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احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على حممد واله الطيبني 
التي  املهمة  امل�صائل  الطاهرين وبعد: فيما يلي بع�ض من 

تهم الزائرين الكرام .

أهمية الصالة في مشاهد المعصومين 
 املع�صومني الأئمة  م�صاهد  يف  ال�صالة  -ت�صتحب 
الإم���ام  وح��ائ��ر   علي الإم����ام  م�صهد  يف  وخ�صو�صًا 
علي  عند  ال�صالة  »اأن   عنهم نقل  فقد   احل�صني
مبائتي األف �صالة« واأورد �صاحب امل�صتدرك »اأن من �صلى 
اهلل  بها  يريد  واحدة  �صالة  ال�صالم  عليه  احل�صني  خلف 
تعاىل لقي اهلل تعاىل يوم يلقاه وعليه من النور ما يغ�صى 

له كل �صيء يراه«. 
- ي�صتحب تفريق ال�صالة يف اأماكن متعددة , لت�صهد له يوم 
 :اهلل عبد  اأبا   , ال��راوي  �صاأل  اخلرب:  ففي   , القيامة 
اأو يفرقها ؟ قال : ل  ي�صلي الرجل نوافله يف مو�صع 

بل ها هنا , وها هنا , فاإنها ت�صهد له يوم القيامة .

القصر في الصالة
على  بالقت�صار  الرباعية  الفرائ�ض  يف  الق�صر  يجب 

الأوليني منها فيما عدا الأماكن الأربعة .

سقوط النوافل النهارية في السفر
, ويف �صقوط الوترية  ت�صقط النوافل النهارية يف ال�صفر 
ا�صكال , ول باأ�ض بالإتيان بها برجاء املطلوبية .                                    

التخيير بين القصر والتمام
بني  خمري  ال�صالة  يف  الق�صر  وظيفته  ال��ذي  امل�صافر   -
الق�صر والتمام يف م�صجد الكوفة , واحلائر احل�صيني , اإل 
اأذا نوى الإقامة فيها – ع�صرة اأيام اأو اأكرث – فال تخيري 

حينئٍذ بل يجب عليه التمام .
امل�صلي  فيه  يتخري  ال��ذي  احل�صيني  احلائر  من  امل��راد   -
بني الق�صر والتمام هو ما يحيط بالقرب ال�صريف مبقدار 
صة وع�صرين ذراعًا . , اأي ما يقارب 11,5 مرتًا من كل 


بع�ض امل�ص

صالة الجماعة 
للحا�صر  الفرائ�ض  جميع  يف  اجلماعة  �صالة  ت�صتحب 
وامل�صافر ل �صيما يف ال�صبح والع�صائيني , ولها ثواب عظيم 
, اخبار كثرية  وقد ورد يف احلث عليها والذم على تركها 

وم�صامني عاليه مل يرد مثلها يف اأكرث امل�صتحبات .

شروط إمام الجماعة
والعقل  الإمي��ان  بعد  اجلماعة  اإم��ام  يف  ي�صرتط  ما  اأه��م 
, ف��ال جت��وز ال�صالة خلف  ال��ع��دال��ة  امل��ول��د ه��و  وط��ه��ارة 
يف  ويكفي  احل��ال  جمهول  خلف  اأي�صًا  جتوز  ول  الفا�صق 
ثبوت العدالة الطمئنان احلا�صل من املنا�صئ العقالنية , 
كما ي�صرتط يف اإمام اجلماعة اأن تكون قراءته �صحيحة.  

                                     )) غسل الزيارة ((
كل  زي��ارة  عند  رج��اًء  ال��زي��ارة  بغ�صل  بالآتيان  باأ�ض  ل 
مع�صوم من قريب اأو بعيد وفاعله مثاب عليه , ولكن هذا 

الغ�صل ل يغني عن الو�صوء .

)) صالة الزيارة ((
الزيارة  �صالة  ا�صتحباب  يف  عالية  م�صامني  عندنا  وردت 
بعد الزيارة , والدعاء يف م�صاهد املع�صومني عليهم ال�صالم 
اآٍت  من  فما   (( ال�صالم  عليه  جعفر  اأبي  عن  ورد  ما  منها 
اأربعة ثم  اأو  ال�صالم ركعتني  اأي قرب احل�صني عليه  ياأتيه 
يوم  به كل  ليحف  واأنه  له  اإل ق�صاها  ي�صاأل اهلل حاجًة 

األف ملك (( .
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صالة الرجل والمرأة في مكان واحد
اإذا  - ل ت�صح على الأحوط �صالة كل من الرجل واملراأة 

كانا متحاذيني .
اإذا  - ل ت�صح على الحوط �صالة كل من الرجل واملراأة 
كانت املراأة متقدمة على الرجل , بل يلزم تاأخرها عنه .

دخول الحائض للروضة المباركة لمشاهد 

المعصومين عليهم السالم
عند  املباركة  الرو�صة  اإىل  احلائ�ض  دخ��ول  يجوز  ل   -
عليهم  املع�صومني  الأئمة  م�صاهد  من  ال�صريف  ال�صريح 

ال�صالم اإل على نحو الجتياز .
وال��رواق  املطهر  ال�صحن  اإىل  الدخول  للحائ�ض  يجوز   -
امللحق بالرو�صة ال�صريفة , والأحوط ا�صتحبابًا اإحلاقهما 

بالرو�صة ال�صريفة .

الدم المتقطع ودخول المشاهد
ولكن  ال�صهرية  ال��دورة  من  مينع  دواء  امل��راأة  تناولت  اإذا 
يف  متقطع  دم  عليها  ينزل  الأحيان  بع�ض  يف  ذلك  رغم 

موعد دورتها ولكنه لي�ض ب�صفات احلي�ض .
, بل  فال يجري على ذلك الدم املتقطع حكم دم احلي�ض 

يجري عليه حكم الأ�صتحا�صة .

حق األولوية في المشاهد
اإىل  املجاورين  اأو  الوافدين  النا�ض  من  اأح��د  �صبق  اأذا 
مو�صع معني من امل�صهد , فجل�ض فيه , للتعبد, و ال�صالة , اأو 
الزيارة اأو الدعاء اأو قراءة القران الكرمي , اأو لغريها من 
العبادات , والقربات كان اأوىل باملكان من غريه , فال يجوز 
اأن مينع اأو يزعج , حتى يتمم غايته من التعبد , اأو يرتك 
مكانه باختياره , اأو ي�صقط حقه , واإذا منعه احد اأو اخذ 

مو�صعه بغري ر�صاه كان غا�صبًا اآثمًا .
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