقر  [ 3537  ]احلديث: 

 .(2)غتسلتا ان هي رأت طهرإيومني، ف

فقال: إن كانت    ،الباقر عن الطامث تسمع السجدةسئل اإلمام   [ 3538 ]احلديث: 

 .(3) من العزائم فلتسجد إذا سمعتها 

الباقر   [ 3539  ]احلديث:  اإلمام  الصالة،  قال  هلا  ُتل  فال  طامثا  املرأة  كانت  إذا   :

وضوء الصالة عند وقت كل صالة، ثم تقعد يف موضع طاهر فتذكر اهلل    تتوضأوعليها أن  

 .(4)عز وجل، وتسبحه، وهتلله، وُتمده، كمقدار صالهتا، ثم تفرغ حلاجتها 

نت  كا   التي : النفساء تكف عن الصالة أيامها  قال اإلمام الباقر   [ 3540  ]احلديث: 

 .(5)فيها ثم تغتسل وتعمل كام تعمل املستحاضة متكث

تقعد قدر حيضها    ؟ فقال: النفساء متى تصل قيل لإلمام الباقر:   [ 3541  ]احلديث: 

 .(6) وتستظهر بيومني، فإن انقطع الدم وإال اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

اجلنب عىل رأسه املاء ثالثا، ال جيزيه  : يفيض  قال اإلمام الصادق  [ 3542  ]احلديث: 

 .(7)أقل من ذلك

اإلمام    [ 3543  ]احلديث:  اجلنابةسئل  غسل  عن  فتغسل    ،الصادق  تبدأ  فقال: 
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كفيك، ثم تفرغ بيمينك عىل شاملك فتغسل فرجك ومرافقك، ثم متضمض واستنشق، ثم  

تغسل جسدك من لدن قرنك إىل قدميك، ليس قبله وال بعده وضوء، وكل يشء أمسسته  

املاء فقد أنقيته، ولو أن رجال جنبا ارمتس يف املاء ارمتاسة واحدة أجزأه ذلك وإن مل يدلك  

 .(1)جسده

كفك    فقال: أفض عىل   ،الصادق عن غسل اجلنابةسئل اإلمام    [ 3544  ]احلديث: 

اليمنى من املاء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم أغسل فرجك، وأفض  

 .(2)  عىل رأسك وجسدك فاغتسل

: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل  قال اإلمام الصادقعن    [ 3545  ]احلديث: 

وليغسلهام دون املرفق، ثم يدخل يده يف إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب  فليفرغ عىل كفيه  

عىل رأسه ثالث مرات ملء كفيه، ثم يْضب بكف من ماء عىل صدره، وكف بني كتفيه،  

فال   وصفت  ما  صنع  بعدما  إنائه  يف  مائه  من  انتضح  فام  كله،  جسده  عىل  املاء  يفيض  ثم 

 .(3) بأس

فقال: تصب عىل يديك    ،ن غسل اجلنابةالصادق عسئل اإلمام    [ 3546  ]احلديث: 

املاء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق، وتصب املاء  

 .(4)عىل رأسك ثالث مرات، وتغسل وجهك وتفيض عىل جسدك املاء

رجل أصابته جنابة فقام يف املطر حتى سال  قيل لإلمام الصادق:    [ 3547  ]احلديث: 

 .(5)نعم ، فقال: الغسل عىل جسده، أجيزيه ذلك من
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اإلمام    [ 3548  ]احلديث:  أيغسل  سئل  اجلنابة،  من  يغتسل  الرجل  عن  الصادق 

أن ال   املاء عىل رجليه فال عليه  يسيل  يغسل يف مكان  إن كان  فقال:  الغسل؟  بعد  رجليه 

 .(1)يغسلهام، وإن كان يغتسل يف مكان يستنقع رجاله يف املاء فليغسلهام

: َمْن اغتسل ِمْن جنابة فلم يغسل رأسه، ثم  اإلمام الصادققال    [ 3549 ]احلديث: 

 .(2) بدا له أن يغسل رأسه، مل جيد بدا من إعادة الغسل

: إن اإلمام عل مل ير بأسا أن يغسل اجلنب  قال اإلمام الصادق  [ 3550  ]احلديث: 

 . (3) رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصالة

عن    [ 3551  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  جسدها  احلسئل  وعىل  تغتسل  ائض 

 .(4) قال: البأسفالزعفران، مل يذهب به املاء، 

الصادق:   [ 3552  ]احلديث:  اإلمام  بلت    قال  ما  واالستنجاء  الغسل  من  جيزيك 

 . (5) يمينك

،  الصادق: هل يغتسل الرجل واملرأة من إناء واحدسئل اإلمام    [ 3553  ]احلديث: 

 .( 6)نعم، يفرغان عىل أيدُّيام قبل أن يضعا أيدُّيام يف اإلناء فقال:

سئل اإلمام الصادق عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم    [ 3554  ]احلديث: 

مجعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: ال، ليس عليه قبل وال بعد،  

ح  قد من  اغتسلت  إذا  ذلك  مثل  واملرأة  الغسل،  عليها  أجزأه  فليس  ذلك،  غري  أو  يض، 

 .(7) الوضوء ال قبل وال بعد، قد أجزأها الغسل
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الرجل يغتسل للجمعة، أو غري ذلك،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3555 ]احلديث: 

 .(1)أجيزيه من الوضوء؟ فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل

 . (2)الوضوء بعد الغسل بدعةقال اإلمام الصادق:   [ 3556  ]احلديث: 

يف رجل رأى بعد الغسل شيئا: إن كان بال  قال اإلمام الصادق    [ 3557 ]احلديث: 

 . (3) بعد مجاعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن مل يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل

فقل  [ 3558  ]احلديث:  جنابة  من  اغتسلت  إذا  الصادق:  اإلمام  اللهم طهر  :  قال 

اللهم اجعلني من التوابني، واجعلني من  قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خريًا ِل،  

اللهم طهر قلبي من كل آفة متحق ديني، وتبطل به  :  وإذا اغتسلت للجمعة فقل ،  املتطهرين

 .(4)عمل، اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين

الصادق  [ 3559  ]احلديث:  اإلمام  من  قال  اغتسلت  إذا  شعرها  املرأة  تنقض  ال   :

 .(5) اجلنابة

تعمد  يق   [ 3560  ديث: ]احل  مشطا،  أحدثن  اليوم  النساء  إن  الصادق:  لإلمام  ل 

إحداهن إىل القرامل من الصوف، تفعله املاشطة، تصنعه مع الشعر، ثم ُتشوه بالرياحني،  

فقال:    ، ثم َتعل عليه خرقة رقيقة، ثم ختيطه بمسلة، ثم َتعله يف رأسها، ثم تصيبها اجلنابة

أصاهبن الغسل تغدر، مرها أن تروي رأسها  فإذا    كان النساء األول إنام يتمشطن املقاديم،

املاء، وتعرصه حتى يروى، تنقض    ، قال:ل: فاحلائضيق  ..روى فال بأس عليها فإذا    من 

 .(6)املشطة نقضا 
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سال اإلمام الصادق عن املرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ومل   [ 3561  ]احلديث: 

مثل الذي يرشب شعرها، وهو ثالث حفنات عىل    ، فقال:عرها، كم جيزُّيا من املاءتنقض ش

 .(1)رأسها، وحفنتان عىل اليمني، وحفنتان عىل اليسار، ثم متّر يدها عىل جسدها كله

سئل اإلمام الصادق عن رجل أجنب يف شهر رمضان فنيس أن    [ 3562  ]احلديث: 

 .(2) سل ويقيض الصالة والصيامعليه أن يغت ، فقال: يغتسل حتى خرج شهر رمضان

الرجل يرى يف ثيابه املني بعدما يصبح  سئل اإلمام الصادق عن   [ 3563  ]احلديث: 

 .(3) فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد صالته ، فقال: ومل يكن رأى يف منامه أنه قد احتلم

: اغتسل أيب من اجلنابة فقيل له: قد أبقيت  قال اإلمام الصادق  [ 3564  ]احلديث: 

يف   لو  ظهرك ملعة  عليك  كان  ما  له:  فقال  املاء،  يصبها  اللمعة    مل  تلك  مسح  ثم  سكت؟! 

 .(4) بيده

الصادق عن اجلنب يغسل امليت، أو من غسل ميتا،  سئل اإلمام   [ 3565  ]احلديث: 

له أن يأيت أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء، ال بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ،  

 .(5) ا توضأ ثم أتى أهله، وجيزيه غسل واحد هلاموغسل امليت وهو جنب، وإن غسل ميت

: ال جينب الثوب الرجل، وال جينب الرجل  قال اإلمام الصادق  [ 3566 ]احلديث: 

 .(6)الثوب

الصادق عن الرجل يغتسل بغري إزار حيث ال يراه  سئل اإلمام    [ 3567  ]احلديث: 

 .(7)ال بأس ، فقال:أحد
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اجلنابة واجب، وغسل احلائض إذا  : غسل  قال اإلمام الصادق  [ 3568  ]احلديث: 

طهرت واجب، وغسل املستحاضة واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف  

فعليها الغسل لكل صالتني وللفجر غسل، وإن مل جيز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم  

 .(1)مرة والوضوء لكل صالة، وغسل النفساء واجب، وغسل امليت واجب

: الغسل يف سبعة عرش موطنا، منها الفرض  مام الصادققال اإل [ 3569  ]احلديث: 

غسل اجلنابة، وغسل من غسل ميتا،    ، فقال: جعلت فداك، ما الفرض منها   قيل: ثالثة، ف

 .(2) والغسل لإلحرام

آ  [ 3570  ]احلديث:  الصادق:  لإلمام  وأحلق  قيل  شاريب  ومن  أظفاري  من  خذ 

  ال ليس عليك وضوء   : فأتوضأ؟ قال  :ل يال، ليس عليك غسل، ق  ، فقال: رأيس، أفأغتسل 

 (3). 

الصادق عن الرجل يرى يف املنام حتى جيد الشهوة،  سئل اإلمام    [ 3571  ]احلديث: 

احتلم،  قد  أنه  يرى  جسده،  فإذا    وهو  املاء وال يف  ثوبه  ير يف  مل  عليه فاستيقظ  ليس    قال: 

 .(4) الغسل

الصادق  [ 3572  ]احلديث:  اإلمام  واجلنب  قال  والنفساء  القرآن،  احلائض  تقرأ   :

 .(5)أيضاً 

اإلمام    [ 3573  ]احلديث:  يأكل ويرشب سئل  اجلنب  القرآن  الصادق عن    ، ويقرأ 

 .(6)قال: نعم، يأكل ويرشب ويقرأ، ويذكر اهلل عز وجل ما شاءف
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الصادق:    [ 3574  ]احلديث:  لإلمام  واجلنب،  قيل  واحلائض،  النفساء،  أتقرأ 

 . (1) شاءواوالرجل يتغّوط، القرآن؟ فقال: يقرؤون ما 

 . (2) احلائض تقرأ ما شاءت من القرآنقال اإلمام الصادق:   [ 3575  ]احلديث: 

 . (3) ال ، فقال: اجلنب يدهن ثم يغتسلقيل لإلمام الصادق:   [ 3576  ]احلديث: 

الصادق:  [ 3577  ]احلديث:  اإلمام  الرجل وجينب وهو    قال  أن خيتضب  بأس  ال 

 .(4)خمتضب

الصادق:    [ 3578  ]احلديث:  إنام جينب  قيل لإلمام  اجلنب يتمضمض؟ فقال: ال، 

 .(5)الظاهر، وال جينب الباطن، والفم من الباطن

سئل اإلمام الصادق عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟   [ 3579  ]احلديث: 

 .(6)حتى يتوضأفقال: يكره ذلك 

: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت يف  قال اإلمام الصادق  [ 3580  ]احلديث: 

 .(7)حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم أن تغتسل 

الصادق عن املرأة ترى الصفرة يف أيامها؟ فقال: ال  سئل اإلمام    [ 3581 ]احلديث: 

 .(8)لصفرة يف غري أيامها توضأت وصلتا تصل حتى تنقيض أيامها، وإن رأت 

اإلمام الصادق يف املرأة ترى الصفرة: إن كان قبل احليض  قال    [ 3582  ]احلديث: 

 .(9)بيومني فهو من احليض، وإن كان بعد احليض بيومني فليس من احليض
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: كل ما رأت املرأة يف أيام حيضها من صفرة  قال اإلمام الصادق  [ 3583  ث: ]احلدي 

 . (1) أو محرة فهو من احليض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من احليض

الصادق  [ 3584  ]احلديث:  اإلمام  أيام  قال  انقضاء  قبل  الصفرة  املرأة  رأت  إذا   :

 .(2)عادهتا مل تصّل، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت

عن    [ 3585  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وقتهسئل  يف  والسنة  إن    :فقال   ،احليض 

سنن، بني فيها كل مشكل ملن سمعها وفهمها، حتّى ال    سّن يف احليض ثالث   رسول اهلل  

هلا أيام معلومة قد أحصتها    التييدع ألحد مقاالً فيه بالرأي، أما إحدى السنن فاحلائض  

ومبلغ   أيامها  تعرف  ذلك  يف  وهي  الدم،  هبا  فاستمر  استحاضت  ثم  عليها،  اختالط  بال 

سلمة فسألت رسول    أمضت فأتت  عدهتا، فإن امرأة يقال هلا: فاطمة بنت أيب حبيش استحا 

إنام هو عرق،    اهلل   قدر حيضها، وقال:  أو  أقرائها  الصالة قدر  فقال: تدع  عن ذلك؟ 

سنة   هذه  وتصل،  بثوب  وتستثفر  تغتسل  أن  اهلل  فأمرها  أيام    التييف    رسول  تعرف 

 كذا يوما  ال ترى أنه مل يسأهلا كم يوم هي؟! ومل يقل إذا زادت عىل أأقرائها، مل ختتلط عليها، 

أو كثري بعد أن تعرفها،   ما كانت من قليل  أياما معلومة  فأنت مستحاضة؟! وإنام سن هلا 

 .(3)وكذلك أفتى أيب

قد    التيسن يف احلائض    إن رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 3586 ]احلديث: 

ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها    ، كانت هلا أيام متقدمة

الشهر من  أتت    ..وموضعها  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  اهلل  فإن  إين    رسول  فقالت: 

النبي   هلا  فقال  أطهر؟  وال  عرق،أستحاض  هو  إنام  بحيض،  ذلك  ليس  أقبلت  فإذا    : 
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تغتسل يف وقت كل   احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصل، وكانت

أما تسمع رسول اهلل  ..  صالة، وكانت َتلس يف مركن ألختها، فكانت صفرة الدم تعلو املاء

    دعي الصالة أيام أقرائك، ولكن قال    :ال تراه مل يقل هلا أأمر هذه بغري ما أمر به تلك؟

ذه امرأة  هلا: إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسل وصل؟! فهذا بني أن ه

ال تسمعها تقول: إين أستحاض وال  أ قد اختلط عليها أيامها، مل تعرف عددها وال وقتها،  

الريبة   تكون  هذا  من  أقل  ففي  سنني،  سبع  استحيضت  إهنا  يقول:  أيب  وكان  أطهر؟! 

واالختالط، فلهذا احتاجت إىل أن تعرف إقبال الدم من إدباره، وتغري لونه من السواد إىل  

أيامها ما احتاجت إىل معرفة  غريه، وذلك أ ن دم احليض أسود يعرف، ولو كانت تعرف 

ـ إذا  أيام احليض  لون الدم، ألن السنة يف احليض أن تكون الصفرة والكدرة فام فوقها يف 

عرفت ـ حيضا كله أن كان الدم أسود أو غري ذلك، فهذا يبني لك أن قليل الدم وكثرية أيام  

جهلت األيام وعددها احتاجت إىل النظر  فإذا   م معلومة،احليض حيض كله إذا كانت األيا 

رسول اهلل  حينئذ إىل إقبال الدم وإدباره وتغري لونه، ثم تدع الصالة عىل قدر ذلك، وال أرى  

    ،قال هلا: اجليس كذا وكذا يوما فام زادت فأنت مستحاضة، كام مل يأمر األوىل بذلك

أة من أهلنا استحاضت فسألت أيب عن ذلك  وكذلك أيب أفتى يف مثل هذا، ـ وذاك أن امر

رأيت الدم البحراين فدعي الصالة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من هنار فاغتسل    فقال: إذا

أيب   جواب  وأرى  األوىل،    هاهنا وصل،  املستحاضة  يف  جوابه  تدع  أغري  قال:  أنه  ترى  ال 

إذا رأت الدم البحراين فلتدع    : هاهنا الصالة أيام أقرائها؟! ألنه نظر إىل عدد األيام، وقال  

أن تنظر إىل الدم إذا أقبل وأدبر وتغري، وقوله: البحراين، شبه معنى    الصالة؟ فأمرها هنا 

يعرف، وإنام سامه أيب بحرانيا لكثرته ولونه، فهذه    : إن دم احليض أسود رسول اهلل  قول  

ام تعرفها بالدم ما كان اختلط عليها أيامها حتى ال تعرفها، وإن  التييف    رسول اهلل  سنة  
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إن اختلطت األيام عليها وتقّدمت وتأخرت وتغري عليها الدم ألوانًا    .. من قليل األيام وكثري

 .(1)فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغرّي حاالته

فقال: إنام ذلك عرق عابر،    ،املستحاضةسئل اإلمام الصادق عن    [ 3587  ]احلديث: 

وإن سال    ، فقال:قيل: وإن سال  .. لكل صالة  تتوضأفلتدع الصالة أيام أقرائها، ثم تغتسل و

تعرف أيام    التي، وهو موافق له، فهذه سنّة  مثل املثعب، هذا تفسري حديث رسول اهلل  

دور عىل هذه  فجميع حاالت املستحاضة ت..  أقرائها وال وقت هلا إال أيامها، قلت أو كثرت

السنن الثالث ال تكاد أبدا ختلو من واحدة منهن إن كانت هلا أيام معلومة من قليل أو كثري،  

 .(2)جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غري أيامها   التيفهي عىل أيامها وخلقتها 

: املستحاضة تنظر أيامها فال تصل فيها وال  قال اإلمام الصادق  [ 3588  ]احلديث: 

 .(3)لها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعرصيقرهبا بع

الصادق عن    [ 3589  ]احلديث:  اإلمام  ثم يميض وقت طهرها  سئل  املرأة ُتيض 

فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العرشة أيام، فإن استمر الدم فهي    ،وهي ترى الدم 

 .(4)مستحاضة

املرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثامنية أيام،  قيل لإلمام الصادق:    [ 3590  ]احلديث: 

حيضها دائم مستقيم، ثم ُتيض ثالثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض ال صفرة وال  

إذا رأت الدم    ، فقال:تغتسل وتصل وتصوم ثم يعود الدم  قيل:تغتسل وتصل،    ، فقال: دماً 

إذا رأت الدم    ، فقال:فإهنا ترى الدم يوما وتطهر يوما   قيل:أمسكت عن الصالة والصيام،  

فإذا    مضت أيام حيضها واستمر هبا الطهر صّلت، فإذا    أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت،
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 .(1) رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله

الصادق عن املرأة ترى الدم مخسة أيام والطهر مخسة  سئل اإلمام    [ 3591  ]احلديث: 

فقال: إن رأت الدم مل تصل، وإن رأت    ،أيام وترى الطهر ستة أيام  أربعةى الدم  أيام، وتر

متت ثالثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت،  فإذا    الطهر صلت ما بينها وبني ثالثني يوما،

 .(2) رأت صفرة توضأتفإذا  واستثفرت، واحتشت بالكرسف يف وقت كل صالة، 

ليست هلا أيام متقدمة، ومل تر الدم    التياإلمام الصادق: سنة  قال    [ 3592  ]احلديث: 

من سبع فإهنا تغتسل    فإن انقطع الدم يف أقل من سبع وأكثر ..  قط، ورأت أول ما أدركت 

ساعة ترى الطهر وتصل، فال تزال كذلك حتى تنظر ما يكون يف الشهر الثاين، فإن انقطع  

عليه حيضتان أو ثالث فقد علم اآلن أن ذلك    الدم لوقته يف الشهر األول سواء حتى تواىل 

قد صار هلا وقتا وخلقًا معروفًا، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها فيام يستقبل إن  

استحاضت قد صارت سنة إىل أن َتلس أقرائها، وإنام جعل الوقت أن تواىل عليها حيضتان  

أيام أقرائك، فعلمنا أنه مل    للتي تعرف أيامها: دعي الصالة  أو ثالث لقول رسول اهلل  

األقراء،   هلا  ولكن سن  قرئك،  أيام  الصالة  هلا: دعي  فيقول  هلا،  سنة  الواحد  القرء  جيعل 

 . (3)وأدناه حيضتان فصاعدا

: املرأة إذا رأت الدم يف أول حيضها فاستمر  قال اإلمام الصادق  [ 3593  ]احلديث: 

ين يوما، فإن استمر هبا الدم بعد  هبا الدم بعد ذلك تركت الصالة عرشة أيام، ثم تصل عرش 

 .(4)ذلك تركت الصالة ثالثة أيام وصلت سبعة وعرشين يوما 

: أقل ما يكون احليض ثالثة أيام، وأكثره ما  قال اإلمام الصادق  [ 3594 ]احلديث: 
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 .(1) يكون عرشة أيام

الصادق عن املرأة ُتيض ثم تطهر وربام رأت بعد  سئل اإلمام    [ 3595  ]احلديث: 

من الدم الرقيق بعد اغتساهلا من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيومني أو    اليشء ذلك  

 .(2)ثالثة ثم تصل 

التيمم من الوضوء ومن اجلنابة ومن  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3596  ]احلديث: 

 .(3)فقال: نعم ،احليض للنساء سواء 

ال يقضني الصالة    رسول اهلل  : كن نساء  قال اإلمام الصادق  [ 3597  ]احلديث: 

من   قريبا  جيلسن  ثم  ويتوضني  الصالة،  وقت  يدخل  حني  يتحشني  ولكن  حضن،  إذا 

 .(4) املسجد، فيذكرن اهلل عز وجل

فقال: تصوم شهر رمضان  ،  الصادق عن املستحاضة سئل اإلمام    [ 3598  ]احلديث: 

 .(5)كانت ُتيض فيها، ثم تقضيها من بعد التي إال األيام 

النفساء كم حد نفاسها حتى َتب عليها  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3599  ]احلديث: 

 .(6)ليس هلا حد  ، فقال: الصالة؟ وكيف تصنع

الصادق عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت  سئل اإلمام    [ 3600 ]احلديث: 

كانت َتلس ثم تستظهر بعرشة أيام، فإن رأت دما صبيبًا    التيفلتقعد أيام قرئها    ، فقال: ترى

 .(7)ثم لتصل تتوضأفلتغتسل عند وقت كل صالة، فإن رأت صفرة فل

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  
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الرجل تصيبه اجلنابة وال يقدر عىل املاء  سئل اإلمام الكاظم عن  [ 3601  ]احلديث: 

 .(1)املطر، أجيزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه، وإال تيممفيصيبه 

الكاظم:    [ 3602  ]احلديث:  اإلمام  فتوضأ  قال  للجمعة  تغتسل  أن  أردت  إذا 

 . (2) واغتسل

الكاظم:    [ 3603  ]احلديث:  اإلمام  وجينب  قال  اجلنب،  خيتضب  بأن  بأس  ال 

 .(3)املختضب، ويطل بالنورة

النفساء تضع يف شهر رمضان بعد صالة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3604  ]احلديث: 

 .(4) العرص أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر، ثم لتقض ذلك اليوم

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

: تغسل يدك اليمنى  ، فقالغسل اجلنابةسئل اإلمام الرضا عن    [ 3605  ]احلديث: 

اغسل ما أصاب منك، ثم أفض عىل رأسك    ناء، ثم من املرفق إىل أصابعك، ثم تدخلها يف اإل

 .(5)وسائر جسدك

الرجل جينب فيصيب جسده ورأسه اخللوق،  قيل لإلمام الرضا:    [ 3606  ]احلديث: 

فرغ وجد  فإذا    والطيب، واليشء اللكد مثل علك الروم، والظرب، وما أشبهه، فيغتسل،

 . (6)ال بأس  ، فقال:شيئا قد بقي يف جسده من أثر اخللوق والطيب وغريه 

الرضا عن    [ 3607  ]احلديث:  السفر فيموت منهم  سئل اإلمام  القوم يكونون يف 

يغتسل    ؟ فقال:، أُّيام يبدأ بهاإلمام الباقر ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي 
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 .(1) اجلنب، ويرتك امليت، ألن هذا فريضة وهذا سنة

لتطهري اإلنسان  علة غسل اجلنابة النظافة، وقال اإلمام الرضا:    [ 3608  ]احلديث: 

مما أصابه من أذاه، وتطهري سائر جسده، ألن اجلنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب  

عليه تطهري جسده كله، وعّلة التخفيف يف البول والغائط أنه أكثر وأدوم من اجلنابة، فرض  

لكثرته بالوضوء  إراد  فيه  بغري  وجميئه  تكون    ةومشقته  ال  واجلنابة  شهوة،  وال  ال  إمنه 

 . (2) االستلذاذ منهم واإلكراه ألنفسهمب

الرضا:    [ 3609  ]احلديث:  اإلمام  الطرفني  قال  من  خرج  مّما  الوضوء  وجب  إنام 

وإنام مل يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كام أمروا بالغسل من اجلنابة،  ..  خاصة، ومن النوم 

اهلل نفسًا    ألن هذا يشء دائم غري ممكن للخلق االغتسال منه كلام يصيب ذلك، وال يكلف 

ال وسعها، واجلنابة ليس هي أمرا دائام، إنام هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها  إ

وتأخريها األيام الثالثة واألقل واألكثر، وليس ذينك هكذا، وإنام أمروا بالغسل من اجلنابة  

ن نفس  ومل يؤمروا بالغسل من اخلالء وهو أنجس من اجلنابة وأقذر، من أجل أن اجلنابة م

اإلنسان وهو يشء خيرج من مجيع جسده، واخلالء ليس هو من نفس اإلنسان، إنام هو غذاء  

 .(3)يدخل من باب وخيرج من باب

: إنام صارت احلائض تقيض الصيام وال تقيض  قال اإلمام الرضا   [ 3610  ]احلديث: 

الصالة لعلل شّتى، منها أن الصيام ال يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصالح  

ألن   كله،  ذلك  من  متنعها  والصالة  معيشتها،  بمرمة  واالشتغال  بأمورها،  والقيام  بيتها، 

وم ليس هو كذلك، ومنها  الصالة تكون يف اليوم والليلة مرارًا، فال تقوى عىل ذلك، والص

 

 .  287/  110/ 1( التهذيب:  1)

 .  171/  44/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)
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الصوم يشء من ذلك، وإنام هو    يف أن الصالة فيها عناء وتعب واشتغال األركان، وليس  

يء  اإلمساك عن الطعام والرشاب فليس فيه اشتغال األركان، ومنها أنه ليس من وقت جي

ليس كلام   الصوم كذلك، ألنه  وليلتها، وليس  يومها  فيه صالة جديدة يف  إال َتب عليها 

 .(1)ث عليها يوم وجب الصوم، وكلام حدث وقت الصالة وجبت عليها الصالةحد

 

 .  117/  2( عيون أخبار اإلمام الرضا:  1)
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 أحكام التيمم ـ ما ورد حول   خامسا

املرتبطة   التي تبني األحكام  املبحث ما ورد من األحاديث  بالتيمم،  نتناول يف هذا 

تعاىل   اهلل  رشعها  والتي  والكربى،  الصغرى  احلدث  طهارة  عن  تنب  التي  الطهارة  وهو 

 رخصة لعباده، ورفعا للحرج عنهم. 

َوإِْن ُكنُْتْم َمْرََض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد  ﴿وقد نص عليها وعىل كيفيتها قوله تعاىل:  

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا   َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم  ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم ََتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

ا َغُفوًرا َوإِْن ُكنُْتْم َمْرََض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو  ﴿، وقوله:  [ 43]النساء:    ﴾َوَأْيِديُكْم  إِنَّ اهللََّ َكاَن َعُفوًّ

ُموا َصِعي ًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا  َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم ََتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم وَ  مَّ  بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمنُْه  َما ُيِريُد اهللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ
لُِيتِ

 [ 6]املائدة:  ﴾نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

ريمتني، وربطه برفع احلرج دليل عىل أمهيته،  وذكر هذا احلكم بتفصيل يف اآليتني الك

 وكون رفع احلرج أصال من األصول املراعاة يف أحكام الطهارة.

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  فأرسل  فهلكت،  قالدة  أسامء   من  استعرتقالت:    عائشة عن    [ 3611  ]احلديث: 

  النبي   أتوا   فلام  وضوء،   بغري  فصلوا  الصالة   فأدركتهم  طلبها   يف   أصحابه  من  ناسا     النبي

 (1) التيمم آية   فنزلت إليه،  ذلك شكوا . 

  عائشة  ومعه   اجليش   أوالت   عرس     اهلل   رسول   أن  : عن عامر  [ 3612  ]احلديث: 

  وليس   الفجر  أضاء   حتى  ذلك  عقدها   ابتغاء  الناس  فحبس  أظفار،  جزع  من  هلا   عقد  فانقطع
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  عىل   اهلل  فأنزل  ماءٌ   معهم   وليس  الناس  حبست  وقال:  بكر  أبو  عليها   فتغيظ   ماٌء،  الناس  مع

  بأيدُّيم   فْضبوا     اهلل  رسول   مع   املسلمون  فقام  الطيب،  بالصعيد  التطهر   رخصة  رسوله 

 .(1) وأيدُّيم  وجوههم  هبا  فمسحوا شيئا،  الرتاب  من  ينفضوا  ومل أيدُّيم رفعوا ثم  األرض

  فلم   فأجنبت   حاجة   يف    اهلل   رسول   بعثني  قال عامر بن يارس:   [ 3613  ]احلديث: 

  إنام : فقال  له  ذلك  فذكرت  النبي  أتيت   ثم   الدابة، مترغ كام  الصعيد  يف  فتمرغت  املاء  أجد

  ظهر  هبا   مسح  ثم   نفضها   ثم  األرض  عىل   رضبة   بكفه  فْضب  ،هكذا  تصنع  أن  يكفيك  كان

 .(2)  وجهه هبا  مسح  ثم   بكفه شامله  ظهر  أو بشامله كفه

  فمسح  يديه،  فنفض  األرض  بيديه   ورضب  ،هكذا  تقول  أن  يكفيك  إنام  رواية:  ويف

 .(3) وكفيه وجهه

  أجنبت  إين   فقال   عمر   أتى   رجال   أن   أبزى:   بن  الرمحن   عبد عن    [ 3614  ]احلديث: 

  رسية   يف  وأنت   أنا   إذ  املؤمنني  أمري  يا   تذكر  أما   عامٌر:   فقال  ، تصل  ال  فقال:  ، ماء  أجد   ومل

  وصليت،   الرتاب   يف   فتمعكت   أنا   وأما   تصل   فلم   أنت  فأما   املاء،   نجد   فلم   جنابة  فأصابتنا 

  هبام   متسح   ثم   تنفخ  ثم  األرض  بيديك  تْضب  أن  يكفيك  كان  إنام  :  اهلل  رسول   فقال

  نوليك   عمر:  فقال  ، به  أحدث  مل  شئت  إن  فقال:  ،عامر  يا   اهلل  اتق  عمر:  فقال   ،وكفيك  وجهك

 .(4) توليت ما 

  مل معتزال  رجال    اهلل  رسول  رأى  :قال   حصني  بن  عمران عن    [ 3615  ]احلديث: 

  أصابتني   اهلل،   رسول   يا   فقال:   القوم؟  يف   تصل   أن  منعك  ما   فالن،   يا   : فقال  القوم   يف   يصل 
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 .(1) يكفيك فإنه بالصعيد عليك : فقال ، ماء  وال جنابةٌ 

  عرش   إىل  ولو  املسلم،   وضوء   الطيب   الصعيد   : قال رسول اهلل    [ 3616  ]احلديث: 

 .(2)خريٌ  ذلكفإن  جلدك  فأمسه املاء وجدت  فإذا سنني، 

  كتابه  يف  قال  اهلل   إن   فقال:  ،التيمم   عن   سئل أنه    عباس  ابنعن    [ 3617  ]احلديث: 

  التيمم:   يف  وقال  [ 6]املائدة:    ﴾َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق   ﴿  الوضوء:   ذكر  حني

وا  َوإِْن ُكنُْتْم َمْرََض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم ََتِدُ ﴿

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم   اِرُق  ﴿  وقال:   ﴾[ 43]النساء:    ﴾ َماًء َفَتَيمَّ َوالسَّ

اِرَقةُ  َأْيِدَُّيُاَم َوالسَّ َفاْقَطُعوا    الوجه   هو   إنام  الكفني   القطع  يف  السنة   وكانت  ،[ 38]املائدة:    ﴾ 

 .(3) التيمم يعني  والكفان

  ،  اهلل رسول  عهد يف  جرٌح  رجال أصاب : قال عباس ابنعن  [ 3618  ]احلديث: 

  اهلل،   قتلهم  قتلوه،  :فقال     اهلل  رسول  ذلك   فبلغ  فامت،   فاغتسل   باالغتسال   فأمر   احتلم   ثم 

 .(4)؟السؤال العي شفاء  يكن  أمل

أيب    [ 3619  ]احلديث:    الصالة  فحْضت  سفر،  يف  رجالن  خرج  :قال  سعيدعن 

  الصالة   أحدمها   فأعاد  الوقت   يف   املاء   وجدا   ثم   فصليا،   طيبا   صعيدا   فتيمام   ماٌء،   معهام   وليس 

  السنة   أصبت   : يعد  مل   للذي  فقال  ذلك  فذكرا    اهلل   رسول   أتيا   ثم   اآلخر،   يعد   ومل   والوضوء

 .(5)مرتني  األجر لك  :وأعاد  توضأ للذي وقال  ،صالتك وأجزأتك

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 

 .  1/171(، والنسائي 682(، ومسلم )348( البخاري )1)

 (  124(، والرتمذي )332( أبو داود )2)

 ( 145( الرتمذي )3)

 ( 337( أبو داود )4)

 (744(، والدارمي )338داود )( أبو 5)



683 

 

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

رجل أصابته جنابة عىل جرح كان به فأمر    رسول اهلل  ذكر ل   [ 3620  ]احلديث: 

اهلل  بالغسل   رسول  فقال  فامت،  فكّز  العي  فاغتسل  دواء  كان  إنام  اهلل،  قتلهم  قتلوه   :

 .(1)السؤال

مسجدا وطهورا، وأيام    األرض : جعلت ِل  قال رسول اهلل    [ 3621  ]احلديث: 

 .(2)فقد جعلت له مسجدا وطهورا  األرضرجل من أمتي أراد الصالة فلم جيد ماًء ووجد  

لعامر يف سفر له: يا عامر، بلغنا أنك أجنبت،    قال رسول اهلل   [ 3622  ]احلديث: 

مترغت ـ يا رسول اهلل ـ يف الرتاب، فقال: أفال صنعت كذا، ثم أهوى    ، فقال: فكيف صنعت

فوضعهام عىل الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحدامها باألخرى،    األرضبيديه إىل  

 .(3)ثم مل يعد ذلك

 : عل اإلمام  ما ورد عن  

رجل يكون يف وسط الزحام يوم اجلمعة أو  سئل اإلمام عل عن    [ 3623  ]احلديث: 

يتيمم ويصل معهم ويعيد   ، فقال: يوم عرفة ال يستطيع اخلروج من املسجد من كثرة الناس

 .(4) إذا انرصف

فقال: نعم، قيل: بالنورة؟    ،التيمم باجلصسئل اإلمام عل عن    [ 3624 ]احلديث: 

 .(5)إنام خيرج من الشجر  األرض قال: نعم، فقيل: بالرماد؟ قال: ال، إنه ليس خيرج من 

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  
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  إذا مل جيد املسافر املاء فليطلب ما دام يف الوقت،   قال اإلمام الباقر:  [ 3625  ]احلديث: 

 .(1)خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلفإذا 

،  الباقر عن الرجل تكون به القرح واجلراحة، جينبسئل اإلمام  [ 3626  ]احلديث: 

 . (2) ال بأس بأن ال يغتسل، يتيمم فقال:

عن    [ 3627  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  واسئل  القروح  به  يكون  جلراحات  الرجل 

 .(3) فقال: ال بأس بأن يتيمم، وال يغتسل ،فيجنب

: إذا كنت يف حال ال َتد إال الطني فال بأس أن  قال اإلمام الباقر  [ 3628  ]احلديث: 

 .(4) تتيمم به

رجل دخل األمجة ليس فيها ماء وفيها طني،  قيل لإلمام الباقر:    [ 3629  ]احلديث: 

فإنه راكب وال يمكنه النزول من خوف وليس    قيل:يتيمم فإنه الصعيد،    ، فقال: يصنع  ما 

إن خاف عىل نفسه من سبع أو غريه وخاف فوت الوقت فليتيمم،    ، فقال: هو عىل وضوء

 .(5)يْضب بيده عىل اللبد أو الربذعة ويتيمم ويصل 

 ثم رفعها   األرض  إىلفْضب بيده    ؛الباقر عن التيممسئل اإلمام    [ 3630  ]احلديث: 

 .(6)فنفضها، ثم مسح هبا جبينه وكفيه مرة واحدة

ثم تنفضهام    األرض اإلمام الباقر يف التيمم: تْضب بكفيك  قال   [ 3631  ]احلديث: 

 .(7)ومتسح هبام وجهك ويديك

الباقر:    [ 3632  ]احلديث:  لإلمام  التيممقيل  فقال:كيف  واحد    ؟  رضب  هو 
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ومرة   للوجه،  نفضة  تنفضهام  ثم  مرتني،  بيديك  تْضب  اجلنابة،  من  والغسل  للوضوء 

 .(1)لليدين، ومتى أصبت املاء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن مل تكن جنبا 

  إذا مل جيد املسافر املاء فليطلب ما دام يف الوقت، قال اإلمام الباقر:    [ 3633  ]احلديث: 

وجد املاء فال قضاء عليه،  فإذا    وته الوقت فليتيمم وليصل يف آخر الوقت، خاف أن يف فإذا  

 .(2)وليتوّض ملا يستقبل

: إن أصاب املاء وقد صىل بتيمم وهو يف وقت،  قيل لإلمام الباقر  [ 3634  ]احلديث: 

 .(3)قال: متت صالته وال إعادة عليه

الباقر   [ 3635  ]احلديث:  لإلمام  بوضوءقيل  الرجل  يصل  الليل  واحد    :  صالة 

،  فيصل بتيمم واحد صالة الليل والنهار كلها   قيل:نعم، مامل حيدث،    فقال:  ؟والنهار كلها 

فإن أصاب املاء، ورجا أن يقدر عىل ماء آخر،    قيل:نعم، مامل حيدث، أو يصب ماءًا،   فقال:

  ينقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد   ، فقال:وظن أنه يقدر عليه كلام أراد، فعَّس ذلك عليه 

 .(4)التيمم

ال بأس بأن تصل صالة الليل والنهار بتيمم  قال اإلمام الباقر:    [ 3636  ]احلديث: 

 .(5)واحد مامل ُتدث، أو تصب املاء

الباقر:   [ 3637  ]احلديث:  املاء وقد دخل يف الصالة، قال  قيل لإلمام    : إن أصاب 

يركع،   مل  ما  فليتوضأ  كانفلينرصف  أحد    فإن  التيمم  فإن  صالته،  يف  فليمض  ركع  قد 

 .(6)الطهورين
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رجل مل يصب املاء وحْضت الصالة فتيمم  قيل لإلمام الباقر:    [ 3638  ]احلديث: 

ال،    ، فقال: ثم يصل   وصىل ركعتني، ثم أصاب املاء أينقض الركعتني، أو يقطعهام ويتوضأ

 .(1)طهر بتيمم نه دخلها وهو عىل ألولكنه يميض يف صالته فيتمها وال ينقصها 

  ما يتوضأ  ومعه ماء قدر  يف رجل أجنب يف سفر   قال اإلمام الباقر   [ 3639  ]احلديث: 

 .(2)به: يتيمم وال يتوضأ

أكون يف السفر فتحْض الصالة وليس معي  قيل لإلمام الصادق:    [ 3640  ]احلديث: 

ال تطلب املاء    فقال:،  ماء، ويقال: إن املاء قريب منا، أفأطلب املاء وأنا يف وقت يمينا وشامال

 .(3) ولكن تيمم، فإين أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق عن رجل ال يكون معه ماء واملاء عن يمني  سئل اإلمام   [ 3641  ]احلديث: 

ذلك  أو نحو  فقال:الطريق ويساره غلوتني  أو آ ال    ،  له لص  فيعرض  بنفسه  يغرر  أن    مره 

 .(4) سبع

أطلب املاء يمينا وشامال؟ فقال: ال تطلب  قيل لإلمام الصادق:    [ 3642  ]احلديث: 

 .(5)يمينا وال شامال وال يف بئر، إن وجدته عىل الطريق فتوضأ وإن مل َتده فامض املاء

: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم َتد دلوا وال  قال اإلمام الصادق  [ 3643  ]احلديث: 

تفسد عىل    تقع يف البئر وال  بالصعيد، فإن رب املاء رب الصعيد، والشيئا تغرف به فتيمم  

 .(6) القوم ماءهم
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إن فالنا أصابته جنابة وهو جمدور فغسلوه  قيل لإلمام الصادق:    [ 3644  ]احلديث: 

 .(1) ن ال يمموه؟! إن شفاء العي السؤالأفامت، فقال: قتلوه، أال سألوا؟! 

الصادق عن    [ 3645  ]احلديث:  اإلمام  أو  الرسئل  جروح  وبه  اجلنابة  تصيبه  جل 

 .(2)قروح أو خياف عىل نفسه من الربد، فقال: ال يغتسل، ويتيمم

الصادق  [ 3646  ]احلديث:  اإلمام  أصابتهام قال  إذا  والكسري  املجدور  يوّمم   :

 .(3) اجلنابة

 .(4)اإلمام الصادق: املبطون والكسري يومّمان وال يغسالنقال   [ 3647  ]احلديث: 

أن يتيمم الرجل برتاب من   اإلمام عل : هنى قال اإلمام الصادق  [ 3648  ]احلديث: 

 .(5)أثر الطريق

رشائع    : إن اهلل تبارك وتعاىل أعطى حممدًا  قال اإلمام الصادق  [ 3649  ]احلديث: 

 .(6)مسجدا وطهورا األرض وجعل له .. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

مبتلة ليس فيها تراب وال    األرض: إذا كانت  قال اإلمام الصادق  [ 3650  ]احلديث: 

ماء فانظر أجف موضع َتده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من اهلل عز وجل، فإن كان يف ثلج  

فلينظر لبد رسجه فليتيمم من غباره أو يشء مغرب، وإن كان يف حال ال جيد إال الطني فال  

 .(7)بأس أن يتيمم منه

الصادق  [ 3651  ]احلديث:  اإلمام  إذا كنت يف حال ال قال  الطني  :  إال عىل  تقدر   

اهلل أوىل بالعذر إذا مل يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم    فتيمم به، فإن
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 .(1) به

رجل أجنب يف سفر ومل جيد إال الثلج  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3652 ]احلديث: 

 .(2)أو ماءًا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الْضورة يتيمم

طهر    إىل فراشه ثم ذكر أنه عىل غري  آوى: من  دققال اإلمام الصا   [ 3653  ]احلديث: 

 . (3) تيمم من دثار ثيابه، كان يف صالة ما ذكر اهلل

،  الصادق عن الرجل جينب يف السفر ال جيد إال الثلجسئل اإلمام    [ 3654  ]احلديث: 

 .(4)ماء النهر يغتسل بالثلج أو  فقال:

اإلمام    [ 3655  ]احلديث:  التيّمم سئل  عن  بكفيه    ،الصادق  ثم  األرضفْضب   ،

فمسح هبا مرفقه إىل أطراف األصابع، واحدة    األرض مسح هبام وجهه، ثم رضب بشامله  

، ثم صنع بشامله كام صنع بيمينه،  األرضعىل ظهرها، وواحدة عىل بطنها، ثم رضب بيمينه  

لقى  أو  ثم قال: هذا التيمم عىل ما كان فيه الغسل، ويف الوضوء الوجه واليدين إىل املرفقني، 

 .(5)ما كان عليه مسح الرأس والقدمني فال يومم بالصعيد

عن    [ 3656  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  ومن  سئل  واجلنابة  الوضوء  من  التيمم 

 .(6)احليض للنساء، سواء؟ فقال: نعم

تيّمم احلائض واجلنب، سواء إذا مل جيدا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3657  ]احلديث: 

 .(7) نعم ، فقال:ماءاً 

الصادق:    [ 3658  ]احلديث:  لإلمام  عىل  قيل  يده  فوضع  التيمم؟    األرض كيف 
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 .(1)فمسح هبا وجهه وذراعيه إىل املرفقني

  ، فقال:ل اإلمام الصادق عن الرجل إذا أجنب ومل جيد املاءئس  [ 3659  ]احلديث: 

 .(2)وجد املاء فليغتسل وال يعيد الصالةفإذا  يتيمم بالصعيد، 

جنبا  قال    [ 3660  ]احلديث:  وكان  طهورا  الرجل  جيد  مل  إذا  الصادق:  اإلمام 

 .(3)صىل  التي وجد ماءًا فليغتسل وقد أجزأته صالته فإذا  وليصل،  األرض فليتمسح من 

رجل كان يف سفر وكان معه ماء فنسيه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3661  ]احلديث: 

الوقت خيرج  أن  قبل  ماءًا  معه  أن  ذكر  ثم  وصىل،  فقال:فتيمم  أ  ،  ويعيد  عليه  يتوضأ  ن 

 .(4)الصالة

رجل أصابته اجلنابة يف ليلة باردة خياف  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3662  ]احلديث: 

 .(5)أمن الربد اغتسل وأعاد الصالةفإذا  يتيمم ويصل،  ، فقال:عىل نفسه التلف إن اغتسل

اإلمام الصادق يف رجل تيمم فصىل ثم أصاب املاء: أما أنا  قال    [ 3663  ]احلديث: 

 .(6)فكنت فاعال، إين كنت أتوضأ وأعيد

الصادق عن رجل تيمم وصىل ثم بلغ املاء قبل أن  سئل اإلمام    [ 3664  ]احلديث: 

 . (7) فقال: ليس عليه إعادة الصالة ، خيرج الوقت

الصادق عن الرجل يف السفر ال جيد املاء تيمم وصىل  سئل اإلمام    [ 3665  ]احلديث: 

أيم الوقت،  املاء وعليه يشء من  أتى  الصالةثم  يتوضأ ويعيد  أم  فقال: يض عىل صالته   ،  

 .(8) يميض عىل صالته، فإن رب املاء هو رب الرتاب
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رجل تيمم وصىل ثم أصاب املاء وهو يف  قيل لإلمام الصادق:    [ 3666  ]احلديث: 

 .(1) وقت، قال: قد مضت صالته وليتطهر

الصادق عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصىل ثم  سئل اإلمام  [ 3667  ]احلديث: 

 .(2)ال يعيد، إن رب املاء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين ، فقال: وجد املاء

،  الصادق عن رجل يأيت املاء وهو جنب وقد صىل سئل اإلمام    [ 3668  ]احلديث: 

 .(3) يغتسل وال يعيد الصالة  فقال:

أتيمم وأصل ثم أجد املاء وقد بقي عل  قيل لإلمام الصادق:    [ 3669  ]احلديث: 

 .(4)تعد الصالة، فإن رب املاء هو رب الصعيدوقت، فقال: ال 

اإلمام    [ 3670  ]احلديث:  بعضهم  سئل  فأصاب  سفر  يف  كانوا  قوم  عن  الصادق 

جنابة وليس معهم من املاء إال ما يكفي اجلنب لغسله، يتوضؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون  

 .(5) ويتيمم اجلنب اجلنب فيغتسل وهم اليتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم

امليت واجلنب يتفقان يف مكان ال يكون فيه  قيل لإلمام الصادق:    [ 3671  ]احلديث: 

 .(6)يتيمم اجلنب، ويغسل امليت باملاء  ، فقال:املاء، أُّيام أوىل أن جيعل املاء له

: التيمم بالصعيد ملن مل جيد املاء كمن توضأ  قال اإلمام الصادق  [ 3672 ]احلديث: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا   ﴿ :  اهلل يقول  أليس من غدير من ماء،   فإن أصاب    قيل:   [ 43]النساء:    ﴾ َفَتَيمَّ

  ، قال: ل: فيصل بالتيمم صالة أخرى يفقال: قد مضت صالته، ق ، خر الوقتآ املاء وهو يف 

 .(7)إذا رأى املاء وكان يقدر عليه انتقض التيمم
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صالة؟  الرجل ال جيد املاء، أيتيمم لكل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3673  ]احلديث: 

 .(1) فقال: ال، هو بمنزلة املاء

رجل تيمم ثم دخل يف الصالة وقد كان  قيل لإلمام الصادق:    [ 3674  ]احلديث: 

قال: يميض يف الصالة،  فطلب املاء فلم يقدر عليه ثم يؤتى باملاء حني يدخل يف الصالة،  

 .(2)واعلم انه ليس ينبغي ألحد أن يتيمم إال يف آخر الوقت

رجل تيمم ثم قام يصل فمر به هنر وقد    : إلمام الصادقل  قيل   [ 3675  ]احلديث: 

الصالةفصىل ركعة،   فليغتسل وليستقبل  قال: ال   قيل:ف،  قال:    إنه قد صىل صالته كلها، 

 .(3)يعيد

إذا مل َتد ماءًا وأردت التيمم فأخر التيمم  قال اإلمام الصادق:    [ 3676  ]احلديث: 

 . (4) األرضخر الوقت، فإن فاتك املاء مل تفتك آ إىل 

رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم  قيل لإلمام الصادق:    [ 3677  ]احلديث: 

تيمم الرجل فليكن ذلك يف آخر الوقت، فإن فاته املاء فلن  فإذا  قال: ال بأس،فعىل طهور، 

 .(5) األرضتفوته 

: إن اهلل جعل الرتاب طهورا كام جعل املاء  قال اإلمام الصادق   [ 3678  احلديث: ] 

 .(6)طهورا

الرجل جينب ومعه قدر ما يكفيه من  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3679  ]احلديث: 

ال ترى أنه إنام جعل عليه  أال بل يتيمم،  ، فقال: املاء لوضوء الصالة، أيتوضأ باملاء أو يتيمم 
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 .(1)نصف الوضوء؟!

إمام قوم أصابته جنابة يف السفر وليس  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3680  ]احلديث: 

بعضهم ويصل هبم؟ فقال: ال، ولكن يتيمم اجلنب    معه من املاء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ 

 .(2)ويصل هبم، فإن اهلل عز وجل جعل الرتاب طهورا كام جعل املاء طهورا

صابته جنابة يف السفر وليس معه  رجل أسئل اإلمام الصادق عن    [ 3681  ]احلديث: 

إن خاف عطشان فال ُّيريق منه قطرة،    ، فقال: إال ماء قليل وخياف إن هو اغتسل أن يعطش 

 .(3) وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إِل

الصادق:    [ 3682  ]احلديث:  لإلمام  هو  قيل  فإن  القليل،  املاء  معه  يكون  اجلنب 

يتيمم؟ أو  به  أيغتسل  العطش،  خاف  به  أراد    اغتسل  إذا  وكذلك  يتيمم،  بل  فقال: 

 .(4)الوضوء

الصادق عن الرجل يكون معه املاء يف السفر فيخاف  سئل اإلمام    [ 3683  ]احلديث: 

فقال:قلته املاء    ،  طهورا:  جعلهام  وجل  عز  اهلل  فإن  املاء،  ويستبقي  بالصعيد  يتيمم 

 .(5)والصعيد

الصادق عن    [ 3684  ]احلديث:  املاء قدر ما  سئل اإلمام  الرجل جينب، ومعه من 

يتوضأ أو  أيتيمم  لرشبه،  فقال: يكفيه  أفضل،    ،  نصف  أيتيمم  عليه  جعل  إنام  أنه  ترى  ال 

 .(6)الطهور؟!

اإل  [ 3685  ]احلديث:  عن  سئل  الصادق  ُتل  مام  وال  ثوب  إال  عليه  ليس  رجل 
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أصاب ماءًا غسله  فإذا    يتيمم ويصل،  ؟ فقال: الصالة فيه وليس جيد ماء يغسله، كيف يصنع

 .(1)وأعاد الصالة

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

الرجل اجلنب، أو عىل غري وضوء، ال  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3686  ]احلديث: 

معه ماء وهو   بالثلج وجههيكون  أم يمسح  أيتيمم  أُّيام أفضل،  ثلجا وصعيدًا،  ؟  يصيب 

 . (2) الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن مل يقدر عىل أن يغتسل به فليتيمم فقال:

رجل تصيبه اجلنابة فال يقدر عىل املاء،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3687  ]احلديث: 

 . (3) غسله أجزأه، وإال عليه التيممإن  ، فقال: فيصيبه املطر، هل جيزيه ذلك أم هل يتيمم

رجل تيمم فصىل فأصاب بعد صالته  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3688  ]احلديث: 

إذا وجد املاء قبل أن يميض الوقت توضأ    ، فقال: ماءًا، أيتوضأ ويعيد الصالة أم َتوز صالته

 .(4)وأعاد، فإن مىض الوقت فال إعادة عليه

يكفي    ّميت وجنب اجتمعا ومعهام ما سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3689  ]احلديث: 

 .(5)إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء بالفرض ، فقال: ، أُّيام يغتسلأحدمها 

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

الرضا عن الرجل ال يصيب املاء وال الرتاب، أيتيمم  سئل اإلمام    [ 3690  ]احلديث: 

 .(6) نعم صعيد طيب وماء طهور ، فقال:بالطني

السفر فيموت منهم  سئل    [ 3691  ]احلديث:  القوم يكونون يف  الرضا عن  اإلمام 
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يغتسل    ، فقال:، أُّيام يبدأ بهأحدمها ما يكفي    ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر

 .(1) اجلنب، ويرتك امليت، ألن هذا فريضة وهذا سنة

 .(2): يتيمم لكل صالة حتى يوجد املاءقال اإلمام الرضا   [ 3692  ]احلديث: 

 

 .  568/  163/ 1، واالستبصار: 583/  201/ 1( التهذيب:  2) .  331/  102/ 1، واالستبصار: 278/  110/ 1( التهذيب:  1)
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 استقبال القبلة ـ ما ورد حول    سادسا

باستقبال  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة  

تعاىل:   قوله  يف  هبا  الترصيح  ورد  التي  وهي     ﴿ القبلة، 
ِ
اَمء السَّ يِف  َوْجِهَك  َتَقلهَب  َنَرى  َقْد 

َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها    َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْْسِجِد احْلََراِم  َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولهوا ُوُجوَهُكْم  َفَلُنَولِّ

ِْم  َوَما اهللَُّ بَِغافٍِل َعامَّ   ُه احْلَقه ِمْن َرهبِّ ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَّ   ﴾ َيْعَمُلونَ َشْطَرُه  َوإِنَّ الَّ

ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْْسِجِد احْلََراِم  َوَحْيُث َما ُكنُْتْم  َومِ ﴿، وقوله:  [ 144]البقرة:  

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َفاَل خَتَْشوْ  ٌة إِالَّ الَّ ُهْم  َفَولهوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 [ 150]البقرة:  ﴾ َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ َواْخَشْويِن َوأِلُتِمَّ نِْعَمتِي 

وذكر هذا احلكم يف القرآن الكريم، وتكريره مرتني دليل عىل أمهيته، ولذلك كان  

 استقبال القبلة رشطا من رشوط الصالة التي ال تصح من دوهنا. 

ومع ذلك؛ وبناء عىل كون مجيع رشوط الصالة مبنية عىل مراعاة رفع احلرج، فقد  

ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل عدم رضورة التقيد هبذا الرشط يف األحوال التي ال يمكن 

ُق َواملَْ ﴿ فيها معرفة القبلة، أو يعَّس فيها التقيد هبا، وهو ما ورد يف قوله تعاىل:   ْغِرُب   َوهللَِِّ املرَْْشِ

وا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ  إِنَّ اهللََّ َواِسٌع َعلِيمٌ  ، وقد ورد توضيح ذلك يف مصادر  [ 115]البقرة:    ﴾ َفَأْيناََم ُتَوله

 الفريقني، وبتفصيل شديد. 

   ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

 .(1)قبلة  واملغرب املرشق بني  ما   : اهلل  رسول  قال  [ 3693  ]احلديث: 

 فلام  سفر،   يف  غيم   يوم   يف    اهلل  رسول   مع  صلينا   :، قالمعاذعن    [ 3694  ]احلديث: 

 

 ( 1011( وابن ماجة )344( الرتمذي )1)
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  صالتكم   رفعت   قد  : فقال  القبلة،   غري  إىل   صلينا   اهلل   رسول   يا   فقلنا:   الشمس   َتلت  سلم

 .(1) تعاىل اهلل  إىل بحقها 

  القبلة  استقبل   يتطوع  أن   وأراد  سافر  إذا     النبي  نأ ،أنس عن      [ 3695  ]احلديث: 

 .(2)ركابه وجهه حيث  صىل  ثم  كرب ثم  بناقته

  بيت  نحو   بمكة   وهو   يصل     النبي   كان  :، قال عباس  ابنعن    [ 3696  ]احلديث: 

 .(3) الكعبة اىل  رصف  ثم شهرا عرش ستة  املدينة  إىل  هاجر  وبعدما  يديه بني  والكعبة املقدس

قال عمر  ابنعن    [ 3697  ]احلديث:    عىل   السفر  يف  يصل     اهلل  رسول  كان  :، 

 .(4) راحلته عىل  ويوتر   الفرائض  إال الليل صالة إيامء  يومئ   به توجهت  حيث  راحلته

  عىل   يصل   وهو  فجئت  حاجة  يف    النبي  بعثنيقال:    ،جابرعن    [ 3698  ]احلديث: 

  يصل   أن   أراد  وإذا  رواية:   ويف .  .(5)الركوع  من  أخفض  والسجود  املرشق  نحو   راحلته

 .(6)نزل املكتوبة

  إىل   فانتهوا  مسريه   يف     النبي   مع   كانوا   أهنم  مرة،  بن  عىل عن ي  [ 3699  ]احلديث: 

  اهلل   رسول  فأذن  أسفلهم،  من  والبلة   فوقهم   من  السامء   فمطروا،  الصالة  فحْضت  مضيق

  أخفض   السجود   جيعل  ايامءيومئ    هبم   فصىل   راحلته  عىل   فتقدم  وأقام  راحلته  عىل   وهو  

   .(7)الركوع من

  فحْضت   الثلج  أو   القصب  يف   كنتم  اذا   :  اهلل   رسول  قال   [ 3700  ]احلديث: 

 .(8) يامءإ فأومئوا  الصالة

 

 (  246) 85-1/84( الطرباين يف األوسط 1)

 ( 1225( أبو داود )2)

 ( 11066)  11/67( الطرباين يف الكبري 3)

 ( 700(، ومسلم )1000( البخاري )4)

 (  351(، والرتمذي )540(، ومسلم )1217( البخاري )5)

 (  1099( البخاري )6)

   (411الرتمذي )( 7)

 ( 7913) 8/46( الطرباين يف األوسط 8)
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  أن   إال   قائام   السفينة   يف  يصل   أن  أمره    النبي   أن   ،جعفر عن    [ 3701  ]احلديث: 

 .(1)الغرق خيشى

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

: لن يعمل ابن آدم عماًل أعظم عند اهلل عّز  رسول اهلل  قال    [ 3702  ]احلديث: 

 .(2) جعلها اهلل عّز وجّل قبلة العبادة التيوجّل من رجل قتل نبيًا، أو هدم الكعبة 

كان يف أّول مبعثه يصل إىل بيت    أّن رسول اهلل    اإلمام عل عن    [ 3703  ]احلديث: 

عرّيته اليهود وقالوا: إّنك تابع املقدس مجيع أّيام مقامه بمّكة وبعد هجرته إىل املدينة بأشهر ف

َقْد  ﴿ :  لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل اهلل عّز وجّل ـ وهو يقّلب وجهه يف السامء وينتظر األمر ـ 

احْلََرامِ  املَْْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  َينََّك  َفَلُنَولِّ  
ِ
اَمء السَّ يِف  َوْجِهَك  َتَقلهَب    َنَرى 

 .(3)[ 144]البقرة:  ﴾ا ُكنُْتْم َفَولهوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوَحْيُث مَ 

إىل بيت    حمّمد بن عل بن احلسني قال: صىل رسول اهلل  عن    [ 3704  ]احلديث: 

املقدس بعد النبوة ثالثة عرش سنة بمّكة، وتسعة عرش شهرًا باملدينة، ثّم عرّيته اليهود فقالوا  

له: إّنك تابع لقبلتنا فاغتّم لذلك غاّمً شديدًا، فلاّم كان يف بعض الليل خرج يقّلب وجهه يف  

  ، عليه السالم  يل جربآفاق السامء فلاّم أصبح صىّل الغداة، فلام صىل من الظهر ركعتني جاء  

له َشْطَر  ﴿ :  فقال  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  َينََّك  َفَلنَُولِّ  
ِ
اَمء السَّ يِف  َوْجِهَك  َتَقلهَب  َنَرى  َقْد 

رسول  ، ثّم أخذ بيد  (4)[ 144]البقرة:    ﴾املَْْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولهوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

ّول وجهه إىل الكعبة وحّول من خلفه وجوههم حّتى قام الرجال مقام النساء،  فح   اهلل  

 

 ( 1327)  157/ 4البزار يف )البحر الزخار( ( 1)

 .  10/  12/  4( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  12( رسالة املحكم واملتشابه:  3)

 .  12( رسالة املحكم واملتشابه:  4)
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اخلرب   وبلغ  الكعبة  إىل  وآخرها  املقّدس  بيت  إىل  صالته  أّول  فكان  الرجال  مقام  والنساء 

مسجدًا باملدينة، وقد صىّل أهله من العرص ركعتني، فحّولوا نحو القبلة وكان أّول صالهتم  

 .(1)ا إىل الكعبة، فسّمي ذلك املسجد مسجد القبلتنيإىل بيت املقّدس وآخره

اهلل    [ 3705  ]احلديث:  رسول  احتجاج  قال  اهلل    ه يف  عباد  إّنا  املرشكني:  عىل 

فلاّم أمرنا أن نعبده بالتوجه إىل  ..  خملوقون مربوبون نأمتر له فيام أمرنا وننزجر له عاّم زجرنا 

تكون هبا فأطعناه، فلم    التيالكعبة أطعناه، ثّم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها يف سائر البلدان  

 .(2) نخرج يف يشء من ذلك من اتباع أمره

 . (3) عن البزاق يف القبلة هنى رسول اهلل قال اإلمام الكاظم:    [ 3706  ث: ]احلدي 

عن استقبال القبلة ببول   رسول اهلل هنى قال اإلمام الكاظم:   [ 3707  ]احلديث: 

 .(4) أو غائط

عىل راحلته الفريضة يف    صىّل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 3708  ]احلديث: 

 .(5)يوم مطري

إىل تبوك فكان يصّل    خرج رسول اهلل  قال اإلمام الصادق:    [ 3709  ]احلديث: 

 . (6) عىل راحلته صالة الليل حيث توّجهت به ويومىء ايامءً 

 : اإلمام عل ما ورد عن  

عل:    [ 3710  ]احلديث:  اإلمام  الصالة  قال  يف  قومًا  رجل  أتى  القبلة  رصفت  ملّا 

 .(7)فقال: إّن القبلة قد رصفت وُتّولوا وهم ركوع

 

 . 843/ 178/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  27( االحتجاج:  2)

 . 848/ 179/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

  851/ 180/  1ه الفقيه: ( من ال حيْض  4)

 .  599/  231/ 3( التهذيب:  5)

 .  10( قرب االسناد:  6)

 . 347/ 1( أماِل الشيخ الطويس:  7)



699 

 

من صىّل عىل غري القبلة وهو يرى أّنه عىل القبلة  قال اإلمام عل:    [ 3711  ]احلديث: 

 . (1) ثّم عرف بعد ذلك فال إعادة عليه إذا كان فيام بني املرشق واملغرب

الباقر  قال   [ 3712  ]احلديث:  إذا اإلمام عل  : كان  اإلمام  به    يوتر عىل راحلته  جّد 

 .(2) السري

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

اإلمام    [ 3713  ]احلديث:  صالةسئل  يف  الفرض  عن  الوقت،    ،الباقر  فقال: 

 .(3)والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء

،  وأين حّد القبلة  قيل:  . ال صالة إالّ إىل القبلة قال اإلمام الباقر:  [ 3714  ]احلديث: 

 .(4)ما بني املرشق واملغرب قبلة كله فقال:

عن    [ 3715  ]احلديث:  الباقر  اإلمام  قفاك   ، القبلةسئل  يف  اجلدي  ضع  فقال: 

 .(5)وصّل 

 .(6) جيزئ التحّري أبدًا إذا يعلم أين وجه القبلة  اإلمام الباقر:قال    [ 3716  ]احلديث: 

نعم إذا كان له    ؟ فقال:صّل خلف األعمىقيل لإلمام الباقر: أُ   [ 3717  ]احلديث: 

 . من يسّدده وكان أفضلهم 

جيزي املتحرّي أبدًا أينام توّجه إذا مل يعلم أين  قال اإلمام الباقر:    [ 3718  ]احلديث: 

 .(7) وجه القبلة

 

 .  54( قرب االسناد:  1)

 .  54( قرب االسناد:  2)

 .  955/  241/ 2( التهذيب:  3)

 . 855/ 180/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  143/  45/ 2( التهذيب:  5)

، واالستبصار:  146/  45/ 2، والتهذيب:  7/ 285/ 3( الكايف:   6)

1  /295 /1087  . 

 . 845/ 179/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)
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.  .(1) الباقر عن قبلة املتحرّي، فقال: يصّل حيث يشاءسئل اإلمام    [ 3719  ]احلديث: 

 . أّنه يصّل إىل أربع جوانب  أيضاً وروي 

الطهور،    [ 3720  ]احلديث:  مخسة:  من  إالّ  الصالة  تعاد  ال  الباقر:  اإلمام  قال 

 .(2)والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود

؟  أين حّد القبلة  قيل:ال صالة إالّ إىل القبلة،  قال اإلمام الباقر:    [ 3721  ]احلديث: 

فمن صىّل لغري القبلة أو يف يوم غيم يف غري    قيل:ما بني املرشق واملغرب قبلة كّله،    فقال:

 .(3)يعيد ، فقال: الوقت

استقبل القبلة بوجهك، وال تقلب بوجهك  قال اإلمام الباقر:    [ 3722  ]احلديث: 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت  ﴿:  عن القبلة فتفسد صالتك، فإّن اهلل عّز وجّل يقول لنبّيه يف الفريضة

وقم    [ 150]البقرة:   ﴾املَْْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولهوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  

، واخشع ببرصك هلل عّز وجّل،  هقال: من مل يقم صلبه فال صالة ل  منتصبًا فإن رسول اهلل  

 .(4) وال ترفعه إىل السامء، وليكن حذاء وجهك يف موضع سجودك

: إذا صّليت عىل غري القبلة فاستبان لك قبل أن  م الباقرقال اإلما   [ 3723  ]احلديث: 

 .(5)تصبح أّنك صّليت عىل غري القبلة فأعد صالتك

قال اإلمام الباقر: ال يبزقّن أحدكم يف الصالة قبل وجهه، وال    [ 3724  ]احلديث: 

 .(6)عن يمينه، وليبزق عن يساره وُتت قدمه اليَّسى

  ، فقال: الرجل يصّل النوافل يف السفينة سئل اإلمام الباقر عن    [ 3725  ]احلديث: 

 

 .  10/ 286/  3( الكايف:  1)

 . 857/ 181/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  855/ 180/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 . 856/ 180/  1ه الفقيه: ( من ال حيْض  4)

 .  1094/  297/  1، واالستبصار:  156/  48/ 2( التهذيب:  5)

 . 852/ 180/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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 .(1)يصّل نحو رأسها 

املرأة تزامل الرجل يف املحمل، يصّليان  سئل اإلمام الباقر عن    [ 3726  ]احلديث: 

 .(2)فرغ صّلت املرأةفإذا  فقال: ال، ولكن يصّل الرجل ؟مجيعاً 

اللي  [ 3727  ]احلديث:  صالة  صّل  الباقر:  اإلمام  يف  قال  والركعتني  والوتر  ل 

 .(3)املحمل

الباقر    [ 3728  ]احلديث:  اإلمام  تعاىلقال  قوله  َفَأْيناََم  ﴿:  يف  َواملَْْغِرُب  ُق  املرَْْشِ َوهللَِِّ 

هّنا خمصوصة  إإهّنا ليست بمنسوخة، و:  [ 115]البقرة:    ﴾ ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َواِسع َعلِيم 

 .(4)حال السفربالنوافل يف  

الباقر وأنا    [ 3729  ]احلديث:  ريد أن  أُ عن فيض بن مطر قال: دخلت عىل اإلمام 

يصّل عىل راحلته حيث    أسأله عن صالة الليل يف املحمل، فابتدأين فقال: كان رسول اهلل  

 .(5) توّجهت به

  َوهللَِِّ﴿:  قال اإلمام الباقر: أنزل اهلل هذه اآلية يف التطّوع خاّصة  [ 3730  ]احلديث: 

ُق َواملَْْغِرُب َفَأْيناََم ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َواِسع َعلِيم  وصىّل رسول اهلل   [ 115]البقرة:  ﴾املرَْْشِ

    إيامًء عىل راحلته أينام توّجهت به حيث خرج إىل خيرب، وحني رجع من مّكة، وجعل

 .(6)الكعبة خلف ظهره

اإلمام الباقر أّنه كان ال يرى بأسًا بأن يصّل املايش وهو يميش  عن    [ 3731  ]احلديث: 

 .(7) ولكن ال يسوق اإلبل

 

 .  1326/ 292/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  907/  231/ 2( التهذيب:  2)

 .  582/  228/ 3( التهذيب:  3)

 . 228/ 1( جممع البيان:  4)

 .  138/  2: ( كشف الغّمة 5)

 . 80/  56/  1( تفسري العيايش:  6)

 .  1318/ 289/  1( من ال حيْضه الفقيه:  7)



702 

 

 .(1): ال تصّل املكتوبة يف الكعبةقال اإلمام الباقر  [ 3732  ]احلديث: 

 .(2): ال تصلح صالة املكتوبة يف جوف الكعبةقال اإلمام الباقر  [ 3733  ]احلديث: 

الباقر  عن    [ 3734  ]احلديث:  رأى  اإلمام  السجادأّنه  الكعبة    اإلمام  يف  يصّل 

 .(3)ركعتني

رجل صىّل يف يوم سحاب عىل غري القبلة  سئل اإلمام الباقر عن   [ 3735  ]احلديث: 

وإن كان    ؟ أيعيد الصالة إذا كان قد صىّل عىل غري القبلةثّم طلعت الشمس وهو يف وقت،  

ذهب الوقت فال  فإذا    فقال: يعيد ما كان يف وقت،   ؟قد ُتّرى القبلة بجهده، أَتزيه صالته

 .(4)إعادة عليه

  األرض الرجل يصّل يف يوم غيم يف فالة من  قيل لإلمام الباقر:   [ 3736 ]احلديث: 

هو قد صىّل لغري  فإذا    غ من صالته بدت له الشمس،وال يعرف القبلة، فيصّل حتى إذا فر

أّن اهلل يقول  فقال  ؟أيعتد بصالته أم يعيدها   القبلة، : يعيدها ما مل يفته الوقت، أو مل يعلم 

َواِسع  ﴿:  وقوله احلق إِنَّ اهللََّ  َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ  ُتَولهوا  َفَأْيناََم  َواملَْْغِرُب  ُق  املرَْْشِ ]البقرة:   َعلِيم﴾َوهللَِِّ 

 .(5) !؟[ 115

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

عن    [ 3737  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وجّل سئل  عّز  اهلل  َوْجَهَك  ﴿:  قول  َفَأِقْم 

يِن َحنِيًفا   أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه يشء من عبادة األوثان    فقال:  ،[ 30]الروم:    ﴾لِلدِّ

 .(6)خالصًا خملصاً 

 

 .  18/ 391/  3( الكايف:  1)

 .  954/  279/ 5( التهذيب:  2)

 .  13( قرب االسناد:  3)

 . 1093/  296/ 1، واالستبصار: 552/  141/ 2( التهذيب:  4)

 .  1097/  297/  1، واالستبصار:  160/  49/ 2( التهذيب:  5)

 .  2وكتاب ) ازاحة العلة يف معرفة القبلة (:  42/ 2( التهذيب:  6)
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عن    [ 3738  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وجّل سئل  عّز  اهلل  َوَأِقيُموا    ﴿:  قول 

 .(1) أيضاً هذه القبلة  ، فقال:[ 29]األعراف:  ﴾ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد 

َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة   ﴿ : قول اهلل عّز وجّل سئل اإلمام الصادق عن   [ 3739  ]احلديث: 

َينَْقلُِب َعىَل َعِقَبْيِه   ُسوَل مِمَّْن  َيتَّبُِع الرَّ تِي ُكنَْت َعَلْيَها إِالَّ لِنَْعَلَم َمْن  ،  أمره به   [ 143]البقرة:    ﴾الَّ

نفسه،  كان يقّلب وجهه يف السامء فعلم اهلل عّز وجّل ما يف    نعم، إّن رسول اهلل    فقال:

 .(2) قد نرى تقّلب وجهك يف السامء فلنولّينك قبلة ترضيها :  فقال

َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ    ﴿:  اإلمام الصادق يف قوله تعاىل قال    [ 3740  ]احلديث: 

 .(3) مروا أن يقيموا وجوههم شطر املسجد احلرامأُ : مساجد حمدثة، ف[ 29]األعراف:    ﴾َمْسِجٍد  

يِن  ﴿:  اإلمام الصادق يف قول اهلل عّز وجّل قال   [ 3741  ]احلديث:  َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

 .(4): تقيم يف الصالة وال تلتفت يمينًا وشامالً [ 30]الروم:  ﴾َحنِيًفا 

الصادق:    [ 3742  ]احلديث:  لإلمام  اهلل  قيل  رسول  رصف  الكعبة  متى  ؟  إىل 

عيد  أُ قّدس سبعة عرش شهرًا ثّم  بعد رجوعه من بدر، وكان يصّل يف املدينة إىل بيت امل  فقال:

 .(5)إىل الكعبة

الصادق:    [ 3743  ]احلديث:  لإلمام  اهلل  قيل  رسول  كان  بيت    هل  إىل  يصّل 

قال: أّما إذا كان بمّكة فال، وأّما    ؟أكان جيعل الكعبة خلف ظهره  قيل: نعم،    ، فقال: املقدس

 .(6)إذا هاجر إىل املدينة فنعم، حّتى حّول إىل الكعبة

الصادق  [ 3744  ]احلديث:  بالكعبة: هذا بيتملن    قال اإلمام  الطواف    أنكر عليه 

 

 .  134/  43/ 2( التهذيب:  1)

 .  137/  43/ 2( التهذيب:  2)

 .  136/  43/ 2( التهذيب:  3)

 . 155/ 2( تفسري القمي:  4)

 . 76/  84وعنه يف البحار:  2( ازاحة العّلة:  5)

 .  12/ 286/  3( الكايف:  6)
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استعبد اهلل به خلقه ليخترب طاعتهم يف إتيانه فحّثهم عىل تعظيمه وزيارته وجعله حمّل أنبيائه  

 . (1) ّلني إليهوقبلة للمص

إىل آدم فانطلق به إىل    جربيل ّن اهلل بعث  قال اإلمام الصادق: إ  [ 3745  ]احلديث: 

حيث   برجلك  خّط  آدم،  يا  فقال:  البيت،  مكان  فأظلت  غاممة  عليه  وأنزل  البيت،  مكان 

 .(2)أظّلت هذه الغاممة فإّنه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك

إّن هلل عّز وجّل حرمات ثالثًا ليس مثلهّن  قال اإلمام الصادق:    [ 3746  ]احلديث: 

تابه وهو حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس ال يقبل من أحد توّجها إىل  يشء: ك

 .(3)غريه، وعرتة نبيكم 

الصادق:    [ 3747  ]احلديث:  قبلة  قال اإلمام  قبلة ألهل املسجد، واملسجد  البيت 

 . (4)ألهل احلرم، واحلرم قبلة للناس مجيعاً 

تعاىل جعل الكعبة قبلة ألهل  قال اإلمام الصادق إّن اهلل تبارك و  [ 3748  ]احلديث: 

 .(5)املسجد، وجعل املسجد قبلة ألهل احلرم، وجعل احلرم قبلة ألهل الدنيا 

مّكة،    [ 3749  ]احلديث:  قبلة  واملسجد  املسجد،  قبلة  البيت  الصادق:  اإلمام  قال 

 .(6) ومّكة قبلة احلرم، واحلرم قبلة الدنيا 

الصادق:    [ 3750  ]احلديث:  لإلمام  إىل  قيل  الصالة  يف  ينحرف  الرجل  صار  مل 

للكعبة سّتة حدود،    ؟اليسار يمينك،    واثنان منها عىل يسارك،    أربعة فقال: ألّن  منها عىل 

 .(7)فمن أجل ذلك وقع التحريف عىل اليسار

 

 .  1/ 197/  4( الكايف:  1)

 .  1/ 190/  4( الكايف:  2)

 .  13/  239، واالماِل: 117( معاين األخبار:  3)

 .  140/  44/ 2( التهذيب:  4)

 . 841/ 177/  1حيْضه الفقيه:  ( من ال 5)

 .  2/ 318( علل الرشائع:  6)

 .  6/ 487/  3( الكايف:  7)
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القبلة  قيل لإلمام الصادق:    [ 3751  ]احلديث:  إيّن أكون يف السفر وال أهتدي إىل 

نعم، قال: اجعله عىل يمينك،    قيل:  ؟ل: أتعرف الكوكب الذي يقال له اجلديبالليل، فقا 

 .(1)وإذا كنت يف طريق احلج فاجعله بني كتفيك

الصادق    [ 3752  ]احلديث:  اإلمام  قوله قال  ُهْم  ﴿تعاىل:    يف  َوبِالنَّْجِم  َوَعاَلَماٍت 

تبني القبلة  [ 16]النحل:    َُّيَْتُدوَن﴾ الرّب والبحر  : ظاهر وباطن، اجلدي عليه  وبه ُّيتدي أهل 

 .(2)ألّنه نجم ال يزول

الصالة بالليل والنهار إذا مل ير الشمس  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3753  ]احلديث: 

 .(3) اجتهد رأيك وتعّمد القبلة جهدك ، فقال:وال القمر وال النجوم 

لِّ  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفوَ ﴿:  يف قوله تعاىلقال اإلمام الصادق    [ 3754  ]احلديث: 

: معنى  [ 150]البقرة:    ﴾ َوْجَهَك َشْطَر املَْْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولهوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه  

شطره نحوه إن كان مرئّيًا، وبالدالئل واألعالم إن كان حمجوبًا، فلو علمت القبلة لوجب  

ها موجودًا حتى تستوي اجلهات كّلها  استقباهلا والتوِّل والتوّجه إليها ولو مل يكن الدليل علي

الدالالت    فله من  يقني  عىل  يكون  حّتى  واختار  أحّب  حيث  باجتهاده  يصل  أن  حينئذ 

فإن مال عن هذا التوّجه مع ما ذكرناه حّتى جيعل الرشق غربًا    ؛ املنصوبة والعالمات املثبوتة

اعتقاده، وقد جاء عن   خرب    رسول اهلل  والغرب رشقًا زال معنى اجتهاده وفسد حال 

بكّليتها حادثة من   احلرام ال تذهب  اهلل  بيت  إىل  املنصوبة  األدّلة  أّن  منصوص جممع عليه 

 .(4)ما افرتض عليهم إقامة يف  احلوادث، منًّا من اهلل تعاىل عىل عباده 

: ال بأس بأن يصّل األعمى بالقوم وإن كانوا  قال اإلمام الصادق  [ 3755  ]احلديث: 

 

 . 860/ 181/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  13/  256/  2( تفسري العيايش:  2)

 .  1/ 284/  3( الكايف:  3)

 .  127( رسالة املحكم واملتشابه:  4)
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 .(1)هم الذين يوّجهونه

الصادق:    [ 3756  ]احلديث:  لإلمام  علينا  قيل  املخالفني  هؤالء  إّن  فداك  جعلت 

طبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السامء كنا وأنتم سواء يف االجتهاد، فقال:  أيقولون: إذا  

 .(2)ليس كام يقولون، إذا كان ذلك فليصّل ألربع وجوه

: إن تكّلمت أو رصفت وجهك عن القبلة  قال اإلمام الصادق  [ 3757  ]احلديث: 

 .(3) فأعد الصالة

الصادق عن رجل صىّل عىل غري القبلة، ثّم تبّينت  سئل اإلمام    [ 3758  ]احلديث: 

صالة   وقت  دخل  وقد  فقال:خرىأُ القبلة  هذه    ،  يصّل  أن  قبل  دخل    التييعيدها  قد 

 .(4)وقتها 

ل اإلمام الصادق عن الرجل يقوم يف الصالة ثّم ينظر بعدما  ئس  [ 3759 ]احلديث: 

قد مضت صالته، وما بني املرشق    فقال:   ، فرغ، فريى أّنه قد انحرف عن القبلة يمينًا أو شامالً 

 .(5)واملغرب قبلة

رجل صىّل عىل غري القبلة فيعلم وهو  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3760  ]احلديث: 

قال: إن كان متوّجهًا فيام بني املرشق واملغرب فليحّول  فيف الصالة قبل أن يفرغ من صالته،  

لة فليقطع الصالة ثّم حيّول وجهه  وجهه إىل القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوّجها إىل دبر القب

 .(6)إىل القبلة ثّم يفتتح الصالة

: إذا صّليت وأنت عىل غري القبلة واستبان  قال اإلمام الصادق  [ 3761  ]احلديث: 

 

 .   105/  30/ 3( التهذيب:  1)

 .  1085/  295/  1، واالستبصار:  144/  45/ 2( التهذيب:  2)

 .  1057/ 239/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  1098/  297/  1، واالستبصار:  149/  46/ 2( التهذيب:  4)

 . 846/ 179/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  8/ 285/  3( الكايف:  6)
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 .(1)لك أّنك صّليت وأنت عىل غري القبلة وأنت يف وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فال تعد

يف يوم    األرضالرجل يكون يف قفر من  قيل لإلمام الصادق:    [ 3762  ]احلديث: 

إن كان    ؟ فقال:غيم فيصّل لغري القبلة، ثّم تصحى فيعلم أّنه صىّل لغري القبلة، كيف يصنع

 .(2) يف وقت فليعد صالته، وإن كان مىض الوقت فحسبه اجتهاده 

ري القبلة:  اإلمام الصادق، يف األعمى يؤّم القوم وهو عىل غقال   [ 3763 ]احلديث: 

 .(3) يعيد وال يعيدون، فإهّنم قد ُتّروا

القبلة  [ 3764  ]احلديث:  غري  عىل  صىّل  أعمى  رجل  عن  الصادق  اإلمام    ؟ سئل 

عن رجل صىّل  وسئل    . .فقال: إن كان يف وقت فليعد، وإن كان قد مىض الوقت فال يعد

فقال: إن كان يف وقت فليعد، وإن كان    ،وهي مغيمة، ثّم َتّلت فعلم أّنه صىّل عىل غري القبلة

 .(4)الوقت قد مىض فال يعيد

الصادق   [ 3765  ]احلديث:  اإلمام  فإن كان يف  قال  القبلة  إذا صىّل لغري  : األعمى 

 .(5)وقت فليعد، وإن كان قد مىض الوقت فال يعيد

السفينة  [ 3766  ]احلديث:  يف  الصالة  عن  الصادق  اإلمام  يستقبل    ؟ سأل  فقال: 

دارت واستطاع أن يتوّجه إىل القبلة وإالّ فليصّل حيث توّجهت  فإذا     رجليه، القبلة، ويصّف 

 .(6)به، وإن أمكنه القيام فليصّل قائاًم، وإالّ فليقعد ثّم يصّل 

ل لإلمام الصادق: نخرج إىل األهواز يف السفن، فنجمع فيها  يق   [ 3767 ]احلديث: 

فقال: ال بأس    ؟ها وعىل القري: فأسجد عىل ما فيقيل به بأس،    نعم، ليس  ، فقال: الصالة

 

 .  554/  142و:  151  /47/ 2( التهذيب:  1)

 .  9/ 285/  3( الكايف:  2)

 .  2/ 378/  3( الكايف:  3)

 . 844/ 179/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  1059/ 240/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 .  1322/ 291/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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 .(1) به

الصالة يف الفرات، وما هو أصغر منه  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3768  ]احلديث: 

 .(2)فقال: إن صّليت فحسن، وإن خرجت فحسن ،من األهنار، يف السفينة 

الصادق عن    [ 3769  ]احلديث:  السفينة وهي تأخذ رشقًا  سئل اإلمام  الصالة يف 

 .(3)استقبل القبلة، ثّم كرّب، ثّم ّدر مع السفينة حيث دارت بكفقال:  ؟وغرباً 

 .(4) ال بأس بالصالة يف مجاعة يف السفينةقال اإلمام الصادق:   [ 3770  ]احلديث: 

اإلمام    [ 3771  ]احلديث:  السفينةسئل  يف  الصالة  رجاًل    ، الصادق عن  إّن  فقال: 

ل: آخذ  ي ق  !؟عليه السالم  فقال له: أترغب عن صالة نوح  ؟سأل أيب عن الصالة يف السفينة 

 .(5)فقال: نعم ؟معي مدرة أسجد عليها 

الصادق عن الصالة يف الفرات، وما هو أضعف منه  سئل اإلمام    [ 3772  ]احلديث: 

 .(6)فقال: إن صّليت فحسن، وإن خرجت فحسن ؟من األهنار، يف السفينة

عن    [ 3773  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  السفينةسئل  يف  يستقبل    : فقال  ، الصالة 

دارت فاستطاع أن يتوّجه إىل القبلة فليفعل، وإالّ فليصّل حيث توّجهت به، فإن  فإذا    القبلة، 

 . (7) أمكنه القيام فليصّل قائاًم، وإالّ فليقعد ثّم ليصّل 

ستطعتم  اإن : فقال ، الصالة يف السفينةسئل اإلمام الصادق عن   [ 3774  ]احلديث: 

مل تقدروا فصّلوا قيامًا، فإن مل تستطيعوا فصّلوا قعودًا  أن خترجوا إىل اجلدد فاخرجوا، فإن  

 .(8)وُتّروا القبلة

 

   1324/ 291/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  1327/ 292/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  1328/ 292/  1( من ال حيْضه الفقيه:  3)

 .  899/  296/ 3( التهذيب:  4)

 .  897/  296/ 3( التهذيب:  5)

 .  905/  298/ 3( التهذيب:  6)

 .  2/ 441/  3( الكايف:  7)

 .  1/ 441/  3( الكايف:  8)
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الصادق:    [ 3775  ]احلديث:  لإلمام  واملحمل  قيل  السفينة  يف  السفر  يف  الصالة 

إيامء أينام توّجهت داّبتك وسفينتك، والفريضة تنزل    ئالنافلة كّلها سواء، توم  ، فقال:سواء

من خوف، فإن خفت أومأت، وأّما السفينة فصّل فيها قائاًم  إالّ    األرضهلا عن املحمل إىل  

القبلة بجهدك، فإّن نوحًا عليه السالم قد صىّل الفريضة فيها قائاًم متوّجها إىل قبلة   وتوّخ 

كان    ، فقال:وما كان علمه بالقبلة فيتوّجهها وهي مطبقة عليهم   قيل:وهي مطبقة عليهم،  

أّما يف النافلة   ، فقال: فأتوجه نحوها يف كّل تكبرية   ل: قي عليه السالم يقّومه نحوها،    جربيل 

القبلة   غري  عىل  تكرّب  إّنام  أكرب)فال،  للمتنّفل  ( اهلل  قبلة  ذلك  كّل  قال:  ثم  ُق  ﴿،  املرَْْشِ َوهللَِِّ 

 . (1) [ 115]البقرة:  َعلِيم﴾َواملَْْغِرُب َفَأْيناََم ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َواِسع 

الصادق  [ 3776  ]احلديث:  اإلمام  مريض  قال  إالّ  الفريضة  الدابة  عىل  يصّل  ال   :

يستقبل به القبلة، وَتزيه فاُتة الكتاب، ويضع بوجهه يف الفريضة عىل ما أمكنه من يشء،  

 .(2)ويومىء يف النافلة ايامء

الصادق:    [ 3777  ]احلديث:  لإلمام  متكنه  قيل  ال  الفريضة  وقت  يف  يكون  رجل 

جيوز له  أالقيام عليها وال السجود عليها من كثرة الثلج واملاء واملطر والوحل،    من  األرض

نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائاًم وإالّ قاعدًا،    ، فقال:أن يصّل الفريضة يف املحمل

ْنَساُن َعىَل َنْفِسِه  ﴿:  وكّل ما كان من ذلك فاهلل أوىل بالعذر، يقول اهلل عّز وجّل    ﴾ َبِصرَيةَبِل اإْلِ

 .(3) [ 14]القيامة: 

إين أقدر أن أتوّجه نحو القبلة يف املحمل،  قال اإلمام الصادق:    [ 3778  ]احلديث: 

 .(4)!؟سوةأُ  فقال: هذا الضيق، أما لكم يف رسول اهلل 

 

 . 81/  56/  1( تفسري العيايش:  1)

 .  952/  308/ 3( التهذيب:  2)

 .  603/  232/ 3( التهذيب:  3)

 .  1295/ 285/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)
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الصادق عن    [ 3779  ]احلديث:  اإلمام  عىل  سئل  وهو  الليل  الرجل يصّل صالة 

فقال: أّما إذا قرأ فنعم، وأّما إذا أومأ بوجهه للسجود    ؟يصّل داّبته، أله أن يغّطي وجهه وهو  

 .(1) فليكشفه حيث أومت به الداّبة 

فقال:    ؟اإلمام الصادق عن صالة النافلة عىل البعري والداّبة  سئل   [ 3780  ]احلديث: 

نعم،    ، فقال: عىل البعري والداّبة  قيل:  .. نعم، حيث كان متوّجهًا، وكذلك فعل رسول اهلل  

ال، ولكن تكرّب حيثام   ؟ فقال:أستقبل القبلة إذا أردت التكبري  قيل:حيث ما كنت متوّجهًا، 

 .. (2)كنت متوّجهًا، وكذلك فعل رسول اهلل 

الكاظم:    [ 3781  ]احلديث:  لإلمام  أقيل  اإلمام  اختلف  رواياهتم عن  صحابنا يف 

الصادق يف ركعتي الفجر يف السفر، فروى بعضهم أن صّلهام يف املحمل، وروى بعضهم:  

: موّسع  فقال ؟، فأعلمني، كيف تصنع أنت ألقتدي بك يف ذلكاألرضال تصّلهام إال عىل 

 .(3)عليك بأّية عملت

املحمل: صّل مرتّبعًا، وممدود  يف الصالة يف  قال اإلمام الصادق    [ 3782 ]احلديث: 

 .(4) الرجلني، وكيف أمكنك

كان أيب يدعو بالطهور يف السفر وهو يف  قال اإلمام الصادق:    [ 3783  ]احلديث: 

حممله،  يف  والوتر  الثامين  يصّل  ثّم  فيتوّضأ  املاء،  فيه  بالتور  فيؤتى  صىّل  فإذا    حممله،  نزل 

 .(5)الركعتني والصبح

ليتطّوع بالليل ما شاء    :الصالة يف السفر قال اإلمام الصادق يف    [ 3784  ]احلديث: 

 

 .   1297/ 285/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 .  581/  228/ 3( التهذيب:  2)

 .  583/  228/ 3( التهذيب:  3)

 .  584/  228/ 3( التهذيب:  4)

 .  604/  232/ 3التهذيب: (  5)
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داّبته وهو راكب، ولتكن صالته   نازالً، وإن كان راكبًا فليصّل عل  يامء، وليكن  إ إن كان 

 . (1) رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه

: ال بأس بأن يصّل الرجل صالة الليل يف  قال اإلمام الصادق  [ 3785  ]احلديث: 

إن فاتته صالة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يميش يتوّجه إىل    ال بأسالسفر وهو يميش، و

 .(2) أراد أن يركع حّول وجهه إىل القبلة وركع وسجد ثّم مشىفإذا  القبلة ثّم يميش ويقرأ، 

الصادق  [ 3786  ]احلديث:  ثّم مشيت  : إن صّليت وأنت متيش  قال اإلمام  كرّبت 

 .(3)أردت أن تركع أومأت، ثّم أومأت بالسجود فليس يف السفر تطّوعفإذا  فقرأت،

الصادق عن    [ 3787  ]احلديث:  اإلمام  تطّوعاً سئل  يميش  يصّل وهو    .. ؟الرجل 

 .(4)قال: نعم

رسول اهلل  : ال تصّل املكتوبة يف الكعبة فإّن  قال اإلمام الصادق  [ 3788  ]احلديث: 

  ولكنّه دخلها يف الفتح فتح مّكة، وصىّل ركعتني بني   ،مل يدخل الكعبة يف حّج وال عمرة

 .(5) سامة بن زيدأُ العمودين ومعه 

لإلمام الصادق: حْضت الصالة املكتوبة وأنا يف الكعبة،    قيل   [ 3789  ]احلديث: 

 .(6)صّل  ؟ فقال:صّل فيها أأف

صّليت فوق أيب قبيس العرص فهل جيزي  قيل لإلمام الصادق:    [ 3790  ]احلديث: 

 .(7)نعم إهنا قبلة من موضعها إىل السامء ، فقال:ذلك والكعبة ُتتي 

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

 

 .  1/ 439/  3( الكايف:  1)

 .  585/  229/ 3( التهذيب:  2)

 .  587/  229/ 3( التهذيب:  3)

 . 147( املعترب:  4)

 . 1101/  298/ 1، واالستبصار: 953/  279/ 5( التهذيب:  5)

 .  955/  279/ 5( التهذيب:  6)

 . 1598/  383/ 2( التهذيب:  7)
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عن    [ 3791  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  املحمل،  سئل  يف  السفر  يف  بالليل  الصالة 

  قيل:  ..فاستقبل القبلة ثّم كرّب وصّل حيث ذهب بك بعريكقال: إذا كنت عىل غري القبلة ف

 .(1) فقال: إذا خفت الفوت يف آخره ؟جعلت فداك يف أّول الليل

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

عن    [ 3792  ]احلديث:  الرضا  اإلمام  يف  سئل  احلائض  املرأة  معه  تكون  الرجل 

 .(2) نعم ؟ فقال:املحمل، أيصّل وهي معه

اإلمام الرضا يف الذي تدركه الصالة وهو فوق الكعبة: إن  قال    [ 3793 ]احلديث: 

  التي قام مل يكن له قبلة، ولكن يستلقي عىل قفاه ويفتح عينيه إىل السامء ويعقد بقلبه القبلة  

أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من  فإذا   يف السامء البيت املعمور، ويقرأ

 .(3) عىل نحو ذلك الركوع فتح عينيه، والسجود 

 

 .  606/  233/ 3( التهذيب:  1)

 .  1296/ 285/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  21/ 392/  3( الكايف:  3)
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 مكان الصالة ـ ما ورد حول    سابعا 

باملكان الذي  نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث التي تبني األحكام املرتبطة  

َمَع اهللَِّ َأَحًدا﴿تقام فيه الصالة، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل:   َتْدُعوا  َفاَل  املََْساِجَد هللَِِّ    ﴾ َوَأنَّ 

ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى يِف َخَراهِبَا   ﴿ ، وقوله:  [ 18]اجلن:   َأْن  َمنََع َمَساِجَد اهللَِّ  َأْظَلُم مِمَّْن  َوَمْن 

َعَذاٌب   اآْلِخَرِة  يِف  َوهَلُْم  ِخْزٌي  ْنَيا  الده يِف  هَلُْم  َخائِِفنَي   إِالَّ  َيْدُخُلوَها  َأْن  هَلُْم  َكاَن  َما  ُأوَلئَِك 

اَلَة  ﴿، وقوله:  [ 141]البقرة:    ﴾َعظِيمٌ  إِنَّاَم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

َكاَة َومَلْ خَيَْش إِالَّ اهللََّ  َفَعَسى ُأوَلئَِك َأْن َيُكوُنوا ِمَن املُْْهَتِدينَ   [18]التوبة:  ﴾َوآَتى الزَّ

التي تقام فيها الصالة، ولكنها ال  وهذه اآليات الكريمة تشري إىل   أرشف األماكن 

َوَأْوَحْينَا إىَِل  ﴿تلغي غريها، وهي كل مكان طاهر، حتى لو كان يف البيت، كام قال تعاىل:  

َوبَ  اَلَة   الصَّ َوَأِقيُموا  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم  َواْجَعُلوا  ُبُيوًتا  بِِمرْصَ  لَِقْوِمُكاَم  آ  َتَبوَّ َأْن  َوَأِخيِه  ِ  ُموَسى  رشِّ

 [87]يونس:  ﴾املُْْؤِمننِيَ 

َوإَِذا ُكنَْت فِيِهْم َفَأَقْمَت هَلُُم  ﴿ومثلها األماكن التي يقام فيها القتال، كام قال تعاىل:  

َوَرائُِكمْ  ِمْن  َفْلَيُكوُنوا  َسَجُدوا  َفإَِذا  َأْسلَِحَتُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  َمَعَك  ِمنُْهْم  َطائَِفٌة  َفْلَتُقْم  اَلَة    الصَّ

 [102]النساء:  ﴾ ْلَتْأِت َطائَِفٌة ُأْخَرى مَلْ ُيَصلهوا َفْلُيَصلهوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسلَِحَتُهمْ وَ 

وكل ذلك يشري إىل أن كل األماكن يمكن الصالة فيها برشط ُتققها بالطهارة، وهو  

 ما دلت عليه وفصلته األحاديث التالية. 

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

 .(1)وطهورا مسجدا  األرض ِل جعلت   :قال رسول اهلل   [ 3794  ]احلديث: 

 

 ( 317( الرتمذي )1)
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  والفروة   احلصري  عىل   يصل     النبي  كانقال:    املغريةعن    [ 3795  ]احلديث: 

 .(1)املدبوغة

  يستطع   مل  فإذا  احلر  شدة  يف    النبي  مع  نصل   كنا   :قال  أنسعن    [ 3796  ]احلديث: 

 .(2)عليه فسجد ثوبه   بسط األرض من  جبهته يمكن  أن أحدنا 

  وال  مباركة،  فإهنا   الغنم  مرابض  يف   صلوا  :  اهلل   رسول  قال  [ 3797  ]احلديث: 

 .(3)الشياطني  من  فإهنا  اإلبل عطن  يف تصلوا 

  يف  مواطن  سبعة  يف  يصىل   أن  هنى    النبي   أن  ،عمر  ابنعن    [ 3798  ]احلديث: 

  اهلل   بيت  ظهر  وفوق  اإلبل  ومعاطن  احلامم  ويف   الطريق  وقارعة  واملقربة   واملجزرة   املزبلة

 .(4)تعاىل

  يف   القرآن   أيب   عىل   أقرأ   كنت قال:    ، التيمي   يزيد   بن  إبراهيم عن    [ 3799  ]احلديث: 

  ذر   أبا   سمعت   إين   قال:   ؟الطريق  يف  أتسجد   أبتي  يا   فقلت:   سجد،  السجدة  قرأت  فإذا  السدة

  قلت:  ،احلرام   املسجد  : فقال  األرض  يف  وضع   مسجد  أول   عن    اهلل   رسول  سألت   يقول: 

  مسجد   لك  األرض  ثم  عاما   أربعون  :قال   بينهام،   كم  قلت:  ،األقص  املسجد  :قال  أي،  ثم

 .(5) فيه الفضلفإن  فصل الصالة أدركتك ما  فحيث

  البيت،   من  دنا   ما   حيث   يصل     النبي قالت: كان    ،عائشة عن    [ 3800 ]احلديث: 

  مسجدا   اختذت   أنك  فلو   احلائض،  فيه  متر  الذي  املكان  يف   صليت  ربام  اهلل  رسول  يا   له:  فقلت

  سبع  إىل موضعها  سجدته  تطهر املؤمن أن علمت  أما   عائشة، يا  لك  عجبا  :فقال ،فيه تصل 

 

 ( 659( أبو داود )1)

 ( 260(، ومسلم )385( البخاري )2)

 ( 184( أبو داود )3)

 ( 746( وابن ماجه )346( الرتمذي )4)

 .  32/ 2(، والنسائي  520(، ومسلم )3366( البخاري )5)
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 .(1)أرضني

  وال   صالتكم   من   بيوتكم  يف   اجعلوا  :  اهلل  رسول  قال   [ 3801  ]احلديث: 

  .(2) قبورا  تتخذوها 

  يعني   احليطان   يف   الصالة  يستحب   كان     النبي  أن  ، معاذعن    [ 3802  ]احلديث: 

  .(3)البساتني

  شيئا،  وجهه تلقاء فليجعل أحدكم صىل  إذا :  اهلل رسول  قال   [ 3803  ]احلديث: 

 .(4)أمامه مر   ما  يْضه  ال ثم   خطا،  فليخطط جيد مل فإن  عصاة،  فلينصب جيد ملفإن 

  مؤخرة  مثل   يديه  بني  أحدكم   وضع  إذا   :   اهلل   رسول  قال  [ 3804  ]احلديث: 

 .(5) ذلك وراء  مر من  يبال وال  فليصل، الرحل 

  صىل   وإذا  السهم،   صالته  يف   الرجل  يسرت  :  اهلل  رسول  قال   [ 3805  ]احلديث: 

 .(6) بسهم  فليسترت  أحدكم

  فتوضع  باحلربة  أمر  العيد  يوم   خرج  إذا    النبي   أن  عمر  ابنعن    [ 3806  ]احلديث: 

 .(7) األمراء  اختذها   ثم   فمن   السفر،   يف   ذلك   يفعل   وكان  وراءه،   والناس   إليها   فيصل   يديه،   بني

  عود،   إىل  يصل     اهلل  رسول   رأيت  :قال   األسود  بن  املقدادعن    [ 3807  ]احلديث: 

 .(8)صمدا له  يصمد وال  األيَّس،  أو األيمن  جانبه عن جعله  إال  شجرة وال عمود وال

  ال   منها،  فليدن  سرتة   إىل  أحدكم   صىل   إذا   :   اهلل   رسول  قال   [ 3808  ]احلديث: 

 

 ( 8686) 8/297( الطرباين يف األوسط 1)

 (  777(، ومسلم )432( البخاري )2)

 (  334( الرتمذي )3)

 ( 690(، ) 689( أبو داود )4)

 (  335(، الرتمذي )685(، أبو داود )499( مسلم )5)

أمحد  6) الطرباين  3/404(  يعىل  114/ 7،  أبو   ،2/239 -240  ،

(941 ) 

 ( 687(، أبو داود )501(، ومسلم )494( البخاري )7)

 ( 693( أبو داود )8)
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 . (1) صالته عليه الشيطان يقطع

  بالنور   املساجد  إىل   الظلم  يف   املشائني  برش  :   اهلل   رسول  قال  [ 3809  ]احلديث: 

 . (2) القيامة يوم التام

  به   اشتد  كفارس   الصالة  بعد  الصالة  منتظر  :  اهلل  رسول   قال  [ 3810  ]احلديث: 

 .(3) األكرب الرباط يف  وهو  كشحه، عىل  اهلل سبيل  يف فرسه

 املصادر الشيعية: ـ ما ورد يف    2

 ما ورد يف األحاديث النبوية: 

 .(4)كلها مسجد إال احلامم والقرب األرض: قال رسول اهلل   [ 3811  ]احلديث: 

مسجدًا، وتراهبا طهورًا،    األرض: جعلت ِل قال رسول اهلل   [ 3812  ]احلديث: 

 .(5) أينام أدركتني الصالة صليت

الصادق   [ 3813  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  كان   :    قائمة يصل وعائشة 

 .(6) تصل   معرتضة بني يديه وهي ال

جيعل العنزة بني يديه إذا    : كان رسول اهلل  قال اإلمام الصادق  [ 3814  ]احلديث: 

 .(7) صىل 

فإذا   ذراعًا،   : كان طول رحل رسول اهلل  قال اإلمام الصادق [ 3815 ]احلديث: 

 .(8)يمر بني يديهكان صىل وضعه بني يديه، يسترت به ممن  

الصادق:    [ 3816  ]احلديث:  اإلمام  اهلل    ىهنقال  املقابر،    رسول  َتصص  أن 

 

 . 252- 251/ 1، احلاكم  2/62(، والنسائي 695( أبو داود )1)

 ( 223(، والرتمذي )561( أبو داود )2)

 ( 8144)  118/ 8، والطرباين يف األوسط: 2/352( أمحد: 3)

 .  110/ 365( املحاسن:  4)

 . 158ترب: ( املع 5)

 . 6/ 299/  3( الكايف:  6)

 . 1/ 296/  3( الكايف:  7)

 . 2/ 296/  3( الكايف:  8)
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ومرابط   واألودية،  واألرحية،  والطرق،  املقابر،  يف  الرجل  يصل  أن  وهنى  فيها،  ويصىل 

 .(1)اإلبل، وعىل ظهر الكعبة

: إذا صىل أحدكم بأرض فالة فليجعل بني  قال رسول اهلل    [ 3817  ]احلديث: 

  األرض مثل مؤخرة الرحل، فإن مل جيد فحجرًا، فإن مل جيد فسهاًم، فإن مل جيد فليخط يف    يديه 

 .(2)بني يديه

أن    [ 3818  ]احلديث:  الصادق،  اإلمام  اهلل  عن  وصىل    رسول  قلنسوة  وضع 

 .(3)إليها 

عنزة يف أسفلها عكاز   كانت لرسول اهلل  قال اإلمام الباقر:    [ 3819  ]احلديث: 

 .(4)يتوكأ عليها، وخيرجها يف العيدين يصل إليها 

ثالثة ال يتقبل اهلل هلم باحلفظ: رجل نزل يف    :قال رسول اهلل   [ 3820  ]احلديث: 

 .(5)بيت خرب، ورجل صىل عىل قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ومل يستوثق منها 

تتخذوا قربي قبلة، وال مسجدًا، فإن اهلل  : ال  قال رسول اهلل   [ 3821 ]احلديث: 

 .(6)عز وجل لعن اليهود حيث اخّتذوا قبور أنبيائهم مساجد

ما من رجل جيعل جبهته يف بقعة من بقاع    : قال رسول اهلل    [ 3822  ]احلديث: 

إال شهدت له هبا يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إال وأصبح ذلك املنزل يصل    األرض

ينادي بعضها بعضًا يا جارة،    األرضما من صباح وال رواح إال وبقاع  وهم،  عليهم أو يلعن

فمن قائلة: ال، ومن   ؟هل مر بك اليوم ذاكر هلل أو عبد وضع جبهته عليك ساجدًا هلل تعاىل

 

 . 1/ 5ـ:  2/  4( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 1556/ 407/ 1، واالستبصار: 1577/ 378/ 2( التهذيب:  2)

 . 1320/ 323/ 2( التهذيب:  3)

 .  323/1476/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  141/161( اخلصال:  5)

 . 114/432/  1( من ال حيْضه الفقيه:  6)
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 .(1)قالت: نعم، اهتزت وانرشحت وترى أن هلا الفضل عىل جارهتا فإذا  قائلة: نعم، 

اهلل  عن    [ 3823  ]احلديث:  رسول  رأى  قال:  املسجد    حممد بن عل  يف  نخامة 

 .(2)فمشى إليها بعرجون من عراجني ابن طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى عىل صالته

 : اإلمام عل ما ورد عن  

  ؟يف وصيته لكميل: يا كميل، أنظر يف ما تصل قال اإلمام عل    [ 3824  ]احلديث: 

 .(3)  قبولإن مل يكن من وجهه وحله فال  ؟تصل  وعىل ما 

الرجل يصل فيمر بني يديه الرجل واملرأة  سئل اإلمام عل عن    [ 3825  ]احلديث: 

ا ما استطعتم، هي أعظم  وفقال: إن الصالة ال يقطعها يشء، ولكن ادرؤ  ، والكلب واحلامر

 .(4)من ذلك

الفريضة  قال اإلمام عل:    [ 3826  ]احلديث:  البيعة والكنيسة  ال بأس بالصالة يف 

 .(5) والتطوع، واملسجد أفضل

عل:    [ 3827  ]احلديث:  اإلمام  يصلني  قال  وال  احلرم،  إىل  بالسيوف  خترجوا  ال 

 .(6)أحدكم وبني يديه سيف، فإن القبلة أمن

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

وية احلجرة وامرأته أو  ا الرجل يصل يف زسئل اإلمام الباقر عن   [ 3828  ]احلديث: 

بينهام شرب أجزأه، يعني    فإن كانال ينبغي ذلك،    ، فقال: الزاوية األخرىابنته تصل بحذاه يف  

 .(7)إذا كان الرجل متقدمًا للمرأة بشرب

 

 .  147/  2( أماِل الطويس:  1)

 . 180/849/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 . 174( ُتف العقول:  3)

 .  54( قرب االسناد:  4)

 . 70( قرب االسناد:  5)

 .  616( اخلصال:  6)

 .  905/ 230/ 2( التهذيب:  7)
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املرأة تزامل الرجل يف املحمل، يصليان  سئل اإلمام الباقر عن    [ 3829  ]احلديث: 

 .(1)فرغ صلت املرأةفإذا  ال، ولكن يصل الرجل،  ، فقال:مجيعاً 

: إنام سميت مكة بكة ألنه يبتك فيها الرجال  ام الباقر قال اإلم  [ 3830  ]احلديث: 

والنساء، واملرأة تصل بني يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك وال بأس بذلك، وإنام  

 .(2)يكره يف سائر البلدان

الباقر:    [ 3831  ]احلديث:  قبالة  قيل لإلمام  املرأة والرجل، يصل كل واحد منهام 

 . (3) نعم، إذا كان بينهام قدر موضع رحل ، فقال:صاحبه

املرأة تصل خلف زوجها الفريضة والتطوع  قال اإلمام الباقر:    [ 3832  ]احلديث: 

 .(4) وتأتم به يف الصالة

فقال: ال تصل    ،املرأة تصل عند الرجل سئل اإلمام الباقر عن    [ 3833  ]احلديث: 

 .(5)املرأة بحيال الرجل إال أن يكون قدامها ولو بصدره

فقال: ال تصل    ، الصالة عىل ظهر الطريقسئل اإلمام الباقر عن   [ 3834  احلديث: ] 

 .(6)عىل اجلادة، وصل عىل جانبيها 

بني خللها، وال    ، فقال: الصالة بني القبورسئل اإلمام الباقر عن    [ 3835  ]احلديث: 

هنى عن ذلك، وقال: ال تتخذوا قربي قبلة وال    شيئًا منها قبلة، فإن رسول اهلل    تتخذ

 .(7)مسجدًا، فإن اهلل لعن الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  ، فقال: : أصل والتامثيل قدامي وأنا أنظر إليها قيل لإلمام الباقر  [ 3836 ]احلديث: 

 

 . 1522/ 399/  1، واالستبصار: 907/ 231/ 2( التهذيب:  1)

 .  137الباب:   397/4( علل الرشائع:  2)

 .  10/ 73( مستطرفات الَّسائر:   3)

 . 1579/ 379/ 2( التهذيب:  4)

 . 1525/ 399/ 1، واالستبصار: 1582/ 379/ 2( التهذيب:  5)

 .  107/ 364: ( املحاسن 6)

 .  358( علل الرشائع:  7)
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ال، اطرح عليها ثوبًا، وال بأس هبا إذا كانت عن يمينك، أو شاملك، أو خلفك، أو ُتت  

 .(1)رجلك، أو فوق رأسك، وإن كانت يف القبلة فألق عليها ثوبًا وصل

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

الصادق عن الرجل يصل وبحياله امرأة قائمة عىل  سئل اإلمام    [ 3837  ]احلديث: 

 .(2)فقال: إن كانت قاعدة فال يْضك، وإن كانت تصل فال ، فراشها جنبه

الرجل يصل واملرأة بحذاه عن يمينه، أو  سئل اإلمام الباقر عن    [ 3838 ]احلديث: 

 .(3)فقال: ال بأس به إذا كانت ال تصل  ، عن يساره

ال بأس أن تصل املرأة بحذاء الرجل وهو  قال اإلمام الصادق:    [ 3839 ]احلديث: 

كان يصل وعائشة مضطجعة بني يديه وهي حائض، وكان إذا    رسول اهلل  يصل، فإن  

 .(4)أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد

الصادق:    [ 3840  ]احلديث:  اإلمام  جالسة  قال  بحذاك  واملرأة  تصل  أن  بأس  ال 

 .(5) وقائمة

الرجل، يستقيم له أن يصل وبني يديه  سئل اإلمام الصادق عن   [ 3841 ]احلديث: 

فقال: إن كانت املرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة يف غري صالة فال بأس حيث    ؟امرأة تصل 

 .(6) كانت

الرجل واملرأة يصليان يف بيت واحد،  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3842  ]احلديث: 

الرجل بحذاه أو ذراعال، إال    ، فقال: املرأة عن يمني  بينهام شرب  ثم قال: كان    .. أن يكون 

 

/ 1، واالستبصار: 1541/ 370، و: 226/891/ 2( التهذيب:  1)

394/1502  . 

 . 5/ 298/  3( الكايف:  2)

 . 2/ 298/  3( الكايف:  3)

 . 159/749/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  909/ 231/ 2( التهذيب:  5)

 .  911/ 231/ 2( التهذيب:  6)
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 . (1)ذراعًا، وكان يضعه بني يديه إذا صىل، يسرته ممن يمر بني يديه  طول رحل رسول اهلل  

  ، فقال: أصل واملرأة إىل جنبي وهي تصل قيل لإلمام الصادق:    [ 3843  ]احلديث: 

 .(2)قائمة  ال، إال أن تتقدم هي أو أنت، وال بأس أن تصل وهي بحذاك جالسة أو

عن    [ 3844  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  بحذاه،  سئل  تصل  واملرأة  يصل  الرجل 

 . (3)قال: ال بأسف

،  الرجل واملرأة يصليان يف بيت واحدسئل اإلمام الصادق عن    [ 3845  ]احلديث: 

 .(4)إذا كان بينهام قدر شرب صلت بحذاه وحدها وهو وحده، ال بأس فقال:

الرجل إذا أّم املرأة كانت خلفه عن يمينه،  قال اإلمام الصادق:    [ 3846 ]احلديث: 

 .(5)سجودها مع ركبتيه

يف املرأة تصل إىل جنب الرجل قريبًا منه: إذا  قال اإلمام الصادق    [ 3847  ]احلديث: 

 .(6)أسكان بينهام موضع رجل فال ب

تصل   ، فقال: املرأة تصل حيال زوجها سئل اإلمام الصادق عن   [ 3848  ]احلديث: 

 .(7)بإزاء الرجل إذا كان بينهام وبينه قدر ما ال يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً 

الصادق:    [ 3849  ]احلديث:  اإلمام  يديه  اإلمام  كان  قال  بني  فمر  احلسني يصل، 

بن  افقال: يا    ؟ انرصف من صالته قال له: مل هنيت الرجلرجل، فنهاه بعض جلسائه، فلام  

رسول اهلل، خطر فيام بينك وبني املحراب، فقال: وحيك، إن اهلل عز وجل أقرب إِل من أن  

 . (8) خيطر فيام بيني وبينه أحد

 

 .  906/ 230/ 2( التهذيب:  1)

  3/ 298/  3( الكايف:  2)

 .  912/ 232/ 2( التهذيب:  3)

 . 159/747/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  259/1178/  1( من ال حيْضه الفقيه:  5)

 . 1/ 298/  3( الكايف:  6)

 .  15/ 74( مستطرفات الَّسائر:   7)

 .  184/22( التوحيد:  8)
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عن اإلمام الصادق، أنه كان يصل ذات يوم إذا مر رجل قدامه    [ 3850 ]احلديث: 

فقال:    ؟، ما رأيت الرجل مر قدامكتف قال له ابنه: يا أبوابنه موسى جالس، فلام انرص 

 .(1)يا بني، إن الذي أصل له أقرب إِل من الذي مر قدامي

الرجل أيقطع صالته يشء مما يمر بني  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3851  ]احلديث: 

 .(2)فقال: ال يقطع صالة املسلم يشء، ولكن ادرأ ما استطعت ؟يديه

: ال يقطع الصالة يشء، ال كلب، وال محار،  اإلمام الصادققال   [ 3852 ]احلديث: 

من   رافع  ذراع  قدر  يديك  بني  كان  وإن  بيشء،  استرتوا  ولكن  امرأة،  فقد    األرضوال 

والفضل يف هذا أن تسترت بيشء، وتضع بني يديك ما تتقي به من املار، فإن مل    .. استرتت 

يه ممن يمر بني يديه، ولكن ذلك  تفعل فليس به بأس، ألن الذي يصل له املصل أقرب إل

 .(3)أدب الصالة وتوقريها 

الصادق    [ 3853  ]احلديث:  قال: دخل أبو حنيفة عىل اإلمام  عن حممد بن مسلم 

فقال له: رأيت ابنك موسى يصل والناس يمرون بني يديه فال ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال  

اإلمام الصادق: ادعوا ِل موسى فدعي، فقال: يا بني، إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت  

عم يا أبت، إن الذي كنت أصل له كان أقرب  والناس يمرون بني يديك، فلم تنههم، فقال: ن

فضمه اإلمام    [ 16]ق:    اْلَوِريِد﴾ َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل    ﴿:  إِل منهم يقول اهلل عز وجل

 .(4)الصادق إىل نفسه ثم قال: يا بني، بأيب أنت وأمي، يا مستودع األرسار

اإلمام    [ 3854  ]احلديث:  البيع  سئل  فيها الصادق عن  فقال:    ؟والكنائس، يصىل 

 

 . 1554/ 407/ 1، واالستبصار: 1321/ 323/ 2( التهذيب:  1)

الكايف:    2) والتهذيب:  10/ 365/  3(   ،2  /323/1322  ،

 .  406/1553/  1واالستبصار:  

 . 3/ 297/  3( الكايف:  3)

 . 4/ 297/  3( الكايف:  4)
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 .(1) فقال: نعم ؟ل: هل يصلح بعضها مسجداً ئوس .. نعم

عن    [ 3855  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  وبيوت  سئل  والكنائس  البيع  يف  الصالة 

 .(2)فقال: رش وصل ، املجوس

فقال: صّل    ، الصالة يف البيع والكنائسسئل اإلمام الصادق عن    [ 3856  ]احلديث: 

فقال: نعم، أما تقرأ    ؟وإن كانوا يصلون فيها   أيصىل فيها   قيل:  !رأيتها، ما أنظفها فيها، قد  

صّل    [ 84]اإلرساء:    َسبِياًل﴾ُقْل ُكّل َيْعَمُل َعىَل َشاكَِلتِِه َفَربهُكْم َأْعَلُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى  ﴿ :  القرآن 

 .(3)إىل القبلة وغرهبم

فقال: رش    ؟ البيع والكنائسالصادق عن الصالة يفسئل اإلمام    [ 3857  ]احلديث: 

 .(4)فقال: رشها وصل ؟قال: وسألته عن بيوت املجوس .. وصل

فقال: إذا استقبلت    ؟الصالة يف البيعةسئل اإلمام الصادق عن    [ 3858 ]احلديث: 

 .(5)القبلة فال بأس به

عن    [ 3859  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  ماء  سئل  يف  وهو  الصالة  تدركه  الرجل 

إن كان يف حرب أو سبيل اهلل فليوم إيامًء، وإن كان يف    ، فقال:األرض خيوضه ال يقدر عىل  

يقضيها إذا    ؟ فقال: كيف يصنع  قيل:َتارة فلم يكن ينبغي له أن خيوض املاء حتى يصل،  

 .(6) خرج من املاء وقد ضيع

فليوم    األرضيف مكان ال يقدر عىل  قال اإلمام الصادق: من كان    [ 3860  ]احلديث: 

 .(7)إيامءً 
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الرجل يومئ يف املكتوبة والنوافل إذا مل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3861  ]احلديث: 

فقال: إذا كان هكذا فليوم يف الصالة    ،جيد ما يسجد عليه، ومل يكن له موضع يسجد فيه

 .(1) كلها 

الرجل يصيبه املطر وهو يف موضع ال  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3862  ]احلديث: 

ركع فلريكع  فإذا    يفتتح الصالة،   ، فقال: يقدر أن يسجد فيه من الطني، وال جيد موضعًا جافاً 

رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيامًء وهو قائم، يفعل ذلك  فإذا    كام يركع إذا صىل، 

 .(2)، ويسلمحتى يفرغ من الصالة، ويتشهد وهو قائم

ال، فإن   ، فقال: الرجل يصل عىل الثلجسئل اإلمام الصادق عن    [ 3863  ]احلديث: 

 .(3)بسط ثوبه وصىل عليه األرضمل يقدر عىل 

: عرشة مواضع ال يصىل فيها: الطني، واملاء،  قال اإلمام الصادق  [ 3864  ]احلديث: 

وجمر اإلبل،  ومعاطن  النمل،  وقرى  الطرق،  ومسان  والقبور،  والسبخ،  واحلامم،  املاء،  ى 

 . (4)والثلج

الصادق عن    [ 3865  ]احلديث:  املاء فتدركه الصالةسئل اإلمام    ، الرجل خيوض 

 . (5)فقال: إن كان يف حرب فإنه جيزئه اإليامء، وإن كان تاجرًا فليقم، وال يدخله حتى يصل 

  ؟ حد الطني الذي ال يسجد عليه، ما هوسئل اإلمام الصادق عن    [ 3866  ]احلديث: 

 .(6)األرضفقال: إذا غرقت اجلبهة ومل تثبت عىل 

عن    [ 3867  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  اإلبلسئل  أعطان  يف  فقال:الصالة  إن    ، 
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 . (1)ختوفت الضيعة عىل متاعك فاكنسه وانضحه وصل، وال بأس بالصالة يف مرابض الغنم

فقال: صل    ، الصالة يف مرابض الغنمسئل اإلمام الصادق عن    [ 3868  ]احلديث: 

، إال أن ختاف عىل متاعك الضيعة، فاكنسه، ورشه باملاء،  اإلبلفيها، وال تصل يف أعطان  

 . (2)  وصل فيه

، ويف مرابض  اإلبلالصالة يف أعطان  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3869  ]احلديث: 

فقال: إن نضحته باملاء وقد كان يابسًا فال بأس بالصالة فيها، فأما مرابض    ،البقر، والغنم 

 . (3) اخليل والبغال فال

سأل اإلمام الصادق عن املسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال    [ 3870  ]احلديث: 

 .(4)إن كان نزه من البالوعة فال تصل فيه، وإن كان نزه من غري ذلك فال بأسفقال:  ؟فيها 

ال بأس أن تصل بني الظواهر، وهي اجلواد،  قال اإلمام الصادق:    [ 3871  ]احلديث: 

 .(5) جواد الطريق، ويكره أن تصل يف اجلواد

فقال: ال بأس    ، الصالة يف ظهر الطريقسئل اإلمام الصادق عن    [ 3872  ]احلديث: 

 .(6)بني اجلواد، فأما عىل اجلواد فال تصل فيها  التي أن تصل يف الظواهر 

فقال: ال تصل عىل    ،الصادق عن الصالة يف السفرسئل اإلمام    [ 3873  ]احلديث: 

 . (7)اجلادة، واعتزل عىل جانبيها 

كره الصالة يف السبخة إال أن يكون مكانًا  قال اإلمام الصادق:    [ 3874 ]احلديث: 
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 .(1)نًا تقع عليه اجلبهة مستويةلي

ألن    ؟ فقال:مل حرم اهلل الصالة يف السبخةقيل لإلمام الصادق:   [ 3875  ]احلديث: 

 .(2)اجلبهة ال تتمكن عليها 

 .(3): ال يصىل يف بيت فيه مخر أو مسكرقال اإلمام الصادق  [ 3876  ]احلديث: 

املنازل  سئل اإلمام    [ 3877  ]احلديث:  ينزهلا الناس، فيها أبوال    التي الصادق عن 

صل   ؟ فقال:الدواب والَّسجني، ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصالة فيها 

 .(4)عىل ثوبك

علم أنه تكره الصالة يف ثالثة أمكنة من  ا:  قال اإلمام الصادق  [ 3878  ]احلديث: 

وضجنان الصالصل،  وذات  اجليش،  ذات  وهي  البيداء،  بأن   ..الطريق:  بأس  ال  وقال: 

 .(5)يصىل بني الظواهر وهي اجلواد، جواد الطرق، ويكره أن يصىل يف اجلواد

ال جيوز    ، فقال:الرجل يصل بني القبور سئل اإلمام الصادق عن    [ 3879  ]احلديث: 

يديه، وعرشة أذرع من   إذا صىل عرشة أذرع من بني  القبور  بينه وبني  ذلك، إال أن جيعل 

 .(6)خلفه، وعرشه أذرع عن يمينه، وعرشة أذرع عن يساره، ثم يصل إن شاء

الصادق:    [ 3880  ]احلديث:  اإلمام  أو حديد،  قال  نار  قبلته  الرجل ويف  ال يصل 

نعم، فإن كان فيها نار فال يصل حتى ينحيها    ؟ فقال:شبه  أله أن يصل وبني يديه جممرة  قيل:

  ، فقال: عن الرجل يصل وبني يديه قنديل معلق وفيه نار، إال أنه بحيالهسئل  و  .. عن قبلته

 .(7)إذا ارتفع كان أرش، ال يصل بحياله
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قال اإلمام الصادق: ال بأس أن يصل الرجل والنار والَّساج    [ 3881  ]احلديث: 

 .(1)والصورة بني يديه، إن الذي يصل له أقرب إليه من الذي بني يديه

الصادق:    [ 3882  ]احلديث:  لإلمام  القبلة  قيل  يف  قدامي  فأرى  الصالة  يف  أقوم 

 .(2)فقال: تنح عنها ما استطعت، وال تصل عىل اجلواد ؟العذرة

الصادق:    [ 3883  ]احلديث:  اإلمام  أو    األرضقال  غائط  بئر  إال  مسجد،  كلها 

 . (3) مقربة

قال اإلمام الصادق: ربام قمت فأصل وبني يدي الوسادة، فيها    [ 3884  ]احلديث: 

 .(4) متاثيل طري، فجعلت عليها ثوباً 

يف التمثال يكون يف البساط فتقع عينك عليه  ادق  قال اإلمام الص  [ 3885  ]احلديث: 

 . (5)وأنت تصل، قال: إن كان بعني واحدة فال بأس، وإن كان له عينان فال

الوسائد تكون يف البيت فيها التامثيل  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3886  ]احلديث: 

فقال: ال بأس به ما مل يكن َتاه القبلة، وإن كان يشء منها بني يديك مما    ، عن يمني أو شامل

 .(6)يل القبلة فغطه وصل

التصاوير    إىل قال اإلمام الصادق: ال بأس بالصالة وأنت تنظر    [ 3887  ]احلديث: 

 .(7)إذا كانت بعني واحدة

ن  إذا كا   ، فقال:الصادق عن الصالة يف بيت احلاممسئل اإلمام    [ 3888  ]احلديث: 

 .(8) موضعًا نظيفًا فال بأس
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الصادق:    [ 3889  ]احلديث:  لإلمام  مثل  قيل  مطينًا  الطعام  من  الكدس  يكون 

 . (1) صل عليه ؟ فقال: السطح

فقال:    ؟كدس حنطة مطني، أصل فوقهسئل اإلمام الصادق عن    [ 3890  ]احلديث: 

 .(2)فقال: ال تصل عليه ؟فإنه مثل السطح مستوٍ  قيل:ال تصل فوقه،  

إذا انرصف ال يصل يف مقامه ركعتني    اإلمام   :قال اإلمام الصادق  [ 3891  ]احلديث: 

 .(3)حتى ينحرف عن مقامه ذلك

؟  يصل الرجل نوافله يف موضع أو يفرقها قيل لإلمام الصادق:   [ 3892  ]احلديث: 

 .(4) تشهد له يوم القيامة فإهنا ال، بل ها هنا وها هنا  فقال:

: ما من مؤمن يموت يف أرض غربة يغيب  قال اإلمام الصادق  [ 3893  يث: ]احلد 

كان   التي كان يعبد اهلل عليها، وبكته أبواب السامء    التي  األرضبواكيه إال بكته بقاع    فيها 

 .(5)يصعد فيها عمله

صلوا من املساجد يف بقاع خمتلفة فإن كل  قال اإلمام الصادق:    [ 3894  ]احلديث: 

 . (6) عليها يوم القيامةبقعة تشهد للمصل 

ال يأيت املسجد من كل قبيلة إال وافدها،  قال اإلمام الصادق:    [ 3895  ]احلديث: 

ال يرجع صاحب املسجد بأقل من إحدى ثالث خصال:  وومن كل أهل بيت إال نجيبها،  

الدنيا، وإما  اجلنة، وإما دعاء يدعو به فيرصف اهلل به عنه بالء    إما دعاء يدعو به يدخله اهلل به

 .(7) أخ يستفيده يف اهلل
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 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

عن    [ 3896  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  امرأة  سئل  وأمامه  الضحى  يصل  الرجل 

 .(1)تصل بينهام عرشة أذرع، قال: ال بأس، ليمض يف صالته

الرجل يصل يف مسجد حيطانه كوى  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3897  ]احلديث: 

 .(2) قبلته وجانباه، وامرأته تصل حياله يراها وال تراه، قال: البأسكله 

إمام كان يف الظهر فقامت امرأته بحياله  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3898  ]احلديث: 

وما حال املرأة يف صالهتا معهم   ؟ تصل وهي ُتسب أهنا العرص، هل يفسد ذلك عىل القوم

 .(3)ال يفسد ذلك عىل القوم وتعيد املرأة ؟ فقال:وقد كانت صلت الظهر

  ، فقال: الرجل يصل وأمامه محار واقفسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3899  ]احلديث: 

فإن مل يفعل   قيل: ..يضع بينه وبينه قصبًة، أو عودًا، أو شيئًا يقيمه بينهام ثم يصل، فال بأس

 .(4)ليه يشءال يعيد صالته، وليس ع ؟ فقال:وصىل، أيعيد صالته أم ما عليه 

عن    [ 3900  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  معاطن  سئل  يف  أتصلحاإلبلالصالة  ؟  ، 

  . وسئل .ال تصلح، إال أن ختاف عىل متاعك ضيعة، فاكنس، ثم انضح باملاء، ثم صل   فقال:

 .( 5)نعم، ال بأس ؟ فقال:عن معاطن الغنم، أتصلح الصالة فيها 

  ؟ فقال:الصالة بني القبور، هل تصلحسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3901  ]احلديث: 

 .(6) البأس

الرجل، هل يصلح له أن ينظر يف نقش  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3902 ]احلديث: 
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ذلك    فقال:   ؟خامته، وهو يف الصالة، كأنه يريد قراءته، أو يف املصحف، أو يف كتاب يف القبلة

 .(1) نقص يف الصالة، وليس يقطعها 

فقال: ال تسجد يف    ؟السجود عىل الثلجسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3903  ث: ]احلدي 

 .(2)السبخة، وال عىل الثلج

الكاظم:    [ 3904  ]احلديث:  لإلمام  يكن  إقيل  مل  وربام  الوجه،  هذا  يف  أخرج  ين 

إن أمكنك أن ال تسجد عىل الثلج فال تسجد عليه، وإن    ، فقال: موضع أصل فيه من الثلج

 .( 3) مل يمكنك فسوه واسجد عليه

الرجل يصل والَّساج موضوع بني يديه  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3905  ]احلديث: 

 . (4) ال يصلح له أن يستقبل النار  ، فقال:يف القبلة

عن    [ 3906  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  التامثيل سئل  فيها  واحلجرة  أيصىّل  الدار   ،

فقال: ال تصل فيها وفيها يشء يستقبلك، وإالّ أن ال َتد بّدًا، فتقطع رؤوسها، وإال    ؟فيها 

 .(5)فال تصل فيها 

مسجد يكون فيه تصاوير ومتاثيل، يصىل  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3907  ]احلديث: 

وسئل    ..فقال: تكَّس رؤوس التامثيل، وتلطخ رؤوس التصاوير، ويصىل فيه، وال بأس  ؟فيه

 .(6)ال بأس  ، فقال:عن اخلاتم يكون فيه نقش متاثيل سبع أو طري أيصىل فيه 

الكاظم عن    [ 3908  ]احلديث:    البيت فيه صورة سمكة، أو طري، أوسئل اإلمام 

فيههشب الصالة  تصلح  هل  البيت،  أهل  به  يبعث  منه،    ؟ ها،  رأسه  يقطع  حتى  ال،  فقال: 
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 .(1)ويفسد، وإن كان قد صىّل فليست عليه إعادة

فقال: إذا كان    ،الصالة يف بيت احلاممسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3909  ]احلديث: 

 .(2)املوضع نظيفًا فال بأس، يعني املسلخ

الكاظم عن    [ 3910  ]احلديث:  اإلمام  يصل عىل  سئل  أن  له  يصلح  الرجل، هل 

 .(3)فقال: إن كان مستويًا يقدر عىل الصالة فيه فال بأس ؟لق بني نخلتنيالرف املع

الرجل يكون يف السفينة، هل جيوز له  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3911  ]احلديث: 

ثم يصل   والشعري، وغري ذلك،  والتبن، واحلنطة،  القت،  أو  املتاع،  أن يضع احلصري عىل 

 .(4)ال بأس ؟ فقال: عليه

الرجل هل جيزيه أن يقوم إىل الصالة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3912  ]احلديث: 

إن كان مريضًا فليضع    ، فقال:عىل فراشه فيضع عىل الفراش مروحة أو عودًا ثم يسجد عليه 

 .(5) مروحة، وأما العود فال يصلح

الرجل هل يصلح له أن يقوم يف الصالة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3913  ]احلديث: 

يصلح له إال    ال  ؟ فقال:عري وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها عىل القت والتبن والش

 .(6)أن يكون مضطراً 

عن    [ 3914  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  عىل  سئل  يصل  أن  له  يصلح  هل  الرجل 

 .(7) ال يصلح ؟ فقال:البيدر مطني عليه

إذا مات املؤمن بكت عليه املالئكة، وبقاع  قال اإلمام الكاظم:    [ 3915  ]احلديث: 

 

 .  60/ 620( املحاسن:  1)

 . 156/727/  1( من ال حيْضه الفقيه:  2)

 .  86( قرب األسناد:  3)

 .  292/1330/  1( من ال حيْضه الفقيه:  4)

 .  86( قرب األسناد:  5)

 .  86( قرب األسناد:  6)

 .  97( قرب األسناد:  7)
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 .(1)كان يصعد أعامله فيها  التياهلل عليها، وأبواب السامء  كان يعبد التي  األرض

الصالة يف بيت احلجام من غري رضورة،  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3916  ]احلديث: 

 .(2)قال: ال بأس إذا كان املكان الذي صىل فيه نظيفاً 

،  عن القيام خلف اإلمام يف الصف ما حده  مام الكاظماإلسألت    [ 3917  ]احلديث: 

 .(3) قعدت فضاق املكان فتقدم أو تأخر فال بأسفإذا  ما استطعت   إقامة فقال:

رجل يقعد يف املسجد ورجليه خارجة  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3918  ]احلديث: 

 .(4)ال بأس ، فقال:منه، أو انتقل من املسجد وهو يف صالته 

رجل يكون يف الصالة، هل يصلح له  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3919  ]احلديث: 

 . (5)ال بأس  ؟ فقال:أن يقدم رجاًل ويؤخر أخرى من غري مرض وال علة

،  السبخة، أيصىل فيها   األرض الصالة يف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3920  ]احلديث: 

 .(6) ال، إال أن يكون فيها نبت، إال أن خياف فوت الصالة فيصىل  فقال:

 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

كانت فيه جادة أم    قال اإلمام الرضا: كل طريق يوطأ ويتطرق،  [ 3921 ]احلديث: 

 .(7) يمنة ويَّسة ، فقال:فأين أصل  قيل:مل تكن، ال ينبغي الصالة فيه،  

ال بأس بالصالة بني املقابر ما مل يتخذ القرب  قال اإلمام الرضا:    [ 3922  ]احلديث: 

 .(8)قبلة

 العسكري: اإلمام  ما ورد عن  

 

 .  13/ 254/  3( الكايف:  1)

 .  91( قرب االسناد:  2)

 . 170/287فر: ومسائل عل بن جع 799/ 275/ 3( التهذيب:  3)

 .  207/ 153باختالف ومسائل عل بن جعفر:    95( قرب االسناد:    4)

 .  94( قرب االسناد:  5)

 .  301/ 172( مسائل عل بن جعفر:  6)

 . 8/ 389/  3( الكايف:  7)

 .  1514/ 397/  1، واالستبصار: 897/ 228/ 2( التهذيب:  8)
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العسكري عن الصالة، يقطعها يشء يمر بني يدي  سئل اإلمام    [ 3923  ]احلديث: 

فقال: ال، ليست الصالة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنام تذهب مساوية لوجه    ؟املصل 

 .(1) صاحبها 

 

 . 58الباب:   349/1( علل الرشائع:  1)
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 لباس املصل ـ ما ورد حول   ثامنا 

املرتبطة   األحكام  تبني  التي  األحاديث  من  ورد  ما  املبحث  هذا  يف  بلباس  نتناول 

]األعراف:  ﴾ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجدٍ َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ﴿ املصل، وهو ما يشري إليه قوله تعاىل: 

31 ] 

َيا َبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباًسا ﴿ وأول زينة اللباس سرته للعورة، كام قال تعاىل:  

ُروَن َيا َبنِي  ُيَواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا  َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ  َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ َلَعلَُّهْم يَ  كَّ ذَّ

َُّيُ  ْيَطاُن َكاَم َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َينِْزُع َعنُْهاَم لَِباَسُهاَم لرُِيِ ُه  آَدَم اَل َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ اَم َسْوآهِتاَِم  إِنَّ

َياطِ  ]األعراف:   ﴾نَي َأْولَِياَء لِلَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُونَ َيَراُكْم ُهَو َوَقبِيُلُه ِمْن َحْيُث اَل َتَرْوهَنُْم  إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

26-27 ] 

وبناء عىل كون رفع احلرج أصال من األصول املرتبطة برشوط الصالة، فقد ورد يف  

التي يمكن أن يلبسها املصل، خاصة عندما   األحاديث ما يرفع احلرج عن أنواع األلبسة 

 . ها الناس يف عهد رسول اهلل يكون يف ظروف صعبة، مثل الظروف التي كان علي

 ـ ما ورد يف املصادر السنية:   1

  ؟نذر  وما   منها   نأيت  ما   عوراتنا   اهلل   رسول   يا     : قيل لرسول اهلل    [ 3924  ]احلديث: 

  مع   يكون  فالرجل   رسول  يا   ل:يق  ،يمينك  ملكت  ما   أو  زوجتك  من  إال  عورتك  احفظ  :قال

  أحق   اهلل   قال:  ،خاليا   يكون  فالرجل  ل:يق  ،فافعل  أحد  يراها   ال  أن  استطعت   إن  قال:  ،الرجل 

   .(1)الناس منه يستحيا  أن

  املرأة   وال  الرجل  عورة  إىل  الرجل  ينظر  ال  :  اهلل  رسول   قال  [ 3925  ]احلديث: 

  الثوب   يف   املرأة   إىل   املرأة  وال   واحد   ثوب   يف   الرجل   إىل   الرجل   يفيض   وال   املرأة   عورة   إىل

 

 ( 2794(، والرتمذي )4018( أبو داود )1)
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 .(1)الواحد

  يفارقكم   ال  من  معكمفإن    والتعري  إياكم   :   اهلل  رسول   قال   [ 3926  ]احلديث: 

  .(2)وأكرموهم فاستحيوهم  أهله إىل الرجل يفيض وحني  الغائط  عند إال

  وال   حي  فخذ  إىل  تنظر  وال  فخذك  تربز   ال   :  اهلل  رسول   قال  [ 3927  ]احلديث: 

   .(3)ميت

 .(4)عورة الفخذ : اهلل  رسول  قال  [ 3928  ]احلديث: 

  عىل   ليس  الواحد  الثوب   يف  أحدكم  يصل   ال  :  اهلل  رسول   قال  [ 3929  ]احلديث: 

   .(5)يشء  منه   عاتقه

  بطرفيه   فليخالف  ثوب  يف  أحدكم  صىل   إذا  :قال رسول اهلل    [ 3930  ]احلديث: 

 . (6) عاتقه عىل 

  أولكلكم   فقال:   واحد  ثوب   يف  الصالة   عن  سئل رسول اهلل    [ 3931 ]احلديث: 

  .(7)ثوبان

  يتقي   متوشحا،  واحد  ثوب  يف  صىل     النبي   أن   ،عباس  ابن  عن    [ 3932  ]احلديث: 

 .(8)وبردها  األرض حر بفضوله 

  .(9)رداء عليك ليس رساويل  يف تصل   ال  : اهلل  رسول  قال  [ 3933  ]احلديث: 

قالسعد  بن  سهلعن     [ 3934  ]احلديث:      النبي   مع  يصلون  رجال   كان  : ، 

 

 (  2793(، والرتمذي )4018(، وأبو داود )338( مسلم )1)

 ( 2800( الرتمذي )2)

 ( 1460( وابن ماجه)4015( أبو داود )3)

 ( 2798( الرتمذي )4)

 ( 516(، ومسلم )359( البخاري )5)

 (  627(، وأبو داود )360( البخاري )6)

 ( 515(، ومسلم )358( البخاري )7)

 . 1/256( أمحد 8)

 ( 636( أبو داود )9)
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  حتى   وسكنؤر  ترفعن   ال   للنساء:  ويقال   الصبيان،   كهيئة   أعناقهم   عىل   أزرهم  عاقدي

   .(1)جلوسا  الرجال  يستوي

قالتسلمة  أم عن     [ 3935  ]احلديث:    درع  يف  املرأة   أتصل   :   النبي   سألت   : ، 

 .(2)قدميها   ظهور يغطي سابغا  الدرع كان إذا :قال  إزار؟  عليها  ليس ومخار

  فلبسه،  حرير،   فروج     النبي   إىل   أهدي   : ، قالعامر  بن  عقبة عن    [ 3936  ]احلديث: 

 .(3) للمتقني هذا  ينبغي  ال  :وقال  له  كالكاره شديدا نزعا  فنزعه  انرصف،  ثم فيه فصىل 

  وهو  الصامء،   اشتامل   لبستني:  عن     النبي   هنى   ، هريرةعن أيب    [ 3937  ]احلديث: 

  الصالة،   يف  يديه   عىل   يشتمل  أن  أو   ثوب،   عليه   ليس   شقيه   أحد  فيبدو  عاتقه   عىل   ثوبه   جيعل   أن

   .(4)يشء  منه  فرجه عىل  ليس  جالس  وهو  بثوبه  احتباؤه األخرى واللبسة 

 بأشد   أخربنى   اهلل   رسول   يا   فقال:   جاء رجٌل إىل رسول اهلل    [ 3938  ]احلديث: 

  ورسوله،   عبده  حممدا  وأن  اهلل  إال   إله  ال  أن  شهادة  ألينه  :فقال  وألينه،   الدين  هذا  يف  ءيش

  أخا   يا   له،  زكاة  وال   له   صالة  وال  له،  أمانة  ال   ملن  الدين   إنه  األمانة،  العالية  أخا   يا   وأشده

  اجللباب   ذلك   ينحى   حتى   صالته   تقبل   مل   جلبابا،  فلبس   حرام   من  ماال  أصاب  من  إنه  العالية

  من   جلباب  وعليه صالته  أو رجل  عمل  يقبل أن  من  العالية أخا   يا  وأجل  أكرم  اهلل   إن  عنه،

  .(5) حرام

 ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:   2

 : اإلمام عل ما ورد عن  

 

(1 ( البخاري   )362 ( ومسلم   ،)441( داود  أبو  والنسائي  630(،   ،)

2 /70 . 

 ( 640( أبو داود )2)

النسائي  3)  )2 /72 ( البخاري  عند  واحلديث  ومسلم  375،   ،)

(2075 ) 

(4( البخاري   )584( داود  وأبو   ،)4080( والرتمذي   ،)1758  ،)

 . 262- 7/261والنسائي 

 (  819)  62- 61/ 3( البزار يف )البحر الزخار( 5)
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ال يسجد الرجل عىل صورة وال عىل بساط فيه  قال اإلمام عل:   [ 3939 ]احلديث: 

ال يعقد الرجل  وصورة، وجيوز أن تكون الصورة ُتت قدميه، أو يطرح عليها ما يوارُّيا،  

فيها صورة يف ثوبه وهو يصل، وجيوز أن تكون الدراهم يف مهيان أو يف ثوب   التيالدراهم 

 .(1)إذا خاف وجيعلها يف ظهره

 .(2)غسل الصوف امليت ذكاتهقال اإلمام عل:   [ 3940  ]احلديث: 

السيف بمنزلة الرداء تصّل فيه ما مل تر فيه دمًا،  قال اإلمام عل:   [ 3941 ]احلديث: 

 .(3)والقوس بمنزلة الرداء

ال جيوز للرجل أن يصّل وبني يديه سيف، ألّن  قال اإلمام عل:   [ 3942  ]احلديث: 

 .(4)القبلة أمن

 . ال تصّل املرأة عطالً قال اإلمام عل:   [ 3943  ]احلديث: 

إّن اإلنسان إذا كان يف الصالة فإّن جسده وثيابه  قال اإلمام عل:    [ 3944  ]احلديث: 

 .(5)وكّل يشء حوله يسّبح

 السجاد: اإلمام  ما ورد عن  

اهللعن    [ 3945  ]احلديث:  احلسني    عبد  بن  لعل  كانت  قال:  احلارث  )اإلمام  بن 

 .(6)دخل إىل الصالة أخذ منه فتمسح بهفإذا  قارورة مسك يف مسجده السجاد( 

كان إذا قام إىل الصالة لبس أجود ثيابه،  روي أن اإلمام احلسن    [ 3946  ]احلديث: 

فقال: إن اهلل مجيل جيّب اجلامل، فأَتمل    ؟بن رسول اهلل، مِلَ تلبس أجود ثيابكافقيل له: يا  

 

 .  627( اخلصال:  1)

 .  71( قرب االسناد:  2)

 . 1546/  371/ 2( التهذيب:  3)

 . 759/ 161/  1حيْضه الفقيه:  ( من ال 4)

 .  336( علل الرشائع:  5)

 .  6/ 515/  6( الكايف:  6)
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حّب أن ألبس  أُ ف  [ 31]األعراف:    ﴾آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد    َيا َبنِي ﴿:  لريّب، وهو يقول 

 .(1) أمجل ثيايب

 الباقر: اإلمام  ما ورد عن  

متلّثم  [ 3947  ]احلديث:  وهو  الرجل  أيصّل  الباقر:  اإلمام  عىل    ؟سئل  أّما  فقال: 

 .(2) فال، وأّما عىل الداّبة فال بأس األرض

رأيت    [ 3948  ]احلديث:  قال:  بن مهزيار  الباقر عن عل  زالت    اإلمام  صىّل حني 

 .(3)الشمس يوم الرتوية سّت ركعات خلف املقام، وعليه نعاله مل ينزعهام

الباقر عن    [ 3949  ]احلديث:  اإلمام  ثوبهسئل  يديه من  ،  الرجل يصّل وال خيرج 

 .(4)فال بأس إن أخرج يديه فحسن، وإن مل خيرج  فقال:

  ، فقال: صّل والتامثيل قّدامي وأنا أنظر إليها أُ :  قيل لإلمام الباقر  [ 3950 ]احلديث: 

ال، اطرح عليها ثوبًا، وال بأس هبا إذا كانت عن يمينك أو شاملك أو خلفك أو ُتت رجلك  

 .(5)أو فوق رأسك، وإن كانت يف القبلة فألق عليها ثوبًا وصّل 

،  عن الرجل يصّل ويف ثوبه دراهم فيها متاثيل   الباقرسئل اإلمام    [ 3951  ]احلديث: 

 .(6)فقال: ال بأس بذلك

من غرقت ثيابه فال ينبغي له أن يصّل حتى  قال اإلمام الباقر:    [ 3952  ]احلديث: 

ن مل جيد صىّل عريانًا جالسًا يومىء إيامًء جيعل سجوده  إخياف ذهاب الوقت يبتغي ثيابًا، ف

 .(7) وا مجاعة تباعدوا يف املجالس، ثّم صّلوا كذلك فرادىفإن كانأخفض من ركوعه، 

 

 .  412/ 2و جممع البيان:  129/  14/  2( تفسري العيايش:  1)

   .1/ 408/  3( الكايف:  2)

 .  918/  233/ 2( التهذيب:  3)

 .  1491/ 391/ 1، واالستبصار: 1474/  356/ 2( التهذيب:  4)

 .1502/  394/ 1، واالستبصار: 891/  226/ 2( التهذيب:  5)

 . 1507/  363/ 2( التهذيب:  6)

 .  66( قرب اإلسناد:  7)
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: أدنى ما جيزيك أن تصّل فيه بقدر ما يكون عىل  قال اإلمام الباقر   [ 3953  ]احلديث: 

 .(1) منكبيك مثل جناحي اخلّطاف

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد  ﴿:  يف قوله تعاىل   م الباقر قال اإلما   [ 3954  ]احلديث: 

َمْسِجٍد   ثيابكم    أي:  [ 31]األعراف:    ﴾ُكلِّ  اجلمعات    التيخذوا  يف  للصالة  هبا  تتزّينون 

 . (2)واألعياد

ال بأس بالصالة يف الفرا اليامين وفيام صنع يف  قال اإلمام الباقر:    [ 3955 ]احلديث: 

إذا كان الغالب عليها املسلمني   ، قال: فإن كان فيها غري أهل اإلسالم قيل:أرض اإلسالم،  

 .(3) فال بأس

وعليه ملحفة    اإلمام الباقرعن مالك بن أعني قال: دخلت عىل    [ 3956  ]احلديث: 

ضحكت من    ؛ أعلم مِلَ ضحكت  محراء شديدة احلمرة فتبسمت حني دخلت، فقال: كأيّن 

حّبها فأكرهتني عىل لبسها، ثم قال:  أُ هذا الثوب الذي هو عّل إّن الثقفّية أكرهتني عليه وأنا  

 .(4)  إّنا ال نصل يف هذا وال تصلوا يف املشبع املّْضج

إن لكّل يشء عليك، تصّل فيه، يسّبح معك،  قال اإلمام الباقر:   [ 3957 ]احلديث: 

 .(5) قيمت الصالة لبس نعليه وصىّل فيهام أُ إذا  وكان رسول اهلل 

 الصادق: اإلمام  ما ورد عن  

إذا كشفت    ، فقال: سئل اإلمام الصادق عن املرأة تصّل متنّقبة  [ 3958  ]احلديث: 

 .(6)عن موضع السجود فال بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل

 

 . 783/ 166/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)

 . 412/ 2( جممع البيان:  2)

 . 1532/  368/ 2( التهذيب:  3)

 .  7/ 447/  6( الكايف:  4)

 .  336( علل الرشائع:  5)

   904/  230/ 2( التهذيب:  6)
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يوم  [ 3959  ]احلديث:  يصّل وهو  الرجل  عن  الصادق  اإلمام  داّبته،    ئسئل  عىل 

 .(1) قال: يكشف موضع السجود ف

عىل    [ 3960  ]احلديث:  وهو  الليل  الرجل يصّل صالة  عن  الصادق  اإلمام  سئل 

أّما إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود    ؟ فقال: داّبته، أله أن يغّطي وجهه وهو يصّل 

 .(2)فليكشفه حيث أومأت به الدابة

  ؟ سئل اإلمام الصادق: هل يقرأ الرجل يف صالته وثوبه عىل فيه  [ 3961  ]احلديث: 

 .(3)بذلك إذا سمع اهلمهمة فقال: ال بأس

  ؟ سئل اإلمام الصادق عن الرجل يصّل فيتلو القرآن وهو متلّثم  [ 3962  ]احلديث: 

 . (4)  فقال: ال بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل

الصادق:    [ 3963  ]احلديث:  اإلمام  كانت  قال  إذا  نعليك  يف  فصّل  صّليت  إذا 

 .(5) طاهرة، فإّن ذلك من السنّة

اإلمام    [ 3964  ]احلديث:  السوق  التي عن اخلفاف    الصادق سئل  فقال:    ،تباع يف 

 .(6) اشرت وصّل فيها، حتى تعلم أّنه مّيت بعينه

اإلمام    [ 3965  ]احلديث:  والنعال،    الصادقسئل  واخلفاف،  اجللود،  لباس  عن 

 .(7)فقال: أّما النعال واخلفاف فال بأس هبا  ؟ والصالة فيها، إذا مل تكن من أرض املصّلني

  ، عن املرأة تصّل ويداها مربوطتان باحلنّاء  الصادق سئل اإلمام    [ 3966  ]احلديث: 

ويداها   خمتضبة  وهي  بالصالة  بأس  فال  ذلك  قبل  للصالة  توضأت  كانت  إن  فقال: 

 

   4/ 408/  3( الكايف:  1)
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 .(1)مربوطتان

: ال بأس أن تصّل املرأة وهي خمتضبة ويداها  قال اإلمام الصادق  [ 3967  ]احلديث: 

 .(2)مربوطتان

من أجهلها ال حيّل للرجل أن    التي ما العّلة  قيل لإلمام الصادق:    [ 3968  ]احلديث: 

 .(3) ألّنه ال يتمكن من القراءة والدعاء ، فقال:ربه احلناءيصّل وعىل شا 

الصادق عن    [ 3969  ]احلديث:  اإلمام  يف  الإدخال  سئل  الصالة  يف  الثوب  يف  يد 

 .(4)فقال: إن شئت، ثّم قال: إيّن واهلل ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم ،السجود

عن    [ 3970  ]احلديث:  الصادق  اإلمام  يصّل سئل  ثوبه   ،الرجل  يف  يده  ،  فيدخل 

إن كان عليه ثوب آخر إزار أو رساويل فال بأس وإن مل يكن فال جيوز له ذلك، وإن    فقال:

 .(5)خرى فال بأسأدخل يدًا واحدة ومل يدخل األُ 

فقال: ال    ؟عن الرجل يصّل وعليه الربطلة  الصادقسئل اإلمام    [ 3971  ]احلديث: 

 .(6)يْضه

صالة متطّيب أفضل من سبعني صالة بغري  قال اإلمام الصادق:    [ 3972  ]احلديث: 

 .(7)طيب

: ركعتان يصليهام متعّطرا أفضل من سبعني  قال اإلمام الصادق  [ 3973  ]احلديث: 

 .(8)ركعة يصّليها غري متعّطر

الصادق:    [ 3974  ]احلديث:  لإلمام  وهو  قيل  الرجل  مع  تكون  السود  الدراهم 

 

 .  1489/ 391/ 1، واالستبصار: 1472/  356/ 2( التهذيب:  1)
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مربوطة  غري  أو  مربوطة  الدراهم  فقال  ؟يصّل  هذه  يصّل ومعه  أن  أشتهي  ما  فيها    التي: 

ثّم قال: ما للناس بّد من حفظ بضائعهم، فإن صىّل وهي معه فلتكن من خلفه    ..التامثيل 

 .(1)وال جيعل شيئًا منها بينه وبني القبلة

الصادق:    [ 3975  ]احلديث:  اإلمام  اهلل  قال  رسول  من    هنى  يشء  ينقش  أن 

 .(2) احليوان عىل اخلاتم

الرجل يصّل يف إزار املرأة ويف ثوهبا  سئل اإلمام الصادق عن    [ 3976  ]احلديث: 

 .(3)قال: إذا كانت مأمونةفويعتم بخامرها، 

: صّل يف منديلك الذي تتمندل به، وال تصّل  قال اإلمام الصادق  [ 3977  ]احلديث: 

 . (4) يف منديل يتمندل به غريك

: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرية  قال اإلمام الصادق  [ 3978  ]احلديث: 

 .(5)دخلها ويسجد فيها ويركع

ثياهبم  قيل لإلمام الصادق:    [ 3979  ]احلديث:  الطريق وأخذت  قوم قطع عليهم 

فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس وجيلسون    ؟فبقوا عراًة وحْضت الصالة، كيف يصنعون

 .(6)خلفه فيومىء إيامًء بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه عىل وجوههم

اإلمام    [ 3980  ]احلديث:  عليه    الصادقسئل  ليس  قميص  يف  قومًا  أّم  رجل  عن 

 . (7)فقال: ال ينبغي إالّ أن يكون عليه رداء أو عاممة يرتدي هبا  ،رداء

حيّل    : قالف  ، عن رجل ليس معه إالّ رساويل  اإلمام الصادقسئل    [ 3981  ]احلديث: 

 

 . 779/ 166/  1( من ال حيْضه الفقيه:  1)
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التّكة منه فيطرحها عىل عاتقه ويصّل، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقّلد السيف  

 .(1) ويصّل قائامً 

وعليه    اإلمام الصادق عن احلسني بن كثري اخلّراز، قال: رأيت    [ 3982  ]احلديث: 

ثيابه وفوقه جّبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها ف   قيل: قميص غليظ خشن ُتت 

)اإلمام  جعلت فداك إّن الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كاّل كان أيب حمّمد بن عل  

يلبسها وكانوا يلبسون أغلظ ثياهبم    )اإلمام السجاد( يلبسها، وكان عل بن احلسني    الباقر( 

 .(2) صالة، ونحن نفعل ذلكإذا قاموا إىل ال 

الصادق  [ 3983  ]احلديث:  اإلمام  بيتكقال  يف  مسجدًا  اخّتذ  فالبس  فإذا    :  خفت 

 .(3)ثوبني غليظني من أغلظ ثيابك فصّل فيهام

: كان أليب ثوبان خشنان يصّل فيهام صالته،  اإلمام الصادققال    [ 3984  ]احلديث: 

 .(4) حاجتهوإذا أراد أن يسأل احلاجة لبسهام وسأل اهلل  

: ال بأس بالصالة فيام كان من صوف امليتة،  قال اإلمام الصادق [ 3985  ]احلديث: 

 .(5)إن الصوف ليس فيه روح

الصادق  [ 3986  ]احلديث:  اإلمام  املشبع  قال  املصبوغ  الثوب  يف  الصالة  تكره   :

 .(6)املفدم

ض  : تكره الصالة يف الفراء إالّ ما صنع يف أر قال اإلمام الصادق  [ 3987  ]احلديث: 

 .(7)احلجاز، أو ما علمت منه ذكاة

 

 . 1519/  366/ 2( التهذيب:  1)
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فقال: كان عل بن   ،عن الصالة يف الفراء  الصادقسئل اإلمام    [ 3988  ]احلديث: 

السجاد(احلسني   فراء  )اإلمام  يدفئه  بالقرظ، فكان    رجاًل رصدًا، ال  دباغها  احلجاز، ألّن 

فيلبسه،  بالفرو،  قبلكم  ممّا  فيؤتى  العراق  إىل  وألقى  حْضت  فإذا    يبعث  ألقاه  الصالة 

فقال: إّن أهل العراق يستحّلون لباس اجللود    ؟القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك

 .(1)امليتة، ويزعمون أّن دباغه ذكاته

 الكاظم: اإلمام  ما ورد عن  

عن    [ 3989  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  السجود  سئل  من  متّكن  إذا  املختضب 

 .(2)م، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوّضئاً نع فقال: ؟والقراءة، أيصّل يف حنّائه

فارة املسك تكون مع من يصّل وهي يف  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3990  ]احلديث: 

 .(3)فقال: ال بأس بذلك ،جيبه أو ثيابه

  اإلمام الصادق: كان يعرف موضع سجود  اإلمام الكاظم  قال  [ 3991  ]احلديث: 

 .(4) بطيب رحيه

الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3992  ]احلديث: 

إن أصاب حشيشًا يسرت به عورته أتّم صالته    ؟ فقال:عريانًا وحْضت الصالة، كيف يصّل 

 .(5) بالركوع والسجود، وإن مل يصب شيئًا يسرت به عورته أومأ وهو قائم

م يف رساويل  الرجل، هل يصلح له أن يؤسئل اإلمام الكاظم عن    [ 3993  ]احلديث: 

 .(6)نعم ؟ فقال: ل عن الَّساويل، هل جيوز مكان اإلزارئوس .. ال يصلح  ، فقال:وقلنسوة
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عن    [ 3994  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  رداءسئل  بغري  يؤّم  أّم    ، الرجل  قد  فقال: 

 .(1)به ا يف ثوب واحد متوّشح رسول اهلل 

الكاظم:    [ 3995  ]احلديث:  السوق  قيل لإلمام  يأيت  فراء ال  الرجل  فيشرتي جّبة 

  اإلمام الباقر فقال: نعم، ليس عليكم املسألة، إّن    ؟يدري أذكّية هي أم غري ذكّية، أيصّل فيها 

 .(2)كان يقول: إّن اخلوارج ضّيقوا عىل أنفسهم بجهالتهم، إّن الدين أوسع من ذلك

الكاظم عن    [ 3996  ]احلديث:  اإلمام  ألبسه وسئل  فيه  أُ الفرو واخلف،  وال  صّل 

 .(3): ال بأس بهفقال ، أعلم أّنه ذّكي

عن    [ 3997  ]احلديث:  الكاظم  اإلمام  طريسئل  كّمه  ويف  صىّل  فقال: رجل  إن    ، 

 .(4)خاف الذهاب عليه فال بأس

الرجل يصّل ومعه دّبة من جلد احلامر  سئل اإلمام الكاظم عن    [ 3998  ]احلديث: 

ف عليها ذهاهبا، فال بأس أن يصّل  ال يصلح أن يصّل وهي معه، إالّ أن يتخوّ   ، فقال: أو بغل 

إن كان    ، فقال:ه اخلرز واللؤلؤفييف  ل عن الرجل هل يصلح أن يصّل وئوس   ..وهي معه 

 .(5)يمنعه من قراءته فال، وإن كان ال يمنعه فال بأس

اخلالخل، هل يصلح للنساء والصبيان  سئل اإلمام الكاظم عن   [ 3999  ]احلديث: 

 . (6)فقال: إذا كانت صاّمء فال بأس، وإن كان هلا صوت فال ؟لبسها 

: ال بأس  ، فقالثوب حشوه قّز يصىّل فيهسئل اإلمام الكاظم عن    [ 4000  ]احلديث: 

 .به
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 الرضا: اإلمام  ما ورد عن  

 .(1) أفضل موضع القدمني للصالة النعالنقال اإلمام الرضا:   [ 4001  ]احلديث: 

: ال بأس  ، فقالالصالة يف ثوب حشوه قزّ سئل اإلمام الرضا عن    [ 4002  ]احلديث: 

 .(2)بالصالة فيه

فقال: كان أيب يتوّسد    ؟ عن الريش، أذّكي هو  الرضا سئل اإلمام    [ 4003  ]احلديث: 

 .(3) الريش
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 هذا الكتاب 

الصالة ورشوطها وأركاهنا  آالف حديث حول  أربعة  جيمع هذا الكتاب  

 سبيل احلتم واللزوم، وما أمر به عىل سبيل التطوع وسننها وما فرض منها عىل  

 . والنافلة 

وهو بذلك يشمل كل األحاديث التي وردت يف الصالة يف املصادر السنية  

والشيعية، أو أغلبها، ومل نستثن من القبول بعد العرض عىل القرآن الكريم إال  

بعض؛  القليل جدا، بناء عىل أن مجيع تلك األحاديث، وإن اختلف بعضها مع  

اختالف   عىل  ال  احلرج،  ورفع  التنوع  عىل  يدل  صوري  االختالف  ذلك  فإن 

 التعارض والتضاد. 

عىل   بناء  أحكامها  أو  األحاديث  بعض  إللغاء  مسوغا  نر  مل  ولذلك 

تعارضها مع غريها، وإنام اعتربنا اجلميع مقصودا لذاته، ألن الصالة ورشوطها  

بل هي عىل صيغ متعددةةليست عىل صيغة واحد ، يمكن اختيار أي صيغة  ، 

اختيار   بسبب  قد يعرض  الذي  امللل  بذلك  لينفى  بينها مجيعا،  التنقل  أو  منها، 

 صورة واحدة، أو احلرج الذي قد يعرض ملن يلتزم صورة معينة مشددة. 
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