احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على حممد واله الطيبني
الطاهرين وبعد :فيما يلي بع�ض من امل�سائل املهمة التي
تهم الزائرين الكرام .

سقوط النوافل النهارية في السفر

شروط إمام الجماعة

ت�سقط النوافل النهارية يف ال�سفر  ,ويف �سقوط الوترية
ا�شكال  ,وال ب�أ�س بالإتيان بها برجاء املطلوبية .

أهمية الصالة في مشاهد المعصومين

التخيير بين القصر والتمام

�أه��م ما ي�شرتط يف �إم��ام اجلماعة بعد الإمي��ان والعقل
وط��ه��ارة امل��ول��د ه��و ال��ع��دال��ة  ,ف�لا جت��وز ال�صالة خلف
الفا�سق وال جتوز �أي�ض ًا خلف جمهول احل��ال ويكفي يف
ثبوت العدالة االطمئنان احلا�صل من املنا�شئ العقالنية ,
كما ي�شرتط يف �إمام اجلماعة �أن تكون قراءته �صحيحة.

ت�ستحب ال�صالة يف م�شاهد الأئمة املع�صومنيوخ�صو�ص ًا يف م�شهد الإم����ام علي وح��ائ��ر الإم���ام
احل�سني فقد نقل عنهم�« أن ال�صالة عند علي
مبائتي �ألف �صالة» و�أورد �صاحب امل�ستدرك «�أن من �صلى
خلف احل�سني عليه ال�سالم �صالة واحدة يريد بها اهلل
تعاىل لقي اهلل تعاىل يوم يلقاه وعليه من النور ما يغ�شى
له كل �شيء يراه».
 ي�ستحب تفريق ال�صالة يف �أماكن متعددة  ,لت�شهد له يومالقيامة  ,ففي اخلرب� :س�أل ال��راوي � ,أبا عبد اهلل:
ي�صلي الرجل نوافله يف مو�ضع �أو يفرقها ؟ قال : ال
بل ها هنا  ,وها هنا  ,ف�إنها ت�شهد له يوم القيامة .

القصر في الصالة
يجب الق�صر يف الفرائ�ض الرباعية باالقت�صار على
الأوليني منها فيما عدا الأماكن الأربعة .
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 امل�سافر ال��ذي وظيفته الق�صر يف ال�صالة خمري بنيالق�صر والتمام يف م�سجد الكوفة  ,واحلائر احل�سيني � ,إال
�أذا نوى الإقامة فيها – ع�شرة �أيام �أو �أكرث – فال تخيري
حينئذ بل يجب عليه التمام .
ٍ
 امل��راد من احلائر احل�سيني ال��ذي يتخري فيه امل�صليبني الق�صر والتمام هو ما يحيط بالقرب ال�شريف مبقدار
سة وع�شرين ذراع ًا � , .أي ما يقارب  11,5مرت ًا من كل


بع�ض امل�س

صالة الجماعة
ت�ستحب �صالة اجلماعة يف جميع الفرائ�ض للحا�ضر
وامل�سافر ال �سيما يف ال�صبح والع�شائيني  ,ولها ثواب عظيم
وقد ورد يف احلث عليها والذم على تركها  ,اخبار كثرية
وم�ضامني عاليه مل يرد مثلها يف �أكرث امل�ستحبات .
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(( غسل الزيارة ))
�اء عند زي��ارة كل
ال ب�أ�س بالآتيان بغ�سل ال��زي��ارة رج� ً
مع�صوم من قريب �أو بعيد وفاعله مثاب عليه  ,ولكن هذا
الغ�سل ال يغني عن الو�ضوء .

(( صالة الزيارة ))
وردت عندنا م�ضامني عالية يف ا�ستحباب �صالة الزيارة
بعد الزيارة  ,والدعاء يف م�شاهد املع�صومني عليهم ال�سالم
منها ما ورد عن �أبي جعفر عليه ال�سالم (( فما من � ٍآت
ي�أتيه �أي قرب احل�سني عليه ال�سالم ركعتني �أو �أربعة ثم
ً
حاجة �إال ق�ضاها له و�أنه ليحف به كل يوم
ي�س�أل اهلل
�ألف ملك )) .
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صالة الرجل والمرأة في مكان واحد
 ال ت�صح على الأحوط �صالة كل من الرجل واملر�أة �إذاكانا متحاذيني .
 ال ت�صح على االحوط �صالة كل من الرجل واملر�أة �إذاكانت املر�أة متقدمة على الرجل  ,بل يلزم ت�أخرها عنه .

دخول الحائض للروضة المباركة لمشاهد
المعصومين عليهم السالم
 ال يجوز دخ��ول احلائ�ض �إىل الرو�ضة املباركة عندال�ضريح ال�شريف من م�شاهد الأئمة املع�صومني عليهم
ال�سالم �إال على نحو االجتياز .
 يجوز للحائ�ض الدخول �إىل ال�صحن املطهر وال��رواقامللحق بالرو�ضة ال�شريفة  ,والأحوط ا�ستحباب ًا �إحلاقهما
بالرو�ضة ال�شريفة .

حق األولوية في المشاهد
�أذا �سبق �أح��د من النا�س الوافدين �أو املجاورين �إىل
مو�ضع معني من امل�شهد  ,فجل�س فيه  ,للتعبد ,و ال�صالة � ,أو
الزيارة �أو الدعاء �أو قراءة القران الكرمي � ,أو لغريها من
العبادات  ,والقربات كان �أوىل باملكان من غريه  ,فال يجوز
�أن مينع �أو يزعج  ,حتى يتمم غايته من التعبد � ,أو يرتك
مكانه باختياره � ,أو ي�سقط حقه  ,و�إذا منعه احد �أو اخذ
مو�ضعه بغري ر�ضاه كان غا�صب ًا �آثم ًا .

الدم المتقطع ودخول المشاهد
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�إذا تناولت امل��ر�أة دواء مينع من ال��دورة ال�شهرية ولكن
رغم ذلك يف بع�ض الأحيان ينزل عليها دم متقطع يف
موعد دورتها ولكنه لي�س ب�صفات احلي�ض .
فال يجري على ذلك الدم املتقطع حكم دم احلي�ض  ,بل
يجري عليه حكم الأ�ستحا�ضة .

5

