
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  والعشرونالسابع اجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  عظمىآية اهللا ال

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  احلادي عشراجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  سيحارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرن: العنوان

  



٥

  

  

  

  الصالةكتاب 

  احلادي عشراجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  



٧

 إشكالاجلمعة، كما ال ة بعد صالة  عدم حرمة السفر يف يوم اجلمع يفإشكالال : )٢٦ ـمسألة (

وجبت وجوباً ختيرياً، وكذلك  أو ،أصالًيف عدم حرمته ملن جتب عليه اجلمعة وجوباً عينياً، سواء مل جتب 

 واملأموم مامسافر اإل أو ،أخرىمجعة  إىل  سافر ـ عند وجوا عينياً ـإذا يف عدم حرمته إشكالال 

  اجلمعةإقامة سافر ورجع قبل إذا يف عدم حرمة السفر إشكالال حيث يقيموا يف مكان آخر، وكذلك 

  . عدم احلرمة بعد عدم الدليل عليهاصالة كل ذلك أل،هاأدرك بأن

بعد الزوال قبل صالة اجلمعة، فاملشهور احلرمة،  أو ،أما سفره قبل الزول حيث مل جتب اجلمعة بعد

 السفر وحنوه قبل أدائها لتعني اجلمعة عليه بال  زالت الشمس مل جيزإذا :بل يف اجلواهر مازجاً مع املنت

 مجاع بل حكى اإل ـ:قال أن ىلـ إ من الكراهة يما حيكى من القطب الراوند إالّ جده فيهأخالف 

  .)١(عليه غري واحد، بل ميكن حتصيله

  .اً مصرحاً به يف التذكرة واملنتهى وغريمها وهو احلجة يف املقامإمجاع :ويف املستند

  :أمورباحلرمة دلوا على است: أقول

  . املذكورمجاعاإل: ولاأل

  وما دل على حرمة البيع وقت النداء،،)٢(﴾ذَروا الْبيعِذكِْر اللَِّه و إىل فَاسعوا﴿: قوله تعاىل: الثاين

   من البيع وغريه ـ ومنه يكل ما ناىف السع أن يفهم منهاإذ 

                                                

.٢٨٢ ص١١ ج:اجلواهر )١(

  .٩ اآلية: سورة اجلمعة )٢(



٨

  .السفر املفوت هلا ـ حرام

  .ء ينهى عن ضدهيالش باألمرن إ :الثالث

  كان السفر جائزاً جازإذااجلمعة من فرسخني فما دون، ف إىل ما دل على وجوب القصد: الرابع

  . فال جيب عليه قصدها،فوق الفرسخني إىل يذهبأن 

ردت الشخوص يف يوم عيد أ إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب صحيحة: اخلامس

ة حرمته بعد الزوال يوم يوأولبدعوى . )١( البلد فال خترج حىت تشهد ذلك العيدنت يفأوانفجر الصبح و

  .عد الفجر يف العيدباجلمعة منها 

 الذي رواه الشهيد الثاين يف رسالة )صلى اهللا عليه وآله (يمجلة من الروايات، كالنبو: السادس

ال يصاحب يف سفره وال  أن ه ملكاهمن سافر يوم اجلمعة دعا علي: )صلى اهللا عليه وآله (اجلمعة، قال

  .)٢(يقضى له حاجة

 يف صالًاف إالّ ،وال تسافر يف يوم مجعة حىت تشهد الصالة:  يف ج البالغة)عليه السالم (وعن علي

  .)٣(يف أمر تعذر به أو سبيل اهللا

ال  أن صالةما يؤمن من سافر يوم اجلمعة قبل ال:  قال)عليه السالم (وما رواه املصباح، عن الرضا

  .)٤( وال يرزقه من فضله، وال خيلفه يف أهله،حيفظه اهللا تعاىل يف سفره

                                                

.٩ ح يف صالة العيدين٢٦الباب  ٢٨٦ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٥٧ ح٢١٤ ص٨٦ ج:البحار )٢(

.دلسألنا.  ط٥٥٧ ص:ج البالغة )٣(

. السفرة يف أدعي١٨٤ ص:مصباح الكفعمي )٤(



٩

 س، فعن الفقيه، عن عليي عن شرب الدواء املضعف يوم اخلميفحوى ما دل على النه: السابع

  فلم؟)عليه السالم ( املؤمننيأمرييا : ، فقيلال يشرب أحدكم الدواء يوم اخلميس:  قال)عليه السالم(

  .)١( اجلمعةإتيانلئال يضعف عن : قال

يشرب  أن ىنه إ :)عليه السالم (، عن علي)عليه السالم ( عن الصادق،ويف رواية اجلعفريات

  .)٢(يضعف عن اجلمعة أن الدواء يوم اخلميس خمافة

  . حمتمل االستنادمجاعاإل أن :ولويرد على األ

ه ألنمفوت للجمعة الواجبة، والسفر ليس كذلك، ه ألنحرمة البيع وقت النداء  أن :وعلى الثاين

  . كالسفر يف شهر رمضان الذي يقلب حكم وجوب الصيام،يقلب احلكم

  .ينهى عن ضده ء الي بالشاألمر أن ما حقق يف حمله من: وعلى الثالث

 ،هليإ املعيار املرتل ال املكان الذي ذهب ألنفوق الفرسخني،  إىل ال ينفع الذهاب أنه :وعلى الرابع

  .كما تقدم يف بعض املسائل السابقة

 اجلمعة له فال قطع باملناط فكيف يبعد متاميته يف العيد ال دليل على تساونه إ :وعلى اخلامس

  .ويةولباأل

  .الروايات بني ضعيفة السند وضعيفة الداللةن إ :وعلى السادس

    فكيف بنظريه الذي، احلكم غري ثابت يف مورد الرواية بأن:وعلى السابع

                                                

.٤٤ ح يف وجوب اجلمعة وفضلها٥٧الباب  ٢٧٤ ص١ ج:الفقيه )١(

.٤٤ ص:اجلعفريات )٢(



١٠

  الشيعة البابأحاديث يف جامع ين السيد الربوجردو عندلةهو ما حنن فيه، وكأنه لعدم استقامة األ

 احلاضر وجتب عليه :يف املقام موضوعان إذ نه هو مقتضى القاعدة،إ السفر يوم اجلمعة، فهه يكربأن

يدخل نفسه يف  أن لهيدخل نفسه يف أيهما شاء، كما  أن  واملسافر وال جتب عليه اجلمعة، فله،اجلمعة

  . والقصرفطارأيهما يف حكم الصيام والتمام، واإل

 الدالة على سقوط اجلمعة عن املسافر قاصرة عن خباراأل أن وال وجه ملا ذكره الفقيه اهلمداين من

نه ال وجه إ ف.)١(خلإ ،ا منصرفة عن مثلهإداء اجلمعة فأتنجز يف حقه التكليف ب أن مشول من سافر بعد

  .الصيام والتمام إىل  بالنسبةفطار القصر واإلأخبارك إالّ  سقوطها عن املسافرأخبار، وهل افنصرالل

 ال ميكن الفتوى باجلواز، فاالحتياط صحاب الرواية واشتهر ذلك بني األينعم حيث ورد بالنه

  .الزم املراعاة

  :وهنا فروع

قره أجلمعة كما عن الروض ووقت فوت ا إىل احلرمة أن لو قلنا حبرمة السفر، فالظاهر: ولاأل

 ،احتماالن ،رجع منه ال يدرك اجلمعةن إ املكان الذي أو بعد صالة اجلمعة إىل املستند، وهل املراد به

 السفر ئال يكلف بالرجوع حينئذ فال وجه حلرمة السفر، وحينئذ يبتدنه إ ،أقرب الثاينكان وإن 

  .صحاباأل إىل املدارك نسبتهوت، كما عن ف من موضع حتقق الفطاراملوجب للقصر واإل

  كان  إذا، وكذلك إشكال كان السفر واجباً مل يكن حراماً بال إذا: الثاين

                                                

.٢٠ س٤٥٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



١١

 أدلة دليل ذلك الواجب وإطالق إىل ضافة عليه، ويدل عليه باإلمكرهاً أو ليهإالسفر مضطراً 

 أو همأون وجوبه يك أن كراه ما تقدم عن ج البالغة، لكن الالزم يف السفر الواجباالضطرار واإل

  . املتزامحةحكامالقاعدة يف كل األ هي  كما،مساوياً للجمعة

 وذلك ،دراك اجلمعةإ الدليل هو عدم ألنعم من املسافة الشرعية، أاملراد بالسفر احلرام : الثالث

 يكون السفر جواً أن ثالثة فراسخ مما أوجب تفويته اجلمعة فعل حراماً، وال فرق بني إىل عم، فلو سافرأ

  .منا هو مع تعني اجلمعة، ال على القول بوجوا ختيرياًإما تقدم من حرمة السفر ن إ براً، مث أو حبراًأو 

  



١٢

وقد عرب عنه مجاعة ،  الثالث يوم اجلمعة بدعة وحرام، كما هو املشهورذاناأل: )٢٧مسألة ـ (

 ثان أذانلوا بكراهته، واملراد به صباح واخلالف واملعترب فقاعن املبسوط واإل  ملاخالفاً. الثاين ذانباأل

 إقامة وأذانباعتبار  أو ، اجلمعة املشروعنيأذان الصبح وأذان باعتبار  ثالثاًيمنا مسإلصالة اجلمعة، و

 يقال للصالة  بأن، الصالةأذانعالم و اإلأذانباعتبار  أو  غري نادر،قامة على اإلذان األإطالق و،اجلمعة

بدعه عثمان أ ذان، وهذا األالثاينب أو  سواء من عرب بالثالث،ء واحديان، وعلى كل فاملراد به شأذان

بن ميمون، عن  عبد اهللا روى ، فقدالثاين إىل ورمبا نسبول األ إىل وتبعه عليه معاوية، ولذا رمبا نسب

اجلمعة قعد على  إىل  خرجإذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم (كان رسول اهللا:  قال)عليه السالم (الباقر

  .)١(نرب حىت يفرغ املؤذنونامل

 بعد مام خيرج اإلإقامة وأذان: )عليه السالم (سألته عن اجلمعة؟ فقال: وروى حممد بن مسلم، قال

  .)٢( فيصعد على املنربذاناأل

بعده عند  أو  املنربمامما قبل صعود اإلإ املشروع يوم اجلمعة ذاناأل:  كشف اللثاميقال يف حمك

  .هىنتا ،)٣(مكروه أو ينهما بدعةجلوسه عليه، فاجلمع ب

عليه  (، عن أبيه)عليه السالم ( الثالث ما رواه حفص بن غياث، عن جعفرذانويدل على حرمة األ

  . )٤( الثالث يوم اجلمعة بدعةذاناأل: قال أنه )السالم

                                                

.٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٨الباب  ٤٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ حآداا و صالة اجلمعةوابأب من ٢٥الباب  ٣٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣٢ س٢٥٥ ص١ ج:كشف اللثام )٣(

.١ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٤٩الباب  ٨١ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١٣

 ة وكل ضالل،كل بدعة ضاللةفإن أال  ويدل على حرمة البدعة ما يف صحيحة الفضالء،: أقول

  . )١(النار إىل يلهاسب

اخلرب جمبور ن إ :، لكن فيهصل ومتسكوا باأل،أما الذين قالوا بالكراهة فاستضعفوا خرب حفص

الذين قالوا بكراهته يف مكان قالوا حبرمته يف مكان آخر، ومن شاء االطالع على  أن بالشهرة احملققة حىت

  .ر وغريه من املفصالتاجلواه إىل  وغريها يف هذه املسألة فلريجعقواليل األصتفا

  

                                                

.١ ح نافلة شهر رمضانأبواب من ١٠ الباب ١٩١ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٤

ة يف اجلمعة، بل يف مع يف يوم اجلذان يف حرمة البيع عند األشكال ال ينبغى اإل:)٢٨مسألة ـ (

 للصالة من يوم اجلمعة ي نودإذا:  عليه، ويدل عليه قوله تعاىلمجاعاملستند وعن التذكرة وغريمها اإل

  .)١(ذكر اهللا وذروا البيع إىل فاسعوا

 كان بأمر النيب أنه ، وظاهره)٢( أذن اجلمعة نادى مناد حرم البيعإذااملدينة بكان : ومرسلة النهاية

ليس وجهاً آخر لقوله  أنه  مبعىن، استقاليليمولو أنه اآلية يف األمر، وظاهره )صلى اهللا عليه وآله(

ذكر اهللا إىل اسعوامن قبيل يع البيع ليس حراماً حينئذ، بل هو نفس التكليف بالس بأن حىت يقال 

عم  وال األ،كل صالة يؤتى ا يف يوم اجلمعة خاص بصالة اجلمعة، ال أنه الظاهر أن اسع وال تترك، كما

  :من الظهر واجلمعة، وعلى ذلك يترتب فروع

طراف املسجد أمن يف  إىل ال اختصاص بوقت النداء، وذكره من باب الغلبة بالنسبةنه إ :ولاأل

من  إىل الصبح بالنسبةأول كان ذلك  وإن  أوجب تفويت اجلمعة،إذايع حرام ال فاالشتغال بالبإوحنوه، و

  .بعد فرسخني وحنوه

  .مل يناد وإن ، بل احملرم البيع املفوتي نودإذاال اختصاص مبا نه إ :الثاين

   باع يف إذاالبيع غري املفوت ولو عند النداء ال حيرم، كما ن إ :الثالث

                                                

.٩ اآلية: سورة اجلمعة )١(

.٢٧ س٤٢١ ص١ ج:كما يف املستند )٢(



١٥

  .معة اجلإقامةيف حمل  أو يطريق السع

اختصاص للحكم بالبيع، بل كل املعامالت ومقدماا املفوتة حاهلا حال البيع، بل ال نه إ :الرابع

  . كالنكاح والطالق وحنومها أيضاًغري املعامالت

ال حرمة يف تفويت  إذ ، كان البائع ممن ال جتب عليه اجلمعة عيناًإذاال حيرم البيع نه إ :اخلامس

 قيل ،مثه معاونة على اإلألن،  أيضاًخرخر حالال، فهل حيرم لآلحراماً ولآل حدمهااجلمعة، ولو كان أل

  . ـ كما قيل ـ احلرمةشهرلصدق التعاون عرفاً، ولذا كان األول نعم، وقيل ال، وال يبعد األ

  .معاملة ثانية إىل لو باع حىت فاتت اجلمعة سقطت احلرمة بعد ذلك بالنسبةنه إ :السادس

 إذ االرتياب فيه، يال ينبغ:  فعله عند النداء، ويف مصباح الفقيهإذاع وغريه ال يفسد البي: السابع

 غري مقتضية للفساد ياحلرمة، وه أي يرادة احلكم التكليفإ إالّ  ليساآلية بترك البيع يف األمراملتبادر من 

 ليس يف ،الفساد ي يف املعاملة يقتضي النهألن: )٢(، فما عن الشيخ والكاتب ويف املستند)١(يف املعامالت

  .صولاأل إىل  وتفصيل الكالم موكول،حمله

  . الدليلطالقبعضها إل أو فرق يف حرمة البيع بني املفوت لكل الصالة ال: الثامن

                                                

.٨ س٤٥٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.٣٢ س٤٢١ ص١ ج:املستند )٢(



١٦

  أتى ما بعد الظهر كان البيع املفوت هلماإذاالظاهر وجوب حضور اخلطبتني ن إ حيث: التاسع

  . حراماً أيضاًحدمهاألأو 

 اآلية ظاهر ، أم ال، خيطب قبل الظهر، فهل جيب احلضور وحيرم البيعماماإل كان إذا: العاشر

 عدم الوجوب، وعدم ، كان خيطب قبل الظهر)صلى اهللا عليه وآله (الرسول أن بضميمة ما تقدم من

  . خطبإذاتقول أن  فلو كان البيع حراماً عند اخلطبة كان الالزم ي نودإذا :ه قالتألنحرمة البيع، 

  .هم واملهم املعروفة سقطت احلرمة لقاعدة األ،همأ كانت املعاملة إذا: عشر ياحلاد

 ملا ذكرناه يف بعض مباحث الكتاب من لزوم الفحص ص شك يف النداء لزم الفحإذا: الثاين عشر

  . واهللا العامل،ما خرج بالدليل وليس املقام منه إالّ يف الشبهات املوضوعية

  



١٧

الضرورة الصالة  أو ت التقيةأجلأ إذا اجلمعة ممن يصح االقتداء، فمإما مل يكن إذا: )٢٩مسألة ـ (

 مام سلم اإلإذامتصلتني  بركعتني معه صورة ويأيت أو بعده أو  لنفسه قبلهييصل أن ساننإلمعه ختري ا

مل ميكن  وإن اً،أربع بصالة نفسه  معهم نافلة مث يأيتي يصل: بعض الرواياتاً، ويفأربعفيكون قد صلى 

  .ى صلى معهم وكفكل ذلك

  :أربعفهنا فروع 

  .الصالة معه إىل ضافةبعده، باإل أو  قبلهييصل أن :ولاأل

  . التقيةدلةفأل: الثاينأما 

، ويدل عليه بعض أخري وهو يتحقق بالتقدمي وبالت، باملكلف به القدرةتيانفلوجوب اإل: ولوأما األ

  املؤمننيأمريناساً رووا عن أن إ :)سالمعليه ال (جعفر أليب قلت: الروايات، ففي صحيحة زرارة قال

 أمرين إ يا زرارة:  ركعات بعد اجلمعة مل يفصل بينهن بتسليم؟ فقالأربعصلى  أنه )عليه السالم(

 أربعفصلى  )عليه السالم ( املؤمننيأمريصلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام  )عليه السالم (املؤمنني

مل تفصل  ركعات أربعبا حسن صليت أ يا :جنبه إىل له رجلبينهن بتسليم، فقال ركعات مل يفصل 

  .)١( ما عقل ما قال لهاهللا  ركعات مشبهات وسكت، فوأربعا إ: )عليه السالم (بينهن؟ فقال

:  كيف تصنع يوم اجلمعة؟ قال:)عليه السالم (جعفر أليب قلت: ، قاليبكر احلضرم أيب وعن

   يأصلخرج فأ مث  يف مرتيليأصل: ؟ قلت أنتكيف تصنع

                                                

.٤ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٩الباب  ٤٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٨

  .)١(ناأصنع أكذلك : معهم، قال

ئمة اجلور وال يعتد ا أ كان يشهد اجلمعة مع )عليه السالم (علي بن احلسنين إ :)٢(وعن الدعائم

  . الظهر لنفسهيويصل

 )عليه السالم (اهللا عبد بوأ قال ، حديث محراني ركعتني، ففإضافة معه صورة بييصل أن :الثاين

 وال تقومن من مقعدك حىت ،جلمعة يف وقت فصلوا معهما صلوا إذا: )ليه السالمع (ييف كتاب عل

  .)٣(نعم: قتد به؟ فقالأ مل ياً لنفسأربعكون قد صليت أ ف:قلت. خرتنيأ ركعتني يتصل

  .تني لنفسهخري معهم األييقدم الركعتني فيصل أن املقصود صالته لنفسه جازن إ وحيث

   : مرسلة الفقيهي مث يصلى لنفسه، فف، معهم نافلةييصل أن :الثالث

تني وجعلهما خري معه صلى الركعتني األيجل من يصلأخاف على نفسه من ن إ أنه يوقد رو

  .)٤(تطوعاً

كان يف  وإن تني نافلة،خريتني فريضة، واألولكان يف صالة الظهر جعل األن إ يوقد رو :قال

  .)٥(ةتني فريضخريتني نافلة واألولصالة العصر جعل األ

                                                

.٣ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٩الباب  ٤٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

. يف ذكر صالة اجلمعة١٨٢ ص١ ج:دعائم اإلسالم )٢(

.١ حة وآداا صالة اجلمعأبواب من ٢٩الباب  ٤٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٩١ ح يف اجلماعة وفضلها٥٦الباب  ٢٥٩ ص١ ج:الفقيه )٤(

.٩٢ ح يف اجلماعة وفضلها٥٦الباب  ٢٦٠ ص١ ج:الفقيه )٥(



١٩

عمومات التقية  إىل ضافة مل يتمكن غريها، ويدل عليه باإلإذا معهم تقية، وكفى ييصل أن :الرابع

من صلى معهم : قال أنه )عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن، مثل ما رواه محاد،مجلة من الروايات يف املقام

  . )١(وليف الصف األ )صلى اهللا عليه وآله (كان كمن صلى خلف رسول اهللاول يف الصف األ

  .)٢()عليه السالم ( عنهوقريب منه رواية احلليب

: ؟ قلت معهم يف املسجديتصلأسحاق إيا : )عليه السالم (عبد اهللا أبو سحاق، قال يلإورواية 

كالشاهر سيفه يف سبيل اهللا ول  معهم يف الصف األياملصلفإن صل معهم، : )عليه السالم (قال. نعم

   .)٣(تعاىل

  .غريها من الروايات إىل

  

                                                

.٣٦ ح يف اجلماعة وفضلها٥٦الباب  ٢٥٠ ص١ ج:الفقيه )١(

.٤ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٥الباب  ٣٨١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح صالة اجلمعةأبواب من ٥اب الب ٣٨٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٢٠

  :للجمعة آداب كثرية نذكر مجلة منها: )٣٠مسألة ـ (

عليه (جعفر  أبو كان: املسجد الذي تصلى فيه اجلمعة، ففي خرب جابر قال إىل املباكرة: ولاأل

 كان شهر رمضان يكون قبل إذااملسجد يوم اجلمعة حني تكون الشمس قدر رمح، ف إىل يبكر) السالم

 كفضل رمضان على سائر جلمع شهر رمضان على مجع سائر الشهور فضالًن إ :قول وكان ي،ذلك

  .)١(الشهور

 كان يوم اجلمعة نزل املالئكة إذا:  قال)عليه السالم (جعفر أيب وخرب حممد بن مسلم، عن

 من نور يبواب املساجد على كراسأ فيجلسون على ،قالم من ذهبأاملقربون معهم قراطيس من فضة و

 طووا صحفهم وال يهبطون مام اإل خرجإذا، فماموالثاين حىت خيرج اإلول ن الناس على منازهلم األفيكتبو

  .)٢( املالئكة املقربنييوم اجلمعة يعين الّإ يامء من األييف ش

 يملن كان له شغل أهم كطلب العلم وطلب املعاش الضرور إالّ  وغريهماموهذا االستحباب لإل

 اجلمعة أم ييصل أن هذا االستحباب أعم من أن ، والظاهردلةه اجلمع بني األ ملا يقتضي،وما أشبه ذلك

  . الدليلطالق إل،صلى اجلمعة أم الت أن  ومن،ال

  :أمورالتنظيف ب: الثاين

اشتهاره بني  إىل ضافة كان حيلق يف كل يوم مجعة، هذا باإلي فقد رو،حلق الرأس: )ولاأل(

  ا استحباب حلق الرأس أم: ، فما عن املدارك حيث قالصحاباأل

                                                

.٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٧الباب  ٤٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ حاجلمعة وآدااصالة  أبواب من ٢٧الباب  ٤٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٢١

ولعل فتوى املصنف : نقله عنه قائال أن  وسكت عليه مصباح الفقيه بعد،)١(قف فيه على أثرأفلم 

كأنه . هىنتا ،)٢( كاف يف االلتزام به،وغريه باستحباب حلق الرأس، وكونه من الزينة احملبوبة يوم اجلمعة

  .لعدم ظفرمها ذه الرواية اليت ذكرناها

 كان بعضهم )عليهم السالم (األئمة و)صلى اهللا عليه وآله (الرسول أن هر من الرواياتالظان إ مث

 مما ال ميكن ،أخرى حيلقه تارة ويدعه )عليهم السالم (يدع شعر رأسه وبعضهم حيلقه، وكذلك بعضهم

غري   أوحيمل كل على اقتضاء زمانه أو ،خر، ولعلهما مستحبان متزامحان على اآلأحدمهااجلزم بأفضلية 

  . وغريه مجلة من روايات الطرفني فراجع كتبهم وكلمام)رمحه اهللا (ل، وقد ذكر السىمذلك من احملا

عليه  ( عبد اهللا أيب صحيحة حفص بن البختري، عني وأخذ الشارب، ففظفارتقليم األ: )الثاين(

  .)٣(اجلمعة أمان من اجلذام إىل  من اجلمعةظفارخذ الشارب واألأ:  قال)السالم

 يوم ي وغسل الرأس باخلطمظفارأخذ الشارب واأل: )عليه السالم ( له عنه أخرىويف رواية 

  .)٤( الفقر ويزيد يف الرزقياجلمعة ينف

  من أخذ من شاربه :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببن سنان، عن عبد اهللا وعن

                                                

.١٢ س١٩٥ ص:املدارك )١(

.٢٢ س٤٦٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٢(

.٤ حجلمعة ويومها يف العمل يف ليلة ا٢٤الباب  ٢٣٦ ص٣ ج:التهذيب )٣(

.٤ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٧الباب  ٤١٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



٢٢

  .)١(ة يوم اجلمعة كان كمن عتق نسميه وغسل رأسه باخلطمأظفاروقلم 

ء يمل يكن فيها شفإن ك يف كل مجعة، أظفارخذ من شاربك و :بن سنان عبد اهللا ويف رواية

  .)٢( ال يصيبك جنون وال جذام وال برص،فحكها

يزال  ال: ه يف كل مجعة؟ قالأظفارثواب من أخذ من شاربه وقلم  ما:  قال،بصري أيب ويف رواية

  .)٣(خرىاجلمعة األ إىل يتطهر

  .)٤( يستتر بهأًالشيطان يتخذه خمبفإن ال يطولن أحدكم شاربه، :  السكوينويف رواية

ه وشاربه كل مجعة، وقال حني يأخذ بسم اهللا أظفارمن أخذ من : الرحيم القصري ويف رواية عبد

 ،كتب ا عتق نسمة إالّ تسقط منه قالمة وال جزارةمل  )صلى اهللا عليه وآله (وباهللا وعلى سنة رسول اهللا

  .)٥(ضه الذي ميوت فيهمر الإال ميرض و

يف علمك أال أ : ـكهمس ـ بعد ذكر زيادة الرزق باجللوس بعد صالة الفجر أيب ويف رواية

  .)٦(ك يف كل مجعةأظفارخذ من شاربك و:  بلى، قال: قلت:نفع من ذلك؟ قالأالرزق ما هو 

                                                

.٥ ح يف العمل يف ليلة اجلمعة ويومها٢٤الباب  ٢٣٦ ص٣ ج:التهذيب )١(

.١١ صالة اجلمعة وآداا حأبوابمن يف  ٣٣الباب  ٤٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٣ حصالة اجلمعة وآداا أبواب من ٣٣الباب  ٥٠ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١١ ححية والشاربل باب ال٤٨٧ ص٦ ج:الكايف )٤(

.٩ ح يف العمل يف ليلة اجلمعة ويومها٢٤الباب  ٢٣٧ ص٣ ج:التهذيب )٥(

.١٦ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٣٣الباب  ٥٠ ص٥ ج:الوسائل )٦(



٢٣

مل حتتج فحكها  وإن  والربص والعمى يوم اجلمعة يؤمن من اجلذامظفارتقليم األ: أخرىويف رواية 

  .)١(حكاً

  . روايات متعددة ليس هنا حمل ذكرهاظفارويف تقليم األ

ما كله مما يأخذه املقص إجله مسى بالشارب، وأ ومن ،ما الزائد على الشفةإمث املراد بقصر الشارب 

ا مل يزامحه يكون االستحباب فيم أن كما يظهر من بعض الروايات استحباب ذلك، لكن ال يبعد

ة الناس اداب العامة، فمن املستحب مدار ال يكون سبباً للشهرة لكونه خالف اآل بأنهمأاستحباب آخر 

  :  قوله)عليه السالم ( املؤمننيأمريا نالمو إىل واملعاشرة حسب آداب أهل البلد، ففي الشعر املنسوب

   كنت يف بلدةإذا بين

  ربااأفعاشر بآداب 

  .ذلك حمل آخرولتفصيل الكالم يف 

  .كما تقدم يف بعض الروايات السابقة ،يباخلطمغسل الرأس واللحية : )الثالث(

 يوم اجلمعة يدر يغسل الرأس باخلطم: قالنه  إ)عليه السالم (احلسن أيب ، عنيويف رواية النرس

  . )٢(الفقر وحيسن الشعر والبشرة وهو أمان من الصداعيصرف الرزق و

   النساء وغسل إتيان ،السنن يوم اجلمعة وهي سبعةوعليكم ب: يويف الرضو

                                                

.١ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٣٣الباب  ٤٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٦الباب  ٤١٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٢٤

ظافري وتغيري الثياب ومس الطيب، فمن أتى  وأخذ الشارب وتقليم األيالرأس واللحية باخلطم

  .غريها من الروايات إىل .)١(بواحدة منهن من هذه السنن نابت عنهن وهي الغسل

 يوم اجلمعة، نعم ورد يف الروايات أما غسل الرأس بالسدر فلم أظفر برواية تدل على استحبابه

 فراجع ،توهم ذلك وإن  استحبابه يوم اجلمعة،مستفيضة استحبابه يف نفسه، وليس ظاهر كالم املستند

كالمه، وما تعارف عند املتدينني من مجعهما وغسل الرأس ما يوم اجلمعة ال دليل فيه على استحباب 

  .السدر إىل خاص بالنسبة

 )عليه السالم ( عبد اهللامسعت أبا:  قالزوعن اخلزاما تقدم يف بعض الروايات، التطيب ك: )الرابع(

ء من يه ومس شأظفاريف كل مجعة أخذ شاربه و  ـ خ ل،مسلمـ  حق على كل حمتلم: يقول

 كان يوم اجلمعة ومل يكن عنده طيب دعا ببعض مخر إذا )صلى اهللا عليه وآله (الطيب، وكان رسول اهللا

  .غري ذلك إىل ،)٢(باملاء مث وضعها على وجههنسائه فبلها 

 ولغريه من ما دل على استحباب تغيري الثوب يف ييف الرضوتغيري الثياب كما ذكر : )اخلامس(

نظف ثيابه ويتطيب بأطيب أمث يلبس :  ملرسلة املصباح،نظف الثيابأيكون  أن فضلكل عيد، واأل

  .)٣(طيبه

                                                

.٣٤ س١١ ص:فقه الرضا )١(

.١٠ ح باب الطيب٥١١ ص٦ ج:الكايف )٢(

. يف صالة احلاجة يوم اجلمعة٣٠٣ ص:مصباح املتهجد )٣(



٢٥

من قلم :  قال)صلى اهللا عليه وآله (النيب إىل ، بسندهارخبالسواك، فعن جامع األ: )السادس(

اجلمعة شيعه  إىل روحيفرغ على رأسه من املاء حني أخذ من شاربه، واستاك وأظافريه يوم اجلمعة، وأ

  .)١(سبعون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشفعون له

  .غسل اجلمعة كما تقدم يف كتاب الطهارة: )السابع(

عليه  ( عبد اهللامسعت أبا:  قال، عن حذيفة بن منصور النورة، فقد روى الكايفاستعمال: )الثامن(

  .)٢(ليتني يف كل مجعة العانة وما حتت األي يطل)صلى اهللا عليه وآله (كان رسول اهللا:  يقول)السالم

صلى اهللا  ( قال رسول اهللا:وال يقاوم هذه الرواية، ما رواه اخلصال عن عكرمة، عن ابن عباس قال

ه سنده ألن.  احلديث)٣(اءربع النورة يوم اجلمعة ويوم األ،مخس خصال تورث الربص: )عليه وآله

  . ولذا محل املستند روايات املنع على التقية،جمعول أنه عامي، وظاهر بعض الروايات

النورة يوم اجلمعة  أن  يزعم بعض الناس:، قيل له)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنفعن الكايف

ويؤيده ما رواه الفقيه، . )٤(طهر من النورة يوم اجلمعةأطهور  أي ،ليس حيث ذهبت: وهة؟ قالمكر

   املؤمننيأمريقال : )عليه السالم (قال الصادق

                                                

.١٤٢ ص:خبارجامع األ )١(

.١٤ ح باب النورة٥٠٧ ص٦ ج:الكايف )٢(

.٩ ح باب اخلمسة٢٧٠ص ١ ج:اخلصال )٣(

.١٠ ح باب النورة٥٠٦ ص٦ ج:الكايف )٤(



٢٦

 وجيوز النورة ،نه يوم حنس مستمرإ ف،اءربعيتوقى النورة يوم األ أن ينبغي للرجل: )عليه السالم (

  .)١(ياميف سائر األ

 الشيعة، كما يظهر من عنوانه أحاديث يف جامع يال وجه لتوقف السيد الربوجرده  أنومنه يعلم

  .للباب

 كان )عليه السالم (علياًن إ :بسنده )٢(كنس البيت ونضحه باملاء، فعن كتاب الغارات: )التاسع(

  .قيامةيوم ال يل  تشهدان: فيه ركعتني مث يقولييكنس بيت املال كل يوم مجعة مث ينضحه باملاء مث يصل

  .يستفاد من هذا احلديث استحباب عموم الكنس يوم اجلمعة ملناسبة احلكم واملوضوع أن وال يبعد

 : والتهذيب ـ قال)٣( ـ يف ما رواه الفقيه)عليه السالم ( مطلق التزيني، فعن الصادق:)العاشر(

 وليكن ، للجمعةأنظف ثيابه وليتهيأح حليته ويلبس حدكم يوم اجلمعة ويغتسل ويتطيب ويسرأيتزين 

اهللا جل ذكره فإن  وليفعل اخلري ما استطاع، ، وليحسن عبادة ربه،عليه يف ذلك اليوم السكينة والوقار

  .، ويدخل يف الزينة أخذ زائد شعر اللحية)٤(يطلع على األرض ليضاعف احلسنات

   فيما رواه)عليه السالم (واالكتحال، فعن زين العابدين: ) عشرياحلاد(

                                                

.٤٢ ح يف غسل اجلمعة وآداب احلمام٢٢الباب  ٦٨ ص١ ج:الفقيه )١(

. ط األضواء٣١ ص:كتاب الغارات )٢(

.٢٠ ح يف غسل اجلمعة وآداا٢٢الباب  ٦٤ ص١ ج:الفقيه )٣(

.٣٢ حيومها العمل يف ليلة اجلمعة و١الباب  ١٠ ص٣ ج:التهذيب )٤(



٢٧

 ، وليدع ما بلغ ما استطاع،ىل كحلإغسل و إىل يتزين كل منكم يوم العيد: باب، قال لب الل

  .)١(رذلكم عمالأحسن هيئة وأحدكم أوال يكونن 

وشم الطيب والبس صاحل «: شم الطيب، ففي رواية زرارة يف آداب يوم اجلمعة: ) عشرالثاين(

  .)٢(»ثيابك

اهللا ن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله (هيد، عن النيبالتعمم للرجال، ففي رواية الش: )الثالث عشر(

  .)٣( العمائم يوم اجلمعةأصحابومالئكته يصلون على 

اجلمعة للتنظيف : )عليه السالم (عمري، قال أيب مطلق التنظيف، فعن رواية ابن: )الرابع عشر(

  . )٤(والتطيب

مثل احللق وقص الشارب، وحنوها الّ  إ االشتراك،دلةاملرأة تشترك يف كل املذكورات أل أن والظاهر

  .حكماً أو مما خرجت منه موضوعاً

سألته عن النساء هل عليهن من التطيب :  قال)عليه السالم (أخيهويف رواية علي بن جعفر، عن 

  .)٥(نعم :والتزين يف اجلمعة والعيدين ما على الرجل؟ قال

  . ذلك على هذه الرواية عن يلكن ال خترج متعطرة حلكومة ما دل على النه: أقول

                                                

.٤ ح صالة العيدينأبواب من ٣٠الباب  ٤٣٣ ص١ ج:كما يف مستدرك الوسائل )١(

.٣ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٤٧الباب  ٧٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥٧ ح٢١٢ ص٨٦ ج:البحار )٣(

.١٨ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٤٠الباب  ٦٦ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.١٠٠ ص:سنادقرب اإل )٥(



٢٨

 أيب ، عنمحزة الثمايل أبو مكان صالة اجلمعة، مبا رواه إىل سان قبل توجههنإليدعو ا أن :)الثالث(

اللهم من :  يئت للخروج ذا الدعاء تقولإذاادع يف العيدين ويوم اجلمعة :  قال)عليه السالم (جعفر

ليك يا إوجوائزه وفواضله ونوافله فنائله فده وطلب وخملوق رجاء  إىل عد واستعد لوفادةأتعبأ ويأ و

زك ونوافلك فال ختيب اليوم ئ رجاء وفدك وجواي واستعداديعدادإ و وتعبئيت ويئيت وفاديتيسيد

ه وال ت فإين مل آتك اليوم بعمل صاحل قدم، يا من ال خييب عليه سائل وال ينقصه نائل،رجائي يا موالي

 أن ساءة ال حجة يل وال عذر، فأسألك يا ربيتك مقراً بالظلم واإلتأ ولكن ،شفاعة خملوق رجوته

سألك يا أرجوك للعظيم، أ يا عظيم يا عظيم ،تعطيين مسأليت وتقبلين برغبيت وال تردين جمبوهاً وال خائباً

 على حممد وآل حممد وارزقين خري هذا اليوم الذي ، اللهم صل أنت إالّتغفر يل العظيم، ال إله أن عظيم

الوهاب أنتمته وتغسلين فيه من مجيع ذنويب وخطاياي وزدين من فضل إنكفته وعظّشر )١(.  

 واجباً كان ،مأموماً أو اً كانإمام ،الظهر أو والظاهر استحباب قراءة هذا الدعاء سواء أراد اجلمعة

  . النص والفتوىطالق كل ذلك إل،عليه اجلمعة أم ال

الضعف عن اجلمعة، وذلك للمناط املستفاد من رواية الظاهر كراهة كل عمل يوجب : )الرابع(

 املؤمنني أمري يا :يل، فقحدكم الدواء يوم اخلميسأال يشرب : )عليه السالم ( املؤمننيأمريالفقيه، قال 

  .)٢( اجلمعةإتيانال يضعف عن لئ: فلم؟ قال

                                                

.ياملصلّ إىل  يف الدعاء عند التوجه٦٠٢ ص:مصباح املتهجد )١(

.٤٤ ح يف وجوب اجلمعة وفضلها٥٧الباب  ٢٧٤ ص١ ج:الفقيه )٢(



٢٩

  .)١()عليه السالم ( عنه)عليه السالم (ومثلها رواية اجلعفريات، عن الصادق

اء ربعوى عن احلجامة يوم األ:  قال)عليه السالم (، عن علي أيضاًويؤيده ما رواه الفقيه

  .ومثله غريه. )٢(واجلمعة

 يسفر والسعلويكره ا:)٣( يف احلوائج يوم اجلمعة قبل الصالة، قال الفقيهييكره السع: )اخلامس(

 ورد ذلك يف جواب ،ة فجائز يتربك بهما بعد الصالأ ف،جل الصالةأ من ةيف احلوائج يوم اجلمعة بكر

  .)عليه السالم (علي بن حممد احلسن أيب ، عنيالسر

: ىل قوله، إ يف ذيل حديث مثله)عليه السالم ( عبد اهللا أيب يف اخلصال، عن ابن سنان، عنيورو

يتربك به)٤(.  

يراد  أن ما ميكنيراد به خمافة فوت الصالة، ك أن ميكن جل الصالةأمن  :)عليه السالم (وقوله

  .كثر فأكثرأسالم الصالة ليظهر عظمة اإل إىل حيضروا أن املراد أو به خمافة الضعف عن الصالة،

نرب حىت يفرغ يقعد على املن أ ويسلم أن  صعد املنرب واستقبل الناسإذا ماميستحب لإل: )السادس(

م يسلّ أن  املنربمامصعد اإل إذ ن السنةم:  قال)عليه السالم (علي إىل املؤذنون، ملا رواه التهذيب، بسنده

  .)٥( استقبل الناسإذا

                                                

.٤٥ ص:اجلعفريات )١(

.١ح) صلى اهللا عليه وآله ( يف ذكر مجل من مناهي النيب١الباب  ٥ ص٤ ج:الفقيه )٢(

.٣٥ حضلها يف وجوب اجلمعة وف٥٧الباب  ٢٧٣ ص١ ج:الفقيه )٣(

.٩٥ ح باب السبعة٣٩٣ ص٢ ج:اخلصال )٤(

.٤٤ ح يف العمل يف ليلة اجلمعة ويومها٢٤الباب  ٢٤٤ ص٣ ج:التهذيب )٥(



٣٠

  . صعد املنرب سلم على الناسإذا) عليه السالم(كان علي : )١(وعن الدعائم

 إىل  خرجإذا )صلى اهللا عليه وآله (كان رسول اهللا: قال) عليهما السالم(وعن جعفر، عن أبيه 

  .)٢(ناجلمعة قعد على املنرب حىت يفرغ املؤذنو

 وال خالف، إشكال بال يامزيادة على سائر األاجلمعة يستحب التنفل للظهرين يف يوم : )السابع(

  :منا وقع الكالم يف مواردإاً متواتراً يف كلمام، وإمجاعبل 

 ركعات حىت يكون اموع عشرين ركعة، كما عن أربع هي  هل،يف قدر الزيادة: ولاأل

ا  بأالتفصيل أو ،سكايفون اموع اثنتني وعشرين ركعة كما عن اإلست ركعات حىت يك  أو،املشهور

ا ست عشرة ركعة أفرقت النوافل وصليت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها، ون إ عشرون ركعة

  .أخرت أو قدمت النوافلن إ يامكسائر األ

رمحه  (الصدوقوالد  عن ي واحملك،يف مكان النافلة، فاملشهور فعل النافلة كلها قبل الفريضة: الثاين

 بست منها بني يأيت أن  استحباب والعماينسكايفها عن الفريضة أفضل، وعن السيد واإلأخريت أن )اهللا

  .الظهرين

عند   والست، الست عند انبساط الشمسييصل أن ورهشيف كفيفية التوزيع، فامل: الثالث

  . وركعتان عنده، والست قبل الزوال،ارتفاعها

  : لكالموفيه موردان ل

  .البكرة أو  بعد الطلوعوىلالست األ أن يف بعض الروايات وردن إ :ولاأل

                                                

. يف ذكر صالة اجلمعة١٨٣ ص١ ج:دعائم اإلسالم )١(

.٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٨الباب  ٤٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣١

  .الركعتني قبل الزوال إىل أن  وتبعه غريه ذهبواالعماينن إ :الثاين

عن الظهر، لكن  أو  اجلمعةين كان يصلمماستحباب العشرين وتقدميها أعم ن إ املشهور: الرابع

  .ذلك، لكن فيه نظراً إىل  النصوصانصراف، وكأنه لدعوى ولباأل ما يشعر باختصاصه حكاماية األ

 الختيار ، وترجيح بعضها على بعضخبارطال غري واحد من الفقهاء يف اجلمع بني األأقد نه إ مث

 قدر الزيادة ومكان النافلة وكيفية التوزيع، لكن حيث أي ،مذهب من املذاهب يف املوارد الثالثة املتقدمة

رجح أ أو قل ثواباًأكان بعضها  وإن  يتسامح فيه مل يكن داع لذلك، فالكل مستحباملستحب ممان إ

 من االختالف خبارما يف األن إ :)رمحه اهللا (اهلمداينالشهرة وقوة الرواية، ولذا قال الفقيه  إىل بالنظر

قام املقام م أن  على التوسعة والتخيري معمبنياً أو ه اختالف جهات الفضلؤيكون منش أن حيتمل

بعض  إىل رجاع بعضهاإوالترجيح والتكلف يف ل يأوالبحث عن جهات الت إىل حاجة لنا  فال،املساحمة

  .هىنتا ،)١(العمل بكل منها حسن أن بعد وضوح

  : الواردة يف هذا البابخباروكيف كان فلنذكر مجلة من األ

 أربعلسنة يوم اجلمعة منا زيد يف صالة اإ:  قال)عليه السالم (، عن الرضاذانافعن الفضل بن ش

  .)٢(يام بينه وبني سائر األةركعات تعظيماً لذلك اليوم وتفرق

                                                

.٣١ س٤٦١ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.١ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١١الباب  ٢٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣٢

سألته عن الصالة يوم اجلمعة كم ركعة هي قبل :  قال)عليه السالم (وصحيحة سعد، عن الرضا

  وست ركعات بعد ذلك مثاين، عشرة ركعة وست بعد ذلك اثنيت،ست ركعات بكرة: الزوال؟ قال

 وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ، فهذه عشرون ركعة،وركعتان بعد الزوال ،عشرة ركعة

  .)١(ركعة

ست :  النافلة يوم اجلمعة؟ قال:)عليه السالم ( عبد اهللا قلت أليب:وصحيحة سليمان بن خالد قال

 وبعد ،قني باجلمعة ويف الثانية باملنافوىل والقراءة يف األ، وركعتان عند زواهلا،ركعات زوال الشمس

  .)٢(الفريضة مثان ركعات

 عن صالة النافلة يوم اجلمعة؟ )عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: عرج، قالوصحيحة سعيد األ

، ما زاد فهو خري:  يقول)عليه السالم (وكان علي: ، مث قالست عشرة ركعة قبل العصر: فقال

هار وست ركعات يف نصف النهار ويصلي جيعل منها ست ركعات يف صدر الن أن شاء رجلن إ :وقال

  .)٣(ة مث يصلي العصرأربعالظهر ويصلي معها 

شئت ن إ صالة التطوع يوم اجلمعة:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبورواية عمر بن حنظلة، عن

ت النهار شئ  أيالنهار،أول شئت عجلته فصليته من فإن تصليه يوم اجلمعة  أن  وما تريد،النهارأول من 

  .)٤(تزول الشمس أن قبل

                                                

.٥ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ١١الباب  ٢٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٩ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ١١الباب  ٢٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١١الباب  ٢٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٨ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١١الباب  ٢٤ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٣٣

كان رمبا يقدم عشرين ركعة يوم اجلمعة يف :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوخرب زريق، عن

 وكان ال يرى صالة ، الظهرىقام وصلأذن وجلس جلسة مث أ كان عند زوال الشمس إذاصدر النهار، ف

: قالإىل أن  زالت الشمس إذ الفريضةالفريضة وال يقدم صالة بني يدي  إالّ عند الزوال يوم اجلمعة

 إذا وكان ، وبعد ذلك ست ركعات أخر، ارتفع النهارإذاورمبا كان يصلي يوم اجلمعة ست ركعات 

 مث يقيم للصالة ،مع الزوال إالّ  وصلى ركعتني فما يفرغذنأركدت الشمس يف السماء قبل الزوال 

  . )١(ن ويصلي ركعتني مث يقيم فيصلي العصر مث يؤذ، ركعاتأربع ويصلي بعد الظهر ،فيصلي الظهر

ست ركعات يف صدر : سألت أبا احلسن عن التطوع يوم اجلمعة قال: ويف صحيحة أمحد، قال

  .)٢( وست ركعات بعد اجلمعة، زالتإذا وركعتان ،النهار وست ركعات قبل الزوال

التطوع يف يوم اجلمعة؟  عن )عليه السالم (سألت العبد الصاحل: وصحيحة يعقوب بن يقطني، قال

 وست ،تطوع يف يوم اجلمعة يف غري سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهارت أن ردتأ إذا: قال

  .)٣( وست ركعات بعد اجلمعة، زالت الشمس قبل اجلمعةإذا وركعتني ،ركعات قبل نصف النهار

                                                

.٤ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١٣الباب  ٢٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١١الباب  ٢٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٠ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١١الباب  ٢٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٤

ة شيئاً من الركعات؟ يوم اجلمعقدم أ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب وخرب سليمان بن خالد، قلت

: يها بعد الفريضة؟ قالأصلقدم الركعات يوم اجلمعة أم أفضل أفأيهما : ، قلتنعم ست ركعات: قال

تصليها بعد الفريضة أفضل)غريها من الروايات إىل .)١.  

 من هذا القبيل بعد صالة أموردعية وآيات بعد اجلمعة، كما يستحب أذكار وأيستحب : )الثامن(

 منها يف كتاب ، وقد ذكرنا طرفاًخبارعة وقبلها، وسائر الصلوات ذكرها احملدثون يف كتب األصبح اجلم

  .ليهاإ، فمن شاء فلريجع )الدعاء والزيارة(

عليه  (وكان موسى بن جعفر :)٢(للجمعة من يوم اخلميس، فعن الفقيهالتهيؤ يستحب : )التاسع(

  . يتهيأ يوم اخلميس للجمعة)السالم

صلى  ( النيبأصحاب أن واهللا لقد بلغين: )عليه السالم (جعفر أبو قال:  عن جابر قالويف الكايف،

  .ه يوم مضيق على املسلمنيألن كانوا يتجهزون للجمعة يوم اخلميس )اهللا عليه وآله

وردت صلوات و آداب كثرية أخر ليوم اجلمعة وليلتها جيدها من أراد يف كتب : )العاشر(

  .)٣(دعية واألحاديثاأل

  

                                                

.١ حآداا و صالة اجلمعةأبواب من ١٣الباب  ٢٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح يف وجوب اجلمعة وفضلها٥٧الباب  ٢٦٩ ص١ ج:الفقيه )٢(

.١٠ ح باب فضل يوم اجلمعة وليلته٤١٥ ص٣ ج:الكايف )٣(



٣٥

  :أقوال قنوت اجلمعة يف: )٣١مسألة ـ (

، املشهور وهذا هو ،قبل الركوع ويف الثانية بعد الركوعول  يف الركعة األ،فيها قنوتنين إ :ولاأل

  . عليهمجاعبل عن اخلالف اإل

  .ي كما عن الصدوق واحلل،ا مثل سائر الصلوات فيها قنوت واحد قبل الثانيةإ: الثاين

  . واملفيد واملختلفسكايف كما عن اإل،وىلتاً واحداً قبل ركوع الركعة األفيها قنون إ :الثالث

كثر، بل عن  واملأموم؟ كما عن األمامتعدد القنوت هل هو لإل أن املشهور اختلفوا يفن إ مث

 هو القول املشهور قربكما عن مجاعة من الفقهاء، واأل ،مامم التعدد خاص باإلأ عليه، مجاعاخلالف اإل

  : واملأموم، وذلك جلملة من الرواياتمامالتعدد لإل أن  ويف،لقنوتيف تعدد ا

نا عنده عن أنا وأصحابسأله بعض :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب كصحيحة

نك قلت له يف أنا أصحاب قد حدثنا بعض :، فقال لهالثانيةيف الركعة  :القنوت يف اجلمعة؟ فقال له

 يا أبا حممد يف : وكان عنده ناس كثري فلما رأى غفلة منهم، قال،ةخرييف األ :فقال ،وىلالركعة األ

: )عليه السالم (عبد اهللا أبو بعده؟ فقال له أو  قبل الركوع:بصري بعد ذلك أبو ، فقالةخري واألوىلاأل

ة بعد خري واأل، القنوت فيها قبل الركوعوىلالركعة األفإن يف اجلمعة،  إالّ كل القنوت قبل الركوع

  .)١(الركوع

                                                

.١٢ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٥ ص٤ ج:الوسائل )١(



٣٦

 فعليه القنوت يف الركعة مامما اإلأ: سألته عن القنوت يف اجلمعة؟ فقال: وموثقة مساعة، قال

  ويف الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود،يركع أن  بعد ما يفرغ من القراءة قبلوىلاأل

 صلى إذاشاء مل يقنت وذلك  وإن ،يركع أن يف الركعة الثانية قبلقنت ومن شاء : قالإىل أن 

  .)١(وحده

 فيها ـ أي يف اجلمعة مامعلى اإل:  يف حديث قال)عليه السالم (جعفر أيب وصحيحة زرارة، عن

 ومن صالها وحده ، ويف الركعة الثانية بعد الركوع، قبل الركوعوىل قنوت يف الركعة األ،نـ قنوتا

  .)٢(وع قبل الركوىلفعليه قنوت واحد يف الركعة األ

 وما يومهه ظاهر الصحيحة واملوثقة من اختصاص القنوتني ،وهذه الروايات صرحية يف قنوتني

 اجلمعة يمنا املراد قبال من عداه ممن يصلإ، وماماملأموم يتبع اإل أن  لوضوح، فليس كما يوهممامباإل

بعض  إىل ص القنوتنينسبة القول باختصا أن كما يظهر ذلك بأدىن تأمل، بل ذكر بعض الفقهاء اًأربع

  .كمنت اخلربين املزبورين الإم مل يعربوا أ إذ ،يالعلماء ليس كما ينبغ

 واحداً يف الثانية قبل يف الصالة قنوتاً أن  القنوت الدالة علىأدلةبعمومات : الثايناستدل للقول 

  . بد من ختصيصها ذه الروايات النه إ :الركوع، وفيه

  :ة من الرواياتواستدل للقول الثالث جبمل

  وجتهر فيها :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبكصحيحة عمر بن يزيد، عن

                                                

.٨ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٤ ص٤ ج:الوسائل )١(

.٤ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٣ ص٤ ج:سائلالو )٢(



٣٧

  .)١( منهما قبل الركوعوىليف الركعة األوتقنت بالقراءة 

 إذايف قنوت اجلمعة :  يقول)عليه السالم ( عبد اهللامسعت أبا: وصحيحة معاوية بن عمار، قال

  .)٢( الركعة الثانية قبل الركوعياً، ففأربع يكان يصل وإن ،وىلاً قنت يف الركعة األإمامكان 

 وىلالقنوت قنوت يوم اجلمعة يف الركعة األ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب وخرب

  .)٣(بعد القراءة

 : القنوت يوم اجلمعة؟ فقال:)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: وصحيحة عمر بن حنظلة، قال

ففي الركعة  صليتم وحداناًإذا و،وىل صليتم يف مجاعة ففي الركعة األإذا ،ليهم يف هذاإ ويل رسأنت 

  .)٤(الثانية

القنوت يوم اجلمعة يف الركعة ن إ :)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوصحيحة سليمان بن خالد، عن

  .)٥(وىلاأل

 ه وما ظاهر، املشهورأخبارب تقييده بما ليس ظاهره االختصاص ال يزيد عن مطلق جين إ :وفيه

يراد به القنوت املخصوص بصالة اجلمعة، وذلك بقرينة ن أ وبد اختصاص اجلمعة بقنوت واحد ال

  . روايات املشهور

                                                

.١١ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٤ ص٤ ج:الوسائل )١(

.١ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٢ ص٤ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٢ ص٤ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٣ ص٤ ج:الوسائل )٤(

.٦ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٣ ص٤ ج:الوسائل )٥(



٣٨

 عبد اهللا أليب قلت: و قال امللك بن عمر مثل خرب عبد،ليس يف اجلمعة قنوت أنه دل على أما ما

ال :  وىف الثانية بعد الركوع؟ فقال يل، قبل الركوعوىلأل قنوت يوم اجلمعة يف الركعة ا:)عليه السالم(

  .)١(قبل وال بعد

نا أ و)عليه السالم ( عبد اهللارئاب يسأل أبا أيب مسعت معمر بن: ، قال)٢(وخرب داود بن احلصني

 ينف أو  فالالزم محلهما على التقية،ليس فيها قنوت: )عليه السالم (حاضر عن القنوت يف اجلمعة؟ قال

  .لوجوب واهللا سبحانه العاملا

 وأنا حاضر، )عليه السالم (جعفر أيب يقرأ يف قنوت اجلمعة ما رواه الفقيه، عن أن يستحبنه إ مث

  .  مث هذا الدعاء،ليس الفرج: عن القنوت يف اجلمعة؟ قال

 ،ت فيمن تولي وتولين، فيمن عافيت وعافين، فيمن هديتاللهم اهدين: واملراد بقوله هذا الدعاء

 وال يقضى عليك، سبحانك رب البيت، ينك تقضإ ف،ضيتق شر ما  وقين،عطيتأوبارك يل فيما 

  .)٣(رحيم بك يا إالّ وال حول وال قوةتوب اليك، وأؤمن بك، وأتوكل عليك، أاستغفرك و

ممن اجعلين  على حممد وعلى أئمة املؤمنني، اللهم اللهم صل:  قال يف قنوت اجلمعةوعن احلليب

  .)٤(مسهم مجلة: ؟ قالاألئمة ي، قلت أمس وممن خلقته جلنتك،لدينكخلقته 

                                                

.٩ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٤ ص٤ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح القنوتأبواب من ٥الباب  ٩٠٤ ص٤ ج:الوسائل )٢(

.٣ و١ يف دعاء قنوت الوتر ٧٢الباب  ٣٠٨ ص١ ج:الفقيه )٣(

.٢ ح القنوتأبواب من ١٤الباب  ٩١٤ ص٤ ج:الوسائل )٤(



٣٩

 بعد وىلالقنوت يوم اجلمعة يف الركعة األ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب وعن

 رب اهللا إالّ لهإاهللا العلي العظيم، ال  إالّ لهإاهللا احلليم الكرمي، ال  إالّ لهإال :  تقول يف القنوت،القراءة

 رب احلمد هللا و، العظيمش وما فيهن وما بينهن ورب العر،رضني السبع ورب األ،السماوات السبع

 كما اكرمتنا به،  حممد على حممد وآل كما هديتنا، اللهم صل حممد على حممد وآلم صلالعاملني، الله

ديتنا، وهب لنا من لدنك ه إذ اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته جلنتك، اللهم ال تزغ قلوبنا بعد

  .)١( الوهاب أنتنكإ ،رمحة

 ، ملا رواه مصباح املتهجد، عن املروزي، عنوسالم على املرسلني: يقول يف القنوت أن ويكره

ال تقل يف صالة اجلمعة يف القنوت :  يعىن الثالث قال)عليه السالم (احلسن علي بن حممد ابن الرضاأيب 

  .)٢(وسالم على املرسلني

يا (: ال يقول يف الدعاء أنه  كما قاله بعض، كما ورديح أوكالم أنه لعل وجهه عدم الورود، الو

منا إبصار، ووجهه عدم الورود، وبصار غري ضار، بل اهللا مقلب األاأل أن  مع)بصارمقلب القلوب واأل

 يادة احلكم االقتضائفال فالرواية لضعف سندها ال تصلح إلإ السنن، وأدلةمحلناه على الكراهة تساحماً يف 

  .كما ال خيفى

  

                                                

.٤ ح القنوتأبواب من ٧الباب  ٩٠٦ ص٤ ج:الوسائل )١(

. يف الدعاء يف قنوت صالة اجلمعة٣٢٧ ص:مصباح املتهجد )٢(



٤٠

 مام خرج اإلإذا وختطيه رقام ، رقاب الناس يف يوم اجلمعة مطلقاي يكره ختط:)٣٢مسألة ـ (

  قال:يغتسل ويتطيب أن يستحب للرجل يوم اجلمعة والعيد أنه  يف بابي رواية الراونديأشد كراهة، فف

اخلطبة كان  إىل  مث انصت، رقاب الناس ومل يتخطمث خرج حىت أتى اجلمعة: )صلى اهللا عليه وآله(

من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر ﴿:  لقوله تعاىلأيامقبلها وزيادة ثالثة  اليت كفارة ما بينها وبني اجلمعة

  .)٣(ذر حنوه أيب  ويف رواية.)٢(،)١(﴾أَمثاِلها

  بأنال بأس:  كان يقول)لسالمعليه ا (علياً أن :ويف رواية قرب اإلسناد، عن جعفر، عن أبيه

 أحد رقاب الناس  فال يتخطنيمام خرج اإلإذاجملسه حيث كان، ف إىل يتخطى الرجل يوم اجلمعة

 أن السعة فال حرمة له إىل ميضوا أن من جلس على األبواب ومنع الناس إالّ ،وليجلس حيث تيسر

  .)٤(يتخطى

  

                                                

.١٦٠ اآلية: عامألنسورة ا )١(

.٩ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ١٢الباب  ٤١٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .٣ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٣٩الباب  ٤٢٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

.٧٢ ص:قرب اإلسناد )٤(



٤١

نسان جمتمع فيه شرائط الوجوب إ املشرف على  لزم على وجبت اجلمعة عيناًإذا: )٣٣مسألة ـ (

 إذاغريمها، و أو مستأجراً أو  سواء كان املشرف سجاناً، وال جيوز له منعه، سراحه ليحضر اجلمعةإطالق

، وكذلك يف أمكن، وذلك مبقتضى كونه واجباً مطلقاًن إ فالت منهنالمنعه وجب على نفس املكلف ا

 ملا ذكرناه يف كتاب احلج من ،ستيجار قبل زمان الوجوب ال ينفعباب احلج وسائر الواجبات، وكون اال

ية صلمتلك رفع الواجبات األ جارة وحنوها الالواجبات الثانوية كالنذر والشرط واإل أن شرح العروة، من

 بالنذر وحنوه قبل زمان وجوبه، وهذا يصليرفع الواجب األ أن نسانإال مللك كل إ و،ماكنهاأيف 

  .  حبيث يشمل ما ذكرإطالق ليس هلا ة الواجبات الثانويأدلة إىل أن ضافةباإل، نالضرورى البط

  عبد اهللا أيبابن سيابة، عن  ما رواه،مقتضى القاعدة أنه  إىلضافة باإل،ويدل على احلكم يف املقام

 إىل م العيد ويو،اجلمعة إىل ين يوم اجلمعةخيرج احملبسني يف الدمام أن على اإلن إ :قال أنه )عليه السالم(

  .)١(السجن إىل قضوا الصالة والعيد ردهم إذاالعيد، فريسل معهم، ف

عليه  (علياًن إ :)عليه السالم (، عن أبيه)عليه السالم (سناده عن الصادقإوعن اجلعفريات ب

اجلمعة  إىل مة أو ين يف د ـ خ ل،من احلبس ـ حبس أ كان خيرج أهل السجون من )السالم

  .)٢(ياء حىت يردومولمنهم األفيشهدوا ويض

                                                

.١ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢١الباب  ٣٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤٤ ص:اجلعفريات )٢(



٤٢

اجلمعة  إىل  كان خيرج الفساق)عليه السالم (علياًن إ :)عليه السالم (، عنهخرىويف روايته األ

  .)١(وكان يأمر بالتضييق عليهم

من : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم (سناده عن عليإويف اجلعفريات ب

  . )٢(جرمل حيبسه عن اجلمعة اشتركا يف األ وإن  حيبسه عن اجلمعة فيأمث،جرياً فالأاستأجر 

  .)٣( مثله)صلى اهللا عليه وآله (وعن الراوندى، عنه

 هو وإن ،مثهإجرياً مث حبسه عن اجلمعة يبوء بأمن استأجر : )عليه السالم (ويف رواية مسعدة، قال

  .)٤(جرمل حيبسه اشتركا يف األ

 وجب ، وكانت شرائط اجلمعة متوفرة فيهم،بس واملستأجر ومن أشبه سراحهممث لو مل يطلق احمل

 إطالقكانت شرائطها متوفرة عندهم مل جيب على احلابس واملستأجر ن إ يقيموها عندهم، بل أن عليهم

  .ال يكون يف املنع تفويتاً للواجب عليهم إذ ،سراحهم

 استأجره كل يوم ديناراً إذار ذلك، مثال جري مبقدايقطع من أجرة األ أن للمستأجر أن مث الظاهر

  . اجلمعةإقامةجل ينقص منه بقدر زمان ختلفه أل أن كان له

  

                                                

.٤٤ ص:اجلعفريات )١(

.٣٥ ص:اجلعفريات )٢(

.٨ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ١الباب  ٤٠٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

.١ ح صالة اجلمعةأبواب من ٦الباب  ٦٧ ص٦ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٤(



٤٣

 أو  وليتوكأ على قوسيرتدى بربد ميين وصيفاً و شتاًءماميتعمم اإل أن  يستحب:)٣٤مسألة ـ (

  .آخر الصالة إىل اخلطبةأول عصى حال اخلطبة، أما التعمم واالرتداء فمن 

 كانوا إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب هذه املستحبات صحيحة عمر بن يزيد، عنويدل على

عصى وليقعد قعدة بني  أو على قوس  وليلبس الربد والعمامة ويتوكأ،سبعة يوم اجلمعة فليصلوا يف مجاعة

  .)١( منهما قبل الركوعوىل يف الركعة األيقنتاخلطبتني وجيهر بالقراءة و

 أن  الذي خيطب بالناس يوم اجلمعةمام لإليينبغ: )عليه السالم (عبد اهللا أبو الوخرب مساعة، ق

  . برد ميين: مينة كقرنة،)٢(عدىن أو ة بربد مينييلبس عمامة يف الشتاء والصيف ويرتد

  .)٣(عدين أو بربد مينية :يمحد القمأويف رواية جعفر بن 

يتطيب  أن  يوم اجلمعةمام لإليفينبغ: قاله  أن)عليه السالم (ويف رواية الدعائم، عن الصادق

  .)٤(حسن ثيابه ويعتمأويلبس 

 يف رسالة اجلمعة، )رمحه اهللا ( ملا رواه الشهيد،والظاهر استحباب تعمم كل املصلني يوم اجلمعة

 العمائم يوم أصحاباهللا ومالئكته يصلون على ن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله (عن رسول اهللا

  .)٥(اجلمعة

   اجلمعة يف ماميقرأ اإل أن ويستحب

                                                

.٥ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب  من٦الباب  ١٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٢٤الباب  ٣٧ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ١٨الباب  ٤١٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

. يف ذكر صالة اجلمعة١٨٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(

.٥٧ ح٢١٢ ص٨٦ ج:البحار )٥(



٤٤

 أو  يف اجلمعة،منفرداً أو اًإمام واملنافقني يف الثانية، بل مها مستحبان لكل مصل يوم اجلمعة وىلاأل

  .اغريه

ما اءقرفإن اقرأ سورة اجلمعة واملنافقني  : ـ يف حديث ـ)عليه السالم (فعن زرارة، عن الباقر

 يوم اجلمعة تقرأ بغريمها يف صالة الظهر يعين أن  لكي وال ينبغ،هر والعصرسنة يوم اجلمعة يف الغداة والظ

  .)١(إمامغري  أو اً كنتإمام

القنوت يف صالة اجلمعة : ة قالائمربع يف حديث األ)عليه السالم (ويف حديث اخلصال، عن علي

   .)٢(نافقني احلمد واجلمعة، ويف الثانية احلمد واملوىل ويقرأ يف األ،قبل الركوع الثانية

روايات استحباب البل يف بعض  ، شرع يف غريمها قطعهماإذاغريمها من الروايات الكثرية، وإىل 

  .القطع حىت عن احلجد والتوحيد

سألته عن القراءة يف :  قال)عليه السالم (أخيه، عن )عليه السالم (مثل ما رواه علي بن جعفر

كان قل هو اهللا  وإن اخذت يف غريها، وإن ،ائك املنافقون جإذابسورة اجلمعة و: اجلمعة مبا يقرأ؟ قال

  .)٣(ليهاإا وارجع أوهل فاقطعها من ،أحد

  .وقد تقدم الكالم يف باب القراءة يف بعض املسائل املربوطة باملقام

  .غريه أو يكون املنرب خشباً أن سوة، وال يشترط على املنرب لألمامتكون خطبة اإل أن ويستحب

                                                

.٦ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٤٩الباب  ٧٨٩ ص٤ ج:الوسائل )١(

.مائةأربع حديث ٦٢٨ ص٢ ج:اخلصال )٢(

.٤ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٦٩الباب  ٨١٤ ص٤ ج:الوسائل )٣(



٤٥

  .كان علي خيطب على منرب من آجر:  قال)١(بد اهللا عفعن عباد بن

  . يف مسجده كان من اخلشب)صلى اهللا عليه وآله (منرب النيب أن ويظهر من بعض الروايات

كان من احملتمل عدم اخلصوصية، وقد ذكر اجلواهر  وإن  اخلطب املأثورة،ماميقرأ اإل أن ويستحب

  . فراجعها)هم السالمعلي ( وغريمها مجلة من خطبهمحاديثوجامع األ

س يف مجال و، وقد رواه السيد ابن طاوعرايب بصالة األيأيت أن ويستحب ملن ال يقدر على اجلمعة

  :ول، والشيخ يف املصباح ـ باختالف يسري ـ والرواية لأل)٢(سبوعاأل

نا نكون يف إ يا رسول اهللا ي وأم أنتبأيب: عراب فقالقام رجل من األ: فعن زيد بن ثابت قال

 إذا فدلين على عمل فيه فضل صالة اجلمعة ،نأتيك يف كل مجعة أن  من املدينة وال نقدرذه البادية بعيداًه

 كان ارتفاع النهار فصل إذا :)صلى اهللا عليه وآله ( خربم به؟ فقال رسول اهللايأهل إىل مضيت

آية  سلمت فاقرأ إذا فعوذ برب الفلق سبع مرات،أركعة احلمد مرة واحدة، وقل أول  تقرأ يف ،ركعتني

 أمتمت إذا مثان ركعات بتسليمتني وجتلس يف كل ركعتني وال تسلم، ف مث قم فصلّ، سبع مراتالكرسي

 واقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ،وىلخر كما صليت األ ركعات األأربع ركعات سلمت مث صليت أربع

   اً وعشرينحد مخسأ جاء نصراهللا والفتح مرة واحدة، وقل هو اهللا إذاواحدة، و

                                                

.٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٥٢الباب  ٤٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

. الفصل الثاين والثالثون٣٢٠ ص:مجال األسبوع )٢(



٤٦

 ذايا  ،يا حي يا قيوم": متمت ذلك تشهدت وسلمت ودعوت هذا الدعاء سبع مراتأ إذامرة، ف

 يا ،خرة ورحيمهما يا رمحان الدنيا واآل،رحم الرامحنيأ يا ،خرينني واآلولله األ إ يا،كراماجلالل واإل

 على هللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا، صلارب يا رب يا رب يارب يا رب يا رب يا رب، يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا 

 سبعني مرة، "باهللا العلي العظيم إالّ حول وال قوة ال": ، واذكر حاجتك، وقل"حممد وآله واغفر يل

 هذه ي باحلق ما من مؤمن وال مؤمنة يصل واصطفاينبعثين الذي  فو"وسبحان اهللا رب العرش الكرمي"

 وال يقوم من مقامه حىت يغفر له ذنوبه ،نا ضامن له اجلنةأو إالّ ،أقولالصالة يوم اجلمعة ويقول كما 

جر من أ وكتب له ،يف أمصار املسلمنياليوم  ثواب من صلى يف ذلك عطاه اهللا تعاىلأبويه ذنوما ووأل

  .)١(ال عني رأت وال أذن مسعت عطاه اهللا تعاىل ماأرض ومغارا، وصام وصلى يف ذلك يف مشارق األ

  

                                                

.٣ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٣١الباب  ٤١٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٤٧

  فصل

  ضحى الفطر واأل:عيدينيف صالة ال

  

  فصل{

  }ضحىواألالفطر  :يف صالة العيدين

ما  أو سبوعأكل  أو يعود كل عام أو يعود ذكراه، أو سان باخلري،نإله يعود على األنمن العود 

 وهو ما كان )عليه السالم (صة مائدة عيسىقحنو ذلك، وقد استعمل يف القرآن احلكيم يف  أو أشبه،

 واجلمعة ملا فيها من ، الصيام واحلجى املسلم قد أدألنضحى مفرحان،  واأل والفطر،حلدث مفرح مهم

  . أيضاًثواب اهللا تعاىل وصالا مفرحة مهمة

ما، فالالزم قياساً أصوهل إىل شياء اجلمع والتصغري يردان األإذعياد على غري القياس، أ هومجع

  .لغري ذلك أو )عود( لكن فرق عن مجع )عوادأ(

ضحى من الضحى مبعىن التعرض للشمس، وذلك  بعد صيام، واألإفطاره ألنوالفطر مسي به، 

سان يف ساحة احلرب لشروق نإله استعمل يف قتلى األن أو لتعريض احلجاج قرابينهم للشمس يف مىن،

  .ضحية ومنه التضحية واأل، مث استعمل يف كل قتلى ولو من احليوان،الشمس عليهم

فضلها، كما ورد أ خري واأل، اجلمعة والغديرإضافةة بأربعية سالمعياد اإل األأصول أن وال خيفى

  .كمال للدين ة المامبدون االعتراف باإل إذ  وهو موافق للعقل،،بذلك النص

  



٤٨

   مع اجتماع شرائط وجوب اجلمعة،)عليه السالم (مام كانت واجبة يف زمان حضور اإليوه

  

منا دلت على إ دلةاألفإن ع بسط يده، م}  عليه السالممام كانت واجبة يف زمان حضور اإليوه{

  . يقيموا)عليهم السالم (نو املضطهداألئمةذلك، ولذا مل يكن 

 ،ر وجوا يف اجلملة فيدل عليه الكتاب املفسأصلأما } مع اجتماع شرائط وجوب اجلمعة{

 فعن ،)١(﴾ذَكَر اسم ربِه فَصلَّىو قَد أَفْلَح من تزكَّى﴿:  والسنة القطعية، قال اهللا تعاىل، املتواترمجاعواإل

صالة : ، قالىوذكر اسم ربه فصل:  ـ الذي هو منت الروايات كما ذكروا ـ قال)٢(يتفسري القم

  . مل يصل مل يفلح املالزم عرفاً للحرامإذا أنه وظاهره. ضحىالفطر واأل

؟ ﴾قَد أَفْلَح من تزكَّى﴿ :سئل عن قول اهللا عز وجل أنه )عليه السالم (وعن الفقيه، عن الصادق

  .)٣(اجلبانة فصلى إىل خرج: اسم ربه فصلى، قال وذكر : قيل لهخرج الفطرةأمن : قال

سبع :  عن التكبري يف العيدين؟ قال)عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: ويف صحيحة مجيل، قال

  .)٤(صالة العيدين فريضة: ، وقالومخس

  .)٥(صالة العيدين فريضة وصالة الكسوف فريضة: )عليه السالم (لخر، قا اآلهويف صحيح

                                                

.١٥ و١٤ اآلية: علىسورة األ )١(

.٤١٧ ص٢ ج:تفسري القمي )٢(

.٢٢ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٣ ص١ ج:الفقيه )٣(

.٤ ح صالة العيدبوابأ من ١٠الباب  ١٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.١ ح صالة العيدأبواب من ١الباب  ٩٤ ص٥ ج:الوسائل )٥(



٤٩

صالة العيدين فريضة وصالة الكسوف : قال )عليه السالم ( عبد اهللا أيبسامة، عنأ أيب وخرب

  .)١(فريضة

 أردت الشخوص يف يوم عيد فانفجر إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب وخرب

  .)٢(البلد فال خترج حىت تشهد ذلك العيدنت يف أالصبح و

  .)٣(وصالة العيدين فريضة واجبة مثل صالة يوم اجلمعة:  قال)عليه السالم (يوالرضو

  .)٤(ليس على أهل القرى مجعة وال خروج يف العيدين: وخرب حفص

 مام اإلصالة العيدين مع:  قال)عليه السالم (جعفر أيب ما يف صحيحة زرارة، عن أن ومنه يظهر

 اليت املراد السنة أو يراد به السنة الواجبة، .)٥(الزوال إىل  وليس قبلهما وال بعدمها صالة ذلك اليوم،سنة

ا سنت أاملراد مقابل البدعة أي  أو  كما محله الشيخ على ذلك،،سنة ال من الكتابلعرف وجوا من ا

  . أما بدونه فال وجوب،ماممع اإل

  : أمورتفصيل الكالم يف ذلك ضمن : وط صالة اجلمعة، فنقولبشروجوا أما اشتراط 

  من أو ،ماموجوا مشروط باإل أن املشهور بني الفقهاء قدمياً وحديثاً: ولاأل

                                                

  .٤ ح صالة العيدأبواب من ١الباب  ٩٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٢٧الباب  ١٣٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٧ س١٢ ص:فقه الرضا )٣(

.٤ا حاجلمعة وآدا صالة أبواب من ٣الباب  ١٠ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ١الباب  ٩٥ ص٥ ج:الوسائل )٥(



٥٠

نصبه ـ كما تقدم يف اجلمعة ـ بل عن الذخرية عدم ظهور مصرح بالوجوب يف زمن الغيبة، بل 

تصار والناصريات واخلالف واملعترب واملنتهى نال افائه، وعننتا  علىمجاعفية اإللعن الروض وشرح األ

منها السلطان  اليت ،ا بشروط اجلمعةعدم اخلالف يف اشتراط وجومجاع أو والنهاية والتذكرة وغريها اإل

  .عندهمالعادل 

ليه يف البحار إ ومال ، ونائبهمام املتأخرين فقالوا بعدم اشتراطها باإليأخرخالفاً جلماعة من مت

 يف كل من يقول بوجوب صالة اجلمعة عيناً إىل  ونسبه، واختاره صاحب احلدائق، يف الكفايةواستظهره

  .زمن الغيبة

 تعذره، لكن يف ى واستحباا منفرداً لد، وجوا مجاعة مع الفقيه)زاد املعاد( يف يوعن الس

  .املستند تنظر يف نسبة احلدائق

 ملا سبق يف مبحث ،صل األإمام الظاهر يف ماما باإلاستدل املشهور بالروايات الدالة على اشتراطه

  . يف ذلكماماجلمعة من ظهور اإل

  .)١( عادلإماممع  إالّ ضحىصالة يوم الفطر واأل ال: )عليه السالم (كصحيحة زرارة، عن الباقر

 يف مجاعة يوم العيد فال صالة ماممن مل يصل مع اإل:  قال)عليه السالم (، عنهخرىوصحيحته األ

  . )٢(ه وال قضاء عليهل

  .)٣(وقريب منه صحيحته الثالثة

منا صالة العيدين على املقيم وال إ:  قال)عليهما السالم (أحدمهابان، عن زرارة، عن أوصحيحة 

  .)٤(إمامب إالّ صالة

                                                

.١ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح العيد صالةأبواب من ٢الباب  ٩٧ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٥١

: ضحى؟ فقالطر واألف عن الصالة يوم ال)عليهما السالم (أحدمهاوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

ماممع اإل  إالّليس صالة)١(.  

 ،ماماإلـ  إماممع  إالّ ضحىال صالة يوم الفطر واأل:  قال)عليه السالم (وخرب معمر، عن الباقر

  .)٢( ل ـخ

صليت فإن ، ماممع اإل الّإال صالة يف العيدين :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوموثقة مساعة، عن

  .)٣( بأسالوحدك ف

: قلت. مام انصرف اإلإذا: قلت له مىت نذبح؟ قال:  قال)السالمعليه  (، عنهخرىوموثقته األ

 أن ال بأس: ، وقال استقلت الشمسإذا  :م مجاعة؟ قاليأصل فإمام كنت يف قرية ليس فيها إذاف

  .)٤(إماممع  إالّ  وال صالة،تصلى وحدك

يؤيده بل يدل عليه ما و ، واجلواب عنها،وقد تقدم يف حبث اجلمعة املناقشة يف مثل هذه الروايات

  .تقدم هناك من دعاء الصحيفة

ما من يوم عيد للمسلمني أضحى  عبد اهللا يا:  قال)عليه السالم (جعفر أيب وخرب ابن دينار، عن

م يرون حقهم يف يد إ:  ومل؟ قال:قلت: قال. وهو يتجدد فيه آلل حممد حزناً إالّ وال فطر

  .)٥(غريهم

                                                

.٤ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٤(

  .١٢٦الباب  ٣٨٩ ص:علل الشرائع )٥(



٥٢

  املؤمننيمريقال الناس أل:  قال)عليه السالم (جعفر أيب د بن مسلم، عن صحيحة حمم أيضاًويؤيده

االستيذان يف فعلها عن فإن ، )١(خالف السنةأال :  يف العيدين؟ قاليختلف رجال يصلأال  )عليه السالم(

ف خيل أن ، ولعل املراد)عليه السالم (ماما من مناصب اإلأ دليل ال مؤيد على )عليه السالم (ماماإل

 وخمالفة السنة باعتبار لزوم ذلك الصالة على من سقطت ، هو يف الصحراءي يف املسجد حيث يصلماماإل

املسجد حيث ال حتصل الشركة املطلوبة من اجتماع الناس  إىل ه يوجب ختلف كثري من الناسألن أو عنه،

  . غري ذلك أو ،ماممع اإل

عمال  الصالة، ومبا رواه يف ثواب األأدلةات طالقإ ب:، فقد استدلمامأما القائل بعدم اشتراطها باإل

مل يكن مفروض الطاعة وصلى معه العيد مل يكن  وإن ،ه موافقاً ملذهبهإمامما من كان أف ،يف صالة العيد

  .)٢( تزول الشمسىت بعد ذلك حييصل أن له

لقات الصالة  التشريع، مثل مطأصللبيان  هي  يف الروايات املذكورة، وامناإطالقال نه إ :وفيه

عمال  املتقدمة تقيده، وأما كالم ثواب األخبار فاألطالقوالصوم واحلج واجلهاد وغريها، ولو سلم اإل

  .، فالقول املشهور هو املتعنيمامفهو للصدوق ال لإل

  . جاء فيه ما ذكرناه يف صالة اجلمعة من استظهار الوجوب، كان الفقيه مبسوط اليدإذانعم 

                                                

.٩ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

. مام ركعات يوم الفطر بعد الصالة اإلأربع ثواب من صلّى ١٠٥ ص:ثواب األعمال )٢(



٥٣

اجلماعة، والعدد، واحلضور، والذكورة، : وللعيدين يف حال توفر الشرط األايف يشترط : الثاين

زيد من أال يكون بينها وبينه ن أ وقعاد،والبلوغ، والعقل، واحلرية، والسالمة من املرض والعمى واإل

يدل  أنه  إىلضافة باإل،كل ذلك يف اًإمجاع ،همأفرسخني، وعدم العسر والضرر، وعدم املزامحة بواجب 

اجلمعة   بأنه ما يظهر من الروايات من احتاد صالة اجلمعة وصالة العيد، مثل رواية العلل والعيونعلي

 اجتمع إذا )٢(قد اجتمع لكم عيدان:  للناسمام، وما ورد من قول اإل)١(عيد، وصالة العيد ركعتان

  . اخلطبة يف العيدأخريغري ذلك من الشواهد، مثل بيان وجه ت إىل ،مجعة وعيد

قيس، عن جعفر بن حممد  ـ أي اجلماعة ـ رواية حممد بنول يدل على الشرط األنه إ ذا مثه

  .)٣( ومن مل خيرج فليس عليه الصالة،ةناباجل إىل منا الصالة يوم العيد على من خرجإ: قال

اخلروج يوم الفطر ويوم :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنيوخرب هارون بن محزة الغنو

ال  أن كان مريضاً ال يستطيعن إ أرأيت: فقلت. ليهاإاجلبانة حسن ملن استطاع اخلروج  إىل ىضحاأل

  . )٤(ال: خيرج أيصلي يف بيته؟ قال

   ،ه يف مقام توهم الوجوب، ال نفي اجلوازألن الوجوب، يواملراد بالنفي نف

                                                

.٣٤الباب  ١١٠ ص: الرضاأخبارعيون  )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب من ١٥الباب  ١١٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٩ حالة العيد صأبواب من ٢الباب  ٩٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٨ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٧ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٥٤

من مل يشهد مجاعة : قال) عليه السالم(ويدل على ذلك صحيحة ابن سنان، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(الناس يف العيدين فليغتسل وليتطيب مبا وجد وليصل وحده كما يصلي يف مجاعة

  .ويدل على اشتراط اجلماعة أيضاً صحيحتا زرارة املتقدمتان يف األمر األول

يف : قال أنه )عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنصحيحة احلليبـ العدد أي ـ  :الثاينويدل على 

  .)٢(م جيمعون الصالة كما يصنعون يوم اجلمعةإسبعة ف أو  كان القوم مخسةإذاعيدين صالة ال

 كان القوم مخسة فصاعداً إذايف صالة العيدين : قال أنه )عليه السالم (وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٣(جيمعوا اجلمعة والعيدين أن  يف مصر فعليهمإماممع 

منا صالة إ:  قال)عليهما السالم (أحدمهاا رواه زرارة عن احلضور ـ م أي ـ: ويدل على الثالث

  .)٤(إمامب إالّ العيدين على املقيم وال صالة

  .)٥(ليس على املسافر عيد وال مجعة:  قال)عليه السالم (ورواية الدعائم، عن علي

: سةعلى مخ إالّ صالة العيدين فريضة واجبة مثل صالة يوم اجلمعة: )عليه السالم (يوالرضو

  .غريها إىل .)٦( واملسافر،املريض، واملرأة، واململوك، والصيب

                                                

.١ ح صالة العيدأبواب من ١٤الباب  ١١٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح صالة الكسوف واآلياتأبواب من ٣٩الباب  ١٤٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٧ ص١ ج:دعائم اإلسالم )٣(

.٧ ح صالة العيدأبواب من ٢ الباب ٩٧ ص٥ ج:الوسائل )٤(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٧ ص١ ج:دعائم اإلسالم )٥(

.١٧ س١٢ ص:فقه الرضا )٦(



٥٥

 سألت أبا:  قال، املتقدم، ورواية حممد بن شريحي الرضو ـالذكورةأي ـ  :ويدل على الرابع

العجوز عليها منقالها يعين  إالّ ال،:  عن خروج النساء يف العيدين؟ فقال)عليه السالم (عبد اهللا

  .)١(اخلفني

 ال،:  عن خروج النساء يف العيدين واجلمعة؟ فقال)عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا:  يونسوخرب

   .)٢(امرأة مسنةإالّ 

  .خرأ الوجوب بقرينة روايات ينف أو غريها من الروايات احملمولة على عدم تأكد االستحباب،إىل 

 صالة العيدين واجلمعة ما ، هل عليهن من)عليه السالم ( موسىأخيهمثل رواية علي بن جعفر عن 

  .)٣(نعم: على الرجال؟ قال

ال حتبس النساء من اخلروج يف العيدين فهو :  قال)عليه السالم (علي إىل سنادهإورواية الذكرى، ب

  .)٤(عليهن واجب

 خيرج النساء بالعيدين  بأنال بأس: قال أنه )عليه السالم (ورواية هشام بن سامل، عن الصادق

  .)٥(زقللتعرض للر

صلى اهللا عليه  (رخص رسول اهللا: قال أنه ،)عليه السالم (ورواية الدعائم، عن جعفر بن حممد

  .غريها من الروايات إىل .)٦( النكاحق يعينز يف خروج النساء العواتق للعيدين للتعرض للر)وآله

                                                

.٣ ح صالة العيدأبواب من ٢٨الباب  ١٣٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح مقدماته وآدابهأبواب من ١٣٦الباب  ١٧٧ ص١٤ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح العيد صالةأبواب من ٢٨الباب  ١٣٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٦ س٢٣٩ ص:الذكرى )٤(

.٤ ح صالة العيدأبواب من ٢٨الباب  ١٣٤ ص٥ ج:الوسائل )٥(

. العيدينة يف ذكر صال١٨٦ ص١ ج:دعائم اإلسالم )٦(



٥٦

فل البلوغ والعقل ـ ضرورة سقوط التكليف عن الط أي ـ: ويدل على اخلامس والسادس

  . وغريه،)١(حديث رفع القلم إىل ضافةوانون، باإل

  .دلة األطالق يف استحباا للمميز إلإشكالنعم ال 

  . الرضوى املتقدم ـاحلريةأي ـ  :ويدل على السابع

  . املتقدمتنيي، ورواية الغنويالسالمة ـ الرضو أي ـ: ويدل على الثامن

عليه  ( املؤمننيأمريقدم من عدم نصب عدم بعد فرسخني ـ ما ت أي ـ: ويدل على التاسع

  . على أحد االحتماالت يف الرواية،ه ال خيالف السنة بأن يف البلد معتذراًي من يصل)السالم

ليس على أهل القرى مجعة : )عليه السالم (ورواية حفص املتقدمة يف باب صالة اجلمعة من قوله

  .ليل على وحدة احلكم فيهمارداف العيد باجلمعة دإفإن . )٢(وال خروج يف العيدين

  .هم على املهم العسر والضرر، وتقدم األأدلةات إطالق: ويدل على العاشر

انون وغري املميز  إالّ ،فى فيه الشرطنتا  يف صحة العيدين من كل منشكالال ينبغي اإلنه إ مث

  . يف باب اجلمعة كما تقدم الكالم يف مثله،ومن كان صالته ضرراً بالغاً عليه مما يوجب التحرمي

 ركعتني، فعن منصور ييصل أن جاز وإن  ركعات،أربع بيأيت أن  فرادىينعم يستحب ملن يصل

  يبأمرض :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببن حازم، عن

                                                

.٤٠ ح باب الثالثة٩٣ ص:اخلصال )١(

.٤ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ٣الباب  ١٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٥٧

  .)١(ضحى فصلى يف بيته ركعتني مث ضحى يوم األ)عليه السالم(

، عن )عليه السالم (، عن جعفريالبختر أيب  ركعات فهو ما رواهأربعدل على استحباب  أما ما

  .)٢(اًأربعمن فاتته صالة العيد فليصل :  قال)عليه السالم (علياًن إ :)عليه السالم (أبيه

  .)٣(اًأربعمن كان مصلياً بعد العيدين فليصل :  قال)عليه السالم ( عنهأخرىويف رواية 

  .)٤(اًأربعاته العيد فليصل من ف :)عليه السالم ( املؤمننيأمري قال ،وعن اهلداية

 أمر )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللان إ :)عليه السالم (سناده، عن عليإوعن اجلعفريات، ب

  .)٥( ركعاتأربعيصلني يف العيدين  أن النساء

 أن سئل عن الرجل الذي ال يشهد العيد، هل عليه أنه ،)عليه السالم (وعن الدعائم، عن الصادق

 أربع عدل، ومن مل يشهد العيد من رجل وامرأة صلى إماممع  إالّ نعم، وال صالة: قاليصلي يف بيته؟ 

 يصلون ي ركعتني للعيد وركعتني للخطبة، وكذلك من مل يشهد العيد من أهل البواد،ركعات يف بيته

  .)٦(اًأربعفسهم ألن

                                                

.٣ ح صالة العيدأبواب من ٣الباب  ٩٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٥الباب  ٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٤٦ ص:اجلعفريات )٣(

.٧ ح يف صالة العيدين٣الباب  ٦ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٤(

.٤٠ ص:اجلعفريات )٥(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٦ ص١ ج:دعائم اإلسالم )٦(



٥٨

   مجاعة وفرادى،،ويف زمان الغيبة مستحبة

  

  . ظاهراً)عليه السالم (كان وإن مام اإلةإقامعدم  أو }ويف زمان الغيبة{

 حدأكثر، وهذا األ إىل فىت به غري واحد، بل عن املدارك نسبتهأكما } مستحبة مجاعة وفرادى{

  . يف املسألةقوالاأل

  .تستحب مطلقا، كما عن املقنع والعماين ا الإ :قوالوثاين األ

  . فقط، كما عن احللي استحباا مجاعةً:وثالثها

ل العلم مجو ، استحباا فرادى، كما عن املقنعة، واملبسوط، والتهذيب، والناصريات:ورابعها

  . واحلليب وغريهم، واخلالف،قودع وخمتصره، واجلمل، وال،تصار، واملصباحنوالعمل، واال

  .ول هو األقوىواأل

 ياوند املصرح به يف كالم احللي والرمجاعاإل إىل ضافة فيدل عليه باإل،أما استحباب اجلماعة

 مجلة من ،م يصلون هاتني الصالة مجاعةًأية ومامالثاين منها استدل بعمل مجهور اإلفإن واملختلف، 

  :الروايات

. م جيمعون الصالة كما يصنعون يوم اجلمعةإسبعة ف أو  كان القوم مخسةإذا: كصحيحة احلليب

  . ابن املغرية)١(ومرسل

  .)٢(غري مجاعةصلهما ركعتني يف مجاعة و: قرة أيب وخرب

 إذا: ي م مجاعة، قالأصل فإمامليس فيها   كنت يف أرض قريةإذاف: وموثقة مساعة املتقدمة

  .استقلت الشمس

  ، وهذه الروايات مام لصالته مجاعة بدون اإل)عليه السالم (نه تقرير منهإف

                                                

.١ حصالة العيد أبواب من ٥الباب  ٩٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤ ح صالة العيدأبواب من ٣الباب  ٩٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٥٩

 السنن بعد أدلةيف  التسامح ييف اموع كفاية، بل يكف إالّ أن مكن املناقشة يف بعضها،أن إو

املشهور بني العلماء فإن يومنا هذا،  إىل  من القدميصحاب وعمل األمجاعفتوى املشهور، وادعاء اإل

 أن عملهم على ترك اجلمعة، ولعل السبب يف هذا التفريق مع أن  مع، اجلمعة مجاعةًإقامة وغريهم عاملراج

 )عليهم السالم (األئمةمن مل يكن من  إذ ـاجلمعة والعيد من واد واحد ـ كما تقدم الكالم يف ذلك 

 العيد كما تقدم يف رواية منصور ـ املروية يف يكان يصل أنه  مع، اجلمعةيمبسوط اليد كان ال يصل

ضحى فصلى يف بيته ركعتني مث يوم األ أيب مرض:  قال)عليه السالم ( والتهذيب ـ عن الصادق)١(الفقيه

  .)٢(ضحى

 مجلة ،فتوى املشهور بذلك إىل التسامح املستند إىل ضافةدل عليه، باإلفراد فينالوأما استحباب ا

  :من الروايات

من مل يشهد مجاعة الناس يف العيدين فليغتسل وليطيب مبا : كرواية منصور، وصحيحة ابن سنان

  . يف اجلماعةيوجد وليصل وحده كما يصل

الصالة  أن ظاهرهافإن  ،)٣(مإمامع  إالّ ةصال  وحدك واليتصل أن ال بأس: وموثقة مساعة

  .سان وحدهنإل اييصل أن  مل حيصل فال بأسإذا و،ماممع اإل إالّ الواجبة ال تكون

  ، عن الرجل ال خيرج يف يوم)عليه السالم (عبد اهللا أبو ، سئلورواية احلليب

                                                

.٦ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٠ ص١ ج:الفقيه )١(

.٣٢ ح يف صالة العيدين٦الباب  ١٣٦ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٦٠

  .)١(نعم: )عليه السالم (ضحى أعليه صالة وحده؟ قال الفطر واأل

من فاتته صالة العيد  أن تقدمت من اليت قرة، والروايات أيب بن املغرية وابن اوما تقدم من رواييت

  .اً، ركعتني للعيد وركعتني للخطبةأربعفليصل 

 مامه مع عدم وجود اإل بأن استدل مطلقاً، فالنايفقوالومبا ذكرناه يظهر وجه الضعف يف سائر األ

  . واملشروط عدم عند عدم شرطه،مل حيصل الشرط

خيرج  أن كان مريضا ال يستطيعن إ رأيتأ: يالروايات النافية، مثل رواية الغنو إىل ضافةهذا باإل

  .)٢(ال:  يف بيته؟ قاليأيصل

 ومن مل خيرج فليس عليه ة،اجلبان إىل من خرج إىل إمنا الصالة يوم العيدين: ورواية ابن قيس

  .غريمها إىل ،)٣(صالة

  الوجوب، ال نفيي يف هذه على نفي املثبتة محل النفاجلمع بني هذه الروايات وبنين إ :وفيه

ال وجه  أنه لزم طرح الروايات املثبتة، وذلك خالف الفهم العريف، ومن ما ذكرناه يظهر الإ و،املشروعية

 ا فرادى، وبأن العيد شرع تياند نافلة وال مجاعة يف نافلة، فالالزم اإلي صالة الع بأنللتمسك للمنع

  . ا فرادىتيانلإلمجاعة، فال وجه 

   عدم اجلماعة للمقام، ال بدأدلة إطالقعلى تقدير نه إ :ولذ يرد على األإ

                                                

  .٢ حالة العيد صأبواب من ٣الباب  ٩٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٨ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٧ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٦١

السبعة، وال بعد فرسخ  وأكانت باجلماعة فال يعترب فيها العدد من اخلمسة  وإن وال يشترط فيها شرائط اجلمعة،

  بني اجلماعتني وحنو ذلك

  

 من) رمحه اهللا( اهلمداينما ذكره الفقيه  إىل ضافةام، باإلفراد يف املقنالمن تقييده مبا دل على صحة ا

 رسول اهللا وإن  بكون اجلماعة فيها بدعة،ي قد علل فيها النهالروايات الناهية عن اجلماعة يف النافلةأن 

  . مث عرضها النفلصلما كانت فريضة يف األول ا ال تتنيصلها مجاعة فهي مل )صلى اهللا عليه وآله(

ال فقد صرحت الروايات إ و،مام كانت مع اإلإذامنا جتب يف العيدين إاجلماعة ن إ :ينالثاويرد على 

  .مام اإلردى عند عدم حضواا فرإتياب

 ذه الصالة مجاعة ال فرادى كما قيل، وال تركها رأساً، كما ذهب تيانفضل اإلاأل أنه مث الظاهر

 يفراد وال احتياط الترك، وجيرنالاويه احتياط ااجلماعة من الفضل مما ال يس يف ليه بعض آخر، وذلك ملاإ

 أدرك إذا اجلماعة الشامل للمقام، فأدلة طالق إل،اجلماعة مما تقدم يف حبثه أحكاميف هذه الصالة كل 

 تيان ومل يضره عدم اإل،ه ركع معمام ركوع اإلأدرك إذا صالها وأتى بالثانية فرادى، ومامركعة مع اإل

  .التفصيل إىل حتتاج ال اليت حكاماأل غريها من إىل بالقنوتات،

كانت  وإن شرائط اجلمعة،{ املبسوط اليد ا مام اإلإتيانيف زمان عدم } وال يشترط فيها{

على اختالف الرأيني يف عدد اجلماعة يف حالة } السبعة أو باجلماعة فال يعترب فيها العدد من اخلمسة

كثر، األ إىل وقد نسب عدم االشتراط املستند}  وحنو ذلك،وال بعد فرسخ بني اجلماعتني{الوجوب 

حالة الوجوب،  إىل هانصرافال وهو غري مقيد مبا دل على هذه الشروط ،قامتهاإ أدلة طالقوذلك إل

  جازة إخصوصاً بعد ما يستشعر من بعض الروايات عدم االشتراط، مثل 



٦٢

  الزوال، إىل ووقتها من طلوع الشمس

  

  . ا فرادى وغري ذلكتياناإل

 وتصريح ،دلة األطالقا للمرأة واملسافر وغريمها من فاقد الشرط، إلإتياومما تقدم ظهر جواز 

  .م اإتيابعض الروايات السابقة جبواز 

كانت الصالة  أو ،ليهاإوجها يف اخلروج ز للزوجة أو ،اإتيا مل يأذن للعبد مواله يف إذانعم 

 غري املميز ا ال تستحب للصيبأ ا، كما تيانحرم اإل مل تستحب، بل ،بنفسها ضررية ضرراً كثرياً

  .ليهماإابليتهما لتوجه التكليف قوانون لعدم 

، وقد ياتفاق أنه  بل عن الذخرية الظاهر،على املشهور} الزوال إىل ووقتها من طلوع الشمس{

، الثاين على مجاعإل عن املنتهى اي عليهما، وحكمجاعنقل اتفاقهم عليه عن النهاية، وعن التذكرة اإل

  بأن فقالوا،صباح والسرائر والغنية والوسيلة واإلتصار والكايفن عن النهاية واملبسوط واالي للمحكخالفاً

 فقالوا بعدم ،بعض مشاخيه إىل  ونسبه املستند،الشيخني إىل ملا مناسبوقتها انبساط الشمس، وخالفاً 

  .النهارالزوال، بل الوقت خمتص بصدر  إىل امتداد وقتهما

، وجبملة من مجاع بعد خروج قبل طلوع الشمس باإلدلة األإطالق ب:الوقتول استدل املشهور أل

 ،إقامة وال أذانضحى ليس يوم الفطر واأل: )عليه السالم (جعفر أبو كصحيحة زرارة، قال: الروايات

  .)١( طلعت خرجواإذاما طلوع الشمس أذاو

  ضحى؟ املصلى يف الفطر واأل إىل سألته عن الغدو: وموثقة مساعة، قال

                                                

.٥ ح صالة العيدأبواب من ٧الباب  ١٠١ ص٥ ج:الوسائل )١(



٦٣

  . )١(بعد طلوع الشمس: )عليه السالم (فقال

عالم بدخول إطلوع الشمس  أن ما طلوع الشمسأذا )عليه السالم (الظاهر من قولهفإن 

 ي نودإذاعالم بدخول الوقت، وهذا هو املنصرف من املوثقة عرفاً، مثل إ ذاناأل أن الوقت، كما

  . يف ذلكشكال اإلي، وعليه فال ينبغ)٢(ذكر اهللا إىل  اجلمعة فاسعوايوم للصالة من

 إذا:  قال)عليه السالم (جعفر أيب خر الوقت بصحيحة حممد بن قيس، عنواستدل املشهور آل

 كان إذاذلك اليوم يف  فطار باإلمام أمر اإل،ما رأيا اهلالل منذ ثالثني يوماًأ شاهدان مامشهد عند اإل

 إىل وأخر الصالة ذلك اليوم فطار باإلمامشهدا بعد زوال الشمس أمر اإلفإن وال الشمس، شهدا قبل ز

 أو ماليوم فصلى  من جهة الصالة ذلك أنه ظاهر التفصيل بني قبل الزوال وبعد الزوالفإن ، )٣(الغد

  . كائن يف كال الطرفنيفطاريوم غده وإال فاإل

 االناس صياماً ومل يرو أصبح إذا:  بن أمحد قالفوعة حممدمجال مرإوهذا الظاهر حاكم على 

  .)٤(عيدهم إىل النهارأول الل وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد اهل

 ييرون اهلالل فيصبحون صياماً حىت مض  يف القوم ال،)عليه السالم (ومرسل الدعائم، عن علي

   م رأواأشهود عدول  فيشهد ،النهارأول وقت صالة العيدين 

                                                

  .٢ ح صالة العيدأبواب من ٢٩الباب  ١٣٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٩ اآلية: سورة اجلمعة )٢(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٩الباب  ١٠٤ ص٥ ج:لوسائلا )٣(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٩الباب  ١٠٤ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٦٤

  .)١(النهارأول يفطرون وخيرجون من غد فيصلون صالة العيد : من ليلتهم املاضية؟ قال

  الدالة علىخبار واالستصحاب، واأل،صل باأل: فقد استدل، وقتها انبساط الشمس بأنأما من قال

كان :  قال)عليه السالم(  عبد اهللا أيب عن،بصري أيب ليها، مثل روايةإطلوع الشمس وقت اخلروج أن 

  .)٢( خيرج بعد طلوع الشمس)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

  .)٣(بعد طلوع الشمس الّإال خترج من بيتك :  قال)عليه السالم (جعفر أيب ورواية زرارة، عن

 شمس قاملفلما طلعت ا: ي بصالة العيد، قال الراو)عليه السالم (ويف قصة أمر املأمون الرضا

  .)٤(آخر احلديث إىل غتسل،ا ف)ه السالمعلي(

 ، والسرية، وبأنه القدر املتيقن، باالحتياط: وقتها خمتص بصدر النهار استدل بأنمن قال أن كما

  .سوة، وبعض الروايات السابقةواأل

 واالستصحاب واالحتياط والقدر املتيقن ال جمال هلا بعد الدليل، صلاألفإن ويف الكل ما ال خيفى، 

ذكرناها يف دليل املشهور، وما دل على كون اخلروج بعد  اليت ات املذكورة حمكومة بالرواياتوالرواي

  كان  مناإ و،طلوع الشمس ال داللة فيه على التحديد

                                                

. يف ذكر صالة العيدين١٨٧ ص١ ج:دعائم اإلسالم )١(

.١ ح صالة العيدأبواب من ١٨الباب  ١١٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ١٨الباب  ١٢٠ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١ ح صالة العيدأبواب من ١٩الباب  ١٢٠ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٦٥

  والقضاء هلا لو فاتت،

  

  .ذلك أفضل من أجل اجتماع الناس

 كما هو ،لعذرا أو  تركها عمداً عصياناً،مستحبة أو  كانتواجبةً} وال قضاء هلا لو فاتت{

 يف مجاعة يوم العيد فال ماممن مل يصل مع اإل: املشهور على ما يف اجلواهر، واستدل له بصحيحة زرارة

  .)١(صالة له وال قضاء عليه

قضاء عليه بعد الوقت،  ال أنه  كما،باقياًكان الوقت  وإن جتب عليه الصالة، ال أنه ظاهرهافإن 

من قضاء مطلقا، وعليه فدليل  داء، والال جيب األ أنه ال القضاء، الداء واألال جيب  أنه وظاهر السياق

  . للمقامنال، ودليل استحباب قضاء النوافل شام)٢(فاتته فريضة فليقضها كما فاتته

نعم الظاهر عدم وجوب القضاء لظهور الصحيحة، أما قول املستند بعدم تعقل وجوب قضاء 

ضره الصوم يف شهر رمضان ضرراً رافعاً للوجوب ال أمن فإن معقول ووارد، نه إ املستحب، فريد عليه

 إذاه ؤال تكون عبادة بدون استحباب ـ ومع ذلك جيب عليه قضا إذ جيب عليه الصيام بل يستحب ـ

  .داء والقضاء بني األيواجب ختيرينه إ مل يصم، اللهم

، ويدل عليه ياحلل إىل  فالظاهر استحباب قضائه يف الوقت وخارجه، كما نسب،وكيف كان

  .)٣(اًأربعمن فاتته صالة العيد فليصل :  املتقدمةيالبختر أيب رواية

                                                

.٣ ح صالة العيدأبواب من ٢الباب  ٩٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:عوايل اللئايل )٢(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٥الباب  ٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٦٦

  خراج الفطرة،إ وفطارها أزيد مبقدار اإلأخري عيد الفطر يستحب تترتفع الشمس، ويف إىل أن هاأخريويستحب ت

  

  .املراد ركعتني للعيد وركعتني مكان اخلطبتني أن وقد تقدم

اخلروج يكون  أن ملا تقدم من الروايات الدالة على} ترتفع الشمس  إىل أنهاأخريويستحب ت{

الصحراء، وذلك يستغرق وقتاً خصوصاً  إىل اخلروج يكون من الدار أن بعد طلوع الشمس، ومن املعلوم

  .النهار، وغريمهاأول الصالة  أن يف املدن الكبار، والدالة على

وذلك ملا دل على } خراج الفطرةإ وطارفها أزيد مبقدار اإلأخريويف عيد الفطر يستحب ت{

شكلنا عليه يف أكنا  وإن عطاء الفطرة قبل صالة العيد،إاستحباما قبل الصالة، بل عن بعض وجوب 

، ويدل على  أيضاً مبقدار الغسلأخرييذكر استحباب الت أن باب الفطرة من هذا الشرح، وكان عليه

  :االستحبابات الثالثة مجلة من الروايات

 وال ي،تصل أن طعم يوم الفطر قبلأ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنواية جراح املدايينففى ر

  .)١(مامضحى حىت ينصرف اإلتطعم يوم األ

 ال يأكل يوم )عليه السالم ( املؤمننيأمريكان : )عليه السالم (جعفر أبو ويف رواية الفقيه، قال

وكذلك : ، قال الفطرةيرج يوم الفطر حىت يطعم ويؤد وال خي،ضحيتهأضحى شيئاً حىت يأكل من األ

  .)٢(نفعل حنن

                                                

.٥ ح صالة العيدأبواب من ١٢الباب  ١١٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٣ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢١ ص١ ج:الفقيه )٢(



٦٧

 منهما احلمد وسورة، ويكرب مخس تكبريات عقيب كل تكبرية قنوت، مث يكرب وىلاأل يف  ركعتان يقرأيوه

كرب  تكبريات، ويقنت بعد كل منها، مث يأربعللركوع ويركع ويسجد، مث يقوم للثانية وفيها بعد احلمد وسورة يكرب 

  للركوع ويتم الصالة،

  

 وال ،ال خترج يوم الفطر حىت تطعم شيئاً:  قال)عليه السالم (جعفر أيب وصحيحة زرارة، عن

  .)١(مل تقو فمعذور وإن ،قويت عليهن إ ضحيتكأمن هديك و إالّ ضحىتأكل يوم األ

لما طلعت الشمس ف : يف خراسان)عليه السالم ( الرضامام، يف قصة صالة اإل)٢(ويف رواية الكايف

  . احلديث فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن)عليه السالم (قام

  .ىل غريها من الرواياتإ

 منهما احلمد وسورة، ويكرب مخس تكبريات عقيب كل تكبرية وىلاأل يف  ركعتان يقرأيوه{

 تكبريات، بعأرقنوت، مث يكرب للركوع ويركع ويسجد، مث يقوم للثانية وفيها بعد احلمد وسورة يكرب 

  .}ويقنت بعد كل منها، مث يكرب للركوع ويتم الصالة

  :وهنا مسائل

                                                

.١ ح صالة العيدأبواب من ١٢الباب  ١١٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٧ح) عليه السالم (احلسن الرضا أيب  باب مولد٤٨٩ ص١ ج: من الكايفصولاأل )٢(



٦٨

 من ،جزاء سائر الصلواتأ وال خالف يف اشتراط هذه الصالة بكل شرائط وإشكالال نه إ :وىلاأل

  غري احملتاجةتالقبلة والطهور والستر والنية والتكبرية والركوع والسجود وغريها، بل كلها من الضروريا

  .االستداللىل إ

فضل تقدمت بعضها، نعم األ اليت  وفرادى، ويدل عليه متواتر الرواياتا ركعتان مجاعةًإ: الثانية

سكايف وابن  ركعات، جلملة من الروايات املتقدمة، وقد أفىت بذلك اإلأربع بيأيت أن ملن صلى فرادى

متني يا بتسلأوبني ركعتني، والظاهر  ربعثالثهم خري بني األ إالّ أن  عنهم،يبابويه والتهذيب كما حك

ركعتني بدل اخلطبتني،  أن ، وملا تقدم منعرايبما خرج كصالة األ إالّ كل نافلة بتسليمتني أن ملطلقات

ا أ عن ابن بابويه ياحملك إالّ أن سكايف،فىت بكوا بتسليمتني اإلأظاهره ركعتان منفصلتان، وقد فإن 

  .بتسليمة واحدة، وفيه نظر

 مصباح الفقيه،  الظاهر وجوب قراءة السورة يف هذه الصالة، بل ال خالف فيه، كما يف:الثةالث

ـ  فيها ما تقدم من اخلالف  يأيت:)١(اع عليه، خالفا ملا عن كشف اللثام حيث قالمجوعن املدارك اإل

ايات سوة والسرية والرواأل إىل ضافة ويدل على وجوب السورة، باإل ـأى يف السورة يف كل صالة

  . بعضهاذكرت السورة مع احلمد كما سيأيت اليت املتواترة

كرب واحدة ي:  يف صالة العيدين؟ قال)عليه السالم (جعفر أيب ، عنيمساعيل اجلعفإخصوص خرب 

  قرأ أم الكتاب وسورة مثيفتح ا الصالة مث ي

                                                

.٢٩ س٢٥٨ ص١ ج:كشف اللثام )١(



٦٩

 وىلقرأ يف األي وسورة، قرأ أم الكتابيقوم ويركع ا مث يكرب واحدة ويقنت بينهن مث يكرب مخساً ي

قنت بينهن مث يركع ياً وأربعكرب ي مث ،على، ويف الثانية والشمس وضحاهاسبح اسم ربك األ

  .)١(باخلامسة

حرام وتكبرية  الصالة بعد االتفاق على تكبرية اإلهاختلفوا يف التكبريات الزائدة يف هذ: الرابعة

  :قولني إىل الركوع ـ كما يف كل صالة ـ

تصار نالاختاره املشهور، بل عن ا الذي اً يف الثانية، وهذا هوأربع ووىلا مخساً يف األإ: ولاأل

  . عليهمجاعواالستبصار والناصريات واخلالف والسرائر واملختلف اإل

مثان تكبريات كما عن حمتمل السيد  أو ،ا سبع تكبريات، كما عن الصدوقني والعماينإ: الثاين

 املشهور لداللة الروايات املتواترة عليه، كرواية قوى وابن زهرة، واألي والقاض واحلليبيواملفيد والديلم

  .نيتوصحيحة مجيل املتقدممساعيل إ

يكرب مث يقرأ مث  :، يف صالة العيدين؟ قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبمحزة، عن أيب ورواية علي بن

قرأ مث يكرب يا مث يسجد مث يقوم يف الثانية فيكرب مخساً ويقنت بني كل تكبريتني مث يكرب السابعة ويركع 

  .)٢(ني كل تكبريتني مث يكرب ويركع اباً فيقنت أربع

                                                

.١٠ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٦ ص٥ ج:وسائلال )٢(



٧٠

 عشرة ضحى اثنيتالتكبري يف الفطر واأل:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب وخرب

 والسابعة تركع ا مث تقدم ، مث تقرأ مث تكرب بعد القراءة مخس تكبريات، واحدةوىلتكبرية، تكبرية يف األ

  . احلديث)١(اً واخلامسة تركع اأربعمث تكرب  يف الثانية فتقرأ

 بكال شقيه فغري ظاهر ـ كما قيل ـ وبعضهم الثاينومثلها يف الداللة غريها، أما مستند القول 

  .التمس هلما مستنداً خال عن الداللة

كثر، كما يف املستند، بل لقراءة على احلق املوافق لألالتكبريات الزائدة يف الركعتني بعد ا: اخلامسة

 عن ي عليه، خالفاً للمحكمجاعتصار واخلالف اإلنالاملشهور رواية وفتوى كما يف اجلواهر، بل عن ا

 عن علي بن بابويه ي قبل القراءة ويف الثانية بعدها، وللمحكوىلسكايف وهداية الصدوق فجعاله يف األاإل

 ي والقاض واحلليبي عن السيد واملفيد والصدوق والديلميكعتني، وللمحكريف الفجعلها قبل القراءة 

 املشهور لداللة قربوابن زهرة ففرقوها يف الثانية فجعلوا واحدة منها قبل القراءة والباقية بعدها، واأل

  : املستفيضة عليهخباراأل

  .محزة وأىب بصري أيب مساعيل وعلي بنإكرواية معاوية و

 أو قبل القراءة سألت العبد الصاحل، عن التكبري يف العيدين أ: ب بن يقطني، قالوكصحيحة يعقو

تكبري :  والثانية والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم ال؟ فقالوىل وكم عدد التكبري يف األ،بعدها

   تكرب ،العيدين للصالة قبل اخلطبة

                                                

.٧ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٧١

 فذلك سبع ، وتركع اأخرى مث تكرب ،ابينه لصالة مث تقرأ وتكرب مخساً وتدعواتكبرية تفتتح ا 

اً وتدعو بينهن مث تكرب التكبرية أربعكرب ت افتتح ا مث تكرب يف الثانية مخساً تقوم فتقرأ مث تكبريات باليت

  .)١(اخلامسة

الصالة قبل اخلطبة والتكبري :  قال، يف صالة العيدين)عليهما السالم (أحدمهاوصحيحة حممد، عن 

  .غريها من الروايات إىل ،)٢(ةخري ومخس يف األوىلبع يف األ س،بعد القراءة

  :فقد استدل له جبملة من الروايات: الثاينأما القول 

 وىلالتكبري يف العيدين يف األ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببن سنان، عن عبد اهللا كصحيحة

  .)٣(ة مخس بعد القراءةخريويف األ ،سبع قبل القراءة

  . )٦(الصباح أيب ، وخرب)٥(، وموثقة مساعة)٤(يشعرمساعيل بن سعد األإيحة ومثلها صح

وجياب : لكن هذه الروايات ملخالفتها للمشهور وموافقتها للتقية يشكل العمل ا، قال يف املستند

 ،م بني قائل بالتقدمي يف الركعتنيأل ، ملوافقتها ملذهب العامة، املتقدمةخبارعنها مبرجوحيتها عن األ

  ،يونقله يف املنتهى عن الشافع

                                                

.٨ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٥ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٨ حعيد صالة الأبواب من ١٠الباب  ١٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢٠ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.١٩ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٦(



٧٢

  واالظهر وجوب القنوتات وتكبرياا،

  

حدى إمحد، يف أ و،، ومالك، والليثيالعزيز، والزهر وأىب هريرة، والفقهاء السبعة، وعمر بن عبد

 موسى، واحلسن، وابن  خاصة، ونقله عن ابن مسعود وحذيفة، وأيبوىلالروايتني، وقائل بالتقدمي يف األ

  .)١(تباعهأحنيفة وأيب  أي ي، الرأأصحاب، ويلنورسريين، وا

حتققت أن نه إ ،مل يعلم خمالفتهم للمشهور أنه ما قيل من إىل تباعه، فمضافاًأوأما قول السيد و

 إذ سكايف واهلداية ليس عن الواقع مبراحل،قول األن إ املخالفة فلم يظهر هلم معتمد، هذا ولكن رمبا يقال

سقاطها، لكن إ العامة ال توجب أقوالموافقة الرواية جلملة من فإن ني التخيري، مقتضى اجلمع بني الطائفت

  . هو العمل بقول املشهورحوطاأل أن ال شك

وجوب التكبريات  إىل  وجبت الصالة، وقد ذهبإذافيما } ظهر وجوب القنوتات وتكبريااواأل{

كثر كما عن املختلف ، بل األيا حكسكايف واحللي واحلليب واالستبصار والقواعد وشرحه كمالسيد واإل

 عليه، خالفاً مجاعلفية واحلدائق وغريها، بل عن االستبصار اإلوالذكرى والنكت والروض وشرح األ

 عن املفيد والتهذيب واخلالف واملعترب والشرائع والنافع واملنتهى والتحرير والذكرى ومجاعة يللمحك

  . من املتأخرين فقالوا باستحبااأخرى

 ، االشتغالأصل وب، كما تقدم مجلة منها،وامر الواردة يف الروايات باأل: للقول بالوجوباستدل

  .سوةوباأل

                                                

.٢٤ س٤٢٨ ص١ ج:املستند )١(



٧٣

 ، كما أيضاًسوة حينئذ فال جمال لأل،ا حممولة على االستحباب بقرينة ما يأيتإ: ولويرد على األ

عبد ن إ :زرارة قال مع وجود الدليل، أما دليل االستحباب فهو صحيحة صلاأل إىل ال تصل الدورأنه 

الصالة فيهما سواء يكرب :  عن الصالة يف العيدين؟ فقال)عليه السالم (امللك بن أعني، سأل أبا جعفر

 ويف ، ثالث تكبرياتوىل مث يزيد يف الركعة األ، تكبرية الصالة قائماً كما يصنع يف الفريضةماماإل

 أن شاء مخساً وسبعاً بعد وإن اء ومخساًشن إ  ثالثاً سوى تكبرية الصالة والركوع والسجودخرىاأل

  .)١(الوتر إىل يلحق ذلك

  .ذا احلد ليس بواجب أنه  علىمجاعوال يضر ذكر الثالث بعد اإل: أقول

 ما كان تكبري النيب:  قال)عليه السالم (، عن أبيه، عن جده، عن علي عبد اهللاوخرب عيسى بن

 فلما كان )عليه السالم (بطأ عليه لسان احلسنيأة واحدة حىت تكبري إالّ  يف العيدين)صلى اهللا عليه وآله(

عليه  ( فكرب احلسني)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( فكرب النيب،رسلته مع جدهأمه وألبسته أذات يوم عيد 

 حىت كرب مخساً )عليه السالم ( مث قام يف الثانية فكرب النيب وكرب احلسني، حىت كرب النيب سبعاً)السالم

  .)٢(اليوم إىل  سنة وثبتت السنة)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللافجعلها 

  نإم بشر يف الظاهر، وإ ف)عليه السالم (ذلك كان لتعليم احلسني أن والظاهر

                                                

.١٧ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٥ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٧٤

 وهذا احلديث يشبه ما تقدم يف فصل ،ظلة قبل خلق الدنياأورثوا العلم والكمال يف عامل األ

  .التكبريات االفتتاحية يف الصالة

: ضحى؟ قال، سأله عن التكبري يف الفطر واأل)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوخرب هارون بن محزة، عن

 انصرفت على وترإذا، وال يضرك أربعومخس )١(.  

 وىل صلى صالة العيد فكرب يف الركعة األ)عليه السالم ( املؤمننيأمري أن روي:  قاليوالرضو

تاك حديث أعلى، وهل  وقرأ فيهما سبح اسم ربك األ،ريات ويف الثانية خبمس تكب،بثالث تكبريات

 بسبع وكرب يف الثانية خبمس وركع باخلامسة وركع وقنت بني كل وىلكرب يف األ أنه يالغاشية، ورو

  .)٢(تكبريتني

صالة اجلمعة وصالة العيد واحدة  أن نك قد عرفتأ مع ،ويؤيده عدم هذه التكبريات يف اجلمعة

 جداً، حيث يكان االحتياط قو وإن لى هذا فمقتضى القاعدة استحباب التكبريات، وعمجاعبالنص واإل

  . هذا كله يف التكبريات،الشهرة احملققة والروايات املتواترة

 مجاعتصار دعوى اإلنالاالكثر بل املشهور القول بوجوا، بل عن ا إىل  فاملنسوب،ما القنوتاتأو

  .وابن سعيد والتحرير وغريهم فقالوا باستحبااعليه، خالفاً للخالف واملعترب والشرائع 

 وىل جبملة من الروايات املتقدمة الدالة على لزوم مخس قنوتات يف األ:استدل القائل بالوجوب

   يف الثانية، أربعو

                                                

  .١٤ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٩ س١٢ ص:فقه الرضا )٢(



٧٥

  :خرمحزة وصحيحة يعقوب وغريها، وكذا مجلة من الروايات األ أيب مساعيل وعلي بنإمثل رواية 

تقول بني كل تكبريتني يف صالة :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عنكرواية حممد بن عيسى،

  .)١(آخره إىل  اللهم أهل الكربياء والعظمة:العيدين

 كرب يف العيدين إذا )عليه السالم ( املؤمننيأمريكان :  قال)عليه السالم (ورواية جابر، عن الباقر

  . اخل)٢(اهللا إالّ لهإال  أن شهدأ :قال بني كل تكبريتني

 أن يوينبغ :ويف بعض النسخ، )٣(يتضرع بني كل تكبريتني ويدعو اهللا أن يينبغ :وموثقة مساعة

  .يتضرع بدل يقنت

  .غريها من الرواياتإىل 

 يف املوثقة، وبأن القنوت يف كل الصلوات يينبغ، وبلفظ صل باأل:استدل للقول باستحباا

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ت، وبأن الظاهر من رواية تعليمهمستحبة، وبعدم ذكره يف بعض الروايا

ا قبل القراءة، كرواية ابن سنان، أ ويؤيده ما روي من ،ذكر التكبريات والًء أنه )عليه السالم (للحسني

ة مخس خري ويف األ، سبع قبل القراءةوىلالتكبري يف العيدين يف األ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبعن

  .)عليه السالم (، عن الرضايشعرومثلها رواية األ. )٤( القراءةبعد

  ، يف باب اشتراط وجوب العيدين حبضور اخلمسة، حيث وبرواية احلليب

                                                

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٢٦الباب  ١٣١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب من ٢٦الباب  ١٣١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٩ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٩ص ٥ ج:الوسائل )٣(

.١٨ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٧٦

فضل الدعاء كان األ وإن وجيوز يف القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما يف سائر الصلوات،

  املأثور،

  

  .)١(الركعة الثانيةيقنت يف : )عليه السالم (قال

 يستعمل يف الوجوب يينبغ ال جمال له مع وجود النص، وصلاأل إذ فى،خيويف الكل ما 

يتِخذَ  أن  ِللرحمِن ما ينبغيو﴿ : كقوله تعاىل، أحياناًيواالستحباب، بل يستعمل يف الواجب العقل

بعضها ال يوجب رفع اليد عما ذكر فيه، وال الكالم، وعدم الذكر يف أول  والكلية املذكورة ،)٢(﴾ولَداً

  .، ومثله ما ذكر من املؤيدي، ولو كان فهو بدو)عليه السالم (نسلم الظهور يف قصة احلسني

: قال أنه )عليه السالم ( عبد اهللا أيب فقد رواها الفقيه عن احلليب، عن، جمملةي فهأما رواية احلليب

 م جيمعون الصالة كما يصنعون يوم اجلمعةإسبعة ف  أو كان القوم مخسةإذايف صالة العيدينوقال ، :

يقنت يف الركعة الثانية .جيوز بغري عمامة؟ قال:قلت: قال  : يلإحب أنعم والعمامة)٣(.  

  . الرواية يف باب قنوت اجلمعةها يف صالة اجلمعة، ولذا ذكر بعض الفقهاء هذأبل لعل ظاهرها 

  . ظهر الوجوب هنا ال خيلو من قربن كون األ فما ذكره املصنف م،وكيف كان

كان  وإن  كما يف سائر الصلوات،،وجيوز يف القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء{

   كما هو املشهور، خالفاً} فضل الدعاء املأثوراأل

                                                

  .١ ح صالة العيدأبواب من ٣٩الباب  ١٤٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٩٢ اآلية: سورة مرمي )٢(

.٣٣ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٣١ ص١ ج:الفقيه )٣(



٧٧

التقوى واملغفرة، هل العفو والرمحة، وأهل أهل اجلود واجلربوت، وأاللهم أهل الكربياء والعظمة، و :وىلواأل

تصلي  أن ،له ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداًآسألك حبق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيداً، وحملمد صلى اهللا عليه وأ

  ن أ وعلى حممد وآل حممد،

  

  .اللهم أهل الكربياء والعظمةظاهره وجوب فإن ، ملا عن احلليب

، وباختالف الروايات الواردة طالق اإلصلاأل بعد كون مقتضى ،دلة األإطالق ب:استدل للمشهور

  .يف الذكر مما يدل على عدم اخلصوصية

سألته عن الكالم الذي :  قال)عليهما السالم (أحدمهاوخبصوص صحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)١(ما شئت من الكالم احلسن: يتكلم به يف ما بني التكبريتني يف العيدين؟ فقال

  .ما تقدم: أوالً :ه الذكر الوارد، وفيه بأنالصالح فاستدل له أبو أما

  .حدهاالوارد متعدد فال خصوصية ألن إ :وثانيا

وية بعد ورود عدة أدعية يف الروايات، وأما ما ذكره املصنف فكأنه ولمل يظهر وجه األ} وىلواأل{

 بالتكبري  ـ مث يرفع يديه)عليه السالم (املعصوم إىل  حيث قال ـ بدون نسبة،مأخوذ من مصباح الشيخ

هل العفو والرمحة، وأهل التقوى أهل اجلود واجلربوت، وأاللهم أهل الكربياء والعظمة، و{:  كرب قالإذاف

وشرفاً له ذخراً آسألك حبق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيداً، وحملمد صلى اهللا عليه وأواملغفرة، 

  نأتصلي على حممد وآل حممد، و أن ومزيداًوكرامة 

                                                

.١ ح صالة العيدأبواب من ٢٦الباب  ١٣١ ص٥ ج:الوسائل )١(



٧٨

 حممداً وآل حممد،  من كل سوء أخرجت منهخترجينن أ وأدخلت فيه حممداً وآل حممد، يف كل خري تدخلين

عوذ بك مما استعاذ منه عبادك أ أسألك خري ما سألك به عبادك الصاحلون، وينإهم لعليهم، الصلواتك عليه و

  .املخلصون

  

 حممداً وء أخرجت منه من كل سخترجينن أ وأدخلت فيه حممداً وآل حممد،  يف كل خريتدخلين

عوذ بك مما أأسألك خري ما سألك به عبادك الصاحلون، وإين هم لعليهم، الوآل حممد، صلواتك عليه و

 ،سان خملص هللا تعاىلنإل األنيقرأ بصيغة الفاعل،  أن  واملخلصون ميكن،)١(}استعاذ منه عبادك املخلصون

ذى والقتل وما دخال يف كل خري يشمل األاإلن  أخلصه، كماأ اهللا ألن، ليقرأ بصيغة املفعو أن وميكن

ا أوجبت ذكراً حسناً هلم يف الدنيا ورفعة إ، ف)عليهم السالم ( كل ذلك كان خرياً هلمألنأشبه، 

  .خرةدرجات هلم يف اآل

يقرأ ما ورد يف  أن وىلمتون الروايات، لكن األ إالّ الشيخ ال يذكر يف املصباح أن همبناءن إ مث

يقرأ ما رواه جابر،  أو ،)عليهم السالم (ليهمإلفاظ باختالف يف بعض الروايات املنسوبة مثال هذه األأ

 كرب يف العيدين قال بني كل إذا )عليه السالم ( املؤمننيأمريكان :  قال)عليه السالم (جعفر أيب عن

ه، اللهم أهل حممداً عبده ورسول أن اهللا وحده ال شريك له، وأشهد إالّ لهإال  أن أشهد" :تكبريتني

  . بالدعاء السابق، مع اختالف يف اجلملة شبيهاً)٢(الدعاءوذكر  "الكربياء

                                                

. يف صفة صالة العيد٥٩٨ ص:مصباح املتهجد )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب من ٢٦الباب  ١٣١ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٧٩

ما قبلها، إ خبطبتني بعد الصالة مثل ما يؤتى ما يف صالة اجلمعة، وحملهما هنا بعد الصالة خبالف اجلمعة فويأيت

  ما هنا قبل الصالة،إتياوال جيوز 

  

 اللهم أهل الكربياء:  ذكر)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عن)١(يف رواية حممد بن عيسى أن كما

  .باختالف يسري عن الدعائم السابق

تقول يف دعاء العيدين بني كل :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن بشر بن سعيد، عن

بداً، أ ، والكعبة قبليتبداًأ بداً، والقرآن كتايبأ يبداً، وحممد نبيأ سالم ديينبداً، واإلأ  اهللا ريب:تكبريتني

غريها من  إىل .)٢(اهللا إالّ حدأآخرهم، وال  إىل بداً، وتسميهمأ وصياء أئميت أبداً، واأليوعلي ولي

  . الشيعة و غريهأحاديثالروايات الواردة يف جامع 

 خبالف ، خبطبتني بعد الصالة مثل ما يؤتى ما يف صالة اجلمعة، وحملهما هنا بعد الصالةويأيت{

رسال املشهور هلما إووجوب اخلطبتني ظاهر } ما هنا قبل الصالةإتياما قبلها، وال جيوز إجلمعة فا

، كما صرح مجاعيستحب اخلطبة هلا يف اجلماعة باإل:  لظاهر املستند حيث قالرسال املسلمات، خالفاًإ

فادة إ القاصرة عن ا مطلقاً املصرحة بثبوت اخلطبة هلخباراأل إىل به يف املعترب وهو احلجة فيه، مضافاً

  .هىنتا ،)٣(الوجوب

  سوة وبالسرية  وباأل، املؤيدة بالشهرةخبارال وجه الدعاء قصور األن أ :وفيه

                                                

  .٢ ح صالة العيدأبواب من ٢٦الباب  ١٣١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٢ ح يف صالة العيدين٢٦الباب  ٢٨٦ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٢٧ س٤٢٩ ص١ ج:املستند )٣(



٨٠

 الدالة على كوما من خبار كما ذكرنا بعض األ،اجلمعة والعيد من واد واحد أن ومبا دل على

  .باب واحد سابقاً

ما من واد واحد ـ قد يقوى يف النظر وجوب اخلطبتني كو أي ومن هنا ـ: اهلمداينقال الفقيه 

  .هىنتا ،)١( كاجلمعة أيضاًيف العيدين

منا جعلت اخلطبة يوم إ: )عليه السالم ( ما رواه الفضل، عن الرضاخبارويدل على الوجوب من األ

 االناس ملوكثر على ا  إذ اجلمعة أمر دائمألن ،ةصالال وجعلت يف العيدين بعد ،الصالةأول اجلمعة يف 

  .)٢(منا هو يف السنة مرتني والناس فيه أرغبإوتفرقوا، والعيد 

  .)٣(فيقوم على املنرب فيخطب الناس مث يرتل: مساعيلإويف رواية 

كنت ن إ خطب الناسارق املنرب فا مث ،جتهد يف الدعاءا فرغت من الصالة فإذاف: يويف الرضو

  .)٤(تؤم بالناس

 إذا و،منا أحدث اخلطبة قبل الصالة عثمانإو :فية صالة العيدين واخلطبة يف كي،ويف رواية معاوية

  .)٥( فليقعد بني اخلطبتنيمامخطب اإل

  .)٦(تكبري العيدين للصالة قبل اخلطبة: ويف رواية ابن يقطني

                                                

.٣٧ س٤٦٥ ص٢ ج:اح الفقيهمصب )١(

.٢٦٥ ص:علل الشرائع )٢(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٣٣ الباب ١٣٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١٦ س١٢ ص:فقه الرضا )٤(

.١ ح صالة العيدأبواب من ١١الباب  ١١٠ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٨ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٧ ص٥ ج:الوسائل )٦(



٨١

  كانت الصالة جبماعة، وإن وجيوز تركهما يف زمن الغيبة،

  

  .)١(واخلطبة بعد الصالة: ويف رواية ابن خالد

   .)٢(ضحى والفطر بعد الصالةواملواعظ والتذكرة يوم األ: ويف رواية ابن قيس

  .غريها من الرواياتإىل 

 أحدمها فهو ما رواه التهذيب، عن حممد، عن ،حداث عثمان اخلطبة قبل الصالةإأما سبب 

تكبري بعد القراءة سبع الصالة قبل اخلطبتني وال: )عليه السالم ( يف صالة العيدين قال)عليهما السالم(

 فرغ إذاحداثه كان إحدث أ ملا ،حدثها بعد اخلطبة عثمانأمن أول ة، وكان خري ومخس يف األوىليف األ

  .)٣( فلما رأى ذلك قدم اخلطبتني واحتبس الناس للصالة،من الصالة قام الناس لريجعوا

ه ظ ما فائدة وع:انوا يقولونم كأل خطب عثمان إذامنا كانوا يقومون إم إ :ويف بعض الروايات

  .حداثهإ إىل يشريون بذلك، وهو ال يعمل مبا يعظ

رشاد كما هو  ال بعنوان الوعظ واإل، ما قبل الصالة بعنوان خطبة العيدتيانعدم جواز اإلن إ مث

  .ظاهر

  .مثعانة على اإلإ كان اجللوس يعد إذا عند اخلطبة قبل الصالة نصرافالجيب انه إ والظاهر

 الشيعة وغريمها، أحاديثلفاظ يف اخلطب يف العيدين، ذكر مجلة منها اجلواهر وجامع أرد وقد و

  .حكام ملا تقدم من استوائهما يف األ،واجبات اخلطبة يف اجلمعة هي واجبات اخلطبة هنا أن والظاهر

  عند من } كانت الصالة جبماعة وإن وجيوز تركهما يف زمن الغيبة،{

                                                

.٩ ح صالة العيدأبواب من ١٠باب ال ١٠٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٥ ح صالة العيدأبواب من ١١الباب  ١١١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٦ ح يف صالة العيدين٢٦الباب  ٢٨٧ ص١ ج:التهذيب )٣(



٨٢

  ليهما،إصغاء وال اإلوال جيب احلضور عندمها 

  

 ا، وكذمام مل جتب لعدم بسط يد اإلإذايرى عدم وجوب صالة العيد، وكذلك يف زمن احلضور 

  . كل ذلك لعدم وجوب الصالة فكيف خبطبتها، صالها فرادىإذا

 شعار رواية الفضل املتقدمة ـ والظاهرإ بال تستحب اخلطبة للمنفرد ـ مستدالً: قال يف املستند

  .هىنتا ،)١(يإمجاعأنه 

املشهور، بل عن التذكرة واملنتهى  كما هو} ليهماإ ءصغاوال جيب احلضور عندمها وال اإل{

 شهدت مع رسول اهللا:  قال،بن السائب عبد اهللا ، عنمايل عليه، ولعل املستند لذلك ما رواه األمجاعاإل

جيلس للخطبة  أن حبأنا خنطب فمن إ:  العيد فلما قضى الصالة قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٢(يذهب فليذهب أن فليجلس، ومن أحب

غري ذلك،  إىل ، ومبا تقدم من تفرق الناس عند خطبة عثمان من غري نكري،صلاأل إىل ضافةهذا باإل

ال يكاد يفهم من اخلرب املزبور وال من :  قال)رمحه اهللا ( هو ما ذكره احملقق الفقيه اهلمداينقوىلكن األ

 ال جواز تفرق اجلميع، وعدم استماع رادة نفي وجوبه على كل واحد واحد عيناًإ إالّ كلمات امعني

 كما هو مقتضى طالق عقيب صالته على اإلمامجياب اخلطبة والوعظ على اإلإحد منهم حبيث ينافيه أ

  ظواهر أدلتها، فلو قيل بعدم جواز تفرق اجلميع ووجوب 

                                                

.٢٩ س٤٢٩ ص١ ج:املستند )١(

.١ ح يف صالة العيدين٢٠الباب  ٢٨٧ ص٦ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(



٨٣

خراجها، ويف خطبة إلوالوقت اة الفطرة من الشروط والقدر كعلق بزيذكر يف خطبة عيد الفطر ما يت أن يوينبغ

  .ضحيةضحى ما يتعلق باألاأل

  

 لكل واحد ممن  واستحبابه عيناً،االستماع والبقاء كفاية على من يتقوم به هيئة الوعظ واالجتماع

يث حكم حضر لكان وجهاً، بل مل يعلم من أحد ممن قال بوجوب اخلطبتني ـ كما لعله املشهور ـ ح

  .هىنتا ،)١(رادة هذا املعىنإ إالّ باستحباب االستماع وعدم وجوب البقاء حاهلما

 مامت اإلأدرك :قلت:  قال)عليه السالم (ومما تقدم يعرف عدم داللة ما رواه زرارة، عن الصادق

على وجوب اجللوس .  احلديث)٢(يجتلس حىت يفرغ من خطبته مث تقوم فتصل: على اخلطبة؟ قال

احترام  أو لعله من جهة احترام اجلماعة املستمعني إذ  جلس،إذاصغاء  وال على وجوب اإل،بةللخط

  .ماماإل

خراجها، ويف اة الفطرة من الشروط والقدر إلكيذكر يف خطبة عيد الفطر ما يتعلق بز أن يوينبغ{

 يف خطبة )عليه السالم ( عن عليياملرون إ سوة حيث وذلك لأل،}ضحيةاألضحى ما يتعلق بخطبة األ

دها ؤ فلي،وأدوا فطرتكم فإا سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم :قال ـ يف مجلتها ـ أنه عيد الفطر

 عن كل ،نثاهم وصغريهم وكبريهم وحرهم ومملوكهمأ ذكرهم و، منكم عنه وعن عياله كلهمئكل امر

  نسان إ

                                                

.٢٢ س٤٧٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٤الباب  ٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٨٤

  . احلديث)١(صاعاً من شعري أو صاعاً من متر أو منهم صاعاً من بر

جبذع من فليضح ومن ضحى منكم : قال أنه ضحى يف خطبة عيد األ)عليه السالم ( عنهيواملرو

 سلمت إذاذنيها وسالمة عينيها، فأضحية استشراف  ومن متام األ، عنه جذع من املعزي فال جيز،الضأن

حيتم ض إذااملنسك، ف إىل كانت عضباء القرن جتر رجليها وإن ضحية ومتت،ذن والعني سلمت األاأل

  .)٢(عامألنرزقكم من يمة اما فكلوا منها وأطعموا وادخروا وامحدوا اهللا على 

                                                

.٣٠ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٧ ص١ ج:الفقيه )١(

.ضحى يف خطبة يوم األ٦٠٩ ص:مصباح املتهجد )٢(



٨٥

يقرأ يف الركعة  أن فضل كل سورة، نعم األيال يشترط يف هذه الصالة سورة خمصوصة، بل جيز: )١مسألة ـ (

  .سورة الشمس  الثانية سورة سبح اسم، ويفوىلاأل يقرأ يف أو  سورة الشمس، ويف الثانية سورة الغاشية،وىلاأل

  

بال خالف كما }  كل سورةي ال يشترط يف هذه الصالة سورة خمصوصة، بل جيز:١مسألة ـ {

نه ال يتعني يف أ على وجوب قراءة سورة مع احلمد وصحاب األأمجع: قال أنه يف املستند، وعن املدارك

  .هىنتا ،)١( قاله يف التذكرة،ورة خمصوصةسذلك 

، صل األ، املذكور بدون ظهور خمالفمجاعاإل إىل ضافة سورة خاصة، باإلويدل على عدم اشتراط

  .خصوصية سورة خاصةعدم واختالف الروايات الذاكرة للسور مما يدل على 

يقرأ يف  أو  سورة الشمس، ويف الثانية سورة الغاشية،وىليقرأ يف الركعة األ أن فضلنعم األ{

أفضلية الشمس والغاشية اخلالف  إىل  وقد ذهب،}شمس سورة سبح اسم، ويف الثانية سورة الوىلاأل

والشمس املبسوط  علىىل أفضلية األإواملدارك وغريهم، و  وابن زهرةي والقاضليبوالسيد واملفيد واحل

 ،وىلفضلية الغاشية يف األأ إىل رشاد وغريهم، وذهب العماينوالنهاية واملقنع والفقيه والنافع والقواعد واإل

  .على يف الثانية، واألوىلأفضلية الغاشية يف األ إىل  بن بابويةيية، وذهب علوالشمس يف الثان

                                                

.١٧ س١٩٨ ص:املدارك )١(



٨٦

  .)١(ذكر الشمس والغاشية: ففي رواية معاوية

  .)٢(على والشمس األ:يواجلعف

  .)٣(علىاأل أو  ويف الثانية الشمس، الغاشيةوىليف األ: يوالرضو

  .)٤(على والغاشيةاأل: )عليه السالم ( املؤمننيأمري عن يورو

  .)٥(الشمس والغاشية: والدعائم

  .)٦(على والغاشيةاأل: واجلعفريات

  .غريها من الروايات إىل ،)٧(على والشمساأل: والكناين

  

                                                

.٢ ح صالة العيدأبواب من ١٠الباب  ١٠٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح صالة العيدوابأب من ١٠الباب  ١٠٧ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٢ س١٢ ص:فقه الرضا )٣(

.٣ ح صالة العيدينأبواب من ٧الباب  ٤٢٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٥(

.٤٠ ص:اجلعفريات )٦(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ٢٦الباب  ١٣٣ ص٥ ج:الوسائل )٧(



٨٧

   واملنفردماماجلهر بالقراءة لإل: حدهاأ ،أموريستحب فيها : )٢ ـمسألة (

  

ه ملا تقدم يف صالة كأن}  واملنفردماماجلهر بالقراءة لإل: حدهاأ ،أموريستحب فيها  ٢ ـمسألة {

 كما تقدم يف بعض ،اجلمعة والعيدين من واد واحد أن مع ،اجلمعة من استحباب اجلهر بالقراءة فيها

  فلما رواه حممد بن قيس، عنمام ال للمنفرد، أما اإلماممنا هو لإلإاجلهر  أن ال فالظاهرإمسائل العيد، و

ضحى خفض من صوته يسمع من يليه أ أو الة فطربالناس ص  صلىإذاكان  أنه )عليه السالم (جعفرأيب 

  .)١(ضحى والفطر بعد الصالةال جيهر بالقرآن واملواعظ والتذكرة يوم األ

فإن ال جهراً عالياً ـ من جهة التقية،  أي  كان خيفض صوته وال جيهر ـ)عليه السالم (ولعله

  . باملعلوم، ال بصيغة اهول صلىإذا : قوله)عليه السالم (حكاية صالة الباقر أنه ظاهر احلديث

صلى (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم (بيهأ، عن )عليه السالم (ويف رواية اجلعفريات، عن الصادق

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا جيهرون بالقراءة يف العيدين ويف االستستقاء ويصلون قبل ) اهللا عليه وآله

  .)٢(اخلطبة

  .)٣( بالقراءة كما جيهر يف اجلمعة ـماماإلـ وجيهر : )السالمعليه  (ويف رواية ابن سنان، قال

  

                                                

.٢٧ ح يف صالة العيدين٢٦الباب  ٢٨٩ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٤٥ ص:اجلعفريات )٢(

.١ ح صالة العيدأبواب  من٣٢الباب  ١٣٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٨٨

  .رفع اليدين حال التكبريات: الثاين

   ا يف مسجد احلرامتياننه يستحب اإلإيف مكة ف إالّ صحار ااإل: الثالث

  

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (كان رسول اهللا:  قال)عليه السالم (ويف رواية اجلعفريات، عن علي

 ،)١( قبل اخلطبة وجيهر بالقراءةي ويصل، سبعاً، ويف الثانية مخساًوىلكرب يف العيدين واالستسقاء يف األي

  .احلديث

  الوجوب ال االستحباب، وقد تقدم االحتياط يف اجلمعة باجلهرحاديثظاهر هذه األ أن وال خيفى

  . على خالفهإمجاعيكن مل ن إ

، رجل صلى )عليهما السالم (خفات، لرواية علي بن جعفرفضل له اإلاأل أن وأما املنفرد فالظاهر

  .)٢(ماماإل إالّ ال جيهر: صلى اجلمعة هل جيهر فيهما بالقراءة؟ قال أو العيدين وحده

  .التتبع والتأمل إىل واملسألة حباجة

 سألته عن :كما صرح به مجاعة من الفقهاء، لرواية يونس} رفع اليدين حال التكبريات: الثاين{

يرفع يده مع كل : تكبرية؟ فقالأول يرفع يديه يف  أن جيزيه أو ري العيدين أيرفع يده من كل تكبريةتكب

  .)٣(تكبرية

وجبت محله على أالقرائن الداخلية واخلارجية  إالّ أن كان ظاهره الوجوب، وإن واخلرب

  .ات وغريها واملأموم واملنفرد وتكبريات القنوتماماحلكم بني اإل االستحباب، وال فرق يف

  } ا يف مسجد احلرامتياننه يستحب اإلإيف مكة ف إالّ ،صحار ااإل: الثالث{

                                                

.٤٥ ص:اجلعفريات )١(

.٩٨ ص:سنادقرب اإل )٢(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٣٠الباب  ١٣٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٨٩

  .ات متواترة يف املستثىن منهإمجاع وال خالف يف احلكمني، بل إشكال بال 

قيل ولعل مراده تأكد : قال يف املستند. )١(يف الصحراء إالّ ال جيوز: قالنه إ نعم عن النهاية

  .)٢(االستحباب

  : فيدل على احلكمني مجلة من الروايات،كيف كانو

صلى اهللا عليه وآله  (رسول اهللان إ :)عليه السالم ( عبد اهللا أيبمثل صحيحة معاوية بن عمار، عن

  .)٣(ال يصلني يومئذ على بساط وال بارية: ، وقالآفاق السماء إىل  كان خيرج حىت ينظر)وسلم

  .)٤(البقيع فيصلي بالناس إىل  خيرج)لى اهللا عليه وآله وسلمص (رسول اهللا وقد كان: وعن معاوية

يصلى  أن يال ينبغ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،بصري أيب وصحيح علي بن رئاب، عن

  .)٥(يف مكان بارز أو  وال يف بيت امنا يصلى يف الصحراء،صالة العيد يف مسجد مسقف

 ضحى خرج يوم الفطر واألإذاكان أنه  :، عن أبيه) السالمعليه ( عبد اهللا أيب، عنوصحيح احلليب

  هذا يوم :  عليها ويقولييؤتى بطنفسة يصل أن أىب

                                                

.٩ س٤٣٠ ص١ ج:كما عن املستند )١(

.٩ س٤٣٠ ص١ ج:املستند )٢(

.١٠ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٩ ص٥ ج:وسائلال )٣(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٨ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٧ ص٥ ج:الوسائل )٥(



٩٠

فاق السماء ويضع جبهته على  خيرج فيه حىت يربز آل)صلى اهللا عليه وآله وسلم (كان رسول اهللا

  .)١(رضاأل

ن يربزوا من  أمصارة على أهل األالسن:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن حممد بن حيىي، عن

  .)٢(م يصلون يف املسجد احلرامإهل مكة فأ إالّ ،يف العيدينمصارهم أ

السنة على أهل :  قال)عليه السالم ( عن أبيه،حممدبن وخرب حفص بن غياث، عن جعفر 

غريها من  إىل .م يصلون يف املسجد احلرامإف أهل مكة إالّ يربزوا من أمصارهم يف العيدين أن مصاراأل

  .الروايات الكثرية

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبحلاق مسجد إاعة من مجفىت به ابن اجلنيد وتبعه أما  أن ومنه يعلم

 كان بنفسه خيرج، وكذلك كان خيرج )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب إذ  ال وجه له،)٣(باملسجد احلرام

 كان هناك إذا، واستثىن املدارك واملستند وغريمها ما صحيحة احلليب، كما تقدم يف )عليه السالم (الباقر

 واملشقة كاملطر والوحل واخلوف توجب ، الضرورة تسقط التكليفألنمشقة، وذلك  أو ضرورة

 املشقة الشديدة  بأن)رمحه اهللا (اهلمداينشكل عليه الفقيه أ وإن  احلرج، وهذا ال بأس به،أدلةحكومة 

، وليس )٤(هاأمحزعمال أفضل األ أن بت شرعاً وعقالث أن اب، خصوصاً بعدغري منافية لالستحب

   احلرج ي نفأدلةلعمومات 

                                                

  .١ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٨ حلعيد صالة اأبواب من ١٧الباب  ١١٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١٦ ص٤ ج:جممع البحرين )٤(



٩١

  . املستحباتأدلةحكومة على عمومات 

صعب بطبعه أفضل من العمل األ أن ،هامحزعمال أأفضل األالظاهر من معىن ن إ :أوالًوفيه 

 كان الوضوء يف إذافردين من عمل واحد، مثال سان خيتار أصعب النإلا أن  ال،سهل بطبعهالعمل األ

 كان إذاالشتاء أصعب من الوضوء يف الصيف، كان الوضوء يف الشتاء أفضل من الوضوء يف الصيف، أما 

يتوضأ باملاء  أن  فهل يستحبيالوضوء يف الصيف باملاء احلار أصعب من الوضوء يف الصيف باملاء العاد

 أن فضل يف مسجد نصفه مسقف، فهل األي يصلمام كان اإلإذا  وكذلك.األمحزاحلار لكونه العمل 

 ها،أمحزعمال يقف حتت السقف، وعليه فأفضل األ أن  من،يف اهلواء احلارةالشمس  يف ييقف املصل

تكون  أن  قاعدة عقلية قبليهداف العالية، فهاأل إىل جل الوصولحتمل املشاق الطبيعية ألإىل إشارة 

  :عمال الشاقة، قال الشاعر يف األماًاالرتفاع دائفإن شرعية، 

  لوال املشقة ساد الناس كلهم 

  قدام قتالاجلود يفقر واإل

 سواء كان موجباً لرفع التكليف ،حكامظاهر دليل نفي احلرج حكومته على مجيع األن إ :وثانياً

 كانت فيه إذاموجباً لرفع تأكيد التكليف التأكيد الوجويب حىت يكون جائزاً، كما يف العموم  أو ،أصال

 ابتلت النعال إذا :، ولذا وردالتأكيد االستحبايب أو ال يصوم،ن أ ويصوم أن مشقة رافعة، حيث جيوز

   يؤخر الصالة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وكان رسول اهللا ،)١(فالصالة يف الرحال

                                                

.٤ ح املساجدأحكام أبواب من ٢الباب  ٤٧٨ ص٣ ج:الوسائل )١(



٩٢

  .رض دون غريها مما يصح السجود عليهيسجد على األ أن :الرابع

  

 ذكرناه لقوله الذي غري ذلك من املوارد، وذا املعىن إىل .)١(بردأ ليا بال: ولوقت احلر، ويق

ال يد اللَّه ِبكُم الْيسر وير﴿:  ميكن اجلمع بينه وبني قوله تعاىل،هاأمحزعمال أفضل األ: )عليه السالم(

رسالْع ِبكُم ريدصلى اهللا عليه وآله وسلم ( وقوله،)٢(﴾ي(: الدين متني فأوغل فيه برفقهذان إ )إىل .)٣ 

سالم دين اليسر والرفق وما أشبه ذلك، واهللا سبحانه اإل أن يات والروايات الدالة علىغري ذلك من اآل

  .العامل

ملتواتر الروايات الدالة على } رض دون غريها مما يصح السجود عليهيسجد على األ أن :الرابع{

  .ذلك كما تقدم بعضها

 يف العيدين يف السقائف وال يف يال يصل: قالنه إ ،)عليه السالم ( عن الصادقوعن الدعائم،

فق السماء ويضع فيهما حىت يربز ألخيرج  كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللافإن البيوت، 

  .)٤(رضجبهته على األ

  . )٥(ماماملصلى وأبرز حتت السماء مع اإل إىل واخرج: يوالرضو

رض وال تقم على حتت السماء وقم على األ إىل  أردت الصالة فابرزإذاف :موضع آخر ويف

  .)٦(غريها

                                                

.٣ ح املواقيتأبواب من ٧الباب  ١٨٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

  .١٨٥ اآلية: سورة البقرة )٢(

.٦ ح باب االقتصاد يف العبادة٨٧ص ٢ ج: من الكايفصولاأل )٣(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(

.١٠ س١٢ ص:فقه الرضا )٥(

.١٧ س٢٦ ص:فقه الرضا )٦(



٩٣

  . حافياً مع السكينة والوقارليها راجالًإخيرج  أن :اخلامس

  

:  مث قال،باخلمرة يوم الفطر فأمر بردها أيب أتى:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن الفضيل، عن

آفاق السماء ويضع وجهه على  إىل ينظر فيه أن  حيب)اهللا عليه وآلهصلى  (هذا يوم كان رسول اهللا

  .غريها من الروايات إىل .)١(رضاأل

 املراد بأهل مكة يف املستحب السابق من كان يف مكة ولو مل يكن من أهلها، كما أن الظاهرن إ مث

  .حتت السماءصلى يف مسجد مكة مل يصل حتت السقف لظهور الروايات يف استحباب كونه و لأنه 

صلى اهللا  ( عن رسول اهللافعن العوايل}  حافياً مع السكنية والوقارليها راجالًإخيرج  أن :اخلامس{

  .)٢( رجعإذاالعيد ماشياً مث يركب  إىل يأيت أن من السنة: قال أنه )عليه وآله وسلم

 حسب طلب صالة العيد إىل )عليه السالم ( الرضامام وغريه يف حديث خروج اإلويف الكايف

يركب  أن  يسأله)عليه السالم (الرضا إىل العيد بعث املأمون ملا حضر: املأمون، عن ياسر اخلادم قال

مل  وإن يلّ،إحب أ من ذلك فهو عفيتينن إ :ن للمأمومامقال اإلـ : قال أن ىلي ـ إوحيضر العيد ويصل

 فقال ،)عليه السالم (املؤمنني أمري و)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( خرجت كما خرج رسول اهللاتعفين

عليه  (باب احلسن إىل يركبوا ويبكروا أن وأمر املأمون القواد والناس. اخرج كيف شئت: املأمون

 يف الطرقات والسطوح والنساء والصبيان واجتمع القواد )عليه السالم (احلسن أليب  فقعد الناس)السالم

   طلعت ، فلما)عليه السالم (احلسن أيب واجلند على باب

                                                

.٥ ح صالة العيدأبواب من ١٧الباب  ١١٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢١ ح٢٢١ ص٢ ج:عوايل اللئايل )٢(



٩٤

وطرفاً بني كنفيه  منها على صدره  ألقى طرفاً،الشمس قام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن

 مث خرج وحنن بني يديه وهو ،خذ بيده عكازاًأ، مث أفعلوا مثل ما فعلت : مث قال جلميع مواليه،وتشمر

 إىل بني يديه رفع رأسه فلما مشى ومشينا ،نصف الساق وعليه ثياب مشمرة إىل حاف قد مشر سراويله

 والقواد والناس على الباب وقد ،السماء واحليطان جتاوبه أن ليناإ فخيل ، تكبرياتأربعالسماء وكرب 

 )عليه السالم ( فلما طلعنا عليهم ذه الصورة وطلع الرضا،يئوا ولبسوا السالح وتزينوا بأحسن الزينة

كرب على ما أكرب على ما هدانا، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أ اهللا :وقف على الباب وقفة مث قال

فتزعزعت مرو بالبكاء : قال ياسر. صواتناأ ترفع ا ،انالبأعام، واحلمد هللا على ما ألنرزقنا من يمة ا

 وسقط القواد عن دوام ورموا خبفافهم ملا )عليه السالم (احلسنأيب  إىل والضجيج والصياح ملا نظروا

فتخيل :  ويقف على كل عشر خطوات ويكرب ثالث مرات، قال ياسري وكان ميش،ا احلسن حافياًرأوا أب

ضجة واحدة من البكاء، وبلغ املأمون ذلك، فقال   وصارت مرو، جتاوبهلرض واجلباالسماء واأل أن لنا

 هذا السبيل  املصلى على)عليه السالم (بلغ الرضان إ  املؤمننيأمرييا :  الرياستنييله الفضل بن سهل ذ

عليه  (احلسن أبو  فدعى،ليه املأمون فسأله الرجوعإيرجع، فبعث  أن لهأتس أن يافتنت به الناس، والرأ

  .)١( خبفه فلبسه وركب ورجع)السالم

   قد بني للناس عدم شرعية خالفة املأمون )عليه السالم (كان الرضا: أقول

                                                

.٧ح) عليه السالم (ضا باب مولد الر٤٨٩ ص١ ج: من الكايفصولاأل )١(



٩٥

  .الغسل قبلها: السادس

  .ة بيضاءيكون البساً عمام أن :السابع

  

 باعتزاله أنه اخلليفة ال املأمون، كما أنه ومعناه. نا من شروطهاأو: )عليه السالم (بسبب قوله

ه أهي الذي مضى شرعية نفسه دون املأمون السأ وقد ،التدخل يف شئون الدولة بني عدم الشرعية

 ياخلليفة الشرع أن زمان ـكان من املعروف يف ذلك الزمان ـ كهذا ال إذ املأمون لبحثه مع العلماء،

  الرضامامالشرعية عن اإل زاعنتا راد املأمون ـ يف هذه املرة ـأ، وقد مور واألحكامعلم بكل األهو األ

 يتدخل يف الشئون العامة وصالة العيد ماماإل أن  بتكليفه الصالة حىت يظهر للناس العوام)عليه السالم(

 )عليه السالم (مام بالشؤون العامة، لكن اإل)عليه السالم (توجب حمو ما علق بأذهام من عدم تدخله

صالة عادية ال داللة فيها، بل ذهب مثل ذهاب  إىل مل يذهب إذ  املأمونيالزمام من يدأخذ عمل حبيث 

 مما ،خليفة هلما ال املأمون أنه  مما يدل على)عليه السالم ( املؤمننيأمريو) صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

ن أ و،مامه لإلؤذ تبني عدا إخالفة املأمون،  وكان االعفاء ضربة جديدة على،عفائهإ إىل وناضطر املأم

كان رد فعل املأمون   كذا،عفاءخر أوجب اإلآال فأي سبب إقبول والية العهد، و إىل  مضطرماماإل

  . يف أذهان العامةيالطبيع

 ، ويدل عليها غريها)عليه السالم ( الرضامامكما تقدم يف رواية صالة اإل} الغسل قبلها: السادس{

  .أيضاً

صالة ـ جتوز : كما تقدم يف الرواية، ويف رواية احللىب}  بيضاءيكون البساً عمامةً أن :السابع{

  نعم، والعمامة: )عليه السالم ( بغري عمامة؟ قال ـالعيد



٩٦

  .ساقه إىل يشمر ثوبه أن :الثامن

  .ضحى بعدهاضحية يف األكل من حلم األأين أ و،يفطر يف الفطر قبل الصالة بالتمر أن :التاسع

  

  .)١(يلإحب أ

  .)٢(قائظاً أو  كان شاتياً،يلبس يوم العيدين برداً ويعتممام أن ينبغي لإل: ويف رواية معاوية

   .)٣(صائفاً أو  كان شاتياً،يلبس حلة ويعتممام أن إلل يفينبغ: بصري أيب ويف رواية

  . العمامة وكوا بيضاء وكوا ذات حنكنيأصل :تحباتا مسأغري ذلك، والظاهر إىل 

  .)عليه السالم ( الرضامامكما فعله اإل} ساقه إىل يشمر ثوبه أن :الثامن{

} ضحى بعدهاضحية يف األكل من حلم األأين أ و،يفطر يف الفطر قبل الصالة بالتمر أن :التاسع{

ضحية أكونه متراً وحلم  أن والظاهر عليه، مجاع وال خالف، بل عن بعضهم دعوى اإلإشكالبال 

  :مستحب يف مستحب، ويدل على احلكم املذكور مجلة من الروايات

، وال ىيصل أن طعم يوم الفطر قبلأ:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنكرواية جراح املدايين

  .)٤(مامصرف اإلنضحى حىت يتطعم يوم األ

                                                

.٨ ح صالة العيدأبواب من ١١الباب  ١١١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح صالة العيدأبواب من ١١الباب  ١١٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ١١الباب  ١١١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح صالة العيدأبواب من ١٢الباب  ١١٣ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٩٧

 ال يأكل يوم )عليه السالم ( املؤمننيأمريكان :  قال)عليه السالم (ورواية الفقية، عن الباقر

عليه  (، قالضحيته، وال خيرج يوم الفطر حىت يطعم ويؤدي الفطرةأضحى شيئاً حىت يأكل من األ

  .)١(وكذلك نفعل حنن: )السالم

ال خترج يوم الفطر حىت تطعم شيئاً، وال :  قال)عليه السالم (جعفر أيب وصحيحة زرارة، عن

  .)٢(مل تقو فمعذور وإن ،قويت عليهن إ ضحيتكأمن هديك و إالّ ضحى يوم األتأكل

مل تأكل فال  وإن ،كل قبل اخلروجاأل : قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوموثقة مساعة، عن

  .)٣(بأس

حضرك قوم من املؤمنني فإن كل مثرات يوم الفطر، : )عليه السالم (قبال، قالاإل ويف رواية

  .)٤(ثل ذلكفأطعمهم م

ني القرب ومتر؟ فطرت يوم الفطر على طأ ينإ: )عليه السالم (احلسن أليب :ويف رواية الفقيه، قلت

  .)٥(مجعت بركة وسنة:  لهفقال

  . )عليه السالم (املراد طني قرب احلسني: أقول

                                                

.١٣ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢١ ص١ ج:الفقيه )١(

.١٣ين ح صالة العيدأبواب من ٧٩الباب  ٣٢١ ص١ ج:الفقيه )٢(

.٧ ح صالة العيدأبواب من ١٢الباب  ١١٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤ س٢٨١ ص:قبالاإل )٤(

.١٧ ح يف النوادر٥٨الباب  ١١٣ ص٢ ج:الفقيه )٥(



٩٨

  .)١( عليه يوم الفطر الرب والتمرفطار يستحب اإليوالذ:  قال)عليه السالم (يوالرضو

  .)٢( على السكرفطاراإل: ) عليه السالم (عن العاملي ورو

  .)٣()عليه السالم (أفضل ما يفطر عليه طني قرب احلسني: يورو

صلى اهللا عليه وآله  (النيبأن  ي يف يوم الفطر على احللوى، ملا روفطاراستحباب اإل: وعن املدارك

  .)٤(كثرأ أو أقل أو سبعاً  أومخساً أو رات ثالثاًمت كان يأكل قبل خروجه )وسلم

كأنه فهم من التمر والزبيب والسكر الواردة يف الروايات املعىن اجلامع، خصوصاً وقد نقل : أقول

  .مبتون الروايات إالّ عن علي بن احلسني بن بابويه االفتاء به يف رسالته وهو ال يفيت

لتحرير والتذكرة وغريهم به، ومثله فتوى املبسوط والسرائر والتهذيب واملنتهى وا إىل ضافةهذا باإل

ا شفاء إ فيه، فإشكال بالتربة املقدسة ال فطاراإل أن  السنن، والظاهرأدلة لقاعدة التسامح يف يكفى دليالً

، مورحد هذه األأنسان عن إسان، وال خيلو ألن وحرز مما حيذره ا،مان من كل خوفأ و،من كل داء

  ذيبت أ إذا هذه اجلزئيات، خصوصاً مثالأشمل  ت ال حرمة أكل الطنيأدلة إىل أن ضافةباإل

                                                

.٢١ س٢٥ ص:فقه الرضا )١(

.٢١ س٢٥ ص:فقه الرضا )٢(

.٢٢ س٢٥ ص:فقه الرضا )٣(

.٩ س١٩٩ ص:املدارك )٤(



٩٩

  التكبريات: العاشر

  

 فليس حال التراب حال ،يف املاء حىت صار املاء كاملاء يف حال الفيضان الذي يكون فيه تربة كثرية

 ـ كما يف النص باً من ماءما يبل ميال منه ينجس حن أ و،ما أسكر كثريه فقليله حرام أن اخلمر يف

  . بالتربة حمل نظرفطار الفقيه اهلمداين يف اإلإشكالـ ف

ات كالروايات عليه مجاعاا، بل اإلجح وال خالف يف رإشكالبال } التكبريات: العاشر{

 فاملشهور قالوا باالستحباب، بل عن شرح القواعد بعد ،واجبة أو ا مستحبةأمنا اخلالف يف إمتواترة، و

 صرحياً، مجاع، وادعى املنتهى عليه اإل)١( عليهمجاعمكان ادعاء اإلإال بكثر قاالستحباب قول األ إن :قوله

  . االستحبابعلى  مجاعبل يف مصباح الفقيه عن غري واحد دعوى اإل

ويف : البن شهر آشوب خالفاً للمنقول يف الفطر خاصة عن متشابه القرآن: قال يف املستند

 عن التبيان واملبسوط واالستبصار واجلمل ،وعلى من كان مبىن. ضحى كذلك مطلقا عن مجل السيداأل

زة، وفيهما عن السيد مح وابن ي والقاضيالفتوح وفقه القرآن للراوند أيب والعقود وروض اجلنان للشيخ

  .هىنتا ،)٢(سكايفواإل

 كرواية سعيد النقاش ـ املروية يف الكايف ـ ، لداللة الروايات على االستحباب، املشهورقوىواأل

 وأين هو؟ :قلت:  قاليف الفطر تكبرياً ولكنه مسنونن إ ماأ:  يل)عليه السالم (عبد اهللا  أبوقال: قال

  يف ليلة الفطر يف املغرب والعشاء : قال

                                                

.٥ س٤٣١ ص١ ج:كما يف املستند )١(

.١٢ س٤٣١ ص١ ج:املستند )٢(



١٠٠

تقول اهللا أكرب، اهللا : ؟ قالأقول كيف :قلت: قال. خرة، ويف الفجر ويف صالة العيد مث يقطعاآل

: )١(، وهو قول اهللا عز وجلكرب وهللا احلمد، اهللا أكرب على ما هدانااهللا واهللا أكرب، اهللا أ إالّ لهإال كرب، أ

  .)٣(  )٢(﴾ ما هداكُم ِلتكَبروا اللَّه علىو ـ يعين الصيام ـوِلتكِْملُوا الِْعدةَ ﴿

بل ومبالحظة » مسنون«: )عليه السالم ( مبالحظة قوله،وهذه الرواية كالصرحية يف االستحباب

ثبت بالسنة ال بالكتاب  على ما» مسنون« الكرمية، بل الرواية صرحية، واحتمال محل اآليةاالستشهاد ب

 ة اردة، ويف الفقيه بعدسنثابت بالكتاب ال بال أنه  يدل علىاآليةخالف الظاهر، خصوصاً االستشهاد ب

  . )٤( التشريقأيام يف ذلكفإن عام، ألن ورزقنا من يمة ا:ال يقال فيه أنه يورو: روى هذه الرواية قالأن 

  .)عليه السالم (وروى هذه الزيادة اهلداية، عن الصادق

سألته عن : قال) عليه السالم( موسى أخيه، عن )عليهما السالم (ويف صحيحة علي بن جعفر

وسألته عن النساء :  قالنسي فليس عليه شيء وإن يستحب :جب هو ال؟ قالا أو التشريقأيامالتكبري 

  .نعم وال جيهرن:  التشريق؟ قالأيامكبري هل عليهن الت

  .)٦( وكتاب علي بن جعفر،سناد وقرب اإل،)٥(روى هذه الرواية التهذيب

                                                

.١٨٥ اآلية: سورة البقرة )١(

.١ ح باب التكبري ليلة الفطر ويومه١٦٦ ص٤ ج:الكايف )٢(

.٢ ح يف ما جيب على الناس٥٦الباب  ١٠٩ ص٢ ج:الفقيه )٣(

١٠٠ ص:سنادقرب اإل )٤(

.٣٩١ ح يف الزيادات يف فقه احلج٢٦الباب  ٤٨٨ ص٥ ج:التهذيب )٥(

.١ ح علي بن جعفرأخبارلينا من إ ما وصل ١٧الباب  ٢٧٣ ص١٠ ج:البحار )٦(



١٠١

 التشريق عند كل أياميكرب : )عليه السالم (جعفر أبو وروى السرائر، عن حممد بن مسلم، قال

  .)١(ليس مبفروضنه إ كم شئت: كم؟ قال: قلت له. صالة

ومن السنة التكبري ليلة الفطر ويوم الفطر يف عشر : هو متون الروايات قالذي  الوعن املقنع

  .آخر كالمه إىل ،)٢(ضحىصلوات والتكبري يف األ

سألته عن التكبري بعد كل صالة؟ :  قال)عليهما السالم (أحدمهاوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  . )٣(ء موقتيليس شنه إ كم شئت: فقال

 إىل ضافةا حكم واحد على املشهور، بل املخالف يف املسألة شاذ، باإلالعيدين هلمن إ وحيث

الروايات بوحدة احلكم ـ كما ال خيفى على من راجعها على كثرا يف الوسائل واملستدرك  شعاراتإ

 الشيعة ـ فالروايات الدالة على استحباب التكبري يف أحد العيدين تدل على استحبابه يف أحاديثوجامع 

  . أيضاًخرالعيد اآل

ظاهر  إىل ضافة فقد استدل جبملة من الروايات، باإل،يف اجلملة أو قاًلأما من قال بالوجوب مط

  .بد من محلها على االستحباب املؤكد بقرينة الروايات السابقة ة بذلك، لكن المراآل اآلية

 أما ،دين واجبوالتكبري يف العي:  قال)عليه السالم (عمش، عن الصادقفمن الروايات ما رواه األ

   مخس صلوات يبدأ به من صالة املغربييف الفطر فف

                                                

.٣ س٤٧٤ ص:السرائر )١(

.٥ س١٣ص:  كتاب املقنع،اجلوامع الفقهية )٢(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٢٤الباب  ١٢٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(



١٠٢

  ِلتكَبروا اللَّه علىو﴿: يقول اهللا عز وجل :قال أن ىلإ صالة العصر من يوم الفطر إىل  ليلة الفطر

داكُمإىل  يبتدأ به من صالة الظهر يوم النحر،مصار يف دبر عشر صلواتضحى يف األ وباأل)١(﴾ما ه 

 إىل  مبتدئة به من صالة الظهر يوم النحر،الة الغداة يوم الثالث، ويف مىن يف دبر مخس عشرة صالةص

  .)٢(عامألنكرب على ما رزقنا من يمة اأ واهللا : يوم الرابع، ويراد يف هذا التكبريةصالة الغدا

  .)٣(والتكبري يف العيدين واجب: )عليه السالم (ورواية الفضل، عن الرضا

 أو التكبري واجب يف دبر كل صالة فريضة:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبرواية عمار، عنويف 

  .غريها من الروايات إىل .)٤( التشريقأيامنافلة 

عليه  (عبد اهللا أبو قال:  ما رواه داود بن فرقد، قال،املراد من الوجوب تأكد االستحباب أن ويؤيد

  .)٥( التشريقأيامليس يف النافلة تكبري  و،التكبري يف كل فريضة: )السالم

 مع ما ورد من عدم ي، نسإذاقضائه  من : ما ورد يف بعض الروايات أيضاًويؤيد االستحباب

نسيه فليكرب  أو من فاته التكبري:  قال)عليه السالم (ما رواه اهلداية، عن الصادقول القضاء فيه، فمن األ

  .)٦(حني يذكره

   موسى أخيه، عن )عليهما السالم(لي بن جعفرما رواه ع: الثاينومن 

                                                

  .١٨٥ اآلية: رة البقرةسو )١(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ٢٠الباب  ١٢٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح صالة العيدأبواب من ٢٠الباب  ١٢٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٢٥الباب  ١٣٠ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٢٥الباب  ١٣٠ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٢٧ س٥٦ ص: كتاب اهلداية،ةاجلوامع الفقهي )٦(



١٠٣

 وعقيب عشر صلوات يف ، ورابعها صالة العيد،ا املغرب من ليلة العيدأوهل ، صلوات يف عيد الفطرأربععقيب 

 ةكان مبىن فعقيب مخس عشر وإن ، وعاشرها صبح اليوم الثاين عشر،ا ظهر يوم العيدأوهل ،مل يكن مبىنن إ األضحى

  ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، يوم العيدا ظهرأوهل ،صالة

  

نسى فال  وإن نعم:  التشريق هل فيها تكبري؟ قالأيامسألته عن النوافل : قال )عليه السالم(

  . )١(بأس

 التشريق؟ أياميكرب يف  أن  سألته عن الرجل ينسى)عليه السالم (اهللا عبدأيب  عن ،وما رواه عمار

  .)٢(ءيه فليس عليه شحىت قام من موضع ينسن إ :قال

ثبات وجوب مثل هذا إال ميكن  أنه مع:  ما يف مصباح الفقيه قال أيضاًويؤيد عدم الوجوب

 مثل هذا التكليف  بأنيتكرر االبتالء به يف كل سنة مبثل هذه الظواهر لقضاء العادة الذي التكليف العام

زمنة لى عدم التزامهم بفعله يف سائر األ ومل يكن يستمر بسرية املسلمني عضرورياًلصار لو كان واجباً 

  .وهو كالم جيد. هىنتا ،)٣(حتقق فهو يف غاية الضعفن إ مكنة، فالقول بوجوبهواأل

 وعقيب ، ورابعها صالة العيد،ا املغرب من ليلة العيدأوهل ، صلوات يف عيد الفطرأربععقيب {

 وإن ،عاشرها صبح اليوم الثاين عشر و،ا ظهر يوم العيدأوهل ،مل يكن مبىنن إ ضحىعشر صلوات يف األ

 أما يف } وآخرها صبح اليوم الثالث عشر،ا ظهر يوم العيدأوهل ، صالةةكان مبىن فعقيب مخس عشر

  الفطر

                                                

  .٣ ح صالة العيدأبواب من ٢٥الباب  ١٣٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٢٣الباب  ١٢٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣٤ س٤٧٣ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٣(



١٠٤

 والفقيه وتبعه غري واحد من املتأخرين زيادة ظهر مايلفما ذكره املشهور، لكن عن املقنع واأل 

 واجلمع بينها هو ، والسبب اختالف الروايات،ضاً أيضاف آخرون النوافلأ، و أيضاًالعيد وعصره

 العيد والنوافل حممول على بعض يمل يذكر فيها من الروايات ظهر مافإن القول الثالث،  إىل الذهاب

  .مراتب االستحباب

  . خرب النقاش املتقدمربعويدل على األ

اء اآلخرة وصالة وكرب بعد املغرب والعش: يكالرضو، خباروعلى زيادة الظهرين مجلة من األ

  .)١(العيد والظهر والعصر

يف الفطر تكبري، ولكنه مسنون يف املغرب والعشاء والفجر والظهر : وما يف تفسري العياشى، وفيه

  .غريمها إىل .)٢( العيدوالعصر وركعيت

ال يلزم ذكر مجيع املستحبات  إذ ،مث يقطع:  يف رواية النقاش)عليه السالم (وال يضر ذلك قوله

مطلق االستحباب، ويدل على زيادة النوافل فتوى  منا يكون للمستحب املؤكد الإيف رواية، والقطع 

مجلة من الروايات تقدمت يف باب التشريق مع  إىل ضافة باستحبابه، وهو كاف للتسامح، باإلسكايفاإل

  .ما خرج ـ كما تقدم إالّ وحدة العيدين يف احلكم ـ

نف من التفصيل بني من كان مبىن ومن مل يكن هو املشهور، بل وأما يف االضحى فما ذكره املص

  النوافل فقد نقل عن خالف فيه، وأما زيادة  النه إ قيل

                                                

.١٤ س٢٥ ص:فقه الرضا )١(

.١٩٥ ح٨٢ ص١ ج:تفسري العياشي )٢(



١٠٥

  . وتبعهما مجع آخرسكايفالشيخ واإل

 أليب قلت:  وصحيحة زرارة قال،)١(عمشكخرب األ :مجلة من الرواياتول ويدل على احلكم األ

التكبري مبىن يف دبر مخس : )عليه السالم ( التشريق يف دبر الصالة؟ فقالأيام التكبري :)عليه السالم (جعفر

 ،)٢(التكبري يف دبر صالة الظهر يوم النحرأول مصار يف دبر عشر صلوات و ويف سائر األ،عشرة صالة

  .احلديث

: عن قول اهللا عز وجل )عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: وصحيحة حممد بن مسلم، قال

﴿اذْكُريفو وداٍتأيام  وا اللَّهدععليه السالم (؟ قال)٣(﴾ م( : التشريق من صالة الظهر من أيامالتكبري يف 

ول  نفر الناس النفر األإذامصار عشر صلوات، فصالة الفجر من اليوم الثالث، ويف األ إىل يوم النحر

  .)٤(قام مبىن فصلى الظهر والعصر فليكربأ ومن ،مصارمسك أهل األأ

  .خبار على حكم النافلة ما تقدم من مجلة من األويدل

 إىل نصرافالكان رمبا يتوهم ا وإن ،الثاين الظاهر ،مطلق النافلة أو ،مث هل النافلة يراد ا الراتبة

يات وما أشبه، وذلك خلرب السرائر لفريضة فالظاهر مشوهلا لصالة الطواف واآلا، أما يلكنه بدوول األ

 مث قضاها ظهراً قضى ء تكربان وقت الصلوات رجاًء، ومن مل يصل الصبح مثالً، واحلائض والنفسايتاآل

  .التكبري

                                                

.٦ ح صالة العيدوابأب من ٢٠الباب  ١٢٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٢١الباب  ١٢٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢٠٣ اآلية: سورة البقرة )٣(

.٤ حمىن إىل  العودأبواب من ٨الباب  ٢١٩ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



١٠٦

 اهللا أكرب على ، أكرب وهللا احلمد اهللا،اهللا واهللا أكرب إالّ  ال إله، اهللا أكرب،اهللا أكرب" :يقول أن وكيفية التكبري يف الفطر

  ".انال واحلمد هللا على ما أب،عامألنزقنا من يمة ااهللا أكرب على ما ر" : ويف األضحى يزيد على ذلك،"ما هدانا

  

 أكرب وهللا  اهللا،اهللا واهللا أكرب إالّ  ال إله، اهللا أكرب،اهللا أكرب" :يقول أن وكيفية التكبري يف الفطر{

 ،عامألناهللا أكرب على ما رزقنا من يمة ا" : ويف األضحى يزيد على ذلك،" اهللا أكرب على ما هدانا،احلمد

 وىلكان األ وإن  ويف الروايات خالف يسري يف الصيغة، والعمل بأيها جائز،،}"انالد هللا على ما أبواحلم

  . الصيغ سنداًأقوىخذ باأل

ما فاته :  قال)عليه السالم (، لرواية اهلداية، عن الصادق تركها قضاها استحباباًإذانه إ مث الظاهر

  .نسيه فليكرب حني يذكره أو التكبري

 ملوثقة عمار ،لو نسيه حىت قام من موضعه سقط: وجه النظر يف قول املستند قالومنه يعلم 

عليه  ( الرضامام وقد مر يف خرب خروج اإل،يلزم محل املوثقة على تأكد االستحباب إذ .هىنت، ا)١(السابقة

بعهم  واملفيد وتسكايف واإليخرج بالتكبري، فالالزم القول باالستحباب، كما عن البزنط أنه )السالم

  .غريهم

االستحباب  أن داللة يف اخلرب على ال إذ خارج البلد، إىل مل خيرج وإن يستحب أنه الظاهر أن كما

  .خمتص حبالة اخلروج عن البلد

حتريكها، فقد روى علي بن جعفر يف الصحيح، عن  أو ويستحب يف هذا التكبري رفع اليد قليال

   التشريق هل يرفع فيها اليدين أم ال؟ قالأيامري سألته عن التكب:  قال)عليه السالم ( موسىأخيه

                                                

.٧ س٤٣٢ ص١ ج:املستند )١(



١٠٧

  .)١(حيركها أو يرفع يده شيئاً: )عليه السالم (

ء ي كرب بعد بعض الصلوات دون بعض أتى بشإذاهذه التكبريات ليست ارتباطية، ف أن والظاهر

  .املستحب اجلهر بالتكبري أن من املستحب، كما

 سكت إذا صلى يف مجاعة، فإذا مامويكرب اإل: قال أنه ،)عليه السالم (فعن الدعائم، عن الصادق

  . )٢(كرب من خلفه جيهرون بالتكبري، وكذلك يكرب من صلى وحده

 واملأموم واحلاضر واملسافر والرجل واملرأة، ماميستحب هذا التكبري للجامع واملنفرد واإلنه إ مث

ات ما رواه اجلعفريات، عن طالقاإل إىل ضافة ويدل عليه باإل،فىت به بعضهمأوباجلملة كل مكلف، كما 

شريق واجب على الرجال والنساء يف السفر تال:  قال)عليه السالم ( عن أبيه)عليه السالم (الصادق

  .)٣(واحلضر دبر كل صالة

التشريق واجب على النساء والرجال يف احلضر :  قال)عليه السالم (، عنهخرىويف روايته األ

  .)٤(لى من صلى وحدهوالسفر على اجلماعة وع

كثر، ملا رواه السرائر أ أو  يقول الصيغة مرة بأنينقص أو يزيد يف عدد التكبري، أن له أن والظاهر

كم؟ : قلت له.  التشريق عند كل صالةأياميكرب : )عليه السالم (جعفر أبو  قال،عن حممد بن مسلم

  .)٥(ليس مبفروضنه إ كم شئت: قال

  

                                                

.٥ ح صالة العيدأبواب من ٢٢الباب  ١٢٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٧ ص١ج :سالمدعائم اإل )٢(

.٤٦ ص:اجلعفريات )٣(

.٢ ح صالة العيدينأبواب من ١٨الباب  ٤٣١ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

.٣ س٤٧٤ ص:السرائر )٥(



١٠٨

  :أموريها يكره ف: }٣مسألة ـ {

  .يف حال اخلوف إالّ  اخلروج مع السالح:ولاأل

نه يستحب إف )صلى اهللا عليه وآله وسلم (يف مدينة الرسول إالّ الزوال إىل بعدهاو النافلة قبل صالة العيد :الثاين

  صالة ركعتني يف مسجدها قبل اخلروج

  

كما هو } حال اخلوفيف  إالّ  اخلروج مع السالح:ولاأل ،أمور فيها يكره{ :}٣مسألة ـ {

صلى  (النيبى :  قال)عليه السالم (بيهأ، عن )عليه السالم (، عن جعفراملشهور، وذلك خلرب السكوين

  . )١(يكون عدو حاضر إالّ أن خيرج بالسالح يف العيدين، أن )اهللا عليه وآله وسلم

  .)عليه السالم (، عن موسى بن جعفر)٢( يومثله خرب الراوند

  .)عليه السالم (، عن علي)٣(واجلعفريات

خراج السالح للعيدين إرخص يف نه إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم (، عن رسول اهللا)٤(ويف الدعائم

  . حضر العدوإذا

 كان خوف إذا كان خوف حضور العدو لوحدة املناط، وكذلك إذااحلكم كذلك  أن والظاهر

  . أيضاًلص للمناط أو حيوان

صلى اهللا عليه وآله  (يف مدينة الرسول إالّ ،الزوال إىل بعدهاوة العيد  النافلة قبل صال:الثاين{

  نه يستحب صالة ركعتني يف مسجدها قبل اخلروجإف )وسلم

                                                

.١ ح صالة العيدأبواب من ١٦الباب  ١١٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح صالة العيدينأبواب من ١٣الباب  ٤٣٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٣٨ ص:جلعفرياتا )٣(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(



١٠٩

  ىل الصالةإ

  

، بل عن شرح القواعد، وعن صحاباملستثىن فهو املشهور بني األ إىل أما بالنسبة} ىل الصالةإ

املسثىن أي ـ ء من ذلك يخالف يعتد به يف ش جلواهر بال عليه، ويف امجاعاخلالف وظاهر املنتهى اإل

  . عن اخلالف واملنتهى وجامع املقاصد على ذلكمجاع مث نقل اإل ـثىن منهتواملس

 عدم  ـظاهرالرواياتـ مقتضى ذلك : احلرمة، قال يف املستند إىل لكن ذهب مجع من الفقهاء

 والصدوق يف  كما قيل، وهو ظاهر الكليينظهر، كما هو مذهب مجاعة من القدماءاملشروعية فهو األ

  .هىنتا ،)١( محزة وزهرة واحلليب عن ابيني، واحملكلعماثواب األ

  : املرجوحية مجلة من الرواياتأصلوكيف كان فيدل على 

 سنة، وليس قبلها مامصالة العيد مع اإل:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبمثل صحيح زرارة، عن

  . الزوال إىل اليوموال بعدها صالة ذلك 

  .)٢(فاتك الوتر يف ليلتك قضيته بعد الزوالفإن : ويف سند آخر حنوه وزاد

 كان فاتتك حىت إذاليلتك  تقض وتر ال:  قال)عليه السالم (جعفر أيب وصحيحة حريز، عن

  .)٣( الزوال يف ذلك اليوميتصل

، عن الصالة يف الفطر )عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: وصحيحة حممد بن مسلم، قال

  .)٤( وليس بعد الركعتني وال قبلهما صالة،إقامة وال أذانليس فيهما : ضحى؟ قالواأل

                                                

.٢٠ س٤٣٢ ص١ ج:املستند )١(

.٩ ح يف صالة العيدين٦الباب  ١٢٩ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٧الباب  ١٠١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح صالة العيدأبواب من ٧الباب  ١٠١ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١١٠

 سألته عن الصالة يف العيدين هل قبلهما صالة: قال) عليه السالم( عبد اهللا  أيب عن،ورواية احلليب

  .الروايات الكثريةغريها من  إىل .)١(ليس قبلهما وال بعدمها شيء: بعدمها؟ قالأو 

 باحلرمة، لكن شهرة الكراهة قدمياً وحديثاً أوجبت األمر ئكان يف باد وإن وظاهر هذه الروايات،

بواب املستحبات واملكروهات لكان كثري من أرفع اليد عن هذا الظاهر، ولو مل نعمل بالشهرات يف 

  .بوابهأالفقه يف خمتلف  كما ال خيفى على من تتبع ،املستحبات واملكروهات واجبات وحمرمات

 الصالح يبأ زهرة ومحزة ورادة الكراهة من عبائر ابينإن إ :)٢( )رمحه اهللا (بل قال الفقيه اهلمداين

  .غري بعيدة

  :اهر هذه الروايات يوجب محله على الكراهة، ويؤيده أمرانظعراض املشهور عن إن إ :صلاواحل

  أيب، عني والتهذيب عن اهلامش)٣( ملا رواه الفقيهاستثناء املدينة يف كالم املشهور، وذلك: ولاأل

 يف مسجد ى تصل،باملدينة إالّ ركعتان من السنة ليس تصليان يف موضع:  قال)عليه السالم (عبد اهللا

 ألنباملدينة،  إالّ املصلى ليس ذلك إىل خيرج أن  يف العيدين قبل)٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا

  هللا صلى ا (رسول اهللا

                                                

.٦ ح صالة العيدأبواب من ٧الباب  ١٠٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١١ س٤٧٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٢(

.١٩ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٢ ص١ ج:الفقيه )٣(

.٤٠ ح يف صالة العيدين٦الباب  ١٣٨ ص٣ ج:التهذيب )٤(



١١١

  .يكون االستثناء عن احلرمة أن عد جداً عرفاًبنه من املستإف.  فعله)عليه وآله

من صلى :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبعمال، عن سلمان، عن ما رواه ثواب األ: الثاين

ع  فكأمنا قرأ مجي)١(علىهن سبح اسم ربك األأوال يقرأ يف مام ركعات يوم الفطر بعد صالة اإلأربع

، فله من الثواب ما طلعت عليه )٢(نزله اهللا عز وجل، ويف الثانية والشمس وضحاهاأ كل كتاب ،الكتب

 فله من الثواب كأمنا اشبع مجيع املساكني ودهنهم ونظفهم، ويف الرابعة ،)٣(الشمس، ويف الثالثة والضحى

  .)٥(سني سنة مستدبرةاهللا له ذنوب مخسني سنة مستقبلة ومخ  غفر، ثالثني مرة)٤(حدأقل هو اهللا 

احلديث عن ن إ ه خمالفاً ملذهبه خالف الظاهر، خصوصاًإمامومحل الصدوق ذلك على من كان 

رادة الشارع فراغ الناس عن إ، ولعل عدم استحباب النافلة من جهة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (الرسول

 ، العيدينأيام الصيام يف مل يقر أنه  كما،فراح مثالًجل تنشيط اجلسم يف يوم العيد باالشتغال باألالعبادة أل

جلهة  أو ،)٦(كل وشرب وبعالأ أيامه ألن :)صلى اهللا عليه وآله وسلم (والتشريق ملن كان مبىن قال

  .علم اأ، اهللا سبحانه أخرى

  كان مشول  وإن تشمل قضاء الصلوات الواجبة، الكراهة ال أن والظاهر

                                                

.علىسورة األ )١(

.سورة الشمس )٢(

.سورة الضحى )٣(

.خالصاإلسورة  )٤(

.١مام ح ركعات يوم الفطر بعد اإلأربع ثواب من صلى ١٠٤ ص:عمالثواب األ )٥(

.٧ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢الباب  ٣٨٦ ص٧ ج:الوسائل )٦(



١١٢

  .يعمل هناك منرب من الطني أن  بل يستحب،صحراءال إىل ينقل املنرب أن :الثالث

  

  .أقربموات والطواف يف العمرة فعدم مشوهلا هلا ، أما مثل صالة األ حمتمالً أيضاًالكراهة هلا

اً ومأموماً، بل ملن مل إمام ،فرادى أو  وملن يصليها مجاعةً،نعم حال وجوب صالة العيد واستحباا

  . النصطالق كذلك إل، أيضاًهايصل

 مشروعية ألن ال يبعد عدم الشمول، )عليه السالم ( احلسنيماموهل تشمل مثل صالة زيارة اإل

  .اتطالقالزيارة وصالا كاملخصص لإل

 وال إشكالبال } يعمل هناك منرب من الطني أن  بل يستحب،الصحراء إىل ينقل املنرب أن :الثالث{

عليه  ( عبد اهللا أيبمساعيل بن جابر، عنإية  عليه، وذلك لروامجاعخالف، بل عن املدارك وغريه اإل

، ولكن إقامة وأذانليس فيهما : ؟ قالإقامة وأذان أرأيت صالة العيدين هل فيهما :قلت له:  قال)السالم

 شبه املنرب مام وليس فيهما منرب، املنرب ال حيرك من موضعه، ولكن يصنع لإل،ينادى الصالة ثالث مرات

  .)١(الناس مث يرتلمن طني يقوم عليه فيخطب ب

  فما يف مصباح الفقيه من،جل كون املنرب وقفاً للمسجد ال أل،جل نفسهالكراهة هنا أل أن والظاهر

 عن نقل املنرب لكونه وقفاً للمسجد ال لكونه من حيث هو مكروهاً حمل نظر، يحيتمل قوياً كون النهأنه 

الروايات الواردة يف باب االستسقاء  إىل ضافة الفتاوى الكافية يف الباب من جهة التسامح، باإلطالقإل

  ، املنربمن نقل 

                                                

.١٧ ح ـ يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٢ ص١ ج:الفقيه )١(



١١٣

  . يصلي حتت السقف أن :الرابع

  

يوم  ي كما ميشيخيرج املنرب مث خيرج ميش:  قال)عليه السالم (مثل رواية ابن خالد، عن الصادق

  )١(.العيدين وبني يديه املؤذنون يف أيديهم منربهم

  فاجتمع،باملنرب فاخرج) صلى اهللا عليه وآله(فأمر رسول اهللا : اءقستالعباس يف االس أيب ويف رواية

  .)٢( ودعا)صلى اهللا عليه وآله وسلم (الناس، فصعد

وخيرج املنرب كما : )عليه السالم ( ما يف رواية الدعائم، قال:خراج املنربإويدل على عدم حرمة 

  .)٣(خيرجون للعيدين

يصنع للعيد منرب خاص  أن املنرب الكائن يف املسجد وحنوه، الخراج منا هي إلإالكراهة  أن والظاهر

  .ال فال خصوصية لهإالطني يف الرواية من باب املثال، و أن الظاهر أن فيخرج، كما

 وال خالف، كما تقدم مجلة من الروايات الدالة إشكالبال }  يصلي حتت السقف أن :الرابع{

  .الةصحار ذه الصيف مسألة استحباب اإلعلى ذلك 

  :اً أخرأموريف املقام ن إ مث

مساعيل، ولو إالصالة، كما تقدم يف رواية  :ينادى قبل الصالة ثالث مرات أن استحباب: ولاأل

  .أقل مل يكن بذلك بأس أو قاهلا أكثر

  ه عند الصالة، مامأ مث يركزها ، عرتة بيده عند اخلروجماميأخذ اإل أن :الثاين

                                                

.١ ح باب يف صالة االستسقاء٤٦٢ ص٣ ج:الكايف )١(

.٢٦٦ح )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا باب يف صالة استسقاء ٢١٧ ص٨ ج:الكايف )٢(

.اءق يف ذكر صالة االستس٢٠٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



١١٤

  .)١(فخرج وبيده عكازاً :)عليه السالم ( الرضامماكما تقدم يف رواية خروج اإل

:  قال)عليه السالم (، عن أبيه)عليه السالم (مساعيل بن مسلم، عن الصادقإويف رواية الفقيه، عن 

 رجها يف العيدين خي عرتة يف أسفلها عكاز يتوكأ عليها و)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللالكانت

  .)٢(ليهاإ ييصل

ئ  عرتة يتك) عليه وآلهصلى اهللا (وكانت له: )عليه السالم ( حممد بن قيس، عن الباقرويف رواية

  .)٣(عليها وخيرجها يف العيدين فيخطب ا

  . مساعيلإ كما تقدم يف رواية ، يف صالة العيدينإقامة وال أذانال : الثالث

  .ة العيدين كما تقدم يف روايات وقت صال،خيرج بعد طلوع الشمس أن استحباب: الرابع

 على سائر التعقيبات  ـ تكبريات العيديأـ الظاهر تقدمي هذا التكبري : قال يف املستند: اخلامس

 صلى إذاكان نه إ :)عليه السالم ( املتأخرين، ملا رواه الصدوق، عن علييأخركما صرح به بعض مت

  .هىنتا .)٥(،)٤( فتأملصالة يبدأ ذا التكبري

) عليها السالم( وعلى تسبيح الزهراء ، بعد الصالةاهللا أكربث مرات لكن يف تقدميه على ثال

  .نظر

                                                

.٧ح) عليه السالم ( باب مولد الرضا٤٨٩ ص١ ج: من الكايفصولاأل )١(

.٢٠ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٣ ص١ ج:الفقيه )٢(

.٩ ح صالة العيدأبواب من ١١الباب  ١١٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٣١ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٨ ص١ ج:الفقيه )٤(

.٩ س٤٢٣ ص١ ج:املستند )٥(



١١٥

تدعو بعد صالة العيد ذا : يستحب الدعاء بعد صالة العيدين، كما رواه التهذيب قال: السادس

  .)١(آخر الدعاء إىل ،"يإمامليك مبحمد إ توجهت ينإاللهم ": الدعاء تقول

 يف السجدة بعد أخرى والعشرين، وهناك أدعية الثاينالباب  الشيعة يف أحاديثوقد نقله جامع 

 وغري ذلك كما يف الباب التاسع والعشرين والثالثني ،صالة املغرب كما يف الباب الثالث والعشرين منه

  . أيضاًمنه

  

                                                

.٤٧ ح ـ يف صالة العيدين٦الباب  ١٤٠ ص٣ ج:التهذيب )١(



١١٦

  وىلاأل: )٤مسألة ـ (

  

 من  وخصوص مجلةدلةات األطالقالصالة، إلهلذه  النساء إتيان} وىلاأل:  ـ٤مسألة ـ {

  :الروايات

ال حتبس النساء من اخلروج يف : قالنه إ )عليه السالم (علي إىل مثل ما رواه الذكرى بسنده

  .)١(العيدين فهو عليهن واجب

 سأله هل عليهن من صالة )عليه السالم ( موسىأخيه عن )عليهما السالم (وصحيح علي بن جعفر

  .)٢(نعم: العيدين واجلمعة ما على الرجال؟ قال

عمري يف الصحيح، عن مجاعة منهم محاد بن عثمان، وهشام بن سامل، عن  أيب وما رواه ابن

  .)٣( خترج النساء بالعيدين للتعرض للرزق بأنال بأس: قال أنه )عليه السالم (الصادق

للنساء العواتق يف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إمنا رخص رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن سنان، قال

  .)٤(وج يف العيدين للتعريض للرزقاخلر

صلى اهللا عليه وآله  (منا رخص رسول اهللاإ: قال أنه )عليه السالم (وما رواه الدعائم، عن الصادق

  .)٥( النكاح يعين،ض للرزقيخروج النساء والعواتق للعيدين للتعر يف )وسلم

  لعيد ومن مل يشهد ا:  قال)عليه السالم (ويف رواية الدعائم، عن الصادق

                                                

.٦ س٢٣٩ ص:الذكرى )١(

.٦ ح صالة العيدأبواب من ٢٨الباب  ١٣٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح صالة العيدأبواب من ٢٨الباب  ١٣٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١ ح أواب صالة العيدمن ٢٨الباب  ١٣٣ ص٥ ج:الوسائل )٤(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٥(



١١٧

  .يزالعجا إالّ  ترك النساء هلذه الصالةحوطبل األ

  

  .)١( ركعات يف بيته ركعتني للعيد وركعتني للخطبةأربعمن رجل وامرأة صلى 

، فعن اعتيادهناملراد ا ما كان حمل خوف  أن ما أشبه، فالظاهر أو ليس عليهن أنه أما ما ورد من

 إالّ ال،:  عن خروج النساء يف العيدين؟ فقال)ه السالمعلي ( عبد اهللاسألت أبا: حممد بن شريح قال

  .ال تظهر رجالها أن  وكان اخلفني من جهة،)٢(العجوز عليها منقالها يعىن اخلفني

 عن خروج النساء يف العيدين )عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: وعن يونس بن يعقوب، قال

  .)٣(امرأة مسنة إالّ ال،: واجلمعة؟ فقال

 هل يؤم :قلت له:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب ما رواه عمار، عن:د للجمع الذي ذكرناهويشه

ال يؤم ن وال خيرجن وليس على النساء : يف بيت؟ قال أو الرجل بأهله يف صالة العيدين يف السطح

 يالنه أن رهظاهفإن  ،)٤(قلوا هلن من اهليئة حىت ال يسلكن اخلروجأ: )عليه السالم (، وقالخروج

ن كن حيضرن صالة مع ألعدم تعلمهن اخلروج، فروايات الباب مثل روايات عدم اجلماعة عليهن 

 كما تقدم يف باب اجلماعة، ويؤيد االستحباب )صلى اهللا عليه وآله وسلم (اجلماعة يف مسجد الرسول

  .غري ذلك من املؤيدات إىل ما تقدم من روايات التكبريات،

  ممنوع } يزالعجا إالّ  ترك النساء هلذه الصالةحوطل األب{: فقول املصنف

                                                

. يف ذكر صالة العيدين١٨٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب  من٢٨الباب  ١٣٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣ حلعيدين صالة اأبواب من ٦الباب  ٢٣٨ ص٦ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٣(

.٢ من أبواب صالة العيد ح٢٨ الباب ١٣٤ ص٥ج: الوسائل )٤(



١١٨

صالن  أو عن حضور مجاعة النساء، عن حضور مجاعة الرجال، ال منا هوإ املنع لو كان ألن: أوالً

  .فرادى يف الدار وحنوها

  .مل تكن مبرتلة استحباا للرجال وإن باا هلن،ح يف استدلةما عرفت من ظهور األ: وثانياً

  



١١٩

ذكار والتكبريات والقنوتات كما يف من األ  يف هذه الصالة ما عدا القراءةمامال يتحمل اإل: }٥سألة ـ م{

  . سائرالصلوات

  

ذكار والتكبريات من األ  يف هذه الصالة ما عدا القراءةمامال يتحمل اإل : ـ٥مسألة ـ {

 عدم صالة، وذلك ألبل هذا هو ظاهرهم، وصرح به غري واحد}  والقنوتات كما يف سائرالصلوات

 بني الواجب حكاممقتضى القاعدة وحدة األ أن التحمل بعد ما ذكرناه يف بعض مواضع هذا الشرح من

 من ىواملستحب من الصالة والصيام واحلج وغريها فيما مل يدل دليل على االستثناء، فما عن الذكر

  .دعية عن املأموم ضعيف الوجه لألماماحتمال حتمل اإل

يدعو بغري  أن دعية اخلاصة، بل لهال جيب عليه متابعته يف األ: )رمحه اهللا (اهلمداينقيه نعم قال الف

 يف مطلق مامال يتحملها اإل اليت ةتوناملس أو ذكار الواجبة، كما هو الشأن يف مطلق األمامدعاء اإل

  .هىنت، ا)١(اجلماعة

 كسائر صالة اجلماعة، فما اخترناه ي فه، من احلمد والسورةمامأما مسألة قراءة املأموم ملا يقرأ اإل

  .هناك نقول به هنا، لقاعدة وحدة احلكم

  

                                                

.٣٢ س٤٧١ ص١ ج:مصباح الفقيه )١(



١٢٠

كان آتيا ا ال تبطل  أنه ولو تبني بعد ذلك ،قل شك يف التكبريات والقنوتات بىن على األإذا: )٦مسألة ـ (

  . صالته

  

  بأن يف احمللكانن إ وأتى ا} قل شك يف التكبريات والقنوتات بىن على األإذا:  ـ٦مسألة ـ {

 صالةمل يركع وشك يف التكبري، وبأن مل يكرب ومل يركع فيما شك يف القنوت، وذلك أل أو مل يقنت

 وما ذكرناه هو املشهور بني ، لقاعدة التجاوزتيان على اإلنه يبينإ شك بعد جتاوز احملل فإذاالعدم، أما 

نه إ مل يقصد ما ذكرناه ـ ففيهن إ ـقل  املصنف البناء على األإطالقمن تعرض هلذه املسألة، أما 

  .خالف القاعدة

 ركن، ومثلها ال ريه زيادة سهوية يف غألن}   ا ال تبطل صالتهكان آتياً أنه ولو تبني بعد ذلك{

  .حبث اخللل ـ يف  ـ كما قررنالتوجب البط

 أدلة طالقإل الشك والسهو والظن أحكامر مساواة صالة العيد لسائر الصلوات الثنائية يف همث الظا

 إذا كانت هذه الصالة واجبة كانت حمكومة حبكم الصبح وحنوها من هذه احليثية، أما إذااملذكورات، و

 ال النافلة صل النوافل خاصة بالنافلة باألأحكام إذ ذلك احلكم ال يتبدل أن كانت مستحبة فالظاهر

  . الصالةإعادة كما ذكروا يف باب ،بالعرض

  



١٢١

 ، ويلحقه يف الركوع،ويأيت بالبقية بعد ذلك،   بعض التكبريات يتابعه فيهمام مع اإلكأدر إذا: }٧مسألة ـ {

كان حيتمل كفاية  وإن فرادنال احوط مل ميهله فاألإذا و،احلمد هللا أو  سبحان اهللا:يقول بعد كل تكبري أن ويكفيه

   بالتكبريات والًءتياناإل

  

 إطالقلقاعدة املتابعة بعد مشول }  يتابعه فيه بعض التكبرياتمام مع اإلأدرك إذا ـ ٧مسألة ـ {

  .األمرأول  من مام حلق باإلإذا فال ختص مبا ، اجلماعة لهأدلة

 تياناستحباب اإل أو  وجوبدلةوذلك أل}  ويلحقه يف الركوع،ويأيت بالبقية بعد ذلك{

  .يف حبث اجلماعة كما تقدم ، حيث يلحقه يف الركوع ال يضرمامفصال القليل عن اإلنالبالتكبريات، وا

 ملا تقدم ،ذكارغريمها من سائر األ أو }احلمد هللا أو  سبحان اهللا:يقول بعد كل تكبري أن ويكفيه{

  .ه بالقنوتات خمففاًإتيان يف إشكالال نه إ :)١(يف كفاية كل ذكر يف القنوتات، بل قال يف مصباح الفقيه

فراد كما نالجوب اجلماعة وصحة الوجوب القنوت وعدم و} فرادنال احوط مل ميهله فاألإذاو{

  . الثالثة يف موردهمورحقق كل واحد من هذه األ

من جهة أمهية اجلماعة يف حال وجوا على }  بالتكبريات والًءتيانن كان حيتمل كفاية اإلإو{

   تساويهما املوجباألمرهم يقدم على املهم، غاية األ و،القنوت

                                                

.٢٩ س٤٧١ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



١٢٢

 لكنه مشكل ،ه وهو راكعأدرك إذاجيوز حلوقه  أن  كما حيتمل، الركوعيترك ويتابعه يف أن  أيضاًن مل ميهلهإو

   ملا عدا القراءةماملعدم الدليل على حتمل اإل

  

منتهى  إذ ، أما يف حال استحباا فجائز قطعاً،أقربجلواز الوالء، وهذا االحتمال يف حال وجوا 

 ـ احتياطاً يف صورة وىل وعليه فاأل وال ضرر يف ذلك،، ملستحبتاركاً  عدم صحة الصالة فيكوناألمر

  .ماموالًء ويلتحق باإل بالتكبريات يأيت أن الوجوب، وترجيحاً يف حالة االستحباب ـ

 كرب التكبريات والًء، حيتمل إذا كان يرفع رأسه  بأن}أيضاً{ بالتكبريات تيانلإل} ن مل ميهلهإو{

 وعدم ،وجوب اجلماعة يف حال وجواهة جمن } ويتابعه يف الركوع{التكبريات } ن يتركأ{كفاية 

 )ن يتركأ(:  احملتمل وهو غري ضار، يف حال استحباا ـ كما تقدم ـ وقولهنالالبط إالّ ضرر ذلك

  .يترك أن  وكفايةيأيت أن كفاية أي )تياناإل(عطف على 

 طالقبدون تكبريات وال قنوتات، وذلك إل} ه وهو راكعأدرك إذاجيوز حلوقه  أن كما حيتمل{

كما تقدم، }  ملا عدا القراءةمام لعدم الدليل على حتمل اإل،لكنه مشكل{ يف الركوع مام حلوق اإلةدلأ

ن ا وقد اختار هذا السيد، ملا ذكرناه، الوجوب واالستحبابيفعل ذلك يف حايل أنه لكن الظاهر

  .)رمحهما اهللا( واجلمال يالربوجرد

  



١٢٣

 عن ىنعم لو سه،   مل تبطل صالتهبعضاً أو القنوتات كالً أو التكبريات أو  عن القراءةىلو سه: }٨مسألة ـ {

  . حرام بطلتتكبرية اإل أو السجدتني أو الركوع

  

}   مل تبطل صالتهبعضاً أو القنوتات كالً أو التكبريات أو  عن القراءةىلو سه:  ـ٨مسألة ـ {

مأموماً أو منفرداً أو اًإمام سواء كان ،ركاناًأا ليست أل.  

مل  وإن مكن،أن إ  مبا سهى من التكبريات والقنوتاتتيان وجب على املأموم اإلمامسهى اإل إذانعم 

 عن القراءة فقد تقدم يف باب اجلماعة الكالم يف مام سهى اإلإذاميكن فالكالم فيه كاملسألة السابقة، أما 

 مام باإلاملأموم قد التحقة الثانية وكان التكبريات يف الركع أو  عن القنوتاتمام كان سهو اإلإذاذلك، مث 

 ،سجوده إىل  بل وصلمامركوع اإل إىل مل يصل وإن  ا،تيانجيب عليه اإل أن  احتملوىليف الركعة األ

  يف اجلماعة بسبب هذا املقدار من التأخر، وهذا يأيتإشكالملا تقدم يف مبحث اجلماعة من عدم ورود 

  . أيضاًيف املسألة السابعة

 كما حقق يف ،ركانأا أل}  حرام بطلتتكبرية اإل أو السجدتني أو ع عن الركوىنعم لو سه{

  .حمله

  



١٢٤

كان عدم وجوبه يف صورة استحباب  وإن ،هإتيان حوطأل أتى مبوجب سجود السهو فاإذا: }٩مسألة ـ {

  .السجدة املنسية أو ي وكذا احلال يف قضاء التشهد املنس. ال خيلو عن قوة، كما يف زمان الغيبة،الصالة

  

 سجدة السهو، أدلة طالقإل} هإتيان حوطأل أتى مبوجب سجود السهو فاإذا: ـ ٩مسألة ـ {

 لو نصرافالا إذ اليومية، لكن الالزم القول بلزوم االحتياط، إىل دلة األنصرافالوحيتمل عدم الوجوب 

  .يقيل به فهو بدو

 إذاه ألن }لو عن قوةن كان عدم وجوبه يف صورة استحباب الصالة كما يف زمان الغيبة ال خياو{

  . أيضاً الصالة واجباً مل يكن توابعها واجبةأصلمل يكن 

، ولذا يصح صلحكم الواجب بالعرض كالواجب باأل أن  به من جهةتياننعم من الصحيح اإل

  .لشبهة احتياطية احتياطاً مستحباً أو  به يف الصالة املعادة مجاعةتياناإل

، بل هالسالم يف غري موقع أو الكالم أو }السجدة املنسيةأو  يوكذا احلال يف قضاء التشهد املنس{

  .كل زيادة ونقيصة، كما حقق يف حمله من مباحث اخللل

  



١٢٥

  . الصالة ثالثا:يقول املؤذن أن نعم يستحب .إقامة وال أذانليس يف هذه الصالة : }١٠مسألة ـ {

  

 الراتب} يقول املؤذنن  أنعم يستحب، إقامة وال أذانليس يف هذه الصالة : ـ ١٠مسألة ـ {

وقد تقدم الدليل على كال احلكمني يف رواية } الصالة ثالثاً{مني أموأحد املمام أو اإل غريه، ولوأو 

  .قامة فمكاا مكان اإل، الصالةإقامةوقت قوله الصالة ثالثاً حني يراد  أن مساعيل بن جابر، والظاهرإ

  



١٢٦

أهله  إىل كان باخليار بني العود  عن البلدحضر العيد وكان نائياً فمن ، اتفق العيد واجلمعةإذا: }١١مسألة ـ {

  .والبقاء حلضور اجلمعة

  

كان باخليار بني  ، عن البلد اتفق العيد واجلمعة فمن حضر العيد وكان نائياًإذا: ـ١١مسألة ـ {

، )١( عن بعضهمعمجا اإله األظهر، بل عليشهر يف املستند على األ.}أهله والبقاء حلضور اجلمعة إىل العود

  : ويدل عليه مجلة من الروايات

:  كان يقول)عليه السالم (طالب أيب علي بنأن :  عن أبيه،سحاق بن عمار، عن جعفرإكرواية 

قد اجتمع نه إ :وىليقول للناس يف خطبته األمام أن  اجتمع عيدان للناس يف يوم واحد فإنه ينبغي لإلإذا

  .)٢(ينصرف عن اآلخر فقد أذنت له أن فمن كان مكانه قاصياً فأحبيهما مجيعاً، أصلنا ألكم عيدان، ف

عليه  ( املؤمننيأمرياجتمع عيدان على عهد :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن سلمة، عن

جيمع معنا فليفعل، ومن مل يفعل  أن حبأهذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن : الناس فقال  فخطب)السالم

  .)٣(ن كان متنحياً مله رخصة يعينفإن 

شرط بعد املكان ذكر يف ن إ  واملقنعة والدعائم واجلعفريات، وحيثيبوقريب منهما روايات احلل

كان نائياً بنفسه،  وإن  ليس مبخير،ماماإلن إ بعض النصوص كان الالزم تقييد مطلقها بذلك، مث الظاهر

  . يهما مجيعاًأصلنا أف:  قال)عليه السالم( أنه تشمله، بل قد عرفت  الروايات الإذ

                                                

.٣٤ س٤٣٢ ص١ ج:املستند )١(

.٣ ح صالة العيدأبواب  من١٥الباب  ١١٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح صالة العيدأبواب  من١٥الباب  ١١٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(



١٢٧

 أنه بة اجلمعة، ملا رواه الفقيه، عن احلليبطحيق له االكتفاء خبطبة العيد عن خ أن ال يبعد أنه كما

اجتمعا : )عليه السالم ( اجتمعا يوم اجلمعة؟ قالإذاضحى  عن الفطر واأل)عليه السالم ( عبد اهللال أباأس

 ، ومن قعد فال يضره فليصل الظهر، فليأت)١( اجلمعة يأيتأن  من شاء:  فقال)عليه السالم (يف زمان علي

  .وخطب خطبتني مجع فيهما خطبة العيد وخطبة اجلمعة

 مل يصل اجلمعة، بل صلى الظهر  حضر للجمعة، لكنه مل يأت العدد الكايفماماإل أن ولو فرض

 ،عالم غريهإ الظاهر جواز كان وإن ، بنفسه مجع العيد واجلمعةمامعالم اإلإفضل فرادى، واأل أو مجاعة

  .يعالم طريقاإل أن لوضوح

كان رمبا حيتمل  وإن ال دليل على ذلك، إذ حيضر اجلمعة ال العيد، أن ال حيق للقادر أنه والظاهر

حال املقام يف جواز السفر  أنه  حبضور اجلمعة، مث الظاهرصلاا وهو حم  املقصود حضورألنالكفاية، 

  . هناناه هناك يأيتوعدمه حال اجلمعة، فما ذكر

ردت الشخوص يف يوم أ إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب نعم ظاهر صحيحة

 عدم جواز اخلروج، لكن املشهور ،)٢(البلد فال خترج حىت تشهد ذلك العيدبنت أعيد فانفجر الصبح و

م احلرمة، فالعمل بظاهره بعد طباق على عدمحلوا هذه الرواية على الكراهة، بل عن بعضهم دعوى اإل

  .عراض املشهور عنه مشكلإ

                                                

.٢١ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٣ ص١ ج:الفقيه )١(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٢٧الباب  ١٣٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٢٨

 يف الفطر )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( جتدد حزن آل حممدخبارقد ورد يف مجلة من األنه إ مث

هو  الّأضحى وال فطر إمامن عيد للمسلمني  :)عليه السالم (جعفر أبو  قال:ضحى، ففى الفقيهواأل

م يرون حقهم يف يد أل : قال، ومل ذلك: قيل حزن)ليه وآله وسلمصلى اهللا ع (ل حممدجيدد فيه آل

  .)١(غريهم

  . حنان بن سدير)٢(ومثله روايه

فىت به بعض الفقهاء، وكما رواه أ يف ذلك، كما )عليهم السالم (فضل التأسى موعليه فمن األ

الصحراء شعثاً مغرباً يف زي  إىل  كان يوم العيد خرجإذا أنه  يف رجاله عن املعلّى بن خنيس،)٣(يالكش

  .آخر الدعاء إىل اللهم هذا مقام خلفائك:  صعد اخلطيب املنرب مد يديه حنو السماء مث قالإذاهلوف ف

  .خوان يف العيدينويستحب الدعاء لإل

يا  :قال بعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له أنه )عليه السالم (فعن حممد بن الفضيل، عن الرضا

: ، قال تقبل اهللا منا ومنكناليا ف: ضحى، قال لهقام حىت كان يوم األأ مث ،اهللا منك ومنا تقبل نالف

: قلت يف الفطر شيئاً وتقول يف األضحى شيئاً غريه؟ قال )صلى اهللا عليه وآله (بن رسول اهللا فقلت له يا

نا وهو يف الفعل، أيت  تأسيه فعل مثل فعلألن ، قلت له يف الفطر تقبل اهللا منك ومناإيننعم : فقال

 فقد فعلنا حنن غري ييضح أن وال ميكنه نضحي أن ا ميكنناألنضحى تقبل اهللا منا ومنك وقلت له يف األ

  .)٤(فعله

                                                

.٢٨ ح يف صالة العيدين٧٩الباب  ٣٢٤ ص١ ج:الفقيه )١(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٣١الباب  ١٣٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧١٥ ح٣٨١ ص٥ ج:رجال الكشي )٣(

.١ ح صالة العيدأبواب من ٣٤الباب  ١٣٨ ص٥ج :الوسائل )٤(



١٢٩

 :)عليه السالم (عبد اهللا أبو قال:  عن رزين قال)٢( والفقيه)١( يف الكايفيرو أنه  وهو:ءي شيبق

لسيف فسقط رأسه مث ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من  با)عليهما السالم (ملا ضرب احلسني بن علي

ويف خرب  ـ وفقكم اهللا ألضحى وال فطر أيتها األمة املتحرية الضالة بعد نبيها الأال  :بطنان العرش

فال جرم واهللا ما وفقوا وال يوفقون حىت : )عليه السالم (عبد اهللا أبو  مث قال ـ لصوم وال فطر:الفقيه

  .)عليه السالم( ر احلسنيثائيثأر 

  . بفعلهمي هم ومن تبعهم ممن رض، صيامهم وعيدهمال يقبل منهم أنه الظاهر: أقول

                                                

.٣ ح باب النوادر يف كتاب الصوم١٧٠ ص٤ ج:الكايف )١(

.١٣ ح يف الصوم التطوع٢٥الباب  ٥٤ ص٢ ج:الفقيه )٢(



١٣٠



١٣١

  

  فصل

 يف صالة ليلة الدفن

يف الثانية بعد احلمد سورة القدر و ،»دونلفيها خا هم« إىل  بعد احلمد آية الكرسيوىل يقرأ يف األ،وهي ركعتان

   ويسمي امليت»نالقرب ف إىل  وابعث ثواا،صل على حممد وآل حممداللهم « : ويقول بعد السالم،عشر مرات

  

  }فصل{

} يف صالة ليلة الدفن{

 إىل  آية الكرسي: بعد احلمدوىل يقرأ يف األ،وهي ركعتان{موات هذه الصالة قد تقدم يف حبث األ

 :د السالم ويقول بع،يف الثانية بعد احلمد سورة القدر عشر مراتو{مرة  )١(}﴾دونلفيها خا هم﴿

}  ويسمي امليت»نالىل قرب فإ{ثواب هذه الصالة  أي }اللهم صل على حممد وآل حممد وابعث ثواا«

  .ذهنية أو ليه باشارة لفظيةإشار أال إ و،كان يعرف امسهن إ )نالف(عوض لفظ 

                                                

  .٢٥٧ ـ ٢٥٥ اآلية: سورة البقرة )١(



١٣٢

أول مليت أشد من  على اال يأيت«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( قال النيب : وموجز ابن فهدىففي مرسلة الكفعم

 ويف الثانية احلمد ، احلمد وآية الكرسيوىل يقرأ يف األ،فليصل أحدكم مل جتدوافإن  فارمحوا موتاكم بالصدقة ،ليلة

نه تعاىل يبعث من ساعته إ ف،نالقرب ف إىل  اللهم صل على حممد وآل حممد وابعث ثواا: سلم قالإذا ف،والقدر عشراً

   الصالة بعد عدم وجدان ما يتصدق به أن ومقتضى هذه الرواية .» ثوب وحلةقربه مع كل ملك إىل ألف ملك

  

 على ال يأيت: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب ، وموجز ابن فهديففي مرسلة الكفعم{

 احلمد وىل يقرأ يف األ،مل جتدوا فليصل أحدكمفإن  ،ليلة فارمحوا موتاكم بالصدقةأول امليت أشد من 

 اللهم صل على حممد وآل حممد وابعث : سلم قالإذا ف، ويف الثانية احلمد والقدر عشراً،يوآية الكرس

 )١(}قربه مع كل ملك ثوب وحلة إىل نه تعاىل يبعث من ساعته ألف ملكإ ف،نالقرب ف إىل ثواا

 هلا من قإطال لكن ال ، عن امليت أم ال ا قريباًيتال فرق بني كون اآل أنه  هذه الروايةإطالقومقتضى 

ال ذنب على الصغري فال شدة عليه يف ليلة  إذ  مل يكن مميزاً،إذاحيث كون امليت صغرياً، خصوصاً 

  .الدفن

   لكن ،}الصالة بعد عدم وجدان ما يتصدق به أن ومقتضى هذه الرواية{

                                                

.٤١١ ص:مصباح الكفعمى )١(



١٣٣

صد اخلصوصية يف ال يق أن  فينبغي، كفاية صالة واحدة أيضاً وظاهرها،مكانين مع اإلاألمر اجلمع بني وىلفاأل

    هداء الثوابإبقصد  أو ني بل يؤتى بقصد الرجاءأربع إتيان

  

  . فهم العلماء استحباا مطلقاً،الثواب املذكور خاصية هذه الصالة أن الظاهرن إ حيث

، وبضميمة ما ورد الصالة خري موضوعخصوصاً و} مكانين مع اإلاألمر اجلمع بني وىلفاأل{

ال  أن  فينبغي، كفاية صالة واحدة أيضاًوظاهرها { أيضاًها يشمل املقامطالقإفإن من الصالة للميت، 

وكأنه ملا ورد من }   هداء الثوابإبقصد  أو  بل يؤتى بقصد الرجاء،نيأربع إتيانيقصد اخلصوصية يف 

ذا يؤتى ا مرة، ول أن  الصالة املستحبة ال دليل علىألن أو نه يغفر له بذلك،أسان ونإلني لأربعدعاء 

 وغريهم، )عليها السالم ( وفاطمة)عليه السالم (، وعلي)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبيؤتى بصالة 

  .وصلوات احلاجات وغريها مرات متعددة

  



١٣٤

عطاء بقصد جر اإلأ للمستوىلكان األ وإن ،جرةعطاء األإال بأس باالستيجار هلذه الصالة و: }١مسألة ـ {

  . امليت إىل حسان وبقصد اإل تربعاًتيان وللموجر اإل،الصدقة أو التربع

  

جارة الشاملة  اإلأدلة طالقإل} جرةعطاء األإال بأس باالستيجار هلذه الصالة و:  ـ ١مسألة ـ {

  . وقد تقدم يف استيجار صالة القضاء للميت ما يؤيد املقام،للمقام

 وبقصد  تربعاًتيانوللموجر اإل ،الصدقة أو عطاء بقصد التربعجر اإلأ للمستوىلن كان األإو{

 ثواب التصدق وثواب الصالة ،خالص ويكون موجباً لثوابنياإل إىل أقربذلك فإن }  امليت إىل حساناإل

  .جارة يف البني حينئذإوال 

  



١٣٥

 أذن له إذا أو ، كان متربعاًإذاهداء الثواب إبقصد   شخص واحد أزيد من واحدةإتيانال بأس ب: }٢مسألة ـ {

جرة عطاء األإ وال يلزم مع ، أذن املستأجرإذا إالّ نيأربعني فالالزم استيجار ربع دراهم لألى أعطإذا وأما ،املستأجر

  .ييصل أن عطاؤها بقصدإ ي بل يكف،جارةجراء صيغة اإلإ

  

وذلك للمناط الوارد } واحدة{صالة }  من شخص واحد أزيدإتيانال بأس ب: ـ٢مسألة ـ {

ما ذكرناه من التكرار يف الصلوات  إىل ضافةباإل. )١(ليهإحبهما أر اهللا خيتان إ :)عليه السالم (يف قوله

 ألن باملتعدد، تياناستأجر لإل أو } أذن له املستأجرإذا أو ، كان متربعاًإذاهداء الثواب إبقصد {املستحبة 

  .جارة له اإلأدلةللمستأجر يف ذلك بعد مشول 

جارة  املنصرف من لفظ اإلألن، نساناًإ} نيعأربني فالالزم استيجار ربع دراهم لألى أعطإذاوأما {

  .ذلك

عطاء املال إغريه، ويؤيده ما ذكروه يف باب  إىل نصرافال لعدم ا، هو أحدهاييصل أن نعم ال بأس

 كما دل على ذلك النص ،يأخذ مبقدار سائر الفقراء أن  كان فقرياًإذاخذ للفقراء مثال حيث حيق لآل

  . والفتوى

جازة حبيث تكون مطلقة من كانت اإل أو ،جازةهو املرجع يف املنع واإل إذ } أذن املستأجرإذاال إ{

 يفه} ييصل أن عطاؤها بقصدإ ي بل يكف،جارةجراء صيغة اإلإجرة عطاء األإوال يلزم مع {هذه اجلهة 

  جارة معاطاتية، وقد إ

                                                

.١٠ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٤الباب  ٤٥٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٣٦

 شامل للمعاطاة العقود الأدلة طالق فيها املعاطاة، إليالعقود كلها جتر أن حتقق مبحث املعاطاة

  .، كما يشمل العقد باللفظأيضاً

  



١٣٧

قرأ القدر أقل من عشرة  أو ،القدر يف الثانية أو وىلأل صلى ونسي آية الكرسي يف الركعة اإذا: }٣مسألة ـ {

  .عادة وجب عليه اإلكان أجرياًفإن  ، فصالته صحيحة لكن ال جيزي عن هذه الصالة،نسياناً

  

قرأ القدر  أو ،القدر يف الثانية أو وىلألآية الكرسي يف الركعة ا صلى ونسي إذا:  ـ٣مسألة ـ {

ما قصده مل يقع  إذ  مل تصح،الّإ مل يكن على حنو التقييد وإذا}  فصالته صحيحةأقل من العشرة نسياناً

ري خالصالة  أدلة طالق كان بنحو اخلطأ يف التطبيق فإلإذاوما وقع مل يكن مقصوداً، أما الصحة 

  .وه من املطلقات وحنموضوع

دليل  إىل ء آخر حباجةيء عن شيجزاء شإه مل يأت ا، وألن}  عن هذه الصالةيلكن ال جيز{

  .مفقود يف املقام

ا تشمل أجارة حبيث تشمل مثل ذلك، كما  مل تكن اإلإذا} عادة وجب عليه اإلكان أجرياًفإن {

جري  األي نسإذالقضاء اليومية عن امليت، ولذا  جزءاً منها غري ركن يف االستيجار ينس اليت غالباً الصالة

حنو ذلك من  أو ،تبني بعد نقص الصالة وإن شك مما أوجب صالة االحتياط أو ذكر الركوع أو احلمد

  . جارة مطلقة وغري منصرفة عن مثل هذه الصالة اإلألن، عادةالشك والسهو مل تكن جتب عليه اإل

  :مرانأيف باب صالة ليلة الدفن : صلاواحل

  مبا استوجر عليه،بدون الصدق مل يكن آتياً إذ  به صالة ليلة الدفن،يصدق على املأيت أن :ولاأل

   املستأجر مبا أتى مع عدم الصدق كان ىاكتفوإن 



١٣٨

  .سقاط حقهإمعناه 

ه غري ألنال مل يكف عن ما استؤجر عليه، إجارة منصرفة عن هذا الفرد، وتكون اإل ال أن :الثاين

  .كان صحيحاً وكان فرداً وإن ،جارةمورد اإل

  



١٣٩

ذان ئاالست أو املعطي إىل جيب عليه ردها  مث نسي فتركها يف تلك الليلةي أخذ األجرة ليصلإذا: }٤مسألة ـ {

يعمل  أو  هديةي يصل بأنعلم برضاهفإن  ولو مل يتمكن من ذلك ،هداء الثوابإ فيما بعد ذلك بقصد ي يصلألنمنه 

   .صاحب املال  تصدق ا عن الّإ و، آخر أتى اعمالً

  

جيب {ليلة الدفن  أي } مث نسي فتركها يف تلك الليلةيرة ليصلخ أخذ األإذا {:}٤مسألة ـ {

نه حيث مل إف} هداء الثوابإ فيما بعد ذلك بقصد ي يصلألناالستيذان منه  أو املعطي إىل عليه ردها

عطى أ أنه معىن ذلكفإن  أذن املستأجر، إذا جرة، أماجارة، فالالزم رد األجارة بطلت اإليأت مبتعلق اإل

 صالة ليلة ألنهداء الثواب، إمنا قال بقصد إ و،جارةبطلت اإل أن  مقابل عمل آخر بعديف جرياملال لأل

  .وىلتشرع ـ ذا العنوان ـ بعد الليلة األ الدفن ال

علم فإن {رياً ه ال يعرف صاحب املال كما يتفق كثألناالستيذان،  أي }ولو مل يتمكن من ذلك{

ه من قبيل ألنوذلك } أتى ا{يوجب الثواب للميت } يعمل عمال آخر أو  هديةي يصل بأنبرضاه

 علم رضى مسبل إذا فهو كما ، يف ذلك الرضا الباطيني ويكف،عراض عن املال يف مقابل ذلك العملاإل

يف كفاية جمرد رضا : ملنت بقوله السيد اجلمال على اإشكاليشرب يف قبال قراءة الفاحتة مليته، ف أن املاء

  .ة ذمته مبا ذكر عما اشتغلت به ذمته تأمل، حمل منعء يف براالباطين

  قسام جمهول املالك، أفهو مثل سائر } صاحب املال   تصدق ا عنالّإو{



١٤٠

 أو ييأخذ ذا العنوان، واملراد بصاحب املال أعم من املعط أن  كان هو بنفسه فقري حق لهإذاو

  .يكون املال عن ثلث امليت أن حتمالامليت ال

  



١٤١

ليلة  إىل الصالة تؤخر أن  فالظاهر،حد املشاهدأ إىل  نقلإذاكما  ،بعد مدة إالّ  مل يدفن امليتإذا: }٥مسألة ـ {

  .ليلة بعد املوتأول يؤتى ا يف  أن وىلكان األ وإن الدفن

  

املشرفة } حد املشاهدأ إىل  نقلإذاكما  بعد مدة إالّ  مل يدفن امليتإذا:  ـ٥مسألة ـ {

  .ه مقتضى كوا لليلة الدفنألن} ليلة الدفن إىل الصالة تؤخر أن فالظاهر{

هذا هو  أن الكتابأول بل قد عرفت يف } ليلة بعد املوتأول يؤتى ا يف  أن وىلن كان األإو{

ليلة  إىل أول هاانصرافوم  ومن املعلليلةأول من : الرواية تقول أن مقتضى القاعدة، فقد تقدم هنا وهناك

  .يناألمراملوت، وقد فصلنا الكالم هناك فراجع، ولو أراد االحتياط مجع بني 

  



١٤٢

 بعد احلمد أخرى ويف رواية : قال،ا ذكرمبذكر يف كيفية هذه الصالة  أن بعد أنه يعن الكفعم: }٦مسألة ـ {

 وعلى هذا فلو مجع بني ، الدعاء املذكور مث،ر عشراًهليكم التكاثأ ويف الثانية بعد احلمد ،وىلالتوحيد مرتني يف األ

  . أوىل يأيت اثنتني بالكيفيتني كان  بأنالصالتني

  

الفصل أول يف } ا ذكرمبذكر يف كيفية هذه الصالة  أن بعد أنه يعن الكفعم:  ـ٦مسألة ـ {

هليكم التكاثر أحلمد  ويف الثانية بعد ا،وىل بعد احلمد التوحيد مرتني يف األ:)١(أخرى ويف رواية :قال{

كانت فإن  السنن، أدلةفكالمها جائز من باب التسامح يف }  وعلى هذا، الدعاء املذكور مث،عشراً

  . بأيتهما شاءيأيت أن ال جاز لهإ، ووىلالغالب أتى بالكيفية األ إىل جارة منصرفةاإل

بصالتني }  يأيت بأنتنيبني الصال{جرة اجلمع  لألياملعط أو يد اخلري للميت تربعاً،رم} فلو مجع{

 بصالة واحدة ذات كل السور يأيت أن يناألمرمتثال ا يف يوهل يكف}  أوىلاثنتني بالكيفيتني كان {

  . جراة هلماكانت الكفاية غري بعيدة يف غري صورة اإل وإن ،احتماالناملذكورة يف الروايتني 

  

                                                

  .٤١١ ص:يمصباح الكفعم )١(



١٤٣

 التعجيل ا بعد وىللكن األ،  ان من الليل ذه الصالة يف أي وقت كتيانالظاهر جواز اإل: }٧مسألة ـ {

 هذا ، على املختار من جواز التطوع ملن عليه فريضة بناًء أيضاً بل قبلهما، ا بينهماتيان جواز اإلقوى واأل،العشائني

   .إشكالال فال إحنومها و أو جارةاإل أو  مل جيب عليه بالنذرإذا

  

 الدليل، طالقإل} لصالة يف أي وقت كان من الليل ذه اتيانالظاهر جواز اإل:  ـ ٧مسألة ـ {

لوحشة امليت، }  التعجيل ا بعد العشائنيوىللكن األ{الليل  إىل أول ه منصرف بأنلكن ال يبعد القول

 وىلفاأل الّإني ال املتفرقتني، وتراد العشائني اتمعأمنا إ و،أوىلعجل يف رفع وحشته كان أفكلما كان 

 تيان الدليل مبعونة اإلنصرافال ا قبل املغرب منا ال يأيتإذكرناه، و الذي للمالك ا بينهما تياناإل

  .ليس وقتاً هلا أنه  ا قبلها مبعىن ترجيح تقدمي املغرب عليها، التيانالوقت عن اإلأول باملغرب 

} ختار على امل بناًء أيضاً بل قبلهما، ا بينهماتيان جواز اإلقوىاأل{: منه يعلم وجه قوله} و{

 مل جيب إذا {)بناًء(: الذي ذكرناه من قولنا} هذا{و} من جواز التطوع ملن عليه فريضة{كما تقدم 

ه ليس ألن} إشكالال فال إو{كالشرط يف ضمن عقد } حنومها أو جارةاإل أو بالنذر{ ا تياناإل} عليه

  . ا بعد املغرب ال بعد الغروبيأيت أن حوطحينئذ تطوعاً، مث األ

وجبت هذه الصالة  وإن  يف املقام مسائل الشك والسهو والظن يف النافلة،يأيت أنه  خيفىمث ال

  . من وجوب وندب ال للعارضصلاحلكم تابع لأل أن  ملا سبق من،بالنذر وحنوه

  



١٤٤

  فصل

  )عليه السالم (يف صالة جعفر

 خبار واأل،العامة واخلاصة ومشهورة بني ،كيدة من املستحبات األي وه،وتسمى صالة التسبيح وصالة احلبوة

أال  :جلعفر )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللانه إ :)عليه السالم ( عن الصادق،بصري أيب فعن، متواترة فيها

    فقال له جعفر؟حبوكأال أ ،عطيكأال أ ،منحكأ

  

  }فصل{

 } )عليه السالم (يف صالة جعفر{

 يف صحيحة ذريح ذه ها من التسبيحات، وستأيتملا في} وتسمى صالة التسبيح وصالة احلبوة{

  .حبوكأال أ :)عليه السالم ( قال جلعفر)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رسول اهللاألناللفظة، و

 أيب فعن،  متواترة فيهاخبار واأل، ومشهورة بني العامة واخلاصة،كيدة من املستحبات األيوه{

أال  يا جعفر :جلعفر )صلى اهللا عليه وآله وسلم (سول اهللاقال رنه إ :)عليه السالم ( عن الصادق،بصري

   فقال ؟حبوكأال أ ،عطيكأال أ ،منحكأ



١٤٥

 فتشرف الناس ، وفضةيعطيه ذهباً أنه  فظن الناس:قال ،)صلى اهللا عليه وآله (بلى يا رسول اهللا: )عليه السالم (

صنعته بني يومني فإن  ، لك من الدنيا وما فيها صنعته كل يوم كان خرياً أنتنإ ين أعطيك شيئاًإ :فقال له ،لذلك

  كل سنة غفر لك ما بينهما أو كل شهر أو ،كل مجعة أو ،غفر لك ما بينهما

  

 يعطيه ذهباً أنه  فظن الناس:قال ،)صلى اهللا عليه وآله (بلى يا رسول اهللا: )عليه السالم (له جعفر

 لك من  صنعته كل يوم كان خرياً أنتنإ عطيك شيئاًإين أ :فقال له،  فتشرف الناس لذلك،وفضة

كل سنة غفر لك  أو كل شهر أو كل مجعة أو ،صنعته بني يومني غفر لك ما بينهمافإن  ،الدنيا وما فيها

اهللا واهللا  إالّ لهإ وال احلمد هللا سبحان اهللا و: فرغتإذا ركعات تبتدأ فتقرأ وتقول أربع يتصل} ما بينهما

 رفعت رأسك من إذا ركعت قلته عشر مرات، فإذاة بعد القراءة، ف تقول ذلك مخس عشرة مر،كربأ

 رفعت رأسك من السجود فقل بني إذا سجدت قلته عشر مرات، فإذاالركوع قلته عشر مرات، ف

 رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت إذا سجدت الثانية فقل عشر مرات، فإذاالسجدتني عشر مرات، ف

 يف ،مثائة تسبيحة فذلك مخس وسبعون تسبيحة يف كل ركعة ثال،تقوم أن نت قاعد قبلأعشر مرات و

شئت صليتها  وإن شئت صليتها بالنهارن إ لف ومائة تسبيحة ليلة وتكبرية وحتميدة،أ ركعات أربع

  .)١(بالليل

                                                

.١ ح صالة جعفرأبواب من ١الباب  ١٩٤ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٤٦

 صليتها لو كنت فررت من  أنتإذاعلمك صالة ، أال أحبوكأال أ ،عطيكأال أ ،منحكأ أال : قال،ويف خرب آخر

   بلى يا رسول اهللا: قال؟ غفرت لككان عليك مثل رمل عاجل وزبد البحر ذنوباًولزحف ا

  

كثر أ قرباأل أن  وبني سنتني،، وبني شهرين، وبني مجعتني،لعل الفرق بني صنعها بني يومني: أقول

و  أكثر،أا إتيا حيث كلما آخرها كان احتمال املوت قبل ، آمنقرباأل أو أن اقتضاًء يف الغفران،

  .غري ذلك من االحتماالت إىل ،بعداألرفع درجة من أ قربللفرق يف مراتب الغفران، فاأل

صلى  (رسول اهللان إ :)عليه السالم (جعفر أيب محزة، عن أيب رواه الفقيه، عن}  خرب آخروىف{

مك علأال أ ،حبوكأال أ ،عطيكأ أال ،منحكأال أ{: )عليه السالم (جلعفر} قال {)اهللا عليه وآله وسلم

 غفرت كان عليك مثل رمل عاجل وزبد البحر ذنوباًو صليتها لو كنت فررت من الزحف  أنتإذاصالة 

  .بصري أيب  حبديث شبيهاًمث ذكر حديثاً}  بلى يا رسول اهللا: قال)١(؟لك

فإن هذه الصالة مع التوبة توجب رفع الذنوب، وحينئذ فال غرابة يف ذلك،  أن ومن املعلوم

 ذنب له كمن الالتائب من الذنبقال تعاىل ، :﴿ِفرغال ي أن ِإنَّ اللَّه ِبِه و كرشي نِلم ونَ ذِلكما د ِفرغي

  .)٢(﴾يشاُء

 وما  وردإعادةهلا قضاء و اليت  منها رد حقوق اهللا وحقوق الناس،للتوبة شرائط أن ومن املعلوم

  .كالكفارة وحنوهاأشبه 

                                                

  .١ ح يف صالة احلبوة والتسبيح٨٢الباب  ٣٤٧ ص١ ج:الفقيه )١(

.٤٨ اآلية: سورة النساء )٢(



١٤٧

واهللا ما  :)صلى اهللا عليه وآله ( فقال، وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيرب،دومه من سفرهياها يوم قإحباه  أنه والظاهر

 فوثب رسول اهللا )عليه السالم (جاء جعفر أن  فلم يلبث؟بفتح خيرب أو  بقدوم جعفر؟شد سروراًأ بأيهما أنا يأدر

   خلإمنحك أال أ : مث قال،ل ما بني عينيهفالتزمه وقب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  

صلى اهللا  ( وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيرب فقال،ياها يوم قدومه من سفرهإحباه  أنه والظاهر{

 جاء جعفر أن  فلم يلبث؟بفتح خيرب أو  بقدوم جعفر،شد سروراًأ بأيهما أنا ىواهللا ما أدر :)عليه وآله

أال  : مث قال، بني عينيهل مافالتزمه وقب )صلى اهللا عليه وآله وسلم (فوثب رسول اهللا )عليه السالم(

جعلت فداك :  قال له رجل)عليه السالم ( عبد اهللا أيبففي الصحيح، عن بسطام، عن}  خلإ ،منحكأ

جعفراً قد  أن يوم فتح خيرب أتاه اخلرب) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ نعم،: خاه؟ فقالأيلتزم الرجل أ

 إالّ أن بصري، أيب املصنف، وللحديث تتمة شبيهة حبديثآخر ما ذكره  إىل .)١(يدرأواهللا ما : قدم فقال

  .يها الكافرونأحد، وقل يا أقرأ يف كل ركعة بقل هو اهللا تو: يف آخره

 جل بيان عظمة جعفر كان أليدرأواهللا ما : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قولهن إ مث الظاهر

 رحبه بفتح يف ااهدين مع الرسول يساوصفو إىل ضمام جعفرنا بسالمح اإلبر أن  حىت)عليه السالم(

  . )٢(اليهود رب وختلص املسلمني من شريخ

                                                

.١ ح يف صالة التسبيح وغريها من الصلوات٢٠الباب  ١٨٦ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٣ ح صالة جعفرأبواب من ١الباب  ١٩٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٤٨

  ، يقرأ يف كل منها احلمد وسورة، ركعات بتسليمتنيأربع يوه

  

وال خصوصية لسورة معينة، }  يقرأ يف كل منها احلمد وسورة، ركعات بتسليمتنيأربع يوه{

 أيب طلق، مثل روايةأمل تتعرض لسورة خاصة بل ليت  افىت بذلك مجع، وذلك جلملة من الرواياتأكما 

اختالف الروايات الدالة على تعيني سورة خاصة مما  إىل ضافة محزة املتقدمتني وغريمها، باإلأيببصري و

املطلق يف باب املستحبات ال يقيد باملقيد، وقد تقدم  أن صوليدل على عدم اخلصوصية، وقد تقرر يف األ

  .يها الكافرونأل هو اهللا، وقل يا يف رواية بسطام ذكر ق

 وىلتقرأ يف األ:  قال)عليه السالم ( والتهذيب، عن الرضا)١(براهيم املروية عن الكايفإويف رواية 

  .)٢(حدأ ويف الرابعة بقل هو اهللا ، جاء نصر اهللا والفتحإذا زلزلت، ويف الثانية والعاديات، ويف الثالثة إذا

 جاء نصراهللا والفتح، ويف إذا زلزلت يف الثانية، ويف الثالثة إذا و،وىلألالعاديات يف ا: يويف الرضو

  .)٣(شئت كلها بقل هو اهللا أحدوإن  :)عليه السالم (، مث قالالرابعة قل هو اهللا أحد

نا إ جاء نصر اهللا، وإذا زلزلت، وإذا بقراءة األمر: البالد، عن التهذيب أيب براهيم بنإويف خرب 

  .)٤( هو اهللانزلناه، وقلأ

                                                

.١ ح باب صالة التسبيح٤٦٦ ص٣ ج:الكايف )١(

.٤وات ح يف صالة التسبيح وغريها من الصل٢٠الباب  ١٨٧ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٢٩ س١٥ ص:فقه الرضا )٣(

.٢ ح يف صالة التسبيح وغريها من الصلوات٢٠الباب  ١٨٦ ص٣ ج:التهذيب )٤(



١٤٩

 ، وكذا يقول يف الركوع عشر مرات، مرةة مخس عشر،كربأاهللا واهللا  إالّ لهإوال    سبحان اهللا واحلمد هللا:مث يقول

 كذا يف السجدة ، وبعد الرفع منها عشر مرات، عشر مراتوىل ويف السجدة األ،وبعد رفع الرأس منه عشر مرات

   وجمموعها ثالمثائة تسبيحة، ففي كل ركعة مخسة وسبعون مرة،مرات وبعد الرفع منها عشر ،الثانية عشر مرات

  

 وكذا يقول يف ، مرةة مخس عشر،كربأ اهللاواهللا  إالّ لهإوال    سبحان اهللا واحلمد هللا:مث يقول{

 عشر وىل ويف السجدة األ،عشر مرات{يف حال القيام }  وبعد رفع الرأس منه،الركوع عشر مرات

 وبعد ، كذا يف السجدة الثانية عشر مرات،عشر مرات{يف حال اجللوس }  وبعد الرفع منها،مرات

 وجمموعها ثالمثائة ،ففي كل ركعة مخسة وسبعون مرة{يف حال اجللوس } الرفع منها عشر مرات

لف ومائتا تسبيحة أ :ها ـأخري محزة السابقة ـ يف يب أ يف رواية)عليه السالم (مامقال اإل} تسبيحة

  .)١(عظمأد وحألف حسنة، احلسنة منها مثل جبل أ عشرة وجل ويكتب لك ا اثنيتيضاعفها اهللا عز 

، لكن يف السورة على التسبيحات اخلمسة عشريف مجلة من الروايات تقدمي احلمد و أن مث ال خيفى

س تفتتح الصالة مث تكرب مخ: )عليه السالم ( قال،محزة السابقة تقدمي التسبيحات على القراءة أيب رواية

  كرب أاهللا : عشرة مرة تقول

                                                

.١ ح صالة احلبوة والتسبيح يف٨٢الباب  ٣٤٨ ص١ ج:الفقيه )١(



١٥٠

  . احلديث)١(اهللا، مث تقرأ فاحتة وسورة مث تركع إالّ لهإ وال احلمد هللاوسبحان اهللا و

وما تضمنه : اهلمداين املشهور رواية وفتوى، قال الفقيه ولكان األ وإن يناألمروالظاهر جواز كال 

جزاء التسبيحات خمالف ملا هو مذكور أرتيب  وكذا ما يف ت،هذه الرواية من تقدمي التسبيح على القراءة

 وال ينافيه كون اجلمع حكاية ملا قاله رسول ، فيمكن اجلمع بينهما باحلمل على التخيري،خباريف سائر األ

يكون املقصود باحلكاية نقل املضمون وعدم  أن مكان يف قضية خاصة إل)صلى اهللا عليه وآله وسلم (اهللا

  .هىنت، ا)٢(كايةقومات امللحوظة يف احل من املأخريكون التقدمي والت

  

                                                

.١ حوة والتسبيحب يف صالة احل٨٢الباب  ٣٤٨ ص١ ج:الفقيه )١(

.١٣ س٥٢٣ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٢(



١٥١

أفضل أوقاته يوم و ،وال فرق بني احلضر والسفر،  هذه الصالة يف كل من اليوم والليلةإتيانجيوز : }١ ـمسألة {

  ،اجلمعة حني ارتفاع الشمس

  

، ولبعض دلة األطالقإل}  هذه الصالة يف كل من اليوم والليلةإتيانجيوز :  ـ ١ مسألة ـ{

  . وبعض الروايات اخلاصةطالقلإل} وال فرق بني احلضر والسفر{ات اخلاصة الرواي

عليه  ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب ففي رواية} أفضل أوقاته يوم اجلمعة حني ارتفاع الشمسو{

 شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن ،ار أو وقت شئت من ليل أي صل صالة جعفر:  قال)السالم

عليه  (وحتسب لك من صالة جعفر  وحتسب لك من نوافلك،وافل النهارشئت حسبتها من نوإن 

  .)١()السالم

 وإن شئت صل صالة التسبيح بالليل،ن إ : قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوصحيحة ذريح، عن

شئت جعلتها من قضاء  وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن شئت يف السفر، وإن شئت بالنهار،

  .)٢(صالة

ليه يسأله عن صالة جعفر إكتب  أنه )صلوات اهللا عليه(، عن صاحب العصر ياحلمريويف رواية 

عليه  (ركعة منها؟ فأجاب أي يكان فف وإن تصلى فيه، وهل فيها قنوت أن وقااأ أي طالب، يف أيب بن

و  أ وقت صليتها من ليلي شئت، وأياماأل أي  ويف،أفضل أوقاا صدر النهار من يوم اجلمعة: )السالم

  ار فهو

                                                

.٧ ح يف صالة احلبوة والتسبيح٨٢الباب  ٣٤٩ ص١ ج:الفقيه )١(

.١ ح صالة جعفرأبواب من ٥الباب  ٢٠٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٥٢

  .ا يف ليلة النصف من شعبانإتياويتأكد 

  

 وسأل عن صالة ، يف الثانية قبل الركوع ويف الرابعة بعد الركوع،جائز، والقنوت فيها مرتان

  .)١(جيوز ذلك: جابأن تصلى أم ال؟ ف أجعفر يف السفر هل جيوز

:  قال، علي بن فضال، عن أبيهفعن علي بن احلسن بن} انبا يف ليلة النصف من شعإتياويتأكد {

هي ليلة يعتق اهللا فيه :  عن ليلة النصف من شعبان؟ فقال)عليه السالم (سألت من علي بن موسى الرضا

ليس : ؟ فقالفهل فيها صالة زيادة على سائر الليايل: قلت.  ويغفر فيه الذنوب الكبار،الرقاب من النار

كثر فيها من أطالب، و أيب ء فعليك بصالة جعفر بنيشتتطوع فيها ب أن حببتأن إ ء موظف ولكنيش

الناس ن إ :قلت. الدعاء فيها مستجاب:  كان يقول)عليه السالم (يبأفإن والدعاء، ر ذكر اهللا واالستغفا

  .)٢(تلك ليلة القدر يف شهر رمضان: )عليه السالم (ا ليلة الفكاك؟ قالإيقولون 

                                                

.١ ح صالة جعفرأبواب من ٤الباب  ١٩٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

. صالة جعفرأبواب من ٧الباب  ٢٠٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٥٣

 ويف الثانية ، زلزلتإذا وىليقرأ يف الركعة األ أن لكن األفضل، صوصةال يتعني فيها سورة خم: }٢مسألة ـ {

  . ويف الرابعة قل هو اهللا أحد، جاء نصر اهللاإذا ويف الثالثة ،والعاديات

يقرأ يف الركعة  أن لكن األفضل، ال يتعني فيها سورة خمصوصة{ أنه  قد تقدم:}٢مسألة ـ {

}  ويف الرابعة قل هو اهللا أحد، جاء نصر اهللاإذا ويف الثالثة ، ويف الثانية والعاديات، زلزلتإذا وىلاأل

  .فىت املشهور بذلكألورودها يف مجلة من الروايات، وقد 

  



١٥٤

كما جيوز التفريق بني الصالتني ،  كان مستعجالإذاما بعد الصالة  إىل  التسبيحاتأخريجيوز ت: }٣مسألة ـ {

  . خرينيأ بركعتني  بعد قضاء تلك احلاجة يأيت يأيت بركعتني مث بأن، كان له حاجة ضروريةإذا

  

كما هو }  كان مستعجالإذاما بعد الصالة  إىل  التسبيحاتأخريجيوز ت:  ـ ٣مسألة ـ {

من كان :  يقول)عليه السالم ( عبد اهللامسعت أبا:  قال عن الكايفياملشهور، ويدل عليه خرب أبان املرو

  .)١(لتسبيح وهو ذاهب يف حوائجه اي صالة جعفر جمردة مث يقضيمستعجال يصل

 كنت مستعجال فصل إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري املروية عن الفقيه، عن أيب ورواية

  .)٢(صالة جعفر جمردة مث اقض التسبيح

هله  مت ولو كانت احلاجة ال،متهله لكل التسبيحات أخر كلها لو كانت احلاجة ال أنه والظاهر

  .ثناء عرضت احلاجة يف األإذاضها، وكذلك لبعضها أخر بع

 يأيت بركعتني مث بعد قضاء تلك  بأن كان له حاجة ضروريةإذاكما جيوز التفريق بني الصالتني {

 إىل ا بتسليمتني، أما عند املقنع حيث ذهبأعند املشهور الذين يرون }  خرينيأ بركعتني احلاجة يأيت

  .ه الذكرى ـ فال جمال هلذه املسألةا بتسليمة واحدة ـ على ما حكاه عنأ

   إىل كتبت:  فيدل على املشهور صحيحة علي بن الريان قال،وكيف كان

                                                

.٣ ح باب صالة التسبيح٤٦٦ ص٣ ج:الكايف )١(

.٨ حوة والتسبيحب يف صالة احل٨٢الباب  ٣٤٩ ص١ ج:الفقيه )٢(



١٥٥

، أسأله عن رجل صلى صالة جعفر له ركعتني مث تعجله )عليه السالم (خرياحلسن املاضي األأيب 

قام  وإن  من حاجته فرغإذايتمها  أن جيوز لهأ يقطع ذلك حلادث حيدث؟ ،تني حاجةخريعن الركعتني األ

 ركعات كلها يف مقام واحد؟ ربع األييستأنف الصالة ويصل إالّ أن  حيتسب بذلكال أو ،من جملسه

ن إ يبد له منه فليقطع مث لريجع فلينب على ما بق قطعه عن ذلك أمر الن إ بل :)عليه السالم (فكتب

  .شاء اهللا

 يف مقام ربع األيبد منه يصل يكن هناك أمر اللو مل  أنه ،ومفهوم هذه الرواية، كما ذكره املستند

  .هىنت، احوطواحد وهو األ

 بصالة جعفر مث فرقها اختياراً كان مشكال، هذا يأيت أن نذرفإن وتظهر النتيجة يف مثل النذر، 

  .ال فرق بني طول املدة بني الصالتني وقصرها أنه  اجلمع من الروايات، مث الظاهرانصراف إىل ضافةباإل

  .هت احلاجةنتا إذا الصالة الثانية إتيانعد استفادة لزوم العجلة يف يب نعم ال

  



١٥٦

: )عليه السالم (فعن الصادق،  وقضاًءالنهار أداًء أو جيوز احتساب هذه الصالة من نوافل الليل: }٤مسألة ـ {

ار أو صل صالة جعفر أي وقت شئت من ليل، ا من نوافل شئت حسبته وإن ،شئت حسبتها من نوافل الليل وإن

 بالصالة كوا نافلة يواملراد من االحتساب تداخلهما فينو النهار حسب لك من نوافلك وحتسب لك صالة جعفر

  ،وصالة جعفر

  

كما هو }  وقضاًءالنهار أداًء أو  احتساب هذه الصالة من نوافل الليلجيوز:  ـ٤مسألة ـ {

  .غريمهاالشهرة احلدائق واملستند و إىل املشهور، وقد نسب هذا

  صالة جعفر أي وقت شئت من ليلصلّ{: بصري أيب يف حديث} )عليه السالم (فعن الصادق{

شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك  وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن ،ارأو 

  . ومثله صحيحة ذريح املتقدمة،)١(}وحتسب لك صالة جعفر

 ركعات بصالة أربع يف آخر الليل ي كان يصل)عليه السالم (اا الرضنالمون إ :)٢(وعن العيون

 يسلم يف كل ركعتني ويقنت يف كل ركعتني يف الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح )عليه السالم (جعفر

  .وحيتسب ا من صالة الليل

  }بالصالة كوا نافلة وصالة جعفري واملراد من االحتساب تداخلهما فينو{

                                                

.٧ حوة والتسبيحب يف صالة احل٨٢الباب  ٣٤٩ ص١ ج:الفقيه )١(

.٥ ح وعبادته)عليه السالم(خالق الرضا أ يف ذكر ٤٤باب ال ١٧٩ ص٢ ج: الرضاأخبارعيون  )٢(



١٥٧

 ا بكيفية صالة جعفر فيثاب  النافلة ويأيتيينو أنه  وحيتمل، ا عن النافلةي صالة جعفر وجيتزيينو أنه وحيتمل

  نيول دون األخري ال يبعد اجلواز على االحتمال األ،نال قو؟ال أو  الفريضة ذه الكيفيةإتيان وهل جيوز ، أيضاًثواا

  

 أنه  وحيتمل، ا عن النافلةيجيتز صالة جعفر ويينو أنه وحيتمل{وهذا هو أظهر االحتماالت 

على  اهللا تعاىل له ييعط}  أيضاًفيثاب ثواا{وعلى كل حال }  ا بكيفية صالة جعفر النافلة ويأيتيينو

ما نذرمها أية فائدة يف هذا االحتساب، أف الّإ و،هو ظاهر االحتساب أنه عمل واحد ثوابني تفضال، كما

ه ألن يف اتباع ما يف ذهنه، إشكالكان يف ذهنه اجلمع فال  أو تفريقكان يف ذهنه الفإن  على حدة، كالً

 ذا يأيت أن يقصدمها بعمل واحد، كما جاز له أن ء جاز لهي مل يكن يف ذهنه شإذامصب النذر، أما 

  .يناألمرمرة وذا مرة، حلصول النذرين بكال 

 بنافلة الصبح وصالة الصبح  يأيتمثال} ذه الكيفية{قضاًء  أو داًءأ}  الفريضةإتيانوهل جيوز {

ظاهر الذكرى تبعاً } نال قو،ال أو{على التفريق ـ بكيفية صالة جعفر  أو قضائهما أو دائهماأـ 

  .ظاهره املنعن إ لبعض من نقله عنه وتبعهما بعض احملققني اجلواز، خالفاً للحدائق حيث

 ال أنه  ومن املعلوم،حيحة ذريحوذلك لص} نيول دون األخريال يبعد اجلواز على االحتمال األ{

ظاهر النص حصوهلما بالنيتني مل يكن فرق يف اجلواز بني االحتماالت ن إ خصوصية للقضاء، وحيث

  .أحوطكان ما ذكره املصنف  وإن مر الواجب،أ امتثال األمرأول  قصد من إذاالثالثة، 



١٥٨

 ومع ، ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء يف الفريضة مدفوعة مبنع، والعبادات توقيفية،تغيري هليئة الفريضة أنه ودعوى

   . التركحوطذلك األ

  

}  والعبادات توقيفية،هليئة الفريضة{فاحش } أنه تغيري{صاحب احلدائق يف املنع بـ } ودعوى{

ومحل . )١(يأصل صلوا كما رأيتموين: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (كما ورد لقوله إالّ فال يؤتى ا

 تيانفاإل} مدفوعة مبنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء يف الفريضة{قضاء النوافل صحيحة ذريح على 

  .خروجاً عن الشبهة وموافقة للمانع}  التركحوطومع ذلك األ{ذه الكيفية ال يناىف التوقيفية 

  

                                                

.٧٦ ح٨٥ ص٣ ج:عوايل اللئايل )١(



١٥٩

يف الركعة الثانية من كل من الصالتني للعمومات وخصوص بعض  يستحب القنوت فيها: }٥ـ مسألة {

  . النصوص

  

} يف الركعة الثانية من كل من الصالتني للعمومات يستحب القنوت فيها:  ـ ٥ـ مسألة {

عليه  ( لفعل الرضايمثل خرب رجاء احلاك} وخصوص بعض النصوص{املتقدمة يف باب القنوت 

 يسلم يف كل ركعتني، )عليه السالم ( ركعات بصالة جعفرأربع يف آخر الليل يكان يصلنه إ ،)السالم

، وهذا هو  وحيتسب ا من صالة الليل،ت يف كل ركعتني يف الثانية قبل الركوع وبعد التسبيحويقن

اً، لكن تقدم يف رواية إمجاع، ويف املستند صحاباألبني ال خالف فيه  أنه املشهور، بل يف احلدائق

  . يف الثانية قبل الركوع، ويف الرابعة بعد الركوعياحلمري

  .)١(املقام مورد املساحمة جاز العمل بكل من اخلربينن إ حيث: قال يف مصباح الفقيه

  . ذلك إىل وال بأس بذلك، ويظهر من السيد احلجة يف تعليقه على املنت امليل: أقول

  

                                                

.٢٢ س٥٢٤ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



١٦٠

 ،وظيفته إىل  به مضافاًخر يأيتاآليف حمل فتذكر يف حمل  كلها أو  عن بعض التسبيحاتىلو سه: }٦مسألة ـ {

  .الة قضاه بعدهابعد الص إالّ مل يتذكروإن 

  

 به خر يأيتيف حمل فتذكر يف حمل اآل كلها أو  عن بعض التسبيحاتىلو سه:  ـ٦مسألة ـ {

، )عليه السالم (، عن صاحب الزماني ويدل عليه ما رواه احلمري،وهذا هو املشهور} وظيفته إىل مضافا

 أخرىد، وذكر يف حالة سجو أو ركوع أو قعود أو  سهى يف التسبيح يف قيامإذاسأله عن صالة جعفر 

ذكره أم يتجاوز يف صالته؟  اليت فاته من ذلك التسبيح يف احلالة قد صار فيها من هذه الصالة هل يعيد ما

  . ذكره اليت  قضى ما فاته يف احلالةأخرى سهى يف حالة من ذلك مث ذكر يف حالة إذا: التوقيع

  .)٢(غيبةوالشيخ يف كتاب ال ،)١(وقد روى هذه الرواية االحتجاج

 اجلواب القضاء لو إطالقمقتضى : قال يف املستند} بعد الصالة قضاه بعدها إالّ ن مل يتذكرإو{

  .)٣( أيضاًتذكر بعد الصالة

لو كان ناذراً كفى يف نه إ وجود املناط واالحتياط، والظاهر إىل هو كما ذكره، مضافاً: أقول

لو استؤجر  ما إىل  بالنسبةيشبه ذلك، ويكفأما   أوتشهداً أو  لو نسى سجدةيالوفاء بالنذر، كما يكف

  .دائهاأل

  

                                                

.االعلمي  ط٤٨٢ ص٢ ج:االحتجاج )١(

.٢٣٠ ص:كتاب الغيبة )٢(

.٢٨ س٤٥٦ ص١ ج:املستند )٣(



١٦١

 أو قبلهافيهما   أيضاًبل يأيت به والسجود  عدم االكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوعحوطاأل: }٧مسألة ـ {

  بعدها

  

 الذكر أدلة طالقالظاهر االكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، إل: } ـ٧مسألة ـ {

 عدم االكتفاء حوطاأل{كان  وإن  ولسكوت روايات املقام عن ذكره،هذا الذكرالشامل ملثل 

 أدلة نصرافالوذلك } بعدها أو قبلهافيهما   أيضاً بهبل يأيت ،والسجود بالتسبيحات عن ذكر الركوع

  . ، فاالحتياط استحبايبي بدونصرافال الصالة، لكن اأصل بالتسبيحات زيادة عن يأيت أنه صالة جعفر

  



١٦٢

  :يقول يف السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات أن يستحب: }٨ألة ـ مس{

ء  حصى كل شيأ يا من ،له إالّ  يا من ال ينبغي التسبيح، يا من تعطف باد وتكرم به،يا من لبس العز والوقار«

 ومبنتهى الرمحة ،قد العز من عرشك أسألك مبعا، يا ذا القدرة والكرم، يا ذا املن والفضل، يا ذا النعمة والطول،علمه

  .» كذا وكذاتفعل يبن أ و، على حممد وآل حممديتصل أن ، وبكلماتك التامات،علىعظم األ وبامسك األ،من كتابك

  

ما } يقول يف السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات أن يستحب:  ـ٨مسألة ـ {

؟ علمك شيئاً تقوله يف صالة جعفرأال أ :، قال)عليه السالم(  عبد اهللا أيب، عن عن املدايينرواه الكايف

يا من {:  فرغت من تسبيحكإذا ركعات فقل ربعآخر سجدة من األ يف  كنتإذا: بلى، فقال: فقلت

ء  حصى كل شيأ يا من ،له إالّ  يا من ال ينبغي التسبيح، يا من تعطف باد وتكرم به،لبس العز والوقار

 ، أسألك مبعاقد العز من عرشك، يا ذا القدرة والكرم، يا ذا املن والفضل،مة والطول يا ذا النع،علمه

 على حممد وآل يتصل أن ، وبكلماتك التامات،علىعظم األ وبامسك األ،ومبنتهى الرمحة من كتابك

 ابن حمبوب )٢( ويف مرفوعة،)١()كذا وكذا(ويذكر حاجاته عوض }  كذا وكذاتفعل يبن أ و،حممد

  . ه، وبأيهما أتى فقد عمل باملستحبقريب من

  

                                                

.٦ ح باب صالة التسبيح٤٦٧ ص٣ ج:الكايف )١(

.٥ ح باب صالة التسبيح٤٦٦ ص٣ ج:الكايف )٢(



١٦٣

  فصل

يف صالة الغفيلة

  

  فصل

  الشهرأول يف صالة 

  

  }فصل{

  }يف صالة الغفيلة{

 إىل يداع كتاب الصالة، ولذا الأول املصنف ذكر هذه الصالة يف مسألة الرواتب  أن ال خيفى

  .تكرارها

  

  }فصل{

  }الشهرأول يف صالة {

 دخل إذا )عليه السالم (جعفر حممد بن علي الرضا أبو كان: ، قال)١(فعن احلسن بن علي الوشا

 حد لكل يوم،أركعة احلمد مرة، وقل هو اهللا أول  يقرأ يف ،يوم منه ركعتنيأول  يف يشهر جديد يصل

  آخره، ويف الثانية احلمد إىل 

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٥الباب  ٢٨٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٦٤

 ويف ،ثالثني مرة  بعد احلمد قل هو اهللاوىل يقرأ يف األ، ركعتنيييصل أن من كل شهرول يستحب يف اليوم األ

  . سالمة متام الشهر ذاي فيشتر، مث يتصدق مبا تيسر،نزلناه ثالثني مرةأنا إالثانية بعد احلمد 

  ياتيقرأ بعد الصالة هذه اآل أن ويستحب

  

  . به سالمة ذلك الشهر كلهينزلناه يف ليلة القدر مثل ذلك، ويتصدق مبا يتسهل يشترأنا إو

 وىل يقرأ يف األ، ركعتنييأن يصل {يقمر} من كل شهرول وم األيستحب يف الي{ أنه ومنه علم

 لكن .آخره إىل ،حد لكل يومأوقل هو اهللا : وهذا استفيد من قوله} ثالثني مرة بعد احلمد قل هو اهللا

 فكأن يشترى به سالمة ذلك الشهر: يشمل تسع وعشرين، ويؤيده قوله إذ ال داللة يف كونه ثالثني،

 ته ذا العدد، وكذا بالنسبةء كفى قرا الشهر تسعة وعشرين يوماً بأن علمإذاة يوم، فكل توحيد لسالم

  .القدرإىل 

 مثل )الواو( هو ظاهر بعد الصالة كما}  مث يتصدق،نزلناه ثالثني مرةانا إويف الثانية بعد احلمد {

  .اآلية ،)١(﴾أَيِديكُمفَاغِْسلُوا وجوهكُم و﴿: قوله تعاىل

  . فراجع،باب الوضوء يف  وجه الداللةوقد ذكرنا

  .كما تقدم يف اخلرب}  سالمة متام الشهر ذايمبا تيسر فيشتر{

  )رمحه اهللا(س ورواها ابن طاو اليت }ياتيقرأ بعد الصالة هذه اآل أن ويستحب{

                                                

.٦ اآلية: سورة املائدة )١(



١٦٥

علَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب علَى اللَِّه ِرزقُها وي إالّ  وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . مِبٍني

 يِصيب ِبِه ،يِردك ِبخيٍر فَال راد ِلفَضِلِه وإن ،هو إالّ يمسسك اللَّه ِبضر فَال كاِشف لَه وإن ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

الر فُورالْغ وهِعباِدِه و شاُء ِمني نمِحيم.  

 ، حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ،ِباللَِّه إالّ  ما شاَء اللَّه ال قُوةَ، سيجعلُ اللَّه بعد عسٍر يسراً،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ي سبحانك ِإن أنت إالّ ال ِإله،اللَّه بِصري ِبالِْعباِد نّإ ،اللَِّه إىل وأُفَوض أَمِري

  

تقول بعد  أن  زيادة هي ـروى الرواية السابقة أن بعدـ أي  أخرىويف : يف الدروع الواقية قال

علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها  إالّ  وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض،بسم اهللا الرمحن الرحيم{: الركعتني

  .)١(ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني

يِردك ِبخيٍر فَال راد  وإن ،هو إالّ يمسسك اللَّه ِبضر فَال كاِشف لَه وإن ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .)٢( يِصيب ِبِه من يشاُء ِمن ِعباِدِه وهو الْغفُور الرِحيم،ِلفَضِلِه

 حسبنا اللَّه ،ِباللَِّه إالّ  ما شاَء اللَّه ال قُوةَ)٣(  يسراً سيجعلُ اللَّه بعد عسٍر،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ي سبحانك ِإن أنت إالّ ال ِإله)٥(اللَّه بِصري ِبالِْعباِد نّإ اللَِّه إىل  وأُفَوض أَمِري،)٤(وِنعم الْوِكيلُ

                                                

.٦ اآلية: سورة هود )١(

.١٠٧ اآلية: سورة يونس )٢(

  .٧ اآلية: سورة الطالق )٣(

.١٧٣ اآلية: سورة آل عمران )٤(

  .٤٤ اآلية: سورة غافر )٥(



١٦٦

   . خير الْواِرِثنيأنت رب ال تذَرِني فَرداً و،ت ِإلَي ِمن خيٍر فَِقريِإني ِلما أَنزلْو رب ،نت ِمن الظَّاِلِمنيك

  .  ا يف متام اليوم و ليس هلا وقت معنيتيانوجيوز اإل

  

 خير أنتاً و رب ال تذَرِني فَرد،)٢(ِإني ِلما أَنزلْت ِإلَي ِمن خيٍر فَِقريو رب ،)١(نت ِمن الظَّاِلِمنيك

٣(الْواِرِثني({.   

 به يأيت الرزق بيد اهللا، واهللا عامل مبا إىل أن سان يف شهره اجلديد،نإليات توجيه لويف هذه اآل

املشيئة والقوة  وإن  كان يف عسر فاهللا كاشف ضره،إذانه إ و،اخلري والضرر بيده سبحانه وإن سان،نإلا

 ،حالة يكون أي سان، ويفنإلنه بصري مبا يعلمه اإبيد اهللا وهللا، و كله األمرسنة ووالكفاية والوكالة احل

والعلم ، ةيكون له بنني وحفد أن كل خري من اهللا، وفيها طلب إىل نه حمتاجإ و،سان هو الظاملنإلاوإن 

  .خرة مفتاح خري الدنيا وسعادة اآلمورذه األ

وليس هلا وقت {ف هنا من لفظ اليوم ه املنصرألنالنهار،  أي } ا يف متام اليومتيانوجيوز اإل{

  .النهارأول  ا تيان اإلوىلكان األ وإن }معني

أول سان ذه الصالة يف ألن مل يأت اإذا من الشهر مذكورة يف الوسائل، ووىلوهناك صالة لليلة األ

  . رجاًءوىلقدمها يف الليلة األ أو يوم من الشهر أتى ا بعد ذلك رجاًء،

  

                                                

  .٨٧ اآلية: ساءسورة الن )١(

  .٢٤ اآلية: سورة القصص )٢(

  .٨٩ اآلية: بياءألنسورة ا )٣(



١٦٧

  فصل

يةيف صالة الوص

  

  فصل

يف صالة يوم الغدير

 ، وعشر مرات قل هو اهللا أحد، ركعتان يقرأ يف كل ركعة سورة احلمدي وه، احلجةيوهو الثامن عشر من ذ

آية الكرسيوعشر مرات 

  

  }فصل{

}يف صالة الوصية{

  .تكرارها إىل كتاب الصالة فال حاجةأول ا تقدمت يف مبحث النوافل من إوحيث 

  

  }فصل{

}م الغديريف صالة يو{

عليه  ( علياً)صلى اهللا عليه وآله وسلم (حيث نصب رسول اهللا}  احلجةيوهو الثامن عشر من ذ{

 وعشر مرات قل ، ركعتان يقرأ يف كل ركعة سورة احلمديوه{املؤمنني وخليفة من بعده  أمري )السالم

  آية الكرسي وعشر مرات ،هو اهللا أحد



١٦٨

أي يف ـ من صلى فيه : )عليه السالم ( عن الصادقيبن احلسني العبدففي خرب علي ،  نزلناهانا إوعشر مرات 

 يسأل اهللا عز وجل يقرأ يف ،تزول مقدار نصف ساعة أن من قبل ركعتني يغتسل عند زوال الشمسـ يوم الغدير 

 نزلناه عدلتأنا إ وعشر مرات ،آية الكرسي وعشر مرات ،كل ركعة سورة احلمد مرة وعشر مرات قل هو اهللا أحد

  وما سأل اهللا عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج اآلخرة، ومائة ألف عمرة،عند اهللا عز وجل مائة ألف حجة

  قضيت له كائنة ما كانتإالّ 

  

: قال} )عليه السالم ( عن الصادقيففي خرب علي بن احلسني العبد،  نزلناهانا إوعشر مرات 

صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا قال أن ىلإ: إالّ  وما بعث اهللا نبياً،كربوهو عيد اهللا األ 

رض يوم امليثاق املأخوذ  ويف األ، وامسه يف السماء العهد املعهود،عيد يف هذا اليوم وعرف حرمتهتو

من  ركعتني يغتسل عند زوال الشمسـ أي يف يوم الغدير ـ من صلى فيه {و، )١(واجلمع املشهود

 يقرأ يف كل ركعة سورة احلمد مرة وعشر مرات ،اعة يسأل اهللا عز وجلتزول مقدار نصف س أن قبل

 عدلت عند اهللا عز وجل مائة ألف ،نزلناهانا إ وعشر مرات ،آية الكرسي وعشر مرات ،قل هو اهللا أحد

قضيت له  إالّ خرة وما سأل اهللا عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج اآل، ومائة ألف عمرة،حجة

  كائنة ما كانت

                                                

.١ ح يف صالة الغدير٧الباب  ١٤٣ ص٣ ج:التهذيب )١(



١٦٩

 وأنه يؤتى ا ،خارج املصر إىل خيرج أنه وذكر بعض العلماء ، فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك وإن ،احلاجة

 والتنبيه على عظم حرمة هذا ، خطبة مقصورة على محد اهللا والثناء والصالة على حممد وآلهمامنه خيطب اإلأ و،مجاعة

  ،اليوم

  

 إىل الركعتان والدعاء قضيتها: ويف الوسائل} لكفاتتك الركعتان قضيتها بعد ذ وإن ،احلاجة

  .ل كبري، وفيه فض)١(آخر احلديث

 خطبة مامنه خيطب اإلأ و، وأنه يؤتى ا مجاعة،خارج املصر إىل خيرج أنه وذكر بعض العلماء{

قل ن: أقول ،} والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم،مقصورة على محد اهللا والثناء والصالة على حممد وآله

صلى اهللا عليه  (من وكيد السنن االقتداء برسول اهللا:  قاليهذا الكالم اجلواهر عن املختلف، عن التق

  .آخر كالمه إىل ،ظاهر املصر عند الصالة إىل  يف يوم الغدير باخلروج)وآله وسلم

فىت أ مناإ يالتق أن كان من احملتمل قريباً وإن ال بأس بذلك حىت اجلماعة للتسامح، أنه والظاهر

  .)٢()عليه السالم (ماميف كونه خارج مصر عند نصب اإل) صلى اهللا عليه وآله(بذلك لالقتداء بالرسول 

عياد ـ كما يف النص عظم األأ من كون الغدير يمها التقاستفاد أن أما يف اخلطبة واجلماعة فيمكن

 أن  يف حبث اجلماعة يف النافلة، وقد تقدم أيضاً ثبت يف العيد اجلماعة واخلطبة ثبتتا يف الغديرإذاـ ف

  .  تدل على ذلكدلةاأل

  

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣الباب  ٢٢٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢١٦ ص١٢ ج:اجلواهر )٢(



١٧٠

  ا مجاعة يف باب صالة اجلماعةإتيا يف شكال وقد مر اإل،لكن ال دليل على ما ذكره

  

ا مجاعة يف إتيا يف شكال وقد مر اإل،ال دليل على ما ذكره{:  قال)رمحه اهللا(املصنف } لكن{

ملتقدم ذكر دعاًء بعد الصالة، فمن أراده راجع كتب الدعاء، يف آخر اخلرب ان إ مث} باب صالة اجلماعة

ه ظاهر الواو كآية ألن ويقدمها على القدر، آية الكرسييف الصالة يقدم التوحيد على  أن والظاهر

  .الوضوء، وقد تقدم يف باب الوضوء فراجع

 مل إذايف النص، و لعدم التحديد ،آخر العمر إىل  بل جاء،ها ال خيص وقتاًءقضا أن الظاهر أن كما

قرأ مكاما فإن  مبا يعرف من التوحيد لدليل امليسور، يأيت أن  والقدر ال يبعدآية الكرسي ييعرف املصل

قل هو اهللا يأخذ مكان كل  أن قل هو اهللا حىت تكون ثالثني مرة كان له رجاء الثواب، ملا ورد من

وكذا يف كل مورد عني فيه سورة  فيها سورة خمصوصة، كل صالة عني إىل سورة، وكذا بالنسبة

  .ن باب الرجاء، واهللا سبحانه العاملم لكن ذلك ،خمصوصة

  



١٧١

  فصل

 .يف صالة قضاء احلاجات وكشف املهمات

 أيب  عن، عن عبد الرحيم القصرييوهو ما رواه زياد القند ،جمرب مراراًنه إ  منها ما قيل،وقد وردت بكيفيات

 وصل ركعتني ديهما )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا إىل نزل بك أمر فافزع إذا:  قال)عليه السالم (عبد اهللا

  صلى اهللا  (رسول اهللاإىل 

  

  }فصل{

} يف صالة قضاء احلاجات وكشف املهمات{

  .)الدعاء والزيارة( وذكرنا مجلة منها يف كتاب ،كثرية} وقد وردت بكيفيات{

 ففرج اهللا ،نا يف بعض املشاكل العويصة جداًأوقد جربتها } جمرب مراراًنه إ منها ما قيل{

  .سباب الظاهريةسبحانه، حيث مل يكن رجاء الفرج من األ

 نزل إذا:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب  عن، عن عبد الرحيم القصريي،وهو ما رواه زياد القند{

وصل {ه املستغيث ليه توجإتوجه  أي })صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا إىل بك أمر فافزع

  رسول اهللا إىل ركعتني ديهما



١٧٢

وتشهد تشهد  ما افتتاح الفريضة ركعتني تستفتح يتغتسل وتصل : قال؟صنعأ ما :قلت) عليه وآله وسلم

 اللهم صل ،ليك يرجع السالمإ و، ومنك السالم، السالم أنتاللهم:  فرغت من التشهد وسلمت قلتإذا ف،الفريضة

 ، واردد علي منهم السالم،ي الصاحلني سالماألئمةرواح أ وبلغ ،غ روح حممد مين السالم وبلّ،على حممد وآل حممد

  هاتني الركعتني هدية مينن إ  اللهم،والسالم عليهم ورمحة اهللا وبركاته

  

 } ركعتني تستفتح ما افتتاح الفريضةيتغتسل وتصل : قال؟ ما أصنع:قلت )عليه وآله وسلم

  . بسبع تكبرياتيأيت أن وىل، ولعل األكربأاهللا : تقولأي 

}ومنك ، السالم أنتاللهم:  فرغت من التشهد وسلمت قلتإذا ف،وتشهد تشهد الفريضة 

قص وال مرض وال عيب فيه، وسالمة كل سامل يف ن الفاهللا سالم } ليك يرجع السالمإ و،السالم

:  وقال،)١(﴾كَما بدأَكُم تعودونَ﴿: ىلمره، قال تعاأحكم اهللا و إىل الكون منه تعاىل، وكل سامل مرجعه

  .)٢(﴾ِإنا ِإلَيِه راِجعونَ ِللَِّه وِإنا﴿

}الصاحلني األئمةرواح أ وبلغ ،غ روح حممد مين السالم وبلّ،اللهم صل على حممد وآل حممد 

 هم يف جوايب، حىت يكونوا )عليهم السالم (خذ سالمهم أي } واردد علي منهم السالم،يسالم

 ،والسالم عليهم ورمحة اهللا وبركاته{بالسالمة  يلا دعو أو  حيوين بالسالم بأمرك،)عليهم السالم(

  هاتني الركعتني هدية مينن إ اللهم

                                                

.٢٩ اآلية: عرافسورة األ )١(

.١٥٦ اآلية: سورة البقرة )٢(



١٧٣

 مث ، املؤمنني رسولك يا ويلثبين عليهما ما أملت ورجوت فيك ويفأف )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ىل رسول اهللاإ

رحم الرامحني أ يا ،كرام يا ذا اجلالل واإل، أنت إالّلهإ ال ي يا ح، ال ميوت يا حياً،ا قيوم يي يا ح: وتقولختر ساجداً

ك س مث ترفع رأ،ني مرةأربعيسر فتقوهلا ضع خدك األ مث ،ني مرةأربعمين فتقوهلا مث ضع خدك األـ ني مرة أربعـ 

  ،ني مرةأربعول ذلك  وتق،رقبتك وتلوذ بسبابتك إىل  مث ترد يدك،ني مرةأربعومتد يدك فتقول 

  

 رسولك يا ثبين عليهما ما أملت ورجوت فيك ويفأف )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ىل رسول اهللاإ

  .جلهاصلى هذه الصالة أل اليت واملراد بأمله قضاء حاجته}  املؤمننيويل

}ًاجلالل  يا ذا ، أنت إالّلهإ ال ي يا ح، ال ميوت يا قيوم يا حياًى يا ح: وتقولمث ختر ساجدا

مث { فقط "نيرحم الرامحأيا "كل هذا الدعاء ال  أي }ـني مرة أربعـ رحم الرامحني أ يا ،كرامواإل

 }ك ومتد يدكس مث ترفع رأ،ني مرةأربعيسر فتقوهلا ني مرة مث ضع خدك األأربعمين فتقوهلا ضع خدك األ

  .السماء كما هو املنصرف إىل فوق باطنهما إىل أي

} ني مرةأربع وتقول ذلك ،رقبتك وتلوذ بسبابتك إىل  مث ترد يدك،ةني مرأربعفتقول{يضع  بأن 

طراف رقبته، لكن السبابة تكون منفصلة وحيركها كما حيرك احليوان ذيله عالمة على التذلل أ يف كفيه

  .بصوالتبص

  



١٧٤

اهللا  إىل أشكو ) وسلمصلى اهللا عليه وآله ( يا حممد يا رسول اهللا:لقتباك و أو بكامث خذ حليتك بيدك اليسرى و

 يا اهللا يا اهللا حىت : مث تسجد وتقول،حاجيت يف اهللا إىل  وبكم أتوجه،هل بيتك الراشدين حاجيتأىل إ و،ليك حاجيتإو

فأنا الضامن على اهللا : )عليه السالم (عبد اهللا أبو قال ،وكذا  كذا وافعل يب، صل على حممد وآل حممد،ينقطع نفسك

  .  تقضى حاجتهال يربح حىت أن عز وجل

  

}مث خذ حليتك {ة له يحل ويأخذ مكان اللحية فيمن ال}يا :لقتباك و أو بكابيدك اليسرى و 

هل بيتك الراشدين أىل إ و،ليك حاجيتإاهللا و إىل أشكو )صلى اهللا عليه وآله وسلم (حممد يا رسول اهللا

 صل على ، اهللا حىت ينقطع نفسك يا اهللا يا: مث تسجد وتقول،حاجيت يف اهللا إىل  وبكم أتوجه،حاجيت

  .)كذا وكذا(يذكر حاجته مكان  أي }وكذا  كذا وافعل يب،حممد وآل حممد

ال يربح حىت تقضى  أن فأنا الضامن على اهللا عز وجل :)عليه السالم (عبد اهللا أبو قال{

  . املهمات احلاجات وكايفي واهللا سبحانه قاض)١(} حاجته

  

                                                

.٥ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨الباب  ٢٥٧ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٧٥

  فصل

ةالصلوات املستحبة كثري

  ةريكثقسام أ يوه

  . الوترية بواحدة على احتساب ركعيت بناًء، وجمموعها ثالث وعشرون ركعة، نوافل الفرائض اليومية:منها

  . ركعةةحدى عشرإ نافلة الليل :ومنها

  

  }فصل{

}الصلوات املستحبة كثرية{

  }ةريكثقسام ي أوه{

  على احتساب ركعيتبناًء ، وجمموعها ثالث وعشرون ركعة، نوافل الفرائض اليومية:منها{

  . وواحدة للعشاء،لمغربل أربع و، ومثان للعصر، ومثان للظهر،اثنتان للصبح} الوترية بواحدة

  . ضعف الفريضة، وثالثونأربعفاموع }  ركعةةحدى عشرإ نافلة الليل :ومنها{

  



١٧٦

 ،وشهر شعبان وحنوها ونوافل شهر رجب ، كنوافل شهر رمضان،وقات خمصوصةأ الصلوات املستحبة يف :ومنها

  . الغفيلة والوصية وأمثاهلاووكصالة الغدير 

  . وحنوها، وصالة الشكر، وحتية املسجد، الصلوات اليت هلا أسباب كصالة الزيارة:منها

 وصالة كشف ، وصالة طلب قضاء احلاجة، كصالة االستسقاء، الصلوات املستحبة لغايات خمصوصة:ومنها

  ،املهمات

  

ونوافل شهر {ألف ركعة } وقات خمصوصة كنوافل شهر رمضانأملستحبة يف  الصلوات ا:ومنها{

} الغفيلة والوصية وأمثاهلاووكصالة الغدير {خر كنوافل بعض الشهور األ} رجب وشهر شعبان وحنوها

  . كصالة يوم عاشوراء)مثاهلاأ( و، يف يوم الغدير على ما رواها الشيخ يف املصباحة واردأخرىكصالة 

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبعند زيارة } ات اليت هلا أسباب كصالة الزيارة الصلو:منها{

  . يف كربالء املقدسة)عليه السالم (، ومن تبعهم كصالة زيارة العباس)عليه السالم (مامواإل

  .كصالة الزفاف وغريها} وحنوها{دفع بلية   نعمة أودلتجد}  وصالة الشكر،وحتية املسجد{

 ، وصالة طلب قضاء احلاجة، كصالة االستسقاء، املستحبة لغايات خمصوصةومنها الصلوات{

جل ما  ما يصلى أل)الغايات( ما تقدمت وسببت الصالة و)سباباأل(فـ  ،}وصالة كشف املهمات

  يترتب على الصالة، والفرق بني طلب احلاجات



١٧٧

  . وحنوها، وصالة طلب الذكاء وجودة الذهن،وصالة طلب الرزق

وصالة رسول اهللا ، )عليه السالم ( كصالة جعفر،غاية ووقتواملخصوصة بدون سبب املعينة ات  الصلو:ومنها

عليهم  (األئمة سائر واتوصل) عليها السالم( وصالة فاطمة )عليه السالم ( املؤمننيأمريو) صلى اهللا عليه وآله(

  .)السالم

 وبعض املذكورات بل أغلبها هلا ،اإتياحب كل وقت وزمان يسع صالة ركعتني يستفإن  ، النوافل املبتدئة:ومنها

  ات خمصوصة مذكورة يفيكيفي

  

  .الثاينعم من أول األ إذ ،وكشف املهمات بالعموم املطلق

 ،تصار من الظاملنالكصالة ا} حنوها و، وصالة طلب الذكاء وجودة الذهن،وصالة طلب الرزق{

  .وصالة اجلائع الطالب للطعام

 كصالة جعفر{الحقة } غاية ووقتو{سابق } خصوصة بدون سبباملاملعينة ومنها الصلوات {

 وصالة فاطمة )عليه السالم ( املؤمننيأمريو) صلى اهللا عليه وآله(صالة رسول اهللا و، )عليه السالم(

سبت ن ف)عليهم السالم (مما كانوا يؤدوما هم} )عليهم السالم (األئمة سائر تاووصل) عليها السالم(

  .دىن مناسبةأ يبة تكف يف النسألنليهم، إ

يستحب {ولو يف غاية اخلفة } كل وقت وزمان يسع صالة ركعتنيفإن  النوافل املبتدئة :ومنها{

اإتيا { فإنالصالة خري موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)١(، } وبعض املذكورات بل أغلبها

  هلا كيفيات خمصوصة مذكورة يف

                                                

.٤ ح وجوب الصالةأبواب من ١٢باب ل ا١٧٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



١٧٨

  .حملها

  

 الشيعة، وقد ذكرنا مجلة منها يف كتاب أحاديث واملستدرك وجامع كالبحار والوسائل} حملها

 كتاب خاص مجع فيها مجلة من )رمحه اهللا(ليها، وللوالد إها فلريجع ء، فمن شا)الدعاء والزيارة(

  .طبعهلا نيوفق أن ل اهللاأالصلوات املستحبة نس

  



١٧٩

  فصل

  ، اختياراًا جالساًإتيامجيع الصلوات املندوبة جيوز 

  

  }فصل{

 بل عن املعترب واملنتهى ،على املشهور}  اختياراًا جالساًإتيامجيع الصلوات املندوبة جيوز {

يف الوترية وعلى  إالّ  عليه، خالفاً ملا عن احللي حيث منع اجللوسمجاعوالبيان اإل والنهاية والتذكرة

الشيخ يف النهاية  إىل دين ونسب القول باجلواز فيما عدا هذين املورمجاعالراحلة، وادعى على ذلك اإل

  . الذكرىيىل رواية شاذة، وقد تعجب منه الشهيد يف حمكإو

مل  الذي مجاعما عرفت من الشهرة احملققة واإل إىل ضافةوكيف كان فالدليل على املشهور، باإل

  :  مجلة من الرواياتيمن احلل  إالّيظهر خالفه

نا إ :قلت له:  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن والفقيه،)١(ة عن الكايفيبصري املرو أيب مثل رواية

  فقال،من صلى وهو جالس من غري علة كانت صالته ركعتني بركعة وسجدتني بسجدة: نتحدث نقول

  .)٢(تامة لكم هي ليس هو كذلك: )عليه السالم(

 أو ،يقول )عليه السالم ( عبد اهللامسع أبانه إ  عن التهذيب والفقيه،يميسرة املرو أيب وخرب معاوية

  مبسوط الرجلني؟ أو  الرجل وهو جالس متربعاًيسئل يصل

                                                

.٢ ح باب صالة الشيخ الكبري واملريض٤١٠ ص٣ ج:الكايف )١(

.١٦ ح يف صالة املريض٥٠الباب  ٢٣٨ ص١ ج:الفقيه )٢(



١٨٠

  .)١(ال بأس: )عليه السالم (فقال

 عن )عليه السالم ( عبد اهللانسانا سأل أباإن إ :قال أنه روى عن معاوية بن ميسرة أنه وعن الكليين

  .)٢(يف املعتل واملريض :قال إالّ راهأ وال ال بأس: حدى رجليه بني يديه وهو جالس؟ قالأالرجل ميد 

  .)٣( متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسعييصل :وقال يف حديث آخر

 النافلة ي، عن الرجل يصل)عليه السالم (ولمسع أبا احلسن األ أنه بيه،أوخرب حممد بن سهل عن 

  .)٤(ال بأس: )عليه السالم (حضر؟ قال أو قاعداً وليست به علة سفر

 يهاأصلما : نت قاعد؟ فقالأ النوافل وي أتصل:)عليه السالم (يب جعفرلت ألق: وخرب سدير، قال

  .)٥(نا قاعد منذ محلت هذا اللحم وبلغت هذا السنأوإالّ 

يضعف  أو ، عن الرجل يكسل)عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: وخرب حممد بن مسلم، قال

  .)٦(يضعف ركعتني بركعة:  التطوع جالساً؟ قاليفيصل

   صلى إذا: )عليه السالم (عبد اهللا أبو قال يل: بن زياد الصيقل، قال  حسنوخرب

                                                

الباب  ٢٣٨ ص١ ج:الفقيه .١٣٦ن ح يف تفصيل ما تقدم ذكره يف الصالة من املفروض واملسنو٩الباب  ١٧٠ ص٣ ج:التهذيب )١(

.)وال بأس بذلك... يصلي أ... (: وفيه، ١٨ ح يف صالة املريض٥٠

.٨ ح القيامأبواب من ١الباب  ٦٩٠ ص٤ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح القيامأبواب من ١الباب  ٦٩٠ ص٤ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح القيامأبواب من ٤الباب  ٦٩٦ ص٤ ج:الوسائل )٤(

.١ ح القيامأبواب من ٤الباب  ٦٩٦ ص٤ ج:الوسائل )٥(

.٣ ح القيامأبواب من ٥الباب  ٦٩٧ ص٤ ج:الوسائل )٦(



١٨١

  . اجللوس فيهاحوطكان األ وإن  أفضل حىت الوتريةا قائماًَإتيا لكن ، ويف احململ والسفينة، وراكباًوكذا ماشياً

  .إشكال يف حال االختيار مضطجعاً أو  مستلقياًا نائماًإتياويف جواز 

  

  .)١(لساً وهو يستطيع القيام فليضعفالرجل جا

سألته عن رجل صلى :  قال)عليه السالم ( موسىأخيه، عن )عليه السالم (وخرب علي بن جعفر

  .)٢(ركعتني بركعة: كيف حيتسب صالته؟ قالعلة، نافلة وهو جالس من غري 

س لغري علة على اجلال صالة: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعن الدعائم، عن رسول اهللا

  .غريها من الروايات إىل .)٣(النصف من صالة القائم

لكن {كما تقدم الكالم يف ذلك يف حبث النوافل } وكذا ماشياً وراكباً، ويف احململ والسفينة{

صالة  أن  وال خالف، ويدل عليه مجلة من الروايات السابقة الدالة علىإشكالبال } ا قائماً أفضلإتيا

وقد تقدم الكالم يف ذلك حبث }  اجللوس فيهاحوطكان األ وإن الوتريةحىت {صالة القائم القاعد نصف 

  .النوافل

فعن مجلة من الفقهاء املنع } إشكالمضطجعاً يف حال االختيار  أو ا نائماً مستلقياًإتياويف جواز {

المة يف النهاية اجلواز، ويف ملن ال يقدر، وعن الع إالّ  العبادات توقيفية ومل يرد الصالة نائماًألنعنه، 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ي للنبوقربذلك، وهذا هو األ إىل  ماال)رمحه اهللا (اهلمدايناجلواهر والفقيه 

  : قال

                                                

.٤ ح القيامأبواب من ٥الباب  ٦٩٧ ص٤ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح القيامأبواب من ٥الباب  ٦٩٨ ص٤ ج:الوسائل )٢(

. يف ذكر صالة السنة والنافلة٢٠٩ص ١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



١٨٢

من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)يوللمناط يف صالة القاعد، بل املناط يف صالة املاش. )١ 

  .فعاهلا وكيفيااأخالل جبملة من  اإلاموعلى الراحلة للمختار مع استلزامه

صل يف العشرين من شهر رمضان مثانياً بعد  : قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببصري، عن أيب وخلرب

 كانت الليلة اليت يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة تقرأ إذا عشرة ركعة بعد العتمة، فاملغرب واثنيت

، فجالساً: مل أقو قائماً؟ قالفإن  جعلت فداك :قلت: قال. تيف كل ركعة قل هو اهللا أحد عشر مرا

رادة إ» قوأمل «الظاهر من فإن . )٢(نت مستلق على فراشكأفصل و: قو جالساً؟ قالأمل فإن : قلت

 االستلقاء مطلقا ومل )عليه السالم (جازأقالب التكليف، ولذا نال ال العجز املسوغ ،الضعف يف اجلملة

  .ال خصوصية لنافلة شهر رمضان يف ذلك أنه ار الضرورة، ومن املعلومد اقتصاراً على مقيأمره بالتبعيض

  

                                                

.٣٧ س٥٢٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.٥ ح نافلة شهر رمضانأبواب من ٧الباب  ١٨١ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٨٣

 وبعضها ، بعض الركعة جالساًإتيانبل جيوز ،  وركعة جالساً ركعة قائماًإتيانجيوز يف النوافل : )١مسألة ـ (

  .قائماً

  

ا هو املشهور، وذلك كم}  وركعة جالساً ركعة قائماًإتيانجيوز يف النوافل :  ـ١مسألة ـ {

 من جواز جعل بعض الركعة فحوى ما سيأيت إىل  دليل جواز اجللوس الشامل للمقام، مضافاًطالقإل

  .جالساً

كما هو املشهور، ففي رواية محاد بن }  وبعضها قائماً، بعض الركعة جالساًإتيانبل جيوز {

 أن ردتأإذ  :وهو جالس؟ فقال يسألته عن الرجل يصل:  قال)عليه السالم (احلسن أيب نعثمان، ع

 كنت يف آخر السورة فقم فأمتها إذانت جالس، فأنت جالس وتكتب لك بصالة القائم فاقرأ وأتصلي و

يف اجلواز ـ يف  أي غريها، ومن املعلوم وجود املناط ـ إىل .)١(واركع فتلك حتسب لك بصالة القائم

  .غريمها أو العكس أو ينن جيعل القيام وسط قعودأالعكس وسائر صور التبعيض ك

  

                                                

.٣ ح القيامأبواب من ٩الباب  ٧٠١ ص٤ ج:الوسائل )١(



١٨٤

 جلس يف نافلة الصبح إذامثال  ،حيسب كل ركعتني بركعة أن  أتى بالنافلة جالساًإذايستحب : }٢مسألة ـ {

  . ركعات بتسليمتني وهكذاأربع بيأيت

  

 جلس إذامثال  ،حيسب كل ركعتني بركعة أن  أتى بالنافلة جالساًإذايستحب :  ـ٢مسألة ـ {

رساهلم إ وال خالف، كما يظهر من إشكالبال }  ركعات بتسليمتني وهكذاأربع بيف نافلة الصبح يأيت

 صحيحة الصيقل  أيضاًرسال املسلمات، وقد تقدم بعض الروايات الدالة على ذلك، ويدل عليهإللمسألة 

  . صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعفإذا: )عليه السالم (اهللا عبد أبو قال يل: قال

 ييضعف فيصل أو  عن رجل يكسل)عليه السالم ( عبد اهللاسألت أبا: مد بن مسلم قالوعن حم

  .يضعف ركعتني بركعة: التطوع جالساً؟ قال

سألته عن رجل صلى نافلة وهو :  قال)عليه السالم (أخيه، عن )عليه السالم (وعن علي بن جعفر

  .غريها من الرواياتىل  إ.ركعتني بركعة: جالس من غري علة كيف حيتسب صالته؟ قال

 كلتامها كركعيت ، بركعتني وركعتني صالة جعفر مثال جالساً يأيتييصل أن  أرادإذانه والظاهر أ

ه املنصرف من ألن وركعتني بالسورة الثانية، وىل بركعتني بالسورة األيأيت أنه  ال،القائم أي بسورتني

  . اجلالس مبرتلة ركعتني فقطربعجالساً جعل األ أتى بنافلة الظهر مثال ركعة قائماً وركعة إذاالنص، و

 قلنا جبواز صالة القائم النافلة اختياراً احتاط بالتضعيف عن صالة اجلالس ملا تقدم يف إذانه إ مث

   بنافلة الصبح  فليأت)صلى اهللا عليه وآله وسلم (يالنبو



١٨٥

عليه  (س واملضطر، لقولهال فرق يف التضعيف بني املختار يف القيام واجللونه إ مثان ركعات، مث

 نذر النافلة ومل يكن لنذره إذاقسام الضعف، وأ الشامل لكل أو يضعف : يف رواية حممد)السالم

  . القيام والتضعيف أفضل الفردينإذ ا جالساً بدون التضعيف، تيان جاز اإلانصراف

منا هو يف النافلة إ كان اجللوس لعلة  أو إذاما ذكر من جواز اجللوس والتضعيف، أن مث الظاهر

يقال باستفادة ذلك  إالّ أن اجللوس يف الظهر املعادة مل يأت ا مضعفة، اللهم إىل  اضطرإذاية، فصلاأل

  .باملناط

  



١٨٦

متها وركع عن قيام حيسب له صالة أفقام و  آيتني أو بقى من السورة آيةأ و صلى جالساًإذا: }٣مسألة ـ {

  .ب ركعتني بركعةاحتسا إىل  وال حيتاج حينئذ،القائم

  

متها وركع أفقام و{أكثر  أو }آيتني أو بقى من السورة آيةأ و صلى جالساًإذا:  ـ ٣مسألة ـ {

صوص عليه، مثل رواية محاد املتقدمة، ، وذلك لداللة النإشكالبال } عن قيام حيسب له صالة القائم

 إذا وهو قاعد فيقرأ السورة، في الرجل يصل:قلت له:  قال)عليه السالم (جعفر أيب وكرواية زرارة، عن

  .)١(صالته صالة القائم: خيتمها قام فركع بآخرها؟ قال أن أراد

ال بأس بالصالة وهو قاعد وهو على نصف صالة : )عليه السالم (بكري، قال أيب ويف رواية

  .)٢( بقيت آيات قام فقرأهن مث ركعإذاولكن يقرأ وهو قاعد ف :قال أن ىلإ القائم

 أن نه يصحإيقرأ عدة سور مثل صالة الوحشة مثال، ف أن  كان عليهإذااحلكم كذلك فيما ن إ مث

  .يقرأ احلمد وحدها قام يف آخرها أن رادأ إذايقوم فيقرأ سورة كاملة من تلك السور، مث 

ا نازلة مرتلة صالة القائم، لكن الظاهر أا أل} احتساب ركعتني بركعة إىل وال حيتاج حينئذ{

  . أيضاًيضعف يف املقام أن فضلمرتلتها يف الثواب، فاألنازلة 

  

                                                

.١ ح القيامأبواب من ٩الباب  ٧٠٠ ص٤ ج:الوسائل )١(

.٤ ح القيامبأبوا من ٩الباب  ٧٠١ ص٤ ج:الوسائل )٢(



١٨٧

جيلس  أن وىل نعم األ.فهو خمري بني أنواعها حىت مد الرجلني  ه،ال فرق يف اجللوس بني كيفيات: }٤مسألة ـ {

يعتمد بصدور  أن هو مكروه وهو إذ قعاءإينصب فخذيه وساقيه من غري  أن  ويثين رجليه حال الركوع وهومتربعاً

  . قعاء الكلبإ وكذا يكره اجللوس مبثل ،رض وجيلس على عقبيهميه على األقد

  

نواع اجللوس أ أدلته الشامل لكل طالقإل} ال فرق يف اجللوس بني كيفياته:  ـ ٤مسألة ـ {

حدى رجلني بني يديه وهو إميد : ففي رواية ابن ميسرة} فهو خمري بني أنواعها حىت مد الرجلني{

  .ال بأس: جالس؟ قال

  . كما تقدم وماداً رجليه كل ذلك واسع متربعاًييصل: ويف حديث آخر

بل عن املنتهى استحباب التربع حال }  رجليه حال الركوع ويثينجيلس متربعاً أن وىلنعم األ{

 نفى اخلالف فيه، ويدل عليه رواية محران بن يعلمائنا، وعن مصابيح الطباطبائ إىل اجللوس، ناسباً ذلك

  .)١( ركع ثىن رجليهإذا صلى جالساً تربع، فإذا أيب كان:  قال)عليهما السالم (دمهاأحأعني عن 

جيمعهما حتته حىت تكون رأس الركبتني  أن فواضح، وهو أما تثنية الرجل حال الركوع: أقول

  .همامأ

قعاء اإل} هو مكروه و إذ ،قعاءإينصب فخذيه وساقيه من غري  أن هو{ما تربيعهما فـ أ} و{

}  قعاء الكلبإ وكذا يكره اجللوس مبثل ،رض وجيلس على عقبيهيعتمد بصدور قدميه على األن  أهو{

  املنصرف من التربع هو ما يقال له : أقول

                                                

.٤ ح القيامأبواب من ١١الباب  ٧٠٣ ص٤ ج:الوسائل )١(



١٨٨

يقعد على  أن تربع يف جلوسه جلس متربعاً وهو(: ، وهو ما ذكره جممع البحرين قالنآلالتربع ا

  .)١()جانب يساره واليسرى بالعكس  إىلجانب ميينه وقدمه إىل وركيه وميد ركبته اليمىن

 يف الروضة، كما) رمحه اهللا(أما ما ذكره املصنف هنا يف معىن التربع فهو تبع لتفسري الشهيد الثاين 

هي اجللسة املتعارفة اليت يستعملها غالب الناس وهي  أنه الفقيه اهلمداين فسره مبا غلب على ظنه منأن 

أما اللغة فواضح، . عرف أو  على وركه، فال دليل عليهما من لغةأحد طرفيه واجللوس إىل مجع الرجلني

 )چهار زانو(بالفارسية بـ  املنصرف هو ما ذكره امع ويسمى التربع أن وأما العرف فقد عرفت

 زاويتان بني ملتقى الركبة وزاويتان )زانو( تسمى ية يف الفارسي زوايا، والزاوأربعحداث إجل وكأنه أل

  . واحد ثانخرىبني الفرج واحد وبني موضع وضع القدم على األ أو  واجلسدما بني الفخذينإ

 وتبعه غريه التربيع مبا ذكره، ما ورد )رمحه اهللا(يفسر الشهيد  أن ن الذي أوجبأ فك،وكيف كان

رسول أن  ، وما وردا جلسة يبغضها اهللا ويبغض صاحبهاإسان على الطعام، فألنال يتربع ا : أنهمن

 كان التربع كذلك فكيف يستحب التربع يف إذا، ف)٢( مل يرمتربعاً قط)ى اهللا عليه وآله وسلمصل (اهللا

 ويفسر التربع املكروه ،مصباح الفقيه أو يفسر التربع حال الصالة مبا ذكره الشهيد، إالّ أن حال الصالة،

  .مبا يف جممع البحرين

                                                

.٣٣١ ص٤ ج:جممع البحرين )١(

.١٨ س٥٢٧ ص٢ج: مصباح الفقيه )٢(



١٨٩

  :لكن يرد على هذا

 الرواية حكاية فعل، ولعل املراد بأيب إذ اب التربع حال الصالة،ال دليل قطعي على استحبنه إ :أوالً

 فال تدل الرواية على أخرىمحل اللحم فكان يصعب عليه اجللوس بكيفية  الذي )عليه السالم ()الباقر(

 سقطت داللتها مل يبق وجه إذامنا ذكر الفقهاء االستحباب اعتماداً على هذه الرواية، وإاالستحباب، و

  .لالستحباب

 كما ورد يف باب عدم ،خرآ وكراهته يف مكان ،ء يف مكانيمن املمكن استحباب شنه إ :وثانياً

نه إ  فالتربع حيث،ه عمل قوم لوطألن، ينه يستحب يف الصالة ويكره يف وقت املشأ، و)١(شد القباء

  .بي أي وقت يدعى فيجيسان عبد ال يدرنإل األنيكره يف غري حال الصالة  جلوس املطمئن

بذكر اهللا تطمئن أال  ،حسن وجهأ الوظيفة على ييكون مطمئناً يؤد أن فالالزم ا حال الصالةأم

  .التتبع والتأمل إىل  واملسألة مع ذلك حباجة،)٢(القلوب

قعاء الكلب، فقد مر الكالم يف كراهته وكيفيته يف مسألة اجللوس بني إوأما كراهة اجللوس ك

  .لة التشهد فراجعأالسجدتني ومس

  

                                                

. لباس املصليأبواب من ٢٣الباب  ٢٨٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

.٢٨ اآلية: سورة الرعد )٢(



١٩٠

 فالظاهر انعقاد نذره وكون القيام  نذرها جالساًإذاو ، جيوز له اجللوس فيها نذر النافلة مطلقاًإذا: }٥مسألة ـ {

  .إشكال  لكنه ال خيلو عن،غايته أا أقل ثواباً، أفضل ال يوجب فوات الرجحان يف الصالة جالساً

  

 ومل يكن كان النذر مطلقاً أو ،قطال قيد النذر باإل بأن} نذر النافلة مطلقاًإذا:  ـ ٥مسألة ـ {

ه ألن} جيوز له اجللوس فيها{اً قصده حال النذر ولو قصداً ارتكازياً انصرافغريه  أو قيام إىل انصرافله 

  .حد كيفيات النافلة املشمولة للنذرأ

  .له  دليل النذرإطالقلشمول }  فالظاهر انعقاد نذره نذرها جالساًإذاو{

   واجللوس يف قبال القيام ليس براجح؟،يكون متعلقه راجحاًن  أالنذر البد: قلتن إ }و{

 وإن كالمها راجحان، إذ }كون القيام أفضل ال يوجب فوات الرجحان يف الصالة جالساً{: قلت

ينذر  أو أن الصالة يف املسجد أفضل، أن  يف داره معييصل أن ينذر أن  فهو مثلح،رجأ أحدمهاكان 

  .غري ذلك إىل ،فضلأ شياًاحلج ما أن  معاحلج راكباً

 الصالة أصلالنذر متعلقه شيئان  أن جلنه ألأك} إشكال  لكنه ال خيلو عن،غايته أا أقل ثواباً{

اجللوس مرجوح فال يصح النذر املتعلق به سواء كان ن إ خر، وحيث باآلأحدمها وقد قيد ،واجللوس

 ييصل أن ينذر أن ة اجللوسية، فهو مثلن ينذر الصالأبواسطة ك أو ،ن ينذر اجللوس يف الصالةأابتداًء ك

  الفريضة آخر 



١٩١

ه راجح، كما قءاً ومتعلليس النذر جمز إذ ،ى وفيه ما ال خيف. بدون عمامةييصل أن ينذر أو الوقت،

  . يف املثالنيشكالال وجه لإل



١٩٢

  .راىب والوترعصالة األيف  إالّ النوافل كلها ركعتان ال جيوز الزيادة عليهما وال النقيصة: }٦مسألة ـ {

  

صالة يف  إالّ ،النوافل كلها ركعتان ال جيوز الزيادة عليهما وال النقيصة:  ـ ٦مسألة ـ {

 والثانية ركعة واحدة كما سبق شرحهما، وقد تقدم ، كالصبح والظهرينوىلاألفإن }  والوترعرايباأل

  .الكالم يف هذه املسألة يف باب النوافل فراجع

  



١٩٣

  . كما مر فيها اختياراًيمنها جواز اجللوس واملش:  أحكامافل بختتص النو: }٧مسألة ـ {

   .بعض الصلوات املخصوصة بكيفيات خمصوصة إالّ  عدم وجوب السورة فيها:ومنها

  . جواز االكتفاء ببعض السورة فيها:ومنها

  .إشكال جواز قراءة أزيد من سورة من غري :ومنها

  . جواز قراءة العزائم فيها:ومنها

   مطلقاأخرى إىل ز العدول فيها من سورة جوا:ومنها

  

بل مر }  كما مر فيها اختياراًيمنها جواز اجللوس واملش:  أحكامختتص النوافل ب:  ـ٧مسألة ـ {

 مل الّإالواجبة و مل نقل بعدم وجوب السورة يفن إ } عدم وجوب السورة فيها:ومنها { أيضاًجواز النوم

والوجوب حينئذ } صلوات املخصوصة بكيفيات خمصوصة بعض الالّإ{يكن ذلك من خواص النافلة 

  . مل يأت بتلك السورة مل يأت بتلك الصالة املخصوصةإذانه إ  أي،يمبعىن الوجوب الشرط

من  ال مل يكن ذلكإ و، مل نقل بذلك يف الواجبةإذا}  جواز االكتفاء ببعض السورة فيها:ومنها{

  .خواص النافلة كما هو واضح

 إىل  يف ذلك بالنسبةشكالبينما كان اإل} إشكال أزيد من سورة من غري  جواز قراءة:ومنها{

  .الفريضة

  . يف حني مل جيز ذلك يف الفريضة}  جواز قراءة العزائم فيها:ومنها{

 ، بلغ النصف أم ال،اجلحد والتوحيد وغريمها}  مطلقاأخرى إىل  جواز العدول من سورة:ومنها{

  ا سبق الكالم فيه، بينما مل جيز ذلك يف الفريضة على م



١٩٤

  .ا بزيادة الركن سهواًال عدم بط:ومنها

  .على األكثر أو قل بل يتخري بني البناء على األ،ا بالشك بني الركعاتال عدم بط:ومنها

  .املنسيني وال صالة االحتياط ال جيب هلا سجود السهو وال قضاء السجدة والتشهدنه إ :ومنها

  .سطحها أو ا يف جوف الكعبةإتيا يف جواز إشكال ال :ومنها

   وعلى قول يف صالة،يف صالة االستسقاء إالّ ال يشرع فيها اجلماعةنه إ :ومنها

  

يقرأ السورة  أن  جواز أيضاً كلها يف مبحث القراءة فراجع، ومن مجلة ذلكموروقد تقدم هذه األ

  .الطويلة حىت يفوت وقت النافلة املوقتة

  .الفريضة تبطل بذلك أن يف حني} كن سهواًا بزيادة الرال عدم بط:ومنها{

يف } كثرعلى األ أو قل بل يتخري بني البناء على األ،ا بالشك بني الركعاتال عدم بط:ومنها{

زيد من ا، وكذلك حال الشك يف الوترية والنافلة األالالشك يف الثنائية املفروضة يوجب بط أن حني

  .عرايبركعة مثل صالة األ

} املنسيني وال صالة االحتياط  جيب هلا سجود السهو وال قضاء السجدة والتشهدالنه إ :ومنها{

 كما ، يف النافلةيوقد تقدم الكالم حول كل ذلك يف مبحث اخللل، أما قاعدة التجاوز والفراغ فتجر

  . أيضاًمور فيها قاعدة الشك يف احملل، وقد سبق الكالم حول هذه األيجتر

يف ظهر اجلواز كان األ وإن }سطحها أو ا يف جوف الكعبةتياإ يف جواز إشكال ال :ومنها{

  .كما سبق الكالم فيهالفريضة 

   وعلى قول يف صالة،يف صالة االستسقاء إالّ ال يشرع فيها اجلماعةنه إ :منهاو{



١٩٥

  .الغدير

  . جواز قطعها اختياراً:ومنها

  . إشكاله إطالقكان يف  وإن ،خيتص به على املشهورما  إالّ ا يف املسجدإتياا يف البيت أفضل من إتيان إ :ومنها

  

وقد سبق عدم بعد مشروعية اجلماعة يف مطلق النافلة كما تقدم الكالم حول صالة } الغدير

  .الغدير

يف حني ال جيوز ذلك يف الفريضة، كما تقدم الكالم يف كال }  جواز قطعها اختياراً:ومنها{

  .يناألمر

مثل صالة حتية املسجد } ما خيتص به إالّ ا يف املسجدإتيا أفضل من ا يف البيتإتيان إ :ومنها{

  .وقد سبق الكالم فيه} إشكاله إطالقكان يف  وإن ،على املشهور{

  



١٩٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ة والسالم على حممد وآله الطاهرين والصال، رب العاملنياحلمد هللا

تاب مجلة من الروايات املربوطة بالنوافل املختلفة، مع أحلق ذا الك أن تتميماً للفائدة رأيت: وبعد

  .العبادة والطاعة، واهللا املوفق املستعان إىل ذكر مجلة من النوافل، ترغيباً يف الثواب، وندباً

  



١٩٧

  فصل

   وفاطمة األئمةيف صالة رسول اهللا و

   نيأمجعم هصلوات اهللا علي

  

 تقرأ يف كل ركعة احلمد ،مها ركعتان :)وسلمصلى اهللا عليه وآله  ( صالة النيب:عن مصباح الشيخ

 إذانت قائم، ومخس عشرة مرة يف الركوع، ومخس عشر مرة أنزلناه مخس عشرة مرة وأنا إمرة و

 رفعت رأسك، ومخس عشرة مرة إذا سجدت، ومخس عشرة مرة إذااستويت قائماً، ومخس عشرة مرة 

 ركعة  أيضاًيالسجدة الثانية، مث تقوم وتصل رفعت رأسك من إذايف السجدة الثانية، ومخس عشرة مرة 

ردت، وانصرفت وليس بينك وبني اهللا عز أ سلمت عقبت مبا إذا، فوىل كما صليت الركعة األأخرى

  .غفره لك إالّ وجل ذنب

 يف  مث ذكر الدعاء كما يأيت،نيولاهللا ربنا ورب آبائنا األ إالّ لهإال  :الدعاء بعد هذه الصالة

  .)١(ثالث مرات رب رب يا رب يا يا ثالث مرات ووحده وحده وحدهفيه  إالّ أن الرواية الالحقة

   غفره لك: زاد بعد قوله أنه  إالّمثله،) عليه السالم(، عن الرضا )٢(ويف رواية يونس

                                                

.٢٥٥ ص:مصباح املتهجد )١(

.٢٤٦ ص:سبوعألمجال ا )٢(
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اً هلإاهللا  إالّ لهإني، ال ولاهللا ربنا ورب آبائنا األ إالّ لهإال : لت، والدعاء بعدهاأوتعطى مجيع ما س

 إالّ لهإياه خملصني له الدين ولو كره املشركون، ال إ إالّ اهللا ال نعبد إالّ لهإواحداً وحنن له مسلمون، ال 

حزاب وحده، فله امللك، وله احلمد، وهللا امللك جنز وعده، ونصر عبده، وهزم األأاهللا وحده وحده، 

  .ء قديريواحلمد، وهو على كل ش

ولك ،رض ومن فيهنوات واألانت قيام السمأ و،ض فلك احلمدروات واألا نور السم أنتاللهم 

 واجلنة حق، والنار حق، اللهم لك ،جنازك حقإ وقولك احلق، و، ووعدك حق،نت احلقأاحلمد و

ما  يل ليك حاكمت، يا رب يا رب، اغفرإسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وأ

صل على حممد وآل حممد، وارمحين، أنت إالّلهإ ال يهلإ  أنتعلنت،أسررت وأ و،خرتأمت وقد  

  .ف رحيمو كرمي رؤ أنتنكإ، وتب علي واغفر يل

تقول  أن ما تبدأ بهأول  يوم اجلمعة، في تصل:)عليه السالم ( صالة لعلي:)١(وعن مصباح الشيخ

 ،سم اهللامساء بشرف األأمساء واألكرم أ و،مساء هللا بسم اهللا خري اإلبسم اهللا بسم اهللا: عند وضوئك

 حيا قليبأ الذي  احلمد هللاي،ء حيجعل من املاء كل ش الذي  احلمد هللا،رض والسماءالقاهر ملن يف األ

  .سالم اإلميان ورزقينباإل

ومجيعه يمرأباحلسىن يف عافية ويف عاقبة  يل  واقض وطهريناللهم تب علي   

                                                

.٢٦٢ ص:ح املتهجدمصبا )١(
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  .ات من عندك يا مسيع الدعاءبواب اخلريأ يل جلة، وافتححب يف العاجلة واآلأ الذي  كلوأرين

الْأَرِض ئَلُه من ِفي السماواِت ويس﴿: تستفتح الصالة أن املسجد وقل حني تدخله قبل إىل مث امض

  .)١(﴾ شأٍْن كُلَّ يوٍم هو يف

ليك اللهم العتق من إ وحاجىت ،حاجيت يل ، واقض يف شأنكاللهم فاجعل من شأنك شأن حاجيت

   بوجهك الكرمييقبل علتن أ و،النار

 معظماً موقراً، احلمد هللامقدساً كرب أكرب اهللا أكرب اهللا أاهللا  : السماء وقلييل مث اجعل راحتيك مما

هل أكرب أمل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبرياً، اهللا الذي 

كرب مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أاهللا واهللا  إالّ لهإ وال الكربياء واحلمد والثناء والتقديس واد،

عوذ باهللا من الشيطان أ العظيم ي وباهللا العل،أقول بل خملصاً يكرب ال شريك له يف تكبريأحد، اهللا أ

  .الرجيم

ياك وااللتفات وحديث النفس واقرأ يف إ، وخرىحديهما باألإلصق أرض، ووأمكن قدميك من األ

حببت بغري ذلك من أ وإن حد وأمل ترتيل السجدة،أ رب العاملني وقل هو اهللا احلمد هللا وىلألالركعة ا

 بيده امللك، الذي القرآن مما تيسر، واقرأ يف الثانية سورة يس، ويف الثالثة حم الدخان، ويف الرابعة تبارك

تركع  أن ، فقل قبلوىلاأل قضيت القراءة يف الركعة إذاحبب بغري ذلك من القرآن فما تيسر منه، فأوإن 

  كرب،أاهللا واهللا  إالّ لهإال  :نت قائم مخس عشرة مرةأو

                                                

.٢٩ اآلية: سورة الرمحن )١(
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باهللا، وال  إالّ قوة  ما شاء اهللا، ال حول وال، وسبحان اهللا وحبمده وتبارك اهللا وتعاىل اهللاحلمد هللاو

والرمل والقطر، الشفع والوتر اهللا عدد  إالّ لهإكرب، وال أ سبحان اهللا واهللا ،ليهإ إالّ  وال منجا من اهللاأملج

  . الطيبات التامات املباركاتوعدد كلمات ريب

 مث ارفع رأسك من ركوعك ،نت راكع عشراًأمث ارفع يديك حيال منكبيك، مث كرب واركع فقله و

نت ساجد عشراً، مث ارفع رأسك من سجودك أنت قائم عشراً، مث كرب واسجد وقل هذا الكالم وأفقله و

تقرأ  أن الثانية فقله قبل إىل س عشراً، مث اسجد الثانية فقل يف سجودك عشراً، مث اضنت جالأفقله و

، وليكن ول مثل الكالم األكربأكرب اهللا أكرب اهللا أاهللا : ، تقولةولعشراً، مث تفعل كما صنعت يف األ

  خملصاً لك اليتالليك بصإ وجهت ينإبسم اهللا اللهم : خريني، وتقوليني واألولتشهدك يف الركعتني األ

  .هللا كذب العادلون بك، التحيات والصلوات ،شريك لك، سبحانك وحبمدك

اللهم  يا ويل املؤمنني وتقبلها مين،عندك يل اللهم اجعلها صالة طاهرة من الرياء، واجعلها زاكية ،

 على  وسلم،نبيائك واخصص حممداً وآل حممد من صلواتك بأفضلهاأ على حممد وآل حممد ومجيع صل

اه، مث صل على عبادك  بأمنسرافيل من سالمكإمالئكتك املقربني، واخصص جربائيل وميكائل و

 معهم وعلى يدومه، وبارك عليهم وعلى والديائك املخلصني من سالمك بأأولخصص الصاحلني، وا

  : مث سلم وقل بعد التسليماملؤمنني

صلى اهللا  (رسولك حممداًن أ و،يب اهللا ر أنتنكأشهد أ و،شهدك وكفى بك شهيداًأ ينإاللهم 

   الكتابن أ و،شرعت له ديين الذي الدينن أ وي، نبي)عليه وآله وسلم
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جنتك ن أ و،عطائك عدلن أ وقضائك حقن أ وقولك حق أن شهدأ وي،إمامنزلته عليه أالذي 

اس ليوم نك جامع النأالقبور و يف  منثنك تبعأ املوتى ويحياء وحتينك متيت األأ و،نارك حقن أ وحق

  .نك ال ختلف امليعادأحداً وأ ال تغادر منهم ،ال ريب فيه

 ال غريك و أنتنكإرب ف يا يل  فاشهد،شهدك وكفى بك شهيداًأ ينإاللهم نت أ املنعم علي

 يل رتكب بعونكأذنباً وال  يل  مغفرة عزماً ال تغادريل اللهم اغفر .عمك تتم الصاحلات بأناللهم .يموال

  .بداًأبلوى بعدها   معافاة الوعافين ،بعدها حمرماً

وال جتعله علي يل  واجعله حجة مبا علمتين وانفعين،بداًأضل بعده أ هدى ال اللهم واهدين، 

من ين  وارمح اهدين،رحيم رمحن يا اهللا، يا اهللا يا اهللا يا  يا، وتب علي، به حالال مبلغاً ورضينيوارزقنى

 من  واعصمين،صراط مستقيم إىل  من تشاءينك دإذنك إ ب ملا اختلف فيه من احلقالنار واهدين

 آمني آمني رب ، حتية كثرية طيبة مباركة وسالماً عين)صلى اهللا عليه وآله (بلغ حممداًأ و،الشيطان الرجيم

  .العاملني

من صلى : قال أنه )عليهما السالم ( عن الصادق جعفر بن حممدي رو:)١(يخشوعن مصباح ال

 خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقضيت )عليه السالم ( املؤمننيأمريت صالة  ركعاأربعمنكم 

  حوائجه، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ومخسني 
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  :)عليه السالم ( فرغ منها دعا ذا الدعاء وهو تسبيحهإذاحد، فأمرة قل هو اهللا 

الل لفخره، تنقص خزائنه، سبحان من ال اضمح  سبحان من ال،تبيد معامله سبحان من ال

مره، سبحان أحداً يف أ سبحان من ال انقطاع ملدته، سبحان من ال يشارك ،ينفد ما عنده سبحان من ال

  .له غريهإمن ال 

 ،يا من عفى عن السيئات ومل جياز ا، ارحم عبدك يا اهللا نفسي نفسي: ويدعو بعد ذلك فيقول

 عبدك عبدك ال حيلة له، يا ، يا غياثاه، يا رمحاناه، يا أماله، بكينونتكيهلإديك، يا رباه ينا عبدك بني أ

يا رباه،   أيا هو،يا هوأ ، يا مالكاه، عبدك يا سيداه، الدم يف عروقي، يا رجاهي يا جمر،منتهى رغبتاه

صانعه، أحلية يل وال غنا يب عن نفسي، وال أستطيع هلا ضرراً وال نفعاً، وال أجد من  عبدك عبدك ال

 فقمت بني يديك هذا ،ليكإ أفردين الدهر ،نون عينظع عين، واضمحل كل مطعت أسباب اخلدايتقف

  . صانع يب أنتهلي بعلمك كان هذا كله فكيفإ يا ،املقام

يا لييو  يايليو  فيا،ال: قلتفإن ال، : نعم، أم تقول: تقولأ ي،قول لدعائت كيف يوليت شعر 

 كيف أو عند من، أو من وممن، إىل ، يا ذيل ذيل، يا يا شقويت يا شقويت، يا عويل يا عويل، يا عويلويلي

 وإن ، يا واسع املغفرةرجو، ومن جيود علي بفضله حني ترفضينأء أجلأ ومن يشأي  ىلإ أو ما ذاأو 

نا املرحوم أو ، يلنا املسعود فطوىبأنا السعيد وأ ، يل كما هو الظن بك والرجاء لك، فطوىب،نعم: قلت

لك أس أ.مع جناح حاجيت يل عمل  ال،تجرب يا متملك يا مقسطما يا مترحم يا مترئف يا متعطف، ي

  جعلته يف مكنون غيبك، واستقر عندك فال خيرج منك  الذي بامسك
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حد أغري هذا وال  يل ءي ال ش،مسائكأشرف أجل وأنه إسألك به وبك وبه فأ ،ء سواكيىل شإ

 ، عن معصيته بطاعته، يا من اينمرينأ يا من ، نفسهعود علي منك، يا كينون يا مكون، يا من عرفينأ

 مرتينأفيما  طعتكأ ولو ،طعكأ ومل صيتين أو اليت رفضت وصيتك،ليهإيا مدعو يا مسئول، يا مطلوباً 

 عذينأ يل  وبني ما رجوت، يا مترحم لك راج فال حتل بييننا مع معصييتأ و،ليك فيهإ ما قمت لكفيتين

  .حاطة يبمن كل جهات من اإل، و ومن حتيتي ومن فوقيمن بني يدي ومن خلف

اجعل علينا صلواتك ورأفتك )عليهم السالم ( الراشديناألئمة وبعلي وليي وبياللهم مبحمد سيد 

ورمحتك، وأوسع علينا من رزقك، واقض عنا الدين ومجيع حوائجنا، يا اهللا يا اهللا يا اهللا إنك على كل 

  .)١(ء قديريش

ة ودعاء ذا الدعاء انفتل ومل يبق بينه وبني اهللا تعاىل الصال همن صلى هذ: )عليه السالم (مث قال

  .)٢(غفر له الّإذنب 

 ركعات قرأ يف كل أربعمن صلى : ، قال)عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن ،وعن هشام بن سامل

  . )٣(وهي صالة األوابني) عليها السالم(ة فاطمة ركعة خبمسني مرة قل هو اهللا أحد، كانت صال
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 هذه ي يرو)رضوان اهللا عليه(وكان شيخنا حممد بن احلسن بن الوليد : )١()رمحه اهللا (الصدوققال 

م يعرفوا بصالة إما أهل الكوفة فأ و،ة فاطمةعرفها بصالأ ين الإ: كان يقول أنه  إالّوثواا، الصالة

  .)عليها السالم( فاطمة

 ، بعد ذكر زيارة خمتصرة هلا)٢(وائد الدين علي بن طاووس يف كتاب زوايد الفيوعن السيد رض

خرة، وهو يوم وفاا،  يوم الثالث يف مجادى اآليعين: ا خمتصة ذا اليوم أ معروفةي وه)عليها السالم(

 يف كل ركعة احلمد مرة، وقل أتقر:  ركعتاني وه) السالماعليه (صالا أو  صالة الزيارةيوتصل: قال

  . خلإ ،هو اهللا أحد ستني مرة

 وىل مها ركعتان تقرأ يف األ):عليها السالم (صالة الطاهرة فاطمة:  قال)٣(مصباح الشيخوعن 

 سلمت إذاحد، فأئة مرة قل هو اهللا انزلناه يف ليلة القدر، ويف الثانية احلمد ومأنا إة مرة ائاحلمد وم

 امللك ي ذ العز الشامخ املنيف، سبحانيسبحان ذ: قولت مث ) السالماعليه (سبيح الزهراءتسبحت 

 امللك الفاخر القدمي، سبحان من لبس البهجة واجلمال، سبحان من تردى يالباذخ العظيم، سبحان ذ

الصفا، سبحان من يرى وقع الطري يف اهلواء، سبحان من  يف ثر النملأبالنور والوقار، سبحان من يرى 

  . هو هكذا وال هكذا غريه

  يكشف ركبتيه وذراعيه، ويباشر جبميع  أن وينبغي ممن صلى هذه الصالة وفرغ من التسبيح

                                                

.٣ ح الصلوات املندوبةأبواب من ١٠الباب  ٢٤٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من الصلوات املندوبة ذيل٨ الباب ٤٦٠ص ١ ج:املستدرك )٢(

.٢٦٥ ص:مصباح املتهجد )٣(



٢٠٥

ل حاجته وما شاء من الدعاء، ويقول أرض بغري حاجز حيجز بينه وبينها، ويدعو ويس األهمساجد

   :وهو ساجد

من ليس دونه ملك يتقى، يا من ليس  له خيشى، ياإمن ليس غريه رب يدعى، يا من ليس فوقه  يا

، يا من ليس له بواب يغشى، يا من ال يزداد على كثرة من ليس له حاجب يرشى له وزير يؤتى، يا

 فعل يباعفواً وصفحاً، صل على حممد وآل حممد و الّإكرماً وجوداً، وعلى كثرة الذنوب  الّإ السؤال

  .)١( باختالف)عليه السالم (، ورواها املفضل عن الصادقكذا وكذا

   : قال)٢(سبوعوعن علي بن موسى بن طاووس يف كتاب مجال األ

  املؤمننيأمري مثل صالة ، ركعاتأربع وهي :اجلمعة طالب يف يوم أيب صالة احلسن بن علي بن

   .)عليه السالم(

 ركعات كل ركعة باحلمد مرة، أربع وهي : يوم اجلمعة)عليه السالم ( للحسنأخرىصالة 

  . مرةنخالص مخساً وعشريوباإل

 إذا و،تقرأ يف كل ركعة الفاحتة مخسني مرة ، ركعاتأربع :)عليه السالم ( بن علي)٣(صالة احلسني

 رفعت رأسك من الركوع، إذاخالص عشراً، وكذلك ركعت يف كل ركعة تقرأ الفاحتة عشراً واإل

  . طويالً سلمت فادع ذا الدعاء وذكر دعاًءإذا ف،وكذلك يف كل سجدة، وبني كل سجدتني

  عة بالفاحتة مرة  كل رك، ركعاتأربع :)٤( )عليه السالم (صالة زين العابدين

                                                

.٢٦٦ ص:سبوعمجال األ )١(

.٢٧٠ ص:سبوعمجال األ )٢(

.٢٧١ ص:سبوعمجال األ )٣(

.٢٧٤ ص:سبوعمجال األ )٤(



٢٠٦

  .ة مرةائخالص مواإل

 إالّ لهإهللا وال الفاحتة مرة وسبحان اهللا واحلمد  يف كل ركعة ،ركعتان :)عليه السالم (صالة الباقر

  .)١(ة مرةائكرب مأاهللا واهللا 

  .)٢(ة مرةائ يف كل ركعة الفاحتة مرة وشهد اهللا م، ركعتان:)عليه السالم (صالة الصادق

  .)٣( عشر مرةخالص اثنيت كل ركعة الفاحتة مرة، واإل، ركعتان:)يه السالمعل (صالة الكاظم

سان عشر نإل يف كل ركعة الفاحتة مرة، وهل أتى على ا، ست ركعات:)عليه السالم (صالة الرضا

  .)٤(مرات

  .)٥(خالص سبعني مرة يف كل ركعة الفاحتة مرة، واإل، ركعتان:)عليه السالم (صالة اجلواد

 الفاحتة ويس، ويف الثانية احلمد وىل يقرأ يف األ، ركعتان):عليهما السالم (مدصالة علي بن حم

  .)٦(والرمحن

                                                

  .٢٧٥ ص:سبوعمجال األ )١(

.٢٧٦ ص:سبوعمجال األ )٢(

.٢٧٦ ص:سبوعمجال األ )٣(

.٢٧٧ ص:سبوعمجال األ )٤(

.٢٧٨ ص:سبوعمجال األ )٥(

.٢٧٨ ص:سبوعمجال األ )٦(



٢٠٧

تني، كل ول يف الركعتني األ، ركعاتأربع :)١( )عليهما السالم(ي صالة احلسن بن علي العسكر

خالص تني لكل ركعة احلمد مرة واإلخريرض مخس عشرة مرة، ويف األ زلزلت األإذا و،ركعة احلمد مرة

  .مخس عشرة مرة

ياك نستعيني، مث إياك نعبد وإ إىل  يقرأ يف كل ركعة احلمد، ركعتان:)٢( )عليه السالم (صالة احلجة

خالص مرة واحدة، مث يدعو ياك نستعني، مث يتم قراءة الفاحتة ويقرأ بعدها اإلإياك نعبد وإ: ة مرةائيقول م

رض ومنعت السماء،  وانكشف الغطاء، وضاقت األ وبرح اخلفاء،،اللهم عظم البالء: عقيبها، فيقول

مرتنا أ على حممد وآل حممد الذين اء، اللهم صليف الشدة والرخاملعمول ليك يا رب املشتكى وعليك إو

اكفياين   يا حممد،ي، يا عليعزازه، يا حممد يا علإظهر أبطاعتهم، وعجل اللهم فرجهم بقائمهم، و

، يا حممد يا علي، يا علي يا ما ناصرايننكإ فانصراينا علي يا حممد،  يا علي، يدفانكما كافياين، يا حمم

 ينأدرك يا صاحب الزمان ثالث مرات، الغوث الغوث، ي يا موال،نكما حافظاينإ ف احفظاين،حممد

  .مانمان األ، األينأدرك

 )لسالمعليهم ا ( املؤمنني والزهراءأمري يف دعواته، بعد ذكر صلوات النيب ويوعن القطب الراوند

  :كما مر قال

   يقرأ يف كل ركعة ، ركعتان:)٣( )عليهما الصالة والسالم (وصالة احلسن واحلسني

                                                

.٢٧٩ ص:سبوعمجال األ )١(

.٢٨٠ ص:سبوعمجال األ )٢(

.١٢ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٩١ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٣(



٢٠٨

  .احلمد مرة وقل هو اهللا أحد مخساً وعشرين مرة

 آية الكرسي و، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، ركعتان):عليه الصالة والسالم (صالة زين العابدين

  .)١(ة مرةائم

  .)٢(ة مرةائ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة وشهد اهللا م، ركعتان:) السالمعليه (صالة الباقر

ة مرة سبحان ائ يف كل ركعة احلمد مرة وم، ركعاتأربع ):عليه الصالة والسالم (صالة الصادق

  .)٣(اهللا واهللا أكرب إالّ لهإوال واحلمد هللا اهللا 

 اثنيتاإلخالص عة احلمد مرة و يف كل رك، ركعتان):صلوات اهللا وسالمه عليه (مظصالة الكا

  .)٤(عشرة مرة

 هل أتى على ، يف كل ركعة احلمد مرة، ست ركعات:)صلوات اهللا وسالمه عليه (صالة الرضا

  .)٥( عشر مراتساننإلا

حد أ وقل هو اهللا ، يف كل ركعة احلمد مرة، ركعاتأربع ):عليه الصالة والسالم(ي صالة التق

  .)٦( مراتأربع

                                                

  .١٢ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٩١ ص٨٨ ج:يف البحار كما )١(

.١١ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٨٨ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٢(

  .١٢ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٩١ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٣(

  .١١ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٨٨ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٤(

.١١ح) عليهم السالم(األئمة ة النيب و صال١الباب  ١٨٩ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٥(

.١٢ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٩١ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٦(



٢٠٩

 قل هو اهللا  وسبعون مرة، يف كل ركعة احلمد مرة، ركعتان):ات اهللا عليهصلو(ي صالة النق

  .)١(أحد

 هو اهللا أحد مائة وقل ، يف كل ركعة احلمد مرة، ركعتان):عليه الصالة والسالم(ي صالة الزك

  .)٢(مرة

ياك نعبد إة مرة ائ وم، يف كل ركعة احلمد مرة، ركعتان):صلوات اهللا وسالمه عليه( يصالة املهد

  .ياك نستعنيإو

ل أة مرة بعد كل صالة من هذه الصلوات، مث يسائ م)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( على النيبيويصل

  .)٣(اهللا حاجته

  

                                                

.١١ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٨٩ ص٨٨ ج:يف البحار كما )١(

.١٢ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٩١ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٢(

.١٢ح) عليهم السالم(األئمة  صالة النيب و١الباب  ١٩١ ص٨٨ ج:يف البحار كما )٣(



٢١٠

  فصل

  يف فضل النوافل اليومية سيما صالة الليل

  

صلى اهللا عليه  (قال رسول اهللا:  يقول)عليه السالم ( عبد اهللامسعت أبا: عن محاد بن بشري، قال

حب أء يعبد بش  إيلّ، وما تقربيتبرصد حملارأولياً فقد  يل من أهان: قال اهللا عز وجل: )وسلموآله 

يسمع به، وبصره  الذي حببته كنت مسعهأ إذاحبه، فأيل بالنافلة حىت إنه ليتقرب إيل مما افترضت عليه، وإ

عطيته، وما أ ألينسوإن  جبته،أ دعاينن إ ،الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده اليت يبطش ا

  .)١(تهءكره مساأ عن موت املؤمن يكره املوت وينا فاعله كترددأء يترددت عن ش

ثالث هن فخر املؤمن، وزينة :  يقول)عليه السالم ( عبد اهللاباأمسعت : بن سنان، قال عبد اهللا عن

صلى  ( من آل حممدمامته لإل الناس، وواليييدأالصالة يف آخر الليل، ويأسه مما يف : خرةيف الدنيا واآل

 حدهم قاتل رسول اهللاأسفيان  أبو ،وثالثة هم شرار اخللق، ابتلى م خيار اخللق:  قال)اهللا عليه وآله

 قاتل )لعنه اهللا( ويزيد بن معاوية ، وعاداه)عليه السالم ( وعاداه، ومعاوية قاتل علياً)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(عاداه حىت قتله و)عليه السالم (احلسني بن علي

                                                

.١ ح صالة النوافلأبواب من ١الباب  ٩٩ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )١(

.٦ ح صالة النوافلأبواب من ١الباب  ١٠١ ص٧ ج:عةي الشأحاديثجامع  )٢(



٢١١

 عش ما ،يا حممد:  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب إىل جاء جربئيل: عن سهل بن سعد قال

شرف  أن نك جتزى به، واعلمإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإت ف شئ مابأحبنك ميت، وإفشئت 

  .)١(ه عن الناسؤالرجل قيامه بالليل، وعزه استغنا

ذر احفظ وصية  باأيا : )رمحه اهللا (ذر أليب  عند موته)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبالفقيه، قال 

  .)٢( من ختم له بقيام الليل مث مات فله اجلنة،تنفعك

:  قال)عليهم السالم (بيه، عن جده علي بن احلسنيأسناده عن جعفر بن حممد، عن إاجلعفريات، ب

  يف مرضه)صلى اهللا عليه وآله وسلم (لت على رسول اهللادخ: ذر قال باأن إ :)عليه السالم (يبأحدثىن 

، فقال )عليه السالم (طالب يبأ، فدخل علي بن يصدر إىل قبض فيه فسندته، فكان متسانداًالذي 

 فقمت : فقال،حق بذلك منكأنه إليه، فإ فأتساند علياً  إيل ادن:)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

عقد بيدك، من أ يذر اجلس بني يد باأ يا :)صلى اهللا عليه وآله (ال فق،وجزعت من ذلك جزعاً شديداً

 ومن ختم له بصيام ،طعام مسكني دخل اجلنةإ ومن ختم له ب،اهللا دخل اجلنة إالّ لهإال  أن ختم له بشهادة

 ومن ختم له بعمرة ،يوم دخل اجلنة، ومن ختم له بقيام ليلة دخل اجلنة، ومن ختم له حبجة دخل اجلنة

  .، اخلرب)٣(جلنة، ومن ختم له جبهاد يف سبيل اهللا ولو قدر فواق ناقة دخل اجلنة ادخل

  افشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا: قال أنه )عليه السالم ( عن علي،الدعائم

                                                

.٢٧ حلصلوات املندوبة بقية اأبواب من ٣٩الباب  ٢٧٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٤ ح يف ثواب صالة الليل٦٥الباب  ٣٠٠ ص١ ج:الفقيه )٢(

.٢١٢ ص:اجلعفريات )٣(



٢١٢

  .)١(والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم 

 كان يوم إذا: قول ي)صلى اهللا عليه وآله (مسعت رسول اهللا: ت، قال)٢(مساء بنت عميسأعن 

 ليقم :هل اجلمع كلهمأ ه يسمع مناد من قبل رب العزة نداًءيالقيامة وعرضت اخلالئق يف املوقف، يناد

 ليقم الذين كانوا :ي املنادي جنوم عن املضاجع، فتقوم شرذمة قليلة، مث ينادالذين كانت تتجاىف

اجلنة، مث يأمر اهللا تعاىل  إىل ب بالفريقنيفتقوم شرذمة قليلة، فيذهوالضراء، يشكرون اهللا يف السراء 

  .حبساب اخلالئق

بياء، ألنصالة الليل مرضاة الرب، وحب املالئكة، وسنة ا: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن 

جابة للدعاء، إعداء، وبدان، وكراهية الشيطان، وسالح على األميان، وراحة األ اإلأصلونور املعرفة، و

ال، وبركة يف الرزق، وشفيع بني صاحبها وبني ملك املوت، وسراج يف قربه، وفراش من عموقبول األ

 كان يوم القيامة كانت إذايوم القيامة، ف إىل حتت جنبه، وجواب مع منكر ونكري، ومونس وزائر يف قربه

ه وبني النار،  فوقه، وتاجاً على رأسه، ولباساً على بدنه، ونوراً يسعى بني يديه، وستراً بينالصالة ظالً

 الصالة ألنة، ن ومفتاحاً للج، يف امليزان، وجوازاً على الصراط اهللا تعاىل، وثقالًيوحجة للمؤمن بني يد

عمال كلها الصالة فضل األأ وإن تكبري وحتميد وتسبيح، ومتجيد وتقديس وتعظيم، وقراءة ودعاء،

  .)٣(لوقتها

                                                

. يف ذكر صالة السنة والنافلة٢١١ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٣٦ ج بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٣الباب  ٤٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٢٦ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٣ الباب ٤٦٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(



٢١٣

 هل ماه كلميينأيا : مرمي بعد وفاا، فقالمه أ نادى )عليه السالم (عيسىن إ: )١(ويف حديث

صوم يوماً شديد احلر، يا بين أة الربد، ود هللا يف ليلة شدييصل أل،نعم: تلالدنيا، قا إىل يترجع أن تريدين

  .الطريق خموففإن 

قال : ، قال)عليهم السالم ( عن آبائه،بيهأوعن املفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن حممد، عن 

 من خدمك، تعيبأ أن الدنيا إىل حى أواهللا جل جاللهن إ :) وسلمصلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

ثبت اهللا النور يف قلبه، أ ختلى بسيده يف جوف الليل املظلم وناجاه، إذاالعبد  وإن  من رفضك،يخدمأو

يقول كفك، مث أعطك، وتوكل علي أ ، سلينيرب يارب، ناداه اجلليل جل جالله لبيك عبد  قال ياإذاف

 فقد ختلى يل يف جوف اليل املظلم والبطالون الهون، يعبد إىل  انظروا يا مالئكيت:جل جالله ملالئكته

  .)٢( اخلرب قد غفرت لهينأوالغافلون نيام، اشهدوا 

نه دأب إعليكم بقيام الليل، ف :)صلى اهللا عليه وآله (النيب يف دعواته، عن يوعن القطب الراوند

مث، ومطردة الداء عن  وتكفري السيئات، ومنهاة عن اإل،اهللا إىل قيام الليل قربةن  وإالصاحلني قبلكم،

  .)٣(اجلسد

  .)٤(قيام الليل مصحة للبدن: )عليه السالم ( املؤمننيأمريوقال 

                                                

.٣٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٣الباب  ٤٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٤ حالليلالصالة ل ض باب ف٦ الباب ١٣٧ ص٨٤ ج:البحار )٢(

.٣٨ حل صالة الليلص باب ف٦الباب  ١٥٥ ص٨٤ ج:كما يف البحار )٣(

.٣٨ حل الليلض باب ف٦لباب ا ١٥٥ ص٨٤ ج:كما يف البحار )٤(



٢١٤

 ،صالة الليل حتسن الوجه:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنوعن معاوية بن عمار الدهين

  .)١( وتذهب باهلم وجتلو البصر، الدينيالريح، وتدر الرزق، وتقضوحتسن اخللق، وتطيب 

ضل فأصالة الليل يف آخره ن إ :قال يف خربنه إ )عليه السالم (سالم، عن الباقروعن دعائم اإل

ربكم، حيسن اهللا  إىل كمربه، فأحسنوا هدايا إىل جابة، وهي هدية املؤمنقت اإلو منها قبل ذلك، وهو

  .)٢(صديق أو مؤمن إالّ  يواظب عليهانه الإجوائزكم، ف

رجال ن إ ):عليهم السالم (مساعيل، عن جعفر بن حممد، عن أبيهإ جابر بن ى رو،وعن الفقيه

شر  من صلى من الليل ع،بشرأ:  عن قيام الليل بالقراءة؟ فقال له)عليه السالم (طالب أيب سأل علي بن

 هذا من احلسنات عدد ما ي اكتبوا لعبد:تبارك وتعاىل ملالئكته قال اهللا ،ليلة هللا خملصاً ابتغاء ثواب اهللا

   .نبت يف الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوص ومرعىأ

عطاه كتابه بيمينهأات، وجابعطاه اهللا عشر دعوات مستأسع ليلة، ومن صلى ت.   

   . بيتههلأجر شهيد صابر صادق النية، وشفع يف أعطاه اهللا أن ليلة، ومن صلى مثُ

بع ليلة، خرج من قربه يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حىت مير على الصراط مع ومن صلى س

   .مننياآل

وابني، وغفر له ما تقدم من ذنبه،دس ليلة، كتب يف اآلومن صلى س  

                                                

.٨ ح ثواب من صلى صالة الليل٧٠ ص:عمالثواب األ )١(

. املواقيتأبواب من ٤٢ الباب ١٩٤ ص١ ج:كما يف مستدرك الوسائل )٢(



٢١٥

براهيم خليل الرمحن يف قبتهإمس ليلة، زاحم  ومن صلى خ.   

زين حىت مير على الصراط كالريح العاصف، ويدخل اجلنة الفائأول بع ليلة، كان يف ومن صلى ر

   .بغري حساب

بواب أ أي غبطه مبرتلته من اهللا عز وجل، وقيل له ادخل من إالّ لث ليلة، مل يبق ملكومن صلى ثُ

  .اجلنة الثمانية شئت

لف مرة مل يعدل جزائه، وكان له أرض ذهباً سبعني  األء مليعطأومن صلى نصف ليلة، فلو 

  .مساعيلإفضل من سبعني رقبة يعتقها من ولد أعند اهللا عز وجل بذلك 

د عشر ثقل من جبل أحأ حسنةدناها أومن صلى ثلثي ليلة، كان له من احلسنات قدر رمل عاجل 

  .مرات

دناه أ من الثواب ما يعطأومن صلى ليلة تامة، تالياً لكتاب اهللا عز وجل، راكعاً وساجداً وذاكراً 

مه، ويكتب له عدد ما خلق اهللا عز وجل من احلسنات، ومثلها درجات، أا ولدته خيرج من الذنوب كم

 ،ة من النارءمث واحلسد من قلبه، وجيار من عذاب القرب، ويعطى برا ويرتع اإل،ويثبت النور يف قربه

حىي ليلة ابتغاء أ يعبد إىل  انظروامالئكيت: ويبعث مع اآلمنني، ويقول الرب تبارك وتعاىل ملالئكته

فس، وتلذ ألن ايتشته ئة ألف مدينة، يف كل مدينة مجيع مااسكنوه الفردوس، وله فيها مأ، مرضايت

  .)١(عني، ومل خيطر على بال سوى ما اعددت له من الكرامة واملزيد والقربةاأل

تصلى فيها بالليل  اليت وتيالبن إ :قال أنه )عليه السالم (اهللا عبد يبأوعن فضيل بن يسار، عن 

  ء جنوم السماءيهل السماء كما تضء ألين، تضآة القربتالو

                                                

.١٥ ح يف ثواب صالة الليل٦٥الباب  ٣٠٠ ص١ ج:الفقيه )١(



٢١٦

  .)١(رضهل األ أل

 السنة كان يقول يف صالة الزوال يعين أنه )عليهما السالم (، عن جعفر بن حممد)٢(وعن الدعائم

بواب السماء، وقبل أ زاغت الشمس وهبت الريح، فتحت إذاوابني، صالة األهي  :قبل صالة الظهر

  . ئج العظامالدعاء وقضيت احلوا

 ومحد ،قام من آخر الليل، فتطهر وصلى ركعتنيفإن : )عليه السالم (ويف رواية ابن كردوس قال

 يعطيه أن ماإعطاه، أ إالّ  مل يسأل اهللا شيئاً)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبثىن عليه، وصلى على أاهللا و

  .)٣(يدخر ما هو خري له منه أن ماإيسأله بعينه، والذي 

التطوع والصوم،  يل نا شاب، فوصفأ و)عليه السالم (جعفر أيب دخلت على: ن زرارة قالوع

ن إ منا هو التطوع،إ ،س كالفريضة من تركها هلكيهذا لن إ : فقال يلي،فرأى ثقل ذلك يف وجه

عز وجل اهللا ن إ ناقصاً،ويوماً عماهلم يوماً تاماً أترفع  أن م كانوا يكرهونإتركته قضيته  أو شغلت عنه

بواب أن إ  حىت يزول النهار،ايصلو أن  وكانوا يكرهون)٤(﴾ صالِتِهم داِئمونَ الَّذين هم على﴿: يقول

  .)٥( زال النهارإذاالسماء تفتح 

                                                

.٨ ح يف ثواب صالة الليل٦٥الباب  ٢٩٩ ص١ ج:الفقيه )١(

. يف ذكر صالة السنة والنافلة٢٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(

.١ ح املوارد اليت يستحب فيها الوضوء٢الباب  ٢٣٢ ص٢ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٣(

.٢٣ اآلية: سورة املعارج )٤(

.٤ حعداد الفرائضأ أبواب من ١٨الباب  ٥٦ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٢١٧

 ما :؟ قلتء وضع التطوعي شي أليتدرأ: )عليه السالم (جعفرأبو  يل قال: بكر، قال أيب وعن

ال : ؟ قلت مل وضع التطوعيتدر أو بياء،ألنع لكم، ونافلة له تطوألن:  جعلت فداك، قاليدرأ

اهللا تعاىل يقول ن إ كان يف الفريضة نقصان، قضيت النافلة على الفريضة حىت تتم،ن إ هألن: قال ي،درأ

  )٢(.)١(﴾وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك ﴿:)صلى اهللا عليه وآله (لنبيه

خرة  آناء الليل ساجداً وقائماً حيذر اآل: قلت له:، قال)عليه السالم (فرجع أيب وعن زرارة عن

 يعين: ؟ قال)٤(طراف النهار لعلك ترضىأ و:قلت له: ، قال صالة الليليعين: ؟ قال)٣(ويرجو رمحة ربه

 ؟)٦(وأدبار السجود: ، قلتركعتان قبل الصبح: ؟ قال)٥(دبار النجومأ و:قلت له:  قالتطوع بالنهار

  .)٧(ركعتان بعد املغرب: قال

 عليك بصالة ييا عل: )عليه السالم ( يف وصيته لعلي)صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن الفقيه، قال 

محده اتصليها فكرب اهللا عز وجل سبعاً و أن ردتأ إذاالليل وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل، ف

   يف سبعاً، مث توجه مث صل ركعتني تقرأ

                                                

.٧٩ اآلية: سراءسورة اإل )١(

.١١ حعداد الفرائضأ أبواب من ١٧الباب  ٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٢(

.٩ اآلية: سورة الزمر )٣(

.١٣٠ اآلية: سورة طه )٤(

.٤٩ اآلية: سورة الطور )٥(

.٤٠ اآلية: سورة ق )٦(

.٧ حعداد الفرائضأ أبواب من ١٧الباب  ٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٧(



٢١٨

يها الكافرون، وتقرأ يف الست الركعات أحد، ويف الثانية احلمد وقل يا أ احلمد، وقل هو اهللا ىلواأل

  .)١(شئت قصرت وإن شئت طولتن إ ،حببتأمبا 

 ، يوماً يف حرب صفني)عليه السالم (كان علي: ، قال)٢(رشاد القلوب مرسالإ يف يوعن الديلم

  . ليلة اهلريرومل يترك صالة الليل قط، حىت: قالإىل أن 

حنف بن قيس يف ذكر صفات أل قالنه  إ)عليه السالم ( املؤمننيأمريوعن حممد بن احلنفية، عن 

صوات، وسكنت احلركات من الطري يف فلو رأيتهم يف ليلتهم وقد نامت العيون، وهدأت األ: هأصحاب

يأِْتيهم بأْسنا  نْأ   أَهلُ الْقُرىأفَأَِمن﴿:  وقد نههم هول يوم القيامة الوعيد، كما قال سبحانه،الوكور

 مسبحني، أخرى باكني تارة، و،صالم معولني إىل  فاستيقظوا هلا فزعني وقاموا)٣(﴾هم ناِئمونَاً وبيات

حنف يف ليلتهم قياماً على أ فلو رأيتهم يا ،يبكون يف حماريبهم ويرنون، يصطفون ليلة مظلمة ماء يبكون

 زفروا إذاجزاء القرآن لصلوام، قد اشتدت عوالة حنيبهم وزفريهم، وأة ظهورهم، يتلون  منحني،طرافهمأ

  .)٤(عناقهمأعولوا حسبت السالسل قد صفدت يف أ إذاحالقيمهم، و إىل خذت منهمأخلت النار قد 

كم هذا، فانفتل عن ميينه،  الفجر يف مسجد)عليه السالم (يصليت خلف عل: راكة قالأ أيب وعن

  كم بة، حىت طلعت الشمس على حائط مسجدعليه كآوكان 

                                                

.١ ح يف صالة الليل٧١الباب  ٣٠٧ ص١ ج:الفقيه )١(

.٨٦٥ حيف زهده وعبادته ٢١٧ ص٢ ج:رشاد القلوبإ )٢(

.٩٧ اآلية: عرافسورة األ )٣(

.٣١ ح صالة النوافلمن ٢الباب  ١٢٤ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٤(



٢١٩

أما واهللا لقد كان : قبل على القوم فقالأهذا قدر رمح، وليس هو على ما هو عليه اليوم، مث 

 وهم يبيتون هذا الليل، يراوحون بني جباههم وركبهم، )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا أصحاب

  .)١(عينهم شبه ركب املعزىأصبحوا أصبحوا غرباء صفراء بني أ إذاف

مقت الرجل ين ألإ: قال أنه )عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن الفقيه، روى احلسن الصيقل عن

 رسول اهللا أن زيد كأنه يرىأ فيقول )صلى اهللا عليه وآله وسلم (سألين عن عمل رسول اهللاييأتيين ف

ظ من الليل فال ستفيل قد قرأ القرآن مث يمقت الرجأل ينإ و،ءي قصر يف ش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٢( كان عند الصبح قام يبادره بصالتهإذا ىتيقوم ح

الرجل ليكذب الكذبة  إن( : قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنيوعن احلسني بن احلسن الكند

  .)٣( حرم صالة الليل ا حرم الرزقإذافيحرم ا صالة الليل ف

 قد حرمت ينإ:  املؤمننيأمري فقال يا )عليه السالم ( املؤمننيأمري  إىل جاء رجل:ويف حديث

  .)٤( رجل قد قيدتك ذنوبكأنت :)عليه السالم ( املؤمننيأمريالصالة بالليل؟ فقال 

   إالّ ليس من عبد:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،وعن حممد بن مسلم

                                                

.٢٧ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٣الباب  ٤٦٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٩ ح يف وقت صالة الليل٦٦الباب  ٣٠٣ ص١ ج:الفقيه )٢(

.٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٠الباب  ٢٧٨ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٠الباب  ٢٧٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٢٢٠

 يرى ال أوذنه، أ فجج الشيطان، فبال يف الّإ ذلك وقام كانفإن  ،مرتني أو ويوقظ يف كل ليلة مرة

  .)١(نال قام ومل يكن ذلك منه، قام وهو متخثر ثقيل كسإذا أنه حدكمأ

 إذا ف،لليل شيطاناً يقال له الزهاءن إ : قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،وعن حممد بن مسلم

 مل يأن :، فيقول لهأخرىاعتك، مث يستيقظ مرة ليست س: الصالة، قال له إىل راد القيامأاستيقظ العبد و

ذنه، مث انصاع ميصع بذنبه أ طلع الفجر بال يف إذازال كذلك يزيله وحيبسه حىت يطلع الفجر، فيلك، فما 

  .)٢(فخراً ويصيح

قال  أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (، عن رسول اهللا يف درر اللئايليحسائمجهور األ أيب وعن ابن

ث عقد، يضرب مكان كل  هو نام ثالإذاحدكم أالشيطان ليعقد على قافية رأس ن إ :هبصحايوماً أل

صلى فإن توضأ احنلت عقدة، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة، فإن عقدة عليك ليل طويل فارقد، 

  .)٣(نالصبح خبيث النفس كسأال إ فأصبح نشيطاً طيب النفس، و،احنلت عقدة

 رسول اهللان إ): عليهم السالم ( عن آبائه،بيهأ جعفر بن حممد، عن ، روينا عن)٤(وعن الدعائم

   كان يشدد)عليه السالم (علياً وإن مر بالوتر،أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٠الباب  ٢٧٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٠ الباب ٢٨٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٤الباب  ٤٦٨ ص١ ج:ئلمستدرك الوسا )٣(

. يف ذكر الوتر وركعيت الفجر٢٠٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(



٢٢١

  . فيه، وال يرخص يف تركه

خرة، تتركوا ركعتني بعد عشاء اآل ال:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،وعن هشام بن سامل

  .، اخلرب)١(لبة للرزقا جمإف

 عند )رمحه اهللا (ذر بوأقام :  قال)عليهما السالم (بيهأن ع ،، عن جعفر بن حممدوعن السكوين

راد سفراً اختذ فيه من الزاد ما أحدكم أ أن لو:  فقال،نا جندب بن السكن، فاكتنفه الناسأ: الكعبة، فقال

صم يوماً : أرشدنا، فقال: ليه رجل فقالإ فقام ما تريدون فيه ما يصلحكم،أيصلحه، فسفر يوم القيامة 

  .)٢( وصل ركعتني يف سواد الليل لوحشة القبور،مور وحج حجة لعظامي األ، احلر للنشورشديد

ن يقوم  أما نوى عبد: قال أنه )عليه السالم (جعفر أيب  عن،محزة الثمايل أبو  روى،وعن الفقيه

  .)٣(وكل به ملكني حيركانه تلك الساعة إالّ منه أية ساعة نوى فعلم اهللا تبارك وتعاىل

  

                                                

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٧الباب  ٤٦٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢الباب  ٥٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.١٠ ح يف وقت صالة الليل٦٦الباب  ٣٠٣ ص١ ج:الفقيه )٣(



٢٢٢

  فصل 

  يف استحباب ما ورد من الصالة بني املغربني

  

من صلى املغرب وبعدها : ، قال)عليه السالم ( عن الرضا،ناأصحاب عن بعض ،عن علي بن حممد

كانت حد، أ عشر ركعات، يقرأ يف كل ركعة باحلمد وقل هو اهللا ي ركعات ومل يتكلم حىت يصلأربع

  .)١(عدل عشر رقاب

 :)صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا:  قال)عليهما السالم (بيهأ عن ، عن جعفر،وعن السكوين

ما تورثان دار الكرامةإتنفلوا يف ساعة الغفلة ولو بركعتني خفيفتني، ف .يا رسول اهللا وما ساعة :قيل 

  .)٢(ما بني املغرب والعشاء: الغفلة؟ قال

 يا رسول :قيل. دار الكرامة :قولهإىل  )صلى اهللا عليه وآله ( عنه،)عليه السالم (دقوعن الصا

يها؟ أصل فمىت ، يا رسول اهللا:قيل. احلمد وحدها: )صلى اهللا عليه وآله (وما معىن خفيفتني؟ قال: اهللا

  .)٣(ما بني املغرب والعشاء: قال

من صلى بني العشائني ركعتني، قرأ : ، قال)معليه السال ( عبد اهللا أيب عن،وروى هشام بن سامل

  قوله  إىل ذهب مغاضباً، إذ وذا النون:  احلمد، وقولهوىليف األ

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٦الباب  ٢٤٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٥الباب  ٤٦١ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٥الباب  ٤١٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(



٢٢٣

آخر  إىل )٢(يعلمها وعنده مفاتح الغيب ال:  ويف الثانية احلمد وقوله)١( املؤمنني،يوكذلك ننج

 أن ، أنت إالّال يعلمها اليت  الغيبلك مبفاتحأسأين إاللهم :  فرغ من القراءة رفع يديه وقالإذا، فاآلية

  ويل نعميت والقادر على طلبيت أنتاللهم:  وتقول،تفعل يب كذا وكذان أ وتصلي على حممد وآل حممد

عطاه اهللا ما أل اهللا حاجته أعليه وعليهم السالم ملا قضيتها يل، وس لك حبق حممد وآلهأسأتعلم حاجيت، ف

  .)٣(لأس

لَّيِل ِإنَّ ناِشئَةَ ال﴿:  يف قول اهللا عز وجل)عليهم السالم (عن بعضهمسناده إوعن علي بن حممد، ب

طْئاً وو دأَش قيالًِهي مقال)٤(﴾أَقْو  :ركعة بفاحتة الكتاب وعشراً أول تان بعد املغرب، تقرأ يف عهي رك

 خلِْق   إن يف )٥( الرحمن الرحيمهو إالّ ِإهلُكُم ِإله واِحد ال ِإلهو﴿البقرة وآية السخرة ومن قوله أول من 

ماواِت وِضالسِقلُونَىل قوله ﴿ إ﴾الْأَرعٍم يحد، ويف الركعة أ ومخس عشرة مرة قل هو اهللا )٦(﴾لَآياٍت ِلقَو

  إىل)٧(﴾ما ِفي الْأَرِضِللَِّه ما ِفي السماواِت والثانية فاحتة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقرة من قوله ﴿

  حد، أختتم السورة، ومخس عشرة مرة قل هو اهللا أن 

                                                

.٨٨ و٨٧ اآلية: بياءألنرة اسو )١(

.٥٩ اآلية: عامألنسورة ا )٢(

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٠الباب  ٢٤٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(

  .٦ اآلية: سورة املزمل )٤(

.١٦٣ اآلية: سورة البقرة )٥(

.١٦٤ اآلية: سورة البقرة )٦(

.٢٨٤ اآلية: سورة البقرة )٧(



٢٢٤

  .)١(ة ألف حجةائومن واظب عليه كتب له بكل صالة ستم: شئت قال مث ادع بعد هذا مبا

اللهم :  فرغت من الصالة وسلمت، قلتإذاف: وعن احلسن بن حممد النهشل مبثل ذلك، وزاد

 هديتين، وهب إذ  بعدك ووليك، وال تزغ قليبت قليب على دينك ودين نبيبصار ثبمقلب القلوب واأل

، وانشر علي ييف عمر يل  من النار برمحتك، اللهم امددأجرين الوهاب، و أنتنكإمن لدنك رمحة يل 

 نك متحو ماإم الكتاب شقياً فاجعلين سعيداً، فأ عندك يف كنت وإن .نزل علي من بركاتكأرمحتك، و

ل اهللا اجلنة أسأ باهللا من النار، وعشر مرات ريستجأ: عشر مراتم الكتاب، وتقول أتشاء وتثبت وعندك 

  .)٢(ل اهللا احلور العنيأسأوعشر مرات 

 أربعمن صلى بعد املغرب : ، قال)عليه السالم ( عبد اهللاأيب إىل وعن احلسني بن سعيد، رفعه

ه وبني اهللا عز  انفتل من صالته وليس بين،ركعات، يقرأ يف كل ركعة مخس عشر مرة قل هو اهللا أحد

  .)٣(وقد غفر له إالّ وجل ذنب

، عن )عليهم السالم ( املؤمننيأمريوعن مصباح الشيخ، روى عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن 

 إذا احلمد، ووىلوصيكم بركعتني بني العشائني، يقرأ يف األأ: قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

نه من فعل ذلك إ وقل هو اهللا أحد مخس عشرة مرة، ف،ثانية احلمد مرةزلزلت ثالث عشرة مرة، ويف ال

  يف كل شهر، 

                                                

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٦ الباب ٢٤٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٢الباب  ٤٦٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٥الباب  ٤٦١ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(



٢٢٥

فعل ذلك يف كل مجعة مرة كتب من فإن فعل يف كل سنة كان من احملسنني، فإن  ،كان من املتقني

  .)١(اهللا تعاىل إالّ  يف اجلنة، ومل حيص ثوابهينفعل يف كل ليلة زامحفإن  ،املصلني

  

                                                

.٩٤ ص:مصباح املتهجد )١(



٢٢٦

  فصل

  خرة وركعتني بعد الغداة وبعد العصر ركعات بعد العشاء اآلأربعب يف استحبا

  

 ركعات خلف أربعمن صلى : ، قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب إىل عن ابن عباس يرفعه

خرتني يها الكافرون وقل هو اهللا أحد، ويف الركعتني األأتني قل يا ولخرة وقرأ يف الركعتني األالعشاء اآل

  .)١( ركعات من ليلة القدرأربعمل ترتيل السجدة، كن له كأيده امللك، وتبارك الذي ب

ئة آية ا الركعتني بعد العشاء يقرأ فيهما مبي يصل)عليه السالم (عبد اهللا أبو كان: )٢(ويف حديث

استيقظ فإن  ،يها الكافرونأ وركعتني وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو اهللا أحد وقل يا ،وال حيتسب ما

مل يستيقظ حىت يطلع الفجر صلى ركعتني فصارت شفعاً  وإن ،وترأليل صلى صالة الليل ومن ال

  .مها بعد العشاء وتراًواحتسب بالركعتني اللتني صال

   من صلى الربدين دخل اجلنة، يعين: )صلى اهللا عليه وآله (ويف رواية قال

                                                

.١ حة الصلوات املندوبة بقيأبواب من ١٦الباب  ٤٦١ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.١ ح بقية الصلواتأبواب من ٢١الباب  ٢٥٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٢٢٧

  .)١(بعد الغداة وبعد العصر

ية ركعتني نال سراً وع)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رسول اهللاصالتان مل يتركهما: )٢(أخرىويف 

  .بعد العصر وركعتني قبل الفجر

  

                                                

.١٣ ح بقية املواقيتأبواب من ٣٨الباب  ١٧٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

.١٠ حاملواقيتبقية  أبواب من ٣٨الباب  ١٧٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٢٢٨

  فصل

  ضرت بالفريضةأ إذاقبال وإ يكن لقلبه مل أو اغتم الرجل إذاالنافلة تترك 

 إذا كان )عليه السالم (أبا احلسنن إ :)عليه السالم (احلسن الرضا أيب ، عن)١(عن معمر بن خالد

  . ترك اخلمسنياغتم

  . يريد به متام اخلمسنيترك اخلمسني: )عليه السالم ( قوله)قدس سره(قال الشيخ 

 اهتم إذا كان )عليه السالم (ولأبا احلسن األن إ :)٢(ناأصحاب عن عدة من ،سباطأوعن علي بن 

  .ترك النافلة

ك، أمورطع اهللا يف مجل أو :اهلمدايناحلارث  إىل فيما كتب )عليه السالم (ويف ج البالغة، قال

ها، وخذ عفوها أرفق ا، وال تقهرطاعة اهللا فاضلة على ما سواها، وخادع نفسك يف العبادة وفإن 

  .)٣(نه ال بد من قضائها، وتعاهدها عند حملهاإما كان مكتوباً عليك من الفريضة، ف إالّ ونشاطها

دبرت أ إذا و،قبل فامحلها على النوافلأ اإذدباراً، فإ وقباالًإللقلوب ن إ :)عليه السالم (وقال

  .)٤(فاقتصروا ا على الفرائض

                                                

.٤ح عداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ١٦الباب  ٤٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

.٥ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ١٦الباب  ٤٩ ص٣ ج:الوسائل )٢(

.دلسألنا. ط . ٥٥٧ ص٤ ج:ج البالغة )٣(

.دلسألنا. ط . ٣١٢ ح٦٢٩ ص٤ ج:ج البالغة )٤(



٢٢٩

 مات فأقصره إذا و، فأدبه بالتطوع حيإذاالقلب حيىي وميوت، فن إ :)عليه السالم (وقال الصادق

  .)١(على الفرائض

  .)٢(ضرت النوافل بالفرائض فارفضوهاأ إذا: )عليه السالم (ويف ج البالغة، قال

  .)٣( بالفرائضت أضرإذاة بالنوافل قرب ال: )عليه السالم (وقال

                                                

.٤ ح وجوب الصالةأبواب من ١٥الباب  ١٧٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.دلسألنا.  ط٢٧٩ ح٦٢٣ ص٤ ج:ج البالغة )٢(

.دلسألنا.  ط ٣٩ ح٥٧٢ ص٤ ج:ج البالغة )٣(



٢٣٠

  فصل

  يستحب الدعاء والسواك عند القيام بالليل

  

احلمد هللا الذي :  قمت بالليل من منامك فقلإذا:  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،فعن زرارة

املالئكة والروحسبوح قدوس رب:  مسعت صوت الديوك فقلإذامحده وأعبده، ف ألي علي روحرد ، 

يل   فاغفري وظلمت نفساً وحدك ال شريك لك، عملت سوء أنت إالّلهإسبقت رمحتك غضبك، ال 

ال يوارى عنك نه إ اللهم:  قمت فانظر يف آفاق السماء، وقلإذا، ف أنت إالّال يغفر الذنوبنه إ ،وارمحين

 يدجل يها فوق بعض، وال حبر جلبراج، وال أرض ذات مهاد، وال ظلمات بعضأليل ساج، وال مساء ذات 

نت أ الصدور، غارت النجوم ونامت العيون ويعني وما ختف املدجل من خلقك، تعلم خائنة األيبني يد

 مث اقرأ ،له املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيإ ال تأخذك سنة وال نوم، سبحان رب العاملني و،احلي القيوم

ِإنك ال تخِلف قوله ﴿ إىل )١(﴾الْأَرِضِق السماواِت و خلْ ِإنَّ يف ﴿:اخلمس آيات من آل عمران

من التوابني بسم اهللا وباهللا، اللهم اجعلين:  يف املاء، فقلك وضعت يدإذا ف، مث استك وتوضأ،)٢(﴾الْميعاد 

بسم اهللا : صالتك فقل إىل  قمتإذا رب العاملني، فاحلمد هللا : فرغت فقلإذاواجعلين من املتطهرين، ف

  ىل إباهللا وو

                                                

  .١٦٤ اآلية: سورة البقرة )١(

.١٩٤ اآلية: سورة آل عمران )٢(



٢٣١

 من زوارك وعمار مساجدك، باهللا، اللهم اجعلين إالّ قوة اهللا ومن اهللا وما شاء اهللا وال حول وال

 ممن يناجيه، اللهم  الذي جعليناحلمد هللا باب معصيتك وكل معصية، غلق عينأباب توبتك، و يل وافتح

  .)١(ك، مث افتتح الصالة بالتكبريؤاقبل علي بوجهك جل ثنا

 :فق السماء، وقلأ قمت من فراشك فانظر يف إذا:  قال)عليه السالم (جعفر أيب فقيه، عنويف ال

براج، أال يوارى منك ليل ساج وال مساء ذات نه إ عبده وأمحده، اللهمأ، ي الذي رد علي روحاحلمد هللا

،  املدجل من خلقكي يدجل بني يديظلمات بعضها فوق بعض، وال حبر جل  والرض ذات مهاد،أوال 

 ال تأخذك سنة ،نت احلي القيومأ الصدور، غارت النجوم ونامت العيون ويعني وما ختفتعلم خائنة األ

يل   واحلمد هللا رب العاملني، اللهم اغفر،له املرسلني وخالق النبينيإ و،وال نوم، سبحان اهللا رب العاملني

ن يف خلق إ : آل عمران مث اقرأ مخس آيات من آخر، التواب الرحيم أنتنكإ ي،وارمحين وتب عل

السواك يف السحر قبل فإن  وعليك بالسواك، عادينك ال ختلف املإ :قوله إىل رضوات واألاالسم

  .)٢( مث توضأ،الوضوء من السنة

: اآليةالسماء، قرأ هذه  إىل  نظرإذا )عليه السالم (عبد اهللا أبو كان: ه قالأصلوعن زيد الزراد يف 

 وقرأ آية السخرة ،)٣(﴾لباب األويليات ألآل النهاِرماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل و خلِْق الس ِإنَّ يف﴿

  ِإنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماواِت﴿

                                                

.١ ححرام تكبرية اإلأبواب من ١٣الباب  ٧٣١ ص٤ ج:الوسائل )١(

.٤ ح يف القول عند صراخ الديك٦٧الباب  ٣٠٤ ص١ ج:الفقيه )٢(

.١٦٤ اآلية: سورة البقرة )٣(



٢٣٢

يف و ضِة  الْأَروى مث أيام ِستتثيث اسح هطْلُبي هارلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعال عاً و رالْقَمو سمش

ِرِهوراٍت ِبأَمخسم ومجلَأال  النو لْقالْخ األمرهالْعالَمني بر اللَّه كبارنك جعلت إاللهم :  مث يقول،)١(﴾ ت

 حرست به السماء من سراق السمع من مردة الشياطني، اللهم فاحرسينأيف السماء جنوماً ثاقبة، وشهباً 

 يف وديعتك اليت ال تضيع، ويف درعك  بركنك الذي ال يرام، واجعلينام، واكنفينتن بعينك اليت ال

  .)٢(مساؤك وال إله غريكأ جارك وجل ثناؤك وتقدست ز ع،احلصينة، ومنعك املنيع ويف جوارك

 قد خرج من مرتله، فوقف على عتبة باب داره، )عليه السالم ( عبد اهللارأيت أبا: وعن زيد قال

 ،مسعه، فسألتهأ مل يصبعه السبابة يديرها ويتكلم بكالم خفإلسماء رفع رأسه وحرك ا إىل فلما نظر

يا من جعل السماء سقفاً مرفوعاً، يا من رفع : السماء فقل إىل  نظرت أنتإذا ،نعم يا زيد :فقال

سماء  يا من يف ال،رضألا إىل اء، يا مرتل الربكات من السماءسمالسماء بغري عمد، يا من سد اهلواء بال

فق املبني، يا من زين السماء باملصابيح، على وباألمن هو باملنظر األ  يارض سلطانه،ملكه وعرشه، ويف األ

رض،  يف خلق السماوات واألي صل على حممد وعلى آل حممد، واجعل فكر،وجعلها رجوماً للشياطني

الباب الذي  يل سماء، وافتحنزل علي بركات من الأ و،واختالف الليل والنهار، وال جتعلين من الغافلني

   ، وقبيح عملي فاغفره، واجعله هباًءصالاليك وىت يكون ذلك إ حيليك يصعد منه صاحل عملإ

                                                

.٥٤ اآلية: رافعسورة األ )١(

.٦ ححرام تكبرية اإلأبواب من ١٠الباب  ٢٧٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٢٣٣

 وكفلني من رمحتك ،منثوراً متالشياً، وافتح يل باب الروح والفرج والرمحة، وانشر علي بركاتك

ن يف خلق إكرب ىن وعذابك األد واغلق عين الباب الذي يرتل منه نقمتك وسخطك وعذابك األ،فأتين

  .اآليةآخر  إىل رض واختالف الليل والنهارالسماوات واأل

رض، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما األ إىل  من شر ما يرتل من السماءاللهم عافين: مث تقول

  . خبريطارق يطرقين الّإرض وما خيرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار  يف األأذر

 ي وال تطرقين ودار،هل حزانيتأ ويهلي وولدأ وي، وتعم دار برمحة منك تعمينينطرقأاللهم 

 وعافيتك ،رمحتك سبقت غضبكفإن ، ي، ويشغلين عن رقادي بريقصينغ ببالء يهل حزانيتأهلي وأو

تعاىف من كل طارق سوء،  أن نا ضامن لكأك، وتقرأ حول نفسك وولدك آية الكرسي وءسبقت بال

  .)١(ءنواع البالأومن كل 

صلى اهللا  (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم (طالب يبأسناده عن علي بن إوعن اجلعفريات، ب

اهللا آمنت باهللا وكفرت باجلبت  إالّ لهإال  أن شهدأ: به من فراشه فقالنتا من: )عليه وآله وسلم

  .)٢(والطاغوت، غفر اهللا مجيع ذنوبه

                                                

.٤ ححرام تكبرية اإلأبواب من ١١الباب  ٢٧٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٢١٧ ص:اجلعفريات )٢(



٢٣٤

 من الليل، قام خري كان الثلث األإذاف، )عليه السالم (ضاحوال الرأالضحاك يف  أيب ويف رواية ابن

  .)١(صالة الليل إىل  فاستاك مث توضأ، مث قام،من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبري والتهليل واالستغفار

  

                                                

.)عليه السالم ( يف وصف عبادة الرضا١٧٩ ص٢ ج: الرضاأخبارعيون  )١(



٢٣٥

  فصل

  يستحب صالة ركعتني يف الليل، وركعتني قبل صالة الليل

  

 صالة الليل ركعتني خفيفتني، مامأ ي يصل)سالمعليه ال (ففي مصباح الشيخ، كان علي بن احلسني

:  ويرفع يديه بالتكبري، ويقول،يها الكافرونأ، ويف الثانية بقل يا وىلحد يف األأيقرأ فيهما بقل هو اهللا 

 امللك القاهر، الكبري  أنت الشامخ والسلطان الباذح واد الفاضل،العز  امللك احلق املبني، ذو أنتاللهم

 يحملسن امل املنعم املفضل، ذام، احلمد هللا أ وال تغفل وال تس، الفاخر، ينام العباد وال تنامالقادر، الغين

 ذل كل نعمة، مل خت وويل،احب كل حسنة وص، الفواضل العظام، والنعم اجلساميكرام، وذاجلالل واإل

 وردء ،بيت عدةهل الأختز يف موت، ومن هولنا  عند كل شدة ومل تفضح بسريرة ومل تسلم جبريرة ومل

حرمتنا، وال ن إ حدأيغنينا  مسينا الأ ، حسن البالء، كرمي الثناء، عظيم العفو عنا،عند كل عسري ويسري

يدينا، أقدمت   وما، وال تعذبنا لكثرة ذنوبنا،ردتنا، وال حترمنا فضلك لقلة شكرناأن إ حدأمينعنا منك 

ال ميوت، مث يقرأ  الذي يسبحان احل ، العزة واجلربوتي سبحان ذ، امللك وامللكوتيسبحان ذ

  .خلإ )١(ويركع، مث يقوم يف الركعة الثانية

  كاننه إ ،)عليه السالم ( املؤمننيأمري يف مصباحه، عن يوعن السيد ابن الباق

                                                

.١١٥ ص:مصباح املتهجد )١(



٢٣٦

ليك خبت قلوب املخبتني، وبك إاللهم :  العدد قبل صالة الليل ذا الدعاءيدعو بعد ركعيت 

مل العارفني أفئدة املقصرين، فيا أيك عكفت رهبة العاملني، وبك استجارت آنست عقول العاقلني، وعل

 من فضائح يوم الدين عند هتك الستور، جرينأورجاء العاملني، صل على حممد وآل حممد الطاهرين، و

 .رحم الرامحنيأ عند خوف املذنبني، ودهشة املفرطني، برمحتك يا  وآنسين،وحتصيل ما يف الصدور

نا مبكانك جاهل، أعصيتك و إذ ياك خمالفتك، وال عصيتكإ ردت مبعصييتأك ما فوعزتك وجالل

 ، وغرين على ذلك شقويتعانينأنفسى و يل ولعقوبتك متعرض، وال بنظرك مستخف، لكن سولت

، وحببل من ينقذن من عذابك من يستنآل، فمن اي وخالفتك جبهديسترك املرخى علي، فعصيتك جبهل

ني جوزوا وللمثقلني  قيل للمخفّإذاسوأتاه من الوقوف بني يديك غداً   وا، قطعت حبلك عينإذااعتصم 

توب أ، فكم ذا  كثرت معاصيلتا كلما كربت سينيحط، يا وأم مع املثلني أ ،جوزأحطوا، أمع املخفني 

توب أ وستغفر اهللا ريبأ: ة مرةائمث، مث يسجد ويقول ثال من ريبياستحي أن يلن آ عود، أماأفكم ذا 

  .)١(ليهإ

ما من عبد يقوم من : قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبوعن مصباح الشيخ، روى عن 

ومل  إالّ مساء آبائهمأمسائهم وأ بيه يسمأصحابني من ربع ركعتني، ويدعو يف سجوده أليالليل فيصل

  .)٢(عطاهأ إالّ ل اهللا تعاىل شيئاًأيس

  

                                                

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٥الباب  ٤٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.١١٥ ص:مصباح املتهجد )٢(



٢٣٧

  فصل

  ىف آداب صالة الليل

  

توجه أ ينإاللهم : صالة الليل، فقل إىل تقوم أن ردتأ إذا: )عليه السالم (ل الصادق قا،يف الفقيه

خرة ومن املقربني،  فاجعلين م وجيهاً يف الدنيا واآلي،قدمهم بني حوائجأ الرمحة وآله، وليك بنبيك نيبإ

 يل  م، واقضمين م وال حتر م، وارزقين م وال تضلين م، واهدين م وال تعذبيناللهم ارمحين

  .)١(ء عليميعلى كل شيء قدير وبكل شنك إخرة،  للدنيا واآليحوائج

بسم :  فقل ـ صالة الليلـ أيالصالة  إىل تقوم أن ردتأ إذاف :)عليه السالم (ويف فقه الرضا

توجه أين إاللهم : ، مث ارفع يديك فقل)صلى اهللا عليه وآله (اهللا وباهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا

 حوائجي كلها، يقدمهم بني يدأل طه ويس، وآ الراشدين املهديني من األئمة الرمحة، وبنيب ليك بنبيكإ

 رفعين م، واومن املقربني وال تعذبين م، وارزقين م وال تضلينخرة  م وجيهاً يف الدنيا واآلفاجعلين

ء عليم، يوبكل شء قدير ينك على كل شإ، خرةواآلم وال تضعين م، واقض حوائجي م يف الدنيا 

ركعة من صالة أول نه من السنة املوجبة يف ست صلوات، وهي إة، وتوجه بعد التكبري فمث افتتح بالصال

  الليل، واملفرد 

                                                

.١ حصالة الليل إىل  القول عند القيام٦٩الباب  ٣٠٦ ص١ ج:الفقيه )١(



٢٣٨

ركعة من ركعيت أول ركعة من ركعيت الزوال، وأول ركعة من نوافل املغرب، وأول من الوتر، و

  .)١( الفرائضركعة من ركعاتأول حرام، واإل

صلى اهللا عليه  (كان رسول اهللا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبمحزة، عن أيب وعن حممد ابن

 ورفع رأسه ، وسجوده مثل ركوعه، ويكون ركوعه مثل قيامه، يقرأ يف كل ركعة مخس عشرة آية)وآله

  .)٢(من الركوع والسجود سواء

 قام من الليل إذا )رضوان اهللا عليه( أيب كان: الق أنه ،)عليهما السالم (وعن جعفر بن حممد

  .)٣(قد نامنه إ طال حىت يقالأ  ركع وسجدإذاطال القيام، فأ

صلى اهللا عليه  ( وذكر صالة النيب)عليه السالم ( عبد اهللامسعت أبا: وعن معاوية بن وهب، قال

 إذاه، مث ينام ما شاء اهللا، فكان يؤتى بطهور، فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه حتت فراش:  قال)وآله

 خلِْق السماواِت والْأَرِض  ِإنَّ يف﴿: يات من آل عمرانصره يف السماء مث تال اآلباستيقظ جلس، مث قلب 

ِل وِتالِف اللَّياخهاِرواآلية )٤(﴾النركعات على قدر أربعاملسجد، فريكع  إىل  ويتطهر مث يقوم، مث يسنت 

 ويسجد حىت يقال مىت يرفع ،ه على قدر ركوعه، يركع حىت يقال مىت يرفع رأسهقراءة ركوعه، وسجود

يات من آل عمران، ويقلب بصره فراشه فينام ما شاء اهللا، مث يستيقظ فيجلس فيتلو اآل إىل رأسه، مث يعود

  يف 

                                                

.٥ س١٣ ص:فقه الرضا )١(

.٢٣٦ حوصفتهاالصالة  يف كيفية ٨الباب  ١٢٣ ص٢ ج:التهذيب )٢(

.٤ ح صالة النوافلأبواب من ١٥الباب  ١٦٦ ص٧ ج: الشيعةثأحاديجامع  )٣(

  .١٦٤ اآلية: سورة البقرة )٤(



٢٣٩

  إىل ركعات كما ركع قبل ذلك، مث يعودأربعاملسجد فيصلي  إىل السماء، مث يسنت ويتطهر ويقوم

يات من آل عمران، ويقلب بصره يف السماء، مث  فينام ما شاء اهللا مث يستيقظ فيجلس، فيتلو اآل،فراشه

  .)١(الصالة إىل املسجد، فيوتر ويصلي الركعتني، مث خيرج إىل يسنت مث يتطهر ويقوم

يقوم،  أن صف الليلنتا إذاحدكم أمنا على إ:  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،وعن زرارة

شاء ذهب  وإن شاء نام، وإن شاء جلس فدعا،ن إ  صالته مجلة واحدة ثالث عشرة ركعة، مثييصلف

  .)٢(حيث شاء

جيزيه يف  الذي  عن الرجل املستعجل ما،)عليه السالم (سألت أبا احلسن: محزة أيب وعن علي ابن

  .)٣(ود وتسبيحة يف الركوع وتسبيحة يف السج،ث تسبيحات يف القراءةثال: النافلة؟ قال

 استفتحت صالة الليل، وفرغت من إذا: ، قال)عليه السالم (جعفر أيب وعن كامل، عن

  .)٤( واملعوذتني، مث اقرأ فاحتة الكتاب وسورةآية الكرسياالستفتاح، فاقرأ 

 عن الرجل يقوم من آخر الليل، فريفع )عليه السالم ( عبد اهللاسأل أبانه إ وعن يعقوب بن سامل،

   أن  صلى يف الليلإذا للرجل يينبغ: ، فقالصوته بالقرآن

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٥٣الباب  ١٩٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

.٣٠١ ح يف كيفية الصالة وصفتها٨الباب  ١٣٧ ص٢ ج:التهذيب )٢(

.٢ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٣الباب  ٧٣٥ ص٤ ج:الوسائل )٣(

.٢ ححرام تكبرية اإلأبواب من ١١الباب  ٧٢٩ ص٤ ج:لوسائلا )٤(



٢٤٠

  .)١( يقوم القائم ويتحرك املتحركييسمع أهله لك

الوتر ثالث ركعات يفصل بينهن، :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن سليمان بن خالد، عن

  .)٢(حدأمجيعاً بقل هو اهللا فيهن ويقرأ 

  

                                                

.٢٤٠ ح يف كيفية الصالة وصفتها٨الباب  ١٢٤ ص٢ ج:التهذيب )١(

.٩ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ١٥الباب  ٤٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٢٤١

  فصل

  ما يستحب بعدها من الدعاء تعلقه ا ونذكرهناذكرنا يف الشرح صالة جعفر واملسائل امل

  

 صلى صالة )عليه السالم ( عبد اهللاباأرأيت : فعن مصباح الشيخ، روى املفضل بن عمر، قال

  :  ورفع يديه ودعا ذا الدعاء)عليه السالم (طالب أيب جعفر بن

س، رب رب حىت حىت ينقطع النفيا رباه رباه  رباه يا  حىت ينقطع النفس، يا،رب رب يا يا

رحيم حىت  رحيم يا  حىت انقطع النفس، ياي يا حيانقطع النفس، يا اهللا يا اهللا حىت انقطع النفس، يا ح

   .رحم الرمحني سبع مراتأ يا ،رمحن حىت انقطع النفس رمحن يا انقطع النفس، يا

ثين أملدحك، وجمدك وال غاية أ و،نطق بالثناء عليكأفتتح القول حبمدك، وأ ينإاللهم : مث قال

 زمن مل تكن ممدوحاً ي خلليقتك كنه معرفة جمدك، وأوأىنمد جمدك، أعليك ومن يبلغ غاية ثنائك و

 عليهم نترضك عن طاعتك، فكألفضلك، موصوفاً مبجدك، عواداً على املذنبني حبلمك، ختلف سكان 

يا  يل  قالكرامواجلالل واإل املنان، ذ أنت إالّلهإعطوفاً جبودك، جواداً بفضلك، عواداً بكرمك، يا ال 

 نإلدعاء، وسل حاجتك يقضها اهللا ا كانت لك حاجة مهمة فصل هذه الصالة، وادع ذا إذا: مفضل

  .)١( وبه الثقةشاء اهللا

  

                                                

.٢٧٥ ص:مصباح املتهجد )١(



٢٤٢

  فصل

 واستحباب متجيد اهللا والثناء عليه واالستغفار والصالة ،فيما يستحب من الصالة لكل حاجة

  لةأقبل املس )هصلى اهللا عليه وآل( النيبعلى 

  

يف : ، قال)عليه السالم ( عبد اهللاأيب إىل نا، رفعهأصحاببيه، عن بعض أبراهيم، عن إعن علي بن 

لف مرة، أحد أحديهما قل هو اهللا إ ركعتني، يقرأ يف ييصل: يريد احلاجة؟ قال أو ،األمرالرجل حيزنه 

  .)١( مرة، مث يسأل حاجتهخرىويف األ

 وىلمر فصل عند الزوال ركعتني، تقرأ يف األأ عسر عليك إذا: ) السالمعليه ( عبد اهللا أيبوعن

قوله وينصرك اهللا نصراً عزيزاً، ويف الثانية  إىل نا فتحنا لك فتحاً مبيناًإحد، وأبفاحتة الكتاب وقل هو اهللا 

  .)٢(مل نشرح لك صدركأحد وأبفاحتة الكتاب وقل هو اهللا 

حسن الوضوء، أمن توضأ ف:  يقول)عليه السالم (عبد اهللا مسعت أبا: وعن احلسن بن صاحل قال

 مت ركوعهما وسجودمها، مث جلس فأثىن على اهللا عز وجل وصلى على رسول اهللاأوصلى ركعتني ف

  ، مث سأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

                                                

.٦ حندوبة بقية الصلوات املأبواب من ٢٨الباب  ٢٥٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٢ ص:خالقمكارم األ )٢(



٢٤٣

  .)١( ومن طلب اخلري يف مظانه مل خيب، اهللا عز وجل حاجته، فقد طلب اخلري يف مظانه

 لقضاء احلوائج،  دعاًءجعلت فداك علمين: )عليه السالم (قلت للرضا: تل بن مقاتل، قالوعن مقا

نظف ثيابك وشم شيئاً من أاهللا عز وجل مهمة، فاغتسل والبس  إىل  كانت لك حاجةإذا: فقال

حد مخس أالطيب، مث ابرز حتت السماء، فصل ركعتني، تفتتح الصالة فتقرأ فاحتة الكتاب، وقل هو اهللا 

القراءة مخس عشرة مرة،  أن شرة مرة، مث تركع فتقرأ مخس عشرة مرة، على مثال صالة التسبيح، غريع

 ود من لدن عرشكبكل معن إ اللهم:  سلمت فاقرأها مخس عشرة مرة مث تسجد فتقول يف سجودكإذاف

 ،عة الساعةحاجة كذا وكذا، السا يل  اهللا احلق املبني، اقض أنتنكإرضك فهو باطل سواك، فأقرار إىل 

  .)٢(ردتأوتلح فيما 

 كانت لك حاجة فتوضأ وصل إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن احلارث بن املغرية، عن

  .)٣(محد اهللا، وأثن عليه، واذكر من آالئه، مث ادع جتب مبا حتبا مث ،ركعتني

 تسأله ربك فتوضأ ردت امراًأ إذا: ، قال)عليه السالم (جعفر أيب  عني،وعن شرحبيل الكند

  وأحسن الوضوء، مث صل ركعتني وعظم اهللا، 

                                                

.٥ ح باب صالة احلوائج٤٧٨ ص٣ ج:الكايف )١(

.٧ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨الباب  ٢٥٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨الباب  ٢٥٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٢٤٤

على نك أك ملك، و بأنسألكأ ينإاللهم :  وقل بعد التسليم)صلى اهللا عليه وآله (وصل على النيب

 ليك بنبيك حممد نيب الرمحةإتوجه أ وبأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إين ،شيء قدير مقتدركل 

يب، لينجح يل بك راهللا ربك و إىل توجه بكأ إين ،، يا حممد يا رسول اهللا)لمصلى اهللا عليه وآله وس(

  .)١(، مث سل حاجتك)صلى اهللا عليه وآله (جنح يل طلبيت مبحمدأطلبيت، اللهم بنبيك 

 أربع ييصل :)عليهما السالم ( صالة يف املهمات، عن احلسني بن علي:خالقويف مكارم األ

 سبع مرات، ويف )٢( احلمد مرة، وحسبنا اهللا ونعم الوكيلوىل، يقرأ يف األركانأركعات حتسن قنون و

 سبع مرات، ويف )٣( وولداًقل منك ماالًأنا أترن ن إ باهللا إالّ قوة الثانية احلمد مرة، وقوله ما شاء اهللا ال

يف الرابعة احلمد  سبع مرات، و)٤(ين كنت من الظاملنيإ سبحانك  أنت إالّلهإال : ة احلمد مرة، وقولهثالثال

  .)٦(ل حاجتكأ سبع مرات، مث تس)٥(اهللا بصري بالعبادن إ اهللا إىل يمرأفوض أمرة، و

  عام نزلت ألنسورة ان إ :، قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،بصري أيب وعن

                                                

.٧ ح باب صالة احلوائج٤٧٨ ص٣ ج:الكايف )١(

.١٧٣ اآلية: سورة آل عمران )٢(

.٣ اآلية: سورة الكهف )٣(

.٨٧ اآلية: بياءألنسورة ا )٤(

.٤٤ اآلية: سورة غافر )٥(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٣ ص:خالقمكارم األ )٦(



٢٤٥

 اسم اهللا فيها يف سبعني موضعاً، ولو يعلمفإن لف ملك فعظموها وجبلوها، أمجلة، وشيعها سبعون 

اهللا حاجة يريد  إىل من كانت له: )عليه السالم (، مث قالا من الفضل ما تركوهاءالناس ما يف قرا

كرمي   يا: فرغ من القراءةإذاعام، وليقل يف دبر صالته ألن ركعات بفاحتة الكتاب واأربعها، فليصل ءقضا

تغريه  من ال مسيع الدعاء، يا عظم من كل عظيم، يا أعظيم، يا عظيم يا عظيم يا كرمي، يا كرمي يا يا

نت أعلم ا مين، وأنك إ ف ومسكنيت وفاقيتي وفقري، صل على حممد وآله، وارحم ضعفيام واألالليايل

يوب بعد طول أمن رحم   عليه يوسف قرة عينه، يامن رحم الشيخ يعقوب حني رد ، ياعلم حباجيتأ

 مكنه منهم، يا مغيث ياأابرة قريش وطواغيتها ومن رحم حممداً ومن اليتم آواه ونصره على جب بالئه، يا

 إالّ ك فوالذي نفسى بيده لو دعوت ا مث سألت اهللا مجيع حوائج،مغيث، تقوله مراراً مغيث يا

  .)١(عطاهأ

، فقال )عليه السالم (سيدنا الصادق إىل جاء رجل: ، عن أبيه، قاليوعن حممد بن سليمان الديلم

 ا يقضأ ، أغتنم به غنيمةتعلمين دعاًء أن ريدأ، وسلطاناً غشمين، وليك ديناً ركبينإشكو أ ييا سيد: له

 منهما احلمد وىل جنك الليل فصل ركعتني، اقرأ يف الركعة األإذا: ظلم سلطاين، فقال  ايكفأديين، و

خامتة  إىل )٢( جبٍل  علىلَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ: ويف الركعة الثانية احلمد وآخر احلشروآية الكرسي، 

   وحبق من ،ذا القرآنالسورة، مث خذ املصحف، فدعه على رأسك، وقل 

                                                

.١١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨الباب  ٢٥٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

  .٢١ اآلية: سورة احلشر )٢(



٢٤٦

 بك يا اهللا، عشر مرات، ،عرف حبقك منكأحد أرسلته، وحبق كل مؤمن فيه، وحبقك عليهم فال أ

 يا مرات، يا حسن عشر مرات،  يا فاطمة عشر، عشر مراتييا حممد عشر مرات، يا عل: مث تقول

حسني عشر مرات، يا علي بن احلسني عشر مرات، يا حممد بن علي عشر مرات، يا جعفر بن حممد 

 بن موسى عشر مرات، يا حممد بن علي عشر يعشر مرات، يا موسى بن جعفر عشر مرات، يا عل

 مث تسأل اهللا تعاىل ،حلجة عشرامرات، يا علي بن حممد عشر مرات، يا حسن بن علي عشر مرات، يا 

  .)١( دينه وصلح له سلطانه وعظم يسارهيليه بعد مدة قد قضإفمضى الرجل وعاد : ، قالاجتكح

 حزنك أمر فصل إذا: )عليهم السالم (األئمة عن ي يف دعواته، رويراوندالوعن القطب 

نا انزلناه، مث خذ املصحف إ، ويف الثانية احلمد وآية الكرسي احلمد ووىلركعتني، تقرأ يف الركعة األ

خلقك، وحبق كل آية هي لك يف  إىل رسلتهأسألك حبق من أ إينهم لال: ارفعه فوق رأسك، وقلو

عرف حبقك منك، أحد أالقرآن، وحبق كل مؤمن ومؤمنة مدحتهما يف القرآن، وحبقك عليك وال 

 أمري عشراً، وحبق علي )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( يا اهللا عشراً، حبق حممد وآل حممدي يا سيد:وتقول

 يى، وحبق وليك ووصلك حبق نبيك املصطفأسأين إ اللهم : عشراً، مث تقول)صلوات اهللا عليه (املؤمنني

  رسولك 

                                                

.٦ حباب صالة احلاجة ٢الباب  ٣٤٦ ص٨٨ ج:البحار )١(



٢٤٧

 اهلدى،  نيبياملرتضى، وحبق الزهراء مرمي الكربى سيدة نساء العاملني، وحبق احلسن واحلسني سبط

ني، واخللف من آل ولعلم األ التقى، وحبق زين العابدين وقرة عني الناظرين، وحبق باقر ي ثديورضيع

 وحبق اخلري ، من املرضينيي من الصاحلني، وحبق الراضحل وحبق الصادق من الصديقني، وحبق الصا،يس

ركاته ليلة املقام بالسهر، وحبق بصغر و والسجاد األيمن اخلريين، وحبق الصابر من الصابرين، وحبق النق

 الّإلك حبقهم وحرمتهم عليك أين اسإاللهم  . لدينك نبيك واملظهريالنفس الزكية والروح الطيبة، مس

  .)١(، وتذكر ما شئتيقضيت م حوائج

مهمة اهللا حاجة  إىل من كانت له:  قال)عليه السالم (سناده عن الصادقإوعن حممد بن عياش، ب

  على ركعتني، مث يسجد ويثينيسطحه، ويصل إىل نظف ثيابه، ويصعدأها، فليغتسل وليلبس ءقضا ديير

 ينتما كالئاأ فاحفظاين، وياظنتما حافأ فاكفياين، ويما كافيا أنت يا جربئيل يا حممد:اهللا تعاىل، ويقول

كفاه إال حد أال يقول ذلك  أن حق على اهللا تعاىل: )عليه السالم (، مث قال الصادقة مرةائ م،فاكلئاين

  .)٢(اهللا تعاىل حاجته

 كانت لك حاجة، فاقرأ إذا: قال:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب، عنيبكر احلضرم أيب وعن

  :، قلت، وصل ركعتني وادع اهللا تعاىلأخرىاملثاين وسورة 

                                                

.٩ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٢الباب  ٤٦٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

. الفصل السادس والثالثون، هامش١٣٩٧ ص:مصباح الكفعمي )٢(



٢٤٨

  .)١( رب العاملنياحلمد هللافاحتة الكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم : ؟ فقالينوما املثا: حك اهللاأصل 

اهللا تعاىل حاجة  إىل  كانت لهمن: قالأنه ) عليه السالم(  عن الصادقيوعن مصباح الشيخ، رو

نزلناه أنا إى من ماء، ويقرأ فيها طهر ثيابه، وليأخذ قلة جديدة مألأفليقم جوف الليل، ويغتسل وليلبس 

 ركعتني، يقرأ فيهما احلمد يمرات، مث يرش حول مسجده وموضع سجوده، مث يصل يف ليلة القدر عشر

  .)٢(شاء اهللان إ تقضى أن ي، مث يسأل حاجته، فإنه حرنزلناه يف ليلة القدر يف الركعتني مجيعاً أناإو

من كانت له حاجة قد : قال أنه )عليه السالم (احلسن الرضا أيب  عنيوعن مصباح الشيخ، رو

اء واخلميس ربعيوم األفليصم : كيف يصنع؟ قال: ، فليرتهلا باهللا تعاىل جل امسه، قلتذرعاً ضاق ا

نظف ثيابه، ويتطيب بأطيب طيبه، مث يقدم أ يوم اجلمعة، ويلبس يواجلمعة، مث ليغسل رأسه باخلطم

 يآفاق السماء وال حيتجب، ويستقبل القبلة ويصل إىل  مسلم مبا تيسر من ماله، مث ليربزئصدقة على امر

 فاحتة الكتاب، وقل هو اهللا أحد مخس عشرة مرة، مث لريكع ويقرأها مخس ةولالركعتني، يقرأ يف األ

يرفع رأسه فيقرأها مخس عشرة مرة، مث يسجد فيقرأها مخس عشرة مرة، مث يرفع رأسه عشرة مرة، مث 

فيقرأها مخس عشرة مرة، مث يسجد ثانية فيقرأها مخس عشرة مرة، مث يرفع رأسه فيقرأها مخس عشرة 

  د ه جلس للتشإذامرة، مث ينهض فيقول مثل ذلك يف الثانية، ف

                                                

.١١ ح٢١ ص١ ج:تفسري العياشي )١(

.١١٩ ص:مصباح املتهجد )٢(



٢٤٩

ويقرأها بعد التسليم مخس عشرة مرة، مث خير ساجداً د ويسلم، هقرأها مخس عشرة مرة، مث يتش

فيقرأها مخس عشرة مرة، مث يضع خده رض مين على األفيقرأها مخس عشرة مرة، مث يضع خده األ

واحد،  يا جواد، يا ماجد، يا: ي مث خير ثانياً فيقول وهو ساجد يبك،فيقرأ مثل ذلكاأليسر على األرض 

كل  أن شهدأهكذا وال هكذا غريه،  من هو حد، ياأمل يكن له كفواً من مل يلد ومل يولد و يا صمد، يا

معز كل ذليل، ويا مذل كل  وجهك جل جاللك يا الّإرضك باطل أقرار  إىل معبود من لدن عرشك

ثاً، مث مين، وتقول ذلك ثال، فصل على حممد وآل حممد وفرج عين، مث تقلب خدك األعزيز، تعلم كربيت

فإذا فعل ذلك يقضي اهللا ): عليه السالم(، قال أبو احلسن  مثل ذلك ثالثاوتقوليسر تقلب خدك األ

  .)١( ويسميهم عن آخرهم)عليه وعليهم السالم (اهللا تعاىل مبحمد وآله إىل يف حاجتهحاجته وليتوجه 

 )عليه السالم (احلسن الثالث أيب ، عنيبارألن روى يعقوب بن يزيد الكاتب ا:وعن مصباح الشيخ

أول اء واخلميس واجلمعة، واغتسل يوم اجلمعة يف ربع كانت لك حاجة مهمة فصم يوم األاإذ: قال

ستر  مكن واجلس يف موضع ال يكون بينك وبني السماء سقف والأالنهار، وتصدق على مسكني مبا 

 ويف ،احلمد ويس وىل ركعات، تقرأ يف األأربع ي وجتلس حتت السماء وتصل،غريها أو من صحن دار

   وقعت إذا احلمد وحم دخان، ويف الثالثة احلمد والثانية

                                                

.٣٠٣ ص:مصباح املتهجد )١(



٢٥٠

حتسنها فاقرأ احلمد ونسبة الرب تعاىل  ملفإن امللك،  بيده الذي الواقعة، ويف الرابعة احلمد وتبارك

حق أاللهم لك احلمد محداً يكون : السماء وتقول إىل  فرغت بسطت راحتيكإذاحد، فأقل هو اهللا 

  . وذكر الدعاء)١(احلمد

 إذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،شياخهماأسهل، عن  وان بن حيىي، وحممد بنوعن صف

 إذااء واخلميس واجلمعة، فربعاأل:  متواليةأياماهللا عز وجل، فصم ثالثة  إىل حضرت لك حاجة مهمة

ل فيه دارك، وص يف على بيتأ إىل شاء اهللا فاغتسل والبس ثوباً جديداً، مث اصعد نإكان يوم اجلمعة 

 بوحدانيتك وصمدانيتك ساحتك ملعرفيتب حللت إيناللهم : السماء، مث قل إىل ركعتني، وارفع يديك

ليك، إ نه كلما تظاهرت نعمك علي اشتدت فاقيتأ غريك، وقد عملت يا رب نه ال قادر على حاجيتأو

ذي وضعته على لك بامسك الأم، واسع غري متكلف، فأسنت بكشفه عامل غري معلّأ هم كذا ووقد طرقين

 ،رض فسطحت وعلى األ،اجلبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتثرت

 على يتصلن  أآخرهم، إىل  وتسميهم)عليهم السالم (األئمةجعلته عند حممد و الذي واسألك باحلق

 وإن ك احلمد،فعلت فلفإن  مهمها،  عسريها وتكفيينيل تيسرن أ و، حاجيتيتقضن أ وهل بيته،أحممد و

 وتلصق خدك .متهم يف قضائك، وال خائف يف عدلك  يف حكمك، والرمل تفعل فلك احلمد، غري جائ

  دعاك يف بطن احلوت وهويونس ابن مىت عبدك ن إ  اللهم:رض، وتقولباأل

                                                

.٣٠٤ ص:مصباح املتهجد )١(



٢٥١

لرمبا : )عليه السالم (عبد اهللا أبو ، مث قالب يلدعوك فاستجأنا عبدك أ عبدك فاستجبت له، و

  .)١(دعو ذا الدعاء فارجع وقد قضيتأفحلاجة يل كانت ا

تصدق يف :  يطلبه الطالب من ربه، قالاألمر يف )عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،وعن زرارة

 كان إذا، ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب على كل مسكني صاع بصاع ،يومك على ستني مسكيناً

عليك يف تلك الثياب  إالّ أن يلبس من تعول من الثياب ىن مادأست ب وليالليل اغتسلت يف الثلث الباق

 قدستهوة للسجود، هللت اهللا وعظمته، خريجبهتك يف الركعة األ وضعت إذا ركعتني فيتصل زاراً، مثإ

 وضعت رأسك للسجدة إذا مث رفعت رأسك، مث ،قررت مبا تعرف منهاأوجمدته، وذكرت ذنوبك، ف

 وكلما سجدت فافض ، مث تدعو اهللا مبا شئت وتسأله، استخريكينإهم ل ال:ة مرةائالثانية استخرت اهللا م

لييك، وباطن أني بزار من خلفك زار حىت تكشفهما واجعل األرض، مث ترفع األاأل إىل بركبتيك

  .)٢(ساقيك

نظف أمر، لبس أ حزنه إذا كان )عليه السالم (علي بن احلسني أن يخالق، رووعن مكارم األ

 زلزلت، ويف الثانية إذا ووىل ركعات، يقرأ يف األأربعه فصلى حوضوء، وصعد على سطسبغ الأثيابه، و

حد، مث أ ويف الرابعة احلمد وقل هو اهللا ،يها الكافرونأاهللا، ويف الثالثة احلمد وقل يا   جاء نصرإذااحلمد و

بواب السماء أالق  دعيت ا على مغإذا اليت لك بأمسائكأسإين أاللهم : السماء، ويقول إىل يرفع يديه

  رضني  دعيت ا على مضائق األإذاللفتح انفتحت، و

                                                

.١٠ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨الباب  ٢٥٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٨ ح باب صالة احلوائج٤٧٨ ص٣ ج:الكايف )٢(



٢٥٢

لك أسأ و،بواب العسر للتيسري تيسرتأ دعيت ا على إذا اليت مسائكألك بأسأللفرج انفرجت، و

 بقضاء قلبينأشرت، صل على حممد وآل حممد، ونتا  دعيت ا على القبور للنشورإذا اليت مسائكأب

شاء اهللا  نإ واهللا ال يزول قدمه حىت تقضى حاجته إذاً: )عليه السالم ( احلسني، قال علي بنحاجيت

  .)١(تعاىل

اللهم :  ركعتني كيف شئت، مث تقوليتصل :، قال)عليه السالم ( عن الصادقأخرىوصالة : قال

  .)٢(بك إالّ ثقأياك، وال إ إالّ رجوأ حىت ال ،، واقطع رجاء من سواك عينك يف قليبءثبت رجاأ

 ،عطاهأ مرض دعا الطبيب وإذاحدكم أن إ :، قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،وروى مساعة

اهللا تعاىل،  إىل مر فزعأ فدحه إذاحدكم أ أن  ولو،عطاهأاب ووسلطان رشا الب إىل  كانت له حاجةإذاو

ليه، وصلى ثىن عأكثرت، مث دخل املسجد فصلى ركعتني، فحمد اهللا و أو تفتطهر وتصدق بصدقة، قلّ

 من رددتين أو ،ي من مرضعافيتينن إ اللهم: هل بيته، مث قالأ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبعلى 

 اليمني الواجبة، وما جعل اهللا تبارك ي وه،آتاه اهللا ذلك إالّ ،خاف من كذا وكذاأ مما عافيتين أو ،يسفر

  .)٣(وتعاىل عليه يف الشكر

اهللا وضقت ا  إىل  كانت لك حاجةإذا: ، قال)عليه السالم (وعن املفضل بن عمر، عن الصادق

   وسبح تسبيح ،ثاً سلمت كرب اهللا ثالإذاذرعاً، فصل ركعتني، ف

                                                

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٨ ص:خالقمكارم األ )١(

. نوادر من الصلوات الفصل الرابع يف٣٣٨ ص:خالقمكارم األ )٢(

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٩الباب  ٢٦١ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٢٥٣

مين ، مث ضع خدك األغيثيينأ فاطمة  يا مواليت:ة مرةائ مث اسجد وقل م،)عليهما السالم (فاطمة

فإن مرة وعشر مرات، واذكر حاجتك، ة ائىل السجود وقل ذلك م إرض وقل مثل ذلك، مث عدعلى األ

  .)١(اهللا يقضيها

اهللا  إىل  كانت هلاإذاو :حديث يف  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عني،وعن جابر بن يزيد اجلعف

 فعلت ذلك استجاب إذاا إالسماء، ف إىل ورفعت رأسهاجة، صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتني، حا

  .)٢(اهللا هلا ومل خييبها

حدكم احلاجة، فليثن أ طلب إذا: )عليه السالم (عبد اهللا أبو قال: ن القاسم، قالوعن عيص ب

 إذاحسن ما يقدر عليه، فأله من الكالم   طلب احلاجة من السلطان هيأإذاالرجل فإن على ربه وليمدحه، 

ا خري من عطى، ويأجود من أيا ": ثنوا عليه، تقولأاهللا العزيز اجلبار وامدحوه وطلبتم احلاجة فمجدوا 

حد، يا من مل أحد، يا صمد، يا من مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أرحم من استرحم، يا أسئل، يا 

 ءحب، يا من حيول بني املرأ ما يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد، ويقضييتخذ صاحبة وال ولداً، يا من 

 مساء اهللا عز وجلأكثر من أ و" يا بصريء، يا مسيع،يعلى، يا من ليس كمثله شمن هو باملنظر األ وقلبه، يا

كف به أاللهم أوسع علي من رزقك احلالل ما " :وصل على حممد وآل حممد، وقل، مساء اهللا كثريةأفإن 

رجال ن إ :، وقال" به رمحي، ويكون عوناً يل يف احلج والعمرةأصلمانيت، وأوجهي، وأؤدي به عن 

  اهللادخل املسجد، فصلى ركعتني، مث سأل 

                                                

.٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٢الباب  ٤٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.١ ح مقدماته وآدابهأبواب من ١٢٣الباب  ١٦١ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



٢٥٤

عجل العبد ربه، وجاء آخر فصلى : )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( وجل، فقال رسول اهللاعز

 سل )صلى اهللا عليه وآله (وآله، فقال رسول اهللا ثىن على اهللا عز وجل وصلى على النىبأركعتني مث 

  .)١(تعط

 قبل دخل رجل املسجد فابتدأ:  يقول)عليه السالم ( عبد اهللامسعت أبا: كهمس، قال أيب وعن

 عاجل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ، فقال رسول )صلى اهللا عليه وآله (النيبالثناء على اهللا، والصالة على 

، )صلى اهللا عليه وآله (العبد ربه، مث دخل آخر، فصلى واثىن على اهللا عز وجل، وصلى على رسول اهللا

الثناء ن إ :)عليه السالم (اب علييف كتن إ :تعط، مث قالسل  :)صلى اهللا عليه وآله (فقال رسول اهللا

يقول له  أن  الرجل يطلب احلاجة فيجبحدكم ليأيتأ وإن على اهللا والصالة على رسوله قبل املسألة،

  .)٢(يسأله حاجته أن خرياً قبل

 مرأجبه فيما يسأل من أ فلم حدث وتوضأ وصلى ركعتني، ودعاينأومن :  قال تعاىل:ويف حديث

  .)٣(، ولست برب جافدينه ودنياه فقد جفوته

  

                                                

.٢ ح الدعاءأبواب من ٣١الباب  ١١٢٦ ص٤ ج:الوسائل )١(

.٤ ح الدعاءأبواب من ٣١الباب  ١١٢٧ ص٤ ج:الوسائل )٢(

.٩٤ ص١ ج:رشاد القلوبإ عن ١٨ ح٣٠٨ ص٧٧ ج:كما يف البحار )٣(



٢٥٥

  

  فصل 

  صالة احلاجة يف مسجد الكوفة ومسجد السهلةمن فيما ورد 

  

 إىل حاجة، فليقصداهللا  إىل من كانت له: )عليه السالم (عبد اهللا أبو قال: عن الصباح احلذاء، قال

كتاب  يف املسجد ركعتني، يقرأ يف كل واحدة منهما فاحتة اليمسجد الكوفة، وليسبغ وضوءه، ويصل

اهللا والفتح،   جاء نصرإذايها الكافرون وأحد، وقل يا أ وقل هو اهللا ،وسبع سور معها، وهن املعوذتان

 فرغ من الركعتني وتشهد وسلم، وسأل اهللا إذانا انزلنا يف ليلة القدر، فإعلى، ووسبح اسم ربك األ

  .)١(شاء اهللان إ ا تقضى بعون اهللاإحاجته، ف

ما تغدو أ ،ناليا ف: هأصحابقال لبعض نه إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا أيبعنوعن الشهيد يف مزاره، 

 : ركعات، وقلأربعفصل فيه  :بلى، قال:  قالعظم عندكم يف الكوفةما متر يف املسجد األأيف احلاجة، 

دع لك شريكا، ألك ولداً، ومل  ختذأليك، مل إشياء حب األأطعتك يف أ قد ينإكنت عصيتك فن إ يهلإ

ود ح وال اجل،دتكشياء كثرية على غري وجه املكابرة لك، وال االستكبار عن عباأد عصيتك يف وق

فإن  الشيطان بعد احلجة والبيان، زلينأ، ويربوبيتك، وال اخلروج عن العبودية لك، ولكن اتبعت هواب

   وإن ، أنت غري ظامل فبذنويبتعذبين

                                                

.١٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٨الباب  ٢٦٠ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٥٦

  .)١(، فبجودك وكرمك يا كرمي وترمحينتعف عين

من صلى يف مسجد الكوفة :  قال)عليه السالم ( مصباح الزائر البن طاووس، عن الصادقويف

خالص والكافرون، والنصر والقدر، وسبح اسم ربك كل ركعة احلمد واملعوذتني، واإل ركعتني، يقرأ يف

 له،  مث سأل اهللا سبحانه أي حاجة شاء قضاها)عليهما السالم ( سلم سبح تسبيح الزهراءإذاعلى، فاأل

 سألت اهللا سبحانه وتعاىل بعد هذه الصالة سعة الرزق، فاتسع :، قال الراوي)٢(هءاب له دعاجواست

  .مته رجالً مقتراً عليه فوسع اهللا عليهوعلّ: رزقي وحسن حايل، قال

 مكروب قط،  ـمسجد السهلةـ أي تاه أما : )عليه السالم (ويف رواية عبد الرمحان، قال

  .)٣(فرج اهللا كربته إالّ  اهللا عز وجلءين، ودعاعشا فيه ما بني الىصلف

  

                                                

.٤ح  بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٢الباب  ٤٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٣ حوفة ومسجد السهلةك ما ورد من صالة احلاجة يف مسجد ال٢الباب  ٢٥٣ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(

.٣ ح باب مسجد السهلة٤٩٥ ص٣ ج:الكايف )٣(



٢٥٧

  فصل

  يف صالة احلاجة ليلة اجلمعة وغريها

  

اء ربع األ،أياماهللا تبارك وتعاىل فصم ثالثة  إىل  كانت لك حاجةإذا: )عليه السالم (فقه الرضا

نت على غسل، فصل أ، واهللا تبارك وتعاىل قبل الزوال إىل  كان يوم اجلمعة فابرزإذاواخلميس واجلمعة، ف

 ركعت قرأت قل هو إذاحد، فأركعتني، تقرأ يف كل ركعة منهما احلمد ومخس عشرة مرة قل هو اهللا 

 رفعت رأسك إذا سجدت قرأا عشراً، فإذا استويت من ركوعك قرأا عشراً، فإذااهللا عشر مرات، ف

الركعة الثانية بغري تكبري  إىل ضت سجدت الثانية قرأا عشراً، مث إذامن السجود قرأا عشراً، ف

رياً، وصليت على  فرغت منها محدت اهللا كثإذاوصليتها مثل ذلك على ما وصفت لك واقنت فيها، ف

 تقضل اهللا عليك بقضائها فصل ركعتني إذاخرة، فسألت ربك حاجتك للدنيا واآلحممد وآل حممد و

احلمد  :يها الكافرون وتقول يف ركوعكأ قل يا  ويف الثانية،حدأشكراً لذلك، تقرأ احلمد وقل هو اهللا 

  .)١( شكراًهللا

من كانت له  :خرج عن الناحية املقدسة: ، قالياحلسني بن حممد البزوفر عبد اهللا  أيبوعن

   مصاله، اهللا تعاىل، فليغتسل ليلة اجلمعة بعد نصف الليل، ويأيت إىل حاجة

                                                

.٣ س١٥ ص:فقه الرضا )١(



٢٥٨

ئة مرة، اياك نستعني يكررها مإياك نعبد وإ بلغ إذا احلمد، فوىل األ ركعتني، يقرأ يف الركعةيويصل

 مث يركع ويسجد ويسبح فيهما سبعة سبعة، ،مرة واحدةآخرها، ويقرأ سورة التوحيد  إىل ةائويتم يف امل

 إالّ  البتة كائناً ما كان، حاجتهياهللا تعاىل يقضفإن  الركعة الثانية على هيئته، ويدعو ذا الدعاء، يويصل

  : والدعاء،عة رحميطيكون يف قأن 

عصيتك فاحلجة لك، منك الروح ومنك الفرج، سبحان من  وإن طعتك فاحملمدة لك،أن إ اللهم

ليك إشياء حب األأطعتك يف أ قد ينإكنت قد عصيتك فن إ نعم وشكر، سبحان من قدر وغفر، اللهمأ

مناً مىن به عليك، وقد  دع لك شريكاً، مناً منك به علي الأ لك ولداً ومل أختذميان بك، مل وهو اإل

 على غري وجه املكابرة وال اخلروج عن عبوديتك، وال اجلحود لربوبيتك، ولكن أطعت يهل إعصيتك يا

  وترمحينيل تغفر وإن  فبذنوىب غري ظامل،تعذبينفإن  والبيان، ي الشيطان، فلك احلجة علزلينأ، ويهوا

ء منك خائف يء وكل شي من كل شيا آمناً:  حىت ينقطع النفس مث يقول،نك جواد كرمي، يا كرميإف

ن أ و على حممد وآل حممد،يتصل أن ء منك،يء، وخوف كل شيلك بأمنك من كل شأسأحذر، 

ء يحذر من شأحداً وال أخاف أنعمت به علي حىت ال أ وسائر ما ي وولديهلأ ويماناً لنفسأ تعطيين

 موسى منرود، يا كايفبراهيم إ  كايفء قدير، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، ياينك على كل شإبداً، أ

تكفيين شر ن أ وتصلي على حممد وآل حممد، أن سألكأ )صلى اهللا عليه وآله ( حممدفرعون، ويا كايف

  شاء اهللا تعاىل، مث نإ شره ىنه يكفإ شر من خياف شره، في، فيستكفنال بن فنالف



٢٥٩

مؤمنة صلى هذه الصالة،  والمن مؤمن نه ما إاهللا تعاىل، ف إىل تضرعيل حاجته وأيسجد ويس 

 ما كان، وذلك من جابة، وجياب يف وقته وليلته كائناًبواب السماء لإلأفتحت له  الّإودعا ذا الدعاء 

  .)١(فضل اهللا علينا وعلى الناس

 ، للحوائج ليلة اجلمعة آخر الليلأخرى صالة )٢(سبوعوعن السيد على بن طاووس يف مجال األ

: من الركوع، تقرأرأسك  رفعت إذا احلمد مرة، ويس مرة، مث تركع، فوىلاأل ركعات، تقرأ يف أربع

﴿يإذاونِعبادي ع أَلَكإىل )٣(﴾ س يرشدونوتقرأ يف الثانية احلمد مرتني، ة مرة، ائ، وتردد ذكرها م

 فرغت من إذاة مرة، مث تسجد فائ وتقنت وتركع وترفع رأسك، وتقرأ املتقدم ذكرها م،ويس مرة

 رفعت إذامن غري تسليم، فتقرأ احلمد ثالث مرات ويس مرة فالثالثة  إىل دتني تتشهد وتنهضالسج

  الرابعة وتقرأ يف الركعة،)٤(ئة مرةا﴾ مهو السميع الْعليمفَسيكْفيكَهم اللَّه ورأسك من الركوع، تقرأ ﴿

 إذا ف)٥( أَرحم الراِحمنيأنتِني الضر وني مسإ رب:  مرات، ويس مرة وتقرأ بعد الركوعأربعاحلمد 

 على حممد وآله ية مرة، وتضع خدك األمين على األرض، وتصلائسلمت سجدت، واستغفرت اهللا م

  ِإنما أَمره ﴿ئة مرة، وتضع خدك األيسر على األرض، وتقرأ ام

                                                

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٩ ص:خالقمكارم األ )١(

.١٢١ ص:سبوعمجال األ )٢(

.١٨٦ اآلية: سورة البقرة )٣(

.١٣٧ اآلية: سورة البقرة )٤(

.﴾... ربه نادى إذ أَيوبو﴿:  هكذا٨٣ اآلية: بياءألنسورة ا )٥(



٢٦٠

  .شاء اهللا تعاىل نإمبا شئت فيستجاب لك وتدعو  )١(﴾إذا أَراد شيئاً أن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

ياك نعبد إ إىل  ركعتني تقرأ فاحتة الكتاب:ضحىصالة احلاجة يف ليلة اجلمعة وليلة األ: )٢(وفيه

، مث ة مرة يف كل ركع مأيتقل هو اهللا أحدة مرة، وتتم احلمد مث تقرأ ائ، وتكرر ذلك مياك نستعنيإو

رب  يا:  مرةيتائ سبعني مرة، وتسجد وتقول مباهللا العلي العظيم  إالّال حول وال قوة: تسلم وتقول

  .شاء اهللا تعاىلن إ ل كل حاجةأ، وتسرب يا

اء واخلميس ربعمر اخلوف، تصوم األ صالة احلاجة ألي هلذه الليلة وهأخرىصالة : )٣(وفيه

 إذار مرة، فحد عشأخالص  يف كل ركعة احلمد مرة، واإلر ركعة، تقرأ عش اثينيواجلمعة، وتصل

 العظام بعد املوت وهي ياللهم يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا حمي:  ركعات، قلتأربعصليت 

  وتعجل،هل بيته الطاهرينأ على حممد عبدك ورسولك ويتصل أن عظم،سألك بامسك العظيم األأرميم، 

  .رحم الرامحنيأنا فيه برمحتك يا أالفرج مما يل 

عن رواية  الّإ مورمثال هذه األأابن طاووس ومن على شاكلته ال يقولون أن  بناء العلماء: أقول

  . عنهم ما ذكروهلولذا ننق

  

                                                

.٨٢ اآلية: سورة يس )١(

.١٢٤ ص:سبوعمجال األ )٢(

.١٢٧ ص:سبوعمجال األ )٣(



٢٦١

  فصل

  فيما ورد من الصالة والدعاء لشفاء املريض

  

مرضت يف شهر :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبختأم سلمة أمه أرقط، ومساعيل بن األإعن 

 يمأ ميت، فجزعت ينأ للجنازة وهم يرون معت بنو هاشم ليالًرمضان مرضاً شديداً حىت ثقلت واجت

السماء، وصلي  إىل يفوق البيت، فابرز إىل ياصعد : خايل)عليه السالم (عبد اهللا أبو  فقال هلا،علي

، )١( استوهبكه مبتدئاً فأعرنيهينإومل يك شيئاً، اللهم و يل نك وهبتهإاللهم : مت فقويلل سإذاركعتني، ف

  .وا ا وتسحرت معهمرسحور هلم هريسة فتسحب وقعدت، ودعوافأفقت ت  ففعل:قال

ا تركت أ فدخلت عليه امرأة، وذكرت )عليه السالم ( عبد اهللا أيبكنت عند: وعن مجيل قال

 يبيتك، فاغتسل إىل  فاذهىبيلعله مل ميت، فقوم :، فقال هلاابنها، وقد قالت بامللحفة على وجهه ميتاً

 بذلك ي، مث حركيه وال ختربومل يك شيئاً، جدد هبته يل يل يا من وهبه:  وقويليع ركعتني واديوصل

  .)٢( هو قد بكىإذا ففعلت فحركته، ف:، قالتحداًأ

  أتاه رجل ف )عليه السالم ( عبد اهللاحضرت أبا: علي اخلزاز، قال أيب وعن

                                                

.٦ ح باب صالة احلوائج٣٧٨ ص٣ ج:الكايف )١(

.١١ حج باب صالة احلوائ٤٧٩ ص٣ ج:الكايف )٢(



٢٦٢

يصوم يوم : لك، وقل لهاستر ذ :ذكرها، فقال لهأ أن  به بلية استحيييخا جعلت فداك :فقال له

ما غسيلني حيث ال إما جديدين وإ زلت الشمس، ويلبس ثوبني، إذااء واخلميس واجلمعة، وخيرج ربعاأل

 ويقرأ يف صالته فاحتة الكتاب ،رض وجبينه ويكشف عن ركبتيه ويتمطى براحتيه األي فيصل،حدأيراه 

 سجد إذا ف،حدأة مرة قل هو اهللا  ركع قرأ مخس عشرإذاعشر مرات، وقل هو اهللا أحد عشر مرات، ف

 إذا ركعات على مثل هذا، فأربع ييسجد قرأها عشرين مرة، يصل أن  رفع رأسه قبلإذاقرأها عشراً، ف

خرين، يا ذا القوة املتني، يا رازق ني، يا آخر اآلولاألأول يا معروفاً باملعروف، يا : فرغ من التشهد قال

نك إملك، فاصرف شر ما ابتليت به، أ منك بثلث ما يريت نفس اشتينإرحم الرامحني، أاملساكني، يا 

  .)١(على كل شىء قدير

، فليس ينبجارية تعجيل ن إ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قال احلليب: وعن سعيد بن يسار، قال

 أبو ال يبقى، فقال أن ختوف عليهأ ويفزع بالليل، وي منها غالم وهو يبكمنها ولد، ويل يل يكاد يبقى

 قم من آخر الليل، فتوضأ وأسبغ الوضوء وصل ركعتني، ، من الدعاء أنتفأين: )عليه السالم (اهللا عبد

د ذلك عليه مراراً تسأله حىت متدحه، ورد أن ياكإ قضيت صالتك فامحد اهللا، وإذاوأحسن صالتك، ف

  .واخلرب مذكور يف فالح السائل. )٢(يأمره باملدحة

  

                                                

.٤ ح باب صالة احلوائج٤٧٧ ص٣ ج:الكايف )١(

.٣٥ ص:فالح السائل )٢(



٢٦٣

  فصل

  دعاء لقضاء الدين وطلب الرزق وعند اخلروج للحاجةما ورد من الصالة وال

  

  :  قال)عليه السالم (جعفر أيب داود، عن أيب محد بنأعن 

عيال وعلي دين، وقد   ذوينإيا رسول اهللا : ، فقال)صلى اهللا عليه وآله (يبالن إىل جاء رجل

 يا: ؟ فقالني به على عيايلستعأ به ديين، ويقضأ اهللا ما  دعوت به رزقينإذا  دعاًء، فعلميناشتدت حايل

يا ماجد يا واحد : ك، مث صل ركعتني، تتم الركوع والسجود فيهما، مث قلء توض واسبغ وضو،عبد اهللا

اهللا ربك ورب  إىل توجه بكأ ينإرسول اهللا   الرمحة، يا حممد ياليك مبحمد نبيك نيبإ أتوجه ،ياكرمي

نفحة من نفحاتك وفتحاً يسرياً، ورزقاً واسعاً، سألك أ على حممد وعلى أهل بيته، ويتصل أن كل شيء

  .)١(ستعني به على عيايلأ، و به ديينيقضأ، وي به شعثملّأ

 الفاحتة مرة والفلق عشر وىل ركعات، يقرأ يف األأربعصالة الغنية : )٢(خالقوعن مكارم األ

   يها الكافرون عشر مراتأمرات، ويف الثانية الفاحتة مرة وقل يا 

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٣الباب  ٢٥٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٥ ص:خالقمكارم األ )٢(



٢٦٤

 سلم يف الركعتني يقول عشر إذاخل عشر مرات، فإ )١( عشر مرات، وآمن الرسولسيآية الكرو

الذي رفع السماوات بد، سبحان اهللا الواحد األحد، سبحان اهللا الفرد الصمد بد األأسبحان اهللا : مرات

 الفاحتة هلكم ثالث مرات، ويف الرابعةأصاحبة وال ولد، ويف الثالثة الفاحتة مرة و بغري عمد، املتفرد بال

 ينإاللهم :  فرغ سجد، ويقول يف سجوده سبع مراتإذا زلزلت ثالث مرات، فإذانزلناه و أناإمرة و

 فلله :تيسري العسري عليك يسري، مث يرفع رأسه، ويقول عشر مراتفإن سألك التيسري يف كل عسري، أ

رض ء يف السماوات واألرب العاملني وله الكربيا، أي  متام السورة)٢(رضاحلمد رب السماوات ورب األ

  .)٣(وهو العزيز احلكيم

 الفاقة واحلرفة يف التجارة )عليه السالم ( عبد اهللاأيب إىل شكا رجل:  قالوعن حممد بن علي احلليب

 أن )عليه السالم (عبد اهللا أبو ضاقت عليه املعيشة، فأمره إالّ بعد يسار قد كان فيه ما يتوجه يف حاجة

ين إاللهم : ئة مرةا بني القرب واملنرب، فيصلي ركعتني، ويقول م)لى اهللا عليه وآلهص ( مقام رسول اهللايأيت

عمها أ من التجارة أوسعها رزقاً ويل رتيس أن حاط به علمك،أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أ

  اهللا عزرزقين إالّ ، قال الرجل ففعلت ما أمرين به فما توجهت بعد ذلك يف وجه وخريها عاقبةفضالً

  .وجل

                                                

.٢٨٥ اآلية: سورة البقرة )١(

.٣٦ اآلية: سورة اجلاثية )٢(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٢الباب  ٢٥٠ ص٥ ج:سائلالو )٣(



٢٦٥

ء تفرق وضقت ي شيكان يف يدنه إ :)عليه السالم ( عبد اهللايبقلت أل: وعن ابن الطيار، قال

 إىل  رجعتإذا: نعم وقد تركته، فقال: ؟ قلتلك حانوت يف السوقأ: ضيقاً شديداً، فقال يل

ت، مث  ركعاأربع أو سوقك فصل ركعتني إىل خترج أن ردتأ إذاالكوفة فاقعد يف حانوتك واكنسه، و

 إالّ برأ من احلول والقوةأ ، وال قوة، ولكن حبولك وقوتكتوجهت بال حول مين: قل يف دبر صالتك

افض يف عافيتك خنا أ من فضلك الواسع رزقاً كثرياً طيباً، واللهم فارزقين .ومنك قويت بك، فأنت حويل

  .حد غريكأنه ال ميلكها إف

 ي، وما عند بأجرة دكاين اجلايبيأخذين أن  حىت خفتدكاين إىل خرجأففعلت ذلك وكنت : قال

له، ك البيت ي بكر نصف بيتك، فأكريته نصف بييتتكريين: فجاء جالب مبتاع، فقال يل: ء، قاليش

 عدال من متاعك هذا، خري تبعيين إىل هل لك:  به شيئاً مل يبعه، فقلت لهعطاينأ فهوعرض متاع: قال

فخذ :  لك اهللا علي بذلك، قال:قلت: بذلك؟ قال يل كيفو: دفع اليك مثنه؟ قالأيعه وآخذ فضله وبأ

خذت أليه الثمن، وإ، ودفعت يعدال منها، فأخذته ورقمته، وجاء برد شديد، فبعت املتاع من يوم

رد عليه رأس املال حىت ركبت الدواب واشتريت أالفضل، فما زلت آخذ عدال فأبيعه، وآخذ فضله و

  .)١(الرقيق وبنيت الدور

  : )عليه السالم (عبد اهللا أبو قال: بيه، قالأليد بن صبيح، عن وعن ابن الو

                                                

.٣ ح باب الصالة يف طلب الرزق٤٧٤ ص٣ ج:الكايف )١(



٢٦٦

ين حانوتك من املسجدأعلى بابه، فقال:؟ فقلت  :حانوتك فابدأ باملسجد، تأيت أن ردتأ إذا 

قوة، بل حبولك   وال غدوت حبول اهللا وقوته، وغدوت بال حول مين:اً، مث قلأربع أو فصل فيه ركعتني

نا خافض يف أ ذلك، ويل  فيسرلتمس من فضلك، كما أمرتينأ عبدك، ينإ رب، اللهم وقوتك يا

  .)١(عافيتك

هل الكوفة أ على بعض التجار من ي ميل)عليه السالم (مسعت جعفراً: وعن مسعدة بن صدقة قال

توجهت حبول اهللا :  فرغت من التشهد، قلتإذاصل ركعتني مىت شئت، ف: يف طلب الرزق، فقال له

 ،ما قويتين إالّ ليك من احلول والقوةإبرأ أقوة، ولكن حبولك أسألك وقوتك   والل مين بال حو،وقوته

 طيباً  رزقاً واسعاً حالالًترزقين أن سألكأ و،لك بركة هذا اليوم، وأسألك بركة أهلهأسأ اللهم إين

  .)٢(، تقول ذلك ثالث مراتنا خافض يف عافيةأمباركاً، تسوقه ايل يف عافية حبولك وقوتك، و

خرة، التتركوا ركعتني بعد العشاء اآل:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن هشام بن سامل، عن

يها الكافرون، ويف الثانية احلمد وثالث أ وقل يا آية الكرسي احلمد ووىلا جملبة للرزق، تقرأ يف األإف

تراه العيون، وال  يا من السألك أ ينإ اللهم : سلمت فارفع يديك وقلإذاحد، فأعشرة مرة قل هو اهللا 

، يا من مورزمنة، وال حتيله األتبليه األ  وال يصفه الواصفون، يا من ال تغريه الدهور، وال،ختالطه الظنون

تضره الذنوب، وال تنقصه املغفرة، صل على حممد وآله،  من ال ال يذوق املوت، وال خياف الفوت، يا

  ما ال ينقصك، واغفر يل يل وهب

                                                

.٤ حبقية الصلوات املندوبةأبواب  من ٢٢الباب  ٢٥١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب يف ١٧الباب  ٤٦٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٢٦٧

من صالها بىن اهللا له بيتاً يف : ، وقالل حاجتكأ كذا وكذا، وتس، وافعل يبما ال يضرك

  .)١(اجلنة

 رأيت يف معاشك ضيقاً، إذا: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبخالق، عن ويف مكارم األ

تح الصالة، تفت:  ركعتانياثاً، فأنزل حاجتك باهللا عز وجل، وال تدع صالة االستغفار، وهيمرك التأويف 

مث س عشرة مرة، مخستغفر اهللا أ: نزلناه مرة واحدة يف كل ركعة، مث تقول بعد القراءةأنا إوتقرأ احلمد و

  .)٢(، يصلح اهللا لك شأنك كله)عليه السالم (تركع، فتقوهلا عشراً على هيئة صالة جعفر

:  رواه شقيق، قال)معليه السال (ا الصادقنالوعن السيد علي بن طاووس يف كتاب اتىن، عن مو

خملوق، فليبدأ  إىل من عرضت له حاجة:  قال)عليه السالم (الصادق أن ضاق عليه، فذكر أنه ما معناه

 النوم، فرغ عليأُفدخلت املسجد وصليت ركعتني، فلما قعدت للتشهد : ، قالفيها باهللا عز وجل

قمت يف املسجد أ مث تنساه، فاستيقظت واد على اهللاب تدل الع،يا شقيق: قيل للشقيق أنه فرأيت يف منامي

  .)٣(غناهأصدقائه ما كفاه وأخرة، وحضر يف داره فوجد قد جاء من بعض حىت صليت العشاء اآل

   عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب صالة الرزق عن :)٤(خالقوعن مكارم األ

                                                

.ل الثامن والعشرونالفص ٢٥٨ ص:ئلفالح السا )١(

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٢٨ ص:خالقمكارم األ )٢(

.١١ ص:اتىن )٣(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٣ ص:خالقمكارم األ )٤(



٢٦٨

عطيناك الكوثر ثالث أنا إ احلمد مرة ووىل يقرأ يف األ، ركعتنيييصل :)عليه السالم (جربئيل

  .خالص ثالث مرات، ويف الثانية احلمد مرة واملعوذتني كل واحدة ثالث مراتمرات واإل

نا، أصحاب فدخل بعض )عليه السالم ( عبد اهللا أيبكنت عند: العزيز، قال وروى مبشر بن عبد

اء فصمه، واتله ربعيوم األاستقبل : )عليه السالم (عبد اهللا أبو  فقري، فقال لهينإجعلت فداك : فقال

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( كان يف ضحى يوم اجلمعة، فزر رسول اهللاإذا، فأيامباخلميس واجلمعة ثالثة 

 على حد، مث صل مكانك ركعتني، مث اجثُأيراك  رض حيث اليف فالة من األ أو على سطحكأمن 

 اللهم" :ضعاً يدك اليمىن فوق اليسرى، وقل وا،القبلة إىل نت متوجهأرض واأل إىل فض ماأركبتيك، و

 غريك، اجعل يل ثقة  ال،ثقة له ثقة من ال فيك، يا الّإمال منك، وخابت اآل إالّ ، انقطع الرجاءأنت أنت

رض  مث اسجد على األ،"حتسبأ من حيث احتسب ومن حيث ال  فرجاً وخمرجاً، وارزقينيمرأمن يل 

  .)١(برزق جديد إالّ ، فلن يطلع عليك ار يوم السبت"رزقاً من فضلك يل يا مغيث اجعل" :وقل

حيل أ وداود بن يق بن عمار وداود بن كثري الرقاسحإنا وأكنت : وعن املفضل بن عمر قال

دخل رجل يقال  إذ ،)عليه السالم ( عبد اهللا أيبعني، عندأوسيف التمار واملعلى بن خنيس ومحران بن 

ليه، فقال إ ساجد، فلما رفع رأسه نظر )عليه السالم (تكلم والصادق وحنن نيمساعيل بن قيس املوصلإله 

  :له

                                                

.٢٩٢ ص:مصباح املتهجد )١(



٢٦٩

ما هذا الغم والنفسي، وضاق صدري جعلت فداك قد وحقك بلغ جمهودييا موال: ؟ فقال ،

  كانإذا: يها جعلت فداك؟ قالأصلوكيف :  قال. عن صالة احلوائج أنتينأ: )عليه السالم (قال

 تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ، ركعاتأربعت مصالك وصل اغتسل وائيوم اخلميس بعد الضحى، ف

ديك ارفع ياللهم صل على حممد وآل حممد، مث : ة مرةائ سلمت فقل مإذا ف،وسورة القدر عشر مرات

 مث ،يا رب يارب حىت ينقطع النفس: حترك سبحتك تقول، وقل يا اهللا يا اهللا عشر مرات، حنو السماء

   :لقاء وجهك وتقول يا اهللا يا اهللا عشر مرات، وقلتبسط كفيك وترفعهما ت

يعز عليه ما  ئل، يا من الكرم من سأجود من مسح، وأ، ويا ي، ويا خري من دعييا أفضل من رج"

مسائك ألك بأسأسألك مبوجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، وأجاب، أمن حيث ما دعي  يفعله، يا

العظيم   وأسألك بامسك، الكرمي، وبفضلك العظيمسألك بوجهكألك عظيم، و  وبكل اسم هو،العظام

 على حممد يتصل أن ، أنت إالّلهإك اهللا ال  بأنلكأسأ العظام وهي رميم، ويالعظيم، ديان الدين، حمي

مرى، فال تعسر علي، وتسهل يل مطلب رزقي من أ وتيسر يل من ،حاجيت يل يتقضن أ ووآل حممد،

كرم أرحم الرامحني، وأاً على ما ال يقدر عليه غريك، يا فضلك الواسع يا قاضي احلاجات، يا قدير

  ".كرمنياأل

عليه  ( عبد اهللا أيب، فلما كان بعد احلول وكنا يف دارافعلها مرات: )عليه السالم (قال الصادق

ة دينار، وجبت ائهذه مخسم: ، فقال جعلت فداكدخل علينا داود، فأخرج من كمه كيساًإذ  )السالم

ري من اخلمبا علمتين بربكتك، وعلي.  

   حىت كان يل على رجل مال وقد حبسه علي وحلف عليه :وزاد الطوسي



٢٧٠

يل ما كان يل عليه، إث مرات، ومحل ثال إالّ ين بعد ذلك، وما صليتءعند بعض احلكام، فجا

امحد ربك وال يشغلك : )عليه السالم (جعله يف حل مما دفعين، ففعلت ذلك، فقال الصادقأ أن لينأوس

  .)١(خوانكإحد، وتفقد أن عبادة ربك ع

  

                                                

.٥٢ حوبة بقية الصلوات املندأبواب من ٤١الباب  ٤٧٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٢٧١

  فصل

  عئيف صالة اجلا

  

يا : من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتني مث يقول: )عليه السالم (عبد اهللا أبو قال: عن شعيب، قال

  .)١(نه يطعم من ساعتهإمين، فعع فأطئين جاإرب 

عليها  (لى فاطمة دخل ع)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبن إ :وعن ابن عباس يف حديث طويل

راه من صفار وجهك وتغري أ الذي يا بنية ما: صفار وجهها وتغري حدقتيها، فقال هلا إىل  فنظر)السالم

خمدع هلا  إىل مث وثبت حىت دخلت: قال إىل أن لنا ثالثاً ما طعمنا طعاماًن إ بةأيا : ، فقالتحدقتيك

 هذا حممد يهلي وسيدإ: السماء، وقالت إىل ت ركعتني مث رفعت باطن كفيهافصفت قدميها، فصلّ

نزل علينا مائدة من السماء أهلي إنبيك،  بن عم نبيك، وهذان احلسن واحلسني سبطاانبيك، وهذا علي 

: ، قال ابن عباسنا به مؤمنونإنزل علينا فأكلوا منها وكفروا ا، اللهم أسرائيل إنزلتها على بين أكما 

ي بصحفة من ورائها هإذاواهللا ما استتمت الدعوة ف٢( اخلرب(.  

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٥الباب  ٢٥٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٠الباب  ٤٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٢٧٢

مل السجدة، ويف أيهما الفاحتة وأولصلت ركعتني، قرأت يف  )عليها السالم(فاطمة ن إ :ويف رواية

  . اخلرب)١(نزل اهللا تعاىل عليها مائدةأعام، فلما سلمت دعت، فألنالثانية احلمد وسورة ا

  

                                                

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٠الباب  ٤٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٢٧٣

  فصل

   املكروه وعند احلزنففيما ورد من الصالة عند خو

  

 خفت شيئاً فالبس إذااختذ مسجداً يف بيتك، ف:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبعن حريز، عن

اهللا عز وجل، وسله  إىل  فاصرخ، فيهما، مث اجث على ركبتيكغلظ ثيابك، وصلّأثوبني غليظني من 

 فسكعجبتك نأ وإن ،ييسمع اهللا منك كلمة بغ أن ياكإاجلنة، وتعوذ باهللا من شر الذي ختافه، و

  .)١(وعشريتك

  أتى بك أمر ختافهإذالك   ما،يا أبا محزة: )عليهما السالم (قال حممد بن علي: محزة قال أيب وعن

مسع أبصر الناظرين، ويا أيا ":  ركعتني، مث تقولي فتصل، القبلةبعض زوايا بيتك يعين إىل ال تتوجهأن 

 مرة، كلما دعوت ذه الكلمات سألت ، سبعني"رحم الرامحني أسرع احلاسبني وياأالسامعني، ويا 

  .)٢(حاجتك

 ء فزعي هاله شإذا )عليه السالم (يكان عل:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،بصري أيب وعن

  )٤(.)٣(واستعينوا بالصرب والصالة :اآليةهذه  الصالة، مث تالإىل 

  ما مينع : قاله  أن)عليه السالم ( روي عن الصادق:البقرةـ ويف جممع البيان 

                                                

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣١الباب  ٢٦٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح ما ورد من الصالة عند اخلوف٨الباب  ٢٦٩ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣١الباب  ٢٦٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤٥ اآلية: سورة البقرة )٤(



٢٧٤

يتوضأ، مث يدخل املسجد فريكع ركعتني يدعو اهللا  أن  دخل عليه غم من غموم الدنياإذاحدكم أ

  .)١(واستعينوا بالصرب والصالة: ما مسعت اهللا تعاىل يقولأفيها 

 ي ركعتني، وهيمر املخوف العظيم تصللأل: ، قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن الصنعاين، عن

 ويف ، احلمد وقل هو اهللا أحد مخسني مرةوىل يف األأ تصليها، تقر)عليها السالم (كانت الزهراءيت ال

  :  مث ترفع يديك وتقول)صلى اهللا عليه وآله ( سلمت صليت على النيبإذاالثانية مثل ذلك، ف

 ه  وحبق من حق،هه سواكنليك حبقهم العظيم الذي ال يعلم كإتوسل أليك وإتوجه أين إاللهم

سألك بامسك العظيم أو .دعوك اأ أن مرتينأعندك عظيم، وبأمسائك احلسىن، وكلماتك التامات اليت 

 برداً  وبامسك العظيم الذي قلت للنار كوين،يدعو به الطري فأجابته أن )عليه السالم (براهيمإمرت أالذي 

جابة أسرعها أ لديك ومهاظعأشرافها عندك وأليك وإمسائك أحب أبراهيم فكانت، وبإوسالماً على 

تصدق منك أليك، وإرغب أليك وإتوسل أهله ومستحقه ومستوجبه، وأ  أنتجنحها طلبة، ومباأو

متلقك أقر لك بسوء صنيعىت وأخشع لك وأخضع بني يديك وأليك وإتضرع أستمنحك وأستغفرك وأو

 من التوراة )نيمجعأصلواتك عليهم (نبيائك ورسلك أنزلتها على أ اليت سألك بكتبكأو .حل عليكأو

مسائك العظمى، أعظم، ومبا فيها من فيها امسك األفإن  ،آخرها إىل اأوهليل والقرآن العظيم، من ألجنوا

   على يتصل أن سألكأليك وإتقرب أ

                                                

.٢٢١ول صاجلزء األ: جممع البيان )١(



٢٧٥

بواب أ وتفتح ، مقروناً بفرجهم وتبدأ م فيهيتفرج عن حممد وآله، وجتعل فرجن أ وحممد وآله

 يف الدنيا يملأ و سؤيليعطائإ وليلة بفرجيوتأذن يف هذا اليوم وهذه ال ، يف هذا اليوميالسماء لدعائ

 جلأتين احلاجة وتوجهت بالذلة وغلبتينأو الضر وسلمتين اخلصاصة  الفقر ونالين فقد مسين،خرةواآل

جابة يائك فيه اإلأولوهذا الوقت الذي وعدت  .حاطت ىب اخلطيئةأ و،املسكينة، وحقت علي الكلمة

دخلين يف رمحتك أيل بعينك الرامحة، وإ بيمينك الشافية، وانظر يب وآله وامسح مافصل على حممد 

 ،ديتهأ وعلى جائر ،سري فككته، وعلى ضال هديتهأقبلت به على أ إذايل بوجهك الذي إقبل أو .الواسعة

ل جلال ا يا ذاي، لقاء عدوك وعدو وال ختلين،خائف آمنته  وعلى،غنيته، وعلى ضعيف قويتهأوعلى مقتر 

رض  يا من سد اهلواء بالسماء وكبس األ،هو الّإ يا من ال يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته ،كرامواإل

 حاجة كل طالب يدعوه يمساء، يا من مسى نفسه باالسم الذي يقضحسن األأعلى املاء واختار لنفسه 

  على حممد وآلهيتصل أن سألكأ وحبق حممد وآل حممد ،منه يل أقوىسألك بذلك االسم فال شفيع أ .به

 وتسمع حممداً وعلياً وفاطمة واحلسن واحلسني وعلياً وحممداً وجعفراً وموسى ي،حوائج يل يتقضن أو

 ،ليكإ يل  فيشفعوا صويت)صلواتك عليهم وبركاتك ورمحتك(وعلياً وحممداً وعلياً واحلسن واحلجة 

آل حممد، صل على حممد  وحبق حممد و أنت إالّلهإ حبق ال  خائباًتردين  وال،هم يفّوتشفع  



٢٧٦

  .)١( كذا وكذا يا كرميوآل حممد وافعل يب

غلظ ثيابه أحزنه أمر لبس ثوبني من أ إذا )عليه السالم (كان علي بن احلسني :)٢(وعن الفقيه

ة ائ كان يف آخر سجدة من سجوده، سبح اهللا مإذاخشنها، مث ركع يف آخر الليل ركعتني، حىت أو

عرف  ة مرة، مث يعترف بذنوبه كلها ماائ وكرب اهللا م،ة مرةائ وهلل اهللا م، مرةةائتسبيحة، ومحد اهللا م

قر له تبارك وتعاىل به يف سجوده، وما مل يذكر منها اعترف به مجلة، مث يدعو اهللا عز وجل أمنها، 

  .رضاأل إىل  بركبتيهيويفض

 ركعتني، يتغتسل وتصل :، قال يف اهلم)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،مساعيل بن جابرإوعن 

، يا ي، واكشف غميخرة ورحيمهما، فرج مه يا كاشف الغم، يا رمحن الدنيا واآل، يا فارج اهلم:وتقول

، واذهب ، وطهرين اعصمين،حدأحد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً اهللا الواحد األ

  .)٣( واملعوذتنيآية الكرسي، واقرأ ببلييت

 إذاحدكم أمينع  ما :)عليه السالم ( أبا جعفرمسعته يقول يعين: ، قالي مسلم الثقفوعن حممد بن

 على حممد ي عليه، ويصل وحيمد اهللا تعاىل ويثين، يوم اجلمعة ركعتنيييصل أن ء من غم الدنيايصابه شأ

   وميد)عليهم السالم (وآله

                                                

.٢٦٦ ص:مصباح املتهجد )١(

.٤ ح يف صالة احلاجة٨٣الباب  ٣٥٢ ص١ ج:فقيهال )٢(

.٨ ح ما ورد من الصالة عند خوف املكروه٨الباب  ٢٧٢ ص٧ ج:عةي الشأحاديثجامع  )٣(



٢٧٧

نك ما تشاء من أ و،ر مقتدرء قديينك على كل شأك ملك، و بأنسألكأ ينإاللهم :  يده، ويقول

  يا)صلى اهللا عليه وآله ( الرمحة حممدليك بنبيك نيبإتوجه أ وما شاء اهللا من شيء يكون، و،أمر يكون

 على  اللهم صل. بك حاجيتي، ويقض وربك لينجح بك طلبيتاهللا ريب إىل توجه بكأ ينإ ،رسول اهللا

  . )صلى اهللا عليه وآله ( بنبيك حممدليكإ ي بتوجه، واقض حاجيتحممد وآل حممد، واجنح طلبيت

 أو  قريبي،نسإأو جين كيد من  أو ةءمسا أو سوء أو عنت أو ي من خلقك ببغرادينأاللهم من 

فحم لسانه، وقصر يده، واسدد أخرج صدره، وأكبري، فصل على حممد وآل حممد، و أو  صغري،بعيد

ئه وغيظه، واجعل له شاغال من نفسه، وهن كيده، وأمته بداأبصره، وادفع يف حنره، واقمع رأسه، و

 عز جارك، وجل ثناؤك، وال ،واكفنيه حبولك وقوتك، وعزتك وعظمتك وقدرتك، وسلطانك ومنعتك

  .ء قديرينك على كل شإبك، يا اهللا  إالّ له غريك، وال حول وال قوةإ

لب ا رادىن بسوء منك حملة توهن ا كيده، وتغأ على حممد وآل حممد، واملح من اللهم صل

  .ءي ورب كل شريب ا كيده يف حنره، يا ر ا حدته وتردسمكره، وتضعف ا قوته، وتك

  :ث مراتوتقول ثال

 اللهم صل على ،الغري ستكفيك ظلم من مل تعظه املواعظ، وملن متنعه مين املصائب والأ ينإاللهم 

  .ء قديري على كل شنكإيه ن ومجيع ما يعا، بشغل شاغل يف نفسهحممد وآل حممد، واشغله عين



٢٧٨

شاء ن إ قضاهتفإنك ـ وتسميه ـ  )فالن(ستجري من شر ألوذ، وبك أاللهم إين بك أعوذ، وبك 

  .)١(اهللا وبه الثقة

 ركعتني، يقرأ يف كل واحدة منهما ييصل :)عليه السالم (، عن الرضا)٢(خالقوعن مكارم األ

 ،اللهم يا فارج اهلم، ويا كاشف الغم: قال فرغ سجد وإذامرة، ف نزلناه ثالث عشرةأنا إاحلمد مرة و

 ئ رمحة تطفين على حممد وآل حممد، وارمحخرة، صلوجميب دعوت املضطرين، ورمحن الدنيا ورحيم اآل

يا مذل كل : رض ويقولمين باألمث يلصق خده األ.  ا عمن سواك غضبك وسخطك، وتغنيينا عين

يسر  مث يلصق خده األ.مر كذا، ففرج عينأ يف ينم وحقك قد بلغ اهود، جبار ويا معز كل ذليل

 ياهللا سبحانه يفرج غمه ويقضفإن سجوده ويقول مثل ذلك،  إىل  مث يعود،رض ويقول مثل ذلكباأل

  .حاجته

  

                                                

.٢٨٦ ص:مصباح املتهجد) ١(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٢٩ ص:خالقمكارم األ )٢(



٢٧٩

  فصل

  عداءيف الصالة والدعاء لدفع األ

  

ادع :  كان يؤذيين، فقال رجالً)عليه السالم ( عبد اهللاأيب إىل شكوت: عن يونس بن عمار، قال

 إذا وتصدق، فليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب، وصم وصلّ:  قد دعوت عليه، فقال:، فقالعليه

 قد نال بن فنالفن إ  اللهم:نت ساجدأسبغ الوضوء، مث قم فصل ركعتني، مث قل وأكان آخر الليل ف

  ففعلت فما لبث: قالجله، وعجل له ذلك يف عامه هذاأثره، وانقص أسقم بدنه واقطع أاللهم  .أذاين

  .)١(هلكأن 

خالق  يف رواية مكارم األ كان العدو مستحقاً لذلك، وسيأيتإذامنا جيوز مثل هذا الدعاء إ: أقول

  .ما يدل على ذلك

هل املدينة خصومة ذات خطر عظيم، أ وبني رجل من كانت بيين: ل سعد قالآوعن شيخ من 

 شيئاً لعل اهللا يرد علي  علمين:له، وقلت، فذكرت ذلك )عليه السالم ( عبد اهللا أيبفدخلت على

شئت ففي بيتك،  وإن  ركعات،أربع أو ردت العدو فصل بني القرب واملنرب ركعتنيأ إذا: ، فقالمظلميت

 مرينأ ففعلت ما :، قالمسكني تلقاهأول  وخذ شيئاً مما تيسر فتصدق به على ،يعينك أن ل اهللاأواس

   يفقض

                                                

.١ حندوبة بقية الصلوات املأبواب من ٣٣الباب  ٢٦٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٨٠

  .)١(يرضأورد اهللا علي يل 

 األئمة صالة ودعاء مروية عن )٢(ن الشيخ الطربسي يف كتاب عدة السفر وعمدة احلضروع

   :عداء واخلصماء واملعاندين لدفع األ)عليهم السالم (املعصومني

جاء إذا سورة احلمد مرة وسورة وىل ركعات بتشهدين وسالمني، وتقرأ يف الركعة األأربع يتصل 

ويف نية سورة احلمد مرة وسورة قل هو اهللا أحد عشر مرات، ويف الركعة الثااهللا عشر مرات،  نصر

عوذ برب الفلق عشر مرات، ويف الركعة الرابعة سورة احلمد أالركعة الثالثة سورة احلمد مرة وسورة قل 

صلى اهللا عليه  (النيب على يعوذ برب الناس عشر مرات، وبعد الفراغ من صالة تصلأمرة وسورة قل 

 ويا كاشف الغم، ويا جميب دعوة املضطرين، ،يا فارج اهلم: تقول عشر مرات ما استطعت، مث )وآله

يا جميب الدعوات خلصنا من :  مث تقول عشراً. احلاجاتييا قاض: مث تقول عشراً. عدائكأخلصنا من 

صنا من ل خ، يا دليل املتحريين، ويا غياث املستغيثني: مث تقول عشراً.جليل  يا: مث تقول عشراً.عدائكأ

 خلصنا من )٤( نعم املوىل ونعم النصري)٣( حسبنا اهللا ونعم والوكيل: مث تقول عشراً.ائك يا كرميعدأ

 مث تقول .عدائك يا حليمأ خلصنا من )٥(ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه:  مث تقول.لطيف ائك يادعأ

  رب، مث  رب يا يا: ة مرةائم

                                                

.٦ ح يف صالة احلاجة٨٣الباب  ٣٥٢ ص١ ج:الفقيه )١(

.٣ ح صالة احلوائجأبواب من ٩الباب  ٢٧٥ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(

.١٧٣ اآلية: سورة آل عمران )٣(

.٤ اآلية: فالألنسورة ا )٤(

.٣ اآلية: سورة الطالق )٥(



٢٨١

  .شاء اهللا نإا تستجاب إل حاجتك فأتس

جاراً من قريش من آل حمرز يل ن إ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت:  عمار قالوعن يونس بن

فقال : جعفر بن حممد، قال إىل موال حيمل األيهذا الرافض:  كلما مررت به قال، وشهرينيقد نوه بامس

يني، ولة من الركعتني األخرينت ساجد يف السجدة األأ كنت يف صالة الليل وإذافادع اهللا عليه، : يل

 للمكاره،  وعرضين، وغاظين ونوه يب قد شهريننال بن فنالفن إ اللهم: فامحد اهللا عز وجل وجمده، وقل

رب الساعة  ثره، وعجل ذلك ياأجله واقطع أ، اللهم وقرب اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله به عين

 هو :، فقالوانالفعل فما : هلنا عنه، قلتأفلما قدمنا الكوفة قدمنا ليال، فسألت : ، قال)١(الساعة

  .مات  قد: وقالوا،مسعت الصياح من مرتله  حىتيمريض، فما انقضى آخر كالم

محد بن داود حزان أل من كتاب دفع اهلموم واأل بن طاووس يف كتاب اتىن نقالًيوعن عل

يه عل ( فقال له احلسن، جاراً يؤذيه)عليهما السالم (احلسن بن علي إىل شكا رجل: ، قالالنعماين

يا شديد احملال، يا عزيزاً ذللت بعزتك مجيع ما :  صليت املغرب فصل ركعتني، فقلإذا :)السالم

جوف الليل مسع الصراخ،  يف ففعل الرجل ذلك، فلما كان: ، قال مبا شئتنالخلقت، اكفىن شر ف

  .)٢(مات الليلة  قدنال ف:وقيل

                                                

.٣ حدو باب الدعاء على الع٥١٢ ص٢ ج: من الكايفصولاأل )١(

.١ ص:اتىن )٢(



٢٨٢

 طلبت مبظلمة فال تدع على إذا: قالنه إ )عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،خالقويف مكارم األ

لمت فاغتسل وصل  ظُإذا ولكن ،الرجل يكون مظلوماً فال يزال يدعو حىت يكون ظاملاًفإن صاحبك، 

 به أصولحد أ يل  وليس ظلميننال بن فنالفن إ  اللهم:ركعتني يف موضع ال حيجبك عن السماء مث قل

لك به املضطر فكشفت ما به من ضر أس الذي  الساعة الساعة باالسمظالميت يل غريك، فاستوف

ن أ و على حممد وآل حممديتصل أن لكأسأرض وجعلته خليفتك على خلقك، فومكنت له يف األ

  .)١(تلبث حىت ترى ما حتب نك الإ الساعة الساعة، فظالميت يل تستويف

تتم  ركعتني يحببت، مث تصلأوقت  أي تسبغ الوضوء :)عليه السالم (عن الصادق: وفيه

 حىت ينقطع النفس، مث ،رباه يا: رض وقلت فرغت مرغت خديك على األإذاركوعهما وسجودمها، ف

 ،طغىأظلم وأم كانوا هم إ وقوم نوح من قبل ،بقىأ ومثود فما ،وىلهلك عاداً األأ يا من :قلت

ل عليه منك  به، فاجع ظاملاً فيما ارتكبيننال بن فنالكان فن إ ،)٢( ما غشىهاهوى فغشاأواملؤتفكة 

  .)٣(نيقرب األأقرب يا وعداً وال جتعل له يف حلمك نصيباً

   :)عليه السالم ( املؤمننيأمري عن ،)٤( يف املصباحيبراهيم بن علي الكفعمإوعن 

                                                

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٣٢ ص:خالقمكارم األ )١(

.٥٤ ـ ٥٠ اآلية: سورة النجم )٢(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣١ ص:خالقمكارم األ )٣(

 ص:مصباح الكفعمي )٤(



٢٨٣

ينإاللهم :  سلم قالإذالم فليتوضأ وليصل ركعتني، يطيل ركوعهما وسجودمها، فنه من ظُإ 

  . له النصرعلجينه إلف مرة، فأ ،مغلوب فانتصر

لم ومل يرجع من ظُنه إ :)عليه السالم (، عن علي)١(حزان يف كتاب دفع اهلموم واألوعن النعماين

  ظلميننال بن فنالفن إ اللهم:  ركعتني ويقوليسبغ الوضوء ويصلي فليفض املاء على نفسه و،ظامله عنه

 وعجل ،ركنه  وهد،نفسهإىل  له، اللهم فِكخلقينأ وذلينأ ورمضينأ ومضينأو يل واعتدى علي ونصب

 وخذه يف مأمنه ، وسلط عليه عدوه،ثرهأ وامح ،بتر عمرهأ واقطع رزقه و،حته واسلبه نعمتك عندهئجا

 ابن نالستعديك على فأ ينإ اللهم ،خلقأذل وأرمض وأوامض و يل كما ظلمين واعتدى علي ونصب

  . يفعل ذلك ثالثاً،شاء اهللا تعاىل نإ نه ال ميهلإ ف.شد تنكيالًأشد بأساً وأنك إ، ف فأعديننالف

منصور بن الصاحلان وجرى  أيب  منتقلدت عمالً:  قال)٢(البغل الكاتب أيب احلسني ابن أيب وعن

، فمكثت مستتراً خائفاً، مث قصدت مقابر قريش ليلة خافينأ و، فطلبينيوجب استتارأ وبينه ما بيين

لق غي أن كانت ليلة ريح ومطر، فسألت أبا جعفر القيماجلمعة واعتمدت املبيت هنالك للدعاء واملسألة و

نسان مما مل إ ريد من الدعاء واملسألة وآمن من دخويلأخلو مبا جيتهد يف خلوة املوضع ألن أ وبواباأل

  بواب وانتصف الليل  له، ففعل وقفل األيآمنه، وخفت من لقائ

                                                

.١ حدوبة بقية الصلوات املنأبواب من ١١الباب  ٤٦٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.١١ ح باب صالة احلاجة٢الباب  ٣٤٩ ص٨٨ ج:البحار )٢(



٢٨٤

 إذانا كذلك أ فبينا يأصلو زورأودعو أ ومكثت ،قطع الناس عن املوضع وورد من الريح واملطر ما

عليهم  (لوا العزمأو رجل يزور فسلم على آدم وإذا، و)عليه السالم (ا موسىنالمسعت وطئاً عند مو

 فعجبت من ذلك وقلت ،صاحب الزمان، فلم يذكره إىل هىنتا  إىل أن، واحداً واحداًاألئمة مث )السالم

 انالمو إىل قبلأفلما فرغ من زيارته، صلى ركعتني وهذا مذهب هلذا الرجل،  أو مل يعرف أو يلعله نس

 ،مل أعرفه إذ نا خائف منهأفزار مثل تلك الزيارة وذلك السالم وصلى ركعتني و )عليه السالم (جعفرأيب 

 فقال ، وردائه على كتفه مسبل،ورأيته شاباً تاماً من الرجال عليه ثياب بيض وعمامة حمنك ا بذوابة

 يتصل: ؟ فقالي وما هو يا سيد:، فقلت عن دعاء الفرج أنتينأ! البغل أيب ابنيا أبا احلسني : ىل

  : ركعتني وتقول

  يا، يا عظيم املن، ومل يهتك الستر، يا من مل يؤاخذ باجلريرة، وستر القبيح،ظهر اجلميلأيا من 

غاية   ويا،كل جنوى يا منتهى ،باسط اليدين بالرمحة  يا، يا حسن التجاوز، يا واسع املغفرة،كرمي الصفح

 يا سيداه عشر ،اه عشر مراتبر  يا، يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا عون كل مستعني،كل شكوى

سألك حبق هذه أ ،منتهى رغبتاه عشر مرات  يا،مرات  يا غايتاه عشر، يا مواله عشر مرات،مرات

 ي وفرجت غمي ونفست مهما كشفت كريب إالّ ،)عليهم السالم (مساء وحبق حممد وآله الطاهريناأل

رض وتقول مين على األل حاجتك، مث تضع خدك األأشئت وتس  وتدعو بعد ذلك ما،حت حايلأصلو

نكما إ وانصراين في،نكما كافياإ ف اكفياين، يا حممدي يا علي،يا حممد يا عل: ة مرة يف سجودكائم

  الغوث : ها كثرياً، وتقول وتكررين،أدرك: ة مرةائرض وتقول ميسر على األ وتضع خدك األي،ناصرا



٢٨٥

شاء اهللا  نإ حاجتك ي بكرمه يقضاهللافإن الغوث الغوث، حىت ينقطع النفس وترفع رأسك، 

  .فلما اشتغلت بالصالة والدعاء خرج .تعاىل

 فرأيت األبواب على حاهلا ،عن الرجل، وكيف دخلألسأله جعفر أيب  إىل فلما فرغت خرجت

وذكر كيفية خالصه ، )عليه السالم (ا صاحب الزماننالهذا مو:  فقالفحدثته: قال إىل أن ،مقفلةمغلقة 

  .يف يومه، اخلرب

  



٢٨٦

  فصل

  يف الصالة للخالص من السجن

  

، وكان يف ) السالمعليه (موسى بن جعفرإىل هارون بعثه ن إ :عن الربيع يف حديث ذكر فيه

 له عن سبب ذلك، فقالأال، وسليه باملإنه أتى أيطلقه ويكرمه، وذكر له ما رآه يف منامه، و أن حبسه

صلى  ( رسول اهللاي، فرأيت جديت عينامالليل، وقد هواء بعد صالة ربعمنت ليلة األ: )عليه السالم(

صلى  ( فقال، نعم يا رسول اهللا: حمبوس مظلوم، قلت أنت، يا موسى:وهو يقول )اهللا عليه وآله وسلم

صبح غداً صائماً، واتبعه اخلميس واجلمعة، أحني، ىل  إ لعله فتنة لكم ومتاعيدرأ وإن :)اهللا عليه وآله

 اثنيت عشر ركعة، تقرأ يف كل ركعة احلمد، وقل هو ي كان بعد صالة العشاء من ليلة السبت، تصلإذاف

  :  فرغت من الصالة فاجلس من بعد التسليم، وقلإذا عشر، فحد اثينأاهللا 

سئلك بامسك أ رميم، يظام بعد املوت وه العيسامع الصوت، ويا حمي اللهم يا سابق الفوت، ويا

الفرج  يل عبدك ورسولك، وعلى آل بيته الطاهرين، وتعجلوآله،  على حممد يتصل أن ،عظمالعظيم األ

  .)١( ففعلت ذلك فكان ما رأيت،ه، يا رب العاملني حبربه، وصاٍل نا ممنوأمما 

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢٦الباب  ٤٦٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٢٨٧

 فلما كان يف نصف ي جوار مع بعضيكنت ذات ليلة يف فراش:  قال)١(وعن الفضل بن الربيع

يسري  إالّ  لعل هذا من الريح، فلم ميض: ذلك، فقالت اجلاريةالليل مسعت حركة باب املقصورة فراعين

 مريجب األأ : يل، فقالي مسرور الكبري قد دخل علإذاكنت فيه قد فتح، و الذي حىت رأيت باب البيت

  املؤمنني وهو يف مرقده فرد عليأمري ىتيت الدار، فسلمت علأ وخرجت معه حىت  ـقال أن ىلـ إ

  .)عليه السالم(

ليه ثالثني ألف إحبسنا، فأخرج موسى بن جعفر بن حممد، وادفع  إىل  سر: قال يل:قال أن ىلإ

  . عليه مخس خلع، وامحله على ثالث مراكبدرهم فاخلع

، فجلست ييصل فرأيته قائماً ، وهو يف حبسه)عليه السالم ( ووافيت موسى بن جعفر:قالإىل أن 

  .حضرت ما أوصله بهأين قد أمره، وأ به يف مرينأعلمته بالذى أ و! املؤمننيأمريبلغته سالم أحىت سلم، مث 

صلى اهللا عليه  ( ال وحق جدك رسول اهللا:، فقلت غري هذا فافعلهيءمرت بشأكنت ن إ :فقال

 ،كانت فيه حقوق األمةإذا ملال  وانالال حاجة يل يف اخللع واحلم:  فقال.ذا إالّ مرتأ ما )وآله

 )عليه السالم ( فأخذت بيدهحببتأاعمل به ما  : فقال،ترده فيغتاظ ال أن ناشدتك باهللا: فقلت

نلت ذه الكرامة من هذا  الذي  ما السببخربينأ ،بن رسول اهللا  يا:خرجته من السجن مث قلت لهأو

 ؟ فقالاألمر من هذا ي اهللا عز وجل على يدجراه أياك وملاإ  عليك لبشاريتي فقد وجب حق،الرجل

   حمبوس  أنتيا موسى: اء يف النوم، فقال يلربع ليلة األ)صلى اهللا عليه وآله (رأيت النيب: )عليه السالم(

                                                

.٤ ح٦١ ص١ ج: الرضاأخبارعيون  )١(



٢٨٨

 لعله فتنة لكم يدرأ وإن :نعم يا رسول اهللا حمبوس مظلوم، فكرر ذلك ثلثاً، مث قال: مظلوم، فقلت

، فصل اثنيت فطار كانت وقت اإلإذاصائماً، واتبعه بصيام اخلميس واجلمعة، فصبح غداً أحني،  إىل ومتاع

 أربع صليت منها إذاحد، فأ عشر ركعة، تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة واثنيت عشر مرة قل هو اهللا

 يا حميي العظام وهي رميم بعد املوت، ، يا سامع كل صوت،يا سابق الفوت": ركعات فاسجد، مث قل

تعجل ن أ و على حممد عبدك ورسولك، وعلى أهل بيته الطيبني،يتصل أن عظم،العظيم األلك بامسك أسأ

  .رأيت الذي ، ففعلت فكان"نا فيهأيل الفرج مما 

ملا حبس الرشيد موسى : نا يقولأصحاب من مسعت رجالً: ، قال)١(براهيم بن هاشمإوعن علي بن 

يقتله فجدد موسى طهوره فاستقبل  أن رونجن عليه الليل فخاف ناحية ها) عليه السالم(بن جعفر 

 جنين من حبس ييا سيد":  ركعات مث دعا ذه الدعوات، فقالأربعبوجهه القبلة، وصلى هللا عز وجل 

 ويا ،هارون، وخلصين من يده، يا خملص الشجر من بني رمل وطني، ويا خملص اللنب من فرث ودم

 ويا خملص الروح من بني ،ن بني احلديد واحلجرخملص الولد من بني مشيمة ورحم، ويا خملص النار م

  . هارونيمعاء، خلصين من يدحشاء واألاأل

سود يف منامه، وبيده سيف قد سله فوقف أفلما دعا موسى ذه الدعوات أتى هارون رجل : قال

  طلق عن موسىأيا هارون : على رأس هارون وهو يقول

                                                

.١٣ ح٧٦ ص١ ج: الرضاأخبارعيون  )١(



٢٨٩

ارون يف هيبته، مث دعا احلاجب فجاء ضربت عالوتك بسيفي هذا، فخاف ه الّإ بن جعفر و

  . السجن، فأطلق عن موسى بن جعفر، احلديث إىل احلاجب، فقال اذهب

ين قد بليت إ، ف علمين دعاًء:)عليه السالم (ولاحلسن األأيب  إىل كتبت: ، قاليوعن زياد القند

يا ": سجود، مث قلطل الأ صليت فإذا :ليهإ فكتب . وكان قد حبس ببغداد، حيث ام بأمواهلم،بشيء

 حىت ،"جوداً وكرماً الّإيا من ال يزيده كثرة الدعاء ":  مث قل، حىت ينقطع النفس"حد لهأ من ال حدأ

  يا علي يا عظيم،منك الّإانقطع الرجاء  الذي  أنت أنت أنتربابيا رب األ : مث قل،ينقطع نفسك

  .)١(فدعوت به، ففرج اهللا عين وخلى سبيلي: قال زياد

  

                                                

.٢٥ ح والنوافل باب السجود والتسبيح والدعاء يف الفرائض٣٢٨ ص٣ ج:الكايف )١(



٢٩٠

  فصل

  زول البالءنيف الصالة عند 

برجل وهو قاعد على  مرنه إ :)عليه السالم ( عن زين العابدين، يف دعواتهيعن القطب الراوند

باب  إىل قم فأرشدك: لبالء، فقال: ، فقال!ما يقعدك على باب هذا املترف اجلبار: باب رجل، فقال له

صلى اهللا عليه  (مسجد النيب: املسجدإىل  هىنتا  فاخذ بيده حىت،ىل رب خري لك منهإخري من بابه، و

وجل فاثن عليه، وصل على اهللا عز إىل  ركعتني، مث ارفع يديكاستقبل القبلة، وصلّ:  مث قال)وآله وسلم

باآليتني اللتني من آل واحلديد أول  مث ادع بآخر احلشر وست آيات من )صلى اهللا عليه وآله (رسوله

  .)١(أعطاك إالّ ئاًل شيأنك ال تسإعمران مث سل اهللا ف

رادة إما آيتان يقال هلما آية على أل: يتني آية امللك، قال يف البحارلعل املراد باآل: يقال الراوند

  .يكون املراد آية شهد اهللا أن اجلنس، وحيتمل

سل وليصل ركعتني مث يضطجع ويضع تمن نزل به كرب، فليغ: قال )عليه السالم (وعن الصادق

 وحقك لقد شق علي كذا ، ومذل كل عزيز،يا معز كل ذليل: يده اليمىن، ويقولمين على خده األ

  .)٢(شاء اهللا تعاىل نإ يكشف كربه ، ويسمى ما نزل به،وكذا

  

                                                

.٣٢ ح باب صالة احلاجة٢الباب  ٣٧٥ ص٨٨ ج:البحار )١(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣١ ص:خالقمكارم األ )٢(



٢٩١

  فصل

  رادة احلبل إالدخول وعند  رادةإرادة التزويج وعند إة عند فيما ورد من الصال

  وعند خوف كراهة الزوجة

  

ال : ؟ قلتحدكم كيف يصنعأ تزويج إذا: )عليه السالم (بد اهللاعأبو  يل قال: بصري قال أيب عن

ر يل من تزوج فقدأ أن ريدأين إ اللهم : بذلك فليصل ركعتني وحيمد اهللا مث يقول همإذا: ، قاليدرأ

ولداً  يل  وقدر،عظمهن بركةًأ و، وأوسعهن رزقاً،هن يل يف نفسها ويف مايلظحفأ و،عفهن فرجاًأالنساء 

  .)١( وبعد ممايتيتاله خلفاً صاحلاً يف حيطيباً جتع

؟ حدكم كيف يصنعأ تزوج إذا: )عليه السالم (جعفر أبو قال يل:  قال أيضاًبصري أيب وعن

 أن ريدأ ينإاللهم :  بذلك فليصل ركعتني وليحمد اهللا عز وجل مث يقول همإذا: ، قاليدرأال : قلت

عظمهن أ و، وأوسعهن رزقاً،يف نفسها ومايل يل ظهنعفهن فرجاً، واحفأيل من النساء  تزوج فقدرأ

ليه فليضع يده إت  دخلَإذاف: ، قال وبعد مويتيتاولداً طيباً جتعله خلفاً صاحلاً يف حي يل  وقدر،بركة

فإن خذا وبكلماتك استحلت فرجها، أمانتك أ ويف ، اللهم على كتابك تزوجتها:على ناصيتها وليقل

   وال جتعله شرك شيطان فاجعله مسلماً سوياًيف رمحها شيئاً  يل قضيت

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٦ الباب ٢٦٧ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٩٢

فعل ومل يسم  وإن ،ذكر اسم اهللا تنحى الشيطانن إ :وكيف يكون شرك شيطان؟ قال: قال قلت

  .)١( والنطفة واحدةدخل ذكره وكان العمل منهما مجيعاًأ

عتني،  فليصل ركالتزويجراد منكم أمن :  قال)عليه السالم (سناده عن عليإوعن اجلعفريات، ب

  اللهم ارزقين:اهللا تعاىل وليثن عليه، وليقلفليحمد  فرغ من الصالة إذاوليقرأ فيهما فاحتة الكتاب ويس، ف

 اهللا تعاىل ذكرت وإن ت، غفرسأتأ وإن ت، شكرحسنتأن إ  ودوداً ولوداً شكوراً غيوراً،زوجةً

مرا أ وإن ،تينعليها سر دخلت وإن ت، من عندها حفظَخرجت وإن ،رت ذكّنسيت وإن عانت،أ

 يل كرام هبرضتين، يا ذا اجلالل واإلأغضبت عليها  وإن ي،ت قسمبرأقسمت عليها أ وإن ،طاعتينأ

عطاه اهللا ما أمن فعل ذلك :  وقالعطيتأما مننت و إالّ  ـجدكـ ألكه وال آخذ أسأمنا إذلك، ف

اللهم ":  يده على ناصيتها، مث ليقل زفت زوجها ودخلت عليه فليصل الركعتني، مث ليمسحإذاسأل، ف

 جعلتها فرقة إذا و، بيننا يف خري ومين وبركةمجعا وما مجعت بيننا ف، وبارك هلم يفّييف أهل يل بارك

احلمد هللا الذي هدى ": فليمسح بناصيتها، مث ليقلجانبها  إىل  جلسإذا، ف"خري إىل فاجعلها فرقة

خدم أ و، ومحل رحليت،مييتأ وزوج ، وآوى عيليت،ينعز ديأ و،عش مخويلن، ويغىن فقرأ، وضالليت

عطيت وعلى ما قسمت، أ مباركاً فيه على ما  محداً كثرياً طيباً، ورفع خسيسيت،، وآنس وحشيتمهنيت

  .)٢("كرمتأما وهبت وعلى ما  وعلى

                                                

.٣ حهلهأ باب القول عند دخول الرجل ب٥٠١ ص٥ ج:الكايف )١(

.١٠٩ ص:اجلعفريات )٢(



٢٩٣

حيبل له  أن رادأمن :  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،مصباح املتهجد، روى حممد بن مسلمو

سألك مبا سألك به إين أ اللهم: ليصل ركعتني بعد اجلمعة، يطيل فيهما الركوع والسجود، مث يقولف

نك مسيع إذرية طيبة،  يل ، اللهم هب)١(﴾ خير الْواِرثنيتأن فَرداً و رب ال تذَرين﴿ :قال إذ زكريا،

 وال جتعل ،رمحها ولداً فاجعله غالماًقضيت يف فإن  ،خذاأمانتك أالدعاء، اللهم بامسك استحلتها، ويف 

  .)٢(للشيطان فيه نصيباً وال شركاً

 رجل قد ينإجعلت فداك : )عليه السالم (يب جعفر وهو يقول ألمسعت رجالً: بصري قال أيب وعن

 تكرهين أن يدخل ا على فراشأ إذاخاف أنا أدخل ا وأ ومل سننت وقد تزوجت امرأة بكراً صغريةًأ

تكون  أن ليكإتصل  أن قبلفمرهم  دخلت إذا: )عليه السالم (جعفر أبو  فقال،ي وكربخلضايب

نوا على دعائك يؤم أن  مث ادع ومر من معها، ركعتنييليها حىت تتوضأ وتصلإتصل   ال أنتة، مثأمتوض

 نكإائتالف ف  بيننا بأحسن اجتماع وأسترمجعا مث ، الفها وودها ورضاها ورضينأ اللهم ارزقين: وقل

حل اهللا عز أرك من الشيطان ليكره ما  والِف،لف من اهللاِأل أن حتب احلالل وتكره احلرام، واعلم

  .)٣(وجل

  

                                                

.٨٩ اآلية: بياءألنسورة ا )١(

.٣٣٦ ص:مصباح املتهجد )٢(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٧الباب  ٢٦٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٢٩٤

  فصل

  بقفيما ورد من الصالة لرد الضالة واآل

  

 بعث حممداً باحلق، يوالذ: قالنه إ )صلوات اهللا عليه ( املؤمننيأمري عن ،صبغ بن نباتةعن األ

 فالت دابة من صاحبها،إ أو سرق أو غرق أو ء تطلبونه من حرز من حرقي ما من ش،كرم أهل بيتهأو

 أمرييا : ليه رجل فقالإفقام : ، قال عنهراد ذلك فليسألينأ فمن ،القرآن يف وهو الّإ ،آبق أو ضالة،أو 

 ينخربأ املؤمنني أمرييا :  مث قام آخر فقالـ: قال أن ىلـ إ عما يؤمن من احلرق والغرق خربينأاملؤمنني 

 ففعل، فرد اهللا عز وجل  الضالة رد علي ضاليتييا هاد: اقرأ يس يف ركعتني، وقل: عن الضالة؟ فقال

  .، احلديث)١(عليه ضالته

 صلّ:  فقالي، بعري فضلّ)عليه السالم (جعفر أيب كنت مع: عبيدة احلذاء، قال أيب وعن

ا من فضل اهللا إ، ف ضاليت علياللة رداللهم راد الضالة هادياً من الض: أقولالركعتني، مث قل كما 

 يا با: بله حممله، مث قالإمر غالمه فشد على بعري من أ )عليه السالم (با جعفرأن إ :، قالوعطائه

يا  : سواد على الطريق، فقالإذا فلما سرنا )عليه السالم (جعفر أيب ، فركبت مععبيدة، تعال فاركب

  با عبيدة هذا بعريك،

                                                

.٢١ ح باب فضل القرآن٦٢٤ ص٢ ج: من الكايفصولاأل )١(



٢٩٥

  .)١(يعري هو بإذا ف

 هذا )عليهما السالم ( علم علياً وفاطمة)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبن إ :صاريألنوعن جابر ا

ضلت لكما ضالة، فأحسنا  أو خفتما جور سلطان، أو لت بكما مصيبة،زنن إ : وقال هلما،الدعاء

  : السماء، وقوال إىل يديكماأالوضوء، وصليا ركعتني وارفعا 

حزاب حملمد، يا كائد اهللا، يا هازم األ اهللا يا والسرائر، يا مطاع يا عليم، يا اهللا يايا عامل الغيب "

 الظلمة، يا خملص قوم نوح من الغرق، يا راحم عبده يعقوب، ييدأ عيسى من يفرعون ملوسى، يا منج

الً  كل خري، يا داري، يا هادياًي النون من الظلمات، يا فاعل كل خ ذيوب، يا منجيأيا كاشف ضر 

ليك فيما قد علمت، إ اهللا رغبت  أنتيا آمراً بكل خري، يا خالق اخلري، ويا أهل اخلري،على كل خري، 

شاء اهللا ن إ ابان، مث سال احلاجة جتُ" على حممد وآل حممديتصل أن سألكأنت عالم الغيوب، أو

  .)٢(تعاىل

 إذا ركعات، ف مثاينآبق فليصل ضحى اجلمعة أو ءيمن ضاع له ش: نهإ )٣(وعن خواص القرآن

 يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد :، وقالسلم قرأ الضحى سبعاً

  . أنت إالّنه ال جامعإ كذا، ف عليأمجع بيده موراأل

  

                                                

.١٠١ حرشاد الضالإ باب ٢٧ الباب ٣٦٣ ص:احملاسن )١(

.الرابع يف نوادر من الصلوات الفصل ٣٤١ ص:خالقمكارم األ )٢(

  .٤ حاحلج وغريه إىل بوب آداب السفرأ من ٢٨الباب  ٤٢ ص٢ ج:كما يف مستدرك الوسائل )٣(



٢٩٦

  فصل

  يف صالة االستخارة، وبعض كيفيات ذات الرقاع

  

 فواهللا ما ،صل ركعتني واستخر اهللا: )معليه السال (عبد اهللا أبو قال: عن عمرو بن حريث قال

  .)١(خار له البتة الّإاستخار اهللا مسلم 

  .املراد باالستخارة هنا طلب اخلري من اهللا سبحانه: أقول

  يفرق ميناألمرردت أ رمبا :قلت له:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،ق بن عماراسحإوعن 

ة مرة مث ائ واستخر اهللا م كنت كذلك فصل ركعتنيإذا: ؟ فقالخر ينهاين، واآلمرينأ يأحدمها: فريقان

 ولتكن استخارتك يف عافية، فإنه رمبا ،شاء اهللا تعاىلن إ اخلرية فيهفإن ين لك فافعله، األمرجزم أانظر 

  .)٢(خري للرجل يف قطع يده وموت ولده وذهاب ماله

  همإذا )عليهما السالم (احلسنيكان علي بن : ، قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،وعن جابر

 االستخارة، فقرأ فيهما بسورة احلشر عتق، تطهر مث صلى ركعيت أو شراء أو بيع أو عمرة أو بأمر حج

 يف ديين يل كان كذا وكذا خرياًن إ اللهم:  مث يقول، أحدوبسورة الرمحن، مث يقرأ املعوذتني وقل هو اهللا

  يودنيا

                                                

.١ ح االستخارة وما يناسبهاأبواب  من١الباب  ٢٠٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ حما يناسبها و صالة االستخارةأبواب  من١الباب  ٢٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٢٩٧

 يل كان كذا وكذا شراً وإن اللهم .مجلهاأحسن الوجوه وأعلى  ويسره يل ، وآجلهيمرأوعاجل  

 كرهت ذلك وإن يعلى رشد يل  رب اعزم، وآجله فاصرفه عينيمرأ وعاجل  وآخريتي ودنيايف ديين

  .)١(يبته نفسأأو 

، فسألته عن اخلروج يف )عليه السالم (احلسن الرضا دخلت على أيب: سباط، قالأوعن علي بن 

 يف غري وقت صالة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ائت مسجد رسول اهللا:  فقال يل،مصر  إىلالرب والبحر

  .)٢( اهللايئة مرة فانظر ما يقضافصل ركعتني، واستخر اهللا م

 ؟أقولردت االستخارة كيف أردت امراً وأ إذا: )عليه السالم (يب جعفرقلت أل: وعن زرارة قال

اء واخلميس مث صل يوم اجلمعة يف مكان نظيف ركعتني عربردت ذلك فصم الثلثاء واألأ إذا: فقال

ن إ ك عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم، بأنسألكأ ينإاللهم : السماء إىل نت تنظرأفتشهد، مث قل و

شراً  يل كان ذلك وإن ،به يل فيه وافتح يل وبارك يل حاط به علمك فيسرأ خرياً فيما األمركان هذا 

 ي،قضأ وال ي وتقض،قدرأ وتقدر وال ،علم أنك تعلم والإ ف، مبا تعلمرفه عين به علمك فاصطحاأفيما 

  .)٣(ئة مرةا تقوهلا م،نت عالم الغيوبأو

مساء اليت عليها العمل استخارة األ: وعن حممد بن علي بن حممد يف كتاب جامع له ما هذا لفظه

  ف لَدو ب أفيدعو ا يف صالة احلاجة وغريها، ذكر

                                                

.٣ ح االستخارة وما يناسبهاأبواب من ١الباب  ٢٠٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٧ ح باب االستخارة بالدعاء٧الباب  ٢٦٤ ص٨٨ ج:البحار )٢(

.١١ ح صالة االستخارةأبواب من ١الباب  ٢٠٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٢٩٨

   :ا آخر ما خرجإ )رمحه اهللا(ر حممد بن املظف

 رض، سألك بامسك الذي عزمت به على السماوات واألأين إبسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم

 ، وبامسك الذي عزمت به على عصا موسى،)١(﴾كَرهاً قالَتا أَتينا طاِئعني  أوائِْتيا طَوعاً﴿ :فقلت هلما

قالُوا آمنا ليك حىت ﴿إ واسألك بامسك الذي صرفت به قلوب السحرة ،)٢(﴾ ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَإذافَ﴿

الْعالَمني بوسى، ِبرم بر ونَ وا كل جديديتبل اليت سألك بالقدرةأ و، اهللا رب العاملني أنت)٣(﴾هار ، 

يف  اً يل خرياألمركان هذا ن إ سألك بكل حق هو لك، وبكل حق جعلته عليك،أ و،وجتدد ا كل بال

 ي ونئه يل وتسهله عل، على حممد وآل حممد، وتسلم عليهم تسليماًيتصل أن ، وآخريتي ودنياديين

 على حممد يتصل أن  وآخريتييف ديين ودنيا يل كان شراً وإن ،نيرحم الرامحأفيه برمحتك يا  يل وتلطف

 يل بقضائك وتبارك  وترضيين، مبا شئت وكيف شئتتصرفه عينن أ ووآل حممد وتسلم عليهم تسليماً

بك يا  إالّ حول وال قوة نه الإء عجلته، في شأخريخرته، وال تأء يحب تعجيل شأيف قدرك حىت ال 

  .)٤(كرام عظيم يا ذا اجلالل واإليعل

ستخري أ:  يصلي ركعتني، ويقول يف دبرمها)عليه السالم ( املؤمننيأمريكان خالق، وعن مكارم األ

  مر أقد مهمت بإين للهم ا: ة مرة، مث يقولائ م،اهللا

                                                

.١١ اآلية: سورة فصلت )١(

.١١٧ اآلية: عرافسورة األ )٢(

.١٢٢ و١٢١ اآلية: عرافسورة األ )٣(

.٥ ح صالة االستخارةأبواب من ١الباب  ٤٤٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



٢٩٩

 شر أنه كنت تعلم وإن ، فيسره يل وآخريتي ودنيايف ديين يل خري أنه كنت تعلمفإن قد علمته، 

نت عالم أعلم وأنك تعلم وال إ ف،حبتأم أ كرهت نفسي ذلك ، فاصرفه عين وآخريتي ودنيايف ديينيل 

  .)١(الغيوب، مث يعزم

ما يعملنا ك يعلمنا االستخارة )صلى اهللا عليه وآله (اهللا كان رسول :، قال عبد اهللاوعن جابر بن

 ينإاللهم : مر، فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقلأحدكم بأ  همإذا: السورة من القرآن، يقول

علم أ وتعلم وال ،قدرأنك تقدر وال إسألك من فضلك العظيم، فأستقدرك بقدرتك وأستخريك بعلمك وأ

 وعاقبة ي ومعاشيف ديين يل  خري ـوتسميهـ  األمر هذا أن علمتكنت ن إ لهم ال،نت عالم الغيوبأو

 فاصرفه يمرأ وعاقبة ي ومعاش يف ديينيل شر أنه كنت تعلم وإن ،فيه يل ويسره وبارك يل قدرهأ فيمرأ

  .)٢( بهاخلري حيث ما كان، مث رضين يل قدرأو ،عنه  واصرفينعين

راد االستخارة يف أ إذا أيب كان:  قال)عليه السالم (اهللا عبد أيب وعن شهاب بن عبد ربه، عن

  .)٣(وال يتكلم حىت يفرغاهللا، سبحان : كانت اخلادمة تكلمه فيقول وإن ، توضأ وصلى ركعتنياألمر

 استخرت اهللا إذا بايلأما : ، قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيببن ميمون القداح، عن عبد اهللا وعن

  .)٤( السورة من القرآن االستخارة، كما يعلمينيعلمين أيب وكان: ، قالطريق وقعت أي على

                                                

. الفصل الرابع يف االستخارة٣٢٠ ص:خالقمكارم األ )١(

.٤ ح باب االستخارة بالرقاع٢الباب  ٢٢٧ ص٨٨ ج:البحار )٢(

.٨ ح صالة االستخارة وما يناسبهاأبواب من ١الباب  ٢٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٩ ح صالة االستخارة وما يناسبهاأبواب من ٧الباب  ٢١٨ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٣٠٠

اخترت  إالّ  ما من عبد يستخريين:يقول اهللاويف اخلرب،  :)١( اللباب يف لبيوعن القطب الراوند

  . مث ال يرضى مبا اخترت لهعجبت من عبد يستخريين:  ويقول اهللا.له

: كرم اخللق على اهللا؟ قالأمن : )عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: نا قالأصحابوعن بعض 

علمهم بطاعتهأكثرهم ذكراً هللا وأاهللا؟ قال إىل بغض اخللقأفمن : ، قلت :من يتهم اهللاوأحد :، قلت 

  .)٢(ته اخلرية مبا يكره فسخط، فذلك يتهم اهللاءنعم، من استخار اهللا فجا: ، قال؟يتهم اهللا

مراً فخذ ست رقاع، أردت أ إذا:  قال)عليه السالم ( اهللا عبد أيبوعن هارون بن خارجة، عن

 ويف ،ة افعلهنال بن فنال بسم اهللا الرمحن الرحيم خرية من اهللا العزيز احلكيم لف:فاكتب يف ثالث منها

ة ال تفعل، مث ضعها حتت نال بن فنال بسم اهللا الرمحن الرحيم خرية من اهللا العزيز احلكيم لف:ث منهاثال

ستخري اهللا برمحته خرية يف أ :ة مرةائ فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مإذا ركعتني، فصلّمصالك مث 

 إىل  مث اضرب بيدك، يف يسر منك وعافيةيأمور يف مجيع يل اللهم خر: عافية، مث استو جالساً وقل

خرج  وإن ،تريده الذي األمرخرج ثالث متواليات افعل، فافعل فإن  ،الرقاع، فشوشها وأخرج واحدة

 إىل خرج من الرقاعا ال تفعل، فخرىفعل واألاخرجت واحدة  وإن ،تفعل فال تفعله ث متواليات الثال

  .)٣(ليهاإ ودع السادسة ال حتتاج ،كثرها، فاعمل بهأمخس فانظر 

                                                

.٤ حخارةت صالة االسأبواب من ٦الباب  ٤٥٣ ص٢ ج:كما يف مستدرك الوسائل )١(

.٣ ح االستخارة وما يناسبهاأبواب من ٧الباب  ٢١٧ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح صالة االستخارة وما يناسبهاأبواب من ٢الباب  ٢٠٨ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٠١

محد بن حممد بن حيىي، عن جعفر بن حممد أوعن علي بن موسى بن طاووس يف االستخارات، عن 

حاجة مهمة فأكثر من الدعاء واالستخارة،  أو  عزمت على السفرإذا: اليف حديث، ق) عليه السالم(

ه أصحاب كان يعلم )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللان إ :بيه عن جدهأ عن حدثينأيب فإن 

مر، ونتخذ رقاعاً لالستخارة أنا نعمل بذلك مىت مهمنا بإ و، كما يعلمهم السورة من القرآن،االستخارة

ردت أ إذا: عمل؟ فقالأ كيف  فعلميني يا موال:، فقالكرهنا أو حببناأ ،عملنا عليهفما خرج لنا 

 سلمت إذا ف،ة مرةائ ركعتني تقرأ يف كل ركعة احلمد وقل هو اهللا أحد مسبغ الوضوء وصلّأذلك ف

 كثرأو: قال إىل أن ، وذكر الدعاءيا كشف الكرب ومفرج اهلم:  وقل يف دعائك،فارفع يديك بالدعاء

 ويكون معك ثالث رقاع قد اختذا يف قدر واحد وهيئة واحدة واكتب ،الصالة على حممد وآل حممد

  : يف رقعتني منها

 حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه  أنترض عامل الغيب والشهادةاللهم فاطر السماوات واأل

 عالم الغيوب، صل على نتأ، ويمضأوال  يومتض ،قدرأعلم، وتقدر وال أنك تعلم وال إاللهم ، خيتلفون

نك على كل إ يمرأ وعاقبة ي ودنيايف ديين يل ليك وخريمهاإحب السهمني أ يل خرجأحممد وآل حممد و

  .ريء قدير وهو عليك يسيش

  .تفعل ال: خرى وعلى ظهر األ،فعلإ: حدى الرقعتنيإوتكتب يف ظهر 

 ، توكلت على اهللا، استعنت باهللا،مباهللا العلي العظي إالّ الحول وال قوة: وتكتب على الرقعة الثالثة

 العزة ي الذي ال ميوت واعتصمت بذي على اهللا احليأمور ونعم الوكيل، توكلت يف مجيع وهو حسيب

    احلول والطول وامللكوتيواجلربوت وحتصنت بذ



٣٠٢

  .وآله الطاهرين النيب  وصلى اهللا على حممد،وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

ث رقاع طياً شديداً على صورة  الثالي وتطو،بيض وال تكتب عليه شيئاًأظهر الرقعة مث تترك 

 وادفعها على من تثق به ،طني على هيئة واحدة ووزن واحد أو ث بنادق مشعواحدة، وجتعل يف ثال

ه ويدخل يده اليمىن فيجيلها يف كمه مك إىل  على حممد وآله ويطرحهاييذكر اهللا ويصل أن وتأمره

 ولكن أي واحدة ،يتعمد واحدة بعينهاء من البنادق، فال يش إىل ن ينظر أمنها واحدة من غريويأخذ 

تسأله اخلرية فيما خرج نت تذكر اهللا وأخذا منه وأخرجها أ إذاخرجها، فأوقعت عليها يده من الثالث 

كمك  إىل ت أنمل حيضرك من تثق به طرحتها وإن ،ها واقرأها واعمل مبا خيرج على ظهرهالك، مث فض

نه يكون إردت، فأ فافعل وامض ملا ،كان على ظهرها افعلفإن جلتها بيدك وفعلت كما وصفته لك، أو

ن إ نكإختالف، ف أو تفعله أن ياكإ ف،كان على ظهرها ال تفعل وإن ،شاء اهللا نإ فعلته اخلرية إذالك فيه 

مل تكتب على ظهرها شيئاً  اليت عةخرجت الرق وإن ،اخلرية مل يكن لك فيه متّ وإن ،خالفت لقيت عنتاً

 أو حتضر صالة مفروضة، مث قم فصل ركعتني كما وصفت لك، مث صل الصالة املفروضة إىل أن فتوقف

تنبسط الشمس،  إىل أن ما الفجر فعليك بالدعاء بعدهاأالعصر، ف أو صلهما بعد الفرض ما مل تكن الفجر

عد الرقاع واعمل حبسب ما أ باخلرية كما ذكرت لك، ومث ادع اهللا، ما العصر فصلهما قبلهأمث صلهما، و

   إىل ء مكتوب على ظهرها فتوقفيخيرج لك، وكلما خرجت الرقعة اليت ليس فيها ش



٣٠٣

  .)١(شاء اهللا نإخيرج بالعمل عليه  إىل أن مرتكأصالة مكتوبة، كما 

مراً فخذ ست أ ردتأ إذا:  قال)عليه السالم (الصادق عبد اهللا  أيبوعن هارون بن محاد، عن

 افعل نال بن فناللفـ  الكرمي ي العلىويرو ـ من اهللا العزيز احلكيم ث منها خريةرقاع، فاكتب يف ثال

 بن نال ويف ثالث منهن خرية من اهللا العزيز احلكيم لف.شاء اهللا، واذكر امسك وما تريد فعله نإكذا 

حد، أ كل ركعة مخسني مرة قل هو اهللا  ركعات، تقرأ يفأربع ي وتصل،شاء اهللا نإتفعل كذا   النالف

   :نزلناه يف ليلة القدر، وتضع الرقاع حتت سجادتك، وتقولأنا إث مرات وثال

عظم منك، أء يش نت عالم الغيوب، اللهم بك فالأ و،قدرأعلم، وتقدر وال أبقدرتك تعلم وال 

وصديق وشهيد وعبد ن بينهم من نيبوصل على آدم صفوتك، وحممد خريتك وأهل بيته الطاهرين، وم 

بلد كذا  إىل يكان ما عزمت عليه من الدخول يف سفر وإن ني،أمجعصاحل وويل خملص ومالئكتك 

كان غريه  وإن ، فيهيل منه، فسهله وال تعسره، وخر يل يف البدو والعاقبة، ورزق تيسر يل وكذا خرية

 إذا خرية من اهللا العلي الكرمي، ف:قول، مث تنيرحم الرامحأ منه مبا هو خري منه، برمحتك يا فاصرفه وبدلين

  .)٢(لته ما تريدأفرغت من ذلك عفرت خدك ودعوت اهللا وس

  ء يريد الشأ: )عليه السالم ( عبد اهللايبقلت أل: ، قاليوعن اليسع القم

                                                

.٣ ح صالة االستخارة وما يناسبهاأبواب من ٢الباب  ٢٠٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ باب االستخارة بالرقاع ح٢ الباب ٢٣١ ص٨٨ج: البحار )٢(



٣٠٤

فإن الصالة  إىل  قمتإذاظر نا: دعه؟ فقالأ أو فعلهأ، يستخري اهللا فيه، فال يوفق فيه الرأأف

ء يقع يف قبلك فخذ به وافتح املصحف يش أي ،الصالة إىل  قامإذاسان نإلد ما يكون من ابعأالشيطان 

  .)١(شاء اهللان إ ما ترى فيه، فخذ به إىل أول فانظر

تذاكرنا أم الكتاب، فقال  إذ )عليه السالم ( عبد اهللا أيببينما حنن عند: وعن املفضل بن عمر قال

نريدها،  اليت املصحف، فنتفكر يف احلاجةول ارمبا مهمنا باحلاجة فنتننا إ ، اهللا فداك جعلين:رجل من القوم

وحتسنون واهللا ما : )عليه السالم (عبد اهللا أبو الوقت فنستدل بذلك على حاجتنا، فقالأول مث نفتح يف 

حدكم حاجة وهم ا، فليصل صالة  كان ألإذا: جعلت فداك وكيف نصنع؟ قال:  قلتحتسنون

 بدواً )عليهم السالم ( فرغ من ذلك فليأخذ املصحف مث ينو فرج آل حممدإذاعائها، فجعفر، وليدع بد

تفرج عن وليك وحجتك يف خلقك يف عامنا هذا  أن كان يف قضائك وقدركن إ اللهم :وعوداً، مث يقول

سطر أ مث يعد سبع ورقات، ويعد عشرة ،تابك نستدل ا على ذلككية من آويف شهرنا هذا، فاخرج لنا 

نه يبني لك حاجتك، مث تعيد إور، فطحد عشر من الس، وينظر ما يأتيه يف األةقة السابعرن خلف الوم

  .)٢( ثانياً لنفسكلالفع

  مسعنا مذاكرة عن مشاخينا : كان يقول أنه )نور اهللا ضرحيه( )٣(يوعن الشيخ البهائ

                                                

.١ ح صالة االستخارة وما يناسبهاأبواب من ٦الباب  ٢١٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح القراءة يف غري الصالةأبواب من ٣١الباب  ٣٠٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٤ حصا باب االستخارة بالسبحة واحل٥الباب  ٢٥٠ ص٨٨ ج:البحار )٣(



٣٠٥

صلوات ( وآله النيب  علىييأخذها ويصل أنه  يف االستخارة بالسبحة،)صلوات اهللا عليه(عن القائم 

 بقيت واحدة فهو افعل،فإن ث مرات، ويقبض على السبحة، ويعد اثنتني اثنتني،  ثال)اهللا عليه وعليهم

  .بقيت اثنتان فهو ال تفعلوإن 

  .ذكرنا هذه الرواية استطراداً: أقول

  



٣٠٦

  فصل

  يوم من كل شهرأول ليلة وأول يف استحباب الصالة 

  

ليلة من الشهر، أول من صلى يف ن إ :)عليه السالم (، عن الصادق)١(بالقيف الدروع الواقية واإل

ة ذلك الشهر ييكفيه كل خوف ووجع يف بق أن عام يف صالته يف ركعتني، ويسأل اهللاألنوقرأ سورة ا

  .أمن مما يكرهه باذن اهللا

يوم أول  ي دخل شهر جديد يصلإذا) عليه السالم(جعفر حممد بن علي  أبو كان: وعن الوشاء قال

آخره، ويف الثانية احلمد وإنا  إىل حد لكل يومأركعة احلمد مرة وقل هو اهللا أول منه ركعتني، يقرأ يف 

  .)٢( به سالمة ذلك الشهر كلهي ويتصدق مبا يستهل، يشتر،نزلناه يف ليلة القدر مثل ذلكأ

ما ِمن دابٍة ِفي ورحيم ﴿ بسم اهللا الرمحن ال: فرغت من الركعتنيإذاتقول  أن : هيويف رواية زيادة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم ،)٣(﴾ ِكتاٍب مبٍني مستودعها كُلٌّ يفعلَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها و إالّ الْأَرِض

﴿ن إوفَال كاِشف رِبض اللَّه كسسمي   

                                                

.١ حليلة من كل شهرأول  باب استحباب الصالة ١الباب  ٣٣٥ ص٧ ج: الشيعةأحاديثكما يف جامع  )١(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٥الباب  ٢٨٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٦ اآلية: سورة هود )٣(



٣٠٧

إالّ لَه و ونْإه ادٍر فَال ريِبخ كِردِبي صيبِلِه يِلفَض ِعباِدِه و شاُء ِمني نِه محيمالر فُورالْغ و١(﴾ه( ،

﴿ن إولَه فَال كاِشف رِبض اللَّه كسسمإالّ ي و ولى نْإهع وٍر فَهيِبخ كسسمي يكُلِّ ش  بسم )٢(﴾ٍء قَدير ،

حسبنا اللَّه  ﴿)٤(﴾ِباللَِّه إالّ ما شاَء اللَّه ال قُوةَ ﴿)٣(﴾د عسٍر يسراًسيجعلُ اللَّه بعاهللا الرمحن الرحيم ﴿

كيلُوالْو م٥(﴾ِنع(﴿ ريوأَم ضِبالِْعباِد نّإ اللَِّه إىل أُفَو صريب اللَّه﴾)٦(﴿ أنت إالّال ِإله  تي كُنِإن كحانبس 

الظَّاِلمني ٧(﴾ِمن(﴿ ِإن برٍر فَقرييخ ِمن ِإلَي لْتزي ِلما أَن﴾)٨( ،﴿ رين بذَرال ت داً وأنت فَر ريخ 

١٠(.)٩(﴾الْواِرثني(  

  

                                                

.١٠٧ اآلية: سسورة يون )١(

.١٧ اآلية: عامألنسورة ا )٢(

.٧ اآلية: سورة الطالق )٣(

.٣٩ اآلية: سورة الكهف )٤(

.١٧٣ اآلية: سورة آل عمران )٥(

.٤٤ اآلية: سورة غافر )٦(

  .٨٧ اآلية: بياءألنسورة ا )٧(

.٢٤ اآلية: سورة القصص )٨(

.٨٩ اآلية: بياءألنسورة ا )٩(

 .١ ج:مستدرك الوسائل )١٠(



٣٠٨

  فصل

  سبوع وكيفيتهايف استحباب صالة كل يوم وليلة من األ

  

 أربعمن صلى ليلة السبت : قال أنه )صلى اهللا عليه وآله (النيب عن ييف مصباح الشيخ، رو

 سلم قرأ يف إذاحد مرة، فأ ثالث مرات وقل هو اهللا آية الكرسي، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة وركعات

  ثالث مرات، غفر اهللا تبارك وتعاىل له ولوالديه، وكان ممن يشفع له حممدآية الكرسيدبر هذه الصالة 

  .)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ركعات، يقرأ يف كل أربعمن صلى يوم السبت : قال أنه )صلى اهللا عليه وآله ( عن النيبيورو

 مرة، كتب اهللا آية الكرسي فرغ منها قرأ إذايها الكافرون، فأثالث مرات قل يا و ،ركعة فاحتة الكتاب

  .)٢( اخلرب بطوله ويهودية عبادة سنةيله بكل يهود

، يقرأ يف كل  ركعاتأربعحد من صلى ليلة األ: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله (النيب عن يورو

حد مرة، جاء أوقل هو اهللا  ،على مرة وسبح اسم ربك األ، مرةآية الكرسي و،ركعة فاحتة الكتاب مرة

  .)٣(يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومتعه اهللا تعاىل بعقله حىت ميوت

                                                

.٢٢١ ص:مصباح املتهجد )١(

.٢٢٢ ص:مصباح املتهجد )٢(

.٢٢٢ ص:مصباح املتهجد )٣(



٣٠٩

 كل ركعة  ركعات يقرأ يفأربعحد من صلى يوم األ: )صلى اهللا عليه وآله (وقال رسول اهللا: قال

  .)١(لف سنةأ ونصرانية عبادة آخرها، كتب اهللا تعاىل له بكل نصراين إىل فاحتة الكتاب مرة وآمن الرسول

 ركعات، يقرأ يف أربعمن صلى ليلة االثنني : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقال رسول اهللا: قال

 إذا ويفصل بينهما بتسليمة، ف،احدةنزلناه يف ليلة القدر مرة وأنا إ و،كل ركعة فاحتة الكتاب سبع مرات

عطاه اهللا أ على جربئيل، اللهم صل: ة مرةائاللهم صل على حممد وآل حممد، وم: ئة مرةافرغ يقول م

 ويف كل ، يف كل دار سبعون ألف بيت،تعاىل سبعني ألف قصر يف اجلنة، يف كل قصر سبعون ألف دار

  .)٢(بيت سبعون ألف جارية

 ركعات، أربعثنني من صلى يوم اإل: قال أنه )لى اهللا عليه وآله وسلمص (عن رسول اهللا: وقال

 ويفصل بينهما ،نزلناه يف ليلة القدر مرة واحدةأنا إ و،يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب سبع مرات

 على جربئيل، اللهم صل: ة مرةائ، وم حممداللهم صل على حممد وآل: ة مرةائ فرغ يقول مإذابتسليمة، ف

  .، متام اخلرب)٣(لف قصرأ سبعني عطاه اهللاأ

من صلى ليلة الثلثاء ركعتني، يقرأ يف كل :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعن رسول اهللا: قال

  حد وشهد اهللاأ وقل هو اهللا آية الكرسيركعة فاحتة الكتاب و

                                                

.٢٢٢ ص:مصباح املتهجد )١(

.٢٢٢ ص:مصباح املتهجد )٢(

.٢٢٣ ص:مصباح املتهجد )٣(



٣١٠

  .)١(لأس عطاه اهللا ماأمرة مرة،  

صاف النهار عشرين نتا من صلى يوم الثلثاء بعد:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعنه: قال

ث مرات، مل يكن حد ثالأ مرة وقل هواهللا يركعة فاحتة الكتاب مرة وآية الكرس ركعة، يقرأ يف كل

  .، متام اخلرب)٢(سبعني يوماً إىل تكنب عليه خطيئة

رأ يف كل ركعة  يق،اء ركعتنيربعمن صلى يف ليلة األ:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعنه: قال

نا انزلناه يف ليلة القدر مرة مرة، غفر اهللا له ما تقدم من إحد وأ وقل هو اهللا آية الكرسيفاحتة الكتاب و

  .)٣(ذنبه وما تأخر

يقرأ يف كل ركعة  عشرة اء اثنيتربعمن صلى يوم األ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبوقال : قال

 وقل أعوذ ،عوذ برب الفلق ثالث مراتأ وقل ،ث مراتحد ثالأ  وقل هو اهللا،ركعة فاحتة الكتاب مرة

فر لك ما تقدم من استأنف العمل فقد غُ عبد اهللا  يا:برب الناس ثالث مرات، نادى مناد من عند العرش

  .)٤(ذنبك وما تأخر

من صلى ليلة اخلميس بني : قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب عن :وعن ابن مسعود

 مخس مرات وقل يا آية الكرسيخرة ركعتني، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة ورب والعشاء اآلاملغ

 فرغ من صالته استغفر اهللا إذاحد واملعوذتني كل واحدة منها مخس مرات، فأيها الكافرون وقل هو اهللا أ

  .)٥(ديه، فقد أدى حق والديهلشرة مرة وجعل ثواا لواعتعاىل مخس 

                                                

.٢٢٤ ص:مصباح املتهجد )١(

.٢٢٤ ص:مصباح املتهجد )٢(

.٢٢٤ ص:مصباح املتهجد )٣(

.٢٢٤ ص:مصباح املتهجد )٤(

.٢٢٤ ص:مصباح املتهجد )٥(



٣١١

من صلى يوم اخلميس ما بني : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا: عود قالوعن ابن مس

 ويف الركعة الثانية ،ة مرةائ مآية الكرسيركعة بفاحتة الكتاب وأول الظهر والعصر ركعتني، يقرأ يف 

 النيب  وصلى على،ة مرةائ فرغ من صالته استغفر اهللا مإذا ف،ة مرةائحد مأفاحتة الكتاب وقل هو اهللا 

  .)١(يقوم من مقامه حىت يغفر اهللا له البتة ئة مرة الا م) وسلمصلى اهللا عليه وآله(

 ركعات بعد أربع فليصل ،اهللا حاجة إىل من كان له: قالنه إ )عليه السالم ( عن الصادقيورو

لمت قلت  سإذانزلناه، فأنا إيغتسل، يقرأ يف كل ركعة منها فاحتة الكتاب وعشرين مرة  أن الضحى بعد

 ،يا اهللا يا اهللا عشر مرات:  وآل حممد، مث ترفع يديك حنو السماء وتقول على حممداللهم صل: ائة مرةم

اهللا  يا اهللا يا: ترفع يديك تلقاء وجهك وتقول رب، مث رب يا مث حترك سبابتيك وتقول عشر مرات يا

 ،كرم من سئلأ ويا ،عطىأ جود منأ ويا ي،، ويا خري من دعيفضل من رجأيا : عشر مرات، مث تقول

مسائك أ وب،لك موجبات رمحتكأسأ إينجاب، اللهم أ يا من حيث ما دعا ،يا من ال يعز عليه ما فعله

 إذا الذي لك بامسكأسأ و،لك بوجهك الكرمي وبفضلك العظيمأسأالعظام وبكل اسم لك عظيم، و

، ديان يوم الدين، حمي العظام لك بامسك العظيم العظيمأسأعطيت، وأئلت به  سإذاجبت، وأدعيت به 

 وال تعسر يمرأ يل تيسرن أ و على حممد وآل حممديتصل أن  أنت إالّلهإك ال  بأنلكأسأ و، رميميوه

ال يقدر عليه   احلاجات، يا قديراً على ماي من فضلك الواسع، يا قاضيمطلب رزق يل  وتسهليعل

   غريك

                                                

.٢٢٤ ص:مصباح املتهجد )١(



٣١٢

  .)١(كرمنيكرم األأرحم الرامحني وأيا 

قرأت يف كتب :  قال)عليه السالم (ياحلسن العسكر أيب ، عنيبن حممد القرش اهللا  عبدوعن

 يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وقل هو اهللا ، ركعاتأربع من صلى يوم السبت )عليهم السالم(ي آبائ

  .)٢(ئك رفيقاًأول، كتبه اهللا يف درجة النبيني والشهداء والصاحلني، وحسن آية الكرسيحد وأ

 يقرأ يف كل ، ركعاتأربعحد من صلى يوم األ:  قال)عليه السالم (يسناد عن العسكروباإل

  .)٣(بيده امللك، بوأه اهللا يف اجلنة حيث يشاء الذي ركعة فاحتة الكتاب وتبارك

من صلى يوم االثنني عشر ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة :  قال)عليه السالم (سناد عنهوباإل

ء منه املوقف حىت يغبطه به مجيع من يحد عشراً، جعل اهللا له يوم القيامة نوراً يضأ الكتاب، وقل هو اهللا

  .)٤(خلق اهللا يف ذلك اليوم

  يف كل ركعة فاحتة الكتاب وآمن الرسولأمن صلى يوم الثلثاء ست ركعات، يقر: سناد قالوباإل

  .)٥(مهأا كيوم ولدته  زلزلت مرة واحدة، غفر اهللا له ذنوبه حىت خيرج منهإذاآخرها، وإىل 

                                                

.٢٢٧ ص:مصباح املتهجد )١(

.٤٠ ص:سبوع األلمجا )٢(

.٤١ ص:سبوعمجال األ )٣(

.٤١ ص:سبوعمجال األ )٤(

.٤١ ص:سبوعمجال األ )٥(



٣١٣

احلمد واإلخالص وسورة  يف كل ركعة أ ركعات، يقرأربعاء ربعمن صلى يوم األ: وباإلسناد قال

  .)١( بزوجة من احلور العنيهالقدر مرة واحدة، تاب اهللا عليه من كل ذنب، وزوج

 وقل هو من صلى يوم اخلميس عشر ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب،: سناد قالوباإل

  .)٢( سل تعط:حد عشراً، قالت له املالئكةأاهللا 

 يقرأ ، ركعاتأربعمن صلى يوم اجلمعة : )عليه السالم(ي سناد عن احلسن بن علي العسكروباإل

عه يف دخله اهللا تعاىل جنته، وشفّأبيده امللك وحم السجدة،  الذي يف كل ركعة فاحتة الكتاب وتبارك

ي هذه أصل يف أي وقت :فقلت للحسن بن علي: ، قالل يوم القيامةا وأهوأهل بيته، ووقاه ضغطة القرب

  .)٣(زواهلا إىل ما بني طلوع الشمس: الصالة، فقال

  .، واهللا املوفق والليايليامة لألريدعية صلوات كثيف كتب األ أن ال خيفى: أقول

                                                

.٤١ ص:سبوعمجال األ )١(

.٤٢ ص:سبوعمجال األ )٢(

.٤٢ ص:سبوعمجال األ )٣(



٣١٤

  

  فصل

  يف الصالة يف كل يوم

  

اهللا تعاىل بعث عيسى ن إ ،ذر باأيا  : يف حديث) وسلمصلى اهللا عليه وآله (النيب عن ،ذر أيب عن

 النساء والطيب، وجعلت يف الصالة قرة إيلّ وحببت ،بن مرمي بالرهبانية، وبعثت باحلنفية السمحة

 عشرة ركعة سوى املكتوبة، كان له حقاً واجباً بيت يف ميا رجل تطوع يف يوم باثنيتأذر  باأ، يا )١(عيين

  .)٢(اجلنة

اً يف أربعمن صلى :  قال)عليه السالم ( يف املصباح، عن الصادقيفعمكيم بن علي البراهإوعن 

ض مرإالّ كل ركعة احلمد مرة، والقدر مخساً وعشرين مرة، مل ميرض  قبل الزوال، يقرأ يف كل يوم

  .)٣(املوت

ل ركعة اً عند الزوال يقرأ يف كأربعمن صلى يف كل يوم :  قال)عليه السالم (عن الكاظم: وفيه

  .)٤(، عصمه اهللا يف أهله وماله ودينه ودنياهآية الكرسياحلمد و

   صالة الغداة، مث يثبت يف يكان يصلنه إ :)عليه السالم (وعن زين العابدين

                                                

.٥٤ ص٢ ج:تنبيه اخلواطر )١(

.٥٤ ص٢ ج:تنبيه اخلواطر )٢(

. الفصل السابع والثالثون٤٠٧ ص:مصباح الكفعمي )٣(

. الفصل السابع والثالثون٤٠٧ ص:مصباح الكفعمي )٤(



٣١٥

 صالة طويلة، مث يرقد رقدة، مث يستيقظ فيدعو يمصاله حىت تطلع الشمس، مث يقوم فيصل

  .)١(بالسواك، فيسنت مث يدعو بالغداء

  

                                                

.٢ ح باب نوادر الصالة٤الباب  ٣٨١ ص٨ ج:البحار )١(



٣١٦

  لفص

  رماحمليف يف استحباب الصالة 

  

يف احملرم ليلة ن إ :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله (النيب، ورواه عن ذاناد بن جعفر بن شمحأروى 

حد، ويسلم أة ركعة، يقرأ يف كل ركعة احلمد هللا، وقل هو اهللا ائليلة، من صلى فيها مأول شريفة وهي 

يوم من احملرم، كان ممن يدوم عليه اخلري سنته، وال أول  اليوم وهو ةيف آخر كل تشهد، وصام صبيح

  .)١(شاء اهللا تعاىل نإاجلنة  إىل مات قبل ذلك صار وإن القابل، إىل يزال حمفوظاً من الفتنة

 )صلى اهللا عليه وآله (سناده عن رسول اهللاإتابه، بك يف يشترالقاسم األ أيب القادر ابن وروى عبد

ليلة منه، من صلى فيها ركعتني، يقرأ فيها سورة احلمد وقل هو اهللا أول  يوهيف احملرم ليلة ن إ :قالأنه 

 دوم على اخلري سنته واليوم من السنة، فهو كمن يأول حدى عشر مرة، وصام صبيحتها وهو إحد أ

  .)٢(اجلنة إىل مات قبل ذلك صارفإن قابل،  إىل اً من السنةيزال حمفوظ

 فاحتة وىل تقرأ يف األ،ليلة من احملرم ركعتنيأول  يتصل: قاله  أن)صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

  .)٣(عام، ويف الثانية فاحتة الكتاب وسورة يسألناالكتاب وسورة 

                                                

.٢٠ س٥٥٢ ص:عمالقبال اإلإ )١(

.٢ س٥٥٣ ص:عمالقبال اإلإ )٢(

.٢٥س ٥٥٣ ص:عمالقبال اإلإ )٣(



٣١٧

بيه، عن أ عن )عليه السالم (حدثنا علي بن موسى الرضا: ، قالوعن حممد بن فضيل الصرييف

يوم من أول  ي يصل)لى اهللا عليه وآله وسلمص (كان رسول اهللا: ، قال)عليهم السالم (جده، عن آبائه

  :  ذا الدعاء ثالث مراته، ودعايديرفع  فرغ إذااحملرم ركعتني، ف

له القدمي، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه  اإل أنتاللهم

الل واإلكرام، يا عماد من ال عماد يا ذا اجلكرمي، ليك، يا إ  واالشتغال مبا يقربين،مارة بالسوءالنفس األ

سند له،  يا حرز من ال حرز له، يا غياث من ال غياث له، يا سند من الله، يا ذخرية من ال ذخرية له، 

 اهللكى، ي الغرقى، يا منجقذ يا عز الضعفاء، يا من، يا عظيم الرجاء،يا كرت من ال كرت له، يا حسن البالء

لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر،  سجد الذي  أنتحمسن، يا ،يا منعم، يا جممل، يا مفضل

 اللهم اجعلنا خرياً مما يظنون، ، وحفيف الشجر، يا اهللا ال شريك لك، املاءيوشعاع الشمس، ودو

و رب ههو علَيِه توكَّلْت و إالّ حسِبي اللَّه ال ِإلهال يعلمون، وال تؤاخذنا مبا يقولون، ﴿ ماواغفر لنا 

ربنا ال تِزغْ قُلُوبنا ، ﴿)٢(﴾وا الْأَلْباِب إالّ أولما يذَّكَّر و،آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا، ﴿)١(﴾الْعرِش الْعظيِم

دعإذ ب نا وتيدهكةً ِإنمحر كنلَد لَنا ِمن بهأن تابه٣(﴾ الْو()٤(.  

                                                

.١٢٩ اآلية: ةبسورة التو )١(

.٧ اآلية: سورة آل عمران )٢(

.٨ اآلية: سورة آل عمران )٣(

.٢٠ س٥٥٣ ص:عمالقبال األإ )٤(



٣١٨

 أربعمن صلى ليلة عاشورا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا: لوعن ابن عباس قا

حد أ عشر مرات، وقل هو اهللا آية الكرسيركعات من آخر الليل، يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب و

 سلم قرأ قل هو إذاعوذ برب الناس عشر مرات، فأعوذ برب الفلق عشر مرات، وقل أعشر مرات، وقل 

  .)١(دينة من نور، مث ذكر ثواباً كثرياًمة ألف ألف ائة مرة، بىن اهللا تعاىل له يف اجلنة مئاحد مأاهللا 

ئة ركعة امعاشوراء من صلى ليلة : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: ة، قالمامأ أيب وعن

: قال فرغ من مجيع صالته، إذاحد ثالث مرات، ويسلم بني كل ركعتني فأباحلمد مرة وقل هو اهللا 

، باهللا العلي العظيم سبعني مرة إالّ قوة كرب وال حول والأ واهللا اهللا إالّ لهإ وال احلمد هللاسبحان اهللا و

قربه اهللا  من صلى هذه الصالة من الرجال والنساء مأل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا: قال

  . احلديث)٢(ات مسكاً وعنرباًم إذا

 يقرأ يف كل ركعة احلمد ،ئة ركعةا مييصل أن ي وقد رو؟مال ليلة عاشوراءعأقبال يف وعن اإل

 إالّ لهإواحلمد هللا وال اهللا سبحان :  فرغت منهن وسلمت تقولإذاحد ثالث مرات، فأمرة وقل هو اهللا 

ئة ا مستغفر اهللاأ و، سبعني مرةي وقد رو،ة مرةائ ممباهللا العلي العظي إالّ كرب وال حول وال قوةأاهللا واهللا 

  . مرةني سبعيمرة، وقد رو

                                                

.١٢ س٥٥٥ ص:عمالقبال األإ )١(

.٢٠ س٥٥٥ ص:عمالقبال األإ )٢(



٣١٩

 وتقول دعاء فيه فضل عظيم هو . سبعني مرةي وقد رو،ة مرةائوصلى اهللا على حممد وآل حممد م

  : ثابت يف كتاب الرياض

اهللا يا رمحن، يا اهللا يا رمحن، يا اهللا يا رمحن،  لك يا اهللا يا رمحن، يا اهللا يا رمحن، ياأسأ ينإاللهم 

مسائك ألك بأسأويا اهللا يا رمحن، يا اهللا يا رمحن،  يا اهللا يا رمحن، يا اهللا يا رمحن، يا اهللا يا رمحن،

  .الوضيئة الرضية املرضية الكبرية الكثرية

لك أسأ يا اهللا و،مسائك الكاملة التامةألك بأسأمسائك العزيزة املنيعة، يا اهللا وأسألك بأيا اهللا و

يتسمى ا  أن ءي لشيينبغ ال اليت مسائكألك بأسأاهللا و  يااملشهودة لديك، يا اهللاملشهورة مسائك أب

، كمسائألك رضاً من  أنه مبا تعلملك أسأاهللا و يا ،ترام وال تزول ال اليت مسائكألك بأسأيا اهللا وغريك، 

  .ء دونكيل شكسجد هلا  اليت مسائكألك بأسأيا اهللا و

لك من أسأال شرف وال وقار، يا اهللا ويعد هلا علم وال قدس و ال اليت مسائكألك بأسأيا اهللا و

 هلا أهل، يا اهللا  أنت اليتلةألك باملسأسأجتيب سائلك ا، يا اهللا و أن مبا عاهدت أوىف العهدمسائلك 

 يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا ،جابةتقول لسائلها وذاكرها سل ما شئت وقد وجبت لك اإل اليت لةألك باملسأسأو

ء يال يقوى حبملها ش اليت لك جبملة ما خلقت من املسائلأاهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا، واساهللا يا اهللا يا اهللا يا 

  .دونك

سرعها أ و،سطعها نوراًأ و،سناها ذكراًأ و،رفعها رفعةًألك من مسائلك بأعالها علواً وأسأيا اهللا و

  . ، وكل مسائلك عظيمةماالًككملها أ و،متها متاماًأ و،جابةإا أقر و،جناحاً



٣٢٠

يسئل به غريك من العظمة والقدس واجلالل والكربياء والشرف  أن لك مبا ال ينبغيأسأيا اهللا و

والفضل العظيم والرواج،  لة واجلود والعظمة واملدح والعزأشراف واملسوالنور والرمحة والقدرة واإل

  . وتعيدئ من تريد وا تبديا تعط اليت واملسائل

مسائك أبيا اهللا وأسألك  .ء دونكيية البينة احملجوبة من كل شمبسائلك العاليا اهللا وأسألك 

يا عزيز يا   يا اهللا يا عظيم،جلليلة الكرمية احلسنة، يا جليل يا مجيلامسائك أبوأسألك  يا اهللا ،املخصوصة

 حملها يف نفسك، اليت مسائكأمبنتهى أسألك حد يا صمد يا اهللا يا رمحن يا رحيم، أكرمي يا فرد يا وتر يا 

  .حد غريكأبه نفسك مما مل يسمك به مسيته مبا وأسألك يا اهللا 

 يا اهللا ،ال يعلمه غريك مسائك ماأمن وأسألك  يا اهللا ،مسائكأيرى من  مبا الوأسألك يا اهللا 

  .ا حتبهممليه نفسك إمبا نسبت وأسألك 

اهللا   يا،عظمم األاالس إىل يلة وجدا حىت ينتهأجبملة مسائلك الكربياء وبكل مسوأسألك يا اهللا 

عظم الكبري االسم األ إىل يبكل اسم وجدته حىت ينتهوأسألك  يا اهللا ،مسائك احلسىن كلهاأبوأسألك 

 يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا ،فضلته على مجيع ما تسمى به نفسك الذي على وهو امسك الكاملكرب العلي األاأل

مساء وتفسريها حبق هذه األوأسألك دعوك أ يا رمحن يا رحيم ، اهللاهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا

  .حد غريكأنه ال يعلم تفسريها إف

 أن ، وبكل اسم استأثرت به يف علم الغيب عندك،لتك بهأعلم ولو علمته سأمبا ال وأسألك يا اهللا 

  نأمينك على وحيك وأ على حممد عبدك ورسولك ويتصل



٣٢١

 ي،مراد يل  وتيسر،حمايب يل  وتسهل آمايل وتبلغينيمجيع حوائج  يليضق وتمجيع ذنويب يل  تغفر

رحم  أ يا وكريبي وغمي مه وتفرج عين، رزقاً واسعاً وترزقين، سريعاً عاجالًبغييت إىل وتوصلين

  .)١(الرامحني

 يف يوم )عليهما السالم(جعفر بن حممد عبد اهللا  أيب يدخلت على سيد: اهللا بن سنان قال وعبد

بن   يا:ينيه كاللؤلؤ املتساقط، فقلتع ظاهر احلزن، ودموعه تنحدر من ،لفيته كاسف اللونأفعاشوراء، 

احلسني بن علي  أن ما علمتأ؟  أنتيف غفلةأو  :بكى اهللا عينيك؟ فقال يلأاهللا، مم بكاؤك ال رسول 

 تعمد أن ذا اليوم به يف هفضل ما تأيتأن إ ،بن سنان عبد اهللا يا :قال أن ىلإ صيب يف مثل هذا اليومأ

زرارك، وتكشف عن ذراعيك أحتلل : وما التسلب؟ قال: ، قلتثياب طاهرة، فتلبسها وتتسلبإىل 

مرتل لك  إىل تعمد أو حد،أمكان ال يراك به  أو رض مقفرةأ إىل  املصائب، مث خترجأصحابكهيئة 

سجودها وخشوعها،  ركعات حتسن ركوعها وأربع يحني يرتفع النهار، فتصل يف خلوة منذ أو خال

يها الكافرون، ويف الثانية احلمد وقل أ سورة احلمد وقل يا وىل يف الركعة األأوتسلم بني كل ركعتني، تقر

حزاب، ويف الثانية احلمد  احلمد وسورة األوىلخريني تقرأ يف الركعة األأ ركعتني يحد، مث تصلأهو اهللا 

عليه  ( مث تسلم وحتول وجهك حنو قرب احلسنيما تيسر من القرآن، أو ك املنافقونء جاإذاوسورة 

  ، ومضجعه، فتمثل لنفسك مصرعه، ومن كان معه من ولده وأهله)السالم

                                                

.١٠ س٥٥٦ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٢٢

 يرفع اهللا عز وجل لك بذلك يف اجلنة من ،فعاهلمأ عليه، وتلعن قاتليه، فتربأ من يوتسلم وتصل 

 أي وفضاًء أو كان صحراًءن إ  فيه أنت الذيالدرجات، وحيط عنك من السيئات، مث تسعى من املوضع

مره، وليكن  بقضاء اهللا، وتسليماً ألليه راجعون رضىإنا إنا هللا وإ : خطوات تقول يف ذلك،ء كانيش

 فرغت من إذاكثر من ذكر اهللا سبحانه واالسترجاع يف ذلك اليوم، فأبة واحلزن، وآعليك يف ذلك الك

  : صليت فيه مث قل الذي سعيك وفعلك هذا، تقف يف موضعك

 ،واستحلوا حمارمكغريك،  ا وعبدو،كءياأول وحاربوا ،وا رسولكب الفجرة الذين شاقّاللهم عذّ

  . بفعلهم لعناً كثرياًيرضأو وضع معهما أتباع ومن كان منهم فخب ووالعن القادة واأل

 املنافقني املضلني ييدأ واستنقذهم من ،اللهم وعجل فرج آل حممد واجعل صلواتك عليهم

 واجعل هلم من لدنك على ،تح هلم روحاً وفرجاً قريباًأ و، وافتح هلم فتحاً يسرياً،حدينوالكفرة اجلا

  .عدوك وعدوهم سلطاناً نصريا

  .صلى اهللا عليه وعليهم، عداء آل حممدأ إىل ينت تؤمأمث ارفع يديك واقنت ذا الدعاء وقل و

 وعكفت على القادة ،لكلمة وكفرت با،األئمةمة ناصبت املستحفظني من كثرياً من األن إ اللهم

ماتت أ ف،مرت بطاعتهما والتمسك ماأ وعدلت عن احلبلني الذين ، وهجرت الكتاب والسنة،الظلمة

 ت ومتسك، وكفرت باحلق ملا جاءها، وحرفت الكتاب،حزابت األ وماأل، وجارت عن القصد،احلق

رية عبادك ومحلة علمك د نبيك وخأوال وقتلت ،ضلت خلقكأ و، وضيعت حقك،بالباطل ملا اعترضها

  .وورثة حكمتك ووحيك



٣٢٣

  .هل بيت رسولكأعداء رسولك وأعدائك وأقدام أاللهم فزلزل 

وهن أ و،عضادهمأ يف  وفت، وخالف بني كلمتهم،فلل سالحهمأ و،خرب ديارهمأاللهم و

ماً، قهم بالعذاب  وقم، وطمهم بالبالء طماً، وارمهم حبجرك الدامغ، القاطعك واضرم بسيف،كيدهم

  .نقمة من ارمني نك ذوإ ،كءعداأهلكت ا أ اليت  وخذهم بالسنني واملثالت،عذاباً نكراًوعذم 

 ،هلهأعن احلق وأاللهم ف،  وعترة نبيك يف األرض هائمة،ك معطلةأحكام و،تك ضائعةنسن إ اللهم

 ،يائكأولمه بفرج ظن وعجل فرجنا وا،مياناإل إىل  واهدنا، علينا بالنجاة ومن،هلهأواقمع الباطل و

  .وداً واجعلنا هلم وفداً واجعلهم لنا

وخد آخرهم كما  ،اً ومرحاًح واستهل به فر،هلك من جعل قتل ابن نبيك وخريتك عيداًأاللهم و

 ،شياعهم وقادمأهلك أهل بيت نبيك وأ يضعف اللهم العذاب والتنكيل على ظاملأو .مأوهلخذت أ

  .بر محام ومجاعتهمأو

 بقية ، العترة الضايعة اخلائفة املستذلة،ف صلواتك ورمحتك وبركاتك على عترة نبيكعاللهم وضا

واء  واكشف البالء والأل،فلج حجتهمأ و، واعل اللهم كلمتهم،من الشجرة الطيبة الزاكية املباركة

 وثبت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتك وواليتهم ونصرم ،باطيل والعمى عنهموحنادس األ

 ،وقاتاً حممودة مسعودةأاً مشهودة وأيام وجعل هلم ،ذى فيكعنهم وامنحهم الصرب على األأ و،ومواالم

نك قلت إوليائك يف كتابك املرتل ف كما ضمنت أل، وتوجب فيها متكينهم ونصرهم،توشك فيها فرجهم

  اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات  وعد: وقولك احلق 



٣٢٤

ارتضى هلم  الذي خلف الذين من قلبهم وليمكنن هلم دينهمرض كما استليستخلفنهم يف األ

  .)١(  ال يشركون يب شيئاًمنا يعبدونينأم من بعد خوفهم وليبدلنه

 عبدك يهلإنا يا أ و، يا قيوميحد يا حأيا ، هو الإمن ال ميلك الضر   يا،اللهم فاكشف غمتهم

 إالّ  منكأملج ه ال بأن العامل،فنائكإىل  ئليك، السائل لك، املقبل عليك، الالجإاخلائف منك والراجع 

  .ليكإ

 ، وقبلت نسكه، ممن رضيت عمله واجعليني، وجنواييتنال عي وامسع يا اهلي،اللهم فتقبل دعائ

  . العزيز الكرمي أنتنكإوجنيته برمحتك 

 وارحم حممداً وآل ، وبارك على حممد وآل حممد، وآخراً على حممد وآل حممدأوالً اللهم وصلّ

ك ورسلك ومالئكتك ومحلة عرشك بال ئنبياأفضل ما صليت وباركت وترمحت على أكمل وأ ب،حممد

  . أنت إالّلهإ

 من شيعة ي يا موال واجعلين، وبني حممد وآل حممد صلواتك عليه وعليهماللهم وال تفرق بيين

الرضا التمسك حببلهم و يل  وهب،حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني وذريتهم الطاهرة املنتجبة

  .نك جواد كرميإخذ بطريقتهم بسبيلهم واأل

 حكمت فلك احلمد  أنت،ديير من حيكم ما يشاء ويفعل ما يا: رض، وقلر وجهك يف األمث عفّ

 ، وتكثريهم بعد القلة،عزازهم بعد الذلةإنك ضمنت إ ف،م  فرجناي فعجل يا موال،حمموداً مشكوراً

  .رحم الرامحنيأيا صدق الصادقني وأ يا ،ظهارهم بعد اخلمولإو

                                                

.٥٥ اآلية: سورة النور )١(



٣٢٥

 وقبول قليل  والتجاوز عينيملأليك جبودك وكرمك بسط إ متضرعاً ي وسيديهلإلك يا أسأف

طاعتهم  إىل  ممن يدعى فيجيبجتعلينن أ و، ذلك املشهدي وتبليغيأيام والزيادة يف ، وكثريهيعمل

  .رنك على كل شىء قديإ ، ذلك قريباً سريعاً يف عافيةم ونصرهم وتريينومواال

   :السماء وقل إىل مث ارفع رأسك

  . برمحتك من ذلكيهلإ يا عذينأ ف،كأياميرجون  كون من الذين الأ أن بك عوذأ

بن سنان من كذا وكذا عمرة تطوعها وتنفق فيها مالك، وتنصب فيها بدنك،  فضل ياأهذا فإن 

هذا اليوم ودعا ذا  من صلى هذه الصالة يف ياهللا تعاىل يعط أن  واعلم،هلك وولدكأوتفارق فيها 

يقيه اهللا ميتة السوء، ويؤمنه من  أن : مصدقاً عشر خصال، منها وعمل هذا العمل موقناً،الدعاء خملصاً

 إىل نفسه وولده ميوت، ويقيه من اجلنون واجلذام والربص يف إىل أن املكاره والفقر، وال يظهر عليه عدواً

  .عقاب سبيالأة أربع إىل ئه عليه وال على نسلهياولعقاب له، وال جيعل للشيطان وال ألأة أربع

له املعونة أسأ، ومن علي مبعرفتكم وحبكم الذي احلمد هللا: أقولنا أفانصرفت و: قال ابن سنان

  .)١( مبنه ورمحتهم من طاعتكيعلى املفترض عل

  

                                                

.٧٢٤ ص٣ ج:مصباح املتهجد )١(



٣٢٦

  فصل

  يف الصلوات املستحبة يف رجب

  

 من رجب وىلمن صلى يف الليلة األ :ه أن)صلى اهللا عليه وآله (النيب عن ي،عن سلمان الفارس

رأ من النفاق، وكتب من بثاً، غفر اهللا له ذنوبه، وثاً والتوحيد ثالثني ركعة باحلمد، واجلحد ثالثال

  .السنة املقبلة إىل املصلني

  . عشراً باحلمد واجلحد، وثوابه كما مر:ويف الثانية

  . ـ احلديث له قصراً يف اجلنة عشراً باحلمد مرة والنصر مخساً، بىن اهللا:ويف الثالثة

 نزل من كل ، باحلمد والفلق، ويف الثانية باحلمد والناس كلهاوىلة ركعة يف األائ م:ويف الرابعة

  . اخلرب،يوم القيامة إىل مساء مالئكة يكتبون ثوابه

  . اخلرب،ني نبياًأربع ثواب يعطأ ستاً باحلمد والتوحيد مخساً وعشرين مرة، :ويف اخلامسة

  .اخلرب،  ويل اهللا حقاً حقاً أنت:ي سبعاً، نودآية الكرسي ركعتني باحلمد و: السادسةويف

صلى اهللا  ( سلم صلى على النيب إذااً باحلمد والتوحيد واملعوذتني ثالثاً ثالثاً، فأربع :ويف السابعة

 من صام عطاه ثوابأظله اهللا يف ظل عرشه، وأ الباقيات الصاحلات عشراً، أ عشراً وقر)عليه وآله

  . اخلرب،رمضان

  .عطاه اهللا ثواب الشاكرين والصابرينأ ، عشرين ركعة باحلمد والقالقل ثالثاً ثالثاً:ثامنةلويف ا

  . اخلرب،غفر له مل يقم حىت ي،هليكم مخساًأ ركعتني احلمد و:ويف التاسعة



٣٢٧

  . اخلرب، يف اجلنةثاً، رفع له قصر عشرة ركعة بعد املغرب باحلمد والتوحيد ثال اثنيت:ويف العاشر

 كان كمن قرأ كل ، عشرة مرة اثنيتآية الكرسي باحلمد و، عشرة ركعة اثنيت:ويف احلادية عشرة

  .فر لك استأنف العمل فقد غُ:ينزله اهللا، ونودأكتاب 

ين مراآلثواب أعطي  ،آخر السورة عشراً إىل  ركعتني باحلمد وآمن الرسول:ويف الثانية عشرة

  . اخلرب،ن املنكرباملعروف والناهني ع

 ويف آخر كل ركعة منها باحلمد ،وائلها باحلمد والعادياتأ عشراً يقرأ يف :ويف الثالثة عشرة

  . اخلرب،كان عاقاً وإن والتكاثر، غفر له

 ، غفرت له ذنوبه،نا بشر مثلكم السورةأمنا إ ثالثني باحلمد والتوحيد وقوله :ويف الرابعة عشرة

  .اخلرب

حدى إثني ركعة باحلمد والتوحيد  ثال:السادسة عشرة والسابعة عشرةويف اخلامسة عشرة و

  . اخلرب، ثواب سبعني شهيداًيعطأعشرة، 

 والناس عشراً، غفرت ، والفلق عشراً، ركعتني يقرأ باحلمد مرة والتوحيد مرة:ويف الثامنة عشرة

  .ذنوبه

 كثواب يعطأ ، التوحيد وكذلك، مخس عشرة مرةآية الكرسي باحلمد واًأربع :ويف التاسعة عشرة

  .)عليه السالم (موسى 

براهيم وموسى وعيسى، وأمن من شر إ ثواب يعطأني باحلمد والقدر مخساً، ت ركع:ويف العشرين

  .ليه باملغفرةإالثقلني، ونظر 

   ستاً باحلمد، والكوثر عشراً والتوحيد عشراً، مل :ويف احلادية والعشرين



٣٢٨

  . اخلرب،يكتب عليه ذنب

 )صلى اهللا عليه وآله ( ويسلم ويصلى على النيب، واجلحد سبعاً، مثانياً باحلمد:ة والعشرينويف الثاني

سالم ويكون له  وميوت على اإل،عشراً، مث يستغفر اهللا عشراً، مل خيرج من الدنيا حىت يرى مكانه يف اجلنة

  .ثواب سبعني نبياً

 بكل حرف وبكل كافر وكافرة يعطأ والضحى مخساً، ، ركعتني باحلمد:ويف الثالثة والعشرين

  . اخلرب،درجة يف اجلنة

عنه من ي  وحم،لفاً من احلسناتأخالص، كتب له  باحلمد واإل،نيأربع :ويف الرابعة والعشرين

  . اخلرب، ورفع له من الدرجات كذلك،السيئات

  السورة، حفظه اهللا يفآمن الرسول و، بني العشائني باحلمد، عشرين:ويف اخلامسة والعشرين

  . اخلرب،نفسه

  . اخلرب،ني مرة، صافحته املالئكةأربع والتوحيد ، باحلمد، عشرة اثنيت:والعشرين ويف السادسة

على عشراً  واأل، باحلمد، عشرة اثنيت:ويف السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

ئة، كتب له ثواب ا ويستغفر اهللا م،ئةا م)صلى اهللا عليه وآله (النيب على يوالقدر عشراً، ويسلم ويصل

  .عبادة املالئكة

  .)١( يف جنة الفردوس سبعة مدنيعطأ ،حدى عشرة مرةإ والتوحيد ، باحلمد، عشراً:ويف الثالثني

  ليلة من رجب،أول من صلى املغرب : )صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٥الباب  ٢٢٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٢٩

حد مرة، ويسلم بني أوقل هو اهللا  بعدها عشرين ركعة، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب ي مث يصل

هله وماله أثواا، حفظ واهللا يف نفسه و أتدرون ما: )صلى اهللا عليه وآله (، قال رسول اهللاكل ركعتني

  .)١( وجاز على الصراط كالربق اخلاطف من غري حساب،جري من عذاب القربأ و،وولده

ليلة من رجب بعد العشاء، يقرأ أول  من صلى ركعتني يف:  يقول)صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

 الركعة الثانية فاحتة  وقل هو اهللا أحد ثالث مرات، ويف،ركعة فاحتة الكتاب وأمل نشرح مرةأول يف 

 ي وقل هو اهللا أحد واملعوذتني، مث تشهد ويسلم، مث يهلل اهللا ثالثني مرة ويصل،الكتاب وأمل نشرح مرة

 وخيرجه من اخلطايا كيوم ،سلف من ذنوبه نه يغفر له ماإثني مرة، ف ثال)صلى اهللا عليه وآله (النيبعلى 

  )٢(.مهأولدته 

من صلى يف رجب ستني ركعة، يف : )صلى اهللا عليه وآله (وعن كتاب التحفة، قال رسول اهللا

 ،ث مراتيها الكافرون ثالأوقل يا  ،كل ليلة منه ركعتني، يقرأ يف كل ركعة منهما فاحتة الكتاب مرة

 له امللك وله ،شريك له اهللا وحده ال إالّ لهإ ال : سلم منهما رفع يديه، وقالإذاو اهللا أحد مرة، فوقل ه

  وال حول وال قوة،ليه املصريإء قدير وي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شياحلمد حييي ومييت وهو ح

فإن وجهه،  وميسح بيديه ،وآله يماأل النيب  حممد،ل العظيم، اللهم صل على حممد وعلى آيباهللا العلإالّ 

   ثواب ستني يعاء ويعطاهللا سبحانه يستجيب الد

                                                

.٢٢ س٦٢٩ ص:عمالقبال األإ )١(

.٢٧ س٦٢٩ ص:عمالقبال األإ )٢(



٣٣٠

  .)١(حجة وستني عمرة

من صلى ليلة من : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: قال) وان اهللا عليهرض(وعن سلمان 

حد أهللا ا هو  وقل،يها الكافرون مرةأ رجب عشر ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وقل يا ليايل

  . اخلرب،)٢(ثالث مرات، غفر اهللا تبارك وتعاىل له كل ذنب عمل وسلف له من ذنوبه

يف ئة مرة ا أحد ممن قرأ يف ليلة من شهر رجب قل هو اهللا:  قال)صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

صر يف جوار نيب من ة قصر يف اجلنة، كل قائعطاه اهللا مأئة سنة يف سبيل اهللا، وامنا صام مأركعتني، فك

  .)٣()عليهم السالم (بياءألنا

يا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا:  قال)رضوان اهللا عليه (يوعن سلمان الفارس

ن رجب ميوم أول  كان إذا:  قال،بلى يا رسول اهللا:  قلت،علمك شيئاً من غرائب الكرتأ إالّ سلمان

 وقل هو اهللا احد ثالث مرات، غفر اهللا لك ، فاحتة الكتاب مرة يف كل ركعةأ عشر ركعات، تقريتصل

 ووقاك اهللا فتنة القرب وعذاب يوم القيامة، ،هذه الليلة إىل ذنوبك كلها من اليوم الذي جرى عليك القلم

  .)٤(وصرف عنك اجلذام والربص وذات اجلنب

  ركعات  أربعيوم من رجب أول  يتصل:  قال)صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن 

                                                

.٣ س٦٣٠ ص:عمالقبال األإ )١(

.١١ س٦٣٠ ص:عمالقبال األإ )٢(

.١٩ س٦٣٠ ص:عمالقبال األإ )٣(

.١٢ س٦٣٧ ص:عمالقبال األإ )٤(



٣٣١

 وقل هو اهللا ، ويف الثانية باحلمد مرة،حد عشر مراتأ وقل هو اهللا ، باحلمد مرةوىلبتسليمة، األ

عشر  وقل هو اهللا أحد ،يها الكافرون ثالث مرات، ويف الثالثة احلمد مرةأ وقل يا ،حد عشر مراتأ

 ي وآية الكرس،ة وعشرين مرةمخس وقل هو اهللا أحد ،كم التكاثر مرة، ويف الرابعة احلمد مرةيهلأ و،مرات

  .)١(ث مراتثال

من صام يوماً من : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا: بن العباس قال عبد اهللا وعن

 ويقرأ يف الثانية قل هو اهللا ،آية الكرسية مرة ائركعة مأول  ركعات، يقرأ يف أربعرجب وصلى فيه 

  .)٢(رى لهي أو  اجلنة مرة، مل ميت حىت يرى مقعده منيتائأحد م

بني  من صلى يوم اجلمعة يف شهر رجب ما: )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: وعنه قال

حد أ وقل هو اهللا ، سبع مراتآية الكرسي و، ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرةأربعالظهر والعصر 

وبة عشر مرات، كتب اهللا تبارك وتعاىل له له التأسأهو و إالّ لهإستغفر اهللا الذي ال أ: مخس مرات، مث قال

  . اخلرب،)٣(لف حسنةأيوم ميوت كل يوم  إىل من يوم يصليها

 ركعات يقرأ بعد أربعمن صلى يف اليوم الثالث من رجب :  قال)صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

   )٤(حيمرهو الرمحن ال إالّ لهإله واحد ال إهلكم إوالفاحتة 

                                                

.٢٥ س٦٣٧ ص:لعماقبال األإ )١(

.٢٨ س٦٣٧ ص:عمالقبال األإ )٢(

.٣١ س٦٣٧ ص:عمالقبال األإ )٣(

.١٦٣ اآلية:  البقرةسورة )٤(



٣٣٢

يصفه  ال جر ماعطاه اهللا من األأ، )١(اهللا شديد العذابن أ و مجيعاًالقوة هللان أ :ىل قوله إ

  .)٢(الواصفون

من صلى يف النصف من رجب يوم مخسة عشر عند ارتفاع ن إ :)صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

ب الفلق عوذ برأ وقل ،حد مرةأ وقل هو اهللا ،النهار مخسني ركعة، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة

  . احلديث،)٣(مهأعوذ برب الناس مرة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أ وقل ،مرة

  ليلة النصف من رجب اثنيتيتصل:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،وعن داود بن سرحان

 احلمد واملعوذتني : فرغت من الصالة قرأ بعد ذلكإذا ف،عشر ركعة، تقرأ يف كل ركعة احلمد وسورة

اهللا واهللا  إالّ لهإ وال احلمد هللاسبحان اهللا و:  مرات وتقول بعد ذلكأربع آية الكرسيخالص و اإلوسورة

 ،باهللا العلي العظيم إالّ شرك به شيئاً، وما شاء اهللا ال قوةأ ال اهللا اهللا ريب:  مث تقول، مراتأربعأكرب 

  .)٤(وتقول يف ليلة سبع وعشرين مثله

 البيض من رجب، وقام أياممن صام : )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب: وعن ابن عباس قال

 فرغ من إذاد عشر مرات، فحأة ركعة، يقرأ يف كل ركعة قل هو اهللا ائ ليلة النصف ميلياليها، ويصل

  هذه الصالة استغفر سبعني مرة، دفع عنه 

                                                

.١٦٥ اآلية:  البقرةسورة )١(

.٩ س٦٥٠ ص:عمالقبال األإ )٢(

.٧ س٦٥٨ ص:عمالقبال األإ )٣(

.٧٤٢ ص:مصباح املتهجد )٤(



٣٣٣

  . اخلرب،)١(بليس وجنودهإرض وشر هل السماء وشر أهل األأشر 

 :قال أنه بيه،أ حيدث عن )عليهم السالم (طالب أيب مسعت احلسن بن علي بن: وعن سليمان قال

قال اهللا  اليت ي بسبع كلمات، وهيلّإتى أجربئيل ن إ : يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم (مسعت رسول اهللا

ة  سبع كلمات من التوراأعلمكم وهي أن مرينأ، و)٢(﴾ ِإبراهيم ربه ِبكَِلماٍت فَأَتمهن ابتلىإذ و﴿: تعاىل

 يا ،كرامجلالل واإلاا ذا رب، ي رمحن، يا يا اهللا، يا: )عليه السالم (طالب أيب بالعربية، ففسرها لعلي بن

ملا نزل جربئيل، سأله : )صلى اهللا عليه وآله (قال إىل أن ،قريب، يا جميب رض، يانور السماوات واأل

 آخر ليلة قم فصل ركعتني بقلب وجل، ، بلغت سبع ليالصم رجباً، حىت: كيف يدعو ن، قالبراهيم إ

  .)٣(خرة والنجاة من النارمث سل اهللا الوالية واملعونة والعافية والرفعة يف الدنيا واآل

ثني ركعة، يقرأ يف كل من صلى ليلة مخس عشر من رجب ثال: )صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

عتقه اهللا من النار، وكتب له بكل ركعة عبادة أد عشر مرات، حأركعة فاحتة الكتاب مرة، وقل هو اهللا 

 عشر حد اثينأ عشر نوراً، وبىن له بكل مرة بقراءة قل هو اهللا عطاه اهللا بكل آية اثينأني شهيداً، وأربع

  نثى أمدينة من مسك وعنرب، وكتب اهللا له ثواب من صام وصلى ذلك الشهر من ذكر و

                                                

.٣٨ حصيامه باب فضائل شهر رجب و٥٥الباب  ٥٠ ص٩٤ ج:البحار )١(

  .١٢٤ اآلية: سورة البقرة )٢(

.٤٢ ح باب فضائل شهر رجب وصيامه٥٥الباب  ٥٢ ص٩٤ ج:البحار )٣(



٣٣٤

  .)١(القابلة مات شهيداً ووقى فتنة القربمات ما بينه وبني السنة فإن 

  ـأي ليلة النصف من رجبـ من صلى فيها ن إ  مبا معناه،)صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن 

حد عشر مرات مل خيرج من صالته حىت يعطى ثواب سبعني أثالثني ركعة باحلمد وقل هو اهللا 

  .اخلرب. )٢(شهيداً

  

                                                

.١٨ س٦٥٦ ص:عمالقبال األإ )١(

.١٤ س٦٥٦ ص:عمالقبال األإ )٢(



٣٣٥

  فصل

  مجعة من رجب أول ة يف استحباب صالة الرغائب ليل

  

 قال رسول اهللا: سناده ذكره، قالإ زهرة بجازته لبينإ يف ،عن احلسن بن يوسف املطهر العالمة

من صام كله : ، مث قالميتأ، ورمضان شهر ي وشعبان شهر،رجب شهر اهللا: )صلى اهللا عليه وآله(

ماناً من أ من عمره، وية فيما بق مغفرة جلميع ما سلف من ذنوبه، وعصم:شياءأ ثالثة استوجب على اهللا

 عاجز عن صيامه كله، فقال ينإيا رسول اهللا : ، فقام شيخ ضعيف، فقالكربالعطش يوم الفزع األ

مثاهلا، وأوسط يوم منه، وآخر أاحلسنة بعشر فإن يوم منه، أول صم : )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

ا ليلة تسميها إمجعة منه، فأول تغفل عن ليلة  نك تعطى ثواب من صام كله، ولكن الإيوم منه، ف

 وجيتمعون إالّ رض مضى ثلث الليل، ال يبقى ملك يف السماوات واألإذا أنه املالئكة ليلة الرغائب، وذلك

 يا ربنا حاجتنا : فيقولون، ما شئتم سلوين يا مالئكيت:يف الكعبة وحواليها فيطلع اهللا عليهم، فيقول هلم

صلى اهللا عليه  (، مث قال رسول اهللاقد فعلت ذلك:  فيقول اهللا عز وجل،م برجبتغفر لصوا أن ليكإ

 ما بني العشاء والعتمة يمخيس من رجب، مث يصلأول حد يصوم يوم اخلميس أما من : )وآله وسلم

 على حممد وعلى آله، مث اللهم صل:  سبعني مرة، يقول فرغ من صالته صلى عليإذا عشر ركعة، فاثنيت

  وح قدوس رب املالئكة والروح، مث يرفع رأسه سب: يقول يف سجوده سبعني مرةيسجد و



٣٣٦

عظم، مث يسجد سجدة ويقول فيها  األي العل أنتنكإرب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم : ويقول

صلى اهللا عليه وآله  ( قال رسول اهللا،ا تقضىإل اهللا حاجته يف سجوده، فأ، مث يسوىلما قال يف األ

غفر له مجيع ذنوبه ولو كانت مثل زبد  الإمة هذه الصالة أأو   عبدي بيده ال يصلي نفسيوالذ: )وسلم

  . احلديث،)١(البحر، ويشفع يوم القيامة يف سبعمائة من أهل بيته ممن استوجب النار

  

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٦الباب  ٢٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٣٧

  فصل

  رجب وشعبان ورمضان يف  البيضيف استحباب صالة ليايل

  

مة ثالثة عطيت هذه األأ: )صلوات اهللا عليه(فر بن حممد جع: قال: العينا، يقول أيب محد ابنأعن 

ث حد مثلها ليلة ثالأ وثالث ليال مل يعط ، رجب وشعبان وشهر رمضان،ممحد من األأ مل يعطها أشهر

مة ثالث سور مل يعطها أحد عطيت هذه األأ عشرة وليلة مخس عشرة من كل شهر، وأربععشرة وليلة 

عطيت أفضل ما أحد، فمن مجع بني هذه الثالث فقد مجع أل هو اهللا مم، يس وتبارك امللك وقمن األ

 البيض من هذه الثالثة  كل ليلة من ليايلييصل: وكيف جيمع بني هذه الثالث، فقال: ، فقيلمةهذه األ

 ويف الليلة ،ث سور الثاله وهذ،يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة:  يف ليلة الثالثة عشر ركعتنيشهراأل

ث سور، ويف الليلة اخلامسة عشر  ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وهذه الثالأربععة عشر الراب

 الثالثة شهرث سور، فيحوز فضل هذه األست ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وهذه الثال

  .)١(ويغفر له كل ذنب سوى الشرك

  

                                                

.١ س٦٥٥ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٣٨

  

  فصل

  يف استحباب صالة يوم سبعة وعشرين من رجب وليلته

  

  كان النصف من شعبان فصلّإذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب رفعه عن،عن علي بن حممد

ليك إين إاللهم :  فرغت فقلإذائة مرة، فام حدأة ركعات، تقرأ يف كل ركعة احلمد وقل هو اهللا أربع

 ب ال ري، رب ال تغري جسمي، وبك مستجري، رب ال تبدل امس، عائذ بك، ومنك خائفينإفقري، و

عوذ أ و،عوذ برمحتك من عذابكأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأ، يجتهد بالئ

عبد  أبو وقال: قال. )١(ثنيت على نفسك، وفوق ما يقول القائلونأ كما  أنتناؤك،ث جل ،بك منك

 من ) وسلمصلى اهللا عليه وآله (يوم سبعة وعشرين من رجب نبأ فيه رسول اهللا: )عليه السالم (اهللا

 فرغ إذا عشرة ركعة، يقرأ يف كل ركعة بأم القرآن، وسورة ما تيسر، فوقت شاء اثنيت أي صلى فيه

كرب أاهللا واهللا  إالّ لهإال :  فرغ وهو يف مكانه قالإذا مرات، فأربعوسلم جلس مكانه، مث قرأ أم القرآن 

شرك به شيئاً  أ الاهللا اهللا ريب: ، مث يقول مراتأربعباهللا  إالّ  وسبحان اهللا وال حول وال قوةاحلمد هللاو

  ستجيب ا إالّ ءي مرات، مث يدعو فال يدعو بشأربع

                                                

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٨الباب  ٢٣٨ ص٥ ج:ائلالوس )١(



٣٣٩

  .)١(قطعية رحم أو يدعو يف جائحة قوم إالّ أن له يف كل حاجة

  ـ يف يوم املبعثـ ايمن صلى فيه : قال أنه )عليهم السالم ( ورد عن آل الرسول:وعن املقنعة

 فرغ منها جلس يف مكانه، مث إذا ف، كل ركعة منها فاحتة الكتاب وسورة يس عشر ركعة، يقرأ يفاثنيت

 لهإال :  مرات، مث قالأربعخالص واملعوذتني، كل واحدة منهن  مرات، وسورة اإلأربعم الكتاب أقرأ 

  .، وذكر مثله)٢(كربأاهللا واهللا إالّ 

يلة سبع وعشرين من رجب أي صل ل: قالنه إ )عليه السالم (احلسن أيب وعن صاحل بن عقبة، عن

 أربع تقرأ يف كل ركعة احلمد واملعوذتني وقل هو اهللا أحد ،وقت شئت من الليل اثنيت عشرة ركعة

اهللا واهللا أكرب واحلمد هللا وسبحان اهللا  إالّ ال إله:  مراتأربع فرغت قلت وأنت يف مكانك إذا ف،مرات

  .)٣(باهللا، مث ادع مبا شئت إالّ وال حول وال قوة

خري مما طلعت  هي يف رجب لليلةن إ :قال أنه )عليه السالم (جعفر حممد بن علي الرضا أيب وعن

 يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رسول اهللاأب ليلة سبعة وعشرين من رجب، فيها ني وه،عليه الشمس

حك اهللا؟ أصلوما العمل فيها  :، قيل لهجر عمل ستني سنةأللعامل فيها من شيعتنا  وإن صبيحتها،

   صليت العشاء إذا: قال

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٩الباب  ٢٤١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢٢ س٣٧ ص:املقنعة )٢(

.٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٩ الباب ٢٤٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٤٠

 قبيل الزوال، صليت اثنيت إىل ساعة شئت من الليل أي ظتقجعك مث استيضخذت مأخرة واآل

 سلمت يف كل شفع إذااجلحد، ف إىل  تقرأ يف كل ركعة احلمد وسورة من خفاف املفصل،عشر ركعة

يها الكافرون سبعاً أحد وقل يا أ اهللا هو  وقل،جلست بعد التسليم، وقرأت احلمد سبعاً واملعوذتني سبعاً

  :  سبعاً سبعاً، وقل بعقب ذلك هذا الدعاءآية الكرسينزلناه وأنا إسبعاً، و

 ،مل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبرياً الذي احلمد هللا

تفعل ن أ و على حممد وآلهيتصل أن لتاماتعلى، وبكلماتك اعلى األعلى األلك ذكرك األأسأ ينإاللهم 

  .)١( مث ادع مبا شئت،هلهأ  أنت مايب

 عشر من صلى يف الليلة السابعة والعشرين من رجب اثنيت:  قال)صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن 

نزلناه يف ليلة القدر عشر أنا إركعة، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة وسبح اسم عشر مرات و

ة ائة مرة، واستغفر اهللا تعاىل مائ م)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب فرغ من صالته صلى على إذامرات، ف

  .)٢(مرة، كتب اهللا سبحانه له ثواب عبادة املالئكة

 ملا كان ببغداد يوم النصف من )عليه السالم (الثاينجعفر  أبو صام:  قال،وعن الريان بن صلت

 عشر ركعة، اثنيت اليت هي  الصالةينصل أن  مجيع حشمه، وأمرنا ويوم سبع وعشرين منه، وصام،رجب

 واملعوذتني ،اًأربعحد أ وقل هو اهللا ،اًأربع فرغت قرأت احلمد إذا ف،تقرأ يف كل ركعة احلمد وسورة

  اًأربع

                                                

.٧٤٩ص: صباح املتهجدم )١(

.٢ ح الصلوات املندوبةأبواب من ٧الباب  ٤٥٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٣٤١

يم  العظيباهللا العل إالّ كرب، وسبحان اهللا واحلمد هللا، وال حول وال قوةأاهللا اهللا و إالّ لهإال :  وقلت

  .)١(اًأربعحداً أ شرك بريبأاً، ال أربعشرك به شيئاً أ ال اً، اهللا اهللا ريبأربع

القاسم  أيب خرج من جهة أنه نصر، جعفر بن حممد بن احلسن بن اهليثم، وذكر أيب وعن كتاب

 عشر ركعة، يقرأ يف الصالة يوم سبعة وعشرين من رجب اثنيتن إ ):قدس اهللا روحه(احلسني بن روح 

مل يتخذ  الذي احلمد هللا: قول بني كل ركعتنييكعة فاحتة الكتاب، وما تيسر من السور، وجيلس وكل ر

، ويا  يف مديت يا عديت،ولداً، ومل يكن له شريك يف امللك، ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبرياً

،  يف غيبيتيظ، يا حاف يف حاجيت، يا جمييب يف رغبيتي، يا غياث يف نعميتي، يا ولي يف شديتصاحيب

 صل على حممد وآل حممد، ،، فلك احلمد الساتر عوريت أنت، يف وحشيتينس أ، يا يف وحديتيياكالئ

 اجلنة، أصحاب يف ز عن سيئايتي، وجتاو، واصفح عن جرم عثريتقلينأ و،، وآمن روعيتواستر عوريت

حد وقل يا أقل هو اهللا  فرغت من الصالة والدعاء قرأت احلمد وإذاكانوا يوعدون، ف الذي وعد الصدق

 ال اهللا اهللا ريب:  سبعاً سبعاً، مث تقولآية الكرسينزلناه يف ليلة القدر وأنا إيها الكافرون واملعوذتني وأ

  .)٢(حببتأشرك به شيئاً سبع مرات، مث ادع مبا أ

  

                                                

.٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من٩الباب  ٢٤٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٥ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٧الباب  ٤٥٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٣٤٢

  

  فصل

  يف صالة كل ليلة من شعبان

  

من صلى يف الليلة :  قال)اهللا عليه وآلهصلى  (النيب يف املصباح عن ي الكفعميبراهيم بن علإروى 

هل السماء ألفاحتة مخسني مرة، دفع اهللا عنه شر ا سلم قرأ إذائة ركعة باحلمد والتوحيد، فا منه موىلاأل

  . اخلرب،رضواأل

 ،احلولحيول  إىل أن وذتني مرة مرة، مل يكتب عليه سيئةع مخسني باحلمد والتوحيد وامل:ويف الثانية

  .اخلرب

  . اخلرب،بواب اجلنةأ فتحت له ، ركعتني بالفاحتة والتوحيد مخساً وعشرين مرة:ثالثةويف ال

 ،لف سنةأ كتب له بكل ركعة ثواب ،ني باحلمد والتوحيد مخساً وعشرين مرةأربع :ويف الرابعة

  .اخلرب

 بعد )صلى اهللا عليه وآله (النيب على ي ويصل،ةائ ركعتني باحلمد والتوحيد مخسم:ويف اخلامسة

  . بعدد جنوم السماء مدناً يف اجلنةيعطألف حاجة من حوائج الدارين وألتسليم سبعني مرة، قضى اهللا له ا

  . اخلرب،اً باحلمد والتوحيد عشراً قبض اهللا روحه على السعادةأربع :ويف السادسة



٣٤٣

 ،رة مآية الكرسي ويف الثانية باحلمد و،وىلاأل يف ئةا ركعتني باحلمد والتوحيد م:ويف السابعة

  . اخلرب،جاب اهللا دعاءهأ

منا إقل  باحلمد والتوحيد مخس عشر مرة، ويف الثانية باحلمد وقوله وىل ركعتني يف األ:ويف الثامنة

، مث يقرأ التوحيد مخس عشرة، غفر اهللا له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، فكأمنا )١(اآلية نا بشر مثلكمأ

  .ةربعقرأ الكتب األ

  . اخلرب، حرم اهللا جسده على النار، باحلمد والنصر عشراًاًأربع :ويف التاسعة

  . اخلرب،لف حسنةأئة ا كتب اهللا له م، ثالثاً والكوثر ثالثاًآية الكرسياً باحلمد وأربع :ويف العاشرة

ميان، مؤمن مستكمل اإل إالّ  باحلمد واجلحد عشراً، ال يصليها، مثان ـ كذا:ويف احلادية عشرة

  . احلديث، من رياض اجلنةويعطى بكل ركعة روضة

  . اخلرب،ني سنةأربع باحلمد والتكاثر عشراً، غفرت له ذنوب :ويف الثانية عشرة

عتق مائيت رقبة أمه، وكأمنا أ خرج من ذنوبه كيوم ولدته ، ركعتني باحلمد والتني:ويف الثالثة عشر

  . احلديثبراهيمإ و)لهصلى اهللا عليه وآ (النيبمن النفاق ومرافقة  ةء برايعطأمساعيل وإمن ولد 

  .  اخلرب، باحلمد والعصر مخساً، كتب اهللا له ثواب املصلحني:ويف الرابعة عشر

                                                

.١١٠ اآلية: سورة الكهف )١(



٣٤٤

 اللهم اغفر لنا : ويقول بعد تسليمه،اً بني العشائني باحلمد والتوحيد عشراًأربع :ويف اخلامسة عشر

 ،ء قدير عشراًي على كل شحياء وهوحييي املوتى ومييت األ الذي  يا رب ارمحنا عشراً، سبحان،عشراً

  . اخلرب،استجيب له

 النيب كيعطأ ، والتوحيد مخس عشرة، مرةآية الكرسي ركعتني باحلمد و:ويف السادسة عشر

  .ئة قصرا له يف اجلنة م على نبوته، وبين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 غفر له ، سبعني مرةمث يستغفر اهللا  ركعتني باحلمد والتوحيد سبعني مرة، ويسلم:ويف السابعة عشر

  .ةومل تكتب عليه خطيئ

  . اخلرب، قضيت كل حاجة طلبها يف ليلته، عشراً باحلمد والتوحيد مخساً:رويف الثامنة عش

  . اخلرب، غفر اهللا له، ركعتني باحلمد وآية امللك مخساً:ويف التاسعة عشر

  . اخلرب، يف نومهيراين مل خيرج من الدنيا حىت ،اً باحلمد والنصر مخس عشرأربع :ويف العشرين

 مثان باحلمد والتوحيد واملعوذتني مرة مرة، كتب له بعدد جنوم السماء :ويف احلادية والعشرين

  . اخلرب،حسنات

 والتوحيد مخس عشر مرة كتب امسه يف ، ركعتني باحلمد واجلحد مرة:ويف الثانية والعشرين

  .رباخلجاء يوم القيامة وهو يف ستر اهللا، السماء الصديق، و

  . اخلرب،بهل نزع اهللا الغل والغش من ق،ةزل ثالثني باحلمد والزل:ويف الثالثة والعشرين



٣٤٥

  . اخلرب، عتق من النار، ركعتني باحلمد والنصر عشراً:ويف الرابعة والعشرين

ين باملعروف والناهني عن مراآل ثواب يعطأ ، عشراً باحلمد والتكاثر:ويف اخلامسة والعشرين

  .سبعني نبياًاملنكر، وثواب 

 يف يعطأين و من آفات الدار عويف، عشراً باحلمد وآمن الرسول عشراً:ويف السادسة والعشرين

  .القيامة ستة أنوار

  .ركعتني باحلمد واألعلى عشراً، كتب له ألف ألف حسنة، اخلرب: ويف السابع والعشرين

 بعث من قربه ووجهه كالقمر ،ةمرة مراً باحلمد والتوحيد واملعوذتني أربع :ويف الثامنة والعشرين

  . احلديث،ليلة البدر، ويدفع اهللا عنه أهوال يوم القيامة

 ثواب يعطأعشراً عشراً،  والتكاثر والتوحيد واملعوذتني ، عشراً باحلمد مرة:ويف التاسعة والعشرين

  . اخلرب،ااهدين

ة، ائ م)صلى اهللا عليه وآله(  سلم صلى على النيبإذاعلى عشراً، ف ركعتني باحلمد واأل:ثنيويف الثال

  . اخلرب)١(لف مدينة يف جنة املأوىأ يعطأ

ليلة من شعبان اثنيت عشر ركعة، يقرأ يف كل أول من صلى :  قال)صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن 

لف شهيد أ عشر عطاه اهللا تعاىل ثواب اثينأمرة،  حد مخس عشرةأركعة فاحتة الكتاب وقل هو اهللا 

عطاه اهللا بكل آية يف القرآن قصراً أمه، وأ وخرج من ذنوبه كيوم ولدته ، عشرة سنةادة اثنيتوكتب له عب

   .)٢(يف اجلنة

                                                

.مل يف شعبانون فيما يعربع الفصل الرابع واأل٥٣٩ ص: مصباح الكفعمي)١(

.٢٦ س٦٨٣ ص:قبالاإل )٢(



٣٤٦

ليلة من شعبان ركعتني، يقرأ يف كل أول من صلى : قال أنه  أيضاً)صلى اهللا عليه وآله (النيبعن و

يوم  إىل  عندكي اللهم هذا عهد: سلم قالإذاحد، فأثني مرة قل هو اهللا ركعة فاحتة الكتاب مرة، وثال

عطاه اهللا ثواب الصديقنيأبليس وجنوده، وأفظ من القيامة، ح)١(.  

شعبان، ويقوم لياليها، وصلى أول  من أياممن صام ثالثة : )صلى اهللا عليه وآله (وعن النيب

ىل عنه شر حدى عشرة مرة، رفع اهللا تعاإحد أركعتني يف كل ركعة بفاحتة الكتاب مرة، وقل هو اهللا 

 باحلق  بعثيني والذ،بليس وجنوده، وشر كل سلطان جائرإرضني، وشر هل األأهل السماوات، وشر أ

لف ذنب من الكبائر فيما بينه وبني اهللا عز وجل، ويدفع اهللا عنه عذاب القرب أيغفر اهللا له سبعني نه إ نبياً

  .)٢(ونزعه وشدائده

ترتين : )صلى اهللا عليه وآله (، قال رسول اهللا)عليه السالم (طالب أيب ا علي بننالوعن مو

هم، فمن صلى فيه ءجب دعاأ، وههلنا اغفر لصائمإ: ان، فتقول املالئكةبعوات يف كل مخيس من شاالسم

 النيب سلم صلى على إذائة مرة، فاحد مأ وقل هو اهللا ،ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة

 صام فيه يوماً واحداً ن وم،مر دينه ودنياهأ قضى اهللا له كل حاجة من ئة مرة،ام )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(حرم اهللا جسده على النار

                                                

.٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٧الباب  ٢٣٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ س٦٨٤ ص:قبالاإل )٢(

.١٣ س٦٨٨ ص:قبالاإل )٣(



٣٤٧

ء يلكل شفإن ، ي اقتضائتأيت أو الثواب املذكور يف مجلة من الروايات اليت تقدمتن إ :أقول

 خرة بالنسبةاآلسعة  أن بعد فيها، بعد ما علم من كثرة الثواب ال أن كما هو واضح ـ كما شروطاً ـ

مه، وغفران كذا من الذنوب معناه قوة اقتضاء أعامل اجلنني يف بطن  إىل الدنيا كسعة الدنيا بالنسبةإىل 

 بعض ما ينفع يف )الدعاء والزيارة( وقد ذكرنا يف كتاب ، حملو هذا املقدار من الذنوبينالالعمل الف

  .املقام

  



٣٤٨

  

  فصل

  نيف استحباب الصالة ليلة النصف من شعبا

  

كنت نائماً ليلة النصف من شعبان، : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: قبال بسنده قالعن اإل

: يلة؟ قالل يا جربئيل وما هذه ال:تنام يف هذه الليلة؟ فقلتأيا حممد :  فقال)عليه السالم ( جربئيلفأتاين

فإن ارفع رأسك، : قيع، فقال يلالب إىل ، مث ذهب يب فأقامين،هي ليلة النصف من شعبان، قم يا حممد

 وباب الرضوان وباب املغفرة وباب الفضل ،الرمحةالسماء، فيفتح فيها أبواب بواب أهذه ليلة تفتح فيها 

صوافها، يثبت أحسان، يعتق اهللا فيها بعدد شعور النعم ووباب التوبة وباب النعمة وباب اجلود وباب اإل

  .السنة، ويرتل ما حيدث يف السنة كلها إىل من السنةرزاق جال، ويقسم فيها األاهللا فيها اآل

تسبيح وليل وتكبري ودعاء وصالة وقراءة وتطوع واستغفار كانت اجلنة له بحياها أ من ،يا حممد

  .مرتال ومقيال، وغفر اهللا له من ذنبه ما تقدم وما تأخر

 عشر "حدأقل هو اهللا "وئة ركعة، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة، ا من صلى فيها م،يا حممد

ة مرة، ائ عشر مرات، وفاحتة الكتاب عشراً، وسبح اهللا مآية الكرسي فرغ من الصالة قرأ إذامرات، ف

عطى بكل سورة وتسبيحة قصراً يف اجلنة، وشفعه اهللا يف أ و،ة كبرية موبقة موجبة للنارائغفر اهللا له م

   هذاي صائمياهللا ما يعطعطاه أة من أهل بيته، وشركه يف ثواب الشهداء، وائم



٣٤٩

متك أحيها يا حممد وأمر أء، فيجورهم شأينقص من  أن  هذه الليلة، من غرييالشهر وقائم

 تيتك يا حممد وما يف السماء ملكأ وقد ،ا ليلة شريفةإاهللا تعاىل بالعمل فيها، ف إىل حيائها، والتقربإب

فهم بني راكع وقائم وساجد وداع ومكرب : قال اهللا تعاىل، يوقد صف قدميه يف هذه الليلة بني يدإالّ 

  .ومستغفر ومسبح

، وقاعد يسبح، وراكع ياهللا تعاىل يطلع يف هذه الليلة، فيغفر لكل مؤمن قائم يصلن إ ،يا حممد

غفر  إالّ ، وال مستغفريعطأ إالّ  وال سائل،استجيب له إالّ وساجد وذاكر، وهي ليلة ال يدعو فيها داع

 )صلى اهللا عليه وآله ( وكان رسول اهللا، من حرم خريها يا حممد فقد حرم،توب عليهي الإله، وال تائب 

  : يدعو فيها فيقول

 ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن ،وبني معصيتكاللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا 

حييتنا، واجعله الوارث أما صارنا وقوتنا بأمساعنا وأاليقني ما يهون علينا به مصيبات الدنيا، اللهم متعنا ب

منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا 

  .)١(رحم الرامحنيأمهنا وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من اليرمحنا، برمحتك يا  أكرب

من صلى : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (اهللاقال رسول :  قال)عليه السالم (يا علنالمو إىل وبسنده

حد، مل ميت قلبه يوم متوت القلوب، ومل ميت أئة ركعة بألف مرة قل هو اهللا اليلة النصف من شعبان م

ثون كانوا يعصمونه من ثون منهم يبشرونه باجلنة، وثال ثال،ئة ملك يؤمنونه من عذاب اهللااحىت يرى م

  الشيطان 

                                                

.٤ س٦٩٩ ص:قبالاإل )١(



٣٥٠

  .)١( الليل والنهار، وعشرة يكيدون من كادهثون يغفرون له آناءوثال

 عن )عليه السالم (سئل الباقر: ، قال)عليه السالم (حيىي، عن جعفر بن حممد الصادق أيب وعن

فضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها مينح اهللا تعاىل العباد فضله، أهي  :ان، فقالبفضل ليلة النصف من شع

سائال له فيها أال يرد اهللا على نفسه ىل آ ا ليلةإاهللا تعاىل فيها، ف إىل ويغفر هلم مبنه، فاجتهدوا يف القربة

 )عليه السالم(نا زاء ما جعل ليلة القدر لنبيإجعلها اهللا لنا أهل البيت ب اليت ا الليلةأ و،ل معصيةأمامل يس

ه وكرب، ئةا ومحده مرة،ممائة فاجتهدوا يف الدعاء والثناء على اهللا عز وجل، فإنه من سبح اهللا تعاىل فيها 

خرة ما التمسه منه، وما غفر اهللا تعاىل له ما سلف من معاصيه، وقضى له من حوائج الدنيا واآلئة مرة، ام

فقلت لسيدنا :  حيىي أبو ه منه كرماً منه تعاىل، وتفضال على عباده، قالمسمل يلت وإن ليهإعلم حاجته 

خرة، فصل ركعتني، اقرأ  صليت العشاء اآل أنتإذا: الدعية فيها، فقيش األأ: )عليه السالم (الصادق

يها الكافرون، واقرأ يف الركعة الثانية باحلمد وسورة أ قل يا يد وهح باحلمد وسورة اجلوىليف األ

مد هللا ثالثاً حلسبحان اهللا ثالثاً وثالثني مرة، وا:  سلمت قلت أنتإذاحد، فأ قل هو اهللا يوه: التوحيد

آخره  إىل الدعاء، ليه ملجأ العباد يف املهماتإيا من : ثني مرة، مث قل وثالأربعكرب أ وثالثني مرة، واهللا

 ال حول وال ،رب عشرين مرة، يا حممد سبع مرات يا:  فرغ سجد ويقولإذاف، ذكرناه يف عمل السنة

  باهللا عشر  إالّ قوة

                                                

.٩ س٧٠١ ص:قبالاإل )١(



٣٥١

صلى اهللا عليه  (ى النيب مث تصلي عل،باهللا عشر مرات إالّ مرات، ما شاء اهللا عشر مرات، ال قوة

ياها بكرمه إلت ا بفضله وبكرمه عدد القطر، لبلغك اهللا أل اهللا حاجتك، فواهللا لو سأ وتس)وآله وسلم

  .)١(وفضله

 ورواه عنهما ثالثون رجال ،)عليهما السالم (اهللا يب عبدأجعفر و أيب  عن،حيىي الصنعاين أبو وروى

 ركعات، تقرأ يف كل ركعة احلمد وقل أربعصف من شعبان فصل  كان ليلة النإذا: ممن يوثق به، قاال

 اللهم ال تبدل ، ومن عذابك خائف مستجري،ليك فقريإاللهم إين :  فرغت فقلإذاحد مأة مرة، فأهو اهللا 

عوذ برمحتك أ و،عوذ بعفوك من عقابكأ ي،عدائأ وال تشمت ىب يوال جتهد بالئ ،مسي وال تغري جسميا

نفسك  ثنيت علىأ كما  أنت، جل ثناؤك،عوذ بك منكأ و،اك من سخطكعوذ برضأ و،من عذابك

  .)٢(وفوق ما يقول القائلون

من تطهر ليلة النصف من : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: حذيفة قال أيب وعن سامل موىل

 بعدها خرة، مث صلى فصلى العشاء اآل،مصاله إىل حسن الطهر، ولبس ثوبني نظيفني، مث خرجأشعبان، ف

ث آيات من آخرها،  وثالآية الكرسيالبقرة، وأول ركعة احلمد وثالث آيات من أول ركعتني يقرأ يف 

ق سبع مرات، وقل لعوذ برب الفأعوذ برب الناس سبع مرات، وقل أمث يقرأ يف الركعة الثانية احلمد وقل 

   بعدهايبع مرات، مث يسلم، مث يصلحد سأهو اهللا 

                                                

.٧٦٢ ص:مصباح املتهجد )١(

.٧٦٢ ص:ملتهجدامصباح  )٢(



٣٥٢

مل السجدة، ويف أركعة يس، ويف الثانية حم الدخان، ويف الثالثة أول   ركعات، يقرأ يفأربع 

 عشر ،حدأ يقرأ يف كل ركعة قل هو اهللا ،ئة ركعةا بعدها ميبيده امللك، مث يصل الذي الرابعة تبارك

خرة، جل اآلآيف  أو ما يف عاجل الدنيا،إ واحلمد هللا مرة واحدة، قضى اهللا تعاىل له ثالث حوائج، ،مرات

  .)١( يف ليلته رآينيراين أن ل اهللاأسن إ مث

:  قال)عليهم السالم (بيهأ عن ،حدثنا موسى بن جعفر: ، قاليوروى حممد بن صدقة العنرب

 حد مائتني أ تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وقل هو اهللا ، ركعاتأربعالصالة ليلة النصف من شعبان

 من عذابك ينإليك فقري وإىن إاللهم : سليم، فتقول بعد التتدعوومخسني مرة، مث جتلس وتتشهد وتسلم و

عوذ بعفوك أ ينإ اللهم ي،جتهد بالئ  رب الي، وال تغري جسمي رب ال تبدل امس،خائف وبك مستجري

  أنت إالّلهإ ال ،عوذ بك منكأ و،عوذ برمحتك من عذابكأ و،عوذ برضاك من سخطكأ و،من عقوبتك

 ، وفوق ما يقول القائلون،نفسك ثنيت علىأ كما  أنت،يك مدحتك وال الثناء عليحصأجل ثناؤك وال 

  .)٢(شاء اهللا تعاىلن إ  تسأل حاجتك، كذا وكذارب صل على حممد وآل حممد وافعل يب

 ليلة  مجيعاًجيمعنا) عليهما السالم (كان علي بن احلسني: ، قال)عليه السالم (وعن زيد بن علي

ن على دعائه، مث يستغفر ثة، فيصلى بنا جزءاً، مث يدعو ونؤمجزاء ثالأ الليلة ئالنصف من شعبان، مث جيز

  له اجلنة أاهللا تعاىل ونستغفره ونس

                                                

.٧٦٩ ص:مصباح املتهجد )١(

.٧٦٩ ص:مصباح املتهجد )٢(



٣٥٣

  .)١(حىت ينفجر الصبح

حتافظ على ليلة الفطر  أن استطعتن إ : قال)عليه السالم (عن علي عبد اهللا وعن احلارث بن

جب وليلة النصف من شعبان، فافعل ليلة من رأول ليلة من احملرم وليلة عاشورا وأول وليلة النحر و

  .)٢(كثر فيهن من الدعاء والصالة وتالوة القرآنأو

  

                                                

.١٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٨الباب  ٢٤١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٨الباب  ٢٤١ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣٥٤

  

  فصل

  يف نوافل شهر رمضان

  

 زيادة يف صالة الليل على )عليهم السالم ( عن أهل البيتيقد رو: عن الذكرى، قال ابن اجلنيد

  .)١( ركعاتأربع  ـيف غري شهر رمضانـ أي سان يف غريه نإلاما كان يصليها 

 صل ما استطعت يف شهر رمضان تطوعاً بالليل والنهار: )عليه السالم (بصري، قوله أيب ويف رواية

  .)٢(خلإ

يصلي يف شهر رمضان زيادة ألف : قالنه إ )عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن املفضل بن عمر، عن

 تسع عشرة منه يف  يفيليس تصلأليس حيث تذهب، : ومن يقدر على ذلك؟ قال: قلت: ، قالركعة

ئة ركعة، ويف ليلة احدى وعشرين مإئة ركعة، ويف ليلة اكل ليلة عشرين ركعة، ويف ليلة تسع عشرة م

ئة ركعة، وتصلى يف مثان ليال منه يف العشر األواخر ثالثني ركعة، فهذه تسعمائة اثالث وعشرين م

   أن ، فلمااألمراق يب  جعلين اهللا فداك فرجت عين، لقد كان ض:قلت: ، قالوعشرون ركعة

                                                

.٣٨ س٢٥٣ ص:ىالذكر )١(

.٢ حنوافل شهر رمضانأبواب  من ٥الباب  ١٧٧ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣٥٥

 يف كل يوم مجعة يف شهر يتصل : قال،ف ركعةلأتيت بالتفسري فرجت عين فكيف متام األ

صلى اهللا عليه وآله  ( وتصلي ركعتني البنة حممد)عليه السالم ( املؤمننيمري ركعات ألأربعرمضان 

 يف ليلة اجلمعة يف العشر ي وتصل)رمحه اهللا( ركعات جلعفر الطيار أربع بعد الركعتني ي وتصل)وسلم

 يف عشية اجلمعة ليلة السبت عشرين ركعة ي وتصل، عشرين ركعة)عليه السالم ( املؤمننيمريواخر ألاأل

ما إ والركعتني فربعخوانك هذه األإم ثقات  امسع وعه وعلّ:مث قال )صلى اهللا عليه وآله (البنة حممد

غريه انفتل وليس بينه وبني اهللا عز وجل  أو رمضان فمن صالها يف شهر ،فضل الصلوات بعد الفرائضأ

 صالة شهر رمضان الزيادة منها عينأيا مفضل بن عمر تقرأ يف هذه الصلوات كلها  : مث قالمن ذنب

شئت  وإن شئت سبعاً وإن شئت مخساً وإن ثاًشئت ثال وإن شئت مرةن إ حدأباحلمد وقل هو اهللا 

نه يقرأ فيها باحلمد يف كل ركعة ومخسني مرة قل هو اهللا إ ف)يه السالمعل ( املؤمننيأمريما صالة أ ف،عشراً

 ،ة مرةائنزلناه يف ليلة القدر مأنا إركعة احلمد وأول  يف )عليهما السالم (حد، وتقرأ يف صالة ابنة حممدأ

عليها (  سلمت يف الركعتني تسبح تسبيح فاطمةإذاة مرة، فائحد مأويف الركعة الثانية احلمد وقل هو اهللا 

ثني مرة، فو ثاً وثال، واحلمد هللا ثالنيثالث واً وسبحان اهللا ثالث،ثني مرةاً وثالأربعكرب أ وهو اهللا )السالم

   ،ياهاإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم (فضل منه لعلمه رسول اهللاأء ياهللا لو كان ش

ثانية احلمد والعاديات،  ويف ال، زلزلتإذا احلمد ووىلتقرأ يف صالة جعفر يف الركعة األ : يلوقال

  ! يا مفضل: ، مث قال يل ويف الرابعة احلمد وقل هو اهللا، جاء نصر اهللاإذااحلمد وويف الثالثة 



٣٥٦

  .)١(ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

 فتكون عشرة آالف ،حدألف ركعة عشرة مرات قل هو اهللا يقرأ يف كل ركعة من األ أنه يرو

  .)٢(حد، يف كل ركعة عشر مراتأهو اهللا مرة قل 

حدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين من رمضان، يف كل إصل يف ليلة  : يلقال: وعن مساعة، قال

نه إ واسهر فيهما حىت تصبح، ف،ئة ركعة سوى الثالث عشراقويت على ذلك من إ واحدة منهما

 وليلة القدر ،حديهماإة القدر يف تكون ليل أن نه يرجىإتكون يف صالة ودعاء وتضرع، ف أن يستحب

لف أالعمل فيها خري من العمل يف : لف شهر؟ قالأخري من  هي  كيف:، فقلت لهلف شهرأخري من 

، مر حكيمأليلة القدر، وهي تكون يف شهر رمضان، وفيها يفرق كل  شهراألشهر، وليس يف هذه 

  .)٣(مكة إىل وفدما يكون يف السنة، وفيها يكتب ال: وكيف ذاك؟ فقال: فقلت

حىي أمن : )عليه السالم (وقال الباقر: محد الفتال يف روضة الواعظني، قالأوعن حممد بن علي بن 

 وكفاه أمر ،ئة ركعة وسع اهللا عليه معيشته يف الدنيااليلة ثالثة وعشرين من شهر رمضان، وصلى فيها م

هول منكر ونكري، وخرج من عنه  ودفع ،احلرق واهلدم والسرق ومن شر السباع عاذه منأمن يعاديه، و

  ة من النار، وجواز ء ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له برا،هل اجلمع ألقربه ونوره يتالأل

                                                

.١ س١٣ص :قبالاإل )١(

.٢٣ س١١ ص:قبالاإل )٢(

.٢ ح يف فضل شهر رمضان والصالة فيه٤الباب  ٥٨ ص٣ ج:التهذيب )٣(



٣٥٧

مان من العذاب، ويدخل اجلنة بغري حساب، وجيعل فيها من رفقاء النبيني أعلى الصراط، و

  .)١(ئك رفيقاًأولوالصاحلني وحسن والشهداء والصديقني 

  

                                                

. يف فضل ليلة القدر٣٤٩ ص٢ ج:روضة الواعظني )١(



٣٥٨

  

  فصل

  

صلى اهللا (كان علي بن احلسني سيد العابدين : ، قالمحزة الثمايل أبو  روى:يف مصباح الشيخ

 تؤدبين  اليهلإ:  كان يف السحر دعا ذا الدعاءإذا عامة الليل يف شهر رمضان، في يصل)عليهما

  .)١( وذكر الدعاءبعقوبتك

  

                                                

.٥٢٤ ص:مصباح املتهجد )١(



٣٥٩

  

  فصل

  

ن صلى ركعتني يف ليلة القدر يقرأ يف كل ركعة م:  قال)صلى اهللا عليه وآله (النيب عن :قباليف اإل

يقوم من   فما دام ال، فرغ يستغفر سبعني مرةإذاحد سبع مرات، فأفاحتة الكتاب مرة، وقل هو اهللا 

 إىل ، وبعث اهللا ملكاًأخرىسنة  إىل بويه، وبعث اهللا مالئكة يكتبون له احلسناتمقامه حىت يغفر له وأل

 من الدنيا حىت يرى ذلك ، وال خيرجارأل وجيرون له ا،يبنون له القصورشجار، واجلنان يغرسون له األ

  .)١(كله

 فما من عبد ، القدرةبواب السماء يف ليلأتفتح  :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبوعن 

 ئة عام الاكتب اهللا تعاىل له بكل سجدة شجرة يف اجلنة لو يسري الراكب يف ظلها م الإ فيها ييصل

يقطعها، وبكل ركعة بيتاً يف اجلنة من در وياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وبكل آية تاجاً من تيجان اجلنة، 

وبكل تسبيحة طائراً من النجب، وبكل جلسة درجة من درجات اجلنة، وبكل تشهد غرفة من غرفات 

املألفات، عطاه اهللا من الكواعب أ انفجر عمود الصبح إذااجلنة، وبكل تسليمة حلة من حلل اجلنة، ف

ار اجلاريات، أل املهذبات، والغلمان املخلدين، والنجائب املطريات، والرياحني املعطرات، وايواجلوار

  والنعيم الراضيات، 

                                                

.٩ س١٨٦ ص:قبالاإل )١(



٣٦٠

  .)١(نتم فيها خالدونأعني وفس وتلذ األألن ايحف واهلديات، واخللع والكرامات، وما تشتهتوال

  

                                                

.٩ س١٨٦ ص:قبالاإل )١(



٣٦١

  

  فصل 

  من شهر رمضانئة ركعة ليلة النصف ايستحب التنفل مب

  

ئة ركعة، يقرأ يف امن صلى ليلة النصف من شهر رمضان م: يف حديث رواه الشيخ يف التهذيب

ئة من ائة، مل ميت حىت يرى يف منامه مالف مرة يف مأحد، فذلك أكل ركعة عشر مرات بقل هو اهللا 

، وعشرة ئخيط أن  منثني تعصمهثني يبشرونه باجلنة، وثالثني يؤمنونه من النار، وثالاملالئكة، ثال

  .)١(يكيدون من كاده

من : )عليه السالم ( املؤمننيأمريقال :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبوعن سليمان بن عمرو، عن

هبط أ يقرأ يف كل ركعة بقل هو اهللا أحد عشر مرات، ،ة ركعةائصلى ليلة النصف من شهر رمضان م

ليه عند موته إهبط اهللا أس، وألنه من اجلن واءعداأن عنه وليه من املالئكة عشرة، يدرؤإاهللا عز وجل 

  .)٢(ثني ملكاً، يؤمنونه من النارثال

  

                                                

.١٤ حفيه فضل شهر رمضان والصالة ٤الباب  ٦٢ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٢٥ ح يف فضل شهر رمضان والصالة فيه٤الباب  ٦٢ ص٣ ج:التهذيب )٢(



٣٦٢

  فصل

  يستحب التنفل بعشر ركعات ليلة النصف من شهر رمضان 

  )عليه السالم (عند قرب احلسني

فما : قيل لهنه إ )عليه السالم (عن الصادق: ، يف حديث يقول فيهيعن علي بن عبد الواحد النهد

 من صلى عند ،بخ بخ:  ليلة النصف من شهر رمضان؟ فقال)عليه السالم (ترى ملن حضر قرب احلسني

قربه ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غري صالة الليل، يقرأ يف كل ركعة 

عتيقاً من النار، ومل ميت  كتبه اهللا ،حد عشر مرات، واستجار باهللا من النارأبفاحتة الكتاب، وقل هو اهللا 

  .)١( يؤمنونه من النار يبشرونه باجلنة، ومالئكةًحىت يرى يف منامه مالئكةً

  

                                                

.٦ س الباب التاسع عشر١٥١ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٦٣

  

  فصل

  لف ركعة يف كل يوم وليلة خصوصاً يف شهر رمضانأيستحب التنفل ب

  

 يف شهر رمضان يتصل أن استطعتن إ : قال)عليه السالم (عبد اهللا يبأعن مجيل بن صاحل، عن 

  .)١(لف ركعةأ يف اليوم والليلة ي يصل)عليه السالم (علياًفإن  ،لف ركعة فافعلأ اليوم والليلة وغريه يف

عليه  (م سعيد سرية علي عن صالة عليألت أس: مه، قالتأ، عن )٢(وعن سليمان بن املغرية

  . رمضان وشوال سواء، حييي الليل كله: يف شهر رمضان، فقالت)السالم

العجب كيف : بيك؟ قالأقل ولد أما : )عليه السالم (لعلي بن احلسني قيل :ويف رواية اللهوف

لف ركعة، فمىت كان يتفرغ للنساءأ يف اليوم والليلة ي كان يصل، لهولدت)٣(.  

  كان :  قال)عليه السالم (جعفر حممد بن علي الباقر أيب عني، عنأوعن محران بن 

                                                

.١ ح نافلة رمضانأبواب من ٥الباب  ١٧٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ حطالب أيب  صالة جعفر بنأبواب من ٣الباب  ٤٤٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٩ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ٣٠الباب  ٧٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٦٤

عليه  ( املؤمننيأمريلف ركعة كما كان يفعل أة لللي يف اليوم واي يصل)عليه السالم (علي بن احلسني

 ي قام يف صالته غشإذا، كانت له مخسمائة خنلة، وكان يصلي عند كل خنلة ركعتني، وكان )السالم

ه ترتعد من ؤعضاأ امللك اجلليل، كانت يلونه لون آخر، وكان قيامه يف صالته قيام العبد الذليل بني يد

بداً، ولقد صلى ذات يوم أيصلى بعدها  ال أنه  صالة مودع يرىيخشية اهللا عز وجل، وكان يصل

ه عن ذلك، فقال أصحابحدى منكبيه، فلم يسره حىت فرغ من صالته، فسأله بعض إفسقط الرداء عن 

: ه، فقال الرجلبقبل عليه منها بقلأما  إالّ يقبل من صالته العبد الن إ  من كنت؟يتدرى بني يدأ ،وحيك

  . احلديث،)١(اهللا عز وجل متمم ذلك بالنوافلن إ كال: هلكنا، فقال

 )عليه السالم (حبس فيها الرضا اليت باب الدار إىل جئت: ، قاليالسالم بن صاحل اهلرو وعن عبد

:  فقلت ومل؟ قال،ليهإسبيل لك  ال: ان، فقالج فاستأذنت عليه الس)عليه السالم (بسرخس، وقد قيد

  .)٢( احلديث،ركعةلف أه رمبا صلى يف يومه وليلته ألن

  

                                                

.٤ ح العشرين وما فوقهأبواب ٥١٧ ص٢ ج:كتاب اخلصال )١(

.٦ ح ووصف عبادته)عليه السالم (خالق الرضاأ يف ذكر ٤٤الباب  ١٨٢ ص٢ ج: الرضاأخبارعيون  )٢(



٣٦٥

  

  فصل

  يوم منهأول  يستحب الصلوات املخصوصة يف كل ليلة من شهر رمضان ويف

  

سأله عن فضل شهر رمضان وعن فضل  أنه ،)عليه السالم (طالب أيب فعن احلارث، عن علي بن

،  يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، ركعاتأربعليلة من شهر رمضان أول من صلى يف  :الصالة فيه، فقال

عطاه اهللا ثواب الصديقني والشهداء، وغفر له مجيع ذنوبه، وكان أحد، أومخس عشرة مرة قل هو اهللا 

  .يوم القيامة من الفائزين

نزلناه يف ليلة القدر أنا إ ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وأربعومن صلى يف الليلة الثانية 

  .نةسالسوء اهللا له مجيع ذنوبه، ووسع عليه، وكفى   غفر،عشرين

كعات يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ومخسني رومن صلى يف الليلة الثالثة من شهر رمضان عشر 

 من عتقاء اهللا من النار، نال بن فنالفن أال إ :حد، ناداه مناد من قبل اهللا عز وجلأمرة قل هو اهللا 

  .بواب السماوات، ومن قام تلك الليلة فأحياها، غفر اهللا لهأوفتحت له 

نزلناه يف ليلة القدر أنا إ ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، ون صلى يف الليلة الرابعة مثاينوم

  .غ رساالت ربهنبياء ممن بلّأ، كعمل سبعة ةعشرين مرة، رفع اهللا تبارك وتعاىل عمله تلك الليل

غ صلى على  فرإذاحد يف كل ركعة، فأمرة قل هو اهللا  ةائومن صلى يف الليلة اخلامسة ركعتني مب

  . يوم القيامة على باب اجلنةة مرة، زامحينائحممد وآل حممد م



٣٦٦

  ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد وتباركأربعومن صلى يف الليلة السادسة من شهر رمضان  

  . ليلة القدرفبيده امللك، فكأمنا صادالذي 

نزلناه يف ليلة القدر أنا إو ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، أربعومن صلى يف الليلة السابعة 

  .مثلهرمضان شهر  إىل مان اهللا تعاىلأ ذهب، وكان يف يثالث عشرة مرة، بىن اهللا له يف جنة عدن قصر

ومن صلى يف الليلة الثامنة من شهر رمضان ركعتني يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وقل هو اهللا 

  .يها شاءأالثمانية، يدخل من بواب اجلنان أ فتحت له ،لف تسبيحةأحد عشر مرات، وسبح أ

ين ست ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد ءومن صلى يف الليلة التاسعة من شهر رمضان بني العشا

 مخسني مرة، صعدت املالئكة بعمله )صلى اهللا عليه وآله (النيب سبع مرات، وصلى على آية الكرسيو

  .كعمل الصديقني والشهداء والصاحلني

اشرة من شهر رمضان عشرين ركعة، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وقل ومن صلى يف الليلة الع

  .حد ثالثني مرة، وسع اهللا عليه رزقه، وكان من الفائزينأهو اهللا 

عطيناك أنا إحدى عشر من شهر رمضان ركعتني، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وإومن صلى ليلة 

  .لشيطان جهدهجهد ا وإن الكوثر عشرين مرة، مل يتبعه ذلك اليوم ذنب

نا إ ركعات، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة و عشرة من شهر رمضان مثاينومن صلى ليلة اثنيت

  .عطاه اهللا ثواب الشاكرين، وكان يوم القيامة من الفائزينأثني مرة، نزلناه ثالأ

 ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة، أربعمن شهر رمضان  ث عشرةومن صلى ليلة ثال

  حد،أاً وعشرين مرة قل هو اهللا ومخس



٣٦٧

  . جاء يوم القيامة على الصراط كالربق اخلاطف

 إذا و، يف كل ركعة احلمد مرةأ عشرة من شهر رمضان ست ركعات، يقرأربعومن صلى ليلة 

  . ونكرياًثني مرة، هون اهللا عليه سكرات املوت ومنكراًزلزلت ثال

ل ركعة احلمد مرة، وعشر مرات قل هو اهللا ئة ركعة، يقرأ يف كاومن صلى ليلة النصف منه م

تني مخسني خريحد، والثنتني األأة مرة قل هو اهللا ائتني مول ركعات، يقرأ يف األأربع  أيضاً وصلى،حدأ

حد، غفر اهللا له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عاجل وعدد جنوم السماء وورق أمرة قل هو اهللا 

  .له عند اهللا من املزيد  ما مع،سرع من طرفة عنيأالشجر يف 

 عشرة ركعة، يقرأ يف كل ركعة، احلمد مرة ومن صلى ليلة ست عشرة من شهر رمضان اثنيت

اهللا، حىت يرد  إالّ لهإال  أن  بشهادةي عشرة مرة، خرج من قربه وهو ريان، ينادهليكم التكاثر اثنيتأو

  .اجلنة بغري حساب إىل القيامة فيؤمر به

ة ائ ما تيسر بعد فاحتة الكتاب، ويف الثانية موىلعشرة منه ركعتني، يقرأ يف األومن صلى ليلة سبع 

  .عطاه اهللا ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوةأئة مرة، ااهللا م إالّ لهإ ال :حد، وقالأمرة قل هو اهللا 

عطيناك أنا إكل ركعة احلمد و  يقرأ يف، ركعاتأربعومن صلى ليلة مثان عشرة من شهر رمضان 

 اهللا عز وجل راض عنه غري  بأنوعشرين مرة مل خيرج من الدنيا حىت يبشره ملك املوتالكوثر مخساً 

  .غضبان

 إذا و،ضان مخسني ركعة، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرةمومن صلى ليلة تسع عشرة من شهر ر

  .سائر عملهة عمرة وقبل اهللا منه ائة حجة واعتمر مائ اهللا عز وجل كمن حج ميزلزلت مخسني مرة، لق

   ركعات، غفر اهللا له ما تقدم من ومن صلى ليلة عشرين مثاين



٣٦٨

  .ذنبه وما تأخر

 فتحت له سبع مساوات واستجيب ، ركعاتحدى وعشرين من شهر رمضان مثاينإومن صلى ليلة 

  .له عند اهللا من املزيد له الدعاء مع ما

بواب اجلنة، يدخل أت له مثانية  ركعات، فتحشهر رمضان مثاين ومن صلى ليلة اثنتني وعشرين من

  .من أيها شاء

بواب السماوات السبع أ فتحت له ، ركعاتومن صلى ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان مثاين

  .هؤواستجيب دعا

من حج ك ركعات، يقرأ فيها ما يشاء، كان له من الثواب  وعشرين منه مثاينأربعومن صلى ليلة 

  .واعتمر

حد، أ وعشر مرات قل هو اهللا ، ركعات، يقرأ فيها احلمدنه مثاينومن صلى ليلة مخس وعشرين م

  .كتب اهللا له ثواب العابدين

 ركعات، فتحت له سبع مساوات واستجيب له الدعاء مع ومن صلى ليلة ست وعشرين منه مثاين

  .اهللا من املزيد له عند ما

فإن بيده امللك،  الذي  وتبارك، ركعات بفاحتة الكتاب مرةأربعومن صلى ليلة سبع وعشرين منه 

  .حد، غفر اهللا له ولوالديهأمل حيفظ تبارك فخمس وعشرون مرة قل هو اهللا 

آية ومن صلى ليلة مثان وعشرين من شهر رمضان ست ركعات بفاحتة الكتاب، وعشر مرات 

صلى اهللا  (النيبحد، وصلى على أعطيناك الكوثر، وعشر مرات قل هو اهللا أنا إ، وعشر مرات الكرسي

  . غفر اهللا له)ليه وآلهع

ومن صلى ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان ركعتني بفاحتة الكتاب، وعشرين مرة قل هو اهللا 

  .على علينيأحد، مات من املرحومني، ورفع كتابه يف أ

 عشرة ركعة، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب، شهر رمضان اثنيت ثني منومن صلى ليلة ثال

  وعشرين مرة قل هو اهللا 



٣٦٩

  .)١(ئة مرة، ختم اهللا له بالرمحةا م)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب على يحد، ويصلأ

 عن اهللا عز وجل، ،سرافيلإ، عن جربئيل، عن )صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن ابن مسعود، عن 

من صلى يف آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة، وقل : قال

اهللا  إالّ لهإ وال احلمد هللا سبحان اهللا و:حد عشر مرات، ويقول يف ركوعه وسجوده عشر مراتأو اهللا ه

 فرغ من آخر عشر ركعات قال بعد فراغه من إذا ويتشهد يف كل ركعتني، مث يسلم، ف،كربأواهللا 

 يا قيوم، يا ذا يا حي: ه فرغ من االستغفار سجد، ويقول يف سجودإذااستغفر اهللا ألف مرة، ف: التسليم

خرين، اغفر ني واآلولله األإرحم الرامحني، يا أخرة ورحيمهما، يا كرام، يا رمحن الدنيا واآلاجلالل واإل

 مث ذكر نه ال يرفع رأسه من السجود حىت يغفر اهللا لهإ ف،ا وصيامنا وقيامناتناللنا ذنوبنا، وتقبل منا ص

  .)٢(ثوباً جزيال

 كل ليلة من شهر رمضان، ركعتني ييصل أن بح، يست)٣( جنته يفيبراهيم الكفعمإوعن الشيخ 

 سبحان من هو رحيم ال ،يغفل سبحان من هو حفيظ ال:  سلم قالإذاباحلمد فيهما، والتوحيد ثالثاً، ف

 مث ، سبعاًربعسهو، سبحان من هو دائم ال يهلو، مث يقول التسبيحات األ ييعجل، سبحان من هو قائم ال

 وآله النيب  علىي الذنب العظيم، مث يصليل ك سبحانك سبحانك يا عظيم اغفر سبحان:يقول ثالثاً

   )عليهم السالم(

                                                

.١ ح نافلة رمضانأبواب من ٨الباب  ١٨٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح نافلة رمضانأبواب من ٨الباب  ١٨٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ حطالب أيب  صالة جعفر بنأبواب من ٥الباب  ٤٤٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(



٣٧٠

  . احلديثلف ذنباًأعشراً من صالمها غفر اهللا له سبعني 

 ،)عليه السالم (يوم من شهر رمضان، عن العاملأول قرة، يف كتابه يف عمل  أيب وروى حممد بن

حنا لك تنا فإم الكتاب وأحديهما إضان ركعتني تطوعاً قرأ يف من صلى عند دخول شهر رم: قالأنه 

مثلها من  إىل ، ومل يزل يف حرز اهللا تعاىلته رفع اهللا تعاىل عنه سوء سن،حبأ ما خرىفتحاً مبيناً، واأل

  .)١(قابل

  

                                                

.٢٧ س الباب اخلامس٨٧ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٧١

  فصل

  يستحب صالة ليلة الفطر ذه الكيفية

  

صلى اهللا  (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  املؤمننيأمري إىل ، رفعهيمحد بن حممد السيارأفعن 

لف أحد أركعة منهما احلمد وقل هو اهللا أول من صلى ليلة الفطر ركعتني، يقرأ يف : )عليه وآله وسلم

  .)١(عطاهأ إالّ ل اهللا شيئاًأحد مرة واحدة، مل يسأمرة، ويف الركعة الثانية احلمد وقل هو اهللا 

 ليلة الفطر ركعتني، وذكر مثله، ي كان يصل)عليه السالم (ملؤمنني اأمرين إ :عوروعن احلارث األ

: ة مرة، مث يقولائ ماهللا إىل توبأ : سلم خر ساجداً، ويقول يف سجودهإذا مث يركع ويسجد، ف:وزاد

كذا وكذا على حممد وآله، وافعل يبي حممد، صلمصطف  املن والطول، ياإذاذا املن واجلود، ي يا إذا، ف 

 إالّ  تعاىل شيئاًاهللال أحد يسأ بيده ال يفعلها ي نفسيوالذ:  مث يقول،قبل علينا بوجههأه، رفع رأس

  .)٢(تاه من الذنوب بعدد رمل عاجل غفر اهللا تعاىل لهأعطاه، ولو أ

  .حدأئة مرة قل هو اهللا ا ركعات يف كل ركعة مأربع استحباب :يوقد رو

   عن جربئيل، ،) عليه وآله وسلمصلى اهللا (النيب عن ،بن مسعود عبد اهللا وعن

                                                

.٢٢ س الباب السادس والثالثون٢٧٢ ص:عمالقبال األإ )١(

.١٦ س الباب السادس والثالثون٢٧٢ ص:عمالقبال األإ )٢(



٣٧٢

ركعة  من صلى ليلة الفطر عشر ركعات، يقرأ يف كل: قالنه إ سرافيل، عن اهللا عز وجل،إعن 

سبحان اهللا واحلمد هللا : حد عشر مرات، ويقول يف ركوعه وسجودهأبفاحتة الكتاب مرة وقل هو اهللا 

ستغفر اهللا أ :لف مرةأ فرغ منها قال إذاكعتني، و مث يتشهد ويسلم بني كل ر،كربأاهللا واهللا  إالّ لهإوال 

خرة كرام، يا رمحن الدنيا واآل اجلالل واإلذايا يا حي يا قيوم، : ليه، مث يسجد ويقول يف سجودهإتوب أو

 ، قال رسول اهللاي وقيام وصاليتي، وتقبل صومذنويب يل خرين، اغفرني واآلولله األإ يا ،ورحيمهما

ال يرفع رأسه من السجود، حىت يغفر اهللا له، ويتقبل نه إ  باحلق نبياً بعثينيالذو: )صلى اهللا عليه وآله(

عظم من ذنوب أذنب سبعني ذنباً كل ذنب منها أكان قد  وإن منه شهر رمضان، ويتجاوز عن ذنوبه

  . احلديث، وفيه ثواب جزيل)١(مجيع العباد

 ليلة يما من عبد يصل: )له وسلمصلى اهللا عليه وآ (قال رسول اهللا: الفارسي، قالوعن سلمان 

 قال حممد :قال إىل أن ،كانوا قد وجبت هلم النار وإن هل بيته كلهم،أشفع يف  الإالعيد ست ركعات، 

  .)٢(حدأيقرأ يف كل ركعة مخس مرات قل هو اهللا : بن احلسن

 ن احلسنيكان علي ب:  قال)عليهم السالم (بيهأمد، عن براهيم، عن جعفر بن حمإوعن غياث بن 

  مابين  يا: حييي ليلة عيد الفطر بصالة حىت يصبح، ويبيت ليلة الفطر يف املسجد، ويقول)عليه السالم(

  .)٣( ليلة القدر بدون ليلة، يعينيه

                                                

.١ ح ثواب التطوع ليلة العيد١٠٢ ص:عمالثواب األ )١(

.٢ ح ثواب التطوع ليلة العيد١٠٣ ص:عمالثواب األ )٢(

.٥ س الباب السادس والثالثون٢٧٤ ص:عمالقبال األإ )٣(



٣٧٣

حتافظ على ليلة الفطر،  أن استطعتن إ : قال)عليه السالم (عن علي عبد اهللا وروى احلارث بن

ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، فافعل، أول رم، وليلة عاشوراء، وليلة من احملأول وليلة النحر، و

  .)١(فأكثر فيهن من الدعاء والصالة وتالوة القرآن

  

                                                

.١٠ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٨الباب  ٢٤١ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٧٤

  فصل 

   القعدةييف صالة اليوم اخلامس والعشرين من ذ

  

 يف اليوم اخلامس والعشرين ييصل أنه يورو: رأيت يف كتب الشيعة القميني قال: قبالقال يف اإل

:  القعدة ركعتان عند الضحى باحلمد مرة، والشمس وضحيها مخس مرات، ويقول بعد التسليميمن ذ

جميب الدعوات   عثرتى، ياقلينأ يا مقيل العثرات : وتدعو وتقول، العظيميباهللا العل إالّ ال حول وال قوة

ا اجلالل  يا ذي، وما عند وجتاوز عن سيئايت، وارمحينصوات امسع صويتسامع األ  يا،جب دعويتأ

  .)١(كرامواإل

  

                                                

.٤ س الباب الثاين٣١٤ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٧٥

  

  فصل

   احلجة ويوم عرفة وكيفيتهاييف استحباب صالة عشر ذ

  

 يل قال:  قال)عليهما السالم (بيه، عن جعفر بن حممدأ، حيدث عن عن احلسن بن علي اجلعفري

ن خرة م كل ليلة بني املغرب والعشاء اآليتصل أن تتركن  ال،يا بين )عليهما السالم(حممد بن علي  ،أيب

 اآليةحد مرة واحدة، وهذه أ تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وقل هو اهللا ، احلجة ركعتنيي عشر ذليايل

﴿ودوسىواعنا م لَةً ولَي ِه  ثَالثنيبر ميقات مٍر فَتشناها ِبعممأربعأَتلَةً ولَي وسىنيونَ  هاأخيه ِل قالَ مر

مل  وإن  فعلت ذلك شاركت احلاج يف ثوامإذا ف/)١(﴾ال تتِبع سبيلَ الْمفِْسدين وحأصل و  قَومي  يف اخلُفْين

  .)٢(حتج

 خيرج أن من صلى يوم عرفة قبل: قالنه إ )عليهما السالم (ا الصادق جعفر بن حممدنالوموعن 

 ،له خبطاياه قرأالدعاء يف ذلك ويكون بارزاً حتت السماء ركعتني، واعترف هللا عز وجل بذنوبه، وإىل 

  .)٣(نال الواقفون بعرفة من الفوز، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نال ما

                                                

.١٤٢ اآلية: سورة االعراف )١(

.١٦ س الباب الثاين٣١٧ ص:عمالقبال األإ )٢(

.١٠ س الباب الثاين٣٣٦ ص:عمالقبال األإ )٣(



٣٧٦

كثار الصالة إصف من شعبان ما يدل على ن فضل استحباب صالة ليلة ال:وتقدم يف رواية احلارث

  .يف ليلة النحر

  



٣٧٧

  

  فصل

  يف صالة يوم الغدير

  

صوم يوم :  يقول)عليه السالم (الصادقعبد اهللا  باأمسعت : ، قاليعن علي بن احلسني العبد

نسان مث صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه إعاش  غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا، لو

اهللا األكرب، وما بعث اهللا عز وجل  ئة عمرة، وهو عيداة حجة ومائيعدل عند اهللا عز وجل يف كل عام م

رض يوم امليثاق  وامسه يف السماء يوم العهد املعهود، ويف األ،م، وعرف حرمتهد يف هذا اليويوتع إالّ نبياً

  .املأخوذ واجلمع املشهود

تزول مقدار نصف ساعة، شكراً هللا  أن ومن صلى فيه ركعتني، يغتسل عند زوال الشمس من قبل

آية  وعشر مرات ،حدأعز وجل، يقرأ يف كل ركعة سورة احلمد عشراً، وعشر مرات قل هو اهللا 

ل ألف عمرة، وما سأة ائئة ألف حجة، ومانزلناه، عدلت عند اهللا عز وجل مأنا إ، وعشر مرات الكرسي

فاتتك  وإن ،قضيت له كائنة ما كانت احلاجة الإخرة اهللا عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج اآل

  .الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك

: عقد عشراً، مث قالأن  إىل  وفئاماً وفئاماً، فلم يزل يعدطعم فئاماًأومن فطر فيه مؤمناً كان كمن 

طعم بعددها من النبيني ألف كل فئام كان له ثواب من أئة ام: ال، قال:  كم الفئام؟ قلتيوتدر

  والصديقني والشهداء يف حرم 



٣٧٨

  .مهلف درألف أ مسغبة، والدرهم فيه بياهللا عز وجل، وسقاهم يف يوم ذ

: عظم حرمة منه، ال واهللا ال واهللا ال واهللا، مث قالأخلق يوماً  عز وجل اهللا أن لعلك ترى: قال

لينا، إكرمنا ذا اليوم، وجعلنا من املوفني بعهده أ الذي احلمد هللا: تقولوا أن  لقيتمإذاوليكن من قولكم 

كذبني بيوم مره، والقوام بقسطه، ومل جيعلنا من اجلاحدين واملأبه من والية والة  واثقنا الذي وميثاقنا

  . الدين

 ميانإلل يننا مسعنا منادياً ينادإربنا : تقول أن وليكن من دعائك يف دبرهاتني الركعتني: مث قال

  .)١(﴾ِإنك ال تخِلف الْميعاد﴿: قوله إىل ،آمنوا بربكم فآمناأن 

كان  وأشهد مالئكتك ومحلة عرشك وس،شهدك وكفى بك شهيداًأ ينإاللهم : مث تقول بعد ذلك

رضك أقرار  إىل ليس من لدن عرشك الذي  املعبود، أنت إالّلهإ اهللا ال  أنتك بأنرضك،أواتك وامس

 املعبود فال معبود سواك،  أنت إالّلهإ غري وجهك الكرمي، ال ،باطل مضمحل إالّ ،معبود يعبد سواك

  .تعاليت عما يقول الظاملون علواً كبريا

 )صلوات اهللا عليه(علياً  أن  عبدك ورسولك، وأشهد)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل (حممداً أن وأشهد

 إذ )صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللايقنا املنادعنا بالنداء، وصدننا مسإ املؤمنني ووليهم وموالهم، ربنا أمري

   أن مل يبلغن إ نذرتهأمرك، فحذرته وأ ليه من والية ويلإنزلت أيبلغ ما  أن مرتهأنادى بنداء عنك بالذى 

                                                

.١٩٤ اآلية: سورة آل عمران )١(



٣٧٩

من أال  بلغ رساالتك عصمته من الناس، فنادى مبلغاً وحيك ورساالتك،ن إ نهأتسخط عليه، و

  .هأمريكنت مواله فعلي مواله، ومن كنت وليه فعلى وليه، ومن كنت نبيه فعلى 

 أيب علي بن إىل  عبدك ورسولك)صلى اهللا عليه وآله (جبنا داعيك النذير املنذر حممداًأربنا فقد 

ا وولينا وهادينا نالنعمت عليه، وجعلته مثال لبين اسرائيل، ربنا آمنا واتبعنا موأ الذي )السالمعليه  (طالب

ليك على بصرية هو إ وحلجتك البيضاء وسبيلك الداعي يام، وصراطك املستقيم السوألنوداعينا وداعي ا

  .ئج دونهوالواليته ومبا يلحدون باختاذ البومن اتبعه، وسبحان اهللا عما يشركون 

ذكرته يف كتابك، فقلت  الذي  املؤمنني،أمري املرشد الرشيد علي ي اهلادماماإل أنه يهلإشهد يا أف

﴿إويفه ن كيمح ِلينا لَعيالِْكتاِب لَد عبدك اهلادي من بعد  أنه  اللهم فإنا نشهد،شرك معهأ، ال )١(﴾ أُم

 البالغة ولسانك املعرب كائد غر احملجلني، وحجت املؤمنني وقأمرينبيك النذير املنذر وصراطك املستقيم، و

مينك، أعنك يف خلقك، والقائم بالقسط من بعد نبيك، وديان دينك، وخازن علمك، وعيبة علمك و

  أنتك بأنخالص لك بالوحدانيةخلقك وبريتك، شهادة اإلمن املأمون املأخوذ ميثاقه مع ميثاق رسلك 

  قرار اإلن أ و املؤمننيأمري اً وعلي، عبدك ورسولكحممداًن أ و، أنت إالّاهللا الذي ال إله

                                                

.٤ اآلية: سورة الزخرف )١(



٣٨٠

خالص بوحدانيتك وكمال دينك، ومتام نعمتك على مجيع خلقك بواليته متام توحيدك، واإل

رضيت لَكُم  و ممت علَيكُم ِنعميتأَتملْت لَكُم دينكُم وكالْيوم أْ﴿:  احلقكوبريتك، فإنك قلت وقول

  .)١(﴾يناًالِْإسالم د

خالص لك بوحدانيتك، وجدت علينا مبواالة وليك فلك احلمد على ما مننت به علينا من اإل

جددت لنا عهدك  اليت متمت علينا نعمتكأ و،انالاهلادي من بعد النيب املنذر، ورضيت لنا اإلسالم ديناً مبو

هل الوفاء أ ومن ،خالص والتصديق بعهدك وميثاقكهل اإلأوميثاقك، وذكرتنا ذلك، وجعلتنا من 

تباع املغريين واملبدلني، أ ومل جتعلنا من ،بذلك، ومل جتعلنا من الناكثني واجلاحدين واملكذبني بيوم الدين

عام واملغريين خلق اهللا، ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ألن اذانآواملنحرفني واملبتكني 

  : تقول أن كثر من قولك يف يومك وليلتكأ و.اهللا، وصدهم عن السبيل وعن الصراط املستقيم

  .خرينني واآلولاللهم العن اجلاحدين والناكثني واملغريين واملكذبني بيوم الدين من األ

 اهلداة األئمةمرك من بعد نبيك أوالية والة  إىل  هديتناينعامك علينا بالذإاللهم فلك احلمد على 

عالم اهلدى ومنار التقوى، والعروة الوثقى، وكمال دينك أ و،ركاناً لتوحيدكأالراشدين، الذين جعلتهم 

 ووالينا وليهم وعادينا ،ا بك، وصدقنا نبيك، واتبعنا من بعده النذير املنذر آمن،ومتام نعمتك، فلك احلمد

  عدوهم، 

                                                

.٣ اآلية: سورة املائدة )١(



٣٨١

  .يوم الدين إىل وبرئنا من اجلاحدين والناكثني واملكذبني

ن إ من هوكل يوم يف شأن خيلف امليعاد، يا من ال االلهم فكما كان من شأنك، يا صادق الوعد، ي

، )١(﴾ثُم لَتسئَلُن يومِئٍذ عِن النعيِم﴿: يائك املسئول عنها عبادك، فإنك قلتأولنعمت علينا مبواالة أ

من بعد يائك اهلداة أولخالص لك مبواالة ننت علينا بشهادة اإلوم، )٢(﴾ِقفُوهم ِإنهم مسؤلُونَو ﴿:وقلت

 اليت متمت علينا النعمةأ و،ة من عدوهمء والرباكملت الدين مبواالم،أالنذير املنذر، والسراج املنري، و

جابة، وذكرتنا هل اإلأيانا وجعلتنا من إمبتدء خلقك  يف جددت لنا عهدك، وذكرتنا ميثاقك املأخوذ منا

تهم،  آدم من ظهورهم ذري بينخذ ربك منأذ إو: نك قلتإالعهد وامليثاق، ومل تنسنا ذكرك، ف

  أنت إالّ اهللا ال إله أنتك بأن اللهم بلى شهدنا مبنك،)٣(؟ قالوا بلىملست بربكأنفسهم أشهدهم على أو

 الذي  املؤمنني واحلجة العظمى وآيتك الكربى والنبأ العظيمأمريربنا، وحممد عبدك ورسولك نبينا، وعلي 

  :قال إىل أن ،هم فيه خمتلفون

 على يتصل أن معرفتهم، فليكن من شأنك إىل نعمت علينا باهلدايةأا كان من شأنك ما اللهم فكم

   الذي تبارك لنا يف يومنا هذان أ وحممد وآل حممد،

                                                

.٨ اآلية: سورة التكاثر )١(

  .٢٤ اآلية: سورة الصافات )٢(

.١٧٢ اآلية: عرافسورة األ )٣(



٣٨٢

جابة متمت علينا نعمتك، وجعلتنا من أهل اإلأكملت ديننا، وأذكرتنا فيه عهدك وميثاقك، و

عدائك أيائك اجلاحدين والرباءة من أولية ميان والتصديق بوالهل اإلأخالص بوحدانيتك، ومن واإل

 وال تلحقنا باملكذبني بيوم ،ال جتعلنا من املعاندينن أ ويائك اجلاحدين املكذبني بيوم الدين،أولعداء أو

ناس أيوم الدين يوم يدعى كل  إىل اًإمام وجتعل لنا مع املتقني ،دين، واجعل لنا قدم صدق مع املتقنيلا

حييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك، املأخوذ منا أمرة اهلداة املهديني، وأحينا ما هم، واحشرنا يف زإمامب

هم واجعل حميانا خري احمليا، ل ال، وثبت لنا قدم صدق يف اهلجرة،وعلينا لك، واجعل لنا مع الرسول سبيال

ول جنتك وجبت لنا حلأ، قد نت عنا راضأ ومنقلبنا خري املنقلب، حىت توفانا و،ومماتنا خري املمات

ميسسنا فيها   وال،دار املقامة من فضلك، ال ميسنا فيها نصب إىل ابةنإلبرمحتك، واملثوى يف دارك، وا

أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا ﴿:  فقلت،نكون مع الصادقني أن مرتناأمرك، وأمرتنا بطاعة والة أنك إلغوب، ربنا 

ولَ وساألمر أويلالركُم١(﴾ ِمن(قُ﴿: ، وقلتوا اللَّاتو اِدقنيهالص عوا مكُون﴾)ربنا فثبت طعناأفسمعنا و )٢ ،

 نكإهديتنا وهب لنا من لدنك رمحة  إذ يائك، وال تزغ قلوبنا بعدولقدامنا وتوفنا مسلمني مصدقني ألأ

  . الوهابأنت

                                                

.٥٩ اآلية: سورة النساء )١(

.١١٩ اآلية: سورة التوبة )٢(



٣٨٣

نا يف تبارك ل أن فضلتهم على العاملني مجيعاًبالذي جعلته عندهم والذي  لك باحلقأسأ ينإاللهم 

بداً، وال جتعله أتتم علينا نعمتك، وجتعله عندنا مستقراً، وال تسلبنا ن أ ونا فيه،تكرمأ ذيا الذيومنا ه

 هاد منصور من  وارزقنا نصر دينك مع ويل،مستقر ومستودع، فاجعله مستقراً نك قلتإمستودعاً، ف

  .نصرة دينكهل بيت نبيك، واجعلنا معه وحتت رايته شهداء صديقني يف سبيلك وعلى أ

  .)١(شاء اهللا تعاىل نإا واهللا مقضية يف هذا اليوم إ ف،خرة والدنياا حاجتك لآلذل بعد هأمث تس

 يف اليوم الثامن )عليه السالم ( عبد اهللا أيبدخلت على: ، قال أيضاًيوعن عمارة بن جوين العبد

كمل  أإذ ، حرمته على املؤمننيم اهللاهذا اليوم يوم عظّن إ : احلجة، فوجدته صائماً، فقاليعشر من ذ

  إذ،ولخذ عليهم من امليثاق والعهد يف اخللق األأ هلم فيه الدين، ومتم عليهم النعمة، وجدد هلم ما اهللا

:  فقلت لهكار الذين جحدوانإلهل اأهم للقبول منه، ومل جيعلهم من قنساهم اهللا ذلك املوقف، ووفأ

 وسرور وصوم شكراً هللا عز وجل، حيوم عيد وفرنه إ :لجعلت فداك فما ثواب صوم هذا اليوم، فقا

فضل ذلك قرب أوقت شاء، و أي  ومن صلى فيه ركعتني، احلرمشهرصومه يعدل ستني شهراً من األفإن 

    الساعةيالزوال، وه

                                                

.٣ سذكره مما خيتص بعيد الغديرن الباب اخلامس فيما ٤٧٦ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٨٤

م كانوا قربوا من املرتل أ بغدير خم علماً للناس، وذلك )عليه السالم ( املؤمننيأمريقيم فيها أاليت 

 الدعاء بعد رفع ائة مرة، ودعا ذا ذلك الوقت، فمن صلى ركعتني، مث سجد شكراً هللا عز وجل ميف

  :سه من السجودأر

 ،حد صمد مل تلد ومل تولدأنك واحد أ و،شريك لك  لك احلمد وحدك ال بأنسألكأاللهم إين 

 ،و كل يوم يف شأن يا من ه)صلواتك عليه وآله(حممداً عبدك ورسولك ن أ و،حدأومل يكن لك كفواً 

 جابتك وأهل دينك وأهل دعوتك ووفقتينإ من أهل  جعلتين بأنتفضلت علي أن كما كان من شأنك

 واجلود جوداً والكرم كرماً ردفت الفضل فضالًأ مث ، منك وكرماً وجوداً تفضالًيلذلك يف مبدأ خلق

 نسياً منسياً ناسياً  وكنتيجتديداً بعد جتديدك خلق  يلجددت ذلك العهد إىل أن ، منك ورمحةًرأفةً

 يهلإ فليكن من شأنك يا ، ومننت به علي وهديتىن له، ذلك ذكرتين بأن فأمتمت نعمتك،ساهياً غافالً

حق أنك إ راض فعين أنت و، على ذلك وال تسلبنيه حىت تتوفاين،ذلك يل تتم أن ي ومواليوسيد

  .تتم نعمتك علي أن املنعمني

 آمنا باهللا وحده ،ليك املصريإ غفرانك ربنا و،د فلك احلم،اعيك مبنكجبنا دأطعنا وأاللهم مسعنا و

 واتبعنا الرسول يف ، اهللاي وصدقنا وأجبنا داع)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( وبرسوله حممد،ال شريك له

 ،كرب رسوله والصديق األيخأو عبد اهللا ،طالب أيب  املؤمنني علي بنأمريا وموىل املؤمنني نال موةمواال

 ، وعيبة غيب اهللا، وخازناً لعلمه، علماً لدين اهللا، املؤيد به نبيه ودينه احلق املبني،حلجة على بريتهوا

 أن ميان لإليننا مسعنا منادياً ينادإاللهم ربنا  .تهي وشاهده يف بر،مني اهللا على خلقهأ و،وموضع سر اهللا

   ربنا فاغفر ، فآمنامآمنوا بربك



٣٨٥

  .برارا وتوفنا مع األلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتن

نا يا ربنا مبنك إ ف،نك ال ختلف امليعادإ ، وال ختزنا يوم القيامة،وعدتنا على رسلكما ربنا وآتنا 

 فولنا ، وكفرنا باجلبت والطاغوت،موىل املؤمننيوصدقنا جبنا داعيك واتبعنا الرسول وصدقناه أولطفك 

م وشاهدهم هيتنال آمنا بسرهم وع، وهلم مسلمون،ونم مؤمنون موقن ناإ ف،ما تولينا واحشرنا مع أئمتنا

 ، وحسبنا م بيننا وبني اهللا دون خلقه، وسادةةً وقادئمةًأوغائبهم وحيهم وميتهم ورضينا م ومبواالم 

من نصب هلم حرباً من اجلن  اهللا من كل إىل  وبرئنا، م بدال وال نتخذ من دوم وليجةيبتغنال 

 وكل ،تباعهمأشياعهم وأة وربعوثان األ وكفرنا باجلبت والطاغوت واأل،خرينآلني واولس من األنإلوا

  .آخره إىل الدهرأول س من نإلمن واالهم من اجلن وا

 ا،قالو وقولنا ما )وعليهمصلى اهللا عليه (ا ندين مبا دان به حممد وآل حممد نأنا نشهدك إاللهم 

وا  ومن عاد،وا والينا ومن والَ،نكرناأنكروا أ وما ، به دنا وما دانوا،قالوا به قلنا  ما،دانوا به وديننا ما

 آمنا وسلمنا ورضينا ، ومن ترمحوا عليه ترمحنا عليه،ا منه تربأنا منهو ومن تربؤـ ومن لعنوا لعنا،عادينا

  .واتبعنا موالينا صلوات اهللا عليهم

حييتنا أحينا ما أ و،جتعله مستعاراً وال ، واجعله مستقراً ثابتاً عندنا،اللهم فتمم لنا ذلك وال تسلبناه

 فاجعلنا ي، وعدوهم عدو اهللا نعاد،ياهم نوايلإ و، فبهم نأمت، آل حممد ائمتنا،متنا عليهأ إذامتنا أ و،عليه

  .رحم الرامحنيأ يا ،نا بذلك راضونإ ف،خرة ومن املقربنيمعهم يف الدنيا واآل

  نت ساجد، أ و،ة مرةائ وتشكر اهللا تعاىل م،ة مرةائمث تسجد وحتمد اهللا م



٣٨٦

على ذلك،  )صلى اهللا عليه وآله (ن حضر ذلك اليوم، وبايع رسول اهللاأنه من فعل ذلك كإف

 وكان كمن ،وكانت درجته مع درجة الصادقني، الذين صدقوا اهللا ورسوله يف مواالة موالهم ذلك اليوم

 ومع احلسن واحلسني ) عليهصلى اهللا (ننيم املؤأمري و)صلى اهللا عليه وآله (استشهد مع رسول اهللا

 ويف فسطاطه من النجباء )صلوات اهللا عليه( وكمن يكون حتت راية القائم )صلوات اهللا عليهما(

  .)١(والنقباء

  

                                                

.٦ س مما خيتص بعيد الغديرهذكرن الباب اخلامس فيما ٤٧٢ ص:عمالقبال األإ )١(



٣٨٧

  فصل

   احلجةييف استحباب الصالة يوم املباهلة وهو الرابع والعشرون من ذ

  

 الرابع يعينـ  يف هذا اليوم من صلى: قال أنه )عليه السالم ( عن الصادقي رو:يف مصباح الشيخ

 به عليه، وخصه به،  شكر اهللا على ما من، ركعتني قبل الزوال بنصف ساعة ـ احلجةيوالعشرين من ذ

 إىل يية الكرسآ وعشر مرات ،حدأ وعشر مرات قل هو اهللا ،يقرأ يف كل ركعة أم الكتاب مرة واحدة

لف حجة أة ائ اهللا تعاىل مديلة القدر، عدلت عننزلناه يف لأنا إ، وعشر مرات )١(قوله هم فيها خالدون

 كانت قضاها له كائنة ما الّإخرة ل اهللا عز وجل حاجة من حوائج الدنيا واآلألف عمرة، ومل يسأئة اوم

  . وهذه الصالة بعينها رويناها يف يوم الغدير.)٢(شاء اهللان إ

يوم املباهلة :  قال)ا السالمعليهم (براهيم موسى بن جعفرإ أيب ، عنيعن حممد بن صدقة العنرب

ردت من الصالة، وكلما صليت ركعتني أ يف ذلك اليوم ما ي تصل، احلجةياليوم الرابع والعشرون من ذ

نت على أ بطرفك يف موضع وتقول ويقائماً وترم استغفرت اهللا تعاىل بعقبهما سبعني مرة، مث تقوم

  : غسل

                                                

.٢٥٧ اآلية: سورة البقرة )١(

.٧٠٣ ص:مصباح املتهجد )٢(



٣٨٨

له ما يف السماوات  الذي  احلمد هللا،رضاوات واأل احلمد هللا فاطر السم،احلمد هللا رب العاملني

 وجعل الظلمات والنور، مث الذين كفروا برم ،رضوات واألاخلق السم الذي  احلمد هللا،رضواأل

: قال وقوله احلق إذ ياى لكنت هالكاً،إ ولو ال تعريفه ،عرفين ما كنت به جاهالً الذي يعدلون، احلمد هللا

ِإنما يريد اللَّه ﴿: القرابة، فقال سبحانه يل  فبني،)١(﴾الْمودةَ ِفي الْقُرىب إالّ يِه أَجراًقُلْ ال أَسئَلُكُم علَ﴿

كُمنع ذِْهبِليِت ويلَ الْبأَه سجطْهرياً الرت كُمرطَهمث قال تعاىل مبيناً ،البيت بعد القرابة يل  فبني،)٢(﴾ي 

ين آمنوا اتقُوا اللَّه يا أَيها الَّذ ﴿:ليهم بقوله سبحانهإكون معهم والرد مرنا بالأعن الصادقني الذين 

واِدقنيالص عوا منا ﴿:بان عن صفتهم بقوله جل ثناؤهأوضح عنهم وأ ف)٣(﴾كُونأَب عدا نعالَونا ئَقُلْ ت

ناوئَأَبو ئَِنساكُمئَِنسانا ونا وفُسأَنو كُمكُمفُسمث أَن نلْ لَععجِهلْ فَنتبةَنلَى الْكاِذبنيفلك الشكر ،)٤(﴾ اللَِّه ع 

نسائهم هل والبيت والقرابة، فعرفتين حىت مل خيف علي األرشدتينأ و حيث هديتين،يا رب ولك املن 

  .دهم ورجاهلمأوالو

كثر رمحة هلم أال  للمؤمنني، وعظم منه فضالًأال يكون  الذي ليك بذلك املقامإ قربتأين أاللهم 

 م قواعد دينك، عدائك، وثبتأدحضت باطل أهله الذين م أبانتك فضل إياهم شأنه، وإبتعريفك 

هل بيت نبيك الصادقني عنك، أنقذتنا به ودللتنا على اتباع احملقني من أ الذي ولو ال هذا املقام احملمود

  الذين 

                                                

.٢٣ اآلية: سورة الشورى )١(

  .٣٣ اآلية: حزابسورة األ )٢(

.١١٩ اآلية: سورة التوبة )٣(

  .٦١ اآلية: سورة آل عمران )٤(



٣٨٩

 أويلحلاد وفعل سالم، وظهرت كلمة اإل اإلهلأفعال خلصم عصمتهم من لغو املقال، ومدانس األ

  .ياديكأ ولك الشكر على نعمائك و فلك احلمد ولك املن،العناد

 ،اللهم فصل على حممد وآل حممد الذين افترضت علينا طاعتهم، وعقدت يف رقابنا واليتهم

خذ مبا أعنا على األفوناه، فعر الذي  وثبتنا بالقول الثابت،نا مبعرفتهم، وشرفتنا باتباع آثارهمتمأكرو

خطر أبالغ رساالتك، وإ مبا نصح خللقك، وبذل وسعه يف ،فضل اجلزاءأجز حممداً عنا أروناه، وبص

 املؤمنني صلوات اهللا أمري علي ،قيم سنتهملدينه، وا إىل ي واهلاده ووصيأخيه وعلى ، دينكإقامةبنفسه يف 

بشفاعتهم دار وأدخلنا  ،ت طاعتهم بطاعتك الذين وصل،بنائه الصادقنيأ من األئمة وصلى على ،عليه

  .رحم الرامحنيأالكرامة يا 

لك حبق ذلك املقام احملمود أسأ ، الكساء والعباء يوم املباهلة، اجعلهم شفعاءناأصحاباللهم هؤالء 

  . التواب الرحيم أنتنكإ وتتوب علي يل تغفر أن واليوم املشهود،

  .وراقهاأغصاا وأها وأصلطاب  اليت  وهي الشجرة،رواحهم وطينتهم واحدةأ أن شهدأ ينإاللهم 

من األ وردنا موردأ و،خرة بواليتهم يف الدنيا واآلياللهم ارمحنا حبقهم، وأجرنا من مواقف اخلز

فوناه  واعتقادنا ما عر،قرارنا بفضلهم، واتباعنا آثارهم، واهتدائنا داهمإهوال يوم القيامة حببهم، وأمن 

حتلك،  أن  الصفاتيك ونفئمسائك وشكر آالأعليه من تعظيم شأنك وتقديس ونا من توحيدك ووقفّ

  نأوالعلم 



٣٩٠

قمتهم حججاً على خلقك، ودالئل على توحيدك، أنك إيقع عليك، ف أن حييط بك، والوهم 

يعجز  اليت شكل على عبادك، وباباً للمعجزاتأدينك، وتوضح ما  إىل يمرك، ودأه على بن توهداةً

 حيث ،تفضل عليهمنت املأتعظيم السفري بينك وبني خلقك، و إىل  وتدعو،ا تبني حجتكعنها غريك، و

  رمحةً،ورثتهم غوامض تأويلكأ واصطفيتهم لوحيك، و،واختصصتهم بسرك ك،قربتهم من ملكوت

ك، وما يكون من شأن ئمناأ عليه ضمائر ي وحناناً على بريتك، وعلماً مبا تنطو،خللقك، ولطفاً بعبادك

ريتهم برهاناً على من أ و،ليهمإ وحرستهم من نفث نافث ،هم ومبتدئهمئ، وطهرم يف منشصفوتك

هم من ذكرك، وعمروا ءجزاأا ونفسهم بطاعتك، وملؤأمرك، وشغلوا عرض بسوء هلم، فاستجابوا أل

خلوا دخائلهم من معاريض اخلطرات الشاغلة أوقام فيما يرضيك، وأا ومرك، وجزؤأقلوم بتعظيم 

 وأسلنتهم ترامجة لسنتك، مث ،مرك ويكرادتك، وعقوهلم مناصب أل فجعلت قلوم مكامن إلعنك،

ليهم إنزلت أليهم، فخصصتهم بوحيك، وإني قرب واأل،هل زمامأكرمتهم بنورك حىت فضلتهم من بني أ

  . واالستنباط منهم،ليهمإمرتنا بالتمسك م، والرد أكتابك، و

لنا من شافعني وال صديق   فما:ارزقنا شفاعتهم حني يقول اخلائبون ف،نا قد متسكنا مإاللهم ف

 إذ تضلنا بعدوال  ،شفاعتهم إىل  الناظرين،هميامم، املنتظرين ألمحيم، واجعلنا من الصادقني املصدقني هل

  . آمني رب العاملني، الوهاب أنتنكإهديتنا وهب لنا من لدنك رمحة 

   املؤمنني وقبلة العارفني، أمريصنوه  وأخيه وعلى ،اللهم صل على حممد نبيك



٣٩١

 م املباهلني،مني، وباهل اهللا  الذين فخر م الروح األ، اخلمسة امليامنيوعلم املهتدين، وثاين

 أَبناَءنا فَقُلْ تعالَوا ندعفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم صدق القائلني، أوهو : فقال

 مام ذلك اإل،)١(﴾ اللَِّه علَى الْكاِذبنيةَنبتِهلْ فَنجعلْ لَعن مث أَنفُسكُمساَءكُم وأَنفُسنا ووأَبناَءكُم وِنساَءنا وِن

، ومن )٢(اهللا سعيه يف هل أتى خاء، واملؤثر بالقوت بعد ضر الطوا، ومن شكراملخصوص مبواخاته يوم اإل

صنام، ومن مل تأخذه يف اهللا لومة ام، ومكسر األألنناقبه جاحدوه، موىل امبقر أشهد بفضله معادوه، و

شجار، وعلى النجوم املشرقات من عترته،  وأورقت األ،الئم، صلى اهللا عليه ما طلعت مشس النهار

  .)٣(واحلجج الواضحات من ذريته

  

                                                

.٦١ اآلية: سورة آل عمران )١(

.١ اآلية: سانإلنسورة ا )٢(

.٧٠٨ ص:ملتهجدامصباح  )٣(



٣٩٢

  فصل

   احلجةيخر من ذيف استحباب الصالة يوم اآل

  

 ركعتني بفاحتة الكتاب وعشر ي، يصلة احلجيفيما نذكره من عمل آخر يوم ذ: )١(قبالقال يف اإل

اللهم ما عملت يف هذه : ، مث تدعو وتقوليية الكرسآ وعشر دفعات ،حدأدفعات سورة قل هو اهللا 

 ينإ عليك، اللهم فيالتوبة بعد اجترائ إىل ه ومل تنسه، ودعوتين ونسيت، عنه ومل ترضهالسنة من عمل يتين

،  منك يا كرميي، وال تقطع رجائليك فاقبله مينإ  من عمل يقربين، وما عملتيل استغفرك منه فاغفر

 وشهدت ، ذه الكلماتأمجع ما تعبت فيه هذه السنة هدمه ،ويله  قلت هذا، قال الشيطان ياإذاف: قال

  . قد ختمها خبري أنه له السنة املاضية

  : قولي أن ووجدت يف بعض الكتب لفظ آخر بعد الصالة يف هذا اليوم، وهو: أقول

عليه الثواب فتقبله مينتعطيين أن  يف هذه السنة من عمل صاحل، ووعدتيناللهم ما عملت  

  اللهم وما عملت يف هذه السنة مما يتيني،، وال ختيب دعائيبفضلك وسعة رمحتك، وال تقطع رجائ

  .يا غفور يل ستغفرك لذلك كله فاغفرأ ينإعنه وجترأت عليه ف

  

                                                

.٧ س الباب الثامن٥٣٠ ص:قبالاإل )١(



٣٩٣

  

  فصل

  وم النريوزيف الصالة يف ي

  

  .برج احلملأول  من نآلهو اليوم املتعارف ا أنه والظاهر

 كان يوم إذا:  قال، يف يوم النريوز)عليه السالم (ا الصادقنالروى املعلى بن خنيس، عن مو

 صليت إذا وتكون ذلك اليوم صائماً، ف،نظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبكأالنريوز فاغتسل، والبس 

نا إركعة فاحتة الكتاب وعشر مرات أول  ركعات، تقرأ يف أربع بعد ذلك ر فصلّالنوافل والظهر والعص

عشر مرات و ويف الثالثة فاحتة الكتاب ،يها الكافرونأ ويف الثانية فاحتة الكتاب وعشر مرات قل يا ،نزلناهأ

عات  وتسجد بعد فراغك من الرك،حد، ويف الرابعة فاحتة الكتاب وعشر مرات املعوذتنيأقل هو اهللا 

  :  تقول، يغفر لك ذنوب مخسني سنة،سجدة الشكر، وتدعو فيها ذا الدعاء

، نبيائك ورسلك بأفضل صلواتكأ وعلى مجيع ،وصياء املرضيني على حممد وآل حممد األصلاللهم 

جسادهم، اللهم بارك على حممد وآل حممد، أرواحهم وأ ى علوبارك عليهم بأفضل بركاتك، وصل

نعمت به علي أمبا  يل فضلته وكرمته وشرفته وعظمت خطره، اللهم بارك الذي هذا،وبارك لنا يف يومنا 

  .، الدعاء)١(كراماجلالل واإلا  يا ذيع علي يف رزقحداً غريك، ووسأشكر أحىت ال 

  .سالمسالم فقررمها اإلعيد النريوز وعيد اجلمعة كانا قبل اإل: أقول

  

                                                

.١ ح والليايليامما ورد من الصالة يف األأبواب  من ١٩ الباب ٤٢٠ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )١(



٣٩٤

  

  فصل

  )عليهم السالم (يف استحباب جعل ثواب الصالة للمعصومني

  

: ، فقال)صلى اهللا عليه وآله (تى رسول اهللاأ رجالًن إ :)عليه السالم ( عبد اهللا أيبعن مرازم، عن

يا رسول اهللا فأجعل : ذلك خري لك، فقال:  لك، فقال، فأجعل بعض صاليتيأصل ينإيا رسول اهللا 

 لك، فقال  فاجعل كل صاليتيأصل ينإرسول اهللا ف يا: فضل لك، فقالأذلك :  لك، فقالنصف صاليت

 عبد اهللا أبو ، مث قالمر دنياك وآخرتكأمهك من أ يكفيك اهللا ما إذاً: )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

 أن  كلفه،حداً من خلقهأيكلفه ما مل  )صلى اهللا عليه وآله (اهللا كلف رسول اهللان إ :)عليه السالم(

حداً من خلقه قبله وال أجيد فئة تقاتل معه، ومل يكلف هذا مل ن إ خيرج على الناس كلهم وحده بنفسه،

له  يأخذ أن وجعل اهللا: ، مث قال)١(﴾نفْسك إالّ  سبيِل اللَِّه ال تكَلَّف فَقاِتلْ يف﴿: اآليةبعده، مث تال هذه 

 الصالة على رسول ، وجعلت)٢(﴾من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها﴿: خذ لنفسه، فقال عز وجلأما 

  .)٣( بعشر حسنات)صلى اهللا عليه وآله (اهللا

                                                

.٨٤ اآلية: سورة النساء )١(

.١٦٠ اآلية: عامألنسورة ا )٢(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٢الباب  ٤٣٦ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٣(



٣٩٥

من جعل ثواب صالته :  قال،سناده يرفعه اليهمإ، بيالبجل عبد اهللا محد بنأ عبد اهللا  أيبوعن

عليهم  (وصياء من بعده، واأل)عليه السالم ( املؤمننيأمري و)صلى اهللا عليه وآله وسلم (لرسول اهللا

خيرج روحه  أن  ويقال له قبل،ة حىت ينقطع النفسفضعافاً مضاعأ له ثواب صالته ضعف اهللاأ، )السالم

 عيناً مبا  فهذا يوم جمازاتك ومكافاتك، فطب نفساً وقر،لينا وألطافك لناإ هديتك ناليا ف: من جسده

ه ينوي ثواب صالت:  قال؟ صالته ويقولي كيف يهد:، فقلتليهإ اهللا لك، وهنيئاً لك مبا صرت عدأ

ركعتني يف كل يوم،  يزيد على صالة اخلمس شيئاً ولو أن مكنهأ ولو )صلى اهللا عليه وآله (لرسول اهللا

 أو  مثل افتتاح صالة الفريضة بسبع تكبريات،وىلواحد منهم، يفتتح الصالة يف الركعة األ إىل ويهديها

على صلى اهللا  اتث مرمرة يف كل ركعة، ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثال أو ث مراتثال

 السالم ومنك السالم، يا ذا اجلالل  أنتاللهم:  تشهد وسلم قالإذاالطاهرين يف كل ركعة، فحممد وآله 

هذه الركعات هدية ن إ فضل التحية والسالم، اللهمأ ، وأبلغهم عينعلى حممد وآلهصلى اهللا  واالكرام

، وأبلغه اللهم تقبلها مين . وسيد املرسلنيخامت النبيني عبد اهللا عبدك ونبيك ورسولك حممد بن إىل مين

 نبيك، وفاطمة الزهراء واحلسن ي فيك ويف نبيك، ووصي ورجائيملأفضل أ عليها  وأثبينياها عينإ

يدعو هلدية كل واحد منهم نه إ ـ احلديث، وفيه)١( يا ويل املؤمنني،يائك من ولد احلسنيأولواحلسني و

  ذا 

                                                

.١٥ ص:سبوعمجال األ )١(



٣٩٦

  .الدعاء بأدىن تغيري

اً أربع ، ركعات العبد يوم اجلمعة مثاينييصل أنه )عليهم السالم ( روي عنهم:باح الشيخوعن مص

 أربع ويوم السبت )عليها السالم (فاطمة إىل اً دىأربع، و)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا إىل دى

 )ليهم السالمع (األئمةواحد من  إىل يومكل ، مث كذلك )عليه السالم ( املؤمننيأمري إىل ركعات دى

  مثاين أيضاً، مث يف يوم اجلمعة)عليهما السالم (جعفر بن حممد إىل  ركعات، دىأربعيوم اخلميس إىل 

 فاطمة إىل  ركعات دىأربع، و)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا إىل  ركعات يهدىأربع: ركعات

 إىل ، مث كذلك)عليه السالم( موسى بن جعفر إىل  دىت ركعاأربع، مث يوم السبت )عليها السالم(

  .)عليه السالم (صاحب الزمان إىل  ركعات دىأربعيوم اخلميس 

 حينا ربنا ،ليك يعود السالمإ السالم ومنك السالم و أنتاللهم" :الدعاء بعد كل ركعتني منها

ياها إ  فصل على حممد وآل حممد وبلغه،نالوليك ف إىل هذه الركعات هدية مينن إ  اللهم،منك بالسالم

  .)١(شاء اهللان إ  وفيه وتدعو مبا حتب" فيك ويف رسولك صلواتك عليه وآلهيملى ورجائأفضل أ وأعطين

  

                                                

.٢٨٥ ص:جدمصباح املته )١(



٣٩٧

  

  فصل

  يف استحباب صالة اهلدية للميت

  

 احلمد وآية الكرسي، وىل يف األ،صالة اهلدية ليلة الدفن ركعتان: ، قال)١( يف املصباحيعن الكفعم

قرب  إىل اللهم صل على حممد وآل حممد، وابعث ثواا:  سلم قالإذا، فويف الثانية احلمد والقدر عشراً

  .نالف

هليكم التكاثر أ، ويف الثانية بعد احلمد وىل بعد احلمد التوحيد مرتني يف األأخرىويف رواية : قال

  .عشراً، مث الدعاء املذكور

 من دشأعلى امليت ساعة  ال يأيت: )صلى اهللا عليه وآله (وعن حذيفة بن اليمان، قال رسول اهللا

 بفاحتة الكتاب وىلحدكم ركعتني، يقرأ يف األأ فليصل امل جتدوفإن  ،ليلة، فارمحوا موتاكم بالصدقةأول 

: هليكم التكاثر عشر مرات، ويسلم ويقولأ ويف الثانية فاحتة الكتاب مرة و،حد مرتنيأمرة، وقل هو اهللا 

ث اهللا من ساعته ع فيب،نال بن فنالقرب ذلك امليت فىل  إاللهم صل على حممد وآل حممد، وابعث ثواا

يوم ينفخ يف الصور،  إىل قربه، مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع يف قربه من الضيق إىل لف ملكأ

  .)٢(ون درجةأربع وترفع له ، بعدد ما طلعت عليه الشمس حسناتي املصليويعط

                                                

.٤١١ ص:مصباح الكفعمي )١(

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٦الباب  ٤٦٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٣٩٨

صلى  (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم ( املؤمننيأمري عن ي رو،وعن البحار، عن فالح السائل

صديق من جانب القرب،  أو قرابته أو  دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه، فليقم وراثهإذا: )اهللا عليه وآله

 وصف صلسقط من األـ  واملعوذتني مرة، ، فاحتة الكتاب مرةوىليقرأ يف الركعة األ:  ركعتنييويصل

شاء، فاما من مهمات ما يقرأ يف النوافل ن إ نزلناهأنا إحد وأهو اهللا ها باحلمد وقل ؤالركعة الثانية، فيقر

 سبحان من تعزز بالقدرة، وقهر عباده باملوت، مث يسلم ويرجع: ويركع ويسجد ويقول يف سجودهـ 

ل أضيقه، ولوساهللا يرفع عنه عذاب القرب وفإن ك، صحاب هذه لك وأل،ةنال بن فنالالقرب، ويقول يا فإىل 

ه فيهم، ويقول ءاب اهللا دعاجيغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات حيهم وميتهم، است أن ربه

 املصلى بكل يويعطلك، العني، قد غفر اهللا عز وجل   كن قريرنال بن فنال يا ف:بهحاهللا تعاىل لصا

 ملالئكة يشيعونهصفاً من ا  كان يوم القيامة بعث اهللا تعاىلإذاحرف ألف حسنة، ومتحى عنه ألف سيئة، ف

 دخل اجلنة استقبله سبعون ألف ألف ملك، مع كل ملك طبق من نور، مغطى مبنديل إذاباب اجلنة، فإىل 

من استربق، ويف يد كل ملك كوز من نور، فيه ماء السلسبيل، فيأكل من الطبق ويشرب من املاء، 

  .)١(كربأورضوان اهللا 

  

                                                

.٢١٨ ص٨٨ ج:البحار )١(



٣٩٩

  فصل

  الدهيف صالة الوالد لولده وصالة الولد لو

  

: شر مراتع و، احلمد مرةوىل ركعات، يقرأ يف األأربع صالة الوالد لولده :)١(خالقعن مكارم األ

﴿برو ِن لَكيِلمسلْنا معاجنا ويذُر ِمنناِسكَنا وأَِرنا مو ةً لَكِلمسةً مِتنا أُمكنا ِإنلَيع بأنتت  ابوالت 

حيمالثانية احلمد مرة وعشر مرات، ويف )٢(﴾الر:﴿ بلْينرعيت  اجيذُر ِمنالِة والص قيمم  نا وبعاِء رلْ دقَبت 

نا رب ﴿:ة احلمد مرة وعشر مراتث، ويف الثال)٣(﴾ِللْمؤِمنني يوم يقُوم الِْحساب وِلواِلدي و ربنا اغِْفر يل

 : ويف الرابعة احلمد مرة وعشر مرات،)٤(﴾اًإماماجعلْنا ِللْمتقني  و،ذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍننا وهب لَنا ِمن أَزواِج

   يف ح يلأصلأَعملَ صاِلحاً ترضاه وأن  واِلدي و على أَنعمت علَي و  الَّيتأَشكُر ِنعمتك أن  رب أَوِزعين﴿

يِإ يتذُر و كِإلَي تبي تنِلمنيسالْم ي ِمن٥(﴾ِإن(،سلم قال عشراًإذا ف : نا هب لنابر)اآلية )٦.  

                                                

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٤ ص:خالقمكارم األ )١(

.١٢٨ اآلية: سورة البقرة )٢(

  .٤١ و٤٠ اآلية: براهيمإسورة  )٣(

.٧٤ اآلية: الفرقانسورة  )٤(

.١٥ اآلية: حقافسورة األ )٥(

.٧٤ اآلية: سورة الفرقان )٦(



٤٠٠

 : بفاحتة الكتاب وعشر مراتوىلاأل: صالة الولد لوالديه ركعتان:  أيضاً)١(خالقوعن مكارم األ

رب اغِْفر  ﴿:، ويف الثانية الفاحتة وعشر مرات)٢(﴾لِْحسابِللْمؤِمنني يوم يقُوم اِلواِلدي و و ربنا اغِْفر يل﴿

رب ﴿:  سلم يقول عشر مراتإذا، ف)٣(﴾ِلمن دخلَ بيِتي مؤِمناً و ِللْمؤِمنني و الْمؤِمناِت وِلواِلدي و يل

  .)٤(﴾ صغرياً ارحمهما كَما ربياين

  

                                                

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٤ ص:خالقمكارم األ )١(

.٤١ اآلية: براهيمإسورة  )٢(

.٢٨ اآلية: سورة نوح )٣(

.٢٤ اآلية: سراءسورة اإل )٤(



٤٠١

  

  فصل

  رادة السفرإ حني يف استحباب صالة الركعتني

  

صلى اهللا عليه  (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن ،زياد أيب مساعيل بنإعن 

اللهم : راد السفر يقولأ إذافضل من ركعتني يركعهما أهله خبالفة ألف عبد على خما است: )وآله

  .)١(عطاه اهللا ما سألأ  إالّ،ي وخواتيم عمل وآخريتي ودنيا وديين ومايليهلأ وياستودعك نفس

 نفضل مأهله خبالفة أما استخلف رجل على : )صلى اهللا عليه وآله (وعن احملاسن، قال رسول اهللا

 اليوم ديين )٣(ستودعكأاللهم إين : )٢(سفره، ويقول عند التوديع إىل راد اخلروجأ إذاركعتني يركعهما 

نعمت به علي، أالشاهد منا والغائب، ومجيع ما  ، وأهل حزانيتين وأهلي وولدي وجريا)٤(ونفسي ومايل

  اللهم اجعلنا يف كنفك 

                                                

.١ ح الصلوات املندوبة بقيةأبواب من ٢٧الباب  ٢٥٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.»...اللهم : السفر يقول إىل ...«: يف املطبوع من احملاسن )٢(

.»استودعك نفسي«:  الشيعة، ويف احملاسنأحاديثكما يف جامع  )٣(

. باقيسقط الأهى ما يف املطبوع و انت»عطاه اهللا ما سأل إالّ أ.ومايل وذرييت وآخريت وأمانيت وخامتة عملي... «: يف احملاسن )٤(

.٢٩ ح كتاب السفر٣٤٩ ص:احملاسن



٤٠٢

 وال إله غريك، توكلت على احلي ، وامتنع عائذك، جارك، وجل ثناؤك عز،ومنعك وعياذك وعزك

الذي ال ميوت، واحلمد هللا الذي مل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل 

  .)١(كرب كبرياً واحلمد هللا كثرياً وسبحان اهللا بكرة وأصيالًاهللا أ ،اًوكربه تكبري

  

                                                

.٢ ح الصلوات املندوبةأبواب من ٦ الباب ٤٤٢ ص٧ ج: الشيعةأحاديثكما يف جامع  )١(



٤٠٣

  

  فصل

  يف استحباب الصالة عند لبس الثوب اجلديد

  

 إذا: )عليه السالم (املؤمنني أمريقال : ، قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيبعن حممد بن مسلم، عن

 وقل هو اهللا ، فيهما أم الكتاب، وآية الكرسيأكسى اهللا املؤمن ثوباً جديداً فليتوضأ وليصل ركعتني يقر

 ال :وزينه يف الناس، وليكثر من قول مث ليحمد اهللا الذي ستر عورته، ،نزلناه يف ليلة القدرأأحد، وإنا 

 اهللا فيه، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له، ويستغفر له ويترحم يباهللا، فإنه ال يعص إالّ حول وال قوة

  .)١(عليه

من قطع ثوباً جديداً، وقرأ :  قال)عليه السالم ( عبد اهللاأيب إىل محن السراج، يرفعهالر وعن عبد

خرج شيئاً من املاء ورش بعضه أ ترتل املالئكة بلغ إذانزلناه يف ليلة القدر ستاً وثالثني مرة، فأنا إ

جتمل أ ما رزقينلذي  ااحلمد هللا:  مث صلى فيه ركعتني ودعا ربه، وقال يف دعائه،على الثوب رشاً خفيفاً

 ذلك ي، ومحد هللا مل يزل يأكل يف سعة حىت يبل فيه لريبيأصل، و به عوريتيوارأبه يف الناس و

  .)٢(الثوب

   خرجت من املسجد: مطر قال أيب عني وعن كشف الغمة، من مناقب خوارزم

                                                

.١ ح٢٦ الباب ٣٧١ ص٣ ج:الوسائل )١(

.٢ ح:املصدر نفسه )٢(



٤٠٤

كنت ن إ  وخذ من رأسك،بقى لكأو تقى لثوبكأنه إزارك فإارفع  :ي من خلفي رجل ينادإذاف

، فقلت من هذا؟ ي بدوعرايبأزار، ومرتد برداء، ومعه الدرة كأنه إ، فمشيت خلفه وهو مؤتزر بمسلماً

 ، املؤمننيأمريهذا علي : هل البصرة، قالأأجل رجل من : راك غريباً ذا البلد، قلتأ: رجل يل فقال

فرات تى دار أمث : قال أن ىل إفوابيعوا وال حتل: بل فقالمعيط وهو سوق اإل أيب دار بين إىل هىنتا حىت

، فلما عرفه مل يشتر منه  بثالثة دراهمي يف قميصيحسن بيعأ ،يا شيخ: وهو سوق الكرابيس، فقال

تى غالماً حدثاً، فاشترى منه قميصاً بثالثة دراهم، أتى آخر، فلما عرفه مل يشتر منه شيئاً، فأشيئاً، مث 

جتمل به يف أ من الرياش ما رزقين الذي احلمد هللا :ال حني لبسهالكعبني وق إىل بني الرسغني ولبسه ما

شيء مسعته من  أو  املؤمنني هذا شيء ترويه عن نفسك،أمرييا : ، فقيل له به عوريتيالناس، وأوار

 يقول عند )صلى اهللا عليه وآله (بل شيء مسعته من رسول اهللا: ؟ قال)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

عليه  ( املؤمننيأمري قد باع ابنك اليوم من نال يا ف:الغالم صاحب الثوب، فقيل أبو  فجاءالكسوة

 املؤمنني أمري إىل  فأخذ أبوه درمهاً وجاء به، أفال أخذت منه درمهني: قال، قميصاً بثالثة دراهم)السالم

ما شأن  : قال، املؤمننيأمريمسك هذا الدرهم يا أ : فقال،باب الرحبة ومعه املسلمون وهو جالس على

  .)١(خذ رضاهأ ويباعين رضا : فقال،كان مثن قميصك درمهني: ، قالهذا الدرهم

                                                

. يف وصف زهده يف الدنيا١٦٣ ص١ ج:كشف الغمة )١(



٤٠٥

تى املسجد، فصلى أ )عليه السالم( أنه : أيضاًيف رواية كشف الغمة أن والظاهر على نقل الوسائل

  .)١(خلإ  الذياحلمد هللا: فيه ركعتني، مث قال

  

                                                

.٥ ح املالبسامأحك أبواب من ٢٦الباب  ٣٧٢ ص٣ ج:الوسائل )١(



٤٠٦

  

  فصل

   الذهنيف استحباب صالة الذكاء وجودة

  

نا إتكتب بزعفران احلمد وآية الكرسي، و:  قال)ما السالمهعلي (الصادقني إىل عن سدير يرفعه

ناء نظيف، مث تغسل ذلك مباء إحد واملعوذتني يف أنزلناه ويس والواقعة واحلشر وتبارك وقل هو اهللا أ

 وعشرة مثاقيل ،مثاقيل سكراً وعشر ، عليه مثقالني لباناًيمث تلق مباء نظيف، أو مباء املطر، أو زمزم،

يل ركعتني تقرأ يف كل لعسال، مث تضعه حتت السماء بالليل، وتضع على رأسه حديدة، مث تصلي آخر ال

نه إك شربت املاء على ما وصفته، فت فرغت من صالإذاحد مخسني مرة، فأركعة احلمد وقل هو اهللا 

  .)١(شاء اهللان إ جيد جمرب للحفظ

 هلذه الليلة، وهي صالة حفظ أخرىعمال ليلة اجلمعة، صالة أسياق  يف ،سبوععن مجال األ

صلى اهللا عليه  ( قال رسول اهللا:، قال)عليه السالم ( املؤمننيأمري عن )رض( رواها ابن عباس ،القرآن

يف  ويثبت ما علمته ،نفعك اهللا عز وجل ن، وينتفع ن من علمتهنيكلمات علمك أال أ :)وآله

مل فإن  كان ليلة اجلمعة، فقم يف الثلث الثالث من الليل، إذا:  قال،يا رسول اهللابلى :  قلت،صدرك

   منهن فاحتة الكتاب وسورةوىلتقرأ يف الركعة األ ، ركعاتأربعتستطع فقبل ذلك، فصل 

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٨الباب  ٢٤٨ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤٠٧

يس، والثانية فاحتة الكتاب وترتيل السجدة، ويف الثالثة فاحتة الكتاب وحم الدخان، ويف الرابعة  

محد اهللا عز وجل وأثن عليه، ا فرغت من التشهد وسلمت فإذابيده امللك، ف الذي تاب وتباركفاحتة الك

، بقيتينأبداً ما أاللهم ارمحين بترك املعاصي : حسن الصالة، مث استغفر للمؤمنني، مث قلأوصل علي ب

 السماوات اللهم بديع، يعنيين، وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين تكلف طلب ما الأ أن وارمحين

 أن رمحن، جباللك ونور وجهك،  يالك يا اهللاأسأترام،  كرام، والعزة اليت الجلالل واإل ارض، ذاواأل

 اللهم بديع ،أتلوه على النحو الذي يرضيك عين أن تلزم قليب حفظ كتابك كما علمتنيه، وارزقين

هللا يا رمحن جباللك ونور سألك يا اأكرام، والعز الذي ال يرام، اجلالل واإلا السماوات واألرض ذ

 تفرج به عن قليب،ن أ وتطلق به لساين،ن أ وتشرح به صدري،ن أ وتنور بكتابك بصري، أن وجهك

باهللا العلي  إالّ ، وال حول وال قوة أنت إالّتستعمل به بدين، فإنه ال يعينين على اخلري غريك، وال يؤتيهن أو

  .)١(العظيم

  

                                                

.١١٩ ص:سبوعمجال األ )١(



٤٠٨

  فصل 

   جتديد النعمةيف استحباب صالة الشكر عند

  

نعم اهللا عز أ إذايف صالة الشكر  :قال:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،عن هارون بن خارجة

حد، وتقرأ يف الثانية بفاحتة أ بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا وىلتقرأ يف األ: وجل عليك بنعمة، فصل ركعتني

احلمد هللا شكراً شكراً : يف ركوعك وسجودك وىليها الكافرون، وتقول يف الركعة األأالكتاب وقل يا 

 عطاينأ، وياستجاب دعائ الذي احلمد هللا: ومحداً، وتقول يف الركعة الثانية يف ركوعك وسجودك

  .)١(مسأليت

  

                                                

.١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٣٥الباب  ٢٦٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤٠٩

  

  فصل

  عبجته امرأة ومل تكن له زوجةأيف استحباب صالة ركعتني ملن 

  

حدكم امرأة تعجبه، فليأت أرأى  إذا: قال أنه )عليه السالم (مائة، عن عليربعيف حديث األ

مل تك له فإن  ليصرف بصره عنها، ،قلبه سبيال إىل هله مثل ما رأى، وال جيعلن للشيطانأعند فإن هله، أ

، مث ليسأل اهللا من )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب على يزوجة فليصل ركعتني، وحيمد اهللا كثرياً، ويصل

  .)١(نه يبيح له برأفته ما يغنيهإفضله، ف

  

                                                

.مائةربع حديث األ٦٣٧ ص:احلصال )١(



٤١٠

  فصل

  يف استحباب صالة ركعتني عند دخول الفراش

  

  دخل املرتل دعاإذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبكان : ، قالت)ارضوان اهللا عليه(عن خدجية 

  .)١(فراشه إىل ي ركعتني، يوجز فيهما مث يأوي فيصلماء، فتطهر للصالة، مث يقوألنبا

من : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا:  قال)ه السالمعلي (سناده عن عليإ ب،وعن اجلعفريات

  .)٢(وابنيرحله، نفى اهللا تعاىل عنه الفقر وكتبه يف األ إىل  دخلإذاصلى ركعتني 

  

                                                

.١ حة الصلوات املندوبة بقيأبواب من ١٢الباب  ٤٤٨ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )١(

.٣٦ ص:اجلعفريات )٢(



٤١١

  فصل

  يف سائر صلوات املندوبات

  

حسست من نفسك بفترة فال تدع عند ذلك صالة العفو، أ إذا ، صالة العفو:خالقمكارم اإل

رب عفوك عفوك مخس : لناه مرة واحدة يف كل ركعة، وتقول بعد القراءةزنأنا إمد ووهي ركعتان باحل

  .)١(بعد ذلك عشراً، وتتم الصالة كمثل صالة جعفر: عشر مرة، مث تركع وتقول

ليس من مؤمن مير عليه :  قال)عليه السالم ( عن الصادق، صالة حديث النفس:خالقمكارم األ

  .)٢( فليصل ركعتني، وليستعذ باهللا من ذلكحدث نفسه، الّإون صباحاً أربع

 ركعتني وتسلم وتسجد، يتصل:  قال)عليه السالم ( عن الصادق، صالة الكفاية:خالقمكارم األ

 يا ،يا حممد يا جربئيل:  وتقول)صلى اهللا عليه وآله (النيب على ي على اهللا تعاىل وحتمده، وتصلوتثين

  .)٣(ئة مرةا م،نكما حافظانإذن اهللا فإ بنكما كافيان، احفظاينإنا فيه فأ مما جربئيل يا حممد اكفياين

                                                

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٢٨ ص:خالقمكارم األ )١(

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٢٨ ص:خالقمكارم األ )٢(

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٢٩ ص:خالقمكارم األ )٣(



٤١٢

 يف أ ركعتني، تقريتصل:  قال)عليه السالم ( املؤمننيأمري عن ، صالة الفرج:خالقمكارم األ

حد مرة واحدة، مث تتشهد ألف مرة، ويف الثانية احلمد وقل هو اهللا أحد أ احلمد وقل هو اهللا وىلاأل

تراه العيون، وال ختالطه الظنون، يا من ال يصفه  هم يا من اللال:  الفرج، وتقولوتسلم وتدعو بدعاء

ال خيشى   يا من ال خيشى الدوائر، يا من ال يذوق املوت، يا من،الواصفون، يا من ال يغريه الدهور

  وكيل البحور وعددل يا من ال تضره الذنوب، وال تنقصه املغفرة، يا من يعلم مثاقيل اجلبا،الفوت

رضاً، وال حبر ما يف قعره، أرض أ منه مساء مساءاً، وال ي وال يوار،شجار ودبيب الذرمطار وورق األاأل

  .شرق عنه النهارأظلم عليه الليل وأ الصدور، وما يعني وما ختف ما يف وعره، ويعلم خائنة األلال جبو

فسك، واشتققت يف علم الغيب عندك، واختصصت به لن الذي سألك بامسك املخزون املكنون،أ

 دعيت به إذا الذي  وحدك وحدك وحدك، ال شريك لك،، أنت إالّلهإ ال  اهللا أنتنكإمنه امسك، ف

نبيائك املرسلني، وحبق محلة العرش، وحبق مالئكتك أسئلك حبق أعطيت، وأ سئلت به إذاجبت، وأ

 على حممد يتصلأن  ، وحبق حممد وعترته صلواتك عليهم،لسرافيإ وحبق جربئيل وميكائيل و،املقربني

رحم  أسألك مغفرتك ورضوانك ياأ ، خواتيمهاعمايلأ آخره، وخري يجتعل خري عمرن أ ووآل حممد،

  .)١(نيالرامح

                                                

. يف نوادر من الصلوات الفصل الرابع٣٢٩ ص:خالقمكارم األ )١(



٤١٣

 ينإاللهم : اهللا تعاىل، وتقول إىل  ركعتني، وتأخذ املصحف، فترفعهيتصل:  صالة املكروب:وفيه

 على يتصل أن لكأسأرجى، ، وما به ختاف وتك احلسىنؤمساأ و،كربليك مبا فيه، وفيه امسك األإتوجه أ

  .)١( وتسميها حاجيتيحممد وآل حممد، وتقض

اهللا  إىل حدكم االستغاثة كانت ألإذا:  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن: صالة الغياث:وفيه

ؤمنات، ي املؤمنني وامليا حممد يا رسول اهللا يا علي، يا سيد:  فليصل ركعتني مث يسجد ويقول،تعاىل

 وفاطمة، وتعد يستغيث بكما، يا غوثاه باهللا ومبحمد وعلأاهللا تعاىل، يا حممد يا علي،  إىل ستغيثأبكما 

  .)٢(شاء اهللا تعاىلن إ غاث من ساعتكنك تإاهللا عز وجل، ف إىل توسلأ، بكم )عليهم السالم (األئمة

 نظيفاً، فيه ماء طاهر، ناًءإد رأسك  مهمت بالنوم يف الليل، فضع عنإذا:  صالة االستغاثة:)٣(وفيه

بهت لصالتك يف آخر الليل فاشرب من املاء ثالث جرع، مث توضأ بباقيه، نتا إذاوغطه خبرقة نظيفة، ف

 فرغت من القراءة قلت إذاقم وصل ركعتني، تقرأ فيهما ما تيسر من القرآن، فأن وذّأالقبلة، و إىل وتوجه

رأسك وتقول مثل ذلك، مث تسجد وتقول  مث ترفع ، وعشرين مرة يا غياث املستغيثني مخساً:يف الركوع

   وجتلس ، وتسجد وتقوله،مثل ذلك، مث جتلس وتقوله

                                                

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٣٠ ص:خالقمكارم األ )١(

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٣٠ ص:خالقمكارم األ )٢(

. الفصل الرابع، يف نوادر من الصلوات٣٣٠ ص:خالقمكارم األ )٣(



٤١٤

مثائة مرة ما تقوله، كملت ثالأ، وتسلم وقد وىلالثانية وتفعل كفعلك يف األ إىل وتقوله، وتنهض

فإن ىل اجلليل، وتذكر حاجتك املو إىل  من العبد الذليل:ثالثني مرةتقول السماء، و إىل سكأوترفع ر

  . ذن اهللا تعاىلإجابة تسرع باإل

مر، فصل عند الزوال أ عسر عليك إذا :)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن: صالة العسرة:وفيه

و قوله ﴿ إىل ﴾ِإنا فَتحنا لَك فَتحاً مبيناً﴿وحد، أ بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا وىلتقرأ يف األ: ركعتني

صنزيزاًيراً عصن اللَّه كوقد ،حد وأمل نشرح لك صدركأويف الثانية بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا  ،)١(﴾ر 

  .)٢(جرب

خالص سبع مرات  ركعات بفاحتة الكتاب مرة واإلأربع يتصل :صابته مصيبةأ صالة ملن :)٣(وفيه

آله عليه وعليهم السالم، مث يسبح  ويماأل النيب  على حممد صلى اهللا: سلم يقولإذا مرة، فيية الكرسآو

  . ويكرب، فيعطيه اهللا ما وعدلوحيمد ويهل

 )٥(﴾قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك﴿: ركعتان يف كل ركعة الفاحتة وعشر مرات:  صالة الغنية:)٤(وفيه

مد  وعشر مرات اللهم صل على حم،نت خري الرامحنيأرب اغفر وارحم و:  سلم يقول عشراًإذا، فاآلية

  أنت ِلأَحٍد ِمن بعدي ِإنك  ملْكاً ال ينبغي هب يل و رب اغِْفر يل﴿: وآل حممد، مث يسجد ويقول

ابه٦(﴾الْو(.  

                                                

.٣ و١ اآلية: سورة الفتح )١(

. الرابع يف نوادر من الصلوات الفضل٣٣٢ ص:خالقمكارم األ )٢(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٣ ص:خالقمكارم األ )٣(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٥ ص:خالقمكارم األ )٤(

.٢٦ اآلية: سورة آل عمران )٥(

.٣٥ اآلية: سورة ص )٦(



٤١٥

ركعتان يف كل ركعة الفاحتة ومخس عشرة مرة سورة قريش، وبعد  :أخرى  صالة:)١(وفيه

 غنينأاللهم : ، مث يسجد ويقول عشر مرات)آلهصلى اهللا عليه و ( عشر مرات على النيبيالتسليم يصل

  .بفضلك عن خلقك

لصق خدك أ فرغت فإذا ف،لك  ما بدايتصل :)عليه السالم (قال الكاظم:  صالة الشدة:وفيه

 . وحقك بلغ اخلوف جمهودي، ففرج عينوة كل ضعيف، يا مذل كل جبار، قدق يا :رض، وقلباأل

يا مذل كل جبار، يا معز كل ذليل، قد وحقك : ض، وقلريسر على األ مث ضع خدك األ،ث مراتثال

ث مرات، مث تضع يسر، وتقول مثل ذلك ثال مث تقلب خدك األ. ثالث مرات،، ففرج عينيعىي صربأ

 ،وجهك الّإرضك باطل أقرار  إىل كل معبود من دون عرشك أن شهدأ: قولترض، واأل جبهتك على

 احلي القيوم العلي العظيم  أنتهملال: نت مترسل وقلأ ثالث مرات، مث اجلس و،تعلم كربيت ففرج عين

ء البديع، لك الكرم ولك احلمد، ولك املن ولك اجلود، وحدك ال ياخلالق البارىء احمليي املميت البد

 ،حد، كذلك اهللا ريبأ ومل يكن له كفواً ،حد يا صمد، يا من مل يلد ومل يولدأشريك لك، يا واحد يا 

  .)٢( وآله الصادقني وافعل يب كذا وكذاث مرات، صل على حممدثال

  ، وتغتسل أيامثة  ثال، صالة الشفاء من كل علة خصوصاً السلعة:)٣( الوسائلوعن مستدرك

                                                

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٥ ص:خالقمكارم األ )١(

. الفصل الرابع يف نوادر من الصلوات٣٣٧ ص:خالقمكارم األ )٢(

.١٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(



٤١٦

 أ ركعات، تقرأربعيف اليوم الثالث عند الزوال، وابرز لربك، وليكن معك خرقة نظيفة، وصل 

باخلرقة، وألصق تزر اوك فألق ثيابك،  فرغت من صالتإذافيهن ما تيسر من القرآن، واخضع جبهدك، ف

رحم الرامحني، أيا واحد يا ماجد، يا كرمي يا حنان، يا قريب يا جميب، يا : رض، مث قلمين باألخدك األ

علي خرة وامنن ومعرة، وألبسين العافية يف الدنيا واآل صل على حممد وآل حممد، واكشف ما يب من ضر

حىت ال ينفعك نه إ :)عليه السالم (، وقال الصادق وغمينأذاين نه قدإ ف،بتمام النعمة، واذهب ما يب

  .ينفعك فتربأ منها أنه تتيقن

كتب يف ت: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النيب،ةإمام أبو  رواها:اضاألمرصالة جلميع 

السامة واهلامة عوذ بكلمات اهللا التامات وأمسائه كلها عامة من شر أ :ناء نظيف بزعفران مث تغسلإ

 حسد بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني، السورة، وسورة إذاوالعني الالمة ومن شر حاسد 

 وآية )١(قوله يعقلون إىل ،له واحدإهلكم إو: خالص واملعوذتني وثالث آيات من سورة البقرة قولهاإل

ا، وعشر من أوهلة آل عمران من آخر السورة، وعشر آيات من سور إىل )٢(الكرسي، وآمن الرسول

 :عراف، وقوله تعاىلآية من األأول آية من النساء، وأول ، و)٣(رضيف خلق السماوات واألن إ :آخرها

، اآلية )٥(اهللا سيبطلهن إ جئتم به السحرما ، قال موسى )٤(قوله رب العاملني إىل خلق، الذي ربكم اهللاأن 

  الصافات أول  ، وعشر آيات من)٦(وله حيث أتىق إىل ،وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا

                                                

.١٦٣ اآلية: سورة البقرة )١(

.٢٨٥ اآلية: سورة البقرة )٢(

.١٩٠ اآلية: سورة آل عمران )٣(

.٥٤ اآلية: عرافسورة األ )٤(

.٨١ اآلية: سورة يونس )٥(

.٦٩ اآلية: سورة طه )٦(



٤١٧

مث تغسله ثالث مرات وتتوضأ وضوء الصالة، وحتسو منه ثالث حسوات، ومتسح به وجهك 

 قد جربناه فوجدناه : قال حسانأيام تفعل ذلك ثالثة ، اهللاي ركعتني وتستشفيوساير جسدك، مث تصل

  .)١(ذن اهللاإينفع ب

نا أ و)عليه السالم (اهللا عبد يبأدخلت على : فار يرفعه قال حممد بن احلسن الص:احلمى صالة

حدكم أ حم إذا: ، فقالصابتينأجعلت فداك محى : ؟ فقلتراك منقبضاًأ يل ما : يلحمموم، فقال

يا فاطمة بنت حممد : رض، ويقولمين على األفليدخل البيت وحده، ويصلي ركعتني، ويضع خده األ

  .)٢(شاء اهللان إ نه يربأإ، ف فيما يرتل يباهللا إىل ع بكتشفّأعشر مرات، 

لْق أَال لَه الْخ﴿:  ركعتني يقرأ يف كل ركعة سورة الفاحتة ثالث مرات، وقوله تعاىل:)٣(صالة احلمى

األمروالْعالَمني بر اللَّه كبار٤(﴾ ت(.  

 وقوله ، مراتخالص ثالث ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة، واإل:)٥(صالة للصداع

  .)٦(﴾لَم أَكُن ِبدعاِئك رب شِقياني وهن الْعظْم ِمني واشتعلَ الرأْس شيباً ورب ِإ﴿: تعاىل

                                                

.١٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.١٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.١٦ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

  .٥٤ اآلية: عرافسورة األ )٤(

.١٧ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٥(

  .٤ اآلية: سورة مرمي )٦(



٤١٨

يها الكافرون ثالث مرات، أالكتاب وقل يا   ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة:)١(صالة لوجع العني

  .اآلية )٢(﴾هو إالّ الْغيِب ال يعلَمهاِعنده مفاِتح و﴿: وقوله تعاىل

 أعمى على رسول اهللا مر:  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،ايلممحزه الث أيب  عن:عمىصالة األ

يرد اهللا عليك بصرك،  أن  تشتهى:)صلى اهللا عليه وآله وسلم (، فقال النيب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 اسألك وأرغب إليك، ينإ اللهم : الوضوء، مث صل ركعتني، وقلتوضأ وأسبغ:  فقال له،نعم: قال

 فما قام: يرد علي بصرى، قال أن  وربكاهللا ريب إىل توجه بكأ ينإتوجه بنبيك نىب الرمحة، يا حممد أو

  .)٣(عمى وقد رد اهللا عليه بصره حىت رجع األ)عليه السالم(

يف فإن م فصل، قشكمت درد؟ أمان يا سل : لسلمان)صلى اهللا عليه وآله (وقال رسول اهللا

 رآه مكبوباً )صلى اهللا عليه وآله (هأولالفتوح يف تفسريه مثله، وزاد يف  أبو  رواه الشيخالصالة شفاء

  .)٤(خلإ :على وجهه من وجع البطن فقال

  .)٥(ت ثالث مراتل زلزإذاتصلي ركعتني، تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، و :صالة لوجع الرقبة

  ، تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وبعدها)٦( ركعاتأربع :ع الصدرصالة لوج

                                                

.١٨ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٥٩ اآلية: عامألنا سورة )٢(

.١٩ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤ب البا ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

.٢٠ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

.٢١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٥(

.٢٢ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٦(



٤١٩

مرة، ويف الرابعة  ة الضحىثخالص ثالث مرات، ويف الثال أمل نشرح مرة، ويف الثانية اإلوىل يف األ

﴿يِن ويةَ الْأَعخاِئن لَمعوردِفي الصخ١(﴾ما ت(.  

فَفَتحنا أَبواب السماِء ِبماٍء مد مرة، وقوله ﴿ركعتني يقرأ يف كل ركعة احل :)٢(صالة للقولنج

  .)٣(﴾منهِمٍر

 متام )٥( آمن الرسول:ركعتني يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، وقوله سبحانه :)٤(صالة لوجع الرجل

  .البقرة

 اهللا تعاىل برسوله حممد إىل تصلي ركعتني، وتضع يدك على وجهك، وتستشفع: صالة للقوة

ج رأحعني جن،  أو نسإج عليك يا وجع من عني أحر بسم اهللا:  وتقول)عليه وآله وسلمصلى اهللا (

براهيم خليال، وكلم موسى تكليماً، وخلق عيسى من روح القدس، ملا هدأت إ اختذ يعليك بالذ

  .)٦( وتقول ذلك ثالث مرات،ذن اهللاإبراهيم بإوطفئت كما طفئت نار 

  

                                                

.١٩ اآلية: سورة غافر )١(

٢٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤ باب ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.١١ اآلية: سورة القمر )٣(

.٢٤ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

.٢٨٥ اآلية: سورة البقرة )٥(

.٢٥ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤باب ال ٤٧٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٦(



٤٢٠

  

  فصل

  والسلعةاض، األمريف استحباب صالة 

  

كان يقول لولده يا :  قال)عليهما السالم (خربنا حممد بن علي بن احلسنيأ :محزة الثمايل أيب عن

 أربعه، فليصل ءنزلت بكم فاقة، فليتوضأ الرجل، فليحسن وضو أو تكم مصيبة من الدنيا،بصاأ إذا: بين

سامع كل جنوى، يا يا موضع كل شكوى، يا ":  فليقل انصرف من صالتهإذاركعتني، ف أو ركعات

صلى  ( حممدي موسى، يا مصطفيجن يا كاشف ما يشاء من بلية، ياشايف كل بالء، يا عامل كل خفية، و

 دعاء ،لتهيدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حأبراهيم، إ يا خليل )اهللا عليه وآله

 سبحانك  أنت إالّلهإرحم الرامحني، ال أ يا  أنت إالّجيد لكشف ما هو فيه ال الذي الغريب الغريق الفقري

فرج اهللا  الّإصابه بالء أا رجل  يدعو  ال):عليهما السالم (قال علي بن احلسني".  كنت من الظاملنيينإ

  .)١(تعاىل عنه

ليه رجل من الشيعة سلعة إشكا :  قال)عليه السالم ( عبد اهللا أيب عن،بن سنان عبد اهللا وعن

، مث اغتسل يف اليوم الرابع عند زوال أيامصم ثالثه : )عليه السالم ( اهللاعبد أبو ظهرت به، فقال

 فيها ما تيسر من القرآن أ ركعات، واقرأربعبرز لربك، وليكن معك خرقة نظيفة، فصل أالشمسن و

   فرغتإذاواخضع جبهدك، ف

                                                

.٢٦ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٤٢١

هال وتضرع رض، مث قل بابتمين على األلزق خدك األأتزر باخلرقة، وا من صالتك فألق ثيابك، و

رحم الرامحني، صل على حممد وآل أ يا ،قريب يا جميب  يا،جبار يا واحد يا أحد، يا كرمي يا: وخشوع

خرة، وامنن علي بتمام  العافية الكافية الشافية يف الدنيا واآل من مرض، وألبسينحممد، واكشف ما يب

ال ينفعك  أنه علماو: )ليه السالمع (عبد اهللا أبو ، فقال له وغمينذاينآ فقد ،النعمة، وأذهب ما يب

عليه  (مر به جعفر الصادقأ، قال ففعل الرجل ما ينفعك أنه حىت ال خياجل يف قلبك خالفه، وتعلم

  .)١( منها فعويف)السالم

  

                                                

.٢٧ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٤٢٢

  فصل

   يف املنام)صلى اهللا عليه وآله (يف الصالة ملن أراد رؤية الرسول

  

 إذا إين(: قال أنه )عليه السالم ( املؤمننيأمرين  رأيت يف بعض ااميع مروياً ع:يف املستدرك

 برح من مكاينأيوم كان، فال  أي  صالة العبهر يفيأصل )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا إىل اشتقت

ي  وه،جربته سبع مرات: ، قال علي بن منهال يف املنام)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رى رسول اهللاأحىت 

نزلناه عشر مرات، ويسبح مخس عشرة مرة أنا إكعة فاحتة الكتاب مرة و ركعات يقرأ يف كل رأربع

 العظيم سبحان ريب:  مث يركع ويقول ثالث مرات،كربأاهللا واهللا  إالّ لهإهللا وال  سبحان اهللا واحلمد

 مث يرفع رأسه ،ويسبح عشر مرات، مث يرفع رأسه ويسبح ثالث مرات، مث يسجد ويسبح مخس عشر مرة

 ركعات بتسليمة واحدة، أربعيتم  إىل أن ء، مث يسجد ثانياً كما وصفتي السجدتني شوليس فيما بني

  نزلناه عشرأنا إحداً حىت يقرأ فاحتة الكتاب عشر مرات، وأ فرغ ال يتكلم إذاف



٤٢٣

، جزى اهللا حممداً عنا ما هو يماألعلى النيب صلى اهللا  ثني مرة، مث يقولثاً وثالمرات ويسبح ثال

 له )عليه السالم (ثني مرة، من فعل هذا وجد ملك املوت وهو ريان، وذكرثاً وثالأهله ومستحقه ثال

  .)١(، ذكرناه يف دار السالمثواباً جزيالً

  

                                                

.٢٨ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٤٢٤

  

  فصل

  خرأيف استحباب صلوات 

  

مهلت بعده حىت أ ذنب مهينأما : )عليه السالم ( املؤمننيأمري قال : عن ج البالغة،عن املستدرك

  .)١( ركعتنييأصل

 إالّ راهيمن صلى ركعتني يف خأل ال : )عليه السالم ( قال:فراس يف كتابه قال أيب ورام بنوعن 

  .)٢(اهللا عز وجل واملالئكة، كانت له براءة من النار

من : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم ( عن علي:سالموعن دعائم اإل

 يحد، فيصلأيراه  رض حيث البراز من األ إىل ، وليخرجشفق منه، فليسبغ الوضوءأذنب ذنباً فأ

  .)٣(نه كفارة لهإ ذنب كذا وكذا، ف يلاللهم اغفر: ركعتني، مث يقول

ما من عبد أذنب ذنباً فقام فتطهر : )صلى اهللا عليه وآله (، قال رسول اهللايرشاد الديلمإوعن 

من يعملْ و ﴿:ه سبحانه قالألنيقيله،  أن اهللاغفر له، وكان حقيقاً على  إالّ وصلى ركعتني واستغفر اهللا

  يستغِفِر اللَّه يِجِد  مث يظِْلم نفْسه أو سوءاً

                                                

.٢٩ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٥ ص١ ج:تنبيه اخلواطر )٢(

. يف ذكر الرغائب يف الصالة١٣٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



٤٢٥

  .)٢(،)١(﴾اللَّه غَفُوراً رحيماً

صلى اهللا عليه  (النيب أن بن سالم، عبد اهللا  عن يوسف بن: يف مسكن الفؤاد)٣(الثاينوعن الشهيد 

  .)٤(﴾اصطَِبر علَيها وأْمر أَهلَك ِبالصالِةو﴿: مرهم بالصالة، مث قرأأه شدة  نزل بأهلإذا كان )وآله

: صيب مبصيبة قام فتوضأ وصلى ركعتني، وقالأ إذاكان  أنه )صلى اهللا عليه وآله (النيبوعن 

 لنا ما وعدتنا مرتنا فأجنزأاللهم قد فعلت ما)٥(.  

اً ابن عمك ذكرك، فما نالفن إ : فقال)عليه السالم ( اهللا عبدباأتى رجل أ: وعن محاد اللحام قال

، ايتيىن بوضوء:  للجارية)عليه السالم (عبد اهللا أبو قاله فيك، فقال إالّ ترك شيئاً من الوقيعة والشتيمة

 قد وهبته له، يرب هو حق يا : ركعتني، فقالى يدعو عليه، فصل:فتوضأ ودخل، فقلت يف نفسى

  .)٦(تعجبأل يدعو، فجعلت ز، مث رق فلم ي وال تقايسه يبهوال تؤاخذ يل  فهبه،كرمأ وجود مينأنت أو

   )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب عن : يف لب اللبابيوعن القطب الراوند

                                                

.١١٠ اآلية: سورة النساء )١(

. الباب احلادي عشر يف التوبة وشروطها٤٦ ص:رشاد القلوبإ )٢(

.٣١ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:لوسائلمستدرك ا )٣(

.١٣٢ اآلية: سورة طه )٤(

.٣٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٥(

.٣٥ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٦(



٤٢٦

حديهما فاحتة إ ركعتني يقرأ يف يورجل يصل: قال إىل أن ، يرتلون اجلنة حيث يشاؤنةثالث: قال

عام ثالث ألن ومن سورة ا، فاحتة الكتاب مرةخرى ويف األ،ا الكافرون مرةيهأالكتاب مرة وقل يا 

  .)١(آيات

  

                                                

.٣٩ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ٤٤الباب  ٤٧٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٤٢٧

  

  فصل 

  )عليه السالم (بة احلسنيريف صالة ألخذ ت

  

 )عليهما السالم (مد بن علي الباقرجعفر حم أيب األندخلت على مو:  قاليعن جابر اجلعف

 وجع الظهر ووجع وكان يب، خرىضت األقتمها اناحدإاويت د إذاليه علتني متضادين يب، إفشكوت 

ستعملها وال تنجح أ كثرياً ما : فقلت)عليهما السالم (عليك بتربة احلسني بن علي : يلاجلوف، فقال

عوذ باهللا من سخطك، وقام أ ي يا موال: الغضب، فقلتي ومواليفتبني يف وجه سيد: يف، قال جابر

 ،استعمل هذه يا جابر: ياها، مث قال يلإ ينولافنفدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبة يف كفه، 

 اليت هذه: ؟ قالاستعملتها فعوفيت لوقيت اليت  ما هذهييا موال: ، فقلتفاستعملتها فعوفيت لوقيت

 لعل عندك علماً : ما كذبت فيها، ولكن قلتي يا موال واهللا:، فقلتذكرت أا مل تنجح فيك شيئاً

تأخذ من التربة، فتعمد  أن ردتأ إذا: مما طلعت عليه الشمس، فقال يليل إحب أفأتعلمه منك، فيكون 

 ،دخل، فقف عند الرأساطمارك وتطيب بسعد وأهلا آخر الليل، واغتسل هلا مباء القراح، وألبس أطهر 

حدى عشر مرة قل يا أيها الكافرون، ويف الثانية احلمد مرة إ احلمد ووىل تقرأ يف األ، ركعاتأربعفصل 

 إالّ لهإاهللا حقاً حقاً، ال  إالّ لهإال : كنزلناه يف ليلة القدر، وتقنت وتقول يف قنوتأنا إشر مرة حدى عإو

  جنز وعده، ونصر عبده،أ، حدهاهللا وحده و إالّ لهإاهللا عبودية ورقاً، ال 



٤٢٨

 العرش يحزاب وحده، سبحان اهللا مالك السماوات وما فيهن وما بينهن، سبحان اهللا ذوهزم األ 

 احلمد وىلوتقرأ يف األ:  ركعتني أخراوينيم، واحلمد هللا رب العاملني، مث تركع وتسجد وتصلالعظي

 جاء نصر اهللا والفتح، إذاحدى عشر مرة إحد، ويف الثانية احلمد مرة وأحدى عشر مرة قل هو اهللا إو

بة، رعلق بالتشكراً، مث تقوم وتت: لف مرةأتني، مث تسجد سجدة الشكر وتقول ول يف األكما قنت تنوتق

 وعزاً ، من كل داءذنك، اللهم فاجعلها شفاًءإ آخذ من تربتك بينإبن رسول اهللا   ياييا موال: وتقول

 وجلميع املؤمنني واملؤمنات، وتأخذ بثالث يل  من كل فقر وأمناً من كل خوف، وغىن،من كل ذل

 امت عقيق عليه ما شاء اهللا القارورة زجاج، وختتمها خب وأصابع ثالث مرات، وتدعها يف خرقة نظيفة أ

سبعة  الإ علم اهللا منك صدق النية، مل يصعد معك يف الثالث قبضات إذاستغفر اهللا، فأباهللا  إالّ قوة

  .)١(ا تكون مثل ما رأيتإمثاقيل، وترفعها لكل علة ف

  

                                                

. ١٣الباب  ٤٥٩ ص٧ ج: الشيعةأحاديثجامع  )١(



٤٢٩

  

  فصل

  يف استحباب صالة ركعتني عند نزول املرتل وعند االرحتال

  

: )عليه السالم ( وقال.جتلس أن  ركعتني قبل نزلت فصلّإذاو: )سالمعليه ال (يف حديث قال

ارحتلت فصل ركعتنيإذا )١(.  

  .راد االرحتال صلى ركعتنيأ إذا أنه وظاهره

  .)٢( والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين،واحلمد هللا رب العاملني

                                                

.١٢ ح باب نوادر الصالة٤الباب  ٣٨٣ ص٨٨ ج:البحار )١(

.)دام ظله(هى اجلزء السابع من كتاب الصالة حسب جتزأة املؤلف  انتهنا إىل )٢(



٤٣٠

  



٤٣١

  

  احملتويات



٤٣٢



٤٣٣

  

  ٧..............................صور السفر یوم الجمعة ـ ٢٦مسألة 

  ١٢........................ الثالث یوم الجمعة بدعةذان ـ األ٢٧ مسألة

  ١٤................. في یوم الجمعةذان ـ حرمة البیع عند األ٢٨مسألة 

  ١٧......... الجمعة ممن یصح اإلقتداء بهإمام لم یكن إذا ـ ٢٩مسألة 

  ٢٠......................................... ـ آداب الجمعة٣٠مسألة 

  ٣٥......................................... ـ قنوت الجمعة٣١مسألة 

  ٤٠............................. ـ كراهة تخطي رقاب الناس٣٢مسألة 

  ٤١................................معة عینا ـ لو وجبت الج٣٣مسألة 

  ٤٣......................... الجمعة فعلهمام ـ ما یستحب إل٣٤مسألة 

  فصل

  في صالة العیدین

  ١٢٩ ـ ٤٧

  ٨٥............................ ـ السور المشترطة في العیدین١مسألة 

  ٨٧................................ ـ مستحبات صالة العیدین٢مسألة 

  ١٠٨................................ ـ مكروهات صالة العیدین٣مسألة 

  ١١٦..................... ـ عدم وجوب صالة العید على النساء٤مسألة 



٤٣٤

  ١١٩......................... وما ال یتحملهماماإل ـ ما یتحمله ٥مسألة 

  ١٢٠............................. ـ الشك في التكبیرات والقنوت٦مسألة 

  ١٢١.................... خالل صالة العیدمام ـ صور إدراك اإل٧مسألة 

  ١٢٣................................. مع السهونال ـ عدم البط٨مسألة 

  ١٢٤...................................... ـ لزوم سجود السهو٩مسألة 

  ١٢٥..........................ٕاقامة وأذان ـ لیس في العیدین ١٠مسألة 

  ١٢٦...................................تفاق العید والجمعةا ـ ١١مسألة 

  لفص

  في صالة لیلة الدفن

  ١٤٣ ـ ١٣١

  ١٣٤.................................ٕستیجار واعطاء األجرةا ـ ١مسألة 

  ١٣٥....................... شخص واحد أزید من واحدةإتیان ـ ٢مسألة 

  ١٣٧......... والقدر في الثانیةولى ـ لو نسي آیة الكرسي في األ٣مسألة 

  ١٣٩.................. ـ أخذ األجرة لصالة لیلة الدفن، ونسیانها٤مسألة 

  ١٤١...........................فن الصالة لو تأخر الدأخیر ـ ت٥مسألة 

  ١٤٢...................................... ـ كیفیة صالة الدفن٦مسألة 

  ١٤٣.................................. ـ وقت صالة لیلة الدفن٧مسألة 

  فصل

  في صالة جعفر

  ١٦٢ ـ ١٤٤

  ١٥٢...................................... ـ وقت صالة جعفر١مسألة 



٤٣٥

  ١٥٣............................. ـ عدم تعیین سور خاصة فیه٢مسألة 

  ١٥٤..................الجستع التسبیحات عند االأخیر ـ جواز ت٣مسألة 

  ١٥٦...............ریضةحتساب صالة جعفر من النافلة والفا ـ ٤مسألة 

  ١٥٩.......................................ستحباب القنوتا ـ ٥مسألة 

  ١٦٠.................................. ـ السهو عن التسبیحات٦مسألة 

  ١٦١....................كتفاء بالتسبیحات عند الركوع ـ عدم اال٧مسألة 

  ١٦٢......... ـ ما یستحب قوله في السجدة الثانیة للركعة الرابعة٨مسألة 

  فصل

  في صالة الغفیلة

١٦٣  

  الشهرأول في صالة  فصل

  ١٦٦ ـ ١٦٣

  ةصیفي صالة الو فصل

١٦٧  

  في صالة یوم الغدیر فصل

  ١٧٠ ـ ١٦٧

  في صالة قضاء الحاجات فصل

  ١٧٤ ـ ١٧١

  في الصوات المستحبة فصل

  ١٧٨ ـ ١٧٥

   الصلوات المندوبة جالساإتیانفي جواز  فصل

  ١٩٥ ـ ١٧٩

  ١٨٣..................... ركعة قائما وركعة جالساإتیان ـ جواز ١مسألة 

  ١٨٤.................س تعدان ركعة من قیامو ـ ركعتین من جل٢مسألة 

  ١٨٦.........................بقى سورة فقامأ ـ لو صلى جالسا و٣ة مسأل

  ١٨٧............................ ـ عدم الفرق بین أنواع الجلوس٤مسألة 

  ١٩٠.................................... ـ لو نذر النافلة مطلقا٥مسألة 

  ١٩٢..................... ـ عدم جواز الزیادة في ركعات النوافل٦مسألة 

  ١٩٣.............................. المختصة بالنوافلحكام ـ األ٧مسألة 



٤٣٦

  في صالة المعصومین فصل

  ٢٠٩ ـ ١٩٧

  یومیة وصالة اللیلفي فضل النوافل ال فصل

  ٢٢١ ـ ٢١٠

  ستحباب ما ورد من الصالة بین المغربین افي فصل

  ٢٢٦ ـ ٢٢٢

  ثنین بعد الظهر والعصرا و، بعد العشاءأربعستحباب تفي  فصل

  ٢٢٧ ـ ٢٢٦

  في ترك النوافل فصل

  ٢٢٩ ـ ٢٢٨

  ستحباب الدعاء والسواك عند القیام باللیلافي  فصل

  ٢٣٤ ـ ٢٣٠

  ن في اللیل وقبل صالة اللیلستحباب ركعتیافصل في 

  ٢٣٦ ـ ٢٣٥

  فصل في آداب صالة اللیل

  ٢٤١ ـ ٢٣٧

  في المستحبات بعد صالة جعفر فصل

٢٤١  

  فصل فیما یستحب من الصالة لكل حاجة

  ٢٥٤ ـ ٢٤٢

  في صالة الحاجة في الكوفة والسهلة فصل

  ٢٥٦ ـ ٢٥٥

  في صالة الحاجة لیلة الجمعة فصل

  ٢٦٠ ـ ٢٥٧

  اء لشفاء المریضفي الصالة والدع فصل

  ٢٦٢ ـ ٢٦١

  في الصالة والدعاء لقضاء الدین والرزق فصل

  ٢٧٠ ـ ٢٦٣

  في صالة الجائع فصل

  ٢٧٢ ـ ٢٧١



٤٣٧

  في صالة الخوف والحزن فصل

  ٢٧٨ ـ ٢٧٣

  في الصالة والدعاء لدفع األعداء فصل

  ٢٨٥ ـ ٢٨١

  في الصالة للخالص من السجن فصل

  ٢٨٩ ـ ٢٨٦

  فصل في الصالة عند نزول البالء

٢٩٠  

  ٕفي الصالة عند الزواج والدخول وارادة الحمل فصل

  ٢٩٣ ـ ٢٩١

  ال واآلبقضفي الصالة لرد ال فصل

  ٢٩٥ ـ ٢٩٤

  ارة وكیفیة ذات الرقاعخستفي صالة اال فصل

  ٣٠٥ ـ ٢٩٦

  ٣٠٧ ـ ٣٠٦  لیلة من كل شهرأول ستحباب الصالة افي  فصل

  ٣١٣ ـ ٣٠٨    األسبوع ولیالیهاأیامفي صلوات  فصل

  ٣١٥ ـ ٣١٤   ي الصالة في كل یومف فصل

  ٣٢٦ ـ ٣١٦    فصل في الصالة في محرم

  ٣٣٤ ـ ٣٢٦   في الصلوات المستحبة في رجب فصل

  رجبجمعة من أول لیلة فصل في صالة الرغائب في 

  ٣٣٦ ـ ٣٣٥

  ٣٣٧   في صالة لیالي البیض فصل

  في صالة لیلة ویوم المبعث فصل

  ٣٤١ ـ ٣٣٨

  عبانفي صالة كل لیلة من ش فصل

  ٣٤٧ ـ ٣٤٢

  ٣٥٣ ـ ٣٤٨ في صالة لیلة النصف من شعبان فصل

  ٣٥٧ ـ ٣٥٤  في نوافل شهر رمضان فصل



٤٣٨

  في الصالة عامة لیالي رمضان فصل

٣٥٨  

  في الصالة لیلة القدر فصل

  ٣٦٠ ـ ٣٥٩

  ة ركعةائل بمففي التن فصل

٣٦١  

  ل بعشر ركعاتففي التن فصل

٣٦٢  

  ل بألف ركعةففي التن فصل

٣٦٣  

  لصلوات المخصوصة في رمضانفي ا فصل

  ٣٧١ ـ ٣٦٥

  في كیفیة صالة لیلة الفطر فصل

  ٣٧٣ ـ ٣٧١

   ذي القعدة٢٥في صالة الیوم  فصل

٣٧٤  

  ٣٧٦ ـ ٣٧٥   ویوم عرفةولىفي صالة اللیالي العشر األ فصل

  ٣٨٦ ـ ٣٧٧  في صالة یوم الغدیر فصل

  ٣٩١ ـ ٣٨٧   في صالة یوم المباهلة فصل

  ٣٩٢    ذي الحجةفي صالة آخر یوم من فصل

  ٣٩٣  في صالة یوم النیروز فصل

  ستحباب جعل ثواب الصالة للمعصومینافي  فصل

  ٣٩٦ ـ ٣٩٤

  ستحباب صالة الهدیة للمیتافي  فصل

  ٣٩٨ ـ ٣٩٧

  في صالة الوالد لولده فصل

  ٤٠٠ ـ ٣٩٩

  في الصالة حین السفر فصل

  ٤٠٢ ـ ٤٠١



٤٣٩

  في الصالة عند لبس الثوب الجدید فصل

  ٤٠٥ ـ ٤٠٣

  في صالة الذكاء وجوده الذهن لفص

  ٤٠٧ ـ ٤٠٦

  في صالة الشكر عند النعمة فصل

٤٠٨  

  عجبته امرأةأفي صالة لمن  فصل

٤٠٩  

  في الصالة عند دخول الفراش فصل

٤١٠  

  في الصلوات المندوبة فصل

  ٤١٩ ـ ٤١١

  اض والسلعةاألمرفي صالة  فصل

  ٤٢١ ـ ٤٢٠

  في الصالة لمن أراد رؤیة النبي فصل

  ٤٤٣ ـ ٤٢٢

  في بقیة الصلوات صلف

  ٤٢٦ ـ ٤٢٤

  في الصالة ألخذ التربة الحسینیة فصل

  ٤٢٨ ـ ٤٢٧

  المنزلنزول في الصالة عند  فصل

٤٢٩  

  

  




