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ني، وأتم التسليم عىل املبعوث رمحة للعامل الصالةاحلمد هلل رب العاملني، وأزكى 

  ني، النجباء األكرمني، ومن واالهم بإحسان اىل يوم الدين.وعىل آله الغر امليام

وبعد فإن من نعم اهلل تعاىل عىل عبده املؤمن ما ورد بيانه يف كالم رسول اهلل  

، إ َذا َأَراَد  | َههُ  اهللاىل أيب ذر: َيا َأَبا َذرٍّ ين   يف   ب َعبٍْد َخرْيًا َفقَّ َدُه يف  اوَ  ،الدِّ ْنيَا، َزهَّ لدُّ

. )االمايل للطويس صَوبَ  ه  ُه ب ُعيُوب  َنْفس  َ  (901َّصَّ

 عموم ل عىلهِّ َس وبعد ان وفقني اهلل تعاىل إلنجاز رشح منهاج الصاحلني بام يُ 

له بام حيقق الغرض الذي من أجو ،املكلفني االستفادة املرجوة من املسائل العملية

ات تيجة لطلب، وند أن تلمست القبول واالثر من ذلكدونت تلك الرسائل، وبع

كثرية تسأل عن هذا الرشح بعد نفاد ما متت طباعته يف الطبعة األوىل، فقد استأذنت 

سامحة األستاذ آية اهلل العظمى املرجع السيد حممد صادق احلسيني الروحاِن حفظه 

اهلل تعاىل يف أن أعيد طباعة هذا الرشح ضمن املجموعة التي كنت قد بدأت بإنجازها 

 .واستفتاءات سامحته، فبارك ذلك مشكوراً  ضمن سلسلة فتاوى

طاء اىل وجود بعض األخ وتدقيق، فالتفتُّ  وقد أحببت أن أعيد القراءة بتأنٍّ 

ا عملت عىل ض اهلوامش، ممالفنية يف الطبعة السابقة، وخاصة فيام يرتبط بأرقام بع

 عض الرشوح والتعليقات.ادة اهلوامش وتوسعة بإضافة اىل زي تصحيحه،

ل انجاز املراجعة والتدقيق بجوار سيد الشهداء أيب االحرار احلسني وقد اكتم

، يف ذكرى والدة رشيكته يف املصاب اخته احلوراء زينب بنت أمري ‘بن عيل 

 .للهجرة 1209األوىل من عام  ى، يف اخلامس من مجاد÷ املؤمنني



ة عيف ذكرى والدة أمها الصديقة الكربى بض وأهنيت األجزاء الثالثة متاماً  

 .هـ1209الثانية من عام  ىالعرشين من مجاداملصطفى فاطمة الزهراء البتول، يف 

هامشًا، أما عدد املسائل وترتيبها  4229اجلزء األول هوامش أصبحت   وقد

 فبقي كام هو يف الطبعة األوىل.

َيْوَم ﴿جعلنا اهلل ومجيع املشتغلني بالعلم والعمل الصالح ممن تناهلم شفاعتهم  

 مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَ  َتَرْوهَنَ 
َعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذات 

ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرض 

نَّ َعَذاَب 
يد  اهلل ُسَكاَرى َوَما ُهم ب ُسَكاَرى َوَلك 

 [4 :احلج] ﴾َشد 
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يف  ممة األرَي لنا من خ  عَ وَج  أحكامه، يانَ  لنا بَ ّسَّ ويَ هدانا لدينه،  احلمد هلل الذي 

الذي  ني،االم الصادق   |حممد  ،لهد رُس سي   عة  رش   نا ألن نكون عىلقَ بأن وف  ته، بري  

 .الكرام كوان، وعىل آله الغرِّ ه األبنور وجود   ْت ازدانَ و ،دياناأل برسالتهلت مُ كَ 

يد الس   ظمىها آية اهلل العُ فَ ان قد أل  والتي ك احلنيمنهاج الص  فإن رسالة  ..وبعد 

سائل م املعظَ مُ  عىل تويوالتي َت  ،قرن عىل نصف   منذ ما يزيدُ  + احلكيم حمسن

لفضل عند أهل ا وقبوالً  كانت قد نالت رضاً  ،ىل هبا املكلفونتَ بْ الرشعية التي يُ 

 .ملا تتويه من تصنيف وتبويب وتفصيل ة املؤمننيوغريهم من عام  

ملوسوي بو القاسم اأيد الس  ظمى املغفور له احلوزة العلمية آية اهلل العُ  وكان زعيمُ 

فيها بعض الفروع وأعاد  فزادَ  + السيد احلكيمعتمدها بعد امن  لأوَّ  + اخلوئي

عليها تعليقة، ثم دجمها يف االصل فخرجت مطابقة  ترتيب بعض املسائل، وأدرَج 

 .(1)+لفتاواه 

                                                 

 وقد ورد يف نص التقديم الذي كتبه آية اهلل العظمى السيد اخلوئي + ملنهاج الصاحلني ما ييل: (1)

ل الراجي توفيقه وتسديده أبو القاسم خلف العالمة اجللي يقول العبد املفتقر إىل رمحة ربه، :وبعد

مى املغفور آلية اهلل العظ أن رسالة منهاج الصاحلني املغفور له السيد عيل أكرب املوسوي اخلوئي

 هبا يف: ملعظم املسائل الرشعية املبتىل ملا كانت حاويةً  +له السيد حمسن الطباطبائي احلكيم 

العبادات واملعامالت فقد طلب مني مجاعة من أهل الفضل وغريهم من املؤمنني أن أعلق 

عليها، وأبني موارد اختالف النظر فيها فأجبتهم إىل ذلك . ثم رأيت أن ادراج التعليقة يف 

األصل جيعل هذه الرسالة أسهل تناوال، وأيّس استفادة، فأدرجتها فيه. وقد زدت فيه فروعا 

كثرية أكثرها يف املعامالت لكثرة االبتالء هبا، مع بعض التَّصف يف العبارات من االيضاح 

، اناتأخريها، فأصبحت هذه الرسالة الرشيفة مطابقة لفتاوأو  ري، وتقديم بعض املسائلوالتيس

     وأسأل اهلل تعاىل مضاعفة التوفيق، واهلل ويل الرشاد والسداد.

 بو القاسم املوسوي اخلوئي ا                                                                                

 



يد الس  االستاذ املرجع املجاهد آية اهلل العظمى  وقد دأب عىل هذا النهج سيدنا

قهاء ستاذ الفألطلب  دام ظله الرشيف فاستجاَب  وحاينحممد صادق احلسيني الر  

و أ ، بنرش رسالة عملية ُيرَجع اليها يف املسائل االحتياطية،السيد اخلوئيواملجتهدين 

َع اليها الراغبون بتقليد سامحته، فكتب تعليقة عىل نس يف ه ونرشت خة استاذَيرج 

 .(1)للهجرة 1232صفر عام  19طبعتها االوىل يف ب + تهحيا

الة طبع هذه الرس دنا االستاذ وطلبهم إعادةَ املؤمنني عىل سي   ر إحلاُح وملا كثُ 

عليقته عىل تخرى لسامحته من لتأخذ مكانتها املعتربة اىل جانب الرسائل العملية األ

يف  غبةً منه رَ  ُت ْس ملََ ا ملَّ ، واغريهو توضيح املسائلو ،ةاملسائل املنتخبو ،العروة الوثقى

هذه  عىل إعداد العمَل عىل عاتقي  ُت خذأبأن  فُت رش  تَ  اىل طلبهم فقدْ  االستجابة  

بعد  طلعنيواملُ  ءاالقرَّ و دينقلِّ املُ  بمتناول لتكونَ  عىل مدى يزيد عىل السنتني، النسخة

 .فظه اهلل تعاىلح يهلفتاو مطابقةً  صبَح لتُ تن املسائل ودجمها اضافة تعليقاته اىل مَ 

 العبارات الواردة يفو اتطلحَ ْص مُ لل ٍح رَش  ه عىل كتابة  عني سامحتُ وقد شجَّ 

 لفني نظراً كة املُ لعام   ىاملراد من الفتاو همَ ل فَ املسائل مع بعض التعليقات بام ُيسهِّ 

عن  ة  تفّس  ْس رية املُ سئلة الكثاأل من خالل   ظهرُ اىل ذلك والتي تَ  ة  لح  ة املُ للحاَج 

هلل النجازه وهو ما وفقني ا اختالف املستويات بينهم،عبارات املسائل، باالضافة اىل 

 وإمتامه.

اليها،  احلج ناسك  م   إضافةُ ت فقد مت   الرشيفة ولزيادة الفائدة من هذه الرسالة 
                                                 

 نياحلوبعد فلام كانت رسالة منهاج الص ء فيام كتبه سامحته يف مقدمة الطبعة االوىل ما ييل:وجا (1)

فتاوى مرجع املسلمني زعيم احلوزة العلمية أفضل علامء العامل آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم 

من  ني مجع  متناوهلا فقد طلب  سهالً  ،املسائل املبتىل هبا لشتات   املوسوي اخلوئي مد ظله جامعةً 

فأجبتهم إىل  ،يف الفتوى االختالف   لق عليها وأبني مواردَ الفضالء واملتدينني من املؤمنني أن أعَ 

أن يلحظها  وأسئل اهلل تعاىل ،لفتاوانا عليها مطابقةً  ُق لَّ املع الة الرشيفةُ ذلك. فأصبحت هذه الرس  

 . انبعني القبول إنه الكريم املنَّ 

 حممد صادق احلسيني الروحاِن   ـ 1232صفر سنة   19                                             



 املسائل اببوأ جلميع شاملةً بذلك  لتكونَ  ،ستحدثةسائل املُ واملَ  ،مع تكملة املنهاج

ن التقليد م للعبادات ابتداءً  كلف، فكان اجلزء االول شامالً ها املُ الفقهية التي حيتاُج 

للمعامالت من التجارة اىل كتاب االرث، بينام  باجلهاد، واجلزء الثاِن شامالً  وانتهاءً 

 .مناسك احلج، وتكملة املنهاج واملسائل املستحدثةعىل احتوى اجلزء الثالث 

خالل اعتامد  من ل املراجعةُ هُ ْس تَ ل ترقيم املسائل اعتبارات فنيةوقد لوحظت يف 

 . جلميع ما ورد فيها مواضيع رقامٍ أ ضافة  إ، وجزاء الثالثةلأل واحدٍ  لسلٍ تَس 

وعدد  مسألة، 2090 املسائل يف االجزاء الثالثة بلغ عدد وقد

 .13366اهلوامش

 عظممكبري عن استعامل  دِّ اىل َح  االستغناءُ  عىل املكلفني فقد تمَّ  وتسهيالً 

ألته، الرشعي ملس احلكم   عن معرفة   الباحُث  كلُف ها املُ تاُج طلحات التي ال حَي ْص املُ 

 كلمة  ، كاالختصاص هُل أا مدلوهلَ  عرُف التي يَ  ة  العلمي   باالبحاث   والتي ختتُص 

 .لعبيدا املرتبطة بأحكام سائلاملحذف ، باالضافة اىل وىلواالظهر، واأل ،قوىاأل

 |انجاز االجزاء الثالثة يف ذكرى مولد رسول االنسانية  اكتمَل  وقد 

وأهنيت  للهجرة 1240ربيع االول من عام  15يف  ^وحفيده صادق أهل البيت 

علَّنا ننال  هـ 1240رجب  45يف  املراجعة االخرية يف ذكرى املبعث النبوي الرشيف

 [05-00راء: ]الشع ﴾ب َقْلٍب َسل يمٍ اهلل  َمْن َأَتى إ الَّ * َيْوَم اَل َينَفُع َمال  َواَل َبنُوَن ﴿الشفاعة 

 .   1909من املسألة االوىل اىل املسألة  والذي يبدأ وهذا هو اجلزء االول

 الشيخ مصطفى حممد مَّصي العاميل                                                       

 



 

 
 

 ٻ ٻ ٻ     ٱ
ة بمنه  اج الصاحلنيهذه الرسالة املُسامَّ

 بأجزائها الثالثة حجة عىل من يقلدنا

 والعمل هبا مربئ للذمة إن شاء اهلل

 الروحاِن                              

 حممد صادق احلسيني الروحاِن                               

 



 

 

 

 

 وفيه فصل : 

  10ص  -التقليد 

 



 



 

يكون يف مجيع عباداته  ان (4)مل يبلغ رتبة االجتهاد (1)فجيب عىل كل مكل :1 م

 ،ان حيصل له العلم باحلكمإال  (9)حمتاطا وأ (2)مقلدا، (0)وتروكه ومعامالته وسائر افعاله

 .(6)الواجبات وكثري من املستحبات واملباحات كام يف بعض ،غريهاأو  لرضورة

علم ان يُ إال  ،(0)له االجتزاء به جيوز ال بال تقليد وال احتياط باطل (5)عمل العامي :4 م

 . تقليده فعال لفتوى من جيب عليهأو  ،بمطابقته للواقع

ترددت إذا  امك ،اقتىض التكرار ترك التقليد والعمل باالحتياط سواء جيوز :0 م

                                                 

لذكر ل املكلف كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الرشعي وهو مخسة عرش سنة تقريباً يقصد ب (1)

 وتسع سنوات لالنثى، ويتعني عليه االلتزام باالحكام الرشعية االهلية يف حياته اليومية.

مرحلة علمية يصل اليها املتخصص بالعلوم الدينية عىل طبق مذهب أهل  رتبة االجتهاد هي (4)

تؤهله لتحديد االحكام الرشعية وبياهنا استنادا اىل االدلة املعتربة من القرآن الكريم  البيت 

 واالحاديث الرشيفة.

ىل اهلل تعاىل ا اثناء االتيان هبا اىل قصد القربة املكلف تاجحيالعبادات هي الواجبات الرشعية التي  (0)

واملعامالت هي أحكام رشعية ال يشرتط فيها قصد القربة كالزواج  .كالصالة، والصوم واحلج

 .والبيع، والوصية، وأما الرتوك فيقصد منها ما جيب أن يرتكه املكلف بسبب التحريم الرشعي

، أو املكلف تاجهاحيالتي التقليد: يكون باتباع رأي املجتهد وفتاويه بالنسبة لالحكام الرشعية  (2)

 .االلتزام برأيه حسب اختالف االراء

االحتياط: املقصود يف هذه املسألة هو العمل بأشد االحكام الرشعية وأصعبها يف حال تعددت  (9)

 .، وقد يقتيض ذلك تكرار العملأراء املجتهدين وليس االكتفاء برأي واحد

 الزواج وهكذا. استحبابأو  حرمة اخلمرأو  كالعلم بوجوب الصالة (6)

 العامي هنا هو املكلف الذي مل يصل اىل رتبة االجتهاد. (5)

ال إذا إ حمتاطاأو  الرشعية ال يربئ ذمته إن مل يكن مقلدا لالحكام( أي أن عمل العامي بالنسبة 0)

 صادف مطابقته لرأي من جيب عليه تقليده من أعلم املجتهدين االحياء.



 

 

، لكن الصالة احتمل وجوب االقامة يفإذا  كام ،(1)م الأالصالة بني القَّص والتامم 

 .(4)متعّسة عىل العوامأو  غالباً  تياط متعذرةمعرفة موارد االح

م فتوى يتحقق بمجرد تعل   عىل فتوى املجتهد وال التقليد هو العمل اعتامداً  :2 م

 .(0)وال بااللتزام هبا من دون عمل ،املجتهد

 ،(9)والذكورة (2)وااليامن ،والعقل ،يشرتط يف مرجع التقليد البلوغ :9م 

 ،واحلياة (0)املتعارف طه عنوان اليقل ضبْ  ،(5)ارة املولدوطه ،(6)والعدالة ،واالجتهاد

 .(5)فال جيوز تقليد امليت ابتداء

 .(13)مطلقا يالعدول اىل احل وجب فامت جمتهداً  ذا قلدإ:6 م

ومع  ،(11)االعلم اىل وجب الرجوع ،اختلف املجتهدون يف الفتوىإذا  :5 م

 .(14)حدهم اعدلأوالعربة بكون  ، بينهمالتساوي ختريَّ 

                                                 

 .باالحتياط حتى ولو مل يستلزم ذلك تكرار العملفيجوز ترك التقليد والعمل  (1)

 لذا تصبح طريق التقليد هي الطريق األسهل عليهم.و هم عامة املكلفني (4)

 .فال بد من العمل عىل طبق فتوى املرجع كي يتحقق التقليد له حسب رأي سامحة السيد (0)

 رشي.لاليامن معان متعددة واملقصود هنا هو املسلم الشيعي االثني ع (2)

 .فال يصح تقليد االنثى حتى ولو وصلت اىل رتبة االجتهاد (9)

 .فلو توفر رشط االعلمية يف جمتهد ومل يكن عادال فال يصح تقليده (6)

 أي أن ال يكون ولد زنا. (5)

 أي أن ال يكون مصابا بمرض النسيان. (0)

 .هاوهذه من املسائل التي يوجد فيها اختالف بني الفقهاء حول تفاصيل (5)

 .وال البقاء عىل تقليده حتى ولو كان أعلم من احلي ،تقليد امليتحسب رأي السيد  ال جيوزف (13)

ويقصد باألعلمية علم الفقه وما يتبعه، وال معنى للقول باالعملية يف األمور العقائدية أو  (11)

 .السياسية أو االجتامعية ألهنا ليست من األمور موارد التقليد الواجب

 بد بل ال التمييز بني املجتهدين هو األعلمية، وليس وصف األعدل من املرجحات مقيا  (14)



 

 

 

 (1)الفحص عن االعلم وجب ،علم من االخرأالشخصني  حدَ أعلم ان إذا  :0 م

 معرفة االعلم فان عجز عن ،يف مدة الفحص (0)وجوباً  (4)وحيتاط والرجوع إليه،

خيتار من كان  (9)خذ بأحوط القولني مع االمكان، ومع عدمهاأل (2)فاالحوط استحبابا

قوى أيكن احتامل االعلمية يف احدمها  فان مل ،خرقوى منه يف اآلأعلمية فيه احتامل األ

احدمها املعني  أو  ،متساويانإما  اهنام وان علم ، بينهاممنه يف االخر ختريَّ 
وجب  علمأ (6)

 .تقليد املعني  

 ،(0)هل هلاأاىل من هو  وجب العدول عنه ،(5)د من ليس أهال للفتوىقل  إذا  :5 م

وكذا لو قلد االعلم ثم صار  ،(5) االعلمد غري االعلم وجب العدول اىلقل  إذا  وكذا

                                                 

 .من تقق رشط العدالة فيهام كي يصح التخيري يف تقليد أي منهام

 .أي جيب عليه أن يفتش ويبحث حتى يصل اىل معرفة األعلم (1)

 أي جيب عليه األخذ بأحوط االقوال وهو أصعبها. (4)

الناحية الرشعية بالعمل باالحتياط يف تلك املرحلة حتى لو احتاج األمر اىل أنه ملزم من أي  (0)

 .التكرار كام يف العبادات التي خيتلف فيها احلكم بني القَّص والتامم مثال

مستحب، ولذا له هو بل  للمكلف هنا ملزماً ـ أي أصعبها ـ  ليس العمل بأحوط األقوال (2)

 االختيار بينهم حسب املسألة.

 .مع عدم إمكان االحتياط، أو لتعذر االحتياط كام هو الغالب أي (9)

 .أي أن يكون العامل الفالِن هو االعلم، أو انه مع فالن برتبة واحدة فيتعني تقليد االول (6)

كام إذا قلد شخصًا ال تتوفر فيه رشوط املرجعية بسبب عدم اطالعه أو جهله أو تأثره بغري  (5)

آخر، كام هو احلال يف أيامنا هذه حيث كثر املدعون ملقام املرجعية  اصحاب اخلربة، أو ألي سبب

 .ممن ليسوا اهال للفتوى وال تتوفر فيهم مقوماهتا ورشائطها االساسية

 .أي جيب يف هذه احلالة أن ينتقل بتقليده اىل من جتتمع فيه املواصفات الرشعية (0)

لم الفقهاء ثم تبني له أن هناك مرجعا آخر هو إذا كان يقلد عاملا فاضال جمتهدا معتقدا أنه أع (5)

 .االعلم من الناحية الفقهية فيجب عليه االنتقال بتقليده اىل االعلم



 

 

 .(1)علمأغريه 

للرشائط ام ال وجب عليه  قلد جمتهدا ثم شك يف انه كان جامعاإذا  :13 م

مل أو  ،اقد هلاوان تبني انه ف ،بقي عىل تقليده فان تبني له انه جامع للرشائط (4)الفحص

عرف كيفيتها رجع يف االجتزاء واما اعامله السابقة فان  ،(0)غريه يتبني له شئ عدل اىل

 .(9)وان مل يعرف كيفيتها بنى عىل الصحة (2)املجتهد اجلامع للرشائط هبا اىل

 دون ان يقلد احلي يف من –مساحمة أو  غفلة - بقي عىل تقليد امليتإذا  :11 م

 .(5)الرجوع اىل احلي يف ذلك وعليه ،كان كمن عمل من غري تقليد (6)ذلك

كان كمن  - بعد مدة - والتفت اليه (0)للرشائط  يكن جامعاً قلد من ملإذا  :41 م

                                                 

أي لو كان يقلد شخصا هو االعلم ثم بعد فرتة من الزمن صار غري هذا الشخص أعلام فيجب  (1)

 .عليه االنتقال اىل تقليد من صار أعلامً 

يرجع اىل أهل ، أو كان املكلف من أهل اخلربة، وهذا فيام  إذا رشةإما أن يكون الفحص مبا (4)

 .ممن يوثق بدينهم اخلربة

أي إن عرف أنه غري اهل للتقليد، أو مل يعرف إن كان أهال للتقليد أو غري أهل للتقليد فال يصح  (0)

دم علمه ع له البقاء عىل تقليده ألن من رشائط صحة التقليد ان يعلم بكونه أهال للتقليد، ومع

 .فيكون رشط التقليد غري متحقق فعليهذ االنتقال بتقليده اىل غريه

 بمعنى أنه يأخذ رأي املجتهد الذي جيب عليه تقليده والذي توفرت فيه رشوط املرجعية. (2)

بمعنى أنه مل يعرف أو يتذكر تفاصيل ما قام به من أعامل رشعية كي يطابقها مع رأي املرجع  (9)

 .تقليده، لتحديد ما إذا كانت صحيحة ام ال، ففي هذه احلالة حيكم بالصحة الذي جيب عليه

كام هو احلال عند الكثريين ممن يبقون عىل تقليد املرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة  (6)

 .أعلم االحياء يف هذه املسألة

 قلده ملعرفة رأي احلي.الرجوع اىل أعلم االحياء بمجرد موت املجتهد الذي ن التكليف هو ألن (5)

كام لو كان قد قلد شخصا دون استناد اىل دليل رشعي معترب بل نتيجة تأثر عاطفي أو اعالمي  (0)

 .مثال ثم تبني له انه ليس أهال للتقليد، فيتعني عليه حينئذ االنتقال يف تقليده اىل االعلم



 

 

 

 .(1)عمل من غري تقليد

 .(4)صار الثاِن اعلمإال إذا  ال جيوز العدول من احلي اىل احلي :01 م

ختري املقلد  (0)اىل الرتدد عدل من الفتوىأو  ،تردد املجتهد يف الفتوىإذا  :21 م

 ن.مكأبني الرجوع اىل غريه واالحتياط ان 

ال جيوز  ،ذلك املجتهد ز البقاء عىل تقليد امليت فامتقلد جمتهدا جيو  إذا  :19 م

 .فيها اىل االعلم من االحياء بل جيب الرجوع ،(2)البقاء عىل تقليده يف هذه املسألة

املجتهد فعدل اىل املجتهد  قلد املجتهد وعمل عىل رأيه ثم مات ذلكإذا  :16 م

رك كمن ت،كانت عىل خالف رأي احلي عامل املاضية واناحلي مل جيب عليه اعادة اال

ب عليه فال جت ،من يقول بوجوهبا عىل رأي مقلده ثم قلد يف صالته اعتامداً  (9)السورة

 اعادة ما صالها بغري سورة.

                                                 

 .تهحته منها وما يتعني عليه اعادفعليه أن يراجع املجتهد احلي يف أعامله ملعرفة ما حيكم بص (1)

فإذا كان املكلف يقلد شخصا ثم رغب باالنتقال من تقليده اىل تقليد شخص آخر فال جيوز  (4)

 .ذلك إال إذا اعتقد ان الثاِن هو االعلم  فيتعني عليه حينئذ االنتقال يف تقليده اىل االعلم 

 ان له فتوى ثم أصبح مرتددا فيها.كأو  مل يكن للمجتهد فتوى يف مسألة معينة،إذا  أي (0)

أي ال جيوز البقاء عىل تقليد امليت االعلم يف مسألة جواز البقاء عىل تقليد امليت بل ال بد من  (2)

الرجوع اىل أعلم االحياء، واذا افتى احلي مثال بوجوب البقاء عىل تقليد امليت االعلم فحتى يف 

ت يف هذه املسألة بل يكون البقاء عىل تقليد املي هذه الصورة ال جيوز البقاء عىل تقليد امليت

مستندا اىل فتوى احلي، علام أن سامحة السيد حفظه املوىل يرى عدم جواز البقاء عىل تقليد امليت 

 .مطلقا كام سيأيت بيانه

من يرى وجوب  فهناك السورة بعد الفاتة يف الركعتني االوليتني من الصلوات اليومية الواجبة (9)

سورة كاملة بعد سورة الفاتة وهناك من يرى جواز االكتفاء بقراءة بعض االيات من قراءة 

 .662السورة كام هو رأي سيدنا االستاذ والتي سريد بياهنا يف مسائل الصالة يف املسألة 



 

 

  امجاال ويكفي ان يعلم ،(1)جيب تعلم أجزاء العبادات الواجبة ورشائطها :51 م 

 ،يال  بذلكتفص  والرشائط وال يلزم العلم ها من األجزاءان عباداته جامعة ملا يعترب في

العبادة مسألة ال يعرف حكمها جاز له العمل عىل بعض  واذا عرضت له يف أثناء

 ل وان تبنيبالعم أفان تبينت له الصحة اجتز ،ل عنها بعد الفراغأيس االحتامالت ثم

 عاده.أالبطالن 

معرض االبتالء لئال يقع  هي يف التي (4)جيب تعلم مسائل الشك والسهو :01 م

 يف خمالفة الواقع.

 يف التقليد بأمور:  والتي تعترب رشطاً  (0)تثبت عدالة املرجع :15 م

 .(9)بغريهأو  ،(2)األول: العلم احلاصل باالختبار

لق الثقة بشهادة مط بل ،بشهادة العدل الواحد وتثبت ،الثاِن: شهادة عادلني هبا

 .(6)يضاأ

لو  بحيث واملراد به حسن املعارشة والسلوك الديني ،ظاهرالثالث: حسن ال

                                                 

 .كمسائل الصالة، واحكام الصوم، واحلج  (1)

 ة، كمن يشك يف أنه صار يفمسائل الشك والسهو خمتصة بحاالت الصلوات اليومية الواجب (4)

 كمن سهى وركع دون ان يقرأ الفاتة وهكذا.أو  الرابعة،أو  الركعة الثالثة

 .40سيأيت بيان العدالة املطلوبة يف مرجع التقليد يف املسألة  (0)

وهذا يعني ان يكون الشخص من أصحاب اخلربة واملعرفة بعدالة هذا الشخص من خالل  (2)

 ارشة.العرشة والعالقة املب

 .قد حيصل العلم بالعدالة من خالل أدلة واستنتاجات يتوصل اليها املكلف يف بحثه  (9)

أي إذا شهد شخص موثوق من كونه ال يكذب ومن كونه من أصحاب املعرفة بعدالة شخص  (6)

 .فيمكن االعتامد عىل تلك الشهادة يف تقيق رشط العدالة يف مرجع التقليد



 

 

 

 .(1)خرياً إال  منه نرَ  ملْ  ئل غريه عن حاله لقاَل ُس 

 ،(4)وبالشياع املفيد لالطمئنان ،بالعلم - علميته ايضاأو - ويثبت اجتهاده

 خرب منكون املُ ي ان -هنا  - ويعترب يف البينة ويف خرب الثقة ،وبخرب الثقة ،(0)وبالبينة

 .(2)اهل اخلربة

غريه  الفتوى بقصد عمل من ليس أهال للمرجعية يف التقليد حيرم عليه :34 م

والجيوز الرتافع اليه وال  ،القضاء ن من ليس أهال للقضاء حيرم عليهأكام  ،(9)هبا

انحَّص إال إذا  ،(5)خذ حمقاً حرام وان كان اآل واملال املأخوذ بحكمه ،(6)الشهادة عنده

 .بالرتافع اليهاحلق  ذاستنقا

املأخوذ  فحرمة املال (5)كان شخصياإذا  واما (0)كان املدعى به كلياً إذا  هذا 

 بحكمه الختلو من إشكال.

                                                 

 .كالم السلبي من املوثوقني واصحاب اخلربة فتصري عدالته مورد شكأما من يكثر حوله ال (1)

 .بحيث ينترش ذلك بني املؤمنني بام يؤدي اىل االطمئنان باالعلمية، وينفي احتامالت الشك (4)

 .البينة: هي شهادة شخصني عادلني (0)

به من خالل كتأو  أي أن يكون عاملا مطلعا عىل املستوى العلمي للمشهود له سواء منه مبارشة (2)

 من خالل شهادة هؤالء.أو  ومؤلفاته

أما لو كان ذكره للفتوى بقصد بيان رأيه مع كونه جمتهدا دون أن يكون قاصدا لعمل االخرين  (9)

 .هبا فال حيرم

 .أي ال جيوز إقامة الدعوى امام القايض الذي ال يكون مؤهال من الناحية الرشعية للقضاء  (6)

ذي حيكم به القايض غري املؤهل من الناحية الرشعية للقضاء يكون حرامًا حتى أي أن املال ال (5)

 .لو كان صاحب الدعوى حمقا يف دعواه إال فيام سريد استثناؤه

 مبلغا من املال. ة املدعى عليهكام لو كانت الدعوى ان له بذم (0)

 .هي للمدعي كام لو كانت الدعوى ان هذه الدار املعينة (5)



 

 

 اً عرف مقدارإذا  بل ،بفتوى نفسه يف االجتهاد العمل (1)لمتجزيجيوز ل :14 م

نفذ وي، (4)مع وجود االعلم منهإال  العمل بفتواه به من االحكام جاز لغريه معتداً 

 .(0)قضاؤه ولو مع وجود االعلم

عروض ما يوجب عدم أو  ،يف تبدل رأيهأو  ،شك يف موت املجتهدإذا  :44 م

 احلال. جاز البقاء عىل تقليده اىل ان يتبني ،(2)جواز تقليده

ذلك احلكم وك ،تقليد نفسه الوكيل يف العمل الصحيح يعمل بمقتىض :04 م

 .(9)يف الويص

ل مواأيف أو  االوقاف عن املجتهد يف التَّصف يف ذون والوكيلأامل :42 م

ل فانه ينعز امً وقيِّ  من قبله ولياً  وكذلك املنصوب ،(6)القارصين ينعزل بموت املجتهد

 .(5)بموته عىل إشكال

 إذا إال ،ملجتهد آخر اجلامع للرشائط ال جيوز نقضه حتى (0)حكم احلاكم :49 م

                                                 

 .الفقهية كالقضاء، فيقال له جمتهد متجزئواالبواب  هو املجتهد يف بعض العناوين املتجزئ (1)

فلو بلغ أحد املجتهدين رتبة عالية يف مادة من املواد الفقهية أو باب من األبواب، فيجوز تقليده  (4)

 .فيها حتى لو كان غريه هو االعلم يف بقية املواد

 .ام هو احلال يف التقليد بل يكفي االجتهادألنه ال يشرتط يف القضاء األعلمية ك (0)

 .كام لو شك يف أن املرجع الذي يقلده، هل فقد رشط االعلمية، أو العدالة مثال (2)

 املويص.أو  فتوى من يقلده هو ال عىل فتوى املوكل حسبالويص يعمل أو  الوكيل (9)

 .هوبالتايل فإنه حيتاج اىل إجازة املرجع اجلديد للبقاء يف مهمت (6)

 .ومعنى ذلك أن سامحة السيد ال يفتي بعزل املنصوب وليًا أو قياًم بمجرد وفاة املرجع (5)

و أ يقصد به احلاكم الرشعي فيام لو أصدر حكام رشعيا يف مسألة عامة كثبوت اهلالل مثال، (0)

 خاصة يف مسألة معينة، وأما الفتوى فتلزم مقلديه فقط.



 

 

 

 .(1)مقدماته قصري يفعن ت كان صادراً أو  ،لم خمالفته للواقععُ 

عالم من سمع منه إ ما خيالف فتوى املجتهد وجب عليه ناقل   نقَل إذا  :64 م

 ملإذا  عالم مقلديهإ عليه وجوبافاالحوط ي املجتهد أتبدل رإذا  وكذلك ،(4)ذلك

 .(0)تكن فتواه السابقة مطابقة لالحتياط

 ل املجتهد عنالتاريخ واحتامل عدو تعارض الناقالن فمع اختالفإذا  :45 م

عىل االحوط  - ل باالحتياطمعيُ  (2)غري ذلك ويف ،خر التاريخأعمل بمترأيه األول يُ 

 حتى يتبني احلكم. - وجوبا

يعة االستقامة يف جادة الرش العدالة املعتربة يف مرجع التقليد عبارة عن :40 م

أو  بجن اليرتكب معصية برتك واأب وشامال وعدم االنحراف عنها يميناً  ،املقدسة

وال فرق يف املعايص من هذه اجلهة بني الصغرية  ،رشعي فعل حرام من دون عذر

 .والكبرية

 :من الكبائر دَّ وقد عُ ، (9)ويف عدد الكبائر خالف 

                                                 

كم باهلالل مثال كان استنادا اىل شهادة أشخاص نقطع بعدم كام لو كان يعلم بأن حكم احلا (1)

 أننا نقطع بحصول اشتباه يف تشخيص موضوع احلكم.أو  صحة شهادهتم،

فلو نقل عامل يف بلد فتوى عن مرجع اىل املصلني يف املسجد مثال ثم انكشف له انه كان مشتبها  (4)

 .الذين نقل اليهم الفتوى يف نقله الفتوى فيجب عليه ان يذكر ذلك امام املصلني 

أما لو كانت مطابقة لالحتياط فال جيب عليه إعالم مقلديه كام لو كانت فتواه مثال بوجوب  (0)

ثالث تسبيحات يف الصالة، وتبدل رأيه اىل رضورة االكتفاء بتسبيحة واحدة، أو كان يفتي 

 .بنجاسة أهل الكتاب ثم صار يفتي بطهارهتم

 . املتقدم وأهيام املتأخر، أو مل يكن هناك احتامل لتغري رأي املجتهدأي إذا مل يعلم أهيام (2)

 ،ئرفبعض املعايص اتفق عىل اعتبارها من الكبا بني الفقهاء هناك اختالف يف تديد الكبائر (9)

والبعض اختلف فيه، والفرق بني الكبائر والصغائر هو احلكم بفسق مرتكب الكبرية وسقوط 

بخالف الصغرية والتي هلا أثر الكبرية يف حال االرصار عليها،  ،علم توبتهالعدالة عنه اىل أن يُ 



 

 

 ،(0)من من مكر اهلل تعاىلواأل، (4)ح اهلل تعاىلوْ   من رَ أوالي ،(1)الرشك باهلل تعاىل 

وقذف  ،(2)النفس املحرتمة وقتل -وهو االساءة اليهام  - ،وعقوق الوالدين

 ،والزنا ،كل الرباأو ،(6)الزحف والفرار من ،واكل مال اليتيم ظلامً ، (9)املحصنة

وهي احللف باهلل تعاىل كذبا عىل  - ،الفاجرة واليمني الغمو  ،حروالس   ،واللواط

 ،كام قد يظهر من بعض النصوص - منع حقه خاصةأو  عىل حق امرئأو  مرأوقوع 

 .ورشب اخلمر ،(5)وكتامن الشهادة ،وشهادة الزور ،املفروضة زكاةومنع ال

وقطيعة  ،ونقض العهد ،(5)غريها مما فرضه اهلل متعمداأو  ،الصالة ترك (0)ومنها 

 -بمعنى ترك االحسان اليه من كل وجه يف مقام يتعارف فيه ذلك  - (13)الرحم

اهلل  نزلوانكار ما ا ،والّسقة ،بعد اهلجرة اىل البالد التي ينقص هبا الدين (11)والتعرب
                                                 

 فيه العدالة. تتحقق حتىعن الصغائر  وهي معتربة يف مرجع التقليد فال بد من أن يكون ممتنعاً 

 ق وقد ورد يف احلديث عن االمام الصاد .الرشك باهلل هو عبادة شيئ من املخلوقات مع اهلل تعاىل (1)

َن اْلَكَبائ ر  ُعُقوَق اْلَوال َدْين   إ نَّ   ْن َرْوح  و م  َي َأنَّ َأْكرَبَ اهلل واأْلَْمَن مل َْكر  اهلل واْلَيْأَ  م 
َقْد ُرو 

ُك ب   ْ  .450ص  4الكايف ج. اهللاْلَكَبائ ر  الرشِّ

 .أي اليأ  من رمحة اهلل (4)

 .ةيعني بارتكاب املعايص واالعتقاد بأن اهلل لن يعاقب العصا (0)

 لسبب رشعي معترب.أو  باحلق، عقابا،إال  النفس املحرتمة هي التي ال جيوز قتلها (2)

 اهتام املرأة املؤمنة بالزنا والفاحشة. (9)

 الفرار من املعركة يف حال كوهنا معركة واجبة، وخاصة مع املعصوم. (6)

 ثبات احلق.شهادة الزور أن يشهد بغري احلق، وكتامن الشهادة هو عدم الشهادة ال (5)

 .أي من الذنوب الكبائر (0)

 أي من الواجبات الرشعية كاحلجاب وغريه.أو  الصومأو  كاحلج (5)

 الرحم هم االقرباء، وخاصة الوالدان واالوالد.قطع الرحم يعني قطع الصلة اإلجيابية، و (13)

أو  سواء لنفسه دينهترك بالد املسلمني اىل غريها من البالد التي ال يستطيع فيها احلفاظ عىل  (11)

الديني، كام حيصل يف زماننا من هجرة بعض  ألرسته واالقامة فيها بام يؤدي اىل عدم االلتزام



 

 

 

 بل مطلق ^ االوصياء عىلأو  ،| عىل رسوله أو  ،والكذب عىل اهلل ،تعاىل

واكل  ،والقامر ،(4)هل به لغري اهللأوما  ،اخلنزير وحلم ،والدم (1)واكل امليتة ،الكذب

وثمن الكلب الذي ال  ،(2)جر الزانيةأو ،واملسكر ،واخلمر، كثمن امليتة ،(0)السحت

صيب من اعامل أوما  ،جر الكاهنأو ،(9)عىل احلكم ولو باحلق والرشوة ،يصطاد

 فان مجيع ذلك من ،وثمن الشطرنج ،(5)وثمن اجلارية املغنية ،(6)الظلمة الوالة

 .(0)السحت

 ،(13)همالي والركون ،ومعونة الظاملني ،يف املكيال وامليزان (5)ومن الكبائر: البخس

 ،والتبذير واالرساف ،(10)رْب والك   ،من غري عّس (14)قوقوحبس احل ،(11)والوالية هلم
                                                 

 .العوائل اىل بعض بلدان االغرتاب التي ال تتوفر فيها ظروف االلتزام الرشعي الصحيح 

 .الرشعيةوفق الرشوط  مل يذبحه مسلمأو  اللحم الذي مل يذبح عىل الطريقة الرشعية (1)

 لالصنام. تقربا مما يذبح قربانا لغري اهلل كالذي يذبح (4)

 .أي أن السحت هو من الذنوب الكبائر (0)

أي من الذنوب الكبائر ما تأخذه الزانية أجرة عىل زناها فتكون الزانية قد ارتكبت معصيتني من  (2)

ون بعقد رشعي، أما ما تأخذه الكبائر، الزنا وأخذ األجرة عليه، وال يقا  باملهر ألن املهر يك

 .أجرة عىل الزنا فهو أجرة عىل عمل حمرم 

 مال الرشوة الذي يؤخذ هو حرام وسحت حتى لو كان للحكم باحلق وليس بالباطل. (9)

 أي ما حيصل عليه االنسان نتيجة ارتباطه ومعاونته للحكام الظلمة. (6)

 .أموال ومثله يف زماننا ما يأخذه املطربون واملغنون من (5)

 .وال حيل متلكه السحت: هو املال املحرم الذي ال حيل كسبه (0)

 الكيل بحيث يعطى الشاري أقل من حقه.أو  س: هو االنقاص يف الوزنخْ البَ  (5)

 .أي من الذنوب الكبائر اللجوء اىل الظلمة (13)

 .أي تمل املسؤوليات املوكلة اليه من قبل احلكام الظلمة (11)

 هلل كاخلمس والزكاة والنذورات.أو  وقا للنا  كالدين واالمانة،سواء كانت حق (14)

 الكرب: يعني التكرب والتعايل والرتفع عىل املؤمنني. (10)



 

 

 (4)الغناءك - باملالهي واالشتغال ،واملحاربة ألولياء اهلل تعاىل ،(1)واالستخفاف باحلج

هل أما يتعارف عند  وهو الصوت املشتمل عىل الرتجيع عىل - بقصد التلهي

واالرصار عىل  ،الفسوق ونحوها مما يتعاطاه اهل ،(0)ورضب االوتار - الفسوق

 الذنوب الصغائر.

 دسواء بقص ،وهي: ان يذكر املؤمن بعيب يف غيبته (2)الغيبةمن الكبائر ايضا  و

ام يف  ،علهام يف ف ،هق  لْ َخ  ام يف ،ام يف نسبه ،سواء أكان العيب يف بدنهو ،االنتقاص

كام ال  ،نا لعن ا مستوراً  ذلك مما يكون عيباً  ام يف غري ،ام يف دنياه ،ام يف دينه ،قوله

والظاهر  ،(6)م بالفعل احلاكي عن وجود العيبأيكون بالقول  بني ان (9)فرق يف الذكر

 بد من كام ان الظاهر انه ال ،(5)قصد افهامه واعالمهبصورة وجود سامع يُ  اختصاصها

حد أال: لو ق اليكون غيبة وكذا ،تعيني املغتاب فلو قال: واحد من اهل البلد جبان

ال من جهة  ،واالنتقاص نعم قد حيرم ذلك من جهة لزوم االهانة ،انأوالد زيد جب

 .الغيبة

                                                 

أي من الذنوب الكبائر عدم إعطاء األمهية ألداء مناسك احلج بحيث يرتك الذهاب ألداء احلج  (1)

 .الواجب عليه مع متكنه منه استخفافا بفريضة احلج

ناء: من أكثر املسائل التي وقع فيها اختالف بني الفقهاء لناحية تديد حكمها من جهة وبيان الغ (4)

كيفيتها من جهة أخرى، ولذا فإن الغناء املحرم عند سامحة السيد االستاذ هو الذي يؤدى بكيفية 

 تؤدي اىل الطرب وهيجان الشهوة حسب العادة.

 .ومنه العود والغيتار (0)

 .غيبة أعظم من ال كر املؤمن بعيب موجود فيه، وأما ذكره بام ليس فيه فهو هبتانالغيبة: هي ذ (2)

 .أي أن ذكر الشخص بام يسيئه مما يعد غيبة ويكون من الكبائر يشمل كل هذه الصور (9)

 ما شابه ذلك.أو  امليشأو  أي تقليده يف احلركات (6)

د كن هناك من يفهم لغته، أو يفهم املقصوفلو تدث بالغيبة ومل يكن هناك أحد يسمعه، أو مل ي (5)

 .من الغيبة ملا انطبق حكم الغيبة املحرمة عليه



 

 

 

من  (1)االستحالل ، واالحوط وجوباً والندم ،عند وقوع الغيبة التوبة وجيب 

االستغفار  فيجبوان مل يمكن  - (4)ذلك مفسدة مل ترتتب عىلإذا  - الشخص املغتاب

 .(0)له

 :وقد جتوز الغيبة يف موارد

 .(2)يف غري العيب املتسرت به تجاهر بالفسق فيجوز اغتيابهمنها: امل 

القتصار ا استحبابًا   واالحوط، فيجوز للمظلوم غيبته ،: الظامل لغريه(9)ومنها

  .مطلقاً  ال (6)عىل ما لو كانت الغيبة بقصد االنتصار

خص يف ش فتجوز الغيبة بقصد النصح كام لو استشار ،: نصح املؤمن(5)ومنها

تداء جواز ذلك اب بل ال يبعد ،ة فيجوز نصحه ولو استلزم اظهار عيبهاأتزويج امر

 .(0)النصيحة علم برتتب مفسدة عظيمة عىل تركإذا  بدون استشارة

 .بغريها يمكن الردع ملإذا  ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع املغتاب عن املنكر فيام 

ب الرضر ته لئال يرتتفتجوز غيب ومنها: ما لو خيف عىل الدين من الشخص املغتاب

                                                 

 أي أن يطلب املساحمة من الشخص املغتاب. (1)

كام لو كان طلُب املساحمة من الشخص املغتاب يؤدي اىل سوء العالقة بينهام أو اىل حصول أذية  (4)

 .تحالل.أو رضر ففي مثل هذه الصور ييسقط وجوب االس

 .أي إذا مل يتمكن من طلب املساحمة من الشخص املستغاب فعليه ان يستغفر له (0)

 استغابته فيها. زفال جيو والتي ال يظهرها أما عيوبه املخفية (2)

 .أي من املوارد التي جتوز فيها الغيبة (9)

 أي بقصد الرد عىل الظلم، وهذا احلق للمظلوم فقط. (6)

 .تي جتوز فيها الغيبةأي من املوارد ال (5)

من املوارد التي جتوز فيها الغيبة ما لو كان يعلم شيئًا عن امرأة يؤدي الزواج منها اىل حصول  (0)

 .سلبيات كثرية فتجوز املبادرة اىل احلديث عنها لصاحب العالقة من دون ان يطلب منه ذلك



 

 

 .(1)ومنها: جرح الشهود .الديني

 لو خيف عىل املغتاب الوقوع يف الرضر الالزم حفظه عن الوقوع فيه ومنها: ما

  .(4)فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه

وقد  ،دى ذلك اىل نقص يف قائلهاأ وان ،(2): القدح يف املقاالت الباطلة(0)ومنها

 ،سوء الفهمو ،ملأوالت ،ة التدبرالقدح يف القائل بقل   صدر من مجاعة كثرية من العلامء

 ،(9)صدور ذلك منهم لئال حيصل التهاون يف تقيق احلقائق وكان ،ونحو ذلك

 من الزلل ووفقنا للعلم والعمل انه حسبنا ونعم الوكيل. عصمنا اهلل تعاىل

 هااد منما يستف والسالم الروايات عن النبي واالئمة عليهم افضل الصالةويف 

تعاىل يف  مل يرد خذله اهللإذا  انه جيب عىل سامع الغيبة ان ينَّص املغتاب ويرد عنه وانه

 اغتاب. الدنيا واالخرة وانه كان عليه كوزر من

 .فيه وهوذكره بام يعيبه وليس هو،ومن الكبائر: البهتان عىل املؤمن

 . ومنها: سب املؤمن واهانته واذالله 

                                                 

يان وز جرح شهادهتم بمعنى بفيام لو كانت هناك دعوى وأتى شهود غري موثوقني ليشهدوا فيج (1)

 أهنم ليسوا أهال للشهادة.

كام لو أراد الزواج من امرأة سيئة أو رغب بالقيام بعمل ترتتب عليه أرضار كبرية كرغبته باهلجرة  (4)

 .اىل مكان ال يناسبه وشبه ذلك

 .أي من املوارد التي جتوز فيها الغيبة (0)

الت واملواضيع التي تطرح فيها الشبهات العقائدية كام هو احلال يف زماننا من كثرة املقا (2)

واملغالطات الفكرية التي تؤدي اىل تضعضع يف العقائد واملسلامت الدينية، سواء كان ذلك من 

 .غري املتدينني أو ممن يتحدث باسم الدين وهو أشد رضرا من غريه

 .االتباعفيجوز ان تتم غيبة الكاتب أو القائل كي يلتفت اىل ذلك القراء و (9)



 

 

 

وهي  ،ومنها: القيادة .يوجب الفرقة بينهم منني بامبني املؤ (1)ومنها: النميمة

 .(4)الوطء املحرم السعي بني اثنني جلمعهام عىل

 .ومنها: الغش للمسلمني 

 .الذنوب ما استهان به صاحبه فان اشد ،(0)ومنها: استحقار الذنب 

 عن بيانه. وغري ذلك مما يضيق الوقت (9): الرياء(2)ومنها 

نه أقد مر و ،والندم وتعود بالتوبة ،د وقوع املعصيةترتفع العدالة بمجر :45 م

 ال يفرق يف ذلك بني الصغرية والكبرية.

أو  ىبالفتو مسبوقاً  ان كان - املذكور يف مسائل هذه الرسالة (6)االحتياط :03 م
                                                 

 نقل الكالم بني النا  بام يؤدي اىل الفتنة واالختالف. (1)

أي من الكبائر ايضا العمل عىل حصول الزنا بني رجل وامرأة، أو حصول العالقة اجلنسية  (4)

 .الشاذة بني رجلني، أو بني امرأتني

 .بأن يرتكب املرء ذنبا صغريا ويستهني فيه قائال، وما أمهية هذا الذنب؟ (0)

 .أي من الذنوب الكبرية (2)

 الرياء: هو اظهار العمل للنا  كي يروه ويظنوا به خريا.ويظهر من نفسه خالف ما هو عليه.  (9)

االحتياط يف املسائل يعني أنه مل يتم العثور عىل دليل يؤدي اىل القطع واليقني يف حكم هذه  (6)

كون بعض االدلة التي تصلح ألن تاملسألة كي تكون الفتوى عىل طبق هذا الدليل، ولكن هناك 

مستندا للفتوى ولكن ليس عىل نحو القطع فتارة تكون هذه االدلة عىل درجة عالية من االعتبار 

دون القطع فيكون حكم املسألة هو االحتياط الوجويب، وتارة هلا اعتبار اضعف فيكون 

ليه كذا عأو  جيب كذاأو  حيرم كذاأو  هو ما يعرب عنه بكلمة: يفعل كذاو االحتياط استحبابيا،

االحوط استحبابا، فإن كانت العبارة عىل االحوط استحبابا أو  لزوماأو  عىل االحوط وجوبا،

فمعنى ذلك ان االلتزام هبذا احلكم ليس عىل نحو اجلزم والوجوب بل هو عىل نحو االستحباب 

أو  مارة االحوط لزوالذي يتخري املكلف بني االتيان به برجاء الثواب وبني تركه، واما عبا

وجوبا فمعنى ذلك أن املكلف خمري بني االلتزام هبذا احلكم إن أراد االتيان به عىل طبق رأي 

سامحة السيد، وبني أن يرجع اىل مرجع آخر قد يكون له رأي آخر يف املسألة رشط مراعاة 



 

 

بني العمل باالحتياط  (1)العامي واال ختري ،فهو استحبايب جيوز تركه - ملحوقا هبا

 .(4)ملأوكذلك موارد اإلشكال والت، علم فاالعلماأل ،آخروالرجوع اىل جمتهد 

 .فاالحتياط يف مثله استحبايب عىل تأملأو  فاذا قلنا: جيوز عىل إشكال 

 وان قلنا ،فانه فتوى بالوجوب عىل تأملأو  وان قلنا: جيب عىل إشكال 

و أ فيه إشكال فالالزم العمل باالحتياطأو  قيل كذا وفيه تأملأو  املشهور: كذا

 .(0)الرجوع اىل جمتهد آخر

تحباهبا الرسالة يبتني اس املذكورة يف أبواب هذه تان كثريا من املستحبا :01 م

 يت هبا بقصد االمر.ؤوحيث اهنا ثابتة عندنا في (2)دله السننأعىل قاعدة التسامح يف 

 .برجاء املطلوبية واما يف املكروهات فترتك

 اليه انيب.باهلل عليه توكلت وإال  وما توفيقي 

                                                 

له أن يرجع اليه يد فاالعلم فاالعلم، أي من يعتقد املكلف أن مرتبته العلمية تأيت بعد مرتبة الس

 ثم اىل من بعده. 

 .أي ختري املكلف الذي يقلد املجتهد (1)

أي أن العبارة التي ترد فيها: وفيه اشكال، أو عىل تأمل معناها الفتوى باالحتياط االستحبايب  (4)

 .فيتخري املكلف بني العمل عىل طبقها وبني الرجوع اىل فتوى مرجع آخر

بارات قد تم حذفها من املسائل تسهيال عىل املكلفني واستعيض عنها ببيان علام أن أكثر هذه الع (0)

 .احلكم مفصال فإن كان االحتياط وجويب أشري اليه، وان كان استحبايب كذلك

التسامح يف أدلة السنن، هي قاعدة أصولية خيتلف الفقهاء حوهلا فمنهم من يلتزم هبا يف  (2)

م هبا يف املستحبات فقط دون املكروهات، ومنهم من املستحبات واملكروهات ومنهم من يلتز

ال يلتزم هبا مطلقا،وأسا  هذه القاعدة يستند اىل أحاديث مروية منها ما ورد عن االمام 

َلُه َكاَن َأْجُر َذل َك َلهُ َشْ  | َقاَل َمْن َبَلَغُه َعن  النَّب يِّ : الصادق  َن الثََّواب  َفَعم  إ ْن َكاَن و ء  م 

 .102حديث  1وسائل الشيعة ج مَلْ َيُقْلُه.| اهلل َرُسوُل 

 .+وهنا فإن سيدنا االستاذ يرى االلتزام هبذه القاعدة خالفا الستاذه السيد اخلوئي  



 

 

 

 

 
 : مقاصدوفيه 

 01ص  - املقصد األول اقسام املياه واحكامها 

 05ص  - املقصد الثاِن احكام اخللوة 

 29ص  - املقصد الثالث الوضوء 

 51ص  - املقصد الرابع الغسل 

 103ص  - املقصد اخلامس التيمم 

 124ص  - املقصد الساد  الطهارة من اخلبث 

 

  





 : وفيه فصول

 ينقسم ما يستعمل فيه لفظ املاء اىل قسمني:  :04 م

 - مضاف اليه بال –وهو ما يصح استعامل لفظ املاء فيه  (1)األول: ماء مطلق

ه ماء ح ان يقال لذلك فانه يص غريأو  البئرأو  النهرأو  كاملاء الذي يكون يف البحر

 لتصحيح االستعامل. واضافته اىل البحر مثال للتعيني ال

امء مضاف اليه ك ال يصح استعامل لفظ املاء فيه بال وهو ما ،(4)الثاِن: ماء مضاف

 .املاء عنه (0)ولذا يصح سلب ،جمازاً إال  وماء الورد فانه ال يقال له ماء ،الرمان

 .(2)له مادةأو  ال مادةإما  املاء املطلق :00 م

                                                 

 .وهو املاء الطبيعي الذي مل خيلط بام يغري طبيعته (1)

 .وهو املاء املخلوط بام خيرجه عن طبيعته، أو املستخرج من اشياء اخرى  (4)

 يقال عنه بأنه عصري الرمان مثال ويقال عنه أنه ليس بامء، وهو معنى صحة السلب.ف (0)

ادة ماء املطر، وأما ما ليس له مأو  البحرأو  النهرأو  املاء الذي له مادة هو املتصل باملصدر كالنبع (2)

يف و أ كثريا، كاملاء املوجود يف االوعيةأو  فهو ما ال يكون متصال باملصدر سواء كان قليال

 .، ومنها اآلبار االرتوازية يف زماننايف اخلزاناتأو  يف الربكأو  األحواض



 

 

والقليل ، كثري يبلغ مقداره الكرأو  ،(4)قليل ال يبلغ مقداره الكرإما  :(1)واألول

فالنجاسة ختتص  (9)بقوة متدافعاً  كانإذا  اال،(2)املتنجسأو  بمالقاة النجس (0)ينفعل

من االعىل اىل  ان جارياً غريه سواء أك اىل (6)وال تّسي ،حينئذ بموضع املالقاة

كاملاء اخلارج من الفوارة املالقي  - االسفل اىل االعىل من ام كان متدافعاً  ،(5)االسفل

 وكذا ،فانه التّسي النجاسة اىل العمود وال اىل ما يف داخل الفوارة للسقف النجس

 .(0)كان متدافعا من احد اجلانبني اىل االخرإذا 

واما الكثري الذي يبلغ الكر  
 املتنجس بمالقاة النجس فضال عن (13)فال ينفعل (5)

 .(11)فعليا رحيها تغرياً أو  طعمهاأو  تغري بلون النجاسةإال إذا 

                                                 

 . أي املاء الذي ال مادة له (1)

اصة ضمن حاالت خإال  هو مصطلح رشعي لبيان كمية معينة من املاء ال تتأثر بالنجاسة :الكر   (4)

 .93سيأيت بياهنا، واما مقداره فسيأيت تفصيله يف املسألة رقم 

 ينفعل: أي يتأثر وينجس. (0)

 200ائل يف املس النجس: ما يكون نجسا بذاته كالدم والبول والكلب وبقية النجاسات املحددة (2)

، وأما املتنجس فهو ما يكون طاهرا يف أصله ولكن النجاسة انتقلت اليه نتيجة مالقاته 290اىل 

 للنجس. 

 قوة، كام لو كنا نصب املاء من االبريق.يكون املاء القليل متحركا نحو النجاسة ب أن أي (9)

 تّسي: أي تنتقل.  (6)

ملنصب ا التّسي اىل أجزاء العمود النجاسة فان ،امليزاب اىل املوضع النجس كاملاء املنصب من (5)

، وامليزاب هو ما يطلق عليه املزراب الذي يوضع عىل فضال عن املقدار اجلاري عىل السطح

 .اىل االرضالسطح وينزل منه ماء املطر 

 . أي ال تنتقل النجاسة ايضا من جانب اىل جانب (0)

  .93سيأيت بيان املقصود من الكر يف هامش املسألة  (5)

 . أي ال يتأثر بالنجاسة ويبقى عىل طهارته (13)

  .التغري الفعيل مقابل التغري التقديري (11)



 

 

 

 مل ،وصفها يوافق وصف املاء كانأو  ،كانت النجاسة ال وصف هلاإذا  :02 م

بحيث لو كان عىل خالف وصف املاء  ينجس املاء بوقوعها فيه وان كان بمقدار

 .(1)هلغريَّ 

نحومها و أ الثخانةأو  بالثقل تغري املاء بغري اللون والطعم والريح بلإذا  :09 م

 .مل ينجس ايضاً 

 .مل ينجس ايضاً  رحيه باملجاورة للنجاسةأو  طعمهأو   لونهتغريَّ إذا  :06 م

بوصف النجاسة  ان يتغريإال  مل ينجس (4) املاء بوقوع املتنجستغريَّ إذا  :50 م

كون اصفر فانه لونه وي كاملاء املتغري بالدم يقع يف الكر فيغريالتي تكون للمتنجس 

 ينجس.

ولو مل يكن  (0)يف اجلملة يكفي يف حصول النجاسة التغري بوصف النجس :00 م

 معه فاذا اصفر املاء بمالقاة الدم تنجس. متحداً 

 عىل النهج تغريَّ إال إذا  الينجس بمالقاة النجاسة ،له مادة : وهو ما(2)والثاين

 ،وماء العيون وغريها ،البئر وماء ،من دون فرق بني ماء االهنار (9)السابق فيام المادة له

                                                 

ن ملاء مقدار لرت مثال فإنه لن يغري مومعنى ذلك أنه لو كان لون النجاسة كلون املاء واضيف اىل ا (1)

لون املاء شيئا ولكن لو افرتضنا ان لون النجاسة كان أمحرا فإنه سيغري لون املاء، فإن هذا الفرض 

 . لن يؤدي اىل نجاسة املاء

والفرق بني النجس واملتنجس هو ان النجس هو نجس ذاتا وليس قابال ألن يطهر بل أنه ينجس  (4)

 . جس فهو طاهر باالصل ولكنه تنجس نتيجة مالقاته للنجسغريه، واما املتن

أي ال يشرتط أن يصري املتنجس بنفس مواصفات النجس بل يكفي حصول تغري فيه يعود سببه  (0)

 الرائحة. أو  الطعمأو  اىل النجس، سواء يف اللون

 . أي املاء املطلق الذي له مادة (2)

  .00كام مر يف املسألة (9)



 

 

 .مما كان له مادة

له املادة  ولو بضميمة ما - عدا املاء اجلاري - (1)الكر ان تبلغ من يف املادة بدوال  

 ينجس باملالقاة.مل  كراً  يف احلياض يف احلامم مع مادته فإذا بلغ ما ،اليها

وق كانت املادة من ف يعترب يف عدم تنجس اجلاري اتصاله باملادة فلو :05 م

القى حمل الرشح للنجاسة ال إذا  ترتشح وتتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم

 ينجس.

بمالقاة النجس  كاجلاري يف عدم انفعاله ،املتصل باجلاري (4)الراكد :23 م

 (0)طراف النهرأوكذا  ،باملالقاة ينجسفاحلوض املتصل بالنهر بساقية ال  ،واملتنجس

 .وان كان ماؤها راكداً 

ل املتص دون بعضه االخر فالطرف بالنجاسة تغري بعض اجلاريإذا  :21 م

ان ف ،حكم الراكد خر حكمهوالطرف اآل ،باملادة ال ينجس باملالقاة وان كان قليال

تصال ما فقط الاملتغري  واال فاملتنجس هو املقدار ينجس، ذلك البعض مجيعتغري 

 عداه باملادة.

 .(2)ينجس باملالقاة - وكان قليال - شك يف ان للجاري مادة ام الإذا  :42 م

 له.حاله نزو ينجس بمالقاة النجاسة يف الفحكم ذي املادة له ماء املطر  :20 م

وقع عىل  نحومها ثمأو  ظهر اخليمةأو  ما لو وقع عىل شئ كورق الشجرأ 

                                                 

 . املاء أقل من كر فال يعترب أن له مادة باستثناء املاء اجلاريفإذا كان  (1)

 .املاء الراكد كامء املستنقعات والربك والذي ال يكون جارياً  (4)

 . أي أن أطراف النهر ال تنجس بمجرد مالقاة النجاسة (0)

 . فيعتربه أنه مما ليس له مادة (2)



 

 

 

 .(1)النجس تنجس

ر كان يتقاطر عليه املط فان –وكان قليال  - اجتمع ماء املطر يف مكانإذا  :22 م

 بحكم القليل. كالكثري وان انقطع عنه التقاطر كان (4)فهو معتصم

و أ به ال مثل القطرة بمقدار معتد - وقع عليه ماء املطرإذا  املاء النجس :29 م

وكذا  ،عىل االحوط ،تصام بهبام يكون معأو  ،طهر مع رعاية االمتزاج به - تاالقطر

 .(0)ظرفه كاالناء والكوز ونحومها

اء النازل من السامء م ان يعترب يف جريان حكم ماء املطر ان يصدق عرفاً  :26 م 

كان جمموع ما نزل من السامء إذا  واما ،ت منهاوان كان الواقع عىل النجس قطر ،مطر

 ت قليلة فال جيري عليه احلكم.اقطر

 ونفذ يف مجيعه طهر وال تقاطر عليه املطرإذا  الفراش النجس أو الثوب :25 م

اىل بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون  واذا وصل (2)التعددأو  حيتاج اىل العَّص

ويكفي غلبة املطر عىل النجاسة حتى يزيلها،  ،(9)عني النجاسة مل يكن فيهإذا  هذا ،غريه

 وال حيتاج اىل التقاطر بعد زوال عينها.

 ،ان يكون من السامء االرض النجسة تطهر بوصول املطر اليها برشط :20 م

بعد  ترشحإذا  كام - عىل حمل آخر واما لو وصل اليها بعد الوقوع ،ولو باعانة الريح

نعم لو جرى عىل وجه االرض  ،ال يطهر - نجساً  الوقوع عىل مكان فوصل مكانا

                                                 

 . من السامء فيكون حكمه حكم القليل ألنه يف تلك احلالة ال يعد أنه نازال مبارشة (1)

 املعتصم أي متصل باملادة فال ينجس بمجرد مالقاة النجاسة. (4)

 . فإنه يطهر بنزول ماء املطر عليه (0)

وأما من  ثال،كاملتنجس بالبول م بعض االشياء تتاج اىل تكرار الغسل كي تطهر يف املاء القليل (2)

 .سل إذ يكفي الغسل مرة واحدة لتحصل الطهارةاىل تكرار الغ ماء املطر فال تتاج

  .أما لو كانت عني النجاسة كالدم مثال ال تزال باقية فال بد من ازالتها قبل احلكم بالطهارة (9)



 

 

 مسقف طهر. فوصل اىل مكان

ينجس  مل عىل عني النجس فرتشح منها عىل شئ آخر طرماء امل تقاطرإذا  :25 م

 مادام متصال بامء السامء بتوايل تقاطره عليه.

وثامنون مثقاال  بحقة االسالمبول التي هي مائتان مقدار الكر وزناً  :93 م

تي هي وبحسب وزنة النجف ال (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة)صريفيا 

الكيلو وب (ونصف وثالث حقق وثالث اوقية زناتثالث و)ثامنون حقة اسالمبول 

 .تقريباً  (كيلوا ثامئة وسبعة وسبعونثال)

 .(1)مقداره يف املساحة ما بلغ مكّسه سبعة وعرشين شربا و

وف واختالفها وال بني وق بني تساوي سطوحه ال فرق يف اعتصام الكر   :91 م

دافع ة املتة املجموع وكري  ي كري  تكف كان املاء متدافعاً إذا  بل (4)املاء وركوده وجريانه

موع يف اعتصام ة املجة املتدافع منه بل وكري  وتكفي كري   ،اليه يف اعتصام املتدافع منه

 .وعدم تنجسه بمالقاة النجس مع صدق وحدة املاء ،(0)املتدافع اليه

إذا  - احلياض الصغرية فام يف ،م وغريه يف االحكامال فرق بني ماء احلام   :94 م 

 م وامااعتص - يف احلياض اليها كراً  بضميمة ماأو  متصال باملادة وكانت وحدهاكان 

مل  - ولو بضميمة ما يف احلياض اليها كراً  - املادة مل تكنأو  مل يكن متصال باملادةإذا 

 .(2)يعتصم

                                                 

 انش(. 5)سم. 40.1أي سبع وعرشون شربا مكعبا، والشرب يساوي  (1)

 ال تتأثر بالنجاسة.  بلغت كمية املاء كرا بأي كيفية خارجية يتحقق حكمها بأهناإذا  (4)

  .ومعنى ذلك أنه يكفي يف اعتبار الكر كون جمموع املاء املتصل مع بعضه يبلغ كراً  (0)

ومعنى ذلك أنه ال بد من بلوغ املاء مقدار كر كي يبقى طاهرا فيام لو القى النجاسة سواء كان  (2)

  .من الكر فيختلف حكمهجمموع املاء كرا أو كان متصال بالكر، واما فيام لو كان املاء أقل 



 

 

 

اذا كان املاء ف ،املادة املاء املوجود يف االنابيب املتعارفة يف زماننا بمنزلة :90 م

 طهر مع عليه ماء االنبوب وجرى ،ونحوها من الظروف نجساً  (1)يف اجانة املوضوع

 ،عليه االنبوب جارياً  دام ماء ما (4)يكون ذلك املاء ايضا معتصامو ،رعاية االمتزاج

ذا إ احلال يف كل ماء نجس فانه وهكذا ،وجيري عليه حكم ماء الكر يف التطهري به

 .كانت املادة كراً إذا  اتصل باملادة طهر

احلدث  ر منهِّ طَ طاهر ومُ  (0)املاء القليل املستعمل يف رفع احلدث االصغر :29 م

 واالحوط، ر من اخلبثهِّ طَ ومُ  (9)واملستعمل يف رفع احلدث االكرب طاهر (2)واخلبث

أو  غسللواال مجع بني ا ،آخر متكن من ماءإذا  عدم استعامله يف رفع احلدثاستحبابًا 

ه طهارة اخلبث نجس حتى ما يتعقب استعامل واملستعمل يف رفع ،الوضوء به والتيمم

 وسيأيت حكمه. (6)عدا ماء االستنجاء ،املحل

                                                 

انة: وعاء للامء من جلد (1) جَّ
، ومثله الغساالت احلديثة التي يتم خزف وتغسل به الثيابأو  اإل 

 .وضع املالبس النجسة فيها ويتصل هبا ماء االنبوب مبارشة

فكثرته  ريوهو املاء الكث يتنجس بمجرد مالقاة النجاسة، املاء الذي ال يتأثر وال هو :املاء املعتصم (4)

 دم يبقى طاهرا.أو  بول وتفظه من النجاسة، فلو أصابه تعصمه

 .والريح والنوم الوضوء ويبطله، كالبول والغائط كل أمر يوجب :احلدث األصغر (0)

بغريه أو  اءبامل بدن االنسان وغريه ويرتفع بالغسل النجاسة الطارئة عىل اجلسم مناخلبث: هو  (2)

 .921اىل املسألة  255هنا ابتداء من املسألة التي سريد بيا من املطهرات

 .، واحليضنزال املنيوا ويبطله، كاالحتالم، واجلامع، كل أمر يوجب الغسل :احلدث األكرب (9)

 ،من البول والغائط إزالة ما خيرج من النجو،ويراد هبا إزالة نجاسة املخرجني :االستنجاء (6)

 ط(. الغائ)عىل اخلرو  وغائط، ويغلب استعامله وريح، ما خيرج من البطن من بول،هو  النجوو



 

 

رفع  مل جيز ،حد االناءين وطهارة االخرأبنجاسة  - امجاال - علمإذا  :99 م

إال إذا  الحدمها ولكن ال حيكم بنجاسة املالقي ،(1)حلدثحدمها وال رفع اأاخلبث ب

جاز رفع اخلبث  (0)باملضاف واذا اشتبه املطلق ،(4)كانت احلالة السابقة فيهام النجاسة

واذا اشتبه املباح  ،رفع احلدث وكذلك ،حدمها ثم الغسل باالخرأبالغسل ب

رفع وال يُ  ،هرطَ  حدمهاأسل نجس بلو غُ  ولكن ،باملغصوب حرم التَّصف بكل منهام

 ،جاز االستعامل مطلقا (2)اطراف الشبهة غري حمصورة واذا كانت ،حدمها احلدثأب

يوجب خروج بعضها عن  ان تبلغ كثرة االطراف حداً  غري املحصورة (9)وضابط

 غري حمصورة فاالحوطأو  ولو شك يف كون الشبهة حمصورة، مورد التكليف

 اجراء حكم املحصورة.استحبابًا 

 املاء املضاف كامء الورد ونحوه وكذا سائر املايعات ينجس القليل :96 م

وة كاجلاري بق عىل النجاسة كان متدافعاً إال إذا  ،والكثري منها بمجرد املالقاة للنجاسة

نجاسة باجلزء املالقي لل - حينئذ - من العايل واخلارج من الفوارة فتختص النجاسة

                                                 

 . وقد مر بيان معنى احلدث واخلبث يف هامش املسألة السابقة (1)

 كان يعلم أهنام كانا نجسني فيحكم حينئذ بنجاسة املالقي ألي منهام.إذا  أي (4)

 مضافا. ماء البحر والنهر والينابيع وشبهه يسمى ماء مطلقا، وماء الورد مثال يسمى ماء (0)

 والتي ربام خرج بعضها عن مورد كثرية األطرافما تكون أفرادها الشبهة غري املحصورة:  (2)

بأن يعلم بنجاسة واحد من جمموع االباريق املوجودة عنده وعند اجلريان مثال والتي  التكليف

 قليال اعدد أطرافه يكون التيو الشبهة املحصورةوهي يف مقابل  ليست كلها بمتناول يده،

 ، كام لو كان يعلم بنجاسة واحد من االباريق الثالثة املوجودة عنده.يف مورد التكليف اوحمصور

 ضابط: أي املقيا  يف التمييز بني الشبهة املحصورة وغري املحصورة. (9)



 

 

 

م صال وان اتصل باملاء املعتصأاملضاف اليطهر  واذا تنجس ،ي اىل العمودوال تّس

ويصري  (1)استهلك يف املاء املعتصم كالكر فقد ذهبت عينهإذا  نعم، الكرأو  كامء املطر

 يف احلكم املذكور سائر املايعات. ومثل املضاف ،طاهراً 

 .(4)املاء املضاف ال يرفع اخلبث وال احلدث :59 م

والكافر غري  الكلب واخلنزير سؤرإال  طاهرة - كلها - (0)سئاراال :09 م

ؤر غري س نعم يكره ، وأما الكتايب فيستحب اجتنابه ولكن حيكم بطهارته،(2)الكتايب

انه (6)بعض الروايات واما املؤمن فان سؤره شفاء بل يف ،عدا اهلرة (9)مأكول اللحم

 شفاء من سبعني داء.

 وفيه فصول

القبل  وهي -سرت برشة العورة  (5)جيب حال التخيل بل يف سائر األحوال :59 م

                                                 

 . ألنه ال يبق ماء مضافا (1)

  .92وقد مر بيان معنى احلدث واخلبث يف هامش املسألة (4)

 القاه : املاء القليل الذيويقصد به هنا بقية الشئ. فضلة الرشب. :السؤرو ؤراالسئار مجع س (0)

 االنسان. سؤر احليوان: لعاب فمه، كالريق منو جسمه.أو  فم حيوان،

 تابيا(.ك املجويس بعض الفقهاء ال يعترب)املجويس أو  النَّصاِن،أو  الكتايب هو اليهودي (2)

 احليوان الذي ال يؤكل حلمه. (9)

نَي َداء: رد عن االمام الصادق و (6) ْن َسْبع  َفاء  م 
ن  ش   .460ص  49وسائل الشيعة ج .يف  ُسْؤر  امْلُْؤم 

 يف غري تلك احلالة.أو  سواء حال التخيل (5)



 

 

كاملالك ، عدا الزوج والزوجة وشبههام (1)يزعن كل ناظر مُمَ  - والدبر والبيضتان

نظر من هؤالء ان ي فانه جيوز لكل ،له للَّ حَ لة بالنسبة اىل املُ حلَّ املُ  (4)واالمة ،ومملوكته

 .اىل عورة االخر

 وجيوز حال ،(0)وحيرم عىل املتخيل استقبال القبلة واستدبارها حال التخيل 

حال  يف (6)واما مع خروجه ه،بتمع عدم خروج البلل املش (9)واالستنجاء (2)االسترباء

ناب واألوىل اجت ،ختريَّ  (5)ولو اضطر اىل احدمها ،الرتك االستنجاء فاالحوط لزوماً 

 االستقبال.

وعدم  ،اعن معرفته  أبعد اليإال  له التخيل لو اشتبهت القبلة مل جيزْ  :63 م

ع عدم وم ن،ظعمل حينئذ بالفي ،رضرياً أو  كون االنتظار حرجياً أو  ،امكان االنتظار

 .بني االطراف إمكانه يتخري  

                                                 

ا ليس ما هو عورة وم جيب سرت العورة عنه، لكونه يميز الناظر العاقل البالغ الذي :يزالناظر املمَ  (1)

 كمن يبلغ احد عرش سنة مثال. القريب من البلوغوكذلك الصبي  بعورة.

شخص  للها مالكها عىلة: هي العبدة اململوكة، واملقصود هبا هنا يف املسألة هي تلك التي حُيَ مَ األ (4)

 آخر وليس هلا وجود يف زماننا.

كون يفإذا كان وجهه اثناء التخيل نحو القبلة يكون مستقبال للقبلة وإذا كان ظهره نحو القبلة  (0)

 .مستدبرا للقبلة، وهذا غري جائز أثناء التخيل

يب ثالثا، ثم أصل القض بعد التبول باملسح من املقعدة إىل تقيق الطهارة :االسترباء من البول (2)

 ،جرىالبول يف امل مرات للتأكد من عدم وجود بقايا احلشفة ثالثا، ثم نرتها ثالث إىل رأ 

 ع.اخلرطات التسالنرتات ب تعرف هذهو

 .92هامش املسألة رقم مر بيان معنى االستنجاء يف  (9)

 .أي خروج البلل املشتبه بكونه بوال (6)

 استدبارها فاالوىل أن يرتك االستقبال.أو  أي استقبال القبلة (5)



 

 

 

 ،ةآاملر وال يف (1)ونحوها الجيوز النظر اىل عورة غريه من وراء الزجاجة :61 م

 وال يف املاء الصايف.

 .(4)ىبالفحو باذنه ولوإال  ال جيوز التخيل يف ملك غريه :64 م

خرب أولو  ،بعموم الوقف علممل يُ  ما (0)ال جيوز التخيل يف املدار  ونحوها :60م 

 .(2)احلال يف سائر التَّصفات فيها وكذا ،هل املدرسة بذلك كفىأبعض أو  املتويل

قليل ويف الغسل بغري ال جيب غسل موضع البول باملاء القليل مرتني، :62 م

 (6)واما موضع الغائط فان تعدى املخرج ،(9)املاء جيزئ مرة واحدة، وال جيزئ غري

غسله باملاء حتى   بنيوان مل يتعد املخرج ختريَّ  ،املتنجسات  غسله باملاء كغريه منتعنيَّ 

 ،نحومها من االجسام القالعة للنجاسةأو  ،(5)اخلرقأو  ،باالحجار هينقى ومسح

 واجلمع اكمل. ،فضلأ واملاء

 حصل النقاءإذا  نحوهاأو  حجارأاعتبار املسح بثالثة وجوبًا  االحوط :69 م

                                                 

 الكامريات.أو  تسجيالت الفيديو.أو  ومثله ما يبث عرب شاشة التلفزيون، (1)

عنى أن بالتَّصف، بم التَّصف عىل تقدير معرفتهوهي ديرية التق االذن بالفحوى هي االذن (4)

 ذن فيه.التَّصف ألعلم هبذا إذا  ف عنه أنهعرَ يُ 

 من املؤسسات واالماكن املخصصة جلامعة معينة. (0)

أي ال جيوز أي تَّصف يف مثل هذه املدار  وغريها إال مع العلم بأن وقفيتها أعم من كوهنا  (2)

 .خمتصة للطالب فيها

 .و نشف موضع البول دون ان يغسله باملاء مل يطهر بل ال بد من املاءفل (9)

 أصابت النجاسة ما هو أكثر من خمرجها. إذا  أي (6)

ومنه املحارم الصحية التي تستعمل يف زماننا فإهنا تكفي عن املاء، مع مراعاة بقية الرشوط من  (5)

 .كون النجاسة مل تتعَد موضع املخرج، ومن رضورة التعدد



 

 

 .(1)باالقل

النجس  كانت مبارشةإذا  نحوها طاهرةأو  جيب ان تكون االحجار :66 م

تعترب فال  (0)و استعملها بعد النقاء بال رطوبة فيها اكامال للعددل واال ،(4)ّسيةمرطوبة ب

 حينئذ. الطهارة فيها

، (9)والروث العظم استعاملوحيرم  ،(2)حيرم االستنجاء باالجسام املحرتمة :56 م

 وال يطهر املحل به.

ازالة اللون والرائحة  وال جتب ،(6)زالة العني واالثرإجيب يف الغسل باملاء  :06 م

ار الذي ال يزول باملسح باالحج وال جتب ازالة االثر ،زئ يف املسح ازالة العنيوجي

 عادة.

خرى مثل الدم والقت أ بعده نجاسةأو  هلَ قبْ أو  خرج مع الغائطإذا  :65 م

 .(5)املاءإال  املحل ال جيزئ يف تطهريه

 ء رضوان اهلل تعاىل عليهم انعىل ما ذكره العلام - يستحب للمتخيل :53 م

                                                 

 االوراق املخصصة.أو  نظف املخرج بأقل من ثالثة أحجارإذا  أي (1)

 .كام لو كانت هناك حالة اسهال مثال (4)

كام لو نظف املحل من احلجر االول، ولكنه استعمل احلجر الثاِن والثالث لكي يكتمل العدد  (0)

 .ارةاملطلوب وهو ثالثة أحجار، فال يشرتط حينئذ يف احلجر الثاِن والثالث الطه

 األطعمة. كاألشياء،  اإلهانة منأو  تعريضه للهتك األجسام املحرتمة: كل ما ال جيوز (2)

 كل احليوانات. كالبقر، وقد يطلق عىل رجيع البعر، رجيع احليوان ذي احلافر :الروث (9)

 .أي إزالة النجاسة وبقاياها (6)

 .فال يكفي مسحها باخلرقة أو احلجر مثال (5)



 

 

 

 ،(1)التقنعو كام يستحب له تغطية الرأ  ،يكون بحيث ال يراه الناظر ولو باالبتعاد عنه

الرجل  وتقديم ،(0)ثورأوالدعاء بامل ،(4)والتسمية عند التكشف ،وهو جيزئ عنها

حال  - يتكئ وان (2)،واالسترباء ،واليمنى عند اخلروج ،اليّسى عند الدخول

 (9)ارعاجللو  يف الشوارع واملش ويكره ،عىل رجله اليّسى ويفرج اليمنى - و اجلل

الدور ونحوها من املواضع التي يكون أبواب ك ،ومواضع اللعن (6)ومساقط الثامر

واستقبال قرص  ،(5)واملواضع املعدة لنزول القوافل، املتخيل فيها عرضة للعن النا 

واستقبال الريح  ،- (0)البول اليهامالحوط ترك او - ،بفرجه القمرأو  الشمس

 ،لراكدا ويف املاء خصوصاً  ،احليوان ويف ثقوب ،والبول يف االرض الصلبة ،(5)بالبول

ا ذكره اىل غري ذلك مم ،والكالم بغري ذكر اهلل، واالكل والرشب حال اجللو  للتخيل

 عليهم. العلامء رضوان اهلل تعاىل

البول فال جيب االجتناب عنه وال  ن من، وان كا(13)ماء االستنجاء طاهر :51 م

ومل  ،تتجاوز نجاسة املوضع عن املحل املعتاد ومل ،مل يتغري بالنجاسةإذا  عن مالقيه

 ،لمن الداخأو  ومل تصحبه نجاسة من اخلارج، النجاسة من تصحبه أجزاء متميزة

                                                 

 ناع، والقناع ما يسرت به الوجه، وجيزي عن تغطية الرأ .هو لبس الق (1)

يم  اهلل ب ْسم  ﴿أي أن يقول  (4) ح  مْحن  الرَّ  .﴾الرَّ

 بعض االدعية املروية. (0)

 .92سألة رقم املهامش مر بيانه يف  (2)

 كرؤو  االبار وشطوط األهنار. ( املشارع: مجع مرشعة، موارد املياه9)

 سقوط الثامر،وهي تت األشجار وحوهلا.أماكن  :مساقط الثامر (6)

 .ومنها مواقف السيارات، والكاراجات، واحلدائق العامة (5)

 .أي نحو الشمس أو القمر (0)

 .أي يكره أيضا (5)

 ضمن الرشوط التالية يف هذه املسألة. (13)



 

 

وال يرفع  ،ولكن ال جيوز الوضوء به الرشوط كان طاهراً  فاذا اجتمعت هذه

 .(1)بثاخل

يف كيفية االسترباء من البول ان يمسح من املقعدة اىل  استحبابا االحوط :54 م

وال دليل عىل  ،ثم ينرتها ثالثا ،ثم منه اىل رأ  احلشفة ثالثا ،ثالثا اصل القضيب

 عدهب وفائدته طهارة البلل اخلارج اعتبار شء من ذلك سوى كون املسحات تسعا،

 .والجيب الوضوء منه .احتمل انه بولإذا 

بنى عىل  - هولو لعدم التمكن من - االسترباء ولو خرج البلل املشتبه بالبول قبل

 .واكتفى به أتطهر وتوضوكونه بوال 

اكتفى به، ي توضأ وبني البول واملن مرددا ه اخلارج قبل الوضوءبتلو كان املشو 

ء اجلمع بني الوضوفيجب عليه من البول  االسترباءالوضوء و وخرج بعدل وأما

 وكذا لو مل يستربئ. والغسل،

عدم عىل وجه يقطع ب ،طول املدة - املذكورة يف الفائدة - ويلحق باالسترباء 

 .بقاء شئ يف املجرى

نعم  ،والبلل املشتبه اخلارج منهن طاهر ال جيب له الوضوء ،للنساء وال استرباء 

 وتتنحنح وتعَّص فرجها عرضا ثم تغسله. ان تصرب قليال ةأاألوىل للمر

 ولو كان بفعل غريه. (4)فائدة االسترباء ترتتب عليه :50 م

وان كان من عادته  االستنجاء بنى عىل عدمهأو  شك يف االسترباءإذا  :52 م

 عىل عدمها وان كان ظاناً  واذا شك من مل يستربئ يف خروج رطوبة بنى ،فعله
                                                 

 .أي رغم كونه طاهرا فال يمكن استعامله يف الوضوء أو يف ازالة النجاسة (1)

 أثر االسترباء يتحقق حتى ولو كان بفعل غري املتبول.أي أن  (4)



 

 

 

 .(1)باخلروج

نى الوجه الصحيح ب استنجى وشك يف كونه عىلأو  أنه استربعلم اإذا  :59 م

 عىل الصحة.

من البول بنى عىل  ومل يعلم استصحابه جلزء (4)لو علم بخروج املذي :56 م

 طهارته وان كان مل يستربئ.

 وفيه فصول

 ،ومسح الرأ  ،اليدينو ،الوجه غسل هي:يتكون الوضوء من أجزاء  :55 م

 .والرجلني

 مور:أ وتفصيل ذلك يف 

 ،طوال : جيب غسل الوجه ما بني قصاص الشعر اىل طرف الذقناألولاألمر 

ذلك ليس من  واخلارج عن ،وما اشتملت عليه االصبع الوسطى واالهبام عرضاً 

إال  الواجب العلم باتيان مل حيصلإذا  وان وجب ادخال شئ من االطراف ،الوجه

 (0)لنكسوال جيوز ا ،فاالسفل عرفا عىل الوجه اىل االسفلأوجيب االبتداء ب ،بذلك
                                                 

 .اذ ال بد من العلم لتحقق االثر سواء كان العلم باالسترباء، أو العلم بخروج النجاسة (1)

 االنسان عند املالعبة والتقبيل أوالتفكري يف اجلامع.  ( املذي: املاء الرقيق الذي خيرج من4)

هنا وإىل مقدمته  من مؤخرتهأو  األسفل إىل األعىل لعضو منمسح اأو  غسل أيالقلب  :( النكس0)



 

 

 بارجاعه اىل االسفل صح وضوؤه. نعم لو رد املاء منكوسا ونوى الوضوء

يرجع اىل متناسب  - لقَّصهاأو  لطول االصابع - (1)اخللقة يغري مستو :50 م

قد  اصلعأكان أو  ،جبهته د نبت الشعر عىلق (4)غمأاخللقة املتعارف وكذا لو كان 

 - لقةاخل يواما غري مستو ،املتعارف فانه يرجع اىل ،انحّس الشعر عن مقدم رأسه

غسل ما دارت عليه الوسطى واالهبام  فيجب عليه - لصغرهأو  بكرب الوجه

 املتناسبتان مع ذلك الوجه.

 وال حيتاج ،هظاهر الشعر النابت فيام دخل يف حد الوجه جيب غسل :55 م

 ،النابت يف البرشة يغسل مع البرشة وكذا الشعر الرقيق ،غسله اىل بحث وطلب

 البرشة عىل االحوط وجوبا. ت الغليظة التي ال تسرتاومثله الشعر

 ومطبق الشفتني والعينني. ال جيب غسل باطن العني والفم واالنف :03 م

ب دخل يف احلد ال جي ىل ماتدىل عإذا  الشعر النابت يف اخلارج عن احلد :01 م 

 اللحية. (0)نابتا يف داخل احلد كمسرتسل غسله وكذا املقدار اخلارج عن احلد وان كان

 ،ضوءبرة ال يصح الوأ بقي مما يف احلد شئ مل يغسل ولو بمقدار رأ إذا  :04 م

أو  (9)يكون عليها شئ من القيح واطراف عينيه ان ال (2)فيجب ان يالحظ آماق

ال يكون عليه شئ من الوسخ وان اليكون  وكذا يالحظ حاجبه ان ،نعالكحل املا

                                                 

 .يقصد به غسل الوجه من االسفل اىل االعىل

 غري مستوي اخللقة: هو من ال تكون خلقته طبيعية كباقي البرش. (1)

 هة. جانبي اجلب جبهته، كثري الشعر يف مقدمة الرأ  من من نبت الشعر عىل بعض :األغم (4)

 ة: طويل اللحية.مسرتسل اللحي (0)

 آماق العني: أطرافها من ناحية االنف. (2)

 مما تفرزه العني أثناء النوم، وما يعرب عنه عندما جيف عرفا بالعمش. (9)



 

 

 

 مانع. (1)وخطاط له جرم عىل حاجب املرأة وسمة

يل املسح جيب تصأو  تيقن وجود ما يشك يف مانعيته عن الغسلإذا  :00 م 

مع  إال الفحص عنه، ولو شك يف اصل وجوده جيب ،االطمينان بزوالهأو  اليقني

 االطمئنان بعدمه.

غسل باطنها بل يكفي  الجيب (4)اخلزامةأو  الثقبة يف االنف موضع احللقة :02 م

 غسل ظاهرها سواء أكانت فيها احللقة ام ال.

البتداء ا وجيب ،: جيب غسل اليدين من املرفقني اىل اطراف االصابعالثاين

عض بواملقطوع ، اىل اطراف االصابع - عرفا - ثم االسفل منها فاالسفل (0)باملرفقني

ه ولو كان ل ،غسلها ولو قطعت من فوق املرفق سقط وجوب ،يده يغسل ما بقي

وكذلك  ،واالصبع الزائدة، وكذا اللحم الزائد ،ذراعان دون املرفق وجب غسلهام

صالة وان علم أصدق عليها اليد إذا  يد زائدة فوق املرفق وجب غسلهاه لو كان ل

 .(2)كتفاء بهوجيوز املسح هبا واال ،ا عن االصليةهتزياد

 مع اليد. املرفق جممع عظمي الذراع والعضد وجيب غسله :09 م

فيغسل  ،هالغليظ من جيب غسل الشعر النابت يف اليدين مع البرشة حتى :06 م

 .اليد عليه مرة واحدة رصب املاء وامراب

كان ما تتها حمسوبا إال إذا  دخلت شوكة يف اليد ال جيب اخراجهاإذا  :05 م

                                                 

 االلوان التي هلا حجم يمنع من وصول املاء.أو  كبعض أنواع الكحل (1)

 حىل وغريه. ما يعلق يف ثقب االنف من :( اخلزامة4)

ق طرف املرف العضو يف اجلسم املمتد من : هوالذراعو ظمي الذراع، والعضد.جممع ع :املرفق (0)

 العضد وهو ما بني املرفق إىل الكتف.و الوسطى. إىل طرف اإلصبع

 أطلق عىل اليد الزائدة أهنا يد أصلية جاز املسح هبا ويكفي ذلك يف الوضوء.إذا  أي (2)



 

 

 .ولو باخراجها - حينئذ - فيجب غسله من الظاهر

 - جزءا من البرشة كان معدوداإذا  - الوسخ الذي يكون عىل االعضاء :00 م

 جب ازالته.و - اجنبيا عن البرشة - وان كان معدودا ،ال جتب ازالته

الزندين واالكتفاء عن  من غسل اليدين اىل (1)ما هو املتعارف بني العوام :05 م

 ل املستحب قبل الوجه باطل.غسل الكفني بالغس

من طرف أو  ،عىل الوجهأالعضو يف املاء من  (4)برمس ءجيوز الوضو :53 م

ا ينوي الغسل لليّسى بادخاهل الجيوز انو ،املرفق مع مراعاة غسل االعىل فاالعىل

مل إذا  وكذا احلال يف اليمنى ،بامء الوضوء يف املاء من املرفق النه يلزم تعذر املسح

 هو جائز.ف - تدرجيا - الغسل باخراج العضو من املاء واما قصد ،اليّسى يغسل هبا

ال إذا إ ال جتب ازالته مل يكن زائدا عىل املتعارفإذا  الوسخ تت االظفار :51 م

فصار ما تتها ظاهرا وجب غسله  كان ما تته معدودا من الظاهر واذا قص اظفاره

 بعد ازالة الوسخ.

وجيب غسل ذلك  ،القطع اليدين غسل ما ظهر بعدانقطع حلم من إذا  :54 م

ما  بجلدة رقيقة وال جيب قطعه ليغسل وان كان اتصاله ،اللحم ايضا مادام مل ينفصل

االحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ومل  وان كان هو ،كان تت اجللدة

 اليد. حيسب جزءا من

ة ان كانت وسيع - ربدال من جهة - الشقوق التي تدث عىل ظهر الكف :50 م

استحبابًا  ومع الشك فاالحوط، يرى جوفها وجب ايصال املاء اليها واال فال

 االيصال.

                                                 

 العوام: عامة النا . (1)

  املاء.رمس: أي غطس العضو يف (4)



 

 

 

ال جيب رفعه وان  ويصري كاجللد - (1)عند الربء - ما يتجمد عىل اجلرح :52 م

 سهال. وجيزي غسل ظاهره وان كان رفعه ،حصل الربء

ريانه نزوله فقصد بج السامء حنيتت  وقفإذا  جيوز الوضوء بامء املطر :59 م

 وكذلك ،وكذلك بالنسبة اىل يديه، عىل وجهه غسل الوجه مع مراعاة االعىل فاالعىل

ينو من األول لكن بعد جريانه عىل مجيع حمال  ولو مل ،نحوهأو  تت امليزاب وقفإذا 

ى حصل اجلريان كفإذا  وجهه بقصد غسله وكذا عىل يديه الوضوء مسح بيده عىل

 .ايضا

 الباطن فاالحوطأو  شك يف شئ انه من الظاهر حتى جيب غسلهإذا  :56 م 

 وجب غسله. كان قبل ذلك من الظاهرإذا  غسله. نعماستحبابًا 

يكفي و - اجلبهة وهو ما يقارب ربعه مما ييل - : جيب مسح مقدم الرأ الثالث

 الثة اصابعالعرض قدر ث ان يكوناستحبابًا  واالحوط ،(4)فيه املسمى طوال وعرضا

 وزوجي ،وال جيب ان يكون املسح من االعىل اىل االسفل والطول قدر طول اصبع

 .باطن الكف اليمنىة نداوبان يكون املسح  وجيب ،(0)النكس

ه عن ان ال خيرج بمد يكفي املسح عىل الشعر املختص باملقدم برشط :55 م

 عليه.مل جيز املسح  فلو كان كذلك فجمع وجعل عىل الناصية (2)حده

 الترض كثرة بلل املاسح وان حصل معه الغسل. :50 م

بظاهر  املسحوجوباً  واالحوط، ذر املسح بباطن الكف مسح بغريهعلو ت :55 م

                                                 

 أي عند شفاءه. (1)

 بالعرض.أو  أي ما يسمى فيه أنه مسح مهام كان قليال سواء بالطول (4)

 من أسفلها متجها إىل أعالها. مسح مقدمة الرأ  وهو هناالقلب  :النكس (0)

 أي إن زاد الشعر عن الرأ  فال جيوز املسح عىل الزائد عن حد الرأ . (2)



 

 

 يكون بباطن الذراع.  ان –وجوبا  - فان تعذر فاالحوط إليه، الكف وضم التيمم

ح ل املاسخيتلط ببل بحيث (1)يعترب ان ال يكون عىل املمسوح بلل ظاهر :133 م

 بمجرد املامسة.

عم ال بأ  ن ،املسح به لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء مل جيز :131 م

ّسى اليد اليّسى الناشئ من االستمرار يف غسل الي باختالط بلل اليد اليمنى ببلل

 .(4)للعادة اجلاريةأو  احتياطاإما  غسلها بعد االنتهاء من

حليته الداخلة يف حد  خذ من بللأبلل لعذر لو جف ما عىل اليد من ال :134 م

 غريمها من مواضع الغسل ومسح به.أو  يهبحاجأو  ،الوجه

حبابًا است فاالحوط غريهأو  لو مل يمكن حفظ الرطوبة يف املاسح حلر :130 م 

 وز االكتفاء بالتيمم.جياجلمع بني املسح باملاء اجلديد والتيمم و

وان كان شيئا  (0)احلائل غريمها منأو  والقناع ال جيوز املسح عىل العاممة :132 م

 رقيقا ال يمنع من وصول الرطوبة اىل البرشة.

 –واالحوط ، : جيب مسح القدمني من اطراف االصابع اىل الكعبنيرابعلا

مسح اليمنى  ، وجيبعرضا (2)وجيزئ املسمى ،املسح اىل مفصل الساق - وجوبا

 وحكم ،قديم اليمنى بل جيوز مسحهام معاوال يعترب ت ،واليّسى باليّسى ،باليمنى

                                                 

 ظاهر القدمني جافا وليس عليه رطوبة كي يصح املسحأو  ح الرأ أي ال بد أن يكون حمل مس (1)

قطرات من ماء  تتساقطأو  لو كان قد غسل رأسه ومل جيف شعره بعد، ما ، ومن ذلكعليه

 الوضوء عىل قدميه اثناء غسل يديه فال بد من التجفيف قبل املسح.

لك بقصد فالذي حيتاط يفعل ذكمن ينتهي من غسل يده اليّسى ويستمر يف تكرار املسح عليها  (4)

 كد من غسل يده اليّسى، ومن ال يلتف اىل هذا القصد يفعله حسب عادته.أالت

 احلاجب الذي يمنع وصول الرطوبة اىل املحل املمسوح. (0)

 .56مرت االشارة اىل معنى املسمى يف هامش املسألة  (2)



 

 

 

 العضو املقطوع من املمسوح حكم العضو املقطوع من املغسول وكذا حكم الزائد

 .(4)وحكم جفاف املمسوح واملاسح كام سبق ،(1)وحكم البلة ،من الرجل والرأ 

نابت املسح عىل الشعر ال ال جيب املسح عىل خصوص البرشة بل جيوز :139 م

 واال وجب املسح عىل البرشة، مل يكن خارجا عن املتعارفا إذ فيها ايضا

بل يف جوازه  (2)تقيةأو  لغري رضورة (0)ال جيوز املسح عىل احلائل كاخلف :136 م

 .(9)مع الرضورة واالجتزاء به مع التقية إشكال

اختار  ،للرجلني للتقية بني املسح عىل اخلف والغسلاألمر  لو دار :135 م

 الثاِن.

ة راءإفلو امكنه ترك التقية و ،يف مكان التقية (6)يعترب عدم املندوحة :130 م

مكان  يعترب عدم املندوحة يف احلضور يف وال ،املخالف عدم املخالفة مل ترشع التقية

واما يف سائر موارد االضطرار  ،مال لرفع التقية كام الجيب بذل ،وزماهنا (5)التقية

كان ذا إ م اليعترب فيها بذل املال لرفع االضطرارنع ،مطلقا فيعترب فيها عدم املندوحة

                                                 

 له يف املسح.البلة، أي البلل الباقي من الوضوء والذي عليه ان يستعم (1)

 .134يف املسألة  (4)

 هو النعل املصنوعة من اجللد الرقيق.أو  احلذاء الساتر للكعبني،اخلف:  (0)

، ألن أتباع قفعل خمالف للحأو  يف قول التحفظ عن رضر الغري بموافقتهأو  اتقاء الرضر :التقية (2)

 .مهم اتقاء رضره، فيمسح مثلبعض املذاهب يمسحون عىل اخلف بدل غسل القدمني عندهم

أي أن جواز املسح عىل اخلف منحَّص يف مورد التقية وليس لرضورة اخرى، واالجتزاء به مورد  (9)

فعليه ان يتوضأ الوضوء الصحيح فيام بعد ويعيد صالته إن كان قد صىل بالوضوء  إشكال

 .الفاسد حسب مذهبنا

 عدم املندوحة: أي عدم السعة والفسحة. (6)

 مكاهنا ال يشرتط فيه أن يكون نتيجة لعدم السعة. أو  يف زمان التقية أي أن احلضور (5)



 

 

 رضريا.

 الوضوء مل جتب االعادة يف زال السبب املسوغ لغسل الرجلني بعدإذا  :135 م 

 أثناء الوضوء. (1)زال السبب املسوغإذا  وجتب االعادةات التقية ويف سائر الرضور

 دة. االعا بوال جت ،الوضوء صحعىل خالف التقية  ألو توض :113 م

عبني ويمسح اىل الك جيب يف مسح الرجلني ان يضع يده عىل االصابع :111 م

 ،ع تدرجيااىل اطراف االصاب بالعكس فيضع يده عىل الكعبني ويمسحأو  ،بالتدريج

القدم من طرف الطول اىل املفصل وجيرها  وجيوز ان يضع متام كفه عىل متام ظهر

 . قليال بمقدار صدق املسح

تها ما ت من كان عىل بعض اعضاء وضوئه جبرية فان متكن من غسل :114 م

ن مل وجب وا - االسفل من امكان الغسل من االعىل اىل - بغمسها يف املاءأو  بنزعها

ها، جيزئ غسل اجلبرية عن مسح وال ،باملسح عليها أاجتز - خلوف الرضر - يتمكن

ما يتعّس استيعابه باملسح عادة كاخللل التي تكون إال  (4)باملسح والبد من استيعاهبا

 اخليوط ونحوها. بني

املتقدم وان مل تكن  حكمها حكم اجلبرية (0)اجلروح والقروح املعصبة :101 م

املسح عليها ان امكن وال جيب وضع استحبابًا  معصبة غسل ما حوهلا واالحوط

 استحبابا.أحوط  خرقة عليها ومسحها وان كان

                                                 

 رشع يف الوضوء تقية وزال سبب التقية اثناء الوضوء فعليه االعادة.إذا  أي (1)

 .املسح عليهأي أن يمسح عىل مجيع اجلبرية مما يتمكن من  (4)

 ة.القروح التي يوضع عليها عصبة هلا حكم اجلبريأو  أي اجلروح (0)



 

 

 

ا حكم اجلبرية وام املطيل هبا العضو للتداوي جيري عليها (1)اللطوخ :121 م 

وجب واال وجب  ونحوه فان امكن رفعه (4)كالقري - اتفاقا - احلاجب الالصق

 بني الوضوء والتيمم. التيمم ان مل يكن احلاجب يف مواضعه واال مجع

 وارد اجلرحم املوضع يف خيتص احلكم املتقدم باجلبرية املوضوعة عىل :119 م

 .الكّسأو  القرحأو 

ال ورم ونحو ذلك فأو  التي يعصب هبا العضو المل واما يف غريها كالعصابة 

 .هعىل اجلبرية بل جيب التيمم ان مل يمكن غسل املحل لرضر ونحو جيزئ املسح

 كانت مستوعبةإذا  وأما ،للعضو (0)خيتص احلكم باجلبرية غري املستوعبة كام 

م الرجلني تعني التيمم يف مورد استيعاب اجلبرية متاأو  يف الرأ فإن كانت  لعضو

موضع  بل لعضو سواء كان ستوعبة لتامم االعضاءممل تكن اجلبرية إذا  وأما االعضاء،

 التيمم فالظاهر وجوب الوضوء.أو  الغسل

جلمع بني ا وجوبا مستوعبة هلا فاالحوطاليد أو  اجلبرية يف الوجهكانت إذا  واما 

 .اجلبرية والتيمموضوء 

 تصلح ان يمسح عليها فان كانت بمقدار اجلرح واما اجلبرية النجسة التي ال 

 االحوط اجزاه غسل اطرافه ويضع خرقة طاهرة عىل اجلبرية ويمسح عليها عىل

 حول اجلرح وان كانت ازيد من مقدار اجلرح ومل يمكن رفعها وغسل ما ،استحبابا

 واال اكتفى بالوضوء. ،التيمم ة يف مواضعمل تكن اجلبريإذا  تعني التيمم

ي يف كام كان جير - امليت غري غسل - جيري حكم اجلبرية يف االغسال :116 م

                                                 

 ثة.املستحرضات احلدي كاملراهم والكريامت وغريها من ما يطىل هبا اجلسم للتداوي :اللطوخ (1)

 .، ومثله املواد الالصقة واالصباغ واأللوان ذات احلجمالقري: الزفت (4)

 .بل تغطي جزًء منه تغطي كامل العضو ال املستوعبة للعضو: أي التيغري  (0)



 

 

جرحا وكان أو  (1)كان قرحاإذا  - الغسل ولكنه خيتلف عنه بان املانع عن ،الوضوء

ان  ستحباباا واذا اختار الغسل فاالحوط ختري املكلف بني الغسل والتيمم - مكشوفا

االجتزاء بغسل  إذ جيوز ،عليها اجلرح ويمسحأو  يضع خرقة عىل موضع القرح

 .اطرافه

كان حمل الكّس جمبورا تعني عليه االغتسال مع  كان املانع كّسا فانإذا  واما 

املحل مكشوفا أومل يتمكن من املسح عىل اجلبرية  كانإذا  واما ،املسح عىل اجلبرية

 ه.يمم اليتضم الوجوبا غسل اطرافه واالحوط تزاء بجالغسل واال تعني عليه

 لو كانت اجلبرية عىل العضو املاسح مسح ببلتها. :115 م 

امكن غسل ما حول  وان ،ان كان يرضه استعامل املاء تيمم (4)االرمد :101 م

 والتيمم. له اجلمع بني الوضوءاستحبابًا  العني فاالحوط

ناء سواء برئ يف أث وضوؤه أجزأبرئ ذو اجلبرية يف ضيق الوقت إذا  :115 م

 وال جتب عليه اعادته لغري ذات الوضوء ام بعده قبل الصالة ام يف اثنائها ام بعدها

 العادةا فعليهلو برئ يف السعة أما  االتية كالصلوات –كانت موسعة إذا  - الوقت

 يف مجيع الصور املتقدمة.

املسح يف و أ حد جبائر متعددة جيب الغسلاكان يف عضو وإذا  :143 م

 فواصلها.

فان كان باملقدار  كان بعض االطراف الصحيح تت اجلبريةإذا  :411 م

فال جيب املسح عىل هذا  املتعارف زيد من املقدارأمسح عليها وان كان (0)املتعارف

                                                 

 هي الدمامل. القرح هي الدملة، والقروح (1)

ه، هاجت عين رمد الرجل، بالكّس، يرمد رمدا:و وانتفاخها. التهاب العني، إمحرار العني :الرمد (4)

  فهو رمد وأرمد.

 املقدار املتعارف هو املقدار الطبيعي العادي. (0)



 

 

 

 ومسح ان امكن رفعها رفعها وغسل املقدار الصحيح ثم وضعهااملقدار الزائد، و

 .عليها

 وعد ذلك من توابع اجلرح ،ترضر القدر الصحيح فا منخو وان مل يمكن ذلك 

اضعه واال مو مل تكن اجلبرية يفإذا  ، هذاواال وجب عليه التيمم ،تعني عليه الوضوء

 مجع بني الوضوء والتيمم.

 - أوال - ومسحه جيب أراد وضع طاهر عليهإذا  يف اجلرح املكشوف :144 م

 ان يغسل ما يمكن من اطرافه ثم وضعه.

برية يكفي املسح عىل اجل ارض املاء باطراف اجلرح باملقدار املتعارفإذا  :140 م

 االطراف املترضرة ازيد من املتعارف. كانتإذا  ضم التيمموجوبًا  واالحوط

مواضع الوضوء لكن كان  نحوه يف مكان آخر غريأو  كان اجلرحإذا  :142 م

 فاملتعني التيمم. بحيث يرضه استعامل املاء يف مواضعه

 (1)ارهنحوه حدث باختيأو  ال فرق يف حكم اجلبرية بني ان يكون اجلرح :491 م 

 عىل وجه العصيان ام ال.

 باطنها. كان ظاهر اجلبرية طاهرا اليرضه نجاسةإذا  :146 م

مرضا يكفي املسح عىل  داخل يف اجلروح فلو كان غسله (4)حمل الفصد :145 م

واال حلها وغسل املقدار الزائد ثم  تعارفالوصلة التي عليه ان مل تكن ازيد من امل

ال من جهة الرضر بل المر آخر كعدم انقطاع  مل يمكن غسل املحلإذا  شدها واما

 التيمم والجيري عليه حكم اجلبرية. فالبد من - مثال - الدم

ب جيوز املسح عليه بل جي كان ما عىل اجلرح من اجلبرية مغصوبا الإذا  :140 م

                                                 

 لسبب غري مرشوع.  اجلرح أي لو كان اجلرح ناجتا عن جرحه لنفسه، حتى لو كان (1)

 بقصد العالج والتداوي. عرقأو  راج الدم من وريدالفصد: اخ (4)



 

 

 مغصوبا فان مل يعد مسح الظاهر تَّصفا كان ظاهره مباحا وباطنهرفعه وتبديله وان 

 فيه فال يرض واال بطل.

 فلو كانت حريرا (1)فيه اليشرتط يف اجلبرية ان تكون مما تصح الصالة :451 م

 بوضوئه فالذي يرض هو نجاسة ظاهرها جزء حيوان غري مأكول مل يرضأو  ذهباأو 

 غصبيتها.أو 

 احتمل الربء واذا ظن باقيا جيري حكم اجلبرية وان مادام خوف الرضر :103 م

 الربء وزال اخلوف وجب رفعها.

موجبا لفوات ذلك  لكن كانوامكن رفع اجلبرية وغسل املحل إذا  :101 م

واحدة  ركعةو لو ادراكفيام لو متكن من  تخري بني وضوء اجلبرية والتيممفيالوقت 

 يف حال الوضوء اجلبريي. 

الدم وصار كالشئ  اختلط معإذا  وضوع عىل اجلرح ونحوهالدواء امل :104 م

جلرح املحل وخروج الدم فال  الواحد ومل يمكن رفعه بعد الربء بان كان مستلزما

 .الوظيفة اىل التيمم جيري عليه حكم اجلبرية بل تنتقل

يمكن تطهريه ال جيري  كان العضو صحيحا لكن كان نجسا وملإذا  :100 م 

 يتعني التيمم. عليه حكم اجلرح بل

 انه كانت عىل املتعارف كام اليلزم ختفيف ما عىل اجلرح من اجلبرية ان :102 م

 ان حيسب جزءا منها بعد الوضع.إال  احلاجة الجيوز وضع شئ آخر عليها مع عدم

 .(4)الغسل الوضوء مع اجلبرية رافع للحدث وكذلك :091 م

                                                 

وهناك أنواع من اللبا  ال  959ابتداء من املسألة  هناك رشوط سريد ذكرها يف لبا  املصيل (1)

تصح الصالة فيها سيأيت بياهنا، ولكنها ليست معتربة يف اجلبرية عدا الغصب كام مر يف املسألة 

 السابقة. 

 الغسل مع اجلبرية حيقق الطهارة برفع احلدث.أو  ةأي ان الوضوء مع اجلبري (4)



 

 

 

 برجاء استمرار العذر جيوز لصاحب اجلبرية الصالة يف أول الوقت :106 م

 والصالة. فاذا انكشف ارتفاعه يف الوقت اعاد الوضوء

مل فع - الكّس مثال العتقاده –اعتقد الرضر يف غسل البرشة إذا  :105 م

تقق إذا  اماو ،الوضوء وال الغسل باجلبرية ثم تبني عدم الكّس يف الواقع مل يصح

 صحرضر برية ثم تبني عدم الغسله فمسح عىل اجل الكّس فجربه واعتقد الرضر يف

ظيفته و واذا اعتقد عدم الرضر فغسل ثم تبني انه كان مرضا وكان ،وغسله وضوئه

 ،عاحراما رش كان الرضر رضرا كان تملهإال إذا  أيضا اجلبرية صح وضوؤه وغسله

ني عدم اغتسل ثم تبأو  أوكذلك يصحان لو اعتقد الرضر ولكن ترك اجلبرية وتوض

ان الصورة تتوقف عىل امك فته غسل البرشة ولكن الصحة يف هذهالرضر وان وظي

 قصد القربة.

ان كانت فالتيمم أو  يف كل مورد يشك يف ان وظيفته الوضوء اجلبريي :001 م

اىل  ضانتقل الفر (4)ةفان كانت الشبهة حكمي واال خذ هباؤمعلومه ي (1)احلالة السابقة

 .ينهاماجلمع ب وجب (0)موضوعية وان كانت ،التيمم

                                                 

و أ أي قبل وضعه مع اجلبرية احلالية فإن كان يعلم ان تكليفه قبلها الوضوء اجلبريي عمل به، (1)

 كان يعلم ان تكليفه كان التيمم فيتيمم. 

م شئ ما ان حككإذا  فيام املتعلق بأمر ما، أي هو االشتباه الشك يف احلكمهي  ( الشبهة احلكمية:4)

 طاهر أم نجس، وهكذا. واجبا أم مستحبا،أو  أم حراما، حالال

 ذاآخر، أي الرتدد يف أن يكون ه شئأو  يكون الشئ هو بعينه الشك يف أن :( الشبهة املوضوعية0)

هذا  أنأو  طاهر أم نجس، املوضوعية االشتباه يف ثوب الصالة يكون ذاك، ومثال الشبهةأو 

أو  فهل هي دم حيض، ومثاله أيضا أن ترى املرأة محرة، غريمها.أو  خلأو  ذاك مخرأو  السائل

 وهكذا.  غريهم.أو  دم جرحأو  استحاضة، دم



 

 

وكذا  ،(4)واباحته (1)منها: طهارة املاء واطالقه للوضوء رشائط متعددة :105 م

 (2)بل وال يف رفع احلدث االكرب ،عىل االحوط (0)التطهري من اخلبث عدم استعامله يف

 استحبابا عىل ما تقدم. عىل االحوط

، وأما يف مورد االرمتا  يف املاء ط: طهارة اعضاء الوضوء عىل االحوومنها

 .فليست معتربة (9)املعتصم

فلو توضأ  (6)مع االنحصار به فهي معتربة منه أ: اباحة االناء الذي يتوضومنها

 حينئذ بإناء مغصوب بطل وضوءه.

ب منه الصأو  االرمتا  فيهيف مورد  الوضوء فيبطلعدم االنحصار به  معأما و

و أ االغرتاف منه دفعةمن االناء بواسطة الوضوء  كان إذا فقط، وأما عىل االعضاء

 أثم.و صح الوضوء تدرجيا

 فليست معتربة.اباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء  وأما

                                                 

 املاء املطلق: املاء الصايف الذي مل يضف له شء. (1)

 .صوبا، واملقصود أن ال يكون مغ، اجلائز، املرشوعبضم امليم، املسموح به، ضد املحظور املباح: (4)

ارئة عىل النجاسة الطقصد من التطهري من اخلبث هنا التطهري من البول أوالغائط. واخلبث هو ي (0)

د بالرشط ، واملقصومن املطهرات بغريهأو  اجلسم من بدن االنسان وغريه ويرتفع بالغسل باملاء

اء ملأن ال يكون املاء املراد استعامله يف الوضوء قد استعمل يف رفع اخلبث.بالرشط أن ال يكون ا

 املراد استعامله يف الوضوء قد استعمل يف رفع اخلبث.

 .، واحليضاملني وانزال ويبطله، كاالحتالم، واجلامع، احلدث األكرب: كل أمر يوجب الغسل (2)

فكثرته  وهو املاء الكثري يتنجس بمجرد مالقاة النجاسة، املاء املعتصم: املاء الذي ال يتأثر وال (9)

 .دم يبقى طاهرا، كاجلاري والنابعأو  بول اسة، فلو أصابهوتفظه من النج تعصمه

 أي أن إباحة االناء معتربة فيام لو مل يكن هناك إناء آخر يمكن استعامله، وهو االنحصار. (6)



 

 

 

كان وضع املاء عىل العضو مقدمة إذا  فهو كحكم االناء (1)املصبأما حكم و

 .االنحصار وعدمه يف حالللوصول اليه 

 تكون مجيع االعضاء غسله وال يلزم ان يكفي طهارة كل عضو حني :123 م

ه طهرأو  عضو بعد تطهريه فلو كانت نجسة وغسل كل ،طاهرة -قبل الرشوع  -

 .(4)بعد غسله وان مل يتم الوضوء بغسل الوضوء كفى وال يرض تنجس عضو

و أ تدرجياأو  منه دفعة الفضة باالغرتافأو  ناء الذهبإمن  أتوضإذا  :121 م

ورد بطل يف مو وعدم االرمتا ،يف صورة عدم االنحصار  صح وضوءهبالصب منه 

 .مورد االرمتا أو  االنحصار

عىل و أ عىل نفسه عطش خياف منهأو  : عدم املانع من استعامل املاء ملرضومنها 

راق اإذا  وال سيام ،يف فرض العطش خالفةالوضوء مع امل يصح. نعم (0)نفس حمرتمة

 بتحريك املاء من اعىل الوجه اىل - بعد ذلك - الوضوء املاء عىل اعىل جبهته ونوى

 اسفله.

مر الصالة أقصد  يف حال ضيق الوقت عن الوضوء فان أتوضإذا  :241 م

مر غاية أوان قصد  ،صح وان كان جاهال به ،وكان عاملا بالضيق بطل (2)دائياأل

 صح حتى مع العلم بالضيق. ولو كانت هي الكون عىل الطهارة ،خرىأ

 (9)لمع احلائأو  النجسأو  رق يف عدم صحة الوضوء باملاء املضافال ف :201 م

                                                 

 أي املكان الذي يصب فيه ماء الوضوء. (1)

 تنجست يده اليمنى مثال قبل اكامل وضوءه صح الوضوء.إذا  أي (4)

 .والكتايب املعاهد والذمي باحلق، كاملسلمإال  النفس التي حيرم قتلها :مةالنفس املحرت (0)

أي لو توضأ قاصدا الوضوء لصالة الصبح قبيل رشوق الشمس مع علمه بضيق الوقت بطل  (2)

 الوضوء، وأما مع اجلهل بضيق الوقت صح الوضوء.

 د به هنا املانع من وصول املاء.احلائل: معناه العائق، الفاصل، احلاجز، احلاجب، املانع. ويقص (9)



 

 

كان املاء مغصوبا فانه حيكم إذا  وكذلك احلال بني العلم والعمد واجلهل والنسيان

كان  لوومع اجلهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان حتى  ببطالن الوضوء به حتى

 الغاصب. النايس هو

بية يف والتفت اىل الغص باملاء املغصوب أنيس غري الغاصب وتوضإذا  :122 م

إذا  ولكن ،تصيل املاء املباح للباقي صح ما مىض من اجزائه وجيب ،أثناء الوضوء

جيب اعادة و ذحينئ املسح جيوز فالوقبل املسح  التفت اىل الغصبية بعد الغسالت

 .(1)الوضوء

جيري وا، مع سبق الرضإال  مع الشك يف رضا املالك ال جيوز التَّصف :129 م

 .(0)شاهد احلالأو  (4)ذن املالك ولو بالفحوىإبد من العلم ب عليه حكم الغصب فال

 ،شخاص خاصةأل جيوز الوضوء والرشب من االهنار الكبار اململوكة :126 م

 وكذلك االرايض ،رضا املالكني منشقة من شط وان مل يعلمأو  ت قنواتأكانسواء 

 .الوضوء واجللو  والنوم ونحوها فيها غري املحجبة فيجوزأو  ،الوسيعة جدا

هل أهنا و - يعلم كيفية وقفهاالتي ال احلياض يف املساجد واملدار   :125 م

الجيوز لغريهم  - أهنا غري خمتصةأو  فيها الطالب الساكننيبأو  يصيل فيها خمتصة بمن

ز جيوفانه  ،مع عدم منع احد ،العادة بوضوء كل من يريد مع جريانإال  الوضوء منها

 العادة عن عموم االذن. هذه كشفتإذا  لغريهم منهاحينئذ  الوضوء

 املسجد ملصلني يفااحتمل ان حوض املسجد وقف عىل أو  علمإذا  :120 م

                                                 

 ألنه ال يصح ان يمسح بام يعلم انه مغصوب، وال يصح املسح بامء جديد غري ماء الوضوء. (1)

 كان هناكإذا  احلال كام بشاهدأو  بكون الشخص فيه، كإذن مالك املكان :اإلباحة بالفحوى (4)

 .التَّصف يف ملكهأو  تدل عىل أن املالك ال يكره الفعل عالمة

ن يمنعه ع أن شخصا يتَّصف يف ماله وال يعلمأو  عني أن صاحب املال يرىشاهد احلال: ت( 0)

  واالذن. منعه. وهذا السكوت دليل الرضا ذلك مع قدرته عىل



 

 

 

ة فيه ثم الصال ولو توضا بقصد ،الجيوز الوضوء منه بقصد الصالة يف مكان آخرف

 ذلك د الصالة يفبقص أتوضإذا  وكذلك، بدا له ان يصيل يف مكان آخر صح وضوئه

كن ثم كان قاطعا بالتمإذا  كذاو ،يتمكنلن حيتمل انه  املسجد ولكنه مل يتمكن وكان

 ،فيه الجيب عليه ان يصيلفاالشرتاط  باعتقاد عدمأو  ،توضا غفلةأو  انكشف عدمه

 .استحباباأحوط  ذلك وان كان

ال  بحيث أتوض - اخلروج ويف حال - دخل املكان الغصبي غفلةإذا  :251 م

 يف حال اخلروج أدخل عصيانا وخرج وتوضإذا  كذاو ،صح وضوئه(1)ينايف فوريته

 صح ما مل يستلزم الوضوء تَّصفا زائدا.

 املذكور امر اهلل : النية وهي ان يقصد الفعل ويكون الباعث اىل القصدومنها 

و أ رجاء الثوابأو  له سبحانه تعاىل من دون فرق بني ان يكون ذلك بداعي احلب

ولو ضم  ،بطل (4)االخالص فلو ضم اليها الرياء ويعترب فيها ،وف من العقاباخل

كالتربيد مل  ،املباحةأو  ،كالتنظيف من الوسخ ،(0)الراجحة اليها غريه من الضامئم

ثر يف أنه يؤإال  كان موجبا حلبط الثواب فإنه وإنالعجب املقارن  وأما مطلقا، (2)تقدح

 .صحة الوضوء

 ،من الصفات والغايات نية الوجوب وال الندب وال غريمهاال تعترب  :193 م

 صح وكذا احلال - نسياناأو  جهال - العكسأو  ولو نوى الوجوب يف موضع الندب

لالمر املتوجه اليه يف تلك  االرفع وكان قاصد نوىأو  نوى التجديد وهو حمدثإذا 

                                                 

 أي فورية املبادرة اىل اخلروج. (1)

 يف اصطالحا: عدم االخالصو ويظنوا به خريا. الرياء، النفاق: إظهار العمل للنا ، لريوه، (4)

 بمالحظة غري اهلل فيها. النية

 أي ما يضم اىل نية الوضوء من أمور راجحة اخرى، (0)

 ما ضم اليها كافيا يف الوضوء مل يؤثر ذلك يف صحة الوضوء.أو  أي لو كانت النية (2)



 

 

 .احلالة

 .(1)عن النية املذكورة اءالبد من استمرار النية بمعنى صدور متام األجز :191 م

ولو  ،واحد وضوء ىلو اجتمعت اسباب متعددة للوضوء كف :194 م

ط وكذا لو قصد اجلنابة فق غسل واحد بقصد اجلميع أجزأاجتمعت اسباب للغسل 

غري اجلنابة ولو قصد الغسل قربة من دون نية اجلميع وال  قصد منها واحداإذا  وكذا

  اال.اجلميع امج كانت نيته أداء غسل واحد عن إذا إال ،البطالنفيحكم ب واحد بعينه

سند ال ي عىل نحو - غريه وضأهاملتوضئ للغسل واملسح فلو  (4)ومنها: مبارشة

االحوط و ،النية لكن يتوىل هوو مع االضطرار فيوضؤه غريهإال  بطل - اليه الفعل

 ان ينوي املوضئ ايضا.

ام السابق مت ح بنحو ال يلزم جفافومنها: املواالة وهي التتابع يف الغسل واملس

البدن اخلارجة عن أو  اجلفاف الجل حرارة اهلواء يؤثرفال  ،يف احلال املتعارفة

 املتعارف.

 (0)مسرتسل اللحية عدم االعتداد ببقاء الرطوبة يفوجوبًا  االحوط :190 م

 اخلارج عن حد الوجه.

ّسى ثم مسح الي نى ثمومنها: الرتتيب بني االعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليم

ذا جيب وك، نعم ال جيوز تقديم اليّسىمسح اليمنى واليّسى معا،  جيوزو ،الرأ 

اعاد عىل  - سهوا - الرتتيب ولو عكس ،عىل ما تقدم (2)الرتتيب يف أجزاء كل عضو

                                                 

 نية الوضوء بقصد التقرب اىل اهلل تعاىل. (1)

 أي أن يبدأ الشخص بأعامل الوضوء بنفسه. (4)

 اللحية: طويل اللحية، فال يصح االخذ من رطوبة اللحية التي تزيد عن حد الوجه. مسرتسل (0)

أي الرتتيب يف غسل الوجه من االعىل اىل االسفل، وغسل اليد اليمنى من املرفق اىل رؤو   (2)

 االصابع وكذلك اليد اليّسى.



 

 

 

 - مداع - واال استانف وكذا لو عكس ما حيصل به الرتتيب مع عدم فوات املواالة

 نف.أفيست يالرشعاألمر  غري ى باجلميع عنان يكون قد اتإال 

ولو تيقن الطهارة  ،يف الطهارة تطهر ظنأو  من تيقن احلدث وشك :192 م

 بنى عىل الطهارة. يف احلدث ظنأو  وشك

واملتاخر تطهر سواء علم  تيقن احلدث والطهارة وشك يف املتقدمإذا  :199 م

 جهل تارخيهام مجيعا.أو  لم تاريخ احلدثعأو  تاريخ الطهارة

يعترب فيه الطهارة بنى  غريها مماأو  ،شك يف الطهارة بعد الصالةإذا  :196 م

ث لو بحي ،الشك عىل العمل أمنش تقدمإال إذا  ،وتطهر ملا يأيت ،عىل صحة العمل

 االعادة. فعليه حينئذ ،(1)التفت اليه قبل العمل لشك

نف أقطعها وتطهر واست - مثال - ة يف أثناء الصالةشك يف الطهارإذا  :195 م

 .(4)الصالة

وبام بعده مراعيا ، تى بهأ ،مسحهأو  ،لو تيقن االخالل بغسل عضو :901 م

فعل من افعال الوضوء  وكذا لو شك يف ،وغريمها من الرشائط (0)للرتتيب واملواالة

                                                 

لشك قصود بتقدم منشأ اما يعترب فيه الطهارة غري الصالة كطواف احلج الواجب مثال، وأما امل (1)

بعد ال إ حصل قبل الصالة ولكنه مل يلتفت اليهقد أن سبب الشك يف الطهارة  عىل العمل فمعناه

الصالة، ولو التفت اليه قبل الصالة لكان شكه حمققا، ففي هذه الصورة يعيد الوضوء والصالة 

  الة.حتى ولو كانت فعلية الشك حصلت بعد الصالة ألن أسباهبا حصلت قبل الص

متكن من الوضوء من دون أن متحى صورة الصالة بأن بقي متجها اىل القبلة واملاء بجانبه إذا  (4)

ومل حيصل فاصل طويل بحيث يتمكن من الوضوء وهو عىل هيئة الصالة فيتوضأ ويتابع صالته 

 من اجلزء الذي توقف عنده عند حصول الشك.

 بلحاظ العمل.أو  الوضوء بلحاظ الزمناملواالة تعني عدم حصول فاصل بني تتابع  (0)



 

 

ك يف اجلزء االخري فان واذا ش ،يلتفت ما لو شك بعد الفراغ ملأ ،(1)قبل الفراغ منه

،صح وضوءه الصالة ونحوها مما يتوقف عىل الطهارة كان ذلك قبل الدخول يف

 اعتقد الفراغ ولو آنا ما.إذا  خاصة

وء كان الشك أثناء الوضإذا  ما ذكرناه آنفا من لزوم االعتناء بالشك فيام :195 م

ولكنه  ،قبلهأو  (4)يف اجلزء املرتتب ال يفرق فيه بني ان يكون الشك بعد الدخول

عقالئي  أوهو من ال يكون لشكه منش واما الوسوايس (0)خيتص بغري الوسوايس

 فال يعتني بشكه مطلقا.مثله  بحيث ال يلتفت العقالء اىل

نيس شكه إذا  احلدث كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعدإذا  :163 م

 ذكر بعده.والقضاء ان ت ،وقتب عليه االعادة ان تذكر يف الباطلة وجيصالته فوصىل 

تيقن بطالن احد  وصىل ثم (2)للتجديد أوتوض ،كان متوضئاإذا  :611 م

ضوء وال جتب عليه اعادة الو فال إشكال يف صحة صالته ،الوضوئني ومل يعلم اهيام

 للصلوات االتية ايضا.

بحدوث حدث بعد  ثم علم ،وصىل بعدمها ،توضا وضوءينإذا  :164 م

األول معلوم االنتقاض والثاِن  تية الن الوضوءوضوء للصالة اآلاحدمها جيب ال

عىل  واما الصالة فيبني ،وتقدمه عىل احلدث خرهأغري حمكوم ببقائه للشك يف ت

                                                 

أي من الوضوء،فعليه إعادة ذاك اجلزء املشكوك بام ينسجم مع الرتتيب يف الوضوء.وأما إن كان  (1)

 شكه بعد االنتهاء من الوضوء فوضوءه صحيح وال شيئ عليه.

 كمن رشع يف غسل يده اليّسى مثال وشك يف غسل اليمنى. (4)

 أفرط يف شكوكه. وسوا ، منمن غلبه ال :( الوسوايس0)

وضوء يأيت به من سبق له ال استحبابا، أي هو الوضوء الذي تكرار الوضوء :الوضوء التجديدي (2)

 ينقض وضوءه األول. ولو مل يصدر حدث من املتوضئ حتى



 

 

 

كان يف حمل الفرض قد صىل بعد كل وضوء صالة  واذا ،(1)صحتها لقاعدة الفراغ

 هااألوىل فيحكم بصحتواما الصالة  ،واعاد الصالة الثانية ،تقدم عاد الوضوء ملاأ

ا اعادهت - يف هذه الصورة - الطهارة بال معارض واالحوط استحبابا(4)الستصحاب

 ايضا.

منه وال يدري انه اجلزء  تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاإذا  :160 م

 بصحة وضوئه. فيحكم ،املستحبأو  الواجب

مسح يف أو  احلائل علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح عىلإذا  :162 م 

شك يف انه هل كان هناك مسوغ  غسل يف موضع املسح ولكنأو  موضع الغسل

 بفال جتكان عىل غري الوجه الرشعي أو  ،الأو  تقيةأو  رضورةأو  لذلك من جبرية

 االعادة.

نه امته ولكن شك يف ا تى ببعض افعالهأتيقن انه دخل يف الوضوء وإذا  :169 م

فعليه إعادة  -اضطرارا أو  اختيارا -عدل عنه  بعد أنال أو  عىل الوجه الصحيح

 .الوضوء

 ،يف حاجبيته شكأو  (0)شك بعد الوضوء يف وجود احلاجبإذا  :661 م

ىل انه اوصل املاء تته بنى عأو  ولكن شك بعده يف انه ازاله ،علم بوجودهأو  كاخلاتم

د احلاجب وشك يف علم بوجوإذا  وكذا، الصحة مع احتامل االلتفات حال الوضوء

                                                 

الفراغ منها بنى عىل  من شك يف صحة عبادته بعد قاعدة الفراغ: قاعدة فقهية مفادها أن (1)

 يلتفت إىل شكه. صحتها، وال

حلال حتى ا ثبت بدليل يف املايض قائام يف : ابقاء احلكم الذيباملصطلح الفقهياالستصحاب  (4)

 اَل قَ َعْن َأيب  َجْعَفرٍ  ُزَراَرةُ ، وترتكز هذه القاعدة عىل أدلة منها ما رواه يغريه آخر دليل يأيت

كِّ و نَي َأَبدًا ب الشَّ اَم تَ و اَل َتنُْقض  اْلَيق  نٍي آَخرإ نَّ  .014ص 2وسائل الشيعة ج .نُْقُضُه ب َيق 

 .132احلاجب يف هامش املسألة  احلائل وهو مر بيان املقصود من (0)



 

 

 بعده بنى عىل الصحة.أو  ان الوضوء كان قبل حدوثه

 يف - بعده - وشكأ بعضها نجسا فتوضأو  كانت اعضاء وضوئهإذا  :165 م

اما و ،ملا يأيت من االعامل فيجب غسله ،بنى عىل بقاء النجاسة ؟انه طهرها ام ال

 - نه نجسا ثم شكتوضا م الذي وكذلك لو كان املاء (1)الوضوء فمحكوم بالصحة

 بصحة وضوئه وبقاء املاء نجسا يف انه طهره قبله ام ال فانه حيكم - بعد الوضوء

 فيجب عليه تطهري ما القاه من ثوبه وبدنه.

 (0)بأمور:  (4)حيصل احلدث :160 م

باالصل  سواء أكان من املوضع املعتاد (2): خروج البول والغائطاألول والثاين

املشتبه اخلارج قبل االسترباء بحكم البول  ، والبلل(9)ام بالعارض ام كان من غريه

 ظاهرا.

ان خيرج من  كان من شانهإذا  ،من غريهأو  ،: خروج الريح من الدبرالثالث

 وال عربة بام خيرج من القبل ولو مع االعتياد. ،الدبر

رق بني غري ف من ،عىل السمعويعرف بغلبته  ،: النوم الغالب عىل العقلالرابع

 إغامءأو  عىل العقل من جنون ومثله كل ما غلب ،ان يكون قائام وقاعدا ومضطجعا

 غري ذلك.أو  سكرأو 

                                                 

 أي أنه يغسل ما كان يعلم بنجاسته وال يعيد الوضوء. (1)

 .92احلدث قسامن وقد مر تفصيله يف هوامش املسألة  (4)

 نواقض الوضوء: أي مفسدات الوضوء. (0)

  عنهام باالخبثني الذين خيرجان من االنسان ومها البول والغائط.يعرب (2)

 يوضع له انبوب.أو  الغائط كمن جترى له جراحةأو  من غري املوضع املعتاد خلروج البول (9)



 

 

 

 : االستحاضة عىل تفصيل يأيت ان شاء اهلل تعاىل.اخلامس

شك يف إذا  وكذا، حد النواقض بنى عىل العدمأ حصولشك يف إذا  :165 م

 ان يكون قبل االسترباءإال  بوال فانه يبنى عىل عدم كونه (1)مذيأو  ان اخلارج بول

 انتقض وضوؤه. فيحكم بانه بول فان كان متوضئا

الغائط مل ينتقض  ومل يكن معه شئ من (4)خرج ماء االحتقانإذا  :531 م

 الوضوء وكذا لو شك يف خروج شئ من الغائط معه.

لوذي واألول ما خيرج اأو  الوديأو  ال ينتقض الوضوء بخروج املذي :151 م

 .والثالث ما خيرج بعد خروج املني بعد املالعبة والثاِن ما خيرج بعد خروج البول

 ونحومها له (2)واملسلو  (0)من استمر به احلدث يف اجلملة كاملبطون :154 م

 أحوال اربع: 

وب وج االختيارية وحكمه: ان تكون له فرتة تسع الوضوء والصالة األوىل

 انتظار تلك الفرتة والوضوء والصالة فيها.

بعض و تكون له فرتة يسرية ال تسع لطهارةأو  : ان ال تكون له فرتة اصالالثانية

 ان حيدثإال  اخرى الصالة وحكمه الوضوء والصالة وليس عليه الوضوء لصالة

 حدثا آخر كالنوم وغريه فيجدد الوضوء هلا.

يف  - عليه تكون له فرتة تسع الطهارة وبعض الصالة وال يكون: ان الثالثة

                                                 

 .56مر بيان املذي يف املسألة  (1)

 ماء االحتقان: يتم ادخاله يف الدبر مع الدواء للعالج. (4)

 غائطه.أو  يمسك رحيه ء البطن، أي من المن به دا :( املبطون0)

 وهو من ال يتحكم يف بوله. السلس، من به داء السلس، :( املسلو 2)



 

 

ة والصالة يف الفرت حرج وحكمه الوضوء - مراتأو  جتديد الوضوء يف األثناء مرة

وء جيدد الوضو ،الصالة وبعدها فاجأه احلدث أثناءإذا  وال جيب عليه اعادة الوضوء

ضوء يصىل صالة اخرى بو أثناء صالته ويبني عليها واالحوط ان كلام فاجأه احلدث

أ يتوض ان –بعد الصالة  - أحدثإذا  خصوصا يف املسلو  كام ان االحوط واحد

 للصالة االخرى.

حرجا عليه  - يف األثناء - لكن يكون جتديد الوضوءوالصورة الثالثة ك: الرابعة

 يتوضا لكل صالة.و وحكمه االجتزاء بالوضوء الواحد ما مل حيدث حدثا آخر

 يامف وال جيباملحدث  حوط ملستمر احلدث االجتناب عام حيرم عىلاال :150 م

 جاز له الصالة.إذا 

دنه النجاسة اىل ب جيب عىل املسلو  واملبطون التحفظ من تعدى :152 م

 لكل صالة. نحوه وال جيب تغيريهأو  وثوبه مهام امكن بوضع كيس

أو  واجبة كانت - وتتوقف صحة الصالة، (1)ضوء لنفسهال جيب الو :159 م

ومثل  ،استحبابا عليه وكذا اجزاؤها املنسية بل سجود السهو عىل االحوط - مندوبة

عمرة دون املندوب وان أو  الصالة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة

 وجب بالنذر نعم يستحب له.

والتشديد ونحومها وال  ى املدال جيوز للمحدث مس كتابة القرآن حت :156 م

 اخلاصة. مس اسم اجلاللة وسائر اسامئه وصفاته

اهلل  صلوات - احلاق اسامء االنبياء واالوصياء وسيدة النساء حوط وجوباواأل

                                                 

أي أن الوضوء ليس واجبا مستقال بنفسه بل جيب من أجل حكم آخر كالصالة الواجبة التي  (1)

 .يم، أو ملس كلامت القرآن الكرمن غريهأو  يشرتط فيها الطهارة احلاصلة من الوضوء



 

 

 

 به. - وسالمه عليهم امجعني

ه جعل شئ غاية ل الوضوء مستحب لنفسه فال حاجة يف صحته اىل :155 م

ه مقيدة به فيجوز االتيان ب مور هباأاية من الغايات املوان كان جيوز االتيان به لغ

ام  ،سواء توقف عليه صحتها ،استحبت الجلها وجيب ان وجبت ويستحب ان

 كامهلا.

ية بالعربية والفارس ال فرق يف جريان احلكم املذكور بني الكتابة :150 م

  فرق يف املا  بنيوغريمها كام ال واحلفر والتطريز (1)وغريمها وال بني الكتابة باملداد

ع كان الشعر غري تابإذا  احلكم يف املس بالشعر نعم ال جيرى ،وغريه (4)ما تله احلياة

 للبرشة.

فية عام نزل سوى الكاش يعترب يف االلفاظ املشرتكة بني القرآن وغريه ال :155 م

 ،قصد حني الكتابة غري القرآنإذا  وهي كام تكون بذلك تكون بام |عىل النبي 

كاتب قصد ال، وإن شك يف عندئذ حيرم املسيف القرآنية، ف (0)أنه ضم اليه ما حمضه إال

 جاز اللمس.

 ويستحب ،(2)آنفا وجبت احدى الغايات املذكورةإذا  جيب الوضوء :031 م

ل للطواف املندوب ولسائر افعا استحبت وقد جيب بالنذر وشبهه ويستحبإذا 

ولصالة اجلنائز وتالوة القرآن  الرشيف احلج ولطلب احلاجة وحلمل املصحف

                                                 

 املداد: احلرب. (1)

وأما  .واحليوانأ دم، من جسم االنسانال فيها جيري التي هي االجزاء ( االجزاء التي تلها احلياة:4)

 .الدم، كالظفر، والشعر ال جيري فيها التيفهي جزاء التي ال تلها احلياة: اال

 ما صار يدل عىل أهنا منكام لو كتب بعض الكلامت ومل يقصد اهنا من القرآن ثم أضاف اليها  (0)

 كتب بعدها صدق اهلل العظيم.أو  القرآن الكريم كام لو وضعها بني هاللني مثال،

 كام لو وجبت الصالة مثال فيصري الوضوء واجبا بوجوب الصالة ال أنه واجب مستقل. (2)



 

 

 ذلك. وللكون عىل الطهارة ولغري

ضة بقصد فعل الفري دخل وقت الفريضة جيوز االتيان بالوضوءإذا  :101 م

ايات جيوز االتيان به بقصد الغ كام جيوز االتيان به بقصد الكون عىل الطهارة وكذا

 املستحبة االخرى.

 متعددة منها: (رض)لعلامء الوضوء عىل ما ذكره ا وأداب سنن :104 م

 وغسل(1)ثورأوالتسمية والدعاء بامل ،االناء الذي يغرتف منه عىل اليمني وضع 

البول مرة  أو ،النوم اليدين من الزندين قبل ادخاهلام يف االناء الذي يغرتف منه حلدث

والدعاء  ،وتقديم املضمضة (2)وتثليثهام (0)واالستنشاق (4)واملضمضة ،وللغائط مرتني

ية وتثن ،والرجلني ،ومسح الرأ ، واليدين ،وعند غسل الوجه ،ثور عندمهاأبامل

وكذلك  (9)التثنية يف اليّسى احتياطا للمسح هبا واالحوط استحبابا عدم ،الغسالت

ه وكذلك الوج ،من دون ان يستعملها يف غسل اليّسى أراد املسح هباإذا  اليمنى

 الرجل بظاهر ذراعيه يف أحب ان يبدويست ،عند جفاف بلل اليد خذ البلل منهأل

املقدمات  ه يفويكره االستعانة بغري ،بالباطن فيهام أواملرأة تبد ،وىل والثانيةاأل الغسلة

 .(6)القريبة

                                                 

عند االتيان بكل جزء من أجزاء  هناك جمموعة من االدعية وردت عن املعصومني  (1)

 وء.الوض

 تريك املاء يف الفم. :املضمضة (4)

 االنف. إدخال املاء يف : يقصد به هنا( االستنشاق0)

 أي أن تكون املضمضمة ثالث مرات وكذلك االستنشاق. (2)

 مل ينو استعامهلا يف الغسل.إذا  أي يكتفي بغسل اليد اليّسى مرة واحدة، وكذلك اليمنى (9)

 كأن يصب املاء يف يده مثال. (6)



 

 

 

والنفا   غسل اجلنابة واحليض واالستحاضة (1)والواجب منه لغريه :100 م

 : مباحثوات فهنا غسل االم (4)والواجب لنفسه ،ومس االموات

 :وفيه فصول

 سبب اجلنابة امران:  :102 م

د استحبابا عن وان كان االحوط ،األول: خروج املني من املوضع املعتاد وغريه

 باالصغر. كان حمدثاإذا  اخلروج من غري املعتاد اجلمع بني الطهارتني

وفتور  (0)والدفق وان مل يعرف فالشهوة ،ان عرف املني فال إشكال :091 م 

 .منياً  ومع انتفاء واحد منها الحيكم بكونه ،مارة عليهأاجلسد 

 ويف املريض يرجع اىل الشهوة. 

بجنابة مل يغتسل منها  ثوبه منيا وعلم انه منهأو  من وجد عىل بدنه :106 م

دون ما  ،سبقها عىل اجلنابة املذكورة وجب عليه الغسل ويعيد كل صالة الحيتمل
                                                 

الواجب لغريه ليس وجوبه مستقال بل جيب لسبب آخر وهو هنا تصيل الطهارة التي يشرتط  (1)

 هبا بعض االعامل كالصالة والصوم الواجب وغريمها. 

 الواجب لنفسه ليس مرتبطا بواجب آخر كام هو احلال يف الواجب لغريه. (4)

 االندفاع الشديد، اخلروج بشدة.  الدفق: (0)



 

 

حوط فاال ،اجلنابة وجهل تاريخ الصالة ،وان علم تاريخ(1)حيتمل سبقها عليها

 مل يعلم انه منه مل جيب عليه شئ. استحبابا االعادة، وان

اهنا من احدمها ففيه  دار امر اجلنابة بني شخصني يعلم كل منهامإذا  :105 م

 صورتان: 

ة حلكم الزامي بالنسبة اىل العامل باجلناب خر موضوعاجنابة اآل : ان يكوناألوىل 

للنيابة عن الصالة عن ميت أو  لدخول املسجد وذلك كحرمة استيجاره ،(4)امجاال

 جيب عىل العامل باالمجال ترتيب آثار العلم فيجب عىل نفسه ففي هذه الصورة ،مثال

 بد له مننعم ال ،بة يف الصالةللنياأو  جيوز له استيجاره لدخول املسجد الغسل وال

 التويض ايضا تصيال للطهارة ملا يتوقف عليها. 

جنابة االخر موضوعا حلكم الزامي باالضافة اىل العامل  تكون : ان الالثانية

الجيب الغسل عىل احدمها ال من حيث تكليف نفسه وال من  باجلنابة امجاال ففيها

ال ف لو علم به ولو امجاال لزمه االحتياط ماأمل يعلم بالفساد إذا  تكليف غريه حيث

امم عن االئت جيوز االئتامم لغريمها باحدمها ان كان كل منهام موردا لالبتالء فضال

غريها و أ استنابة احدمها يف صالة ائتامم احدمها باالخر كام الجيوز غريمهاأو  بكليهام.

 مما يعترب فيه الطهارة.

ول االسترباء منه بالب خروج املني وقبلالبلل املشكوك اخلارج بعد  :100 م

 بحكم املني ظاهرا.

 ةألدبر من املراأو  ،ويتحقق بدخول احلشفة يف القبل ،: اجلامع ولو مل ينزلالثاين

                                                 

عادة ما يقطع انه بعد اجلنابة وأما ما حيتمل اهنا كانت قبل حصول اجلنابة فال أي جيب عليه إ (1)

 جيب عليه اعادهتا.

بأن اجلنابة حاصلة من أحدمها، فلديه علم بحصول اجلنابة  العلم هو يف املسألة العلم االمجايل (4)

 ولكن ال يعلم تفصيال هل هي منه أم من الشخص االخر. 



 

 

 

مقطوع  ويعترب يف، تحقق اجلنابة مامل ينزلت فالواما يف وطء البهيمة  ،الرجلأو 

 .مقدارها دخولاحلشفة يف تقق اجلنابة ادخال متام الباقي واليكفي 

رق بني به من غري ف تقق اجلامع تققت اجلنابة للفاعل واملفعولإذا  :105 م

 يوغريه بل الظاهر ثبوت اجلنابة للح الصغري والكبري والعاقل واملجنون والقاصد

 .(1)كان احدمها ميتاإذا 

 العلم بكونه منيا. خرج املني بصورة الدم وجب الغسل بعدإذا  :153 م

 سل.اخلارج الجيب الغ ترك املني عن حمله باالحتالم ومل خيرج اىلا إذ :151 م

سل يقدر عىل الغ جيوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو مل :154 م

 واما يف ،ايضا ال جيوز ذلك مل يتمكن من التيممإذا  نعم ،وكان بعد دخول الوقت

بطل ان ي - لو أحدثيتمكن من الوضوء  نول –الوضوء فال جيوز ملن كان متوضئا 

 الوقت. كان بعد دخولإذا  وضوءه

جيب عليه الغسل وكذا  شك يف انه هل حصل الدخول ام ال الإذا  :150 م

 غريمها.أو  بردأو  شك يف ان املدخول فيه فرج الجيب لو

دون ، يجب عليهام الغسلف ،موجب للجنابة (4)الوطء يف دبر اخلنثى :521 م

ت لو ادخلو ،هي ايضا ان تنزلإال  ب عليه الغسل دوهنافيج ،مع االنزالإال  قبلها

                                                 

 كراهته.أو  حرمتهأو  ابة بحلية العملال ربط ألحكام اجلن (1)

نثى الذي اخل اخلنثى: الذي خلق وله فرج الرجل، وفرج املرأة. ويف األمور الرشعية يفرق بني (4)

ى احلال، وبني اخلنث يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم لألنوثة، ويسمى خنثى معلوم

نثى املشكل: الذي ال يعلم حاله اخلو الذي ال يمكن معرفة ذلك فيه، ويسمى خنثى مشكل.

إن ف امرأة.أو  الذي يمكن معرفة حقيقته أنه رجل فهو اخلنثى معلوم احلال:أما  ذكر هو أم أنثى.

 اضحأو  منيه خيرج من فرج الرجال فهو ذكر، وإن كان بوله خيرج من فرج النساءأو  كان بوله

 فهو أنثى. ويقال له اخلنثى الواضح أيضا.



 

 

جيب الغسل عىل الواطئ وال عىل  االنثى مع عدم االنزال الأو  اخلنثى يف الرجل

وتلك اخلنثى باالنثى وجب الغسل عىل اخلنثى  املوطوء واذا ادخل الرجل باخلنثى

 .105عىل تفصيل تقدم يف املسألة  دون الرجل واالنثى

 جوازه عىل غسل اجلنابة وهو امور: أو  فيام يتوقف صحته :159 م

بل  (4)وكذا اجزاؤها املنسية - (1)عدا صالة اجلنائز - الصالة مطلقا األول:

 عىل االحوط استحبابا.السهو سجود 

 كام تقدم يف الوضوء. (0)الطواف الواجب باالحرام الثاين:

بمعنى انه لو تعمد البقاء عىل اجلنابة  ،قضائهأو  رمضانصوم شهر  الثالث:

ن ا وكذا صوم نايس الغسل عىل تفصيل يأيت يف حمله ،(2)الفجر بطل صومه حتى طلع

 شاء اهلل تعاىل.

 تقدم يف مس اسم اهلل تعاىل عىل ماو مس كتابة القرآن الرشيف الرابع:

 .(9)الوضوء

لوضع شئ  لدخول فيها وان كانبل مطلق ا ،يف املساجد (6)اللبث اخلامس:

                                                 

 الطهارة يف الصالة عىل اجلنازة. فال تشرتط (1)

 أي أن االتيان بأجزاء الصالة املنسية ال تصح من اجلنب فال بد من الغسل. (4)

 الطواف قسامن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وتفصيله يف مسائل احلج. (0)

 مل يغتسل للجنابة قبل الفجر.إذا  أما الصوم املستحب فال يبطل الصوم (2)

 .156سألة يف امل (9)

 اللبث: املكث والبقاء. (6)



 

 

 

ال جيوز الدخول  كام،(1)ومن خارجها ،بل ال جيوز وضع شئ فيها حال االجتياز ،فيها

ال إ واخلروج من آخر وجيوز االجتياز فيها بالدخول من باب مثال ،الخذ شئ منها

وبا واالحوط وج - |املسجد احلرام ومسجد النبي - يف املسجدين الرشيفني

 املذكورة. باملساجد يف االحكام (4)املرشفةاحلاق املشاهد 

 فصلت،و ،السجدة :بعضها من سور العزائم وهي أو  قراءة آية السادس:

 .والعلق ،النجمو

املعمور منها واخلراب وان مل  املسجد بني اىلال فرق يف دخول اجلنب  :156 م

إذا  وحة عنوةتوكذلك املساجد يف االرايض املف فيه احد ومل تبق آثار املسجدية يصلِّ 

 .عىل االحوط لزوما ذهبت آثار املسجدية باملرة

ته ومنارته اوحجر ما يشك يف كونه جزءا من املسجد من صحنه :155 م

 وحيطانه ونحو ذلك ال جترى عليه احكام املسجدية.

ازة اجلنابة بل االج جر اجلنب لكنس املسجد يف حالأستال جيوز ان يُ  :150 م

ري علم االجإذا  اجرة املثل هذا ة املسامة وان كان يستحقفاسدة وال يستحق االجر

 واملجنون اجلنب. ياستئجاره وكذلك الصب فيجوزجهل هبا إذا  ماأبجنابته 

استئجارمها وال استئجار  علم امجاال جنابة احد الشخصني ال جيوزإذا  :155 م

 نب.نحو ذلك مما حيرم عىل اجلأو  دخول املساجدأو  احدمها لقراءة العزائم

انت كإال إذا  املذكورة من املحرمات شءمع الشك يف اجلنابة ال حيرم  :433 م

 حالته السابقة هي اجلنابة.

                                                 

 أي ال جيوز أن يرمي اىل املسجد شيئا وهو خارج املسجد أثناء كونه جنبا. (1)

 امراء.وس ومشهد يف النجف االرشف والبقيع وكربالء والكاظميه  قبور االئمة املعصومني (4)



 

 

أو  بعد الوضوءإال  قد ذكروا انه يكره للجنب االكل والرشب :431 م

بع ام زاد عىل سالقرآن مطلقا وتشتد الكراهة في قراءة ويكره (1)املضمضة واالستنشاق

 ويكره ايضا مس ما عدا الكتابة من املصحف والنوم جنبا ،(4)العزائم آيات من غري

 يتيمم بدل الغسل.أو  ان يتوضاإال 

ام ك يف واجباته: فمنها النية والبد فيها من االستدامة اىل آخر الغسل :434 م

 تقدم تفصيل كله يف الوضوء.

رفع احلاجب  بد من فال ،(0)منها: غسل ظاهر البرشة عىل وجه يتحقق به مسامهو

ما ال إ جيب غسل الشعر وال ،بالتخليلإال  ما ال يصل املاء معه اىل البرشة (2)وختليل

 جيب غسل الباطن ايضا.  كان من توابع البدن كالشعر الرقيق وال

لم عإال إذا  الظاهرأو  من الباطن نعم االحوط استحبابا غسل ما يشك يف انه

 .فإنه حينئذ جيب غسلهتبدله  سابقا انه من الظاهر ثم شك يف

 ومنها: االتيان بالغسل عىل احدى كيفيتني: 

 ،بدنال ثم بقية ،ومنه العنق ،بان يغسل أوال متام الرأ  ،الرتتيب أوالمها:

 وال ،االيّس ثم متام النصف ،ان يغسل أوال متام النصف االيمن وجوباواالحوط 

                                                 

 يف آداب الوضوء. 104مر معنى املضمضمة واالستنشاق يف املسألة  (1)

والكراهة يف األمور العبادية تعني  سور العزائم أربعة: حم السجدة، فصلت، النجم، العلق. (4)

 قلة الثواب يف احلاالت املذكورة عن الثواب يف احلاالت االعتيادية.

 أي ما يتحقق فيه الغسل بعد إزالة احلاجب وإيصال املاء اىل كل االجزاء. (0)

 إيصال املاء إىل البرشة.و دخال اليشء بني شيئنيإ أي خليل: من خلل، االفساد.الت (2)



 

 

 

وال ترتيب هنا بني  (1)املقدمة بد يف غسل كل عضو من ادخال شئ من االخر من باب

ة كام انه ال كيفية خمصوص ،قبل االعىل أجزاء كل عضو فله ان يغسل االسفل منه

م فيجزي رمس الرأ  باملاء أوال ث بأي كيفية كان، للغسل هنا بل يكفي املسمى

 ،البعض والصب عىل االخر (4)كام يكفي رمس ،اجلانب االيّس اجلانب االيمن ثم

 تريك العضو املرمو  يف املاء. يكفيو

صل غسل حي االرمتا  وهو تغطية البدن يف املاء تغطية واحدة بنحو ثانيتهام:

ويرفع قدمه عن االرض ان  فيخلل شعره فيها ان احتاج اىل ذلك (0)متام البدن فيها

 يع ذلك يف زمان واحد عرفا.حيصل مج ان والظاهركانت موضوعة عليها 

 لتغطية متام البدن. النية يف هذه الكيفية جيب ان تكون مقارنة :430 م

 رمسه بقصد الغسل عىل بعضا من املاء ثمأو  يعترب خروج البدن كال :432 م

الغسل بعد االرمتا  مل يكفه وان حرك  ولو ارمتس يف املاء لغرض ونوى ،االحوط

 بدنه تت املاء.

املانع من  وعدم ،(6) واملبارشة اختيارا ،(9) واباحته ،هوطهارت ،املاء (2)طالقومنها: ا

نحو ما تقدم يف  وطهارة العضو املغسول عىل ،استعامل املاء من مرض ونحوه

 الوضوء.

                                                 

فإذا انتهى من غسل اجلانب االيمن مثال وأراد غسل االيّس فال بد من غسل مقدار قليل مما  (1)

 غسله من اجلانب االيمن.

 فيصب عىل رأسه مثال ثم يغطس جسمه يف املاء. (4)

 أي يف عملية االرمتا  داخل املاء. (0)

 .105هامش املسألة مر بيان معناه يف  :املاء املطلق (2)

 .105هامش املسألة مر بيان معناه يف املباح:  (9)

 أي أن يتوىل الشخص أعامل الغسل إن كان خمتارا ومل يكن مضطرا. (6)



 

 

 ،كم اجلبريةوح ،االناء واملصب وقد تقدم فيه ايضا التفصيل يف اعتبار اباحة 

وارتفاع السبب  ،وحكم الشك والنسيان من افراد الرضورة ،واحلائل وغريمها

ع وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء يف مجي ،األثناء املسوغ للوضوء الناقص يف

 .ذلك

ويف  ،يف جواز امليض مع الشك بعد التجاوز وان كان يف األثناء (1)عنه نعم يفرتق 

 اعتبار املواالة فيه يف الرتتيبي. عدم

 من الغسل االرمتايس.الغسل الرتتيبي افضل  :439 م

 قيل جيوز العدول من الغسل الرتتيبي اىل االرمتايس وفيه تأمل. :436 م

عىل املاء حينئذ حكم  جيوز االرمتا  فيام دون الكر وان كان جيري :435 م

 املستعمل يف رفع احلدث االكرب.

 فغسله صحيح. اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبني ضيقهإذا  :430 م

 نحومها عىل الزوج.أو  احليضأو  من اجلنابة (4)املرأة ماء غسل :435 م

تحرض واغتسل ومل يس خرج من بيته بقصد الغسل يف احلامم فدخلهإذا  :413 م

جاب بانه بحيث لو سئل ماذا تفعل أل كانإذا  النية تفصيال كفى ذلك يف نية الغسل

 اجلواب بطل النتفاء النية. ما لو كان يتحري يفأ ،يغتسل

                                                 

أي ختتلف احكام الغسل عن الوضوء بأمرين، األول ما يرتبط بموضوع الشك إذ ال جيب عليه  (1)

وهوامشها. والثاِن  190د الشك كام ورد عن الوضوء يف املسألة يف الغسل االستئناف يف مور

هو عدم اشرتاط املواالة يف الغسل، فيمكن مثال  أن يبدأ بغسل الرأ  صباحا ويغسل اجلانب 

 .قبل الظهر وعَّصا يغسل اجلانب االيّس األيمن

 سل.تغن تثمنه من أجل اأو  أي عىل الزوج تأمني املاء لزوجته (4)



 

 

 

كان بناؤه عىل اعطاء أو  (1)كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحامميذا إ :411 م

 (4)إحراز رضا احلاممي بطل غسله جيل العوض مع عدمأعىل تأو  ،االموال املحرمة

 وان اسرتضاه بعد ذلك.

ى يف انه اغتسل ام ال بن ذهب اىل احلامم ليغتسل وبعد اخلروج شكإذا  :414 م

 انه اغتسل عىل الوجه الصحيح ام ال بنى لكن شك يفعىل العدم ولو علم انه اغتسل 

 عىل الصحة.

املغصوب ال مانع من  كان ماء احلامم مباحا لكن سخن باحلطبإذا  :410 م

 الغسل فيه.

أو  بعموم الوقفية علمإال إذا  ال جيوز الغسل يف حوض املدرسة :412 م

 االباحة.

 تعارفة جاز.التَّصفات امل كان االغتسال فيه الهلها منإذا  نعم 

مع العلم إال  منه ال جيوز الوضوء وال الغسل (0)يسبلونه الذياملاء  :419 م

 بعموم االذن.

وجب يف نفسه لكنه ال ي س املئزر الغصبي حال الغسل وان كان حمرمابل :416 م

 بطالن الغسل.

 ليدين امام الغسل منانه يستحب غسل ا (رض)قد ذكر العلامء  :415 م

ا تناله من م املرفقني ثالثا ثم املضمضة ثالثا ثم االستنشاق ثالثا وامرار اليد عىل

                                                 

 امم العمومي الذي يستحم فيه باالجرة كام كان شائعا يف العصور السابقة.صاحب احل (1)

 صاحب احلامم بطل غسله.الرضا من  نوى أنه سيعطي االجرة الحقا مع عدم احرازإذا  أي (4)

 العابرون(.)ماء السبيل املخصص للرشب عادة ليرشب منه عابر السبيل  (0)



 

 

ما حيتاج اىل  (1)ختليل اجلسد خصوصا يف الرتتيبي بل ينبغي التأكد يف ذلك ويف

 الغسل. التخليل ونزع اخلاتم ونحوه واالسترباء بالبول قبل

اغتسل تركه وإذا  لكن طا يف صحة الغسلاالسترباء بالبول ليس رش :410 م

ني املني ظاهرا فيجب الغسل له كامل ثم خرج منه بلل مشتبه باملني جرى عليه حكم

 .البول ام ال لتعذر (4)باخلرطات أسواء إسترب

 املجرى. من املني يف يئعدم بقاء ش - بغريهأو  بذلك -علمإال إذا  

مل جتب اعادة الغسل وان احت قبله مل بال بعد الغسل ومل يكن قد بالإذا  :415 م

 خروج شئ من املني مع البول.

اخلرطات بالبول و دار امر املشتبه بني البول واملني بعد االسترباءإذا  :443 م

والوضوء معا وان كان حمدثا  فان كان متطهرا من احلدثني وجب عليه الغسل

 وجب عليه الوضوء فقط. (0)باالصغر

 به. بة عن الوضوء لكل ما اشرتطجيزي غسل اجلنا :441 م

بول ام بال أيف انه استرب خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكإذا  :444 م

 ال بنى عىل عدمه فيجب عليه الغسل.

ه بعد ان يكون االشتبا ال فرق يف جريان حكم الرطوبة املشتبهة بني :440 م

أو  الظلمةأو  االختبار من جهة العمى الفحص واالختبار وان يكون لعدم امكان

 نحو ذلك.

بعده  أالغسل وتوض تمألو أحدث باالصغر يف أثناء الغسل من اجلنابة  :442 م

                                                 

 جيب ان يصل اليه املاء بني االصابع مثال.يقصد بالتخليل هنا ايصال املاء ملا  (1)

 .95اخلرطات التسع يف هامش املسألة و مر رشح االسترباء (4)

 .92مر بيان املقصود باحلدث االصغر يف هامش املسألة  (0)



 

 

 

 .لكل ما يشرتط فيه الطهارة

 أ.متها وتوضأ أثناء سائر االغسال باحلدث االصغر أحدثإذا  :449 م

مماثال للحدث السابق  أحدث باالكرب يف أثناء الغسل فان كانإذا  :446 م

يف وجوب  فال إشكال من مس امليت، املس يف أثناء غسلهأو  يف أثناء غسلها كاجلنابة

 .االستئناف

ستئناف وجيوز اال ،فيتمه ويأيت باالخر ،بطالنه وان كان خمالفا له فاالقوى عدم

 وال جيب الوضوء بعده يف غري االستحاضة املتوسطة. ،بغسل واحد هلام

غسل البدن رجع  الدخول يفشك يف غسل الرأ  والرقبة قبل إذا  :445 م

إذا  واما االتيان به عىل االقوى واتى به وان كان بعد الدخول فيه مل يعتن ويبني عىل

االعتناء به حتى مع الدخول يف غسل الطرف  شك يف غسل الطرف االيمن فالالزم

 االيّس.

 وفساده فالظاهر انه ال يعتني حد االعضاء ثم شك يف صحتهأغسل إذا  :440 م

 م كان قبله.أخر آلغسل العضو ا سواء كان الشك بعد دخوله يف بالشك

شك فيه بعد الفراغ من  شك يف غسل اجلنابة بنى عىل عدمه واذاإذا  :445 م

ه فالصالة حمكومة بالصحة لكنه جيب علي الصالة واحتمل االلتفات اىل ذلك قبلها

اال بعد الصالة وحلدث االصغر امل يصدر منه إذا  هذا ان يغتسل للصلوات االتية.

الشك  كانإذا  اجلمع بني الوضوء والغسل بل وجبت اعادة الصالة ايضا وجب عليه

 بعد مضيه.أو  يف الوقت

غسله وجبت عليه اعادة أو  الصالة ببطالن صالته بعد -امجاال  - واذا علم 

 الصالة فقط.

بعضها واجب أو  مستحبةأو  اجتمع عليه اغسال متعددة واجبةإذا  :403 م

 فراجع. 194رشائط الوضوء يف املسألة  وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها يف



 

 

يعلم بعضها بعينه  ان عليه اغساال لكنه ال - امجاال - كان يعلمإذا  :401 م

واذا علم  ،املعني كفى عن غري املعني واذا قصد البعض ،ان يقصد مجيع ما عليه هيكفي

 وال حيتاج ،بعينه مل حيتج اىل الوضوءأو  يف مجلتها ان يف مجلتها غسل اجلنابة وقصده

 الوضوء مطلقا يف غري االستحاضة املتوسطة. اىل

 :وفيه فصول

 خمصوص تراه املرأة يف زمان الذييف سببه وهو خروج دم احليض  :404 م

ب واذا انص ،خروجه بقطنة نغالبا سواء خرج من املوضع املعتاد ام من غريه وان كا

كال وال إشال جيري حكم احليض، اصال ف من الرحم اىل فضاء الفرج ومل خيرج منه

 يف بقاء احلدث مادام باقيا يف باطن الفرج.

من  أو دم احليض افتضت البكر فسال دم كثري وشك يف انه منإذا  :400 م

راجا رفيقا فان كانت اخرجتها اخ منهام ادخلت قطنة وتركتها مليا ثمأو  العذرة

كانت مستنقعة فهو من احليض وال يصح عملها  مطوقة بالدم فهو من العذرة وان

 بدون ذلك. (1)اجلزمياألمر  بقصد

ع بني اجلم فيجب عليهاتعذر االختبار املذكور يف مجيع الفروض إذا  :402 م

 .(4)عمل احلائض والطاهرة

                                                 

 اجلزمي: القطعي، أي ال جيوز هلا ان تعمل عمل احلائض مثال دون ان تقوم بالفحص املذكور. (1)

بة القرآن، ومس كتا مثل الصالة، والصوم، االتيان به،أو  م عىل احلائض فعلهفترتك كل ما حير (4)

 وتقيض ما فاهتا من صالة وصوم وعبادة. .العزائم، وغريها وقراءة سور



 

 

 

 تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنني ولو بلحظة ال تكون له كل دم :409 م

  أويتحقق الي،  أوكذا املرأة بعد الي ،انه حيض واقعا علمتاحكام احليض وان 

 .وببلوغ ستني سنة يف القرشية (1)ببلوغ مخسني سنة يف غري القرشية

كن ال يرتك ل حتى بعد استبانته (4)االقوى اجتامع احليض واحلمل :406 م

 واجدا للصفات. كانإذا  بعد أول العادة بعرشين يوما ىرحتياط فيام يُ اال

األول  يوموليلة ال ،اقل احليض ما يستمر ثالثة أيام ولو يف باطن الفرج :405 م

ه يف بعض وجود وال يكفي ،كليلة الرابع خارجتان والليلتان املتوسطتان داخلتان

م واكثر التلفيق من ابعاض اليو لثالثة وال مع انقطاعه يف الليل ويكفيكل يوم من ا

ائدا زأو  فكل دم تراه املرأة ناقصا عن ثالثة احليض عرشة أيام وكذلك اقل الطهر

 عرشة من احليض األول فليس بحيض. قبل ميضأو  عىل العرشة

 بتكرر احليض مرتني متواليتني من غري فصل (0)تصري املرأة ذات عادة :400 م

ن الشهرين م ن رأت يف أول كلأب - بينهام بحيضة خمالفة فان اتفقا يف الزمان والعدد

                                                 

أي مخسني سنة قمرية، وأما وفق احلساب الشميس امليالدي فتنقص عن ذلك سنة ونصف فالتي  (1)

ون سنة ونصف تكون قد بلغت سن اخلمسني، وغري تبلغ وفق التقويم امليالدي  ثامن واربع

 ريشال تنتسب اىل قبيلة قريش، وأما القرشية فهي املرأة التي تنتسب اىل ق املرأة التي القرشية هي

ج، وقامت عىل احل النرض بن كنانة، سكنت يف مكة، رض، من ولدقريش قبيلة عربية من مُ و

 .وأهل البيت  | اهلل ومنها رسول

 خالفا ملن يقول بعدم إمكان اجتامع احليض واحلمل.و اىل بعض الروايات استنادا (4)

 املرأة ذات العادة هي املرأة التي تيض، والعادة عىل أقسام متعددة سيأيت بياهنا. (0)



 

 

لزمان خاصة اتفقا يف ا وان ،فالعادة وقتية وعددية - آخره سبعة أيام مثالأو  املتواليني

عادة فال - ِن مخسةويف أول الثا ن رأت يف أول الشهر األول سبعةأب - دون العدد

ن رأت اخلمسة يف أول الشهر األول أب - وان اتفقا يف العدد فقط ،وقتية خاصة

 فالعادة عددية فقط. مثال –وكذلك يف آخر الشهر الثاِن 

تتحيض بمجرد رؤية  - سواء أكانت عددية ام ال - ذات العادة الوقتية :405 م

ل يصدق عليه تعجي ما دامازيد أو  يومنيأو  بعدها بيومأو  قبلهاأو  الدم يف العادة

اصفر رقيقا فترتك العبادة وتعمل عمل  وان كان ،تاخريمهاأو  الوقت والعادة

انكشف انه ليس بحيض النقطاعه قبل الثالثة إذا  ولكن ،احلائض يف مجيع االحكام

 الصالة. مثال وجب عليها قضاء

دية فقط ام مل تكن عد غري ذات العادة الوقتية سواء أكانت ذات عادة :423 م

 جامعا للصفات مثل احلرارة واحلمرة ،اذا رأت الدم وكان(1)ذات عادة اصال كاملبتدئه

 ع احراز استمرار الدم اىلمإال  ال تتحيض بمجرد الرؤية السواد واخلروج بحرقةأو 

كشف انه انإذا  ولكن ،ةدثالثة أيام فتتحيض حينئذ ومع عدم االحراز تتاط للعبا

ان فاقدا وان ك ،قبل الثالثة مثال وجب عليها قضاء الصالة نقطاعهليس بحيض ال

 فال حيكم بكونه حيضا. للصفات

ن خر عنها فان كاأتأو  تقدم الدم عىل العادة الوقتية بمقدار كثريإذا  :421 م

عليه   جتريواال ،الدم جامعا للصفات تيضت به ايضا برشط ان يستمر ثالثة أيام

 احكام االستحاضة.

 العادة املتعارفة ترجع اىل فغري ذات ،االقوى ثبوت العادة بالتمييز :424 م

 التمييز ثم اىل الصفات.

                                                 

 املبتدئة هي التي ترى الدم ألول مرة. (1)



 

 

 

 كل ما تراه املرأة من الدم أيام العادة فهو حيض وان مل يكن الدم :420 م

هو ف - فاتوكان فاقدا للص - بصفات احليض وكل ماتراه يف غري أيام العادة

ازيد فان كان أو  واذا رأت الدم ثالثة أيام وانقطع ثم رأت ثالثة اخرى (1)استحاضة

الكل حيضا واحدا والنقاء  اليزيد عىل عرشة أيام كان (4)جمموع النقاء والدمني

 املتخلل بحكم الدمني.

أو  مع تقدم احدمها عليها بيومأو  كان كل من الدمني يف أيام العادةإذا  هذا

 احليض واالخر يف كان احدمها بصفاتأو  كان كل منهام بصفات احليضأو  نييوم

 أيام العادة.

للصفات ومل يكن الفاقد يف أيام العادة.  كالمها فاقداأو  كان احدمهاإذا  واما 

 كان الفاقد استحاضة.

 جتاوز املجموع عن العرشة ولكن مل يفصل بينهام اقل الطهر فان كان وان 

ذا إأما  مطلقا دة دون االخر كان ما يف العادة حيضا واالخر استحاضةاحدمها يف العا

فان كان احدمها واجدا  - ولو لعدم كوهنا ذات عادة - مل يصادف شئ منهام العادة

والفاقد استحاضة وان تساويا فان كان  للصفات دون االخر جعلت الواجد حيضا

ل من ألوىل ان تتاط يف كوا األقوى،تيضت باألول عىل  كل منهام واجدا للصفات

                                                 

ا، يمكن أن يكون حيض غري وقت احليض والنفا ، وال ما تراه املرأة من الدم يف :( االستحاضة1)

اجلروح. وهو أو  القروح عن أقله، وليس هو من دماء الناقصأو  عن أكثر مدة احليض، كالزائد

ان زائدا ك إن وهذا الدم بفتور عىل عكس صفات احليض. الغالب أصفر بارد رقيق خيرج يف

اضة استحأو  ،قليلة وأن قل سمي استحاضة ،كربى أو استحاضة استحاضة كثرية، سمي

 استحاضة متوسطة. كان ال كثريا وال قليال سمي غرى، وإنص

 أي فرتة الدم االوىل ثم فرتة االنقطاع ثم فرتة الدم الثانية. (4)



 

 

عملت بوظائف املستحاضة يف  - يكن شئ منهام واجدا للصفات وان مل - الدمني

 كليهام.

كان إذا  حيضا مستقال كان كل منهام (1)ختلل بني الدمني اقل الطهرإذا  :422 م

احدمها يف العادة واالخر واجدا  كانأو  واجدا للصفاتأو  كل منهام يف العادة

 أيام العادة فهو استحاضة. ما الدم الفاقد هلا يف غريللصفات. وا

 انقطع دم احليض لدون العرشة فان احتملت بقاءة يف الرحمإذا  :429 م

أيت وان سي استربأت بادخال القطنة فان خرجت ملوثة بقيت عىل التحيض كام

حتى مع  - هنا - عليها خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر وال استظهار

ئذ تطمئن بعوده فعليها حينأو  تعلم مع اعتياد ختلل النقاء عىل وجهإال  ظن العود

 ها بحائطادخال القطنة ان تكون ملصقة بطن واألوىل هلا يف كيفية ،ترتيب آثار احليض

و أ واذا تركت االسترباء لعذر من نسيان ،رجليها ثم تدخلها نحوه رافعة احدىأو 

 ففي - ال لعذر - اغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها وان تركتهو نحوه

وان مل تتمكن ، ايضا الصحةصادف براءة الرحم وجهان: اقوامها إذا  صحة غسلها

 .من االسترباء تبقى عىل التحيض حتى تعلم النقاء

هلا  تقرمل تسأو  مبتدئة استربأت فخرجت القطنة ملوثة فان كانتإذا  :426 م

بلها وان حيصل النقاء قأو  ،متام العرشة بقيت عىل التحيض اىل ،ادهتا عرشةعأو  عادة

فان كان ذلك االسترباء يف أيام العادة فال إشكال  - العرشة دون –كانت ذات عادة 

 وان كان بعد انقضاء العادة بقيت عىل التحيض استظهارا اىل ،عىل التحيض يف بقائها

 لعرشة.ا انه ينقطع عىل العرشة اويستمر اىل ما بعديظهر هلا حال الدم و العرشة اىل ان

                                                 

 دم احليض، وهو عرشة أيام. أقل عدد أليام الطهر من أقل الطهر: (1)



 

 

 

عمل  اغتسلت وعملت - قبل متام العرشة - فان اتضح هلا االستمرار

ك املستحاضة وترو اجلمع بني اعاملاستحبابًا  واال فاالحوط هلا ،املستحاضة

 احلائض.

 ذات العادة وغريها واذا انقطع عىل العرشة يفإذا  قد عرفت حكم الدم :425 م

جتعل ما يف العادة حيضا وان  (1)وعددية فان كانت ذات عادة وقتية ،جتاوز العرشة

مل ذا إ الزائد عليها استحاضة وان كان واجدا هلا هذا فيام كان فاقدا للصفات وجتعل

ذا إ امكن ذلك كامإذا  واجد الصفات حيضا ال منضام وال مستقال. واما يمكن جعل

الدم  ثم رأت انقطع الدم ثم عاد بصفات احليض ثم - مثال - كانت عادهتا ثالثة

العادة  للصفات مع ما يف االصفر فتجاوز العرشة فالظاهر يف مثله جعل الدم الواجد

الدم االصفر بعد أيام عادهتا وجتاوز  رأتإذا  والنقاء املتخلل بينهام حيضا وكذلك

لعادة أيام االواجد للصفات وكان الفصل بينه وبني  العرشة وبعد ذلك رأت الدم

 فاهنا جتعل الدم الثاِن حيضا مستقال. اكثرأو  عرشة أيام

التي  وهي ،واملضطربة ،وهي املرأة التي ترى الدم ألول مرة ،املبتدئة :420 م

جتاوز العرشة رجعت اىل التمييز  رأت الدم وقدإذا  ،رأت الدم ومل تستقر هلا عادة

كان بعضه و أ حليض وبعضه فاقدا هلابصفات ا كان بعضهإذا  بمعنى ان الدم املستمر

ود بالدم االسأو  وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات اسود وبعضه امحر

ييز فان مت وان مل تكن ذات ،عدم نقصه عن ثالثة أيام وعدم زيادته عىل العرشة برشط

استحاضة وان كل  كان ،كان الواجد اقل من ثالثةأو  ،كان الكل فاقدا للصفات

ر من اكثأو  كان املتميز اقل من ثالثةأو  واحد جدا للصفات. وكان عىل لونالكل وا

بتدئة ملان اختلفن يف العدد فاأما و ،ترجع اىل عادة أقارهبا عددا عرشة أيام فاملبتدئة

                                                 

 تتابعو، ضأيام احلي تتكرر يف نفس الوقت وبنفس عدد العادة الوقتية العددية: العادة التي (1)

 يف الوقت.أو  يف العدد اعنه بحيضة ختتلف ابينه أن ُيفصلاحليضات بدون 



 

 

وتعمل بعد يام، سبعة أأو  ستةأو  واملضطربة خمريتان يف كل شهر بني التحيض ثالثة

 .ذلك بوظائف املستحاضة

ثم رأت الدم بصفات  ونسيت عادهتا (1)كانت ذات عادة عددية فقطإذا  :425 م

العرشة  واذا جتاوز ،مجيعه حيضا اكثر ومل يتجاوز العرشة كانأو  احليض ثالثة أيام

 حيضا والباقي استحاضة. تتمل العادة فيه الذيجعلت املقدار 

السبعة ما زاد عىل  تجعلف –فيام زاد عىل السبعة  - وان احتملت العادة 

 استحاضة.

الدم بصفات  ثم رأت (0)ونسيتها (4)كانت ذات عادة وقتية فقطإذا  :493 م 

وز الدم اجتواذا ، كثر ومل يتجاوز العرشة كان مجيعه حيضاً أأو  احليض ثالثة أيام

 وجوباً  االحوطو ،(6)ترجع اىل الروايات(9)ومع عدمه ،(2)العرشة ترجع اىل التمييز

                                                 

وقاهتا. كأن يف أ غري منتظمة هاعدد أيام احليض لكن العادة التي تتكرر بنفس : هيالعادة العددية (1)

أخرى  ومرة أول الشهر، ومرة يف آخر الشهر، لكن مرة تأيت يف ومرة مخسة أيام، تستمر يف كل

 مضطربة الوقت. فهذه عادة مستقيمة العدد  وسط الشهر.يف

عدد  لفة يفخمت هالكنو، حمددة من الشهر منتظمة يف أوقات العادة التي تتكرر : هيالعادة الوقتية (4)

آخر  يف شهرو شهر مثال يف تستمر مخسة أيام نهاتأيت دائام يف أول الشهر، لك أيام احليض. كأن

 مضطربة العدد. . فهذه عادة مستقيمة الوقتوهكذا أيام تةثالثة أيام ويف شهر آخر س

 .أي نسيت التاريخ الذي تبدأ به عادهتا كل شهر (0)

سواء علمت أن وقت عادهتا كان من ضمن الفرتة التي ال تزال ترى فيها الدم أم مل تعلم، فعليها  (2)

 .صاف اخلاصةان تفحص هذا الدم لتعرف ان كان دم حيض أو دم استحاضة من خالل االو

 .ومع عدم إمكانية التمييز ومعرفة الدم ان كان حيضا أو استحاضة (9)

الروايات الواردة يف مثل هذه املسألة متعددة فمنها ما يدل عىل اعتامدها ثالثة ايام حيض ومنها  (6)

 ستة أيام ومنها سبعة أيام ، ولكن سامحة السيد اعتمد عىل الرواية التي تدل عىل اعتامد سبعة

 .أيام والباقي استحاضة واعتربها عىل االحوط لزوما



 

 

 

 .استحاضة يلباقاختيار السبعة وجعل ا

 صور:  فنسيتها ففيها (1)كانت ذات عادة عددية ووقتيةإذا  :491 م 

سألة احلكم يف امل : ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد واحلكم فيها هواألوىل

ادفة العرشة ومل تعلم املرأة بمص كان بصفة احليض وجتاوزإذا  السابقة غري ان الدم

والزائد  (4)جهة العدد فتتحيض بمقدارها ادهتا منرجعت اىل ع - الدم أيام عادهتا

 عليه استحاضة.

راه من كان ما ت : ان تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورةالثانية

ه بصفة فان كان الزائد علي حيضا –بدوهنا أو  بصفة احليض - الدم يف وقتها املعتاد

تمل زها تيضت فيام توان جتاو فجميعه حيض - ومل يتجاوز العرشة - احليض

 حيضاعة السب فتعتمد احتملت العادةإذا و استحاضة العادة فيه من الوقت والباقي

 .ما زاد عىل السبعة استحاضةو

الصورة وان كان  : ان تكون ناسية للوقت والعدد معا واحلكم يف هذهالثالثة

 انا نذكر فروعا للتوضيح.إال  يظهر مما سبق

 عرشة تزيد عىل ال تقل عن ثالثة وال - ة احليض أيامارأت الدم بصفإذا  :األول

 اومل تعلم بمصادفته أيام عادهت - زيد من عرشة أيامأكان إذا  واما ،كان مجيعه حيضاً  -

يضت زاد عىل سبعة أيام تإذا  املحتمل لكنو ،تيضت بمقدار ما تتمل انه عادهتا -

زائد عن ا أن تتاط يف ال، واالحوط استحبابوجعلت الباقي استحاضةيف السبعة 

 .السبعة

عرشة  تزيد عىل رأت الدم بصفة احليض أياما ال تقل عن ثالثة والإذا  :الثاين

فة عادهتا جعلت ما بص وأياما بصفة االستحاضة ومل تعلم بمصادفة ما رأته أيام

                                                 

 .425مر بيان معنى العادة الوقتية العددية يف هامش املسألة  (1)

 .وال تلتزم بااليام السبعة التي مر بيان حكمها يف املسألة السابقة إال إذا كانت عادهتا سبعة (4)



 

 

 لذياواألوىل ان تتاط يف الدم  احليض حيضا وما بصفة االستحاضة استحاضة

 عىل عرشة أيام. مل يزد املجموعإذا  يض.ليس بصفة احل

ام بمصادفته أي مل يتجاوز وعلمتأو  رأت الدم وجتاوز عرشة أيامإذا  :الثالث

 واما –قل اأو  عادهتا تيضت بمقدار ما حيتمل انه عادهتا ان كان املحتمل سبعة أيام

واء س ان كان املحتمل زائدا عىل سبعة أيام تيضت السبعة وجعلت الباقي استحاضة

 بعضه بصفة احليض ام مل يكن.أو  مجيعه أكان الدم

الشهر األول ثالثة  رأت يفإذا  كام (1)كانت املرأة ذات عادة مركبةإذا  :944 م

عني عليها ترتيب يتاربعة فاالظهر انه  ويف الثاِن اربعة ويف الثالث ثالثة ويف الرابع

 وكذا ،بعةار ة ويف شهر الزوجذات العادة بان جتعل حيضها يف شهر الفرد ثالث احكام

متواليني ثالثة ويف شهرين متواليني اربعة ثم شهرين متواليني  رأت يف شهرينإذا 

 شهرينيف و شهرين متواليني اربعة فاهنا جتعل حيضها يف شهرين ثالثة ثالثة ثم

 .اربعة

العبادات كالصالة  من احلائض ما يشرتط فيه الطهارة ال يصح من :490 م

 .(4)ما حيرم عىل اجلنب مما تقدم والصيام والطواف واالعتكاف وحيرم عليها مجيع

بل  ،قيل انه من الكبائر بل ،حيرم وطؤها يف القبل عليها وعىل الفاعل :492 م

 .االحوط وجوبا ترك ادخال بعض احلشفة ايضا

 كام ،ع الكراهة الشديدةوطؤها يف الدبر فاالظهر جوازه مع رضاها بذلك مأما  

مع عدم رضاها  وجيوز أيضامع رضاها به،  (0)الريب يف جواز الوطء يف الدبر مطلقا
                                                 

 .وعادة وقتية املكونة من عادة عددية :العادة املركبة (1)

 مما ال جيوز القيام به قبل غسل اجلنابة. 159يف املسألة  (4)

 يف غريها.أو  سواء يف فرتة العادة (0)



 

 

 

 .الرتك استحبابا حينئذ االحوطلكن و

 الّسة بني وان كره بام تت املئزر مما ،  باالستمتاع هبا بغري ذلكأوال ب 

جيب غسل فرجها قبل و (4)واذا نقيت من الدم جاز وطؤها وان مل تغتسل ،(1)والركبة

 .الوطء

الكفارة عن الوطء يف  - دون الزوجة - االظهر انه جيب عىل الزوج :499 م

 آخره بربع دينار. أول احليض بدينار ويف وسطه بنصف دينار ويف

ايضا دفع الدينار  - واالحوط (0)محصة من الذهب املسكوك (10)والدينار هو  

وان كان االظهر جواز اعطاء قيمة  ،وقت الدفعالقيمة  نفسه مع االمكان واال دفع

و أ كان االحوط اعطائها لسبعة الدينار مطلقا وال بأ  باعطائها ملسكني واحد وان

و أ واملجنون واجلاهل باملوضوع وال شئ عىل الساهي والنايس والصبي ،عرشة

 احلكم.

 - ولو دبرا - مدخوال هبا كانتإذا  ال يصح طالق احلائض وظهارها :496 م

واذا  - حينئذ - تكون حامال فال بأ  به انإال  يف حكمهأو  وكان زوجها حارضا

 طاهرة صح وان عكس فسد. طلقها عىل اهنا حائض فبانت

بالطهارة من احلدث  جيب الغسل من حدث احليض لكل مرشوط :495 م

ا  اجلنابة يف الكيفية من االرمت ويستحب للكون عىل الطهارة وهو كغسل ،االكرب

الوضوء كغسل اجلنابة والفرق بينهام ان الوضوء  لرتتيب. والظاهر انه جيزئ عنوا

                                                 

 يف مورد العادة. (1)

 أي جيوز ذلك بمجرد النقاء وقبل الغسل رشط غسل الفرج. (4)

 غرام. 0،63املسكوك: أي املرضوب ويقصد به العملة الذهبية ووزنه يساوي  (0)



 

 

 .ومرشوع مع غسل احليض (1)غري مرشوع مع غسل اجلنابة

بل واملنذور يف وقت  (4)جيب عليها قضاء ما فاهتا من الصوم يف رمضان :904 م

 ت معني. وقاليومية وصالة االيات واملنذورة يف معني، وال جيب عليها قضاء الصالة

احليض فاذا كانت  الظاهر اهنا تصح طهارهتا من احلدث االكرب غري :495 م

االغسال املندوبة حينئذ وكذلك  صح وتصح منها (0)جنبا واغتسلت عن اجلنابة

 الوضوء.

واجبة واجللو   الوضوء يف وقت كل صالةو (2)يستحب هلا التحيش :634 م

 .(9)حات االربعهلا اختيار التسبي  تعاىل واألوىليف مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة هلل

املصحف وملس هامشه وما  غريها ومحلأو  يكره هلا اخلضاب باحلناء :461 م

 بني سطوره وتعليقه.

 ،بال لذع وحرقة دم االستحاضة يف الغالب اصفر بارد رقيق خيرج :464 م

وال لقليله وال للطهر املتخلل  وال حد لكثريه ،(6)وربام كان بصفاته ،عكس دم احليض

وهو ناقض للطهارة  (5) أبعد الي، أي ويتحقق قبل البلوغ وبعده ،بني افراده
                                                 

 به. االتيانأو  نابة ال يبقى مورد للوضوء، أما يف غريه فيمكن االستغناء عنهمع غسل اجل (1)

 أيام عادهتا، فتفطر لعدم جواز الصوم وتقضيه وأما الصالة فليس عليها قضاء. (4)

 حتى قبل أن تطهر من احليض. (0)

فوط ل، أو تستعمل االدم قطعة قامش يف فرجها لتحبسأو  أن تدخل املرأة قطنا :( التحيش2)

 .الصحية اخلاصة للنساء يف فرتة العادة

 اهلل، واهلل أكرب.إال  التسبيحات االربع هي: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال اله (9)

 أي بصفات دم احليض. (6)

 هو مخسون سنةو ( سن اليأ : العمر الذي فيه تصبح املرأة يائسة، أي ال تيض بسبب كرب سنها5)



 

 

 

ه ويف غري ،بالعارضأو  املعتاد باالصل بخروجه ولو بمعونة القطنة من املحل

  .إشكال

طنة قبقاؤه يف باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بال ويكفي يف بقاء حدثيته،

 كفاية ذلك يف انتقاض الطهارة به كام تقدم يف احليض. ونحوها والظاهر عدم

 وكثرية. االستحاضة عىل ثالثة اقسام: قليلة ومتوسطة :460 م

 : ما يكون الدم فيها قليال بحيث ال يغمس القطنة.األوىل

 ل.يسي ن يغمس القطنة والأ: ما يكون فيها اكثر من ذلك بالثانية

 ن يغمسها ويسيل منها.أ: ما يكون فيها اكثر من ذلك بالثالثة

القطنة يف املوضع املتعارف  بادخال –حال الصالة  - االختبارجيب  :462 م

، ال لواقع عىل ما هو عليهااىل تنجز  (1)رشادياإ وجوبا والصرب عليها باملقدار املتعارف

وعملت فان طابق  - سهواأو  عمدا - هفاذا تركت لصحة العبادة، (0)وال رشطيا (4)نفسيا

 .(2)واال بطل عملها الوظيفة الالزمة هلا صح

 عىل االحوط تطهريهاأو  القليلة تبديل القطنة االستحاضة حكم :469 م
                                                 

 تسب اىلملن تن قمرية ستون سنةو لعامة النساء، ة ميالدية ونصفقمرية، أي ثامن واربعون سن

 وأهل بيته الطاهرين. |، وهي القبيلة التي ينتمي اليها النبي حممد قريش قبيلة

، وليس واجبا يعني أن االختبار مطلوب كي تعرف حالة االستحاضة عندها من أي مرتبة (1)

 .رشعيا يؤدي اىل العقاب يف حال خمالفته

حلال كام هو اغريه  ما كانت مصلحته يف نفسه دون ، وهوالواجب األصيل : أيلواجب النفيس( ا4)

 واالختبار هنا ليس نفسيا، بل ارشادي كام مر. أكثر الواجبات،يف 

 الواجب الرشطي: ما يكون رشطا يف صحة العبادة كالطهارة بالنسبة للصالة.  (0)

 فية معينة ومل يكن عملها مطابقا للواقع فتبطل.تركت االختبار وعملت عىل وفق كيإذا  أي (2)



 

 

 ،يةنافلة دون األجزاء املنسأو  ووجوب الوضوء لكل صالة فريضة كانت ،استحبابا

 غريه.أو  ضوءالو وصالة االحتياط فال حيتاج فيها اىل جتديد

د وجتدي مضافا اىل وجوب الوضوء - املتوسطة االستحاضة حكم :466 م

الصبح قبل  قبل صالة (1)وجوب غسل - تطهريها لكل صالةأو  القطنة واخلرقة

 بعده.أو  الوضوء

الغسل و مضافا اىل وجوب جتديد القطنة - الكثرية االستحاضة حكم :465 م

 ،بينهام واالخر للعشاءين كذلك ين جتمعغسالن آخران احدمها للظهر - للصبح

بغسل واحد ويكفي للنوافل اغسال  وال جيوز هلا اجلمع بني اكثر من صالتني

 لكل نافلة ايضا.و بل ،الوضوء (4)الفرائض وجيب لكل صالة منها

لغسل ا وجب –بعد صالة الصبح  - املتوسطة االستحاضة حدثتإذا  :460 م

بني  - حدثت وجب الغسل للعشاءين واذا - بعدمها - للظهرين واذا حدثت

قبل صالة  - حدثت وجب الغسل للمتاخرة منها واذا - العشاءينأو  الظهرين

الغسل للظهرين وعليها اعادة صالة  سهوا وجبأو  ومل تغتسل هلا عمدا - الصبح

 وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. - الصالة أثناء -حدثت إذا  الصبح وكذا

 غسل وجب -بعد صالة الصبح  - الكربى االستحاضة ثتحدإذا  :465 م

غسل واحد  وجب -بعد الظهرين  - للظهرين وآخر للعشاءين واذا حدثت

 .الغسل للمتاخرة منهام وجب -العشاءين أو  بني الظهرين - للعشاءين واذا حدثت

وجبت تلك  قبل االعامل (0)رءانقطع دم االستحاضة انقطاع بُ إذا  :534 م

                                                 

 أي االغتسال من االستحاضة. (1)

 والوضوء لكل فرض ولكل نافلة. ،أي جيب غسل واحد للفريضتني كالظهر والعَّص (4)

 برء: أي شفاء. (0)



 

 

 

 - الفراغ من الصالة قبل –وال إشكال وان كان بعد الرشوع يف االعامل (1)االعامل

اثنائها وان كان بعد الصالة  وكذا الصالة ان كان االنقطاع يف ،استانفت االعامل

كان االنقطاع انقطاع فرتة تسع الطهارة إذا  وهكذا احلكم ،اعادت االعامل والصالة

شك و أ رتة تسع الطهارة وبعض الصالةكانت الفإذا  ايضا والصالة بل االظهر ذلك

أو  ربءل ان االنقطاعأو  شك يف اهنا تسع الطهارة ومتام الصالةإذا  فضال عام يف ذلك

 فرتة تسع الطهارة وبعض الصالة.

 والصالة وجب تاخري علمت املستحاضة ان هلا فرتة تسع الطهارةإذا  :451 م

ع الوضوء والغسل واذا كانت ولو م الصالة اليها واذا صلت قبلها بطلت صالهتا

عصت وعليها  - نسياناأو  عمدا - الصالة عنها الفرتة يف أول الوقت فاخرت

 وظيفتها. الصالة بعد فعل

ة الالزمة هلا مل جتب املبادر انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفةإذا  :454 م 

 .خري الصالةأالطاهرة يف جواز ت اىل فعل الصالة بل حكمها حينئذ حكم

جتمع  ومل (4)الكثرية لصالة الظهريناالستحاضة اغتسلت ذات إذا  :504 م

احلكم يف  وجب عليها جتديد الغسل للعَّص وكذا - لعذرأو  عمدا - بينهام

 العشاءين.

أو  طةكالقليلة اىل املتوس انتقلت االستحاضة من االدنى اىل االعىلإذا  :452 م

كال يف قبل الرشوع يف االعامل فال إش كان اىل الكثرية وكاملتوسطة اىل الكثرية فان

كال الصالة التي فعلتها قبل االنتقال فال إشأما  االتية اهنا تعمل عمل االعىل للصالة

 عامل فعليها االستئناف وعملوان كان بعد الرشوع يف األ ،اعادهتا يف عدم لزوم

تعمل الصالة ف اءكان االنتقال يف أثنإذا  االعامل التي هي وظيفة االعىل كلها وكذا

                                                 

 االعامل التي جيب االتيان هبا هي التي مر ذكرها يف املسائل اخلمسة السابقة. (1)

 الظهر والعَّص. تامها صالالظهرين:  (4)



 

 

من  كان االنتقالإذا  حتى بل جيب االستئناف ،نف الصالةأاعامل االعىل وتست

اذا اغتسلت حمتاجة اىل الغسل واتت به ف كانت املتوسطةإذا  املتوسطة اىل الكثرية فيام

ناء الصبح كان يف أثإذا  حصل االنتقال اعادت الغسل حتى ذات املتوسطة للصبح ثم

لغسل ا نف الصبح واذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدلأتالغسل وتس فتعيد

عىل عملها ثم  االحوط االستمرارو - ايضا - وصلت واذا ضاق الوقت عن ذلك

 القضاء.

ستمرت عىل عملها ا انتقلت االستحاضة من االعىل اىل االدنىإذا  :459 م

اقي فاذا انتقلت باالدنى بالنسبة اىل ال لالعىل بالنسبة اىل الصالة األوىل وتعمل عمل

بة اىل اغتسلت للظهر واقتَّصت عىل الوضوء بالنس القليلةأو  الكثرية اىل املتوسطة

 العَّص والعشاءين.

كن الوضوء والغسل ل قد عرفت انه جيب عليها املبادرة اىل الصالة بعد :456 م

 ل الصالةبوما جتري العادة بفعله ق جيوز هلا االتيان باالذان واالقامة واالدعية املاثورة

من جهة لزوم العّس واملشقة بدونه مثل  يتوقف فعل الصالة عىل فعله ولوأو 

املسجد ونحو ذلك وكذلك جيوز هلا االتيان باملستحبات  الذهاب اىل املصىل وهتيئة

 يف الصالة.

 ،قةبقطنة وشده بخر جيب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج :554 م

 وجوبا بل االحوط ،لصالةا عادتأ -وخرج الدم  - تفاذا قَّصَّ  ،(1)ونحو ذلك

 اعادة الغسل.

 فعل االغسال النهارية يف توقف صحة الصوم من املستحاضة عىلي :450 م

                                                 

 .بأن تستعمل الفوط الصحية املتوفرة يف زماننا (1)



 

 

 

 .(1)لتوقف جواز وطئها عىل الغسوي ،عىل غسل الليلة املاضية ال يتوقفو ،الكثرية

ا مس وال جيوز هل ،مطلقاً  فيجوزانوقراءة العزائم  دخول املساجدأما و 

يضا ا عدم اجلواز بعدمهاوجوبًا  ونحوه قبل الغسل والوضوء بل االحوط املصحف

 .(4)وال سيام مع الفصل املعتد به

بعدها عىل نحو يعلم أو  دم النفا  هو دم تقذفه الرحم بالوالدة معها :455 م

 وال حد لقليله. ،استناد خروج الدم اليها

 انفصل خروج الدم عنإذا  وفيام ،أيام من حني الوالدة كثريه عرشة وحد 

واذا  ،واذا رأته بعد العرشة مل يكن نفاسا، العرشة من حني الوالدة فتحتسبالوالدة 

حساب االكثر من حني متام الوالدة ال  أومبد ،نفا  اصال هلا دما مل يُك  (0)مل تر فيها

 وال يعترب ،(2)من حني الرشوعالرشوع فيها وان كان جريان االحكام عليه  من حني

 نهامعند كل م وقد رأت الدم - منيأولدت توإذا  فصل اقل الطهر بني النفاسني كام

النفاسني  يعترب الفصل بني بل ال ،بل النقاء املتخلل بينهام طهر ولو كانت حلظة -

ثم ولدت آخر عىل رأ  العرشة ورأت  ولدت ورأت الدم اىل عرشة.إذا  اصال كام

الدة واذا مل تر الدم حني الو ،نفاسان متواليان - مجيعا - فالدمان ىل عرشة اخرىالدم ا

م انقطع ث قبل العرشة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها واذا رأته حني الوالدة ورأته

                                                 

أي أنه ال جيوز لزوجها معارشهتا جنسيا اثناء االستحاضة قبل ان تغتسل، بخالف مسألة  (1)

 .احليض فإنه جيوز له مواقعتها بعد أن تطهر وقبل ان تغتسل، بعد أن تغسل فرجها فقط

 ت عىل الغسل.أي إن كان قد مىض وق (4)

 يف الوالدة. (0)

 الرشوع يف الوالدة. (2)



 

 

ن كان نفا  واحد وا ثم رأته قبل العرشة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهام كلها

 .(1)الطاهرة والنفساء اء اجلمع بني عمليف النقاستحبابًا  االحوط

دة كان منفصال عن الوال الدم اخلارج قبل ظهور الولد ليس بنفا  فان :403 م

 وعلم انه حيض وكان برشائطه جرى بعرشة أيام نقاء فال إشكال وان كان متصال هبا

 كان متصال بالوالدةأو  عنها باقل من عرشة أيام نقاء عليه حكمه وان كان منفصال

كان و أ فاالظهر انه ان كان برشائط احليض وكان يف أيام العادة ومل يعلم انه حيض

 لصفات احليض فهو حيض واال فهو استحاضة. واجدا

 النفساء ثالثة اقسام:  :401 م

 العرشة فجميع الدم يف هذه الصورة نفا   التي ال يتجاوز دمها: االول

وتكون ذات عادة عددية يف احليض ففي هذه  العرشةالتي يتجاوز دمها  :الثاين

 بمقدار عادهتا والباقي استحاضة  الصورة كان نفاسها

تكون ذات عادة يف احليض ففي هذه  التي يتجاوز دمها العرشة وال :الثالث

 .أيامعرشة نفاسها أيام جتعلالصورة 

يف اليوم  انقطع ثم عاد رأت الدم يف اليوم األول من الوالدة ثمإذا  :404 م

 قبله ففيه صورتان:أو  العارش من الوالدة

في ف : ان ال يتجاوز الدم الثاِن اليوم العارش من أول رؤية الدماألوىل الصورة

م النقاء املتخلل حك هذه الصورة كان الدم األول والثاِن كالمها نفاسا وجيري عىل

 ساء.رة وتروك النفبني اعامل الطاه فيه اجلمع استحبابا النفا ، وان كان االحوط

هذا عىل و : ان يتجاوز الدم الثاِن اليوم العارش من أول رؤية الدمالثانيةالصورة 

                                                 

 بأن ترتك العبادات كام تفعل النفساء، وتقضيها فيام بعد كام تفعل الطاهرة. (1)



 

 

 

 اقسام: 

 ان تكون املرأة ذات عادة عددية يف حيضها وقد رأت الدم الثاِن :القسم االول

 العادة والنقاء وما رأته يف أيام - يف زمان عادهتا ففي هذه الصورة كان الدم األول

سبعة  كانت عادهتا يف احليضإذا  نفاسا وما زاد عىل العادة استحاضة. مثال - تخللامل

يومني فانقطع ثم رأته يف اليوم الساد  واستمر اىل ان  أيام فرأت الدم حني والدهتا

 العارش من حني الوالدة كان زمان نفاسها اليومني األولني واليوم جتاوز اليوم

 ستحاضة.ا لل بينهام وما زاد عىل اليوم السابع فهوالساد  والسابع والنقاء املتخ

ان تكون املرأة ذات عادة ولكنها مل تر الدم الثاِن حتى انقضت  :القسم الثاين

نفاسها هو الدم  عادهتا فرأت الدم وجتاوز اليوم العارش ففي هذه الصورة كان مدة

 خلل.النقاء املت احكام الطاهرة يف األول وكان الدم الثاِن استحاضة. وجيري عليها

 ان ال تكون املرأة ذات عادة يف حيضها وقد رأت الدم الثاِن قبل :القسم الثالث

ة أيام نفاسها عرشجتعل ويتجاوز اليوم العارش ففي هذه الصورة  ،ميض عادة أقارهبا

 .كانت عادهتن اقل من العرشةإذا  وكذلك

 لذياد رأت الدم الثاِن ان ال تكون املرأة ذات عادة يف حيضها وق :القسم الرابع

 نفاسها هو الدم جتاوز اليوم العارش بعد ميض عادة أقارهبا ففي هذه الصورة كان

 اليوم العارش. األول وتتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاِن اىل

إذا  الوهكذا.. مث ثم ان ما ذكرناه يف الدم الثاِن جيري يف الدم الثالث والرابع

يتجاوز اليوم العارش كان مجيع هذه  ل والرابع والساد  وملرأت الدم يف اليوم األو

واذا جتاوز الدم اليوم العارش يف هذه الصورة  الدماء والنقاء املتخلل بينها نفاسا

تسعة أيام كان نفاسها اىل اليوم التاسع وما زاد استحاضة  وكانت عادهتا يف احليض

 ربعة األوىل وفيام بعدها كانتعادهتا مخسة أيام كان نفاسها األيام اال واذا كانت

 طاهرة ومستحاضة.



 

 

 ،الدم أيام العادة عند جتاوز (1)النفساء بحكم احلائض يف االستظهار :004 م

وحيرم  ،الصوم وال تقيض الصالة وتقيض ،ويف لزوم االختبار عند ظهور انقطاع الدم

 وطؤها وال يصح طالقها. 

حرمات واملستحبات احكام احلائض من الواجبات وامل واملشهور ان

 ، واملحرمات هي:تثبت للنفساء ايضا واملكروهات

 قراءة بعض سور العزائم.

 .(4)الدخول اىل املساجد بغري قصد العبور

 املكث يف املساجد.

 وضع شء فيها.

 ولو كان بقصد العبور. |دخول املسجد احلرام ومسجد النبي 

فهو  - نفاسها بعد متام - ما تراه النفساء من الدم اىل عرشة أيام :402 م

ادة وسواء أكان الدم يف أيام الع مل يكنأو  استحاضة سواء أكان الدم بصفات احليض

انقطع وعاد بعد العرشة فام كان أو  بعد العرشة ام مل يكن وان استمر الدم هبا اىل ما

واجدا لصفات احليض فهو حيض برشط ان ال يقل عن ثالثة أو  منه يف أيام العادة

تمر هبا اس ما مل يكن واجدا للصفات ومل يكن يف أيام العادة فهو استحاضة واذاو أيام

كان الدم أو  أيام عادهتا انقطع وعاد بعد عرشة أيام من نفاسها وصادفأو  الدم

 - ان كانت ذات عادة عددية - فاملرأة واجدا لصفات احليض ومل ينقطع عىل العرشة

ضة وان مل تكن ذات عادة عددية رجعت استحا جعلت مقدار عادهتا حيضا والباقي

                                                 

كن الدم حيضا، ل األيام التي ترى املرأة فيها دما بعد العادة فربام كان هذا هي يام االستظهار:أ (1)

و الكثري للحيض، وه ل بل البد من عدم تعديه احلدال حيكم بكونه دم حيض بمجرد االحتام

 دم استحاضة. دَّ عرشة أيام، وإن زاد عىل العرشة أيام عُ 

 العبور يعني الدخول من باب واخلروج من باب آخر وهو جائز، عدا ما سيأيت. (4)



 

 

 

 رجعت اىل العدد عىل ما تقدم يف احليض. اىل التمييز ومع عدمه

 وفيه فصول

يلقى عىل ظهره وجيعل وجهه  اىل القبلة بان (1)جيب توجيه املحترض :094 م

  نفسه ان امكنه ذلك.عىل املحترَض  ذلكجيب و .وباطن رجليه اليها

ىل مصاله ا ويستحب نقله ،الويل عىل االحوط ويعترب يف توجيه غري الويل اذن 

سائر و ^ واالئمة |وتلقينه الشهادتني واالقرار بالنبي  (4)ان اشتد عليه النزع

وان  ،حائضأو  ويكره ان حيرضه جنب (0)وتلقينه كلامت الفرج ،االعتقادات احلقة

 (9)اهيَ يستحب ان تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد حل ْ  واذا مات ،حال النزع (2)يمس

 جانبيه وساقاه ويغطى بثوب وان يقرأ عنده القرآن ويّسج يف املكان ومتد يداه اىل

عجل جنازته وي واعالم املؤمنني بموته ليحرضوا ،مات فيه ان مات يف الليل الذي

 .ى يعلم موتهشك يف موته فينتظر به حتإال إذا  جتهيزه

                                                 

 ِنعايالتي اللحظات االخرية من حياة االنسان يف هذه الدنيا و وهياالحتضار: حضور املوت  (1)

 .قبيل موتهمن سكرات املوت فيها 

 النزع: هي حالة االحتضار كام وردت يف اهلامش السابق. (4)

نُْه َكل اَمت  اْلَفَرج  اَل إ َلهَ إذا  َقاَل  :  كام وردت عن االمام الباقر (0) نَْد النَّْزع  َفَلقِّ ُجَل ع   َأْدَرْكَت الرَّ

يُم اَل إ لَ إال  ُّ اْلَعظ يُم ُسْبَحاَن إال  هَ اهللَُّ احْلَل يُم اْلَكر 
ْبع   اهللاهللَُّ اْلَعيل   السَّ

اَمَوات  َربِّ و َربِّ السَّ

ْبع   نَي السَّ
نَّ و اأْلََرض  يه 

َتُهنَّ و َما َبْيَنُهنَّ و َما ف   .نيَ احْلَْمُد هلل َّ  َربِّ اْلَعامَل  و َربِّ اْلَعْرش  اْلَعظ يم  و َما َتْ

 النزع. أي يكره أن يلمسه أحد عند (2)

ْحَيان (9) ملعنى ان يطبق ، وا: العظامن اللذان تنبت عليهام األسنان وينبت عىل برشهتام شعر الوجهاللِّ

 .فمه وال يبَق مفتوحا



 

 

 ان يرتك وحده.ويكره 

ىل ع جتب ازالة النجاسة عن مجيع بدن امليت قبل الرشوع يف الغسل :406 م

نفس ازالتها ب ، وال يكف  زالتها عن كل عضو قبل الرشوع فيهلو بإو وجوبااالحوط 

 ثم ان امليت يغسل ثالثة اغسال: الغسل، 

 .(1)ر: بامء السداألول 

 .(4)الكافور : بامءالثاين 

 والبد فيه من كل واحد منها كغسل اجلنابة الرتتيبيو ،(0): بامء القراحالثالث 

 .(2)الوضوء تقديم االيمن عىل االيّس ومن النية عىل ما عرفت يف

هو و وجوبا عىل االحوط كان املغسل غري الويل فالبد من اذن الويلإذا  :405 م

االب مقدم و ،يف املرياث وهم االبوان ثم الطبقة األوىل ،الزوجةالزوج بالنسبة اىل 

 ويقدم من ينتسب اىل ،الثانية وهم االجداد واالخوةالطبقة ثم  ،واألوالدعىل االم 

 مث امليت باالبوين عىل غريهم، ومن ينتسب باالب فقط عىل من ينتسب باالم فقط.

وال  .ثم ضامن اجلريرة ،م عىل اخلالويقدم الع ،الثالثة وهم االعامم واالخوالالطبقة 

 تثبت الوالية للحاكم الرشعي يف هذا املورد.

                                                 

شجرة النبق، ينتفع بورقه يف الغسل، ألنه يقتل  وهي السدرة:هو الورق املطحون من شجرة  (1)

 .طحون الذي يضاف اىل املاء فيغسل به امليتواملقصود به هنا ورقه امل اهلوام، ويلني الشعر،

، وهنا يتيف حنوط امل مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل الكافور: نوع من الشجر يستخرج منه (4)

 احلج يف عدا من يموت حال االحرام .يضاف شء منه اىل املاء فيغسل به امليت الغسلة الثانية

 030وسيأيت حكمه يف املسألة رقم  أو العمرة،

 املاء الصايف الذي مل خيلط بيشء.( 0)

 .125املسألة  بعد عنوان النية يف (2)



 

 

 

البالغون يف كل طبقة مقدمون عىل غريهم بل ال والية لغري البالغ ولو  :400 م

 ، وال دليل عىل تقديم الذكور عىل االناث. كان وحده

االذن وعن امتنع عن أو  تعذر استيذان الويل لعدم حضوره مثالإذا  :405 م 

 اذن. مبارشة التغسيل وجب تغسيله عىل غريه ولو بال

ال جيب ف ن يتوىل جتهيزهبأاوىص أو  اوىص ان يغسله شخص معنيإذا  :453 م

  .لقبولاعىل املوىص له جيب ويف حال التنفيذ فال  هاتني الوصيتني،تنفيذ 

 ، عىلرالسدر والكافو جيب يف التغسيل طهارة املاء واباحته واباحة :451 م

 .105يف املسألة رقم الوضوء رشائط مر يف الذيالنحو 

 .(1)جيزي تغسيل امليت قبل برده :544 م

 تعذر اخلليطانإذا  غسل واحدب ُيكتفىتعذر السدر والكافور إذا  :450 م

 .(4)تعذر احدمهاإذا  غسلنيبو

كثريا بمقدار يوجب  يعترب يف كل من السدر والكافور ان ال يكون :452 م

بحيث ال يصدق انه خملوط بالسدر  ج املاء عن االطالق اىل االضافة وال قليالخرو

فال بأ  ان يكون فيه  (0)يصدق خلوصه منهام ويعترب يف املاء القراح ان ،والكافور

 اخللط وال فرق يف السدر بني اليابس واالخرض. مل يصدقإذا  شئ منهام

تيمم واحد ب ُيكتفى بالتغسيل خيف تناثر حلم امليتأو  تعذر املاءإذا  :459 م 

 .(2)الثالثة بدال عن االغسال

                                                 

 أي قبل أن يربد جسمه بعد املوت. (1)

 خليط الكافور يغسل بام يتيّس منهام مع غسيل باملاء الصايف.أو  تعذر خليط السدرإذا  أي (4)

 أي من السدر والكافور. (0)

 افور وباملاء الصايف.وهي الغسل بامء السدر وبامء الك (2)



 

 

 .جيب ان يكون التيمم بيد امليت مع االمكان ومع عدمه فبيد احلي :456 م

رة عىل جتدد القد احتملإذا  يشرتط يف االنتقال اىل التيمم االنتظار :554 م

وجب  قبل الدفن جتدد القدرة اتفقإذا  لكن ،  جاز التيممأفاذا حصل الي (1)التغسيل

ب اهلتك مل جيأو  عىل امليت من الرضر التغسيل واذا جتددت بعد الدفن وخيف

 ،والغسل النبش فال جيوزواستيناف الغسل إشكال  واال ففي وجوب نبشه ،الغسل

 الكافور.أو  تعذر السدرإذا  احلكم فيام وكذا

منه. أو  ةجيبنجاسة خار يف اثنائهأو  تنجس بدن امليت بعد الغسلإذا  :450 م

 جيب ذلك بعد الدفن. وجب تطهريه ولو بعد وضعه يف القرب نعم ال

غسله ولو قبل الوضع  مني ال جتب اعادةأو  خرج من امليت بولإذا  :455 م

 يف القرب.

اخذ  جيوزو اخذ االجرة عىل تغسيل امليت وجوبا ال جيوز عىل االحوط :033 م

 له جمانا.العوض عىل بذل املاء ونحوه مما ال جيب بذ

وان كان  - وجوبا عىل االحوط - ال جيوز ان يكون املغسل صبيا :031 م

 تغسيله عىل الوجه الصحيح.

وز الذكورة واالنوثة فال جي جيب يف املغسل ان يكون مماثال للميت يف :034 م

 : (0)من ذلك صور ويستثنى ،(4)وال العكس ،تغسيل الذكر لالنثى

                                                 

لو كان بعد اليأ  من إمكانية التغسيل، فإال  أي ال يصح املبادرة اىل التيميم بدل الغسل مبارشة (1)

 ليوم يمكننا من الغسل لوجب االنتظار بدل املبادرة اىل التيميم.أو  االنتظار لساعات مثال

 .سريد بياهنا يف هذه املسألة ال جيوز للمرأة أن تغسل الرجل إال يف املوارد التي أي  (4)

أي أن هذه الصور الثالثة التي سيتم ذكرها تستثى من احلرمة فيجوز فيها للذكر ان يغسل  (0)

 .االنثى، وجيوز لالنثى ان تغسل الذكر



 

 

 

لالنثى و  يتجاوز ثالث سنني فيجوز للذكر: ان يكون امليت طفال ملاألوىل

 .(4)الأو  جد املامثل لهوُ ، (1)عن الثياب ام ال جمرداً  ،ام انثى سواء أكان ذكراً  ،تغسيله

 أكان جمرداً  سواء ،خرفانه جيوز لكل منهام تغسيل اآل ،(0): الزوج والزوجةالثانية

 ،ة واالمةبني احلرَّ  ون فرقمن د ،(9)م الأوسواء وجد املامثل  ،(2)م من وراء الثيابأ

ان كأو  ،يف أثناء العدة كان املوتإذا  وكذا املطلقة الرجعية ،والدائمة واملنقطعة

 .(6)بعد انقضاء العدة، حتى ولو تزوجت بغريه التغسيل

                                                 

 .جيوز تغسيله عاريا أو من وراء الثياب بال فرق بني الصورتنيأي  (1)

لة الصغرية التي مل يتجاوز عمرها ثالث سنوات ومعنى ذلك أنه جيوز للرجل ان يغسل الطف (4)

سواء كان هناك امرأة يمكنها تغسيلها أو مل يكن، وسواء كانت عارية أو غري عارية، وكذلك 

احلال فإنه جيوز للمرأة ان تغسل الطفل الذكر الذي مل يتجاوز عمره ثالث سنوات سواء كان 

 .ن هناك رجل يمكنه القيام بتغسيل هذا الطفل أو مل يك

 .سواء كانا زوجني فعليني أو سابقني بأن كانا مطلقني ولكن اثناء العدة (0)

 .فال يشرتط ان يكون التغسيل من وراء الثياب (2)

فال يشرتط فقدان املرأة التي تغسل الزوجة كي يصح لزوجها تغسيلها، وال يشرتط فقدان  (9)

 .الرجل كي يصح للزوجة ان تغسل زوجها

للرجل ان يغسل زوجته حتى لو كانا قد انفصال و لمرأة ان تغسل زوجها،أي أنه جيوز ل (6)

وأما إذا مات أحدمها أثناء العدة وتأخر غسله اىل ما بعد انتهاء مدة  ،، ولكن أثناء العدةبالطالق

عد بتزوجت رجال غريه العدة فيجوز ألحدمها تغسيل االخر أيضا حتى لو كانت املرأة قد 

يستثني  االنثى للذكرأو  ستثناء الوارد من عدم جواز تغسيل الذكر لالنثىألن االانقضاء عدهتا، 

وفرتة العدة ملحقة بحالة الزواج، فإذا حصلت الوفاة أثناء العدة جاز التغسيل من  الزوجني،

قبل الطرف االخر حتى مع تأخري التغسيل حلني انتهاء العدة وحتى مع حصول الزواج، ألنه 

كان جائزا هلا ان تغسله، والتأخري يف التغسيل ال يؤدي اىل عدم اجلواز، يف الوقت الذي مات فيه 

وأما لو حصلت الوفاة بعد انتهاء العدة فكالمها صار أجنبيا عن االخر فال جيوز حينئذ ألحدمها 

 أن يغسل اآلخر.



 

 

اعتبار فقد وجوبًا  مصاهرة واالحوطأو  رضاعأو  : املحارم بنسبالثالثة

 .(1)وكونه من وراء الثياب ،املامثل

وال  ،الذكر واالنثى اشتبه ميت بني الذكر واالنثى غسله كل منإذا  :030 م

 .(4)يعترب كونه من وراء الثياب

م يغسل يغتسل أوال ث انحَّص املامثل بالكافر الكتايب امره املسلم انإذا  :032 م

 ،غسلمر واملنية كل من اآل استحبابا يتوىل النية واالحوط الذيمر هو واآل ،امليت

ال إ تعني ذلك عىل االحوط - كالكر واجلاري - كن التغسيل باملاء املعتصمواذا ام

ا امكن واذ ،تخري حينئذ بينهاميُ وال بدن امليت ف املاء الكافر امكن ان ال يمسإذا 

 واذا امكن املامثل بعد ذلك اعاد التغسيل.، املخالف قدم عىل الكتايب

 حوطالغسل ولكن اال يب سقطمل يوجد املامثل حتى املخالف والكتاإذا  :039 م

دنه بعد من غري ملس ونظر ثم ينشف ب تغسيل غري املامثل من وراء الثياب استحبابا

 التغسيل قبل التكفني.

بل وجب نبشه  جاز - أخطأو  عمدا - دفن امليت بال تغسيلإذا  :036 م

الن بطو أ تبني بطالهناأو  سهوا ترك بعض االغسال ولوإذا  تيممه وكذاأو  لتغسيله

 االرضار ببدنه.أو  هتكه مل يلزم حمذور منإذا  بعضها كل ذلك

 سيلهال جيب تغ - احليضأو  كاجلنابة - مات امليت حمدثا باالكربإذا  :035 م

 غسل امليت فقط.إال 

ه ان يكون موتإال  الثاِن كان حمرما ال جيعل الكافور يف ماء غسلهإذا  :030 م

                                                 

ن ببمعنى أنه جيوز للمحرم ان يغسل حمارمه كاالخ مثال ان يغسل اخته، أو اخلالة ان تغسل ا (1)

 .اخيها ولكن برشط عدم وجود املامثل وأن يكون التغسيل من وراء الثياب

ألنه بذلك يتحقق تغسيل املامثل، فإن كان ذكرًا يكون قد تقق تغسيل الذكر له، وإن كان انثى  (4)

 .يكون قد تقق تغسيل االنثى هلا، وال يشرتط ان يكون التغسيل من وراء الثياب



 

 

 

وال  ،بل ال يقرب اليه طيب آخر نط بالكافوركذلك ال حيو ةرالعمو بعد طواف احلج

 املعتكف.و يلحق به املعتدة للوفاة

 صنفني:  جيب تغسيل كل مسلم حتى املخالف عدا :035 م

يف حفظ أو  ،(4)نائبه اخلاصأو  ،(1)األول: الشهيد املقتول يف املعركة مع االمام

 ،بقبل انقضاء احلر ويشرتط فيه ان يكون خروج روحه يف املعركة ،(0)بيضة االسالم

ن مبعد اخراجه  أن يكون موتهأو  ،ومل يدركه املسلمون وبه رمق ،بعدها بقليلأو 

ادركه املسلمون وبه رمق بعد انقضاء  فاذا ،بزمان معتد به مع بقاء احلرب املعركة

خر وجب مسلم وكافر واشتبه احدمها باآل واذا كان يف املعركة فيجب تغسيلهاحلرب 

 وتكفينه ودفنه. يل كل منهاماالحتياط بتغس

تقدم امل - قصاص فانه يغتسل غسل امليتأو  : من وجب قتله برجمالثاين

 يدفن بال تغسيل.و وحينط ويكفن كتكفني امليت ثم يقتل فيصىل عليه - تفصيله

حال التغسيل عىل  ان يوضع امليت يف :مثل (2)قد ذكروا للتغسيل سننا :013 م

ينزع  وان ،كحالة االحتضار وان يوجه اىل القبلة ،لوان يكون تت الظال ،مرتفع

 واألوىل ان جيعل ،برشط اذن الوارث وان استلزم فتقه ،قميصه من طرف رجليه

ه برغوة وان يغسل رأس ،وكذا مجيع مفاصله ،برفق وان تلني اصابعه ،ساترا لعورته

 الثغسل ث يف كل ،بغسل يديه اىل نصف الذراع أوان يبد (9)باالشنان وفرجه ،السدر

                                                 

 شهداء كربال.أو  ، كام هم الشهداء مع أمري املؤمنني  ملعصوماملقصود هو االمام ا (1)

 النائب اخلاص هو من يكون مكلفا من االمام املعصوم.  (4)

 يف الدفاع عن وجود االسالم، وكيانه. (0)

 أي جمموعة من األمور املستحبة. (2)

بضم  هوومليت األشنان، الصابون: البوتا ، محض يغسل به األيدي، ويستخدم لغسل عورة ا (9)

ثياب رماده يف غسل الأو  اهلمزة. ويف لغة بكّسها: شجر ينبت يف األرض الرملية يستعمل هو



 

 

 ،سلغ ويغسل كل عضو ثالثا يف كل ،ثم االيّس ،ثم بشق رأسه االيمن ،تامر

وان يقف  ،ذلك احلامل التي مات ولدها يف بطنها فيكرهإال  ،ويمسح بطنه يف األولني

ثوب وان ينشف بدنه ب ،حفرية وان حيفر للامء ،الغاسل عىل اجلانب االيمن للميت

 نحوه.أو  نظيف

وقص اظافره  ،شعره (1)وترجيل ،اقعاده حال الغسل يكره وذكروا ايضا انه

 وقص ،عانتهأو  ،وحلق رأسه ،(4)وارسال املاء يف الكنيف ،الغاسل وجعله بني رجيل

 ،االضطرار معإال  (2)مطلقاأو  ،وغسله باملاء الساخن بالنار ،ظفره (0)ختليلو ،شاربه

 حني التغسيل. (9)والتخطي عليه

 جيب تكفني امليت بثالث اثواب:  :011 م

 وجيب ان يكون ساترا ما بني الّسة والركبة. (6)األول: املئزر

 الساق. اىل نصف (0)وجيب ان يكون ساترا ما بني املنكبني (5)الثاِن: القميص

                                                 

 واأليدي. وهو معرب. ويقال له بالعربية: احلرض.

 ترجيل: تّسيح الشعر ومتشيطه. (1)

 الكنيف: بيت اخلالء، املرحاض. (4)

 ها.ختليل االضافر: ايصال املاء اىل ما تتها لتنظيف (0)

 أي حتى املاء الساخن بغري النار كالساخن بواسطة الشمس مثال. (2)

 التخطي: التجاوز، العبور. (9)

: ود به هناواملقص البدن، أي من الّسة إىل ما تتها. الثوب املحيط بالنصف األسفل من :املئزر (6)

 كبة.يغطي من الّسة إىل الر الواجبة يف كفن امليت، وهو ما إحدى القطع الثالثة

 .أحد قطع الكفن وهو نصف الساق ثوب يسرت من املنكبني إىل القميص: (5)

 املنكب: ملتقى الكتف مع العضد. (0)



 

 

 

ان يكون ساترا ملا تته غري حاك و جيب ان يغطي متام البدنو (1)الثالث: االزار

 .حصول السرت باملجموع ويكفي (4)عنه

ال يعترب يف التغسيل و البد يف التكفني من اذن الويل عىل نحو ما تقدم :014 م

 فيه نية القربة.

 دار عىل امليسور فاذا تعذرت القطعات الثالث فاالحوط االقتصارإذا  :010 م

مل وان  ،والقميص يقدم القميص وعند الدوران بني املئزر ،يقدم االزار ،بينهااألمر 

والدبر  بني سرت القبلاألمر  واذا دار ،السرت به مقدار ما يسرت العورة تعنيإال  يكن

 تعني سرت القبل.

 ،أكولجلد امل يفب وال هَّ ذَ التكفني باحلرير وال يف املُ  (0)ال جيوز اختيارا :012 م 

 فال (9)حتى لو كانت النجاسة معفوا عنها يف الصالةو وال بالنجس،، (2)وغري املأكول

من أجزاء ما ال يؤكل  جيوز أن يكون وال وجوبا،االحوط جيوز التكفني فيها عىل 

 .حلمه من وبره وشعره

 .وشعره فيجوز التكفني به واما وبر مأكول اللحم

واذا  ،فاذا انحَّص يف واحد منها تعني، واما يف حال االضطرار فيجوز باجلميع

 بينهألمر ا وكذا لو دار ،دم احلريرباحلرير واملتنجس ق بني تكفينهاألمر  تعدد ودار

                                                 

 الرأ  حتى هناية القدم. ( اإلزار: ثوب يسرت متام البدن من أعىل1)

أي أن ال يكون شفافا بحيث يظهر اجلسد من تته ولكن يكفي أن يتحقق السرت من جمموع  (4)

 والقميص واالزار فيتحقق رشط السرت وال يشرتط ان يكون االزار ساترا لوحده. املئزر

 أي يف حال االختيار. (0)

 أي ما يؤكل حلمه كالبقر والغنم وما ال يؤكل حلمه كاهلر والدب والنمر. (2)

وبة زالتها وصعإ بسبب وجود املشقة النوعية يفعنه يعفى  ماهي  :النجاسة املعفو عنها يف الصالة (9)

 ونجاسة -غريها أو  أمه -عىل ثوب مربيته  بول الطفل واجلروح، والقروح، تطهريها،كدم

 .اتمكاجلورب، والقلنسوة، واخل -أي ال يسرت العورتني  -الصالة  امللبو  الذي ال تتم فيه



 

 

حلمه  ما ال يوكل بني احلرير وأجزاءاألمر  ولو دار ،قدم احلريرفيوبني جلد املأكول 

ك االنواع بني التكفني باملتنجس وتكفينه بغري احلرير من تلاألمر  ولو دار ،ختري بينهام

 .فاالحوط اجلمع بينهام

 .يتةوكذا يف جلد امل االنحصار ال جيوز التكفني باملغصوب حتى مع :019 م

زيد من أيكون اخلليط  جيوز التكفني باحلرير غري اخلالص برشط ان :016 م

 احلرير عىل االحوط وجوبا.

 ولو ،وجب ازالتها من غريهأو  تنجس الكفن بنجاسة من امليتإذا  :015 م

ذلك  وان مل يمكن ،يسريا كان املوضعإذا  (1)بقرضأو  بعد الوضع يف القرب بغسل

 وجب تبديله مع االمكان.

 ،قبل الدين والوصية القدر الواجب من الكفن خيرج من اصل الرتكة :010 م

وقيمة  ،وماء الغسل ،والكافور من السدر ،وكذا ما وجب من مؤنة جتهيزه ودفنه

جرة احلامل واحلفار أاالرض املباحة و خذه الظامل من الدفن يفأوما ي ،االرض

 ونحوها.

أو  صغريةأو  ناشزهأو  الزوجة عىل زوجها وان كانت منقطعةكفن  :015 م

 والفرق يف الزوج بني أحواله غري مدخول هبا وكذا املطلقة الرجعيةأو  امةأو  جمنونة

 والكرب وغريمها من األحوال. من الصغر

، هيقرتن موهتا بموت ال ان يف وجوب كفن الزوجة عىل زوجهايشرتط  :043 م 

فيجب األولني  يف صورة فقد احد الرشطني وأما ،(4)بالوصية وعدم تعيينها الكفن

 .االستقراض ان امكن ومل يكن حرجيا عليه

                                                 

 القضم، القطع، القص. :( القرض1)

أمني ه، وأما يف غريمها فعليه تيف هاتني الصورتني ال جيب عىل الزوج ان يؤمن كفن زوجتأي  (4)

 .الكفن حتى ولو كان فقريا أو غري متمكن فعليه ان يستقرض أو يستدين



 

 

 

مؤن التجهيز من السدر  سائر وأما ان كفن الزوجة عىل زوجها، ذكرنا :041 م

 .ليست عىل الزوج ااهن الظاهرفوالكافور وغريمها مما عرفت 

التجهيز الجيوز  ن وسائر مؤنالزائد عىل املقدار الواجب من الكف :044 م

غري رشيد الجيوز أو  صغري واذا كان فيهم ،مع رضا الورثةإال  (1)اخراجه من االصل

وكذا  ،اخراجه من حصة الكاملني برضاهم فيتعني حينئذ ،لوليه االجازة يف ذلك

فان الذي خيرج من االصل ما هو اقل ، (4)احلال عىل االحوط يف قيمة القدر الواجب

 فلو كان الدفن يف ،مع رضاء الورثة الكاملنيإال  الجيوز اخراج االكثر منهو ،قيمة

يل مطالبة الجيوز للو ،اىل بذل مال ويف غريه حيتاج اىل ذلك بعض املواضع الحيتاج

ذ حلرمة امليت فانه حينئ كان ما هو اقل قيمة هتكاً إال إذا  بذلك ليدفنه فيه الورثة

 .خروجه من اصل الرتكة اليبعد

 .(0)من جتب عليه النفقة عىل كفن واجب النفقة من األقارب يف ماله ال :400 م

له ممن بذ فاالحوط استحبابامل يكن للميت تركة بمقدار الكفن إذا  :042 م

 عىل املسلمني بذل كفنه. ومع عدمه يدفن عاريا والجيب ،جتب نفقته عليه

 ،العاممة للرجل من سنن هذا الفصل يستحب يف الكفنفيام ذكروا  :049 م

عىل  (2)طرفاها تت حنكه ويكفي فيها املسمى واألوىل ان تدار عىل رأسه وجيعل

                                                 

 أصل الرتكة. (1)

 أي احلد االدنى الواجب من كلفة الكفن. (4)

من كانت نفقته واجبة عىل غريه كالولد بالنسبة البيه مثال فال جيب عىل االب بذل الكفن بل  (0)

 كة الولد، وهكذا يف بقية االقارب.يَّصف الكفن من تر

 املقصود باحلنك هنا أسفل الذقن. (2)



 

 

ها ايضا ويكفي في ،ةأواملقنعة للمر، وااليّس عىل االيمن ،االيمن عىل االيّس ،صدره

ذكرا  ،يتوسط املوخرقة يعصب هبا  ،ظهرها ولفافة لثدييها يشدان هبا اىل ،املسمى

م ولفافة فوق االزار يلف هبا متا ،للفخذين تلف عليهام وخرقة اخرى ،انثىأو  كان

 نحوه عند تعذره بنيأو  وان جيعل القطن ،(1)واألوىل كوهنا بردا يامنيا، بدن امليت

 ،ومنخراه ،هدبر وان حيشى ،ويوضع عليه شئ من احلنوط ،يسرت به العورتان ،رجليه

وان  ،وان يكون من القطن، الكفن (4)واجادة ،خيف خروج شئإذا  ،وقبل املرأة

صىل أو  وان يكون ثوبا قد احرم ،وطهوره (0)يكون ابيض وان يكون من خالص املال

 ،احتاج اىل اخلياطةإذا  وان خياط بخيوطه ،(2)والذريرة وان يلقى عليه الكافور ،فيه

 يكاهلل وحده الرشإال  ال اله حاشية الكفن: فالن ابن فالن يشهد ان وان يكتب عىل

واحد واهنم أولياء اهلل  واحدا بعد ^ثم يذكر االئمة  ،له وان حممدا رسول اهلل

حق وان يكتب عىل الكفن دعاء  وان البعث والثواب والعقاب ،واوصياء رسوله

يكون ذلك كله يف موضع يؤمن عليه من  ويلزم ان ،والكبري ،اجلوشن الصغري

 .حاشية االزار من طرف رأ  امليت فيكتب يف ،النجاسة والقذارة

الشد أو  ،شئ يستصحب معه بالتعليق يف عنقه وقيل: ينبغي ان يكون ذلك يف

 .تأمل لكنه الخيلو من ،يف يمينه

 ،مليتا ويستحب يف التكفني ان جيعل طرف االيمن من اللفافة عىل ايّس 

كان هو  وان ،احلدث من وان يكون املبارش للتكفني عىل طهارة ،وااليّس عىل ايمنه

                                                 

 يف اليمن. برد خمصوص كان يصنع واليامِن: خمطط يلتحف به. ، غطاءكساء :الربد (1)

 .من النوع اجليد وليس الردئأي أن يكون الكفن  (4)

 يتم إخراجه. أي ال يكون ماال مشرتكا فيه ألحد شء، وال يكون فيه حق رشعي مل (0)

 .الريح نوع من الطيوب، عطر طيبوهو  اهلند. فتات قصب الطيب جيلب من :الذريرة (2)



 

 

 

 ،ورجليه اىل الركبتني ،تامر ثالث (1)بل املنكبني ،املغسل غسل يديه من املرفقني

 ،ةجيعل امليت حال التكفني مستقبل القبل وان ،ويغسل كل موضع تنجس من بدنه

 عليه. واألوىل ان يكون كحال الصالة

يف قميصه  ولو كفن - ،له (4)ويكره قطع الكفن باحلديد وعمل االكامم والزرور

يبه بغري وتطي، وتبخريه ،اخليوط التي ختاط هبا بريقه ويكره بل   ،- (0)قطع ازراره

 ،واديكتب عليه بالس وان ،بل مطلق املصبوغ ،وان يكون اسود ،الكافور والذريرة

وجعل  ،يف رشائه (9)املامكسةو (2)وان يكون ممزوجا بابريسم ،وان يكون من الكتان

 وكونه خميطا. ،وكونه وسخا ،كالعاممة بال حن

 يكرر نظره اليه. يستحب لكل احد ان هييئ كفنه قبل موته وان :046 م

 (5)بالكافور ويكفي املسمى (6)جيب امسا  مساجد امليت السبعة :045 م

يكون وزنه  واالفضل ان (0)ان يكون باملسح باليد بل بالراحة استحبابا واالحوط

                                                 

 .011هامش املسألة  مر بيانه يفاملنكب:  (1)

 الصحيح: االزرار وليس الزرور، ويقصد به مجع زر، فيكره أن يكون للكفن أزرار. (4)

 .لكي ترتفع كراهة تكفينه بالكفن الذي له أزرار (0)

 االبريسم: هو أفضل أنواع احلرير. (2)

 كي يشرتيه بسعر أقل مما يطلبه البائع.البيع  ( املامكسة يف البيع: انتقاص الثمن يف9)

 السجود من اجلسد، وهي اجلبهة، يقصد هبا مواضعأي أن متس املساجد السبعة بالكافور و (6)

 من الرجلني.  والكفان، والركبتان، واإلهبامان

 مى املس، فلو أخذت قطعة من الكافور ووضعت عىل اجلبهة وهكذا.. لكفى.أي مس (5)

 األصابع. باطن اليد، الكف مما دونالراحة: يقصد هبا هنا  (0)



 

 

 ،وباطن قدميه ،وصدره (4)ولبته ،مسح مفاصله ويستحب (1)عة مثاقيل صريفيةسب

 وظاهر كفيه.

  اثنائه.يفأو  التكفني قبل ،التيممأو  التحنيط بعد التغسيل يتم :040 م

 له رائحة. يشرتط يف الكافور ان يكون طاهرا مباحا مسحوقا :045 م

ة وعىل وجهه غري اجلبه ذنهيكره ادخال الكافور يف عني امليت وانفه وا :003 م

 .ف فيستحبنطرف اال اجلبهة فيجب امساسها به واماأما  ،وطرف االنف

 رطبتان احدامها من اجلانب (0)يستحب ان جيعل مع امليت جريدتان :001 م

وة قالرت واالخرى من اجلانب االيّس من عند ،ملصقة ببدنه (2)االيمن من عند الرتقوة

فان  ،(9)رفمن السد فان مل يتيّس ،واألوىل ان تكونا من النخل ،بني القميص واالزار

اخلالف واال فمن كل عود  والرمان مقدم عىل ،الرمانأو  (6)مل يتيّس فمن اخلالف

 رطب.

حدة جعلهام فوق القرب وا نحوه فاألوىلأو  تركت اجلريدتان لنسيانإذا  :004 م

 يه.عند رأسه واالخرى عند رجل

                                                 

 غرام. 00،6غرام، واملجموع هو  2،0املثقال الصرييف هو  (1)

 ة: أعىل الصدر.اللب   (4)

 تكفينه. يت أثناءتوضعان عند جنبي امل اجلريدتان: عصاوان من سعف النخل (0)

 .( الرتقوة: العظم الذي يف أعىل الصدر2)

 .406يف هامش املسألة  بيانه ر: مر  دْ السِّ  (9)

 اخلالف: شجر كبري يطلق عليه اسم الصفصاف يف بالد الشام. (6)



 

 

 

ويلزم  (1)الكفن مما تقدم األوىل ان يكتب عليهام ما يكتب عىل حواش :000 م

 بام يمنعهام عن ذلك من قطن ولو بلفهام ،االحتفاظ عن تلوثهام بام يوجب املهانة

 ونحوه.

 ،نثىا ذكرا كان ام ،عىل كل ميت مسلم (4)جتب الصالة وجوبا كفائيا :002 م

ذا إال إ اطفال املسلمني وال جتب عىل ،عادال ام فاسقا ،(0)مؤمنا ام خمالفا ،حرا ام عبدا

 .ذلك وقد تولد حيا ويستحب عىل من مل يبلغ ،ست سنني ابلغو

 ،وكذا لقيط دار االسالم ،من وجد ميتا يف بالد االسالم فهو مسلم ظاهرا وكل 

 .وجوبا حوطاحتمل كونه مسلام عىل االإذا  بل دار الكفر

رب ثانيا ثم يك ،الشهادتني ويتشهد االحوط يف كيفيتها ان يكرب أوال :009 م

عا ويدعو ثم يكرب راب ،يكرب ثالثا ويدعو للمؤمنني ثم ،|ويصيل عىل النبي 

واالحوط استحبابا اجلمع بني االدعية بعد كل  ،وينَّصف ثم يكرب خامسا ،للميت

 .تكبرية

 وجيب فيها امور:  ،فيها وال تسليم وال قراءة 

 .(2)منها: النية عىل نحو ما تقدم يف الوضوء

 ىل عىل الغائب.َص ومنها: حضور امليت فال يُ 

                                                 

 .049يف املسألة رقم  (1)

 ن،اآلخريقام به البعض سقط عن  الذي لوو عىل مجيع املسلمني واجب :الواجب الكفائي (4)

 ، فإذا مل يصل عىل امليت أحد أثم اجلميع.العيني كغسل امليت. ويقابله الواجب

 يقصد باملؤمن الشيعي االثني عرشي، واملخالف أتباع بقية املذاهب االسالمية. (0)

 .125ما ييل املسألة  عنوان النية، يف (2)



 

 

 ومنها: استقبال املصيل القبلة.

 جهة يساره. ومنها: ان يكون رأ  امليت اىل جهة يمني املصيل ورجاله اىل

 ومنها: ان يكون مستلقيا عىل قفاه.

استطال  موما وقدأان يكون مإال  لبعضه (1)اذياومنها: وقوف املصيل خلفه حم

 الصف حتى خرج عن املحاذاة.

مع  إال عنده ومنها: ان ال يكون املصيل بعيدا عنه عىل نحو ال يصدق الوقوف

 اتصال الصفوف يف الصالة مجاعة.

تابوت بمثل ال وال يرض السرت ،جدارأو  ومنها: ان ال يكون بينهام حائل من سرت

 ونحوه.

مكن عدم الت معإال  فال تصح صالة غري القائم ،: ان يكون املصيل قائامومنها

 من صالة القائم.

 ت واالدعية.ابني التكبري (4)ومنها: املواالة

 لدفن.ا ومنها: ان تكون الصالة بعد التغسيل والتحنيط والتكفني وقبل

 تعذر ان (0)ولو بنحو احلجر واللبن ،ومنها: ان يكون امليت مستور العورة

 الكفن.

 .وجوباومنها: اباحة مكان املصيل عىل االحوط 

خص ش ن يصيل عليهأاوىص امليت بإذا  حتى ،ومنها: إذن الويل عىل االظهر

                                                 

 القيام وضع يديه عىل  حاليستحب للمصيل يف"القول  فوق، أعىل. وهو املراد من حماذيا: (1)

 ، أي أعىل ركبتيه."ركبتيه فخديه بحذاء

 متعاقبة بدون فاصل خمل هبا. يف الصالة: إتيان أركاهنا وأجزائهااملواالة  (4)

 اللبن: ما يعمل من الطني ويبنى به، الطوب.  (0)



 

 

 

 فال نفوذ هلذه الوصية. معني

اباحة و ،واخلبث ال يعترب يف الصالة عىل امليت الطهارة من احلدث :006 م

بل  ،الةرشائط الص اعتبار مجيع استحبابا وان كان االحوط ،وسرت العورة ،اللبا 

 بلة.والضحك وااللتفات عن الق ال يرتك االحتياط وجوبا برتك الكالم يف اثنائها

ك واذا صىل وش ،العدم شك يف انه صىل عىل اجلنازة ام ال بنى عىلإذا  :005 م

واذا علم ببطالهنا وجبت اعادهتا عىل ، يف صحة الصالة وفسادها بنى عىل الصحة

 تقليده اىل بطالهنا.أو  اجتهاده دىأوكذا لو  ،حيحالوجه الص

 كان امليتإال إذا  مكروه لكنه ،جيوز تكرار الصالة عىل امليت الواحد :000 م

 .خري بسبب آخرأالت حصول كانأو  ،من اهل الرشف يف الدين

 .(1)دنهما مل يتالش ب لو دفن امليت بال صالة صحيحة صىل عىل قربه :005 م

 وعند صدر املرأة. ن يقف االمام واملنفرد عند وسط الرجليستحب ا :023 م

واحدة فتوضع  اجتمعت جنائز متعددة جاز ترشيكها بصالةإذا  :021 م

الرجل واملرأة ان جيعل  واألوىل مع اجتامع ،اجلميع امام املصيل مع املحاذاة بينها

دعاء بعد لا ويراعى يف ،لوسط الرجل الرجل اقرب اىل املصيل وجيعل صدرها حماذيا

 التكبري الرابع تثنية الضمري ومجعه.

امعا ان يكون ج ويعترب يف االمام ،يستحب يف صالة امليت اجلامعة :024 م

ط يعترب فيه العدالة ايضا عىل االحو بل ،من البلوغ والعقل وااليامن (4)لرشائط االمامة

وان ال  (0)لاحلائرشائط اجلامعة من انتفاء البعد و اعتبار وجوبا واالحوط، استحبابا

                                                 

 كان قد مىض زمن طويل عىل دفنه ومل تبق هيئة جسده فال يصىل عليه.إذا  (1)

 رشائط االمامة: هي الرشائط املعتربة يف إمام صالة اجلامعة. (4)

: ما يكون يف صالة اجلامعةو املصيل وغريه يف الصالة: الفاصل بني مكاناحلائل: يقصد به هنا  (0)

 ونحوه من احلواجز. اإلمام واملأمومني كاحلائط، بني



 

 

 عىل من موقف املأموم وغري ذلك.أ يكون موقف االمام

االمام وجعله أول  حرض شخص يف أثناء صالة االمام كرب معإذا  :020 م

 ،فسهن ويأيت بام هو وظيفة وهكذا يكرب مع االمام ،صالته وتشهد الشهادتني بعده

 .بااستحباأحوط  لدعاءكان ا وان ،ببقية التكبري بال دعاء ىتأفرغ االمام  فاذا

صالة البالغني وان كانت  صالته عن (1)لو صىل الصبي عىل امليت مل جتز :220 م

 صالته صحيحة.

الصالة واالذن لغريها ذكرا  جاز هلا مبارشةامرأة  كان الويل للميتإذا  :029 م

 كان ام انثى.

 .(4)املأموم ال يتحمل االمام يف صالة امليت شيئا عن :260 م

 قد ذكروا للصالة عىل امليت آدابا. :025 م

ت خاف فوإذا  وجيوز التيمم مع وجدان املاء ،منها: ان يكون املصىل عىل طهارة

 .(0)اغتسلأو  أالصالة ان توض

 ومنها: رفع اليدين عند التكبري.

 ومنها: ان يرفع االمام صوته بالتكبري واالدعية.

 .ومنها: اختيار املواضع التي يكثر فيها االجتامع

 ومنها: ان تكون الصالة باجلامعة.

 ومنها: ان يقف املأموم خلف االمام.

                                                 

 عليهم. يواجب كفائ ألهناعن البالغني  أي ال يسقط بأداءها من الصبي التكليُف  (1)

 أي ال بد للمأموم يف الصالة عىل امليت من أن يكرب ويقرأ االدعية بعد التكبريات. (4)

بام أن صالة امليت ختتص بجواز أداءها بدون طهور فإنه جيوز التيمم حتى ولو كان مستطيعا  (0)

 الغسل، ويكفي يف ذلك أن خيشى التأخر عن صالة امليت. أو  للوضوء



 

 

 

 يف الدعاء للميت وللمؤمنني. (1)ومنها: االجتهاد

 . - تاثالث مر - ومنها: ان يقول قبل الصالة: الصالة

ال إ اكرب اشهد ان ال اله اقل ما جيزئ من الصالة ان يقول املصىل: اهلل :020 م

اللهم صل عىل حممد وآل  ،يقول: اهلل اكرب ثم |ا رسول اهلل اهلل واشهد ان حممد

فر هلذا اللهم اغ ،اللهم اغفر للمؤمنني ثم يقول: اهلل اكرب حممد ثم يقول: اهلل اكرب

 امليت ثم يقول: اهلل اكرب. ويشري اىل

م ويستحب هل (4)يستحب اعالم املؤمنني بموت املؤمن ليشيعوه :025 م

يوم القيامة  تبع جنازة اعطي وقد ورد يف فضله اخبار كثرية ففي بعضها من ،تشييعه

امللك: ولك مثل ذلك ويف بعضها ان أول ما  وقالإال  اربع شفاعات. ومل يقل شيئا

 .ان يغفر ملن تبع جنازته يتحف به املؤمن يف قربه

املشيع ماشيا خلف مثل ان يكون  (0)وله آداب كثرية مذكورة يف الكتب املبسوطة 

للجنازة. عىل الكتف قائال حني احلمل: بسم اهلل وباهلل  اجلنازة خاشعا متفكرا حامال

 .حممد وآل حممد اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات وصىل اهلل عىل

                                                 

 أو ،الطاقة :االجتهاد مأخوذ من اجلهد بالضم وهو لغة باالجتهاد معناه اللغوي، إذ أنيقصد  (1)

بذل  عليه فاالجتهاد بمعنىو اجلهد بالفتح ومعناه: املشقة ويأيت بمعنى الطاقة أيضا، أنه من

ة بذل الطاق ذلك النو -بالضم  -هد اجُل أو  -بالفتح  -هد الوسع والطاقة سواء أخذناه من اجَل 

، وهنا يعني أن يكثر املصيل من عبارات الدعاء بدل خيلو عن مشقة ومها أمران متالزمانال 

االكتفاء باحلد األدنى الذي يسقط التكليف وخاصة ان يكون الدعاء للميت وللمؤمنني 

 . واملؤمنات

 تشييع امليت: امليش وراء جنازته ومحلها إىل القرب. (4)

 ية.يف كتب الروايات واالحكام الرشع (0)



 

 

 .واللعب واللهو واالرساع يف امليش ويكره الضحك 

م بغري جلنازة والكالوالركوب وامليش قدام ا وان يقول: ارفقوا به واستغفروا له 

 .االستغفارو ذكر اهلل تعاىل والدعاء

يش ذلك وان يم ويكره وضع الرداء من غري صاحب املصيبة فانه يستحب له 

 حافيا.

جسده من  مواراة امليت يف االرض بحيث يؤمن عىل (1)جتب كفاية :093 م

فيه  تابوت وان حصلأو  يف بناء وال يكفي وضعه ،وايذاء رائحته للنا  ،السباع

 واذا اشتبهت ،وجهه اىل القبلة وجيب وضعه عىل اجلانب االيمن موجها ،(4)االمران

واذا  ،ريخأتعذره يسقط وجوب االستقبال ان مل يمكن الت القبلة عمل بالظن، ومع

، وصيل عليه ،طوحن ،غسل ،خريأولو بالت ،البحر ومل يمكن دفنه يف الرب كان امليت يف

نحوه أو  ،قل بشد حجرثُ أو  ،والقي يف البحر ،واحكم رأسها (0)،ووضع يف خابية

وكذلك  ،االمكان ثم يلقي يف البحر، واالحوط استحبابا اختيار األول مع ،برجليه

 .(2)امليت من نبش العدو قربه ومتثيله خيف عىلإذا  احلكم

  .ال جيوز دفن املسلم يف مقربة الكافرين، وكذا العكس :091 م

من مسلم، دفنت يف  ماتت احلامل الكافرة، ومات يف بطنها محلهاإذا  :094 م

جلنني مل وكذلك احلكم إن كان ا جانبها االيّس، مستدبرة للقبلةعىل  مقربة املسلمني

                                                 

 .002، وقد مر بيانه يف هامش املسألة كفاية: أي وجوبا كفائياً  (1)

 بناء حيميه من السباع وال يتأذى أحد برائحته. أو  أي حتى ولو كان وضع جسده يف تابوت (4)

 اخلابية: اجلرة الكبرية، (0)

 أجزاء منها.أو  امليت بقطع أعضائهأو  شويه جسد احليالتمثيل يعني: ت (2)



 

 

 

 تلجه الروح.

عة، كاملزبلة، والبالو ال جيوز دفن املسلم يف مكان يوجب هتك حرمته :090 م

جد، لغري الدفن كاملدار ، واملسا املوقوفأو   اذن املالك،وال يف املكان اململوك بغري

 املوقوفة وإن أذن الويل بذلك. (1)واخلانات ،واحلسينيات املتعارفة يف زماننا

كان إذا  صريورته ترابا، نعمو (4)سهاال جيوز الدفن يف قرب ميت قبل اندر :920 م

 القرب منبوشا، جاز الدفن فيه.

جيعل له حلد مما  وأن (2)الرتقوة إىلأو  ،(0)قدر قامةيستحب حفر القرب  :990 م

ق وسط القرب ويف الرخوة يش ييل القبلة يف االرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه اجللو 

القرب  ىهيال عليه الرتاب، وأن يغط شبه النهر وجيعل فيه امليت، ويسقف عليه ثم

في، ه يف اللحد، والتحول امليت، وعند وضعاتن بثوب عند ادخال املرأة، والذكر عند

الرأ  للمبارشة لذلك، وأن تل عقد الكفن بعد الوضع يف  وحل االزرار وكشف

 االرض ويعمل لهعىل  طرف الرأ ، وأن حيّس عن وجهه وجيعل خده القرب من

 ،تنيالشهاد وتلقينه ،معه ×وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة احلسني 

خيرج املبارش من طرف  وأن (9)د باللبن، وأن يسد اللح^واالقرار باالئمة 

، وطم القرب (6)االكف غري ذي الرحم الرجلني، وأن هييل احلارضون الرتاب بظهور

ويبتدأ  ورش املاء عليه دورا يستقبل القبلة ،غري ذلك وتربيعه ال مثلثا وال خممسا، وال

                                                 

 ان: اسم كان يطلق عىل مكان نزول املسافرين، ويسمى يف زماننا االن فندق.اخل (1)

 .ذهاب األثر،االحماء ،( االندرا : االندثار4)

 .سم 03،0، والقدم مقيا  لعمق املياه يساوي ستة أقدام وهيالقامة: طول اجلسد. (0)

(2)  ْ  .001ة: مر بياهنا يف هامش املسألة وَ قُ الرتُّ

 .009يف هامش املسألة  : مرنْ ب  اللَّ  (9)

 ذي رحم: أي االقارب فال يستحب هلم أن هييلوا الرتاب عىل امليت. (6)



 

 

ووضع احلارضين ايدهيم عليه  ،فان فضل شئ صب عىل وسطه، من عند الرأ 

 احلارض مل حيرض الصالةأو  ،كان امليت هاشمياإذا  وال سيام ،بعد الرش (1)مزاغ

 اىل ارواح والرتحم عليه بمثل: اللهم جاف االرض عن جنبيه وصعد روحه ،(4)عليه

نا  رافعا صوته انَّصاف ال وان يلقنه الويل بعد ،املؤمنني يف عليني واحلقه بالصاحلني

 حجر وينصب عىل القرب.أو  لوح عىلو أ وان يكتب اسم امليت عىل القرب

 املحرم وغري ،قرب ولده ونزول االب يف ،يكره دفن ميتني يف قرب واحد :096 م

 ،من غري حاجة ،(0)بالساج وفرش القرب ،واهالة الرحم الرتاب ،يف قرب املرأة

 ،وكذا البناء عليه ،واالتكاء، واجللو  (6)وتسنيمه ،(9)وتطيينه ،(2)وجتصيصه

 .(5)ان يكون امليت من اهل الرشفإال  ،وجتديده

 ،ةاملشاهد املرشفاىل إال  ،يكره نقل امليت من بلد موته اىل بلد آخر :095 م

                                                 

 الكبس باليد.أو  الغمز: يعني هنا العَّص (1)

 أي يتأكد استحباب غمز الرتاب عىل القرب ملن مل حيرض الصالة عىل اجلنازة. (4)

وجيلب من بالد  teakالتيك  بالساج: نوع من الشجر، وهو من األشجار الضخمة ويعرف  (0)

 اهلند.

 بناء األرض وتستعمل يف وهو مادة بيضاء تستخرج من الطيل باجلص،أو  البناء :التجصيص (2)

 .، وهي تشبه الك ْلس، أو الرتابة البيضاءوطالئها بعد طبخه وتسخينه البيوت

 .الطيل بالطنيأو  التطيني: البناء (9)

 . نامكالسِّ  عل سطحه بشكل مثلثجي بأن من تراب تشبه سنام اجلمل نيم: جعل حدبة للقربْس لتَّ ا (6)

شخصا ذا شأن اجتامعي فرتتفع كراهة ما أو  فإن كان امليت من أهل الرشف كام لو كان عاملا (5)

 ذكر عن أوصاف القرب. 



 

 

 

ويف بعض الروايات ، (4)رواحلائ (1)وال سيام الغري ،فانه يستحب ،واملواضع املحرتمة

 منكر ونكري. ان من خواص األول اسقاط عذاب القرب وحماسبة

ق اتفق تقإذا  بعده بني ما قبل الدفن وما ،جواز النقل ال فرق يف :090 م

 ت.الويل ومل يلزم هتك حرمة املي كان باذنإذا  بل ال يبعد جواز النبش لذلك ،النبش

 (0)سهامع العلم باندرإال  حيرم نبش قرب املؤمن عىل نحو يظهر جسده :950 م

 .املجنونوالعاقل و من دون فرق بني الصغري والكبري ،وصريورته ترابا

 ويستثنى من ذلك موارد:  

لكونه  أو ،تقدم كالنقل اىل املشاهد كام ،كان النبش ملصلحة امليتإذا  : مامنها

 يف موضعأو  ،نحومهاأو  بالوعةأو  مدفونا يف موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة،

 عدو.أو  سبعأو  يتخوف فيه عىل بدنه من سيل

عىل رؤية  توقف دفع مفسدةإذا  هم كامأمر راجح أ: ما لو عارضه ومنها

 .(2)جسده

غريه من خاتم  دفن معه مالإذا  كام ،ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه رضر مايل

 نهدفن يف ملك الغري من دون اذإذا  ومثل ذلك ما ،فينبش لدفع الرضر املايل ،ونحوه

 اجازته.أو 

طالن بأو  ،تبني بطالن غسلهأو  ،بال تكفنيأو  ،دفن بال غسلإذا  ومنها: ما

يف أو  ،لقبلةىل غري اا لكون دفنه عىل غري الوجه الرشعي لوضعه يف القربأو  ،تكفينه

                                                 

، لعراقيف ااالرشف  يف النجف بن أيب طالب  الغري: مكان قرب أمري املؤمنني االمام عيل (1)

 .مقربة وادي السالم، وهي أكرب مقربة يف العامل هم ودفنهم يفيث يويص املوالون بنقلح

 .بالعراق املقدسة كربالء يف اإلمام احلسني  مرقد أيب الشهداء هو احلائر احلسيني: (4)

 .092االندرا : مر بيانه يف هامش املسألة  (0)

 النبش والكشف للتحقيق بجرائم قتل.كام حيصل يف زماننا من قيام الطب العديل بإجراء  (2)



 

 

 يلزم ملإذا  نبشه يف هذه املوارد فيجوز ،نحو ذلكأو  ،مكان اوىص بالدفن يف غريه

 واال ففيه إشكال. ،هتك حلرمته

ع امليت بوض ىلايدهم اهلل تعا ال جيوز التوديع املتعارف عند بعض الشيعة :063 م

ته يف اواربل الالزم ان يدفن بم ،املشاهد الرشيفة يف موضع والبناء عليه ثم نقله اىل

يل عىل ثم ينقل بعد ذلك باذن الو ،القبلة عىل الوجه الرشعي االرض مستقبال بوجهه

 يؤدى اىل هتك حرمته. نحو ال

مل ذا إ يهميت آخر ف وضع امليت يف رسداب جاز فتح بابه وانزالإذا  :061 م

 كانإذا  حلد داخل الّسداب واما لوضعه يفأو  للبناء عليهإما  ،يظهر جسد األول

 إشكال. بنحو يظهر جسده ففي جوازه

واال  ،صحيحا وجب فان امكن اخراجه ،مات ولد احلامل دوهناإذا  :064 م 

هي دونه شق بطنها من اجلانب  وان ماتت ،(1)ويتحرى االرفق فاالرفق ،جاز تقطيعه

فمن اي جانب كان واخرج ثم خياط بطنها  واال ،ان احتمل دخله يف حياته ،االيّس

 وتدفن.

يت عظام املأو  ،القلبأو  ،وفيه الصدر واليدين ،وجد بعض امليتإذا  :060 م

 ،صدق عليه االنسان ولو بقيد انه مقطوع االطرافأو  ،للنصف االعىل الشاملة

 بعضه عىلأو  ،كان الصدر وحدهذا إ وكذا ،وكفن وصيل عليه ودفن غسل وحنط

يف و، يقتَّص يف التكفني عىل القميص واالزار (4)ويف االخريين ،االحوط وجوبا

و أ جمردا كان ،الصدر وان وجد غري عظم ،األول يضاف اليهام املئزر ان وجد له حمل

مل و ،ودفن، ولف بخرقة ،وحنط وجوبا، غسل عىل االحوط ،مشتمال عليه اللحم

                                                 

 أي جيوز التقطيع بمقدار الرضورة شيئا فشيئا. (1)

 بعضه، كام حيصل يف ضحايا التفجريات واحلروب.أو  أي الصدر وحده، (4)



 

 

 

 بخرقة ودفن. وان مل يكن فيه عظم لف ،يصل عليه

 ،وحنط ،غسل (1)استوت خلقتهأو  ،تم له اربعة اشهرإذا  السقط :620 م

ا، وجوب واذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن عىل االحوط ،ومل يصل عليه، وكفن

 .حكم االربعة اشهر عليه جرياناستحبابا لكن لو وجلته الروح حينئذ فاالحوط 

 مسلام ،(0)قبل امتام غسلهو ،(4)امليت بعد برده االنسان جيب الغسل بمس :069 م

 .وجلته الروح وتم له اربعة اشهرإذا  كافرا حتى السقطأو  كان

 فال جيباخلليط  لفقد (9)غسل بالقراحأو  ،(2)ولو غسله الكافر لفقد املامثل

 .الغسل بمسه

 الغسل بمسه. فيجبتغسيله  ولو يمم امليت للعجز عن

ام ال ك ،الظاهر والباطن ال فرق يف املا  واملمسو  بني ان يكون من :066 م

والعربة يف وجوب الغسل  ،(6)وعدمه فرق بني كون املا  واملمسو  مما تله احلياة

 َّصه.قو وخيتلف ذلك بطول الشعر بمسه بالصدق العريفأو  باملس بالشعر

 واملس االختياري نون والصغري والكبريال فرق بني العاقل واملج :065 م

 واالضطراري.

                                                 

 أي اكتملت فيه هيئة االنسان. (1)

 مات االنسان وبرد جسمه من حرارة احلياة فمسه من احلي موجب لغسل احلي.إذا  أي (4)

 مس احلي امليت قبل االنتهاء من تغسيل امليت وجب الغسل عىل احلي.إذا  أي (0)

 أي لو تم تغسيل املسلم بواسطة الكافر لعدم وجود مماثل مسلم للميت يف الذكورة واالنوثة. (2)

 أي لو غسل امليت باملاء الصايف فقط لعدم وجود خليط السدر والكافور. (9)

 بيان معنى ما تله احلياة وما ال تله احلياة. 150مر يف هامش املسألة  (6)



 

 

و نعم يتنجس العض، مس امليت قبل برده مل جيب الغسل بمسهإذا  :060 م

تطهريه مع  استحبابا االحوط وان كان ،(1)املا  برشط الرطوبة املّسية يف احدمها

 اجلفاف ايضا.

كانت مشتملة إذا  امليتأو  من احلي (4)جيب الغسل بمس القطعة املبانة :650 م

العظم املجرد من أما  ،املجرد من احلي ودون العظم ،عىل العظم دون اخلالية منه

 استحبابا الغسل بمسه. السن منه فاالحوطأو  امليت

 جيب الغسل بمسه. قلع السن من احلي وكان معه حلم يسري ملإذا  :053 م

ملكث فيها واملشاهد وا جيوز ملن عليه غسل املس دخول املساجد :051 م

 ،ونحوها مما ال جيوز للمحدث مسه نعم ال جيوز له مس كتابة القرآن ،وقراءة العزائم

 بالطهارة كالصالة. يصح له كل عمل مرشوطو

 زمانية ومكانية وفعلية

 وهلا افراد كثرية:  ،(0)االغسال الزمانية :054 م

ووقته من ، (2)حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ،منها: غسل اجلمعة وهو امهها

                                                 

 شخص إىل آخر بمجرد املالقاة. منأو  من شئ إىل شئ آخر، التي تنتقل :الرطوبة املّسية (1)

 املبانة: املقطوعة. (4)

وم كغسل ي يف أيام خمصوصة يف أوقات معينة األغسال التي تؤدى: هي األغسال الزمانية (0)

 وليايل القدر، وغريها. ين، ويوم عرفة، ويوم الرتوية،العيد اجلمعة، وغسل يوم

 أي أن القول بوجوب غسل اجلمعة ضعيف، وبالتايل فهو مستحب وليس بواجب. (2)



 

 

 

فيام بني الزوال اىل  واالحوط ان ينوي ،(4)يوم اجلمعة اىل الزوال (1)طلوع الفجر الثاِن

وجيوز  ،يوم السبت اىل الغروب واذا فاته اىل الغروب قضاه ،الغروب القربة املطلقة

وم اتفق متكنه منه ي ولو ،املاء يوم اجلمعة تقديمه يوم اخلميس رجاءا ان خاف اعواز

 .(0)حينئذ اعاده يوم السبت واذا فاته املطلوبية،اجلمعة اعاده فيه برجاء 

وجيزئ عن غسل اجلنابة ، (2)يصح غسل اجلمعة من اجلنب واحلائض :500 م

 .(9)كان بعد النقاءإذا  واحليض

 وال بد من ووقته من الفجر اىل زوال الشمس (6)ومنها: غسل يوم العيدين

 ،ويوم عرفة ،أول الليل واألوىل االتيان به ،وغسل ليلة الفطر ،ن به قبل الصالةاالتيا

لليلة وا ،الثامن من ذي احلجة وهو ،ويوم الرتوية ،واألوىل االتيان به قبيل الظهر

الغسل و ،وليايل القدر ،من شهر رمضان األوىل والسابع عرشة والرابعة والعرشين

 الكسوف. رص الشمس يفقعند احرتاق 

ال و ،مرة واحدة مجيع االغسال الزمانية يكفي االتيان هبا يف وقتها :052 م

ا ويتخري يف االتيان هب ،بعدها االصغرأو  صدر احلدث االكربإذا  حاجة اىل اعادهتا

 بني ساعات وقتها.

                                                 

الفجر  وأما ،صالة الصبح وهو أول أوقات بياض الفجر األول : يبدأ عندما ينترشالفجر الثاِن (1)

 أذان الفجر. قبيل متجها إىل األعىلاألفق آخر الليل  البياض الذي يظهر يففهو  األول

 .، وهو أول وقت صالة الظهرالسامء إىل جهة الغرب ميلها عن وسط :زوال الشمس (4)

 وبالتايل فإن آثار غسل اجلمعة ترتتب عليه يف مجيع هذه االوقات، فيغني عن الوضوء. (0)

 أي يصح للحائض ان تغتسل غسل اجلمعة، حتى ولو مل تطهر من احليض. (2)

 احليض إن كانت قد نقت من الدم.أو  أي أن غسل اجلمعة يغني عن غسل اجلنابة (9)

 ذي احلجة. 13شوال، وعيد االضحى يف  شهر العيدان مها: عيد الفطر يف اول (6)



 

 

 :(1)االغسال املكانية :059 م

ولدخول  ،ولدخول مكة ،احلرم كالغسل لدخول ،وهلا ايضا افراد كثرية 

 ولدخول املدينة.، |ولدخول حرم الرسول  ،الكعبة

 االمكنة قريبا منه. وقت الغسل يف هذا القسم قبل الدخول يف هذه :056 م

 وهي قسامن:  (4)االغسال الفعلية :055 م

 يتلزيارة البأو  ،كالغسل لالحرام ،جل ايقاع فعلأل : ما يستحبالقسم األول

أو  ،(0)االستسقاءأو  ،والغسل لالستخارة ،واحللق ،والنحر والغسل للذبح احلرام،

 .|والغسل لوداع قرب النبي ، (2)مع اخلصم املباهلة

تركها متعمدا عاملا هبا مع احرتاق إذا  وأما الغسل لقضاء صالة الكسوف

 القرص فاالحوط وجوبا عدم تركه.

 غسيله.كالغسل ملس امليت بعد ت ،بعد وقوع فعل منه : ما يستحبوالقسم الثاين

وأول  لنهاره،النهار  جيزئ يف القسم األول من هذا النوع غسل أول :050 م

 سلوينتقض هذا الغللنهار وبالعكس،  غسل الليل وجيزي أيضا ،الليل لليلته

 .(9)باحلدث بينه وبني الفعل

 .الوضوء عن يتغن وهي هذه االغسال قد ثبت استحباهبا بدليل معترب :055 م

                                                 

 : هي الغسل لدخول أماكن حمددة ورد ذكرها يف النصوص املعتربة.األغسال املكانية (1)

 بعد أفعال معينة.أو  ا قبل أفعال معينةاألغسال الفعلية: ما يؤتى هب (4)

 صالة االستسقاء: تؤدى بكيفية خاصة للدعاء بنزول املطر. (0)

كل  قول، وهي هنا ملباهلة: املالعنة، وهي من االبتهال، وهو االجتهاد يف الدعاء باللعن وغريها (2)

 فريق من املختلفني لعنة اهلل عىل الظامل منا.

 يان بام اغتسل له فينتقض بذلك غسله.أحدث قبل االتإذا  أي (9)



 

 

 

ابت ثواستحباهبا  ،االغسال املستحبة هاء يفوهناك اغسال اخر ذكرها الفق 

 وهي كثرية نذكر مجلة منها:  (1)قاعدة التسامح يف ادلة السنناستنادا اىل 

الخرية ا الغسل يف الليايل الفرد من شهر رمضان املبارك ومجيع ليايل العرش - 1

 منه وأول يوم منه.

 الفجر. لملبارك قبيغسل آخر يف الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان ا - 4

ويف اليوم  الثامن عرش من شهر ذي احلجة احلرام ،(4)الغسل يف يوم الغدير - 0

 الرابع والعرشين منه.

 .(0)الغسل يوم النريوز - 2

السابع  وهو ،ويوم املبعث ،ونصفه ،وآخره ،أول رجبالغسل يف  -9 

 والعرشون منه.

 .(2)الغسل يف ليلة النصف من شعبان - 6

 .(9)والسابع عرش من ربيع األول ،سل يف اليوم التاسعالغ - 5

 بعيد.أو  الغسل لزيارة كل معصوم من قريب - 0

 .(6)الغسل لقتل الوزغ - 5

                                                 

 .01مر بيان املقصود من: التسامح يف أدلة السنن يف هامش املسألة  (1)

 أمريا للمؤمنني يف حجة الوداع يف غدير خم.  تنصيب عيل بن ايب طالب ذكرى وهو يوم (4)

بداية العام  ، وهوحسب التقويم امليالدي مار ()هو اليوم احلادي والعرشون من شهر آذار  (0)

 .ويوافق بداية فصل الربيع عيد رأ  السنة عندهم()اجلديد عند الفر ، 

 #، والبعض يرى ان الغسل املستحبليلة والدة االمام احلجة املنتظر حممد بن احلسن املهدي  (2)

 .هو يوم النصف من شعبان

 . واالمام الصادق |وهو ذكرى والدة النبي  (9)

 .ابو بريص()، ويسمى يف بالد الشام البيوت وتتواجد يف من الزواحف، :( الوزغ6)



 

 

 ال يغني شئ منها عن الوضوء. وهذه االغسال

 :وفيه فصول

لوجوب الطهارة املائية  ةاملسقط عذاراالجيمعها التيمم  (1)مسوغات :030 م

 مور: أ يوه

 غسله.أو  : عدم وجدان ما يكفيه من املاء لوضوئهاألولاالمر 

وان احتمل وجوده يف ، ان علم بفقد املاء مل جيب عليه الفحص عنه :010 م

أو  ،االطمئنان بعدمهأو  ان حيصل العلم الفحص اىل فعليه ،يف القافلةأو  (4)رحله

وجود  بعدم علمإذا  وال يبعد عدم وجوبه فيام ،وافع التكليف كاحلرجرتقق احد 

وهو يف الفالة وجب عليه  احتمل وجود املاءإذا  واما ،املاء قبل ذلك واحتمل حدوثه

 (9)وسهمني يف االرض السهلة (2)يف االرض احلزنة (0)الطلب فيها بمقدار رمية سهم

وان علم بعدمه يف بعض  ،حدة منهاوا ان احتمل وجوده يف كل ،يف اجلهات االربع

                                                 

 الغسل اىل التيمم.أو  مسوغاته: أي االسباب التي تول التكليف من الوضوء (1)

 الرحل: مسكن الرجل وما يستصحبه من األثاث. (4)

 سم. 03مرتا و 102وهي  أبعد ما يقدر عليها الرامي. :رمية السهم (0)

 .ةأو اجلبلي االرض الوعرةاألرض غري املستوية.  ض الغليظة اخلشنة،األرض احلزنة: األر (2)

 يف مقابل االرض احلزنة. األرض السهلة، وهي املستوية، (9)



 

 

 

يف جهة  إال فان مل حيتمل وجوده ،عليه الطلب فيها مل جيب ،عمعني من اجلهات االرب

بمنزلة العلم فان شهدت بعدم  (1)والبينة ،الطلب فيها دون غريها معينة وجب عليه

 جهات معينة مل جيب الطلب فيها.أو  جهة املاء يف

 بمعنى - االظهر كان النائب ثقة عىلإذا  الطلب يف (4)جيوز االستنابة :040 م

االطمئنان من قوله فال أو  حصل العلمإذا  واما ، - أنه يعتمد عىل إخباره بعدم املاء

 إشكال.

 عدم املاء. ادف-وتيمم صح تيممه ان ص ،خل بالطلبأإذا  :000 م

 وجب عليه ،املذكور اطمأن بوجود املاء يف خارج احلدأو  علمإذا  :002 م

 ان يلزم منه مشقة عظيمة.إال  ،وان بعد ،السعي اليه

 اعادة الطلب بعد مل جتب ،طلب املاء قبل دخول الوقت فلم جيدإذا  :009 م

 ،الطلب الحتامل جتدد وجوده وان احتمل العثور عىل املاء لو اعاد ،دخول الوقت

 الطلب مع احتامل وجوده. انتقل عن ذلك املكان فيجبإذا  واما

 ،من الصلوات يكفي لغريها ،بعد دخول الوقت لصالةاملاء طلب ذا إ :006 م

مع االعادة الحتامل جتدد  فال جتب اعادة الطلب عند كل صالة وان احتمل العثور

 وجوده.

هو املتعارف  يف السهم والرمي والقو  واهلواء والرامي (0)املناط :050 م

 املعتدل الوسط يف القوة والضعف.

 فسهخاف عىل نإذا  كام يسقط ،لطلب يف ضيق الوقتيسقط وجوب ا :000 م

                                                 

نة: تعني االثبات والدليل، ويقصد هبا رشعا شهادة الشهود العدول وخيتلف العدد املطلوب البي   (1)

 ا  شاهدان.لتحقق البينة باختالف موضوع الشهادة، وهي يف االس

 االستنابة: التفويض، التوكيل. (4)

 يف بيان هذه االمور.املقيا  املعترب أو الضابطة املناط: يعني  (0)



 

 

 كان يف طلبه حرج ومشقة ال تتحمل.إذا  وكذا ،نحو ذلكأو  سبعأو  ماله من لصأو 

 صالته حينئذ وان وصحت ،ترك الطلب حتى ضاق الوقت عىصإذا  :005 م

ستحبابا القضاء خصوصا يف الفرض ا لكن االحوطو ،علم انه لو طلب لعثر

 املذكور.

 عدم وان تبني ،صالته بطلت ،ترك الطلب يف سعة الوقت وصىلإذا  :053 م

 .وجود املاء

رجاء ن نوى التيمم والصالة بأتبني عدم املاء ب نعم لو حصل منه قصد القربة مع

 .صحت صالتهاملرشوعية 

الطلب  وجوده يف حمل ثم تبني ،وصىل ،فتيمم ،طلب املاء فلم جيدإذا  :051 م

 اءوال القض ،فال جيب االعادة يف الوقت، القافلةأو  (1)الرحلأو  تنيالرميأو  من الرمية

 خارج الوقت. كان التبنيإذا 

ق يلح ،بعضها سهلة كانت االرض يف بعض اجلوانب حزنة ويفإذا  :540 م

 من الرمية والرميتني. (4)كال حكمه

 ولو كان عجزا ،: عدم التمكن من الوصول اىل املاء لعجز عنهالثايناالمر 

 ،رضهعأو  ،نفسه خلوفه عىلأو  ،ن كان املاء يف اناء مغصوبأب ،ما بحكمهأو  (0)رشعيا

 ذلك. غريأو  ضياعأو  ،لصأو  ،عدوأو  ،من سبع ،مالهأو 

أو  ،زيادتهأو  : خوف الرضر من استعامل املاء بحدوث مرضالثالثاالمر 

                                                 

 .001مر بيان املقصود من هذه املصطلحات يف هوامش املسألة  (1)

 أي يبحث مسافة رمية يف جهة االرض الوعرة ورميتان يف االرض السهلة. (4)

 يكون املانع فيه أمر رشعيا حمرما، وليس العجز املادي.العجز الرشعي: ما  (0)



 

 

 

كام ان  ،املاء استعاملاملانع من  (4)ومنه الرمد ،بعض البدنأو  ،عىل النفسأو  (1)بطئه

 واملؤدية يف ،للخلقة وهواخلشونة املشوهة ،يعّس تمله الذي (0)منه خوف الشني

 بعض االبدان اىل تشقق اجللد.

أو  ،عليه عىل غريه الواجب حفظهأو  ،: خوف العطش عىل نفسهالرابعاالمر 

دابته ك - بشاهنا واالهتامم ،ن املكلف االحتفاظ هباأعىل نفس حيوان يكون من ش

 الرضر.أو  مما يكون تلفه موجبا للحرج - وشاته ونحومها

عىل رشائه أو  ،(2)وانههل: توقف تصيله عىل االستيهاب املوجب اخلامساالمر 

 .بثمن يرض بحاله

 ك.نحو ذلأو  ،بردأو  ،لشدة حر حرجيا ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه 

 يقوم ال ف املاء فيه عىل نحو: ان يكون مبتىل بواجب يتعني رصالسادساالمر 

اء يف ورصف امل ،التيمم فيجب عليه ،مثل ازالة اخلبث عن املسجد ،غري املاء مقامه

 ،بدنهأو  وازالة اخلبث عن لباسه (9)بني ازالة احلدثاألمر  دارإذا  واما ،ازالة اخلبث

 اخلبث. يف ازالة فيجوز التيمم أوال ثم رصف املاء

ن م عن استعامله بحيث يلزمأو  ،ت عن تصيل املاء: ضيق الوقالسابعاالمر 

املوارد  مجيع فيجوز التيمم يف ،بعضها يف خارج الوقتأو  الوضوء وقوع الصالة

 املذكورة.

 - الوضوء فيه حرجيا يف مورد يكون أفتوض ،خالف املكلف عمداإذا  :050 م

                                                 

 أي أن استعامل املاء يسبب البطء يف الشفاء من املرض. (1)

 .110مر حكم االرمد ومعناه يف املسألة  (4)

 د. شدة الرب والتشقق بسبب استعامل املاء يف من اخلشونة ةما يعلو البرشالشني: هو ( 0)

 االهانة.أو  حتقار،االأو  اهلوان: أي الذل، (2)

 .92مر بيان معنى احلدث واخلبث يف هوامش املسألة  (9)



 

 

يه ء فمورد يكون الوضو واذا خالف يف ،صح وضوؤه - كالوضوء يف شدة الربد

 - لرابعااألمر  كام يف - فيه حفظ املاء واذا خالف يف مورد جيب ،حمرما بطل وضوؤه

ى ونو ،ثم رده من االسفل اىل االعىل ،راقه عىل الوجهأإذا  وال سيام ،هؤوضو صح

 وكذا احلال يف بقية االعضاء. ،االسفل الوضوء بالغسل من االعىل اىل

صح وضوؤه يف ، غفلةأو  ،من نسيان ،خالف فتطهر باملاء لعذرإذا  :052 م

أما  ،الوضوء حمرما يف الواقع مل يكنإذا  وكذلك مع اجلهل فيام ،مجيع املوارد املذكورة

 املتعلق بالوضوء فعال صح من غري فرقاألمر  توضا يف ضيق الوقت فان نوىإذا 

 عمله. مل يكن مرشعا يفإذا  االدائي فياماألمر  نوىإذا  وكذلك ما ،بني العمد واخلطأ

كن وان مت ،له التيمم آوى اىل فراشه وذكر انه ليس عىل وضوء جازإذا  :059 م

ان مل يتمكن من استعامل املاء ، كام جيوز التيمم لصالة اجلنازة ،من استعامل املاء

 .ايضا   به مع التمكنأبل ال ب ،وادراك الصالة

ام  (1)مدراأو  ترابا ام رمال سواء أكان ،ارضا التيمم بام يسمى جيوز :560 م

 وكذا بعده،قبل االحراق  (4)اجلص والنورة ومنه ارض ،ملسأ حىص ام صخرا

االحوط استحبابا االقتصار  وان كان (2)وال يعترب علوق شئ منه باليد، (0)اخلزفو

 عىل الرتاب مع االمكان.

                                                 

 العلك الذي ال رمل فيه. املدر: قطع الطني اليابس، وقيل الطني (1)

عر به الشيدهن( )يطىل و الكلس يطحن وخيلط باملاء النورة: االسمنت األبيض، وهو حجر (4)

 .يف بعض البالديستعمل سد، وال يزال عن اجل يستعمل إلزالة الشعر فيسقط، لذا كان

 اخلزف: الفخار. (0)

 أي ال يشرتط يف صحة التيمم أن يعلق شء من الرتاب وشبهه عىل كف املتيمم. (2)



 

 

 

وان كان اصله منها  ضال جيوز التيمم بام ال يصدق عليه اسم االر :055 م

 ،وكذلك العقيق ،ونحوها مما ال يسمى ارضا كالنبات واملعادن والذهب والفضة

 .ال يتيمم هباف ،االحجار الكريمة ونحومها من ،والفريوز

م املمتزج بام خيرجه عن اس ال جيوز التيمم بالنجس وال املغصوب وال :050 م

 .(1)ه عرفامستهلكا في كان اخلليطإذا  نعم ال يرض ،االرض

 التيمم فيه. ولو اكره عىل املكث يف املكان املغصوب جاز

ذا اشتبه وا ،عنهام وجب االجتناب ،اشتبه الرتاب املغصوب باملباحإذا  :055 م

 حلكموكذلك ا ،مع االنحصار بل جيب ذلك ،الرتاب بالرماد فتيمم بكل منهام صح

 .(4)اشتبه الطاهر بالنجسإذا 

يف سقوط الطهارة  حد االمور املتقدمةيمم باالرض ألعجز عن التإذا  :323 م

كان غبار ما إذا  نحومهاأو  ،(2)عرف دابتهأو  ،يتيمم بالغبار املجتمع عىل ثوبه ،(0)املائية

وجيب مراعاة االكثر فاالكثر عىل  ،ونحوه (9)دون غريه كغبار الدقيق ،يصح التيمم به

 يصدق عليه الرتاب تعني ذلك. ومجعه عىل نحو واذا امكنه نفض الغبار ،االحوط

واذا امكن  ،الطني وهو ،عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحلإذا  :231 م

 .(6)جتفيفه والتيمم به تعني ذلك ودخل يف املرتبة األوىل

، فال جيب فاقدا للطهور عجز عن االرض والغبار والوحل كانإذا  :234 م

                                                 

 كان اخلليط غري مؤثر.إذا  أي (1)

 أي عليه أن يتيمم باالثنني. (4)

 يمم.بية التي تصل بالتالغسل، يقابلها الطهارة الرتاأو  الطهارة املائية تصل بالوضوء (0)

 عرف الدابة: هو الشعر النابت عىل أعىل رقبتها. (2)

 .، فال يصح التيمم بغبار الطحنيالدقيق: الطحني (9)

 يصري مقدما عىل التيمم بالغبار والوحل. (6)



 

 

 الصالة يف الوقت والقضاء يف له بااستحبااالحوط لكن و عليه االداء وال القضاء،

والوضوء به ولكن امكنه مسح اعضاء  واذا متكن من الثلج ومل متكنه اذابته ،خارجه

 واذا كان عىل نحو ال ،به أمسمى الغسل وجب واجتز الوضوء به عىل نحو يتحقق

م واملسح له اجلمع بني التيم استحبابا تعني التيمم وان كان االحوط يتحقق الغسل

 يف الوقت. والصالةبه 

ه من ويستحب ان يكون ما يتيمم ب نفض اليدين بعد الرضب يستحب :230 م

 وان يكون من تراب الطريق. (4)يكون من مهابطها ويكره ان (1)وعواليها ربى االرض

 ،(0)كيفية التيمم ان يرضب بيديه عىل االرض وان يكون دفعة واحدة :232 م

شعر اىل قصاص ال يكون بباطنهام ثم يمسح هبام مجيعا متام جبهته وجبينه منوان 

ني ايضا مسح احلاجب واالحوط ،واىل طرف االنف االعىل املتصل باجلبهة ،احلاجبني

ثم  ،االصابع بباطن اليّسى ثم مسح متام ظاهر الكف اليمنى من الزند اىل اطراف

 اليمنى. فمسح متام ظاهر الكف اليّسى كذلك بباطن الك

ل منهام املسح ببعض ك ال جيب املسح بتامم كل من الكفني بل يكفي :239 م

 عىل نحو يستوعب اجلبهة واجلبينني.

اجلبني ما بينه وبني طرف  واملراد من (2)املراد من اجلبهة املوضع املستوى :236 م

 احلاجب اىل قصاص الشعر.

ان الوضوء وأو  الغسل عناالظهر كفاية رضبة واحدة يف التيمم بدال  :235 م

                                                 

 ربى االرض: جممع الرتاب، وعواليها: االماكن املرتفعة. (1)

 ي االماكن املنخفضة.مهابط االرض مقابل عوايل االرض. وه (4)

 أي أن يكون رضبه بيديه عىل االرض معا، ال أن يرضب بيد ثم باليد االخرى. (0)

 املستوي: املنبسط، املستقيم. (2)



 

 

 

ويكفي  ،للوجه ورضبة للكفني تعدد الرضب فيرضب رضبة استحبابا كان االحوط

نية يف الرضبة األوىل ثم يرضب رضبة ثا يف االحتياط ان يمسح الكفني مع الوجه

 فيمسح كفيه.

كان إذا  كذاو (1)الظاهر تعذر الرضب واملسح بالباطن انتقل اىلإذا  :230 م

ال و ،تكن متعدية رضب به ومسح ملإذا أما  ،ومل متكن االزالة (4)متعديةنجسا نجاسة 

مكن يواذا كان عىل املمسوح حائل ال  ،واملمسوح مطلقا الطهارة يف املاسح يعترب

ظاهر رضب ال كان ذلك عىل الباطن املاسح فاالظهر كفايةإذا أما  ،عليه ازالته مسح

 واملسح به.

ن يتيمم بدال ع واجلنب ،بدال عن الوضوءاملحدث باالصغر يتيمم  :235 م

اضة واذا كان احلدث استح، واملحدث باالكرب غري اجلنابة يتيمم عن الغسل ،الغسل

 .تيمم ايضا عن الوضوءتان  اعليه متوسطة وجب

وتيمم عن  ،به من الوضوء دون الغسل اتى املحدث باالصغر واذا متكن 

يف االستحاضة إال  ،الوضوء عن به وهو يغني ىواذا متكن من الغسل ات،الغسل

 .(0)أيضا عنه تتيمم تمكنتفان مل  أيضا املتوسطة فالبد فيها من الوضوء

عىل  مقارنا هبا الرضب (2)يشرتط يف التيمم النية عىل ما تقدم يف الوضوء :213 م

 االظهر.

                                                 

 أي ظاهر الكفني. (1)

 النجاسة املتعدية: هي التي تنتقل باملالمسة، ويقابلها غري املتعدية. (4)

 فإذا مل تتمكن من الوضوء تيممت أيضا. (0)

 .125فيام ييل املسألة يف عنوان النية  (2)



 

 

األمر  بل تكفي نية سلالغأو  ،عن الوضوء (1)ال جتب فيه نية البدلية :211 م

 بد من تعيينه بالنية. الاألمر  ومع تعدد ،املتوجه اليه

 ،(4)لكن ال جتب فيه نية الرفعاليه،  التيمم رافع للحدث حال االضطرار :214 م

 وال نية االستباحة للصالة مثال.

ويشرتط  ،عن الغسل يشرتط فيه املبارشة واملواالة حتى فيام كان بدال :210 م

 .ا الرتتيب عىل حسب ما تقدمفيه ايض

 حسب ما عرفت يف مع االضطرار يسقط املعسور وجيب امليسور عىل :212 م

 كام جيري ،والعاجز عن املبارشة من حكم االقطع وذي اجلبرية واحلائل (0)الوضوء

 وغري ذلك. هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة

ويمسح هبام مع  العاجزولكن يرضب بيدي  ،ه غريهمُ مِّ يَ العاجز يُ  :219 م

هو فاقد فومع عدم امكانه  ،يضع يدى العاجز ويمسح هبام ومع العجز ،االمكان

 .(2)الطهورين

اما النابت و ،تته الشعر املتديل عىل اجلبهة جيب رفعه ومسح البرشة :216 م

 بمسه. فيجتزأفيها 

أو  كانت جلهل وان (9)خالف الرتتيب بطل مع فوات املواالةإذا  :215 م 

 الرتتيب. اعاد عىل نحو حيصل بهإذا  ،لو مل تفت صحأما  ،نسيان

 اخلاتم حائل جيب نزعه حال التيمم. :210 م

                                                 

 الغسل.أو  ال جيب أن ينوي التيمم بدال عن الوضوء (1)

 ال جيب أن ينوي رفع احلدث بتيممه. (4)

 .02يف العنوان الثاِن مما ييل املسألة  (0)

 الغسل، والطهارة الرتابية وهي التيمم.أو  أي فاقد للطهارة املائية وهي الوضوء (2)

 .190معنى املواالة يف هامش املسألة مر  (9)



 

 

 

 اناء واذا كان الرتاب يف ،التيمم يقع فيه الذياباحة الفضاء  ال يعترب :215 م

 مغصوب مل يصح الرضب عليه.

لشك كان اإذا  نولك، بعد الفراغ مل يلتفت من التيممشك يف جزء إذا  :243 م

ليه من املرتب عاألمر  ومل يدخل يف ،ومل تفت املواالة من التيمم، يف اجلزء االخري

ء منه بعد يف جز ولو شك شكه ويأيت باجلزء االخري،اىل  فهنا يلتفتصالة ونحوها 

 التدارك. وان كان االحوط استحبابا ،مل يلتفت (1)التجاوز عن حمله

 ،قتهاو وجيوز عند ضيق ،الجيوز التيمم لصالة موقتة قبل دخول وقتها :241 م

ق ولو اتف، التمكن من املاء   عنأالي وجيوز حني ،ويف جوازه يف السعة إشكال

 التمكن منه بعد الصالة فال جتب االعادة.

س فان يئ ،وقت اخرى نافلة لعذر ثم دخلأو  تيمم لصالة فريضةإذا  :244 م

ها له املبادرة اىل الصالة يف سعة وقت ع العذر والتمكن من الطهارة املائية جازمن ارتفا

وعىل كال التقديرين فان ارتفع العذر أثناء  ،ايضا  أبل جتوز املبادرة مع عدم الي

 االعادة. الوقت وجبت

فلة ناأو  صالة فريضة لو وجد املاء يف أثناء العمل فان كان دخل يف :240 م

مىض يف صالته وصحت  (4)د الدخول يف ركوع الركعة األوىلوكان وجدانه بع

 بعد الطهارة املائية. وفيام عدا ذلك يتعني االستئناف صالته،

 ،رثم أحدث باالصغ، تيمم املحدث باالكرب بدال عن غسل اجلنابةإذا  :242 م

يجب ف وانام يصري حمدثا باالصغر ،مل ينتقض تيممه من حيث احلدث االكرب

                                                 

 كام لو شك يف صحة املسح عىل اجلبهة بعد أن رشع يف املسح عىل كفه اليمنى. (1)

 ما بعدها من باب أوىل.أو  (4)



 

 

 وكذلك لو كان التيمم بدال عن احلدث ،لزمه التيمم بدال عنه (1)عدمه ومع ،الوضوء

 .االكرب غري اجلنابة ثم أحدث باالصغر

اذا و ،دخول الوقت الغسل بعدأو  ال جتوز اراقة املاء الكايف للوضوء :249 م

 ،التيمم مع اليأ  من املاء وجب عليه ،تعمد اراقة املاء بعد دخول وقت الصالة

ان كإذا  ،القضاء وال ،االعادة يف الوقت جتب عليه متكن بعد ذلك الولو  ،جزأأو

إذا  ،الجيوز ابطاله بعد دخول الوقت ،ولو كان عىل وضوء، التمكن خارج الوقت

 أجزأولو ابطله واحلال هذه وجب عليه التيمم و ،يئس منهأو  ،املاء علم بعدم وجود

 عىل ما ذكر. ايضا

ذا كل وك ،والنوافل بالطهارة من الفرائضيرشع التيمم لكل مرشوط  :246 م

 ،كقراءة القرآن ،الوجه الكامل مورا به عىلأكان مإذا  ما يتوقف كامله عىل الطهارة

رم حي جل ماألوللكون عىل الطهارة،  ، ويرشع أيضاونحو ذلك ،والكون يف املساجد

ام ك - اهلل تعاىل ومس اسم ،كمس القرآن - مورا بهأعىل املحدث من دون ان يكون م

 .(0)بل االقرب استحبابه النفيس (4)ارشنا اىل ذلك يف غايات الوضوء

فاذا تيمم  ،وصحت منه، جازت له كل غاية ،تيمم املحدث لغايةإذا  :245 م

 وغري ،واملشاهد ،له دخول املساجد وجاز ،صحت منه الصالة ،للكون عىل الطهارة

نعم الجيزئ ذلك  ،الطهارة املائيةجوازه عىل أو  ،(2)كاملهأو  ،ذلك مما يتوقف صحته

 تيمم لضيق الوقت.إذا  فيام

يه وان تعذرت عل، ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة املائية :240 م 
                                                 

 أي مع عدم متكنه من الوضوء. (1)

 .155كام مر بيانه يف املسألة  (4)

 أي أن التيمم مستحب نفيس ايضا كالوضوء. (0)

 صحته عىل الطهارة كالصالة، مقابل ما يكمل به العمل يف بعض املستحبات. ما تتوقف (2)



 

 

 

انتقض تيممه الذي  ،يكفيه لوضوئه ما -من املاء  - واذا وجد من تيمم ،(1)بعد ذلك

وان امكنه  ،عنه خاصةانتقض ما هو بدل  ،للغسل واذا وجد ما يكفيه ،هو بدل عنه

عاد التيمم بدال عن الغسل خاصة عىل إشكال أاملاء بعد ذلك  فلو فقد ،الوضوء به

 االستحاضة املتوسطة. يف

الحدهم فان تسابقوا إال  وجد مجاعة متيممون ماء مباحا ال يكفيإذا  :245 م

 ،قبوان سبق واحد بطل تيمم السا، ومل يسبق احدهم مل يبطل تيممهم ،اليه مجيعا

 ،(0)كان املاء مملوكا واباحه املالكإذا  وكذا ،اجلميع بطل تيمم (4)وان مل يتسابقوا اليه

 لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض ال غري. وان اباحه

فلو  ،يف التيمم ايضا مر سابقا يف االغسال جيرى الذي (2)حكم التداخل :203 م

 ضوءمل حيتج اىل الوو عن اجلميع كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد

 .االستحاضة يفإال  التيمم بدال عنهأو 

 وكان هناك ماء ال يكفي، وميت ،حمدث باالصغرو ،اجتمع جنبإذا  :201 م

 واال فاملشهور انه يغتسل ،رصفه لنفسه الحدهم فان كان مملوكا الحدهم تعنيإال 

اجلنب ال خيلو  ولكن تعني رصفه يف ،املحدث باالصغر ويتيمم ،وييمم امليت ،اجلنب

 .(9)عن إشكال

التيمم فحاله حال  شك يف وجود حاجب يف بعض مواضعإذا  :204 م

  .ماالطمئنان بالعدأو  اليقني الوضوء والغسل يف وجوب الفحص حتى حيصل

                                                 

 بطل تيممه. دمتكن من املاء ومل يتوضأ ثم انقطعت املاء فقإذا  أي (1)

 بمعنى تركوا استعامل ما وجدوه من ماء. (4)

 أي سمح باستعامله. (0)

 .تيمم واحدنها ع بحيث يكفيالتيمم  تعدد واشرتاك أسبابالتداخل: يعني هنا  (2)

 لعدم وجود دليل عىل ترجيح رصفه يف غسل اجلنابة. (9)



 

 

 وفيه فصول

 عرشة:  احدى ييف عدد االعيان النجسة وه :200 م

: البول والغائط من كل حيوان له نفس من االعيان النجسة األول والثاين

ما ال نفس أما  (9)واملوطوء (2)كاجلالل ،(0)بالعارضأو  (4)صلاالكل باأل حمرم (1)سائلة

 طاهران. (6)كان حملل االكل فبوله وخرؤهأو  ،له سائلة

اللحم كاخلفاش  ري مأكولوان كان غ ،طاهران (5)بول الطري وذرقه :202 م

 والطاوو  ونحومها.

ك بوله وخرئه وكذا ما يش ما يشك يف انه له نفس سائلة حمكوم بطهارة :209 م

 حمرمه.أو  يف انه حملل االكل

                                                 

 ،ن وقوةقطع شء منها بسيالإذا  وخيرج هنا الدم الذي جيتمع يف العروقاملراد بالنفس السائلة:  (1)

 .دمه ترشحا كدم السمك ويقابله ما ال نفس له سائلة وهو الذي خيرج

 احليوانات التي حيرم اكلها.كالثعلب واالرنب واهلر وغريهم من  (4)

 بالعارض: أي ما يكون حالال يف أصله ولكن حيرم أكله ألحد االسباب املذكورة. (0)

 .ددةحم ل: هو احليوان الذي يتغذى عىل عذرة االنسان لفرتة من الزمن، ولكل حيوان فرتةاجلالَّ  (2)

 يوان.فعل إنسان الفاحشة مع حيوان ووطأه فال جيوز أكل هذا احلإذا  (9)

 اخلرؤ: ما خيرج من احليوان الذي ليس له نفس سائلة. (6)

 الذرق: السلح، وهو ما خيرجه الطري كالغائط من االنسان. (5)



 

 

 

 ،وان حل اكل حلمه ،: املني من كل حيوان له نفس سائلةمن النجاسات الثالث

 واما مني ما ال نفس له سائلة فطاهر.

: امليتة من احليوان ذي النفس السائلة وان كان حملل جاساتمن الن الرابع

 منها وان كانت صغارا. (4)وكذا اجزاؤها املبانة (1)االكل

 (0)ولذلك الثال ويستثنى من ،اجلزء املقطوع من احلي بمنزلة امليتة :206 م

 ،ونحوه (9)وقشور اجلرب، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند الربء (2)والبثور

فان ذلك  ،باحلك ونحوه من بعض االبدان وما ينفصل ،تصل بام ينفصل من شعرهامل

 احلي. فصل منإذا  كله طاهر

الشعر و وهي الصوف طاهرة (6)كانت ال تلها احلياةإذا  أجزاء امليتة :205 م

والسن  (0)والريش والظلف (5)واملخلب والوبر والعظم والقرن واملنقار والظفر

وذا من خأاالعىل وان مل يتصلب سواء أكان ذلك كله م لقرشاكتست اإذا  والبيضة

 نعم جيب غسل ،ام نتف ام غريمها (5)خذ بجزأوسواء  ،ام احلرام احليوان احلالل

 .املنتوف من رطوبات امليتة

                                                 

 كالغنم والبقر فإن ميتته نجسة إن مل يذبح حسب الكيفية الرشعية. (1)

 املبانة: أي املقطوعة. (4)

 .اإلنسان ناتئ صلب مستدير اج يكون بجسدخرَّ الثالول يقال له الثؤلول: وهو  (0)

 اج صغري مملوء قيحا.خر   مجع بثرة :البثور (2)

 ويؤدي لظهور البثور عىل اجلسد. اجلرب: مرض جلدي يسبب احلك (9)

 .الدم، كالظفر، والشعر ال جيري فيهاأو  ليس فيها دم، االجزاء التي ال تلها احلياة: التي (6)

يُد من الطَّ  (5)   .الذي يصطاد كالصقر الطري يستعملهتطلق عىل ما و رْي امل ْخَلب مل َا َيص 

 الظلف: هو بمنزلة الظفر لرجل البقر والغنم واملعز. (0)

 جز الشعر: أي قص الشعر. (5)



 

 

 - وجوبا –وأما الظرف فاالحوط املظروف  يا (1)ت االنفحةاويلحق باملذكور

كان مما يوكل إذا  (4)الرضع ذلك اللبن يفوكاالجتناب عنه وان مل ينجس املظروف، 

وان كان االحوط استحبابا اجتنابه. هذا  (0)حلمه. وال ينجس بمالقاة الرضع النجس

 ميتة نجسة العني: فال يستثنى منها شئ.أما  ،(2)كله يف ميتة طاهرة العني

، وإال فهي احلي (6)انفصلت بنفسها من الظبيإذا  طاهرة (9)رة املسكأف :200 م

كوهنا انفصلت  ومع الشك يف جسة، وكذا حيكم بنجاسة ما فيها إن كان مايعا،ن

 .عىل الطهارة يبنى بسبب آخرأو  بنفسها

ي املّسية حال موت الظب ان يعلم برطوبتهإال  واما املسك فطاهر عىل كل حال 

 .ففيه إشكال

والعقرب والسمك ومنه  كالوزغ ،ميتة ما ال نفس له سائلة طاهرة :205 م

 يشك يف ان له نفسا سائلة ام ال. وكذا ميتة ما (5)فاش عىل ما قىض به االختباراخل

لتذكية عىل الوجه ا مر آخر غريأاملراد من امليتة ما استند موته اىل  :223 م

 .(0)الرشعي

                                                 

 األكل وتستخدم يف اجلدي قبلأو  جوف كرش احلمل مادة صفراء تكون متجمدة يف :اإلنفحة (1)

 ة.خممر من اللبن حيث تتوي عىل مادة عمل اجلبن

ْ ا (4)  .اخلفأو  دي احليوانات ذات الظلفث ع: مدر اللبن من الشاة والبقر،لرضَّ

 أي أن الرضع ينجس بموت الشاة مثال وأما احلليب الذي خيرج منه فهو طاهر. (0)

 كالغنم والبقر واملاعز وشبهها مما يكون طاهرا يف حياته، بخالف ما يكون نجسا. (2)

 دم طيب الرائحة ي فيهافأرة املسك: جلدة يف الظب (9)

 الظبي: حيوان بري كبري احلجم. (6)

 أي ان اخلفاش مما ال نفس سائلة له، فميتته طاهرة. (5)

التذكية الرشعية ختتلف باختالف احليوان فمنه ما تكون تذكيته بالذبح، ومنها بالنحر، ومنها  (0)



 

 

 

شك إذا  والشحم واجللد سوقهم من اللحمأو  خذ من يد املسلمؤما ي :221 م

 ،(4)ظاهرا فهو حمكوم بالطهارة واحللية ،(1)ه عمياءومل يعلم كون يد يف تذكية حيوانه

جه ان املسلم قد احرز تذكيته عىل الو احتملإذا  حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه

ذا إ ،وجد مطروحا يف ارض املسلمنيأو  االسالم وكذا ما صنع يف ارض ،الرشعي

ن ال السمن واللبمنهم الدال عىل التذكية مثل ظرف املاء و كان عليه اثر االستعامل

 ت والنجاسات.االعذر مثل ظروف

إذا  بالطهارة ايضا خذت من ايدي الكافرين حمكومةأإذا  تااملذكور :224 م

وال الصالة فيها ما مل حيرز اخذها  (0)خوذة من املذكى لكنه ال جيوز اكلهاأاحتمل اهنا م

 يد املسلم عليها. ولو من جهة العلم بسبق ،من املذكى

 البيض عىل االحوط وكذا الفرخ يف ،ط قبل ولوج الروح نجسالسق :220 م

 وجوبا فيهام.

 (2)خلالسأو  اجلدي يرتضعه الذياالنفحة هي ما يستحيل اليه اللبن  :222 م

 قبل ان ياكل.

 دم ما ال نفسأما  ،: الدم من احليوان ذى النفس السائلةمن النجاسات اخلامس
                                                 

 الوجه الرشعي فال يقال بح احليوان عىلبالصيد، ومنها بإخراجه حيا كالسمك وهكذا.و لو ذُ 

 له ميتة حتى ولو مل يكن من مأكول اللحم.

 اليد العمياء: يقصد هبا الشخص الذي ال يبايل وال يلتفت اىل احلالل واحلرام. (1)

 احلكم الظاهري مقابل احلكم الواقعي، فمع اجلهل بالواقع حيكم بالطهارة ظاهرا. (4)

من كونه مذبوحا حسب الطريقة الرشعية لذا ال جيوز والسبب أن ما يؤكل ال بد من التؤكد  (0)

أكله، وأما احلكم بطهارته فهو حكم بالطهارة الظاهرية، ويعود اىل االستناد اىل قاعدة: كل شء 

 لك طاهر حتى تعلم انه نجس.

 قال ألوالد الغنم ساعة تضعه من الضأن واملعز مجيعا، ذكرا كانهو ما يو السخل: مجع سخلة، (2)

 ى، ومجعه سخل وسخال.أنثأو 



 

 

 حوها فانه طاهر.له سائلة كدم السمك والربغوث والقمل ون

 احليوان ذي النفس السائلة وجد يف ثوبه مثال دما ال يدري انه منإذا  :229 م

 من غريه بني عىل طهارته.أو 

واما الدم  ،املستحيلة من النطفة إشكال وتأمل (1)يف نجاسة دم العلقة :262 م

 .فيحكم بطهارتهيكون يف البيضة  الذي

ذبح -خروجه منها بال خروج ما يعتاد الدم املتخلف يف الذبيحة بعد :225 م

 السكني التي يذبح هبا. ان يتنجس بنجاسة خارجية مثلإال  طاهر

يف انه دم ام ال حيكم  الدمل شئ اصفر يشكأو  خرج من اجلرحإذا  :220 م

دم ام قيح وال جيب عليه االستعالم  شك من جهة الظلمة انهإذا  وكذا ،بطهارته

ماء اصفر حيكم أو  وبة يشك يف اهنا دمفخرجت رط حك جسدهإذا  وكذلك

 بطهارهتا.

 جس ومنجس له.ن قد يوجد يف اللبن عند احللب الذيالدم  :225 م 

 بجميع اجزائهام (4)واخلنزير الربيان الكلب :من النجاسات السابعو السادس

 ضالهتام ورطوباهتام دون البحريني.ف

م يف لكن احلك ،اقسامه : املسكر املائع باالصالة بجميعمن النجاسات الثامن

  .اخلمر والنبيذ املسكر مبني عىل االحتياط غري

لكنه  ،فهو طاهر - (0)وصار مائعا بالعارضغىل وان  - واما اجلامد كاحلشيشة 

 .حرام

                                                 

من  املستحيل املرحلة األوىل من تكوين اجلنني وهيالعلقة: القطعة من الدم الغليظ اجلامد  (1)

 مضغة.  النطفة قبل أن يصبح

 مقابل البحريني، وتشمل النجاسة كلب الصيد واحلراسة وكل أنواع الكالب الربية. (4)

 أي تم متييعه. (0)



 

 

 

بجميع  طاهر فهواالجسام االخر أو  االخشاب واما السبريتو املتخذ من 

 اقسامه.

وى وال يطهره س ينجسمسكرا  وصار غىل بنفسهإذا  العصري العنبي :293 م

، (1)ومل يصل اىل حد االسكار فيحرم وال ينجسبالنار غىل إذا  ، وأماصريورته خالَ 

  ذهاب ثلثيه. (4)وحيلله

يجوز بالغليان بالنار ف العصري الزبيبي والتمري ال ينجس وال حيرم :291 م

خ يمثل املرق واملحيش والطب وضع التمر والزبيب والكشمش يف املطبوخات

 الدمعة. وغريها وكذا دبس التمر املسمى بدبس

 :: الفقاعمن النجاسات التاسع

ه يصف الذيمنه ماء الشعري  وليس ،وهو رشاب خمصوص متخذ من الشعري

 االطباء.

انتحل دينا غري أو  (0)وهو من مل ينتحل دينا ،: الكافرمن النجاسات العارش

 نه من الدين االسالمي بحيث رجعانتحل االسالم وجحد ما يعلم اأو  ،(2)االسالم

بني املرتد  وال فرق ،(9)نعم انكار املعاد يوجب الكفر مطلقاً  جحده اىل انكار الرسالة،

                                                 

 غىل ومل يسكر فيبقى طاهرا وال جيوز رشبه.ا إذ أي أن العصري العنبي (1)

 ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.إذا  اكلهأو  أي حيل رشبه (4)

 كاملاديني وامللحدين، الذين ال يعتقدون بوجود خالق للكون. (0)

 من يؤمن بدين غري االسالم، وهذا يفرق بينه وبني الكتايب. (2)

القيامة حيكم بكفره مهام كان السبب العتقاده، ألنه أي أن من ينكر عودة النا  للحساب يوم  (9)

 .ينايف أصال من اصول الدين



 

 

 .هذا يف غري الكتايب .(2)والناصب (0)والذمي (4)واحلريب (1)والكافر االصيل

فيحكم بطهارته.  - وهو اليهودي والنَّصاِن واملجويس - الكتايبأما  

 تحبابا اجتنابه. واالحوط اس

االحوط الصالة فيه عىل  طاهر ولكن ال جتوز (9)عرق اجلنب من احلرام :942 م 

بعنوانه كالزنا  (6)ملوجب اجلنابة كان التحريم ثابتاإذا  وخيتص احلكم بام وجوبا،

كان بعنوان آخر كافطار إذا  واما ،ايضا واللواط واالستمناء بل ووطئ احلائض

 ذلك فال يعمه احلكم. ذر ونحوخمالفة النأو  الصائم

  (5): عرق االبل اجلاللةمن النجاسات احلادي عرش

، وجيب االجتناب عن عرق غريها من عرق االبل اجلاللة نجس :290 م

  احليوان اجلالل عىل االحوط وجوبا.

  اىل املالقي.هناك عدة صورة لكيفية رساية النجاسة  :292 م

                                                 

 الكافر االصيل: من ولد ألبوين كافرين ومل يسلم أصال. (1)

 واحلريب ال تقبل منه اجلزية، كتاب من أصناف الكفار. من ال كتاب له، وال شبهة :( احلريب4)

 .احلرب عىل املسلمني من أعلن -الفقهاء يف اصطالح -بخالف الذمي. فليس معنى احلريب

 كاملجو ، وقبل برشوط الذمة مع شبه كتابأو  والنصارى، ( الذمي: من له كتاب كاليهود0)

 املسلمني والتزم هبا.

 خاصة وأهل  يتدين ببغض اإلمام عيلو البيت من نصب العداوة ألهل  :( الناصبي2)

 . درهبم، ومن هؤالء اخلوارج، ومن سار عىلعامة بيته

 حرام كالزنا واللواط. ئمن أجنب من وط (9)

 كانت اجلنابة بواسطة عمل حرام بذاته.إذا  أي (6)

 ل التي اعتادت االكل من عذرة االنسان.اَم االبل اجلاللة: اجل   (5)



 

 

 

ذا إال إ النجاسة اليه القى اجلسم النجس ال تّسيإذا  اجلسم الطاهر :299 م

 ،احدمها اىل االخر بمجرد املالقاة تنتقل من ، وهي التيكان يف احدمها رطوبة مّسية

يتنجس الطاهر باملالقاة وكذا لو كان احدمها  مل ،نديني جافنيأو  فاذا كانا يابسني

اذيبت يف ظرف إذا  فاهنا (1)والفضة ونحومها من الفلزات كالذهبمائعا بال رطوبة 

 تنجس. نجس ال

االرض نجسة ال  كانتإذا  الفراش املوضوع يف ارض الّسداب :296 م

ل هذه فان مث ،ان كان خفيفا ينجس وان رست رطوبة االرض اليه وصار ثقيال بعد

ن املسجد املجاور وكذلك جدرا ،النجاسة الرطوبة غري املّسية ال توجب رساية

ونحوه فان الرطوبة السارية منها اىل اجلدران  (4)الكنيف مثل ،لبعض املواضع النجسة

موجبة لتنجسها وان كانت موثرة يف اجلدار عىل نحو قد تودي  وال ،ليست مّسية

 اخلراب. اىل

عا اىل يكون املائع متداف يشرتط يف رساية النجاسة يف املائعات ان ال :295 م

وال تّسي اىل ما اتصل به من ، ة واال اختصت النجاسة بموضع املالقاةالنجاس

 ،شئ نجس ال تّسى النجاسة اىل العمود فان صب املاء من االبريق عىل ،األجزاء

احلكم لو كان التدافع من االسفل اىل االعىل كام يف  فضال عام يف االبريق وكذا

 الفوارة.

املّسية تنجس  سة مع الرطوبةالقت النجاإذا  االجسام اجلامدة :290 م

 وان ،تّسي النجاسة اليه غريه من األجزاء املجاورة له فالأما  ،موضع االتصال

القته ذا إ نحومهاأو  البطيخأو  فاخليار، كانت الرطوبة املّسية مستوعبة للجسم

ه كان عليإذا  وكذلك بدن االنسان ،منه ال غري النجاسة يتنجس موضع االتصال

                                                 

 الفلزات: املعادن، كالذهب والفضة وغريها. (1)

 .013مر معنى الكنيف يف هامش املسألة  (4)



 

 

ان إال  ،القى النجاسة تنجس املوضع املالقي ال غريإذا  فانه كثريا ولو كان ،عرق

 العرق املتنجس عىل املوضع االخر فانه ينجسه ايضا. جيري

واال  ،ااملائع غليظ يشرتط يف رساية النجاسة يف املائعات ان ال يكون :295 م

 النجاسة اصابته النجاسة مل تّسإذا  فالدبس الغليظ ،اختصت بموضع املالقاة ال غري

 ظ. نعموكذا احلكم يف اللبن الغلي ،االتصال ال غري اىل متام اجزائه بل يتنجس موضع

 رست النجاسة اىل متام اجزائه كالسمن والعسل والدبس يف أيام كان املائع رقيقاإذا 

زاء. األج فان الغلظ مانع من رساية النجاسة اىل متام ،الصيف بخالف أيام الربد

منه شئ بقى مكانه خاليا  خذأكان بحيث لو إذا  والرقة هو ان املائع (1)واحلد يف الغلظ

 وان امتال مكانه بمجرد االخذ فهو رقيق. وان امتال بعد ذلك فهو غليظ ،حني االخذ

رطوبة مع الما يالقيه  نجسيُ  ،املتنجس بمالقاة عني النجاسة كالنجس :263 م

نجس املت عىل االحتياط، واما املّسية، واما يف اجلوامد فاحلكم بالنجاسة مبني

اما يف غري و استحباباً  عىل االحوط بمالقاته ينجس املاء القليلفبمالقاة املتنجس 

 االستحبايب.االحتياط  ذلك فاحلكم بالنجاسة مبنى عىل

بل باخبار  (4)ذي اليد خبارإتثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلني وب :612 م 

 مطلق الثقة ايضا.

والعسل ونحوها من  يدي الكافرين من اخلبز والزيتأوخذ من ما ي :264 م

كذلك و ،بمبارشهتم له بالرطوبة املّسية ان يعلمإال  ،املائعات واجلامدات طاهر

 ال عربة به. (0)والظن بالنجاسة ،ثياهبم واوانيهم

                                                 

 .بينهام يف احلكمبام يؤدي اىل االختالف الرقيق  املائعالغليظ عن  املائعز أي ما يمي (1)

 املتَّصف يف االمالك واألعيان. ،صاحب اليد :ذو اليد (4)

 أي لو ظن إنسان بنجاسة ما يأخذه من الكفار فال اعتبار هلذا الظن إذ املطلوب هو العلم. (0)



 

 

 

لها سريد تفصيمتعددة بحسب تعدد صورها والتي احكام  للنجاسة :260 م

 .يف املسائل التالية

سية وكذلك يف اجزائها املن يشرتط يف صحة الصالة الواجبة واملندوبة :262 م

وظفره ونحومها وطهارة ثيابه من غري فرق بني  طهارة بدن املصيل وتوابعه من شعره

 الواجب واملندوب كالصالة يف ذلك. (1)والطواف ،الساتر وغريه

حيث به املصيل ب ان كان ملتفاً  غطى به املصيل إيامءاً الغطاء الذي يت :269 م

 واال فال. يصدق انه صىل فيه وجب ان يكون طاهراً 

وهو ما يوضع عليه  يشرتط يف صحة الصالة طهارة حمل السجود :266 م

أحوط  كان اعتبار الطهارة فيها وان ،(4)اجلبهة دون غريه من مواضع السجود

 . استحبابا

النجس فال جيوز  بحكم (0)اطراف الشبهة املحصورةكل واحد من  :652 م

من اطراف الشبهة غري  لبسه يف الصالة وال السجود عليه بخالف ما هو

 .(2)املحصورة

ني العامل املسجد بأو  اللبا أو  ال فرق يف بطالن الصالة لنجاسة البدن :260 م

                                                 

 ب جتري فيه أحكام الصالة.املستحأو  الطواف يف احلج سواء الواجب منه (1)

 .045مر بيان مواضع السجود السبعة يف املسألة  (4)

 .99مر بيان معنى الشبهة املحصورة يف هامش املسألة  (0)

 .99مر بيان معنى الشبهة غري املحصورة يف هامش املسألة  (2)



 

 

كان إذا  ك فياموكذل (0)عن تقصري واجلاهل هبام (4)الوضعيأو  (1)باحلكم التكليفي

صحة فيحكم ب (2)كان اجلهل عن قصورإال إذا  املسجد نجسا يف السجدتني معا

 موارد اجلهل القصوري. الصالة يف

من صالته فال اعادة  غلو كان جاهال بالنجاسة ومل يعلم هبا حتى فر :265 م

 عليه يف الوقت وال القضاء يف خارجه.

سة فان النجا ض الصالة من أوهلا يفلو علم يف أثناء الصالة بوقوع بع :253 م

 . كان الوقت واسعا بطلت واستانف الصالة

 بال التطهريأو  الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة فان امكن التبديل وان كان 

 قضاء ايضا.ال لزوم املنايف فعل ذلك واتم الصالة واال صىل فيه واالحوط استحبابا

                                                 

ة يف خمتلف مبارش لسلوكه املتعلق بأفعال االنسان واملوجه احلكم الرشعي : هواحلكم التكليفي (1)

لرشيعة ا واالقتصادية والسياسية التي عاجلتها حياته الشخصية والعبادية والعائلية جوانب

 رشب اخلمر، كحرمة وهو مخسة أقسام: الوجوب: كوجوب الصالة، واحلرمة: ونظمتها مجيعا،

 وهي كل االشياء واالستحباب كصالة النوافل، والكراهة: كأكل حلم احلمري، واالباحة:

  .إباحة إحياء األرضاملباحة التي ليس فيها حكم من االحكام االربعة ك

لالنسان يف أفعاله وسلوكه،  الذي ال يكون موجها مبارشة احلكم الرشعيهو  احلكم الوضعي: (4)

سلوك االنسان، من قبيل  يكون له تأثري غري مبارش عىل كل حكم يرشع وضعا معينا وهو

رجل واملرأة بني ال ترشع بصورة مبارشة عالقة معينة لزوجية، فإهناالتي تنظم عالقات ا االحكام

تلزم بسلوك  مثال ألن املرأة بعد أن تصبح زوجة غري مبارشة عىل السلوك وتوجهه وتؤثر بصورة

أو  حةباألشياء من ص يتعلقرشعي  اعتبارزوجها، وبالتايل فإن احلكم الوضعي له  معني جتاه

 .حو ذلكون رشط،أو  من سببأو  فساد،

كان بوسعه التعرف عىل  اجلاهل باحلكم الذي هو اجلاهل املقَّص:أو  اجلاهل عن تقصري (0)

 جهله. تعمد البقاء عىل هالتكليفية لكن االحكام

أو  أخطأ اجتهاداكمن أو  كغفلة ،اجلاهل لعذراجلاهل عن قصور: هو أو  اجلاهل القارص (2)

 .نفسه جاهال ربام ال يتصورأو  احلكم، يعرف بسبب ظروف مل تدعه فهو اجلاهلتقليدا.



 

 

 

بالصالة كام لو كان أثناء القراءة  كانت النجاسة قد حصلت بعد رشوعهإذا  وكذا

 مثال فال تبطل.

ديل عىل التبأو  التطهري لو عرضت النجاسة يف أثناء الصالة فان امكن :251 م

واذا مل يمكن ذلك  ،وال اعادة عليه، فعل ذلك واتم صالته (1)وجه ال ينايف الصالة

 عدم امكان وان كان ضيقا فمع ،الصالة بالطهارة نفأفان كان الوقت واسعا است

كنه ولو ام ،لعدم االمن من الناظر يتم صالته وال شئ عليه لربد ونحوه ولو (4)النزع

 .والصالة عاريا ،تعني النزعيساتر له غريه ف النزع وال

 ،االعادة ان ذكر يف الوقت نيس ان ثوبه نجس وصىل فيه كان عليهإذا  :254 م

نائها بني الذكر بعد الصالة ويف اثوال فرق ، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء

 .(0)التطهري وعدمهأو  مع امكان التبديل

 جتب النجاسة باقية فيه مل طهر ثوبه النجس وصىل فيه ثم تبني انإذا  :250 م

 بالنجاسة. االعادة وال القضاء النه كان جاهال

 ،(9)ه فيصىل (2)نحوهأو  فان مل يمكن نزعه لربد نجساً  ثوباً إال  مل جيدإذا  :522 م 

 .(6)الصالة عاريا فيجب وان امكن نزعه ،وال جيب عليه القضاء

                                                 

 يغري الثوب النجس فيخلعهأو  بمعنى أن يغسل النجاسة كمن كان بجانبه ابريق ماء مثال، (1)

 ويرميه وهو يف حال الصالة دون أن يقوم بعمل خيرجه عن هيئة الصالة.

 أي نزع الثوب النجس. (4)

 يقضيها يف كل الظروف املذكورة. أو أي ان النايس للنجاسة عليه أن يعيد الصالة (0)

، كام لو كان يف مكان جيعله عرضة لنظر أي ألي سبب آخر غري الربد يمنعه من خلع ثيابه (2)

 .الناظرين ممن حيرم عليه التعري امامهم

 أي يصيل يف هذه احلالة بالثوب النجس. (9)

ال جيب س، وتصح صالته وفالصالة املطلوبة منه هي ان يصيل عاريًا وال يصيل بالثوب النج (6)



 

 

وجبت الصالة يف  بنجاسة احدمها (1)كان عنده ثوبان يعلم امجاالإذا  :592 م

الة يف بني الصالة فيه والص ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته ختري ،كل منهام

 .(4)كل منهام

ومل يكن عنده من املاء ما  موضع من ثوبهتنجس موضع من بدنه وإذا  :256 م

 .(0)االبدن والصالة عاري لكن كان يكفي الحدمها وجب تطهري ،لتطهريمها معا يكفي

 ه الطهارة.ال يشرتط في حيرم اكل النجس ورشبه وجيوز االنتفاع به فيام :255 م

ال و (9)غري الصيود والكلب ،واخلنزير ،واخلمر ،(2)ال جيوز بيع امليتة :502 م

حتى  كانت هلا منفعة حمللةإذا  ،(6)واملتنجسة ،  ببيع غريها من االعيان النجسةأب

 .واال فال جيوز بيعهاولو كانت جزئية، 

 رم.فال حيفراشها أما و حيرم تنجيس املساجد وبنائها وسائر آالهتا :255 م

النجاسة العينية غري  بل حيرم ادخال ،واذا تنجس شئ منها وجب تطهريه 

 ،يهت وامليتات فامثل وضع العذر لزم من ذلك هتك حرمة املسجدإذا  دية اليهاملتع

فيام ال يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل ان  وال بأ  به مع عدم اهلتك وال سيام

 نحو ذلك.أو  قرحةأو  بدنه دم جلرحأو  ثوبه يدخل االنسان وعىل

                                                 

عليه االعادة فيام لو كان متمكنًا من خلع مالبسه دون وجود حمذور مما ذكر يف أول املسألة، كام 

 لو كان مثال داخل غرفة وال يراه فيها احد.

 االمجال: يعني عدم التعيني، وهو هنا يعني علمه بنجاسة أحد الثوبني، دون أن يعينه. (1)

 صالتني يف الثوبني املشتبهني.أو  الة واحدة يف الثوب الطاهر،أي أما ان يصيل ص (4)

 مع مراعاة رشط ان ال يراه أحد كام مر. (0)

 امليتة: هي البهيمة التي ماتت بغري ذبح رشعي حيلل أكلها، كالشاة التي مترض فتموت. (2)

 أي يستثنى من حرمة بيع الكلب، كلب الصيد فيجوز بيعه ورشاؤه. (9)

 .00الفرق بني النجس واملتنجس يف هامش املسألة  مر بيان (6)



 

 

 

حتى لو دخل املسجد  جتب املبادرة اىل ازالة النجاسة من املسجد :203 م 

نجاسة وجبت املبادرة اىل ازالتها مقدما هلا عىل الصالة مع سعة  ليصيل فيه فوجد فيه

 بيف الضيق فتجأما  ،لكن لو صىل وترك االزالة عىص وصحت الصالة، الوقت

 املبادرة اىل الصالة مقدما هلا عىل االزالة.

كان ا إذ تطهريه وجب توقف تطهري املسجد عىل ختريب شئ منهإذا  :201 م

وجد إذا  فيامإال  فال جيوزبالوقف  كان التخريب مرضاإذا  واما ،يسريا ال يعتد به

 لتعمريه. (1)باذل

 كان بحيث يرضإال إذا  ،توقف تطهري املسجد عىل بذل مال وجبإذا  :042 م

ال خيتص وجوب ازالة النجاسة  كام ،(0)وال يضمنه من صار سببا للتنجيس ،(4)بحاله

 به.

 املواضع الطاهرة وجب توقف تطهري املسجد عىل تنجس بعضإذا  :200 م

 كان يطهر بعد ذلك.إذا 

تى حعليه اعالم غريه  جيب فالمل يتمكن االنسان من تطهري املسجد إذا  :202 م

 احتمل حصول التطهري باعالمه. ولو

 تنجس حصري املسجد مل جيب تطهريه.إذا  :209 م

كان ال يصيل فيه احد  صار خرابا وان الذيجد ال جيوز تنجيس املس :206 م

 تنجس.إذا  وجيب تطهريه

                                                 

جود مع وإال  كانت إزالة النجاسة من املسجد تؤدي اىل ختريب كبري فال جيوز ازالتهاإذا  أي (1)

 شخص يتكفل اصالح التخريب احلاصل من ازالة النجاسة.

 اله.رض بحأي جيب تطهري املسجد عىل من يعلم هبا، حتى ولو استوجب بذل مال بام ال ي (4)

 أي إن كانت إزالة النجاسة تستوجب بذل مال فليس البذل متعينا عىل من كان سببا للتنجيس. (0)



 

 

املكانني من مسجد  احدأو  علم امجاال بنجاسة احد املسجدينإذا  :205 م

 .(1)وجب تطهريمها

 املرشفة والرضايح واملشاهد ،يلحق باملساجد املصحف الرشيف :002 م 

وذة للتربك املأخ̂ سائر االئمة و |والرتبة احلسينية بل تربة الرسول  (4)املقدسة

 وجتب ازالة النجاسة عنها حينئذ. ،يوجب اهانتها كانإذا  فيحرم تنجيسها

فال نحو ذلك أو  (0)خاناأو  دكاناأو  غصب املسجد وجعل طريقاإذا  :052 م

زالة معابد الكفار فال حيرم تنجيسها وال جتب اكذلك و ،تنجيسه وجيوزتطهريه جيب 

ثم جيعلها مسجدا  (2)مراختذت مسجدا بان يتملكها ويل األإذا  منع ،النجاسة عنها

 مجيع احكام املسجد. جرى عليها

 : فيام يعفى عنه يف الصالة من النجاسات وهو امور: تتميم :253 م

 ،انقطاع الدم بانقطاع أ: دم اجلروح والقروح يف البدن واللبا  حتى ترباألول

كانت إذا  (6)دم البواسري التبديل، وكذاأو  باالزالة (9)وال يعترب فيه املشقة النوعية برء

ترب ويع ،اىل الظاهر قرح باطني خرج دمهأو  وكذا كل جرح ،أيضابل الباطنة  ظاهرة

 .التبديلأو  املشقة النوعية بلزوم االزالة يف هؤالء

الدواء و القيح املتنجس به كام يعفى عن الدم املذكور يعفى ايضا عن :251 م

                                                 

 تطهري املكانني.أو  أي جيب تطهري املسجدين، (1)

 .الرضائح املقدسة: يقصد هبا قبور االئمة املعصومني  (4)

 .Hotelالفندق،أو اخلان: مكان نزول املسافرين وهو ما يطلق عليه يف زماننا  (0)

 من يقوم مقامه.أو  يقصد بويل األمر االمام املعصوم، (2)

ان ال وإن ك أي أن من أثره ان يسبب مشقة عىل االنسان،املشقة النوعية: ما يشق عىل النوع، (9)

 .، لوجود خصائص عند هذا االنسان بحيث ال تؤثر فيه املشقةبعينه يشق عىل شخص

 قرحة هلا وهي : باسور، مرض حيدث فيه متدد وريدي يف الرشجمفردهاو البواسري: مجع (6)

 .التهبتإذا  يسيل منها القيح والصديد قعر()غور



 

 

 

يتعارف  كان يف موضعإذا  شدهاستحباباً  واالحوط يه والعرق املتصل بهاملوضوع عل

 شده.

بحيث تعد جرحا واحدا  كانت اجلروح والقروح املتعددة متقاربةإذا  :254 م

مل جيب غسله بل هو معفو عنه حتى  بعضها أعرفا جرى عليه حكم الواحد فلو بر

 اجلميع. أيرب

 يعفى عنه. ال ،الأو  قرحأو  شك يف دم انه دم جرحإذا  :250 م 

ومل يكن  (1)البغيل كانت سعته اقل من الدرهمإذا  : الدم يف البدن واللبا الثاين

 ،دم احليضال من و اللحم وال من غري مأكول ،وال من امليتة (4)من دم نجس العني

 وال يلحق املتنجس ،تادم النفا  واالستحاضة باملذكور احلاقوجوبا واالحوط 

 .(0)بالدم به

ب كان الثوإذا  دم واحد تفشى الدم من احد اجلانبني اىل اآلخر فهوإذا  :252 م

اىل البطانة  (9)كان قد تفشى من مثل الظهارةإذا و فهو اثنان، (2)وأما إن كان صفيقاقيقا ر

سعة  جموعفان مل يبلغ امل ،فيلحظ التقدير املذكور عىل فرض اجتامعه ،متعدد فهو دم

 فال.الدرهم عفى عنه واال 

                                                 

يقال قديمة  وهو منسوب إىل مدينة ،غراما من الفضة 0، 06 درهم للوزن يزن :يلِّ غَ ( الدرهم الب  1)

سعة عقد االهبام بن حدده ، وتديد سعته خمتلف فيها بني الفقهاء،فمنهم مبغل قريبة من بابل هلا

قد عاألحوط االقتصار عىل األقل وهو ، ومن اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة

  ألنه املقدار املتيقن. السبابة

 نجس العني كالكلب واخلنزير. (4)

 أي أن املقدار املعفو عنه جيب أن يكون دما صافيا فلو كان معه متنجس كاملاء ال يعفى عنه. (0)

 .، أو ثخنيالثوب الصفيق: هو الثوب الذي كثف نسجه، أي أنه سميك (2)

 الظهارة: يقصد هبا ظاهر الثوب، مقابل باطنه. (9)



 

 

 غريمها مل يعف عنه.أو  ماءأو  اختلط الدم بغريه من قيحإذا  :259 م

كان ا إال إذ ،عىل العفو تردد قدر الدم بني املعفو عنه واالكثر بنىإذا  :562 م

الدم املعفو  واذا كانت سعة الدم اقل من الدرهم وشك يف انه من ،(1)سبوقا باالكثرم

ن انكشف بعد الصالة انه م واذا ،ب االختبارمن غريه بنى عىل العفو ومل جيأو  عنه

 غري املعفو مل جتب االعادة.

 .(4)يساوي عقد السبابة االحوط االقتصار يف مقدار الدرهم عىل ما :552 م

 لعورتنيا ال يسرت الذي يعني -ال تتم به الصالة وحده  الذي: امللبو  الثالث

والسوار ونحوها  تم واخللخالواخلا (9)والقلنسوة (2)واجلورب والتكة (0)كاخلف -

ال  من غري املأكول برشط ان كان متنجسا ولو بنجاسةإذا  فانه معفو عنه يف الصالة

كان متخذا من نجس إذا  عنه وكذلك واال فال يعفى (6)جزائهأيكون فيه شئ من 

 العني كامليتة وشعر الكلب مثال.

 لكلبالعني كا املتخذ من نجس (5)عن املحمول ال يعفى :502 م 

كل ؤكان من أجزاء ما ال ي وكذا ما ،اخلنزير،وكذا ما تله احلياة من أجزاء امليتةو

                                                 

 أي إن كان يعلم أنه أكثر من مقدار الدرهم.  (1)

شريون هبا سميت السبابة، ألهنم كانوا يو ،اإلصبع التي بني االهبام واإلصبع الوسطى السبَّابة: (4)

 ألنه يتم هبا تريك حبات املسبحة حني التسبيح. ملخاصمة، وسميت باملسبحةبالسب وا

 .136مر بيان اخلف يف هامش املسألة  (0)

 .البنطلون( ) التكة: هو رباط الّسوال (2)

 للرأ ، الطاقية. ما يلبس فوق الرأ ، غطاء :القلنسوة (9)

 أي شء من أجزاء احليوان الذي ال يؤكل حلمه. (6)

 مله املصيل، وال يلبسه.ما حي (5)



 

 

 

فضال  (1)كان مما تتم فيه الصالةإذا  حتى واما املحمول املتنجس فهو معفو عنه ،حلمه

الصالة كالساعة والدراهم والسكني واملنديل الصغري  كان مما ال تتم بهإذا  عام

 ونحوها.

 ببوله فانه معفو عنه ان تنجس انثى،أو  ذكرا كان االم املربية للطفل: ثوب الرابع

وال  ،اتهساع خمرية بني ،برشط غسله يف اليوم والليلة مرة ،مل يكن عندها غريهإذا 

 ،وال من الثوب اىل البدن ،خرى وال من البول اىل غريهأيتعدى من االم اىل مربية 

مع  ،الثوب الواحد اىل ذات الثياب املتعددةوال من ذات  ،املريب وال من املربية اىل

ولكن  حاجتها اىل لبسهن مجيعا واال فهي كالثوب الواحد. هذا هو املشهور عدم

 .(4)مع احلرج الشخيصإال  االحوط عدم العفو عام ذكر

 ت وهي امور: ايف املطهر :255 م

عىل املحل  (0)ىل نحو يستويلوهو مطهر لكل متنجس يغسل به ع :: املاءاألول

نعم ال يطهر  ،احكام املياه بل يطهر املاء النجس ايضا عىل تفصيل تقدم يف ،النجس

 من املائعات. املاء املضاف يف حال كونه مضافا. وكذا غريه

فاذا  ،املتعارف النحو يعترب يف التطهري بالقليل انفصال ماء الغسالة عىل :933 م

 بكفه (2)غمزه أو فال بد من عَّصه يه املاء مثل الثوب والفراشكان املتنجس مما ينفذ ف

كان مثل الصابون  بايراد املاء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة وانأو  ،رجلهأو 

                                                 

 أي الثوب الذي يصلح لكي يكون ساترا يف الصالة. (1)

، ووجه احلكم يف هذه رج النوعيويقابله احل للمكلف،الذايت  احلرج الشخيص: هو احلرج (4)

 .املسألة مع التخصيصات التي ذكرت يستند اىل نصوص رشعية تبني هذا احلكم خاصة

 املتنجسة.بحيث يصل اىل كل االجزاء  (0)

 ، الكبس: الضغط عىل اليشء.هنا الغمزيقصد ب (2)



 

 

راء الرطوبة املّسية يطهر ظاهره بإج ونحوها مما تنفذ فيه ،والطني واخلزف واخلشب

كان ال يبعد حصول الطهارة  للظاهر إشكال وان ويف طهارة باطنه تبعا ،املاء عليه

الطاهر فيه عىل نحو يصل اىل ما وصل اليه النجس فيغلب عىل  للباطن بنفوذ املاء

 يهف ويزول بذلك االستقذار العريف الستهالك األجزاء املائية النجسة الداخلة املحل

 مل يكن قد جفف وان كان التجفيف اسهل يف حصول ذلكإذا 

 ا.هب لرطوبة غري املّسية فقد عرفت انه ال ينجسواذا كان النافذ يف باطنه ا 

بقي املاء إذا  بالكثري الثوب املصبوغ بالصبغ املتنجس يطهر بالغسل :931 م

ا عىل اطالقه كان املاء باقيإذا  ايضا اىل ان ينفذ اىل مجيع اجزائه بل بالقليل (1)عىل اطالقه

 اىل ان يتم عَّصه.

حو الكثري عىل ناملاء  ف ووضع يفالعجني النجس يطهر ان خبز وجف :934 م

ينفذ املاء  ووضع يف الكثري حتى جففإذا  ومثله الطني املتنجس ،ينفذ املاء اىل اعامقه

 الذي نفذت الرطوبة النجسة اىل اعامقه. اىل اعامقه فحكمها حكم اخلبز املتنجس

 ،مرتني من الغسل طهر بالقليل فالبدإذا  نيةاملتنجس بالبول غري اآل :930 م

كفي يف تطهريه يف غري االواِن ي، املتنجس باملتنجس بالبولو ،واملتنجس بغري البول

لو ازيلت بالغسل فاالحوط أما  ،الغسل قبل (4)هذا مع زوال العني ،غسلة واحدة

كان ا إذ إجراء املاء فتحسب حينئذ ويطهر املحل هبا استمرإال إذا  عدم احتساهبا.

 اخرى ان كان متنجسا بالبول. سلةغ وحيتاج اىل ،بغري البول متنجسا

                                                 

 مل يتحول املاء من كونه ماء مطلقا صافيا اىل ماء مضاف.إذا  أي (1)

 أي زوال عني النجاسة. (4)



 

 

 

مما يصدق  (4)غريهأو  الكلب فيام فيها من ماء (1)نية ان تنجست بولوغاآل :932 م

و أ ومرة يف الكثري معه الولوغ غسلت باملاء القليل ثالثا عىل االحوط وجوبا،

ثم بالرتاب  (0)ولكن قبل ذلك يف احلالتني ال بد من مسحه بالرتاب أوال اجلاري،

 زوج باملاء.املم

بحكم  فهولسانه  رشب بال ولوغ لقطعأو  الكلب االناء (2)لطعإذا  :939 م 

سائر أو  رقهتنجس بعأو  بارشه بلعابهإذا  وليس كذلك ما ،الولوغ يف كيفية التطهري

ناء ولغ فيه الكلب يف ا الذيصب املاء إذا  نعم ،اعضائه بمالقاة بعضأو  فضالته

 .(9)عليه حكم الولوغ آخر جرى

 ،ةعىل النجاس ىتبق بالرتاب املمزوج باملاء (6)نية التي يتعذر تعفريهااآل :936 م

يف داخلها وتريكه بحيث  امكن ادخال شئ من الرتاب املمزوج باملاءإذا  أما

 ذلك يف طهرها. أجزأيستوعبها 

قبل االستعامل  يعفر به االناء طاهرا الذيال جيب ان يكون الرتاب  :935 م

 .الحوط استحبابا ذلكوان كان ا

 ،تاغسله سبع مر جيب يف تطهري االناء النجس من رشب اخلنزير :930 م

اذا تنجس و ،الكثريأو  القليل بال فرق فيها بني الغسل باملاء (5)وكذا من موت اجلرذ

                                                 

 بأطراف لسانه. الولوغ: رشب الكلب من االناء (1)

 صا باملاء.أي لو كان يف االناء شء سائل غري املاء فله نفس احلكم، وليس خمت (4)

 أي ال بد من من مسح االناء بالرتاب أوال ثم بالرتاب املمزوج باملاء وبعدها باملاء. (0)

 ( اللطع: اللحس، واللعق باللسان.2)

 وقد مر حكم تطهري الوعاء من ولوغ الكلب يف املسألة السابقة. (9)

 غسل باملاء.يقبل أن  بولوغ الكلب فيه يفرك بالرتاب الفرك بالرتاب، فام تنجس :( التعفري6)

 الكبري. ( اجلرذ: الذكر من الفأر، الضخم من الفريان، الفأر5)



 

 

ت باملاء القليل عىل االحوط اثالث مر وجب يف تطهريه غسله (1)االناء بغري ما ذكر

 دة يف الكر واجلاري.ويكفي غسله مرة واح

 غسلتإذا  ت حتىاواِن اخلمر واما هي فيجب غسلها ثالث مرأيف غري  هذا

 واألوىل ان تغسل سبعا. ،اجلاريأو  بالكثري

أو  يف املاء اجلاري تنجست بالبول يكفي غسلهاإذا  الثياب ونحوها :935 م

يف مجيع ذلك  واالحوط ،ال بد من الغسل مرتني (4)ويف غريه ،الكر مرة واحدةبامء 

الغمز أو  (0)ركفالأو  كان ذلك بالعَّص ،منه من جريان املاء عىل املحل وخروجه

بايراد املاء عليه بنحو يوجب خروج أو  تريكه يف املاء حركة عنيفةأو  ،بالكف

 .الغسالة

املحل النجس من غري  عىل (2)التطهري بامء املطر حيصل بمجرد استيالئه :913 م

 واالناء املتنجس بولوغ الكلب يسقط ،غريه كان ام ناءً إ ،اىل تعدد حاجة اىل عَّص وال

 املمزوج باملاء ويسقط فيه التعدد. فيه الغسل بالرتاب

 ،ا مل يتغذدام رضيع يكفي الصب يف تطهري املتنجس ببول الصبي ما :911 م

 ،دواالحوط استحبابا اعتبار التعد وال حيتاج اىل العَّص ،وان جتاوز عمره احلولني

 وال تلحق االنثى بالصبي.

دار فيه اىل من املاء ثم ي يئن يصب فيه شأيتحقق غسل االناء بالقليل ب :914 م

 ت فقد غسل ثالثاذلك ثالث مر ان يستوعب متام اجزائه ثم يراق فاذا فعل به

                                                 

 أواِن اخلمر.أو  موت اجلرذ،أو  رشب اخلنزيرأو  أي بغري ولوغ الكلب (1)

 تنجست بغري البول.إذا  أي (4)

 .00ة بيانه يف هامش املسأل الكر، وهو املاء الكثري حسبام مرَّ أو  أي يف غري اجلاري، (0)

 يقصد باالستيالء هنا االستيعاب. (2)



 

 

 

 ت وطهر.امر

 ل.االستعام يعترب يف املاء املستعمل يف التطهري طهارته قبل :910 م

ح فاذا كاللون والري  التطهري زوال عني النجاسة دون اوصافهايعترب يف :912 م

 حصول الطهارة مع العلم بزوال العني. ذلك يف (1)كالمها مل يقدحأو  بقي واحد منهام

نحوها أو  الزفتأو  الصخرأو  (4)جراملفروشة باآلأو  االرض الصلبة :919 م

كانت إذا  ،لغسالة يبقي نجساجممع ا جرى عليها لكنإذا  يمكن تطهريها باملاء القليل

 الغسالة نجسة.

ة ويف غسل يف يوم مر فيام يعترب فيه تعدد الغسل فلو (0)ال يعترب التوايل :916 م

 املبادرة اىل العَّص فيام يعَّص. نعم االحوط استحبابا ،ذلك ىآخر اخرى كف

من املوضع النجس  جرىإذا  (2)ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة املحل :915 م

فرق بني  من غري ،حيتاج اىل تطهري مل يتنجس ما اتصل به من املواضع الطاهرة فال

ذا إ واملاء املنفصل من اجلسم املغسول طاهر ،املتنجسات البدن والثوب وغريمها من

 بانفصاله. كان يطهر املحل

املاء فيها ويدار  يصب نأاالواِن الكبرية املثبتة يمكن تطهريها بالقليل ب :910 م 

 (9)نزحالغسالة املجتمع يف وسطها ب ثم خيرج حينئذ ماء ،ى يستوعب مجيع اجزائهاحت

 اخراجه وال يقدح الفصل بني الغسالت وال واالحوط استحبابا املبادرة اىل ،غريهأو 
                                                 

 مل يقدح: أي مل يؤثر. (1)

 ( اآلجر: ما يعمل من الطني ويبنى به. 4)

 التوايل: التتابع. (0)

أي التي يطهر بعدها املغسول، ويقصد به املاء القليل املستعمل يف غسل ما حيتاج اىل اكثر من  (2)

 غسلة لتطهريه يف غسلته االخرية.

 االناء ونحومها.أو  خارج البئر هو أخذه وإفراغه :املاء نزح (9)



 

 

االخراج عىل املاء املجتمع نفسه واالحوط وجوبا تطهري آلة  تقاطر ماء الغسالة حني

 مرة من الغسالت. االخراج كل

لغت بإال إذا  تطهري املحل اليد ال متنع منأو  التي يف اللحم (1)الدسومة :915 م

 تكون دسومة بل شيئا آخر. حائال ولكنها حينئذ ال (4)حدا تكون جرما

ومل تدخل النجاسة يف  نحوهاأو  (0)املاشأو  االرزأو  تنجس اللحمإذا  :943 م

 ،ليهاها عىل نحو يستويل عاملاء علي عمقها يمكن تطهريها بوضعها يف طشت وصب

ذا إ وكذا الطشت تبعا وكذا ،واحدة فيطهر النجس ثم يراق املاء ويفرغ الطشت مرة

فانه يوضع يف الطشت ويصب املاء عليه. ثم يعَّص ويفرغ املاء  اريد تطهري الثوب

تعدد اىل ال واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت ايضا واذا كانت النجاسة حمتاجة مرة

س يف غسل املتنجإذا  فيام الغسل مرة اخرى عىل النحو املذكور هذا كله كالبول كفى

د ب غسل يف االناء فالأو  مل يكن الطشت نجسا قبل الغسلإذا  أماو الطشت ونحوه

 .وجوبا عىل االحوط من غسله ثالثا

ري حتى ويوضع يف الكث ن يصنع جبناأاحلليب النجس يمكن تطهريه ب :941 م

 ه.يصل املاء اىل اعامق

قائق دأو  من الطني ى بعد ذلك فيه شيئاأغسل ثوبه النجس ثم رإذا  :944 م

ذلك يف طهارة الثوب بل حيكم  كان متنجسا ال يرض الذيالصابون أو  (2)االشنان

يه املاء نفذ فإذا  رآه بل باطنه الذيالصابون أو  االشنانأو  ايضا بطهارة ظاهر الطني

 عىل الوجه املعترب.

                                                 

 .، بحيث يشكل طبقة عىل اليدواللحم الدسم، دهن الشحم :الدسومة (1)

 احلجم.أو  جرم: اجلسم (4)

 تقريبا.املَّصي  املاش: نوع من احلبوب يشبه حبة اللوبيا ولكنه بحجم حبة الرز (0)

 .013ألة مر بيان معنى االشنان يف هامش املس (2)



 

 

 

م مع الرطوبة حيك علم مالقاته هلامل يُ إذا  الذي يصوغها الكافر احليل :940 م 

 ،باطنها عىل النجاسة ىويبق وان علم ذلك جيب غسلها ويطهر ظاهرها ،بطهارهتا

 مل جيب تطهريها. واذا استعملت مدة وشك يف ظهور الباطن

احلار ومزجه به  الدهن املتنجس ال يمكن تطهريه بجعله يف الكر :942 م

 .(1)باالستهالكإال  ائر املائعات املتنجسة فاهنا ال تطهروكذلك س

ع ماء االبريق عليه وجمم تنجس التنور يمكن تطهريه بصب املاء منإذا  :949 م

بالبول  واذا تنجس التنور ،الصب الغسالة يبقي عىل نجاسته لو كان متنجسا قبل

 وجب تكرار الغسل مرتني.

ل كالنع به يقوُ ر باطن القدم وما تُ هِّ طَ فاهنا تُ  ،ت االرضا: من املطهرالثاين

ام زوال عني النجاسة هب امليش عليها. برشطأو  احلذاء ونحوها باملسح هباأو  (4)واخلف

يشرتط و ،به ةولو زالت عني النجاسة قبل ذلك كفى املسمى وان زالت عني النجاس

 حاصلة بامليش عىل االرض. كون النجاسة

رمل أو  ترابأو  حجر رضا منأا يسمى املراد من االرض مطلق م :946 م

 طهارهتا واالحوط وجوبا اعتبار جفافها. وال يعترب ،والنورة آلجر واجلصوكذا ا

ان امليش كإذا  عيني الركبتني واليدينال و بباطنه ظاهر القدم ال يلحق :945 م

 وحواش القدم القريبة من (0)االقطع قي به كالنعل واسفل خشبةوُ عليها وكذلك ما تُ 

 الباطن.

                                                 

أن يستهلك ك شيئا آخر، يغلبه ويغطي عليه، أن يستهلك شئويقصد به هنا ( االستهالك: االفناء.1)

، وبالتايل فإن استهالك الدهن املتنجس يكون باندماجه مع مادة الدم املاءأو  الرماد الكحل،

 .وأخرى وعدم بقاءه دهنا

 .136مر بيان اخلف يف هامش املسألة  (4)

 كلتيهام.أو  مقطوع إحدى الرجلنياألقطع:  (0)



 

 

 مطلقا.طهارة االرض يف املطهرية فهى مطهرة  ال يعترب :940 م

شئ آخر من أو  ارض كان يف الظلمة وال يدري ان ما تت قدمهإذا  :945 م 

 .حصول الطهارة بل ال بد من العلم بكونه ارضا فرش ونحوه ال يكفي امليش عليه يف

هبا  وما اتصل ن االبنيةنقل م: الشمس فاهنا تطهر االرض وكل ما ال يُ الثالث

والثامر والنبات  من اخشاب واعتاب وأبواب واوتاد وكذلك االشجار

واحلَّص والبواري وكل ما يعمل من نبات  - وان حان قطفها - واخلرضوات

 .االرض

اىل و ،عني النجاسة مضافا اىل زوال - يشرتط يف الطهارة بالشمس :903 م

شاركها غريها يف اجلملة  وان (1)الرشاق عرفااليبوسة املستندة اىل ا - رطوبة املحل

 غريها.أو  من ريح

 باالرشاق. الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر :901 م

صب عليها املاء  كانت االرض النجسة جافة واريد تطهريهاإذا  :904 م

 النجس فاذا يبس بالشمس طهرت.أو  الطاهر

الشمس حتى يبست  تنجست االرض بالبول فارشقت عليهاإذا  :900 م

مل يطهر  (4)كان البول غليظا له جرمإذا  طهرت من دون حاجة اىل صب املاء عليها نعم

 عليه اجلرم. الذياالرض  جرمه باجلفاف بل ال يطهر سطح

جزءا من االرض بحكم  احلىص والرتاب والطني واالحجار املعدودة :902 م

من  نعم لو مل تكن معدودة ،لةنفسها منقو االرض يف الطهارة بالشمس وان كانت يف

ت نحومها فثبوأو  بالصخرأو  ارض مفروشة بالزفت يف (0)االرض كقطعة من اللبن

                                                 

 أي أن العرف يرى سبب اجلفاف هو رشوق الشمس عىل املكان املتنجس. (1)

 .915مر بيان اجلرم يف هامش املسألة  (4)

 . 009ن يف هامش املسألة بْ مر بيان اللِّ  (0)



 

 

 

 حمل إشكال. احلكم حينئذ هلا

ليه االرض فاذا قلع مل جير ع البناء بحكمأو  املسامر الثابت يف االرض :909 م 

 احلكم. فاذا رجع رجع حكمه وهكذا.

بخارا أو  دخاناأو  جسم آخر فيطهر ما احالته النار رمادا اىل (1): االستحالةالرابع

بخارا بغري النار وكذا ما احالته  سواء أكان نجسا ام متنجسا وكذا يطهر ما استحال

 .النار خزفا ام آجرا ام جصا ام نورة ام فحام

 كان متنجسا فهو طاهر. لو استحال الشئ بخارا ثم استحال عرقا فان :906 م

العرق نفسه عنوان احدى النجاسات  صدق عىلإال إذا  فكذلكوان كان نجسا 

 كعرق اخلمر فانه مسكر.

ن ن مكل حيوان تكوَّ  امليتة طاهر وكذاأو  الدود املستحيل من العذرة :905 م

 متنجس.أو  نجس

لعابا أو  عرقا لهأو  حليوان مأكول اللحم (4)صار بوالإذا  املاء النجس :900 م

 فهو طاهر.

 لبناأو  مأكول اللحم حليوان (0)صار روثاإذا  املتنجسأو  ء النجسالغذا :905 م

وكذلك  ،األثامر فهو طاهرأو  االشجارأو  النباتاتأو  صار جزءا من اخلرضواتأو 

احلكم يف غري ذلك مما يعد املستحال اليه متولدا من  وكذا ،استحال ملحاإذا  الكلب

                                                 

، كأن خرشيئا آ إىل أخرى عىل النحو الذي جيعله تول الشئ من حالةاالستحالة هنا: تعني  (1)

داخل ة طويلة مد الكلب امليت إىل ملح بعد وضعه يتحول جسدأو  فتصبح رمادا ترتق اخلشبة

 امللح. كمية كبرية من

 رشب حيوان مأكول اللحم كالغنم مثال ماء نجسا ثم صار بوال له فهو طاهر.إذا  أي (4)

 كل احليوانات. كالبقر، وقد يطلق عىل رجيع احليوان ذي احلافر عذرة()رجيع :( الروث0)



 

 

 املستحال منه.

عم ن ،بعالجأو  انقلبت خال بنفسهاإذا  للخمر فانه مطهر (1): االنقالباخلامس

 حيكم المل تطهر، وكذا  لو تنجس اناء اخلمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت اخلمر خال

واستهلكت فيها ومل يتنجس االناء هبا  وقعت النجاسة يف اخلمر لوما بالطهارة 

 .فانقلب اخلمر خال

إال  طهرها فإنه ينجس وال يوصار مسكر غىل بنفسهإذا  فإنه العصري العنبي وأما 

 بالنار غىلإذا  وأما ، - وبالتايل فليس ذهاب الثلثني من املطهرات -االنقالب خال 

  فال ينجس.

زءا ج دَّ وعُ  ل اليهاضيف اىل املنتقَ إذا  لفانه مطهر للمنتق   ،(4): االنتقالالسادس

 عد جزءا منهواما لو مل ي، كدم االنسان الذي يرشبه البق والربغوث والقمل ،منه

فهو باق عىل النجاسة يف غري  - العلق يمصه الذيكدم االنسان  - اوشك يف ذلك

 .حيكم بالطهارة مطلقا البق والربغوث والقمل واما فيها فانه

ويتبعه اجزاؤه كشعره وظفره ، : االسالم فانه مطهر للكافر النجسالسابع

 وقيئه وغريها. (0)ونخامته وفضالته من بصاقه

ان ك اسلم يتبعه ولده غري املميز يف الطهارة اباإذا  فان الكافر (2)التبعية: الثامن

                                                 

  .حقيقة أخرى من حقيقة إىل التغري ،لتبدلاالنقالب: يعني ا (1)

ا أصبح جزءا منه عرفأو  املتنجس إىل شئ طاهرأو  النجس نقلإذا  أنهاالنتقال: يقصد به هنا  (4)

 ث طاهر. دم الربغو فإنه يصبح طاهرا بعد االنتقال الن كانتقال دم االنسان إىل الربغوث يطهر،

 لنخامة: هي البلغم الذي خيرج من صدر االنسان.ا (0)

شء آخر، أي أن يطهر شء  طهارةأو  املراد هبا صريورة شء طاهرا بواسطة تطهريالتبعية:  (2)

الكافر وعرقه ووسخ بدنه تبعا لطهارته  نجس بواسطة طهارة شء نجس آخر، كطهارة لعاب

 ، فإذا تول اخلمر اىل خل فانه يطهربه خالبانقال باالسالم، وطهارة آنية اخلمر تبعا لطهارته



 

 

 

ن مل يكإذا  للمسلم يتبعه يف الطهارة (1)والطفل غري املميز املسبي ،الكافر ام جدا ام اما

مر خال، انقلبت اخلإذا  وكذا اواِن اخلمر فاهنا تتبعها يف الطهارة ،مع الطفل احد آبائه

ا التي يغسل فيها فاهن التي يغسل عليها والثياب (4)لميت والسدةوكذا يد الغاسل ل

 .تتبع امليت يف الطهارة

وسائر آالت التغسيل فاحلكم بطهارهتا تبعا للميت  واما بدن الغاسل وثيابه 

 حمل إشكال.

إذا  باطن فم االنسان يطهرف (0): زوال عني النجاسة عن بواطن االنسانالتاسع

و أ باطن عينه عند االكتحال بالنجس د زوال العني وكذارشبه بمجرأو  اكل نجسا

  ، وال حيكم عىل بواطن االنسان بالنجاسة ما مل تظهر اىل اخلارج.املتنجس

 (2)يما مل خترج فاملذ فال حيكم بنجاستها كالدم ةالنجس االعيان حكموكذا  

نجس ي وماء احلقنة ال، يالقى البول يف الباطن ثم خيرج بدون البول طاهر الذي

ا دون م سجِّ نَ ال يُ  يرشبه االنسانالذي واملاء النجس  ،يف االمعاء ةبمالقاة النجاس

كانا معا إذا  ، وأما ما فوق احللق فإنه ينجس ويطهر بزوال العني، وكذا(9)احللق

سا أكل شيئا طاهرا ورشب عليه ماء نجإذا  كام يف اخلارج وتالقيا يف الداخل متكونني

                                                 

 .وبالتايل يطهر االناء تبعا له

 املسبي: أي االسري يف احلرب. (1)

 الكريس.أو  السدة: العتبة، (4)

 بواطن االنسان: أي ما هو داخل جسم االنسان. (0)

 .56املذي: مر بيانه يف هامش املسألة  (2)

زلعوم( ال ينجس وأما داخل احللق فينجس ولكن يكفي ال)أي أن ما تت احللق من البلعوم  (9)

فإذا خرج دم من فم االنسان فال جيب تطهري داخله باملاء، وأما لو  ،زوال النجاسة منه كي يطهر

 فال بد من غسل اليد باملاء كي تطهر. كالدم، المست االصبع مثال نجاسة داخل الفم



 

 

لطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، وال جيري احلكم االخري خرج ذلك اإذا  فإنه

 يف املالقاة يف باطن الفم فال بد من تطهري املالقي.

 عهوغريها من تواب واوانيه فاهنا مطهرة لالنسان وثيابه وفراشه ،(1)يبة: الغَ العارش

 ما ذكر بمجرد احتامل حصول الطهارة فانه حينئذ حيكم بطهارة علم بنجاستهاإذا 

 له.

 ويعترب ،اجللل احليوان اجلالل فانه مطهر له من نجاسة (4): استرباءعرش ياحلاد

ويف الغنم  ،ويف البقرة عرشون ،يوما ميض املدة املعينة له رشعا وهي يف االبل اربعون

 (0)ويعترب زوال اسم اجللل عنها مع ذلك ،الدجاجة ثالثة ويف ،ويف البطة مخسة ،عرشة

 يكفى زوال االسم. (2)عامدة رش ومع عدم تعني

 فاذا ذكي - نجس العني عدا - للتذكيةهو قابل  جلد وكل حيوان ذ ان :923 م

ارة جزائه فيام يشرتط فيه الطهأسائر  احليوان الطاهر العني جاز استعامل جلده وكذا

 جلده. (9)ولو مل يدبغ

قرينة  هناك مل تكنإذا  خبار ذي اليدإوب (6)تثبت الطهارة بالعلم والبينة :921 م
                                                 

جاسته حيكم بطهارة ما يعلم نيغيب عنك كيُ أو  الغيبة: يقصد هبا غياب املسلم بأن تغيب عنه (1)

 ما يتبعه بمجرد احتامل قيامه بالتطهري.أو  ثوبهأو  سابقا من بدنه

أمد يزول معه اسم اجللل  أكل العذرة ويعلف بالطاهر إىل ( استرباء احليوان اجلالل: منعه من4)

كل حيوان فكام ل حليوان،ا األمد طوال وقَّصا باختالف بعده يصبح أكله حالال. وخيتلف عرفا،

مدة معينة من التغذية عىل العذرة كي حيكم عليه بأنه صار جالال، فكذلك احلال للتخلص من 

 .اجلََلل فانه حيتاج اىل التغذية بغري العذرة ملدة معينة معينة كي تنتفي عنه صفة اجلالل

 عن احليوان عرفا. أي مع اعتامد اجلدول الزمني املذكور فال بد من ارتفاع وصف اجللل (0)

 أي لو كان احليوان اجللل مما مل يذكر له مقدار معني يف االسترباء فيكفي زوال اسم اجللل. (2)

 دباغة اجللد: هي إصالحه بحيث يصري صاحلا لالستعامل.  (9)

 .001مر بيان املقصود بالبينة يف هامش املسألة  (6)



 

 

 

 شك يف نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى عىل خبار الثقة ايضا، واذاإبو (1)مثبتة لكذبه

 طهارته.

رم حي : حيرم استعامل اواِن الذهب والفضة يف االكل والرشب بلخامتة :924 م

 ،بحيرم نفس املأكول واملرشو استعامهلا يف الطهارة من احلدث واخلبث وغريها، وال

 .عدم التزيني هبا تحبابااس واالحوط

نعم جيوز  ،(4)اقتناؤها وبيعها ورشاؤها وصياغتها واخذ االجرة عليهاوحيرم  

 .(0)وادهامبيع 

دة وكوهنا مع ،عن الظرف نية عىل انفصال املظروفتوقف صدق اآلي :920 م

 ((9)الشطب)ورأ   ((2)الغرشة)فرأ   نحومهاأو  املرشوبأو  الن حيرز فيها املأكول

ولة يف هذا العَّص وحمل االساعة املتد ((5)قاب)و واخلنجر والسكني (6)السيف وقراب

  هبا أنية فال بوملعقة الشاي وامثاهلا خارج عن اآل (5)ةآاخلاتم وبيت املر (0)فص

                                                 

 .جاسةمع الدليل عىل النإال  ت سلطته فُيَصدقذو اليد: من كان اليشء الذي خيرب بطهارته ت (1)

فيام لو كان ذلك هبدف استعامهلا يف االكل والرشب وشبهه أما ان كانت ملجرد االقتناء أو للزينة  (4)

 .1633فال ترم كام سريد يف اجلزء الثاِن املسألة 

 أي مادة الذهب والفضة كمعدن وليست كإناء. (0)

 ة.الغرشة: امللعقة الكبري (2)

 الشطب: الشطبة: السعفة اخلرضاء الرطبة، وهي سعفة النخل. (9)

 قراب السيف: جفنه، وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده ومحالته. (6)

 قاب الساعة: بيت الساعة. (5)

 اخلاتم من األحجار الكريمة. اخلاتم، وهو ما يركب يف حص() فص (0)

 الربواز(.)إطار املرآة،  (5)



 

 

 .(2)والبن ((0)والرتياك) (4)واملعجون والتتن (1)ايضا يف ظرف الغالية واليبعد ذلك

هيئة  ما كان عىل  الصغرية والكبرية وبنيال فرق يف حكم االنية بني :922 م

 االوانى املتعارفة من النحا  واحلديد وغريمها.

 × كحرز اجلواد من الذهب والفضة (9)  بام يصنع بيتا للتعويذأال ب :929 م

 وغريه.

، الفم عن موضع الفضة عزل وجيب (6)يكره استعامل القدح املفضض :926 م

 ونعم الوكيل.واهلل سبحانه العامل وهو حسبنا 

                                                 

والعنرب املعجون  نوع من الطيب مركب من املسك وعاء الغالية، والغالية ظرف الغالية: (1)

 .بالبخور()باللبان

 التتن: التبغ، الدخان. (4)

نبتة  ، واخلشخاشتستخرج من اخلشخاش قليلةوهو عصارة الرتياك: ويعرب عنه باألفيون،  (0)

 .تعاملالطهارة وحرمة االس، وال ربط بني احلكم باملدمنون للتخدير وفيها مواد منومة يستعملها

 البن: القهوة. (2)

 والتعويذة هي احلرز. التعويذة. ( بيت التعويذة:الوعاء الذي تفظ فيه9)

 أي الكوب امللبس بالفضة. (6)



 
 وفيه مقاصد 

    159ص  - اعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها :املقصد األول 

 101ص  - القبلة :املقصد الثاِن 

 104ص  - السرت والساتر :املقصد الثالث 

 100ص  - مكان املصيل :املقصد الرابع 

 150ص  - فعال الصالة وما يتعلق هبا: أاملقصد اخلامس 

  493ص  - صالة اآليات :الساد املقصد 

 499ص  - املقصد السابع: صالة القضاء 

  :460ص  - صالة االستئجاراملقصد الثامن 

  :465ص  - اجلامعةاملقصد التاسع 

  :409ص  - اخللل يف الصالةاملقصد العارش 

  :033ص  - صالة املسافراملقصد احلادي عرش

 



 



اها ما سو ان قبلت قبل :سالمالصالة هي احدى الدعائم التي بني عليها اال

 .(1)وان ردت رد ما سواها

 :وفيه فصول

، وال جتزي صالة ست: اليومية (4)الصلوات الواجبة يف هذا الزمان :925 م

 وما التزم ،واالموات، واآليات ،وصالة الطوافالغيبة،  اجلمعة عن الظهر يف زمن

 .الوالد بالنسبة اىل الولد االكرب وقضاء ما فات عن ،اجارةأو  ،نحوهأو  ،بنذر

ب واملغر ،والعَّص اربع ،والظهر اربع ،اليومية فخمس: الصبح ركعتانأما  

                                                 

منها ما ورد يف الكايف عن االمام الباقر  وهذا مضمون عدة أحاديث واردة عن املعصومني  (1)

اَسُب ب    َل َما حُيَ اَلةَ إ نَّ َأوَّ َواَها إ نَّ الصَّ
اَلُة َفإ ْن ُقب َلْت ُقب َل َما س   اْلَعْبُد الصَّ

ل  اْرَتَفَعْت يف  إذا  ه   َأوَّ

ب َها َظَك اهللَُّو َوْقت َها َرَجَعْت إ ىَل َصاح  ْظَتن ي َحف  َقة  َتُقوُل َحف  َي َبْيَضاُء ُمرْش   يف  َغرْي  اْرَتَفَعْت وإذا  ه 

ب َهاَوْقت َها ب َغرْي  ُحدُ  ي َضيََّعَك و ود َها َرَجَعْت إ ىَل َصاح 
َمة  َتُقوُل َضيَّْعَتن 

َي َسْوَداُء ُمْظل  الكايف   ،اهلله 

ين  َمَثُلَها َكَمَثل  َعُمود  اْلُفْسَطاط: . وورد أيضا قوله 460ص 0ج اَلُة َعُموُد الدِّ وسائل . الصَّ

ُل : وورد ايضا عن االمام الرضا .45ص 2الشيعة ج اَلُة َفإ ْن  َأوَّ  الصَّ
اَسُب اْلَعْبُد َعَلْيه  َما حُيَ

َواَها اَلُة َصحَّ َلُه َما س  ْت َلُه الصَّ َواَهاو َصحَّ ْت ُردَّ َما س   .55فقه الرضا ص إ ْن ُردَّ

 أي يف زمن غيبة االمام املعصوم.  (4)



 

 

 .واخلوف تقَّص الرباعية فتكون ركعتني ويف السفر ،والعشاء اربع ،ثالث

 :وهي اليومية (1)واما النوافل فكثرية امهها الرواتب 

 ،هلا املغرب واربع بعد ،وثامن بعدها قبل العَّص للعَّص ،للظهر قبلها (4)ثامن

ا وركعت ،صالة الليل وثامن ،وركعتان من جلو  تعدان بركعة بعد العشاء هلا

ة ويف يوم اجلمع ،قبل الفريضة وركعتا الفجر ،(2)وركعة الوتر بعدها ،بعدها (0)الشفع

الزوال وهلا آداب مذكورة يف حملها مثل  يزاد عىل الست عرشة اربع ركعات قبل

 .+البهائي  للمحقق (9)كتاب مفتاح الفالح

 جيوز االقتصار يف جيوز االقتصار عىل بعض النوافل املذكورة كام :920 م 

  ركعتني.عىل نافلة املغرب نوافل الليل عىل الشفع والوتر وعىل الوتر خاصة ويف

كن اجللو  اختيارا ل جيوز االتيان بالنوافل الرواتب وغريها يف حال :925 م

التيان هبا يف كام جيوز ا ،الوتر مرتني األوىل حينئذ عد كل ركعتني بركعة وعليه فيكرر

 .(6)حال امليش

 صالة الظهر. التي تتاكد املحافظة عليها (5)الصالة الوسطى :399 م

                                                 

 ة.الرواتب اليومية هي الصلوات املستحبة املرافقة للصلوات اليومية الواجب (1)

 تصىل ركعتان ركعتان، وكذلك بقية النوافل االيت ذكرها. (4)

 ركعتا الشفع مها جزء من صالة الليل. (0)

 ركعة الوتر ركعة مفردة بعد ركعتي الشفع وركعات صالة الليل وهبا تكتمل صالة الليل. (2)

 .029اىل صفحة  405مفتاح الفالح: ما يتعلق بصالة الليل من صفحة  (9)

 ز أداء صلوات النوافل أثناء امليش وال يلزم فيها التوجه نحو القبلة.أي جيو (6)

اَلة  اْلُوْسَطى َوُقوُموْا هلل    َقان ت نيَ ﴿: يةهو ما تشري اليه اآل (5)  والصَّ
َلَوات  ُظوْا َعىَل الصَّ

]البقرة :  ﴾َحاف 

400]. 



 

 

 

وختتص الظهر من  ،من الزوال اىل غروب الشمس (1)وقت الظهرين :991 م

 ووقت ،والعَّص من آخره كذلك وما بينهام مشرتك بينهام ،بمقدار ادائها أوله

واالحوط استحبابا ) -بحسب الدليل  (4)العشاءين للمختار من غروب الشمس

، وهو آخر وقتها للمختار وعليه الليلاىل نصف  - (0)(مراعاة املغرب كام عليه املشهور

بمقدار ادائها والعشاء من آخره  وختتص املغرب من أوله بعدها ان ينوي القضاء،

فيمتد  حيضأو  نسيانأو  املضطر لنوم واما ،كذلك وما بينهام مشرتك ايضا بينهام

، وأما من يؤخرها عن منتصف الليل لغري االسباب الصادق وقتهام له اىل الفجر

اء، القضأو  الثة فاالحوط وجوبا أن يقصد ما يف الذمة من دون التعرض لالداءالث

ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق اىل  ،وختتص العشاء من آخره بمقدار ادائها

 طلوع الشمس.

حا الذي يتزايد وضو الفجر الصادق هو البياض املعرتض يف االفق :994 م

ء من االفق صاعدا اىل السام اض املستطيلوهو البي ،وقبله الفجر الكاذب ،وجالءً 

 ينمحي. يتناقص ويضعف حتى الذيكالعمود 

وغروهبا ويعرف بزيادة  هو املنتصف ما بني طلوع الشمس (2)الزوال :909 م 

ونصف الليل  ،ظله بعد انعدامه حدوثأو  ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه

 ،بسقوط القرصوطلوع الفجر،ويعرف الغروب  منتصف ما بني غروب الشمس
                                                 

 يقصد بالظهرين: صالتا الظهر والعَّص. (1)

 رص الشمس.غروب الشمس هو غياب ق (4)

سامحة  ، أمامشهور فقهاء الشيعة يرى ان وقت الغروب الرشعي يبدأ من غياب احلمرة املرشقية (0)

السيد فريى أنه غياب قرص الشمس وبالتايل فيمكن حينئذ أداء صالة املغرب، أو اإلفطار، 

 .وأما التأخري حلني غياب احلمرة املرشقية فهو مستحب عند سامحته

 هو ميلها ظهرا من وسط السامء اىل جهة الغروب.زوال الشمس:  (2)



 

 

 املغرب اىل ذهاب احلمرة املرشقية. خري صالةأت استحبابا واالحوط

وقعت إذا  صحة العَّص املراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم :992 م

جيعلها و صحت - سهوا - املختص بالظهر صىل العَّص يف الوقتإذا  واما ،فيه عمدا

 ،الذمة اعم من الظهر والعَّصربع ركعات بقصد ما يف أبعىل االحوط  يأيتو ظهرا

 صىل العَّص يف الوقت املشرتك قبل الظهر سهوا سواء كان التذكر يفإذا  بل وكذلك

حت ص املشرتك واذا قدم العشاء عىل املغرب سهواأو  الوقت املختص بالعَّص

 ولزمه االتيان باملغرب بعدها.

ثل احلادث به م وقت فضيلة الظهر ما بني الزوال وبلوغ الظل :999 م

ضيلة ووقت ف بلوغ الظل سبعي الشاخص،وقت فضيلة العَّص مبدأ و ،(1)الشاخص

وهو احلمرة املغربية وهو أول وقت فضيلة  ،ذهاب الشفق املغرب من املغرب اىل

ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر اىل ظهور احلمرة  العشاء ويمتد اىل

 التعجيل يف مجيع اوقات الفضيلة كام ان ،هبا أول الفجر افضل (4)والغلس ،املرشقية

 افضل.

الظل احلادث سبعي  وقت نافلة الظهر من الزوال اىل ان يبلغ :996 م

 الشاخص ووقت نافلة العَّص اىل ان يبلغ الظل احلادث اربعة اسباع الشاخص

الفراغ منها اىل آخر وقت الفريضة وان كان األوىل عدم  ووقت نافلة املغرب بعد

 قضاء بعد ذهاب احلمرة املغربية ويمتد وقت نافلة العشاء بامتدادوال التعرض لالداء

ملرشقية ا وقتها ووقت نافلة الفجر السد  االخري من الليل وينتهي بطلوع احلمرة

تصفه اىل الليل من من عىل املشهور وجيوز دسها يف صالة الليل قبل ذلك ووقت نافلة

                                                 

تيهام من ونافل يف األرض لتعيني وقت الظهرين غريها تنصبأو  : عصايقصد بالشاخص هنا (1)

 خالل وضع ظلها.

 الغلس: ظلمة آخر الليل. (4)



 

 

 

 من الليل. الخريالفجر الصادق وافضله السحر والظاهر انه الثلث ا

علم انه إذا  اجلمعة جيوز تقديم نافلتي الظهرين عىل الزوال يوم :995 م

فيجعلهام يف صدر النهار. وكذا جيوز تقديم صالة الليل  اليتمكن منهام بعد الزوال

 صعب عليه فعلها يف وقتها وكذاأو  خاف فوهتا ان اخرهاإذا  للمسافر عىل النصف

 غري ذلك.أو  (1)طرو االحتالمأو  اخرها لغلبة النومإذا  االشاب وغريه ممن خياف فوهت

 ل  يص مىض من أول الوقت مقدار اداء نفس الصالة االختيارية وملإذا  :990 م

جيب واذا ارتفع  وجب القضاء واال مل (4)حد االعذار املانعة من التكليفأ أثم طر

سع وإذا  وجبتا مجيعا وكذا ن وسع الصالتني مع الطهارةالعذر يف آخر الوقت فا

بقي ما يسع ركعة معها واال مل جيب إذا  الثانية مقدار مخس ركعات معها واال وجبت

 .(0)شئ

قيام  أو مع العلم بهإال  الجتوز الصالة قبل دخول الوقت بل الجتزي :995 م

 لقا.مط ز العمل بالظنوالجيو ،خبارهإبأو  باذان الثقة العارف وجيتزأ ،البينة

ا معترب فصىل ثم تبني اهن بطريقأو  احرز دخول الوقت بالوجدانإذا  :963 م

ان الوقت قد دخل وهو يف الصالة  علمإذا  وقعت قبل الوقت لزم اعادهتا نعم

ول صىل غافال وتبني دخإذا  اعادهتا وامااستحبابًا  االحوط صالته صحيحة لكنف

جزات أتبني دخوله قبل الصالة إذا  ل يف البطالن نعمفال إشكا الوقت يف األثناء

 صىل برجاء دخول الوقت واذا صىل ثم شك يف دخوله اعاد.إذا  وكذا

                                                 

 أي حصول االحتالم الذي يستوجب عليه غسل اجلنابة. (1)

 تعذرمها.أو  املاء والرتاب()ينكاجلنون أواالغامء، أوفقدان الطهور (4)

 ارتفع املانع يف آخر الوقت ولكن مل يكن يسع الي صورة فال جيب شء.إذا  أي (0)



 

 

بتقديم  (1)نبني العشاءي جيب الرتتيب بني الظهرين بتقديم الظهر وكذا :619 م

واذا كان سهوا مل يعد عىل ما ، عادأواذا عكس يف الوقت املشرتك عمدا  ،املغرب

فيحكم بالصحة إن كان اجلاهل  (4)باحلكم واذا كان التقديم من جهة اجلهل ،دمتق

 .(0)معذورا جازما غري مرتدد، وأما مع الرتدد ففي احلكم بالصحة إشكال

العشاء أو  العَّص قدمإذا  جيب العدول من الالحقة اىل السابقة كام :964 م

صىل  إذا والجيوز العكس كام املغربأو  سهوا وذكر يف األثناء فانه يعدل اىل الظهر

و أ ذكر انه قد صالمها فانه الجيوز له العدول اىل العَّص املغرب ويف األثناءأو  الظهر

 العشاء.

يدخل يف ركوع الرابعة  ملإذا  جيوز العدول من العشاء اىل املغربإنام  :960 م

 واال بطلت ولزم استئنافها.

  عن أمع الي ي االعذارجيوز تقديم الصالة يف أول الوقت لذو :962 م

وجبت  ارتفع العذر يف الوقتإذا  ارتفاع العذر بل مع رجائه ايضا يف غري املتيمم لكن

العلم بزوال العذر والجتب االعادة بعد  االعادة نعم يف التقية جيوز البدار ولو مع

 زواله يف الوقت.

 .(2)ا مل تتضيقمقضائية أو  دائيةأ التطوع بالصالة ملن عليه الفريضة جيوز :699 م

 كعةادرك مقدار رإذا  الصالة بلغ الصبي يف أثناء الوقت وجب عليهإذا  :966 م

                                                 

 يقصد بالعشائني: صالتا املغرب والعشاء. (1)

 كان جاهال بوجوب تقديم الظهر عىل العَّص واملغرب عىل العشاء.إذا  أي (4)

  العَّص مثال فال يمكن احلكم بالصحة.كان حيتمل وجوب تقديم الظهر عىلإذا  أي (0)

لة حتى يذهب بأن ينشغل يف الناف أي ما مل يكن االتيان بالصالة املستحبة يؤدي اىل فوت الواجبة (2)

بحيث يكون انشغاله يف النوافل سببا لعدم قدرته  عدم التمكن من قضاءهاوقت الفريضة، أو 

 قضاء الفرائض .



 

 

 

دها فاالقوى بعأو  الوقت يف أثناء الصالة ولو صىل قبل البلوغ ثم بلغ يف ،ازيدأو 

 وان كان االحوط استحبابا االعادة يف الصورتني. كفايتها وعدم وجوب االعادة

 يف مجيع الفرائض (1)جيب استقبال املكان الواقع فيه البيت الرشيف :965 م

 النوافلو، اليومية وتوابعها من األجزاء املنسية بل سجود السهو عىل االحوط لزوما

 صليت حال امليشإذا  أما صليت عىل االرض يف حال االستقرار عىل االحوط.إذا 

 االستقبال وان كانت منذورة. يف السفينة فال جيب فيهاأو  الركوبأو 

ومع  بل واخبار الثقة (4)جيب العلم بالتوجه اىل القبلة وتقوم مقامه البينة :609 م

تصيل املعرفة هبا ويعمل عىل ما تصل له ولو كان ظنا  تعذر ذلك يبذل جهده يف

 واالحوط (0)ومع اجلهل هبا صىل اىل اي جهة شاءام عليه العرف، يكتفي ب ومع تعذره

ع واذا علم وس واال صىل بقدر ما ،تحبابا ان يصيل اىل اربع جهات مع سعة الوقتاس

 االخر. بالصالة اىل املحتمالت أعدمها يف بعض اجلهات اجتز

اخلطأ  ثم تبني بعد أن ترى االمر، من صىل اىل جهة اعتقد اهنا القبلة :965 م

ثناء مىض التفت يف األ فان كان منحرفا اىل ما بني اليمني والشامل صحت صالته واذا

 بني املتيقن الوقت وعدمه وال من غري فرق بني بقاء (2)ما سبق واستقبل يف الباقي

                                                 

 يف مكة املكرمة حيث الكعبة الرشيفة واحلجر االسود. البيت الرشيف: البيت احلرام (1)

 .001مر املقصود بالبينة يف هامش املسألة  (4)

 أي مع عدم العلم بجهة القبلة يتخري بالصالة اىل أي جهة من اجلهات االربع. (0)

كام لو بدأ شخص بالصالة اىل غري جهة القبلة ثم التفت اىل خطأه أولفت نظره آخر فيتوجه  (2)

 ينئذ اىل القبلة ويتم صالته، وليس له أن يقطع صالته.ح



 

 

 يلزمهف مل يتحر وصىل ثم تبني اخلطأ فمنافل وغريمها غواما الناسى وال، والظان

االعادة يف الوقت  فيلزمهذلك عن جهل باحلكم  كانإذا  وكذلك ،االعادة والقضاء

 جتاوز انحرافه عام بني اليمني والشامل اعاد يف الوقتإذا  واما ،خارجه والقضاء يف

 وقت.خارج ال التفتإذا  بعدها والجيب القضاءأو  سواء كان التفاته أثناء الصالة

 وفيه فصول

سهو ال وتوابعها بل وسجود سرت العورة يف الصالة (1)جيب مع االختيار :953 م

 كان يف ظلمة.أو  عىل االحوط وجوبا وان مل يكن ناظر

 من األول وهو اليعلم كانت باديةأو  غفلةأو  بدت العورة لريحإذا  :951 م

 ذلك يف األثناء اعاد صالته. نيس سرتها صحت صالته واذا التفت اىلأو 

 .نا معهرمقاأو  قبل العلم به حصل السرتإذا  اال

 ،والدبر دون ما بينهام (4)عورة الرجل يف الصالة القضيب واالنثيان :549 م

 والشعر عدا الوجه وعدا الكفني اىل وعورة املرأة يف الصالة مجيع بدهنا حتى الرأ 

خارج  مما هو ظاهرمها وباطنهام والبد من سرت شئ ،والقدمني اىل الساقني ،الزندين

                                                 

 .، ولديه القدرة عىل التسرتكان االنسان خمتاراإذا  أي (1)

 مها البيضتان، اخلصيتان. (4)



 

 

 

 .(1)عن احلدود

الرأ  وشعره والعنق  يفإال  كاحلرة والبالغة يف ذلك (0)بيةوالص (4)ةاالمَ  :509 م

 .(2)فانه ال جيب عليهام سرتها

بحيث لو كان ناظر  طرف سطحأو  كان املصيل واقفا عىل شباكإذا  :952 م 

 .فاالقوى وجوب سرتها من تته ،ى عورتهأتته لر

 كان واقفا عىل االرض مل جيب السرت من جهة التحت.إذا  نعم

 يعترب يف لبا  املصيل امور:  :959 م

احكام  تقدمت يف يف املورد التي يعفى عنها يف الصالة وقدإال  : الطهارةاألول

 .(9)النجاسات

إذا  فعل نعمبال : االباحة فال جتوز الصالة فيام يكون املغصوب ساترا لهالثاين

كان جاهال بحرمته أو  (6)الغاصب ام مل يكن هوناسيا هلا فيأو  كان جاهال بالغصبية

 مضطرا فال بأ .أو  ناسيا هلاأو  ،جهال يعذر فيه

كان أو  (5)منفعتهأو  مغصوباً  ال فرق يف الغصب بني ان يكون عني املال :569 م

                                                 

 املرأة.أو  أي عن احلدود التي ال جيب سرتها، سواء عند الرجل (1)

 نا.العبدة( وال وجود هلا يف زمان)االمة: هي املرأة اململوكة  (4)

 الفتاة الصغرية التي مل تبلغ سن التكليف الرشعي. (0)

 الة.أن يسرتا رأسهام مع الشعر والرقبة يف الص -التي مل تبلغ -أي ال جيب عىل األمة والصبية  (2)

 فيام يعفى عنه من النجاسات. 253يف املسألة  (9)

 لغاصب فال تصح الصالة.لو كان هو اأما  كان ناسيا للغصبية ومل يكن هو الغاصب،إذا  أي (6)

 كام لو اشرتى باملال املغصوب شيئا.  (5)



 

 

بعني مال فيه  اشرتى ثوباً إذا  بل ،(1)حلق موجب لعدم جواز التَّصف فيه متعلقاً 

كان حكمه  (4)البناء عىل عدم ادائهامو مال آخر دم ادائهام منالزكاة مع عأو  اخلمس

مشغول الذمة باحلقوق املالية من  مات امليت وكانإذا  وكذا ،حكم املغصوب

فان امواله بمنزلة  (0)يستوعب الرتكة اخلمس والزكاة واملظامل وغريها بمقدار

مات وله وارث إذا  وكذا ،احلاكم الرشعي باذنإال  (2)املغصوب الجيوز التَّصف فيه

بمراجعة احلاكم إال  الجيوز التَّصف يف تركته فانه ،(9)ب عليه قيامً قارص مل ينص  

 الرشعي.

 البأ  بحمل املغصوب يف الصالة. :955 م

أكانت من حيوان  (6): ان اليكون من أجزاء امليتة التي تلها احلياة سواءالثالث

ام مل تكن،وقد تقدم يف  ةحملل االكل ام حمرمه وسواء أكانت له نفس سائل

الذي يشك يف كونه مذكي أوال كام تقدم بيان ما التله  حكم اجللد (5)النجاسات

 من غريه البأ أو  امليتة فراجع واملشكوك يف كونه من جلد احليوان احلياة من

 بالصالة فيه.

والبني ما  (0)وغريه يؤكل حلمه والفرق بني ذي النفس : ان اليكون مما الالرابع

                                                 

ره للغري مثال. (1)  بأن كان مرهونا للغري بحيث ال يسمح له بالتَّصف فيه، أو كان قد أجَّ

الزكاة، بخالف ما لو كان ناويا الدفع من مال آخر فإن أو  أي كان ناويا أنه لن يدفع اخلمس (4)

 . يضا إذا مل يكن بانيا عىل عدم الدفع، وتصح اصالته تصح حينئذ

 أي أن احلقوق الرشعية املتوجبة عليه هي بمقدار الرتكة أو اكثر. (0)

 أي ال جيوز للورثة ان يتَّصفوا بالرتكة من تلقاء انفسهم ألهنا بحكم املغصوب. (2)

 القيِّم هو املسؤول عن رعاية شؤون اليتيم القارص. (9)

 معنى ما تله احلياة وما ال تله. 150مر يف هامش املسألة  (6)

 .221املسألة  (5)

 بيان املقصود من ذي النفس السائلة. 200مر يف هامش املسألة  (0)



 

 

 

ل ال يبعد تتم فيه الصالة وغريه ب تله احلياة من اجزائه وغريه بل الفرق ايضا بني ما

 للمحمول يف عموم املنعوكذا ت الواقعة عىل الثوب ونحوه االشعر املنع من مثل

 جيبه.

 ناكان نسياإذا  وكذا صىل يف غري املأكول جهال به صحت صالتهإذا  :950 م

كان جاهال باحلكم عن إذا  االعادة له نعم جتبناسيا أو  كان جاهال باحلكمأو 

 تقصري.

غريمها  أو الشعرأو  الرطوبة فيام عىل اللبا  منأو  شك يف اللبا إذا  :955 م

 من غريه صحت الصالة فيه.أو  احليوان منأو  من غريهأو  يف انه من املأكول

ومثل البق والربغوث    بالشمع والعسل واحلرير املمزوجأب ال :903 م

أ  ب بأ  بالصدف وال وكذا ال حلم هلا والزنبور ونحوها من احليوانات التي ال

ولبنه ونحوها وان كانت واقعة عىل املصيل من غريه  بفضالت االنسان كشعره وريقه

 سواء أكان ماخوذا من الرجل (1)املوصول بالشعر املسمى بالشعر العارية وكذا الشعر

 ام من املرأة.

ووبرمها ويف كون  (0)جلد اخلز والسنجاب (4)املذكوركم يستثنى من احل :019 م

الظاهر جواز الصالة فيه واالحتياط  وان كان (2)ما يسمى االن خزا هو اخلز إشكال

                                                 

 البوستيج(.)الشعر املستعار هو ما يعرب عنه يف زماننا  (1)

لد ما يكون من ج وتكون الصالة جائزة فيه وهو أن ال يكون مما ال يؤكل حلمه، فيستثنى منه (4)

أو  ذكىم اخلز دابة بحرية ذات اربع تصاد من املاء فإذا فقدته ماتت وال فرق بني كونهو اخلز

ذا جتوز ول الطهارة ميتا عند علامئنا ألنه طاهر يف حال احلياة وال ينجس باملوت فيبقى عىل

 الصالة فيه.

 ذنب طويل، لونه أزرق رمادي. السنجاب: حيوان أكرب من اجلرذ، له (0)

 احلرير والصوف.أو  ان ما يطلق عليه اخلز يف زماننا هو الثوب املصنوع من احلريروذلك  (2)



 

 

جزائها عىل أفال جتوز الصالة يف  (0)والفنك (4)والقامقم (1)واما السمور ،طريق النجاة

 االقوى.

كان إذا  أما كاخلاتم و كان حلياول - للرجال - : ان اليكون من الذهباخلامس

نساء لونا فال بأ  وجيوز ذلك كله لل مذهبا بالتمويه والطيل عىل نحو يعد عند العرف

 كالساعة والدنانري. كام جيوز ايضا محله للرجال

ىل نحو بلباسه عأو  ذهبا ومعلقا برقبته كانإذا  مثل زنجري الساعة ال جيوزنعم 

 يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.

 صالته. ناسيا صحتأو  صىل يف الذهب جاهالإذا  :904 م

 ،مثآوفاعل ذلك  الجيوز للرجال لبس الذهب يف غري الصالة ايضا :900 م

اللبس مثل جعل مقدم االسنان من  التزين بالذهب فيام اليصدق عليه وال حيرم

 ل.اجعل االسنان الداخلة منه فال بأ  به بال إشكأو  واما شد االسنان به ،الذهب

لبسه يف غري  والجيوز - (2)للرجال - : ان اليكون من احلرير اخلالصالسادس

 .الصالة ايضا كالذهب

 ،دكالرب، الرضورةعند أو  مل يتمكن من نزعه،إذا  ،بأ  به يف احلرب نعم ال 

 .(9)كانت الرضورة مستوعبة للوقتإذا  ،واملرض

حو والتغطي به ون ،اشهوكذا افرت ،وغريها بأ  بحمله يف حال الصالة كام ال 

                                                 

 جلده فرو ثمني. يعمل منو احليوانات التي تضع وترضع() حيوان من الثديات :ورمُّ ( السَّ 1)

 للكلمة عدة معاِن وما يقصد هبا هنا صغار القرود. (4)

 نها الفرو.الفنك: دويبة برية غري مأكولة اللحم يؤخذ م (0)

 احلرير الطبيعي املأخوذ من دودة القز وليس احلرير الصناعي، وأما للنساء فيجوز. (2)

 مل تكن الرضورة طوال الوقت فال جتوز الصالة فيه.أو  أما لو متكن من نزعه (9)



 

 

 

 .ذلك مما اليعد لبسا له

 واالحوط ان اليزيد عىل اربع اصابع كام البأ  بكف الثوب به والبأ 

فيه  وان تعددت وكثرت واما ما التتم ((4)والقياطني) (1)باالزرار منه والسفائف

 الصالة من اللبا  فاالحوط استحبابا تركه.

 .(0)النصف وان كانت اىل الجيوز جعل البطانة من احلرير :902 م

ه يف غريمها مما جيوز لبسأو  الصوفأو  البأ  باحلرير املمتزج بالقطن :909 م

خيرج اللبا  به عن صدق احلرير  الصالة لكن برشط ان يكون اخللط بحيث

 اليسري املستهلك عرفا. اخلالص فاليكفي اخللط باملقدار

ه شك يف انإذا  لبسه وكذا زغريه جاأو  شك يف كون اللبا  حريراإذا  :906 م

 ممتزج.أو  حرير خالص

ولكن التصح صالة  الذهبأو  جيوز للوىل البا  الصبي احلرير :905 م

 الصبي فيه.

احلشيش ك مل جيد املصيل لباسا يلبسه يف الصالة فان وجد ساترا غريهإذا  :900 م

ضا وان مل جيد ذلك اي ه وصىل صالة املختاروورق الشجر والطني ونحوها تسرت ب

اجلمع بني صالة املختار والصالة قائام موميا  افان امن الناظر املحرتم فاالحوط لزوم

 .(2)تهأالركوع والسجود واالحوط له وضع يديه عىل سو اىل

                                                 

 زام.وتعني احل السفائف: مجع سفيفة وهي بطانة أعرض من احلبل، يشد هبا الرحل واهلودج (1)

 .يشد مثل احلبل ويزين به الثياب احلريرأو  النسيج من القطن وهو القيطان ياطني: مجعالق (4)

 أي اىل نصف الثوب. (0)

 سوأته: عورته. (2)



 

 

الناظر املحرتم صىل جالسا موميا اىل الركوع والسجود واالحوط  منأوان مل ي 

 ل ايامء السجود اخفض من ايامء الركوع.ان جيع لزوما

 ما اليؤكل حلمهأو  احلريرأو  الذهبأو  انحَّص الساتر باملغصوبإذا  :905 م

عاريا   الصالةختري بنيصالته فيه وان مل يضطر  النجس فان اضطر اىل لبسه صحتأو 

حوط فاال واما يف النجس وبني الصالة يف غري مأكول اللحم، يف االربعة األوىل

بق االجتزاء بالصالة فيه كام س مع بني الصالة فيه والصالة عاريا وان كان االظهراجل

 يف احكام النجاسات.

 (1)يكن عنده ساتر ملإذا  خري الصالة عن أول الوقتأاالحوط لزوما ت :539 م

ة لوقت صالته االضطراري واذا يئس وصىل يف أول ،واحتمل وجوده يف آخر الوقت

 .صحت صالته وان مل يستمر مل تصح العذر اىل آخر الوقتبدون ساتر فان استمر 

واالخر  ،حريرأو  مغصوب كان عنده ثوبان يعلم امجاال ان احدمهاإذا  :951 م

وان علم ان  ،(4)واحد منهام بل يصيل عاريا الجتوز الصالة يف ،مما تصح الصالة فيه

واالخر طاهر صىل  ،ان احدمها نجسأو  واالخر من املأكول احدمها من غري املأكول

 يف كل منهام صالة. صالتني

 

يه ف نافلة يف مكان يكون مسجد اجلبهةأو  الجتوز الصالة فريضة :954 م

                                                 

 يسرت به عورته. (1)

 كي ال يصيل باملغصوب بخالف املثال االخر الذي سيأيت وهو النجس. (4)



 

 

 

التَّصف فيه والفرق يف  لتعلق حق موجب لعدم جوازأو  (1)منفعةأو  مغصوبا عينا

اسيا كان نأو  عدم الغصب كان معتقداإذا  نعم ،ذلك بني العامل بالغصب واجلاهل به

مكرها عىل التَّصف يف أو  وكذلك تصح صالة من كان مضطرا ،صحت صالته له

 .املغصوب كاملحبو  بغري حق

 حلر البدنو أ حيرم املكث فيه لرضر عىل النفس الذيالصالة يف املكان وتصح  

 فيام ةالصال تصحنحوه كام أو  نحو ذلك وكذلك املكان الذي فيه لعب قامرأو  بردأو 

 خيمة مغصوبة.أو  وقعت تت سقف مغصوبإذا 

 هانكشف اخلالف صحت صالت ثماعتقد غصب املكان فصىل فيه إذا  :950 م

 .منه تقق قصد القربةمع 

ة باذن بقيإال  حد الرشكاء الصالة يف االرض املشرتكةال جيوز أل :952 م 

 .باذن احلاكم الرشعي إال كام ال جتوز الصالة يف االرض املجهولة املالك ،الرشكاء

ه غاصب فصىل في سبق واحد اىل مكان يف املسجد فغصبه منهإذا  :959 م

 .أثم يف الغصبو صحت صالته

املالك يف الصالة  تبطل الصالة يف املغصوب مع عدم االذن منإنام  :956 م

 واال فالصالة صحيحة. ولو خلصوص زيد املصيل

من التَّصفات اعم من  غريهاأو  صالةاملراد من اذن املالك املسوغ لل :955 م

 ،لتقديريةواالذن ا -ذن فيهاأمثال و ن كان املالك ملتفتا اىل الصالةأب -االذن الفعلية

ريه ذن فيه فتجوز الصالة يف ملك غالتَّصف أل ن يعلم من حاله انه لو التفت اىلأب

 ذن.انه لو التفت أل (4)حاله علم منإذا  مع غفلته

بالفعل أو  ،يف بيتي ن يقول: صل  أبالقول كإما  يف الصالةعلم االذن تُ  :950 م
                                                 

 .ل مغصوب، بأن كان سجادة مشرتاة بامأي كان من منافع املغصوب (1)

 أي من حال املالك. (4)



 

 

اب احلال كام يف املضائف املفتوحة األبو بشاهدأو  ،كان يفرش له سجادة اىل القبلة

مع العلم إال  الصالة وال غريها من التَّصفات ويف غري ذلك ال جتوز ،ونحوها

ية الدخول لقراءة التعز ولذا يشكل يف بعض املجالس املعدة، باالذن ولو كان تقديريا

 توقف ذلك عىل تغري بعض اوضاعإذا  وال سيام ،والوضوء بال اذن يف املرحاض

احب يثقل عىل ص نحو ذلك مماأو  طي بعض فراش املجلسأو  املجلس من رفع سرت

واجللو  يف بعض  (1)النزهة ومثله يف اإلشكال كثرة البصاق عىل اجلدران ،املجلس

ل هألفيها من مظاهر الكرامة املعدة  غري مثل اجلالس ملامواضع املجلس املعدة ل

كوهنا معدة للجلو  فيها مثل الغطاء الذي يكون  لعدمأو  (4)الرشف يف الدين مثال

فتح بعض الغرف أو  ،عىل درج السطحأو  يف وسط الدار عىل احلوض املعمول

 .فيها والدخول

ه م  التَّصف وك فيةواحلاصل انه البد من احراز رضا صاحب املجلس يف كي 

يدل عىل الرضا بكل  ال (0)وجمرد فتح باب املجلس ،وموضع اجللو  ومقداره

 تَّصف يشاء الداخل.

فيها لغري الوجه  ال جيوز الدخول (2)احلاممات املفتوحة واخلانات :955 م

أو  الكباذن املإال  والصالة فيها باالذن فال يصح الوضوء من مائهاإال  املقصود منها

 (9)ةاالذن يف ذلك وليست هي كاملضائف املسبل وجمرد فتح أبواهبا ال يدل عىلوكيله 

 لالنتفاع هبا.

                                                 

 النزهة: النظيفة. (1)

 كالعلامء. (4)

 قاعات االستقبال.أو  غرف (0)

 .090اخلانات مجع خان وقد مر بياهنا يف هامش املسألة  (2)

 املفتوحة للعابرين والتي يراد منها القربة اىل اهلل تعاىل. (9)



 

 

 

الذن مائها وان مل يعلم ا جتوز الصالة يف االرايض املتسعة والوضوء من :633 م

كان املالك قارصا، أو  ، بل جتوز أيضا حتى ولو علم بكراهة املالك،من املالك

سور هلا وال حجاب فيجوز  كالبساتني التي الوكذلك االرايض غري املحجبة 

ظن كراهة املالك إذا  نعم ،االذن من املالك الدخول اليها والصالة فيها وان مل يعلم

 االجتناب عنها. استحبابا فاالحوط

 أو كانا متحاذيني حال الصالةإذا  صالة كل من الرجل واملرأة تصح :631 م

 وان كان االحوطبينهام بأقل من شرب، حتى لو كان الفصل  كانت املرأة متقدمة

مسافة و أ يكون بينهام حائلأو  عىل مسجد املرأة استحبابا ان يتقدم الرجل بموقفه

اليد وال فرق يف ذلك بني املحارم وغريهم والزوج والزوجة  عرشة اذرع بذراع

 نعم خيتص ذلك بصورة وحدة املكان بحيث يصدق التقدم واملحاذاة فاذا، وغريمها

واملحاذاة فال  احدمها يف موضع عال دون االخر عىل وجه ال يصدق التقدم كان

 بأ .

هتك كان مستلزما للإذا  ال جيوز التقدم يف الصالة عىل قرب املعصوم :634 م

احلاجب أو  وال بأ  به مع البعد املفرط ، ويكره مع عدم اهلتك،(1)ساءة االدبإو

ما حييط هبا من غطاء  وال (4)رضائح املقدسةاملانع الرافع لسوء االدب وال يكفي فيه ال

 ونحوه.

االكل فيها بال اذن  جواز (0)جتوز الصالة يف بيوت من تضمنت االية :630 م 

                                                 

 .الحرتام ملقام االمام أي إن فهم من عملية التقدم عدم االهتامم وا (1)

 أي ال يكفي وجود القفص املحيط بالقرب ليكون حاجبا عن القرب،  (4)

ُكْم ﴿: االية (0) يض  َحَرج  َواَل َعىَل َأنُفس  َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمى َحَرج  َواَل َعىَل اأْلَْعَرج  َحَرج  َواَل َعىَل امْلَر 

ن ُبُيوت ُكْم َأْو ُبُيو َهات ُكْم َأْو ُبُيوت  إ ْخَوان ُكْم َأْو ُبُيوت  َأَخَوات ُكْم َأن َتْأُكُلوا م   ُأمَّ
ت  آَبائ ُكْم َأْو ُبُيوت 

ت ُكْم َأْو ُبُيوت  َأْخَوال ُكْم َأْو ُبُيوت  َخااَلت ُكْم َأْو َما َمَلْكُتم   َعامَّ
ُكْم َأْو ُبُيوت  فَ َأْو ُبُيوت  َأْعاَمم  ُه مَّ َ

ات 



 

 

 والعم واخلال والعمة واخلالة. مع عدم العلم بالكراهة كاالب واالم واالخ

 واما مع العلم بالكراهة فال جيوز. ،والصديق ومن ملك الشخص مفتاح بيته

 (1)االذن ثم التفت نسيانا بتخيلأو  دخل املكان املغصوب جهالإذا  :632 م

ويف ضيق  ،وجيب قطعها ففي سعة الوقت ال جيوز التشاغل بالصالة ،وبان اخلالف

اليه سالكا اقرب الطرق مراعيا  الوقت جيوز االشتغال هبا حال اخلروج مبادرا

 (4)ان يستلزم ركوعه تَّصفاإال  للسجود ويركع لالستقبال بقدر االمكان ويومي

يق ان ال واملراد بالض ،وتصح صالته وال جيب عليه القضاء، زائدا فيومي له حينئذ

 خري الصالة اىل ما بعد اخلروج.أادراك ركعة يف الوقت عىل تقدير ت يتمكن من

ان  - الطهارةرشط  مضافا اىل ما تقدم من - يعترب يف مسجد اجلبهة :639 م

واال  - كان متخذا مما يسجد عليهإذا  القرطا أو  باهتانأو  يكون من االرض

يكون من الرتبة الرشيفة  واالفضل ان ، - ان ال يسجد عليه وجوبا فاالحوط

م وال جيوز ورد فيها فضل عظي فقد -عىل مرشفها افضل الصالة والتحية  - احلسينية

 - مهاكالذهب والفضة وغري - من املعادن السجود عىل ما خرج عن اسم االرض

وجيوز السجود عىل اخلزف  ،النبات كالرماد والفحم وال عىل ما خرج عن اسم

 بعد طبخها. (2)والنورة واجلص (0)واالجر

                                                 

ُكْم َلْيَس  يق  ُكْم  َأْو َصد  ُموا َعىَل َأنُفس  َعَلْيُكْم ُجنَاح  َأن َتْأُكُلوا مَج يعًا َأْو َأْشَتاتًا َفإ َذا َدَخْلُتم ُبُيوتًا َفَسلِّ

ند   ْن ع  يًَّة مِّ
ُلون اهللَت  ُكْم َتْعق  ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَيات  َلَعلَّ َك ُيَبنيِّ

 .[61 ]النور : ﴾ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذل 

 تذكر انه يف مكان مغصوب.أو  علمأي  (1)

أن إضايف كأي إن كان انشغاله بالصالة اثناء خروجه من املكان املغصوب يؤدي اىل تَّصف  (4)

 .يتأخر يف خروجه من األرض املغصوبة بعض اليشء

 .919جر يف هامش املسألة مر بيان املقصود من اآل (0)

 .056مر بيان املقصود من النورة يف هامش املسألة  (2)



 

 

 

مأكوال كاحلنطة  يعترب يف جواز السجود عىل النبات ان ال يكون :636 م

و أ قبل وصوهلا اىل زمان االكل والشعري والبقول والفواكه ونحوها من املأكول ولو

ونحوه نعم جيوز السجود عىل قشورها ونواها  تيج يف اكلها اىل عمل من طبخاح

 .ونحوها (4)واجلت (1)وعىل التبن والقصيل

حسن الطعم املستوجب  لذلك ملا فيه من (0)وفيام مل يتعارف اكله مع صالحيته 

 .يف مثله اجلواز القبال النفس عىل اكله إشكال وان كان االظهر

ونحوها مما له طعم (9)وعنب الثعلب (2)ة كورد لسان الثورواما عقاقري االدوي 

 إشكال يف جواز السجود واما ما ليس له ذلك فال فيمنع السجود عليه،وذوق حسن 

عند أو  (6)عند الرضورة واملخمصة كلؤعليه وان استعمل للتداوي به وكذا ما ي

 بعض النا  نادرا.

لقطن يكون ملبوسا كا ان ال يعترب ايضا يف جواز السجود عىل النبات :635 م

بأ  بالسجود عىل خشبها وورقها  النسج والأو  ولو قبل الغزل (5)والكتان والقنب

                                                 

 .ما يقطع من الزرع وهو رطب :القصيل (1)

 اجلت: نوع من العشب يتم اطعامه لبعض احليوانات. (4)

 أي ما يصلح لالكل ولكن ليس من املعروف بني النا  أكله كبعض االعشاب. (0)

اقه وس ،( لسان الثور: نبت ربيعي غليظ الورق خشن أخرش إىل السواد يفرش عىل األرض2)

وجه الورق نقط  ويف ،كرجل اجلراد وأصول فروعه دقاق بيض ،صفرةمزغب بني خرضة و

  .بيض

 يؤكل وليس بعظيم وله أغصان كثرية وورقو منه نوع بري، ومنه نوع يزرع نباتعنب الثعلب:  (9)

 .لونه إىل لون السواد

 خالء البطن من الطعام. اجلوع الشديد. املخمصة: املجاعة. (6)

 الكتان: نبات تستخرج من أليافه خيوط يصنع منها القامش.وب: نوع من الكتان، القن  (5)



 

 

 أو ال صالحية فيه لذلك وان لبس لرضورة والليف ونحومها مما (1)وكذا اخلوص

 نادرا. عند بعض النا أو  شبهها

 انأما و ،همما يسجد علي متخذا كان السجود عىل القرطا  ان جيوز :630 م

 الكتانأو  القطنأو  من احلرير كاملصنوعمما ال يصح السجود عليه  كان متخذا

 ان ال يسجد عليه.وجوبا فاالحوط 

كانت الكتابة معدودة إذا  ال بأ  بالسجود عىل القرطا  املكتوب :635 م

 .(4)صبغا ال جرما

فقد ما لو أ عليه لتقية مل يتمكن من السجود عىل ما يصح السجودإذا  :613 م

السجود عىل ثوبه فان مل يمكن  فيجببرد أو  ملانع من حرأو  يصح السجود عليه

ال يصح السجود عليه حال  وان مل يتمكن فعىل شئ آخر مما ،فعىل ظهر الكف

 االختيار.

اجلبهة  (0)ال حيصل متكن الرتاب اللذينأو  ال جيوز السجود عىل الوحل :611 م

لصق بجبهته شئ منهام ازاله  وان ،التمكن جازوان حصل  ،يف السجود عليهام

ىل ال يمكن االعتامد عليه ص الذيالطني إال  للسجدة الثانية عىل االحوط وان مل جيد

 ا.ايامءً 

 فيها صىلإذا  ثيابهأو  كانت االرض ذات طني بحيث يتلطخ بدنهإذا  :614 م 

اجللو  للسجود وال جيب عليه  مياوصالة املختار وكان ذلك حرجيا صىل م

                                                 

 اخلوص: ورق النخل. (1)

فإنه  ، كام يف التغليف بامدة السيليفونعىل الورق ال أنه جمرد لون وحجامً  ن طبقةً ا كوَّ يقصد به م (4)

 .حينئذ ال جيوز السجود عليه ألنه صار سجودا عىل املادة التي يغلف هبا الورق

 حال السجود.يف املكان  والثبات االستقرار عىل القدرة : هوالتمكن (0)



 

 

 

 للسجود وال للتشهد.

 السجود عليه قطعها يف اشتغل بالصالة ويف اثنائها فقد ما يصحإذا  :610 م

تيب ظهر الكف عىل الرتأو  الثوب ويف الضيق ينتقل اىل البدل من ،سعة الوقت

 .(1)املتقدم

 انه مما يصح السجود سجد عىل ما ال يصح السجود عليه باعتقادهإذا  :612 م

كانت ذا إ السجدة الواحدة حتى فيام لتفت بعد رفع الرأ  فاالحوط اعادةعليه فان ا

 جرو أ الصالة وان التفت يف أثناء السجود رفع رأسه الغلطة يف السجدتني ثم اعادة

السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ومع ذلك  جبهته وسجد عىل ما يصح

 الصالة. فاالحوط اعادة

وال يضطرب  املصيل ن يكون بحيث يستقر فيهيعترب يف مكان الصالة ا :619 م

ونحومها مما يفوت معه  (4)فال جتوز الصالة عىل الدابة السائرة واالرجوحة

 ،ستقرارالواقفتني مع حصول اال وجتوز الصالة عىل الدابة ويف السفينة ،االستقرار

فانه  (2)امايضا ونحومها العربة والقطار وامثاهل (0)كانتا سائرتني ان حصل ذلكإذا  وكذا

 (9)د منهامفات واحإذا  حصل االستقرار واالستقبال وال تصحإذا  تصح الصالة فيها

 مل نحوها وانأو  الرضورة وحينئذ ينحرف اىل القبلة كلام انحرفت الدابة معإال 

من االستقبال  يتمكن وان مل ،يف تكبرية االحرام اقتَّص عليهإال  يتمكن من االستقبال

                                                 

 .613يف املسألة  (1)

 أي املرجوحة. (4)

 الدابة سائرتني وحصل االستقرار.أو  أي إن كانت السفينة (0)

 كالطائرة مثال. (2)

 التوجه نحو القبلة.أو  أي من االستقرار (9)



 

 

 القبلة فاالقرب وكذا احلال يف وط استحبابا تري االقرب اىلواالح (1)اصال سقط

 املاش وغريه من املعذورين.

 وطالرشيفة اختيارا وان كان االح ايقاع الفريضة يف جوف الكعبةجيوز  :616 م

 جوازها وكذا النافلة ولو اختيارا. اما اضطرارا فال إشكال يفو ،تركه استحبابا

يه احلرام والصالة ف اجد وافضلها املسجدتستحب الصالة يف املس :615 م

والصالة فيه تعدل عرشة آالف  |صالة ثم مسجد النبي  (4)تعدل الف الف

د ثم مسج ،والصالة فيهام تعدل الف صالة، واالقىص ،صالة ثم مسجد الكوفة

صالة ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل مخسا وعرشين ثم  والصالة فيه بامئة (0)اجلامع

 .لصالة فيه تعدل اثنتي عرشة صالةوا مسجد السوق

 وافضل البيوت املخدع. وصالة املرأة يف بيتها افضل 

بل قيل: اهنا افضل من  ^تستحب الصالة يف مشاهد االئمة  :610 م

 صالة. بامئتي الف ×املساجد وقد ورد ان الصالة عند عيل 

 مسجد ىلاىل اهلل تعا املسجد ففي اخلرب: ثالثة يشكون (2)يكره تعطيل :615 م

 أومصحف معلق قد وقع عليه الغبار ال يقر خراب ال يصيل فيه احد وعامل بني جهال

 فيه.

ساجد اىل مسجد من م يستحب الرتدد اىل املساجد ففي اخلرب من مشى :643 م

عرش حسنات وحمي عنه عرش  اهلل فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع اىل منزله

                                                 

 ة جهة.أي سقط وجوب االستقبال، فيكرب ويصيل اىل أي (1)

 أي مليون صالة. (4)

 املسجد اجلامع: هو املوقوف جلميع املسلمني. (0)

 أي ترك الصالة فيه بحيث ال يصيل فيه احد. (2)



 

 

 

 ،رملسجد ان يصيل يف غريه لغري علة كاملطجلار ا سيئات ورفع له عرش درجات ويكره

د   :ويف اخلرب َار  املَْْسج  ه  إال  اَل َصاَلَة جل  د   .(1)يف  َمْسج 

كان يف معرض مرور إذا  (4)يستحب للمصيل ان جيعل بني يديه حائال :641 م

 تراب. كومةأو  حبلأو  ويكفي يف احلائل عود ،احد قدامه

واملوضع املعد  (0)واملجزرة يف احلامم واملزبلة قد ذكروا انه تكره الصالة :644 م 

 مري والغنم بل يفاخليل والبغال واحل االبل ومرابط (2)للتخيل وبيت املسكر ومعاطن

 .ويف الطريق ،كل مكان قذر

وبيت  (9)ويف جماري املياه واالرض السبخة ومل تبطل، واذا ارضت باملارة حرمت

أو  ،ذي روح متثالأو  ،مة ولو رساجاوان يكون امامه نار مرض ،النار كاملطبخ

 ،امامه قربأو  املقربة والصالة عىل القرب ويف ،(6)كتاب كذلكأو  ،مصحف مفتوح

 وبني قربين.

 .فال كراهة ،(0)ذرعأعرشة  بعدأو  حائل (5)واذا كان يف االخريين

اخرى للكراهة مذكورة يف  وان يكون قدامه انسان مواجه له وهناك موارد 

 حملها.

                                                 

 .6013ورد احلديث عن النبي ص وسائل الشيعة ح  (1)

 فاصل.أو  عائقأو  حائل: أي حاجز (4)

 .، ويعرب عنه باملسلخر والغنمذبح فيه البقيملجزرة: هو املكان الذي تنحر فيه اإلبل، وا (0)

 املاء للرشب. ( معاطن: مجع معطن، مبارك اإلبل عند2)

 للزراعة. األرض املاحلة التي ال تصلح :السبخة: املستنقع. (9)

 أي كتاب مفتوح. (6)

 كان بني قربين.أو  أي إن كان أمامه قرب (5)

 أمتار. 9،66انشا،أو  29أذرع مجع ذراع، وهي وحدة قيا  قديمة تساوي  (0)



 

 

 وفيه مباحث

 وفيه فصول

 داءً أيستحب االذان واالقامة استحبابا مؤكدا يف الفرائض اليومية  :640 م

 ،ةأامرأو  كان الواملنفرد رج (1)للجامع ،يف الصحة واملرض ،حرضا وسفرا ،وقضاءً 

كدا االقامة أواشدمها ت، (0)منها وخصوص املغرب والغداة (4)كدان يف االدائيةأويت

امة وال يرشع االذان وال االق ،االتيان هبا هلم استحبابا خصوصا للرجال بل االحوط

 .(9)غري اليومية وال يف الفرائض (2)يف النوافل

مع الظهر وللعشاء  مجعتإذا  ةيوم عرف (6)يسقط االذان للعَّص عزيمة :642 م

 مجعت مع املغرب.إذا  ليلة املزدلفة

                                                 

 أي لصالة اجلامعة، ولصالة الفرادى. (1)

 الصالة االدائية: هي الصالة التي تؤدى يف وقتها. (4)

 صالة الغداة: هي صالة الصبح. (0)

 أي الصلوات املستحبة. (2)

 الذان.ا فيها العيدين يف زمن الغيبة فيصحصالة كالصالة عىل االموات، وصالة االيات، أما  (9)

 مرشوعية االذان لصاليت العَّص والعشاء يوم عرفة. أي تسقط (6)



 

 

 

 يسقط االذان واالقامة مجيعا يف موارد. :649 م

 اخلارج. سمع االمام االذان واالقامة يفإذا  : يف الصالة مجاعةاألول

 : الداخل يف اجلامعة التي اذنوا هلا واقاموا وان مل يسمع.الثاين

م مأموما اماما ا سواء صىل مجاعة ،جد قبل تفرق اجلامعة: الداخل اىل املسالثالث

كون احدامها يف ارض املسجد  ام صىل منفردا برشط االتاد يف املكان عرفا فمع

 ويشرتط ايضا ان تكون اجلامعة السابقة باذان، واالخرى عىل سطحه يشكل السقوط

 ، سقوطها واقامتها فالالجتزائهم باذان مجاعة سابقة علي واقامة فلو كانوا تاركني هلام

 .صالهتم صحيحة فلو كان االمام فاسقا مع علم املأمومني به فال سقوط وان تكون

 دائيتني واشرتاكهام يف الوقت إشكال واالحوطأويف اعتبار كون الصالتني  

رجاء الصور ب مجيع االتيان هبام يف جيوزبل  .برجاء املطلوبية (1)االتيان حينئذ هبام

 كان املكان غري مسجد.إذا  ااملطلوبية وكذ

موما أمأو  هبام يتماما كان اآلإيقيم للصالة و سمع شخصا آخر يؤذنإذا  :الرابع

مل جيز عن  (4)وان سمع احدمها، برشط سامع متام الفصول ،وكذا يف السامع ،ام منفردا

 االخر.

 :فصول االذان ثامنية عرش :646 م

 .(تابع مرار)اهلل اكرب 

 (مرتان) اهللإال  ثم اشهد ان ال اله 

 (مرتان)ثم اشهد ان حممدا رسول اهلل 

                                                 

 أي باالذان واالقامة فيام لو اختلفت الصالتان بني أدائية وقضائية مثال. (1)

 سمع االقامة.أو  أي سمع االذان (4)



 

 

 (مرتان)ثم حي عىل الصالة  

 (مرتان)عىل الفالح ثم حي

 (مرتان)ثم حي عىل خري العمل  

 (مرتان)ثم اهلل اكرب

 (مرتان) اهللإال  ثم ال اله 

التهليل يف آخرها فمرة إال  ان فصوهلا امجع مثنى مثنىإال  ،وكذلك االقامة

عة الصالة مرتني فتكون فصوهلا سب قبل التكبري قد قامت (1)ويزاد فيها بعد احليعالت

 عرش.

وآل حممد عند ذكر اسمه الرشيف: واكامل  وتستحب الصالة عىل حممد 

 بالوالية وامرة املومنني يف االذان وغريه.× الشهادتني بالشهادة لعيل 

 مور: أيشرتط فيهام  :645 م

 .(0)االشرتاك والتعيني مع ،(4)ويعترب فيها القربة ،األول: النية ابتداء واستدامة

 إشكال. ذان املميز واقامتهأويف االجتزاء ب (2)الثاِن والثالث: العقل وااليامن

 هام فاذا قدممن الرابع: الرتتيب بتقديم االذان عىل االقامة وكذا بني فصول كل

ال إ عىل نحو حيصل الرتتيب االقامة اعادها بعد االذان واذا خالف بني الفصول اعاد

                                                 

 ة: قول حي عىل الصالة، وحي عىل الفالح، وحي عىل خري العمل.لَ عَ يْ حلَ ا (1)

 ب اىل اهلل تعاىل.أي يشرتط يف النية قصد التقر (4)

 لصالة معينة.أو  أي تعيني االذان مثال إن كان لالعالم (0)

 . ^لم وهو املؤمن باالئمة االثني عرش االيامن: ويقصد هبا معناه االخص من املس (2)



 

 

 

 ان تفوت املواالة فيعيد من األول.

الة فاذا الص بينهام وبني الفصول من كل منهام وبينهام وبني (1)اخلامس: املواالة

 اخل هبا اعاد.

 الساد : العربية وترك اللحن.

لفجر قبل ا ن قبله. نعم جيوز تقديم االذانالسابع: دخول الوقت فال يصحا

 لالعالم.

 - (4)يستحب يف االذان الطهارة من احلدث والقيام واالستقبال :640 م

 وأما ،ويكره الكالم يف اثنائه - (0)واالحوط لزوما رعاية االستقبال حال التشهد

قد قامت )لقيام وتشتد كراهة الكالم بعد قول املقيم: وا الطهارة فيشرتط فيهااالقامة 

ويستحب فيهام التسكني يف اواخر فصوهلام مع  (2)يتعلق بالصالة فيامإال  (الصالة

 ،بااللف واهلاء من لفظ اجلاللة (6)يف االقامة واالفصاح (9)واحلدر ،االذان ِن يفأالت

ذكرا  نكان املؤذإذا  رفعهاالصبعني يف االذنني يف االذان ومد الصوت فيه و ووضع

وغري ذلك مما هو مذكور  انه دون االذانإال  ويستحب رفع الصوت ايضا يف االقامة

 .(5)يف املفصالت

                                                 

 املواالة: أي التتابع بحيث ال حيصل بني االجزاء فصل يمحو صورة االذان. (1)

 قبلة أثناء االذان.االستقبال: أي التوجه نحو ال (4)

 أي عند الشهادة هلل بالوحدانية وللنبي بالرسالة وألمري املؤمنني بالوالية. (0)

 .، أو يبني هلم مسألة ترتبط بالصالة كأن يطلب مثال من املصلني تسوية الصفوف (2)

 ر: هو االرساع يف االقامة.دْ احلَ  (9)

 اهلل(.)اجلاللة يقصد باالفصاح هنا إظهار االلف واهلاء يف اسم  (6)

 أي الكتب التي تتحدث مفصال عن ذلك كمفتاح الفالح وغريه. (5)



 

 

جيز له  احدمها عمدا حتى احرم للصالة ملأو  من ترك االذان واالقامة :645 م

قطع ال واذا تركهام عن نسيان يستحب له وجوبا حوطقطعها واستئنافها عىل اال

إذا  االقطع لتداركه لتداركهام ما مل يركع واذا نيس االقامة وحدها فالظاهر استحباب

 مطلقا. تدارك االقامةأو  ذكر قبل الركوع وال يبعد اجلواز لتداركهام

 :ايقاظ وتذكري :603 م

نُونَ ﴿قال اهلل تعاىل   ُعونَ  َقْد َأْفَلَح املُْْؤم  يَن ُهْم يف  َصاَلهت  ْم َخاش   ﴾الَّذ 

ة انه ورد يف اخبار كثري وقال النبي واالئمة عليهم افضل الصالة والسالم كام 

ة وانه ال يقدمن احدكم عىل الصال، ما يقبل عليه منهاإال  ال حيسب للعبد من صالته

غله بأمر الدنيا شنفسه ويقبل بقلبه عىل ربه. وال ي متكاسال وال ناعسا وال يفكرن يف

 عىل اهلل تعاىل وان العبد قائم فيها بني يدي اهلل تعاىل فينبغي ان وان الصالة وفادة

رضع وان املت يكون قائام مقام العبد الذليل الراغب الراهب اخلائف الراجي املسكني

 .يصيل صالة مودع يرى ان ال يعود اليها ابدا

ُّ ْبُن احْلَُسنْي  و
نُْه  إ َذا ‘ َكاَن َعيل  ُك م  ُه َساُق َشَجَرٍة اَل َيَتَحرَّ  َكَأنَّ

اَلة  َقاَم يف  الصَّ

نُْه إال  ء  َشْ  يُح م   الرِّ
َكت  َما َحرَّ

اَلة  إذا  ‘ اهللَعْبد   وَأب  وَ  َجْعَفرٍ  بوأوكان  ،(1)  َقاَما يف  الصَّ

ًة مُحَْرةً  ْت َأْلَواهُناَُم َمرَّ َ اَُم وَ  َتَغريَّ ًة ُصْفَرًة َكَأهنَّ يَان  َشْيئًا َيَرَيان ه  َمرَّ  .(4) ُينَاج 

اَك َنْسَتع ني إ يَّاكَ ﴿وينبغي ان يكون صادقا يف قوله:   كون عابدا ي فال ﴾َنْعبُُد وإ يَّ

غريها من الطاعات ان أو  أراد الصالةإذا  هلواه. وال مستعينا بغري مواله. وينبغي

ملتقني الذين ن معدودا يف عداد ااهلل ليكو يستغفر اهلل تعاىل ويندم عىل ما فرط يف جنب

                                                 

 .252ص 9وسائل الشيعة ج (1)

 .132ص 2مستدرك الوسائل ج (4)



 

 

 

َن املُْتَّق نيَ ﴿قال اهلل تعاىل يف حقهم 
اَم َيتََقبَُّل اهلل ُ م   .﴾إ نَّ

والحول  حسبنا ونعم الوكيل باهلل عليه توكلت واليه انيب وهوإال  وما توفيقي 

 باهلل العيل العظيم.إال  وال قوة

 وهو احد عرش:

 جيب يف الصالة أحد عرش أمر: :601 م

د والسجود والتشه النية وتكبرية االحرام والقيام والقراءة والذكر والركوع 

ها عمدا تبطل الصالة بنقيصت وهي التي - والتسليم والرتتيب واملواالة واالركان

 ةوالركوع والسجود. والبقية أجزاء غري ركني مخسة: النية والتكبري والقيام - وسهوا

ىل فهنا سهوا ويف بطالهنا بالزيادة تفصيل يأيت ان شاء اهلل تعا ال تبطل الصالة بنقصها

 فصول: 

يكون الباعث  اهنا: القصد اىل الفعل عىل نحو (1)قد تقدم يف الوضوء :604 م

القصد  عند العمل تفصيال وال يعترب التلفظ هبا وال اخطار صورة ،اليه امر اهلل تعاىل

من األجزاء عن مستحباهتا  (2)الواجبات وال متييز (0)وال نية الوجوب وال الندب (4)اليه

والغايات بل يكفي األرادة االمجالية املنبعثة عن امر اهلل  وال غري ذلك من الصفات

 وجود الفعل كسائر االفعال االختيارية الصادرة عن املختار املقابل تعاىل املوثرة يف
                                                 

 .125املسألة  عنوان النية بعد مر يف (1)

 أي عند قصد الفعل والذي هو الصالة يف هذا املورد. (4)

 .هو الذي يثاب االنسان عىل عمله وال يعاقب عىل تركه، واملستحب االستحباب معناه الندب: (0)

 بأن يميز مثال بني الركوع الواجب والقنوت املستحب. (2)



 

 

 غافل.للساهي وال

بطلت  (1)الرياء فاذا انضم اىل امر اهلل تعاىل ،يعترب فيها االخالص :600 م

تداء يف االب من العبادات الواجبة واملستحبة سواء أكان الرياء (4)وكذا غريها ،الصالة

 ،عض قيودهام ب ويف ذات الفعل ،ويف متام األجزاء ام يف بعضها الواجبة ،ام يف األثناء

االمام  خلفأو  ،الصف األول يفأو  ،يف املسجدأو  ،الته مجاعةمثل ان يرائي يف ص

بالرياء يف األجزاء املستحبة مثل  نحو ذلك بل تبطلأو  أول الوقتأو  ،الفالِن

 .نحو ذلكأو  زيادة التسبيحأو  ،القنوت

 الصالة مثل ازالة اخلبث قبل نعم الظاهر عدم البطالن بالرياء بام هو خارج عن

 .يف اثنائها والتصدق ،الصالة

 تى بالعمل خالصا هلل ولكنه كان يعجبه ان يراهأالرياء املبطل ما لو  وليس من

 .هبذا اخلطور ذىأكان يتإذا  اليبطل الصالة خصوصا (0)كام ان اخلطور القلبي ،النا 

 رضر آخر غريأو  نفسه ولو كان املقصود من العبادة امام النا  رفع الذم عن 

قاصدا  كام لو كان ،عن العبادة اليبطلها خرأوالرياء املت ،فسداذلك مل يكن رياءا والم

ال يبطل العبادة سواء  (2)والعجب ،بدا له ان يذكر عمله االخالص ثم بعد امتام العمل

 مقارنا.أو  أكان متاخرا

حلرمة العبادة  غري الرياء ان كانت حمرمة وموجبة (9)خرالضامئم األ :602 م

وأما إن كانت مباحة صحة العبادة  كانت راجحة فالظاهرواال فان  ،ابطلت العبادة
                                                 

 ، وهو ضد االخالص.إظهار العمل للنا ، لريوه، ويظنوا به خرياالرياء: النفاق وهو هنا  (1)

 بة.مستحأو  أي أن الرياء يبطل غري الصالة من العبادات سواء كانت واجبة (4)

 من دون أن يكون مقصودا منه.حضور الشئ والفكر يف الذهن يعني هنا  (0)

 االختيال، الغرور. ب: االعجاب بالنفس، الزهو،جْ العُ  (2)

 أرشك معه.أو  كل ما ضم إىل شئ آخر املضموم، املرشوك، أي هي :الضميمة (9)



 

 

 

 فيحكم بالبطالن.

ة الن تكون صاحل كانتإذا  يعترب تعيني الصالة التي يريد االتيان هبا :609 م 

 ةعنوان ما اشتغلت به الذم ويكفي التعيني االمجايل مثل (1)عىل احد وجهني متميزين

 فاذا صىل ،نحو ذلكأو  - كان متعدداإذا  -ما اشتغلت به أوال أو  - كان متحداإذا  -

 تصح كل منهام. صالة مرددة بني الفجر ونافلتها مل

مل جيب  نذر نافلتنيإذا  كام مل تصلح الن تكون عىل احد وجهني متميزينإذا  نعم 

 التعيني لعدم متيز احدامها يف مقابل االخرى.

ول الذمة بصالة الظهر مشغ ال جتب نية القضاء وال االداء فاذا علم انه :606 م

قصد االتيان بام اشتغلت به الذمة فعال واذا إذا  داء صحتأأو  وال يعلم اهنا قضاء.

نت املتوجه اليه وان كااألمر  قصد امتثالإذا  داءا صحت ايضاأ داء. فنواهاأاعتقد اهنا 

 الواقع قضاءا وكذا احلكم يف العكس. يف

به بالنجس يف ثوب مشت ادة فلو صىلال جيب اجلزم بالنية يف صحة العب :605 م

صحت الصالة وان كان عنده ثوب  الحتامل طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته

موضع الزحام الحتامل التمكن من االمتام فاتفق  صىل يفإذا  وكذا ،معلوم الطهارة

 وان كان يمكنه الصالة يف غري موضع الزحام. متكنه صحت صالته

وتعلق  (4)اليه تفصيال االلتفات -حني العمل  - بقد عرفت انه ال جي :600 م

قاء ذلك قبل الرشوع فيه وب بل يكفي االلتفات اليه وتعلق القصد به ،القصد به

األمر  من أوله اىل آخره عن داعي القصد امجاال عىل نحو يستوجب وقوع الفعل

وال  كواذا سئل اجاب بذلاألمر  يفعل عن قصد ى انهأبحيث لو التفت اىل نفسه لر

 وآخره وهذا املعنى هو املراد من االستدامة احلكمية بلحاظ النية فرق بني أول الفعل

                                                 

 بأن تكون احدى الصالتني واجبة واالخرى مستحبة. (1)

 جزاء هي كذا وكذا.أ مثال مكونة من نين ملتفتا اىل أنه سيصيل ركعتأي أن يكو (4)



 

 

 بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.أما  ،التفصيلية حال حدوثها

عد االتيان بالقاطع ولو ب نوىأو  ،كان يف أثناء الصالة فنوى قطعهاإذا  :605 م 

تى ببعض األجزاء ثم عاد اىل أإذا  وكذا لتفان اتم صالته عىل هذا احلال بط ،ذلك

 متها.أصحت و (1)منها بيشء النية األوىل قبل ان يأيت عاد اىلإذا  واما ،النية األوىل

ت أفان مل ي ،عَّصاأو  ها ظهراانه عين   (4)شك يف الصالة التي بيدهإذا  :623 م

يف  انه لو شكإال  ،بالظهر صحت ايضا ىتأمتها وان أبالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و

سه ى نفأواذا ر ،العَّص البد من اعادته خاصةأو  بيده انه نوى به الظهر الذياجلزء 

انه نواها ظهرا فانه أو األمر  عَّصا من أول فعال يف صالة العَّص وشك يف انه نواها

 ويتمها عَّصا. حينئذ حيكم بصحتها

فريضة ويف  صحت اهنا نافلة غفلة (0)متها بزعمأدخل يف فريضة فإذا  :621 م

 العكس تصح نافلة.

 أو نوى ما قام اليها قام لصالة ثم دخل يف الصالة وشك يف انهإذا  :624 م

 االمتام ثم االعادة. وجوبا حوطغريها فاأل

 موارد: يفإال  ال جيوز العدول عن صالة اىل اخرى :620 م

وقد  - (9)والعشائني كالظهرين -مرتتبتني (2)دائيتنيأكانت الصالتان إذا  منها: ما

 ثناء.األتذكر يف إذا  األوىل دخل يف الثانية قبل األوىل فانه جيب ان يعدل اىل

                                                 

 أي بيشء من االجزاء. (1)

 بيده: أي التي يؤدهيا حني الشك. (4)

 بزعم: أي معتقدا. (0)

 الصالة االدائية: هي الواجبة التي يؤدهيا يف وقتها وليس خارج الوقت. (2)

 املغرب والعشاء. تاالعشائني: صالالظهر والعَّص، وب تاد بالظهرين: صالقَص يُ  (9)



 

 

 

ان عليه  فدخل يف الالحقة. ثم تذكر (1)كانت الصالتان قضائيتنيإذا  ومنها: ما

 ثم عليه االعادة، عىل االحوط لزوما سابقة فانه جيب ان يعدل اىل السابقة يف املرتتبتني

 .(4)ل يف غريمهاالعدو جيوزال و

 .فائتةالعدول اىل ال دخل يف احلارضة فذكر ان عليه فائتة فانه جيوزإذا  ومنها: ما

ذكر إذا  أما .(0)ان يتجاوز حمله ذكر قبلإذا  وانام جيوز العدول يف املوارد املذكورة 

أيت ن يفاهنا تبطل وال بد من ان يأيت هبا بعد ا يف ركوع رابعة العشاء انه مل يصل املغرب

 باملغرب.

ة غري سور يف الركعة األوىل من فريضة يوم اجلمعة أنيس فقرإذا  ومنها: ما

نف الفريضة أالعدول اىل النافلة ثم يست اجلمعة وتذكر يف أثناء السورة فانه يستحب له

 سورهتا. أويقر

عدول يستحب له ال دخل يف فريضة منفردا ثم اقيمت اجلامعة فانهإذا  ومنها: ما

 اجلامعة. ثم يتمها ويدخل يف (2)النافلة مع بقاء حملههبا اىل 

ه يعدل هبا فان دخل املسافر يف القَّص ثم نوى االقامة قبل التسليمإذا  ومنها: ما

دل قبل ركوع الركعة الثالثة ع اىل التامم واذا دخل املقيم يف التامم فعدل عن االقامة

 صالته. اىل القَّص واذا كان بعد الركوع بطلت

                                                 

 الصالة القضائية: هي التي فات وقتها الرشعي ويرغب باالتيان هبا بعد وقتها.  (1)

 الظهر والعَّص، وكذلك املغرب والعشاء. ايف غري املرتتبتني: واملرتتبتان مه (4)

كان قد  ، ومثاله ما لواىل فرض آخرمنه أي قبل أن يتجاوز اجلزء الذي يمكنه من االنتقال بالنية  (0)

رشع بأداء صالة الظهر وتذكر أنه مل يصل صالة الصبح وكان تذكره قبل ان يبدأ بالركعة الثالثة 

 .ففي هذه احلالة ينتقل بنيته من الظهر اىل الصبح ويتشهد ويسلم

 الثانية.أو  أي مع وجود قابلية االنتقال اىل النافلة كام لو كان يف الركعة االوىل (2)



 

 

جاز له العود اىل ما نواه  فان مل يفعل شيئا (1)عدل يف غري حمل العدولإذا  :622 م

 ،وان كان ساهيا ثم التفت ،الصالتان بطلت (4)وان فعل شيئا فان كان عامدا ،أوال

 سجدتني.أو  تم األوىل ان مل يزد ركوعاأ

 وال جيوز يففيام لو عدل من حارضة اىل سابقتها  (0)ترامي العدول جيوز :629 م

 الفوائت.

فها وال جيزئ مراد (اهلل اكرب)وتسمى تكبرية االفتتاح وصورهتا:  :626 م

ال جيوز فعله من منافيات  حرم ما (9)واذا متت ،وال ترمجتها بغري العربية (2)بالعربية

ا فاذا دوسهوا وتبطل بزيادهتا عم تبطل الصالة بنقصها عمدا (6)الصالة وهي ركن

                                                 

 كام لو كان يصيل املغرب فعدل اىل قضاء الظهر. (1)

 فيام أتى به بعد نيته العدول. (4)

 مرة ثانية إىل غريها، صالة إىل صالة أخرى ثم العدول يف الصالة، العدول من :ترامى العدول (0)

، وهوجيوز عند بعض إىل الصبح قضاءا وهكذا من العَّص إىل الظهر ثم من الظهر كأن يعدل

يعدل مبارشة من املغرب مثال اىل صالة الصبح الذي فاتته، أما عند سامحة السيد  الفقهاء أن

حفظه اهلل فإنه يرى جواز العدول منحَّصا فيام لو كان العدول من صالة حارضة اىل الصالة 

التي قبلها كام لو نوى صالة العَّص ثم التفت اىل انه مل يصل الظهر، أو نوى العشاء والتفت اىل 

املغرب فيجوز له العدول يف النية، ثم بعد أن انتقل من املغرب اىل الظهر مثال فيجوز  انه مل يصل

ما دل عىل جواز العدول من احلارضة اىل الفائتة الخيتص باحلارضة له ان يعدل اىل الصبح ألن 

 .043، وتأيت االشارة اىل مسألة العدول يف النية يف املسألة التي قصدها من اول االمر

  أعظم(.اهللأو  اخلالق أكرب،)أن يقول بالعربية لفظا آخر يؤدي املعنى كأن يقول   يصحال أي (2)

 اهلل أكرب(.)كرب بالوجه الصحيح بأن قال إذا  أي (9)

ادته يف زيأو  ما تبطل العبادة، برتكهيطلق عىل بعض أجزاء الصالة صفة الركن، والركن هو  (6)

أو  رتكهالذي تبطل العبادة ب . وهو بخالف الواجبحسب التفصيل املذكور يف املسألة الصالة



 

 

 

حتاج اىل اىل ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا وا جاء هبا ثانية بطلت الصالة فيحتاج

 .وتصح بالوتر (1)بالشفع خامسة وهكذا تبطل

مادة  - وجيب االتيان هبا عىل النهج العريب، الصالة بزيادهتا سهوا وال تبطل 

 منها باملمكن فان عجز أزيتعلم فان مل يمكن اجتأو  واجلاهل يلقنه غريه - (4)وهيئة

 .فبرتمجتها عىل االحوط وان عجز وجوبا عىل االحوط (0)جاء بمرادفها

غريه أو  الكالم دعاءا كان عدم وصلها بام قبلها منوجوبًا  االحوط :625 م

ال يعقب اسم اجلاللة بشئ من الصفات  وان ،غريهاأو  وال بام بعدها من بسملة

 تفخيم الالم من لفظ اجلاللة والراء من اكرب. يوينبغ (2)اجلامليةأو  اجلاللية

بطلت من غري  - سهواأو  عمدا - فاذا تركه (9)جيب فيها القيام التام :620 م

يف اجلملة حتى  (6)جيب الرتبص ادرك االمام راكعا وغريه بل الذيفرق بني املأموم 

 والتاميل من للميشيف القيام املقابل  واما االستقرار ،يعلم بوقوع التكبري تاما قائام

بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال  االستقرارأو  احد اجلانبني اىل االخر

 تركه سهوا مل تبطل الصالة.إذا  التكبري لكن

 عن النطق اخطرها بقلبه االخر  يأيت هبا عىل قدر ما يمكنه فان عجز :625 م

                                                 

 سهوا ال يبطالن الصالة. زيادتهأو  عمدا فقط، أي أن تركه زيادته

 الشفع هو العدد الزوجي، والوتر هو العدد الفردي. (1)

 اهلل اكرب(.)املادة هي أحرف اللفظ املركبة من الف والم الخ، واهليئة هي تركيبة اجلملة  (4)

بمعناها عريب ظ ينتقل اىل لف اهلل أكرب( للبدء بالصالة فإنه )بجملة التكبري تعذر التلفظ أي مع  (0)

 .ملعنىفيكرب باللغة االجنبية ولكن بنفس ا ، ومع التعذر اىل الرتمجةاالله أعظم()كأن يقول مثال: 

 كأن يقول: اهلل أكرب كبريا. (2)

 القيام: هو النهوض واالنتصاب وقوفا. (9)

 ص: االنتظار، والرتقب.الرتب (6)



 

 

 لسانه ان امكن. ان حيرك هبا عليهواشار بإصبعه و

كون االحرام في ت مضافا اىل تكبريةايرشع االتيان بست تكبري :693 م

خرية الثالث واألوىل ان يقصد باال املجموع سبعا وجيوز االقتصار عىل اخلمس وعىل

 تكبرية االحرام.

ويستحب ان يكون  بالبقية (1)يستحب لالمام اجلهر بواحدة، واالرسار :691 م

مضمومة  (0)اىل النحرأو  الوجه مقابلأو  (4)التكبري يف حال رفع اليدين اىل االذنني

 بباطنهام القبلة. االصابع حتى االهبام واخلنَّص مستقبال

ان للركوع بنى عىل األوىل. وأو  كرب ثم شك يف اهنا تكبرية االحرامإذا  :694 م

شك يف وقوعها وقد دخل فيام بعدها من  شك يف صحتها بنى عىل الصحة. وان

 .(2)القراءة بنى عىل وقوعها

واالفضل ان يأيت بثالث  ،بال دعاء (9)ت والءً اجيوز االتيان بالتكبري :690 م

ْر َأْنَت ُسْبَحاَنَك إ ِنِّ َظَلْمُت َنْفيس  َفاْغف  إال  احْلَقُّ اَل إ َلهَ  املَْل ُك  َأْنَت  اللَُّهمَ  منها ثم يقول:

ُنوَب  ُر الذُّ  .َأْنتإال  يل  َذْنب ي إ نَُّه اَل َيْغف 

ُّ وَ  اخْلرَْيُ يف  َيَدْيَك وَ  َسْعَدْيَك وَ  َلبَّْيَك  يأيت باثنتني ويقول:ثم     َليَْس إ َلْيَك الرشَّ

نَْك وَ  يُّ َمْن َهَدْيَت اَل َمْلَجَأ م 
 َتَعاَلْيَت وَ  َحنَاَنْيَك َتبَاَرْكَت وَ  إ َلْيَك ُسْبَحاَنَك إال  املَْْهد 

 .ُسْبَحاَنَك َربَّ اْلبَْيت

                                                 

و أ أي أن تكون التكبرية االوىل جهرا بصوت مسموع والتكبريات التالية بصوت غري مسموع (1)

 .بالعكس بأن تكون التكبريات الست اخفاتية والسابعة بصوت مسموع

 بمعنى أن رفع اليدين حني التكبري يف الصالة هو أمر مستحب وليس واجبا. (4)

 الصدر.النحر: هو أعىل  (0)

 أي إن التفت املصيل اىل نفسه وهو يقرأ وشك يف التكبرية فيبني عىل أنه كرب. (2)

 بينهم. بعد األول وهكذا من غري فصل ، أي تعاقب األفعال الثاِنابعاً تَ تَ أي  (9)



 

 

 

ْهُت يقول: باثنتني و ثم يأيت  اموات   َوجَّ ي َفَطَر السَّ
َي ل لَّذ  َعامل    اأْلَْرَض وَ  َوْجه 

َهاَدة  َحن يفًا ُمْسل امً وَ  اْلَغيْب   ك نيَ وَ  الشَّ َن امْلُرْش  َو  حَمْيايوَ  ُنُسك يوَ  ... إ نَّ َصاليت   ما َأَنا م 

يَك َلهُ هلل مَمايت   رْ وَ  َربِّ اْلعامَل نَي ال رَش  َن املُْْسل م نيوَ  ُت ب ذل َك ُأم   .َأَنا م 

 سورة احلمد. أثم يستعيذ ويقر 

 وعند الركوع وهو - كام عرفت - (1)وهو ركن حال تكبرية االحرام :692 م

وهو  تاحفمن كرب لالفت - املعرب بالقيام املتصل بالركوع - الذي يكون الركوع عنه

 .جالس بطلت صالته

 .الركوع متقوسا ركع جالسا سهوا وان قام يف أثناءإذا  وكذا 

كالقيام بعد  (4)ركن ويف غري هذين املوردين يكون القيام الواجب واجبا غري 

ك ثم سبح كذلأو  - سهوا - جالساأ التسبيح فاذا قرأو  الركوع والقيام حال القراءة

حتى  لركوعنيس القيام بعد اإذا  صحت صالته وكذا قام وركع عن قيام ثم التفت

 سجد السجدتني.

جيز ومل يكن ركوعه  يف أثناء اهلوي مل (0)هوى لغري الركوع ثم نواهإذا  :699 م

 الركوع انتصب قائام وركع عنه، مل يصل اىل حدإذا  نعم ،عن قيام فتبطل صالته

 ينوه ركوعا. وصل وملإذا  وكذلك ،صحت صالته

غفل حتى جلس للسجود  ويعن قيام ويف أثناء اهل عهوى اىل ركوإذا  :696 م

صحت صالته والبد وان يعود اىل  فان كانت الغفلة بعد تقق مسمى الركوع

                                                 

 ، واملسألة هنا تفصل بني القيام الركن وغريه. 620مر املقصود بالقيام يف هامش املسألة  (1)

 .626يف هامش املسألة  اركنا والذي ال يكون ركنالذي يكون  ن التفصيل بني الواجبمر بيا (4)

 أي نوى الركوع اثناء نزوله بدون نية. (0)



 

 

فيه البد وان  شء الركوع لتدارك ما نقص منه من الذكر ونحوه، ومع عدم نقص

واذا التفت اىل ذلك وقد سجد سجدة واحدة  ،السجود يقوم منتصبا ثم هيوي اىل

اعادة الصالة بعد االمتام واذا التفت اىل ذلك ًا استحباب واالحوط مىض يف صالته

 مسمى وان كانت الغفلة قبل تقق ،سجد سجدتني صح سجوده ومىض وقد

 وصحت صالته. الركوع عاد اىل القيام منتصبا ثم هوى اىل الركوع ومىض

ال مأو  فاذا انحنى جيب مع االمكان االعتدال يف القيام واالنتصاب :695 م

ا عىل نحو خيرج عن االستقامة عرف فرج بني رجليهإذا  بطل وكذا اىل احد اجلانبني

 الرأ . (1)طراقإال بأ  ب ،نعم

استحبابًا  واالحوط ،(4)ايضا يف القيام غري املتصل بالركوع الطمأنينة وجتب 

 عىل فقط وال الوقوف عىل القدمني مجيعا فال يقف عىل احدمها وال عىل اصابعهام

 انسان يفأو  جدارأو  عدم االعتامد عىل عصا وجوباط واالحو ،اصل القدمني فقط

 .القيام عىل كراهية

 كام لو كانا عرف املستقيم يصدق عليه القيام مل يتمكن من القيام بامإذا  :690 م

 صىل االضطراري فان تعذر اجللو  حتى ،منفرج الرجلني صىل جالساأو  منحنيا

ىل املدفون ومع تعذره فع لة كهيئةعىل اجلانب االيمن ووجهه اىل القب - مضطجعا -

 ورجاله اىل القبلة كهيئة املحترض وان تعذر صىل مستلقيا ،االيّس عكس األول

ان جيعل ايامء السجود ، وللركوع والسجود مع االمكان ان يومئ برأسه وعليه

 ي.تلقيف خصوص املس بالتغميضايامء الركوع ومع العجز يومئ بعينيه  اخفض من

وكانت وظيفته  ومل يتمكن من الركوع قائام - ن من القياممتكإذا  :695 م

من  وان مل يتمكن إن أمكن، وإال أومأ له، مع الركوع جالسا صىل قائام - الصالة قائام

                                                 

 أي انحناء الرأ  خاصة من باب اخلشوع. (1)

 قيام، وركوع، وسجود. وسكوهنا يف اعامل الصالة، من  الصالة: استقرار األعضاءيف (4)



 

 

 

 ومأ للسجود ايضا.أايضا صىل قائام و السجود

جالسا  ختري بني الصالةقدر عىل القيام يف بعض الصالة دون بعض إذا  :663 م

وغريه فانه يقدم  (1)بني القيام املتصل بالركوعاألمر  دارإال إذا  أن يعجز،والقيام اىل 

قام  - قبل الركوع بعد القراءة - ثم جتددت القدرة عىل القيام ولو قرأ جالسا، األول

 .وركع من دون اعادة للقراءة للركوع

 ،استمر العذر اىل آخر الوقت ال يعيد واما مع سعته فان ،هذا يف ضيق الوقت 

كأن جتددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع  وان مل يستمر فان امكن التدارك

وان مل يمكن التدارك فان كان الفائت  ،ومىض يف صالته استأنف القراءة عن قيام

 اعاد صالته واال مل جتب االعادة. قياما ركنيا

يتخري حق يف اجلزء الال بني القيام يف اجلزء السابق والقياماألمر  دارإذا  :661 م

 بينهام.

اليدين ووضع الكفني  (0)وارسال (4)يستحب يف القيام اسدال املنكبني :466 م 

واليّسى عىل اليّسى وضم  اليمنى عىل اليمنى ،الركبتني (2)عىل الفخذين قبال

سجوده وان يصف قدميه متحاذيتني  وان يكون نظره اىل موضع ،اصابع الكفني

ازيد اىل شرب وان يسوي أو  (9)اصابع مفرجات ثالثويباعد بينهام ب ،مستقبال هبام

يكون عىل حال اخلضوع واخلشوع كقيام عبد ذليل بني يدي و (6)بينهام يف االعتامد

                                                 

 ركوع: هو القيام الذي يسبق الركوع، وغريه أي كالذي يكون بعد الركوع.القيام املتصل بال (1)

 .، وعدم رفعهام كمن يستعد للعراكإرخاء املنكبني، ومها ملتقى الكتف مع العضد (4)

 .، كمن يقف بذلة وخضوعأي مد اليدين وارخائهام (0)

 قبال: أي من جهة الركبتني. (2)

 مفتوحة وليست مضمومة. (9)

 يكون متكئا عىل واحدة أكثر من االخرى.أي ال  (6)



 

 

 اجلليل. املوىل

فاتة  لة قراءةنافأو  يعترب يف الركعة األوىل والثانية من كل صالة فريضة :660 م

 عمدا - (1)بعضها، واذا قدمها عليهاأو  يف الفريضة قراءة سورةبعدها  جيبو ،الكتاب

 وذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتة - سهوا - قدمها واذا ،استأنف الصالة -

عضا بأو  ،السورة بعدها أها وقرأالفاتة قر أالسورة وان مل يكن قد قر اعاد -بعدها  -

 ،نيس احدامها وذكر بعد الركوعأو  هامبعد الركوع مىض وكذا ان نسي وان ذكر منها،

 .فيميض يف صالته

 وال جتب يف النافلة ،(4)يف الفريضةكاملة بعد الفاتة  سورةقراءة ب جي ال :266 م

نعم النوافل التي وردت يف كيفيتها سور ، صارت واجبة بالنذر ونحوهلو و حتى

ة رشطا انت السوركإال إذا  السور فيها فال ترشع بدوهنا خمصوصة جتب قراءة تلك

 صل مرشوعيتها.أل لكامهلا ال

عجل واملست يف الفريضة عن املريض القراءة بعد الفاتةتسقط  :669 م

صار يف األولني االقتاستحبابًا  واالحوط ،ومن ضاق وقته أقرإذا  واخلائف من شئ

 واالظهر كفاية الرضورة العرفية.بالقراءة، عىل صورة املشقة يف اجلملة 

ل فان من السور الطوا جتوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءهتا ال :666 م

ويكفي قراءة جزء من السورة ضمن الوقت وهو كاف ، (0)بطلت الصالة عامداً  هاأقر

                                                 

 بعضها عىل الفاتة.أو  أي قدم السورة (1)

 .، إذ أن أكثر الفقهاء يرون وجوب قراءة سورة كاملة االمامية الشيعة خالفا ملشهور فقهاء (4)

فيام لو استمر بقراءة السورة الطويلة حتى خرج وقت الصالة كام لو كان يصيل الفجر فبقي  (0)

 ا بالقراءة حتى طلعت الشمس مثال.مستمر



 

 

 

 .(1)يف صحة الصالة

 داً ها عمأفاذا قر سور العزائم يف الفريضة أي سورة منوز قراءة جيال  :566 م

وذكر قبل آية السجدة عدل  - نسيانا - واذا قرأها حتى لو مل يسجد، (4)هصالت بطلت

 .ى بهأتوله االكتفاء بام  ،(0)اىل غريها

متها وصحت صالته وان التفت أايضا  - نسيانا - سجد واذا ذكر بعدها فان 

ان سجد ف ،اومأ اليه واتم صالته وسجد بعدها عىل االحوط استحبابا قبل السجود

 الصالة بطلت. وهو يف

تم أبرأسه اىل السجود و ستمع اىل آية السجدة وهو يف الصالة اومأاإذا  :660 م

د الظاهر عدم وجوب السجوو الفراغ السجود ايضا بعداستحباباً  صالته واالحوط

 بالسامع من غري اختيار مطلقا.

 منضمة اىل سورة اخرىأو  جتوز قراءة سور العزائم يف النافلة منفردة :665 م

ية آ أصالته فيتمها وكذا احلكم لو قر دة ويعود اىلويسجد عند قراءة آية السج

خري السجدة أالسجدة وحدها واذا كانت السجدة يف اخر السورة جاز له الركوع وت

 .ادة الفاتةعولو سجد ثم قام للركوع يستحب له ا

 .(العلق، النجم، فصلتأمل السجدة، )اربع  وسور العزائم 

                                                 

أي أنه يكفي قراءة جزء من السورة حتى يف الصالة الواجبة وهي كافية حسب رأي سامحة  (1)

 السيد بخالف من يرى وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتة.

 فيام لو قرأ آية السجدة الواجبة. (4)

ه للسورة التي تتوي عىل سجدة كاملة قبل أي إذا أراد أن يقرأ سورة كاملة فله ان يقطع قراءت (0)

ان يصل اىل آية السجدة ويقرأ سورة أخرى، وله أن يكتفي بقراءة جزء من السورة ويتم صالته، 

 إذ ال جيب عليه قراءة سورة كاملة.



 

 

 عدا سورة براءة - معها قراءهتا فتجب (1)البسملة جزء من كل سورة :356 م

ة واذا قرأ البسمل ،اعادة البسملة هلا بعدإال  مل جتز قراءة غريها (4)نها لسورةواذا عي   -

 .ويعينها لسورة خاصة من دون تعيني سورة وجب اعادهتا

  .عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عني  إذا  وكذا

من  ازماً ع بعد التعيني واذا كانإال  ةبني السور مل جيز له البسمل واذا كان مرتدداً 

فقرأ غريها كفى ومل جتب  كان من عادته ذلكأو  أول الصالة عىل قراءة سورة معينة

 اعادة السورة.

 جيوز ولكنه بني السورتني يف الفريضة (0)انرَ ترك الق   استحبابا االحوط :156 م

 ويف النافلة جيوز ذلك بال كراهة. ،عىل كراهة

 ،سورتا الضحى وامل نرشح الفيل وااليالف سورة واحدة وكذاسورتا  :654 م

 الة.تكفي يف الص بام أننا ال نقول بوجوب قراءة سورة كاملة فإن قراءة واحدة ولكن

من خمارجها عىل  جتب القراءة الصحيحة بأداء احلروف واخراجها :650 م

العريب  لألسلوب الكلمة موافقة كام جيب ان تكون هيئة .النحو الالزم يف لغة العرب

سكناهتا واحلذف و االعراب والبناء وحركات ،وسكوهنا (2)من حركة البنية

                                                 

يم  اهلل ب ْسم  ﴿الَبْسَملة هي قوله تعاىل: (1) ح  مْحن  الرَّ وهي جزء من مجيع سور القرآن الكريم  ﴾الرَّ

باستثناء سورة براءة بخالف غريهم من يرى أهنا جزء من  عند أتباع مذهب أهل البيت 

 الفاتة فقط.

 قرأ البسملة قاصدا سورة معينة ثم أراد قراءة غريها فعليه إعادة البسملة.إذا  أي (4)

 بدون توقف. االخرى الفاتة والسورة ةان: يعني االتصال بالقراءة بني سوررَ الق   (0)

 قصد بحركة البنية هنا حركة احلرف.ي (2)



 

 

 

وغري ذلك فان اخل بشئ من ذلك بطلت  (0)واملد الواجب (4)واالدغام (1)والقلب

 القراءة.

مثل مهزة: اهلل والرمحن  (9)يف الدرج (2)جيب حذف مهزة الوصل :256 م

 (6)جيب اثبات مهزة القطع تها بطلت القراءة وكذاوالرحيم واهدنا وغريها فاذا اثب

 .(5)القراءة فاذا حذفها بطلت ،وانعمت ،مثل: اياك

الوصل  بل وكذا (0)ف باحلركةوالوق تركاستحبابًا  االحوط :956 م

 .(5)بالسكون

 املكسور ما قبلها وااللف جيب املد يف الواو املضموم ما قبلها والياء :656 م

الساكن مدغام يف حرف  كان بعدها سكون الزم وكان احلرفذا إ املفتوح ما قبلها

 يف مثل: جآء، وجئ، وسوء. واالحوط استحباباآخر مثل: ضآلني، 

                                                 

 القلب: يعني هنا التحويل، أي تويل لفظ حرف اىل حرف آخر. (1)

تفصل  آخر مثله متحرك من غري أن إدخال حرف ساكن بحرف وهو الدمجاالدغام: يعني  (4)

 ."مد"تصبح  "مدد  "واحد، مثل  فيصريا لشدة اتصاهلام كحرف وقف،أو  بينهام حركة

 الني(.ضوال ال)ام قراءة القرآن كاملد يف حرف الظاء يف حسب أحك (0)

ت. بالساكن يف أول الكلام يؤتى هبا للتخلص من النطق ألف زائدة تلفظ مهزة :( مهزة الوصل2)

ألفا  كلمة، تكتبأو  بحرف كانت مسبوقةإذا  وسطه أي تقرأ يف أول الكالم وتسقط يف وهي

 ."الرحيم"، و"الرمحن"، و"اهلل" يتلفظ هبا. ومثاهلا اهلمزة يف كلمة وال

يم  اهلل ب ْسم  : الدرج: أي القراءة املتصلة كام يف (9) ح  مْحن  الرَّ  .الرَّ

لكالم، ا وتكتب وال تسقط يف درج الكلمة ويف وسطها، وهي تقرأ ( مهزة القطع: مهزة تأيت يف أول6)

 يف سورة احلمد. "أنعمت"و "إياك"ومثاهلا اهلمزة يف 

 عن عمد والتفات، وأما إن مل يكن ملتفتا فال تبطل. إن كان ذلك (5)

( ويقف عندها.)كأن يلفظ الكّسة يف كلمة  (0)  يوم الدين 

 أي ترك الوصل بالسكون عىل عكس املثال السابق. (5)



 

 

د التنوين احأو  الساكنة كان بعد النونإذا  االدغاماستحبابًا  االحوط :556 م 

 .(1)حروف: يرملون

والدال والذال  والثاء دخلت عىل التاءإذا  جيب ادغام الم التعريف :650 م

 ،والضاد والطاء والظاء والالم والنون والراء والزاء والسني والشني والصاد

واظهارها يف بقية احلروف فتقول يف: اهلل والرمحن والرحيم والَّصاط والضالني 

 والعاملني واملستقيم باالظهار. باالدغام ويف احلمد

كلمة واحدة وكان  ن يفمما اجتمع مثال رد  و جيب االدغام يف مثل مد   :556 م

املثالن يف  مما اجتمع فيه (0)وال جيب يف مثل اذهب بكتايب ويدرككم ،(4)األول ساكنا

 كلمتني وكان األول ساكنا وان كان االدغام احوط.

وجيوز ، يوم الدين واألول ارجح ك  ل  ومَ  ،جتوز قراءة مالك يوم الدين :603 م

 ضم الفاءب أان يقر واً فُ وجيوز يف كُ  واالرجح بالصاد ،يف الَّصاط بالصاد والسني

 القرائة بالواو وضم الفاء. واالرجحالواو أو  مع اهلمزة ،وبسكوهنا

َمُد﴾ووصله ب  ﴾ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  ﴿حد يفأمل يقف عىل إذا  :601 م  ﴿اهللَُّ الصَّ

 وكّس النون. اهلل الصمد بضم الدال ن  دُ َح أفاالحوط ان يقول 

خمرج أو  البناءأو  االعراب كون الكلمة عىل وجه خاص من اعتقدإذا  :604 م

 حوطوان كان اال صحت صالتهتبني انه غلط  احلرف فصىل مدة عىل ذلك الوجه ثم

 االعادة. استحبابا

                                                 

 أحرف يرملون: هي الياء والراء وامليم، والالم، والواو، والنون. (1)

 بارة عن حريف دال اوهلام ساكن واالخر متحرك.املثال هو يف الدال املشددة والتي هي ع (4)

 الكاف االوىل يف املثال هي آخر الكلمة والكاف الثانية هي ضمري متصل. (0)



 

 

 

القراءة  وجيوز (1)القراءة باحدى القراءات السبع استحبابا االحوط :060 م

 .^ة االئم ولة يف زمانابجميع القراءات التى كانت متد

من املغرب  (0)واألوليني بالقراءة يف الصبح (4)جيب عىل الرجال اجلهر :260 م

الظهر والعَّص يف غري يوم  والعشاء واالخفات يف غري األوليني منهام وكذا يف

 .(2)عدا البسملة ،اجلمعة

ط األحو يف الظهر ايضا عىلو ،يف صالة اجلمعة ما فيه فيستحب اجلهرأ 

 استحبابا.

 - عمدا - خفت يف موضع اجلهرأأو  جهر يف موضع االخفات إذا :609 م

بمعنى اجلهر  جاهالأو  ،جاهال باحلكم من اصلهأو  واذا كان ناسيا ،بطلت صالته

 .صحت صالته ،واالخفات

جاء بر - االعادة وجوبااالحوط ف خفت يف غري حملهأأو  اذا كان مرتددا فجهرو 

اجلاهل يف أثناء القراءة مىض يف القراءة ومل علم أو  واذا تذكر النايس . - املطلوبية

 جتب عليه اعادة ما قرأه.

وجيب  ،ال جهر عىل النساء بل يتخرين بينه وبني االخفات يف اجلهرية :606 م

 .(9)ويعذرن فيام يعذر الرجال فيه ،عليهن االخفات يف االخفاتية

                                                 

 نافع، وابن كثري، وابن القراءات السبعة للقرآن الكريم هي املروية عن القراء السبعة وهم: (1)

 عامر، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، والكسائي.

 رفع الصوت، ويقابله االخفات. الصوت، أي هو خروج جوهر (4)

 أي الركعتني االوىل والثانية. (0)

﴾ْس ب﴿:فيستحب اجلهر بالبسملة وهي (2) يم  ح  مْحن  الرَّ  يف كل الصلوات. م  اهلل الرَّ

 أي هلن نفس أحكام الرجال. (9)



 

 

 ،به وعدمهال سامع من بجان ،اجلهر واالخفات الصدق العريف (1)مناط :560 م

وان كان ال يظهر جوهر الصوت  ،وال يصدق االخفات عىل ما يشبه كالم املبحوح

مع نفسه ان يس فعليه يف االخفات وأما ،وال جيوز االفراط يف اجلهر كالصياح ،فيه

 كان هناك مانع من سامعه.أو  كان اصمإذا  كام (4)تقديراأو  تقيقا

لو لتبديل بعض احلروف وال يمكنه و (0)عىل امللحونإال  من ال يقدر :060 م

ن ضاق الوقت عإذا  وال جيب عليه ان يصىل صالته مأموما وكذا ،جزاه ذلكأالتعلم 

علم واذا ت ،كان مقَّصا يف ترك التعلم وجب عليه ان يصيل مأموماإذا  التعلم نعم

 .ان يقرا من سائر القرآن عوض البقيةاستحبابًا  واالحوط ،هأبعض الفاتة قر

 ،اتةبقدر الف ، ويستحب أن يكونمل يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآنواذا  

 استحبابا االحوطو (9)ملسمىابقدر  (2)واذا مل يعرف شيئا من القرآن اجزأه مطلق الذكر

واذا عرف الفاتة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع  ،االتيان بالتسبيحات االربع

 .سورة يف مجيع االحواليكفي قراءة بعض الو ،العجز عن تعلمها

وان كان  (6)جتوز اختيارا القراءة يف املصحف الرشيف وبالتلقني :560 م

 االقتصار يف ذلك عىل حال االضطرار.استحبابًا  االحوط

وز الثلثني، وال جييبلغ جيوز العدول اختيارا من سورة اىل اخرى ما مل  :653 م

جيوز  حد والتوحيد واما فيهام فالالعدول بعد بلوغ الثلثني هذا يف غري سوريت اجل

                                                 

 املناط: يقصد هبا القاعدة التي حيدد هبا اجلهر واالخفات. (1)

 عمال، وواقعا، وتقديرا أي عىل فرض كونه سليم السمع لكان سمع نفسه. تقيقا أي (4)

 أي ال يستطيع تلفظ االحرف بصورهتا الصحيحة. (0)

سجود من وال ذكر اهلل، تسبيحه ومحده ومنها ما يقال يف الصالة أثناء الركوع يقصد بالذكر هنا (2)

 تسبيح وتميد وهتليل ونحو ذلك.

 ءته من القرآن الكريم.أي بمقدار ما جيب قرا (9)

 التلقني بأن يقرأ شخص أمامه وهو يردد ما يسمع منه. (6)



 

 

 

 العدول من احدامها اىل غريمها وال اىل االخرى مطلقا نعم جيوز العدول من غريمها

و أ من احدى السورتني مع االضطرار لنسيان بعضهاأو  - الثلثني بلوغولو بعد  -

 كون الصالة نافلة. أو  ضيق الوقت عن امتامها

ة وم اجلمعة فان من كان بانيا فيه عىل قراءيستثنى من احلكم املتقدم ي :651 م

و أ يف الثانية من صالة اجلمعة (املنافقون)سورة اجلمعة يف الركعة األوىل وسورة 

الظهر فرشع يف سورة اخرى فانه جيوز له العدول اىل السورتني وان كان من سورة 

عدم  اواالحوط وجوب،تجاوز الثلثني من اي سورة كانتما مل ياجلحد أو  التوحيد

إال  (حدالتوحيد واجل)العدول عن اجلمعة واملنافقون يوم اجلمعة حتى اىل السورتني 

 مع الرضورة فيعدل اىل احدامها دون غريمها عىل االحوط. 

بني الفاتة  (1)تخري املصيل يف ثالثة املغرب واخرييت الرباعياتي :465 م

غري لهذا ،(اهلل واهلل اكرب إال سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله)والتسبيح وصورته: 

وجتب  ،لتسبيحاستحبابا ا له فاالحوط املأموماملأموم يف الصلوات اجلهرية واما 

، الثاالتكرار ثاستحبابًا  واالحوط ،املحافظة عىل العربية وجيزئ ذلك مرة واحدة

إال  (0)اليه وجيب االخفات يف الذكر ويف القراءة بدله (4)االفضل اضافة االستغفارو

 بسملة فالظاهر افضلية اجلهر فيها. ال

ال جتب مساواة الركعتني االخريتني يف القراءة والذكر بل له القراءة يف  :650 م

 احدامها والذكر يف االخرى. 

قصد احدمها فسبق لسانه اىل االخر فالظاهر عدم االجتزاء به وعليه إذا  :652 م

 بقصد الصالة اجتزأ به وان كانواذا كان غافال واتى به  ،لبديلهأو  االستئناف له

                                                 

 الرباعيات هي صالة الظهر والعَّص والعشاء. (1)

 .أي يف هناية التسبيحات الثالثة يقول: استغفر اهلل ريب وأتوب اليه (4)

 .لبسملةجهرية عدا ا قرأ الفاتة بدل التسبيحات فعليه االخفات حتى لو كان يف صالةإذا  أي (0)



 

 

واذا قرأ احلمد بتخيل انه يف  ،كان عازما يف أول الصالة عىل غريهأو  خالف عادته

بتخيل  - مثال - سورة التوحيد أقرإذا  األولتني فذكر انه يف االخريتني اجتزأ وكذا

 انه يف الركعة األوىل فذكر انه يف الثانية. 

وتذكر بعد الوصول اىل حد الركوع صحت نيس القراءة والذكر إذا  :659 م

رجع وتدارك واذا شك يف قراءهتا  - (1)ولو بعد اهلوي - الصالة واذا تذكر قبل ذلك

بعد الركوع مىض واذا شك قبل ذلك تدارك وان كان الشك بعد االستغفار مىض 

 وال يعتنى به.

 أفضل،لالمام  وقراءة احلمدفضل من القراءة أالذكر للمأموم  :656 م

 مها سواء. وللمنفرد

 يقول: راءة يف الركعة األوىل بانتستحب االستعاذة قبل الرشوع يف الق :655 م

يم  اهلل َأُعوُذ ب   ج   الرَّ
ْيَطان  َن الشَّ اهلل ْسم  ب  : واألوىل االخفات هبا واجلهر بالبسملة ،م 

يم   ح  مْحن  الرَّ  ،الصوت بال غناءيف القراءة وتسني  (4)والرتتيل ،يف أوليي الظهرين ،الرَّ

والوقف عىل فواصل اآليات والسكتة بني احلمد والسورة وبني السورة وتكبري 

أو  رةم (ربنا)أو  (َريبِّ اهلل َكَذل َك )القنوت وان يقول بعد قراءة التوحيد أو  الركوع

 .ثالثأو  مرتني

وهلا بعد ملأموم يقوا َربِّ اْلَعامَل نَي﴾هلل ْمُد احْلَ ﴿ وان يقول بعد الفراغ من الفاتة: 

وهل  (2)تىأوهل  (0)وقراءة بعض السور يف بعض الصلوات كقراءة: عم ،فراغ االمام

                                                 

 اهلوي: يعني بداية االنحناء نحو الركوع ولكن قبل ان يكتمل الركوع. (1)

تبني القارئ ي التبيني يف القراءة بأن واخراج احلروف من خمارجها. وهو يعني: التبيني.: ( الرتتيل4)

 .عالتّس يتعجل القراءة بل البطء وعدم ويوفيها حقها من االشباع، فال مجيع احلروف

[4-1: نبأ]ال  ﴾َعن  النََّبإ  اْلَعظ يم  *  َعمَّ َيَتَساءُلونَ ﴿: سورة النبأ، وهي التي تبدأ بقوله تعاىل (0)

ْهر  مَلْ َيُكن َشْيئًا ﴿الدهر، وهي التي تبدأ بقوله تعاىل: سورة  (2) َن الدَّ ني  مِّ
نَسان  ح  َهْل َأَتى َعىَل اإْل 



 

 

 

، يف صالة الصبح وسورة االعىل والشمس ونحومها يف الظهر (4)قسمأوال  (1)تاكأ

والعشاء وسورة النَّص والتكاثر يف العَّص واملغرب وسورة اجلمعة يف الركعة األوىل 

الثانية من العشاءين ليلة اجلمعة وسورة اجلمعة يف األوىل والتوحيد وسورة االعىل يف 

 (0)وسورة اجلمعة يف األوىل واملنافقون يف الثانية من ظهرهيا ،يف الثانية من صبحها

وسورة هل اتى يف األوىل وهل اتاك يف الثانية يف صبح اخلميس واالثنني ويستحب 

 ملا د يف الثانية واذا عدل عن غريمها اليهاميف كل صالة قراءة القدر يف األوىل والتوحي

 عطى اجر السورة التي عدل عنها مضافا اىل اجرمها. أفيهام من فضل 

نفس وقراءهتا ب ،يكره ترك سورة التوحيد يف مجيع الفرائض اخلمس :650 م

انه ال ف ،سورة التوحيدإال  وقراءة سورة واحدة يف كلتا الركعتني األوليني ،واحد

 هتا يف كل من الركعة األوىل والثانية. بأ  بقراء

يف الصالة ومها من  (2)جيوز تكرار اآلية والبكاء وجتوز قراءة املعوذتني :565 م

اَك َنْستَع نُي﴾ إ يَّاكَ  ﴿بمثل: (9)القرآن وجيوز انشاء اخلطاب ية مع قصد القرآن َنْعبُُد وإ يَّ

وانشاء املدح بمثل الرمحن  املَ نَي﴾َربِّ اْلعَ هلل ْمُد احْلَ ﴿ وكذا انشاء احلمد بقوله:

 الرحيم. 

يف أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة  (6)يتأخرأو  أراد ان يتقدمإذا  :353 م

                                                 

ْذُكوراً  [1]اإلنسان :  ﴾مَّ

َية  ﴿اشية: وهي التي تبدأ بقوله تعاىل: ورة الغس (1) يُث اْلَغاش  [1]الغاشية :  ﴾َهْل َأَتاَك َحد 

َذا اْلَبَلد  ﴿: سورة البلد: وهي التي تبدأ بقوله تعاىل (4) َ ُم هب 
 [1]البلد :  ﴾اَل ُأْقس 

 أي الظهر والعَّص من يوم اجلمعة. (0)

 ا يف آخر سور القرآن الكريم.املعوذتني: مها سورتا، الفلق، والنا ، ومه (2)

 بأن يقصد خطاب اهلل عز وجل بقوله إياك نعبد مع قصده لقراءة القرآن. (9)

 من مكان صالته لسبب مقبول. (6)



 

 

 اصابع الرجلني حال القراءة. أو  يرجع اىل القراءة وال يرض تريك اليد

غريها بحيث فاتت الطمأنينة أو  ترك يف حال القراءة قهرا لريحإذا  :531 م

 االحوط لزوما اعادة ما قرأ يف تلك احلال. ف

 جيب اجلهر يف مجيع الكلامت واحلروف يف القراءة اجلهرية.  :534 م

يتوقف عليه صدق  الذيبني حروف الكلمة باملقدار  (1)جتب املواالة :053 م

 ،بطلت الكلمة واذا كان عمدا بطلت الصالة - سهوا - الكلمة فاذا فاتت املواالة

ونحو ذلك مما يعد  ،ة بني اجلار واملجرور وحرف التعريف ومدخولهوكذا املواال

 جزء الكلمة.

عله وخربه والفعل وفا أواالحوط املواالة بني املضاف واملضاف اليه واملبتد

والرشط وجزائه واملوصوف وصفته واملجرور ومتعلقه ونحو ذلك مما له هيئة 

ا ا فاتت سهوا اعاد القراءة واذعىل نحو ال جيوز الفصل فيه باالجنبي فاذ (4)خاصة

 االمتام واالستئناف. وجوبًا  فاتت عمدا فاالحوط

خمرج حروفها ال جيوز ان يقرأ بالوجهني أو  شك يف حركة كلمةإذا  :532 م

ولو غلطا ولكن لو اختار احد الوجهني  ،(0)مل يصدق عىل االخر انه ذكرإذا  فيام

 للواقع مل يعد الصالة واال اعادها. جازت القراءة عليه فاذا انكشف انه مطابق 

نافلة عدا صالة أو  ة فريضة كانتوهو واجب يف كل ركعة مر   :953 م

                                                 

 املواالة هنا:تعني التتابع يف قراءة االحرف. (1)

 حسبام هو مبني يف كتب النحو. (4)

 ري املعنى املقصود.احلرف يؤدي اىل تغيأو  كان تغيري احلركةإذا  أي (0)



 

 

 

كام انه ركن تبطل الصالة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا  ،كام سيأيت (1)اآليات

تبطل بزيادته فيها  فلة فالوعدا النا ،صالة اجلامعة فال تبطل بزيادته للمتابعة كام سيأيت

 مور: أسهوا، وجيب فيه 

اىل الركبتني عىل  (4)ةح: االنحناء بقصد اخلضوع قدر ما تصل الرااألول 

ريجع اىل املتعارف. فقَّصمها أو  لطول اليدين (0)غري مستوى اخللقةأما و االحوط،

 وال بأ  باختالف افراد مستوى اخللقة فان لكل حكم نفسه. 

َ اْلَعظ يم  )ر وجيزئ منه : الذكالثاين هوَ  ُسْبَحاَن َريبِّ ثالثا  (سبحان اهلل)أو  (ب َحْمد 

كان بقدر الثالث إذا  وغريها (2)بل جيزئ مطلق الذكر من تميد وتكبري وهتليل

بيحة ثالثا وجيوز اجلمع بني التس (اهلل اكرب)أو  ثالثا (احلمدهلل)الصغريات مثل: 

وبني غريمها من االذكار ويشرتط يف  ،وكذا بينهام (6)والثالث الصغريات (9)الكربى

وعدم املخالفة يف احلركات  ،داء احلروف من خمارجهاأالذكر العربية واملواالة و

 االعرابية والبنائية. 

ذكر يف ال وال يعترب وجوهبا ،: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجبالثالث 

 اىل حد الركوع. املندوب، وال جيوز الرشوع يف الذكر قبل الوصول 

 : رفع الرأ  منه حتى ينتصب قائام. الرابع 

                                                 

رد ي الزالزل الخ وهلا كيفية خاصةأو  اخلسوفأو  صالة اآليات: جتب عند حصول الكسوف (1)

 .556و 559بياهنا يف املسألة 

 األصابع. الكف مما دون أي باطن اليد،الراحة: هي  (4)

 .ةنتيجة حلوادث طارئأو  مل يكن حجم يديه طبيعيا بسبب تشوهات يف اخللقة،من أي  (0)

 اهلل.إال  ال الهأو  اهلل اكرب،أو  بأن يقول مثال: احلمد هلل، (2)

 اهلل واهلل أكرب.إال  التسبيحة الكربى هي: سبحان واهلل واحلمد هلل وال اله (9)

 التسبيحات الثالث الصغريات هي: سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل. (6)



 

 

واذا مل يتمكن  ،عىل االحوط لزوما (1): الطمأنينة حال القيام املذكوراخلامس 

رك ولو ت ،غريه سقطت وكذا الطمأنينة حال الذكر فاهنا تسقط ملا ذكرأو  ملرض

اليه ثم  بمجرد الوصولن مل يبق يف حده بل رفع رأسه أالطمأنينة يف الركوع سهوا ب

  .الصالة تذكر بعد رفع الرأ  صح

بسبب قهري وجب عليه السكوت  - حال الذكر الواجب - تركإذا  :536 م

واذا ذكر يف حال احلركة فان كان  وجوبا، حال احلركة واعادة الذكر عىل االحوط

 تدارك الذكر. وجوبًا  عامدا بطلت صالته وان كان ساهيا فاالحوط

ويستحب رفع اليدين حالة  ،للركوع قبله (4)التكبري وجوباالحوط ا :553 م

التكبري ووضع الكفني عىل الركبتني اليمنى عىل اليمنى واليّسى عىل اليّسى ممكنا 

ومد العنق موازيا للظهر  (9)وتسوية الظهر (2)ورد الركبتني اىل اخللف (0)كفيه من عينيهام

مرفقيه وان يضع اليمنى عىل الركبة قبل ب (6)وان يكون نظره بني قدميه وان جينح

أو  سبعاأو  مخسا أو وتكرار التسبيح ثالثا ،اليّسى وان تضع املرأة كفيها عىل فخذهيا

 وان يقول قبل التسبيح: (5)اكثر وان يكون الذكر وترا

ْلُت وَ  ب َك آَمنُْت وَ  َلَك َأْسَلْمُت وَ  اللَُّهمَّ َلَك َرَكْعُت   َريبِّ َخَشَع  َأْنَت وَ  َعَلْيَك َتَوكَّ

يوَ  َسْمع يوَ  َلَك َقْلب ي يوَ  َبََّص  يوَ  َشْعر  يوَ  َبرَش  يوَ  حَلْم  يوَ  خُمِّيوَ  َدم  َظام   ب يَعَص وَ  ع 

                                                 

 ن الركوع.الطمأنينة: أي االستقرار بعد رفع الرأ  م (1)

 بأن يقول اهلل اكرب، وليس معنى ذلك أنه جيب رفع اليدين حني التكبري. (4)

 بأن يمسك ركبتيه بكفيه. اليمنى باليمنى واليّسى باليّسى. (0)

 بأن تكون الركبة مستقيمة وليست منحنية. (2)

 مقوسا.أو  أي ال يكون الظهر منحنيا، (9)

 يبدوا كمن له جانحان.أي أن حيني مرفقيه اثناء الركوع ف (6)

 الوتر هو العدد املفرد. (5)



 

 

 

َما َأَقلَّْتُه َقَدَماَي َغرْيَ ُمْستَنْك ٍف وَ 
ٍ وَ  (1)   ٍ(4)اَل ُمْسَتْحّس  وَ  اَل ُمْستَْكرب 

َع )وان يقول لالنتصاب بعد الركوع   و أ سواء كان إماما - (ْن مَح َدهمل َ اهلل َسم 

نَا ):منفردا وأما لو كان مأموما فيستحب له التحميد خمريا بني أن يقول  (َلَك احْلَْمد َربَّ

 وَ  َأْهَل اجْلرََبُوت  )وان يضم اليه  َربِّ اْلَعاملَ نَي﴾هلل ْمُد احْلَ ﴿يقولأو 
 
َياء  اْلَعَظَمة  وَ  اْلك رْب 

ان يرفع يديه لالنتصاب املذكور. وان يصيل عىل النبي و (نيَربِّ اْلَعامَل  هلل احْلَْمُد 

يرفعه اىل فوق وان يضم يديه اىل أو  يف الركوع ويكره فيه ان يطاطئ رأسه |

القرآن  أجنبيه وان يضع احدى الكفني عىل االخرى ويدخلهام بني ركبتيه وان يقر

 فيه وان جيعل يديه تت ثيابه مالصقا جلسده. 

عجز عن االنحناء التام بنفسه اعتمد عىل ما يعينه عليه واذا عجز إذا  :530 م

و أ عنه فاالحوط استحبابا ان يأيت باملمكن منه مع االيامء اىل الركوع منتصبا قائام قبله

البد ختري بينهام، و - قائام - وااليامء اليه - جالسا - واذا دار امره بني الركوع ،بعده

 ان امكن واال فبالعينني تغميضا له وفتحا للرفع منه.  يف االيامء من ان يكون برأسه

لعارض فان امكنه االنتصاب التام للقراءة أو  كان كالراكع خلقةإذا  :535 م

وي للركوع وجب ولو باالستعانة بعصا ونحوها واال فان متكن من رفع بدنه اهلو

ه وما برأسأبمقدار يصدق عىل االنحناء بعده الركوع يف حقه عرفا لزمه ذلك واال 

 وان مل يمكن فبعينيه. 

واالفضل الزيادة يف  ،من االرضقدامه حد ركوع اجلالس ان ينحني  :513 م

 االنحناء اىل ان يستوي ظهره واذا مل يتمكن من الركوع انتقل اىل االيامء كام تقدم. 

نيس الركوع فهوى اىل السجود وذكر قبل وضع جبهته عىل االرض إذا  :511 م

قيام ثم ركع وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول يف الثانية عىل االظهر رجع اىل ال

                                                 

 املستنكف هو املتكرب الذي يقول ال. (1)

 املستحّس هو النادم ندامة شديدة عىل ما فاته. (4)



 

 

واالحوط استحبابا حينئذ اعادة الصالة بعد االمتام وان ذكره بعد الدخول يف الثانية 

 بطلت صالته واستأنف. 

ا من ول شيئاجيب ان يكون االنحناء بقصد الركوع فاذا انحنى ليتن :514 م

 بد من القيام ثم الركوع عنه.  لركوع ال جيزئ بل النحوه ثم نوى اأو  االرض

تصار االق - ويف ضيق الوقت وسائر موارد الرضورة - جيوز للمريض :510 م

 مرة.  (سبحان اهلل)يف ذكر الركوع عىل: 

والواجب منه يف كل ركعة سجدتان ومها معا ركن تبطل الصالة  :512 م

وال تبطل بزيادة واحدة وال بنقصها  ،زيادهتام كذلك عمدا وسهواوب ،بنقصاهنام معا

بقصد  (1)ما يقوم مقامهاأو  واملدار يف تقق مفهوم السجدة عىل وضع اجلبهة ،سهوا

 مور: أوعىل هذا املعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات: وهي  ،اخلضوع

وجيب  ،هبامي الرجلنيإو عضاء: الكفني والركبتنيأ: السجود عىل ستة األول

يف الكفني الباطن ويف الرضورة ينتقل اىل الظاهر ثم اىل االقرب فاالقرب عىل 

 االحوط.

 (4)ضم اصابعه اىل راحتهإذا  وال جيزئ السجود عىل رؤو  االصابع وكذا

. واليعترب ان ىبل يكفي املسم (0)وسجد عىل ظهرها. والجيب االستيعاب يف اجلبهة

فيجوز السجود عىل  ،بل يكفي وان كان متفرقا ،(2)سمى جمتمعايكون مقدار امل

                                                 

 غري ذلك.أو  أي ما يقوم مقام اجلبهة يف السجود لتشوهات يف اخللقة (1)

 راحته: أي باطن كفه، ما تت االصابع. (4)

 السجود بكل اجلبهة.أي أن يكون  (0)

 أي ال يعترب ان يكون قطعة واحدة. (2)



 

 

 

كان جمموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع إذا  (1)السبحة غري املطبوخة

وجيزئ يف الركبتني ايضا املسمى ويف االهبامني وضع  ،كون اجزائها غري متباعدة

 وضع طرفهام.  استحبابا باطنهام وان كان االحوطأو  ظاهرمها

 ،البد يف اجلبهة من مماستها ملا يصح السجود عليه من ارض ونحوها :519 م

 والتعترب يف غريها من االعضاء املذكورة. 

 يف العظيم باالعىل ويتعني ابدال (4): الذكر عىل نحو ما تقدم يف الركوعالثاين 

 . (0)التسبيحة الكربى

 نينة فيه كام يف ذكر الركوع.أ: الطمالثالث 

كون املساجد يف حماهلا حال الذكر واذا أراد رفع شئ منها سكت اىل ان : الرابع 

 يضعه ثم يرجع اىل الذكر. 

 : رفع الرأ  من السجدة األوىل اىل ان ينتصب جالسا مطمئنا. اخلامس 

كون ان يإال  ،: تساوي موضع جبهته وموضع الركبتني واالهبامنيالسادس 

 (5)والتسنيم (6)والفرق بني االنحدار (9)ضمومةربعة مأوقدر ب (2)االختالف بمقدار لبنة

 .كان االنحدار ظاهراإذا  فيام

 ،واما يف غري الظاهر فال اعتبار بالتقدير املذكور وان كان االحوط استحبابا 
                                                 

 خشب.أو  أي إن كانت من تراب (1)

 .539مر يف املسألة  (4)

 فيقول: سبحان ريب االعىل وبحمده. (0)

 حجر خاص للبناء. الطوبة. القطعة الواحدة من اللبن، هي اللبنة: (2)

 .سم( 9اىل  2ايلحو) أي أن مقدار اللبنة هو اربع أصابع مضمومة (9)

 االنحدار: هو جهة النزول. (6)

 .، واملقصود هنا أن يكون حمل السجود مسنام 096مر بيان معنى التسنيم يف هامش املسألة   (5)



 

 

 واليعترب ذلك يف باقي املساجد عىل االقوى. 

ه املنخفض فان مل يصدق معأو  وضع جبهته عىل املوضع املرتفعإذا  :516 م

 كان املسجد مماأو  وان صدق معه السجود ،لسجود رفعها ثم سجد عىل املستويا

اليصح السجود عليه فالظاهر ايضا لزوم الرفع والسجود عىل ما جيوز السجود عليه 

 االسهل. أو  اىل االفضل (1)واذا وضعها عىل مايصح السجود عليه جاز جرها

بعده فان امكن أو  ذكرارتفعت جبهته عن املسجد قهرا قبل الإذا  :515 م

وان  ،(4)حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له وسجد اخرى بعد اجللو  معتدال

 وقعت عىل املسجد ثانيا قهرا مل تسب الثانية فريفع رأسه ويسجد الثانية. 

عجز عن السجود التام انحنى باملقدار املمكن ورفع املسجد اىل إذا  :510 م

و أ املساجد يف حماهلا وان مل يمكن االنحناء اصالجبهته ووضعها عليه ووضع سائر 

امكن بمقدار اليصدق معه السجود عرفا اوما برأسه فان مل يمكن فبالعينني وان مل 

استحبابًا  طواالحو ،نحوها وينويه بقلبهأو  يمكن فاألوىل ان يشري اىل السجود باليد

 اجلبهة، وكذا وضع املساجد يف حماهلا. اىل  له رفع املسجد

املسجد،  نحوها مما يمنعه من وضعها عىلأو  كان بجبهته قرحة،إذا  :515 م

 ىلن حيفر حفرية ليقع السليم عأاملوضع السليم، ولو ب سجد عىل (0)فان مل يستغرقها

عينيه بأو  السجود برأسهاىل  فان تعذر أوما ،ذقنه االرض، وإن استغرقها سجد عىل

 ما تقدم.  عىل

غري االرض ونحوها يف حال التقية، مراعيا يف  عىلال بأ  بالسجود  :543 م

 يف مورد الرضورة وهي: تب الثالث املتقدمةاذلك املر

                                                 

 دون أن يرفعها عن حمل السجود. (1)

 هذا إن كانت هذه هي السجدة االوىل. (4)

 أي إن مل تكن القرحة يف كل اجلبهة. (0)



 

 

 

 : الثوب مطلقا واالحوط لزوما تقديم القطن والكتان.أوال

 : ظهر الكف.ثانيا

 : املعادن وغريها مما ال يسجد عليه. ثالثا

  .تعذرهاأو  لسابقةبعد فقد اإال  فال جيوز له االنتقال اىل مرتبة الحقة

نيس السجدتني فان تذكر قبل الدخول يف الركوع وجب العود إذا  :541 م

إليهام، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصالة، وإن كان املنيس سجدة واحدة 

وقضاها بعد السالم،  (1)هبا إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مىض ىرجع وأت

 ذلك. وسيأيت يف مبحث اخللل التعرض ل

تحب ويسيف السجود التكبري حال االنتصاب بعد الركوع،  االحوط :544 م

االرض، واستيعاب اجلبهة يف السجود  إىل (4)رفع اليدين حاله، والسبق باليدين

بسط اليدين مضمومتي ويستحب باالنف،  (0)االرغاماالحوط وجوبا و عليها،

 القبلة، وشغل النظر اىل طرف اىلاالهبام حذاء االذنني متوجها هبام  ىاالصابع حت

 اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت )االنف حال السجود والدعاء قبل الرشوع يف الذكر فيقول: 

ْلُت وَ  َلَك َأْسَلْمُت وَ  ب َك آَمنُْت وَ  ي َخَلَقهُ وَ  َعَلْيَك َتَوكَّ ي ل لَّذ  قَّ َش وَ  َأْنَت َريبِّ َسَجَد َوْجه 

ُه احْلَْمُد وَ  َسْمَعهُ   ،ذكروتكرار ال (َأْحَسُن اخْلَال ق نيَ اهلل اْلَعامَل نَي َتَباَرَك  َربِّ هلل َبََّصَ

 ،ميسهاواالفضل خت ،والكربى منه وتثليثها ،واختيار التسبيح ،(2)واخلتم عىل الوتر

بل الرتاب ومساواة موضع اجلبهة  ،وان يسجد عىل االرض ،(9)واالفضل تسبيعها
                                                 

 ته دون أن يقطعها.أي أكمل صال (1)

 أي أن يصل بيديه اىل االرض أوال قبل ركبتيه. (4)

 .تعاىل ما يصح السجود عليه أثناء السجود خضوعا هللأو  إرغام االنف: إلصاقه بالرتاب (0)

 أي االنتهاء بالعدد املفرد. (2)

 مخس واالفضل سبع مرات.أو  أي أن يكرر التسبيح ثالث (9)



 

 

 بل مساواة مجيع املساجد هلام. ،للموقف

يل: والدعاء يف السجود بام يريد من حوائج الدنيا واالخرة خصوصا الرزق ق 

يايلوَ  ياْرُزْقن   يا َخرْيَ املُْْعط نيَ وَ  يا َخرْيَ املَْْسُؤولنيفيقول:  ْن َفْضل   اْرُزْق ع  َك َفانََّك ُذو م 

خذه ف ن جيلس عىلأيف اجللو  بني السجدتني وبعدمها ب (1)كوالتور   ،الَفْضل  اْلَعظ يم

 ن يقول يف اجللو  بنيأو ،اليّسى جاعال ظهر قدمه اليمنى عىل باطن اليّسى

ُر السجدتني:   بعد وان يكرب بعد الرفع من السجدة األوىل، َأُتوُب إ َليْهوَ  َريبِّ اهلل َأْسَتْغف 

اجللو  مطمئنا ويكرب للسجدة الثانية وهو جالس ويكرب بعد الرفع من الثانية 

ت ووضع اليدين عىل الفخذين حال اجللو  احال التكبري كذلك ويرفع اليدين

حال السجود عن االرض  (4)واليمنى عىل اليمنى واليّسى عىل اليّسى والتجايف

وان يصيل عىل  ،عن جنبيه ويديه عن بدنه (0)والتجنح بمعنى ان يباعد بني عضديه

 ني السجدتني:بالنبي وآله يف السجدتني وان يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه وان يقول 

ْر يل    ْرِن  وَ  اْرمَحْن يوَ  اللَُّهمَّ اْغف  ري  َتبَاَركَ وَ  َأج 
ْن َخرْيٍ َفق  َا َأْنَزْلَت إ يَلَّ م 

 اْدَفْع َعنِّي إ ِنِّ مل 

ت ه  َأُقومُ وَ  اهللب َحْول   وان يقول عند النهوض:    (2)َربُّ اْلَعامَل نياهلل   َأْرَكعُ وَ  َأْقُعدُ وَ  ُقوَّ

ت َك َأُقومُ وَ  اللَُّهمَّ َريبِّ ب َحْول َك أو  (6)َأْقُعدوَ  ُقوت ه  َأُقومُ وَ  اهللب َحْول   أو (9)دَأْسجُ وَ  َأْقُعُد وَ  ُقوَّ

                                                 

يف  وى.اليّس ظهر القدم اليمنى عىل باطن القدم ويضعخذ اليّسى، اجللو  عىل الف يعني( 1)

 .اليّسى عىل األرض الصالة: القعود بوضع الورك اليمنى عىل الرجل اليمنى، وجعل الورك

 األرض. رفع البطن عن هو يف السجود:التجايف  (4)

 إىل الكتف. الكوع()الساعد، وهو ما بني املرفق :( العضد0)

 .041 ص 0الكايف ج (2)

 .061ص 6وسائل الشيعة ج (9)

 .000ص  0الكايف ج (6)



 

 

 

 .(1)َأْسُجدوَ  َأْرَكعُ وَ  ويضم اليه

وان يبسط يديه عىل االرض معتمدا عليها للنهوض وان يطيل السجود ويكثر  

ويستحب  ،بكفيه وزيادة متكني اجلبهة االرض (4)فيه من الذكر والتسبيح ويبارش

ة وضع اليدين بعد الركبتني عند اهلوي للسجود وعدم جتافيهام بل تفرش أللمر

ذراعيها وتلصق بطنها باالرض وتضم اعضاءها وال ترفع عجيزهتا حال النهوض 

يف اجللو  بني السجدتني بل بعدمها ايضا  (0)ويكره االقعاء ،للقيام بل تنهض معتدلة

موضع  ويكره ايضا نفخ ،ن يعتمد بصدر قدميه عىل االرض وجيلس عىل عقبيهوهو ا

وان ال يرفع بيديه عن االرض بني  (2)مل يتولد منه حرفان واال مل جيزإذا  السجود

 القرآن يف السجود.  أالسجدتني وان يقر

االتيان بجلسة االسرتاحة وهي اجللو  بعد استحبابًا  االحوط :540 م

 يف الركعة األوىل والثالثة مما ال تشهد فيه. السجدة الثانية

 تتميم 

*  امل ﴿ :ربع يف السور االربع وهياأل (9)جيب السجود عند قراءة آياته :254 م

يُل  ُونَ ﴿ عند قوله تعاىل ﴾َتنز  اُه عند قوله: فصلت،  ﴿حم﴾ و(6)﴾َوُهْم اَل َيْسَتْكرب  ﴿إ يَّ

ال مل يكن يف حإذا  وكذا جيب عىل املستمع ،يف آخرمها ،والعلق ،والنجم )5)َتْعبُُدوَن﴾

                                                 

 .06ص 4هتذيب االحكام ج (1)

 يه عىل االرض.بأن يضع كفَّ  (4)

 النهي عن االقعاء يف الصالة، وهو أن يضع أليتيه عىل عقبيه بني السجدتني. (0)

 كان النفخ يؤدي اىل صدور صوت فيه حرفان فال جيوز.إذا  أي (2)

 سجدة الواجبة يف القرآن الكريم.أي آيات ال (9)

 من سورة السجدة. 19وهي االية  (6)

 من سورة فصلت. 05وهي االية  (5)



 

 

ومأ اىل السجود وسجد بعد الصالة عىل االحوط أفان كان يف حال الصالة  ،الصالة

 .استحباباً 

َوَلُه ﴿االعراف عند قوله تعاىل:  يفيف احد عرش موضعا  السجود ويستحب 

﴾ الهُلُم ب اْلُغُدوِّ َوظ  ﴿ويف الرعد عند قوله تعاىل:  ،(1)َيْسُجُدوَن﴾ ويف  (4)َواآلَصال 

 ويف بني ارسائيل عند قوله تعاىل: (0)﴿َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾ النحل عند قوله تعاىل:

يُدُهْم ُخُشوعًا﴾ ي ًا﴾ويف مريم عند قوله تعاىل:  (2)﴿َوَيز 
دًا َوُبك  وا ُسجَّ ﴿َخرُّ

ويف  (9)

﴿َلَعلَُّكْم  وعند قوله: (6)﴾َيَشاءُ َيْفَعُل َما  اهللإ نَّ ﴿ سورة احلج يف موضعني عند قوله:

﴿َربُّ  ويف النمل عند قوله: (0)﴿َوَزاَدُهْم ُنُفورًا﴾: ويف الفرقان عند قوله (5)ُتْفل ُحوَن﴾

﴾ ويف االنشقاق  (13) ﴿َوَخرَّ َراك عاً َوَأَناَب﴾عند قوله:  سورة صيف  (5)اْلَعْرش  اْلَعظ يم 

 مر بالسجود. أالسجود عند كل آية فيها  ويستحب (11 )﴿اَل َيْسُجُدوَن﴾ عند قوله

ليس يف هذا السجود تكبرية افتتاح وال تشهد وال تسليم نعم يستحب  :549 م

 عدم تركه وال يشرتط فيه الطهارة مناستحبابًا  بل االحوط ،التكبري للرفع منه

                                                 

 من سورة االعراف. 436االية  (1)

 من سورة الرعد. 19االية  (4)

 من سورة النحل. 93االية  (0)

 من سورة االرساء. 135االية  (2)

 من سورة مريم. 90االية  (9)

 سورة احلج.من  10االية  (6)

 من سورة احلج. 55االية  (5)

 من سورة الفرقان. 63االية  (0)

 من سورة النمل. 46االية  (5)

 من سورة ص. 42االية  (13)

 من سورة االنشقاق. 41االية  (11)



 

 

 

احلدث وال اخلبث وال االستقبال وال طهارة حمل السجود وال السرت وال صفات 

 .مل يكن السجود تَّصفا فيهإذا  ل يصح حتى يف املغصوبالساتر ب

 وضع اجلبهة عىل يعتربو ،السجود عىل االعضاء السبعةوجوبًا  واالحوط 

ما يف حكمها وعدم اختالف املسجد عن املوقف يف العلو واالنخفاض أو  االرض

  والبد فيه من النية واباحة املكان ويستحب فيه الذكر الواجب يف سجود الصالة.

سجد بعد كل مل يكن قد إذا  (1)بتكرر السبب تكفي سجدة واحدة :654 م

 سبب. 

عند جتدد كل نعمة ودفع كل  - شكرا هلل تعاىل - يستحب السجود :545 م

داء كل فريضة ونافلة بل كل فعل خري ومنه نقمة وعند تذكر ذلك والتوفيق أل

يفصل بينهام ويكفي سجدة واحدة واالفضل سجدتان ف (4)اصالح ذات البني

 .اجلميع مقدما االيمن عىل االيّس ثم وضع اجلبهة ثانياأو  اجلبنيأو  اخلدين (0)بتعفري

ويستحب فيه افرتاش الذراعني والصاق الصدر والبطن باالرض وان يمسح  

 شكرا هلل)موضع سجوده بيده ثم يمرها عىل وجهه ومقاديم بدنه وان يقول فيه 

 هللاحْلَْمُد  )مائة مرة أو  (عفوا عفوا)مائة مرة أو  (شكراشكرا )مائة مرة أو  (شكرا هلل

يب )ت قال اوكلام قاله عرش مر (ُشْكرا ي اَل  )ثم يقول:  (ُشْكرًا ل ْلُمج  َيا َذا املَْنِّ الَّذ 

هُ وَ  َينَْقط ُع َأَبداً   َغرْيُ
يه  ي اَل َينَْفُد َأَبداً َيا َكر  وَ  اَل حُيْص  يميُم َيا كَ َيا َذا املَْْعُروف  الَّذ  يُم َيا َكر    (ر 

 .ثم يدعو ويترضع ويذكر حاجته

وقد ورد يف بعض الروايات غري ذلك واالظهر السجود عىل ما يصح السجود  

 عليه والسجود عىل املساجد السبعة. 

                                                 

 فيكفي سجود واحد. من آية من آيات السجودقرأ أكثر أو  كررت آية السجدةإذا  أي (1)

 ختلفني.أي إصالح االحوال بني امل (4)

 وكذلك اخلدين. ،تعفري اجلبني متريغها يف الرتاب أثناء السجود، ويراد هبا املبالغة يف السجود (0)



 

 

يستحب السجود بقصد التذلل هلل تعاىل بل هو من اعظم العبادات  :540 م

 ويستحب اطالته.  ،ىل اهلل تعاىل وهو ساجدوقد ورد انه اقرب ما يكون العبد ا

 ^حيرم السجود لغري اهلل تعاىل من دون فرق بني املعصومني  :545 م

البد ان يكون هلل تعاىل  (1)^الشيعة يف مشاهد االئمة بعض وما يفعله  ،وغريهم

اهم يف مجعنا اهلل تعاىل واي ،واحلضور يف مشاهدهم̂ شكرا عىل توفيقهم لزيارهتم 

 واالخرة انه ارحم الرامحني.  الدنيا

مرة بعد رفع الرأ  من السجدة االخرية من  (4)وهو واجب يف الثنائية :350 م

 :مرتني (2)والرباعية (0)الركعة الثانية ويف الثالثية

 .كام ذكر :األوىل

 .والثانية بعد رفع الرأ  من السجدة االخرية من الركعة االخرية

ا اتى به م سهوا واذا تركه ،بطلت الصالة عمدا اجب غري ركن فاذا تركهوهو و

ياهلل إال  َأْشَهُد َأْن اَل إ َلهَ ) :وكيفيته ،مل يركع واال قضاه بعد الصالة  َك َلهُ َوْحَدُه اَل رَش 

دًا َعْبُدهُ وَ  دٍ وَ  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ دآل  حُمَ وَ  َرُسوُلُه اللَُّهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ وجيب فيه اجللو   (مَّ

والعاجز عن  ،ته وكلامتهاوالطمأنينة وان يكون عىل النهج العريب مع املواالة بني فقر

َأْشَهُد )مل جيد من يلقنه يأيت بام امكنه ان صدق عليه الشهادة مثل ان يقول: إذا  التعلم

دًا َرُسوُل اهلل وَ إال  َأْن اَل إ َلهَ  ان عجز فاالحوط استحبابا ان يأيت و (اهللَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

                                                 

 تقبيل االرض عند وصوهلم.أو  من السجود عند عتبة احلرم، (1)

 الصالة الثنائية هي املكونة من ركعتني فقط كصالة الصبح مثال. (4)

 ، وال يوجد ثالثية غريها.الصالة الثالثية هي صالة املغرب (0)

 الصالة الرباعية: هي صالة الظهر والعَّص والعشاء. (2)



 

 

 

 برتمجته واذا عجز عنها اتى بسائر االذكار بقدره. 

فيه بل يستحب فيه اجللو  متوركا كام تقدم فيام بني  (1)يكره االقعاء :150 م

 اهللب  وَ  هللاب ْسم  )يقول: أو  (احْلَْمُد هلل َّ )السجدتني وان يقول قبل الرشوع يف الذكر: 

 وَ  ، احْلَْمُد هلل َّو
 
فخذيه ىل ع ، وأن جيعل يديه(اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى ُكلَُّها هلل َّأو هلل َخرْيُ اأْلَْساَمء

وان يقول بعد الصالة عىل النبي  (4)منضمة االصابع، وأن يكون نظره اىل حجره

سبعا  (هللاُسْبحاَن )يف التشهد األول وان يقول:  (اْرَفْع َدَرَجتَهوَ  َتَقبَّْل َشَفاَعَتهُ ) |

 ومُ ُقوت ه  َأقُ وَ  اهللب َحْول  )بعد التشهد األول ثم يقوم وان يقول حال النهوض عنه: 

 وان تضم املرأة فخذهيا اىل نفسها وترفع ركبتيها عن االرض.  (َأْقُعدوَ 

وتل له  ،وهو واجب يف كل صالة وآخر اجزائها وبه خيرج عنها :504 م

اَلُم َعَليْنَا)اهتا وله صيغتان األوىل: منافي بَاد  وَ  السَّ ني اهللَعىَل ع  احل   والثانية  (الصَّ

اَلُم َعَليُْكم) ب استحبابا، وال جيعىل االحوط  (َبَرَكاُتهوَ  اهللَو َرمْحَُة )باضافة  (السَّ

انية الث باألوىل استحبت له أتى فقد خرج عن الصالة واذا بدأفبأهيام  اجلمع بينهام،

َا النَّب يُّ )بخالف العكس واما قول  اَلُم َعَليَْك َأهيُّ س من فلي (َبَرَكاُتهوَ  اهللَرمْحَُة وَ  السَّ

 صيغ السالم وال خيرج به عن الصالة بل هو مستحب. 

جيب االتيان بالتسليم عىل النهج العريب كام جيب فيه اجللو   :500 م

 هد يف احلكم املتقدم. والطمأنينة، والعاجز عنه كالعاجز عن التش

فعل غريه من إذا  أحدث قبل التسليم بطلت الصالة وكذاإذا  :502 م

واذا نيس التسليم حتى وقع منه املنايف فالظاهر صحة الصالة وان كانت  ،املنافيات

صدر منه ما ينايف إذا  واذا نيس السجدتني حتى سلم اعاد الصالةأحوط  اعادهتا
                                                 

 .544مر بيان معنى االقعاء يف هامش املسألة  (1)

 حجره: أي حضنه. (4)



 

 

ى بالسجدتني والتشهد والتسليم وسجد سجديت السهو الصالة عمدا وسهوا واال ات

  .لزيادة السالم عىل االحوط استحبابا

يف اجللو  حاله ووضع اليدين عىل الفخذين  (1)يستحب فيه التورك :950 م

 ويكره االقعاء كام سبق يف التشهد. 

فت فاذا عكس جيب الرتتيب بني افعال الصالة عىل نحو ما عر :506 م

عن جهل أو  الرتتيب فقدم مؤخرا فان كان عمدا بطلت الصالة وان كان سهوا

 كام - بطلت وان قدم ركنا عىل غريه (4)باحلكم من غري تقصري فان قدم ركنا عىل ركن

مىض وفات حمل ما ترك ولو قدم غري الركن عليه تدارك عىل  - ركع قبل القراءةإذا 

 قدم غري االركان بعضها عىل بعض. وجه حيصل الرتتيب وكذا لو 

بمعنى عدم الفصل بينها عىل وجه  ،واجبة يف افعال الصالة (3)املواالة :550 م

يوجب حمو صورة الصالة يف نظر اهل الرشع وهي هبذا املعنى تبطل الصالة بفواهتا 

 .ة السور الطوالوال يرض فيها تطويل الركوع والسجود وقراء ،عمدا وسهوا

ظ دخيال يف حف ذلك ن مل يكنفإبمعنى توايل األجزاء وتتابعها.  كوهنا واما 

عدم الوجوب من دون فرق بني لذا حيكم ب مفهوم الصالة فوجوهبا حمل إشكال،

 العمد والسهو. 

                                                 

التورك يف الصالة: القعود بوضع الورك اليمنى عىل الرجل اليمنى، و الورك ما فوق الفخذ، (1)

 اليّسى عىل األرض. وجعل الورك

 من االركان اخلمسة. (4)

 متعاقبة بدون فاصل خمل هبا. إتيان أركاهنا وأجزائهاتعني  يف الصالة:الة ااملو (0)



 

 

 

 يفنافلة حتى أو  وهو مستحب يف مجيع الصلوات فريضة كانت :050 م

عة يف الصبح واجلم ويتأكد استحبابه يف الفرائض اجلهرية خصوصاً  (1)الشفع

 .واملغرب ويف الوتر من النوافل

اجلمعة ففيه  يفإال  واملستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع يف الركعة الثانية

 تقبل الركوع يف األوىل وبعده يف الثانية واال يف العيدين ففيهام مخسة قنوتا :قنوتان

يف األوىل واربعة يف الثانية واال يف اآليات ففيها قنوتان قبل الركوع اخلامس من 

األوىل وقبله يف الثانية بل مخسة قنوتات قبل كل ركوع زوج كام سيأيت ان شاء اهلل 

 .واال يف الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده عىل إشكال يف الثاِن ،تعاىل

ا به ان يدعو بام دع -الوتر من صالة الليل أي يف قنوت - نعم يستحب بعده 

 :وهو ×ابو احلسن موسى 

نَْك ) يم  وَ  ُشْكُرُه َضع يف  وَ  َهَذا َمَقاُم َمْن َحَسنَاُتُه ن ْعَمة  م 
ال إ َلْيَس ل َذل َك وَ  َذْنبُُه َعظ 

ْفُقَك   َعىَل َنب يَِّك املُْ وَ  ر 
َن كاُنو|ْرَسل  َرمْحَُتَك َفإ نََّك ُقْلَت يف  ك تَاب َك املُْنَْزل  ا َقل ياًل م 

ُروَن َطاَل ُهُجوع يوَ  اللَّْيل  ما هَيَْجُعونَ  يوَ  ب اأْلَْسحار  ُهْم َيْستَْغف  حَ وَ  َقلَّ ق يَام   رُ َهَذا السَّ

اً وَ  ه  رَض  ُرَك ل ُذُنويب  اْست ْغَفاَر َمْن اَل جَي ُد ل نَْفس  اَل وَ  َحَياةً اَل وَ  اَل َمْوتاً وَ  اَل َنْفعاً وَ  َأَنا َأْستَْغف 

 .(4)(ُنُشورا

 :كام يستحب ان يدعو يف القنوت قبل الركوع يف الوتر بدعاء الفرج وهو

يُم اَل إ َلهَ اهلل إال  اَل إ َلهَ ) ُّ اْلَعظ يُم ُسْبَحاَن اهلل إال  احْلَل يُم اْلَكر 
بِّ رَ  اهللاْلَعيل 

                                                 

ركعتا الشفع مها من صالة الليل املكونة من ثامن ركعات هي صالة الليل، وركعتا الشفع،  (1)

 وركعة الوتر، وبذلك تكون ركعات صالة الليل احد عرش ركعة تؤدى قبل الفجر.

 .104ص  4هتذيب االحكام ج (4)



 

 

ْبع    السَّ
اَمَوات  بْع  وَ  السَّ نَي السَّ

نَّ مَ وَ  َربِّ اأْلََرض  يه 
تَُهنَّ وَ  َما َبْينَُهنَّ وَ  ا ف  بِّ اْلَعْرش  رَ وَ  َما َتْ

 (1)(َربِّ اْلَعامَل نيهلل احْلَْمُد وَ  اْلَعظ يم  

 وان يقول سبعني مرة: ربعني مؤمنا امواتا واحياءً وان يستغفر أل 

ُر )ثم يقول:  (استغفر اهلل ريب واتوب اليه)  ياهلل َأْستَْغف  ُهَو احْلَيُّ  الإ ال إ لهَ  الَّذ 

ي اْلَقيُّومُ  يع  ُظْلم  َم  يوَ  جل  ايف  َعىَل َنْفيس  وَ  ُجْرم  رْسَ
سبع سبع مرات و (َأُتوُب إ َليْهوَ  إ 

َس ب ئْ وَ  َظَلْمُت َنْفيس  وَ  َأَسْأُت  َرب  )ثم يقول:  (هذا مقام العائذ بك من النار)مرات 

 َيَداَي َيا َربِّ َجَزاًء ب  وَ  َما َصنَْعُت 
ه  َعة  مل َا َأَتْيُت وَ  اَم َكَسَبْت َهذ  ه  َرَقَبت ي َخاض  َها َأَنا وَ  َهذ 

َضا َحتَّى َتْرََض َلَك اْلُعتْبَى اَل َأُعود َ الرِّ
ْن َنْفيس  َك م  ثم  (َذا َبنْيَ َيَدْيَك َفُخْذ ل نَْفس 

ْر يل  )ثألثامئة مرة ويقول:  (العفو)يقول:  َت إ نََّك َأنْ  ُتْب َعيَلَ وَ  اْرمَحْن يوَ  َربِّ اْغف 

يم ح  اُب الرَّ  . (التَّوَّ

و أ ال يشرتط يف القنوت قول خمصوص بل يكفي فيه ما يتيّس من ذكر :505 م

ن مرة واألوىل قراءة املأثور عأو  ثالثاأو  ثناء وجيزي سبحان اهلل مخساأو  محدأو  دعاء

 . ^املعصومني 

 ،وضعهامو لتكبريحال ارفع اليدين و يستحب التكبري قبل القنوت :523 م

 حال القنوت. رفعهام حيال الوجهويعترب 

بسطهام جاعال باطنهام نحو السامء وظاهرمها نحو االرض باستحباب قيل:  و

  .االهبامني وان يكون نظره اىل كفيهإال  وان تكونا منضمتني مضمومتي االصابع

مأموم ليستحب اجلهر بالقنوت لالمام واملنفرد واملأموم ولكن يكره ل :521 م

 ان يسمع االمام صوته. 

نيس القنوت وهوى فان ذكر قبل الوصول اىل حد الركوع رجع إذا  :524 م

                                                 

 .144ص  0ورد نص دعاء الفرج الذي يلقن للميت يف الكايف ج  (1)



 

 

 

وان كان بعد الوصول اليه قضاه حني االنتصاب بعد الركوع واذا ذكره بعد الدخول 

بعد اهلوى  ذكرهإذا  يف السجود قضاه بعد الصالة جالسا مستقبال واالحوط ذلك فيام

ال بعد ما ذكره بعد الركوع فأو  ل وضع اجلبهة واذا تركه عمدا يف حملهاىل السجود قب

 قضاء له. 

 وان بغري العريبأو  الظاهر انه ال تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء امللحون :052 م

 ذلك يف صحة الصالة.  (1)كان ال يقدح

بالذكر والدعاء ومنه ان يكرب  وهو االشتغال بعد الفراغ من الصالة :522 م 

بيح الزهراء تس - وهو افضله - ثالثا بعد التسليم رافعا يديه عىل نحو ما سبق ومنه

منه وهو التكبري اربعا وثالثني ثم احلمد ثالثا وثالثني ثم التسبيح ثالثا وثالثني و ÷

كور كثري مذقراءة احلمد وآية الكريس وآية شهد اهلل وآية امللك ومنه غري ذلك مما هو 

 يف الكتب املعدة له. 

صالة اجلمعة ركعتان كصالة الصبح ومتتاز عنها بخطبتني قبلها ففي  :529 م 

سورة من  أاألوىل منهام يقوم االمام وحيمد اهلل ويثني عليه ويويص بتقوى اهلل ويقر

يصيل عىل م وحيمد اهلل ويثني عليه والكتاب العزيز ثم جيلس قليال ويف الثانية يقو

 ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات.  ^وعىل ائمة املسلمني |حممد 

يعترب يف القدر الواجب من اخلطبة: العربية وال تعترب يف الزائد عليه  :526 م 

واذا كان احلارضون غري عارفني باللغة العربية فاالحوط هو اجلمع بني اللغة العربية 

                                                 

 يقدح: أي يؤثر، واملقصود انه ال يؤثر يف صحة الصالة. (1)



 

 

 بالنسبة اىل الوصية بتقوى اهلل.  ولغة احلارضين

  .اجلمعة عنها وال جتزيالظهر  أداء (1)يتعني يف زمان الغيبة :552 م 

 امور:  يف غري عَّص الغيبة يعترب يف وجوب صالة اجلمعة :520 م 

دخول الوقت وهو زوال الشمس عىل ما مر يف صالة الظهر اىل ان  :األول 

 يصري ظل كل شئ مثله. 

امع سبعة اشخاص احدهم االمام وان كان تصح صالة اجلمعة من اجت :الثاين 

 انه حينئذ ال جيب احلضور معهم. إال  مخسة نفر احدهم االمام

عىل ما  - وجود االمام اجلامع لرشائط االمامة من العدالة وغريها :الثالث

 نذكرها يف صالة اجلامعة.

 امور:  يف غري عَّص الغيبة تعترب يف صحة صالة اجلمعة :525 م 

اجلامعة فال تصح صالة اجلمعة فرادى وجيزي فيها ادراك االمام  :االولاألمر  

يأيت مع ف قبل تكبري الركوعايضا  يف الركوع األول بل يف القيام من الركعة الثانية

 االمام بركعة وبعد فراغه يأيت بركعة اخرى.

 (4)رسخى اقل من فان ال تكون املسافة بينها وبني صالة مجعة اخر :الثايناألمر  

كانت إذا  واما ،فلو اقيمت مجعتان فيام دون فرسخ بطلتا مجيعا ان كانتا مقرتنتني زمانا

 نعم ،احدامها سابقة عىل االخرى ولو بتكبرية االحرام صحت السابقة دون الالحقة

كانت احدى الصالتني فاقدة لرشائط الصحة فهي ال متنع عن اقامة صالة مجعة إذا 

 متأخرة عنها.أو  انت يف عرضهاولو ك ىاخر

ون والبد ان يك - عىل ما تقدم - قراءة خطبتني قبل الصالة :الثالثاألمر  
                                                 

 أي زمان غيبة االمام املعصوم، وهو كزماننا الذي نعيش فيه. (1)

عرش  يثالثة أميال يساوي إثن رهفراسخ، مقيا  من مقاييس املسافات مقدا مجعهالفرسخ:  (4)

 .مرتا 9922ألف ذراع يساوي 



 

 

 

اخلطيب هو االمام وال يلزم ان تكون اخلطبتان بعد الزوال بل جيوز ايقاعهام قبل 

 زالت.فرغ إذا  زوال الشمس حتى

 ة أمور:منافيات الصالة عد :593 م

 ينام وقع يفأكرب فانه مبطل للصالة أصغر ام أ: احلدث سواء أكان ألولمر األا

وقع قبل السالم سهوا فقد تقدم ان الظاهر صحة إذا  سهوا نعمأو  اثنائها عمدا

ونحومها واملستحاضة كام  (1)صالته ويستثنى من احلكم املذكور املسلو  واملبطون

 تقدم. 

و أ قهرا من ريحأو  بكل البدن عن القبلة ولو سهوا : االلتفاتلثاينا األمر 

، وإذا التفت الساهي بعد خروج نحوها وان مل يبلغ احدى نقطتي اليمني واليسار

 فغري مبطل.االلتفات بالوجه خاصة وأما  الوقت فعليه القضاء،

لصورة الصالة يف نظر اهل الرشع كالرقص  : ما كان ماحياً لثالثاألمر ا

ونحو ذلك وال  (4)تغال بمثل اخلياطة والنساجة باملقدار املعتد بهوالتصفيق واالش

 .فرق يف البطالن به بني صوريت العمد والسهو

ول شئ من اال بأ  بمثل حركة اليد واالشارة هبا واالنحناء لتن :591م 

االرض وامليش اىل احدى اجلهات بال انحراف عن القبلة وقتل احلية والعقرب ومحل 

 ونحو ذلك مما ال يعد منافيا للصالة عندهم.  الطفل وإرضاعه

تصح الصالة الثانية مع السهو ف (0)خرىأبصالة  ء الصالةاتى اثناإذا  :459 م

                                                 

 .154مر بيان معنى املبطون واملسلو  يف هامش املسألة  (1)

 .وأنه انتهى من الصالةأي املقدار الذي يعطي صورة عن املصيل بأنه يؤدي عمال آخرا  (4)

 لها.رشع يف صالة جديدة أثناء أداءه لصالة أخرى وقبل ان يكمإذا  أي (0)



 

 

كانت فريضة ففي صحتها إذا  واما (1)كانت الصالة األوىل نافلةإذا  وكذلك مع العمد

تذكر ال خرى سهوا وتذكر يف األثناء فان كانأواذا ادخل صالة فريضة يف  ،إشكال

وان كان التذكر بعد  (4)كانت الثانية مضيقة فيتمهاإال إذا  قبل الركوع اتم األوىل

 . كانت األوىل مضيقة فريفع اليد عام يف يده ويستأنف األوىلإال إذا  تم الثانيةأالركوع 

سكوت طويل وشك يف فوات املواالة وحمو أو  تى بفعل كثريأإذا  :590 م

 ا.وأمتهالصورة صحت صالته 

كان مؤلفا من حرفني ويلحق به احلرف الواحد إذا  : الكالم عمدالرابعا األمر 

بل وان مل  ه،قصدو كان عاملا بمعناهإذا  - فعل امر من الوقاية - (ق  )املفهم مثل 

احلرف الواحد غري املفهم  (0)فتبطل الصالة به بل الظاهر قدح - يقصده عىل االحوط

 مثل مهزة االستفهام والم االختصاص.  كان من حروف املعاِنإذا  ايضا

االنني والتأوه ونحوها واذا قال: و ال تبطل الصالة بالتنحنح والنفخ :592 م

 آه من ذنويب فان كان شكاية اليه تعاىل مل تبطل واال بطلت. أو  آه

 ان بنيو الأو  ال فرق يف الكالم املبطل عمدا بني ان يكون مع خماطب :599 م

صحت  (2)لو كان االضطرار مستوعبا للوقت خمتارا نعمأو  يكون مضطرا فيه

 ال بأ  بالتكلم سهوا ولو العتقاد الفراغ من الصالة.  الصالة، وكذا

راءة القرآن يف مجيع أحوال الصالة واما قو ال بأ  بالذكر والدعاء :596 م

                                                 

 النافلة: هي الصالة املستحبة. (1)

 كام لو كان يصيل العشاء قضاء ودخل ثانية يف صالة العَّص قبيل غروب الشمس. (4)

 أي أن احلرف الواحد مبطل للصالة إن كان قابال لالستعامل يف معنى من املعاِن. (0)

 أي أن حالة االضطرار مستمرة يف مجيع وقت الصالة اىل هنايته. (2)



 

 

 

 فالظاهر عدم البطالن به وان كانت االعادة احوط.  (1)الدعاء باملحرم

ال قإذا  مل يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان املخاطب غريه كامإذا  :595 م

 . جاز ذلك ﴾غفر اهلل لك﴿لشخص 

 يف الصالة.  (4)الظاهر جواز تسميت العاطس :059 م

ال جيوز للمصيل ابتداء السالم وال غريه من انواع التحية نعم جيوز رد  :595 م

 صحت وان أثم. السالم بل جيب واذا مل يرد ومىض يف صالته 

جيب ان يكون رد السالم يف أثناء الصالة باحدى الصيغ االربع وهي،  :563 م

وال جيوز رد السالم بتقديم  ،وعليك ،السالم عليكم م،سالم عليكم، وعليك

 ، واما يف غري حال الصالة فيستحببصيغة اجلواب املسلملو سلم وكذا  ،(0)الظرف

بضميمة ورمحة اهلل أو  عليكم السالم الرد باالحسن فيقول يف سالم عليكم:

 وبركاته. 

وجب اجلواب عىل االحوط واالحوط كونه  (2)سلم بامللحونإذا  :156 م

 صحيحا. 

 ة فالظاهر وجوب الرد. أامرأو  م صبيا مميزاكان املسل  إذا  :564 م

ان يكون املسلم إال  جيب إسامع رد السالم يف حال الصالة وغريها :560 م

بعيدا ولو بسبب امليش رسيعا وحينئذ فاألوىل اجلواب عىل النحو كان أو  صمأ

                                                 

 غري ذلك من املحرمات.أو  زناأو ال ّسقةالأن يدعوا االنسان بيشء حمرم كأن يتمكن من  (1)

ن اندفاع اهلواء بقوة م هو العطس:( ويرمحك اهلل)قول ملن عطس : يعني أن ت( تسميت العاطس4)

 الداخيل لألنف. االنف مع صوت قوي بسبب هتيج يف الغشاء

 الم.عليكم السأو  بأن يقول: عليك السالم، (0)

 ، فريفع املنصوبعدم مراعاة القواعد النحويةو اخلطأ يف االعراب. يف الكالم: يعني( اللحن 2)

 .مثال



 

 

 املتعارف يف الرد. 

حوط الرد فاال (صبحك اهلل باخلري)كانت التحية بغري السالم مثل: إذا  :562 م

  .563بأحدى الصيغ االربع التي ذكرت يف املسألة 

 يكره السالم عىل املصيل.  :569 م

ة كفى رد واحد منهم واذا سلم واحد عىل سلم واحد عىل مجاعإذا  :566 م

اذا شك و ،مجاعة منهم املصيل فرد واحد منهم مل جيز له الرد وان كان الراد صبيا مميزا

 املصيل يف ان املسلم قصده مع اجلامعة مل جيز الرد وان مل يرد واحد منهم. 

ت عديدة كفى يف اجلواب مرة واذا سلم بعد اجلواب اسلم مرإذا  :565 م

 اج ايضا اىل اجلواب من دون فرق بني املصىل وغريه. احت

مل جيب عىل واحد منهام الرد  (1)سلم عىل شخص مردد بني شخصنيإذا  :056 م

 ويف الصالة ال جيوز الرد. 

 الرد. عليهام تقارن شخصان يف السالم وجب إذا  :565 م

 مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد. أو  سلم سخريةإذا  :553 م

قال: سالم بدون عليكم فيجوز يف الصالة اجلواب بذلك ايضا ذا إ :551 م

  .وبقول سالم عليكم

شك املصيل يف ان السالم كان بأي صيغة فالظاهر جواز اجلواب إذا  :554 م

 من الصيغ االربع املتعارفة.  بأي

نسيانا حتى خرج عن صدق أو  خر عصياناأجيب رد السالم فورا فاذا  :550 م

واذا شك يف اخلروج عن الصدق وجب  (4)ويف الصالة ال جيوز ،الرداجلواب مل جيب 
                                                 

 أي قصد واحدا غري معني من اثنني. (1)

 أي ال جيوز الرد يف حال حصل التأخري. (4)



 

 

 

 . (1)وان كان يف الصالة فاالحوط الرد واعادة الصالة بعد االمتام ،عىل االحوط

غريه و أ لو اضطر املصيل اىل الكالم يف الصالة لدفع الرضر عن النفس :552 م

ح فإنه حينئذ تص كان االضطرار مستوعبا للوقتإال إذا  تكلم وبطلت صالته

  صالته.

القرآن عىل غري وجه العبادة  أقرأو  دعاأو  ذكر اهلل تعاىل يف الصالةإذا  :559 م

ذكر مر من دون قصد القربة مل تبطل الصالة نعم لو مل يقصد الأبل بقصد التنبيه عىل 

 لسانه جمرد التلفظ بطلت.  وال الدعاء وال القرآن وانام جرى عىل

وال  (4)وهي الضحك املشتمل عىل الصوت والرتجيع، قهقهة: الخلامسا األمر 

 بأ  بالتبسم وبالقهقهة سهوا. 

لو امتال جوفه ضحكا وامحر ولكن حبس نفسه عن اظهار الصوت مل  :556 م

 االمتام واالعادة.استحبابًا  تبطل صالته واالحوط

عىل  (0): تعمد البكاء املشتمل عىل الصوت بل غري املشتمل عليهلسادسا األمر 

و أ لذكر ميت فاذا كان خوفا من اهلل تعاىلأو  كان ألمور الدنياإذا  االحوط استحبابا

وكذا ما كان  ،تذلال له تعاىل ولو لقضاء حاجة دنيوية فال بأ  بهأو  شوقا اىل رضوانه

 ،كان سهواإذا  كان راجعا اىل االخرة كام ال بأ  بهإذا  ×منه عىل سيد الشهداء 

 .طرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل ايضاكان اضإذا  أما

تني للمواالةاألمر السابع  كل أو رشب ألو ، ف(2): األكل والرشب إذا كانا مفو 
                                                 

 أي أنه يف هذه احلالة يرد السالم ويكمل الصالة ثم يعيدها. (1)

 .عندما يصار اىل مد الصوت الصوت كام يف األذانترديد الرتجيع: هو  (4)

 طلبا لرضوانه فهو مبطل.أو  مل يكن خوفا من اهللإذا  أي البكاء حتى مع عدم الصوت، (0)

كونا مبطلني ي بل كام يرى بعض الفقهاء أي أن االكل والرشب ليسا مبطلني للصالة بحد ذاهتام (2)

نهام فصل بني أجزاء الصالة، تفوت معه صورة نتج عإذا انطبق عليهام عنوان آخر كام إذا 



 

 

 .وان مل يبلغ ذلك فال بأ  به ،بطلت صالته تفويت املواالةحد ذلك بلغ و

  بأ  بابتالع السكر املذاب يف الفم وبقايا الطعام. ال :555م 

كان عطشانا مشغوال يف دعاء الوتر وقد نوى ان  لوام جيوز الرشب في :550 م

ثالثا أو  قريبا منه قدر خطوتنيأو  ته واملاء امامهأيصوم وكان الفجر قريبا خيشى مفاج

فانه جيوز له التخطي واالرتواء ثم الرجوع اىل مكانه ويتم صالته واالحوط 

ان واجبا كاملنذور وال يبعد التعدي من الدعاء االقتصار عىل الوتر املندوب دون ما ك

 اىل سائر األحوال كام ال يبعد التعدى من الوتر اىل سائر النوافل. 

فانه مبطل  ،وهو وضع احدى اليدين عىل االخرى (1): التكفريالثامن األمر

 مل يقصد به اجلزئية بل اتى بهإذا  من الصالة واما (4)تى به بقصد اجلزئيةأإذا  للصالة

حوط وجوبا واال ،بقصد اخلضوع والتأدب يف الصالة ففي بطالن الصالة به إشكال

وقع التكفري إذا  مطلقا هذا فيام (0)نعم هو حرام حرمة ترشيعية ،االمتام ثم االعادة

كان الوضع لغرض آخر غري أو  تقيةأو  وقع سهواإذا  واما ،ويف حال االختيار ،عمدا

 أ  به. التأدب من حك جسده ونحوه فال ب

فردا منأو  مأموماأو  بعد متام الفاتة اماما كان (آمني): تعمد قول التاسع األمر

سهوا  واذا كان ،مل يقصد به الدعاءأو  ،قصد اجلزئيةإذا  جهر فانه مبطلأو  اخفت هبا

 بل قد جيب واذا تركه حينئذ أثم وصحت صالته عىل ،كان تقيةإذا  وكذا ،فال بأ  به

 االظهر. 

                                                 

 الصالة، فيقال انه يأكل وال يقال انه يصيل فيكونا مبطلني، وإال فال.

 التكفري يف الصالة: هو ما يعرب عنه بالتكتف حال القيام والقراءة. (1)

 تكتف بقصد ان التكتف جزء من أجزاء الصالة بطلت الصالة.إذا  أي (4)

عند  اهلل( وتصل)ة: هي عبارة عن حرمة العمل بعنوان االفرتاء عىل الشارع ياحلرمة الترشيع (0)

 االتيان بيشء باعتبار أنه تكليف رشعي من اهلل تعاىل وهو ليس كذلك.



 

 

 

فعل ما يوجب أو  شك بعد السالم يف انه أحدث يف أثناء الصالةإذا  :555 م

 بطالهنا بنى عىل العدم. 

نائها نام يف اثأو  ،تم الصالة ثم نامأوشك يف انه  ،علم انه نام اختياراً إذا  :503 م

 احتمل ان نومه كانإذا  وكذلك ،بنى عىل صحة الصالة ،غفلة عن كونه يف الصالة

 علم انه غلبه النوم قهراً إذا  وكذلك ،االعادة فال جتبللصالة  عن عمد وابطاال منه

انه  ى نفسه يف السجود وشك يفأرإذا  بعدها كامأو  وشك يف انه كان يف أثناء الصالة

 . (1)سجود الشكرأو  سجود الصالة

و أ ال جيوز قطع الفريضة اختيارا عىل االحوط وجيوز لرضورة دينية :501 م

 ،(0)والغريم من الفرار والدابة من الرشاد (4)اخذ العبد من االباقدنيوية كحفظ املال و

من  دنيويا وان مل يلزمأو  ونحو ذلك بل ال يبعد جوازه ألي غرض هيتم به دينيا كان

فواته رضر فاذا صىل يف املسجد ويف األثناء علم ان فيه نجاسة جاز القطع وازالة 

وان كانت منذورة لكن االحوط النجاسة كام تقدم وجيوز قطع النافلة مطلقا 

استحبابا الرتك بل االحوط استحبابا ترك قطع النافلة يف غري مورد جواز قطع 

 الفريضة. 

 وصحت صالته.  ،وجب القطع فرتكه واشتغل بالصالة أثمإذا  :504 م

يكره يف الصالة االلتفات بالوجه قليال وبالعني والعبث باليد واللحية  :500 م

بني السورتني ونفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة  (2)والقران والرأ  واالصابع

                                                 

 ففي مجيع هذه الصور ال جيب إعادة الصالة. (1)

 .إلباق: اهلرب، وخاصة هرب العبيد وذهاهبم من غري خوف وال كد عملا (4)

 : أي النفور.الرشاد (0)

 .651يف هامش املسألة بيانه يعني االتصال بالقراءة بني السورتني بدون توقف. وقد مر  (2)



 

 

ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل  (4)والتثاؤب (1)االصابع والتمطي

ووصل احدى القدمني باالخرى بال فصل بينهام  (0)والتناعس والتثاقل واالمتخاط

لنظر اىل اجلورب الضيق وحديث النفس واأو  (2)وتشبيك االصابع ولبس اخلف

نقش اخلاتم واملصحف والكتاب ووضع اليد عىل الورك متعمدا وغري ذلك مما ذكر 

 يف املفصالت.

 ختام 

ذكر عنده ولو كان يف أو  ملن ذكره |تستحب الصالة عىل النبي  :502 م

 . بالضمريأو  كنيتهأو  لقبهأو  الصالة من دون فرق بني ذكره باسمه الرشيف

 فالوظيفة تؤدى بإتياهنا مرة واحدة بعد اجلميع،را ذكر اسمه مكرإذا  :509 م

 بالصالة التي هي جزء منه.  يكتفىوان كان يف أثناء التشهد 

الظاهر كون االستحباب عىل الفور وال يعترب فيها كيفية خاصة نعم  :506 م

 .|اليه يف الصالة عليه  ^البد من ضم آله 

 وفيه مباحث

                                                 

وقد  د،األسفل مع الش إىلأو  إىل اجلانبنيأو  إىل أعىل التمدد، ويقصد به مد اليدين :التمطى (1)

 .الواحدة التمدد إىل أكثر من جهة يف املرة يكون

 امللل.أو  بسبب النعا  ال إراديا الخذ اهلواءالتثاؤب: فتح الفم  (4)

 املخاط.من  اخراج ما يف االنف :( االمتخاط0)

 هو النعل املصنوعة من اجللد الرقيق.أو  احلذاء الساتر للكعبني،يقصد باخلف هنا  (2)



 

 

 

جتب هذه الصالة عىل كل مكلف عند كسوف الشمس وخسوف  :505 م

وكذا عند الزلزلة وكل خموف ساموي كالريح السوداء واحلمراء  ،القمر ولو بعضهام

بل عند  ،والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والنار التى تظهر يف السامء

 ،واخلسف وغري ذلك من املخاوف (1)وط كاهلدةكل خموف اريض ايضا عىل االح

 وجيب عىل احلائض والنفساء أداءها بعد الطهر يف غري الكسوفني فال جيبان.

ال يعترب اخلوف يف وجوب الصالة للكسوف واخلسوف وكذا الزلزلة،  :500 م

فال عربة بغري املخوف  (4)ويعترب يف وجوهبا للمخوف حصول اخلوف لغالب النا 

 وف النادر.وال باملخ

من حني الرشوع يف االنكساف اىل متام  (0)يبدأ وقت صالة الكسوفني:505 م

واالحوط استحبابا اتياهنا قبل الرشوع يف االنجالء واذا مل يدرك املصيل  (2)االنجالء

هذا  ،يهوان ادرك اقل من ذلك ال جتب عل مقدار ركعة صالها اداءً إال  من الوقت

 .كان الوقت يف نفسه واسعاإذا  فيام

اخلسوف قليال يف نفسه وال يسع مقدار الصالة أو  كان زمان الكسوفإذا  واما 

ما سائر االيات أاالظهر عدم الوجوب، ووففي وجوب صالة االيات حينئذ إشكال 

فتجب املبادرة اىل الصالة بمجرد حصوهلا وان  (9)فثبوت الوقت فيها حمل إشكال

                                                 

 اهلدة: صوت اهنيار اجلدارن، ويقصد هبا حالة هتدم املنازل واملباِن. (1)

 ى اىل حالة ذعر وخوف عند أكثر النا  فتجب حينئذ الصالة.أي إن حصل أمر أد (4)

 يقصد بالكسوفني: كسوف الشمس وخسوف القمر. (0)

 اخلسوف.أو  أي انتهاء الكسوف االنقشاع. التبدد. االنجالء: الظهور، االنكشاف. (2)

 أي ليس لاليات االخرى قيد بالوقت فتجب املبادرة اليها يف كل االحوال. (9)



 

 

 ىص فبعده اىل آخر العمر عىل االحوط. ع

مل يعلم بالكسوف اىل متام االنجالء ومل يكن القرص حمرتقا كله مل إذا  :553 م

 كان القرص حمرتقا كله وجبأو  واما ان كان عاملا به وامهل ولو نسيانا ،جيب القضاء

 صىل صالة فاسدة. إذا  وكذا ،القضاء

خري الصالة له عىص ووجب أعمد تتإذا  غري الكسوفني من االيات :155 م

أو  علم ونيس واذا مل يعلم حتى مىض الوقتإذا  ، وكذا(1)االتيان هبا مادام العمر

 . فيجب كذلكالزمان املتصل باالية 

وما يلحق به مما يشرتك معه يف رؤية  (4)يةخيتص الوجوب بمن يف بلد اآل :455 م

جدا  اكبريكان البلد إذا  نعم ،تاوال يرض الفصل بالنهر كدجلة والفر ،االية نوعا

ية يف الطرف االخر اختص احلكم بنحو ال حيصل الرؤية لطرف منه عند وقوع اآل

 ية. بطرف اآل

حصل الكسوف يف وقت فريضة يومية واتسع وقتهام ختري يف تقديم إذا  :550 م

وان ضاق وقتهام قدم  ،(0)وان ضاق وقت احدامها دون االخرى قدمها ،اهيام شاء

وان رشع يف احدامها فتبني ضيق وقت االخرى عىل وجه خياف فوهتا عىل  ،وميةالي

ني ضيق ية فتبكان قد رشع يف صالة اآلإذا  تقدير امتامها قطعها وصىل االخرى لكن

مل يقع منه إذا  (2)ية من حمل القطعاليومية فبعد القطع واداء اليومية يعود اىل صالة اآل

 مناف غري الفصل باليومية. 

قطع صالة االية وفعل  له جيوز ة اليومية فالخاف فوت فضيلإذا  :552 م

                                                 

 قضاؤه عن امليت كام هو احلال يف ما فاته من الصلوات اليومية. ويمكن (1)

 غري ذلك.أو  زلزالأو  املنطقة التي تصل فيه االية من كسوفأو  أي يف البلد (4)

 أي قدم الصالة التي يضيق وقتها. (0)

 جزءا منها فريجع ويكملها من حيث قطعها.أو  فإذا كان قد صىل ركعة من صالة االيات (2)



 

 

 

 بل عليه أن يتمها.اىل صالة االية من حمل القطع  العودةاليومية ثم 

صالة االيات ركعتان يف كل واحدة مخسة ركوعات ينتصب بعد كل  :559 م 

 ثم ،ويتشهد بعدمها ،اب من الركوع اخلامسوسجدتان بعد االنتص ،واحد منها

 .يسلم

 ان حيرم مقارنا للنية كام يف سائر الصلوات.  صالة االياتتفصيل  :556م  

سورة ثم احلمد و أاحلمد وسورة. ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقر أثم يقر

يركع وهكذا حتى يتم مخسة ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع اخلامس وهيوي اىل 

 .ود فيسجد سجدتني ثم يقوم ويصنع كام صنع أوال ثم يتشهد ويسلمالسج

جيوز ان يفرق سورة واحدة عىل الركوعات اخلمسة فيقرأ بعد الفاتة  :555 م

بعضا  أثم يركع ثم يرفع رأسه ويقر ،اكثرأو  آية كان ،يف القيام األول بعضا من سورة

م عضا آخر من حيث قطع ثب أثم يركع ثم يرفع رأسه ويقر ،آخر من حيث قطع أوال

 يركع.

وهكذا يصنع يف القيام الرابع واخلامس ثم يسجد السجدتني ثم يقوم ويصنع  

و أ يف كل ركعة فاتة واحدة وسورة تامة أكام صنع يف الركعة األوىل فيكون قد قر

 .موزعة عىل الركوعات اخلمسة بعض سورة

اِن وجيوز لثانية عىل النحو الثوجيوز ان يأيت بالركعة األوىل عىل النحو األول وبا 

العكس كام انه جيوز تفريق السورة عىل اقل من مخسة ركوعات لكن جيب عليه يف 

سورة واذا  بعضأو  القيام الالحق النتهاء السورة االبتداء بالفاتة وقراءة سورة تامة

قراءة لمل يتم السورة يف القيام السابق مل ترشع له الفاتة يف الالحق بل يقتَّص عىل ا

مل يتم السورة يف القيام اخلامس فركع فيه عن بعض سورة إذا  من حيث قطع نعم



 

 

 وجبت عليه قراءة الفاتة بعد القيام للركعة الثانية. 

يف عدد الركعات  (1)حكم هذه الصالة حكم الثنائية يف البطالن بالشك :055 م

 شك يف الركعات كامان يرجع اىل الإال  واذا شك يف عدد الركوعات بنى عىل االقل

 الساد  فتبطل. أو  شك يف انه اخلامسإذا 

ركوعات هذه الصالة اركان تبطل بزيادهتا ونقصها عمدا وسهوا  :555 م

كاليومية ويعترب فيها ما يعترب يف الصالة اليومية من أجزاء ورشائط واذكار واجبة 

 ومندوبة وغري ذلك. 

 . (0)وبعد التجاوز (4)كام جيرى فيها احكام السهو والشك يف املحل

يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع يف كل قيام زوج وجيوز  :033 م

االقتصار عىل قنوتني يف اخلامس والعارش وجيوز االقتصار عىل االخري منهام 

ارش يف اخلامس والعإال  ويستحب التكبري عند اهلوي اىل الركوع وعند الرفع عند

 بعد الرفع من الركوع.  (دهسمع اهلل ملن مح)فيقول: 

 ،قضاءا مع احرتاق القرص وعدمهأو  داءا كانأيستحب اتياهنا مجاعة  :031 م

دراك االمام قبل الركوع إويتحمل االمام فيها القراءة ال غريها كاليومية وتدرك ب

 ادركه يف غريه ففيه إشكال. إذا  أما فيه من كل ركعةأو  األول

الة الكسوف اىل متام االنجالء فان فرغ قبله يستحب التطويل يف ص :034 م

كان اماما يشق عىل من إذا  يعيد الصالة نعمأو  ،جلس يف مصالة مشتغال بالدعاء

ويستحب قراءة السور الطوال كياسني والنور والكهف  ،خلفه التطويل خفف

                                                 

يقصد بالشك تساوي االحتامالت، واما لو كانت نسبة بعض االحتامالت اكثر من البعض  (1)

 االخر فهو ظن ويعمل عىل طبقه وال يعتني حينئذ بالشك.

 فيعيد اجلزء الذي يشك باالتيان به يف حمله وقبل االنتقال اىل جزء آخر. (4)

 أي بعد جتاوز املحل اىل جزء آخر فيميض فيه وال يعيد. (0)



 

 

 

واحلجر وإكامل السورة يف كل قيام وان يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة 

ا هنارا حتى يف كسوف الشمس عىل االصح وكوهنأو   التطويل واجلهر بالقراءة لياليف

 تت السامء وكوهنا يف املسجد. 

يثبت الكسوف وغريه من االيات بالعلم وبشهادة العدلني بل بشهادة  :030 م

 مل يوجب العلم. إذا  (1)خبار الرصديإالثقة الواحد ايضا وال يثبت ب

بب تعدد الواجب واالحوط استحبابا التعيني مع تعدد السإذا  :032 م

 اختالف السبب نوعا كالكسوف والزلزلة.

 

 جهالأو  سهواأو  جيب قضاء الصالة اليومية التي فاتت يف وقتها عمدا :039 م

و أ تى هبا فاسدة لفقد جزءأإذا  وكذا ،لغري ذلكأو  الجل النوم املستوعب للوقتأو 

و أ وال جيب قضاء ما تركه املجنون يف حال جنونه ،يوجب فقده البطالن رشط

الكافر االصيل يف حال أو  (0)مل يكن بفعلهإذا  املغمى عليهأو  ،(4)الصبي يف حال صباه

املرتد أما  ،(2)النفساء مع استيعاب املانع متام الوقتأو  وكذا ما تركته احلائض ،كفره

                                                 

 كأن أفاد كالمه اليقنيإال إذا  فال يؤخذ بقوله الرصدي هو من يرصد ويراقب حركة القمر (1)

بخالف من يعتمد عىل الدراسات النظرية املجردة عن الرصد  يكون معتمدا عىل املراقبة العملية

 .العميل، فإذا كان قول الرصدي يفيد العلم واليقني فيمكن األخذ بقوله

 ا.بة ما قبل البلوغ، واما بعد البلوغ فال يقال هلا رشعا اهنا مرحلة الص  هي مرحل :ابَ الصِّ  (4)

 مل يكن هو مسببا لالغامء، وإال فيستحب له القضاء.إذا  أي (0)

 أي مجيع وقت الصالة. (2)



 

 

 (1)الرتداد بعد توبته وتصح منه وان كان عن فطرةفيجب عليه قضاء ما فاته حال ا

 كان بفعله. إذا  واالحوط استحبابا القضاء عىل املغمى عليه

بلغ الصبي وافاق املجنون واملغمى عليه يف أثناء الوقت وجب إذا  :036 م

 .ادركوا مقدار ركعة مع الرشائط فاذا تركوا وجب القضاءإذا  عليهم االداء

 - طهرت يف أثناء الوقت فان متكنت من الصالةإذا  نفساءالأو  واما احلائض 

فان فاهتا وجب القضاء  ،وجب عليها االداء (4)والطهارة املائية - ولو ركعة منها

لعذر آخر ومتكنت من الطهارة أو  وكذلك ان مل تتمكن من الطهارة املائية ملرض

 يتأوقت فاالحوط ان تمل تتمكن من الطهارة املائية لضيق الإذا  واما ،(0)الرتابية

 مل تصل مل جيب القضاء. إذا  بالصالة مع التيمم لكنها

االغامء بعد ما مىض من الوقت مقدار يسع الصالة أو  طرأ اجلنونإذا  :035 م

ويعترب يف  ،كان متمكنا من تصيل الرشائط قبل الوقتإذا  فقط وجب القضاء فيام

  .يض مقدار يسع الصالةالنفا  مأو  طرأ احليضإذا  وجوب القضاء فيام

حو كان تى به عىل نأأو  استبَّص يقيض ما فاته أيام خالفهإذا  (2)املخالف :003 م

واال فليس عليه قضاؤه واالحوط  ،(9)يراه فاسدا يف مذهبه ومل يكن موافقا ملذهبنا

 استحبابا االعادة مع بقاء الوقت وال فرق بني املخالف االصيل وغريه. 

ان إن ك من دون فرق بني احلالل واحلرام عىل السكران جيب القضاء :035 م

                                                 

و أ مسلام من كان أحد أبويه وهو ن ولد عىل االسالم،الكفر احلاصل مم هو االرتداد الفطري: (1)

 .ني حني انعقاد نطفتهكان كالمها مسلم

 أي الغسل. (4)

 أي التيمم. (0)

 ليس شيعيا(.) املخالف هو املسلم الذي ال يلتزم بمذهب أهل البيت  (2)

 أي إن كانت صالته باطلة وفق مذهبه السابق وصحيحة عىل مذهبنا فال إعادة عليه. (9)



 

 

 

 عن اختيار، وأما عن اختيار فال جيب.

 وأما قضاء صالة االيات فقد جيب قضاء غري اليومية من الفرائض، ال :013 م

 مر حكمها.

جيوز القضاء يف كل وقت من الليل والنهار ويف احلرض والسفر نعم  :011 م

ن يف و يف احلرض وما فاته متاما متاما ولو يف السفر واذا كايقيض ما فاته قَّصا قَّصا ول

  .االحوط اجلمع بني القَّص والتاممفبعض الوقت حارضا ويف بعضه مسافرا 

فاتته الصالة يف بعض اماكن التخيري قىض قَّصا ولو مل خيرج من إذا  :014 م

مما جيب  خرج ومل يرجع واذا كان الفائتأو  خرج ورجعإذا  ذلك املكان فضال عام

 قضاء كذلك. -فيه اجلمع بني القَّص والتامم احتياطا فال

كد قضاء ما فات أبل غريها وال يت (1)يستحب قضاء النوافل الرواتب :001 م

منها حال املرض واذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتني 

 يل ومد لصالة النهار. -م يتمكن فمد لصالة الل-وان ل (4)بمد

ال بعضها مع بعض  (0)ال يعترب الرتتيب يف قضاء الفوائت غري اليومية :201 م

كانت مرتتبة ذا إ واما الفوائت اليومية فيجب الرتتيب بينها ،وال بالنسبة اىل اليومية

 فال جيب.مل تكن كذلك إذا  اماو ،العشائني من يوم واحدأو  صل كالظهرينباأل

ت اخلمس يكفيه صبح ومغرب علم ان عليه احدى الصلواإذا  :019 م

                                                 

 يومية.الصلوات املستحبة املرافقة للصلوات الواجبة، وهي النوافل ال (1)

 ه، ومقداره ربعوقبيله وبعد املدينة املنورة يف العَّص النبوي املد: مكيال من املكاييل الشائعة يف (4)

ثالثة  يساوي ما وزنه حوايل عرش مثقاال. وباملقادير احلديثة الصاع، وهو ستامئة مثقال وأربعة

 .غرام وثلثا الغرام 526وتديدا الكيلو،  أرباع

 من غري الصلوات اخلمس اليومية الواجبة. الصلوات الفائتة (0)



 

 

 ورباعية بقصد ما يف الذمة مرددة بني الظهر والعَّص والعشاء.

 (4)يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما يف الذمة مرددة بني االربع (1)واذا كان مسافرا

اعية مرددة ورب ،حارضا يأيت بثنائية مرددة بني االربعأو  وان مل يعلم انه كان مسافرا

 ويتخري يف املرددة يف مجيع الفروض بني اجلهر واالخفات.  ،ومغرب (0)بني الثالث

 ،(2)علم ان عليه اثنتني من اخلمس مرددتني يف اخلمس من يومإذا  :601 م

ربع صلوات فيأيت بصبح ثم رباعية مرددة بني الظهر والعَّص أوجب عليه االتيان ب

 ثم مغرب ثم رباعية مرددة بني العَّص والعشاء.

فيه ثالث صلوات ثنائية مرددة بني الصبح والظهر والعَّص وان كان مسافرا يك

و أ العشاء وان مل يعلم انه كان مسافراو ومغرب ثم ثنائية مرددة بني الظهر والعَّص

حارضا اتى بخمس صلوات فيأيت بثنائية مرددة بني الصبح والظهر والعَّص ثم 

هر والعَّص  الظبرباعية مرددة بني الظهر والعَّص ثم بمغرب ثم بثنائية مرددة بني

 والعشاء ثم برباعية مرددة بني العَّص والعشاء. 

 وان ،علم ان عليه ثالثا من اخلمس وجب عليه االتيان باخلمسإذا  :015 م

كان الفوت يف السفر يكفيه اربع صلوات ثنائية مرددة بني الصبح والظهر وثنائية 

اء واذا  العَّص والعشثم ثنائية مرددة بني ،اخرى مرددة بني الظهر والعَّص ثم مغرب

 ، السفركان يفإذا  وقَّصا ،كان يف احلرضإذا  علم بفوات اربع منها اتى باخلمس متاما

 .ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا

                                                 

  ركعتني(.)اربع ركعات( اىل ثنائية )ألن حكمه يف السفر القَّص فتتحول الرباعية (1)

 أي الصبح والظهر والعَّص والعشاء. (4)

 أي بني الظهر والعَّص والعشاء. (0)

 أي فرضني من الفروض اخلمسة من يوم واحد. (2)



 

 

 

 تيان ما اشتغلت به الذمة ولو عىل وجهإواملدار يف اجلميع عىل حصول العلم ب 

 الرتديد. 

واذا علم  (1)ب القضاءفرائض مل جيأو  شك يف فوات فريضةإذا  :001 م

بالفوات وتردد بني االقل واالكثر جاز له االقتصار عىل االقل وان كان االحوط 

 . (4)استحبابا التكرار حتى حيصل العلم بالفراغ

يف تفريغ  (0)خري ما مل حيصل التهاونأال جيب الفور يف القضاء فيجوز الت :510 م

 الذمة. 

فيجوز االتيان باحلارضة ملن  (2)ارضةال جيب تقديم القضاء عىل احل :304 م

خاف فوت فضيلة احلارضة واال إذا  عليه القضاء ولو كان ليومه بل يستحب ذلك

استحب تقديم الفائتة وان كان االحوط تقديم الفائتة خصوصا يف فائتة ذلك اليوم 

 . (9)غفل ورشع فيهاإذا  بل يستحب العدول اليها من احلارضة

 ملن عليه القضاء.  بالنوافلجيوز االتيان  :041 م

ام  - ايضا - (6)جيوز االتيان بالقضاء مجاعة سواء أكان االمام قاضيا :404 م

                                                 

 .الفرائض وأما مع الشك فال جيبأو  ع العلم يقينا بفوت الفريضةمإال  ألن القضاء ال جيب (1)

ثر وربام أكأو  فمن يعلم ان الصالة فاتته لسنوات ولكنها مرددة بني كوهنا ثالث سنوات مثال (4)

 مخس فيجب عليه قضاء الثالث وأما قضاء سنتني اضافيتني فهو مستحب.

 التهاون: أي االستهتار وعدم االهتامم.  (0)

 احلارضة: التي جيب االتيان هبا يف الوقت احلارض. (2)

كان الوقت لصالة الظهر ورشع يف الظهر وتذكر ان صالة الصبح فاتته إذا  ومثال ذلك: (9)

، الثانية جتاوز الركعة قد مل يكنإذا  فيستحب العدول بنيته من صالة الظهر اىل صالة الصبح

 .629وقد مرت االشارة اىل هذا املعنى يف املسألة 

 أداء.أو  أي كان االمام يصيل قضاء (6)



 

 

 . (1)بل يستحب ذلك وال جيب اتاد صالة االمام واملأموم ،مؤديا

 علمإذا  خري القضاء اىل زمان رفع العذر فيامأت (4)جيب لذوي االعذار :004 م

إذا  بل ،علم بعدم ارتفاعه اىل آخر العمرإذا  (0)وز البداروجي ،بارتفاع العذر بعد ذلك

قىض وارتفع العذر وجبت االعادة إذا  لكن ،احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه ايضا

 . (2)كان اخللل يف غريهاإذا  كان اخللل يف االركان وال جتب االعادةإذا  فيام

ذن واقام لألوىل أواحد  (9)كان عليه فوائت وأراد ان يقضيها يف وردإذا  :204 م

 . (6)رخصة االذان امة يف البواقي والظاهر ان سقوط-واقتَّص عىل االق

داء الفرائض والنوافل وقضائها بل عىل أيستحب مترين الطفل عىل  :049 م

 ت. أجزأكل عبادة واالقوى مرشوعية عباداته فاذا بلغ يف أثناء الوقت وقد صىل 

عن كل ما فيه خطر عىل نفسه وعن كل  جيب عىل الويل حفظ الطفل :046 م

ما علم من الرشع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط ورشب اخلمر 

ذا إ كل النجاسات واملتنجسات ورشهباأعن  وال جيب حفظهم ونحوها، (5)والنميمة

من  أو وال سيام مع كون النجاسة منهم ،وال سيام يف املتنجسات ،مل تكن مرضة

 لبعض كام ان الظاهر جواز إلباسهم احلرير والذهب.  مساورة بعضهم

                                                 

 ا.وال يشرتط ان تكون عَّص مجاعة صالة من املأمومالفلو كان االمام يصيل العَّص مثال صحت  (1)

 أي من ال يتمكن من االتيان بالصالة بصورهتا املطلوبة لعذر رشعي يمنعه من ذلك كاملرض. (4)

 ف ان العذر الذي يمنعه من الصالة الطبيعية لن يرتفع.عرإذا  البدار: أي املبادرة اىل القضاء (0)

السجود فكان يصيل ايامء، فعليه االعادة بعد ارتفاع أو  أي إن كان العذر يمنعه من الركوع (2)

 التشهد، فال جتب عليه االعادة.أو  العذر، واما إن كان العذر يمنعه مثال من القراءة،

 أي يف وقت واحد. (9)

 يرتك االذان وله أن يؤذن. أن ابل العزيمة: ومعنى الرخصة أن لهالرخصة يف مق (6)

 االفساد والفتنة. الوشاية. نقل الكالم بني النا  عىل وجه النميمة: (5)



 

 

 

ان يقيض ما  - (1)الجوىل بمرياثه من الراألوهو  - جيب عىل ويل امليت :504 م

ث أو  - باهأفات  من الفرائض اليومية وغريها لعذر من مرض ونحوه وال  -املورِّ

 .متكن امليت من قضائه ومل يقضهإذا  يبعد اختصاص وجوب القضاء بام

 ،تى به فاسدا بام فاته من عذرأأو  ما فاته عمدا ويلحق بام جيب قضاؤه أيضا 

 م باالب. احلاق األ ويتعني

أو  لغبإذا  وجب عليه القضاء جمنوناً أو  كان الويل حال املوت صبياً إذا  :040 م

 عقل. 

 مكن،إن أ بالتوزيع القضاء تساوى الذكران يف السن وجب عليهامإذا  :045 م

 . (0)وجب عليهام عىل نحو الوجوب الكفائي (4)تعذر التوزيعأو  اكّسولو كان 

حوط اشخاص فاالأو  بني شخصني الويل الذي عليه القضاءاشتبه إذا  :003 م

 . (2)العمل عىل نحو الوجوب الكفائي وجوبا

ه داؤه عن غريأال جيب عىل الويل قضاء ما فات امليت مما وجب عليه  :100 م

 . (9)غريهاأو  جارةأب

                                                 

أي االكرب سنا منهم، وال خيتص باالكرب سنا من اوالده الذكور، بل لو مل يكن له اوالد ذكور  (1)

 رب سنًا منهم القضاء.وكان وليُّه أخًا أو عاًم فيجب عىل االك

 صالة واحدة مثال.الفائت أي تعذر توزيع الواجب عىل االثنني، كام لو كان  (4)

ام به ق لوعىل نحو ما من املسلمني : هو تكليف رشعي موجه الكثر من واحد الواجب الكفائي (0)

البعض  فإذا قىض وإذا مل يأت به أحد أثم اجلميع بحد الكفاية سقط عن اآلخرين،منهم  البعض

 .عنه سقط عن البقية املحتملني، وإن مل يقض أحد أثم اجلميع

أي مل يعرف أي الولدين هو االكرب، أو أي الوارثني الوليني هو االكرب، فحينئذ جيب عليهام معًا،  (2)

 فإذا قام احدمها بالواجب سقط عن االخر، وإذا تركاه أثام كالمها.

يت فيام لو كان املطلوب من امليت اداء صالة باالجارة نيابة أنه ال جيب القضاء عىل ويل املأي  (9)



 

 

 رقو أ قيل: جيب القضاء عىل الويل ولو كان ممنوعا عن االرث بقتل :400 م

 ولكن ال يبعد اختصاص الوجوب بغريه.  (1)كفرأو 

 ال جيب القضاء عىل غريه. ف املورثبعد موت  (4)الويلمات إذا  :000 م

أو  جره الويلأاستإذا  تربع شخص عن امليت سقط عن الويل وكذاإذا  :002 م

 . (2)مل يعمل مل يسقطإذا  أما ،جريوقد عمل األ (0)عن امليت باالستئجار من مالهالويص 

شك يف فوات شئ من امليت مل جيب القضاء واذا شك يف مقداره إذا  :009 م

 جاز له االقتصار عىل االقل. 

 جبفيفاته ما الجيب عىل الويل قضاؤه أو  ،مل يكن للميت ويلإذا  :006 م

  .ملالالقضاء عنه من صلب ا

 عن امليت ما مل يبلغ حد االمهال.  (9)الجيب الفور يف القضاء :500 م

 اهنا فاتت لعذر من مرض علم ان عىل امليت فوائت ولكن اليدر  إذا  :000 م

 القضاء.  يتعنيف ،لعذر الأو  نحوهأو 

 (6)قليداتأو  يف احكام الشك والسهو يراعي الويل تكليف نفسه اجتهادا :500 م

                                                 

 عن غريه، بل الواجب عىل الويل ان يقيض ما كان قد فات امليت عن نفسه ال عن غريه.

 ونه القاتل.كأو  القضاء عىل الويل حتى ولو كان ممنوعا من االرث بسبب الكفر قيل بوجوبأي  (1)

ه القضاء نيابة عن امليت وهو الولد الذكر االكرب من اوالد امليت، أي الويل االكرب الذي جيب علي (4)

 أو أكرب الذكور االقرب اليه من ورثته فيام مل يكن له اوالد.

 أي من مال امليت. (0)

ن يستأجر ، فعليه أدفع مال لألجري كي يقيض ولكنه مل يفعل مل يسقط الوجوب عن الويلإذا  أي (2)

 .بنفسه غريه ليقيض عنه أو يقيض هو

 أي ال جتب املبادرة فورا للقضاء عن امليت. (9)

 وليس تقليد من كان امليت يقلده. (6)



 

 

 

 أجزاء الصالة ورشائطها. وكذا يف 

مات يف أثناء الوقت بعد ميض مقدار الصالة بحسب حاله قبل ان إذا  :023 م

 يصيل وجب عىل الويل قضاؤها.

 

 يفإال  الجتوز النيابة عن االحياء يف الواجبات ولو مع عجزهم عنها :021 م 

 ،املبارشة فيجب ان يستنيب من حيج عنه وكان عاجزا عن (1)كان مستطيعاإذا  احلج

 ^ وقبور االئمة|يف مثل احلج املندوب وزيارة قرب النبي  (4)وجتوز النيابة عنهم

لواجبات كام جتوز النيابة عن االموات يف ا ،بل جتوز النيابة يف مجيع املستحبات رجاءً 

جبات وجيوز اهداء ثواب العمل اىل االحياء واالموات يف الوا ،واملستحبات

واملستحبات كام ورد يف بعض الروايات وحكي فعله عن بعض اجالء اصحاب 

  ميت.أو  خر حيآلبان يطلب من اهلل سبحانه ان يعطي ثواب عمله  ^االئمة 

جيوز االستئجار للصالة ولسائر العبادات عن االموات وتفرغ ذمتهم  :024 م

 يا. اجنبأو  وارثاأو  اوليأو  جر وصياأبفعل االجري من دون فرق بني كون املست

والبلوغ ويعترب ان يكون عارفا  (0)يعترب يف االجري العقل وااليامن :002 م

حكام القضاء عىل وجه يصح منه الفعل وجيب ان ينوي بعمله االتيان بام يف ذمة أب

امليت امتثاال لالمر املتوجه اىل النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل االجارة 

                                                 

 أي مستطيعا من الناحية املادية، وعاجزا من ناحية عدم قدرته عىل السفر للحج. (1)

 أي عن االحياء. (4)

 االثني عرشي. الشيعي يقصد بااليامن كام مر هو املسلم (0)



 

 

 نذر النيابة عن امليت فاملتقرب بالعمل هو النائب ويرتتبإذا  وجوبيا بعدها كاموصار 

 عليه فراغ ذمة امليت. 

جيوز استئجار كل من الرجل واملرأة عن الرجل واملرأة ويف اجلهر  :022 م

يراعى حال االجري فالرجل جيهر باجلهرية وان كان نائبا عن املرأة وواالخفات 

 وان نابت عن الرجل. واملرأة الجهر عليها 

عن الطهارة أو  ،الجيوز استئجار ذوي االعذار كالعاجز عن القيام :902 م

 ال يصحبل  ،تعذر غريهمإال إذا  املتيممأو  (4)املسلو أو  ذي اجلبريةأو  (1)اخلبثية

 جري العجز انتظر زمان القدرة. وان جتدد لأل ،تربعهم عن غريهم

و أ حكامهام بمقتىض تقليدهأو يعمل بسهأو  جري شكحصل لألإذا  :026 م

واال لزم العمل عىل  ،(0)اجتهاده والجيب عليه اعادة الصالة هذا مع اطالق االجارة

السهو تعني ذلك وكذا أو  جره عىل ان يعيد مع الشكأمقتىض االجارة فاذا است

حكام الصالة فمع اطالق االجارة يعمل االجري عىل مقتىض أاحلكم يف سائر 

 تقليده ومع تقييد االجارة يعمل عىل ما يقتضيه التقييد. أو  اجتهاده

جر غريه أالجيوز لالجري ان يست (2)كانت االجارة عىل نحو املبارشةإذا  :502 م

 حتىه جر غريأكانت مطلقة جاز له ان يستإذا  أما ،للعمل وال لغريه ان يتربع عنه فيه

 .قل من االجرة يف اجارة نفسهأب

ضه فيها بعأو  ت بالعمل كلهأجر لالجري مدة معينة فلم يأملستعني اإذا  :020 م 

                                                 

 ثوبه حني الصالة.أو  إزالة النجاسات اخلارجية عن جسدهأي العاجز عن  (1)

 .154مر بيان معنى املسلو  يف هامش املسألة  (4)

 مل تكن االجارة مرشوطة بكيفية معينة حول الشك وغريه.إذا  أي (0)

 أي برشط أن يقوم الشخص بالصالة، ال أن يستأجر غريه. (2)



 

 

 

حق جر واذا اتى به بعدها بدون اذنه مل يستأباذن من املستإال  مل جيز االتيان به بعدها

 االجرة وان برئت ذمة املنوب عنه بذلك. 

 وكذا (1)جرة املثلأجري تبني بطالن االجارة بعد العمل استحق األإذا  :520 م

 غريه. أو  ت لغبنفسخإذا 

مل تعني كيفية العمل من حيث االشتامل عىل املستحبات جيب إذا  :093 م

 االتيان به عىل النحو املتعارف. 

 (4)خوذا يف متعلق االجارةأنيس االجري بعض املستحبات وكان مإذا  :109 م

 جرة بنسبته. نقص من األ

 ثر جاز االقتصار عىلجر عليه بني االقل واالكأتردد العمل املستإذا  :094 م

 وجب االحتياط باجلمع.  (0)االقل واذا تردد بني متباينني

أو  جرأجيب تعيني املنوب عنه ولو امجاال مثل ان ينوي من قصده املست :090 م

 نحو ذلك. أو  صاحب املال

فتربع عن امليت متربع  (2)وقعت االجارة عىل تفريغ ذمة امليتإذا  :209 م

االجارة ان مل يمض زمان يتمكن االجري فيه من االتيان انفسخت  ،ففرغت ذمته

 .جرة املثلأواال كان عليه  ،بالعمل

كان العمل إذا  فال تنفسخ فيام (9)عنه كانت االجارة عىل نفس العملإذا  أما 

                                                 

 املؤجر فيه. النا  يف مثل العملاالجر املتعارف عليه بني أجر املثل: هو  (1)

 أي كانت هذه االمورة مشرتطة يف االجارة فينقص من االجارة بمقدار اجرهتا. (4)

 غرب، فيجب اجلمع باالتيان بالصبح واملغرب.املصبح والكام لو تردد بني صاليت  (0)

 بأن يكون موضوع االجارة هو فراغ ذمة امليت مما عليه من الصالة مثال. (2)

 بأن يكون موضوع االجارة هو قضاء الصالة عن امليت. (9)



 

 

 مرشوعا بعد فراغ ذمته فيجب عىل االجري العمل عىل طبق االجارة. 

ن موما لكأاعة اماما كان االجري ام مجيوز االتيان بصالة االستئجار مج :099 م

 (1)جريا العلم باشتغال ذمة املنوب عنه بالصالةأكان االمام إذا  يعترب يف صحة اجلامعة

 فاذا كانت احتياطية كانت اجلامعة باطلة. 

ارشة جر عليه واشرتطت املبأمات االجري قبل االتيان بالعمل املستإذا  :096 م

 من االتيان بالعمل فيه بطلت االجارة ووجب عىل فان مل يمض زمان يتمكن االجري

جرة مثل العمل من تركته أداء أالوارث رد االجرة املسامة من تركته واال كان عليه 

كثر من االجرة املسامة وان مل تشرتط املبارشة وجب عىل الوارث أوان كانت 

ب عىل الوارث ة مل جياالستئجار من تركته كام يف سائر الديون املالية واذا مل تكن له ترك

 باملال. أو  ويبقى امليت مشغول الذمة بالعمل شيئ

ذا إ جيب عىل من عليه واجب من الصالة والصيام ان يبادر اىل القضاء :095 م

ان عجز ف ،مل يبادرإذا  مل يطمئن بالتمكن من االمتثالإذا  بل ،ت املوتاظهرت امار

ا كان عليه دين مايل للنا  ولو كان واذ املال، وجب عليه الوصية به وخيرج من اصل

مثل الزكاة واخلمس ورد املظامل وجب عليه املبادرة اىل وفائه وال جيوز التأخري وان 

علم ببقائه حيا. واذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية هبا اىل ثقة 

 صل املال وان مل يوص هبا. أمأمون ليؤدهيا بعد موته وهذه خترج من 

 آجر نفسه لصالة شهر مثال فشك يف ان املستأجر عليه صالة السفرإذا  :090 م

وكذا لو آجر  (4)احلرض ومل يمكن االستعالم من املؤجر وجب االحتياط باجلمعأو 
                                                 

ألنه  ،أراد االجري أن يصيل إماما فال بد من أن يكون لديه علم بأن امليت قد فاتته الصالةإذا  (1)

عندما ينوي الصالة التي سيأتم غريه به فيها ال بد من أن يكون متيقنا من أن ما يصليه هو قضاء 

م ان فالنا قد فاتته صالة الفريضة وانه يقيض عنه احتياطا فال تصح عن فالن، أما لو مل يكن يعل

 .الصالة من املأمومني خلفه الن صالهتم واجبه وصالة االمام ليست واجبة

 بأن يصيل شهرا تاما وشهرا قَّصا بالنسبة للصلوات الرباعية وهي الظهر والعَّص والعشاء. (4)



 

 

 

 الظهر مثال وجب االتيان هبام. أو  نفسه لصالة وشك يف اهنا الصبح

 ،الأو  قبل موته علم ان عىل امليت فوائت ومل يعلم انه اتى هباإذا  :095 م

 استؤجر عنه. 

آجر نفسه لصالة اربع ركعات من الزوال يف يوم معني اىل الغروب إذا  :063 م

ربع ركعات ومل يصل عَّص ذلك اليوم وجب أخر حتى بقي من الوقت مقدار أف

وله  ،جر حينئذ فسخ االجارة واملطالبة باالجرة املسامةأاالتيان بصالة العَّص وللمست

 . (1)ويطالب بأجرة املثل وان زادت عىل االجرة املسامة ان ال يفسخها

 (4)دى ما استؤجر عليهأنه أاالحوط اعتبار عدالة االجري حال االخبار ب :106 م

 خرب بالتأدية. أإذا  وان كان الظاهر كفاية كونه ثقة يف تصديقه

 وفيه فصول

تستحب اجلامعة يف الفرائض اليومية وااليات وصالة امليت وال  :064 م

 اليومية كد االستحباب يفأويت ، بل وال تصح يف صالة الطواف،تستحب يف غريها

وخصوصا يف الصبح والعشائني وهلا ثواب عظيم وقد ورد يف  ،خصوصا يف االدائية

 عالية مل يرد مثلها يف اكثراحلث عليها والذم عىل تركها اخبار كثرية ومضامني 

                                                 

 ا.االجرة املسامة: هي االجرة املتفق عليه (1)

 أي أنه تشرتط العدالة يف االجري يف الوقت الذي خيرب فيه عن انتهاءه من القضاء. (4)



 

 

 املستحبات. 

جتب اجلامعة يف اجلمعة والعيدين مع اجتامع رشائط الوجوب وهي  :060 م

 حينئذ رشط يف صحتها وال جتب باالصل يف غري ذلك نعم قد جتب بالعرض لنذر

لعدم تعلمه القراءة مع أو  باالئتاممإال  لضيق الوقت عن ادراك ركعةأو  نحوهأو 

 لغري ذلك. أو  هاقدرته علي

 ال ترشع اجلامعة لشئ من النوافل االصلية وان وجبت بالعارض لنذر :062 م

 ،(1)وصالة العيدين مع عدم اجتامع رشائط الوجوب ،صالة الغديرإال  نحوهأو 

 . (4)وصالة االستسقاء

جيوز اقتداء من يصيل احدى الصلوات اليومية بمن يصيل االخرى  :069 م

ية وكذا مصيل اآل ،ر واالخفات واالداء والقضاء والقَّص والتامموان اختلفا باجله

و أ وال جيوز اقتداء مصيل اليومية بمصىل العيدين (0)ية وان اختلفت االيتانبمصيل اآل

صالة الطواف، وكذا احلكم يف العكس كام ال جيوز أو  (2)صالة االمواتأو  ياتاآل

الحتياطية كام يف موارد العلم االقتداء يف صالة االحتياط وكذا يف الصلوات ا

ن يعلم أاتدت اجلهة املوجبة لالحتياط كإال إذا  االمتامأو  االمجايل بوجوب القَّص

 متاما. أو  التامم فيصليان مجاعة قَّصاأو  الشخصان امجاال بوجوب القَّص

حدمها أاقل عدد تنعقد به اجلامعة يف غري اجلمعة والعيدين اثنان  :066 م

بخمسة  إال واما يف اجلمعة والعيدين فال تنعقد ،صبياأو  امرأة ن املأمومولو كا ،االمام

                                                 

 .1355رشائط وجوب صالة العيدين سيأيت بياهنا يف املسألة  (1)

حبة ، وهذه من الصلوات املستإنزال املطر هلطلب منصالة االستسقاء: تصىل للدعاء اىل اهلل وا (4)

 .عةالتي ترشع فيها صالة اجلام

 كام لو كان أحدمها يصيل صالة اآلية نتيجة كسوف الشمس واالخر نتيجة خسوف القمر. (0)

 اعة.مج االتيان هباالختالف كيفية الصالة بينهم، واما الطواف فللنص الوارد بعدم جواز  (2)



 

 

 

 احدهم االمام. 

او ن تنعقد اجلامعة بنية املأموم لالئتامم ولو كان االمام جاهال بذلك غري :065 م

 نعم يف صالة اجلمعة والعيدين البد من نية االمام ،لالمامة فاذا مل ينو املأموم مل تنعقد

 وكذا يكون واثقا باجلامعةأو  ن ينوي الصالة التي جيعله املأموم فيها اماماألالمامة ب

 كانت صالة االمام معادة مجاعة. إذا 

ولو اقرتنا يف  (4)وال بشخصني (1)ال جيوز االقتداء باملأموم المام آخر :006 م

 وال تنعقد اجلامعة ان فعل ذلك (0)االقوال واالفعال وال بأحد شخصني عىل الرتديد

سمع صوته بمن يأو  ويكفي التعيني االمجايل مثل ان ينوي االئتامم بامام هذه اجلامعة

 وان تردد ذلك املعني بني شخصني. 

علم ذا إال إ شك يف انه نوى االئتامم ام ال بنى عىل العدم واتم منفرداإذا  :065 م

فإنه يبني قة بى نفسه مقتديا وشك يف النية يف األجزاء الساأرو مجاعة انه دخل الصالة

 عىل االئتامم.

د قصكان قد نوى االقتداء بشخص عىل انه زيد فبان عمروا فان إذا  :053 م

صحت صالته، وأما إن كان قد قصد زيدا خاصة  االقتداء باحلارض وختيل انه زيد

  فال تصح صالته.

صىل اثنان وعلم بعد الفراغ ان نية كل منهام كانت االمامة لآلخر إذا  :051 م

ت صالهتام واذا علم ان نية كل منهام كانت االئتامم باالخر استأنف كل منهام صح

 الصالة. 

                                                 

 أي أن يكون املأموم إماما يف نفس الوقت ونفس الفريضة لشخص آخر. (1)

 معا ولو كانا يقومان بنفس العمل. أي أن يأتم باثنني (4)

 أي أن ينوي االئتامم بأحد الشخصني الواقفني امامه دون ان يعني واحدا منهام. (0)



 

 

ن اإال  ال جيوز عىل االحوط نقل نية االئتامم من امام اىل آخر اختيارا :054 م

أو  حدثأو  اغامءأو  جنونأو  يعرض لالمام ما يمنعه من امتام صالته من موت

م امتام صالهتو مومني تقديم امام آخرأللمتذكر حدث سابق عىل الصالة فيجوز 

 . (1)ان يكون االمام االخر منهم وال يعترب ،معه

 للمنفرد العدول اىل االئتامم يف األثناء.  -وجوبا -ال جيوز عىل االحوط :050 م

 جيوز العدول عن االئتامم اىل االنفراد اختيارا يف مجيع أحوال الصالة.  :052 م

إذا و بقى منها يكفيه أن يقرأ مااد يف أثناء قراءة االمام نوى االنفرإذا  :059 م

 فليس عليه قراءة.نوى االنفراد بعد قراءة االمام قبل الركوع 

نوى االنفراد صار منفردا وال جيوز له الرجوع اىل االئتامم عىل إذا  :056 م

  عىل االئتامم. فيبقىواذا تردد يف االنفراد وعدمه ثم عزم عىل عدمه  ،االحوط

  .ال بنى عىل العدمأو  شك يف انه عدل اىل االنفرادإذا  :055 م

ال يعترب يف اجلامعة قصد القربة ال بالنسبة اىل االمام وال بالنسبة اىل  :050 م

و أ املأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشكأو  املأموم فاذا كان قصد االمام

احكام اجلامعة ولكن ال يرتتب  غري ذلك صحت وترتبت عليهاأو  تعب القراءة

 عليها ثواب اجلامعة. 

 (2)عن قصور (0)احلكمأو  (4)جهال باملوضوعأو  نوى االقتداء سهواإذا  :550 م

ايف كانت نافلة فان تذكر قبل االتيان بام ينإذا  كام ،بمن يصيل صالة ال اقتداء فيها

                                                 

م إماما الكامل الصالة ان يكون قد رشع يف اجلامعة مع املصلني، بل دَّ قَ أي ال يشرتط فيمن يُ  (1)

 به الباقون.يمكن لشخص ليس منهم أن يرشع بالصالة بنية انه إمام ويأتم 

 أي جاهال بأن الصالة التي يؤدهيا االمام هي صالة نافلة. (4)

 أي جاهال بأن صالة النافلة التي يؤدهيا االمام ال تصح مجاعة. (0)

 اجلهل عن قصور: هو اجلهل بسبب االمهال. (2)



 

 

 

غ ومل تذكر بعد الفراإذا  صالة املنفرد عدل اىل االنفراد وصحت صالته وكذا تصح

 واال بطلت.  ،سهواأو  حيصل منه ما يوجب بطالن صالة املنفرد عمدا

تدرك اجلامعة بالدخول يف الصالة من أول قيام االمام للركعة اىل  :003 م

 ،بعدهاو أ ،يف اثنائهاأو  ،فاذا دخل مع االمام يف حال قيامه قبل القراءة ،منتهى ركوعه

وال يتوقف ادراكها عىل االجتامع  ،فقد ادرك الركعة ،لركوعيف حال اأو  ،قبل الركوع

فقد ادرك الركعة  ،(1)وفاته الركوع معه ،فاذا ادركه قبل الركوع ،معه يف الركوع

ع ويعترب يف ادراكه يف الركوع ان يصل اىل حد الركو ،ووجبت عليه املتابعة يف غريه

بل ال يبعد تقق االدراك  ،الذكرمن  (4)ولو كان بعد فراغه ،قبل ان يرفع االمام رأسه

وان كان هو مشغوال  (0)للركعة بوصوله اىل حد الركوع واالمام مل خيرج عن حده

 . يباهلوي واالمام مشغوال بالرفع لكنه ال خيلو من إشكال قو

 ،ركع بتخيل ادراك االمام راكعا فتبني عدم ادراكه صحت صالتهإذا  :001 م

  .(2)بعد الركوعووظيفته وظيفة من حلق االمام 

الدخول يف الركوع مع احتامل ادراك االمام راكعا فان ادركه  جيوز :004 م

 حسب التفصيل الوارد يف املسألة التالية.صحت الصالة مجاعة واال صحت 

نوى وكرب فرفع االمام رأسه قبل ان يصل اىل الركوع ختري بني امليض إذا  :000 م

 .(9)د هبايعتون ان متابعته يف السجدة من دأو  ،منفردا

                                                 

 قبل أن يركع املأموم. وأهنى الذكربأن ركع االمام  (1)

 كر يف الركوع.أي بعد فراغ االمام من الذ (4)

 أي عن حد الركوع. (0)

 فيتابع االمام يف السجود وال تسب له ركعة كام سيأيت بياهنا. (2)

أي يتابع االمام يف السجود وال تسب له ركعة وإن كانت االخرية لالمام وقف من بعد تسليم  (9)

 تالية.ألة الاالمام وصىل صالة كاملة وال حيتاج اىل تكبرية االحرام، كام سيتضح يف املس



 

 

ادرك االمام وهو يف التشهد االخري جيوز له ان يكرب لالحرام إذا  :002 م

ام قام فاذا سلم االم ،وجيلس معه ويتشهد بنية القربة املطلقة عىل االحوط وجوبا

لصالته من غري حاجة اىل استئناف التكبري وحيصل له بذلك فضل اجلامعة وان مل 

الثانية فانه يكرب لالحرام أو  ادركه يف السجدة األوىل إذا وكذا ،تصل له ركعة

السجدتني ويتشهد بنية القربة املطلقة عىل االحوط وجوبا أو  ويسجد معه السجدة

 . (1)ثم يقوم بعد تسليم االمام فيتم صالته ويدرك بذلك فضل اجلامعة وتصح صالته

ن االمام أا وخاف ى االمام راكعأفيه اجلامعة فر الذيحرض املكان إذا  :009 م

أو  ،كرب لالحرام يف مكانه وركع ثم ميش يف ركوعه ،ن التحق بالصفإيرفع رأسه 

 حال القيام للثانية والتحقأو  ،بعدمهاأو  ،بني السجدتنيأو  ،يف سجودهأو  بعده

 حد اجلانبني برشط ان الأمام ام اىل اخللف ام اىل بالصف سواء أكان امليش اىل األ

وان كان  ،وغريه ،من حائل ،وان ال يكون مانع آخر غري البعد ،ينحرف عن القبلة

رك وجيب عىل االحوط ت ،االحوط استحبابا انتفاء البعد املانع من االقتداء ايضا

الرجلني  واألوىل جر ،االشتغال بالقراءة وغريها مما يعترب فيه الطمأنينة حال امليش

 حاله. 

 مور: أيعترب يف انعقاد اجلامعة  :006 م 

وكذا بني بعض املأمومني مع  (4): ان ال يكون بني االمام واملأموم حائلاألول 

و أ خر ممن يكون واسطة يف االتصال باالمام وال فرق بني كون احلائل ستارااآل

غري ذلك ولو كان شخص انسان واقفا نعم ال بأ  باليسري أو  شجرةأو  جدارا

ة فال بأ  باحلائل أكان امرإذا  أما ،كان املأموم رجالإذا  شرب ونحوه هذاكمقدار 

                                                 

 حتى ولو مل يكن أدرك ركعة كاملة مع االمام. (1)

 ساتر، كام سيأيت توضيحها يف املسألة التالية.أو  أي حاجب (4)



 

 

 

ة فاحلكم أمراكان االمام إذا  أما ،كان االمام رجالإذا  املأمومنيأو  بينها وبني االمام

  .احلائل حينئذ مانعيةوال يبعد القول بعدم  ،كام يف الرجل عىل االحوط

الشبابيك واجلدران املخرمة ونحوها احليلولة بمثل الزجاج و تتحقق :005 م

يأيت مل يكن فيهام البعد املانع كام سإذا  وال بأ  بالنهر والطريق ،مما ال يمنع من الرؤية

 وال بالظلمة والغبار.

كاالبنية  (1)عىل من موقف املأموم علوا دفعياأ: ان ال يكون موقف االمام الثاين 

فح اجلبل ونحوه نعم ال بأ  كس (4)بل تّسحيا قريبا من التسنيم ،ونحوها

ذا إ يصدق معه كون االرض منبسطة كام ال بأ  بالدفعي اليسري الذي (0)بالتّسحيي

كان دون الشرب وال بأ  ايضا بعلو موقف املأموم من موقف االمام بمقدار يصدق 

 معه االجتامع عرفا.

 - طى يتخعن بعض املأمومني بام الأو  : ان ال يتباعد املأموم عن االمامالثالث 

بان ال يكون بني موقف االمام ومسجد املأموم املقدار  - ه بخطوةيمكن طياى ال 

خر وبني اهل الصف الواحد بعضهم أاملذكور وكذا بني موقف املتقدم ومسجد املت

 مع بعض واالفضل بل االحوط عدم الفصل بني موقف السابق ومسجد الالحق. 

كان البعد متحققا يف متام إذا  اقتداء املأموم يف (2)يقدحإنام  البعد املذكور :000 م

كان متصال باملأمومني من جهة إذا  عد املأموم من جهة ال يقدح يف مجاعتهاجلهات فبُ 

فاذا كان الصف الثاِن اطول من األول فطرفه وان كان بعيدا عن الصف  ،اخرى

اره من اهل  يسعىلأو  انه ال يقدح يف صحة ائتاممه التصاله بمن عىل يمينهإال  األول

                                                 

 العلو الدفعي: العلو احلاد الذي يكون فيه فاصل مبارش بني املنخفض واملرتفع. (1)

 .096مر معنى التسنيم يف هامش املسألة  (4)

 .االرتفاع املتدرج، والذي يصدق معه االنبساطالعلو التّسحيي:  (0)

 يقدح: أي يؤثر ويمنع من تقق اجلامعة. (2)



 

 

تباعد اهل الصف الثاِن بعضهم عن بعض فانه ال يقدح ذلك يف صحة إذا  صفه وكذا

ائتاممهم التصال كل واحد منهم باهل الصف املتقدم نعم ال يأيت ذلك يف اهل 

هة ا مل يتصل من اجلهو يف جهة االمام مل   الذيالصف األول فالبعيد منهم عن املأموم 

 مومني تبطل مجاعته. االخرى بواحد من املأ

 ،االمام يف املوقف ولو يسريا يف مجيع حاالت الصالة عناملأموم  تأخر: الرابع 

كان متعددا هذا يف مجاعة الرجال واما يف إذا  واالفضل وقوف املأموم خلف االمام

 مجاعة النساء فاالحوط ان تقف االمام يف وسطهن وال تتقدمهن. 

 فاذا حدث احلائل (1) االبتداء واالستدامةالرشوط املذكورة رشوط يف :500 م

دوث واذا شك يف ح ،تقدم املأموم يف األثناء بطلت اجلامعةأو  علو االمامأو  البعدأو 

مع عدم سبق العلم و ،واحد منها بعد العلم بعدمه بنى عىل العدم عىل االحوط

خول غفلة حدث شك بعد الدإذا  وكذا ،مع احراز العدمإال  ،بالعدم مل جيز الدخول

وان شك يف ذلك بعد الفراغ من الصالة فان علم بوقوع ما يبطل الفرادى اعادها ان 

كان قد دخل يف اجلامعة غفلة واال بنى عىل الصحة وان مل يعلم بوقوع ما يبطل 

 االعادة يف الصورتني. استحبابًا  الفرادى بنى عىل الصحة واالحوط

 بعضهم وان مل يدخلوا يف الصالة تقدح حيلولة بعض املأمومني عن ال :053 م

 كانوا متهيئني للصالة. إذا 

انتهت صالته كام لو كانت صالته قَّصا أو  انفرد بعض املأمومنيإذا  :051 م

 . (4)عاد اىل اجلامعة بال فصلإال إذا  فقد انفرد من يتصل به

 اتصلتإذا  البأ  باحلائل غري املستقر كمرور انسان ونحوه نعم :405 م

                                                 

 أي يف االستمرار منذ بداية الصالة اىل هنايتها. (1)

 م ثم التحق ثانية باجلامعة دون أن ينتظر ركعة أخرى.املصيل قَّصا سلَّ أن أي  (4)



 

 

 

 بطلت اجلامعة.  (1)املارة

كان احلائل مما يتحقق معه املشاهدة حال الركوع لثقب يف وسطه إذا  :050 م

وى حال اهلوي اىل السجود لثقب يف اسفله فاالقأو  حال القيام لثقب يف اعالهأو  مثال

 عدم انعقاد اجلامعة فال جيوز االئتامم. 

نحوه مل أو  به لعمى دخل يف الصالة مع وجود احلائل وكان جاهالإذا  :052 م

تم منفردا أتصح اجلامعة فان التفت قبل ان يعمل ما ينايف صالة املنفرد ولو سهوا 

 . عمدا كرتك القراءةإال  وصحت صالته وكذلك تصح لو كان قد فعل ماال ينافيها

 الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل الجيوز االقتداء معه.  :059 م

بعد يف األثناء بطلت اجلامعة وصار منفردا فاذا مل يلتفت اىل لو جتدد ال :056 م

سجود و أ تى بام ينايف صالة املنفرد من زيادة ركوعأذلك وبقي عىل نية االقتداء فان 

يف إال  اتى بام الينايفأو  مما ترض زيادته سهوا وعمدا بطلت صالته وان مل يات بذلك

 . 052 مصورة العمد صحت صالته كام تقدم يف 

الته احتمل ان صإذا  كان مأموما فيامإذا  اليرض الفصل بالصبي املميز :055 م

 صحيحة عنده. 

غريه الجيوز ائتامم من عىل أو  كان االمام يف حمراب داخل يف جدارإذا  :050 م 

ف خلفه فتصح صالهتم مجيعا وكذا قالصف الواأما  يمينه ويساره لوجود احلائل

نتهى املأمومون اىل باب فانه تصح صالة متام الصف اإذا  خرة وكذاأالصفوف املت

الواقف خلف الباب التصاهلم بمن هو يصيل يف الباب وان كان االحوط استحبابا 

االقتصار يف الصحة عىل من هو بحيال الباب دون من عىل يمينه ويساره من اهل 

 صفه.

                                                 

 ل فاصال طبيعيا عن اجلامعة.مر عدد من النا  بشكل متواصل مما يشكإذا  أي (1)



 

 

 مضافا اىل االيامن والعقل وطهارة املولد امور:  يشرتط يف امام اجلامعة :055 م 

ال و ةأللمرإال  كان املأموم رجال فال تصح امامة املرأةإذا  : الرجولةاألول

 يف صحة امامة الصبي. إشكال 

فال جتوز الصالة خلف الفاسق والبد من احرازها ولو  (1): العدالةالثاين 

 . (4)ة خلف جمهول احلالبالوثوق احلاصل من اي سبب كان فال جتوز الصال

كان االئتامم يف األوليني وكان إذا  : ان يكون االمام صحيح القراءةالثالث

  .عىل االحوط استحبابا (0)املأموم صحيح القراءة بل مطلقا

ى وال ممن جر - اي من سكان البوادي قبل اهلجرة - عرابياأ: ان اليكون الرابع

 . (2)عليه احلد الرشعي

ان يؤدي كإذا  تم االفصح بالفصيح والفصيح بغريهأيف ان يالبأ   :533 م

 القدر الواجب. 

الجتوز امامة القاعد للقائم وال املضطجع للقاعد وجتوز امامة القائم  :531 م

املضطجع للمضطجع أو  هلام كام جتوز امامة القاعد ملثله ويف جواز امامة القاعد

 رية لغريه واملسلو  واملبطونإشكال وجتوز امامة املتيمم للمتوضئ وذي اجلب

                                                 

زمة عىل مال باعثةيف النفس راسخة  العدالة: رشط يف إمام اجلامعة ويقصد هبا وجود صفة (1)

 الواجبات وترك املحرمات. التقوى من فعل

، كام يف االماكن التي يدخلها غري عادلأو  جمهول احلال: الذي ال يعرف حاله من كونه عادال (4)

 .عرف شيئا عن االمام وال يعرف احدا من املأمومني العدولالشخص للصالة وال ي

 مل يكن.أو  سواء كان املأموم صحيح القراءة (0)

 قطعا وغري ذلك.أو  احلد الرشعي هو العقوبة الرشعية عىل عمل حمرم سواء كانت جلدا (2)



 

 

 

 واملستحاضة لغريهم واملضطر اىل الصالة يف النجاسة لغريه. 

تبني للمأموم بعد الفراغ من الصالة ان االمام فاقد لبعض رشائط إذا  :534 م

ال وا ،مل يقع فيها ما يبطل الفرادىإذا  صحت صالته ،االمامةأو  ،صحة الصالة

 . (4)واعادها يف الثاِن (1)متها يف الفرض األولأوان تبني يف األثناء  ،اعادها

أو  اختلف املأموم واالمام يف أجزاء الصالة ورشائطها اجتهاداإذا  :530 م

فان علم املأموم بطالن صالة االمام واقعا ولو بطريق معترب مل جيز له االئتامم  ،تقليدا

 ن يعتقد االمامأية بكان االختالف بينهام يف االمور اخلارجإذا  وكذا ،به واال جاز

يل يعتقد االمام طهارة الثوب فيصأو  ،واملأموم يعتقد نجاسته ،به أطهارة ماء فتوض

وجيوز يف الفرض  (0)به ويعتقد املأموم نجاسته فانه الجيوز االئتامم يف الفرض األول

 .وال فرق فيام ذكرنا بني االبتداء واالستدامة (2)الثاِن

هذا يف غري ما  ،(9)صحة صالة االمام يف حق االمامواملدار عىل علم املأموم ب 

واما فيام يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل فان من يعتقد  ،يتحمله االمام عن املأموم

تم قبل الركوع بمن ال يأيت هبا العتقاده عدم أليس له ان ي - مثال - وجوب السورة

 ركع االمام جاز االئتامم به. إذا  وجوهبا نعم

                                                 

 مل يقع فيها ما يبطل صالة الفرادى.إذا  (1)

 ادى.وقع فيها ما يبطل صالة الفرإذا  (4)

 فيام لو توضأ االمام بامء معتقدا طهارته مع اعتقاد املأموم لنجاسة هذا املاء. (0)

 فيام لو صىل االمام بثوب يعتقد طهارته وكان املأموم يعتقد نجاسة هذا الثوب. (2)

أي أن املقيا  يف ذلك هو اعتبار صحة االمام حسب اعتقاده ال حسب املأموم، فالصالة يف  (9)

 س مع اعتقاد طهارته بالنسبة لالمام صحيحة، بخالف الوضوء بامء نجس.الثوب النج



 

 

ال يتحمل االمام عن املأموم شيئا من افعال الصالة واقواهلا غري القراءة  :532 م

ائتم به فيهام فتجزيه قراءته وجيب عليه متابعته يف القيام وال جتب إذا  (1)يف األوليني

 عليه الطمأنينة حاله حتى يف حال قراءة االمام. 

وان كانت القراءة  (4)وم يف أوليي االخفاتيةمأالظاهر جواز القراءة للم :395 م

واالفضل له ان يشتغل بالذكر والصالة عىل النبي  ،بقصد اجلزئية نعم هي مكروهة

فان سمع صوت االمام ولو مههمة وجب  (0)واما يف األوليني من اجلهرية ،|

 وان مل يسمع حتى اهلمهمة ،عليه ترك القراءة بل االحوط األوىل االنصات لقراءته

واذا  ،(2)واالحوط استحبابا األول ،وبقصد اجلزئية ،جازت له القراءة بقصد القربة

 وال فرق يف عدم السامع بني فله أن يقرأ،غريه أو  شك يف ان ما يسمعه صوت االمام

 غريمها. أو  عدبُ أو  سبابه من صممأ

ء زجأو  ادرك االمام يف االخريتني وجب عليه قراءة احلمد والسورةإذا  :536 م

 ،فوات املتابعة يف الركوع اقتَّص عىل احلمد جزءهاأو  وان لزم من قراءة السورة منها،

 ترك القراءة ما مل يمهله االمام. له فيجوزوان لزم ذلك من امتام احلمد 

مل حيرز التمكن من امتام الفاتة قبل ركوع االمام عدم إذا  واالحوط استحبابا له

 مام وال قراءة عليه. الدخول يف اجلامعة حتى يركع اال

 كام يف - جيب عىل املأموم االخفات يف القراءة سواء أكانت واجبة :535 م

                                                 

 أي الفاتة والسورة من الركعتني االوليتني من كل صالة. (1)

 صالة العَّص.و الصالة االخفاتية هي صالة الظهر (4)

 الصلوات اجلهرية هي صالة الصبح واملغرب والعشاء. (0)

 ن االمام شيئا.أي ترك القراءة حتى ولو مل يسمع م (2)



 

 

 

ن وا ،ام غري واجبة كام يف غريه حيث ترشع له القراءة - (1)ركعتنيأو  املسبوق بركعة

 جهال صحت صالته وان كان عمدا بطلت. أو  جهر نسيانا

بمعنى ان ال يتقدم عليه  (4) االفعالجيب عىل املأموم متابعة االمام يف :305 م

فال جتب  (0)واما االقوال ،واالحوط األوىل عدم املقارنة ،خرا فاحشاأخر عنه تأوال يت

م فيها كانت وان تقد ،، فيجوز التقدم فيها واملقارنة عدا تكبرية االحراماملتابعة فيها

ابا االحوط استحب كام ان ،بل االحوط استحبابا عدم املقارنة فيها ،الصالة فرادى

 املتابعة يف االقوال خصوصا مع السامع ويف التسليم. 

ا إال إذ ذلك يف صالته وال تبطل مجاعته (2)ترك املتابعة عمدا مل يقدحإذا  :355 م

كان ركع قبل االمام يف حال قراءة االمام إذا  هيئة اجلامعة فيتمها فرادى نعم تذهب

  قرأ بعد قراءة االمام صحت مجاعته.إذا  أما، ولنفسه أمل يكن قرإذا  بطلت صالته

انفرد يف  (9)هيئة اجلامعة تسجد قبل االمام عمدا وذهبأو  ركعإذا  :351 م

واذا انفرد  ،عةالسجود ثانيا للمتابأو  صالته وال جيوز له ان يتابع االمام فيأيت بالركوع

 ل االمام سهواً سجد قبأو  واذا ركع ،تمأاجتزأ بام وقع منه من الركوع والسجود و

                                                 

 بركعة الثالثة وبالتايل فيكون االمام قد سبقهأو  التحق املأموم باجلامعة يف الركعة الثانيةإذا  أي (1)

لفاتة ا ركعتني ووصل االمام اىل الركعات التي ال يقرأ فيها الفاتة والسورة فهنا يقرأ املأمومأو 

كن ، فإذا ركع االمام ومل يهي صالة جهريةإخفاتا حتى لو كانت الصالة التي يأتم هبا  والسورة

 .قد اكمل القراءة فيقطع القراءة ويتابع مع االمام

 االفعال: أي أفعال الصالة من ركوع وسجود وقيام وتشهد..الخ (4)

 التسليم.أو  التشهدأو  القنوتأو  السجودأو  االقوال: هي الذكر يف الركوع (0)

 مل يقدح: أي مل يؤثر. (2)

د وصل اىل ق تبق صور اجلامعة قائمة بينهام كام لو كان االمام ال يزال يقرأ السورة وهو بحيث مل (9)

السجود مثال، أما لو كان قد سبق االمام بفعل واحد فيمكنه االنتظار يف حالته حتى يصل االمام 

 .اليه وتكون مجاعته صحيحة



 

 

فاالحوط استحبابا له املتابعة بالعودة اىل االمام بعد االتيان بالذكر وال يلزمه الذكر 

 ه. صحت صالته ومجاعت السجود بعد ذلك مع االمام واذا مل يتابع عمداً أو  يف الركوع

 ، فال تبطلالسجود قبل االمام عمداً أو  رفع رأسه من الركوعإذا  :511 م

 ،(4)بعد الذكرأو  ،سواء كان ذلك قبل الذكر (1)يف تركه كان متعمداً  حتى ولوصالته 

 .(0)السجود ثانياً أو  ،يتابع االمام بالركوع الو ،البقاء عىل اجلامعة فيجوز له

 واذا مل يرجع عمداً  ،(2)رجع اليهام السجود سهواً أو  وان رفع رأسه من الركوع 

 ،(6)صحت صالته ومجاعته ع سهواً وكذلك ان مل يرج ،(9)وصحت مجاعته ،مل ينفرد

وان رجع وركع للمتابعة فرفع االمام رأسه قبل وصوله اىل حد الركوع بطلت 

 . (5)صالته

فتخيل انه يف األوىل  ى االمام ساجداً أرفع رأسه من السجود فرإذا  :514 م

                                                 

بقى اداء صالة اجلامعة فصالته مجاعًة تما مل ينو قطع صالة اجلامعة، أما لو كانت نيته مستمرة يف  (1)

 صحيحة.

 الذكر هو قراءة التسبيحات يف الركوع أو السجود. (4)

أي إن سبق االمام عمدا فرفع رأسه من الركوع أو السجود ال جيوز له أن يرجع ويركع ثانية،  (0)

االمام من ركوعه  مأو يسجد ثانية ليبقى متابعا لالمام بل عليه يف هذه احلالة أن يبقى منتظرا قيا

 أو سجوده ليتابع معه الصالة.

أي إذا كان قد سبق االمام برفعه رأسه من الركوع أو السجود من غري التفات فيجوز له ان يعود  (2)

 اىل الركوع أو السجود ويتابع االمام.

ود أي إذا كان قد رفع رأسه سهوا من الركوع أو السجود ومل يعد عمدا اىل الركوع أو السج (9)

 ملتابعة االمام فتبقى مجاعته صحيحة خالفا ملن قال ببطالهنا.

 من باب أوىل، ألنه مع تعمد عدم الرجوع اىل الركوع أو السجود تبقى مجاعته صحيحة. (6)

ألن عودته اىل الركوع بعد رفع االمام لرأسه حيقق ركعة زائدة يف الصالة تؤدي اىل بطالن  (5)

 عة فقط.الصالة وليس بطالن صالة اجلام



 

 

 

خرى أة فسجد هبا واذا ختيل الثاني أفعاد اليها بقصد املتابعة فتبني اهنا الثانية اجتز

 بقصد الثانية فتبني اهنا األوىل حسبت للمتابعة. 

غريمها مما ال تبطل الصالة بزيادته أو  تشهداأو  زاد االمام سجدةإذا  :510 م

 سهوا مل جتب عىل املأموم متابعته وان نقص شيئا اليقدح نقصه سهوا فعله املأموم. 

 كوكذل ،االمام زيد منأموم ان يأيت بذكر الركوع والسجود أجيوز للم :512 م

واذا ترك  ،ترك بعض االذكار املستحبة مثل تكبري الركوع والسجود ان يأيت هباإذا 

موم املقلد ملن يقول ألعدم كوهنا واجبة عنده الجيوز للم (1)االمام جلسة االسرتاحة

اقتَّص يف التسبيحات عىل مرة إذا  وكذا ،(4)باالحتياط الوجويب ان يرتكهاأو  بوجوهبا

وهكذا  ،ال جيوز له االقتصار عىل املرةف (0)ملأموم مقلدا ملن يوجب الثالثمع كون ا

 احلكم يف غري ما ذكر. 

 االخريتنيأو  حرض املأموم اجلامعة ومل يدر ان االمام يف األولينيإذا  :519 م

فان تبني كونه يف االخريتني وقعت يف  ،(2)احلمد والسورة بقصد القربة أجاز ان يقر

  كونه يف األوليني اليرضه. حملها وان تبني

وكانت أوىل  ،تمل عنه القراءة فيها (9)درك املأموم ثانية االمامأإذا  :165 م

                                                 

ألوىل، ا بعد السجدة الثانية يف الركعةجلسة يسرية  اجللو  يف الصالةهي  جلسة االسرتاحة: (1)

 وهذه اجللسة يرى بعض الفقهاء وجوهبا والبعض عدم الثالثة مما ال تشهد فيهالركعة و

 .الوجوب

 فيتيعن عىل املأموم أن جيلس جلسة االسرتاحة ثم يتابع صالته مع االمام. (4)

 اكتفى االمام بتسبيحة واحدة فعىل املأموم تكرارها ثالثا.إذا  أي (0)

 قصد القربة اىل اهلل تعاىل ال بقصد أهنا جزء واجب يف الصالة. (2)

 فيكون االمام يف الركعة الثانية واملأموم يف الركعة االوىل. (9)



 

 

، (1)صالته ويتابعه استحبابا يف القنوت واما يف اجللو  للتشهد فيتابعه متجافيا

ويستحب له التشهد فاذا كان يف ثالثة االمام ختلف عنه يف القيام فيجلس للتشهد ثم 

واالفضل له ان يتابعه يف  ،وكذا يف كل واجب عليه دون االمام ،حق االماميل

اجللو  للتشهد اىل ان يسلم ثم يقوم اىل الرابعة وجيوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية 

 من رابعة االمام التي هي ثالثته وينفرد. 

 كذاو ،موماأماما كان ام مإن يعيد صالته مجاعة أجيوز ملن صىل منفردا  :515 م

 ،ماماإموما فان له ان يعيدها يف مجاعة اخرى أمأو  كان قد صىل مجاعة اماماإذا 

صىل كل من االمام واملأموم منفردا وأرادا اعادهتا مجاعة إذا  ويشكل صحة ذلك فيام

 . فال بأ  باالعادة رجاءً  (4)من دون ان يكون يف اجلامعة من مل يؤد فريضته ومع ذلك

 باملعادة.  أاالعادة ان الصالة األوىل كانت باطلة اجتز ظهر بعدإذا  :510 م

احتمل وقوع خلل يف األوىل وان كانت إال إذا  ال ترشع االعادة منفردا :155 م

 . (0)صحيحة ظاهرا

دخل االمام يف الصالة باعتقاد دخول الوقت واملأموم ال يعتقد إذا  :543 م

 فيجوز الدخولناء صالة االمام واذا دخل الوقت يف أث ،ذلك ال جيوز الدخول معه

 معه. 

 ،قيمت اجلامعة وخاف من امتامها عدم ادراك اجلامعةأكان يف نافلة فإذا  :541 م

جرد بل ال يبعد استحبابه بم ،ولو بعدم ادراك التكبري مع االمام استحب له قطعها

                                                 

ض كفيه عىل األر طنيكون فيها الشخص جالسا وبا حالة بني القعود والقياماملجافاة: هي  (1)

االمام  قعود املأموم املكلف بالقيام حال هيفعلوهو ما مرفوعتني كأنه يريد القيام  وركبتاه

 للتشهد.

 كان يف اجلامعة شخص مل يؤد الصالة.إذا  أي (4)

 ألن احتامل اخللل يف الصالة بعد االنتهاء منها ال يؤثر يف صحتها فيحكم بصحتها ظاهرا. (0)



 

 

 

 ،ا ركعتنيمتهأواذا كان يف فريضة عدل استحبابا اىل النافلة و ،رشوع املقيم يف االقامة

واذا خاف بعد العدول من  ،(1)مل يتجاوز حمل العدولإذا  ثم دخل يف اجلامعة هذا

وان خاف ذلك قبل العدول جاز  ،(4)امتامها ركعتني فوت اجلامعة جاز له قطعها

 بدا له ان يقطع قطع. إذا  لكن (2)وله ان يعدل بنية االمتام ،(0)العدول بنية القطع

عة، آثار اجلام فال جيوز له ترتيبمام من نفسه العدالة مل حيرز االإذا  :544 م

  ولكنه ال يأثم بذلك.

 شك املأموم بعد السجدة الثانية من االمام انه سجد معه السجدتنيإذا  :540 م

 . (9)مل يتجاوز املحلإذا  خرىأواحدة جيب عليه االتيان بأو 

من النوافل ال يصح  أو االمام يصيل ومل يعلم اهنا من اليوميةرأى إذا  :542 م

واما  ،احتمل اهنا من الفرائض التي ال يصح اقتداء اليومية هباإذا  وكذا ،االقتداء به

 أو اداءأو  اهنا قضاءأو  ان علم اهنا من اليومية لكن مل يدر اهنا أية صالة من اخلمس

 متام فال بأ  باالقتداء به فيها. أو  اهنا قَّص

 موما. أصالة مماما افضل من الإالصالة  :549 م

قد ذكروا انه يستحب لالمام ان يقف حماذيا لوسط الصف األول وان  :546 م

ان يسمع و ،مع رغبة املأمومني بذلكإال  ضعف املأمومني فال يطيلأيصيل بصالة 

س حأإذا  وان يطيل الركوع ،من خلفه القراءة واالذكار فيام ال جيب االخفات فيه

                                                 

 الرابعة فال يمكنه العدول اىل النافلة ألن النوافل ركعتان.أو   الركعة الثالثةبأن كان يف (1)

 عدل اىل النافلة وخاف فوت اجلامعة من إمتامها ركعتني.إذا  أي (4)

 أي يعدل اىل النافلة ويقصد قطع الصالة خلوفه فوت اجلامعة. (0)

 امعة.كي يلتحق باجل بعد أن صارت نافلة ينوي قطعها له أن ثم ،ها نافلةة أن يتم  أي يعدل بنيَّ  (2)

 تشهد.أو  مل يكن قد وقف لركعة جديدة،إذا  أي (9)



 

 

م اتم صالته حتى يتإذا  وان ال يقوم من مقامه ،عتادبمقدار مثيل ركوعه امل (1)بداخل

 من خلفه صالته. 

موم ان يقف عن يمني االمام متأخرا عنه قليال أاالحوط استحبابا للم :545 م

واذا كان رجل وامراة وقف الرجل  ،ويقف خلفه ان كان امراة ،ان كان رجال واحدا

لفه وتقدم الرجال عىل النساء خلف االمام واملرأة خلفه وان كانوا اكثر اصطفوا خ

 ،وافضلهم يف يمني الصف ،ويستحب ان يقف اهل الفضل يف الصف األول

واالقرب اىل االمام افضل ويف صالة  ،وميامن الصفوف افضل من ميارسها

واملحاذاة  (4)ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج ،االموات الصف االخري افضل

حق بمواقف السابق والقيام عند قول بني املناكب واتصال مساجد الصف الال

اَلة َقْد َقاَمت  )املؤذن:  ي وَ  َأد ْمَهاوَ  َأق ْمَها اللَُّهمَ )قائال:  (الصَّ ْن َخرْي  َصاحل   اْجَعْلن ي م 

 . (َربِّ اْلَعاملَ نيهلل احْلَْمُد )وان يقول عند فراغ االمام من الفاتة:  (َأْهل َها َعَمال

 ،وجد موضعا يف الصفوفإذا  لوقوف يف صف وحدهموم اأيكره للم :405 م

 َقْد َقاَمت  )وتشتد الكراهة عند قول املقيم:  ،بعد الرشوع يف االقامة (0)والتنفل

اَلة مام ونحو ذلك واسامع إكان القامة اجلامعة كتقديم إال إذا  والتكلم بعدها (الصَّ

 ا العكس.وكذ (2)قَّصوان يأتم املتم بامل ،االمام ما يقوله من أذكار

                                                 

مما  يا اهلل()اىل املسجد ويرغب بااللتحاق باجلامعة كام لو كرر عبارة  أي أحس االمام بداخل (1)

 .بااللتحاق باجلامعة يدل عىل رغبته

 أي الفراغ بني املصلني. (4)

 .فيام لو بدأ االمام باالقامة صالة نافلة مستحبةأداء الرشوع بيكره أي  (0)

ام بالعكس بأن يكون االمأو  واملأموم مقيامً  االمام مسافراً فيكره أداء الصالة مجاعة فيام لو كان  (2)

 .، ومعنى الكراهة هنا هو قلة الثوابمقيام واملأموم مسافرا



 

 

 

 ولو ،خل بشئ من أجزاء الصالة ورشائطها عمدا بطلت صالتهأمن  :545 م

فعال أو  الذكر وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قوالأو  حركة من القراءةأو  كان بحرف

و أ وال بني كونه موافقا ألجزاء الصالة ،من غري فرق يف ذلك كله بني الركن وغريه

 يف األثناء. أو  خمالفا وال بني ان يكون ناويا ذلك يف االبتداء

 ،الةبقصد اجلزئية للصإال  ال تتحقق الزيادة يف غري الركوع والسجود :503 م

ونحو ذلك مما يفعله  ،وحك اجلسد ،مثل حركة اليد ،فان فعل شيئا ال بقصدها

 . (1)صورهتاان يكون ماحيا لإال  مل يقدح فيها ،املصيل ال بقصد الصالة

 (4)سجدتني من ركعة واحدةأو  من زاد جزءا سهوا فان كان ركوعا :015 م

 واال مل تبطل.  ،بطلت صالته عىل االحوط

 ،وما بعده (0)من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات حمله تداركه :045 م

ه وعليه قضاؤ ،صحت (9)واال ،بطلت صالته (2)وان كان بعد فوات حمله فان كان ركنا

 كان املنيس تشهدا كام سيأيت.إذا  كان املنيس سجدة واحدة وكذلكإذا  بعد الصالة

                                                 

خترجه عن صورة الصالة، وال يصح  أي أن هذه احلركات ال يصح أن تصل اىل الكثرة بحيث (1)

 أيضا أن يقصد اهنا جزء من الصالة، فإن قصد أهنا جزء بطلت الصالة.

 من زاد سجدتني سهوا يف ركعة واحدة بطلت واما لو كانت كل سجدة من ركعة فال تبطل. (4)

 أي أتى به وبام بعده. (0)

 أي إن كان النقص لركن من االركان كالركوع والسجدتني. (2)

 سجدة واحدة.أو  مل يكن النقص لركن كام لو نيس التشهدإذا  أي (9)



 

 

 يتحقق فوات حمل اجلزء املنيس بأمور:  :500 م 

 بعضاأو  السورةأو  : الدخول يف الركن الالحق كمن نيس قراءة احلمداألول 

 ، يف صالتهفانه يميض ،والتفت بعد الوصول اىل حد الركوع ،الرتتيب بينهامأو  منهام

فانه يرجع ويتدارك اجلزء وما بعده عىل  ،التفت قبل الوصول اىل حد الركوعإذا  أما

واذا  ،وان كان املنيس ركنا كمن نيس السجدتني حتى ركع بطلت صالته ،الرتتيب

أو  تشهداأو  واذا نيس سجدة واحدة ،(1)التفت قبل الوصول اىل حد الركوع تداركهام

ول اىل ومىض وان ذكر قبل الوص ،ام حتى ركع صحت صالتهالرتتيب بينهأو  بعضه

وجتب عليه يف بعض هذه الفروض  (4)حد الركوع تدارك املنيس وما بعده عىل الرتتيب

 سجدتا السهو كام سيأيت تفصيله. 

 (0)نايفتى بام يأ: اخلروج من الصالة فمن نيس السجدتني حتى سلم والثاين 

رجع واتى هبام  (2)واذا ذكر قبل االتيان به ،سهوا بطلت صالتهأو  الصالة عمدا

بعضه حتى سلم ومل يأت أو  التشهدأو  وكذلك من نيس احدامها ،(9)وتشهد وسلم

باملنايف  واذا ذكر ذلك بعد االتيان ،باملنايف فانه يرجع ويتدارك املنيس ويتم صالته

  .صحت صالته ومىض وعليه قضاء املنيس

و أ جيب فيه فعل ذلك املنيس كمن نيس الذكر الذي: اخلروج من الفعل الثالث 

ضع نيس وإذا  وكذا ،السجود حتى رفع رأسه فانه يميضأو  الطمأنينة يف الركوع

ىل التسبيح وجب عأو  نيس القيام حال القراءةإذا  يف حمله نعم (6)بعض املساجد الستة
                                                 

 أي هدم قيامه وأتى بالسجدتني ثم يقوم مكمال صالته. (1)

 فلو كان قد قرأ التسبيحات ثم التفت هيدم قيامه ويأيت بالسجدة ثم يقوم ويقرأ التسبيحات. (4)

 ة الصالة.أي بام يعترب االتيان به غري ممكن مع احلفاظ عىل صور (0)

 أي بام ينايف هيئة الصالة كام لو سلم وبقي جالسا يعقب بتسبيحة الزهراء مثال. (2)

 كانت السجدتان املنسيتان من الركعة االخرية يف الصالة.إذا  هذا (9)

 غري اجلبهة، إذ مع اجلبهة تصبح املساجد اثناء السجود سبعة، بدون االنف. (6)



 

 

 

  ذكر قبل الركوع.إذا  االحوط ان يتداركهام قائام

  صد القربة املطلقة ال اجلزئية.واالحوط االعادة بق

هوى اىل السجود البد أو  من نيس االنتصاب بعد الركوع حتى سجد :502 م

كان التذكر قبل الدخول يف السجدة إذا  اىل السجود هوى من الرجوع اىل القيام ثم

كان التذكر بعد الدخول يف إذا  واما ،اعادة الصالةاستحبابًا  واالحوط ،الثانية

دتني واذا نيس االنتصاب بني السج ،انية مىض يف صالته وال شئ عليهالسجدة الث

 ،ركهواذا ذكره حال اهلوي اليها رجع وتدا ،تى بالثانيةأحتى جاء بالثانية رجع اليه ثم 

ذكر النجس وأو  امللبو أو  املأكولأو  املنخفضأو  واذا سجد عىل املحل املرتفع

  ما تقدم. بعد رفع الرأ  من السجود اعاد السجود عىل

نيس الركوع حتى سجد السجدتني اعاد الصالة وان ذكر قبل إذا  :509 م

 فال يبعد االجتزاء بتدارك الركوع واالمتام وان كان االحوط (1)الدخول يف الثانية

 االعادة ايضا. استحبابًا 

فان كان  (4)ركعتنيأو  ترك سجدتني وشك يف اهنام من ركعةإذا  :065 م

ك بعد الدخول يف الركن مل يبعد االجتزاء بقضاء سجدتني وان كان االلتفات اىل ذل

قبل الدخول يف الركن فان احتمل ان كلتيهام من الالحقة فال يبعد االجتزاء بتدارك 

احدامها منها واالخرى من أو  من السابقةإما  وان علم اهنام ،السجدتني واالمتام

واالحوط استحبابا  ،اخرى فال يبعد االجتزاء بتدارك سجدة وقضاء ،الالحقة

 االعادة يف الصور الثالث. 

                                                 

 أي السجدة الثانية. (1)

 إن كانتا من ركعة واحدة بطلت الصالة دون ما لو كانتا من نيفارق بينهام أن السجدتوال (4)

 ركعتني.



 

 

 - من كل ركعة سجدة - علم انه فاتته سجدتان من ركعتنيإذا  :505 م

 قضامها وان كانتا من األوليني. 

وصحت صالته وان  (1)من نيس التسليم وذكره قبل فعل املنايف تداركه :005 م

  كان بعده صحت صالته واالحوط استحبابا االعادة.

 اكثر فذكر قبل التسليم قام واتى هبا وكذاأو  نيس ركعة من صالتهإذا  :505 م

 واذا ذكرها بعده بطلت صالته.  ،ذكرها بعد التسليم قبل فعل املنايفإذا 

هوا مىض يف التشهد سأو  يف التسبيحأو  فاتت الطمأنينة يف القراءةإذا  :523 م

واذا  ،غريها بنية القربة املطلقةأو  اءةبتدارك القر يولكن ال يرتك االحتياط اللزوم

 السجود فذكر قبل ان يرفع رأسه اعاد الذكر عىل االظهر. أو  فاتت يف ذكر الركوع

نيس اجلهر واالخفات وذكر مل يلتفت ومىض سواء أكان الذكر يف إذا  :521 م

 .أثناء القراءة ام التسبيح ام بعدمها

 واجلهل باحلكم يلحق بالنسيان يف ذلك.

عد وان كان ب ،فإن كان يف الوقت صىل ،من شك ومل يدر انه صىل ام ال :524 م

بفعل الصالة حكمه حكم الشك يف التفصيل  (4)والظن ،خروج الوقت مل يلتفت

 .واذا شك يف بقاء الوقت بنى عىل بقائه ،املذكور

 ،وطححكم كثري الشك يف االتيان بالصالة وعدمه حكم غريه عىل اال :520م 

وعدمها بعد  ،من االعادة يف الوقت يف املسألة السابقة فيجري فيه التفصيل املذكور

                                                 

 أي أتى به. (1)

 أي ال يعول عىل الظن يف هذه الصورة بل يعتربه كالشك، والشك هو تساوي االحتاملني. (4)



 

 

 

 .خروجه

 يبني عىل االتيان وان كان يف الوقت.أن  (1)الوسوايس حكم :522م 

بنى عىل وقوع  (4)شك يف الظهرين يف الوقت املختص بالعَّصإذا  :529 م 

قت مقدار اداء ركعة اتى بالصالة واذا الظهر واتى بالعَّص واذا شك وقد بقي من الو

واذا شك يف فعل الظهر وهو يف العَّص عدل بنيته اىل الظهر وامتها  ،كان اقل مل يلتفت

  .وال يبعد عدم االعتناء بشكه استحبابا، ظهرا عىل االحوط

رشط للصالة بعد الفراغ منها مل يلتفت واذا شك أو  شك يف جزءإذا  :526 م

تى أشكه يف صحته مل يلتفت وكذا ان كان شكه يف وجوده وقد  يف التسليم فان كان

فالالزم هو التدارك واالعتناء  (0)كان شكه قبل ذلكإذا  واما ،باملنايف حتى مع السهو

ب من التعقي الفراغكان الشك بعد الدخول فيام هو مرتتب عىل إال إذا  ،بالشك

 وغريه. 

 لشك يف عدد الركعات ام يفكثري الشك ال يعتني بشكه سواء أكان ا :525 م

 ،سداكان وجوده مفإال إذا  فيبني عىل وقوع املشكوك فيه ،االفعال ام يف الرشائط

و أ شك يف انه اتى بركوعأو  كام لو شك بني االربع واخلمس ،فيبني عىل عدمه

 ركوعني مثال فان البناء عىل وجود االكثر مفسد فيبني عىل عدمه. 

اختص  مكانأو  زمانأو  من فعل (2)يف مورد خاصكان كثري الشك إذا  :205 م

 عدم االعتناء به وال يتعدى اىل غريه. 

                                                 

 .195مر بيان معنى الوسوايس يف هامش املسألة  (1)

 جزء منها.أو  لصالة واحدةإال  وب الشمس وال يكفيوهو الوقت الذي يسبق غر (4)

 أي قبل أن يأيت باملنايف الذي يبدوا فيه أنه قد خرج من صورة الصالة. (0)

 أي أن كثرة الشك ليست صفة مالزمة له يف افعال الصالة بل يف بعض الصور فقط. (2)



 

 

كان يشك يف كل إذا  نعم ،املرجع يف صدق كثرة الشك هو العرف :525 م

ثالث صلوات متواليات مرة فهو كثري الشك ويعترب يف صدقها ان ال يكون ذلك من 

ذلك مما يوجب اغتشاش نحو أو  همأو  غضبأو  جهة عروض عارض من خوف

 احلوا . 

فان  (1)مل يعتن بشكه ثم ظهر وجود اخللل جرى عليه حكم وجودهإذا  :593 م

نقيصة مبطلة اعاد وان كان موجبا للتدارك تدارك وان كان مما جيب أو  كان زيادة

 قضاؤه قضاه وهكذا. 

 بغريو أ باخلاتمأو  بالسبحةأو  ال جيب عليه ضبط الصالة باحلىص :591 م

 ذلك. 

 بطلت.  (4)ال جيوز لكثري الشك االعتناء بشكه فاذا جاء باملشكوك فيه :459 م

ذا إ لو شك يف انه حصل له حالة كثرة الشك بنى عىل العدم كام انه :590 م

 الة بنى عىل بقائها. -ار كثري الشك ثم شك يف زوال هذه الح-ص

ملأموم احلافظ عادال شك امام اجلامعة يف عدد الركعات رجع اىل اإذا  :592 م

 ،شك املأموم فانه يرجع اىل االمام احلافظإذا  انثى وكذلكأو  فاسقا ذكراأو  كان

منهام بمنزلة احلافظ فريجع الشاك اليه وان اختلف املأمومون مل يرجع اىل  (0)والظان

ر والظاه ،واذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع االمام اىل احلافظ ،بعضهم

عم ي الو وع املأموم اىل االمام وبالعكس خيتص بالشك يف الركعاتان جواز رج

 الشك يف االفعال. 

                                                 

 أي أنه يرتب االثار عىل ما انكشف له مما مل يعتن به حال الشك. (1)

 فلو شك مثال بأنه سجد السجدة الثانية ام ال فعليه أن يميض، ولو سجد بطلت صالته. (4)

 فمن يظن انه يف الركعة الثالثة مثال يعمل بظنه ويتبعه الشاك يف ذلك. (0)



 

 

 

 جيوز يف الشك يف ركعات النافلة البناء عىل االقل والبناء عىل االكثر :599 م

 فاالحوط (1)ان يكون االكثر مفسدا فيبني عىل االقل نعم يف خصوص صالة الوترإال 

 البطالن بالشك.

انت ادائية ك ،نافلةأو  فعل من افعال الصالة فريضة كانت من شك يف :596 م

الفريضة ام قضائية ام صالة مجعة ام آيات وقد دخل يف اجلزء الذي بعده مىض ومل 

أو  لسورةيف الفاتة وهو يف اأو  كمن شك يف تكبرية االحرام وهو يف القراءة ،يلتفت

وهو  يف القراءةأو  ،و يف آخرهايف أول االية وهأو  يف اآلية السابقة وهو يف الالحقة

يف و أ شك يف السجود وهو يف التشهدأو  يف الركوع وهو يف السجودأو  ،يف الركوع

انه ال يلتفت يف التسليم فأو  شك يف التشهد وهو يف القيامإذا  وكذا ،القيام مل يلتفت

 هاىل الشك يف مجيع هذه الفروض واذا كان الشك قبل ان يدخل يف اجلزء الذي بعد

يف أو  ن يركعأيف القراءة قبل أو  أكمن شك يف التكبري قبل ان يقر ،وجب االتيان به

هد يف التشأو  يف السجودأو  الركوع قبل السجود وان كان الشك حال اهلوي اليه

شك يف التسليم وهو يف إذا  وكذلك ،حال النهوض اىل القيامأو  وهو جالس

 سهوا. أو  مداالتعقيب قبل ان يأيت بام ينايف الصالة ع

ال يعترب يف اجلزء الذي يدخل فيه ان يكون من األجزاء الواجبة فاذا  :595 م

  .شك يف القراءة وهو يف القنوت مل يلزمه االلتفات والتدارك ومىض يف صالته

شك يف صحة الواقع بعد الفراغ منه ال يلتفت وان مل يدخل يف إذا  :590 م

 فراغ من تكبرية االحرام يف صحتها فانه ال يلتفتشك بعد الإذا  بعده كام الذياجلزء 

 ية. اآلأو  شك يف صحة قراءة الكلمةإذا  وكذا

إال  ل صالتهال مل تبطأو  اتى باملشكوك يف املحل ثم تبني انه قد فعلهإذا  :955 م

                                                 

 لكوهنا ركعة واحدة يف آخر صالة الليل. (1)



 

 

واذا مل يأت باملشكوك بعد جتاوز املحل فتبني عدم االتيان به فان امكن  ،(1)كان ركناإذا 

 ان يكون ركنا. إال  ك به فعله واال صحت صالتهالتدار

 ؟الو أ يف انه هل شك يف بعض االفعال املتقدمة ،شك وهو يف فعلإذا  :563 م

ك ش الذييئ وقد جاز حمل ذلك الش ؟مل يلتفت وكذا لو شك يف انه هل سها ام ال

شكوك امل نعم لو شك يف السهو وعدمه وهو يف حمل يتالىف فيه ،(4)الأو  يف انه سها عنه

 تى به. أفيه 

قر فان است الرتوي يسرياً  فعليهشك املصىل يف عدد الركعات إذا  :156 م

ن كان يف غريها وا ، من الرباعية بطلتاألوليني  أو  الثالثيةأو  وكان يف الثنائية (0)الشك

 ن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية فهنا صور: أحرز األوليني بأوقد 

 ما ال عالج للشك فيها فتبطل الصالة فيها.  منها:

ريد س ومنها: ما يمكن عالج الشك فيها وتصح الصالة حينئذ وهي تسع صور

  بياهنا يف املسائل التسع التالية.

: الشك بني االثنتني والثالث بعد رفع الرأ  وهي األوىليف الصورة  :564م 

ثم حيتاط  ،بالرابعة ويتم صالتهفانه يبني عىل الثالث ويأيت  ،من السجدة االخرية

وان كانت وظيفته اجللو  يف الصالة احتاط  ،عىل االحوط وجوبا (2)بركعة قائام

 بركعة جالسا.

: الشك بني الثالث واالربع يف اي موضع وهي الثانيةيف الصورة  :560م  

 ، جالساركعتنيأو  ،فيبني عىل االربع ويتم صالته ثم حيتاط بركعة قائام ،كان

                                                 

 ني.من االركان التي تبطل الصالة بزيادهتا مطلقا، كالركوع والسجدت (1)

 كام لو كان يف السجود وشك يف أنه قرأ السورة ام ال. (4)

 أي مل يستطع ترجيح أي من االحتامالت. (0)

 أي بعد التسليم عليه أن يقف ويأت بركعة واحدة ويسلم بعدها. (2)



 

 

 

وان كانت وظيفته الصالة جالسا  ،حوط استحبابا اختيار الركعتني جالساواال

 احتاط بركعتني جالسا.

الشك بني االثنتني واالربع بعد رفع الرأ   :وهي الثالثة يف الصورة :562م 

وان  ،امويتم صالته ثم حيتاط بركعتني من قي ،من السجدة االخرية فيبني عىل االربع

 سا احتاط بركعتني من جلو .كانت وظيفته الصالة جال

 : الشك بني االثنتني والثالث واالربع بعد رفعوهي الرابعة يف الصورة :569م 

فيبني عىل االربع ويتم صالته ثم حيتاط بركعتني من  ،الرأ  من السجدة االخرية

سا وان كانت وظيفته الصالة جال قيام،الركعتني من ،بعد وركعتني من جلو  ،قيام

  من جلو  ثم بركعة جالسا.احتاط بركعتني

: الشك بني االربع واخلمس بعد رفع الرأ  وهي اخلامسة يف الصورة :566م 

 .(1)من السجدة االخرية فيبني عىل االربع ويتم صالته ثم يسجد سجديت السهو

: الشك بني االربع واخلمس حال القيام فانه وهي السادسةيف الصورة  :565م  

بني الثالث واالربع فيتم صالته ثم حيتاط كام سبق يف وحكمه حكم الشك  (4)هيدم

 الصورة الثانية.

: الشك بني الثالث واخلمس حال القيام فانه وهي السابعةيف الصورة  :560م 

هيدم وحكمه حكم الشك بني االثنتني واالربع فيتم صالته وحيتاط كام سبق يف 

 الصورة الثالثة.

بني الثالث واالربع واخلمس حال  : الشكوهي الثامنةيف الصورة  :565م  

القيام فانه هيدم وحكمه حكم الشك بني االثنتني والثالث واالربع فيتم صالته 

 وحيتاط كام سبق يف الصورة الرابعة.

                                                 

 .500سيأيت بيان كيفية سجديت السهو يف املسألة  (1)

 بام عليه فعله.هيدم قيامه فيجلس مبارشة ويتشهد ويسلم، ويأيت  (4)



 

 

 ،: الشك بني اخلمس والست حال القيام فانه هيدموهي التاسعةيف  :553م

 هو واالحوطويتم صالته ويسجد للس ،وحكمه حكم الشك بني االربع واخلمس

 استحبابا يف هذه الصور االربع ان يسجد سجديت السهو للقيام الزائد ايضا. 

اليها ركعة  فبنى عىل الثالث ثم ضمَّ  (1)تردد بني االثنتني والثالثإذا  :515 م

 (4)كعمال بالشأو  وشك يف ان بناءه عىل الثالث كان من جهة الظن بالثالث ،موسلَّ 

واذا بنى يف الفرض املذكور عىل االثنتني وشك بعد التسليم  ،(0)فعليه صالة االحتياط

صحت  (2)خطأ منه وغفلة عن العمل بالشكأو  انه كان من جهة الظن باالثنتني

 صالته وال شئ عليه. 

فالظاهر ان حكمه  (6)الظن باالفعالأما  كاليقني (9)الظن بالركعات :545 م

 التيان به واذا ظن بعدم الفعل بعدحكم الشك فاذا ظن بفعل اجلزء يف املحل لزمه ا

واالحوط لزوما اعادة الصالة يف  ،جتاوز املحل مىض وليس له ان يرجع ويتداركه

 الصورتني. 

                                                 

 .يف الصالة املؤلفة من اربع ركعات كالظهر أو العَّص أو العشاء (1)

والفرق بينهام ان الظن بالثالثة له حكم الثالثة وال حيتاج اىل ركعة احتياط، واما الشك فانه  (4)

 .حيتاج معها اىل ركعة احتياط

 .الظن بحكم اليقني ألنه ليس متيقنا من انه كان ظانا بالركعات الثالث ليعترب (0)

فهو إن كان ظانا بأنه يف الركعة الثانية فيكون قد عمل بتكليفه وال حيتاج اىل صالة االحتياط  (2)

باعتبار ان الظن هنا له حكم اليقني، وأما إن كان شاكا فوظيفته جيب ان تكون البناء عىل الثالثة 

م ديد فال اثر هلذا الشك وحيكوليس عىل االثنني، وبام أنه اهنى صالته وحصل له الشك اجل

 .بصحة صالته

شك، أن يأيت بأحكام الأو  أي أن الظن بعدد الركعات له حكم اليقني، وليس له أن يقطع صالته (9)

والفرق بني الظن والشك هو أن الظن فيه ترجيح الحتامل عىل آخر فيؤخذ هنا باالحتامل 

 ه ترجيح احتامل عىل آخر.الراجح، والشك تتساوى فيه االحتامالت، وال يمكن في

 باالتيان بالسجدة وهكذا.أو  كام لو ظن بالقراءة، (6)



 

 

 

يف الشكوك املعترب فيها إكامل الذكر يف السجدة الثانية كالشك بني  :550 م

 االثنتني والثالث والشك بني االثنتني واالربع والشك بني االثنتني والثالث

واحدة فان كان شكه حال أو  شك مع ذلك يف االتيان بالسجدتنيإذا  واالربع:

 امالتشهد بطلت صالته النه حمكوم بعدم االتيان هبأو  اجللو  قبل الدخول يف القيام

تشهد الأو  بإحدامها فيكون شكه قبل اكامل الذكر وان كان بعد الدخول يف القيامأو 

 مل تبطل. 

 ظن كام يتفق كثريا لبعض النا  كانأو  احلاصل له شك تردد يف انإذا  :552 م

ذلك شكا وكذا لو حصلت له حالة يف أثناء الصالة وبعد ان دخل يف فعل آخر مل يدر 

ان كان فعال شاكا وظنا ان كان فعال ظانا  ،ظنا يبني عىل انه كان شكاأو  انه كان شكا

كه اىل شئ ثم انقلب ش شكه الفعيل وكذا لو شك يفأو  وجيري عىل ما يقتضيه ظنه

ظن به ثم انقلب ظنه اىل الشك فانه يلحظ احلالة الفعلية ويعمل عليها فلو أو  ،الظن

شك بني الثالث واالربع مثال فبنى عىل االربع ثم انقلب شكه اىل الظن بالثالث بنى 

 واذا ظن بالثالث ثم تبدل ظنه اىل الشك بينها وبني االربع بنى ،عليه واتى بالرابعة

 ىل االربع ثم يأيت بصالة االحتياط. ع

واجبة ال جيوز ان يدعها ويعيد الصالة، وال تصح  (1)صالة االحتياط :955 م

  أبطل الصالة بفعل املنايف.إال إذا  االعادة

ما يعترب يف الصالة من األجزاء والرشائط فالبد فيها من  (4)يعترب فيها :655 م

 ،فيها اجلهر يف البسملة فيستحبإال  ،فاتاختة اوقراءة الفا ،النية والتكبري لالحرام

والركوع والسجود والتشهد والتسليم وال جتب فيها سورة واذا ختلل املنايف بينها 

 . وال جيب االستئناف وبني الصالة ال تبطل الصالة

                                                 

 هي التي يؤتى هبا يف مورد الشك حسب التفصيل الذي مر يف املسائل السابقة. (1)

 ركعتني.أو  أي يف صالة االحتياط، سواء كانت ركعة (4)



 

 

تبني متامية الصالة قبل صالة االحتياط مل حيتج اليها وان كان يف إذا  :555 م

 ها وامتامها نافلة ركعتني. األثناء جاز ترك

اثنائها  يفأو  تبني نقص الصالة قبل الرشوع يف صالة االحتياطإذا  :550 م

جرى عليه حكم من سلم عىل النقص من وجوب ضم الناقص واالمتام مع 

 شك بني االثنتني واالربع وتبني له بعدإذا  كام ،واال فيحكم بالبطالن ،(1)االمكان

واذا  ،لثانية من صالة االحتياط نقص الصالة بركعة واحدةدخوله يف ركوع الركعة ا

 .كان حيتمله أوال الذيتبني النقص إذا  جزاتأتبني ذلك بعد الفراغ منها 

ن صالة كان اكثر مإذا  تبني غريه ففيه تفصيل: فان النقص املتبنيإذا  أما 

ويف غري ذلك حيكم  ،االحتياط وامكن تداركه لزم التدارك وصحت صالته

 شك بني الثالث واالربع فبنى عىلإذا  مثال ،ولزوم اعادة اصل الصالة ،لبطالنبا

االربع واتى بركعة واحدة قائام لالحتياط ثم تبني له قبل االتيان باملنايف ان النقص 

كان ركعتني فان عليه حينئذ امتام الصالة بركعة اخرى وسجود السهو مرتني لزيادة 

 يف صالة االحتياط. السالم يف اصل الصالة وزيادته 

جيري يف صالة االحتياط ما جيري يف سائر الفرائض من احكام السهو  :555 م

واذا  بعد الفراغ وغري ذلكأو  بعد جتاوزهأو  يف الزيادة والنقيصة والشك يف املحل

 . (4)ان يكون مفسداإال  شك يف عدد ركعاهتا لزم البناء عىل االكثر

عد كان بإال إذا  ة االحتياط بنى عىل العدمشك يف االتيان بصالإذا  :503 م

 .(0)بعد الدخول يف الغري املرتتب الرشعيأو  خروج الوقت

                                                 

 أي مع إمكان إمتام الصالة باالتيان بام علم نقصه. (1)

 .يف الصالة عن الواجب عدد الركعات أي إن كان البناء عىل االكثر يؤدي اىل زيادة (4)

أي يف عمل رشعي مرتتب عىل االنتهاء من العمل االول كام لو دخل يف صالة العَّص مثال،  (0)

 وكان مورد الشك هو يف صالة الظهر.



 

 

 

نيس من صالة االحتياط ركنا ومل يتمكن من تداركه اعاد صالة إذا  :501 م

 .االحتياط

يف الركوع وجب بعد الدخول إال  نيس السجدة الواحدة ومل يذكرإذا  :504 م

، بعد الركوعإال  ومل يذكره ،نسيهإذا  وكذا يقيض التشهد ،قضاؤها بعد الصالة

نيس سجدة واحدة والتشهد من الركعة االخرية ومل إذا  فيام املذكوروجيرى احلكم 

ه بعد ذكرإذا  واما ،وسهواأبعد التسليم واالتيان بام ينايف الصالة عمدا إال  يذكر

ثم  ،يمان باملنايف فالالزم تدارك املنيس واالتيان بالتشهد والتسلالتسليم وقبل االتي

 غري وال يقيض ،االتيان بسجديت السهو للسالم الزائد عىل االحوط استحبابا

السجدة والتشهد من األجزاء وجيب يف القضاء ما جيب يف املقيض من جزء ورشط 

  .(1)كام جيب فيه نية البدلية

 ان يكون الشك بعد االتيان باملنايفإال  عىل العدم شك يف فعله بنىإذا  :500 م

 عمدا وسهوا واذا شك يف موجبه بنى عىل العدم.

وللشك بني االربع واخلمس كام  ،للكالم ساهيا (4)جيب سجود السهو :250 م

ولنسيان  ،وال جيب لغري تلكم حتى للسالم يف غري حمله ،ولنسيان التشهد ،تقدم

حوط وان كان اال ،واجللو  يف موضع القيام ،وللقيام يف موضع اجللو  ،دةالسج

 .استحبابا االتيان به يف هذه املوارد

                                                 

 لصالة.أي ينوي عند االتيان هبذا اجلزء أنه بدل اجلزء الذي فاته يف ا (1)

 .500سيأيت بيان كيفيته يف املسألة  (4)



 

 

  .(1)ةصكام ان االحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقي 

بني افراد املوجب من  (4)مع ختللهإال  تعدد موجبهبال يتعدد السجود  :950 م

 وغريه.غري فرق بني الكالم 

 سبابه وال تعيني السبب. أال جيب الرتتيب فيه برتتيب  :506 م

ن ع كذاو عىل االحوط استحبابا يؤخر السجود عن صالة االحتياط :505 م

وال بأ  بالفصل بينهام  ،واالحوط عدم تأخريه عن الصالة ،األجزاء املقضية

وجوبه بل ال  طومل يسق ،مل تبطل صالته فصله باملنايفأو  فاذا اخره عنها ،باملنايف

واذا نسيه فذكر وهو يف أثناء صالة اخرى اتم  ،تسقط فوريته ايضا عىل االحوط

 صالته واتى به بعدها. 

ب فيه وال جي ،سجود السهو سجدتان متواليتان وجتب فيه نية القربة :500 م

 ،(0)ر املساجدووضع سائ ،ويعترب فيه وضع اجلبهة عىل ما يصح السجود عليه ،تكبري

ط وجوبا ان يكون واجدا جلميع ما يعترب يف سجود الصالة من الطهارة واالحو

 .الذكر يف كل واحد منهام وجوبا وجوبواالحوط  ،واالستقبال والسرت وغري ذلك

بسم اهلل وباهلل السالم عليك اهيا النبي ورمحة اهلل )واالحوط يف صورته:  

 .(وبركاته

وجيب عىل  ،(2)بينه معهاو واالحوط لزوما اجلمع بني السالم بدون واو 

                                                 

ىل نقص يف اجزاء الصالة مما ال يؤثر عأو  أي أنه يستحب االتيان بسجديت السهو عند كل زيادة (1)

 صحتها حسبام مر من تفاصيل يف املسائل السابقة.

، واما ما نيفام يكرره يف نفس املورد مما يستوجب سجديت السهو فإنه ال يوجب تكرار السجدت (4)

 حيصل فيه فصل بني موجبه كأن يأيت بام يستوجبه يف الركعة االوىل ثم يف الثانية فيتكرر.

 قدمني.ال ان، اهبامان، الركبتاالكف هي بقية املساجد التي يتحقق هبا السجود عىل االرض (0)

 . وبركاتهرمحة اهللالسالم عليك اهيا النبي وو بسم اهلل وباهللبأن يقول مع الكيفية املذكورة:  (2)



 

 

 

 عليهواالحوط لزوما فيه التشهد بعد رفع الرأ  من السجدة الثانية ثم التسليم 

 . (1)اختيار التشهد املتعارف

بنى عىل االقل  (4)شك يف موجبه مل يلتفت واذا شك يف عدد املوجبإذا  :550 م

وبعد السالم  - وجبواذا اعتقد تقق امل ،واذا شك يف اتيانه بعد العلم بوجوبه اتى به

واذا شك  ،به ىتأشك يف املوجب وبعد ذلك علم به إذا  مل يلتفت كام انه - شك فيه

دخل يف التشهد واذا شك إال إذا  ،سجدتني بنى عىل االقلأو  يف انه سجد سجدة

بعد رفع الرأ  يف تقق الذكر مىض واذا علم بعدمه اعاد السجدة واذا زاد سجدة مل 

 ال ضعيف. عىل إشك (0)تقدح

زم شك يف جزء منها يف املحل لإذا  تشرتك النافلة مع الفريضة يف انه :553 م

إذا  م تداركهلز نيس جزءً إذا  االتيان به واذا شك بعد جتاوز املحل ال يعتني به ويف انه

 .ذكره قبل الدخول يف ركن بعده

 واالكثر لوتفرتق عن الفريضة بان الشك يف ركعاهتا جيوز فيه البناء عىل االق 

كان إذا  - وانه ال قضاء للجزء املنيس فيها ،وانه ال سجود للسهو فيها ، - كام تقدم -

ومن هنا جيب تدارك اجلزء  ،(2)وان زيادة الركن سهوا غري قادحة - يقيض يف الفريضة

 ذكره بعد الدخول يف ركن ايضا.إذا  املنيس

 

 

                                                 

 .503كام مر بيانه يف املسألة  (1)

 أي عدد ما يوجب سجديت السهو. (4)

 أي مل تؤثر يف صحة الصالة. (0)

 أي غري مؤثرة. (2)



 

 

 :وفيه فصول

باسقاط الركعتني االخريتني منها يف السفر  (1)تقَّص الصالة الرباعية :515 م 

  يرد بياهنا يف املسائل التالية. رشوطسبعة ب

أو  ،سخ امتدادية ذهاباا: قصد قطع املسافة وهي ثامنية فراألول الرشط :554م 

سواء اتصل ذهابه بايابه ام انفصل عنه  ،(4)إيابا واربعة،ملفقة من اربعة ذهاباأو  ،إيابا

 تصل هو رأ  االربعة ما مل الذييف املقصد أو  اكثر يف الطريقأو  بمبيت ليلة واحدة

 غريها من القواطع االتية. أو  منه االقامة القاطعة للسفر

الفرسخ ثالثة اميال وامليل اربعة آالف ذراع بذراع اليد وهو من املرفق  :550 م

 ىل طرف االصابع فتكون املسافة اربعا واربعني كيلو مرتا تقريبا. ا

شك يف  إذا نقصت املسافة عن ذلك ولو يسريا بقي عىل التامم وكذاإذا  :552 م

 . (0)ظن بذلكأو  بلوغها املقدار املذكور

بل  ،بخرب العدل الواحدو (2)تثبت املسافة بالعلم وبالبينة الرشعية :955 م

                                                 

 وهي الظهر والعَّص والعشاء. (1)

 إيابا: أي رجوعا. (4)

 فال بد من العلم بتحقق املسافة وال يعترب الظن هنا. (0)

 هي شهادة عدلني. البينة الرشعية: (2)



 

 

 

 (1)ساقطتااخلربان تأو  واذا تعارضت البينتان ،ثقة وان مل يكن عادالخبار مطلق الإب

 (0)واذا شك العامي ،(4)بل مطلقا ،لزم منه احلرجإذا  ووجب التامم وال جيب االختبار

و أ الرجوع اىل املجتهد والعمل عىل فتواهإما  وجب عليه - رشعا - يف مقدار املسافة

للواقع  امطابق وكان (2)واذا اقتَّص عىل احدمها ،االحتياط باجلمع بني القَّص والتامم

 جزاه. أ

اعتقد إذا  واما (9)اعتقد كون ما قصده مسافة فقَّص فظهر عدمه اعادإذا  :655 م

 تم ثم ظهر كونه مسافة اعاد يف الوقت دون خارجه. أعدم كونه مسافة ف

مسافة  هاعتقد العدم وظهر يف أثناء السري كونأو  شك يف كونه مسافةإذا  :555 م

 قَّص وان مل يكن الباقي مسافة. 

كان للبلد طريقان واالبعد منهام مسافة دون االقرب فان سلك إذا  :550 م

تم وال فرق يف ذلك بني ان يكون سفره من بلده اىل أاالبعد قَّص وان سلك االقرب 

 غريه. أو  من بلد آخر اىل بلدهأو  بلد آخر

ياب ثالثة مل يقَّص وكذا يف مجيع سخ واالاكان الذهاب مخسة فرإذا  :555 م

 كان الذهاب اربعة فام زاد واالياب كذلك. إال إذا  صور التلفيق

منتهى البيوت فيام ال سور من و ،من سور البلد (6)مبدأ حساب املسافة :1333 م

 له. 

                                                 

 أي إن أخربه شخص بتحقق املسافة وآخر بعدم تقق املسافة فال يؤخذ بالقولني. (1)

 سواء لزم احلرج من الفحص واالختبار ام مل يلزم فال جيب عليه ذلك. (4)

 الواجب يف تديد املسافة للقَّص. ، املقدارَ دُ املقلِّ  مل يعرف املكلُف إذا  أي (0)

 قَّصا ومل جيمع وتبني صحة عمله صح منه ذلك.أو  ماصىل متاإذا  أي (2)

 سواء كان وقت الصالة ال يزال قائام ام انتهى الوقت فيعيدها قضاء. (9)

 من آخر البيوت جلهة السفر.أو  بدء قيا  املسافة للسفر تبدأ من سور البلد أن أي (6)



 

 

ال يعترب توايل السري عىل النحو املتعارف بل يكفي قصد السفر يف  :1331 م

  .ما مل خيرج عن قصد السفر عرفا - ولو يف أيام كثرية - املسافة املذكورة

جيب القَّص يف املسافة املستديرة ويكون الذهاب فيها اىل منتصف  :1334 م

ان له ك وأما إن ،بعدهأو  الدائرة واالياب منه اىل البلد ان مل يكن له مقصد قبل ذلك

 بلده كان االياب اىلأو  سخاربعة فرأقل من أاىل البلد أو  ،كانت املسافة اليهو مقصد

 . (1)اجلمع بني القَّص واالمتام وجوباكذلك فاالحوط 

اذا قصد ف كي يقَّص، البد من تقق القصد اىل املسافة يف أول السري :1330 م

جتدد قصده اىل ما دوهنا ايضا وهكذا وجب التامم  مقصده ما دون املسافة وبعد بلوغ

 .وان قطع مسافات

 ،ماىل البلد وكانت املسافة ثامنية قَّص واال بقي عىل التام رشع يف االيابإذا  نعم 

حصل هلم يف األثناء إال إذا  ونحوهم يتمون (2)االبقأو  (0)الغريمأو  (4)فطالب الضالة

 ملفقة من اربعة ذهابا ومن اربعة ايابا. أو  سخ امتداديةاقصد ثامنية فر

ان تيّسوا سافر  - سخ ينتظر رفقةاخرج اىل ما دون اربعة فرإذا  :1332 م

مر آخر غري معلوم احلصول أكان سفره مرشوطا بإذا  وكذا ،تمأ -معهم واال رجع 

 قَّص. األمر  بحصول ذلكأو  كان مطمئنا بتيّس الرفقةإذا  نعم

ريه فاذا كان تابعا لغ ،ال يعترب يف قصد السفر ان يكون مستقال :1339 م

كان قاصدا تبعا لقصد إذا  واخلادم واالسري وجب التقصري ،والعبد ،كالزوجة

تركه أو  ،االستخبار من املتبوعوجوبًا  واذا شك يف قصد املتبوع فاالحوط ،املتبوع

                                                 

 بالعكس.أو  فيصيل يف هذه احلالة قَّصا ويصيل ثانية متاما (1)

 من يفتش عن شء مفقود. (4)

 حق له.أو  يلحق شخصا يطلبه بامل (0)

 .، ومثله اخلادم اهلاربالعبد اهلارب من سيده (2)



 

 

 

ولكن ال جيب عليه االخبار واذا علم يف األثناء قصد  ،واجلمع بني القَّص والتامم

 املتبوع فان كان الباقي مسافة ولو ملفقة قَّص واال بقي عىل التامم. 

أو  - قبل بلوغ املسافة - ان التابع عازما عىل مفارقة املتبوعكإذا  :1336 م

 كان عازما عىل املفارقة عىل تقدير حصول امرإذا  مرتددا يف ذلك بقي عىل التامم وكذا

رشطه مثل أو  للسفر (1)سواء أكان له دخل يف ارتفاع املقتيض - حمتمل احلصول

ذا قصد فا - املقتيض له ورشطهالعتق ام كان مانعا عن السفر مع تقق أو  الطالق

املسافة واحتمل احتامال عقالئيا حدوث مانع عن سفره اتم صالته وان انكشف بعد 

 ذلك عدم املانع. 

 قطار القي يفإذا  الظاهر وجوب القَّص يف السفر غري االختياري كام :1335 م

 سفينة بقصد ايصاله اىل هناية مسافة وهو يعلم ببلوغه املسافة.أو 

صد اىل ق - قبل بلوغ االربعة - استمرار القصد فاذا عدل ،الثاين:1330م  

إذا  قَّصا هاعادة ما صال استحبابا واالحوط ،تردد يف ذلك وجب التاممأو  الرجوع

، وال جتب االعادة وال واالمساك يف بقية النهار ،كان العدول قبل خروج الوقت

 .وان كان قد افطر قبل ذلك القضاء وال االمساك،

وكان عازما عىل العود قبل اقامة  األربعة،الرتدد بعد بلوغ أو  ذا كان العدولوا 

 العرشة بقي عىل القَّص واستمر عىل االفطار. 

يكفي يف استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وان عدل عن  :5133 م

ان ما كإذا  قصد السفر اىل مكان ويف األثناء عدل اىل غريهإذا  كام (4)الشخص اخلاص

ر األم كان من أولإذا  وكذا ،مع ما بقي اليه مسافة فانه يقَّص عىل االصح مىض

بلغ كان السفر اىل كل منهام يإذا  قاصدا السفر اىل احد البلدين من دون تعيني احدمها

                                                 

 أي السبب والدافع للسفر. (1)

  قصده من مكان اىل آخر.غريَّ  هأي لو استمر عىل قصد السفر ولكن (4)



 

 

 املسافة. 

تردد يف األثناء ثم عاد اىل اجلزم فان كان ما بقي مسافة ولو ملفقة إذا  :1313 م

كان ما قطعه من الطريق قبل الرتدد بضميمة ما إذا  ذلكوك ،ورشع يف السري قَّص

اربعة  كان تردده بعد بلوغإذا  واال اتم صالته نعم ،يقطعه بعد العود اىل اجلزم مسافة

 سخ وكان عازما عىل الرجوع قبل العرشة قَّص. افر

: ان ال يكون ناويا يف أول السفر اقامة عرشة أيام قبل بلوغ الثالث :1311م 

ور كان ناويا املرإذا  وكذا ،تم من أول السفرأواال  ،يكون مرتددا يف ذلكأو  ،املسافة

فاذا كان قاصدا السفر املستمر لكن احتمل  ،مرتددا يف ذلكأو  مقرهأو  بوطنه

املرور أو  عروض ما يوجب تبدل قصده عىل نحو يلزمه ان ينوي االقامة عرشة

 . وان مل يعرض ما احتمل عروضه ،تم صالتهأبالوطن 

ن أكا : ان يكون السفر مباحا فاذا كان حراما مل يقَّص سواءً الرابع :1314م 

ة ام ام للّسق ،كالسفر لقتل النفس املحرتمة ،ام لغايته (1)باق العبدإحراما لنفسه ك

كانت الغاية من السفر ترك إذا  وال يلحق به ما ،ونحو ذلك ،للزنا ام العانة الظامل

افر مع مطالبة الدائن وامكان االداء يف احلرض دون كان مديونا وسإذا  واجب كام

 وكذلك ،السفر فانه جيب فيه القَّص ان كان السفر بقصد التوصل اىل ترك الواجب

اخلمر  ورشب ،يبةترك الواجب أثناءه كالغ  أو  كان السفر مما يتفق وقوع احلرامإذا 

ية للسفر ترك الواجب غاأو  وترك الصالة ونحو ذلك من دون ان يكون احلرام

 وجب فيه القَّص. 

مشى يف ارض أو  كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبةإذا  :1310 م

  .التامم فيجب عليهمغصوبة 

ه فاذا كان ابتداء سفر ،اباحة السفر رشط يف االبتداء واالستدامة :1312 م

                                                 

 هرب العبد من سيده بدون وجه حق. (1)



 

 

 

ب تم حينئذ واما ما صاله قَّصا سابقا فال جتأ - ويف األثناء قصد املعصية - مباحا

االعادة يف الوقت وخارجه  استحبابا واال فاالحوط ،كان قد قطع مسافةإذا  اعادته

بضميمة ما مىض بعد طرح ما ختلل يف أو  واذا رجع اىل قصد الطاعة فان كان ما بقي

 قَّص.  -ولو ملفقة  - البني من املصاحب للمعصية مسافة

 - افةن كان الباقي مسكان ابتداء سفره معصية فعدل اىل املباح فاإذا  :1319 م

 . م  تأقَّص واال  - ولو ملفقة من اربعة ذهابا واربعة ايابا

 من سفره الراجع من سفر املعصية مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءَ  :1316 م

  بني القَّص والتامم.اجلمع بل االحوط عرفا فال يبعد وجوب التامم 

انت كإال إذا  َّص صالتهسافر لغاية ملفقة من الطاعة واملعصية قإذا  :1315 م

وإذا كانت  م،فانه يت ةاىل املعصيإال  الطاعة ضعيفة جدا بحيث ال يستند السفر عرفا

اجلمع بني  باوجو لالستقالل يف تقق السفر فاالحوطاملعصية تابعة غري صاحلة 

  القَّص والتامم.

 ،هابهذتم الصالة يف أكام يستعمله ابناء الدنيا  هلواً  سافر للصيدإذا  :1310 م

 أماو ،كان الصيد لقوته وقوت عياله قَّصإذا  أما ،كان وحده مسافةإذا  يابهإوقَّص يف 

يف ذلك  وال فرق ،اجلمع بني القَّص والتامم وجوباللتجارة فاالحوط الصيد كان إذا 

 بني صيد الرب والبحر. 

بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة أو  كان مكرهاإذا  التابع للجائر :1315 م

 ،غريه يقَّص واال فان كان عىل وجه يعد من اتباعه واعوانه يف جوره يتمأو  عن نفسه

 واملتبوع يقَّص.  ،وان كان سفر اجلائر مباحا فالتابع يتم

 (1)ال مع كون الشبهة موضوعيةأو  شك يف كون السفر معصيةإذا  :4313 م

                                                 

 .100ملوضوعية يف هامش املسألة مر بيان معنى الشبهة ا (1)



 

 

ن هناك اصل كاأو  ،هي احلرمة (1)كانت احلالة السابقةإال إذا  فاالصل االباحة فيقَّص

 حيرز به احلرمة فال يقَّص.  (4)موضوعي

كان السفر يف االبتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل يف األثناء إذا  :1341 م

كان الباقي مسافة وقد إذا  وجب االفطار (0)اىل الطاعة فان كان العدول قبل الزوال

 ،افةهو مسوال يفطر بمجرد العدول من دون الرشوع يف قطع الباقي مما  ،رشع فيه

ولو  ،ثم يقضيه ،ان يتمه عليهوان كان العدول بعد الزوال وكان يف شهر رمضان ف

ن كان سفره طاعة يف االبتداء وعدل اىل املعصية يف األثناء وكان أباألمر  انعكس

 ،ثم يقضيه ان يصوم عليهالعدول بعد املسافة فان مل يأت باملفطر وكان قبل الزوال ف

 ثم يقضيه عىل االحوط ،ان يتم صومه وان كان بعد الزوالوان كان قبلها فعليه 

 نعم لو كان ذلك بعد فعل املفطر وجب عليه االمتام والقضاء.  وجوبا،

 (9)واملالح (2): ان ال يتخذ السفر عمال له كاملكارياخلامس :1344م 

يدور يف جتارته وغريهم ممن عمله السفر اىل  الذيوالتاجر  ،والراعي (6)والساعي

هم كحمل نفسوان استعملوه أل ،فام زاد فان هؤالء يتمون الصالة يف سفرهم ،سافةامل

                                                 

 أي قبل حالة الشك هذه. (1)

 ، وهي حرمة إحلاق الرضرعىل هذا السفر الرشعية املعتربة التي يمكن أن تنطبق قاعدةكال (4)

 .باملؤمنني مثال

 زوال الشمس يف منتصف النهار وهو أول وقت صالة الظهر. (0)

ا ، ولذا فإهنالنقل غريها من وسائلأو   الدوابعىل ستأجر لنقل املتاع ونحوهمن يُ  :املكاري (2)

 .تطلق يف زماننا عىل السائق أيضا

 .، وينطبق يف زماننا عىل قبطان اجلو وهو الطياراملالح: هو قبطان السفينة (9)

املوظف عىل مجع الصدقات، ويطلق عىل العامل أو  الساعي: يقصد به يف االصل ساعي الربيد (6)

ومن ذلك مثال موظفوا اجلباية موظفاً أو  ىل آخر سواء كان عمله حراً الذي ينتقل من مكان ا

 .املالية وغريهم



 

 

 

 .اهله من مكان اىل آخرأو  ،املكاري متاعه

ور يف يد الذييدور يف جتارته يتم الصالة كذلك العامل  الذيوكام ان التاجر 

 الذياء بن  وال (0)والكرود (4)لتعمري النواعري (1)يدور يف الرساتيق الذيعمله كالنجار 

يدور يف  الذييدور يف الرساتيق لتعمري اآلبار التى يستقى منها للزرع واحلداد 

يدور يف القرى لنقر  الذي (2)والنقار ،الرساتيق واملزارع لتعمري املاكينات واصالحها

من العامل الذين يدورون يف البالد والقرى والرساتيق لالشتغال  ،الرحى وامثاهلم

لكون مدة االقامة للعمل قليلة ومثلهم  ،الدوران يف حقهمواالعامل مع صدق 

فاهنم  ،جيلب اخلرض والفواكه واحلبوب ونحوها اىل البلد يواجلالب الذ ،احلطاب

 .يتمون الصالة

 كمن كانت اقامته يف ،من كان عمله يف مكان معني يسافر اليه يف اكثر أيامهو 

 ه السفريلحق بمن عملف مكان آخر سته يفادرأو  تدريسهأو  طبابتهأو  مكان وجتارته

 .اإلمتاموبالتايل فعليه  يدور يف عملهبمن أو 

 . (9)لسفركون عمله يف اأو  له، كون السفر بنفسه عمالهي العربة يف لزوم التامم  و

                                                 

 .املزرعة ،بيوت جمتمعةأو  املكان الذي فيه زرع وقرىأو  الناحية. : وهيالرستاق الرساتيق مجع (1)

 يديره احليوان.أو  مما كان يستعمل لسقي الزرع مما يعمل عىل املاء (4)

 بيع املاء الصغرية يف االرايض الزراعية.الكرود: هي ينا (0)

 النحات.أو  ار: أي احلفار،النقَّ  (2)

وهذا القسم الثالث صار ملحقا بالقسم االول والثاِن من ناحية احلكم بلزوم التامم اذ ان سامحة  (9)

ن من بعد ان كان يرى ا عام كان عليه سابقاالسيد حفظه املوىل قد تبدل رأيه حول هذه املسألة 

ام يه اجلديد هو ان احلكم واحد يف االقسأمله يف السفر كهؤالء عليه ان يقَّص، وبالتايل فإن رع

فر فحكم الس منهعمله  يستوجب الثالثة : من عمله السفر، ومن يدور يف عمله يف السفر، ومن

 .عليهم الصوم يف سفرهمو اجلميع االمتام يف الصالة



 

 

اختص عمله بالسفر اىل ما دون املسافة قَّص ان اتفق له السفر اىل إذا  :1340 م

 (1)فر اىل مسافة معينة كاملكاري من النجف اىل كربالءكان عمله السإذا  نعم ،املسافة

 اىل غريها فانه يتم حينئذ.  (4)فاتفق له كري دوابه

ال يعترب يف وجوب التامم تكرر السفر ثالث مرات بل يكفي كون  :1342 م

 السفر عمال له ولو يف املرة األوىل. 

سافر املكاري  إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كامإذا  :1349 م

ه فرتكها سفينتأو  انكّست سيارتهإذا  ومثله ما ،احلج وجب عليه القَّصأو  ةرللزيا

وكذا لو غصبت  ،فانه يقَّص يف سفر الرجوع ،عند من يصلحها ورجع اىل اهله

يف رجوعه  (0)مل يتهيأ له املكاراةإذا  نعم ،فرتكها ورجع اىل اهله ،مرضتأو  ،دوابه

يتم يف  فانه ،بسفينته خالية من دون مكاراةأو  بسيارتهأو  هله بدوابهأفرجع اىل 

 متعلق بعمله. أو  هو عمله الذيفالتامم خيتص بالسفر  ،رجوعه

نها فصل معني مأو  اختذ السفر عمال له يف شهور معينة من السنةإذا  :4613 م

جيلب اخلرض يف فصل أو  ،دوابه بني مكة وجدة يف شهور احلج (2)يكري الذيك

غريها من  يفأما  ،جرى عليه احلكم واتم الصالة يف سفره يف املدة املذكورة ،فالصي

 اتفق له السفر. إذا  الشهور فيقَّص يف سفره

الذين يسافرون اىل مكة يف أيام احلج يف كل سنة  (9)احلملدارية :4513 م

                                                 

 كيلو مرت. 03ي حوايل املسافة بني النجف االرشف وكربالء ه (1)

كربالء فإنه يقَّص، وكذا حكم من يعمل سائقا عىل خط  –أي يف سفره عىل غري خط النجف  (4)

 سفر حمدد بشكل دائم فاتفق له السفر اىل مكان آخر فإنه يقَّص يف سفره اجلديد.

 مل جيد ركابا ينقلهم بسيارته.أو  أي مل جيد زبائنا ينقل هلم متاعهم، (0)

 يف الصيف وهكذا.أو  سيارته يف موسم من مواسم الزيارة مثالأو  وابه،يؤجر د (2)

ف(.املعَ )مدير قوافل احلج والزيارة، وما يطلق عليه يف زماننا أو  دار: صاحبلَ مْ احلَ  (9)  رِّ



 

 

 

يتمون يف فحكم من عمله السفر  جيري عليهمويقيمون يف بالدهم بقية أيام السنة 

كان زمان سفرهم قليال كام هو إذا  نعم ال يبعد وجوب القَّص عليهم فيامهتم، صال

 الغالب يف من يسافر جوا يف عَّصنا احلارض. 

د ولة له مرة بعاالظاهر ان عملية السفر تتوقف عىل العزم عىل املز :1340 م

فسفر  ،اخرى عىل نحو ال تكون له فرتة غري معتادة ملن يتخذ ذلك السفر عمال له

وع رشائها والرجأو  غريها لبيع االجنا  التجاريةأو  النجف اىل بغداد (1)بعض كسبة

لشهر مرة كل ذلك يف اأو  اىل البلد ثم السفر ثانيا وربام يتفق ذلك هلم يف االسبوع مرة

ال يوجب كون السفر عمال هلم الن الفرتة املذكورة غري معتادة يف مثل السفر من 

 - اطوال وقَّص - وختتلف الفرتة ،اختذ عمال ومهنةإذا  ادبغدأو  النجف اىل كربالء

باختالف انحاء السفر من حيث قرب املقصد وبعده فان الفرتة املعتادة يف بعيد 

املقصد اطول منها يف قريبه فالذي يكري سيارته يف كل شهر مرة من النجف اىل 

ن مجعة مسان ربام يصدق ان عمله السفر والذي يكري سيارته يف كل ليلة اخر

النجف اىل كربالء ال يصدق ان عمله السفر فذلك االختالف ناشئ من اختالف 

 واملدار العزم عىل توايل السفر من دون فرتة معتد هبا وحيصل ذلك فيام ،انواع السفر

و أ حيرض يوما ويسافر يوماأو  كان عازما عىل السفر يف كل يوم والرجوع اىل اهلهإذا 

و أ حيرض ثالثة أيام ويسافر ثالثة أيام سفرا واحداأو  حيرض يومني ويسافر يومني

حيرض اربعة أيام ويسافر ثالثة واذا كان حيرض مخسة ويسافر يومني كاخلميس 

 واجلمعة فاالحوط له لزوما اجلمع بني القَّص والتامم. 

مل يتخذ السفر عمال وحرفة ولكن كان له غرض يف تكرار السفر إذا  :1345 م

أو  ة اماملزيارأو  لعالج مرضأو  ان يسافر كل يوم من البلد للتنزهمثل  - بال فرتة

                                                 

 كسبة: أي جتار. (1)



 

 

 نحو ذلك مما ال يكون فيه السفر عمال له وال مقدمة جيب فيه القَّص. 

يف بلده عرشة أيام وجب عليه القَّص يف السفرة  (1)اقام املكاريإذا  :0313 م

ا غري وام ،لده عرشةقام يف غري بأإذا  وكذا ،األوىل دون الثانية فضال عن الثالثة

  .ال يبعد اللحوق واالحوط اجلمعواملكاري ففي احلاقه باملكاري إشكال 

: ان ال يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب السادس:1301م  

ا ووالعجم الذين ال مسكن هلم معني من االرض بل يتبعون العشب واملاء اينام كان

سافر إذا  عمن ،وتكون بيوهتم بمنزلة الوطن ومعهم بيوهتم فان هؤالء يتمون صالهتم

و أ حيوانأو  لرشاء ما حيتاج من قوتأو  زيارةأو  ملقصد آخر كحج احدهم من بيته

ر سافإذا  أما موضع العشب واملاءأو  خرج الختيار املنزلإذا  وكذا ،نحو ذلك قَّص

 تم. أهلذه الغايات ومعه بيته 

طن كان له وإذا  وكذا ،وطنا منها يتممل يتخذ  الذيالسائح يف االرض  :0413 م

مل يكن بانيا عىل اختاذ الوطن واال وجب إذا  ومل يتخذ وطنا آخر (4)وخرج معرضا عنه

 عليه القَّص.

يتوارى فيه  الذيوهو املكان  ،(0): ان يصل اىل حد الرتخصالسابع:1300م  

ى خيف الذين املكاأو  ،وعالمة ذلك انه ال يرى اهل بلده ،املسافر عن اهل البيوت

أما  ،(2)ويكفي احدمها مع اجلهل بحصول االخر ،فيه صوت االذان بحيث ال يسمع

                                                 

 .1344السائق. وقد مر بيان املقصود من املكاري يف املسألة أو  (1)

 طنا معتربا له.أي ختىل عن كونه و (4)

الصالة  التقصري يف الرشعي الذي يرخص للمسافر حد ابتداء وانتهاء السفرحد الرتخص: هو  (0)

 .عندما يصل اليه الصوم واالفطار يف

ال يسمع صوت االذان، مع جهله ببقاء االخر أو  أن يعلم بتحقق احدمها فال يرى أهل بلده، (2)

 بقاء االخر فاالحوط اجلمع بني القَّص والتامم.فيقَّص، وإال مع العلم بفقدان احدمها و



 

 

 

 .مع العلم بعدم االخر فاالحوط اجلمع بني القَّص والتامم

وال  ،بقي فيه ثالثني يوما مرتددا بالوطن الذيويلحق حمل االقامة واملكان  

ول اىل حد ترب فيه الوصيقَّص فيهام املسافر صالته بمجرد رشوعه يف السفر ويع

لبلد اجلمع بني القَّص والتامم فيام بني ا استحبابا وان كان االحوط فيهام ،الرتخص

 وحد الرتخص. 

عىل املتعارف من حيث اذن السامع والصوت  (1)املدار يف السامع :2130 م

 املسموع وموانع السمع واخلارج عن املتعارف يرجع اليه وكذلك احلال يف الرؤية. 

كام ال جيوز التقصري فيام بني البلد اىل حد الرتخص يف ابتداء السفر  :1309 م

بلد جتاوز حد الرتخص اىل الإذا  كذلك ال جيوز التقصري عند الرجوع اىل البلد فانه

 وجب عليه التامم. 

شك يف الوصول اىل احلد بنى عىل عدمه فيبقى عىل التامم يف إذا  :1306 م

 ياب. الذهاب وعىل القَّص يف اال

رب كون كام انه يعت ،يعترب كون االذان يف آخر البلد يف ناحية املسافر :1305 م

 االذان عىل مرتفع معتاد يف اذان البلد غري خارج عن املتعارف يف العلو. 

اعتقد الوصول اىل احلد فصىل قَّصا ثم بان انه مل يصل بطلت إذا  :1300 م

 ،ه قَّصا فان مل يعد وجب عليه القضاءووجبت االعادة قبل الوصول اليه متاما وبعد

صىل متاما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت االعادة قبل إذا  وكذا يف العود

 الوصول اليه قَّصا وبعده متاما فان مل يعد وجب القضاء. 

                                                 

 يف سامع صوت املؤذن العادي، وليس بواسطة مكربات الصوت. (1)



 

 

 وهي امور:  (1)يف قواطع السفر :5130 م

يتخذه االنسان مقرا له عىل الدوام  الذيان : الوطن واملراد به املكاألولاألمر  

مل يعرض ما يقتيض اخلروج منه مل خيرج سواء أكان مسقط إذا  لو خيل ونفسه بحيث

رأسه ام استجده وال يعترب فيه ان يكون له فيه ملك وال ان يكون قد اقام فيه ستة 

 . (4)اشهر

ل مكانني ك ن يكون له منزالن يفأجيوز ان يكون لالنسان وطنان ب :1323 م

واحد منهام عىل الوصف املتقدم فيقيم يف كل سنة بعضا منها يف هذا وبعضها االخر 

 يف االخر وكذا جيوز ان يكون له اكثر من وطنني. 

الظاهر انه ال يكفي يف ترتيب احكام الوطن جمرد نية التوطن بل البد  :1321 م

 من االقامة بمقدار يصدق معها عرفا ان البلد وطنه. 

 كبتمل ما يسميه البعض وطنا رشعيا احكام الوطن عىل ال جتري :1324 م

يتم الصالة فيه ال يصح أن عن قصد ونية ف (0)فيه ستة اشهر االقامةو االنسان منزال

 كلام دخله. 

يكفي يف صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كام يف الزوجة والعبد  :1320 م

 واألوالد. 

 التوطن يف املكان بعد ما اختذه وطنا اصليا كان حدث له الرتدد يفإذا  :1322 م

 . فيبقى له حكم الوطن اىل أن يتحقق االعراضمستجدا أو 

                                                 

 أي فيام يقطع حكم السفر فينتفي حكم القَّص ويتعني التامم. (1)

 بل يكفي اعتباره مستوطنا فيه عرفا. (4)

 بل ال بد من االستيطان فيه عرفا. (0)



 

 

 

لو قصد ف ،الظاهر انه يشرتط يف صدق الوطن قصد التوطن فيه ابدا :1329 م

املهاجرين اىل النجف  (1)كام هو ديدن - االقامة يف مكان مدة طويلة وجعله مقرا له

ه من املعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع اىل اوطاهنم بعد غريأو  ،االرشف

 .مل يكن ذلك املكان وطنا له - قضاء وطرهم

 - ثالم - نعم هو بحكم الوطن يتم الصالة فيه فاذا رجع اليه من سفر الزيارة 

ه فر منكام انه يعترب يف جواز القَّص يف الس ،اتم وان مل يعزم عىل االقامة فيه عرشة أيام

اقل وجب  تلفيقية فلو كانتأو  سخ امتداديةااىل بلد آخر ان تكون املسافة ثامنية فر

 التامم وكام ينقطع السفر باملرور بالوطن ينقطع باملرور باملقر.

 تنبيه

 (4)كان االنسان وطنه النجف مثال وكان له حمل عمل يف الكوفةإذا  :6132 م

  حملهوهو يف - نه ال يصدق عليه عرفاخيرج اليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليال فا

يذهب  - مثال - انه مسافر فاذا خرج من النجف قاصدا حمل العمل وبعد الظهر -

اىل بغداد جيب عليه التامم يف ذلك املحل وبعد التعدي من حد الرتخص منه يقَّص 

تم وكذلك احلكم الهل أواذا رجع من بغداد اىل النجف ووصل اىل حمل عمله 

كان هلم حمل عمل يف بغداد وخرجوا منها اليه لعملهم ثم السفر اىل ذا إ الكاظمية

 مروا به. إذا  كربالء مثال فاهنم يتمون فيه الصالة ذهابا وايابا

ببقائه  العلمأو  : العزم عىل االقامة عرشة أيام متوالية يف مكان واحدالثايناألمر  

ىل املتوسطة داخلة بخالف األو والليايل ،وان مل يكن باختياره ،املدة املذكورة فيه

اليوم املنكّس من آخر فاذا نوى االقامة من زوال أول يوم  (0)ويكفي تلفيق ،واالخرية

                                                 

 ديدن: أي حال. (1)

 .، علام أن البناء صار متواصال بينهامكيلو مرت 49املسافة بني النجف والكوفة حوايل  (4)

 التلفيق: يعني اجلمع بني جزء اليوم االول وجزء اليوم األخري فيحسب اجلميع يوما واحدا. (0)



 

 

اليوم طلوع الشمس فاذا  أاىل زوال اليوم احلادي عرش وجب التامم والظاهر ان مبد

نوى االقامة من طلوع الشمس فيكفي يف وجوب التامم نيتها اىل غروب اليوم 

 . العارش

يشرتط وحدة حمل االقامة فاذا قصد االقامة عرشة أيام يف النجف  :1325 م

يشرتط قصد عدم اخلروج عن و ،مثال بقي عىل القَّص (1)االرشف ومسجد الكوفة

قصد اخلروج اىل ما يتعلق بالبلد من االمكنة مثل بساتينه إذا و ،(4)حد الرتخص

تي يتعارف وصول اهل البلد اليها ومزارعه ومقربته ومائه ونحو ذلك من االمكنة ال

 بعد تقق االقامة كذلكو من جهة كوهنم اهل ذلك البلد مل يقدح يف صدق االقامة،

  .ال يرض اخلروج اىل ما دون املسافة ولو كان زمان اخلروج طويال

نحو ذلك أو  (0)انقضاء احلاجةأو  قصد االقامة اىل ورود املسافرينإذا  :0132 م

فق حصوله بعد عرشة أيام واذا نوى االقامة اىل يوم اجلمعة وجب القَّص وان ات

 كل وكذا يف ،يف صدق االقامة ووجوب التامم ىوكان عرشة أيام كف - مثال - الثانية

مقام يكون فيه الزمان حمدودا بحد معلوم وان مل يعلم انه يبلغ عرشة أيام لرتدد زمان 

افر نوى املسإذا  خر كامل اجلهل باآلكان الرتدد الجإذا  واما ،النية بني سابق والحق

االقامة من اليوم الواحد والعرشين اىل آخر الشهر وتردد الشهر بني الناقص والتام 

 وجب فيه القَّص وان انكشف كامل الشهر بعد ذلك. 

جتوز االقامة يف الربية وحينئذ جيب ان ينوي عدم الوصول اىل ماال  :1325 م

  .البعيدةيعتاد الوصول اليه من االمكنة 

                                                 

 باعتبار الكوفة مدينة خارج مدينة النجف االرشف. (1)

 .1300مر بيان معنى حد الرتخص يف املسألة  (4)

 أي دون أن يعني وقتا حمددا. (0)



 

 

 

عدل املقيم عرشة أيام عن قصد االقامة فان كان قد صىل فريضة إذا  :1393 م

متاما بقي عىل االمتام اىل ان يسافر واال رجع اىل القَّص سواء مل يصل اصال ام صىل 

رشع يف الرباعية ومل يتمها ولو كان يف ركوع الثالثة وسواء أو  مثل الصبح واملغرب

 مل يفعل. أو  والصوم (1)لمسافر من النوافلفعل ما ال جيوز فعله لأ

غافال  (4)لرشف البقعةأو  صىل بعد نية االقامة فريضة متاما نسياناإذا  :1139 م

ضاها خارج فاتته الصالة بعد نية االقامة فقإذا  عن نيته كفى يف البقاء عىل التامم ولكن

  .تامماجلمع بني القَّص وال وجوبااالحوط فالوقت متاما ثم عدل عنها 

بل  (0)متت مدة االقامة مل حيتج يف البقاء عىل التامم اىل اقامة جديدةإذا  :4139 م

 يبقى عىل التامم اىل ان يسافر وان مل يصل يف مدة االقامة فريضة متاما. 

ال يشرتط يف تقق االقامة كونه مكلفا فلو نوى االقامة وهو غري بالغ  :1390 م

يل متاما ليه التامم يف بقية األيام وقبل البلوغ ايضا يصثم بلغ يف أثناء العرشة وجب ع

نواها حال االفاقة ثم جن يصيل أو  واذا نواها وهو جمنون وكان تقق القصد منه ممكنا

ا بقي كانت حائضا حال النية فاهنا تصيل مإذا  وكذا ،متاما بعد االفاقة يف بقية العرشة

ضا متام العرشة جيب عليها التامم ما مل كانت حائإذا  بعد الطهر من العرشة متاما بل

 تنشئ سفرا. 

 ،لكن تبني بطالن صالته رجع اىل القَّص (2)صىل متاما ثم عدلإذا  :2139 م

                                                 

 ةيال جيوز للمسافر أداء النوافل النهارية وهي نوافل الصبح والظهر والعَّص، وجيوز له الليل (1)

 .وهي نافلة املغرب والعشاء وصالة الليل

 كام يف املوارد التي جيوز فيها للمسافر الصالة بدون تقصري كاحلرمني ومقام احلسني (4)

. 

فاالقامة تتحقق من األيام العرشة األوىل وال حيتاج اىل ان تكون مدة اإلقامة الباقية مكونة من  (0)

 .عرشات كام قد يظن البعض

 عن نية االقامة عرشة أيام. (2)



 

 

واذا صىل الظهر قَّصا ثم نوى االقامة فصىل العَّص متاما ثم تبني له بطالن احدى 

يف  اممتالقَّص وال يجب اعادة الظهر متاما والعَّص قَّصا واجلمع بنيفالصالتني 

 .الصلوات االتية

أو  ثنتنياالأو  واذا صىل بنية التامم وبعد السالم شك يف انه سلم عىل االربع 

ا يكفي وكذ ،عدل عن االقامة بعد الصالةإذا  الثالث كفي يف البقاء عىل حكم التامم

عدل عن االقامة بعد السالم الواجب وقبل فعل إذا  يف البقاء عىل حكم التامم

عدل بعد ا إذ قبل االتيان بسجود السهو وال يرتك االحتياط فيامأو  هاملستحب من

 السالم وقبل قضاء السجدة املنسية. 

استقرت االقامة ولو بالصالة متاما فبدا للمقيم اخلروج اىل ما إذا  :9139 م

قي يف غريمها بأو  يف حمل االقامةأو  فان كان ناويا لالقامة يف املقصد (1)دون املسافة

لتامم حتى يسافر من حمل االقامة الثانية وان كان ناويا الرجوع اىل حمل االقامة عىل ا

والسفر منه قبل العرشة اتم يف الذهاب واملقصد واما يف االياب وحمل االقامة 

فاالحوط اجلمع بني القَّص والتامم فيهام وان كان االظهر جواز االقتصار عىل التامم 

كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه اىل ذا إ حتى يسافر من حمل االقامة نعم

 حمل اقامته من جهة وقوعه يف طريقه قَّص يف ايابه وحمل اقامته ايضا. 

دخل يف الصالة بنية القَّص فنوى االقامة يف األثناء اكملها متاما إذا  :1396 م

خول دواذا نوى االقامة فرشع يف الصالة بنية التامم فعدل يف األثناء فان كان قبل ال

 يف ركوع الثالثة امتها قَّصا وان كان بعده بطلت. 

عدل عن نية االقامة وشك يف ان عدوله كان بعد الصالة متاما إذا  :1395 م

 ليبقى عىل التامم ام ال بنى عىل عدمها فريجع اىل القَّص. 

عزم عىل االقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل ان يصيل إذا  :1390 م

                                                 

 أي اىل ما هو أقل من املسافة التي يتحقق هبا السفر وتوجب القَّص. (1)



 

 

 

 واما الصالة فيجب فيها القَّص كام سبق.  أاجزو صومهمتاما بقي عىل 

: ان يقيم يف مكان واحد ثالثني يوما من دون عزم عىل االقامة عرشة الثالث 

اقل ام بقي مرتددا فانه جيب عليه القَّص اىل هناية أو  أيام سواء عزم عىل اقامة تسعة

 الثالثني وبعدها جيب عليه التامم اىل ان يسافر سفرا جديدا. 

 يقَّص وان بلغت املدة ثالثني يوما.  (1)املرتدد يف االمكنة املتعددة :5913 م

خرج املقيم املرتدد اىل ما دون املسافة جرى عليه حكم املقيم إذا  :1363 م

 خرج اليه فيجري فيه ما ذكرناه فيه. إذا  عرشة أيام

اقام و تردد يف مكان تسعة وعرشين يوما ثم انتقل اىل مكان آخرإذا  :1361 م

تسعة وعرشين وهكذا بقي عىل القَّص يف اجلميع اىل ان ينوي االقامة  - مرتددا - فيه

 يبقى يف مكان واحد ثالثني يوما مرتددا. أو  يف مكان واحد عرشة أيام

 اليوم املنكّس من يوم آخر هنا كام تقدم يف االقامة.  (4)يكفي تلفيق :4136 م

 نقص عن الثالثني يوما.إذا  (0)اليلالشهر اهلال يكفي االكتفاء ب :0136 م

فال  (2)تريةالو وأماتسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين يف السفر  :2136 م

                                                 

فحكمه القَّص حتى لو كان جمموع أيام الرتدد  عدة أمكنةأي ليس تردده يف مكان واحد بل يف  (1)

 .أكثر من ثالثني يوما إذ يشرتط لكي يتم حال الرتدد ان يكون بقاؤه ثالثني يوما يف مكان واحد

 .1326مر بيان معنى التلفيق يف هامش املسألة  (4)

، والشهر حركة القمر يقصد به االشهر القمرية التي يتم تديد بدايتها وهنايتها استنادا اىل (0)

يوما وأول شهور السنة القمرية هو حمرم وآخرها  03يوما و 45القمري يرتاوح عدد أيامه بني 

 شهر ذي احلجة.

 عدانبعد العشاء من جلو  وت الركعتان اللتان تؤديانيقصد بالوترية هنا نافلة العشاء وهي  (2)

 بواحدة.



 

 

وجيب القَّص يف الفرائض الرباعية باالقتصار عىل األوليني منها فيام عدا  تسقط،

 .1365سألة بياهنا يف امل االماكن االربعة كام سيأيت

وان  ،القضاءأو  واذا صالها متاما فان كان عاملا باحلكم بطلت ووجبت االعادة 

ب مل جت - ن مل يعلم وجوب القَّص عىل املسافرأب - كان جاهال باحلكم من اصله

 .االعادة فضال عن القضاء

صل احلكم وجاهال ببعض اخلصوصيات املوجبة للقَّص مثل أوان كان عاملا ب 

إذا  يف البلد ومثل ان العايص يف سفره يقَّص أيام ية السفر باقامة عرشةانقطاع عمل

 كان جاهال باملوضوع بان ال يعلم ان ما قصده مسافةأو  ،رجع اىل الطاعة ونحو ذلك

ن ناسيا القضاء، واما لو كاأو  االعادة فيجب عليه ،فأتم فتبني له انه مسافة - مثال -

عد تم فان تذكر يف الوقت اعاد وان تذكر بأقَّص فناسيا ان حكم املسافر الأو  للسفر

 القضاء عليه. فال جيب خروج الوقت 

ح مع ويص ،الصوم كالصالة فيام ذكر فيبطل يف السفر مع العلم :1369 م

 صل احلكم ام كان باخلصوصيات ام كان باملوضوع. أاجلهل سواء أكان جلهل ب

يف املقيم ال إ مجيع املوارد قَّص من وظيفته التامم بطلت صالته يفإذا  :1366 م

 . فصالته صحيحةن حكمه التامم أقَّص جهال بإذا  عرشة أيام

دخل الوقت وهو حارض ومتكن من الصالة متاما ومل يصل ثم إذا  :1365 م

 واذا دخل عليه الوقت ،والوقت باق صىل قَّصا ،سافر حتى جتاوز حد الرتخص

امته حمل اقأو  وصل اىل وطنهوهو مسافر ومتكن من الصالة قَّصا ومل يصل حتى 

 فاملدار عىل زمان االداء ال زمان حدوث الوجوب.  ،صىل متاما

ا فاتته يف واذ ،فاتته الصالة يف احلرض قىض متاما ولو يف السفرإذا  :1360 م

 واذا كان يف أول الوقت حارضا ويف آخره مسافرا ،السفر قىض قَّصا ولو يف احلرض

 خر الوقت فيقيض يف األولآاء حال الفوات وهو قيل راعى يف القض ،بالعكسأو 



 

 

 

  .ان االحتياط باجلمع اليرتكإال  وهو وان مل يكن بعيدا ،قَّصا ويف العكس متاما

يتخري املسافر بني القَّص والتامم يف االماكن االربعة الرشيفة وهي  :5613 م

 احلسني اإلمام وحرم (0)الكوفة ومسجد (4)| ومسجد النبي (1)املسجد احلرام

×(2). 

 ،متام بلديت مكة واملدينة باملسجدين ويلحق ،حوطأوالقَّص  ،فضلأوالتامم 

ويف تديد احلرم الرشيف إشكال والظاهر جواز االمتام يف  ،دون الكوفة وكربالء

 . (5)والصحن (6)املقدسة دون الرواق (9)متام الروضة

وسطحها  هارضأال فرق يف ثبوت التخيري يف االماكن املذكورة بني  :1353 م

                                                 

 حيث الكعبة املرشفة يف مكة املكرمة. (1)

 يف املدينة املنورة. (4)

 بالقرب من النجف االرشف، وهو أقدم مسجد يف العامل. (0)

 يف كربالء املقدسة. (2)

وما يطلق عليه تسمية احلائر  وما يتصل به من مساحة قريبة الطاهر الروضة: هي الرضيح (9)

قبور  لاحلسيني، وهي املسافة املساوية تقريبا للباب الداخيل املذهب من جهة القبلة ويشم

الشهداء وما يساوهيا من اجلهات األربع، وتسمية احلائر فيها إشارة اىل ما أقدم عليه املتوكل 

العبايس عندما أمر بجر املاء ليغطي القرب الرشيف بعد أن منع النا  من زيارته فتوقف املاء قبل 

 .الرضيح املقد  فقيل حار املاء، ولذا سمي باحلائر احلسيني

، وهي مساحة البناء التي تزيد عن الروضة وحدودها ما قبل البناء املحيط بالروضةالرواق: هو  (6)

الباب الذهبي من جهة القبلة والباب الذي تدخل منه لناحية الشهداء من اجلهة الشاملية والباب 

الذهبي الذي يتم الدخول منه من جهة الرأ  الرشيف وما يساوهيا، وهذه ال يشملها حكم 

 .جواز التامم

، والتي كانت بدون سقف وقد تم تسقيفها يف الصحن: هو الساحة اخلارجية داخل سور املقام (5)

 .السنوات األخرية حيث تقام فيها صالة اجلامعة حاليا 



 

 

 يف مسجد الكوفة.  (1)واملواضع املنخفضة فيها كبيت الطشت

 يال يلحق الصوم بالصالة يف التخيري املذكور فال جيوز للمسافر الذ :1351 م

 حكمه القَّص الصوم يف االماكن االربعة. 

فاذا رشع يف الصالة بنية القَّص جيوز له  (4)التخيري املذكور استمراري :4135 م

 األثناء اىل االمتام وبالعكس.  العدول يف

 ال جيري التخيري املذكور يف سائر املساجد واملشاهد الرشيفة.  :1350 م

يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صالة مقصورة ثالثني مرة:  :1352 م

 . (اهلل واهلل اكربإال  سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله)

 .(0)رى يف القضاءداء وال جيخيتص التخيري املذكور باأل :9135 م

التي تؤدى يف أوقات حمددة، وهي  الصلوات املستحبة هناك بعض :1356 م

صالة العيدين، وتؤدى صبيحة عيد الفطر املبارك، وعيد االضحى، وصالة ليلة 

 ة، وتؤدى يف الليلة االوىل لدفن امليت، وصالة أول يوم من كل شهر، وصال(2)الدفن

                                                 

بيت الطشت هو مكان كالّسداب متصل بام يعرف بدكة القضاء، وهي املكان الذي كان جيلس  (1)

وقد حصلت يف ذلك املكان حادثة تعرف بحادثة للقضاء بني النا ،  فيه أمري املؤمنني 

، واملقصود يف املسألة أن مكان بيت 1414الطشت، ويأيت احلديث عنها يف هامش املسألة 

، هذا كان يف السنوات املاضية أما حديثا ومنذ الطشت هو منخفض عن ارض مسجد الكوفة

ك التفاوت يف سنوات قليلة فقد صارت أرض مسجد الكوفة بمستوى واحد ومل يعد ذا

 .االرتفاع موجودا

 أي أن التخيري مستمر يف كل االوقات فله أن خيتار ما يشاء. (4)

 أي أن ما يقضيه هناك ال يشمله حكم التخيري وكذا ما يفوته هناك فليس يف قضاءه ختيري. (0)

 وهي ما يعرب عنه بصالة اهلدية التي هيدى ثواهبا اىل امليت. (2)



 

 

 

 ، والصالة يف مسجد الكوفة لقضاء احلاجة.(1)الغفيلة

 ،(0)اجتامع الرشائط مع(4)واجبة يف زمان احلضور صالة العيدين :5135 م

، واالحوط يه إشكالفف (2)واما االتيان هبا مجاعة ،ومستحبة يف عَّص الغيبة فرادى

 غري ذلك ال تباعد اجلامعتني والوال يعترب فيها العدد و استحبابا االتيان هبا فرادى،

 من رشائط صالة اجلمعة.

نهام يف كل م أركعتان يقر :هيكيفية صالة عيدي الفطر واالضحى  :1350 م 

 (الغاشية)ويف الثانية  (والشمس)األوىل  الركعة يف أفضل ان يقرواأل ،احلمد وسورة

ات ثم يكرب يف األوىل مخس تكبري (سوالشم)ويف الثانية  (االعىل)يف األوىل أو 

 .ويقنت عقيب كل تكبرية

الثانية يكرب بعد القراءة اربعا ويقنت بعد كل واحدة يف التكبريات  الركعة ويف 

والقنوتات وجيزي يف القنوت ما جيزي يف قنوت سائر الصلوات واالفضل ان يدعو 

 اللَُّهمَّ َأْنَت أَ  فيقول يف كل واحد منها: (9)باملأثور
 
َياء  َأْهُل اجْلُود  وَ  اْلَعَظَمة  وَ  ْهُل اْلك رْب 

مْحَة  وَ  َأْهُل اْلَعْفو  وَ  اجْلرََبُوت  وَ  ي وَ  َأْهُل التَّْقَوىوَ  الرَّ َرة  َأْسَأُلَك ب َحقِّ َهَذا اْليَْوم  الَّذ  املَْْغف 

                                                 

 ركعتان بعد صالة املغرب. صالة الغفيلة: هي (1)

 أي يف زمان حضور االمام املعصوم، وال جتب يف عَّص الغيبة. (4)

 .إذا اقامها االمام املعصوم أي (0)

 امعة،بصورة اجلصالة العيد فرادى وليس مجاعة حتى ولو تم أداؤها ب يؤتى أن من األفضل أي (2)

، ويتعني عىل مجيع املصلني قراءة الدعاءأو  من القراءة شيئاً  يف هذه احلالة فال يتحمل االمام

 .السور وترديد الدعاء

 وهو املذكور. املأثور هو الدعاء الوارد نصه عن املعصومني  (9)



 

 

يداً  نَي ع  دٍ وَ  َجَعْلتَُه ل ْلُمْسل م  َُحمَّ
يدًا َأْن ُتَص وَ  ُذْخراً | مل  دٍ َمز  َ َعىَل حُمَمَّ  حُمَمَّ وَ  يلِّ

 دٍ آل 

داً وَ   حُمَمَّ
َلن ي يف  ُكلِّ َخرْيٍ َأْدَخْلَت ف يه  دٍ وَ  َأْن ُتْدخ   وَ  آَل حُمَمَّ

ٍ
ْن ُكلِّ ُسوء َجن ي م  َأْن خُتْر 

داً  نُْه حُمَمَّ
ٍد َصَلَواُتَك َعَليْه  وَ  َأْخَرْجَت م  ْم اللَُّهمَّ إ ِنِّ َأْسأَ وَ  آَل حُمَمَّ ُلَك َخرْيَ َما َسَأَلَك َعَليْه 

ُونَ  احل  بَاُدَك الصَّ
ُونَ وَ  ب ه  ع  احل  بَاُدَك الصَّ

نُْه ع  َّا اْسَتَعاَذ م 
 .َأُعوُذ ب َك مم 

ويأيت االمام بخطبتني بعد الصالة يفصل بينهام بجلسة خفيفة وال جيب  

 اعة. احلضور عندمها وال االصغاء وجيوز تركهام يف زمان الغيبة وان كانت الصالة مج

  صليت مجاعة.إذا  ،ال يتحمل االمام يف هذه الصالة غري القراءة :1355 م

إشكال  (1)مل جتتمع رشائط وجوهبا ففي جريان احكام النافلة عليهاإذا  :3013 م

 واألوىل سجود السهو عند تقق موجبه.  ،والظاهر بطالهنا بالشك يف ركعاهتا

تى به وان كان بعد جتاوز املحل أ (4)لشك يف جزء منها وهو يف املحإذا  :1130 م

 مىض. 

 ن يقول املؤذن:أيستحب واالقامة،كام ذان االيف هذه الصالة  يصح :1304 م

 .  ، الصالة، الصالة الصالة

قضائها لو فاتت  ويستحب (0)وقتها من طلوع الشمس اىل الزوال :0130 م

لها واجلهر الغسل قبويستحب  الصالة، بعد فوات وقتإال  مل يثبت العيدإذا  سيام

 والسجود عىل ،ورفع اليدين حال التكبريات ،منفرداأو  ماما كانإفيها بالقراءة 

                                                 

كون بحيث ي أي أنه مع عدم وجوهبا كام يف زماننا ال جتري فيها احكام النافلة يف مورد الشك (1)

 .تبطل يف مورد الشك يف عدد الركعات املصيل خمريا يف اعتبار العدد األكثر أو األقل بل

 أي أنه مل يكن قد جتاوز ودخل يف جزء آخر غري املشكوك. (4)

 زوال الشمس عن وسط السامء باجتاه الغرب وهو أول وقت صالة الظهر. (0)



 

 

 

 ،يف مكة املعظمة فان االتيان هبا يف املسجد احلرام افضلإال  (1)صحار هباواإل ،االرض

وان خيرج اليها راجال حافيا البسا عاممة بيضاء مشمرا ثوبه اىل ساقه وان يأكل قبل 

 ه اىل الصالة يف الفطر وبعد عوده يف االضحى مما يضحي به ان كان.خروج

وهي ركعتان يقرأ يف األوىل  (4)صالة الوحشة هذه الصالة، وتسمى :2130 م 

د ويف الثانية بع (هم فيها خالدون)بعد احلمد آية الكريس واالحوط قراءهتا اىل: 

اللهم صل عىل حممد وآل حممد )م يقول: احلمد سورة القدر عرش مرات وبعد السال

 .ويسمي امليت (وابعث ثواهبا اىل قرب فالن

ويف رواية بعد احلمد يف األوىل التوحيد مرتني وبعد احلمد يف الثانية سورة 

 أوىل وافضل.  (0)التكاثر عرشا ثم الدعاء املذكور واجلمع بني الكيفيتني

ن كان األوىل ترك االستئجار ال بأ  باالستئجار هلذه الصالة وا :1309 م

 صىل. إال إذا  ودفع املال اىل املصيل عىل نحو ال يؤذن له بالتَّصف فيه

من  اتى بالقدر اقلأو  بعضهامأو  القدرأو  صىل ونيس آية الكريسإذا  :1306 م

                                                 

 أي اخلروج اىل الصحراء وأداؤها فيها. (1)

يضا صالة تسمى ألذا والصالة  ألن امليت يستشعر الوحشة يف ليلته األوىل، فتهدى اليه هذه (4)

 اهلدية.

 الثانيةلركعة ايف الركعة االوىل بعد احلمد آية الكريس ويف  يصليها مرتني فيقرأ يف املرة األوىل بأن (0)

يف ني،  والتوحيد مرتويف املرة الثانية يقرأ يف الركعة األوىل بعد احلمد  القدر عرش مرات يقرأ

كام وردت  ، كام يصح أن جيمع بني الكيفيتني فتصري كيفية ثالثةتالتكاثر عرش مراالركعة الثانية 

يف بعض النصوص بحيث يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاتة آية الكريس والتوحيد مرتني، ويف 

الثانية بعد الفاتة التكاثر عرش مرات، ويمكن أيضا عىل هذا األسا  ان يضيف يف الركعة 

 .الثانية سورة القدر عرش مرات



 

 

العدد املوظف فهي ال جتزي عن صالة ليلة الدفن وال حيل له املال املأذون له فيه 

 مل تكن الصالة تامة. إذا  ابرشط كونه مصلي

مدة  بعد مرورإال  وقتها الليلة األوىل من الدفن فاذا مل يدفن امليت :1305 م

خرت الصالة اىل الليلة األوىل من الدفن وجيوز االتيان هبا يف مجيع آنات الليل وان أ

 كان التعجيل أوىل. 

التَّصف  جيوز لهأخذ املال ليصيل فنيس الصالة يف ليلة الدفن ال إذا  :1300 م

فان مل يعرفه ومل يمكن تعرفه جرى عليه حكم جمهول  ،بمراجعة مالكهإال  يف املال

ذن املالك ألذن له يف التَّصف يف املال مل أواذا علم من القرائن انه لو است (1)املالك

داء أل وان جاز بمث ،يكف ذلك يف جواز التَّصف فيه بمثل البيع واهلبة ونحومها

 .(4)والرشب ونحومهاالدين واالكل 

ركعتان يقرأ يف األوىل بعد احلمد سورة التوحيد ثالثني مرة  وهي:1305 م 

ويف الثانية بعد احلمد سورة القدر ثالثني مرة ثم يتصدق بام تيّس يشرتي بذلك 

 ويستحب قراءة هذه االيات الكريمة بعدها وهي:  ،سالمة الشهر

يم  الرَّ  اهللب ْسم   ح  ْن َدابٍَّة يف  اأْلَْرض  وَ  مْحَن  الرَّ
ْزُقَها اهللَعىَل إال  َما م  َيْعَلُم وَ  ر 

َها  .ُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ يف  ك َتاٍب ُمب نيٍ وَ  ُمْستََقرَّ

يم  إ ْن َيْمَسْسَك  اهللب ْسم   ح  مْحَن  الرَّ َف َلهُ اهلل الرَّ رُضٍّ َفاَل َكاش 
ْدكَ إ نْ وَ  ُهوَ إال  ب    ُير 

بَاد ه   ْن ع  ْن َيَشاُء م  يُب ب ه  م  يمُ وَ  ب َخرْيٍ َفاَل َرادَّ ل َفْضل ه  ُيص  ح    .ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

يم  َسَيْجَعُل  اهللب ْسم   ح  مْحَن  الرَّ  اهللب  إال  ةَ اَل ُقوَّ اهلل َما َشاَء  ،َبْعَد ُعّْسٍ ُيّْساً اهلل الرَّ

                                                 

 حكم جمهول املالك أن يتصدق به عن روح مالكه بعد اليأ  من العثور عليه. (1)

 وريات.بالرض الشخيص للامل أي أن جواز التَّصف له يف هذه الصورة ينحَّص يف استعامله (4)



 

 

 

ي إ ىَل وَ  ن ْعَم اْلَوك يُل اهلل وَ َحْسُبنَا  ُض َأْمر  ري  ب اْلع بَاد  اهلل إ نَّ  اهللُأَفوِّ
 .َبص 

َن الظَّامل  نيَ إال  اَل إ َلهَ   ْن َخرْيٍ  ،َأْنَت ُسْبَحاَنَك إ ِنِّ ُكنُْت م  َا َأْنَزْلَت إ يَلَّ م 
َربِّ إ ِنِّ مل 

ري  
ث نَي.وَ  َربِّ اَل َتَذْرِن  َفْرداً  ،َفق   َأْنَت َخرْيُ اْلَوار 

 جيوز اتيان هذه الصالة يف متام النهار. :1353 م

َوَذا ﴿ :العشاء يقرأ يف األوىل بعد احلمدوهي ركعتان بني املغرب و :1351 م

َر َعَليْه  َفنَاَدى يف  الظُُّلاَمت  َأن الَّ إ َلَه إ الَّ َأنَت  بًا َفَظنَّ َأن لَّن نَّْقد 
النُّون  إ ذ ذََّهَب ُمَغاض 

َن الظَّامل  نيَ  ُسْبَحاَنَك  نَدُه ﴿ ويف الثانية بعد احلمد: [05]األنبياء :  ﴾إ ِنِّ ُكنُت م  َوع 

ن َوَرَقٍة إ الَّ   اْلرَبِّ َواْلَبْحر  َوَما َتْسُقُط م 
َمَفات ُح اْلَغْيب  الَ َيْعَلُمَها إ الَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يف 

ب نيٍ  َيْعَلُمَها َوالَ َحبٍَّة يف  ُظُلاَمت  األَْرض   تَاٍب مُّ
]األنعام  ﴾َوالَ َرْطٍب َوالَ َياب ٍس إ الَّ يف  ك 

ت ي اَل َيْعلَ  اْلَغيْب   اللَُّهمَّ إ ِنِّ َأْسَأُلَك ب َمَفات ح   :ُثمَّ َيْرَفُع َيَدْيه  َفيَُقوُل  [95:  َأْنَت إال  ُمَهاالَّ

دٍ  َ َعىَل حُمَمَّ دٍ وَ  َأْن ُتَصيلِّ  حُمَمَّ
 َكَذاوَ  يب  َكَذا َأْن َتْفَعَل وَ  آل 

ُّ ن ْعَمت ي ويذكر حاجته ثم يقول:ُ  اْلَقاد ُر َعىَل َطل َبت ي َتْعَلُم وَ  اللَُّهمَّ َأْنَت َويل 

دٍ  ي َفَأْسَأُلَك ب َحقِّ حُمَمَّ
اَلُم ملََّاوَ  آل ه  َعَليْه  وَ  َحاَجت  ُم السَّ َضيَْتَها قَ  (ويف نسخة إال) َعَلْيه 

 .يل  

امة وقد ورد اهنا تورث دار الكر ،ان شاء اهلل تعاىل ا تقىضثم يسأل حاجته فاهن 

 ودار السالم وهي اجلنة. 

جيوز االتيان بركعتني من نافلة املغرب بصورة صالة الغفيلة فيكون  :1354 م

 املستحبني. (1)ذلك من تداخل

                                                 

ه ئاتداخل املستحبني: يقصد به االتيان بعمل واحد وينطبق عليه عنوانان فينال املصيل بأد (1)

 ة الغفيلة وثواب ركعتي النافلة.الركعتني ثواب صال



 

 

عد احلمد سبع سور واألوىل يف كل واحدة منهام ب أوهي ركعتان يقر :1350 م

النَّص  ثم النا  ثم التوحيد ثم الكافرون ثم أوالً  االتيان هبا عىل هذا الرتتيب: الفلق

 ثم االعىل ثم القدر. 

ولنكتف هبذا املقدار من الصلوات املستحبة طلبا لالختصار واحلمد هلل ربنا 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل. 



 

 

 

 فصول :وفيه 

  045ص  - األول: يف النيةالفصل 

 004ص  - الفصل الثاِن: يف املفطرات 

 021ص  - الفصل الثالث: يف كفارة الصوم 

 026ص  - الفصل الرابع: يف رشائط صحة الصوم 

 093ص  - الفصل اخلامس: ترخيص االفطار 

 093ص  - الفصل الساد : ثبوت اهلالل 

 090ص  - الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان 

  



 



ال بمعنى وقوعه عن  (1)يشرتط يف صحة الصوم النية عىل وجه القربة :2135 م

لوجود و أ ،تابل يكفي وقوعه للعجز عن املفطر ،كغريه من العبادات الفعلية (4)النية

م فلو نوى الصوم ليال ث ،كان عازما عىل تركها لوال ذلكإذا  الصارف النفساِن عنها

لك يف ويكفي ذ ،نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومهأو  م قبل الفجرغلبه النو

 العبادية ايضا ويلحق بالنوم السكر واالغامء.  (0)سائر الرتوك

والقضاء وال غري ذلك أداء وال األ (2)ال جيب قصد الوجوب والندب :9135 م

كام تقدم يف  (9)مرهأبل يكفي القصد اىل املأمور به عن  ،واملأمور بهاألمر  من صفات

 . (6)كتاب الصالة

نيابة عن املتوجه اليه بالاألمر  يعترب يف القضاء عن غريه قصد امتثال :1356 م

األمر  ثالكام ان فعله عن نفسه يتوقف عىل امت ،الغري عىل ما تقدم يف النيابة يف الصالة

 . (5)املتوجه اليه بالصوم عن نفسه ويكفي يف املقامني القصد االمجايل

ت عىل التفصيل فاذا قصد الصوم عن اال جيب العلم باملفطر :1355 م

                                                 

 أي يكفي قصد القربة اىل اهلل تعاىل. (1)

 ال يشرتط ان تكون نية القربة يف الصوم بقصد أنه مرتتب عىل النية. (4)

 لنفا .اأو  الرتوك العبادية: كام حيصل عند املرأة عندما ترتك الصالة والصوم يف أيام العادة (0)

 الندب: أي االستحباب. (2)

 أي يكفي القصد اىل الصوم استجابة لالمر به يف الرشيعة. (9)

 .125املسألة  عنوان النية فيام ييل يف (6)

اء عن عن أحد إن كان يصوم قض بالنيابةأو  املوجه له مبارشةاألمر  أي يكفي الصوم بنية امتثال (5)

م قضاء عن وللصوم الذي يؤديه، وإن كان يص ، وال يشرتط أن يقصد الوصف التفصييلغريه

شخص فيكفي ان يقصد الصوم نيابة عمن كلف بالصيام عنه وال يشرتط ان يقصده باسمه 

 .التفصييل



 

 

 كفى.  - امجاال - تااملفطر

ان يكون إال  فان نوى غريه بطل ،(1)ال يقع يف شهر رمضان صوم غريه :0135 م

 ال عن ما نواه.  - حينئذ - ناسيا له فيجزي عن رمضانأو  جاهال به

م ولو امجاال فاذا نوى الصو يكفي يف صحة صوم رمضان القصد اليه :1355 م

قصد صوم غد دون توصيفه إذا  ماأ ،عنه أجزأاملرشوع يف غد وكان من رمضان 

أو  كفارةالأو  وكذا احلكم يف سائر انواع الصوم من النذر ،ز  بخصوص املرشوع مل جُي 

 ،عنه أجزأقصد ما يف ذمته وكان واحدا إذا  نعم ،القضاء فام مل يقصد املعني ال يصح

يكن  ملإذا  نية صوم غد قربة اىل اهلل تعاىل (4)كفي يف صحة الصوم املندوب املطلقوال ي

ولو كان غد من أيام البيض مثال فان قصد  ،عليه صوم واجب بل البد من التعيني

 الطبيعة اخلاصة صح املندوب اخلاص. 

عند طلوع الفجر  - (2)ولو بالعارض - (0)وقت النية يف الواجب املعني :3131 م

لصادق بحيث حيدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ويف الواجب غري املعني يمتد وقتها ا

صبح ناويا لالفطار وبدا له قبل الزوال ان يصوم أوان تضيق وقته فاذا  ،اىل الزوال

تها ويف املندوب يمتد وق ،وان كان ذلك بعد الزوال مل جيز ،جزاهأواجبا فنوى الصوم 

 . (9)كن فيه جتديد النيةاىل ان يبقى من النهار ما يم

اية والظاهر كف ،جيتزئ يف شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر :1131 م

                                                 

، سواء كان مقيام أو صوم مستحبأو  أي أن يصوم يف شهر رمضان صوما آخر كصوم النذر (1)

 .مسافرا ففي مجيع احلاالت ال يصح صوم غري رمضان حتى لو كان معذورا يف االفطار

 .وصف معنيأو  بزمن معني، الذي ال يرتبطستحب املصوم اللصوم املندوب املطلق: أي ا (4)

 صوم نذر يف أيام حمددة.أو  كصوم أيام شهر رمضان، (0)

أي ليس الواجب معينا يف أساسه ولكن طرأ عليه التعيني كام لو حلف بأن يصوم القضاء يف  (2)

 ملحدد باليمني.وقت حمدد، فيتعني عليه حينئذ الصوم يف الوقت ا

 .ذلك اليوم يقصد فيها صومكافية ألن قبل الغروب القليلة لحظات أن ال أي (9)



 

 

 

 ذلك يف غريه ايضا كصوم الكفارة ونحوها. 

 أو املوضوعأو  الصوم يف شهر رمضان لنسيان احلكم نو  مل يَ إذا  :1134 م

 ل الزوال. علم قبأو  تذكرإذا  بتجديد نيته فيجتزأللجهل هبام ومل يستعمل مفطرا 

ر عن شه أجزأنذرا أو  قضاءاأو  صام يوم الشك بنية شعبان ندباإذا  :1130 م

بعده جدد النية وان صامه أو  واذا تبني انه من رمضان قبل الزوال ،رمضان ان كان

أو  الوجويبإما  - الواقعي املتوجه اليهاألمر  واما ان صامه بنية ،بنية رمضان بطل

ان صامه عىل انه ان كان من شعبان كان ندبا وان ومه، وكذا يصح صح ص - (1)النديب

 كان من رمضان كان وجوبا.

ر فان كان قبل ول املفطاواذا اصبح فيه ناويا لالفطار فتبني انه من رمضان قبل تن

مسك أ الزوال كان بعدوأما إن  عليه، قضاءوصح صومه وال  النية جددالزوال 

 وجوبا وعليه قضاؤه. 

 (4)دتردأو  جتب استدامة النية اىل آخر النهار فاذا نوى القطع فعال :2113 م

 ،نوى املفطر مع العلم بمفطريتهأو  ،تردد فيهأو  (0)تىأنوى القطع فيام يإذا  وكذا ،بطل

أما  ،(2)هذا يف الواجب املعني ،واذا تردد للشك يف صحة صومه فالظاهر الصحة

 رجع اىل نيته قبل الزوال. إذا  يهالواجب غري املعني فال يقدح شئ من ذلك ف

 (9)فات وقت نية املعدول اليهإذا  ال يصح العدول من صوم اىل صوم :9113 م

                                                 

 النديب: أي املستحب، وهو الذي ينال ثوابا عىل فعله وال يعاقب عىل تركه. (1)

 أي تردد بني االستمرار بالصوم وبني قطعه. (4)

 كأن نوى بأنه سيفطر بعد ساعة مثال. (0)

 النذر املعني يف وقت حمدد وما شابه ذلك.أو  مان حمدد كشهر رمضاناملرتبط بز (2)

 فإذا جتاوز الزوال وهو أول وقت الظهر فال يصح العدول اىل قضاء شهر رمضان. (9)



 

 

 عىل إشكال. ال صحَّ إو

ذكر عدد من الفقهاء أمورا عدوها من املفطرات كالكذب عىل اهلل  :6113 م

بت بل ث، ولكن ملا مل تثبت مفطريتها (4)املاءرمس الرأ  يف أو  ،(1)تعاىل، وما يلحق به

 .يف املسائل التالية فإننا نكتفي ببيان ما نعتربه مفطراعدمها 

االكل والرشب مطلقا ولو كانا  :من املفطرات مها األول، والثاين :1135م 

 .(0)غري معتادينأو  قليلني

 حياً  ،ومفعوال بهأفاعال  ،ودبراً أ ،اجلامع قبال هو من املفطرات الثالث :1130م 

 (9)بلوغ مقدار احلشفةأو  ولو قصد اجلامع وشك يف الدخول ،(2)حتى البهيمة وميتاً أ

 مثال - (6)ذقصد التفخيإذا  ولكن مل جتب الكفارة عليه. وال يبطل الصوم ،بطل صومه

 فدخل يف احد الفرجني من غري قصد. -

 عىل ىل جوفه عمداإيصال الغبار الغليظ ا هو من املفطرات الرابع :1135م 

ق حلاإ وجوبا واالحوط .نعم ما يتعّس التحرز عنه فال بأ  به االحوط وجوبا،

 الدخان بالغبار.

                                                 

 .واالئمة املعصومني  |من الكذب عىل النبي (1)

ن املفطرات ت مكام لو كان يسبح يف هنر أو مسبح وغطس بكل جسمه تت املاء فهذه احلالة ليس (4)

 عند سامحة السيد لعدم ثبوت مفطريتها، وإن كان بعض الفقهاء يعتربها من املفطرات.

 .، كأكل احلرشات مثالأي مما ال يعتاد النا  عىل أكله (0)

 .حمرماً لوال الصوم أو يف نفسه  الصوم سواء ما كان منها جائزاً  تبطلهذه االفعال  (2)

 ن رأ  ذكر الرجل بعد اخلتان.فة: القسم املكشوف مَش احلَ  (9)

 بدال من فرجها. امرأتهالرجل ذكره بني فخذي  وضع أو،: جعل الفخذ عىل الفخذالتفخيذ (6)



 

 

 

تعمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر  ،من املفطرات اخلامس :1113م 

ال املندوب فأو  غريمها من الصوم الواجبأما  ،ذلك بشهر رمضان وقضائه وخيتص

  .(1)يقدح فيه ذلك

يف صوم رمضان  ،(4)باالصباح جنبا ال عن عمد ال يبطل الصوم :1111 م

قضاء رمضان فال يصح معه وان تضيق إال  ،(0)وغريه من الصوم الواجب املعني

 . (2)وقته

أثناء  باالحتالم يف - غريهأو  مندوبا معيناأو  واجبا - ال يبطل الصوم :1114 م

 حتى يطلع الفجر.  - عمدا - س امليتالبقاء عىل حدث مبالنهار كام ال يبطل 

يف وقت ال يسع الغسل وال التيمم ملتفتا  - عمدا ليال - اجنبإذا  :1110 م

يمم متكن من التيمم وجب عليه التإذا  نعم ،اىل ذلك فهو من تعمد البقاء عىل اجلنابة

وان ترك التيمم وجب عليه القضاء  ،واالحوط استحبابا قضاؤه ،والصوم

 . (9)والكفارة

أيام من شهر أو  حتى مىض يوم - ليال - نيس غسل اجلنابةإذا  :1112 م

                                                 

فلو أجنب ليال ومل يغتسل قبل الفجر وكان ناويا لصوم مستحب أو واجب يف غري رمضان  (1)

 وقضائه صح صومه كام لو كان لديه صوم نذر مثال.

 .وع الفجر أما تعمد البقاء عىل اجلنابة اىل طلوع الفجر فهو مبطل للصوميقصد باإلصباح طل (4)

 ما شابه ذلك.أو  يمنيأو  املعني وقته بنذر (0)

ومعنى ذلك أن قضاء صوم شهر رمضان يبطل فيام لو طلع الفجر عليه وهو جنب سواء كان  (2)

ه من ما فات كان يقيض متعمدا أو غري متعمد، وحتى لو كان وقت القضاء مضيقا عليه كام لو

 .التايل يف شهر شعبان قبيل شهر رمضان رمضان

 هذا يف صوم شهر رمضان وقضاءه اما يف غريمها فقد من ان ذلك ال يؤثر يف صحة صومه. (9)



 

 

وان كان  ،(1)دون غريه من الواجب املعني وغريه ،وعليه القضاء ،رمضان بطل صومه

  .االحوط استحبابا

 نسيته املرأة باجلنابة وان كان االحلاقإذا  غسل احليض والنفا وال يلحق 

 . (4)استحباباأحوط 

كان املجنب ال يتمكن من الغسل ملرض ونحوه وجب عليه ذا إ :1119 م

يقظا وان تيمم ال جيب عليه ان يبقى مست ،فان تركه بطل صومه ،التيمم قبل الفجر

  .اىل ان يطلع الفجر

جنب فبان اخلالف فال شئ عليه أظن سعة الوقت للغسل فإذا  :1116 م

  ويصح صومه مع التيمم.

مبطل  (0)اجلنابة يف ان تعمد البقاء عليهامحدث احليض والنفا  ك :5111 م

 واذا حصل النقاء يف وقت ال يسع الغسل وال التيمم ،للصوم يف رمضان دون غريه

 مل تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها. أو 

يشرتط يف صحة صومها الغسل لصالة الصبح  (2)املستحاضة الكثرية :0111 م

                                                 

 يام نتيجة نذر معني.أي وغريه من الواجب غري املعني كام لو كان عليه صوم واجب أل (1)

  حال النسيان، نعم يستحب هلا ان تقضيه.ومعنى ذلك ان صومها ال يبطل يف (4)

 بعد انتهاء فرتة النفا .أو  أي عدم االغتسال بعد النقاء، (0)

ا، يمكن أن يكون حيض غري وقت احليض والنفا ، وال ما تراه املرأة من الدم يف :االستحاضة (2)

اجلروح. وهو  أو القروح عن أقله، وليس هو من دماء الناقصأو  عن أكثر مدة احليض، كالزائد

ن زائدا ن كااوهذا الدم  بفتور عىل عكس صفات احليض. الغالب أصفر بارد رقيق خيرج يف

اضة أو استح)قليلة  سمي استحاضة كربى( وأن قلَّ  أو استحاضة)استحاضة كثرية  سمي

كون االستحاضة الكثرية ما يو استحاضة متوسطة. كان ال كثريا وال قليال سمي صغرى(، وإن

 ينفذ يف القطنة ويسيل منها. فيه الدم



 

 

 

يس فلل صومها واما الغسل لليلة املاضية اذا تركت احداها بطف وكذا للظهرين،

وال جيب تقديم غسل الصبح عىل الفجر بل هو مستحب، يف صحة صومها  رشطا

واذا اغتسلت لصالة الليل مل جتتزئ به  (1)مع وصلها بهإال  بل ال جيزي لصالة الصبح

 للصبح ولو مع عدم الفصل املعتد به عىل االحوط. 

ونام حتى اصبح فان نام ناويا  - ليال - اجنب يف شهر رمضانإذا  :1115 م

ا للغسل وان نام ناوي ،مرتددا فيه حلقه حكم تعمد البقاء عىل اجلنابةأو  لرتك الغسل

عد العلم ن نام بأب - فان كان يف النومة األوىل صح صومه وان كان يف النومة الثانية

ة، واذا كان لكفاروجب عليه القضاء دون ا - صبحأفاق ونام ثانيا حتى أباجلنابة ثم 

 أيضا.الكفارة وجوبًا  بعد النومة الثالثة فاالحوط

 .(4)مل يكن معتاد االنتباهإذا  وكذلك يف النومني األولني

ب ال جيو بعدهاجب القضاء يف النومة الثانية وما يواذا نام عن ذهول وغفلة ف 

 واالحوط لزوما الكفارة ايضا يف الثالث.  ،يف األوىل

 ،لنوم األول والثاِن مع احتامل االستيقاظ وكونه معتاد االنتباهجيوز ا :1143 م

 مل يكن معتاد االنتباه. إذا  وال جيوز

احتلم يف هنار شهر رمضان ال جتب املبادرة اىل الغسل منه وجيوز إذا  :1141 م

بل ولكن لو اغتسل ق ،من املني يف املجرى يئوان علم ببقاء ش (0)له االسترباء بالبول

 خريه اىل ما بعد املغرب.أحوط تاء بالبول فاألاالسترب

                                                 

 صار وقت صالة الصبح أثناء اغتساهلا.إذا  أي (1)

 أي إن مل يكن من عادته االستيقاظ بعد النوم فعليه الكفارة حتى يف النومة األوىل والثانية. (4)

 حيصل ذلك، واالنزال تحقيق الطهارة بعدل ياالسترباء من املن االسترباء بالبول: يقصد منه (0)

 .جمرى القضيبوجود بقايا املني يف  تبول للتأكد من عدمبال



 

 

 يعد النوم الذي احتلم فيه ليال من النوم األول.  :1144 م 

 الظاهر احلاق النوم الرابع واخلامس بالثالث.  :1140 م

 (1)احلائض والنفساء باجلنب فيصح الصوم مع عدم التواِن ال تلحق :2114 م

 الثالث. أو  النوم الثاِن يف الغسل وان كان البقاء عىل احلدث يف

مع  (4)انزال املني بفعل ما يؤدي اىل نزوله من املفطرات السادس :1149م 

و أ كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقاإذا  واما ،وعدم الوثوق بعدم نزوله ،احتامل ذلك

 ئ مل يبطل صومه.يسبقه املني بال فعل ش

وال بأ  باجلامد كام ال  (2)باملائع (0)االحتقان من املفطرات سابعال:1146م  

صب إذا  رشبا كامأو  بأ  بام يصل اىل اجلوف من غري طريق احللق مما ال يسمى اكال

طعن إذا  فوصل اىل جوفه وكذا ،عينهأو  (9)يف احليلهأو  ،ذنهأأو  ،دواءا يف جرحه

فرض احداث منفذ لوصول إذا  نعم ،سكني فوصل اىل جوفه وغري ذلكأو  برمح

فال يبعد  (6)وف من غري طريق احللق كام حيكى عن بعض اهل زمانناالغذاء اىل اجل

 كان بنحو االستنشاق منإذا  صدق االكل والرشب حينئذ فيفطر به كام هو كذلك

نحومها من االعضاء أو  الفخذأو  واما ادخال الدواء باالبرة يف اليد ،طريق االنف

يح نعم االحوط االجتناب عن تلق ،االذنأو  وكذا تقطري الدواء يف العني ،فال بأ  به

                                                 

 عدم التواِن: أي التأخري يف الغسل. (1)

 أي التسبيب بنزول املني مع وجود احتامل نزوله. (4)

، بواسطة وغريه التداوي بإدخال الدواء السائل يف اجلسم عن طريق اجللد، يف الدبر هي احلقنة: (0)

 رة، وتعرف باإلبرة واحلقنة.املحقنة، وهي آلة تشبه اإلب

 باملاء.أو  أي بدواء سائل، (2)

  .واملرأة( الرجل)خمرج البول من االنسان  ويطلق عىل اإلحليل: خمرج اللبن من الثدي، (9)

 غريه.أو  كام هي احلال يف االنابيب التي يتم وصلها يف العنق (6)



 

 

 

  .بتاثريها يف البدن اكثر من االكل والرشب بمرأالتي يكون ت (1)املواد الغذائية

 اءسو ينزل من الرأ  من اخللطأو  جيوز ابتالع ما خيرج من الصدر :1145 م

ولكن االحوط استحبابا عدم ابتالع ما يصل اىل  مل يصلأو  وصل اىل فضاء الفم

  فضاء الفم.

ابتالع البصاق املجتمع يف الفم ان كان كثريا وكان اجتامعه  يف :1140 م

 .إشكال باختياره كتذكر احلامض مثال

وان كان لرضورة من عالج  (4)ئيتعمد الق من املفطرات الثامن:1145م  

 مرض ونحوه وال بأ  بام كان بال اختيار. 

 يكن مبطال واذا شئ ثم نزل من غري اختيار مل (0)خرج بالتجشؤإذا  :0311 م

 . بطل صومه وعليه الكفارة عىل االحوط - اختيارا - وصل اىل فضاء الفم فابتلعه

القئ  أرادإذا  ابتلع يف الليل ما جيب قيؤه يف النهار بطل صومهإذا  :1101 م

 ،من غري فرق يف ذلك بني الواجب املعني وغري املعني (2)واال فال يبطل صومه ،هنارا

 انحَّص اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم االنحصار به. إذا  بني ماكام انه ال فرق 

 (9)ت مص اخلاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق املرقاليس من املفطر :0411 م

ما ما أ ،نسيانا للصومأو  ،تعدى من غري قصدأو  ،ونحوها مما ال يتعدى اىل احللق

 .فمبطل وان قل   - عمدا - يتعدى
                                                 

 االبر الغذائية التي تتوي أنواع الفيتامينات. (1)

 القيئ: هو االستفراغ. (4)

ْج( ) الفم هواء من املعدة بصوت عن طريق ( التجشؤ: إصدار اجلشاء، وهو اخراج0)  .الَتَبعُّ

 مل يرد القيئ هنارا.إذا  أي ال يبطل (2)

وليس بلع شء من الطعام  غري ذلك،أو  أي ذوق الطعام بطرف اللسان ملعرفة كونه ماحلا (9)

 نواع الطبخ. واملرق من أ ليدخل اىل اجلوف،



 

 

 - عىل ما قيل - (1)د املسمى عندهم بالنسوارومنه ما يستعمل يف بعض البال 

 (0)وان وجد له طعام يف ريقه ما مل يكن لتفتت اجزائه (4)وكذا ال بأ  بمضغ العلك

 . (2)مل تكن عليه رطوبة مل تستهلكإذا  وال بمص لسان الزوج والزوجة

ا من كان واثقإذا  يكره للصائم مالمسة النساء وتقبيلها ومالعبتها :1100 م

 .(9)وان قصد االنزال كان من قصد املفطر ،ه بعدم االنزالنفس

وكذا  ،رائحته اىل احللق كالصرب واملسكأو  ويكره له االكتحال بام يصل طعمه 

مع عدم العلم  (6)السعوطو واخراج الدم املضعف ،خيش الضعفإذا  دخول احلامم

لو  املرأة جوبل الثوب عىل اجلسد و ،بوصوله اىل احللق وشم كل نبت طيب الريح

بالعود  (5)والسواك ،دماء الفمإوقلع الرض  بل مطلق  ،يف املاء واحلقنة باجلامد

 ومدائحهم. ^يف مراثي االئمة إال  وإنشاد الشعر (0)الرطب واملضمضة عبثا

ب  ويف اخلرب:   نََتُكْم َعن  اْلَكذ  وا َأْبَصاَرُكمْ وَ  ،َفإ َذا ُصْمُتْم َفاْحَفُظوا َأْلس   اَل وَ  ،ُغضُّ

اَسُدواوَ  َتنَاَزُعوا ُبواوَ  (5)اَل مَتَاَرْواوَ  اَل َتْغتَاُبواوَ  اَل َتَ واوَ  اَل َتْكذ  ُ
 ،اَل خُتَال ُفواوَ  (13)اَل ُتَبارش 

                                                 

هبذا االسم ولعل املقصود منه النّسين وهي كلمة فارسية معربة تطلق عىل بعض  ليس معروفا (1)

  أنواع الرياحني كام ورد يف كتاب املحيط يف اللغة.

 كالعلك الشامي الذي ال حيتوي عىل مواد اضافية. (4)

 عادي فال جيوز.أي إن كان الطعم يف العلك نتيجة تفتت اجزاء منه كالعلك ال (0)

 كانت هناك رطوبة عىل اللسان وليست يف االسا  من الفم ومل تصبح كرطوبة الفم.إذا  أي (2)

 .1132مر حكم من قصد االفطار يف املسألة  (9)

واء الذي ُيَصب  يف األنف(6) ُعوط: اسم للد   .السَّ

 فرك األسنان باملسواك ونحوه. (5)

 أي هلوا ولعبا. (0)

 ي املجادلة.املامراة: ه (5)

 تطلق املبارشة عىل القتل، وعىل الفاحشة، وعىل التسبيب. (13)



 

 

 

بُواوَ  اد ُلواوَ  (1)اَل َتنَاَبُزواوَ  اَل َتَشامَتُواوَ  ،اَل َتَسابُّواوَ  اَل ُتَغاض  اَل وَ  (4)اَل ُتبَاُدواوَ  اَل جُتَ

اَلة  وَ  اهللاَل َتْغُفُلوا َعْن ذ ْكر  وَ  ،(0)اَل َتَضاَجُرواوَ  اَل ُتَساف ُهواوَ  َتْظل ُموا اْلَزُموا وَ  ،َعن  الصَّ

ْمَت  ُكوَت وَ  الصَّ ْلمَ وَ  ،السُّ رْبَ وَ  احْل  ْدَق وَ  الصَّ ِّ وَ  الصِّ َل اْجَتن بُوا َقوْ وَ  جُمَاَنَبَة َأْهل  الرشَّ

ور   َب وَ  (2)الزُّ  وَ  اخْلُُصوَمةَ  وَ (9)اْلَفْرَي وَ  اْلَكذ 
 
وء يبَةَ وَ  َظنَّ السُّ يَمةَ وَ  اْلغ   .(6)النَّم 

يَن مل َا َوَعَدُكْم  ُكْم ُمنَْتظ ر  ام  َيَّ
يَن أل  َرة  ُمنَْتظ ر  ف نَي َعىَل اآْلخ   اهللَو ُكوُنوا ُمرْش 

 
 
د يَن ل ل َقاء ك ينَةَ وَ  اهللُمتََزوِّ د  اخْلَائ ف  ُذلَّ اْلَعبْ وَ  ُضوعَ اخْلُ وَ  اخْلُُشوعَ وَ  اْلَوَقارَ وَ  َعَليُْكُم السَّ

ب نيَ  ب نَي َراه  نَي َراغ  نَي َخائ ف  ْن َمْواَلُه َراج  َن اْلُعُيوب   (5)م  ْرُتُم اْلُقُلوَب م  َسْت وَ  َقْد َطهَّ َتَقدَّ

بِّ 
َن اخْل  ائ ُرُكْم م  رَسَ

َن اْلَقاُذوَرات  وَ  (0) ْسَم م  ْأَت إ ىَل وَ  َنظَّْفَت اجْل  نْ  اهللَترَبَّ  َعَداهُ  م 

َك اهلل َواَلْيَت وَ  َّا َقْد هَنَاَك وَ  يف  َصْوم 
َهات  مم  ْن مَج يع  اجْل  ْمت  م  ِّ َعنُْه يف  الاهلل ب الصَّ  ّسِّ

يَت وَ  اْلَعاَلن يَة  وَ  ِّ اهلل َخش  يف  َأيَّام   هللَوَهبَْت َنْفَسَك وَ  اْلَعاَلن يَة  وَ  َحقَّ َخْشَيت ه  يف  الّسِّ

َك  غْ وَ  َصْوم  َك َدَعاَك إ َليْه  َفإ َذا َفَعْلَت َذل  وَ  َنَصْبَت َنْفَسَك َلُه ف ياَم َأَمَركَ وَ  َت َقْلَبَك َلهُ َفرَّ

م  
ع  مل َا َأَمَركَ هلل ُكلَُّه َفَأْنَت َصائ 

ه  َصان  يَقة  َصْوم  َّا بَ وَ  ب َحق 
نَْها َشْيئًا مم  اَم َنَقْصَت م  يَّنُْت ُكلَّ

ْن َصوْ  َن الطََّعام  َلَك َفَقْد َنَقَص م  ْوَم َليَْس م  َك إ ىَل َأْن َقاَل إ نَّ الصَّ
ْقَدار  َذل  َك ب م   م 

اب  إ نَّاَم َجَعَل وَ  َ ْعل  اهلل الرشَّ َن اْلف  ش  م  َن اْلَفَواح  َواَها م  َّا س 
َجاباً مم  ُر اْلَقْول  ُيَفطِّ وَ  َذل َك ح 

                                                 

 التنابز: هو التداعي بااللقاب، ويكثر فيام كان ذما. (1)

 التبدد هو التفرق ويقصد به هنا ال تفرقوا. (4)

 التضجر: يعني التربم واظهار االنزعاج. (0)

 .نه الكذب أيضا، ومقول الزور: هو القول الباطل، ومنه الغناء (2)

 الفري: هو العظيم من الكذب. (9)

 االفساد والفتنة. نقل الكالم بني النا  عىل وجهوهي النميمة: الوشاية  (6)

 راهبني: أي خائفني من اهلل تعاىل. (5)

 اخلب: يعني اخلداع واخلبث والغش. (0)



 

 

ائ مَ  امَ  ،الصَّ وَّ  .(1)احلديث طويلو ..اعَ َأْكَثَر اجْلُوَّ وَ  َما َأَقلَّ الصُّ

 تتميم

وقعت عىل وجه العمد وال إذا  تفسد الصومإنام  ت املذكورةااملفطر :1102 م

 (4)فرق بني العامل باحلكم واجلاهل به والظاهر عدم الفرق يف اجلاهل بني القارص

بل االحوط فساد الصوم بارتكاب املفطر حتى مع االعتقاد بانه حالل  (0)واملقَّص

 .وليس بمفطر

 وقعت عىل غري وجه العمد مل يبطل صومه. إذا  نعم 

يف  دخلأو  كان ناسيا للصوم فاستعمل املفطرإذا  وكذلك ال يبطل الصوم

 جوفه شئ قهرا بدون اختياره. 

كان لتقية سواء كانت التقية يف إذا  افطر مكرها بطل صومه وكذاإذا  :1109 م

ت يف اداء الصوم كاالفطار قبل افطر يف عيدهم تقية ام كانإذا  ترك الصوم كام

 ولكن جيب القضاء.  - حينئذ - فانه جيب االفطار (2)الغروب

ان كأو  غلب عىل الصائم العطش وخاف الرضر من الصرب عليهإذا  :1106 م

حرجا جاز ان يرشب بمقدار الرضورة ويفسد بذلك صومه وجيب عليه االمساك 

 الظهر واما يف غريه من الواجب املوسعكان يف شهر رمضان عىل اإذا  يف بقية النهار

                                                 

 .10104حديث  166ص 13وسائل الشيعة ج (1)

روف مل بسبب ظ تقليد.الأو  جتهادخلطأ يف االأو  مثال، لعذر كغفلةاجلاهل هو :اجلاهل القارص (4)

 نفسه جاهال.  ربام ال يتصورأو  يعرف احلكم، تدعه

 هفية لكنالتكليالرشعية  كان بوسعه التعرف عىل االحكام اجلاهل باحلكم الذي :اجلاهل املقَّص (0)

 .، ومل يتعلم ومل يسأل لكي يتعرفجهله تعمد البقاء عىل

رت االشارة اىل أن رأي سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل هو أن الغروب الرشعي يتحقق بسقوط م (2)

 .من فقهاء الشيعة قرص الشمس، وليس بغياب احلمرة املرشقية كام عليه املشهور



 

 

 

 املعني فال جيب.أو 

ه كان الصوم مما جتب فيإذا  تاجتب الكفارة بتعمد شئ من املفطر :1105 م

والظاهر  ،والصوم املنذور املعني ،(1)وقضائه بعد الزوال ،الكفارة كشهر رمضان

 ا.جاهال مقَّصأو  ا بكون ما يرتكبه مفطرااختصاص وجوب الكفارة بمن كان عامل

  .كان جاهال قارصا به فال جتب الكفارةإذا  واما 

كفارة افطار يوم من شهر رمضان خمرية بني عتق رقبة وصوم شهرين  :1100 م

متتابعني واطعام ستني مسكينا لكل مسكني مد وهو يساوي ثالثة ارباع الكيلو 

ل اطعام عرشة مساكني لك - بعد الزوال - ضانوكفارة افطار قضاء شهر رم ،تقريبا

ارة وكفارة افطار الصوم املنذور املعني كف ،فان مل يتمكن صام ثالثة أيام ،مسكني مد

كسوة عرشة مساكني أو  إطعام عرشة مساكني لكل واحد مدأو  يمني وهي عتق رقبة

 فان عجز صام ثالثة أيام. 

يف  أماو مني ال يف يوم واحد،تتكرر الكفارة بتكرر املوجب يف يو :1105 م

 . - عىل االحوط استحبابا - (4)اجلامع واالستمناء فاهنا تتكرر بتكررمها

فاالحوط ان يتصدق بام يطيق ويضم اليه  (0)ومن عجز عن اخلصال الثالث

 ويلزم التكفري عند التمكن عىل االحوط وجوبا.  ،االستغفار

ة اجلمع بني اخلصال الثالث كفار (2)جيب يف االفطار عىل احلرام :2311 م

                                                 

 أفطر يف قضاء شهر رمضان بعد وقت الظهر وجبت عليه الكفارة.إذا  أي (1)

 االستنامء يف يوم واحد استحبابا.أو بتكرر  عأي أن الكفارة تتكرر بتكرر اجلام (4)

 اخلصال الثالث: هي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعني، اطعام ستني مسكينا. (0)

 أي حمرم آخر كالزنا وغري ذلك.أو  كاالفطار عىل اخلمر، (2)



 

 

 . (1)املتقدمة

ن اعليه كفارتفاكره زوجته عىل اجلامع يف صوم شهر رمضان إذا  :2111 م

فيتحمل عنها الكفارة والتعزير وال فرق يف  ،ن سوطاومخس، كل منهام (4)ناوتعزير

إذا  كام ال تلحق بالزوج الزوجة (0)وال تلحق هبا االمة ،الزوجة بني الدائمة واملنقطعة

 . (2)اكرهت زوجها عىل ذلك

علم انه اتى بام يوجب فساد الصوم وتردد بني ما يوجب القضاء إذا  :1124 م

واذا علم انه افطر أياما ومل يدر عددها  ،(9)يوجب الكفارة معه مل جتب عليهأو  فقط

ملحرم كفاه اأو  فطر باملحللأواذا شك يف انه  ،اقتَّص يف الكفارة عىل القدر املعلوم

كان من أو  واذا شك يف ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان (6)احدى اخلصال

وان كان قد افطر بعد الزوال  ،مل جتب عليه الكفارة (5)قضائه وقد افطر قبل الزوال

 . (0)طعام عرشة مساكنيإكفاه 

 اختيارا مل تسقط عنه الكفارة عىل عمدا ثم سافر قبل الزوال افطرإذا  :1120 م

                                                 

 .1100يف املسألة  (1)

عليهام،  لذين ال تقدير للعقوبةترك الواجب الأو  عقوبة عىل الكبائر من فعل احلرام،التعزير هو  (4)

م االخر، املنصوص عليه للجرائ وانام ترك ذلك للحاكم بام يراه عىل أن ال يبلغ يف التقدير احلد

 ألهنا فوضت إىل نظر احلاكم. مئة جلدة. ويسمى التعزير عقوبة مفوضة،أو  كالقتل

 ا بحكم الزوجة.من العبيد وليس هلا وجود يف زماننا( ال يلحق حكمه)أي أن االمة (0)

 ها عىل اجلامع يف شهر رمضان ليس هلا حكم الزوج يف ذلك.كره زوَج أي أن الزوجة التي تُ  (2)

 أي مل جتب عليه الكفارة. (9)

عام اطمتتابعني، أو  صوم شهرينأو  احدى اخلصال: أي احدى الكفارات الثالث:عتق رقبة (6)

 شء حالل ام حرام.ستني مسكينا، هذا مع الشك يف أنه أفطر عمدا عىل 

 الن االفطار قبل الظهر يف قضاء شهر رمضان ليس عليه كفارة بخالف االفطار بعد الظهر. (5)

 اعطاءه للفقري.أو  سيأيت بيان املقدار الواجب اطعامه (0)



 

 

 

  .(1)طسقتال عن غري اختيار فسافرإذا  ، وإماطاالحو

كره زوجته الصائمة عىل اجلامع مل أكان الزوج مفطرا لعذر فإذا  :1122 م

 وال جتب الكفارة عليها.  ،ثام بذلكآيتحمل عنها الكفارة وان كان 

عن احلي  وأما (4)غريهأو  جيوز التربع بالكفارة عن امليت صوما كانت :2911 م

  وجتوز يف غريه.الصوم  يف فال جتوز

 (2)خري اىل حد يعد توانياأولكن ال جيوز الت (0)وجوب الكفارة موسع :2611 م

 وتساحما يف اداء الواجب. 

باشباعهم واما بالتسليم اليهم إما  ،الفقراء ،مَّصف كفارة االطعام :2511 م

 (5)لدقيقوجيزي مطلق الطعام من التمر واحلنطة وا (6)واالحوط مدان (9)كل واحد مد

االقتصار  (5)وغريها مما يسمى طعاما نعم االحوط يف كفارة اليمني (0)واالرز واملاش

 عىل احلنطة ودقيقها وخبزها. 

ه اعطاؤأو  اكثرأو  ال جيزي يف الكفارة اشباع شخص واحد مرتني :1120 م

                                                 

والفرق بني الصورتني أن عدم سقط الكفارة يف صورة السفر اختيارا هي من باب االحتياط،  (1)

 .ن السفر بعد اإلفطار عن غري اختيار فعدم سقوط الكفارة فتوىأما يف صورة كو

 .ااطعام ستني مسكين غري الصوم يف زماننا هو (4)

 .اىل أي وقت يرتاح فيه أي ليس فوريا بعد االفطار العمدي بل له أن يؤخره (0)

 ب.أداء الواجاىل حد اعتباره امهاال وعدم مباالة يف  اجلائز مرشوط بأن ال يصل أي أن التأخري (2)

 .010مر بيان تفاصيل املد يف هامش املسألة  (9)

 االحوط استحبابا أن يعطى كل فقري مدان من الطعام. (6)

 الدقيق: الطحني. (5)

 .943مر توضيح املقصود باملاش يف هامش املسألة  (0)

 حلف شخص يمينا وخالفه فعليه كفارة، وهذه هي كفارة اليمني.إذا  أي (5)



 

 

 . هممع التمكن من شخصاستني  اطعام اكثر بل البد منأو  مدين

 كان وليا عليهمإذا  فقري عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهمكان للإذا  :1125 م

وكيال عنهم يف القبض فاذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا هلم وال جيوز التَّصف أو 

 كانوا كبارا وان كانوا صغارا رصفه يف مصاحلهم كسائر امواهلم. إذا  باذهنمإال  فيه

النحو املتعارف ال  كان زوجها باذال لنفقتها عىلإذا  زوجة الفقري :1193 م

كانت حمتاجة اىل نفقة غري الزمة إال إذا  تكون فقرية وال جيوز اعطاؤها من الكفارة

 للزوج من وفاء دين ونحوه. 

بمجرد ملك املسكني وال تتوقف الرباءة عىل اكله  (1)ذمة املكفر أترب :9111 م

 الطعام فيجوز له بيعه عليه وعىل غريه. 

عن  - التي هي ثالث حقق اسالمبول وثلث - (4)جتزي حقة النجف :9411 م

 . (0)ستة امداد

 د مد. الصغري والكبري سواء كل واح ىيف التكفري بنحو التمليك يعط :1190 م

 جيب القضاء دون الكفارة يف موارد: :1192 م

 .(2)نوم اجلنب حتى يصبح عىل تفصيل قد مر :األول 

 من دون استعامل املفطر. (9)ابطل صومه باالخالل بالنيةإذا  :الثاين 

                                                 

 وجبت عليه الكفارة.أي من  (1)

، وال تزال حقة النجف هي من مقاييس الوزن وكانت مستعملة منذ أكثر من مخسني سنة (4)

غرام كام يف  2203وتسمى احلقة البقايل، وهي تساوي  تستعمل يف بعض األوزان يف العراق،

 االوزان واملقادير للشيخ ابراهيم سليامن.

 ام كام يف االوزان واملقادير.غرام وثلثا الغر 526املد هو حوايل  (0)

 .1115يف املسألة  (2)

 كام لو نوى االفطار، ومل يفطر. (9)



 

 

 

 اكثر.أو  نيس غسل اجلنابة يوماإذا  :الثالث 

من استعمل املفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة وال حجة عىل  :الرابع 

واذا كان مع  ،قامت حجة عىل طلوعه وجب القضاء والكفارةإذا  أما ،طلوعه

 .املراعاة واعتقاد بقاء الليل فال

أو  غري املعنيأو  اما غريه من الواجب املعنيو ،كان صوم رمضانإذا  هذا 

 مطلقا. فيبطل الصوماملندوب 

االفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ومل يكن يف السامء  :اخلامس 

فعليه القضاء فقط، وأما إن مل يكن اىل وجه رشعي  مستندا االفطار فإن كانغيم 

 كفارة. القضاء وفعليه ال يمستندا اىل وجه رشع

شك يف دخول الليل مل جيز له االفطار واذا افطر أثم وكان عليه إذا  :1199 م

قامت إذا  وكذا احلكم ،ان يتبني انه كان بعد دخول الليلإال  (1)القضاء والكفارة

طر فأقطع بدخوله فأو  قامت حجة عىل دخولهإذا  أما ،فطرأعىل عدم دخوله ف (4)حجة

لوع واذا شك يف ط ،تبني عدم دخولهإذا  لقضاءنعم جيب عليه ا ،فال أثم وال كفارة

م واذا تبني اخلطأ بعد استعامل املفطر فقد تقد ،الفجر جاز له استعامل املفطر ظاهرا

 .(0)حكمه

ادخال املاء اىل الفم بمضمضة وغريها فيسبق ويدخل اجلوف فانه  :السادس 

مضة كان يف مض إذا وكذا، وان نيس فابتلعه فال قضاء ،يوجب القضاء دون الكفارة

                                                 

 مل يكن قد حان وقت االفطار الرشعي.إذا  (1)

 حصل عىل دليل.إذا  أي: (4)

 .1192يف املورد الرابع من مسألة  (0)



 

 

 . (1)والتعدي اىل النافلة مشكل ،وضوء الفريضة

 الظاهر عموم احلكم املذكور لرمضان وغريه.  :1196 م

والعقل واخللو من احليض والنفا  فال يصح (4)وهي امور: االيامن :9511 م

ء عقل أثناأو  ساء فاذا اسلممن غري املؤمن وال من املجنون وال من احلائض والنف

إذا  نعم ،طهرت احلائض والنفساءإذا  النهار مل جيب عليه االمساك بقية النهار وكذا

جزاه واذا حدث أاتم صومه و - ولو بعد الزوال - استبَّص املخالف أثناء النهار

 م. بطل الصو - قبل الغروب - النفا أو  احليضأو  اجلنونأو  اخلالفأو  الكفر

 النفا  كام تقدم. أو  عىل حدث احليضأو  (0)عدم االصباح جنبا ومنها: 

ومنها: ان ال يكون مسافرا سفرا يوجب قَّص الصالة مع العلم باحلكم يف 

 يف ثالثة مواضع:إال  الصوم الواجب

الثالثة أياما وهي التي بعض العرشة التي تكون بدل هدي التمتع ملن  :حدهاأ

 .(2)عجز عنه

كفارة ملن افاض من  (9)نية عرش يوما التي هي بدل البدنةصوم الثام :ثانيها 

                                                 

ن املاء يئا مأي ال قضاء عليه فيام لو كان يتمضمض يف وضوءه لصالة الفريضة فبلع ش (1)

 اإلشكال هو يف تطبيق احلكم عىل مورد ما لو كان الوضوء لصالة مستحبة وليست واجبة.و

 يقصد بااليامن كونه مسلام اثني عرشيا. (4)

 وهذا خيتص بصوم شهر رمضان وقضاءه. (0)

 ذبيحة( يف احلج أن يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة بعد الرجوع.ال)حكم من مل جيد اهلدي (2)

عرية. قمحة وش بقرة تنحر بمكة قربانا. واهلاء فيها للواحدة ال للتأنيث مثلأو  البدنة: ناقة (9)

 وتطلق عىل الذكر واألنثى. سميت بذلك لسمنها.



 

 

 

 عرفات قبل الغروب.

 ومن احلرض.  (1)االعم منهأو  ،الصوم املنذور ايقاعه يف السفر :ثالثها 

 ،ثالثة أيام للحاجة يف املدينةإال  يف السفر (4)وز الصوم املندوبجيال  :9011 م

 واجلمعة. واالحوط ان يكون ذلك يف االربعاء واخلميس 

يصح الصوم من املسافر اجلاهل باحلكم وان علم يف األثناء بطل وال  :1195 م

 يصح من النايس. 

حكمه التامم كناوي االقامة واملسافر  الذييصح الصوم من املسافر  :1163 م

 سفر معصية ونحومها. 

كان يترضر به إلجيابه إذا  (0)ال يصح الصوم من املريض ومنه االرمد :6111 م

وال فرق بني حصول  ،كل ذلك باملقدار املعتد به ،شدة املهأو  (2)طول برئهأو  ،شدته

 حوكذا ال يصح من الصحي ،اليقني بذلك والظن واالحتامل املوجب لصدق اخلوف

ال يترضر من  الذياملريض أما  ،علم ذلكإذا  فضال عام ،خاف حدوث املرضإذا 

 الصوم فيجب عليه ويصح منه. 

ان يكون إال  كفي الضعف يف جواز االفطار ولو كان مفرطاال ي :6411 م

ادى الضعف اىل العجز إذا  فيجوز االفطار وجيب القضاء بعد ذلك وكذا (9)حرجا

كان العامل بحيث ال أو  ،عن العمل الالزم للمعاش مع عدم التمكن من غريه

                                                 

 .ثالكام لو نذر أن يصوم كل يوم مخيس م باحلرضأو  أي الصوم املنذور والذي ال يرتبط بالسفر (1)

 من صوم النذر فإنه يصري واجبا بعد النذر. أما ما مر يف املسألة السابقة (4)

 األرمد: من به امل يف عينيه. (0)

 أي طول شفاءه. (2)

 الصعوبة.أو  احلرج: هي املشقة (9)



 

 

االكل  واالحوط فيهم االقتصار يف ،يتمكن من االستمرار عىل الصوم لغلبة العطش

 والرشب عىل مقدار الرضورة واالمساك عن الزائد. 

صام العتقاد عدم الرضر فبان اخلالف ففي صحة صومه إذا  :1160 م

منه قصد  ىكان قد متشإال إذا  ،خوفه بطلأو  واذا صام باعتقاد الرضر ،إشكال

 بان عدم الرضر بعد ذلك. إذا  فانه ال يبعد احلكم بالصحة (1)القربة

جله خوفه وجب ألأو  كان يوجب الظن بالرضرإذا  قول الطبيب :1162 م

ز وال جيو ،مل يكن املكلف مطمئنا بخطأهإذا  ،وثقة (4)كان حاذقاإذا  وكذلك ،االفطار

واذا قال الطبيب ال رضر يف الصوم وكان  (0)االفطار بقوله يف غري هاتني الصورتني

 املكلف خائفا وجب االفطار. 

 ول املفطر وجدد النية مل يصحايض قبل الزوال ومل يتنبرئ املرإذا  :1169 م

 ان يمسك بقية النهار. استحبابًا  صومه وان مل يكن عاصيا بامساكه واالحوط

 يصح الصوم من الصبي كغريه من العبادات.  :1166 م

ون د - ال جيوز التطوع بالصوم ملن عليه صوم قضاء شهر رمضان :1165 م

صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه  واذا نيس ان عليه ، - غريه

والظاهر جواز التطوع ملن عليه صوم واجب استيجاري كام انه جيوز اجيار نفسه 

 كان عليه صوم واجب. إذا  للصوم عن غريه

يشرتط يف وجوب الصوم البلوغ والعقل واحلرض وعدم االغامء  :1160 م

 وعدم املرض واخللو من احليض والنفا . 

                                                 

 أي قصد التقرب اىل اهلل تعاىل. (1)

 حاذقا: أي خبريا وماهرا يف مهنته. (4)

ه حاذقا مع عدم االطمئنان أي صورة ما لو كان قول الطبيب موجبا للظن بالرضر، وصورة كون (0)

 بخطأه. 



 

 

 

 جيب مل - ولو بعد الزوال - لو صام الصبي تطوعا وبلغ يف األثناء :1165 م

 عليه االمتام واالحوط استحبابا االمتام. 

كان ناويا للسفر من الليل ام مل يكن وجب سواء سافر قبل الزوال إذا  :1153 م

 دهواذا كان مسافرا فدخل بل ،وان كان السفر بعده وجب امتام الصيام ،عليه االفطار

يام وان ول املفطر وجب عليه الصابلدا نوى فيه االقامة فان كان قبل الزوال ومل يتنأو 

ول املفطر يف السفر بقي عىل االفطار نعم يستحب له االمساك اتنأو  كان بعد الزوال

 اىل الغروب. 

يف الرشوع يف السفر قبل الزوال وبعده وكذا يف  (1)الظاهر ان املناط :5111 م

بعد إال  نعم ال جيوز االفطار للمسافر ،حد الرتخص و البلد الالرجوع منه ه

 عاملا باحلكم وجبت الكفارة.  - قبله - الوصول اىل حد الرتخص فلو افطر

ولو للفرار من الصوم  - اختيارا - جيوز السفر يف شهر رمضان :1154 م

أو  لفهتمال خياف أو  غزو يف سبيل اهللأو  عمرةأو  يف حجإال  ولكن البقاء افضل

 .يكون بعد ميض ثالث وعرشين ليلةأو  انسان خياف هالكه

مل جيز له السفر وان كان يف  (4)كان عىل املكلف صوم واجب معنيإذا  :1150م  

 دائه. عليه االقامة أل مل جتبالسفر 

من الطعام والرشاب وكذا اجلامع يف النهار  (0)جيوز للمسافر التميل :5211 م

 الرتك وال سيام يف اجلامع.استحبابًا  واالحوط عىل كراهة يف اجلميع

                                                 

 يقصد باملناط هنا احلدود املعتربة. (1)

 كام لو كان عليه نذر واجب بصوم يوم اخلميس االول من الشهر.  (4)

 يرشب حتى يرتوي.أو  أي أن يأكل حتى يشبع (0)



 

 

 الشيخ وردت الرخصة يف افطار شهر رمضان الشخاص: منهم :5911 م 

كان حرجا ومشقة إذا  تعذر عليهم الصوم وكذلكإذا  (4)وذو العطاش (1)الشيخةو

ام واالفضل كوهنا من من الطع (0)ولكن جيب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد

 .استحباباأحوط  هوو يناحلنطة بل كوهنا مدَّ 

طاش ذي العما وا ،متكنا من القضاءإذا  الشيخةو الشيخ القضاء عىل وال جيب 

رض محلها يأو  ومنهم احلامل املقرب التي يرض هبا الصوم ،القضاء مع التمكنفعليهم 

لك. بالولد وعليهام القضاء بعد ذ ارضأو  ارض هبا الصومإذا  واملرضعة القليلة اللبن

 .الولدأو  كان الرضر عىل احلملإذا  فيام - ايضا - كام ان عليهام الفدية

 عن املد يف الفدية من غري فرق بني مواردها. (2)وال جيزي االشباع 

 وكذلك يف ان الرتخيص يف افطار الشيخ والشيخة وذى العطاش :1156م  

 . واالفطار ،بمعنى ختيري املكلف بني الصيام زام، بل هوبقية املوارد ليس عىل نحو االل

يف و ،ن يكون لغريهاأال فرق يف املرضعة بني ان يكون الولد هلا و :5151 م

 عىل صورة عدم التمكن من ارضاع غريها للولد.  يقتَّص (9)هذه احلال

 بام ييل: يثبت اهلالل :1150 م

                                                 

 يقصد بالشيخ الرجل العجوز والشيخة املرأة العجوز. (1)

 من يصاب بعطش شديد. (4)

 غرام وثلثا الغرام. 526ملد حوايل ثالثة أرباع الكيلو، وهوتديدا ا (0)

 فهو ال يكفي ان كان مقداره اقل من املد. ،أي أن يطعم شخصا ما يشبعه (2)

 أي فيام لو كان الولد لغريها. (9)



 

 

 

 .(4)غريمهاأو  (1)التواترأو  ،صل من الرؤيةبالعلم احلا :أوال

 .غريهأو  (0)باالطمئنان احلاصل من الشياع :ثانيا

ثالثني و أ فيثبت هالل شهر رمضان ،بميض ثالثني يوما من هالل شعبان :ثالثا

 .يوما من شهر رمضان فيثبت هالل شوال

 .بشهادة عدلني بل بشهادة عدل واحد: رابعا

 .مستنده أه وال خطأال يعلم خط يالذ (2)بحكم احلاكم: خامسا

برؤيته قبل الزوال من يوم الثالثني فيكون يوم الرؤية من الشهر : سادسا

 .(9)الالحق

 .يلة السابقةل  لنه أاهلالل فيدل عىل  (6)بتطوق: سابعا

ليدل عىل  (5)وال يثبت بشهادة النساء وال بقول املنجمني وال بغيبوبته بعد الشفق

                                                 

 أي تعدد من يدعي رؤية اهلالل. (1)

ذ يكفي حصول العلم من أي التواتر مها السبب الوحيد حلصول العلم إأو  فليست الرؤيا (4)

 طريق. 

 أي انتشار خرب رؤية اهلالل عىل نطاق واسع. (0)

يطلق وصف احلاكم الرشعي يف االسا  عىل االمام املعصوم، ويطلق عىل نائبه العام يف زمن  (2)

 الغيبة وهو الفقيه اجلامع للرشائط الذي ال يعلم خطأه فيام اعتمد عليه يف اثبات اهلالل.

 لت رؤيا اهلالل قبل الظهر من يوم الثالثني فعندها يعترب هذا اليوم االول من الشهر.حصإذا  (9)

، فيدل ذلك عىل أن ليلة الرؤية هي ليلة اليوم من نوردائرية أن يكون حماطا هبالة  :تطوق اهلالل (6)

 .الثاِن من شهر رمضان وليست الليلة األوىل

هلا  غابت إذا حمرة الليل، فالشمسما يطلق عليه بأو  بقية ضوء الشمس بعد غروهبا. :الشفق (5)

 األوىل هي احلمرةفجهة املرشق واألخرى محرة يف جهة املغرب  محرتان، إحدامها محرة نراها يف

، فإذا بقي اهلالل اىل ما بعد غياب الشفق فال يدل ذلك عىل أن عمره املرشقية والثانية هي الشفق

 .ليلتان، بل ليلة واحدة



 

 

  .(1)مل يشهدا بالرؤيةإذا  ة وال بشهادة العدلنيانه لليلة السابق

بالقيام عند احلاكم بل كل من علم بشهادهتا  (4)ال ختتص حجية البينة :5511 م 

 عول عليها. 

 بحيث ،يف غريه مع اشرتاكهام يف االفق ىرؤي اهلالل يف بلد كفإذا  :1103 م

 الرؤية يف بلد ما يف الثبوت لغريه من تكفي رؤي يف احدمها رؤي يف االخر بلإذا 

 البالد املشرتكة معه يف الليل وان كان أول الليل يف احدمها آخره يف االخر.

 قسمني:  سطح االرض تنقسم إىل بيان ذلك أن البلدان الواقعة عىل 

 تتقارب. أو  : ما تتفق مشارقه ومغاربه،أحدمها 

 تالفا كبريا. : ما ختتلف مشارقه ومغاربه اخثانيهام 

أن رؤية اهلالل يف بعض هذه  عىل (0)أما القسم األول: فقد اتفق علامء االمامية 

مانع  إىل - ال حمالة - إنام يستند (2)البالد كافية لثبوته يف غريها، فان عدم رؤيته فيه

 ما شاكل ذلك. أو  الغيوم،أو  الغابات،أو  يمنع من ذلك، كاجلبال،

 فلم يقع التعرض حلكمه يف كتب ،ات االفاق املختلفةذ: وأما القسم الثاِن 

 .(املبسوط)علامئنا املتقدمني، نعم حكي القول باعتبار اتاد االفق عن الطويس يف 

ذن: املسألة مسكوت عنها يف كلامت أكثر املتقدمني، وإنام صارت معركة إ

 خرين:أراء بني علامئنا املتلآل

                                                 

 هادة العدلني املعتربة هي بأهنام شاهدا اهلالل ال بأن غريمها شاهده.أي أن ش (1)

 أي أن أثر البينة الرشعية وهي شهادة العدلني ليست منحَّصة بشهادهتام عند احلاكم. (4)

 يقصد باالمامية الشيعة االثني عرشية. (0)

 أي عدم رؤيته يف بالد أخرى. (2)



 

 

 

، ولكن خالفهم فيه مجاعة من (1)الفقاملعروف بينهم القول باعتبار اتاد ا

واحد  وقالوا بكفاية الرؤية يف بلد ،تاداملحققني فاختاروا القول بعدم اعتبار اال

 لثبوته يف غريه من البلدان ولو مع اختالف االفق بينها.

هذا القول عن بعض علامئنا واختاره رصحيا يف  (التذكرة)فقد نقل العالمة يف  

 (الوايف)واختاره املحدث يف  (الدرو )لشهيد األول يف واحتمله ا (ىاملنته)

راب والسيد ابو ت (املستند)وصاحب احلدائق يف حدائقه ومال اليه النراقي يف 

 .والسيد احلكيم يف مستمسكه يف اجلملة (نجاة العباد)اخلونساري يف رشح 

ام يف هاي كفاية الرؤية يف بلد ما لثبوت اهلالل يف بلد آخر مع اشرتاك - وهذا 

كون ليلة واحدة ليلة هلام معا وان كان أول ليلة الحدمها وآخر ليلة لالخر ولو مع 

 مران: أويدلنا عىل ذلك  املعترب،هو  - اختالف افقهام

عىل اسا  وضع سري القمر واختاذه  أتبدإنام  ان الشهور القمرية :األول مراأل

اع لدورة يدخل تت شعموضعا خاصا من الشمس يف دورته الطبيعية ويف هناية ا

ال يمكن رؤيته يف أية بقعة من بقاع  ((0)حالة املحاق)ويف هذه احلالة  (4)الشمس

 أوبعد خروجه عن حالة املحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري ويبد ،االرض

ان خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد و ،شهر قمري جديد

خرى وان كان أالف مشارقها ومغارهبا ال لبقعة دون جلميع بقاع االرض عىل اخت

ولة حيلأو  ،كشعاع الشمس ،القمر مرئيا يف بعضها دون االخر وذلك ملانع خارجي

ه رضورة ان ،ما شاكل ذلك فانه ال يرتبط بعدم خروجه من املحاقأو  ،بقاع االرض

                                                 

 ومغارهبا.  مشارقهااشرتاك البلدان يفيقصد باتاد االفق  (1)

 أي ضوء الشمس. (4)

رى القمر  يُ التي ال الليايل الثالث من آخر الشهروهو ما حيصل يف  غيبة القمر واختفائه. :املحاق (0)

 فيها خلفائه.



 

 

 يعقل الو ،متحقق يف الكون ،(1)ليس خلروجه منه افراد عديدة بل هو فرد واحد

وهذا بخالف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع املختلفة  ،تعدده بتعدد البقاع

 فيكون لكل بقعة طلوع خاص هبا.

وعىل ضوء هذا البيان فقد اتضح ان قيا  هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع  

 يكون (0)وذلك الن االرض بمقتىض كرويتها (4)الشمس وغروهبا قيا  مع الفارق

لكل بقعة منها مرشق خاص ومغرب كذلك فال يمكن ان يكون  - يعة احلالبطب -

 وهذا بخالف هذه الظاهرة الكونية ،لالرض كلها مرشق واحد وال مغرب كذلك

فانه لعدم ارتباطه ببقاع االرض  - اي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس -

 وعدم صلته هبا ال يمكن ان يتعدد بتعددها.

قطعية عىل خروج القمر عن  (2)مارةأية اهلالل يف بلد ما : ان رؤونتيجة ذلك 

الوضع املذكور الذي يتخذه من الشمس يف هناية دورته وانه بداية لشهر قمري جديد 

 .الهل االرض مجيعا ال خلصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه يف االفق

عىل  الفق مبنيومن هنا يظهر: ان ذهاب املشهور اىل اعتبار اتاد البلدان يف ا 

ختيل ان ارتباط خروج القمر عن تت الشعاع ببقاع االرض كارتباط طلوع الشمس 

خلروج القمر عنه ببقعة معينة دون اخرى  - كام عرفت - انه ال صلةإال  ،وغروهبا هبا

 فان حاله مع وجود الكرة االرضية وعدمها سواء.

                                                 

 أي أن خروج القمر من دائرة تأثري ضوء الشمس بحيث يصري ممكن الرؤيا هو حالة واحدة. (1)

ب تباعد املسافة بني البلدان بخالف رؤية اهلالل فإن وصول ألن طلوع الشمس متعدد حس (4)

 القمر اىل مرحلة كونه هالال قابال للرؤيا تصل مرة واحدة وال تتكرر.

وذلك أن االرض تشبه الكرة، بل هناك تعبري أدق بدأ يستعمله العلامء يف وصفهم لالرض وهو  (0)

 لكرة.أهنا بيضاوية الشكل أي تشبه شكل البيضة وليس شكل ا

 أمارة قطعية: أي دليل قطعي. (2)



 

 

 

 نها: النصوص الدالة عىل ذلك ونذكر مجلة م األمر الثاين: 

َشام  ْبن  احْلََكم  َعْن َأيب  َعبْد  صحيحة  - 1  ُه َقاَل  × اهلله   ةً ف يَمْن َصاَم ت ْسعَ  :َأنَّ

ينَ وَ  رْش  َّْصٍ  :َقاَل  ،ع  ُْم َصاُموا َثاَلث نَي َعىَل ُرْؤَيٍة  (1)إ ْن َكاَنْت َلُه َبيِّنَة  َعاد َلة  َعىَل َأْهل  م  َأهنَّ

 .(4)َقىَض َيْوماً 

ني كان ثالثإذا  عىل ان الشهر - بوضوح - لصحيحة باطالقها تدلنافان هذه ا 

يوما يف مَّص كان كذلك يف بقية االمصار بدون فرق بني كون هذه االمصار متفقة 

خمتلفة اذ لو كان املراد من كلمة مَّص فيها املَّص املعهود املتفق مع بلد أو  يف آفاقها

يف  ×فعدم بيانه مع كونه  ،ذلكان يبني  ×السائل يف االفق لكان عىل االمام 

 .(0)مقام البيان كاشف عن االطالق

رٍي َعْن َأيب  َعْبد  صحيحة  - 4  ي ُيْقىَض × اهللَأيب  َبص  ُه ُسئ َل َعن  اْليَْوم  الَّذ  ْن  َأنَّ م 

ه   :َفَقاَل  ،َشْهر  َرَمَضانَ  ْن مَج يع  َأهْ إال  اَل َتْقض  َدان  َعْداَلن  م  اَلة  َأْن ُيثْب َت َشاه  ل  الصَّ

ْهر   ي ُيْقىَض  :َقاَل وَ  ،َمتَى َكاَن َرْأُ  الشَّ َ َأْهُل إال  اَل َتُصْم َذل َك اْليَْوَم الَّذ 
َأْن َيْقيض 

 .(2)اأْلَْمَصار  َفإ ْن َفَعُلوا َفُصْمهُ 

 الشاهد يف هذه الصحيحة مجلتان: 

ه   :×قوله : األوىل  َدان  عَ إال  اَل َتْقض  اَلة  َأْن ُيثْب َت َشاه  يع  َأْهل  الصَّ
ْن مَج   ْداَلن  م 

عىل ان رأ  الشهر القمري واحد باالضافة اىل مجيع  - بوضوح - فانه يدل (الخ)

 .اهل الصالة عىل اختالف بلداهنم باختالف آفاقها وال يتعدد بتعددها

                                                 

 يقصد بأهل مَّص، أهل بلد من البالد. (1)

 .10001حديث رقم 069ص 13وسائل الشيعة ج (4)

يعرب عن االطالق بأنه رفض القيود، وهو مصطلح أصويل يقصد به شمول اللفظ جلميع  (0)

 املصاديق التي ينطبق عليها دون تقييده بأفراد دون أفراد.

 .10225حديث رقم 454ص 13ئل الشيعة جوسا (2)



 

 

ي ُيْقىَض : ×قوله  :الثانية  َ َأهْ َأْن َيقْ إال  َقاَل اَل َتُصْم َذل َك اْليَْوَم الَّذ 
ُل يض 

فانه كسابقه واضح الداللة عىل ان الشهر القمري ال خيتلف باختالف  .اأْلَْمَصار  

 االمصار يف آفاقها فيكون واحدا باالضافة اىل مجيع اهل البقاع واالمصار.

ان هذه اجلملة تدل عىل ان رؤية اهلالل يف مَّص كافية لثبوته يف بقية االمصار  

 ان اختالفها فيها فيكون مرده اىلأو  فاقها معه يف االفاقمن دون فرق يف ذلك بني ات

حكم متام اهل  - اي خروج القمر عن املحاق - احلكم املرتتب عىل ثبوت اهلالل

 االرض ال لبقعة خاصة.

ٍر َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعبْد  صحيحة  - 0  اَلل  َرَمَضاَن ×اهللإ ْسَحاَق ْبن  َعامَّ َعْن ه 

ْن َشْعبَاَن َفَقاَل اَل َتُصْمهُ وَ  يف  ت ْسعٍ ُيَغمُّ َعَليْنَا  يَن م  رْش  َد َأْهُل إال  ع   َبَلٍد َأْن َتَراُه َفإ ْن َشه 

ه ُْم َرَأْوُه َفاْقض  آَخَر َأهنَّ
(1)  . 

فهذه الصحيحة ظاهرة الداللة باطالقها عىل ان رؤية اهلالل يف بلد تكفي  

خمتلفة واال فالبد  أو دة معه يف االفقلثبوته يف سائر البلدان بدون فرق بني كوهنا متح

 من التقييد بمقتيض ورودها يف مقام البيان.

مْحَن  ْبن  َأيب  َعبْد  صحيحة  - 2   الرَّ
اَلل  عَ × اهللَقاَل َسَأْلُت َأَبا َعبْد   اهللَعبْد  ْن ه 

ْن َشْعبَاَن َفَقاَل اَل وَ  َرَمَضاَن ُيَغمُّ َعَليْنَا يف  ت ْسعٍ  يَن م  رْش  َد َأْن َتَراُه َفإ  إال  َتُصمْ ع  ْن َشه 

ه  .  (4)َأْهُل َبَلٍد آَخَر َفاْقض 

 فهذه الصحيحة كسابقتها يف الداللة. 

و ما ورد يف عدة روايات يف كيفية صالة عيدي االضحى والفطر وما يقال فيها 

ي َج يف مجلة تلك التكبريات:  ×من التكبري من قوله  َعْلتَُه َأْسَأُلَك يف  َهَذا اْليَْوم  الَّذ 

                                                 

 .10214حديث رقم 450ص 13وسائل الشيعة ج (1)

 .10220حديث رقم 450ص 13وسائل الشيعة ج (4)



 

 

 

يداً  نَي ع   .(1)ل ْلُمْسل م 

يف هذا اليوم هو يوم معني خاص جعله  ×فان الظاهر ان املشار اليه يف قوله  

حى عىل ضأأو  اهلل تعاىل عيدا للمسلمني ال انه كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى  ،الف آفاقهااختالف االمصار يف رؤية اهلالل باخت

انه تعاىل جعل هذا اليوم عيدا للمسلمني كلهم ال خلصوص اهل بلد تقام فيه صالة 

 العيد.

ا يف االمصار عىل اختالفهو ان يوم العيد يوم واحد جلميع اهل البقاع فالنتيجة 

 االفاق واملطالع. 

واحدة شخصية جلميع اهل  االية الكريمة ظاهرة يف ان ليلة القدر ليلة و

االرض عىل اختالف بلداهنم يف آفاقهم رضورة ان القرآن نزل يف ليلة واحدة وهذه 

 الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خري من الف شهر وفيها يفرق كل امر حكيم.

ومن املعلوم ان تفريق كل امر حكيم فيها ال خيص بقعة معينة من بقاع االرض  

ع امجع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد ورد يف عدة من الروايات بل يعم اهل البقا

ان يف ليلة القدر يكتب املنايا والباليا واالرزاق وفيها يفرق كل امر حكيم ومن 

العامل ال  تكون جلميع اهل إنامالواضح ان كتابة االرزاق والباليا واملنايا يف هذه الليلة 

 هل بقعة خاصة.أل

القدر ليلة واحدة الهل االرض مجيعا ال ان لكل بقعة ليلة ان ليلة  فالنتيجة 

 خاصة.

مجعها عن اعتبار اتاد االفق يف هذه املسألة أهذا مضافا اىل سكوت الروايات ب 

 ومل يرد ذلك حتى يف رواية ضعيفة.

                                                 

 .5001حديث رقم 260ص 5وسائل الشيعة ج (1)



 

 

من جهة ما ذكرناه من قيا  هذه  هوومنه يظهر ان ذهاب املشهور اىل ذلك  

 مس وغروهبا وقد عرفت انه قيا  مع الفارق. املسألة بمسألة طلوع الش

الكفر أو  االغامءأو  اجلنونأو  (1)ال جيب قضاء ما فات زمان الصبا :1101 م

أو  نومأو  نفا أو  حيضأو  (0)وجيب قضاء ما فات يف غري ذلك من ارتداد (4)االصيل

مذهبنا أو  صام املخالف عىل وفق مذهبهإذا  نعم ،(2)خالف للحقأو  مرضأو  سكر

 مل جيب عليه القضاء. 

داء الصوم يف اليوم املايض بنى عىل االداء واذا شك يف أشك يف إذا  :1104 م 

 . (9)عدد الفائت بنى عىل االقل

ري خأعدم تاستحبابًا  ال جيب الفور يف القضاء وان كان االحوط :1100 م

ثاِن وان فاتته أيام من شهر واحد جيب عليه قضاء شهر رمضان عن رمضان ال

وال جيب الرتتيب واذا كان عليه  ،انَّصف اىل السابقإذا  ن يطلقأولو ب (6)التعيني

                                                 

 يقصد بزمان الصبا مرحلة املراهقة التي تسبق زمن البلوغ، وليس مرحلة ما بعد البلوغ. (1)

 .كان ابواه كافرين حينام تكونت نطفته وولد ومها عىل الكفريقصد به من  الكفر االصيل: (4)

 ارتد شخص عن االسالم ثم عاد اىل االسالم فعليه قضاء ما فاته يف زمن الردة.إذا  أي (0)

املخالف هو املسلم الذي ال يلتزم بمذهبنا، مذهب أهل البيت، فإن فاته شء قبل أن يتشيع  (2)

 و كان قد صام وكان صومه صحيحا عىل وفق مذهبه السابق فال قضاء عليه.فعليه قضاؤه، أما ل

أشهر من عمره وهو متيقن من العدد القليل ويشك أو  بمعنى أنه كان يعلم انه قد فاته صوم أيام (9)

 فيجب عليه قضاء العدد االقل دون االكثر الذي يستحب له قضاؤه. االكثريف العدد 

قضيه، ويكفي يف ذلك الرتتيب العددي بأن يقصد مثال اليوم الذي فاته أي تعيني اليوم الذي ي (6)

أوال ثم ما بعده وهكذا وال يشرتط ان يعني انه اليوم اخلامس من شهر رمضان ثم التاسع 

 وهكذا.



 

 

 

حق مل جيب الرتتيب فيجوز قضاء الالحق قبل قضاء من رمضان سابق ومن ال

ئ رمضان الثالث يتضيق وقت الالحق بمجإذا  انهإال  السابق وجيوز العكس

وان نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت عليه  ،قضاء الالحقفاالحوط 

 . (1)الفدية

قسام الصوم الواجب أال ترتيب بني صوم القضاء وغريه من  :1102 م

 هيام شاء. أكالكفارة والنذر فله تقديم 

مل جيب  (4)أن يربأفاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل إذا  :9101 م

 بعد ما طهرت قبل ميضأو  نفا  ماتت فيهأو  بحيضفات إذا  وكذا ،القضاء عنه

 زمان يمكن القضاء فيه. 

بعضه بمرض واستمر به املرض اىل رمضان أو  فاته شهر رمضانإذا  :1106 م

 أما ،(0)وال جيزي القضاء عن التصدق ،الثاِن سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمد

إذا  الفدية، وكذاو لقضاءا بني عىل االحوطاجلمع فاته بعذر غري املرض وجب إذا 

  .سقط القضاء (2)ولو انعكس ،وكان العذر يف التأخري السفر كان سبب الفوت املرض

خر القضاء اىل أعمد وأو  بعضه لعذرأو  فاته شهر رمضانإذا  :1105 م

متساحما ومتهاونا وجب القضاء أو  خريأرمضان الثاِن مع متكنه منه عازما عىل الت

طرو  فاتفق - ئ رمضان الثاِنيقبل جم - ن عازما عىل القضاءوان كا ،والفدية معا

                                                 

 الفدية عن كل يوم هي مد من الطعام بوزن ثالثة أرباع الكيلو تقريبا. (1)

 أي مات قبل أن يشفى من املرض.  (4)

أي أن القضاء بدل التصدق بمد من الطعام ال يكفي إلفراغ الذمة، فال بد من التصدق وال  (0)

 جيب القضاء.

كان سبب االفطار هو السفر وسبب عدم القضاء هو املرض فيسقط القضاء دون إذا  أي (2)

 التصدق.



 

 

 يضا، وال فرق بني املرض وغريه من االعذار وجيبأالفدية و العذر وجب القضاء

 كفارة االفطار.  - مضافا اىل الفدية - كان االفطار عمداإذا 

استمر املرض ثالثة رمضانات وجبت الفدية مرة لألول ومرة إذا  :1100 م

فتجب مرة ثالثة للثالث وهكذا وال  (1)وهكذا ان استمر اىل اربعة رمضاناتللثاِن 

 تتكرر الكفارة للشهر الواحد. 

عطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور اىل شخص إجيوز  :1105 م

 واحد. 

ال جتب فدية العبد عىل سيده وال فدية الزوجة عىل زوجها وال فدية  :1153 م

 وال فدية واجب النفقة عىل املنفق. العيال عىل املعيل 

وكذا  (4)ال جتزي القيمة يف الفدية بل ال بد من دفع العني وهو الطعام :1151 م

 ت. ااحلكم يف الكفار

جيوز االفطار يف الصوم املندوب اىل الغروب وال جيوز يف قضاء  :1154 م

 ،ارةيه الكفبل تقدم ان عل ،ن نفسهعكان القضاء إذا  صوم شهر رمضان بعد الزوال

فطار اال فيجوزواما الواجب املوسع غري قضاء شهر رمضان  ،قبل الزوال فيجوزأما 

 وان كان االحوط ترك االفطار بعد الزوال.  (0)فيه مطلقا

ال يلحق القايض عن غريه بالقايض عن نفسه يف احلرمة والكفارة  :1150 م

                                                 

 نني.تأخرت سإذا  أي مهام طال املرض فإن الواجب هو مرة واحدة وال تتكرر الكفارة (1)

وكيلهم وال يكفي دفع االموال النقدية، نعم يمكن أو  أي ال بد من توزيع الطعام عىل الفقراء (4)

وال تربأ  ،ان تدفع االموال النقدية ملن يتوىل رشاء الطعام من طحني وغريه وتوزيعه عىل الفقراء

 .ذمة الشخص بمجرد دفع املال بل عندما يتيقن من توزيع الطعام عىل املستحقني

 أي من كان عليه صوم نذر واجب غري معني التاريخ مثال فله أن يفطر يف أي وقت. (0)



 

 

 

 االحلاق. استحبابًا  وان كان االحوط

 حال وهو أوىل النا  بمرياثه من الذكور - ويل امليتجيب عىل  :1152 م

 وجب عليه قضاؤه وكذا ما فاتإذا  من الصوم لعذر (1)باهأان يقيض ما فات  - املوت

 .بام فات عن عذريلحق اتى به فاسدا فأو  - عمدا -

وان فاته ما ال جيب عليه قضاؤه كام لو مات يف مرضه مل  ،االم باالبوتلحق  

الن املقامني  (4)د تقدم يف كتاب الصالة بعض املسائل املتعلقة باملقامجيب القضاء وق

 من باب واحد. 

 ،(9)وكفارة التخيري (2)يف صوم الشهرين من كفارة اجلمع (0)جيب التتابع :9151 م

 ويكفي يف حصوله صوم الشهر األول ويوم من الشهر الثاِن متتابعا. 

 طر لعذر اضطر اليه بنى عىل ما مىضافإذا  كل ما يشرتط فيه التتابع :6151 م

مل يكن عن إذا  أما ،كان مضطرا اليهإذا  وان كان العذر بفعل املكلف ،(6)عند ارتفاعه

 .اضطرار وجب االستئناف

ومل  ،(5)نيس فنوى صوما آخرأو  ،نيس النية اىل ما بعد الزوالإذا  ومن العذر ما

 (0)هالكفارة صوم كل مخيس فان ختلل نذر قبل تعلقإذا  ومنه ما ،بعد الزوالإال  يتذكر

                                                 

 ما فات امليت، إن كان الويل الذي يرث امليت ليس ابنه.أو  (1)

 .045مر يف املسألة  (4)

 أي ال يصح صوم الشهرين بشكل متقطع بل ال بد من وصل الشهر الثاِن باالول ولو ليوم. (0)

 مع: يقصد هبا اجلمع بني صوم شهرين واطعام ستني مسكينا وعتق رقبة.كفارة اجل (2)

 ري املكلف بن الصوم واالطعام والعتق.يختكفارة التخيري: يقصد هبا  (9)

 كام لو كان مريضا، فعليه الصوم بعد ارتفاع املرض.  (6)

 كام لو نوى صوم نذر بدل صوم الكفارة. (5)

 ارة صح واعترب من الكفارة.أي لو توسط يوم النذر صوم الكف (0)



 

 

نذر بصوم يوم تعلق الإذا  ،يف األثناء ال يرض يف التتابع بل حيسب من الكفارة ايضا

 . (1)اخلميس عىل االطالق وال جيب عليه االنتقال اىل غري الصوم من اخلصال

ان إال  (4)نذر صوم شهرين متتابعني جرى عليه احلكم املذكورإذا  :5151 م

 تابع مجيع أيامها. يقصد ت

وجب عليه صوم متتابع ال جيوز له ان يرشع فيه يف زمان يعلم انه إذا  :1150 م

يف كفارة القتل يف االشهر احلرم فانه جيب عىل إال  ،نحوهأو  ال يسلم بتخلل عيد

فال  (2)مل يعلمإذا  ، نعم(0)القاتل صوم شهرين من االشهر احلرم وال يرضه ختلل العيد

من  ىويستثن فحكمه البطالن، (9)كان شاكاإذا  أما ن غافال فاتفق ذلككاإذا  بأ 

فان له ان يأيت بالثالث  ،وعرفة (5)رشع فيها يوم الرتويةإذا  بدل اهلدي (6)ذلك الثالثة

رشع يوم عرفة وجب إذا  أما بعد العيد يف اليوم الثالث عرش ملن كان بمنى

 االستئناف. 

اط مع اشرتإال  أياما معدودة مل جيب التتابعأو  نذر ان يصوم شهراإذا  :1155 م

 . (0)االنَّصاف اليه عىل وجه يرجع اىل التقييدأو  التتابع

                                                 

 أي ال جيب االنتقال اىل اطعام املساكني بدل الصوم باعتبار ان عتق الرقبة ليس متوفرا. (1)

 يف املسألة السابقة. (4)

 أي يف هذا املورد ال يرض العيد يف فرتة الصوم فيفطر فيه ويكمل الصوم بعده. (0)

 ما جيب فيه االفطار.أو  جود أيام العيدرشع يف الصوم ومل يكن ملتفتا اىل وإذا  أي (2)

 أي إن كان شاكا بوجود أيام العيد يف فرتة صيامه. (9)

 أي صوم االيام الثالثة يف احلج ملن مل جيد هديا ليذبحه يوم عيد االضحى. (6)

يوم الرتوية هو اليوم الثامن من ذي احلجة فيصومه مع يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويفطر يوم  (5)

 د ويكمل اليوم الثالث بعد العيد.العي

 أي إن كان هناك ما يدل عىل قصده التتابع يف الصوم فيصري التتابع معتربا. (0)



 

 

 

فاته الصوم املنذور املرشوط فيه التتابع فاالحوط األوىل التتابع إذا  :1433 م

 يف قضائه. 

الصوم من املستحبات املؤكدة وقد ورد انه جنة من النار وزكاة  :1431 م

 ،يحه وصمته تسبُس فَ ونَ  ،وان نوم الصائم عبادة ،وبه يدخل العبد اجلنة ،اناالبد

فمه عند اهلل تعاىل اطيب من رائحة  (1)وخلوق ،وعمله متقبل ودعاءه مستجاب

رحة حني وف اإلفطار،وله فرحتان فرحة عند  ،وتدعو له املالئكة حتى يفطر ،املسك

 اهلل تعاىل. ىيلق

فيتها واالفضل يف كي ،صوم ثالثة أيام من كل شهر :وافراده كثرية واملؤكد منه 

ويوم  ،أول مخيس من الشهر وآخر مخيس منه وأول اربعاء من العرش االواسط

النبي  (0)ويوم مولد ،ت متقبالتافانه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مربور (4)الغدير

وهو اخلامس والعرشون من ذي القعدة  ،االرض (9)ويوم دحو (2)ويوم بعثه|

                                                 

 أي رائحة فم الصائم. (1)

املؤمنني عيل بن ايب أمري  هو اليوم الثامن عرش من شهر ذي احلجة وهو يوم اعالن تنصيب (4)

 .يف حجة الوداع احلجاج املنَّصفني أمام | من قبله خليفة بعد رسول اهلل  طالب

هو يف اليوم السابع عرش من شهر ربيع االول حسب الروايات التي يعتمد  |مولد النبي  (0)

عليها أكثر علامء االمامية، والثاِن عرش من الشهر نفسه حسب روايات اخرى يعتمد عليها أبناء 

 السنة مع بعض كبار علامء االمامية.

 والعرشون من شهر رجب.هو اليوم السابع  (2)

 يقصد به يوم دحو االرض من تت الكعبة، وهو بسطها من تت الكعبة. (9)



 

 

وهو  (4)ويوم املباهلة ،(1)ويوم عرفة ملن ال يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك يف اهلالل

عىل  ،(0)وبعض كل منهام ،ومتام رجب ومتام شعبان ،الرابع والعرشون من ذي احلجة

وأول يوم حمرم وثالثه  (9)يف مراتب الفضل ويوم النوروز (2)اختالف االبعاض

 ،وسابعه

  يصادفا عيدا. ملإذا  وكل مخيس وكل مجعة 

 يكره الصوم يف موارد:  :1434 م

والصوم فيه مع الشك  ،منها الصوم يوم عرفة ملن خاف ان يضعفه عن الدعاء

 ،هوصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيف ،ضحىأيف اهلالل بحيث حيتمل كونه عيد 

 والولد من غري اذن والده. 

                                                 

فإذا كان هناك اختالف يف تديد بداية شهر ذي احلجة يؤدي اىل الشك بأن يوم عرفة يمكن ان  (1)

يكون يوم العيد ففي مثل هذه احلالة يسقط هذا االستحباب بل ويصري مكروها، فاألفضل 

 .ئذ عدم الصوم الحتامل ان يكون يوم عرفة هو يوم العيد، وصوم يوم العيد حرامحين

وهو اليوم الذي خرج فيه رسول اهلل | ملباهلة نصارى نجران ومعه عيل وفاطمة واحلسن  (4)

 .واحلسني عليهم السالم

 أي بعض ايام شهري رجب وشعبان. (0)

 10ايل البيض يف شهر رجب وهي ليايل أي أن بعض الشهر مفضل عىل البعض االخر كاللي (2)

 من الشهر، وليلة النصف من شعبان.  19و 12و

من شهر  41يوم النوروز هو بداية فصل الربيع ورأ  السنة الفارسية ويصادف اليوم  (9)

 آذار،مار  حسب التقويم امليالدي.



 

 

 

 ،كان ام ال (4)ن بمنى ناسكاملن كا (1)حيرم صوم العيدين وأيام الترشيق :0431 م

عل ن ينذر الصوم عىل تقدير فأونذر املعصية ب ،ويوم الشك عىل انه من شهر رمضان

 .(2)وصوم الوصال ،فال بأ  به (0)زجراأما  ،احلرام شكرا

 ،ممل يكن عن نية الصوإذا  خري االفطار ولو اىل الليلة الثانيةأوال بأ  بت

 بدون - تطوعا -عدم صوم الزوجة استحبابا كام ان االحوط  ،واالحوط اجتنابه

أما مع هني و مع عدم هنيه، مل يمنع عن حقهإذا  لزوجةالصوم ل وجيوز ،ذن الزوج إ

 الصوم. زوجها فاالحوط وجوبا هلا ترك 

  واحلمد هلل رب العاملني.

ل عان يكون بقصد ف استحبابا واالحوط ،وهو اللبث يف املسجد :1432 م

ويصح يف كل وقت يصح فيه الصوم  ،العبادة فيه من صالة ودعاء وغريمها

 واالفضل شهر رمضان وافضله العرش االواخر. 

ة، نية القرب يشرتط يف صحته مضافا اىل العقل وااليامن امور: :1439 م

ويف أحد املساجد االربعة، واذن من يعترب اذنه، واستدامة اللبث  والصوم، والعدد،

 جد، وسريد تفصيل ذلك يف املسائل التالية.يف املس

                                                 

ذلك ة. وسميت كاحلج عرش والثالث عرش من شهر ذي احلادي عرش والثاِن : هيأيام الترشيق (1)

ل سميت تفسد، وقي تنرش تت الشمس لتجف فال األضاحي كانت ترشق فيها، أي الن حلوم

 ترشق الشمس. بعد أنإال  ينحرأو  اهلدي ال يذبح كذلك الن

 أي حيرم صوم ايام الترشيق ملن كان بمنى سواء كان يؤدي مناسك احلج، أم ال. (4)

 ية من باب الزجر لنفسه وليس من باب الشكر.أي أن ينذر الصوم يف ما لو فعل معص (0)

 ينهام.متتابعني بال إفطار ب السحر، وقيل هو صوم يومني صوم يوم وليلة إىلصوم الوصال هو  (2)



 

 

نية القربة كام يف غريه من  مما جيب يف االعتكاف هو األولاألمر  :1436م 

العبادات وجتب مقارنتها ألوله بمعنى وجوب ايقاعه من أوله اىل آخره عن النية 

د قص نعم لو ،قصد الرشوع فيه يف أول يومإذا  (1)وحينئذ يشكل االكتفاء بتبييت النية

 الرشوع فيه وقت النية يف أول الليل كفى. 

و أ اتفقا يف الوجوب والندب ،ال جيوز العدول من اعتكاف اىل آخر :5431 م

وال عن نيابة عن شخص اىل نيابة عن شخص آخر وال عن نيابة عن غريه  (4)اختلفا

 اىل نفسه وبالعكس.

لو يصح بدونه ف الصوم فال مما جيب يف االعتكاف هو الثايناألمر  :1430م 

 غريه مل يصح منه االعتكاف.أو  كان املكلف ممن ال يصح منه الصوم لسفر

العدد فال يصح اقل من ثالثة  مما جيب يف االعتكاف الثالثاألمر  :1435م 

تان بعضها ويدخل فيه الليلأو  ليلةأو  بعضهأو  أيام ويصح االزيد منها وان كان يوما

 وان جاز ادخاهلام بالنية فلو نذره كان اقل ما يمتثل ،عةاملتوسطتان دون األوىل والراب

 به ثالثة.

 ،مل ينعقد وكذا لو نذره ثالثة معينة فاتفق ان الثالث عيد مل ينعقد (0)ولو نذره اقل

وان  ،من جهة الزيادة والنقصان بطل (2)(برشط ال)ولو نذر اعتكاف مخسة فان نواها

وجب عليه  ،من جهة النقصان (9)(رشطال ب)من جهة الزيادة و (رشط ال)نواها ب

                                                 

 تبييت النية هي النية ليال قبل النوم. (1)

 أي كان أحدمها واجبا كاالعتكاف املنذور، واالخر مستحبا. (4)

 ن ثالثة أيام مل ينعقد النذر.أي لو نذر االعتكاف اقل م (0)

رشط ال: يقصد به اشرتاط عدم وجود هذا اليشء، وهو هنا يف املثال نذر مخسة أيام مع رشط  (2)

 عدم الزيادة عن االيام اخلمسة وعدم النقصان، وهبذا الرشط يبطل النذر.

 عدمه.أو  ال برشط: أي ال يقصد به اشرتاط شء (9)



 

 

 

من جهة  (ال برشط)من جهة النقيصة و(رشط ال)اعتكاف ثالثة أيام وان نواها ب

 ضمهام اىل الثالثة.أو  فرد اليومنيأالزيادة ضم اليها الساد  

ان يكون يف احد املساجد االربعة  مما جيب يف االعتكاف الرابعاألمر  :4131م 

يف املسجد أو  (0)ومسجد الكوفة ومسجد البَّصة (4)ملدينةومسجد ا (1)مسجد احلرام

 االقتصار عىل االربعة.  - مع االمكان - اجلامع يف البلد واالحوط استحبابا

ومل جيز  ،لو اعتكف يف مسجد معني فاتفق مانع من البقاء فيه بطل :1141 م

مسجد يف  - ان كان واجبا - وعليه قضاؤه عىل االحوط ،(2)اللبث يف مسجد آخر

 يف ذلك املسجد بعد ارتفاع املانع. أو  آخر

يف مسجد الكوفة  (9)يدخل يف املسجد سطحه ورسدابه كبيت الطشت :1441 م

 وكذا منربه وحمرابه واالضافات امللحقة به. 

 .(6)قصد االعتكاف يف مكان خاص من املسجد لغي قصدهإذا  :4101 م

ذن من يعترب اذنه يف جوازه ا مما جيب يف االعتكاف اخلامساألمر  :1412م  

كان إذا  والوالدين بالنسبة اىل ولدمها ،كان منافيا حلقهإذا  الزوج بالنسبة اىل زوجتهك

 .(5)موجبا اليذائهام شفقة عليه

                                                 

 كرمة حيث الكعبة املرشفة.املسجد احلرام يف مكة امل (1)

 .|أي املسجد النبوي الرشيف يف املدينة املنورة حيث قرب الرسول  (4)

 مدينة البَّصة ثاِن أكرب مدن العراق. (0)

 أي ال جيوز نقل االعتكاف من مسجد اىل مسجد آخر. (2)

فتاة ب عندما ظن النا  مكان معروف يف مسجد الكوفة حصلت فيه معجزة ألمري املؤمنني  (9)

نها علقة م تأن جتلس يف طشت فيه ماء فخرج املؤمنني أمري  أهنا حامل سفاحا فطلب منها

 كانت قد سببت انتفاخا يف بطن الفتاة، والقصة مدونة يف كتب التاريخ.

 بأن جيلس عند املحراب مثال فال اعتبار هلذا القصد. (6)

 ناتج عن شفقتهام عليه، فال بد من اذهنام.كان عدم إذن الوالدين لولدمها باالعتكاف إذا  أي (5)



 

 

فاذا  ،استدامة اللبث يف املسجد الذي رشع به فيه :الساد األمر  :1419م  

 ،اهلني العامل باحلكم واجلخرج لغري االسباب املسوغة للخروج بطل من غري فرق ب

 اكراهو أ خرج عن اضطرارإذا  وال يبعد البطالن يف اخلروج نسيانا ايضا بخالف ما

مس ميت أو  استحاضةأو  غسل جنابةأو  غائطأو  حلاجة ال بد له منها من بولأو 

 وان كان السبب باختياره.

 ،تكفينهاو وجيوز اخلروج للجنائز لتشييعها والصالة عليها ودفنها وتغسيلها

 .ولعيادة املريض

امكن اقامتها يف أو  ،مل تكن واجبةإذا  - واقامة الشهادة ،ما تشييع املؤمنوأ

ولكن  ،وغري ذلك من االمور الراجحة ففي جوازها إشكال (1)وتملها - املسجد

وال جتوز زيادة  ،مراعاة اقرب الطرقعليه و ،ت عرفااعد من الرضوريفيام  جيوز

واما التشاغل عىل وجه تنمحي به صورة االعتكاف فهو  ،ر احلاجةعن قد (4)املكث

ترك اجللو  يف اخلارج ولو اضطر اليه جيب و ،اضطرارأو  مبطل وان كان عن اكراه

 مع االمكان.  (0)اجتنب الظالل

كان إذا  اخلروج الجله جيوز فالامكنه ان يغتسل يف املسجد إذا  :1416 م

 .(2)سجد كمس امليتاحلدث ال يمنع من املكث يف امل

 فصل

ان ف ،االعتكاف يف نفسه مندوب وجيب بالعارض من نذر وشبهه :1415 م

                                                 

 أي الشهادة. (1)

 البقاء.أو  اجللو  (4)

 اخليمة.أو  أي اجتنب اجللو  تت التضليل كالسقف (0)

أما لو كان الغسل الواجب للجنابة مثال فال جيوز املكث يف املسجد وعليه ان خيرج لالغتسال  (2)

 .يف اخلارج



 

 

 

ن كان وا ،فضال عام بعده - قبل الرشوع - كان واجبا معينا فال إشكال يف وجوبه

نعم  ،ااستحبابأحوط  بالرشوع وان كان يف األول فال جيبمندوبا أو  واجبا مطلقا

جوع اشرتط حال النية الرإال إذا  عني اليوم الثالثجيب بعد ميض يومني منه فيت

ة ان شاء وال عرب - حينئذ - لعارض فاتفق حصوله بعد يومني فله الرجوع عنه

 مل يكن مقارنا للنية سواء أكان قبلها ام بعد الرشوع فيه. إذا  بالرشط

 جيوز اشرتاط الرجوع متى شاء وان مل يكن عارض.  :1410 م

جوع حال النية ثم بعد ذلك اسقط رشطه فالظاهر عدم رشط الرإذا  :1415 م

 سقوط حكمه. 

ذا فيصح ه عند النية نذر االعتكاف ورشط يف نذره الرجوع فيهإذا  :1443 م

  .(1)االعتكاف يفالرجوع له و الرشط

جلس يف املسجد عىل فراش مغصوب مل يقدح ذلك يف إذا  :1441 م

د فازاله املعتكف من مكانه وان سبق شخص اىل مكان من املسج ،االعتكاف

  أثم عىل إزالته ولكن ال يبطل اعتكافه. وجلس فيه

 البد للمعتكف من ترك امور:  :1444 م

 ،هحلاق اللمس والتقبيل بشهوة بإ وجوبا مبارشة النساء باجلامع واالحوط :منها

 وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة.

 عىل االحوط وجوبا. االستمناء :منهاو 

                                                 

عند نية االعتكاف أن يكون خمريا يف الرتاجع عن اعتكافه سواء كان ومعنى ذلك انه إذا اشرتط  (1)

الرتاجع بسبب أو بغري سبب، فله حق الرتاجع عن االعتكاف وال يبق ملزما بإكامله، أما لو مل 

 يشرتط ذلك حني نية االعتكاف فليس له الرتاجع يف االعتكاف الواجب.



 

 

 كان فاقدا حلاسة الشم.إذا  وال اثر له ،مع التلذذ (1)شم الطيب والرحيان :ومنها

البيع والرشاء بل مطلق التجارة عىل االحوط وجوبا وال بأ   :منهاو

باالشتغال باالمور الدنيوية من املباحات حتى اخلياطة والنساجة ونحومها وان كان 

لرشب. اأو  واذا اضطر اىل البيع والرشاء الجل االكل ،باالجتنا استحبابا االحوط

 بغريمها فعله. (4)مما متس حاجة املعتكف به ومل يمكن التوكيل وال النقل

دنيوي بداعي اثبات الغلبة واظهار الفضيلة ال أو  يف امر ديني (0)املامراة :منهاو 

واملدار عىل بداعي اظهار احلق ورد اخلصم عن اخلطأ فانه من افضل العبادات 

 . (2)القصد

وجيوز  (9)للمعتكف االجتناب عام حيرم عىل املحرم استحبابا االحوط :4401 م

خالفه وال سيام يف لبس املخيط وازالة الشعر واكل الصيد وعقد النكاح فان مجيعها 

 جائز له. 

الظاهر ان املحرمات املذكورة مفسدة لالعتكاف من دون فرق بني  :1442 م

 .(6)وحرمتها هي حرمة تكليفيةلليل والنهار وقوعها يف ا

ففي عدم قدحه  - سهوا - صدر منه احد املحرمات املذكورةإذا  :1449 م

 إشكال وال سيام يف اجلامع. 

                                                 

 حة طيبة.الرحيان: نوع من االعشاب التي تؤكل هلا رائ (1)

 أي مل يمكنه احلصول عىل الطعام والرشاب بغري البيع والرشاء. (4)

 املامراة: املجادلة عىل أمر دنيوي. (0)

 أي ما يميز املجادلة املنهي عنها عن املجادلة املستحبة هو قصد الشخص. (2)

ناء فرتة االحرام هو الذي رشع يف أداء مناسك العمرة أو احلج، واثالعمرة أو  م يف احلجر  املحْ  (9)

م ترم عليه عدة اشياء  من حني احرامه اىل ان ينتهي من االحرام، وحمرمات االحرام عىل املحر 

 .0695يف اجلزء الثالث املسألة مدونة يف مناسك احلج

 احلرمة التكليفية هي ما يرتتب عليها االثم وتستوجب العقاب من اهلل تعاىل. (6)



 

 

 

 حد املفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤهأفسد اعتكافه بأإذا  :1446 م

 عىل االحوط اءوكذا جيب القض ،وان كان غري معني وجب استئنافه عىل االحوط

كان قبلهام فال شئ عليه وال جيب أما إذا  كان مندوبا وكان االفساد بعد يومنيإذا 

 الفور يف القضاء. 

بطل  رشاؤه وانأو  اشرتى يف أيام االعتكاف مل يبطل بيعهأو  باعإذا  :1445 م

 اعتكافه. 

ال و ،افسد االعتكاف الواجب باجلامع ولو ليال وجبت الكفارةإذا  :1440 م

هر وكفارته ككفارة صوم ش ،استحباباأحوط  باالفساد بغري اجلامع وان كان جتب

 . (1)وان كان االحوط ان تكون كفارته مثل كفارة الظهار ،رمضان

واذا كان االعتكاف يف شهر رمضان وافسده باجلامع هنارا وجبت كفارتان 

 .احدامها الفطار شهر رمضان واالخرى الفساد االعتكاف

كان يف قضاء شهر رمضان بعد الزوال وان كان االعتكاف املذكور  إذا وكذا

  .منذورا وجبت كفارة ثالثة ملخالفة النذر

واذا كان اجلامع المرأته الصائمة يف شهر رمضان وقد اكرهها وجبت كفارة 

 رابعة عنها عىل االحوط استحبابا. 

.واحلمد هلل رب العاملني

                                                 

، ومعنى ذلك أنه يشبه زوجته ميأكظهر  يلَّ الرجل لزوجته أنت عَ معنى الظهار: هو أن يقول  (1)

 حتى يدفع كفارة. معارشة زوجته بعد هذا الكالم حرم عليهيفبأمه 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 : دمقاصوفيه 

 059ص  - املقصد األول رشائط وجوب الزكاة 

 055ص  - املقصد الثاِن ما جتب فيه الزكاة 

 059ص  - املقصد الثالث اصناف املستحقني واوصافهم 

 235ص  - املقصد الرابع زكاة الفطرة 

 



 



ووجوهبا  (1)هي احد االركان التي بني عليها االسالمفريضة الزكاة  :4514 م 

كافر بل يف مجلة من االخبار ان مانع  (0)ومنكرها مع العلم هبا (4)من رضوريات الدين

 .(2)الزكاة كافر

البلوغ، والعقل،  يشرتط يف وجوب الزكاة مخس رشوط هي: :1403 م 

 واحلرية، وامللك، والتمكن من التَّصف، وبياهنا يف املسائل التالية.

وهو رشط  ،البلوغ رشائط وجوب الزكاة هومن  الرشط االول :1401م 

 .(5)واملواش (6)التغوال يعترب يف ال (9)لتعلق الزكاة يف النقدين

كالبلوغ وهو  العقل من رشائط وجوب الزكاة هو الرشط الثاِن :1404م 

 ، وليس رشطا يف زكاة الغالت واملواش.النقدين زكاة رشط يف خصوص

 احلرية. وب الزكاة هومن رشائط وج الرشط الثالث :1400م 

                                                 

اَلة   :×كام ورد يف االحاديث ومنها عن  (1) ْساَلُم َعىَل مَخٍْس الصَّ َي اإْل 
َكاة  و َقاَل ُبن  ْوم  و الزَّ  الصَّ

يَشْ  مَلْ و اْلَواَلَية  و احْلَجِّ و
ير  ُينَاَد ب   َما ُنود َي ب اْلَواَلَية  َيْوَم اْلَغد 

ٍ
  .10ص 4الكايف ج. ء

 منها يعد كافرا. الدين التي لو أنكر شخص واحدة األمور الواضحة يف :رضوريات الدين (4)

 أي االنكار مع العلم أهنا من الرضوريات، وليس االنكار عن شبهة. (0)

ُّ |النَّب يُّ  عن (2)
ة   اهللَكَفَر ب   َيا َعيل  ة  َعرَشَ  اأْلُمَّ

ه  ْن َهذ  َكاةو ...اْلَعظ يم  م  ُع الزَّ
 .293ص  4. اخلصال جَمان 

 يقصد بالنقدين: العملة املسكوكة من الذهب والفضة. (9)

، ومعنى ذلك أنه ال جتب الزكاة يف الغالة الغالت االربع هي: القمح والشعري والتمر والزبيب (6)

 لك بالغا، أو عاقال، وأما يف النقدين فتجب حتى ولو مل يكن املالك عاقال أو بالغا.إن مل يكن املا

 املاشية التي جيب فيها الزكاة هي: الغنم واالبل والبقر، ويلحق املاعز بالغنم. (5)



 

 

يف أثناء أو  (1)يف زمان التعلق عبداً أو  جمنوناً أو  فال جتب يف مال من كان صبياً  

كان مما يعترب فيه احلول بل البد من استئناف احلول من حني البلوغ إذا  (4)احلول

 والعقل واحلرية. 

 .(2)واريواالد (0)ال فرق يف اجلنون املانع عن الزكاة بني االطباقي :0214 م

 ،يف زمان التعلق (9)امللك من رشائط وجوب الزكاة هو الرشط الرابع :1409م 

فال زكاة عىل املال املوهوب واملقروض قبل قبضه واملال  ،يف متام احلول كام تقدمأو 

 املوىص به قبل وفاة املويص.

التمكن من  من رشائط وجوب الزكاة هو الرشط اخلامس :1406م  

 التَّصف.

 واملراد به القدرة عىل التَّصف فيه باالتالف ونحوه ،ره عىل نحو ما سبقواعتبا 

واملدفون يف مكان منيس واملرهون واملوقوف  (6)فال زكاة يف املّسوق واملجحود

واما  ،والغائب الذي مل يصل اليه وال اىل وكيله وال يف الدين وان متكن من استيفائه

 فيه.  املنذور التصدق به فال يبعد ثبوت الزكاة

 ،(0)كان جمعوال عىل نحو املَّصفإذا  (5)ال جتب الزكاة يف نامء الوقف :5014 م

                                                 

 أي الزمان الذي تكتمل فيه بقية رشائط وجوب الزكاة.  (1)

 قطع حساب بدء السنة ويبدأ بسنة جديدة.أي لو اختل احد هذه الرشوط خالل السنة فين (4)

 .، بمعنى من يعيش يف حالة جنون دائماملجنون االطباقي: هو املجنون الدائم (0)

 املجنون االدواري: هو الذي يصاب بنوبات جنون، فله فرتة جنون وفرتة إفاقة. (2)

 أي أن تتحقق امللكية الفعلية للشخص كي جتب فيها الزكاة. (9)

 هو املنَكر، أي ما يكون ملكا النسان مع آخرين وينكره االخرون. املجحود: (6)

 نامء الوقف: هو نتاج الوقف، كام لو كان هناك قطيع مواش للوقف وزاد بالوالدة. (5)

 كان الوقف عىل نحو يَّصف نتاجه عىل ما أوقف عليه فال زكاة يف النامء. إذا  أي (0)



 

 

 

فاذا جعل  ،من دون فرق بني العام واخلاص (1)كان جمعوال عىل نحو امللكإذا  وجتب

فيه واذا  عىل علامء البلد مل جتب الزكاةأو  بستانه وقفا عىل ان يَّصف نامءها عىل ذريته

 - مثال - يكون نامؤها ملكا لالشخاص كالوقف عىل الذريةجعلها وقفا عىل ان 

وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة عىل كل واحد منهم واذا جعلها 

ب الزكاة مل جت - العلامءأو  كالوقف عىل الفقراء - عىل ان يكون نامؤها للعنوان - وقفا

 وان بلغت حصة من يصل اليه النامء مقدار النصاب. 

اكثر اعترب يف أو  مشرتكة بني اثنني (4)كانت االعيان الزكويةإذا  :0014 م

وجوب الزكاة عىل بعضهم بلوغ حصته النصاب وال يكفي يف الوجوب بلوغ 

 املجموع النصاب. 

قيل ان ثبوت اخليار املرشوط برد مثل الثمن مانع من التمكن من  :1405 م

 ل منع. ت ولكنه حمل إشكال باالتَّصف بخالف سائر اخليار

يف أثناء احلول ال يمنعان عن وجوب أو  االغامء والسكر حال التعلق :1423 م

 الزكاة. 

 وكان مىض احلولأو  ،بعد تعلق الزكاة (0)تمكن من التَّصفي ملإذا  :1142 م

ان فان كان مقَّصا ك ،متكن بعد ذلكإذا  داءمتمكنا فقد استقر الوجوب فيجب األ

 واال فال.  (2)ضامنا

                                                 

 لموقوف عليه فيجب يف نامءه الزكاة.كان الوقف عىل نحو التمليك لإذا  أي (1)

 االعيان الزكوية: أي االشياء التي جيب فيها الزكاة مما مر تفصيله. (4)

 مل يتمكن من التَّصف فيام وجبت فيه الزكاة من االعيان لسبب ما.إذا  أي (0)

دفع يأي إن كان مقَّصا يف عدم أداءه الزكاة بعد وجوهبا ثم حصل املنع من التَّصف فعليه أن  (2)

 من الزكاة حتى ولو مل يكن لديه القدرة عىل التَّصف فيام وجب فيه الزكاة.عليه ما وجب 



 

 

ال عىل املقرض فلو اقرتض  (1)زكاة القرض عىل املقرتض بعد قبضه :4142 م

ط وان كان قد اشرت ،نصابا من االعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة

 يف عقد القرض عىل املقرض ان يؤدي الزكاة عنه.

ويصح مع  ،وسقطت الزكاة عن املقرتض ،صح (4)ادى املقرض عنهإذا  نعم

  .إشكال وتأمل (0)ويف تربع االجنبي ،داء الزكاةأع املقرض عنه بعدم الرشط ان يترب

ر اجتإذا  يستحب لويل الصبي واملجنون اخراج زكاة مال التجارة :1420 م

 بامهلام هلام. 

سواء  ،مل جتب الزكاة (2)علم السابق منهاملم البلوغ والتعلق ومل يُ عُ إذا  :2142 م

لتعلق هل تاريخ الم تاريخ البلوغ وُج ام عُ  ،غهل تاريخ البلولم تاريخ التعلق وُج عُ 

 .هل التارخيانام ُج 

كان عقله إذا  أما ،العقل أكان جنونه سابقا وطرإذا  وكذا احلكم يف املجنون 

أو  ،نهل تاريخ اجلنولم تاريخ التعلق وُج عُ  سواء ،اجلنون وجبت الزكاة أسابقا وطر

 التارخيان معا. هل ُج أو  هل تاريخ التعلقلم تاريخ اجلنون وُج عُ 

                                                 

هذه  الغالت االربع وكانتأو  املواشأو  أي إن تعينت الزكاة فيام جيب فيه الزكاة من النقدين (1)

ها ض ال عىل صاحباالشياء تت سلطة شخص عىل نحو القرض فالزكاة واجبة عىل املقرت  

 حتى ولو كانا قد اشرتطا ان تكون عىل صاحبها.  ،صيلاال

 الزكاة نيابة عمن جتب عليه وهو املقرتض. -وهو صاحب املال -ضأدى املقر  إذا  أي (4)

أداء الزكاة  ، ويبقىاملقرتض، فال يصح املالك وغريَ  الزكاة غريَ دفع أي لو تربع شخص ثالث ب (0)

ض كام مر يف بداية امل  .سألةواجبا عىل املقرت 

رشائط الزكاة  تحققومل يعلم ب (،كي جتب الزكاة ) البلوغ أوالً  بحصول يقيناً  أنه مل يعلم بمعنى (2)

( بل كان مرددا بني االمرين ففي هذه احلالة ال جتب الزكاة كي ال جتب الزكاة)قبل البلوغ 

 الختالل رشط البلوغ حني حصول النصاب.



 

 

 

كان تعلقها قبل تعلق إذا  خرج الزكاةأبتامم النصاب  (1)استطاعإذا  :9142 م

حفظ  - حينئذ - وان كان بعده وجب احلج وجيب عليه ،احلج ومل جيب احلج

ت الزكاة مل يبدل حتى مىض عليه احلول وجبإذا  استطاعته ولو بتبديل املال بغريه نعم

 ايضا.

 والغالت ،جتب الزكاة يف االنعام الثالثة: االبل والبقر والغنم :1426 م

 .االربع: احلنطة والشعري والتمر والزبيب

 وال جتب فيام عدا ذلك. .الذهب والفضة(4)ويف النقدين 

 والكالم يقع يف مباحث: 

 - االنعام الثالثة أربع رشائط خاصةيشرتط يف وجوب الزكاة يف  :1425 م

وم، وأن ال تكون من النصاب، والس  : وهي - اىل الرشائط العامة املتقدمة تضاف

 العوامل، وميض حول وهي جامعة للرشائط.

 هو االنعام زكاة من الرشائط اخلاصة يف وجوب الرشط األول :1420م 

ريد بيانه التفصيل الذي س وخيتلف مقداره بني االبل والبقر والغنم حسب (0)النصاب

                                                 

 حج الواجب نتيجة ما يكسبه مع متام نصاب الزكاة.أي صار لديه االستطاعة للذهاب لل (1)

العملة املتداولة املسكوكة من الذهب والفضة، وال جتب يف غري املسكوك وال يف غري املتداول،  (4)

 وهو ما كان متعارفا يف العصور السابقة، أما يف زماننا فلم تعد هذه العملة متداولة.

 الزكاة عند بلوغه وخيتلف باختالف االشياء. بصاب: هو املقدار املحدد الذي جتالنِّ (0)



 

 

 يف املسائل التالية.

 وهي:يف االبل اثنى عرش نصابا  :1425 م

 .األول: مخس وفيها شاة

 .عرش وفيها شاتانالثاِن: 

 .مخس عرشة وفيها ثالث شياه الثالث:

 .عرشون وفيها اربع شياه الرابع:

 .مخس وعرشون وفيها مخس شياهاخلامس: 

 .وهي الداخلة يف السنة الثانية (1)خماض ست وعرشون وفيها بنت الساد :

 .الثالثة الداخلة يف وهي(4)بنت لبون وثالثون وفيها ست السابع:

 .وهي الداخلة يف السنة الرابعة (0)ست واربعون وفيها حقة الثامن:

 .وهي الداخلة يف اخلامسة(2)احدى وستون وفيها جذعةالتاسع: 

 .ست وسبعون وفيها بنتا لبون العارش:

 .احدى وتسعون وفيها حقتان دي عرش:احلا

عني ويف كل أرب ،يف كل مخسني حقة :مائة وإحدى عرشون وفيها الثاِن عرش:

مخسني مخسني، ولكن االحوط أو  ويتخري بعد عدها أربعني أربعني ،بنت لبون

إذا  يثبح - فإن كان العدد مطابقا لألربعني استحبابا أن يالحظ تناسب العدد،

                                                 

 الذي دخل يف عامه الثاِن. -وهي أنثى اجلمل  –املخاض: هي ولد الناقة  بنُت  (1)

 ون: هي ولد الناقة الذي دخل يف عامه الثالث.لبُ  بنُت  (4)

 ة: هي ولد الناقة الذي دخل يف عامه الرابع.قَّ احل   (0)

 لتي دخلت يف السنة اخلامسة.ة: هي ولد الناقة اعَ ذَ اجلَ  (2)



 

 

 

وإذا  ،عمل عىل األربعني كاملائة والستني - تكن زيادة وال نقيصة حسب باألربعني مل

كاملائة واخلمسني وإن  ،عمل عىل مخسني - (1)باملعنى املتقدم - كان مطابقا للخمسني

وإن  ،ختري املالك بني العد باألربعني واخلمسني - كاملأتني - كان مطابقا لكل منهام

نني وأربع فيحسب مخسي ،ستني عمل عليهام معاكاملائتني وال - معا - كان مطابقا هلام

نا بل ، ولكنه كام أرشنا ليس متعيدون العرشةينحَّص العفو بام وعىل هذا  ،أربعينات

 .هو مستحب

واذا مل يكن عنده  (4)عنها ابن لبون أجزأمل يكن عنده بنت خماض إذا  :9314 م

 ختري يف رشاء اهيام شاء. 

 :يف البقر نصابان :1491 م

وهو ما دخل يف  ،عىل االحوط (2)وال جتزى التبيعة ،(0)ثالثون وفيها تبيع :األول 

 .السنة الثانية

 .وهي الداخلة يف السنة الثالثة (9)اربعون وفيها مسنة الثاِن:

ابق ال عفو فيه فان ط الذيوفيام زاد عىل هذا احلساب ويتعني العد باملطابق  

امنني عد هبا كالث - ال غري - ابق االربعنيهبا وان ط كالستني عد - ال غري - الثالثني

 - كاملائة والعرشين - وان طابق كال منهام ،عد هبام معا - كالسبعني - وان طابقهام

وكذا ما دون  ،وما بني االربعني والستني عفو ،يتخري بني العد بالثالثني واالربعني

 الثالثني وما زاد عىل النصاب من االحاد اىل التسعة. 

                                                 

 أي مل تكن هناك زيادة وال نقصان أيضا. (1)

 أي أن ابن اللبون وهو ما دخل يف السنة الثالثة جيزي عن بنت املخاض.  (4)

 التبيع: هو ولد البقرة املذكر الذي أكمل سنة من عمره ودخل يف السنة الثانية. (0)

 سنة االوىل ودخلت يف السنة الثانية.التبيعة: هي انثى البقر التي أكملت ال (2)

 املسنة: هي أنثى البقر التي اكملت السنتان ودخلت يف الثالثة. (9)



 

 

 وهي: يف الغنم مخسة نصب :1494 م

 .اربعون وفيها شاة االول:

 .مائة واحدى وعرشون وفيها شاتان الثاِن:

 .مائتان وواحدة وفيها ثالث شياه الثالث:

 .ثامئة وواحدة وفيها اربع شياهثال الرابع:

ن وال شئ فيام نقص ع ،ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ،ثم اربعامئة اخلامس:

 ام بني نصابني. النصاب األول وال في

 (1)اجلامو  والبقر جنس واحد والفرق يف االبل بني العراب :0149 م

 وال يف الغنم بني املعز والضان والبني الذكر واالنثى يف اجلميع.  (4)والبخايت

وجبت  - بلغ نصيب كل واحد منهم النصابإذا  - (0)املال املشرتك :2149 م

م النصاب دون بعض وجبت عىل من الزكاة عىل كل منهم وان بلغ نصيب بعضه

بلغ نصيبه دون رشيكه وان مل يبلغ نصيب واحد منهم النصاب مل جتب الزكاة وان 

 بلغ املجموع النصاب. 

فان كان  (2)كان مال املالك الواحد متفرقا بعضه عن بعضإذا  :9149 م

 املجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة واليالحظ كل واحد عىل حدة. 

يف الشاة التي جتب يف نصب االبل والغنم ان تكمل هلا سبعة  يشرتط :1496 م

                                                 

 اب: هي االبل العربية.رَ الع   (1)

 البخايت: هي االبل غري العربية وهي ذات سنامني،والسنام هو احلدبة يف ظهر اجلمل. (4)

 لتي جيب فيها الزكاة.املشرتك بني أكثر من شخص واحد من االشياء ا (0)

 كام لو كان يملك ثالثني شاة يف قطيع، وعرش يف قطيع آخر فإن املجموع يبلغ نصابا. (2)



 

 

 

 ،تكمل هلا سنة وتدخل يف الثانية ان كانت من املعزأو  ،(1)نأاشهر ان كانت من الض

ولو كانت من بلد آخر كام جيوز دفع  ،ويتخري املالك بني دفعها من النصاب وغريه

وان كان دفع العني  ،الوراق النقديةالقيمة من النقدين وما بحكمهام من األثامن كا

 افضل واحوط. 

قيمة بلد حسب  ،وقت الوجوب وقت الدفع ال (4)املدار عىل القيمة :5149 م

 الدفع. 

فحال عليه  - ربعني شاة مثالأك - زيدأ كان مالكا للنصاب الإذا  :1490 م

 عن - حينئذ - خرج زكاته كل سنة من غريه تكررت لعدم نقصانهأأحوال فان 

 - زكاة سنة واحدة لنقصانهإال  مل خيرج اصال مل جتبأو  ،خرجها منهأالنصاب ولو 

 وحال - كأن كان عنده مخسون شاة - ولو كان عنده ازيد من النصاب ،عنه –حينئذ 

عليه أحوال مل يؤد زكاهتا وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مىض من السنني اىل ان ينقص 

 عن النصاب. 

يع النصاب من االناث جيزي دفع الذكر عن االنثى كان مجإذا  :1495 م

وبالعكس واذا كان كله من الضأن جيزي دفع املعز عن الضأن وبالعكس وكذا احلال 

 يف البقر واجلامو  واالبل العراب والبخايت. 

ال فرق بني الصحيح واملريض والسليم واملعيب والشاب واهلرم يف  :1463 م

                                                 

املاعز الذي يعترب من فصيلة الغنم يف النصاب، علام أن  ومثلهالضأن هو الغنم الذي له صوف  (1)

يف  عزلضأن واملاالشائع بني النا  هو استعامل لفظ الغنم خلصوص الضأن، مع أهنا تشمل ا

 .موارد النصاب، ولكن االختالف بينهام هو يف عمر كل واحدة منهام لكي تسب من النصاب

أراد شخص ان يدفع قيمة ما وجب عليه من الزكاة وليس من أعياهنا فإن القيمة تسب إذا  أي (4)

لحاظ قيمتها س ببلحاظ القيمة الفعلية عند الدفع يف البلد الذي يريد ان يدفع فيه الزكاة، ولي

 بلحاظ البلد املوجودة فيه.أو  عند تعلق الزكاة هبا



 

 

ان السمينة املعدة لالكل وفحل الرضاب ال تعدان نعم الظاهر  ،العد من النصاب

 .من النصاب

كانت كلها سليمة ال إذا  وكذا ،اذا كانت كلها صحيحة ال جيوز دفع املريضو 

 كان النصابإذا  وكذا ،واذا كانت كلها شابة ال جيوز دفع اهلرم ،جيوز دفع املعيب

معيبة جاز االخراج و أ هرمةأو  كانت كلها مريضةإذا  نعم ،(1)ملفقا من الصنفني

 منها.

: من الرشائط اخلاصة يف وجوب زكاة االنعام هو الرشط الثاِن :1461م 

 .(0)طول احلول (4)السوم

م يف نع ،كانت معلوفة ولو يف بعض احلول مل جتب الزكاة فيهاإذا  :1464 م 

 انقطاع السوم بعلف اليوم واليومني والثالثة إشكال واالحوط ان مل يكن اقوى عدم

 االنقطاع. 

 ،ال فرق يف منع العلف من وجوب الزكاة بني ان يكون باالختيار :1460 م

ال فرق يف السوم بني و ،الأو  ،باذنه ،وغريه ،وان تكون من مال املالك ،واالضطرار

ينبت يف  الذي (2)فان رعاها يف احلشيش والدغل ،مباحأو  ان يكون من نبت مملوك

 .عند نضوب املاء وجبت فيها الزكاةأو  عاالرض اململوكة يف أيام الربي

، واذا جز العلف املباح (9)صدق السومفال يكان املرعى مزروعا إذا  نعم 

                                                 

 البعض هرما والبعض شابا فال يصح دفعأو  كان بعض النصاب سليام والبعض مريضا،إذا  أي (1)

 اهلرم.أو  املريض،

 م: هو االكل من املرعى يف الربية، وليس من العلف الذي حيرض هلا.وَ السَّ  (4)

 هو بداية الشهر الثاِن عرش. احلول الرشعي: (0)

 ل: هو الشجر الكثيف امللتف.غَ الدَّ  (2)

 م عنها وتعترب معلوفة.وَ أي إن كان املكان الذي ترعى منه يف الربية مزروعا فينتفي السَّ  (9)



 

 

 

 فاطعمها اياه كانت معلوفة ومل جتب الزكاة فيها.

 ان ال من الرشائط اخلاصة يف وجوب زكاة االنعام الرشط الثالث :4621م 

 عضيف ب أن ال تكون من العوامل ولويشرتط يف االنعام الثالثة ف(1)تكون عوامل

 .احلول واال مل جتب الزكاة فيها

ان مل يكن  - إشكال واالحوط - ثالثةأو  يومنيأو  يوما - العمل (4)ويف قدح 

 .(0)عدم القدح كام تقدم يف السوم - اقوى

ميض  من الرشائط اخلاصة يف وجوب زكاة االنعام الرشط الرابع :1469م 

ويكفي فيه الدخول يف الشهر ي جامعة لرشائط وجوب الزكاة، حول عىل االنعام وه

الوجوب بذلك فال يرض فقد بعض الرشائط قبل متامه نعم  كي يتحققالثاِن عرش 

 . (2)الشهر الثاِن عرش حمسوب من احلول األول وابتداء احلول الثاِن بعد امتامه

إذا  ول كامبطل احل (9)اختل بعض الرشوط يف أثناء االحد عرشإذا  :6614 م

 ،غري جنسهابأو  ،بدهلا بجنسهاأو  مل يتمكن من التَّصف فيهاأو  نقصت عن النصاب

 . (6)وال فرق بني ان يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه ،ولو كان زكويا

و أ ملك جديد بنتاج - يف أثناء احلول - حصل ملالك النصابإذا  :1465 م

كان عنده اربعون من إذا  جلديد بمقدار العفو كامنحومها فاما ان يكون اأو  رشاء

ما وجب يف األول وهو شاة إال  الغنم ويف أثناء احلول ولدت اربعني فال شئ عليه
                                                 

 جر العربات وما شابه.أو  السقايةأو  أي يشرتط ان ال تكون مما يستعمل يف احلراثة (1)

ثة فال ثالأو  يومنيأو  استخدمت خالل السنة يوماإذا  ري العمل، بمعنى انهقدح العمل: أي تأث (4)

 جيعلها ذلك من العوامل التي ال زكاة فيها.

 .1425يف املسألة  (0)

 أي بعد إمتام الشهر الثاِن عرش. (2)

 أي يف اثناء االحد عرش شهرا النه مع الدخول يف الشهر الثاِن عرش حيني وقت الزكاة. (9)

 مل يكن فإنه خيل برشط احلول.أو  أن التبديل سواء كان هبدف الفرار من الزكاة أي (6)



 

 

 كان عنده مخس من االبل فولدت يفإذا  واما ان يكون نصابا مستقال كام ،يف الفرض

نهام يضة كل مأثناء احلول مخسا اخرى كان لكل منهام حول بانفراده ووجب عليه فر

 .عند انتهاء حوله

 كانإذا  كان نصابا مستقال ومكمال للنصاب الالحق كامإذا  وكذلك احلكم 

 مل يكن نصابا مستقالإذا  عنده عرشون من االبل ويف أثناء حوهلا ولدت ستة واما

كان عنده ثالثون من البقر ويف أثناء احلول إذا  ولكن كان مكمال للنصاب الالحق كام

 دى عرشة وجب عند انتهاء حول األول استئناف حول جديد هلام معا. ولدت اح

كانت امها إذا  من حني االستغناء عن اللبن (1)ابتداء حول السخال :6041 م

 كانت معلوفة.إذا  وكذا (4)سائمة

ط رشو ثالث - مضافا اىل الرشائط العامة - يشرتط يف زكاة النقدين :1465 م

النصاب، وأن يكونا مسكوكني، وأن يتم احلول، وتفاصيل هذه  :خاصة وهي

 الرشوط اخلاصة ترد يف املسائل التالية.

من الرشائط اخلاصة لوجوب الزكاة يف زكاة النقدين  األولالرشط  :1453م 

ثالثة (0)والدينار ،وفيه نصف دينار ،وهو يف الذهب عرشون دينارا ،النصاب :هي

عة وال زكاة فيام دون العرشين وال فيام زاد عليها حتى يبلغ ارب ،الصرييف ارباع املثقال

وهكذا كلام زاد اربعة  (2)دنانري وهي ثالثة مثاقيل صريفية وفيها ايضا ربع عرشها

                                                 

 السخال: مجع سخلة، والسخلة تطلق عىل اوالد الغنم من الضأن واملاعز من حني الوالدة. (1)

 السائمة: هي املواش التي ترعى وال تعلف. (4)

وي يساو عىل أساسها النصاب، يقصد بالدينار هنا الدينار الرشعي وهو وحدة وزن حيسب (0)

 غرام. 2249غرام، مقابل الدينار املرضوب الذي كان يستعمل كنقد ويبلغ وزنه  0،6وزنه ذهبا 

 .%4،9أي ما نسبته  (2)



 

 

 

 .دنانري وجب ربع عرشها

ثم اربعون درمها وفيها  ،وفيها مخسة دراهم ،اما الفضة فنصاهبا مائتا درهم

وما دون املائتني عفو وكذا ما  ،لام زاد اربعون كان فيها درهموهكذا ك ،درهم واحد

 واألربعني.بني املائتني 

 فالدرهم نصف مثقال صرييف ،ووزن عرشة دراهم مخسة مثاقيل صريفية وربع 

والضابط يف زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العرش لكنه يزيد  ،وربع عرشه

 . عىل القدر الواجب قليال يف بعض الصور

  :من الرشائط اخلاصة لوجوب الزكاة يف النقدين الثاِنالرشط  :1451م 

 وبغريهاأالكفر بكتابة أو  بسكة االسالم (1)ن يكونا مسكوكني بسكة املعاملةأ

ال جتب و مسحت كتابته فال جتب فيه الزكاة، الذيبقيت السكة واما املسكوك إذا 

 وقطع الذهب والفضة. ، وال يف احليل والسبائك (4)اختذ للزينة فيام

  :من رشائط وجوب الزكاة يف النقدين هي الثالثالرشط : 1454م 

كام تقدم ايضا حكم اختالل بعض  ،(0)احلول عىل نحو ما تقدم يف االنعام

 واملقامان من باب واحد.  ،الرشائط وغري ذلك

ال فرق يف الذهب والفضة بني اجليد والردئ وال جيوز االعطاء من  :1450 م

 كان متام النصاب من اجليد. إذا  ردئال

جتب الزكاة يف الدراهم والدنانري املغشوشة وان مل يبلغ خالصهام  :1452 م

ىل الفضة عأو  كان الغش كثريا بحيث مل يصدق الذهبإذا  كذا جتبو ،النصاب

                                                 

 أي أن يكونا مسكوكني لالستعامل كعملة نقدية مع بقاء الكتابة عليهام.  (1)

 االونصة وما شابه ذلك.أو  بيةكاملتعارف عليه يف زماننا من استعامل اللرية الذه (4)

 .1469كام مر يف املسألة  14يتحقق احلول بميض احد عرش شهرا والدخول يف الشهر  (0)



 

 

 . (1)بلغ خالصه النصاب ولكناملغشوش 

إن واالختبار  جيبوال الزكاة  فال جتبشك يف بلوغ النصاب إذا  :1459 م

 . استحباباأحوط  كان االختبار

كان عنده اموال زكوية من اجنا  خمتلفة اعترب بلوغ النصاب يف إذا  :1456 م

وال يضم بعضها اىل بعض فاذا كان عنده تسعة عرش دينارا ومائة  (4)كل واحد منها

 .وتسعون درمها مل جتب الزكاة يف احدمها

كان عنده لرية ذهب عثامنية ولرية ذهب ذا إ كام - واذا كان من جنس واحد

كان عنده روبية إذا  ضم بعضها اىل بعض يف بلوغ النصاب وكذا - انكليزية

 ايراِن. (2)رانانكليزية وق  (0)

 يشرتط يف وجوب الزكاة فيها امران: :1455 م

 رامغ وسبعة واربعني كيلوثامنامئة  وهو قرابة بلوغ النصاب :األولاألمر  

ال إ ثامن وزنات ومخس حقق ونصف - يف زماننا هذا - وهو بوزن النجف ،تقريباً 

 والوزنة اربع وعرشون حقة واحلقة ثالث حقق ،ثامنية ومخسني مثقاال وثلث مثقال

اسالمبول وثلث وبوزن االسالمبول سبع وعرشون وزنة وعرش حقق ومخسة 

زنة اربع وعرشون حقة واحلقة مائتان وثامنون مثقاال وثالثون مثقاال صريفيا والو

                                                 

ينئذ الفضة يبلغ نصابا جتب حأو  أي أنه لو كانت نسبة الغش كبرية ولكن الصايف من الذهب (1)

 فيه الزكاة.

 و كان النصاب يتحقق باجلمع.عىل حدة، فال جيمع شء مع شء من غري جنسه حتى ول (4)

 الروبية: عملة انكليزية قديمة. (0)

 قران: عملة ايرانية قديمة. (2)



 

 

 

 صريفيا.

يف وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ام بالرشاء ام  (1)امللك :الثاِناألمر  

 باالرث ام بغريها من اسباب امللك. 

أو  حنطةصار انه عىل الزرع  صدقي ماان وقت تعلق الزكاة عند :1450 م

 زبيب. أو  مترأو  شعري

 ت فاذا بلغ النصابايف قدر النصاب هو اليابس من املذكور (4)املدار :5541 م

 صار زبيبا نقص عنه مل جتب الزكاة. إذا  وهو عنب ولكنه

 ،وان مل تصف ،(0)وقت وجوب االخراج وقت تصفية الغلة :0341 م

 - التمر واقتطاف الزبيب عىل النحو املتعارف فاذا اخر املالك الدفع عنه (2)واجتذاذ

نعم جيوز  ،املطالبة قبله (6)وال جيوز للساعي ،مع وجود املستحق (9)ضمن - ري عذربغ

 االخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب وجيب عىل الساعي القبول. 

ال تتكرر الزكاة يف الغالت بتكرر السنني فاذا اعطى زكاة احلنطة ثم  :1401 م

 بقيت العني عنده سنني مل جيب فيها شئ وهكذا غريها. 

                                                 

 أي أن يكون مالكا فعليا للغالت التي جيب فيها الزكاة. (1)

 االسا  الذي يرتكز عليه يف تديد النصاب.أو  املرتكز،أو  املدار: أي املحور (4)

ة والشعري يف وقت تصفية الغلة من التبن، حتى ولو مل يقم أي جيب إخراج الزكاة من احلنط (0)

 بتصفيتها يف وقتها الطبيعي.

 أي جيب إخراج الزكاة من التمر يف الوقت الطبيعي لقطعه. (2)

 أي أن املالك يضمن الزكاة فيام لو أخر دفعها عن وقتها اىل ان تلفت. (9)

بل ا، فال جيوز له املطالبة باستالم الزكاة قالساعي هو املوظف املكلف بقبض الزكاة من اصحاهب (6)

 الوقت املحدد لكل صنف من االصناف املذكورة حسب الوقت الطبيعي.



 

 

 (4)سقي سيحاإذا  (1)رْش املقدار الواجب اخراجه يف زكاة الغالت العُ  :0441 م

 (9)سقي بالدالءإذا  (2)ونصف العرش (0)بمص عروقه من االرضأو  بامء السامءأو 

فان كان  (0)ونحو ذلك من العالجات واذا سقي باالمرين (5)الناعورو (6)واملاكينة

  يعتد باالخر فالعمل عىل الغالب واناحدمها الغالب بحيث ينسب السقي اليه وال

كانا بحيث يصدق االشرتاك عرفا وان كان السقي باحدمها اكثر من االخر يوزع 

الواجب فيعطي من نصفه العرش ومن نصفه االخر نصف العرش واذا شك يف صدق 

 االكثر.  استحبابا االقل واالحوط ىاالشرتاك والغلبة كف

 قدم عىل الثمر ال عىل الشجر فاذا كان الشجراملدار يف التفصيل املت :1400 م

عند زيادة املاء  (13)السيحأو  (5)حني غرسه يسقى بالدالء فلام أثمر صار يسقى بالنزيز

 وجب فيه العرش ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العرش. 

ال إ بالدوايل عن حكمه ىاالمطار املعتادة يف السنة ال خترج ما يسق :1402 م

                                                 

 .%13العرش: أي ما نسبته  (1)

 كان الزرع قد سقي باملاء اجلاري عىل االرض.إذا  : أياً حَ يْ َس  (4)

 وهو ما يعرب عنه حسب عرفنا بالزراعة البعلية. (0)

 .%9أي ما نسبته  نصف العرش: (2)

 الدالء: مجع دلو، وهو وعاء يسحب فيه املاء من البئر عادة. (9)

 املضخات املائية.أو  أي إن كانت السقاية بواسطة املاكينات (6)

املاء الدافعة، قوامها دوالب  قوةأو  واألهنار تسريها الدواب الناعورة: آلة لرفع املاء من االبار (5)

 أعىل وتفرغه ثم تعود وهكذا. ( تمل املاء إىلمجع دلو)فيه دالء  كبري

 شبهها.أو  ماء السامء، والثاِن ما لو كان بآلةأو  االول: ما لو سقي بامء االرض اجلاري (0)

 مما يرتشح يف االرض من ماء. (5)

 مر معنى السيح يف هامش املسألة السابقة. (13)



 

 

 

كانت بحيث توجب أو  ،فيجب حينئذ العرش (1)عن الدوايل ىيستغنكثرت بحيث إذا 

 صدق االشرتاك يف السقي فيجب التوزيع. 

لغرض فسقى به آخر زرعه أو  اخرج شخص املاء بالدوايل عبثاإذا  :1409 م

 ،لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعهأو  اخرجه هو عبثاإذا  العرش وكذا وجب فيه

ف جب نصفيزاد فسقى به غريه أو  فسقى به زرعا آخر (4)ا لهاخرجه لزرع فبدإذا  واما

 العرش. 

 - وهو احلصة من نفس الزرع - (0)خذه السلطان باسم املقاسمةأما ي :0641 م

  .يالحظ بلوغ النصاب يف غري حصة السلطان، بمعنى أنه ال جيب اخراج زكاته

ح رة الفالجأاملؤن التي حيتاج اليها الزرع والثمر من  تستثنى :1405 م

 جرة االرض ولو غصباً أوالساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع و ،واحلارث

ومنها ما يأخذه السلطان من النقد  ،الثمرأو  ونحو ذلك مما حيتاج اليه الزرع

 .(9)فتحتسب عىل الزكاة بالنسبة (2)عىل الزرع املسمى باخلراج املرضوب

                                                 

 .1404يف هامش املسألة  الدوايل: مجع دالية، وهي الناعورة، وقد مر بياهنا (1)

 أي لو أخرجه ليسقي به زرعا معينا ثم غري رأيه فسقى به زرعا آخرا. (4)

 .أو ما يطلق عليه يف زماننا رضائب حكومية (0)

 اخلراج: هي الرضائب املفروضة من السلطة عىل أصحاب االرايض. (2)

د انه ا وجهان: فالوجه االول يقصاستثناء املصاريف التي حيتاجها العامل يف ارضه من الزكاة هل (9)

ال بد من حسم كلفة املصاريف التي تكلفها املزارع عىل زراعته، وبعدها حيسب الزرع الباقي 

وخترج زكاته إن كان ما بقي من االنتاج يبلغ نصاب الزكاة الرشعي، وأما لو نقص ما بقي من 

كاة يف هذه احلالة. والوجه الغالت عن مقدار الزكاة بعد إخراج تلك املصاريف فال جتب الز

الثاِن: يقصد منه انه إذا بلغت الغالت نصاب الزكاة فيتم اخراج املصاريف بعد ذلك وإن نقص 

ما بقي عن النصاب فال يسقط وجوب الزكاة بل حيسم من الزكاة بمقدار النقص احلاصل نتيجة 

مثال فيتم حسم  %43إخراج املصاريف، فلو أنقصت املصاريف املستثناة النصاب بام نسبته 



 

 

ا عىل بعد تعلق الزكاة يمكن احتساهبالثمر أو  وكذلك املؤن التي تتعلق بالزرع 

  مع االذن من احلاكم الرشعي. (1)الزكاة بالنسبة

يضم النخل بعض اىل بعض وان كانت يف امكنة متباعدة وتفاوتت  :1400 م

اكثر وكذا أو  بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهام شهر (4)يف االدراك

 صاب يف املجموع فاذا بلغ املجموع النصاباحلكم يف الزروع املتباعدة فيلحظ الن

 كان نخل يثمر يف العام مرتني ففيإذا  واما ،وجبت الزكاة وان مل يبلغه كل واحد منها

 وجوبا. أحوط  الضم فيه إشكال وان كان الضم

وما بحكمهام من األثامن  (0)جيوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين :0541 م

  أي جنس كان.كذا من كاالوراق النقدية و

مات املالك بعد تعلق الوجوب وجب عىل الوارث اخراج إذا  :5341 م

وانتقل اىل الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب  (2)لو مات قبلهأما  ،الزكاة

وجبت عىل كل واحد منهم زكاة نصيبه وان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب االخر 

 نصيب واحد منهم مل جتب عىل وجبت عىل من بلغ نصيبه دون االخر وان مل يبلغ

                                                 

من الزكاة التي يتوجب عليه اخراجها، وهذا الوجه هو ما يعتمده املشهور من فقهاء  43%

 الشيعة ويراه سامحة السيد الروحاِن خالفا للوجه االول الذي التزم به السيد اخلوئي +. 

رتتبة عىل امل أي أنه يتم احلسم من مقدار الزكاة بحسب النسبة، بمعنى انه لو كانت املصاريف (1)

من الزكاة  %9من قيمة البضاعة فتحسم  %9الزرع تبلغ مائة دينار مثال وكان مقدار الزكاة يبلغ 

 .عىل حساب الزرع  %59بدل تلك املصاريف، و

 أي لو مل تنضج مجيعها يف وقت واحد. (4)

ألة أنه من املس، واملقصود النقدان: مها عملة الذهب والفضة، ولكنها ليست مستعملة يف زماننا (0)

ال يتعني إخراج الزكاة من نفس االعيان التي وجبت فيها الزكاة بل يمكن دفع قيمتها بأي عملة 

 .كانت ذهبية او فضية او ورقية او غري ذلك 

 أي لو مات املالك قبل تعلق وجوب الزكاة باملزروعات. (2)



 

 

 

 اهلبة. أو  كان االنتقال بغري االرث كالرشاءإذا  فيام (1)وكذا احلكم ،واحد منهم

جيوز دفع اجليد عن االجود  (4)انواع الغلة الواحدة تاختلفإذا  :5141 م

وجوبًا  واالحوط ،ويف جواز دفع الردئ عن اجليد إشكال ،عن الردئ ئوالرد

 العدم. 

وال عىل نحو الكيل  (0)ال عىل وجه االشاعة ،زكاة حق متعلق بالعنيال :5441 م

ولكن موضوع احلق  (6)بل عىل نحو حق اجلناية (9)وال عىل نحو حق الرهانة (2)يف املعني

املك وجيوز لل ة،الشخصيأو  ةهلا من اخلصوصيات النوعي ال العني بام (5)مالية العني

 .غري مشاعأو  (0)غري مقدارها مشاعا التَّصف يف املال املتعلق به الزكاة يف

يف  باعه صح البيع حتىإذا  ، ولكننعم ال جيوز له التَّصف يف متام النصاب 

وإذا أخذ من املشرتي رجع هو اىل اينام انتقلت  (5)ويتبع املستحق العني ،حصة الزكاة

                                                 

 آخرين بغري االرث.أي أن نفس احلكم ينطبق فيام لو انتقلت هذه املزروعات اىل  (1)

 أي كانت من انواع متعددة من احلنطة مثال. (4)

 االشاعة: أي امللكية املشرتكة، وليست الزكاة كذلك. (0)

 الكيل يف املعني: هو شء غري حمدد ضمن شء حمدد، كدرهم من الدراهم يف كيس نقود. (2)

 رهن يف االشياء.الرهانة: أي الرهن، فليس حق الزكاة يف املال عىل نحو حق ال (9)

قصد به هنا أن يو حق اجلناية هو احلق الذي يتعلق بالعني ويتبعها أينام كانت،وال يزول بالبيع، (6)

 الزكاة تتعلق باملال الذي بلغ نصابا كام تتعلق اجلناية برقبة العبد اجلاِن وليست برقبة وليه، فلو

ال، حتى لو كاة فإهنا تتعلق بنفس املبيع العبد بقي حق املطالبة بالقصاص متعلقا به، وكذا الز

 انتقل من شخص اىل آخر. 

 أي القيمة املالية ملا جيب اخراجه بالزكاة ال اخلصوصيات الشخصية. (5)

 مشاعا: أي غري مفروز وغري حمدد. (0)

أو  زبيباو أ كان ما وجبت فيه الزكاة مترا أي من له حق الزكاة يصبح حقه يف العني املباعة، فلو  (5)

و أ نطة مثال وباعها مالكها دون ان خيرج الزكاة ملستحقيها فإن حق املستحقني ينتقل مع التمرح



 

 

 . البائع

تحق ملسخره لطلب اأال جيوز التأخري يف دفع الزكاة من دون عذر فان  :1450 م

 ،منمع العلم بوجود املستحق ض وان اخره ،مل يضمن فتلف املال قبل الوصول اليه

مع أو  من مال آخر مع عدم املستحقأو  نعم جيوز للاملك عزل الزكاة من العني

مع و أ مع التفريطإال  وجوده، فيتعني املعزول زكاة ويكون امانة يف يده ال يضمنه

 .(1)ن غرض صحيحخري مع وجود املستحق من دوأالت

لاليصال اىل املستحق أو  اخره النتظار من يريد اعطاءهإذا  كام (4)الضامن ويثبت 

 . ثالثةأو  شهرينأو  تدرجيا يف ضمن شهر

 تابع هلا يف املَّصف وال جيوز للاملك ابداهلا بعد العزل.  (0)نامء الزكاة :4521م  

ان بعد تعلق الزكاة حتى الثمر وشك يف ان البيع كأو  باع الزرعإذا  :1459 م

علم زمان ا إذ قبله حتى تكون عىل املشرتي مل جيب عليه شئ حتىأو  تكون عليه

 التعلق وشك يف زمان البيع.

 داء البائع للزكاة عىل تقدير كون البيعأوان كان الشاك هو املشرتي فان علم ب 

جهل التعلق و علم زمانإذا  واال وجب عليه حتى ،بعد التعلق مل جيب عليه اخراجها

 زمان البيع فان الزكاة متعلقة بالعني عىل ما تقدم. 

ثمر النخل والكرم عىل  (2)وكيله خرصو جيوز للحاكم الرشعي :5641 م

                                                 

بقية االشياء اىل املالك اجلديد، فلو حصل عليه املستحق من املالك اجلديد كان للاملك اجلديد 

 ان يطالب املالك القديم الذي كان مطلوبا بالزكاة بمقدار ما دفعه من الزكاة.

 أخر دفع الزكاة لسبب غري مربر رشعا مع وجود املستحق وتلفت فيضمن البدل.ذا إ أي (1)

 أي ضامن املالك يف حال تلف الزكاة. (4)

 نامء الزكاة: أي ما ينتج منها يتبع هلا يف كونه زكاة، كام لو كانت الزكاة ماشية فأولدت. (0)

 التقدير.أو  اخلرص: هو التخمني (2)



 

 

 

ص اخلر وجيوز ،وفائدته جواز االعتامد عليه بال حاجة اىل الكيل والوزن ،املالك

 لرجوعه اليهم.أو  لكونه بنفسه من اهل اخلربةإما  للاملك

 وفيه مبحثان

، نيالفقري، واملسك ثامنية: أصناف الفقراءالذي تَّصف هلم الزكاة :1455 م 

، قاب، ويف سبيل اهلل، وابن السبيلوالعاملون عليها، واملؤلفة قلوهبم، ويف الر

 وتفصيل ذلك يف املسائل التالية.

 .الفقري من أصناف الفقراء الذين تَّصف هلم الزكاة هو األول :1450 م 

 املسكني. هو الثاِنو

وكالمها من ال يملك مؤنة سنته الالئقة بحاله له ولعياله والثاِن أسوأ حاال من 

 - (4)اً جنسأو  نقداً  - والغني بخالفهام فانه من يملك قوت سنته فعال. (1)،األول

بأن يكون (0)قوة أو  ،مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله ويتحقق ذلك بأن يكون له

                                                 

ق ، علام أن االقوال خمتلفة يف بيان الفرمن الفقريحاال من الناحية املادية أي أن املسكني أسوأ  (1)

بني الفقري واملسكني، فمنهم من يرى أن الفقري أسوأ حاال ومنهم من يرى املسكني، وهلم 

 .تعاريف خمتلفة وتفاصيل متعددة يف بيان كل واحد منهام

 السنة.أي من املواد الغذائية وما حيتاجه يف معاشه آلخر  (4)

 أي قدرة عىل التكسب بام يكفيه مؤونة السنة. (0)



 

 

واذا كان قادرا عىل االكتساب وتركه  ،صنعة حيصل منها مقدار املؤنةأو  له حرفة

 جاز له االخذ.  (1)خرج وقت التكسبإذا  نعم الزكاة، اخذ فال جيوز لهتكاسال 

 ،له اخذ الزكاةكان له رأ  مال ال يكفي ربحه ملؤنة السنة جاز إذا  :1455 م

 (0)خانأو  دارأو  (4)صاحب ضيعةأو  كان صاحب صنعة تقوم آالهتا بمؤنتهإذا  وكذا

نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ولكن ال يكفيه احلاصل منها فان له ابقاؤها واخذ املؤنة أو 

 من الزكاة. 

 (2)دار السكنى واخلادم وفر  الركوب املحتاج اليها بحسب حاله :0331 م

نه من اهل الرشف ال متنع من اخذ الزكاة وكذا ما حيتاج اليه من الثياب ولو لكو

والفرش  (9)وااللبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية واثاث البيت من الظروف

 واالواِن وسائر ما حيتاج اليه.

 (6)ت اكثر من مقدار احلاجة وكانت كافية يف مؤنتهاكان عنده من املذكورإذا  نعم 

كان له دار إذا  كام انه ،فيجوز (0)واال ،مل جيز له االخذ ،(5)مال مستقل بحكم توكان

يكفيه ملؤنته جاز له االخذ من  (5)قل منها قيمة وكان التفاوت بينهامأتندفع حاجته ب

                                                 

 ما شابه ذلك.أو  كام لو كان مزارعا ومىض وقت الزراعة، (1)

 الضيعة: هي االرض املنتجة. (4)

 اخلان: كان يطلق عىل املكان الذي ينزل فيه املسافر، ويسمى يف عَّصنا، فندق. (0)

 امعي.أي احتياجاته التي تنسجم مع وضعه االجت (2)

 خزائن املالبس وغري ذلك.أو  الظروف: أي االوعية مما يستعمل يف الطعام، (9)

 أي ما كان عنده كان كافيا ملصاريف مؤونة سنته. (6)

 ما يكون بحاجة اليه.أو  أي أهنا ال تسب مما يستعمله، (5)

 ليس هلا استقالل عام يستعمله.أو  مل تكن كافية له يف مؤونته،إذا  أي (0)

 كفيهت االخرى التي يمكنه ان يستبدهلا هبا دارالاحلالية وقيمة  هأي ان كان الفرق بني قيمة دار (5)



 

 

 

 كانتإذا  وكذا احلكم يف الفر  والعبد واجلارية وغريها من اعيان املؤنة ،الزكاة

 . (1)عنده وكان يكفي االقل منها

إذا  وكذا (4)خذكان قادرا عىل التكسب لكنه ينايف شأنه جاز له األإذا  :0311 م

 كان قادرا عىل الصنعة لكنه كان فاقدا آلالهتا. 

حرفة وكان التعلم سهال بحيث أو  كان قادرا عىل تعلم صنعةإذا  :1034 م

وال يكفي  ،يصدق عرفا انه قادر عىل التعيش بال حاجة اىل الزكاة مل جيز له اخذ الزكاة

كان إذا  كان الوقت بعيدا بلإذا  يف صدق الغنى القدرة عىل التعلم يف الوقت الالحق

 جاز له االخذ ما مل يتعلم.  - نحو ذلكأو  يومنيأو  مثل يوم - الوقت قريبا

إذا  ال يملك فعال ما يكفيه جيوز له اخذ الزكاة الذيطالب العلم  :1030 م

مل  ،اال فان كان قادرا عىل االكتساب وكان يليق بشأنهو ،كان طلب العلم واجبا عليه

من  غريهأو  واما ان مل يكن قادرا عىل االكتساب لفقد رأ  املال ،جيز له اخذ الزكاة

كام هو الغالب يف هذا الزمان جاز له  ،(0)كان ال يليق بشأنهأو  املعدات للكسب

 .االخذ

 ذ منهاهلل تعاىل فيجوز له االخ هذا بالنسبة اىل سهم الفقراء واما من سهم سبيل 

وان مل يكن املشتغل ناويا للقربة  (2)كان يرتتب عىل اشتغاله مصلحة حمبوبة هلل تعاىلإذا 

                                                 

 .، فال جيب عليه بيع الدار وجيوز له أخذ الزكاةملؤونة السنة

غريها، وكان باستطاعته ان أو  أي إن كان عنده ما حيتاجه ويستعمله من كل هذه االشياء (1)

ة منها بام يمكنه من تصيل مؤونة سنته من فارق السعر، فال جيب عليه يستبدهلا بام هو أقل قيم

 االستبدال وجيوز له االخذ من الزكاة.

 أي إن كان مورد الكسب املمكن له ال يليق بشأنه عرفا، مما يسبب له املهانة جاز له االخذ. (4)

 ه.امل غري الالئقة بكبعض االع، أي كان التكسب املتاح له ال يليق بشأنه كونه طالب علم (0)

أي أنه ليس لطالب العلم ان يأخذ زكاة من سهم الفقراء ان كان متمكنا من العمل الالئق به،  (2)



 

 

 مل جيز له االخذ. (1)كان ناويا للحرام كالرياسة املحرمة إذا  نعم

مل  (4)وان جهل ذلك ،كذبه عومل بهأو  املدعي للفقر ان علم صدقه :0321 م

 كونه ثقة.أو  الوثوق بفقره معإال  اعطاؤه جيز

 (2)احيا كان ام ميت ،دين عىل الفقري جاز احتسابه من الزكاة (0)كان لهإذا  :0391 م

 .(9)نعم يشرتط يف امليت ان ال يكون له تركة تفي بدينه واال مل جيز

ال جيب اعالم الفقري بان املدفوع اليه زكاة بل جيوز االعطاء عىل نحو  :1036 م

ر الصدقة قدم اليه متإذا  الفقري انه هدية وجيوز رصفها يف مصلحة الفقري كام يتخيل

 كله. أف

فبان كون املدفوع اليه غنيا وجب  - باعتقاد الفقر - دفع الزكاةإذا  :1035 م

 .كانت عينها باقيةإذا  عليه اسرتجاعها ورصفها يف مَّصفها

 ذون من قبله فليسأامل أو وان كانت تالفة فان كان الدافع هو احلاكم الرشعي

كان إذا  وجيوز له ان يرجع اىل القابض ،هو املالك ضمنها (6)وان كان ،عليه ضامهنا

فليس للدافع  (0)واال ،وان مل يعلم بحرمتها عىل الغني ،ان ما قبضه زكاة (5)يعلم

                                                 

 وأما من سهم سبيل اهلل فله ذلك إن كانت نيته يف طلب العلم حسب ما مر بيانه.

 أي إن كان هدفه من العلم أن يصل اىل موقع املسؤولية التي ال يستحقها. (1)

 أي مل يعلم صدقه وال كذبه. (4)

 أي للشخص الذي يريد ان يدفع الزكاة. (0)

 أي حتى لو كان املدين الذي يستحق الزكاة ميتا فيجوز احتساب الدين زكاة. (2)

 أي إن كان للميت املدين تركة تكفي لسداد الدين عنه فال جيوز احتساب الدين زكاة. (9)

 وكيله فعليه دفع البديل عنها جمددا.أو  اكم الرشعيأي الدافع للزكاة بغري اذن من احل (6)

 كان القابض للزكاة يعلم اهنا زكاة جاز للمعطي املطالبة بالبديل عنها.إذا  أي (5)

 خذ يعلم ان ما اعطي له زكاة فال جيوز مطالبته ببدهلا.مل يكن اآلإذا  أي (0)



 

 

 

 .الرجوع اليه

الغنى  للزكاة من غري جهة (1)تبني كون املدفوع اليه ليس مَّصفاإذا  وكذا احلكم 

 .غري ذلكأو  كان الدافع غري هاشميإذا  هاشمياأو  مثل ان يكون ممن جتب نفقته

ال يبعد القول بعدم ضامن املالك  (4)كان غري مؤمنإذا  نعم يف خصوص ما 

 ايضا.

  العاملون عليها. من أصناف مستحقي الزكاة هم الثالث: 1030م  

أو  بهنائأو  صاهلا اىل االمامخذ الزكاة وضبطها وحساهبا وايوهم املنصوبون أل

 اىل مستحقها.

  ،املؤلفة قلوهبم من أصناف مستحقي الزكاة هم الرابع: 1035م  

وهم املسلمون الذين يضعف اعتقادهم باملعارف الدينية فيعطون من الزكاة 

 .ليحسن اسالمهم ويثبتوا عىل دينهم

 .الرقاب ممن جيوز اعطاءهم الزكاة هم اخلامسالصنف  :1013م 

 ،(9)مرشوطةأو  ،(2)مطلقة ،العاجزون عن اداء الكتابة (0)وهم العبيد املكاتبون 

                                                 

 أي ال جيوز له استالم الزكاة السباب اخرى. (1)

 كان آخذ الزكاة غري شيعي ومل يكن مستحقا فال يضمن املالك.إذا  أي (4)

 ب: هو العبد الذي يوجد بينه وبني سيده عقد عىل تريره. وال وجود له يف زماننا.املكاتَ  (0)

لتي يقول بال رشط، أي ا واألجل، والعوض، ونية التحرير املشتملة عىل العقدبة املطلقة: املكاتَ  (2)

رر بقدر ما يدفع، ب يتحاملكاتَ  . والعبد"رمتى تدفعه أنت ح كاتبتك عىل كذا، "املوىل للعبد  فيها

املطلقة، ال حيق  املكاتبة ربع املبلغ ترر ربعه، وهكذا. ويف ن دفعادفع املبلغ كله ترر كله، و فإن

 العبد أن يفسخ املكاتبة.أو  للموىل

لتي يقول برشط، أي ا ، ونية التحريرواألجل، والعوض املكاتبة املرشوطة: املشتملة عىل العقد (9)

. "بدا الدفع ترد ع تدفعه أنت حر، وإن عجزت عن كاتبتك عىل كذا، متى "للعبد  فيها املوىل



 

 

ن والعبيد الذين هم تت الشدة فيشرتو ،فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من املال

 .(1)مل يوجد املستحق للزكاة بل مطلقاإذا  بل مطلق عتق العبد ،عتقونويُ 

 .الغارمون هم السادسالصنف  :1011م  

وهم: الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها وان كانوا مالكني قوت سنتهم  

ولو كان عىل الغارم دين ملن عليه  ،برشط ان ال يكون الدين مَّصوفا يف املعصية

احتسابه عليه زكاة بل جيوز ان حيتسب ما عنده من الزكاة للمدين  (4)الزكاة جاز له

ولو كان الدين لغري من عليه الزكاة  ،من الدين وفاءا عام عليه (0)خذهأفيكون له ثم ي

ولو كان الغارم ممن جتب  ،جيوز له وفاؤه عنه بام عنده منها ولو بدون اطالع الغارم

الوفاء عنه وان مل جيز أو  عىل من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه (2)نفقته

 لنفقته. (9)اعطاؤه

مجيع سبل  وهو ،سبيل اهلل تعاىلو يف ه مما تَّصف فيه الزكاة السابع :1014م  

ورفع الفساد  (5)واملدار  واملساجد واصالح ذات البني (6)اخلري كبناء القناطر

                                                 

بع املبلغ، ر دفع املبلغ كله ترر كله، وإن دفع ال يتحرر بقدر ما يدفع، أي إن والعبد املكاتب

 بة.يرجع عبدا كام كان قبل املكات مثال، وعجز عن الباقي

 مل يكن.أو  أي جيوز دفع الزكاة لتحرير العبيد سواء كان هناك مَّصف آخر هلا (1)

 أي جاز ملن له الدين ان حيسب ما له من دين من الزكاة التي عليه دفعها. (4)

 أي ينوي ان الزكاة املتوجبة عليه صارت حقا للمدين ثم يأخذها هو بعنوان اسرتداد دينه. (0)

 ئن هو الزوج واملدين هو الزوجة.كام لو كان الدا (2)

جيوز احتساب الدين زكاة ويصح اعطاء الزكاة من الزوج لزوجته وفاء لدينها ولكن ال جيوز  (9)

 اعطاءها لنفقة حياهتا الهنا نفقتها واجبة عىل زوجها.

 القناطر: هي اجلسور التي حيتاجها النا  يف حياهتم. (6)

 االصالح بني املتخاصمني. (5)



 

 

 

 .ونحوها من اجلهات العامة

ويف جواز دفع هذا السهم يف كل طاعة مع عدم متكن املدفوع اليه من فعلها  

 .(4)بل منع ،شكالبه إإال  عليه ماً قد  مل يكن مُ إذا  مع متكنهأو  (1)بدونه

الذي نفدت نفقته ، وهو ابن السبيل من مستحقي الزكاة الثامن :1010م  

بحيث ال يقدر عىل الذهاب اىل بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك برشط ان ال يكون 

 .(2)بيع ماله يف بلدهأو  (0)، وبرشط عدم متكنه من االستدانةسفره يف معصية

ون بام ال يك ،بيع ماله الذي هو يف بلدهأو  ،نةمن االستدا كان متمكناإذا  وأما 

  ، فال يعطى.(9)خمالفا لشأنيتهأو  حرجيا

 ،جاز له اسرتجاعها (6)عطاها ثم بان العدمأاعتقد وجوب الزكاة فإذا  :0121 م

 مل جيز االسرتجاع.  (5)كان الفقري عاملا باحلال واالإذا  وان كانت تالفة اسرتجع البدل

ن يعطي زكاته فقريا معينا انعقد نذره فان سها فاعطاها فقريا نذر اإذا  :1019 م

 متعمدا واذا اعطاها غريه ،وان كانت العني باقية ،وال جيوز اسرتدادها أجزأآخر 

 .(0)فيه اشكال، ويأثم بمخالفة نذره وجتب عليه الكفارةاالجزاء ف

                                                 

 مل يتمكن آخذ الزكاة من فعل هذا العمل بدون أن يأخذ من هذا السهم.إذا  أي (1)

 اخذ زكاة.إال إذا  كان الشخص متمكنا من فعل اخلري ولكنه ال يقدم عليهإذا  أي (4)

 أي انقطع يف مكان ومل يستطع االستدانة للعودة. (0)

 غري ذلك.أو  يع ما يملكأي مل يتمكن من تويل اموال له من بلده اىل مكان انقطاعه بب (2)

 تويل اموال له بام يتناسب مع وضعه.أو  أي إن كان متمكنا من االستدانة (9)

 أي انه علم ان الزكاة ليست واجبة عليه بعد ان دفع ما كان يعتقد انه واجب عليه. (6)

 مل يكن الفقري عاملا بأن ما أخذه زكاة فال جيوز اسرتداد البدل.إذا  أي (5)

 خمالفة النذر. كفارة (0)



 

 

ال بد من تققها فيهم كي يصح إعطاءهم  ملستحقي الزكاة أوصاف :1016 م

االيامن، وأن ال يكون من أهل املعايص، وأن ال يكون ممن  مور:أ أربعة الزكاة وهي

كانت الزكاة من غري هاشمي، إذا  أن ال يكون هاشمياو جتب نفقته عىل املعطي،

 وتفصيل ذلك يف املسائل التالية.

ه حق الزكاة كي جيوز اعطاؤالذي جيب تققه يف مست األولالوصف  :0151م 

وتعطى  ،من سهم الفقراء (4)الكافر وكذا املخالف ىفال تعط ،(1)االيامن :منها هو

ان بنحو وان ك ،اطفال املؤمنني وجمانينهم فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم

أحوط  (0)فال حيتاج اىل قبول الويل وان كان - منيأبتوسط أو  مبارشة - الَّصف

  استحبابا.

عادها وان أ (6)ثم استبَّص (9)زكاته اهل نحلته (2)اعطى املخالفإذا  :0101 م

 .أجزأعطاها املؤمن أكان قد 

ن من ان ال يكو الذي جيب تققه يف مستحق الزكاة الثاين الوصف :1015م  

بحيث يَّصف الزكاة يف املعايص ويكون الدفع  اهل املعايص عىل االحوط وجوباً 

                                                 

 .الوالية لالئمة االثنى عرشو االسالم أي ه اخلاص وهو التشيع.اااليامن بمعن (1)

املسلم الذي ال يلتزم بمذهب أي أنه ال جيوز اعطاء سهم الفقراء من الزكاة اىل الكافر وال اىل  (4)

ئز اجلا ، إال إذا كان اعطاؤهم ملصلحة معينة فيكون الَّصفمذهب الشيعة()  أهل البيت

 .هو لعنوان املصلحة املرتتبة عىل عملهم وليس الَّصف عليهم مبارشة

 أي إن كان إعطاء الزكاة هلؤالء عىل نحو الَّصف عليهم فيستحب قبول وليهم. (0)

 املسلم غري الشيعي. (2)

 .من هم عىل مذهبه، وليسوا عىل مذهب أهل البيت  (9)

 يت، وترك مذهب املخالفني.استبَّص: أي تشيع والتزم بمذهب أهل الب (6)



 

 

 

و أ شارب اخلمرأو  واالحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصالة ،ماليه اعانة عىل األث

 املتجاهر بالفسق. 

ن ممن ان ال يكو الذي جيب تققه يف مستحق الزكاة الوصف الثالث :1043م 

أو  من الذكور (4)واألوالد وان سفلوا (1)لواجتب نفقته عىل املعطي كاألبوين وان عَ 

فال جيوز اعطاؤهم  ،(9)واململوك -(2)تسقط نفقتهامل إذا  - والزوجة الدائمة (0)االناث

 للولدأو  كان للوالدإذا  وجيوز اعطاؤهم منها حلاجة ال جتب عليه كام (6)منها لالنفاق

جارة وكان موقوفا أداؤه بأعمل جيب أو  كان عليه دين جيب وفاؤهأو  مملوكأو  زوجة

ع كان عنده ما يوسإذا  جائز فغريواما اعطاؤهم للتوسعة زائدا عىل الالزم  ،عىل املال

 . (5)به عليهم

خذ الزكاة من غري من جتب أان ي (0)جيوز ملن وجبت نفقته عىل غريه :0411 م

 (13)ةكان باذال مع املنإذا  بل وكذا ،مل يكن باذالأو  ،مل يكن قادرا عىل االنفاقإذا  (5)عليه

وال جيوز للزوجة  ،(11)اةاالنفاق عليه مع بذل الزك وال جيب ،غري القابلة للتحمل عادة

                                                 

 أي االجداد. (1)

 أي أوالد االوالد.  (4)

 االحفاد من اوالد االبن واالسباط من اوالد البنت. (0)

 مل تكن قد تنازلت عن حقها يف النفقة الواجبة عىل زوجها.إذا  أي (2)

 اململوك: هو العبد الرق، وال وجود له يف زماننا. (9)

 ء من الزكاة هبدف تأمني نفقات معيشتهم التي جيب عليه تأمينها هلم.أي ال جيوز اعطاء هؤال (6)

 أي إن كان لديه غري الزكاة ما يعطيه اياهم من باب التوسعة ال من باب الواجب فال جيوز. (5)

 الزوجة التي جيب عىل زوجها تأمني النفقة.أو  كالولد الذي جيب عىل ابيه ان يؤمن له نفقته، (0)

 الزوج مثال.أو  تأخذ الزوجة الزكاة من شخص آخر غري االبأو  الولد أي أن يأخذ (5)

 الزوج مثال مصحوبا بمنة مؤذية هلم أكثر من العادي.أو  أي إن كان إعطاء النفقة من االب (13)

 كام لو تأمنت نفقة الولد من الزكاة يف هذا املورد فال جيب عىل االب االنفاق عليه حينئذ. (11)



 

 

 كان ممتنعا. إذا  خذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع امكان اجبارهأان ت

جيوز دفع الزكاة اىل الزوجة املتمتع هبا سواء كان الدافع الزوج ام  :1044 م

 . فال جيوز (1)كان بالنشوزإذا  أما سقطت نفقتها بالرشط ونحوهإذا  وكذا الدائمة ،غريه

 جيوز للزوجة دفع زكاهتا اىل الزوج ولو كان لالنفاق عليها.  :1040 م

حد تربعا جاز للمعيل ولغريه دفع الزكاة اليه من غري أب (4)عالإذا  :0421 م

 فرق بني القريب واالجنبي. 

 ان يعطي زكاته ملن جتب عليه نفقته (0)جيوز ملن وجب االنفاق عليه :0491 م

 الرتك. استحباباً  وان كان االحوط كان عاجزا عن االنفاق عليهإذا 

 ان ال يكون الذي جيب تققه يف مستحق الزكاة الوصف الرابع :1046م 

وال فرق بني سهم الفقراء وغريه من سائر  ،كانت الزكاة من غري هاشميإذا  هاشميا

 يف االوقاف العامة (2)السهام حتى سهم العاملني وسبيل اهلل نعم ال بأ  بتَّصفهم

 واملدار  والكتب ونحوها.  (9)ن الزكاة مثل املساجد ومنازل الزواركانت مإذا 

خذ زكاة اهلاشمي من دون فرق بني السهام ايضا أجيوز للهاشمي ان ي :1045 م

ويف تديد االضطرار إشكال وقد  ،كام جيوز له اخذ زكاة غري اهلاشمي مع االضطرار

س بمقدار الكفاية وهو ايضا ذكر مجاعة من العلامء ان املسوغ عدم التمكن من اخلم

                                                 

 هو خمالفة زوجها فيام جيب اطاعته فيه، وهو يسقط حقها يف النفقة الواجبة. نشوز املرأة: (1)

 توىل أحد إعالته وتأمني احتياجات حياته.إذا  أي (4)

فيجوز للولد مثال أن يعطي زكاته لوالده فيام لو كان الواجب ان ينفق االب عىل ابنه، ولكنه  (0)

 كان عاجزا عن ذلك.

 الوقاف العامة املوقوفة بامل الزكاة.تَّصف اهلاشميني يف ابأي  (2)

منازل الزوار:هي منازل يوقفها اصحاهبا لسكن زوار العتبات املقدسة كالنجف  (9)

 .االرشف،وكربالء، ومشهد، وغريها من االماكن التي يقصدها الشيعة لزيارة االئمة 



 

 

 

مع  (1)واالحوط تديده بعدم كفاية اخلمس وسائر الوجوه يوما فيوما ،مشكل

 االمكان. 

إذا  اىل هاشم باالب دون االم واما - رشعا - اهلاشمي هو املنتسب :1040 م

 . (4)وكذا اخلمس ،كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غري اهلاشمي

حرم من صدقات غري اهلاشمي عىل اهلاشمي هو زكاة املال وزكاة امل :1045 م

ت ارالصدقات الواجبة كالكفا لككذو الصدقات املندوبة فليست حمرمةأما  الفطرة.

 . (0)ورد املظامل وجمهول املالك واللقطة ومنذور الصدقة واملوىص به للفقراء

 (6)املوجب لالطمئنان (9)وبالشياع (2)يثبت كونه هاشميا بالعلم والبينة :0031 م

فع الزكاة د، وإذا مل يثبت كونه هاشميا فيجوز كان ثقةإال إذا  وال يكفي جمرد الدعوى

 وتربأ ذمة املالك بذلك.اليه 

صناف الثامنية وال عىل افراد صنف واحد عىل األ (5)ال جيب البسط :0011 م

 . (0)ؤها لشخص واحد من صنف واحدوال مراعاة اقل اجلمع فيجوز اعطا

كان املستحق موجودا يف إذا  جيوز نقل الزكاة من بلد اىل غريه لكن :1004 م
                                                 

 ه فقط.أي جيوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غري اهلاشمي بمقدار ما يكفي مؤونة يوم (1)

 أي أن اعطاءه سهم السادة من اخلمس مشكل ايضا يف هذه الصورة. (4)

 أي مايويص امليت بانفاقه عىل الفقراء فيجوز للهاشمي االخذ منه. (0)

 البينة: هي الشهادة. (2)

 الشياع: هو سامع شء من مجاعة متعددة يستبعد اتفاقهم عىل الكذب. (9)

 طمئان بصدق من يدعي انتسابه اىل هاشم.أي أن هذا الشياع يؤدي اىل اال (6)

 أي ال جيب تقسيم الزكاة عىل االصناف الثامنية للمستحقني الذين مر ذكرهم. (5)

 أي جيوز اعطاء كل الزكاة لشخص واحد ممن ينطبق عليه عنوان املستحق من أي قسم كان. (0)



 

 

وال ضامن مع التلف بغري  ،عليه وان تلفت بالنقل يضمن (1)البلد كانت مؤنة النقل

ها عنه وكله الفقيه يف قبضإذا  كام ال ضامن ،مل يكن يف البلد مستحقإذا  ،تفريط

 واجرة النقل حينئذ عىل املالك.  ،مرهأا ثم نقلها بفقبضه

كان له مال يف غري بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عام عليه يف بلده ولو إذا  :1000 م

كان له دين يف ذمة شخص يف بلد آخر جاز احتسابه إذا  وكذا ،مع وجود املستحق فيه

 كان فقريا وال إشكال يف شئ من ذلك. إذا  عليه من الزكاة

برئت ذمة  (4)قبض احلاكم الرشعي الزكاة بعنوان الوالية العامةإذا  :0021 م

 دفعها اىل غري املستحق. أو  ،بدونهأو  وان تلفت بعد بتفريط ،املالك

نعم جيوز ان يعطي الفقري  (0)ال جيوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب :0091 م

ة ط بقائه عىل صفقرضا قبل وقت الوجوب فاذا جاء الوقت احتسبه زكاة برش

 كام جيوز له ان ال حيتسبه زكاة بل يدفعها اىل غريه ويبقى ما يف ذمة الفقري ،االستحقاق

فهي له ال  (9)منفصلةأو  (2)واذا اعطاه قرضا فزاد عند املقرتض زيادة متصلة ،قرضا

 نقص. إذا  للاملك وكذلك النقص عليه

فإن كان مع عدم التأخري  ،فالنصاب متلأو  تلف الزكاة املعزولةأإذا  :1006 م

وان كان مع التأخري  ،املوجب للضامن فالضامن يكون عىل املتلف دون املالك

                                                 

ومن  ،نقلها عىل املالك ةآخر فأجرإن كان املستحق موجودا يف البلد واراد املالك نقلها اىل بلد  (1)

 .ذلك كلفة تويل املبالغ املالية من بلد اىل بلد عرب البنوك وما يرتتب عليها من رسوم

ىل ع القضاء وإقامة احلدود، والواليةالوالية العامة للفقيه يف عَّص الغيبة والتي تشمل  (4)

 .ألمور احلسبية وغريهااملجتمع كا تشمل كل ما تتقوم به حياة القارصين وغريهم، كام

 أي قبل اكتامل رشائط وجوب الزكاة. (0)

 كام لو زاد وزن الشاة وارتفعت قيمتها. (2)

 كام لو خلفت الشاة مثال.  (9)



 

 

 

وللحاكم الرجوع عىل اهيام شاء فان رجع عىل  ،املوجب للضامن فكالمها ضامن

 املالك رجع هو عىل املتلف وان رجع عىل املتلف مل يرجع هو عىل املالك. 

 (1)مع نية القربة والتعينيإال  عبادات فال يصحدفع الزكاة من ال :0051 م

عىل  وان دفعها بال نية القربة بطل الدفع وبقيت ،وغريمها مما يعترب يف صحة العبادة

 ،فان تلفت بال ضامن القابض (0)وجتوز النية ما دامت العني موجودة (4)ملك املالك

زكاة وجيوز  (9)الذمةوان تلفت مع الضامن امكن احتساب ما يف  (2)وجب الدفع ثانيا

 ابقاؤه دينا له والدفع اىل ذلك الفقري. 

 داء الزكاة كام جيوز التوكيل يف االيصال اىلأجيوز للاملك التوكيل يف  :1000 م

الفقري فينوي املالك حني الدفع اىل الوكيل واالحوط استمرارها اىل حني الدفع اىل 

 الفقري. 

و أ ان يقبض عنه الزكاة من شخصجيوز للفقري ان يوكل شخصا يف  :0051 م

 وتربأ ذمة املالك بالدفع اىل الوكيل وان تلفت يف يده.  (6)مطلقا

وان  (5)دفع الزكاة اىل الفقيه اجلامع للرشائط يف زمن الغيبة بال جي :0231 م

طلبها عىل وجه االجياب بأن كان هناك ما يقتيض إذا  نعم ،وافضلأحوط  كان

                                                 

 أي تعيني ما يريد دفعه من أنه زكاة. (1)

 كه.عىل مل تيأي لو دفع الزكاة ملستحقها دون ان ينوي القربة اىل اهلل تعاىل بدفعه الزكاة بق (4)

 أي يصح أن تكون النية متأخرة عن الدفع مع بقاء عني الزكاة موجودا عند املستحق. (0)

جاع هلا مسؤولية ار املستلم تملمع عدم قد تلفت بمعنى اهنا استهلكت الزكاة  تأي إن كان (2)

 .ألن ذمته مل تربأ بدفعه هلا يف املرة االوىل فعىل املكلف دفع الزكاة ثانية البدل عنها،

 أي إن كان تلف الزكاة مع ضامن املستلم فيمكن اعتبار املطلوب اسرتداده زكاة. (9)

 أي دون ان حيدد شخصا معينا يستلم منه الزكاة نيابة عنه. (6)

 عن انظارنا.# زمن الغيبة: هو زماننا الذي غاب فيه ويل اهلل االعظم، إمام الزمان (5)



 

 

طلبه  كانإذا  قلديه الدفع اليه بل عىل غريهم ايضاوجوب رصفها فيه وجب عىل م

 عىل مقلديه. إال  مل جيب (0)واال (4)دون الفتوى (1)عىل نحو احلكم

ادركته الوفاة وكذا اخلمس إذا  داء ما عليه من الزكاةأجتب الوصية ب :1021 م

ان جاز للويص احتساهبا عليه و (2)واذا كان الوارث مستحقا ،وسائر احلقوق الواجبة

 . (9)كان واجب النفقة عىل امليت حال حياته

يف النصاب األول من الفضة يف الفضة وهو مخسة  وجوبا االحوط :1024 م

يف النصاب األول من أما و ،(6)يعطى الفقري من الزكاة عام جيب دراهم عدم نقصان ما

 نقصان. العدم  استحبابا االحوطفالذهب يف الذهب وهو نصف دينار 

و أ حب ملن يأخذ الزكاة الدعاء للاملك سواء كان اآلخذ الفقيهيست :1020 م

 يف الفقيه الذي يأخذه بالوالية.  استحبابا العامل ام الفقري بل هو االحوط

يستحب ختصيص اهل الفضل بزيادة النصيب كام انه يستحب  :1022 م

عىل من يسأل ورصف  (5)ترجيح األقارب وتفضيلهم عىل غريهم ومن ال يسأل

                                                 

 لرشائط احلكم ويكون ملزما ملقلديه وغري مقلديه.احلكم: هو امر يصدر من الفقيه اجلامع  (1)

 الفتوى: هي بيان حلكم رشعي يصدر من الفقيه يلزم مقلديه فقط. (4)

 مل يكن طلب الزكاة من الفقيه عىل نحو احلكم.إذا  أي (0)

 سائر احلقوق.أو  اخلمسأو  كان الوارث مستحقا للزكاةإذا  أي (2)

 امليت االنفاق عليه.أي إن كان الوارث ممن جيب عىل  (9)

 أي أن النصاب االول من الفضة ال بد من اعطاءه لشخص واحد ال توزيعه. (6)

الزكاة عىل غريه ممن يطلبها، وهم ممن تشري اليهم االية أو  يقدم من ال يطلب املساعدة أي (5)

وْا يف  َسب يل  ﴿ الكريمة ُ
يَن ُأحَّص  ذ  ُل َأْغن  الَ َيْسَتط يُعوَن اهلل ل ْلُفَقَراء الَّ بًا يف  األَْرض  حَيَْسُبُهُم اجْلَاه  َن رَضْ َياء م 

ياَمُهْم الَ َيْسَأُلوَن النَّاَ  إ حْلَافًا  ُفُهم ب س  ف  َتْعر   .  [450]البقرة : ﴾التََّعفُّ



 

 

 

وهذه مرجحات قد يزامحها مرجحات اهم  (1)املواش عىل اهل التجمل صدقة

 وارجح. 

الواجبة  (4)يكره لرب املال طلب متلك ما اخرجه يف الصدقة :2901 م

أراد الفقري بيعه بعد تقويمه فاملالك احق به وال كراهة كام ال كراهة إذا  نعم ،واملندوبة

 مرياث وغريه. ملكه بسبب قهري منإذا  يف ابقائه عىل ملكه

احلرية يف غري البلوغ والعقل و (0)زكاة الفطرة ط يف وجوبيشرت :2601 م

ويشرتط الغنى فال جتب عىل الصبي واململوك واملجنون  فتجب،واما فيه  (2)املكاتب

 طقوة كام تقدم يف زكاة االموال ويف اشرتاأو  والفقري الذي ال يملك قوت سنة فعال

 الوجوب بعدم االغامء إشكال واالحوط عدم االشرتاط.

ق ما قبل الغروب ليلة العيد اىل ان يتحق والظاهر انه يعترب اجتامع الرشائط آنا 

ذا إ وكذا ،مقارنا للغروب مل جتبأو  قبل الغروب بلحظة (9)الغروب فاذا فقد بعضها

 كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب. 

                                                 

ن وتفصيال، هم املحتاجو يف الطلب، أي اعتدلوا ومل يلحوا، إمجاال، هم من أمجلوا :أهل التجمل (1)

 ألون زيادة يف أرزاقهم.يس الذين ال

 صدقة وغريها.أو  أي أن يشرتي صاحب الزكاة من الفقري ما أعطاه اياه زكاة (4)

 .ملباركا عيد الفطر وعن من يعوهلم ليلة عن نفسه الزكاة التي خيرجها الصائم : هيةزكاة الفطر (0)

 .1013مر بيان املكاتب يف هامش املسألة  (2)

 ب الزكاة.أي إن فقد بعض رشوط وجو (9)



 

 

تصدق  (1)صاعإال  واذا مل يكن عنده ،اخراجها ايضايستحب للفقري  :2501 م

ثم هو عىل آخر يديروهنا بينهم واالحوط عند انتهاء الدور  (4)به عىل بعض عياله

 جمنون ان يأخذه الويلأو  كان فيهم صغريإذا  التصدق عىل االجنبي كام ان االحوط

 . (0)امعنه هلنفسه ويؤدي

سقطت الزكاة عنه وال تسقط عن  (2)اسلم الكافر بعد اهلاللإذا  :2001 م

 وجتب فيها النية عىل النهج املعترب يف العبادات.  ،استبَّصإذا  املخالف

ان خيرجها عن نفسه وعن كل من يعول  (9)جيب عىل من مجع الرشائط :2501 م

بل  ،اصغريا ام كبري ،مسلام ام كافرا ،قريبا ام بعيدا ،واجب النفقة كان ام غريه ،به

نزل عليه قبل ا إذ ولو يف وقت يسري كالضيف ،تفاء بكونه منضام اىل عيالهالظاهر االك

عىل  (6)نزل بعدهإذا  وكذلك فيام ،اهلالل وبقي عنده ليلة العيد وان مل يأكل عنده

  . وال فرق يف الضيف بني املدعو والنازل بنفسه.االحوط استحبابا

ذلك يف صدق كونه عياله  كف  مل ي (5)يكفيه يف نفقته بذل لغريه ماالً إذا  :9301 م

 فيعترب يف العيال نوع من التابعية. 

 - من وجبت فطرته عىل غريه سقطت عنه وان كان االحوط :1091 م

و ذلك ونح ،نسياناأو  غفلة ،مل خيرجها من وجبت عليهإذا  استحبابا عدم السقوط

                                                 

 كيلو غرام. 0الصاع: هو حوايل  (1)

 بأن يعطي الزكاة الحد اوالده مثال ثم يعطيه ابنه الخيه وهكذا اىل ان متر عىل اجلميع. (4)

 املجنون.أو  أي بعد ان يدور الصاع عليهم يؤديه يف النهاية نيابة عن الصغري (0)

 أي بعد ظهور هالل شهر شوال. (2)

 ه رشائط وجوب زكاة الفطرة.أي من اجتمعت عند (9)

 نزل الضيف عنده بعد ظهور هالل شوال فيستحب حينئذ اخراج الزكاة عنه.إذا  أي (6)

 أي إن كان قد تربع لشخص بام يكفيه مؤونته فال يكفي هذا ليكون من عياله. (5)



 

 

 

اجتمعت ذا إ لوجبت عىل العيا واذا كان املعيل فقرياً  ،مما يسقط معه التكليف واقعا

 . (1)رشائط الوجوب

ل ولد له قبإذا  واما ،ولد له ولد بعد الغروب مل جتب عليه فطرتهإذا  :1094 م

اال و ،وجبت عليه فطرهتم فان كانوا عياالً امرأة  تزوجأو  ،ملك مملوكاأو  ،الغروب

مجعت إذا  حد وجبت فطرة الزوجة عىل نفسهاأواذا مل يعل هبم  (4)فعىل من عال هبم

 الرشائط ومل جتب عىل املولود واململوك. 

وجبت فطرته عليهام عىل نحو  (0)كان شخص عياال الثننيإذا  :9001 م

ومع فقرمها تسقط  ،حصة االخر وال تسقط (9)ومع فقر احدمها تسقط عنه (2)التوزيع

 عنهام فتجب عىل العيال ان مجع الرشائط. 

كاحلنطة والشعري  (6)يف اجلملةالضابط يف جنس الفطرة ان يكون قوتا  :9201 م

 واللبن ونحوها. (5)والتمر والزبيب واالرز والذرة واالقط

 ،كانت من القوت الغالبإذا  (0)االقتصار عىل االربعة استحبابا واالحوط 

                                                 

 .مل تتوفر رشائط وجوب زكاة الفطرة عىل املعيل وتوفرت يف العيال وجبت عليهمإذا  أي (1)

 أي جتب فطرهتم عىل املسؤول عن عيالتهم. (4)

 أي إن كانت نفقة الشخص واجبة عىل اثنني. (0)

 .أي أن زكاة الفطرة جتب عىل االثنني مناصفة، وعىل كل واحد دفع نصف الفطرة (2)

 أي تسقط عن الفقري وهو احدمها يف املثال. (9)

 خلصوص املستلم.أي مما يصلح أن يكون قوتا وغذاء لعامة النا  ال  (6)

 اهلمزة، نوع كّس القاف مع فتحأو  ضمها وكّسها،أو  االقط: بسكون القاف مع فتح اهلمزة، (5)

 .من اجلبن يعمل من لبن اإلبل املخيض. الواحدة إقطة

 يقصد باالربعة: احلنطة والشعري والتمر والزبيب.  (0)



 

 

وجيزي  (1)ان يكون صحيحا وجوبا واالحوط ،واالفضل اخراج التمر ثم الزبيب

ال  ،واملدار قيمة وقت االداء (0)من األثامنوما بحكمهام  (4)دفع القيمة من النقدين

 . (2)وبلد االخراج ال بلد املكلف ،الوجوب

وهو ستامئة واربعة عرش مثقاال صريفيا وربع  ،املقدار الواجب صاع :1099 م

وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثالثني  ،مثقال

د مقدار مثاقيل وبحسب حقة وان دفع ثلثي حقة زا ،مقدار محصتنيإال  مثقاال

املن  وبحسب ،ربع مثقالإال  االسالمبول حقتان وثالثة ارباع الوقية ومثقاالن

مخسة وعرشين مثقاال إال  الشاهي وهو الف ومائتان وثامنون مثقاال نصف من

 .(6)ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثالث كيلوات تقريبا .(9)وثالثة ارباع املثقال

د وان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غري لصاع من اجلي  وال جيزي ما دون ا 

وال يشرتط اتاد ما خيرجه عن نفسه  (0)كام ال جيزي الصاع امللفق من جنسني (5)اجليد

وال اتاد ما خيرجه عن بعضهم مع ما خيرجه عن البعض  (5)مع ما خيرجه عن عياله

                                                 

 ال يزال حبا كام هو.جمروشا، بل أو  أي أن االحوط هو يف أن ال يكون مطحونا (1)

مر ان املقصود من النقدين هو العملة املسكوكة من الذهب والفضة، ولكنها غري مستعملة يف  (4)

 زماننا عىل نحو النقد.

 بام يقابل قيمتها من مواد اخرى.أو  أي يتم تقدير الثمن بحسب العملة املستعملة حاليا (0)

 ر فتلحظ القيمة حني الدفع يف بلد الدفع.فلو كان املكلف يف بلد ودفعها يف بلد آخ (2)

 .معظم هذه املقادير مل تعد مورد استعامل النا  بل أصبح الكيلو هو املعتمد غالبا  (9)

 غرام. 4505وبشكل دقيق يبلغ الصاع  (6)

 فلو كانت قيمة نصف صاع من التمر اجليد أكثر من قيمة صاع من غريه فال يصح ذلك. (5)

 يلو من احلنطة وكيلوين من التمر، فال يصح ذلك ايضا.بأن يعطي مثال ك (0)

 عن نفسه قيمة التمر وعنهم غريه.أو  فيمكن ان خيرج عن نفسه حنطة وعن عياله مترا، (5)



 

 

 

 االخر.

استحبابًا  طلوع الفجر من يوم العيد واالحوط وقت اخراجها :1096 م

 ،وان مل يصلها امتد الوقت اىل غروب الشمس ،عزهلا قبل صالة العيدأو  اخراجها

خري لغرض عقالئي كام مر يف زكاة أكان التإذا  خري يف الدفعأواذا عزهلا جاز له الت

تيان هبا اال ااستحباب فان مل يدفع ومل يعزل حتى زالت الشمس فاالحوط (1)االموال

 بقصد القربة املطلقة. 

ديم التق استحبابا ها يف شهر رمضان وان كان االحوطتقديم جيوز :9510 م

 . (4)بعنوان القرض

من النقود أو  من تلك االجنا  (0)جيوز عزهلا يف مال خمصوص :9010 م

املال وكذا عزهلا يف  (2)والظاهر عدم جواز عزهلا يف ماله عىل نحو االشاعة ،بقيمتها

 املشرتك بينه وبني غريه عىل نحو االشاعة عىل االحوط وجوبا. 

لفت تإذا  وان اخر دفعها ضمنها ،عزهلا تعينت فال جيوز تبديلهاإذا  :1095 م

 . (9)مع امكان الدفع اىل املستحق عىل ما مر يف زكاة املال

جوده مع وأما  مع عدم املستحق (6)جيوز نقلها اىل غري بلد التكليف :6310 م

                                                 

 .1450مر تفصيله يف املسألة  (1)

 أي تدفع الزكاة يف شهر رمضان للفقري بعنوان قرض وينوي استيفاءه يوم العيد. (4)

 عزل القيمة املالية من بني امواله.أو  ا من احلنطة ويضعه جانبا حلني دفعه،بأن يعني مقدار (0)

 .1454االشاعة: كام مر بياهنا بمعنى الرشاكة يف هامش املسألة  (2)

 .1450يف املسألة  (9)

 بلد التكليف هو البلد الذي يكون املكلف مقيام فيه ليلة عيد الفطر. (6)



 

 

 ، واذا سافر عن بلد التكليف اىل غريه جاز دفعها يف البلد االخر. الف

 سألةالتي مر بياهنا يف املمَّصفها مَّصف الزكاة من االصناف الثامنية  :1061 م

 . 1016 يف املسألة عىل الرشائط املتقدمة 1455

وتل فطرة اهلاشمي عىل  (1)ترم فطرة غري اهلاشمي عىل اهلاشمي :6410 م

فلو كان العيال هاشميا دون املعيل  (4)والعربة عىل املعيل دون العيال ،اهلاشمي وغريه

مل تل فطرته عىل اهلاشمي واذا كان املعيل هاشميا والعيال غري هاشمي حلت فطرته 

 عىل اهلاشمي. 

قدرة عند عدم ال (0)جيوز اعطاؤها اىل املستضعف من اهل اخلالف :6010 م

 عىل املؤمن. 

جيوز للاملك دفعها اىل الفقراء بنفسه واالحوط واالفضل دفعها اىل  :1062 م

 الفقيه. 

اجتمع مجاعة ال تسعهم وجيوز إذا  ال يدفع للفقري اقل من صاع حتى :1069 م

 صواعا. أان يعطى الواحد 

 نيستحب تقديم االرحام ثم اجلريان وينبغي الرتجيح بالعلم والدي :1066 م

 واحلمد هلل رب العاملني .واهلل سبحانه اعلم والفضل.

  

                                                 

 أن يأخذ فطرة غري اهلاشمي.| تسب هلاشم جد النبيأي ال جيوز للهاشمي وهو من ين (1)

 االرسة. صاحب االرسة عادة(، والعيال هم أفراد)املعيل: هو من عليه التكليف  (4)

 من ال يوايل احلق ، واما املستضعف منهم فهو030يقصد بأهل اخلالف ما مر بيانه يف املسألة  (0)

و أ يعادوهنم. ولكن ال أهل البيت  كانةيؤمنون بمال  وال يعاديه، مثل بعض العامة الذين

 املذاهب. من غريه وال هيتدي إىل اختالف من ال يميز احلق



 

 

 

 

 

 
 : مبحثنيوفيه 

 215ص  - املبحث األول: فيام جيب فيه اخلمس 

 225ص  - املبحث الثاِن: مستحق اخلمس ومَّصفه 

 

  



 



والكنز، وما  ، واملعدن،(0): الغنائموهي (4)يف سبع أمور (1)جيب اخلمس :6510 م

وط واملال املخل واالرض التي اشرتاها الذمي من املسلم، أخرج من البحر بالغوص،

 باحلرام، وما يفضل عن مؤونة السنة.

املنقولة املأخوذة بالقتال من الكفار الذين جيب اخلمس يف الغنائم  :1060 م 

مل يكن باذنه سواء إذا  بل احلكم كذلك × (2)امذن االمإكان القتال بإذا  حيل قتاهلم

كان دفاعا هلم عند هجومهم أو  كان القتال بنحو الغزو للدعاء اىل االسالم ام لغريه

 عىل املسلمني. 

 (6)دعوى باطلةأو  رباأو  رسقةأو  (9)ما يؤخذ منهم بغري القتال من غيلة :6501 م

 يت ان شاء اهلل تعاىل. فليس فيه مخس الغنيمة بل مخس الفائدة كام سيأ

ال يعترب يف وجوب اخلمس يف الغنيمة بلوغها عرشين دينارا عىل  :1053 م

واال  (5)غريه ممن هو حمرتم املالأو  االصح نعم يعترب ان ال تكون غصبا من مسلم

                                                 

ين يف بمقدار عرش أوجبه اهلل تعاىل يف كتابه الكريم، حق رشعي يف أموال املكلفاخلمس هو  (1)

 .قسمسنبحثها يف هذا ال وفق تفصيالت معينة جيب دفعه سنوياو من فائض االرباح املائة

 سبعة أشياء وهي التي سريد بياهنا. يأي أن العناوين االساسية ملا جيب فيه اخلمس ه (4)

 يقصد بالغنائم هنا ما يؤخذ بالقتال مع الكفار. (0)

 خرهم املهدي املنتظر.آو  أي االمام املعصوم، وهم اثنا عرش اماما أوهلم عيل بن ايب طالب (2)

 احلرب. أي عن طريق اخلدعة وليس عن طريق (9)

ع اخلمس يف ، وليس دفبأن يدعي بعض املسلمني ملكيته عىل نحو غري صحيح، ويستويل عليه (6)

 .مثل هذه احلاالت مسوغا ملرشوعية العمل فلكل عمل من ذلك حكمه اخلاص

 الكافر غري احلريب، فإن مال هؤالء حمرتم وال جيوز االستيالء عليه.أو  كالكتايب (5)



 

 

أو  بطريق الغصب (1)كان يف ايدهيم مال للحريبإذا  أما ،وجب ردها عىل مالكها

 ى عليه حكم ماهلم. نحومها جرأو  االمانة

فيه اخلمس من باب  وجيبينام وجد أ (4)خذ مال الناصبأجيوز  :5101 م

 الغنيمة ال من باب الفائدة.

كالذهب والفضة والرصاص والنحا  جيب اخلمس يف املعدن :1054 م

والنفط والكربيت  (2)والياقوت والكحل وامللح والقري (0)والعقيق والفريوزج

ونحوها مما  (5)وطني الغسل (6)وحجر الرحى (9)مثل اجلص والنورة وأما ،اونحوه

فيها من  اخلمسب جفي ،يصدق عليه اسم االرض وكان له خصوصية يف االنتفاع به

 وال ، وإن كان االحوط استحبابا إخراج اخلمس منها بعنوان املعدن،جهة الفائدة

 لوكة. ممأو  (0)فرق يف املعدن بني ان يكون يف ارض مباحة

                                                 

ة هو الكافر الذي ينتسب اىل دولو اب له وال شبهة كتاب من أصناف الكفار،احلريب: من ال كت (1)

 حماربة للمسلمني.

ة خاص من يتدين ببغض اإلمام عيل أو  . من نصب العداوة ألهل البيت :( الناصبي4)

 عامة.  وأهل بيته

يران أو ا مثل نيشابور يف يسمى يف زماننا: الفريوز، وهو حجر ازرق يستخرج من اماكن خاصة (0)

 .يف مَّص، وغريها

سطح أو عىل اال الشوارع العامةمتهيد القري: مادة سوداء يطىل هبا وهي الزفت، ويستعمل يف  (2)

 .كامدة عازلة، أو يف أسس البناء كامدة مانعة لنش املاء

 .056ومر مفصال يف هامش املسألة الكلس  النورة: االسمنت األبيض، وهو حجر (9)

 اجلاروشة.أو  حجر الطاحونة،جر صلب له صفات خاصة بأن يكون ححجر الرحى:  (6)

 االواِن.أو  مما كان يستعمل يف تنظيف الثياب (5)

 أي ليست مملوكة ألحد. (0)



 

 

 

النصاب وهو قيمة  بلوغه يشرتط يف وجوب اخلمس يف املعدنال :1050 م

و أ بل جيب اخلمس فيه ولو كان أقل من دينار، سواء أخرجه فرد عرشين دينارا

 اشرتك فيه مجاعة.

وان  ،(1)كان من توابعها ملك ملالكهاإذا  املعدن يف االرض اململوكة :5201 م 

واذا كان يف االرض  ،اخلمس (4)الك االرض وعليهاخرجه غريه بدون اذنه فهو مل

 (2)اخرجه بإذن ويل املسلمنيإذا  لكه املخرجالتي هي ملك املسلمني مَ  (0)املفتوحة عنوة

حال الفتح يملكه املخرج ان كان شيعيا  (9)وما كان يف االرض املوات ،وفيه اخلمس

 وفيه اخلمس. 

ارضا  ،يف موضع (6)وهو املال املذخور الكنزجيب اخلمس أيضا يف  :5901 م 

 كان املال املدخر ذهباإذا  وعليه اخلمس هذا فيام ،كان ام جدارا ام غريمها فانه لواجده

 .(5)كونه كنزا اخلمس من جهة فال جيبفضة مسكوكني واما يف غريمها أو 

يف دار  سواء وجده (0)يعترب يف جواز متلك الكنز ان ال يعلم انه ملسلم :0561م  

                                                 

 أي ملالك االرض. (1)

 أي عىل مالك االرض بعد أن يستلمه ممن أخرجه. (4)

 .بدون إذن اإلمام املعصوم  األرض املفتوحةوهي  (0)

احلقيقي لويل املسلمني هواالمام املعصوم، وتطلق يف زمان الغيبة عىل من يتصدى لشؤون املعنى  (2)

 النا  من الفقهاء املعتربين.

 االرض املوات هي التي كانت عامرة ثم اصاهبا اخلراب. (9)

 املال املذخور: أي املال املخبأ يف االرض وال يعرف من خبأه. (6)

 .فائدة ال كنزاً  أي جيب فيه اخلمس بعنوان كونه (5)

 .أما إن علم أنه كان ملسلم ففيه تفصيل يف املسائل التالية (0)



 

 

سواء  ،هلهاأام عامرة ام يف خربة باد  ،احلرب ام يف دار االسالم مواتا كان حال الفتح

 .م مل يكنأ (1)كان عليه اثر االسالم

بلوغ النصاب وهو عرشون  الكنز يشرتط يف وجوب اخلمس يف :1055م  

 ،وال فرق بني االخراج دفعة ودفعات ،دينارا يف الذهب ومائتا درهم يف الفضة

 .(4)جيري هنا ايضا استثناء املؤنةو

اك وحكم اشرت ،ء املؤنةقبل استثنا يف الكنز حكم بلوغ النصاب:1050م  

وان علم انه ملسلم فان كان  ،(0)بلغ املجموع النصاب كام تقدم يف املعدنإذا  مجاعة فيه

أو  ،وان جهله وجب عليه التعريف، فان مل يعرف املالك ،موجودا وعرفه دفعه اليه

الواجد يملكه ف (2)ن املال مما ال يمكن تعريفه تصدق به عنه، واذا كان املسلم قديامكا

 عليه.  (9)اجراء حكم مرياث من ال وارث لهاستحبابًا  واالحوط ،وفيه اخلمس

كان الكنز  (6)وجد الكنز يف االرض اململوكة له فان ملكها باالحياءإذا  :5501 م

قديم فتجري عليه االحكام أو  سلم موجودان يعلم انه ملإال  له وعليه اخلمس

 .(5)املتقدمة

                                                 

 .بعض االثار التي تدل عىل حقبة اسالميةأي إن كان يف الكنز أثر اإلسالم،  (1)

 املؤونة هنا هي الكلفة التي يَّصفها الشخص يف استخراج الكنز. (4)

 .1054يف املسألة (0)

 ات منذ زمن وليس حيا.أي أن الكنز ملسلم م (2)

ألنه وارث من ال وارث له، ويف زماننا ينتقل للحاكم الرشعي وهو  فينتقل املال لالمام  (9)

 الفقيه اجلامع للرشائط.

أي أن االرض كانت مرتوكة ومهملة وغري منتجة فقام باستصالحها سواء كان االستصالح  (6)

 حية. عامرة، فتكون حينئذ أرضاً  رضغري ذلك مما حوهلا اىل اأو  البناءأو  بالزراعة

 يف املسألة السابقة. (5)



 

 

 

 ،املالك السابق واحدا ام متعددا (1)ان يعرفه فعليهوان ملكها بالرشاء ونحوه  

واال عرفه السابق مع العلم بوجوده يف ملكه وهكذا فان مل يعرفه  ،فان عرفه دفعه اليه

واال جرت عليه  ،قديمأو  ،مل يعلم ايضا انه ملسلم موجودإذا  اجلميع فهو لواجده

كان تت يده باجارة ونحوها إذا  وجده يف ملك غريهإذا  وكذا ،(4)االحكام املتقدمة

جوده يف ان يعرفه السابق مع العلم بو فعليهفانه يعرفه املالك فان عرفه دفعه اليه واال 

 يمقدأو  ان يعلم انه ملسلم موجودإال  فهو لواجده أحدملكه وهكذا فان مل يعرفه 

 فيجري عليه ما تقدم. 

 ،اشرتى دابة فوجد يف جوفها ماال عرفه البائع فان مل يعرفه كان لهإذا  :1003 م

كة اشرتى سمإذا  واما ،وكذا احلكم يف احليوان غري الدابة مما كان تت يد البائع

 .فهو له من دون تعريف (0)ووجد يف جوفها ماال ومل حيتمل كونه للبايع

ذلك اخلمس بعنوان الكنز بل جيري عليه حكم الفائدة  وال جيب يف مجيع 

 والربح.

وغريه  (9)من اجلوهر (2)جيب اخلمس فيام أخرج من البحر بالغوص :0101 م 

 ال مثل السمك ونحوه من احليوان. 

                                                 

 أي كان متلكه لالرض بواسطة الرشاء، وليس بواسطة االحياء. (1)

 يف املسألة السابقة. (4)

 أي مل حيتمل بأن يكون املال هو لبائع السمكة. (0)

 .الستخراج اللؤلؤ وغريه النزول إىل قاع البحر :الغوص (2)

 ر املستخرجة من البحار كاللؤلؤ واملرجان.أي اجلواه (9)



 

 

 . (1)وجوب اخلمس فيه بلوغ قيمته دينارا يشرتط يف :0401 م

 حكم الغوص عليه.  فال جيريخرج بآلة من دون غوص أإذا  :1000 م

هنار العظيمة حكم البحر بالنسبة اىل ما خيرج منها لأل ليس :0201 م

 . (4)بالغوص

 أخذ من وجه املاء،أو  خرج بالغوصأ سواء (0)اخلمس يف العنرب جيب :0901 م

 .وال يعترب فيه النصاب من الشاطئ،أو 

 من املسلم (2)مما جيب فيه اخلمس أيضا االرض التي اشرتاها الذمي :0601 م 

فانه جيب فيها اخلمس، وال فرق بني االرض اخلالية وارض الزرع وارض الدار 

 ل الداروقع عىل مثإذا  وغريها وال خيتص احلكم بصورة وقوع البيع عىل االرض بل

 وال جيريخيتص احلكم بالرشاء و ،مس يف االرضالدكان وجب اخلأو  (9)احلاممأو 

 . (5)املجاِن االنتقال يفأو  (6)يف سائر املعاوضات

                                                 

 .1453يقصد به الدينار الرشعي وقد مر بيان التفصيل يف املسألة (1)

 أي أن حكم اخلمس يف املستخرج بالغوص خمتص بام يتم اخراجه من البحار دون االهنار. (4)

يؤخذ  حريةقيل إنه سمكة ببائعي العطور يستخرج من البحر، فالعنرب: طيب معروف عند  (0)

خيرجه  ثم وقيل إنه خيرج من قعر البحر يأكله بعض دواب البحر لدسومته الطيب من جلدها.

 .ويستخدم كنوع من أنواع العطور فيطفو عىل وجه املاء فيؤخذ

كاملجو ، وقبل برشوط الذمة  شبه كتابأو  والنصارى، كاليهود ساموي من له كتابالذمي:  (2)

 املسلمني والتزم هبا. مع

 يف العصور السابقة يستحم فيه النا  باالجرة. منترشااحلامم: مكان عام كان  (9)

 فيام لو كان انتقال االرض اىل الذمي بمعاملة أخرى غري البيع كاملبادلة. (6)

 كاهلدية واهلبة. (5)



 

 

 

سلم ملباعها إذا  وكذا ،االرض ثم اسلم سقط اخلمس (1)اشرتىإذا  :0510 م

 (0)فان كان اخلمس األول دفعه من العني (4)آخر وجب مخس - ثانيا - اشرتاها منه ثم

كان  (2)وان كان دفعه من غري العني ،مخا  الباقيةأاالربعة كان اخلمس الثاِن مخس 

من الشيعة جاز له التَّصف  (9)كان املشرتيإذا  نعم ،اخلمس الثاِن مخس متام العني

 فيها من دون اخراج اخلمس. 

االرض املشرتاة ويتخري الذمي بني دفع مخس  (6)يتعلق اخلمس برقبة :0001 م

واذا كانت االرض مشغولة  ،(5)مها وجب القبولفلو دفع احد ،العني ودفع قيمته

وم مخسها جمانا قأو  بناء فان اشرتاها عىل ان تبقى مشغولة بام فيها بأجرةأو  بشجرة

 . (0)وان اشرتاها عىل ان يقلع ما فيها قوم ايضا كذلك ،كذلك

اشرتى الذمي االرض ورشط عىل املسلم البائع ان يكون اخلمس إذا  :0501 م

 (13)وان اشرتط ان يدفع اخلمس عنه ،ان ال يكون فيها اخلمس بطل الرشط أو ،(5)عليه

 بالدفع.إال  صح الرشط ولكن ال يسقط اخلمس

                                                 

 االول من املسألة السابقة.الذمي، وهو من ورد بيانه يف اهلامش  (1)

 االرض أوال ثم باعها ملسلم ثم اشرتاها ثانية. أي كان الذمي قد اشرتى (4)

 أي أن ما دفعه هو مخس مساحة االرض وليس قيمة هذا اخلمس.  (0)

 كام لو دفع قيمة اخلمس نقدا ومل يدفعه أرضا. (2)

 اشرتى املسلم الشيعي االرض من الذمي فال جيب اخلمس ملجرد الرشاء.إذا  أي (9)

 رقبة االرض: أي نفس االرض. (6)

 نقدا بل يقبل منه ما يدفعه باختياره.أو  أي أن الذمي ال يلزم بدفع اخلمس ارضا (5)

 أي أن تديد قيمة االرض يتحدد بحسب قيمة االرض الفعلية مع مراعاة خصائص االتفاق. (0)

 أي أن يكون اخلمس عىل املسلم. (5)

 أي أن يدفع املسلم اخلمس نيابة عن الذمي. (13)



 

 

مل يتميز ومل يعرف مقداره إذا  (1)جيب اخلمس يف املال املخلوط باحلرام :5301 م

ومل يعلم املالك تصدق به،  (4)روال صاحبه فانه حيل باخراج مخسه، وان علم املقدا

ان يكون  وجيب ،سواء كان احلرام بمقدار اخلمس ام كان اقل منه ام كان اكثر منه

بالصلح وان مل يرض  (0)وان علم املالك وجهل املقدار تراضيا ،باذن احلاكم الرشعي

واال تعني  (2)املالك بالصلح جاز االقتصار عىل دفع االقل اليه ان ريض بالتعيني

لرجوع اىل احلاكم الرشعي يف حسم الدعوى وحينئذ ان ريض بالتعيني فهو واال ا

وان علم املالك واملقدار وجب دفعه اليه ويكون التعيني  ،اجربه احلاكم عليه

 . (9)بالرتايض بينهام

علم قدر املال احلرام ومل يعلم صاحبه بعينه بل علمه يف عدد إذا  :5101 م

واما ان مل يكن ، (5)إن كان املال بيده وكانت يده عدوانية هالتخلص من فعليه (6)حمصور

بد وان يصالح احلاكم مع كل من حيتمل  كن يده عدوانية فالتمل أو  املال يف يده

دد مل يعلم قدر املال وعلم صاحبه يف عإذا  وكذا احلكم ية،ته بالتوزيع بالسويمالك

 حمصور. 

                                                 

 لف أن بعض أمواله مل حيصل عليها بطريقة رشعية، وأراد أن خيلص ذمته.كام لو علم املك (1)

 أي إن علم مقدار املال احلرام ومل يعلم صاحبه. (4)

 أي علم ان املال يف ذمته لفالن ولكن مل يعلم مقداره فيتصالح مع صاحب املال. (0)

 أي بتعيني املكلف ملقدار املال الذي يعلم بانشغال ذمته به. (2)

 أي بني صاحب املال األصيل واملكلف الذي يريد ان يعيد احلق لصاحبه. (9)

 فالن مثال.أو  فالنأو  أي أن احلق الذي يعرف مقداره هو لفالن (6)

 أي إن استيالؤه عىل املال بالتسلط واالعتداء، وليس عن طريق اخلطأ مثال. (5)



 

 

 

فان علم جنسه  (1)فيه للخمسكان يف ذمته مال حرام فال حمل إذا  :5401 م

وان مل يعرفه فان كان يف عدد حمصور كان حكمه  ،عرف صاحبه رده اليهو ومقداره

 وان كان يف عدد غري حمصور ،وجرى ما ذكرناه من التفصيل ،حكم املسألة السابقة

وجهل  (4)وان علم جنسه ،وال يعترب ان يكون بإذن احلاكم الرشعي ،تصدق به عنه

فان عرف املالك رده اليه واال كان  ،يف ابراء ذمته االقتصار عىل االقل مقداره جاز له

وكانت  (0)وان مل يعرف جنسه وكان قيميا ،حكمه حكم ما لو علم جنسه ومقداره

فان  (2)وان مل يعرف جنسه وكان مثليا ،قيمته يف الذمة فاحلكم كام لو عرف جنسه

 عد العمل بالقرعة بني االجنا . امكن املصاحلة مع املالك تعني ذلك واال فال يب

 . (9)ضامن فالتبني املالك بعد دفع اخلمس إذا  :5001 م

ة فيكفي يف حلي علم بعد دفع اخلمس ان احلرام اكثر من اخلمسإذا  :5201 م

نقص مل أواذا علم انه  ،جيب عليه دفع الزائد ايضا ، وال(6)املال ما أخرجه من مخس

 دار احلرام. جيز له اسرتداد الزائد عىل مق

أو  الوقف العامأو  الزكاةأو  كان احلرام املختلط من اخلمسإذا  :1059 م

 بل جيري عليه حكم معلوم املالك ،خراج اخلمسإاخلاص ال حيل املال املختلط به ب

                                                 

 ا بني احلالل واحلرام.وهذا بخالف املسألة السابقة وهي ما لو كان املال خملوط (1)

 متاع معني.أو  أرض،أو  أي جنس املال احلرام، كام لو علم أنه مال، (4)

مه عن قيمة حل ليشء الذي ختتلف قيمة أجزائه، كالبقر والغنم، حيث ختتلف قيمةالقيمي: هو ا (0)

 .جلده. ويقابله املثيل

 كاحلبوب واالدهان. فاتهواملنفعة، وتقاربت ص ما تساوت أجزاؤه يف القيمة :املثىل (2)

أي أن املكلف الذي اختلط ماله بامل حرام لشخص غري معني وقد دفع اخلمس لتخليص ذمته  (9)

 ليس عليه أن يدفع ثانية فيام لو تعرف عىل صاحب املال بعد دفعه للخمس.

 من مخس املال املخلوط باحلرام. (6)



 

 

 . (1)حد الوجوه السابقةأالوقف عىل أو  الزكاةأو  فرياجع ويل اخلمس

جب قيل و ،احلرام قد تعلق به اخلمسكان احلالل الذي اختلط به إذا  :1056 م

مخس الباقي فاذا كان عنده مخسة وسبعون دينارا  (4)عليه بعد اخراج مخس التحليل

 .فيبقى له من جمموع املال ثامنية واربعون دينارا (0)وجب ختميسه ثم ختميس الباقي

 ثم ختميس الباقي فاذا (2)استثناء مخس املال احلالل املتيقن أوال يكفيولكن  

ه وقد تعلق ب ،فرضنا يف املثال ان مخسني دينارا من املال املخلوط حالل جزما

اكثر منه فيجزيه ان أو  ومقدار احلرام مردد بني ان يكون اقل من اخلمس ،اخلمس

س اخلمسني ثم خيمس الباقي فيبقى له اثنان ومخسون عرشة دنانري مُخ  (9)يستثني

 دينارا. 

مل  (6)ختلط باحلرام قبل اخراج مخسه باالتالفتَّصف يف املال املإذا  :5501 م

يسقط اخلمس بل يكون يف ذمته وحينئذ ان عرف قدره دفعه اىل مستحقه وان تردد 

 ثر.دفع االك استحبابا بني االقل واالكثر جاز له االقتصار عىل االقل واالحوط

                                                 

 التي مر بياهنا يف املسائل السابقة. (1)

 تحليل هو الذي يدفع كي يصبح املال املختلط باحلرام حالال.مخس ال (4)

 .األول وهو ستون دينارا يف املثالأي ختميس الباقي مما يبقى بعد اخراج اخلمس  (0)

 أي ما يعلم بأنه حالل قبل ان خيتلط باحلرام. (2)

 أي يستثني مخس املال احلالل قبل ان خيمس املال للتحليل. (9)

 ف فيه ومل يعد موجودا.بمعنى أنه تَّص (6)



 

 

 

 (4)له ولعياله من فوائد (1)السنةجيب اخلمس يف كل ما يفضل عن مؤنة  :5001 م

 ت وحيازة املباحات.ات واالجاراالصناعات والزراعات والتجار

بكل فائدة مملوكة له كاهلبة واهلدية واجلائزة واملال املوىص به  ويتعلق اخلمس 

عوض و ،املهرو ،(9)ال حيتسب يواملرياث الذ (2)العامأو  (0)ونامء الوقف اخلاص

 . (6)اخللع

أو  الزكاةأو  مما ملكه باخلمس (5)ام زاد عن مؤنتهبمس تعلق اخلي :5501 م

 نحوها. أو  رد املظاملأو  تاالكفار

قد تعلق هبا وأو  ،كان عنده من االعيان التي مل يتعلق هبا اخلمسإذا  :2331 م

كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما  ،(5)وزادت زيادة منفصلة ،(0)داه فنمتأ

                                                 

ئق بحاله، النحو الال سنته يف معاش نفسه وعياله، عىل كل ما يَّصفه االنسان يف :( مؤونة السنة1)

 وكفارات، كل االلتزامات املالية من نذر، حيتاجه وحيتاجونه. ويدخل فيها وكذلك يف ما

ا واهلداي افةفيها نفقات ومصاريف الضي اجلنايات والغرامات، كام يدخل وديات، وعوض

 واجلوائز والتربعات.

 أي من نتاج هذه االشياء وأرباحها.  (4)

 نامء الوقف اخلاص: أي الواردات من هذا الوقف كالوقف اخلاص عىل االوالد. (0)

 .والعلامء ونحوهم أو عىل العناوين العامة كالفقراء كالوقف لألمور اخلريية، :الوقف العام (2)

االرث الذي يصل من أحد االنسباء البعيدين عىل نحو مل يكن  سب: هواملرياث الذي ال حيت (9)

 متوقع أن يصل هذا املرياث منهم.

 اخللع: هو الطالق مقابل فدية تدفعها املرأة الكارهة لزوجها، وما تدفعه يسمى العوض. (6)

 أي ما زاد عىل مؤونة املكلف. (5)

 أي أنه دفع اخلمس ثم نمت: أي زادت. (0)

 دة املنفصلة: هي الزيادة التي تنفصل عن أصلها.الزيا (5)



 

 

 وجيب أيضا ،خلمس يف الزيادةيجب اف –عرفا  - (1)بحكم املنفصلو أ ،كان منفصال

 .(4)اكانت للزيادة مالية عرفإذا  يف الزيادة املتصلة ايضا كنمو الشجر وسمن الشاة

إذا  زيادةاخلمس يف ال فيجببال زيادة عينية  ارتفعت قيمتها السوقيةإذا  وكذا

  .(0)خذ قيمتهاأمكن بيع العني وأ

اخراج مخس  - يف آخر السنة - يملكون الغنم جيب عليهم الذين :1231 م

املتولدة  (2)الباقي بعد مؤنتهم من نامء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال

واذا بيع شئ من ذلك يف أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب اخراج مخسه  ،منها

كان باقيا إذا  امنه وكذلك احلكم يف سائر احليوانات فانه جيب ختميس ما يتولد ،ايضا

 ثمنه. أو  يف آخر السنة بنفسه

عمر بستانا وغر  فيه نخال وشجرا لالنتفاع بثمره مل جيب إذا  :1234 م

ماال قد اخرج أو  رصف عليه ماال مل يتعلق به اخلمس كاملوروثإذا  اخراج مخسه

 ،رج مخسهماال فيه اخلمس كأرباح السنة السابقة ومل خيأو  مخسه كأرباح السنة السابقة

قبل  - رصف عليه من ربح السنةإذا  واما (9)نعم جيب عليه اخراج مخس املال نفسه

وجب اخراج مخس نفس تعمري البستان بعد استثناء مؤنة السنة ووجب  - متام السنة

واالغصان اليابسة  (6)ما بحكمه من الثمر والسعفأو  ،ايضا اخلمس يف نامئه املنفصل

                                                 

 الثمر قبل قطفه، فهذه زيادة بحكم املنفصلة عن االصل.أو  كالصوف قبل ان جيز (1)

 أن تكرب. وبعدصغرية عندما تكون  أي أن النا  يرون فرقا يف سعر الشجرة (4)

 ة مع امكان البيع.أي أنه إن كان قد مخس شيئا ثم زادت قيمته فيجب اخلمس يف الزياد (0)

 .1460مر بيان معنى السخال يف هامش املسألة (2)

 أي مخس أرباح السنة السابقة التي وجب فيها اخلمس ومل يدفعه. (9)

 السعف: هي أغصان النخل قبل ازالة الورق منها. (6)



 

 

 

 .ايضا عىل ما عرفت (1)ئه املتصلبل يف نام ،املعدة للقطع

وكذا جيب ختميس الشجر الذي يغرسه جديدا يف السنة الثانية وان كان اصله  

 نبتإذا  الذي ينبت فيقلعه ويغرسه وكذا (4) (التال)من الشجر املخمس ثمنه مثل: 

وباجلملة كل ما حيدث جديدا من  ،كان له ماليةإذا  وغريه (0)بفعله كالفسيل جديدا ال

  .(2)الموال التي تدخل يف ملكه جيب اخراج مخسه يف آخر سنته بعد استثناء مؤنة سنتها

للتكسب هبا فزادت قيمتها يف أثناء السنة ومل يبعها  (9)اشرتى عيناإذا  :2301 م

لغرض آخر ثم رجعت قيمتها يف رأ  السنة اىل رأ  ماهلا أو  طلبا للزيادةأو  غفلة

ا من دون خر السنة ومل يبعهآبقيت الزيادة اىل إذا  بل ،فليس عليه مخس تلك الزيادة

عذر وبعدها نقصت قيمتها مل يضمن النقص نعم جيب عليه اداء اخلمس من الباقي 

 بالنسبة. 

مؤنة  :املؤنة املستثناة من األرباح والتي ال جيب اخلمس فيها امران :1232 م

 .ةل التاليحسب التفصيل الوارد يف املسائ ومؤنة سنته ،تصيل الربح

كل مال يَّصفه االنسان يف سبيل  الربح املراد من مؤنة تصيل :1239م 

والكاتب واحلار  والدكان ورضائب  (6)احلصول عىل الربح كأجرة احلامل والدالل

من و ،وغري ذلك فإن مجيع هذه االمور خترج من الربح ثم خيمس الباقي (5)السلطان

                                                 

 رض.عال يفأو  يف الطولأو  الشئ، كالزيادة يف احلجم، الزيادة الداخلة يف :النامء املتصل (1)

 يقلع من األرض فيغر .أو  لتال: ما يقطع من األمهاتا (4)

 ويغر  يف مكان آخر، الشتلة. الشجرأو  ما يفصل من النباتالفسيل مجع فسيلة وهي  (0)

 .1239سيأيت التفصيل يف مؤونة السنة يف املسألة  (2)

 عينا: أي شيئا ما. (9)

 البائع باملزاد العلني. ، وسيط البيع،املتبايعني الدالل: السمسار، وهو من جيمع بني (6)

 هي الرضائب التي تفرضها احلكومات يف زماننا عىل املبيعات وغريها. (5)



 

 

ت ااحلصول عىل الربح كاملصانع والسيارهذا القبيل ما ينقص من ماله يف سبيل 

وآالت الصناعة واخلياطة والزراعة وغري ذلك فان ما يرد عىل هذه من النقص 

اشرتى سيارة بألفي دينار إذا  :مثال ،من الربح (4)يتدارك (1)باستعامهلا أثناء السنة

ل ألفا اموآجرها سنة باربعامئة دينار وكانت قيمة السيارة هناية السنة من جهة االستع

 .(0)نةواملائتان الباقيتان من املؤ ،يف املائتنيإال  وثامنامئة دينار مل جيب اخلمس

 سنته كل ما يَّصفه يف :واملراد من مؤنة السنة التي جيب اخلمس يف الزائد عليها 

اياه ته وهدايف صدقاته وزيار ،يف معاش نفسه وعياله عىل النحو الالئق بحاله

أو  ،بنذر ،وفاءا باحلقوق الالزمة لهأو  ضيوفه،يف ضيافة أو  ،وجوائزه املناسبة له

فيام حيتاج أو  أ،خطأو  ،غرامة ما أتلفه عمداأو  ،(2)او ارش جناية ،اداء دينأو  ،كفارة

 ،يف تزويج أوالده وختاهنم وغري ذلكأو  وأثاث ،وكتب (9)وجارية ،اليه من دابة

يه عىل نحو الوجوب ام فاملؤنة كل مَّصف متعارف له سواء أكان الَّصف ف

 .(6)االستحباب ام االباحة ام الكراهة

 ،عىل نفسه مل حيسب له (0)فإذا قرت (5)نعم البد يف املؤنة املستثناة من الَّصف فعال 

بل  ،ن أرباحهله مقدار التربع م ىبعضها ال يستثنأو  تربع متربع له بنفقتهإذا  كام انه

                                                 

 أي ما ينقص من قيمتها نتيجة استعامهلا ملدة سنة. (1)

 أي يتم تعويض النقص احلاصل يف قيمتها خالل سنة من ارباح نفس السنة. (4)

 نار دون ان خيمسها وتسب مما رصفه وهي فرق السعر.أي أنه يستثني مبلغ مائتي دي (0)

 أرش اجلناية: هو بدل مايل يدفع للتعويض عن جناية جرح االخرين. (2)

 اخلادم.أو  اجلارية: يقصد هبا رشعا الفتاة اململوكة، ويف زماننا تستؤجر اخلادمة، (9)

 كان أمرا عرفيا.إذا  اأي أن ما يتم رصفه يدخل تت عنوان املؤونة حتى ولو كان مكروه (6)

 أي أن يكون قد رصفها ال أنه احتفظ هبا ليَّصفها يف وقت آخر. (5)

 : أي ضيق عىل نفسه يف املَّصوف من باب البخل، فام يوفره نتيجة بخله عليه اخلمس.قرتَّ  (0)



 

 

 

 .ؤنةمل يَّصف يف امل الذيحيسب ذلك من الربح 

بد ان يكون الَّصف عىل النحو املتعارف فان زاد عليه وجب مخس  وايضا ال

ال يستثنى املقدار  (4)واذا كان املَّصف سفها وتبذيرا وجوبا عىل االحوط (1)التفاوت

 .املَّصوف بل جيب فيه اخلمس عىل االحوط

 مل جيب فيه اخلمس وان كان غري متعارف (0)املَّصف راجحا رشعا كانإذا  وأما 

 من مثل املالك مثل عامرة املساجد واالنفاق عىل الضيوف ممن هو قليل الربح. 

 (9)جلميع املستفاد سنة واحدةو ،الربح (2)وقت ظهور السنةرأ   :6231 م

ى ولو حتحيسب جمموع وارداته يف آخر السنة وفيجعل االنسان لنفسه رأ  سنة 

وخيمس ما زاد عىل  ،وغريهاكانت من انواع خمتلفة كالتجارة واالجارة والزراعة 

  .مؤنته

 الزراعةأو  جيب اخلمس يف رأ  املال وما بحكمه من آالت الصناعة :5123 م

ذا إ يف إعاشة سنة بحيثأو  كان حمتاجا إليه يف حفظ مقامه وشأنه،إال إذا  (6)مطلقا

 .(5)ال يليق بشأنهأو  أدى مخسه لزم التنزل اىل كسب ال يفي بمؤونته

                                                 

فإذا رصف يف أمر أكثر من املتعارف بشأنه فعليه مخس الفرق، كام لو كان من شأنه ان يذهب  (1)

أربعامية  نمس التفاوت رحلة ويَّصف مائة دينار فَّصف مخسامية دينار، فعليه ان يدفع مُخ ب

 .، وهو ثامنون دينارادينار

 السفه والتبذير: هو رصف االموال فيام ال ينبغي رصفه عند العقالء. (4)

 املستحب.األمر  ما يكون راجحا رشعا هنا هو (0)

 ققه.ظهور الربح: أي وقت حصول الربح، وت (2)

 أي أن مجيع ما يكسبه املكلف له سنة واحدة حيدد فيها موازنته السنوية. (9)

 جتارته.أو  السيارات وغري ذلك مما يستعمل كرأ  مال يف عملهأو  املباِنأو  (6)

أدى مخسه مل تعد عائداته تكفي ملصاريف سنته الالئقة بشأنه إذا  كان رأ  املال بحيث أنهإذا  أي (5)



 

 

رباح أا يَّصفه االنسان يف سبيل حصول الربح يستثنى من كل م :1230 م 

النقص الوارد عىل املصانع و تلك السنة ال من أرباح سائر السنني السابقة،

رب من جي وغري ذلك مما يستعمل يف سبيل تصيل الربح املصانعت وآالت اوالسيار

 . (1)سنة الربح ال من أرباح السنني اآلتية

بني ما يَّصف عينه مثل املأكول واملرشوب وما  (4)ال فرق يف السنة :5231 م

مثل الدار والفراش واالواِن ونحوها من اآلالت املحتاج  - مع بقاء عينه - ينتفع به

 .اشرتاها من الربح وان بقيت للسنني اآلتيةإذا  اليها فيجوز استثناؤها

ل حاله ال جيوز استثناء قيمته ب (0)كان عنده شئ منها قبل االكتسابإذا  نعم 

 حال من مل يكن حمتاجا اليها. 

وان كان له مال غري مال التجارة فال  ،جيوز اخراج املؤنة من الربح :1213 م

 . (2)جيب اخراجها من ذلك املال وال التوزيع عليهام

زاد ما اشرتاه للمؤنة من احلنطة والشعري والسمن والسكر إذا  :1211 م

ا إذ - مع بقاء عينها - حتاج اليهاااملؤن التي أما  ،(9)وغريها وجب عليه اخراج مخسه

 مل خرجت باالستغناء عن املؤنة عرفا وجب فيها اخلمس، وإن فان ،استغنى عنها

                                                 

 ومل يكن له مورد آخر ملؤونته ففي هذه احلال ال جيب اخلمس فيه. االجتامعي،

 فالنقص احلاصل يف قيمة االالت مثال يتم التعويض عليه من ارباح نفس السنة ال غريها. (1)

 أي يف مَّصوف السنة الذي يستثى من اخلمس. (4)

عد من ارباح السنة فال تأي كان عنده بعض االشياء التي سبقت سنته احلالية واستعملها يف هذه  (0)

 السنة احلالية.

ان يقسم املَّصوف بني االرباح وتلك أو  أي ال جيب أن يَّصف عىل نفسه من أمواله االخرى (2)

 االموال.

 أي وجب اخراج مخس هذه االشياء التي بقيت عنده يف املنزل حلني موعد رأ  سنته. (9)



 

 

 

فيها اخلمس سواء كان االستغناء عنها بعد السنة كام  فال جيبخترج عن املؤنة عرفا 

يف أثناء السنة  ايستغنى عنه يف عَّص الشيب ام كان االستغناء عنه الذييف حيل النساء 

بال فرق بني ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنني اآلتية كالثياب الصيفية والشتائية 

 الشتاء يف أثناء السنة وما مل تكن كذلك. أو  عند انتهاء الصيف

كانت االعيان املَّصوفة يف مؤنة السنة قد اشرتاها من ماله إذا  :1214 م

ناء قيمة مل جيز له استث - ك يف أثناء السنةحني االستهال - املخمس فزادت قيمتها

 . (1)زمان االستهالك بل يستثنى قيمة الرشاء

بقي منه شئ اىل إذا  ما يدخره من املؤن كاحلنطة والدهن ونحو ذلك :1210 م

كام انه لو  (4)جيب فيه اخلمس لو زادت قيمته - وكان اصله خممسا - السنة الثانية

  .لربح ان كان النقصان يف أثناء السنةنقصت قيمته جيرب النقص من ا

 (0)اشرتى بعني الربح شيئا فتبني االستغناء عنه وجب اخراج مخسهإذا  :2121 م

 .(2)مع نزول قيمته عن رأ  املال مراعاة رأ  املال استحبابا واالحوط

اشرتاه عاملا بعدم االحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة واجلواهر إذا  وكذا 

احلاجة يف السنني الالحقة والبساتني والدور التي يقصد االستفادة  املدخرة لوقت

إذا  وكذا ،(9)وان كانت اقل منه ،بنامئهام فانه ال يراعي يف اخلمس رأ  ماهلا بل قيمتها

                                                 

 دفع مخسها وقد زادت قيمتها اثناء السنة فيخرجكام لو رصف مائة كيلو من احلنطة التي كان قد  (1)

 مما يستثنى من اخلمس قيمتها االصلية التي كان قد اشرتاها وليس قيمتها عند رصفها.

أي جيب اخلمس يف مقدار زيادة سعره عام كان قد اشرتاه، يف حال زيادة السعر، وحيسم مقدار  (4)

 نفس السنة.النقص من ارباح سنته فيام لو انخفضت االسعار يف 

 أي مخس اليشء الذي اشرتاه. (0)

 أي يستحب له ان يدفع اخلمس بلحاظ قيمة الرشاء ال القيمة الفعلية النازلة. (2)

 أي أقل من قيمة رشاءها. (9)



 

 

 آخر مخس قيمة العنيإال  اشرتى االعيان املذكورة بالذمة ثم وىف من الربح مل يلزمه

 يف اجلميع مالحظة الثمن.  استحبابا وان كان االحوط (1)السنة

مستحبا واذا استطاع يف أو  من مجلة املؤن مصارف احلج واجبا كان :1219 م

وجب مخس ذلك املقدار من الربح  - ولو عصيانا - أثناء السنة من الربح ومل حيج

واذا حصلت االستطاعة من أرباح سنني متعددة وجب مخس الربح  (4)ومل يستثن له

ملاضية فان بقيت االستطاعة بعد اخراج اخلمس وجب احلج احلاصل يف السنني ا

 .واال فال

ولو  - مل حيجإذا  نعم (0)الربح املتمم لالستطاعة يف سنة احلج فال مخس فيهأما  

 وجب اخراج مخسه.  - عصيانا

لبناء  (2)حصل لديه أرباح تدرجيية فاشرتى يف السنة األوىل عرصةإذا  :6121 م

مثال وهكذا ال يكون ما اشرتاه من  (9)ويف الثالثة آجرا ،وحديدا ،ويف الثانية خشبا ،دار

املؤن املستثناة لتلك السنة النه مؤنة للسنني اآلتية التي حيصل فيها السكنى فعليه 

 مخس تلك االعيان. 

آجر نفسه سنني كانت االجرة الواقعة بأزاء عمله يف سنة االجارة إذا  :1215 م

 .(6)العمل يف السنني االتية من أرباح تلك السننيمن أرباحها وما يقع بازاء 

                                                 

 أي أن الواجب هو مالحظة القيمة الفعلية عند جردة حسابه السنوية، عند رأ  السنة. (1)

 مل يذهب فعال ألداء احلج.إذا  حلج بعد وجوبه من اخلمسأي ليس له ان يستثني مصاريف ا (4)

 أي يف الربح الذي حيصل له يف السنة التي يرغب فيها بالذهاب اىل احلج دون الربح السابق. (0)

 عرصة: قطعة أرض. (2)

 اآلجر: حجارة من الطني تستعمل للبناء، وينطبق عىل االسمنت وانواع احلجارة. (9)

ثة آالف دينار اجرة عمل ملدة ثالث سنوات فإنه حيسب الف دينار اجرة عمله كام لو استلم ثال (6)

 يف السنة االوىل من ارباحها، وحيسب االلف الثاِن للسنة االتية ثم الثالث للسنة الثالثة.



 

 

 

باع ثمرة بستانه سنني كان الثمن بتاممه من أرباح سنة البيع ووجب فيه إذا  واما 

وبعد استثناء ما جيرب به النقص الوارد عىل البستان من جهة كونه  (1)اخلمس بعد املؤنة

 :مسلوب املنفعة يف املدة الباقية بعد انتهاء السنة مثال

الف دينار فباع ثمرته عرش سنني بأربعامئة دينار  ىكان له بستان يسوإذا  

ئة دينار مل جيب ثامورصف منها يف مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثال

اخلمس يف متامه بل البد من استثناء مقدار جيرب به النقص الوارد عىل البستان من 

كذلك بأزيد من  ىفاذا فرضنا انه ال يسو (4)ع سننيجهة كونه مسلوب املنفعة تس

آجر إذا  وبذلك يظهر احلال فيام ،يف مائة دينار فقطإال  ثامنامئة دينار مل جيب اخلمس

 . (0)سنني متعددة - مثال - داره

احدمها ثم بعد متام احلول حسب أو  (2)دفع من السهمنيإذا  :0121 م

حسب املدفوع من  ،عه من أرباح هذه السنةموجوداته ليخرج مخسها، فان كان ما دف

 . (9)ووجب اخراج مخس اجلميع ،األرباح

كان عليه دين ملؤنته يف سنة، فأداء الدين يف تلك السنة حيسب من إذا  :1215 م

 .(6)املؤنة، بخالف ما لو كان الدين لسنة أخرى

                                                 

 أي بعد مؤونة سنته التي قبض فيها االجرة عن السنوات االتية. (1)

 ع سنوات آتية وبالتايل فلهذا قيمة مالية.أي أنه ليس له مورد من بستانه خالل تس (4)

عن استهالك لتعويض ا قيمة فلو آجر بيته مخس سنوات فيستثني مؤونة سنته مما قبضه ويستثني (0)

  البيت ملدة مخس سنني، وهو ما يسمى بدل استهالك، وما يبقى من املبلغ عليه ان خيمسه.

 والثاِن سهم االمام ومها السهامن.  مَّصف اخلمس ينقسم اىل قسمني: االول سهم السادة (2)

أي إن كان قد دفع مخسا عن سنة ماضية من أرباح السنة احلالية فعليه أن حيسب ما دفعه مع  (9)

 بقية أرباحه التي عليه ان خيرج مخسها يف هناية عامه.

  فال حيسب أداء الدين حينئذ من املؤونة بل ال بد ان يكون الدين حاصال يف نفس السنة. (6)



 

 

جة يوأما إن كان الدين نتيجة ألمور قهرية كالتلف احلاصل يف املمتلكات نت

فإن أداءه حيسب  (0)ألحداث مشاهبةأو  (4)لدفع أرش اجلناياتأو  (1)أحداث ساموية

 من املؤنة.

  .ه ليس من املؤنةئداأاالستدانة ملؤنة السنني االتية ف تكانإذا  نعم

استدان شيئا الضافته اىل أو  (2)اشرتى ما ليس من املؤنة بالذمةإذا  :3124 م

دل دينه موجودا ومل يكن من املؤنة مل جيز له اداء دينه رأ  ماله ونحو ذلك مما يكون ب

ال من مأو  من أرباح سنته بل جيب عليه التخميس واداء الدين من املال املخمس

 آخر مل يتعلق به اخلمس. 

فخّس يف بعض تلك  - (9)مرارا متعددة يف السنة - اجتر برأ  مالهإذا  :1124 م

له جيرب  (6)مقارناأو  ن اخلّسان بعد الربحاملعامالت يف وقت وربح يف آخر فان كا

وان زاد الربح وجب  ،فان تساوى اخلّسان والربح فال مخس ،اخلّسان بالربح

وان زاد اخلّسان عىل الربح فال مخس عليه وصار رأ  ماله يف  ،(5)اخلمس يف الزيادة

 .(0)السنة الالحقة اقل مما كان يف السنة السابقة

                                                 

 الصواعق املحرقة.أو  الفيضانات،أو  كالزالزل مثال، (1)

 .1239مر بيان املقصود من ارش اجلناية يف هامش املسألة  (4)

 نتيجة هنب اللصوص.أو  كام لو تعرض لدمار نتيجة احلروب (0)

 .أي اشرتاه ديناً  (2)

 بأن اشرتى اشياء ثم باعها ثم اشرتى وباع عدة مرات. (9)

 أن الربح واخلسارة حصال يف وقت واحد.أو  ربح أوال ثم خّسأي كان قد  (6)

كام لو كان رأ  ماله الف دينار فربح مائة من جهة وخّس مخسني من جهة اخرى فيكون فائض  (5)

 ربحه هو مخسون دينار وهو ما يتعلق به اخلمس.

 دينارا. سونكام لو ربح مخسني ثم خّس مائة فيصبح رأ  ماله للسنة القادمة تسعامية ومخ (0)



 

 

 

ن االرباح ، دويف الربح األولفال جترب اخلسارة اخلّسان  كان الربح بعدإذا  واما 

ذا إ ت متعددة كاماوزع رأ  ماله عىل جتارإذا  وجيري احلكم املذكور فيام ،(1)التالية

 .(4)اشرتى ببعضه حنطة وببعضه سمنا فخّس يف احدمها وربح يف االخر

انفق من ا إذ بل ،رصفه يف نفقاتهأو  تلف بعض رأ  املالإذا  وكذا احلكم فيام 

ماله غري مال التجارة يف مؤنته بعد حصول الربح جاز له ان جيرب ذلك من ربحه 

 .وليس عليه مخس ما يساوي املؤن التي رصفها وانام عليه مخس الزائد الغري

ق رسأو  مات بعضهاأو  باع بعضها ملؤنتهإذا  وكذلك حال اهل املواش فانه 

 .له قبل ذلك فانه جيرب مجيع ذلك بالنتاج احلاصل

املتولدة فانه  (0)ففي آخر السنة جيرب النقص الوارد عىل االمهات بقيمة السخال 

يضم السخال اىل أرباحه يف تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغري ذلك 

 يع السخالبقيمة مجإال  فيجرب النقص وخيمس ما زاد عىل اجلرب فاذا مل حيصل اجلرب

 كن عليه مخس يف تلك السنة. مل ي - مع أرباحه االخرى -

كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح يف احدمها إذا  :1244 م

 الربح. من جرب اخلسارة فيوخّس يف االخر 

رب جيتلف بعض امواله مما ليس من مال التكسب وال من مؤنته إذا  :1240 م

 . من الربح

                                                 

كام لو خّس يف البداية مائة دينار من رأ  ماله ثم ربح مائة ومخسون ثم خّس مخسون وعاد  (1)

 لريبح مائة فيحسب حينئذ را  ماله تسعامية وعليه ان يدفع مخس املائتني. 

كانت اخلسارة حاصلة يف وقت الربح فيجرب أو  فيلحظ إن كان قد حصل عىل الربح اوال (4)

ن الربح، واما لو حصلت اخلسارة اوال ثم حصلت االرباح فليس له ان جيرب اخلسارة اخلسارة م

 من الربح االول، واما ما حيصل من ارباح بعده فتجرب اخلسائر االخرى.

 .1460مر بيان معنى السخال يف هامش املسالة  (0)



 

 

 - مما هو من مؤنته - الهتلف بعض اموأو  اهندمت دار سكناهإذا  :1242 م 

نعم  ن الربح،فال جيرب مسيارته التي حيتاج اليها ونحو ذلك أو  لباسهأو  ثاث بيتهأك

جيوز له تعمري داره ورشاء مثل ما تلف من املؤن أثناء سنة الربح ويكون ذلك من 

 . (1)التَّصف يف املؤنة املستثناة من اخلمس

فاستقاله  (0)فصار البيع الزما (4)رلو اشرتى ما فيه ربح ببيع اخليا :9124 م

كام يف غالب موارد  (6)كان من شانه ان يقيلهإال إذا  مل يسقط اخلمس (9)فاقاله (2)البايع

 رد مثل الثمن. إذا  بيع رشط اخليار

اخلمس ورجع عليه  (5)غريه املال ضمن املتلفأو  اتلف املالكإذا  :6124 م

نه عوضا ملعاملة فاأو  هبةأو  اىل غريه وفاءا لدين دفعه املالكإذا  وكذا احلكم (0)احلاكم

 .ويرجع احلاكم عليه (5)ضامن للخمس

                                                 

 اة من اخلمس.نيَّصفه يف االصالح يعترب من مصاريف سنته املستثأو  بمعنى أن ما يشرتيه (1)

، سواء كان يألجنبأو  لكليهامأو  الفسخ، الحد املتعاقدين املشتمل عىل رشط بجواز :بيع اخليار (4)

غريه من و أ هذا احلق أصليا كام يف بيع احليوان حيث يبقى للمشرتي حق الرد لثالثة أيام،

ان هذا احلق كأو  يع،االشياء حيث للمشرتي حق الرد ما مل يفرتق البائع واملشرتي عن مكان الب

 .نتيجة رشط اضايف حاصل بني املتبايعني عند حصول الرشاء

 أي صار البيع ملزما للطرفني بسقوط حق اخليار.  (0)

 استقاله البائع: أي طلب منه فسخ عقد البيع. (2)

 أقاله: أي أستجاب لطلب البائع بفسخ عقد البيع وارجاع ما اشرتاه. (9)

 قد البيع هو أمر مناسب لشأنه ومكانته، وليس من الالئق ان يرفضه.أي أن قبوله بفسخ ع (6)

 غريه.أو  أي يصبح اخلمس حقا مطلوبا ممن أتلف املال سواء كان صاحبه (5)

 أي للحاكم الرشعي ان يطالبه باخلمس مما تم اتالفه من مال. (0)

 تَّصف باملال فإن ذمته مشغولة بخمس املال الذي تم رصفه.إذا  أي (5)



 

 

 

 هومل يكن من انتقل عن ،(1)كان مؤمناإذا  والجيوز الرجوع عىل من انتقل اليه املال

  .(4)عىل عدم اعطاء اخلمس بانيااملال 

ر مما حسب ربحه فدفع مخسه ثم انكشف ان ما دفعه كان اكثإذا  :1245 م 

احتساب الزائد مما جيب  ، وجاز له أيضا(0)ان يرجع به عىل الفقري له جازوجب عليه 

 .باحلال (9)كان عاملاإذا  مع تلفهاأو  (2)العنيعليه يف السنة التالية مع بقاء 

وكان ناتج بعض الزرع حاصال دون بعض  (6)جاء رأ  احلولإذا  :0124 م

تيجته خيمس بعد اخراج املؤن وما مل تصل نفام حصلت نتيجته يكون من ربح سنته و

 يكون من أرباح السنة الالحقة.

اخرج مخسه يف آخر السنة والفرع يكون  (5)كان له اصل موجود له قيمةإذا  نعم 

مثال يف رأ  السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه  ،من أرباح السنة الالحقة

ن ظهر السنبل يف السنة الثانية كاال سنبل له وجب اخراج مخس اجلميع واذا  (0)قصيل

 من أرباحها المن أرباح السنة السابقة. 

كان الغوص واخراج املعدن مكسبا كفاه اخراج مخسهام والجيب إذا  :1245 م

                                                 

 أي مسلام شيعيا اماميا، وهو املؤمن باملعنى االخص. (1)

 كان صاحب املال ناويا عدم اعطاء اخلمس فتجوز املطالبة باالسرتجاع.أو  أما لو مل يكن مؤمنا (4)

 أي أن يسرتجع الزائد من الفقري الذي دفع اليه اخلمس. (0)

 أي مع بقاء ما دفعه مخسا عند الفقري. (2)

 للفقري مخسا من سنته القادمة بعد تلفه إن كان الفقري قد علم بذلك.فيحتسب ما دفعه  (9)

 أي رأ  سنته وهو املوعد الذي جيري فيه جردته السنوية من اجل اخراج اخلمس. (6)

 قطافه.أو  أي ما صار موجودا من الزرع له قيمة حتى ولو مل يكن قد حان حصاده (5)

 ( وجيعل علفا للحيوانات.أخرض)لقصيل: ما يقطع من الزرع وهو رطب ا (0)



 

 

 من باب أرباح املكاسب.  (1)عليه اخراج مخس آخر

إذا  وكذا (4)عال هبا الزوجإذا  املرأة التي تكتسب جيب عليها اخلمس :3120 م

ت مل تكسب وكانإذا  بل وكذا احلكم ،وزادت فوائدها عىل مؤنتها ،يعل هبا الزوج مل

غريه فانه جيب عليها يف آخر السنة اخراج مخس الزائد كغريها أو  هلا فوائد من زوجها

 .من الرجال

وباجلملة جيب عىل كل مكلف ان يالحظ ما زاد عنده يف آخر السنة من أرباح  

 كان ام غري كاسب.  (0)م كثريا وخيرج مخسه كاسباأ مكاسبه وغريها قليال كان

البلوغ والعقل يف ثبوت اخلمس يف مجيع ما يتعلق به  ال يشرتط :1201 م

اخلمس من أرباح املكاسب والكنز والغوص واملعدن واالرض التي يشرتهيا الذمي 

خراج ا الصبي واملجنون من املسلم واحلالل املختلط باحلرام فانه جيب عىل ويل

 واالفاقة. أاالخراج بعد البلوغ  (2)فيجب عليهام اهوان مل خيرج ،اخلمس

فارتفعت قيمته كان  (9)اشرتى من أرباح سنته ما مل يكن من املؤنةإذا  :4120 م

اشرتى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب إذا  وكذا ،(6)قيمةأو  الالزم اخراج مخسه عينا

 قيمة. أو  عينا ختميس ذلك املال ايضا فيجباخلمس يف ثمنه 

وقد ربح فيها  (5)كان الشخص ال حياسب نفسه مدة من السننيإذا  :0120 م

                                                 

 بمعنى انه خيمس يف هذه احلالة مرة واحدة وليس عليه مخس الغوص ومخس الفائدة. (1)

 أي كان زوجها ينفق عليها. (4)

 عاطال عن العمل.أو  موظفاأو  عامالأو  سواء كان تاجرا (0)

 أي عىل الصبي واملجنون، بعد بلوغ االول وإفاقة الثاِن من جنونه. (2)

 كام لواشرتى اشياء ليست مما حيتاجه يف مَّصوفه خالل سنته كقطعة أرض مثال. (9)

 أن يدفع قيمة اخلمس نقدا.أو  أي أنه خمري بني دفع مخس ما اشرتاه عينا (6)

 أنه كان قد عمل رأ  سنة ثم ترك ذلك.أو  كمن مل يعمل رأ  سنة لنفسه منذ أن بلغ (5)



 

 

 

واستفاد امواال واشرتى منها اعيانا واثاثا وعمر ديارا ثم التفت اىل ما جيب عليه من 

 :من هذه الفوائد فالواجب عليه (1)اخراج اخلمس

ا مل يكن معدودا من مم ،غرسهأو  ،عمرهأو  ،اخراج اخلمس من كل ما اشرتاه 

 ،الهال حيتاج اليه امث يواالثاث الذ ،الدار التي مل يتخذها دار سكنى :مثل ،املؤنة

 وغريها. ،والفر  ،وكذا احليوان

واالواِن الالزمة له  ،والفراش ،اما ما يكون معدودا من املؤنة مثل دار السكنى

مل جيب اخراج  (0)اه فيهافان كان قد اشرتاه من ربح السنة التي قد اشرت ،(4)ونحوها

بأن كان مل يربح يف سنة  (2)وان كان قد اشرتاه من ربح السنة السابقة ،اخلمس منه

وجب عليه اخراج مخسه، وان  ،كان ربحه ال يزيد عىل مصارفه اليوميةأو  ،الرشاء

ه به اشرتا الذيلكن الزيادة اقل من الثمن  ،كان ربحه يزيد عىل مصارفه اليومية

لف دينار أعمر دارا لسكناه بإذا  :مثال (9)اخراج مخس مقدار التفاوتوجب عليه 

وكان ربحه يف سنة التعمري يزيد عىل مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب 

 .(6)اخراج مخس ثامنامئة دينار

ثاثا بامئة دينار وكان قد ربح زائدا عىل مصارفه اليومية عرشة أاشرتى إذا  وكذا 

                                                 

 ي خيرج ما يتوجب عليه من اخلمس.أي أراد أن يعني رأ  سنة لنفسه ك (1)

 كالسيارة واملواد الغذائية وغري ذلك مما حيتاجه يف حياته اليوميه. (4)

 أي إن كانت هذه االشياء التي حيتاجها يف مؤونته قد اشرتاها من ربح السنة التي احتاجها. (0)

 السنني السابقة عىل احتياجه هلا.أو  أي كانت من أرباح السنة (2)

أن أرباحه يف سنة حاجته هلذه املشرتيات مل تكف ثمنا هلا فيستثني ارباح تلك السنة من أي  (9)

 اخلمس ويدفع مخس ما دفعه من أرباح السنني السابقة ثمنا هلذه املشرتيات.

 ألن مبلغ الثامنامية دينار هو من أرباح السنني السابقة للسنة التي بنى فيها الدار وسكن فيه. (6)



 

 

 .(1)ارااشرتاه حمتاج اليه وجب ختميس تسعني دين الذيلسنة واالثاث دنانري يف تلك ا

واذا مل يعلم ان االعيان التي اشرتاها وكان حيتاج اليها يساوي ثمنها ربحه يف  

انه مل يربح يف سنة الرشاء زائدا عىل مصارفه اليومية أو  اقل منهأو  سنة الرشاء

 .(4)املصاحلة مع احلاكم الرشعي وجوبا فاالحوط

واذا علم انه مل يربح يف بعض السنني بمقدار مصارفه وانه كان يَّصف من 

أرباح سنته السابقة وجب اخراج مخس مصارفه التي رصفها من أرباح السنة 

 . (0)السابقة

أراد املكلف إذا  لكن (2)قد عرفت ان رأ  السنة أول ظهور الربح :2120 م

نة أثناء السنة واستئناف رأ  ستغيري رأ  سنته امكنه ذلك بدفع مخس ما ربحه 

 وغريها.  (0)وفارسية (5)ورومية (6)وجيوز جعل السنة عربية (9)لألرباح االتية

ان خيرج مخس ما زاد من  - يف آخر السنة - جيب عىل كل مكلف :1209 م

                                                 

 أرباحه السابقة وأما العرشة دنانري املستثناة من اخلمس فهي من ارباح سنته.ألهنا من  (1)

ا عن وكيله مخسأو  وكيله بأن يدفع مقدارا حيدده احلاكمأو  تتم املصاحلة مع احلاكم الرشعي (4)

ام أن قسأو  كانت معفاة من اخلمسإذا  هذه املوجودات التي ليس لديه إحصاء دقيق ملعرفة ما

 أهنا ليست معفاة.أو  ن اخلمس،منها معفى م

ليس منزله فأو  أثاثهأو  ومعنى ذلك أن ما يَّصفه يف سنة من ربح تلك السنة يف امور معاشه (0)

 فيها مخس، واما ما يَّصفه من أرباح سنني سابقة ففيه اخلمس.

 ظهور الربح: أي حصول الربح. (2)

ىل ن جيري حسابا من تاريخ رأ  سنته افله أن يقدم تاريخ رأ  سنته وليس له أن يؤخره بعد أ (9)

 التاريخ اجلديد الذي سيصري هو رأ  سنته يف السنوات القادمة.

 هي التي تبدأ بشهر حمرم احلرام وتنتهي بشهر ذي احلجة، وحساهبا حسب حركة القمر. (6)

 هي التي تبدأ بشهر كانون الثاِن وتنتهي بشهر كانون االول وحساهبا حسب حركة الشمس. (5)

 هي التي تبدأ بشهر فروردين وتنتهي بأسفند وحساهبا شميس حسب حركة االبراج. (0)



 

 

 

من االرز والدقيق واحلنطة والشعري  (1)أرباحه عن مؤنته مما ادخره يف بيته لذلك

لنفط واحلطب والفحم والسمن واحللوى وغري ذلك من امتعة والسكر والشاي وا

 البيت مما اعد للمؤنة فيخرج مخس ما زاد من ذلك.

كان عليه دين استدانه ملؤنة السنة وكان مساويا للزائد مل جيب اخلمس إذا  نعم

ال  (0)كان الدين اقل اخرج مخس مقدار التفاوتإذا  أما (4)كان اكثرإذا  وكذا ،يف الزائد

 .غري

واذا بقيت االعيان املذكورة اىل السنة االتية فوىف الدين يف اثنائها قيل صارت  

ك عىل ما يزيد منها عىل مؤنة تلإال  معدودة من أرباح السنة الثانية فال جيب اخلمس

 .السنة

ة وكان عليه دين للمؤن - كبستان - اشرتى اعيانا لغري املؤنةإذا  وكذا احلكم

فاذا ويف الدين يف السنة الثانية كانت معدودة من  ،(2)مخسها يساوهيا مل جيب اخراج

 .أرباحها ووجب اخراج مخسها آخر السنة

فجاء رأ  السنة مل جيب  (9)بثمن يف الذمة مؤجال - مثال - واذا اشرتى بستانا

فاذا ويف متام الثمن يف السنة الثانية كانت البستان من أرباح  ،اخراج مخس البستان

فاذا وىف نصف الثمن يف السنة الثانية كان  ،ووجب اخراج مخسها (6)ةالسنة الثاني

نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب اخراج مخس النصف فاذا وىف ربع 

                                                 

 أي مما احتفظ فيه يف بيته ليكون من مؤونته اليومية. (1)

 كان الدين للمؤونة أكثر من قيمة املوجود عنده.إذا  أي (4)

 انري.س ستة دنفإذا كانت قيمة املوجودات عرشة دنانري والدين أربعة فعليه مُخ  (0)

 أي ال جيب إخراج مخس ما اشرتاه لغري املؤونة إن كان عليه دين للمؤونة بمقدارها. (2)

 أي أشرتاه دينا دون ان يدفع ثمنه. (9)

 أي السنة التي وىف فيها الدين املرتتب عىل رشاءه ال السنة التي اشرتاه فيها. (6)



 

 

الثمن يف السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة وهكذا كلام وىف جزءا من الثمن 

 .كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة

اخلمس يف هذه الصور يف نفس االعيان والبستان وانام جيب ختميس  ال جيبو 

 ما يؤديه وفاءا لدينه.

 .تلف فال مخس فيام يؤديه لوفاء الدينإذا  أما ،موجودا (1)كان ذاك الشئإذا  هذا

ى فلم يدفع مخسها العرشين دينارا حت - مثال - ربح يف سنة مائة دينارإذا  وكذا

فدفع من أرباحها عرشين دينارا وجب عليه مخس العرشين دينارا جاء السنة الثانية 

 .ال مع تلفها (4)التي هي اخلمس مع بقائها

فسكنها ثم وىف يف السنة الثانية ثمنها مل  (0)واذا فرض انه اشرتى دارا للسكنى

وىف يف السنة الثانية بعض اجزاء الثمن مل جيب إذا  وكذا ،جيب عليه مخس الدار

 .صة من الداراخلمس يف احل

 وجيرى هذا احلكم يف كل ما اشرتى من املؤن بالدين. 

يف وجه من وجوه  - مثال - نذر ان يَّصف نصف أرباحه السنويةإذا  :6120 م

فان رصف املنذور يف اجلهة املنذور هلا قبل انتهاء  ،وجب عليه الوفاء بنذره (2)الرب

عليه  ى انتهت السنة وجبوان مل يَّصفه حت ،السنة مل جيب عليه ختميس ما رصفه

                                                 

 الذي اشرتاه لغري املؤونة. (1)

من أرباح السنة اجلديدة بدل اخلمس املتوجب عليه من السنة السابقة أي دفع عرشين دينارا  (4)

التي أخر دفعها من سنة اىل سنة أخرى، مع بقاء عينها فعليه ان يدفع ايضا و وهو عرشون دينارا

 كان قد رصفها فال يدفع االربعة ويكتفي بدفع العرشين.إذا  اربعة دنانري، واما

 مؤسسة.أو  من بنكأو  شخص بالدين كام لو حصل عىل قرض من (0)

 غري ذلك.أو  يتكفل بمصاريف أيتامأو  بأن يتصدق به عىل الفقراء (2)



 

 

 

كام جيب عليه اخراج مخس النصف االخر من أرباحه بعد اكامل  (1)اخراج مخسه

 مؤنته. 

 ،كان رأ  ماله مائة دينار مثال فاستأجر دكانا بعرشة دنانريإذا  :1205 م

ويف آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه مخس  ،واشرتى آالت للدكان بعرشة

وكذا اجرة  ،جيب اخراج مخس اجرة الدكان الهنا من مؤنة التجارةوال  ،اآلالت فقط

فان هذه املؤن  (0)والّسقفلية (4)احلار  واحلامل والرضائب التي يدفعها اىل السلطان

 .كام عرفت (2)جيب فيام زاد عليهاإنام  واخلمس ،مستثناة من الربح

اخذها  بت له حقا يفغريه اوجأو  كانت الّسقفلية التي دفعها اىل املالكإذا  نعم

ذلك احلق يف آخر السنة واخراج مخسه فربام تزيد قيمته  (6)وجب تقويم (9)من غريه

 عىل مقدار ما دفعه من الّسقفلية وربام تنقص وربام تساوي. 

حل رأ  احلول فلم يدفع مخس الربح ثم دفعه تدرجيا من ربح إذا  :1200 م

وكذا لو صاحله  ،(5)بل جيب فيه اخلمسالسنة الثانية مل حيسب ما يدفعه من املؤن 

                                                 

 أي مخس ما يريد رصفه يف املشاريع اخلريية حسب النذر املتحقق. (1)

 فهذه ال جيب عليه أن خيرج مخسها ألهنا من مصاريف تصيل الربح فتدخل يف املؤونة. (4)

 املال الذي يدفعه املؤجر، وهو الكسب والتجارة. وض االخالء عن حملع اخللو()الّسقفلية: (0)

 ستأجرامل ينهى عقد اإلجار وخييل كي االول ، إىل املستأجرمستأجر جديدأو  ،يقوم مقامه منأو 

 .دفع هبذا العنوان ال جيب فيه اخلمسللمستأجر اجلديد، فام يُ أو  املحل ويسلمه ملالكه

 د استثناء هذه املصاريف.أي ما زاد من أرباح بع (2)

 اخللو( ليس ماال مستهلكا بل له مالية يستطيع احلصول عليها. )بمعنى أن ما دفعه بعنوان  (9)

 أي جيب يف هناية السنة تقدير قيمة اخللو وادخاهلا يف حساب سنته. (6)

 فيدفع اخلمس ومخس اخلمس أيضا، فإن كان قد وجب عليه أن يدفع مائة دينار عن سنته (5)

 املاضية، واراد دفع هذا املبلغ من ارباح سنته احلالية فيدفعه ويضيف اليه عرشين دينارا.



 

 

فان وفاءه من أرباح السنة الثانية ال يكون من املؤن بل  (1)احلاكم عىل مبلغ يف الذمة

 .كان مال املصاحلة عوضا عن مخس عني موجودةإذا  جيب فيه اخلمس

اعيان تالفة فوفاؤه حيسب من املؤن وال أو  كان عوضا عن مخس عنيإذا  وأما

 مخس فيه. 

كلها دينا يف ذمة النا  أو  حل رأ  السنة فوجد بعض أرباحهإذا  :1205 م

 وان مل يمكن ختري بني ان ينتظر استيفاؤه يف ،فان امكن استيفاؤه وجب دفع مخسه

ال من  ،وكان من أرباح السنة السابقة (4)فاذا استوفاه اخرج مخسه ،السنة الالحقة

وفاها يف لديون فعال فيدفع مخسها فاذا استوبني ان يقدر مالية ا ،أرباح سنة االستيفاء

 . (0)السنة االتية كان الزائد عىل ما قدر من أرباح سنة االستيفاء

يتعلق اخلمس بالربح بمجرد حصوله وان جاز تأخري الدفع اىل آخر  :1223 م

 استحبابا. للمؤنة فاذا أتلفه ضمن اخلمس عىل االحوط - احتياطا - السنة

إذا  (9)باع عىل نحو املحاباةأو  اشرتىأو  ،وهبهأو  ، رصفهيف (2)ارسفإذا  وكذا 

 .البيع غري الئقة بشأنهأو  الرشاءأو  كانت اهلبة

                                                 

واملقصود هنا أنه إن كانت املصاحلة التي جرت ، 1200مر بيان معنى املصاحلة يف هامش املسألة  (1)

مع احلاكم الرشعي حصلت يف فرتة سابقة عن السنة احلالية، وكانت األشياء التي جرت 

نت وأما إن كا،صاحلة عليها ال تزال موجودة فال بد من دفع مخس ما يدفعه حسب املصاحلةامل

 ن مؤونة سنته املستثناة .االشياء مستهلكة فال جيب اخلمس فيام يدفعه الهنا تسب م

 بمجرد احلصول عليه وال ينتظر موعد رأ  سنته اجلديدة. (4)

ارباحه التي جيب فيها اخلمس، واما إن كان ما فام دفع مخسه قبل احلصول عليه يستثنى من  (0)

 حصل عليه وفاء للديون أكثر مما دفع مخسه حسب تقديره هلا فيدفع مخس الفرق بينهام.

 معنى االرساف هنا هو جماوزة احلد الطبيعي يف رصف املال. (2)

 ينار.بامئة د املحاباة: هي البيع بأقل من الثمن الطبيعي.كام لو باع دارا قيمتها الف دينار (9)



 

 

 

ادر اىل دفع ان يب استحبابا واذا علم انه ليس عليه مؤنة يف باقي السنة فاالحوط 

 اخلمس وال يؤخره اىل هناية السنة. 

نى هو فاملستث - حصول الربحأثناء السنة بعد  - مات املكتسبإذا  :1221 م

 . (1)متام السنة ال ،املؤنة اىل حني املوت

علم الوارث ان مورثه مل يؤد مخس ما تركه وجب عليه اداؤه، واذا إذا  :1224 م

وجب اخراج مخسه من تركته كغريه من  (4)علم انه اتلف ماال له قد تعلق به اخلمس

 الديون. 

انكشف انه مل يكن و مس فتبني عدمهاعتقد انه ربح فدفع اخلإذا  :1220 م

كان عاملا إذا  ،وكذا مع تلفها ،(2)عىل املعطى له مع بقاء عينه (0)مخس يف ماله فريجع به

 .(9)باحلال

باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبني  (6)ربح يف أول السنة فدفع اخلمسإذا  واما

مع واء ساىل املعطى له عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة مل تكن حمتسبة جاز له الرجوع 

 . مع تلفهاأو  العنيبقاء 

ان املالك يتخري إال  ،وان كان يتعلق بالعني (5)اخلمس بجميع اقسامه :2122 م

                                                 

 أي أن ما يتم استثناؤه مما جيب عىل الوراث دفع مخسه هو ما رصفه حلني موته. (1)

 يقصد بالتلف هنا أنه رصف أمواال ومل يكن قد دفع مخسها. (4)

 أي يسرتجع ما دفعه باعتقاد انه مخس واجب عليه.  (0)

 كانت ال تزال موجودة عند من استلمها.إذا  أي (2)

 ه ببدهلا إن كان قد أعلمه أهنا مخس، وأما مع عدم علمه فال يطالبه بالبدل.أي يطالب (9)

 قبل انتظار هناية السنة. (6)

 .1065االقسام السبعة والتي مر بياهنا يف املسألة  (5)



 

 

وال جيوز له التَّصف يف العني بعد انتهاء السنة قبل  ،ودفع قيمتها (1)بني دفع العني

مقدار اخلمس  وان كان ،عدم التَّصف يف بعضها ايضا وجوبا بل االحوط (4)ادائه

 .(0)باقيا يف البقية

ويسقط احلق من العني فيجوز  (2)واذا ضمنه يف ذمته بإذن احلاكم الرشعي صح

 التَّصف فيها. 

ر قصوأو  ،لتقصري ،العتقادهإما  ،مع من ال خيمس (9)ال بأ  بالرشكة :9122 م

قبل من  (6)وال يلحقه وزر ،وعدم مباالته بأمر الدين ،لعصيانهأو  ،بعدم وجوبه

 رشيكه.

 . (5)وجيزيه ان خيرج مخسه من حصته يف الربح 

ر جتاإذا  بعد انتهاء السنة قبل دفع اخلمس لكنه (0)حيرم االجتار بالعني :6122 م

وينتقل اخلمس اىل  ،(5)كان طرفها مؤمناإذا  املعاملة صحت ،لغري ذلكأو  ،هبا عصيانا

                                                 

 غري ذلك.أو  مالأو  متاعأو  أي االشياء التي وجب فيها اخلمس، من أرض (1)

 السامح بالتأجيل وهي هناية السنة. قبل أداء اخلمس وذلك النتهاء مدة (4)

 .ما مل يدفع اخلمسأي أنه ال جيوز التَّصف حتى بجزء مما وجب فيه اخلمس  (0)

ق وكيله بالتَّصف بعد تويل اخلمس اىل حأو  أي يصح تَّصفه بعد أن جييزه احلاكم الرشعي (2)

 يف ذمة املكلف.

 غري ذلك.أو  زراعةأو  صناعةأو  أي بالعمل رشاكة سواء يف جتارة (9)

الوزر: هو االثم. أي أن الرشيك امللتزم بأداء اخلمس ليس عليه اثم لرشاكته مع من ال يدفع  (6)

 لعصيان.أو  اخلمس سواء كان عدم دفعه جلهل

 فهو ملزم بأداء مخس ما يملكه لنفسه، ال ما يملكه االخرون حتى ولو كانوا رشكاء. (5)

 خلمس.أي ما يملكه الشخص مما وجب فيه ا (0)

 املؤمن هنا كام مر سابقا هو املسلم الشيعي االمامي. (5)



 

 

 

 .(4)قل اخلمس اىل ذمة الواهبوهبها ملؤمن صحت اهلبة وينتإذا  كام انه (1)البدل

حد الوجوه وعىل اجلملة كل ما ينتقل اىل املؤمن ممن ال خيمس امواله أل

 - حل االئمةأفيجوز له التَّصف فيه وقد  ،(2)يملكه ،جماناأو  ،بمعاملة ،(0)املتقدمة

 .ذلك لشيعتهم تفضال منهم عليهم - سالم اهلل عليهم

من دون  (9)باحوها هلمأإذا  ؤالء فياموكذلك جيوز التَّصف للمؤمن يف اموال ه

كان إذا  عىل مانع اخلمس (6)ففي مجيع ذلك يكون املهنأ للمؤمن والوزر ،متليك

 .(5)مقَّصا

نصف المام  ،نصفني - (0)زمان الغيبة - يقسم اخلمس يف زماننا :5122 م

 :(13)ونصف لبنى هاشم ، - فداهوجعل ارواحنا # - (5)العَّص احلجة املنتظر

                                                 

 أي يتعني عليه حينئذ أن يدفع بدال عن اخلمس الذي رصفه. (1)

 فبعد تَّصف املالك باالشياء التي وجب فيها اخلمس تبقى ذمته مشغولة حلني أداءه البدل. (4)

 .1229والتي مر بياهنا يف املسألة  (0)

 من املسلم الشيعي االمامي.أي يملكه املؤ (2)

 أي لو أباح من ال خيمس للمؤمن التَّصف يف امواله جاز ذلك. (9)

 الوزر: هو االثم الذي يستوجب العقاب من اهلل تعاىل. (6)

 علمه قراءة الرسائل العملية، معأو  التكليفية، سواء بعدم السؤال من مل هيتم بأمورهاملقَّص هو  (5)

 .بوجوب ذلك

 ، أي يف زماننا.ة ويل اهلل االعظم حممد بن احلسن املهدي زمان غيب (0)

هو حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني  (5)

 هم السالم.يبن عيل بن أيب طالب عل

 من ناحية االب. |بنو هاشم هم من ينتسب هلاشم جد النبي  (13)



 

 

عىل  (1)ويشرتط يف هذه االصناف مجيعا االيامن ،يتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهمأ

الفقر يف بلد  (4)كام يعترب الفقر يف االيتام ويكفي يف ابن السبيل وجوبا االحوط

 مل يتمكن من السفر بقرض ونحوه عىل ما عرفتإذا  ولو كان غنيا يف بلده ،التسليم

ر من وال يعطى اكث ،واالحوط استحبابا اعتبار ان ال يكون سفره معصية ،(0) الزكاةيف

 يف مجيعهم.  (2)العدالة وال تعترب ،قدر ما يوصله اىل بلده

االحوط ان ال يعطى الفقري اكثر من مؤنة سنته وجيوز البسط  :0122 م

 احد من صنف. عىل اعطاء صنف واحد بل جيوز االقتصار عىل اعطاء و (9)واالقتصار

 كان باالم فال حيلإذا  أما املراد من بني هاشم من انتسب اليه باالب :5221 م

 (0)والعقييل (5)وتل له الزكاة وال فرق يف اهلاشمي بني العلوي ،(6)له اخلمس

 . (13)وان كان األوىل تقديم العلوي بل الفاطمي (5)والعبايس

ويكفي يف الثبوت بخرب الثقة، أو  (11)بالبينةيصدق من ادعى النسب  :3129 م

                                                 

  هوامش سابقة هو أن يكون مسلام شيعيا إماميا.يقصد بااليامن كام مر يف (1)

 ليتمكن به من العودة إىل بلده. املسافر املحتاج إىل مالابن السبيل: هو  (4)

 .1010مر بيانه يف العنوان الثامن بعد املسألة  (0)

 الن العدالة ليست رشطا يف مستحق اخلمس. (2)

 االكتفاء.أو  أي التوسعة (9)

 م السادة من اخلمس.أي ال حيل له سه (6)

 العلوي: من يعود بنسبه اىل االمام عيل بن ايب طالب  (5)

÷. 

 العقييل: من يعود نسبه اىل عقيل بن أيب طالب. (0)

 .|العبايس: من يعود نسبه اىل العبا  بن عبد املطلب، عم النبي  (5)

 .÷مري املؤمنني وفاطمة الزهراء الفاطمي: من ينتسب اىل أ (13)

 تتحقق البينة بشهادة عدلني. (11)



 

 

 

 . (4)واالشتهار يف بلده كام يكفي كل ما يوجب الوثوق واالطمئنان به (1)الشياع

عىل االحوط.  (0)ال جيوز اعطاء اخلمس ملن جتب نفقته عىل املعطي :1129 م

 جاز ذلك.  (2)كانت عليه نفقة غري الزمة للمعطيإذا  نعم

واالحوط  (6)توزيع النصف املذكور يف (9)جيوز استقالل املالك :4129 م

 استئذانه يف الدفع اىل املستحق. أو  استحبابا الدفع اىل احلاكم الرشعي

النصف الراجع لالمام عليه وعىل آبائه افضل الصالة والسالم  :1290 م

ع بالدفإما  ،وهو الفقيه املأمون العارف بمصارفه (0)اىل نائبه (5)يرجع فيه يف زمان الغيبة

 .االستئذان منهأو  ،اليه

ت املؤمنني من ابَّصفه فيه كدفع رضور ×ما يوثق برضاه  (5)ومَّصفه 

                                                 

 ويمكن التعويل عليه. يفيد االطمئنان فيكون حجة الشياع الذي (1)

 .كمن لديه شجرة نسب مصدقة ممن يوثق بعلمه ومعرفته (4)

 كاملرأة التي جيب عىل زوجها االنفاق عليها فال جيوز له ان يعطيها بعنوان اخلمس. (0)

كاالنفاق عىل االخ فيجوز عليه كسداد ديون زوجته مثال ، أو تكن النفقة واجبة  مل أي إن (2)

 من اخلمس. هماعطاؤ

 أي الذي يريد أن يدفع احلق الرشعي من اخلمس. (9)

 وهو سهم السادة. (6)

 زمان الغيبة: هو زماننا الذي غاب فيه حجة اهلل عىل أرضه عن أبصارنا. (5)

َن ×: م يف زمن الغيبة ما ورد يف احلديث عن االمام العسكري النائب العا (0) ا َمْن َكاَن م  َفَأمَّ

ْلَعَوامِّ َأْن 
َْمر  َمْواَلُه َفل  ين ه  خُمَال فًا َعىَل َهَواُه ُمط يعًا أل  ه  َحاف ظًا ل د   َصائ نًا ل نَْفس 

 
 .ُدوهُ ُيَقلِّ اْلُفَقَهاء

 أي مَّصف سهم االمام. (5)



 

 

عنه  (0)واالحوط استحبابا نية التصدق به (4)زادهم اهلل تعاىل رشفا وغريهم (1)السادات

 .والالزم مراعاة االهم فاالهم ×

 ،(2)واملسرتشدون ،الذي قل فيه املرشدون ،ومن اهم مصارفه يف هذا الزمان

 ،وترويج الرشع املقد  ونرش قواعده واحكامه ،ورفع اعالمه ،اقامة دعائم الدين

اذلني انفسهم الب ،الذين يَّصفون اوقاهتم يف تصيل العلوم الدينية ،ومؤنة اهل العلم

ت واصالح ذا ،ووعظهم ،ونصح املؤمنني ،وارشاد الضالني ،يف تعليم اجلاهلني

م وعلو درجاهت ،وتكميل نفوسهم ،الح دينهممما يرجع اىل اص ،ونحو ذلك ،بينهم

 .عند رهبم تعاىل شأنه وتقدست اسامؤه

  .(9)ويلزم مراجعة االعلم يف تعيني املَّصف، وال يعترب الرجوع اليه يف غري ذلك

بل  ،اىل غريه مع عدم وجود املستحق (6)جيوز نقل اخلمس من بلده :2129 م

لد اىل وجيوز دفعه يف الب ،يف اداء اخلمس مل يكن النقل تساهال وتساحماإذا  مع وجوده

 ،(5)وان كان هو يف البلد االخر كام جيوز دفعه اىل وكيل احلاكم الرشعي ،وكيل الفقري

 . (5)فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله اليه (0)وكل احلاكم الرشعي املالكإذا  وكذا

                                                 

 اهلاشميون الذين ينتسبون اىل هاشم جد النبي كام مر بيانه. السادات هم (1)

 أي غري السادات من املؤمنني، إذ أن سهم االمام ليس خمتصا بالسادة كسهم السادة. (4)

 أي عندما يتم دفع سهم االمام يستحب ان ينوي املكلف التصدق عن صاحب الزمان. (0)

 كثرة االمهال يف اداء الواجبات.وهو ما يالحظه اجلميع من انتشار الفساد و (2)

 أي أن رأي االعلم يؤخذ من باب االرشاد اىل االولويات يف الَّصف. (9)

 أي البلد التي توجد فيه االموال التي تعلق هبا اخلمس. (6)

 غريهم.أو  أي اىل من يوكله الفقيه املجتهد املتصدي من علامء دين (5)

 أي صاحب املال الذي وجب فيه اخلمس. (0)

أي أن من يريد ان يدفع اخلمس ينوي تويل ملكية املال من نفسه اىل احلاكم الرشعي ويبقيهم  (5)



 

 

 

لالزم عدم فا (1)فيه اخلمس يف غري بلد املالك الذيكان املال إذا  :9129 م

اقرب االزمنة يف الدفع سواء  يالتساهل والتسامح يف اداء اخلمس واالحوط تر

 . (4)أكان بلد املالك ام املال ام غريمها

 ،بحيث يتعني يف مال خمصوص إشكال (0)يف صحة عزل اخلمس :6129 م

 .كوعليه فاذا نقله اىل بلد لعدم وجود املستحق فتلف بال تفريط يشكل فراغ ذمة املال

ولو نقله بإذن  (9)عن احلاكم فرغت ذمتهأو  وكالة عن املستحق (2)قبضهإذا  نعم 

 مل يضمن.  (6)موكله فتلف من غري تفريط

كان له دين يف ذمة املستحق جيوز احتسابه عليه من اخلمس إذا  :1295 م

 .(5)القبضو االقباض - استحبابا – واالحوط

                                                 

 معه بوكالته عن احلاكم الرشعي كي يوصلهم اليه.

 كام لو كان املالك مقيام يف بلد وأمواله التي وجب فيها اخلمس يف بلد آخر. (1)

يه يف البلد الذي يوجد فأو  صاحب املال أي أن يتم دفع اخلمس يف أرسع وقت سواء يف بلد (4)

 يف غريمها من البلدان.أو  املال،

ق فراغ الذمة يتحق إذ أنذمته،  يعني فراغال  جانباً  املال الذي يريد ان يدفعه مخساً  أي أن عزَل  (0)

 . اىل أصحابه وليس بمجرد عزله عن أمواله بتسليم املال

 .املستحقأو  لمه من نفسه نيابة عن احلاكم الرشعيأي إن كان قد عزل املال وقصد أنه است (2)

 ألنه يكون بذلك قد دفعه، وبقاؤه معه هو من باب الوكالة. (9)

 مسببا لتلفه مع االذن احلاصل له بنقله.أو  أي مل يكن مهمال (6)

 بأن يسلمه ما يريد دفعه له بعنوان اخلمس ثم يستلمه منه بعنوان اسرتداد الدين. (5)



 

 



 

 :  فصولوفيه 

 295ص - األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 264ص  - مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 266ص  - : من املعروف واملنكرخامتة 



 



باملعروف والنهي عن املنكر قال األمر  من اعظم الواجبات الدينية :1290 م

ة  َيْدُعوَن إ ىَل اخْلرَْي  َوَيْأُمُروَن ب املَْْعُروف  َوَينَْهْوَن َعن  املُْنَكر  ﴿ :اهلل تعاىل نُكْم ُأمَّ َوْلتَُكن مِّ

 .(1) ﴾َوُأْوَلـئ َك ُهُم املُْْفل ُحوَن 

ْ تَ وَ  َفَسَق َشبَاُبُكمْ وَ  َفَسَدْت ن َساُؤُكمْ إذا  َكيَْف ب ُكمْ : |وَقاَل النَّب يُّ  ْأُمُروا مَل

يَل َلهُ وَ  املَْْعُروف  ب   ْن وَ  َفَقاَل َنَعمْ  اهللَيُكوُن َذل َك َيا َرُسوَل وَ  مَلْ َتنَْهْوا َعن  املُْنَْكر  َفق  رَشٌّ م 

يَل َلُه َيا َرُسوَل وَ  َأَمْرُتْم ب املُْنَْكر  إذا  َذل َك َكْيَف ب ُكمْ  َيُكوُن وَ  اهللهَنَيْتُْم َعن  املَْْعُروف  َفق 

ْن َذل َك َكْيَف ب ُكمْ وَ  َنَعمْ َذل َك َقاَل   . (4)املُْنَْكَر َمْعُروفاً وَ  َرَأْيتُُم املَْْعُروَف ُمنَْكراً إذا  رَشٌّ م 

ان باالمر باملعروف تقام الفرائض وتأمن املذاهب وتل ̂  (0)وقد ورد عنهم

                                                 

  من سورة آل عمران. 132( االية 1)

 .95ص 9(الكايف ج 2)

ر  َقاَل َيُكوُن يف  آخ  : َعْن َأيب  َجْعَفرٍ ( كام يف احلديث الوارد يف الكايف عن االمام الباقر 3)

ُءونَ  ْم َقْوم  ُمَراُءوَن َيَتَقرَّ يه 
 َقْوم  ُيتََّبُع ف 

َمان  بُ و الزَّ ُكوَن ُحَدَثاُء ُسَفَهاُء اَل ُيوج   ًا ب َمْعُروٍف وَن َأْمرَيَتنَسَّ

َخَص إال إذا  اَل هَنْيًا َعْن ُمنَْكرٍ و ُم الرُّ ه 
َْنُفس  َر َيْطُلُبوَن أل  َ ُنوا الرضَّ ت  اْلُعلَ و َأم   امْلََعاذ يَر َيتَّب ُعوَن َزالَّ

 
 اَمء

اَلة  و ْم ُيْقب ُلوَن َعىَل الصَّ ه 
َيام  و َفَساَد َعَمل  ت  او اَل َمالٍ و سٍ َما اَل َيْكل ُمُهْم يف  َنفْ و الصِّ اَلُة َلْو َأرَضَّ لصَّ

مْ  َفَها إ نَّ اأْلَ و َأْبَداهن  ْم َلَرَفُضوَها َكاَم َرَفُضوا َأْسَمى اْلَفَرائ ض  و ب َسائ ر  َما َيْعَمُلوَن ب َأْمَواهل   ْمَر َأرْشَ

ا ُتَقاُم الْ و ب امْلَْعُروف   َ يَمة  هب 
يَضة  َعظ  مُّ َغَضُب النَّْهَي َعن  امْلُنَْكر  َفر 

َجلَّ و َعزَّ  اهللَفَرائ ُض ُهنَال َك َيت 

ار    َفُيْهَلُك اأْلَْبَراُر يف  َدار  اْلُفجَّ
َقاب ه  ُهْم ب ع  ْم َفَيُعمُّ َغاُر يف  َدار  اْلك َبار  إ نَّ اأْلَْمَر ب امْلَْعُروف  و َعَلْيه   الصِّ

 و
 
نْو النَّْهَي َعن  امْلُنَْكر  َسب يُل اأْلَْنب َياء ا ُتَقاُم اْلَفَرائ ُض م  َ يَمة  هب 

يَضة  َعظ   َفر 
 
َلَحاء َتْأَمُن و َهاُج الصُّ

ُب  ُب و امْلََذاه  ُ و َت لُّ امْلََكاس 
 و ُتْعَمُر اأْلَْرُض و ُتَردُّ امْلََظامل 

 
َن اأْلَْعَداء يُم اأْلَمْ و ُينَْتَصُف م  ُر َيْسَتق 

نَت  و َفَأْنك ُروا ب ُقُلوب ُكمْ  ُظوا ب َأْلس  َباَهُهمْ و ُكمْ اْلف  َا ج  وا هب  َعُظواَلْوَمَة اَل  اهللاَل خَتَاُفوا يف  و ُصكُّ  ئ ٍم َفإ ن  اتَّ

يَن َيْظل ُموَن النَّاَ  و ذ  ب يُل َعىَل الَّ اَم السَّ ْم إ نَّ  اأْلَْرض  َيْبُغوَن يف  و إ ىَل احْلَقِّ َرَجُعوا َفاَل َسب يَل َعَلْيه 

ُدوُهْم ب َأْبَدان ُكمْ  ب َغرْي  احْلَقِّ ُأولئ َك هَلُمْ  يم  ُهنَال َك َفَجاه 
ُكْم َغرْيَ َطال ب نيَ و َعذاب  َأل 

ُضوُهْم ب ُقُلوب   َأْبغ 

نَي َمااًل و ُسْلَطاناً  يُئوا إ ىَل َأْمر  و اَل َباغ  يَن ب ُظْلٍم َظَفرًا َحتَّى َيف  يد   اَعت ه  َقاَل َيْمُضوا َعىَل طَ اهلل واَل ُمر 



 

 

املكاسب ومتنع املظامل وتعمر االرض وينتصف للمظلوم من الظامل وال يزال النا  

ما أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وتعاونوا عىل الرب فاذا مل يفعلوا ذلك نزعت  بخري

منهم الربكات وسلط بعضهم عىل بعض ومل يكن هلم نارص يف االرض وال يف 

 السامء. 

ان  (1)باملعروف الواجب والنهي عن املنكر وجوبا كفائيااألمر  جيب :5129 م

 به واحد أثم اجلميع واستحقوا العقاب.  قام به واحد سقط عن غريه واذا مل يقم

به مستحبا فاذا أمر به كان األمر  كان املعروف مستحبا كانإذا  :1263 م

 مستحقا للثواب وان مل يأمر به مل يكن عليه عقاب.

باملعروف الواجب والنهي عن املنكر األمر  يشرتط يف وجوب :1126 م

  :(4)مورأ

كر ولو امجاال فال جيبان عىل اجلاهل : معرفة املعروف واملناألول الرشط 

 باملعروف واملنكر. 

: احتامل ائتامر املأمور باملعروف باالمر وانتهاء املنهي عن املنكر الثاين الرشط 

هي النأو  بالنهي فاذا مل حيتمل ذلك وعلم ان الشخص الفاعل ال يبايل باالمر

 .ءواليكرتث هبام ال جيب عليه ش

                                                 

ْن ×َجلَّ إ ىَل ُشَعْيٍب النَّب يِّ و َأْوَحى اهللَُّ َعزَّ و اَئَة َأْلٍف َأْرَبع نَي َأْلفًا م  َك م  ْن َقْوم  ب  م  َأِنِّ ُمَعذِّ

مْ  ه  ار  َ
ْم َفَقاَل و رش  ه  َيار  ْن خ  تِّنَي َأْلفًا م  اُر َفاَم َباُل اأْلَْخَيار  َفَأْوَحى اهللَُّ :س   اأْلرَْشَ

 
َيا َربِّ َهُؤاَلء

  .99ص 9الكايف جمَلْ َيْغَضُبوا ل َغَضب ي. و ْيه  َداَهُنوا َأْهَل امْلََعايص  َجلَّ إ لَ و َعزَّ 

الواجب الكفائي ما جيب عىل املسلمني عىل نحو يكفي امتثال بعضهم هلم يف سقو التكليف عن ( 1)

ويقابل الواجب الكفائي الواجب العيني وهو الذي جيب عىل اجلميع، فإذا تركوه مجيعا أثموا، 

  الفراد.مجيع ا

 باملعروف والنهي عن املنكر وإال فال جيبان.األمر  فإذا تققت هذه االمور وجب (2)



 

 

 

عن  يباملعروف والنهاألمر  موارد خاصة جيب فيها (1)نعم يستثنى من ذلك 

 هي:  (0)وهذه املوارد(4)املنكر

يد مع ق يوالنهاألمر  : ما لو احتمل االئتامر واالنتهاء فيام لو كاناألولاملورد 

األمر  مع اجتامع مجاعة يفأو  ،(9)يف زمان خمصوصأو  ،(2)خاص، كمالء من النا 

 عن املنكر يف هذا املورد. يباملعروف والنهمر األ ، وما شاكل فانه جيب(6)والنهي

 (0)وكان السكوت موجبا هلتك الدين (5): ما لو ظهرت البدعاملورد الثاين 

باملعروف والنهي عن املنكر األمر  ، فيجب يف هذا املورد(5)وضعف عقائد املسلمني

 . (13)حتى وان مل يؤثرا

                                                 

  باملعروف والنهي عن املنكر.األمر  ( أي يستنثى من هذا الرشط يف وجوب1)

  منعدما.أو  ( سواء كان احتامل التأثري مقيدا بقيود خاصة2)

 املنكر حتى مع عدم تقق الرشط الثاِن.باملعروف والنهي عن األمر  التي جيب فيها( 3)

  ( كام لو أمر شخصا باملعروف وهناه عن املنكر بوجود بعض أقرباءه.4)

  لدى السامع. لكالمه أثرا أكرب( كام لو كانت هناك مناسبة وفاة قريب مما جيعل 5)

 ري.لتأثت ااحتامال يزيدباملعروف والنهي عن املنكر األمر  ( أي أن اشرتاك مجاعة يف6)

 ثم غلب استعامهلا ،أم مذمومة ،اسم من االبتداع . سواء كانت حممودة :( البدع مجع بدعة وهي7)

 ،لةبدعة ضال وكل زيادة . ويف احلديث الرشيف كل حمدث بدعةأو  فيام هو نقص يف الدين

فال  ،ولذلك فهي يف عرف الرشع مذمومة ،تطلق يف مقابل السنة :رشعاو وكل ضاللة يف النار .

  . وجد يف الرشع بدعة حممودةي

  تقليل الشأن واملنزلة.أو  ،إلهانة والتحقريا :( يقصد باهلتك8)

، كتضعيف عقائد املؤمنني بمكانة ( أي إن كانت هذه البدعة تؤدي اىل ضعف عقائد املسلمني9)

  .أئمة اهلدى املعصومني عليهم السالم

ناول ، كالتي تتاملنكر مؤثرا يف رد البدعةباملعروف والنهي عن األمر  ( أي حتى ولو مل يكن10)

  .^املعصومني 



 

 

 نكر معروفا واملعروف منكرا. لزم من السكوت صريورة املإذا  ما املورد الثالث:

أو  (1)قليلهاتأو  والنهى يف تأخري املعصيةاألمر  : ما لو احتمل تأثرياملورد الرابع

 . (0)عدم التظاهر باالرتكابأو  (4)عدم ارتكاب غري املأمور واملنهي

بالنسبة  (6)جتريهأو  (9)وتقويته (2): ما لو استلزم السكوت تأييد الظاملاملورد اخلامس

  املعايص األخر. اىل

: ان يكون الفاعل مَّصا عىل ترك املعروف وارتكاب املنكر، فاذا الثالث الرشط

عىل االقالع وترك االرصار مل جيب شيئ، بل ال يبعد عدم الوجوب  (5)كانت امارة

فعل حراما ومل ُيعلم انه مَّص عىل ترك أو  ، فمن ترك واجبا(0)بمجرد احتامل ذلك

 (5)نادم عليه مل جيب عليهأو  انه منَّصف عن ذلك،أو  ثانيا، فعل احلرامأو  الواجب

 شئ.

، واما من يريد ترك (13)ارتكب املنكر خارجاأو  هذا بالنسبة اىل من ترك املعروف 

                                                 

  . ةالزمني الفرتة أو تقليل ( سواء كان تقليل املعصية من ناحية كثرة االفعال،1)

  والنهي يؤدي اىل امتناع آخرين عن االفعال املحرمة.األمر  ( أي أن2)

  عمدا مثال. م باملعصية كالتظاهر بافطار شهر رمضانه( أي عدم تظاهر3)

  ( أي فيام لو اعترب السكوت تأييدا للظامل يف ظلمه.4)

  تقوية للظامل عىل ظلمه.أو  (5)

  ( أي تشجيعا له عىل القيام بمعايص جديدة.6)

  دليل.أو  اشارة،أو  ( أي عالمة،7)

  والنهي.األمر  ( أي إن كان احتامل ترك املعصية واردا فال جيب8)

   ننهاه.أو  عىل املعصية فال جيب أن نأمره ه مَّصٌّ ( أي إن مل ُيعلم أن9)

  ارتكب املنكر واقعا.أو  ( أي من ترك فعل املعروف10)



 

 

 

ارتكاب املنكر فيجب أمره باملعروف وهنيه عن املنكر وان مل يكن أو  (1)املعروف

 املخالفة مرة واحدة. إال  قاصدا

يف حق الفاعل فان كان  (4)ن يكون املعروف واملنكر منجزا: االرابع الرشط

و أ تركه املعروف العتقاد ان ما فعله مباح وليس بحرام،أو  (0)معذورا يف فعله املنكر

 ،احلكمأو  (9)لالشتباه يف املوضوع (2)ان ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا يف ذلك

 مل جيب شئ. ،(6)تقليداأو  ،اجتهادا

ما لو أحرز أن الشارع ال يرَض بمخالفته حتى يف حال  (5)لكويستثنى من ذ

 فإنه جيب حينئذ النهي.  ،اجلهل، كرشب اخلمر، واللواط، وما شاكل

باملعروف والنهي عن املنكر رضر يف األمر  : ان ال يلزم مناخلامس الرشط

 عىل غريه من املسلمني.أو  ،يف املال، عىل اآلمرأو  ،(0)يف العرضأو  النفس،

احرز ذلك فال بد من رعاية إذا  النهي، واماأو األمر  مل حيرز تأثريإذا  هذا فيام 

ايضا  (13)باملعروف والنهي عن املنكر مع العلم برتتب الرضراألمر  فقد جيب (5)االمهية
                                                 

  يفعل املنكر.أو  ( أي من نعلم أنه سيرتك املعروف1)

  فعل املنكر.أو  ( أي واجبا فعليا وليس معذورا برتك املعروف2)

  .رشعي اب املحرم بل كان له عذر( أي مل يكن قاصدا من اتيانه الفعل املنكر ارتك3)

 عدم وجوب املعروف.أو  ( أي أنه معذور رشعا فيام يعتقده من عدم حرمة الفعل4)

  ( أي أنه يعرف احلكم ولكنه ال يعتقد ان هذا الفعل من مصاديقه.5)

  جمتهدا.أو  أي أن االشتباه يف املوضوع ناتج عن كونه مقلدا لغريه( 6)

  مر باملعروف والنهي عن املنكر.أي من عدم وجوب األ( 7)

  العرض: أي الرشف.( 8)

مراعاة االمهية بني الرضر الناتج عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبني االثراالجيايب ( 9)

 املرتتب عىل االمر باملعروف والنهي عن املنكر.

  أي عندما يكون الرضر أقل أمهية من الفائدة واالثر االجيايب.( 10)



 

 

 . (1)احتاملهأو  فضال عن الظن به

باملعروف والنهي عن املنكر بصنف من األمر  ال خيتص وجوب :1264 م

دون صنف بل جيب عند اجتامع الرشائط املذكورة عىل العلامء وغريهم النا  

والعدول والفساق والسلطان والرعية واالغنياء والفقراء نعم قد يكون سكوت 

 .(0)وعندئذ جيب عليهم خاصة (4)العلامء خاصة موجبا لرتتب احدى املفاسد املتقدمة

، وان مل يقم به احد أثم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غريه (2)وقد تقدم

 استحقوا العقاب.و اجلميع

 لألمر باملعروف والنهي عن املنكر مراتب:  :1260 م

إما  ترك املعروفأو  : االنكار بالقلب بمعنى اظهار كراهة املنكراملرتبة األوىل

نحو أو  ترك الكالم معهأو  االعراض والصد عنهأو  باظهار االنزعاج من الفاعل

 ترك يدل عىل كراهة ما وقع منه.أو  ذلك من فعل

عد أ، ويذكر له ما (6)وينصحه (9): االنكار باللسان والقول، بأن يعظهاملرتبة الثانية

ده اهلل يذكر له ما اعأو  اهلل سبحانه للعاصني من العقاب االليم والعذاب يف اجلحيم،

 سيم والفوز يف جنات النعيم.تعاىل للمطيعني من الثواب اجل

                                                 

  ي مع احتامل حصول الرضر.أ( 1)

   .1261وهي املوارد اخلمسة املستثناة من الرشط الثاِن يف املسألة  (2)

 أي جيب يف هذا املورد األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل العلامء خاصة.( 3)

  .1295يف املسألة  (4)

  كر.يتحقق الوعظ بالتذكري بالعواقب السيئة عىل ترك املعروف وفعل املن( 5)

  تصل النصيحة ببيان اآلثار االجيابية لعمل املعروف والسلبية لعمل املنكر.( 6)



 

 

 

 االنكار باليد بالرضب املؤمل الرادع عن املعصية. :املرتبة الثالثة 

مراتب أخف واشد، واملشهور  (1)لكل واحدة من هذه املراتب :2126 م

الرتتب بني هذه املراتب فان كان اظهار االنكار القلبي كافيا يف الزجر اقتَّص عليه 

 يكف ذلك انكره بيده. واال انكر باللسان فان مل

الناهي ما حيتمل أو  يف مرتبة واحدة فيختار اآلمر (4)ولكن القسمني األولني 

 التأثري منهام وقد يلزمه اجلمع بينهام. 

فهو مرتتب عىل عدم تأثري األولني واالحوط يف هذا  (0)واما القسم الثالث

 مل يكف االخف. إال إذا  فال ينتقل اىل االشد (2)القسم الرتتيب بني مراتبه

مل تكف املراتب املذكورة يف ردع الفاعل فيجوز االنتقال اىل مرتبة إذا  :1269 م

 اجلرح، وال جيوز اىل مرتبة القتل.

اعابة عضو أو  ،(6)غريمهاأو  رجل،أو  عىل كّس عضو من يد (9)توقفإذا  وأما 

 نحومها، فال جيوز ذلك.أو  اعوجاج،أو  كشلل،

 (5)فيضمن اآلمر والناهي - (0)عمداأو  خطأ - (5)ذلكواذا ادى الرضب اىل  

                                                 

  أي بالقلب أو باللسان، أو باليد.( 1)

  أي االنكار بالقلب، واالنكار باللسان.( 2)

  وهو االنكار باليد.( 3)

  فال ينتقل اىل الرضب بالعصا مثال إن كان الرضب باليد كافيا وهكذا.( 4)

 أي أن تأثري األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال بكّس عضو منه مثال. (5)

  ككّس االسنان مثال.( 6)

  اىل الكّس أو االعاقة.( 7)

  أي سواء مل يقصد الكّس بتأديبه أو قصده.( 8)

  النهي عن املنكر.أو  باملعروفاألمر  ( أي الفاعل لذلك تت عنوان9)



 

 

 ان كان خطأ. (0)ان كان عمدا، واخلطأية (4)احكام اجلناية العمدية (1)فتجري عليه

كان يرتتب عىل معصية الفاعل إذا  (9)ونائبه ذلك (2)نعم قد جيب عىل االمام 

 قتله وحينئذ ال ضامن عليه. أو  مفسدة أهم من جرحه

باملعروف والنهي عن املنكر يف حق املكلف األمر  د وجوبيتأك :1266 م

رأى منهم التهاون يف الواجبات كالصالة إذا  -، فيجب عليه (6)هلهأبالنسبة اىل 

، بأن ال يأتوا هبا عىل وجهها لعدم صحة القراءة واالذكار (5)وأجزائها ورشائطها

م ولباسهم من ال يطهروا أبداهنأو  ال يتوضأوا وضوءا صحيحا،أو  الواجبة،

باملعروف عىل الرتتيب املتقدم حتى يأتوا  (0)مرهمأ -النجاسة عىل الوجه الصحيح،

رأى منهم التهاون يف إذا  وكذا .هبا عىل وجهها وكذا احلال يف بقية الواجبات

                                                 

 عروف والناهي عن املنكر الذي تسبب بالكّس أو االعاقة.أي عىل اآلمر بامل (1)

  أي إن قصد الكّس أو االعاقة فتجري عليه عقوبة من تعمد كّس االخرين.( 2)

  أي جتري عليه عقوبة من ارتكب جناية الكّس خطأ.( 3)

  أي احلاكم الرشعي أو املوكل من قبله.( 4)

   ارجر. اىلأو  قد جيب عليهما اللجوء اىل الضرب أي( 9)
  أوالده وأهل بيته.( 6)

  أي أهنم ال يأتون بالصالة حسب رشوطها الصحيحة املطلوبة رشعا.( 7)

أي أرشدهم اىل الوجه الصحيح لالتيان بالعبادة ولكن حسب املراتب املعتربة يف األمر ( 8)

 .1260باملعروف والنهي عن املنكر والتي مر بياهنا يف املسألة 



 

 

 

 عىل غريهم،أو  ،(2)من بعضهم عىل بعض (0)والعدوان (4)والنميمة (1)املحرمات كالغيبة

 حرمات فانه جيب ان ينهاهم عن املنكر حتى ينتهوا عن املعصية. غري ذلك من املأو 

وعلم انه غري  (9)صدرت املعصية من شخص من باب االتفاقإذا  :5126 م

مَّص عليها لكنه مل يتب منها وجب أمره بالتوبة، فاهنا من الواجب، وتركها كبرية 

امره هبا إشكال  مع الغفلة ففي وجوبأما  هذا مع التفات الفاعل اليها، (6)موبقة

 . (5)ذلك استحباباً  واالحوط

  :فائدة 

 :(0)+قال بعض االكابر  :0126 م

                                                 

وإال فهو  فعال. فيه املستور العيب ذلكمع وجود  حال غيبتهر املؤمن بام يؤذيه هي ذك :غيبةال (1)

يَبُة َفَقاُلوا اهللَُّ: |النَّب يِّ  البهتان . قالُ  َرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل ذ ْكُرَك َأَخاَك ب اَم و َهْل َتْدُروَن َما اْلغ 

 يكن فيه فإن مل ،فيه ما تقول فقد اغتبتهإن كان  :قال ،ما أقول أرأيت إن كان يف أخي :. قيلَيْكَرهُ 

ع وقوقد ذكر السيد اخلوئي + مسألة الغيبة فقال: ( 444ص 54بحار االنوار ج) هبته. ما تقول فقد

ف بيننا والعامة واملعرو فاملروي من اخلاصة ،وبيان حقيقتها ،اخلالف يف تديد مفهوم الغيبة

 :الوالتحقيق أن يقيكرهه وهو حق .  نسان باموبني السنة وبعض أهل اللغة ان الغيبة ذكر اال

ن أهل اللغة مثابت تعريف  يس هناكول ،الغيبة يف تديد مفهوم رصيح صحيحإنه مل يرد نص 

فالبد من أخذ املتيقن من مفهوم الغيبة  وعىل هذا ،كي يكون جامعا لالفراد ومانعا لالغيار

  . عليهأخيك ما سرته اهلل وهو أن تقول يف :وترتيب احلكم عليه

 االفساد والفتنة . نقل الكالم بني النا  عىل وجهوهي  ،الوشاية أي :النميمة (2)

  حقوق الغري املالية والبدنية وغريها .عىل تعدي أي ال( 3)

 سواء كان التعدي من أحد أفراد االرسة عىل آخر أو عىل شخص من غري االرسة. (4)

  أي عن غري قصد.( 5)

  املنكر يف هذه احلالة خطئية كبرية.أي ترك النهي عن ( 6)

  أي إن مل يكن الفاعل ملتفتا اىل أنه أرتكب معصيا فيستحب تنبيهه.( 7)

  . 004ص 41( الشيخ حممد حسن النجفي مؤلف جواهر الكالم يف ج8)



 

 

النهي عن املنكر، واعالها، واتقنها، و باملعروفاألمر  ان من اعظم افراد 

، ان يلبس رداء املعروف، واجبه (1)واشدها، خصوصا بالنسبة اىل رؤساء الدين

ومكروهه، ويستكمل نفسه باالخالق الكريمة، ومندوبه، وينزع رداء املنكر، حمرمه، 

وينزهها عن االخالق الذميمة، فان ذلك منه سبب تام لفعل النا  املعروف، 

، فان (2)، واملرهبة(0)باملواعظ احلسنة املرغبة (4)أكمل ذلكإذا  ونزعهم املنكر، خصوصا

بدان من طب اال (9)لكل مقام مقاال، ولكل داء دواءا، وطب النفو  والعقول أشد

باملعروف والنهي عن األمر  بأعىل أفراد (6)بمراتب كثرية، وحينئذ يكون قد جاء

 املنكر. 

 مطلبان: اوفيه 

 يف ذكر امور هي من املعروف: :1265 م

م ب  ﴿قال تعاىل:  االعتصام باهلل تعاىل، األمر االول:  َي إ ىَل فَ هلل اَوَمن َيْعَتص  َقْد ُهد 

يمٍ  ْسَتق  اٍط مُّ َ
  .131آل عمران:  ﴾رص 

َما اْعَتَصَم يب  َعْبد  :× َجلَّ إ ىَل َداُودَ وَ  َعزَّ اهلل : َأْوَحى ×اهلل و َقاَل َأُبو َعْبد  

                                                 

  أي العلامء الذين يتعلم منهم النا  أحكام دينهم.( 1)

  نفسه قدوة لالخرين.( أي إضافة اىل سلوكه العميل الذي جيعل من 2)

ب االنسان بالثواب اجلزيل نتيجة فعله اخلريات.( 3)  التي ُتَرغِّ

 أي التي ختوف فاعل املعصية من العقاب االهلي عىل عمله يف الدنيا أو يف االخرة.( 4)

  أي أنه أصعب بكثري من طب  االبدان، وأثره أهم.( 5)

  بسلوكه ويتبعه باملوعظة احلسنة. أي أن العامل الذي يعطي املثل االعىل للنا  (6)



 

 

 

اَموَ  يُدُه السَّ
 ُثمَّ َتك 

يَّت ه 
ْن ن  ْن َخْلق ي َعَرْفُت َذل َك م  بَاد ي ُدوَن َأَحٍد م  ْن ع   اأْلَْرُض وَ  اُت م 

نَّ وَ  يه 
نَّ إال  َمْن ف  ه 

ْن َبْين   .(1)َجَعْلُت َلُه املَْْخَرَج م 

: التوكل عىل اهلل سبحانه الرؤوف الرحيم بخلقه العامل بمصاحله األمر الثاين 

 والقادر عىل قضاء حوائجهم.

واذا مل يتوكل عليه تعاىل فعىل من يتوكل؟ أعىل نفسه؟ ام عىل غريه مع عجزه  

ْل َعىَل ﴿قال تعاىل:  ؟هلهوج  0الطالق:  ﴾َفُهَو َحْسبُهُ اهلل َوَمن َيتََوكَّ

ل  وَ  إ نَّ اْلغ نَى: ×وَقاَل َأُبو َعبْد  اهللَّ   ع  التََّوكُّ َرا ب َمْوض 
زَّ جَيُواَلن  َفإ َذا َظف 

اْلع 

 .(4)َأْوَطنَا

ي اَل وَ  :لفيام قا ×حسن الظن باهلل تعاىل قال أمري املؤمنني  األمر الثالث: الَّذ 

ٍن ب  إال  إ َلهَ  َنَّ اهلل َكاَن إال اهلل ُهَو اَل حَيُْسُن َظنُّ َعبٍْد ُمْؤم  ن  أل  ه  املُْْؤم  نَْد َظنِّ َعْبد 
 اهللع 

 الظَّنَّ ُثمَّ خُيْل َف 
ُن َقْد َأْحَسَن ب ه  اُت َيْسَتْحي ي َأْن َيُكوَن َعْبُدُه املُْْؤم   اخْلرَْيَ

ه  يم  ب َيد   نَّهُ ظَ َكر 

نُوا ب  وَ   . (0)اْرَغبُوا إ َلْيه  وَ  الظَّنَّ اهلل َرَجاَءُه َفَأْحس 

اَم ُيَوىفَّ إ نَّ  ﴿، قال تعاىل:الصرب عند البالء والصرب عن حمارم اهلل األمر الرابع:

َساٍب  اب ُروَن َأْجَرُهم ب َغرْي  ح   .13الزمر:  ﴾الصَّ

ْ َفإ نَّ يف  |وقال رسول اهلل  رْب  َعىَل َما َتْكَرُه َخرْيًا كَ يف حديث: َفاْصرب   ث رياً  الصَّ

رْب  وَ  َأنَّ َمَع اْلُعّْس  ُيّْسًا إ نَّ َمَع اْلُعّْس  وَ  َأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرب  وَ  اْعَلْم َأنَّ النََّّْصَ َمَع الصَّ

 .(2)ُيّْساً 

                                                 

  .64ص 4( الكايف ج1)

  .62ص 4( الكايف ج2)

  .51ص 4الكايف ج (3)

  .214ص 2( من ال حيرضه الفقيه ج4)



 

 

بُوُر الظََّفرَ : ×املؤمنني أمري  َقاَل وَ   َمانُ إ ْن َطاوَ  اَل َيْعَدُم الصَّ  الزَّ
  .(1)َل ب ه 

 َحَسن  مَج يل   :×وقال 
يَبة  نَْد املُْص   َصرْب  ع 

ان  رْبُ َصرْبَ ْن َذل َك وَ  الصَّ  َأْحَسُن م 

َم  نَْد َما َحرَّ
رْبُ ع   .(4)َجلَّ َعَلْيَك وَ  َعزَّ اهلل الصَّ

نْ ×العفة، َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  األمر اخلامس:  بَاَدةٍ َأْفَضَل ع  ْن ع  فَّ اهلل َد : َما م  ْن ع  ة  م 

 .(0)َفْرٍج وَ  َبْطنٍ 

يَعُة َجْعَفٍر َمْن َعفَّ َبْطنُهُ : ×و َقاَل َقاَل َأُبو َعْبد  اهللَّ   َهاُدهُ اْشَتدَّ وَ  َفْرُجهُ وَ  إ نَّاَم ش    ج 

ه  وَ  َال ق  َل خل  يعَ وَ  َرَجا َثَواَبهُ وَ  َعم  َقاَبُه َفإ َذا َرَأْيَت ُأوَلئ َك َفُأوَلئ َك ش   . (2)ُة َجْعَفرٍ َخاَف ع 

اَل َأَذلَّ وَ  ب َجْهٍل َقطُّ اهلل َما َأَعزَّ :|َقاَل َرُسوُل اهللَّ  احللم.  األمر السادس:

ْلٍم َقطُّ   .(9)ب ح 

ه  َأنَّ النَّاَ  َأْنَصاُرُه َعىَل  ×املؤمنني أمري  وقال  ْلم  ْن ح  ُل ع َوض  احْلَل يم  م  َأوَّ

ل    .(6)اجْلَاه 

ُجُل َعاب دًا َحتَّى َيُكوَن َحل يامً  اَل  :×وقال الرضا   َيُكوُن الرَّ
(5). 

َمْن اهلل وَ َرَفَعُه هلل َمْن َتَواَضَع : |َقاَل َرُسوُل اهللَّ   ،التواضع األمر السابع: 

َ َخَفَضُه  يَشت ه  َرَزَقُه اهلل وَ َتَكربَّ َر َحَرَمُه اهلل وَ َمن  اْقَتَصَد يف  َمع  َر ذ ْكَر ْن َأْكثَ مَ اهلل وَ َمْن َبذَّ

                                                 

  .255ص  190حكم أمري املؤمنني رقم  ،( هنج البالغة1)

  .05ص 4( الكايف ج2)

  .55ص 4( الكايف ج3)

  .43249، ح425ص  19( وسائل الشيعة ج4)

  .114ص 4الكايف ج (5)

   .939ص  434( هنج البالغة، حكم أمري املؤمنني رقم 6)

   .43260، ح469ص  19(وسائل الشيعة ج7)



 

 

 

 َأَحبَُّه اهللَّ 
 .ُ(1)املَْْوت 

ل  َسيُِّد اأْلَْعاَم |َقاَل َرُسوُل اهللَّ  ، انصاف النا  ولو من النفس األمر الثامن:

َك  ْن َنْفس   . (4)َجلَّ َعىَل ُكلِّ َحالٍ وَ  َعزَّ اهلل ذ ْكُر وَ اهلل ُمَواَساُة اأْلَخ  يف  وَ  إ ْنَصاُف النَّا   م 

 |شتغال االنسان بعيبه عن عيوب النا  قال رسول اهلل ا األمر التاسع: 
ُبهُ عىْن ُعُيوِب اْلُمْؤِمِننيى جىل  عىْن خىْوِف الن اِس طُوَبى ِلمىْن مىن ىعىهُ عىيْ وى  عىز  اهلل طُوَبى ِلمىْن شىغىلىهُ خىْوُف 

 .(0)ِمْن ِإْخوىانِهِ 

َع اخْلرَْي  َثَوا |َقاَل َرُسوُل اهللَّ  و  ُّ إ نَّ َأرْسَ َقابًا اْلَبْغُي وَ  بًا اْلرب  ِّ ع  َع الرشَّ  إ نَّ َأرْسَ

ه  وَ  ْن َنْفس  َن النَّا   َما َيْعَمى َعنُْه م  َ م 
 َعيْبًا َأْن ُيْبَّص 

 
َ النَّاَ  وَ  َكَفى ب املَْْرء  ب اَم اَل َأْن ُيَعريِّ

 .(2)َأْن ُيْؤذ َي َجل يَسُه ب اَم اَل َيْعن يه  وَ  َيْسَتط يُع َتْرَكهُ 

ن نَي اصالح النفس عند ميلها اىل الرش ألمر العارش:ا  رُي املُْْؤم  َمْن وَ  : ×، َقاَل َأم 

يَرَتُه َأْصَلَح  اهلل َجلَّ َأْصَلَح وَ  َعزَّ اهلل َبنْيَ وَ  َمْن َأْصَلَح ف ياَم َبيْنَهُ وَ  َعاَلن يَتَهُ اهلل َأْصَلَح رَس 

 .(9)نَّا   َبنْيَ الوَ  َتَعاىَل ف ياَم َبْينَهُ وَ  َتَباَركَ 

َقاَل  ×اهلل َعبْد  قال ابو  ،الزهد يف الدنيا وترك الرغبة فيها األمر احلادي عرش:

ْنيَا َأْثَبَت  َد يف  الدُّ ْكَمَة يف  َقْلب ه  اهلل َمْن َزه  َا ل َساَنهُ وَ  احْل  ُه ُعُيووَ  َأْنَطَق هب  َ ْنيَا َداَءَهاَبَّصَّ  َب الدُّ

َن اوَ  َدَواَءَهاوَ  اَلم  َأْخَرَجُه م   السَّ
ْنيَا َسامل ًا إ ىَل َدار   .(6)لدُّ

يَب  َعْبد   :وقال رجل ن نَي َفَأْوص  إال  إ ِنِّ اَل َأَكاُد َأْلَقاكَ اهلل ُقْلُت أل   السِّ
ن ي يف 

                                                 

  .144ص 4الكايف ج( 1)

  .122ص 4الكايف ج (2)

   20539. 289ص  15وسائل الشيعة ج( 3)
  .43920ح 454ص  19وسائل الشيعة ج(4)

  .035ص 0الكايف ج( 5)

  .140ص  4الكايف ج( 6)



 

 

يَشْ 
يَك ب تَْقَوى ب   آُخُذ ب ه  َقاَل ُأوص 

ٍ
يث  وَ اهلل ء ْدق  احْلَد  ْجت َهاد  وَ  اْلَوَرع  وَ  ص  ُه ْعَلْم أَ اوَ  اال  نَّ

َهاد  اَل َوَرَع َمَعهُ 
َح َنْفَسَك إ ىَل َمْن َفْوَقَك وَ  اَل َينَْفُع اْجت  اَك َأْن ُتْطم  هلل اَكَفى ب اَم َقاَل وَ  إ يَّ

ْبَك َأْمَواهُلُْم َوالَ َأوْ ﴿:| َجلَّ ل َرُسول ه  وَ  َعزَّ    ﴾الَُدُهمْ َفالَ ُتْعج 

نُْهْم َواَل ﴿:| َجلَّ ل َرُسول ه  وَ  َعزَّ اهلل َقاَل و     َأْزَواجاً مِّ
نَّ َعْينَيَْك إ ىَل َما َمتَّْعنَا ب ه   مَتُدَّ

نيَا  الدُّ
ْن َذل َك َفاْذُكْر َعيَْش َرُسول  اهللَّ   ﴾َزْهَرَة احْلََياة  ْفَت َشيْئًا م   ُقوُتُه َفإ نَّاَم َكانَ |َفإ ْن خ 

ع ريَ  َعَف وَ  َحْلَواُه التَّْمرَ وَ  الشَّ يبٍَة َفاذْ إذا وَ  َدهُ َوَج إذا  َوُقوُدُه السَّ بَْت ب ُمص  َصاَبَك ُكْر مُ ُأص 

ْثل ه   | ب َرُسول  اهلل   .(1)َقطُّ | َفإ نَّ اخْلَْلَق مَلْ ُيَصاُبوا ب م 

 يف ذكر بعض االمور التي هي من املنكر:  :1253 م

دُ اْلَغَضُب ُيْفس   |اهلل َقاَل َرُسوُل الغضب.  األمر االول:  ياَمَن َكاَم ُيْفس   ُد اإْل 

 .(4)اخْلَلُّ اْلَعَسَل 

ْفتَاُح ُكلِّ رَشٍّ  ×اهلل َقاَل َأُبو َعبْد   و  .(0)اْلَغَضُب م 

نَْد َأيب  َجْعَفرٍ و  ُجَل َليَْغَضُب َفاَم َيْرََض َأَبدًا  :َفَقاَل  ×ُذك َر اْلَغَضُب ع  إ نَّ الرَّ

اَم َرُج  َب َعىَل َقْومٍ َحتَّى َيْدُخَل النَّاَر َفَأيُّ َك َفإ نَُّه وَ  ٍل َغض 
ه  َذل  ْن َفْور  م  َفْليَْجل ْس م 

ُهَو َقائ 

ْيَطان   ْجُز الشَّ ُه َفإ نَّ وَ  َسيَْذَهُب َعنُْه ر  نُْه َفْلَيَمسَّ
َم َفْلَيْدُن م  َب َعىَل ذ ي َرح  َأيُّاَم َرُجٍل َغض 

                                                 

  .160ص  4الكايف ج( 1)

  .034ص  4الكايف ج (2)

  .030ص 4الكايف ج( 3)



 

 

 

مَ  ح  ْت َسَكنَْت إذا  الرَّ ُمسَّ
(1).  

ياَمَن َكاَم َتْأُكُل النَّاُر :×َقاَل َأُبو َجْعَفرٍ  ،حلسدا األمر الثاين:  إ نَّ احْلََسَد َليَْأُكُل اإْل 

َْصَحاب ه   :|اهلل َقاَل َرُسوُل و .(4)احْلََطَب  إ نَُّه َقْد َدبَّ إ َليُْكْم َداُء اأْلَُمم  إال  َذاَت َيْوٍم أل 

ْن َقْبل ُكمْ  ين  ُهَو احْلََسُد َليَْس ب َحال ق  اوَ  م  ُق الدِّ
ْعر  َلك نَُّه َحال  ي ف يه  َأْن َيُكفَّ وَ  لشَّ  ُينْج 

ْنَساُن َيَدهُ  ن  وَ  خَيُْزَن ل َساَنهُ وَ  اإْل  يه  املُْْؤم  ْمٍر َعىَل َأخ    .(0)اَل َيُكوَن َذا غ 

َا يف   :َقاَل ×َعْن َأيب  َعبْد  اهللَّ  ف، الظلم : الثالثاألمر   َذ هب 
 َمْن َظَلَم َمْظل َمًة ُأخ 

ه   ه  أو  يف  َمال ه  أو  َنْفس   .(2)يف  ُوْلد 

يٍث  ×َقاَل  و َر ب الظُّْلم  َأَما إ نَّ املَْْظُلوَم َيْأُخُذ  :يف  َحد  َر ب َخرْيٍ َمْن َظف  َأَما إ نَُّه َما َظف 

ْن َمال  املَْْظُلوم   ُ م  َّا َيْأُخُذ الظَّامل 
ْن د ين  الظَّامل   َأْكثََر مم   .(9)م 

نَْد رَشُّ النَّا   ع  |َقاَل َرُسوُل اهللَّ   ،كون االنسان ممن يتقى رشه :رابعالاألمر  

مْ اهلل  ه  َقاَء رَشِّ يَن ُيْكَرُموَن اتِّ
َياَمة  الَّذ   .(6)َيْوَم اْلق 

  .(5)َمْن َخاَف النَّاُ  ل َساَنُه َفُهَو يف  النَّار   :×اهلل َقاَل َأُبو َعبْد  و 

  .(0)َعْبد  اتََّقى النَّاُ  ل َساَنهُ اهلل َخْلق  إ نَّ َأْبَغَض  :× َقاَل و

 .واحلمد هلل أوال وآخرا وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولنكتف هبذا املقدار 

                                                 

  .034ص 4الكايف ج( 1)

  .036ص 4الكايف ج( 2)

  .43560ح 060 ص 19وسائل الشيعة ج( 3)

 .003ص 4الكايف ج(4)

  .43520ح 26ص 16وسائل الشيعة ج( 5)

  .046ص 4الكايف ج( 6)

  .046ص 4الكايف ج( 7)

  .044ص 4ج الكايف( 8)



 



 

 

 

 

 

 

 :  فصولوفيه 

 259ص  - الفصل األول: من جيب قتاهلم 

 255ص  - الفصل الثاِن: رشائط وجوب اجلهاد 

 905ص  - ىالفصل الثالث: يف احكام االسار 

 

 



 



 . (1)املراد من اجلهاد القتال إلعالء كلمة االسالم واقامة شعائر االيامن :1125 م

 وفيه فصول 

 ، وهم ثالث طوائف:(4)فيمن جيب قتاله :4125 م 

الكفار املرشكون من غري أهل الكتاب، والكفار من أهل الكتاب، والبغاة من  

 املسلمني.

 .(2)من غري أهل الكتاب (0): الكفار املرشكونالطائفة األوىل

فبها،  (6)واالسالم، فان قبلوا (9)وحكم هؤالء انه جيب دعوهتم اىل كلمة التوحيد

أو  آذوا املؤمننيأو  قتلوهأو  (0)هددوا الداعيأو  من الدعوة، (5)واال ان منعوا

 وجب قتاهلم وجهادهم اىل ان يسلموا، يف تشكيل احلكومة االسالمية، (5)زامحوهم

يقتلوا، وتطهر االرض من لوث وجودهم. وال خالف يف ذلك بني املسلمني أو 

                                                 

  الشعائر مجع شعرية وهي العالمة ومثاله االذان فهو من عالمات املسلمني.( 1)

  أي فيمن جيب عىل املسلمني أن يقاتلوهم تت عنوان اجلهاد.( 2)

 يعبد مع اهلل اهلا آخرا.أو  |نبوة النبي حممد أو  وحدانيتهأو  من ينكر وجود اهلل هو (3)

الصابئة. وهؤالء ال يشملهم حكم الطائفة و النصارى واملجو هم: اليهود وأهل الكتاب  (4)

 االوىل.

  اهلل وأن حممدا رسول اهلل.إال  كلمة التوحيد: هي شهادة أن ال اله( 5)

  أي إن قبلوا االسالم فهذا هو املطلوب.( 6)

  أي منعوا املسلمني من نرش دعوهتم بني النا  لاليامن باهلل وبرسوله.( 7)

 غري ذلك.أو  مدرساأو  واعظاأو  دعوا النا  اىل االسالم سواء كان عاملامنع من يب( 8)

  أي أرادوا فرض أحكامهم بدل أحكام الرشيعة االسالمية.( 9)



 

 

 قاطبة.

، وهم اليهود والنصارى، ويلحق (1)اهل الكتاب من الكفار :الطائفة الثانية

 .(2)والصابئة (0)املجو  (4)هبم

                                                 

 .| يطلق وصف الكفار عىل أهل الكتاب بلحاظ أهنم ال يؤمنون بالنبي حممد( 1)

  أي يلحق بحكم أهل الكتاب كل من املجو  والصابئة.( 2)

وهي ديانة تأسست يف بالد فار  يف القرن الساد  قبل  ملة تتبع تعاليم زرادشت : ملجوا (3)

 لامليالد عىل يدي زرادشت بن يورشب، وتسمى املجوسية ألن قبيلة املجو  الفارسية هي أو

نور آهورامزدا( ويقولون أنه اله ال )من تبع الزرادشتية، وهم يعتقدون بوجود اله للخري يسمونه 

مظاهر له، وصفات من صفاته، ويف عقيدهتم هناك إال  غريه من االهلة ليست والسامء وأن

آهرمان( وهو اله الظلمة، ويعتقدون بوجود رصاع بني اله النور واله  )مصدر للرش يسمونه

الظلمة وأن عليهم أن ينَّصوا اله النور، لذا دخلت النار كعامل رئييس يف عباداهتم، وجعلوا 

 .مرالنار والشمس والق يعبدون ولذا يقال عنهم بأهنمعبادة وتقديس، النار عندهم مراكزبيوت 

ورد ذكر الصابئة يف القرآن الكريم مقرونا باليهود والنصارى ولكن اختلف العلامء يف حكمهم  (4)

واكب يعبدون الك ومنهم من اعترب اهنم ،من النصارىفهناك من اعتربهم قوما  ،وبيان حقيقتهم

 قبلتهم نحو أن، إال ان دينهم يشبه دين النصارى ومنهم من قال ،نهمم أخذ اجلزية فلم جيز

قوم وقال آخرون بأهنم  ،عىل دين نوح ومنهم من رأى أهنم ،مهب اجلنوب حيال نصف النهار

دون يوح قوم بأهنموقيل  ،بني اليهود واملجو  أهنموقيل  ،من أهل الكتاب يقرؤون الزبور

لزبور ا يقرون باهلل عز وجل ويعبدون املالئكة ويقرؤونقوم  أهنموقيل  ،وال يؤمنون برسول

فة اهلل بأنا نحتاج يف معر يقولون قوم كانوا يف زمن إبراهيم  :وقيل ،ويصلون إىل الكعبة

يمكنهم االقتصار عىل الروحانيات  ثم ملا مل ،ومعرفة طاعته إىل متوسط روحاِن ال جسامِن

ثم  ،السيارات السبع،ومنهم من عبد الثوابت عبد والتوسل هبا فزعوا إىل الكواكب، فمنهم من

ومنهم من تنزل عنها إىل  ،الكواكب ومنهم من سامها مالئكة إن منهم من اعتقد اإلهلية يف

ويف دراسات حديثة عنهم ذكر أهنم قوم آمنوا بوحدانية اهلل، ولكنهم قالوا بوجود  األصنام .

دل كنزا ربا( ت )م كتاب مقد  يسمى وسائط بني اخلالق واملخلوقات هي الكواكب، ولدهي

نصوصه عىل إيامهنم بوحدانية اخلالق، ويعتقدون بأن اهلل خيلق اخلري وال جيوز أن خيلق الرش، 



 

 

 

هم و عن يد (1)اجلزيةيعطوا أو  وحكم هؤالء انه جيب مقاتلتهم حتى يسلموا

 .(4)صاغرون

 ، وهم طائفتان: (0): البغاةالطائفة الثالثة 

، فانه جيب عىل املؤمنني ان يقاتلوهم حتى × (2): الباغية عىل االماماحدامها 

، وال خالف يف ذلك بني املسلمني وسيجئ ×يفيئوا اىل امر اهلل وإطاعة االمام 

 البحث عن ذلك.

عىل الطائفة االخرى من املسلمني فانه جيب عىل  (9)ية: الطائفة الباغواالخرى 

سائر املسلمني ان يقوموا باإلصالح بينهام فان ظلت الباغية عىل بغيها فيجب قتاهلا 

 اىل امر اهلل.  (6)حتى تفي

يف رشائط وجوب اجلهاد، وهي مخس: التكليف، والذكورة،  :1250 م

حسب التفصيل الوارد يف املسائل  (5)وإذن االمام ، والقدرة.( قولعىل)واحلرية 

                                                 

 06وعندهم صالة ثالث مرات يف اليوم، ويعتمدون صوما يف السنة عن أكل اللحوم مدته 

 يوما.

 .وهو رضيبة خاصة دار االسالم يف كل عاماجلزية هي املال املأخوذ من أهل الكتاب إلقامتهم ب (1)

 أي أهنم ملزمون بإعطاء اجلزية من باب الفرض عليهم، وهي نوع من الرضائب.( 2)

 هم الظلمة واملعتدون وهم قسامن كام سيأيت بيانه. (3)

  . ، ومنهم طائفة اخلوارجخلارجون عىل اإلمام هم ا (4)

غيهم عىل عىل ب األخرى ومل يقبلوا االصالح وظلوا ئفةالذين قاتلوا الطا هم :الطائفة الباغية (5)

  وقتاهلم . تلك الطائفة

  تفيئ اىل أمر اهلل، أي تعود اىل أمر اهلل فتوقف عدواهنا.( 6)

  هناك تفصيل يف هذا الرشط وسيأيت توضيحه. (7)



 

 

  التالية:

فال جيب عىل  (1)التكليف من رشائط وجوب اجلهاد هو الرشط األول :1252م 

 املجنون وال عىل الصبي. 

الذكورة، فال جيب عىل  هو من رشائط وجوب اجلهاد الرشط الثاين :1259م 

 .(4)املرأة اتفاقا

،عىل (0)احلرية -عىل قول -من رشائط وجوب اجلهاد  لرشط الثالثا: 1256م 

 املشهور، ولكنه ليس معتربا. 

 (9)، فال جيب(2)القدرة من رشائط وجوب اجلهاد هو الرشط الرابع :1255م 

م  
ن (6)عىل االعمى، واالعرج، واملقعد والشيخ اهل  م   الذيواملريض، والفقري  (5)والزَّ

  .ونحو ذلك (5)، والسالح(0)العياليعجز عن نفقة الطريق، و

نه ان يعيإال  فال يتعني عىل احد من املسلمني (13)اجلهاد واجب كفائي :0512 م
                                                 

 أي أن يكون الفرد قد وصل اىل سن التكليف الرشعي كي جيب عليه اجلهاد.( 1)

  جيب اجلهاد عىل املرأة باتفاق مجيع املسلمني. أي ال( 2)

أي أن ال يكون عبدا رقا، ولكن هذا الرشط ليس ثابتا عند سامحة السيد لعدم وجود دليل عىل ( 3)

 اعتباره، مع أنه ال مورد له يف زماننا النتفاء وجود العبيد وانتهاء زمن الرق.

  مادية .و أ أي القدرة عىل اجلهاد سواء كانت قدرة جسدية (4)

 أي ال جيب اجلهاد عىل النامذج التالية لفقدان رشط القدرة بوجه من الوجوه.( 5)

 : هو الشيخ الكبري الفاِن اهلرم.م  الشيخ اهل   (6)

ن: هو الشخص املصاب بعاهة.( 7) م    الزَّ

 ينفق عليه غريه. ليس لديه مورد مايل بل هو الفقري الذي (8)

 محله.أو  السالح أي الذي يعجز عن استعامل (9)

 ، فلو احتاج اجلهادقام به البعض سقط عن اآلخرين الواجب الذي لو هو :الواجب الكفائي (10)

 مثال أللف شخص واجتمع هؤالء سقط عن غريهم.



 

 

 

 (1)ضمهبإال  فيام مل يكن من به الكفاية موجوداأو  ملصلحة تدعو اىل ذلك ×االمام 

 . (4)كام انه يتعني بالنذر وشبهه

ى  (0)ان اجلهاد مع الكفار من احد اركان :5512 م الدين االسالمي وقد تَقوَّ

االسالم وانترش امره يف العامل باجلهاد مع الدعوة اىل التوحيد يف ظل راية النبي االكرم 

 .(9)بزمان احلضور (2)هذا احلكم ليس خمتصاو .|

األمر  اذن ويل من رشائط وجوب اجلهاد هو الرشط اخلامس: 1203م 

 .(6)نائبه اخلاصأو  صوم من بعدهاالمام املعو |املعصوم، وهو النبي االكرم 

 .(5)هذا الرشط ثابت يف زمن احلضورو 

ل ب ،، وبالتايل فال يسقط وجوب اجلهاد(0)فالظاهر عدم ثبوته أما يف زمن الغيبة 

 هو ثابت يف كافة االعصار لدى توفر رشائطه.

إن وجوب اجلهاد يف زمن الغيبة منوط بوجود مصلحة تعود عىل  :1201 م

نفع من اجلهاد، وتشخيص ذلك يعود اىل ذوي اخلربة يف املوضوع الذين االسالم بال

                                                 

  أي أن انضامم الشخص حيقق الكفاية املطلوبة فيجب يف هذا املورد.( 1)

  ال.حيلف يمينا مثأو  بأن ينذر املشاركة يف اجلهاد( 2)

  أي أنه أحد الدعائم واالسس التي قام عليها الدين االسالمي.( 3)

 هذا يف مقابل الرأي الذي يراه مشهور الفقهاء من أن اجلهاد خمتص بزمان املعصوم .( 4)

  .|أي زمان حضور االمام املعصوم بعد النبي ( 5)

  هو املكلف شخصيا من قبل االمام املعصوم يف زمن احلضور.( 6)

  .|أي زمان حضور االمام املعصوم بعد النبي ( 7)

بوت عدم ث -تبعا الستاذه السيد اخلوئي -أي أن الظاهرحسب رأي سامحة السيد حفظه اهلل ( 8)

رشط إذن االمام املعصوم يف عَّص الغيبة يف وجوب اجلهاد، خالفا ملشهور الفقهاء الذين يرون 

 املعترب عندهم. سقوط اجلهاد يف عَّص الغيبة لعدم تقق هذا الرشط



 

 

االعداء بشكل  (1)يرون بأن لدى املسلمني قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحر 

 قاطع ينتفي معها احتامل خسارة املعركة.

 وجب اجلهاد والقتال.  (4)فاذا توفرت هذه الرشائط 

اذن  هاد يف عَّص الغيبة فإنه يعترب فيهاعىل القول بمرشوعية اصل اجل :1204 م

 الفقيه اجلامع للرشائط لعموم واليته بمثل ذلك يف زمن الغيبة.

 (0)املهم اهل اخلربة والبصرية من املسلمنياألمر  و عىل الفقيه ان يشاور يف هذا

حتى يطمئن بأن لدى املسلمني من العدة والعدد ما يكفي للغلبة عىل الكفار 

 احلربيني.

ب املهم من بااألمر  ىل الفقيه اجلامع للرشائط ان يتصدى لتنفيذ هذاوع 

غريه لذلك يوجب اهلرج واملرج ويؤدي اىل عدم  يعىل اسا  ان تصد (2)احلسبة

 بشكل مطلوب وكامل.  (9)تنفيذه

عىل اسا  عدم وجود من  (6)كان اجلهاد واجبا عىل شخص عيناإذا  :0012 م
                                                 

  أي هلزيمتهم.( 1)

 التكليف، والقدرة، والذكورة، اضافة اىل تشخيص ذوي اخلربة، مع اذن الفقيه.( 2)

 كام مر بيانه يف املسألة السابقة.(3)

ن يرعى مالذي هو فرض عىل  ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة دينية من باب :ةبَ ْس احل   (4)

 ونه مطلوباباب ك من بعنوان احلسبة االمربتيان االو يه اجلامع للرشائط،، كالفقاملسلمنيأمور 

تقربا اىل سبة ح بذلك العملفيؤتى  برتكه وال يرَضيرَض به ويكون مقربا اليه تعاىل و للشارع

واليته ك احلاكم الرشعي يف غيبة االمام األمور التي يتوالهاهي  :األمور احلسبية و.اهلل تعاىل

مما  يالواجب الكفائ ا يطلبه الشارع عىل نحوممالقارصين ونحو ذلك  الية وعىلعىل األمور امل

 وخيتل من دونه املجتمع. ،تتقوم به حياة املجتمع

  أي عدم تنفيذ واجب اجلهاد لعدم وجود القيادة املؤثرة. (5)

  .كفائياً  عىل الشخص وليس وجوباً  أي واجبا وجوبا عينياً ( 6)



 

 

 

عن وجوب اخلروج اليه بال فرق بني  (1)ثابت عىل ذمته مانعاين البه الكفاية مل يكن الدَّ 

 فيه وعدم إذنه. (0)مؤجال، وبال فرق بني إذن الغريمأو  (4)كون الدين حاالً 

نحوه أو  عىل حق الغريم بإيصاء (2)من التحفظ -واحلالة هذه  -نعم لو متكن  

 وجب ذلك.

اخلروج اىل اجلهاد مطلقا وان موجودا مل جيب عليه  (9)كان من به الكفايةإذا  وأما 

كان موجبا إذا  بل ال جيوز (6)، ولكن مل يكن مورساكان حاالً أو  كان دينه مؤجال

 لتفويت حق الغري. 

وجب  (5)منع االبوان ولدمها عن اخلروج اىل اجلهاد فان كان عينياإذا  :0212 م

ز له مل جي -فاية لوجود من به الك -عليه اخلروج وال اثر ملنعهام وان مل يكن عينيا 

 . (0)كان موجبا إليذائهام ال مطلقاإذا  اخلروج اليه

عىل املقاتل املسلم أثناء احلرب فإن كان مما يعترب  (5)طرأ العذرإذا  :0912 م

املرض ونحومها سقط الوجوب عنه، و يف وجوب اجلهاد رشعا كالعمى (13)عدمه

                                                 

  يونا فال يمنعه ذلك من وجوب اجلهاد.أي إن كان الشخص مد( 1)

  أي الدين الذي يستحق أداؤه فورا.( 2)

  صاحب الدين.أو  هو صاحب املال، :الغريم( 3)

  شء آخر.أو  أي أن يعمل عىل حفظ حق الدائن سواء من خالل الوصية( 4)

  أي أن هناك من يستطيع القيام بواجب اجلهاد فيسقط عنه التكليف.( 5)

  ه.سدادَ  ولكنه ليس مستطيعاً  ن أداء الدين مستحقاً أي كا( 6)

 الواجب العيني هو الذي جيب عىل كل مكلف من املكلفني. (7)

 تهام، ال ملجرد عدم رضامها.أي ال جيوز له اخلروج فيام لو كان خروجه يؤدي اىل أذي  ( 8)

  العذر املانع من اجلهاد.( 9)

  د.أي كان هذا العذر مما يسقط وجوب اجلها( 10)



 

 

كان اعتباره الجل املزامحة مع واجب  إنامو فيه (1)كان العذر مما ال يعترب عدمهإذا  واما

نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط، وذلك الن أو  مطالبة الغريمأو  آخر كمنع االبوين

خرج ودخل فيه مل جيز تركه إذا  انهإال  اخلروج اىل اجلهاد وان مل يكن واجبا عليه

 وهو حمرم.  (4)والفرار عنه النه يدخل يف الفرار من الزحف، والدبر عنه

ما حيتاج اليه يف احلرب، فان كان من به الكفاية  (0)ُبذل للمعّسإذا  :0621 م

، وأما لو بذل له عىل نحو االجارة فاالحوط (2)موجودا مل جيب عليه القبول جمانا 

استحبابا وجوب االجارة عليه، عىل اسا  ان املعترب يف وجوب اجلهاد عىل املكلف 

 جارة.هو التمكن، والفرض انه متمكن ولو باال

 وجب عليه القبول.  (9)وأما ان مل يكن موجودا

 نحوهأو  عىل العاجز عن اجلهاد بنفسه ملرض (6)ال جيب عينا وال كفاية :0512 م

 ان جيهز غريه مكانه بل يستحب له ذلك رشعا.

مل يكن اجلهاد الواجب متوقفا عىل اقامة غريه مكانه واال وجب إذا  هذا فيام 

 عليه ذلك جزما. 

 مرين: أاجلهاد مع الكفار يقوم عىل أسا   :1200 م

 : اجلهاد بالنفس. األمر األول

                                                 

  أي أن هذا العذر ال يسقط بنفسه وجوب اجلهاد بل لسبب واجب آخر.( 1)

   الفرار من الزحف هو اهلروب من احلرب واهلجوم. (2)

  تربع شخص للفقري الذي ال يستطيع ان جيهز نفسه للحرب.إذا  أي( 3)

  أي ال جيب عليه قبول ما يقدم له من جتهيز للحرب جمانا.( 4)

  فيجب عليه القبول النه يكون واجبا عليه. ،قق الكفايةأي من به تتح( 5)

  وجوبا كفائيا.أو  أي ال جيب سواء كان وجوبا عينيا( 6)



 

 

 

 : اجلهاد باملال. الثايناألمر  

 (1)ويرتتب عىل ذلك وجوب اجلهاد بالنفس واملال معا عىل من متكن من ذلك 

ان مل يكن موجودا. وبالنفس فقط  (0)ان كان من به الكفاية موجودا، وعينا (4)كفاية

عىل من متكن من اجلهاد  (9)عينا، وباملال فقطأو  كفاية، (2)كن من اجلهاد هباعىل من مت

 به كذلك.

وهي رجب وذو القعدة وذو  - (7)يف االشهر احلرم (6)حيرم القتال :0512 م

ىل ع (0)بدأ الكفار يف القتال يف تلك االشهر جاز قتاهلم فيهاإذا  نعم -احلجة وحمرم 

اسا  انه دفاع يف احلقيقة وال شبهة يف جوازه فيها، وكذا جيوز قتاهلم يف تلك االشهر 

كان الكفار بادئني يف القتال يف شهر من تلك االشهر جاز إذا  وذلك كام (5)قصاصا

نة يف السأو  للمسلمني ان يبدؤا فيه يف شهر آخر من هذه االشهر يف هذه السنة

                                                 

  .معاً  أي من يتمكن من اجلهاد بالنفس واملال فيجب عليه االثنان( 1)

  .وجوبا كفائياً ( 2)

  .أي وجوبا عينياً ( 3)

  عليه ذلك. أي من متكن من اجلهاد بنفسه دون ماله فيجب( 4)

  أي من متكن من اجلهاد بامله دون نفسه فيجب عليه ذلك.( 5)

  أي حيرم املبادرة اىل قتال الكفار من قبل املسلمني يف هذه االشهر االربعة.( 6)

ومها آخرا شهر ) ذي القعدة، وذي احلجة، :ثالثة منها متصلة ،األشهر احلرم هي اربعة أشهر( 7)

وهو الشهر االول يف السنة(، وواحد منفصل عنها وهو شهر )يف السنة اهلجرية( وحمرم 

 وهو الشهر السابع يف السنة (، وهذا مصطلح خاص باالشهر التي حرم اهلل فيها القتال.)رجب

  أي جيوز قتال الكفار يف هذه االشهر من باب الدفاع عن النفس فقط.( 8)

  .أي من باب رد االعتداء احلاصل منهم يف االشهر احلرم( 9)



 

 

 القادمة. 

قتال من ال يرى حرمة لألشهر احلرم يف تلك االشهر  (1)ابتداءال جيوز  :5312 م

 الذي يرى اجلواز.  (4)ابتداء خالفا للمشهور

يف االشهر احلرم وهم الذين قاتلوا  (0)جيوز قتال الطائفة الباغية :5112 م

 الطائفة االخرى، ومل يقبلوا االصالح وظلوا عىل بغيهم، عىل تلك الطائفة وقتاهلم. 

ان يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ إال  (2)رم قتال الكفار يف احلرمحي :5412 م

 جيوز قتاهلم فيه. 

بعد دعوهتم اىل االسالم فاذا قام إال  ال جيوز البدء بقتال الكفار :1250 م

 املسلمون بدعوهتم اليه ومل يقبلوا وجب قتاهلم.

انه ال إال  (6)انوا آثمنيقبل الدعوة وقتلوهم فاهنم وان ك (9)بدؤا بالقتالإذا  واما 

 نفسا وال ماال. (0)عىل أسا  انه ال حرمة هلم (5)ضامن عليهم

عارفني هبا مل جيب عليهم دعوهتم مرة ثانية أو  نعم لو كانوا مسبوقني بالدعوة 

                                                 

 أي ال جتوز املبادرة يف االشهر احلرم اىل قتال من ال يعتقد حرمة هذه االشهر. ( 1)

  أي أن مشهور الفقهاء يرى جواز القتال يف هذه الصورة.( 2)

  .1254كام مر يف املسألة من املسلمني، وهم ممن جيب جهادهم( 3)

املسجد احلرام إىل حد احلرم  ناملسافة م، ويقصد باحلرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري (4)

  م. 41560وبشكل دقيق هو وعرشون كيلومرتا تقريبا  اثنان

  بدأ املسلمون القتال دون دعوة الكفار لالسالم إذا  أي( 5)
  .قد ارتكبوا امثا ملبادرهتم اىل القتال بدون وجه حقأي أن املسلمني يكونوا ( 6)

  التعويض عىل الكفار. أي ال جيب عىل املسلمني يف هذه احلالة( 7)

رتمه حي األحكام الرشعية، فاملسلم أكثر منأو  ويتعلق به حكم كل ما حيرتمه الشارعاملحرتم هو  (8)

 .الهالذي ال حرمة رشعية له وال ملبعكس الكافر احلريب  الشارع وحيرتم أمواله،



 

 

 

 بل جيوز البدء بالقتال معهم. 

ن يكون أ، ب(1)كان الكفار املحاربون عىل ضعف من املسلمنيإذا  :5212 م

 أن يقاتلوهم. (4)منهم يف مقابل اثنني من هؤالء الكفار وجب عليهمواحد 

فال جيب عليهم الثبات يف القتال  (0)كان الكفار اكثر من الضعفإذا  واما 

، واذا ظنوا بالغلبة مل جيب عليهم (9)كانوا مطمئنني بالغلبة عليهمإال إذا  ،(2)معهم

 يف القتال معهم. (6)البدءأو  الثبات،

ظنوا بغلبة الكفار عليهم، فاجلهاد يف هذه احلالة يبقى مرشوعا  إذا واما 

 . (0)، خالفا ملن قال بعدم املرشوعية ووجوب االنَّصاف(5)ومستحبا

اىل فئة  (11)تيزأو  يف القتال (13)لتحرفإال  (5)ال جيوز الفرار من الزحف :5912 م

 وان ظنوا بالشهادة يف ساحة املعركة. 

ار املحاربني بكل وسيلة ممكنة من الوسائل جيوز قتال الكف :1256 م

                                                 

 فار الفني.أي كان عدد الكفار ضعف عدد املسلمني كام لو كان املسلمون ألفا والك( 1)

 أي وجب عىل املسلمني قتال الكفار حتى لو كان عدد الكفار ضعف عدد املسلمني.( 2)

  بحيث كان عدد املسلمني أقل من مخسني باملائة من عدد الكفار.( 3)

  أي ال جيب عىل املسلمني الثبات يف املعركة يف هذه احلالة.( 4)

 ىل الكفار فيجب الثبات يف املعركة.كان لدى املسلمني اطمئنان بالغلبة عإذا  أي( 5)

  أي مل جيب عليهم ان يبدأوا بالقتال.( 6)

 أي إن كان لدى املسلمني ظن بأهنم لن ينتَّصوا عىل الكفار فيجوز هلم القتال أيضا.( 7)

 هناك من يرى من الفقهاء انه يف هذه الصورة ال جيوز اجلهاد بل جيب االنَّصاف.( 8)

  .1209سألة مر بيانه يف هامش امل( 9)

  .الذي يميل من طرف إىل آخر استعدادا للقتال ال للفرارهو  :ملتحرفا (10)

 هو الذي ينتقل اىل جمموعة أخرى هبدف االستمرار باحلرب. :املتحيز اىل فئة( 11)



 

 

واالدوات احلربية يف كل عَّص حسب متطلبات ذلك العَّص وال خيتص اجلهاد 

 . (1)معهم باالدوات القتالية املخصوصة

قد استثني من الكفار الشيخ الفاِن، واملرأة، والصبيان، فانه ال جيوز  :1255 م

االعداء  (4)وا بيد الكفار، نعم لو ترت قتلهم وكذا االسارى من املسلمني الذين أرس

 الغلبة عليهم متوقفة عليه.أو  كانت املقاتلة معهم،إذا  (0)هبم جاز قتلهم

وال جتب الدية عىل قتل املسلم من هؤالء األسارى وال الكفارة خالفا  

 .(2)للمشهور

وقيل:  ×يف احلرب بغري إذن االمام  (9)املشهور كراهة طلب املبارز :5012 م

 كان اصل اجلهاد مرشوعا. إذا  ولكنه جائز ،رم وفيه إشكالحي

 (6)طلب الكافر مبارزا من املسلمني ومل يشرتط عدم االعانة بغريهإذا  :5512 م

 . (5)عدم االعانة بغريه، فهو نوع أمان وال جيوز نقضه (0)اشرتطإذا  ، وأما(5)جاز اعانته

                                                 

 أي يباح استعامل كافة الوسائل العسكرية ضمن مراعاة الضوابط الرشعية الواردة.( 1)

  باالرسى من املسلمني. أي لو احتمى االعداء( 2)

انحَّصت ذا إ أي جيوز يف هذه احلالة قتل االرسى املسلمني مع الكفار املقاتلني املتمرتسني هبم( 3)

  امكانية الغلبة عليهم هبذه الطريقة.

فإذا اضطر املقاتلون املسلمون لقتل أرسى من املسلمني مع الكفار فال جيب عىل املقاتلني دفع ( 4)

وال دفع الكفارة حسب رأي سامحة السيد بينام يرى مشهور الفقهاء أنه  ،لقتىلدية املسلمني ا

 جتب عليهم الكفارة يف هذه احلالة الضطرارهم قتل االرسى املسلمني.

  أي أن يدعوا أحدا ملواجهته حتى يقتل احدمها االخر.( 5)

  أي مل يشرتط الكافر عدم مساعدة أحد للمسلم الذي سينزل اىل مبارزته.( 6)

 أي جاز إعانة املسلم عىل الكافر أثناء املبارزة يف هذه الصورة.( 7)

 اشرتط الكافر أثناء دعوته املسلم للمواجهة عدم مساعدة أحد للمسلم إذا  أي( 8)

  فال جيوز مساعدة املسلم يف مبارزته ألن فيه خيانة وهي حمرمة.( 9)



 

 

 

والعهد حيث انه نقض هلام وهو ال جيوز القتال مع الكفار بعد االمان  :1933 م

 غري جائز. 

 نعم جتوز اخلدعة يف احلرب ليتمكنوا هبا من الغلبة عليهم. 

ال جتوز الّسقة و من الكفار بعد االمان ألنه خيانة، (1)ال جيوز الغلول :9311 م

 من الغنيمة الهنا ملك عام جلميع املقاتلني. 

كفار، وكذا ال جيوز القاء السم يف باملقتولني من ال (4)ال جيوز التمثيل :9341 م

 بالد املرشكني.

أو  توقف اجلهادإذا  كام (0)كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلكإذا  نعم 

 الفتح عليه جاز.

 واما القاؤه يف جبهة القتال فقط لقتل املحاربني من الكفار فال بأ  به.  

ن إون قد أرسوا من الكفار املحاربني يف أثناء احلرب فكان املسلمإذا  :1930 م

 ناثا مل جيز قتلهن كام مر.إكانوا 

واالستيالء عليهن، وكذلك احلال يف الذراري غري  (2)نعم يملكوهن بالسبي 

 والشيوخ وغريهم ممن ال يقتل. (9)البالغني

ينئذ لقتل حسلموا، فان اأإال إذا  كانوا ذكورا بالغني فيتعني قتلهم،إذا  واما 

                                                 

  رسقته.أو  لول: هي أخذ شيئ من متاعهمالغُ ( 1)

 غريه.، أو كاألذنني واالنف هالقتيل كأن تقطع أعضاء يف جسدشويه لتمثيل هو التا (2)

  أي إلقاء السم.( 3)

  أي يتخذوهنن عبيدا كام كان شائعا يف العصور السابقة.( 4)

  أي االطفال وكل من مل يصل اىل سن البلوغ الرشعي، فيتم اختاذهم عبيدا.( 5)



 

 

 .(0)االسرتقاقو (4)فداءالو (1)وكذلك املن يسقط عنهم،

عليهم، فال  (2)كان االرس للذكور البالغني بعد االثخان والغلبةإذا  :9321 م 

 رتقاق.االسأو  الفداءأو  جيوز قتلهم واحلكم الثابت عليهم حينئذ أحد أمور: إما املن

 . (9)تاروا االسالماخإذا  وال تسقط عنهم هذه االحكام الثالثة 

، فكل أسري أخذ يف تلك (6)كانت احلرب قائمة ومل يثخن اهلهاإذا  :9391 م 

فيه باخليار إن شاء رضب عنقه، وان شاء قطع يده ورجله من  ×احلال فان االمام 

 حتى يموت.  (5)خالف بغري حسم، ثم يرتكه يتشحط يف دمه

 (13)من اداء وظائفه الدينية (5)هايف غريأو  (0)من مل يتمكن يف دار احلرب :9361 م

من الرجال والنساء  (14)من ال يتمكن منها كاملستضعفنيإال  عليه، (11)وجبت املهاجرة

  .والولدان

                                                 

  يل واالحسان.املن: هو العفو عنه من باب اجلم( 1)

  من ذوهيم للعفو عنهم.أو  الفداء: هو أخذ فدية منهم( 2)

  االسرتقاق: اختاذهم عبيدا كام كان حيصل يف االزمنة السابقة.( 3)

  أي بعد أن اهنيارهم وضعفهم واهنزامهم.( 4)

 بعد أن أرسوا نتيجة اهنيارهم بخالف ما لو أرسوا وأسلموا مع عدم اهنزامهم.( 5)

   تضعف قوة الكفار، ومل يصلوا اىل مرحلة اهلزيمة.أي مل( 6)

  أي يرتكه ينزف.( 7)

  أي بالد الكفار احلربيني الذين ال يوجد صلح بينهم وبني املسلمني.( 8)

  أي يف أي مكان حتى ولو مل يكن دار حرب.( 9)

  أي واجباته الدينية الشخصية كالصالة والصوم واحلجاب وغري ذلك.( 10)

  يف هذه احلالة السفر من هذه البالد اىل البالد التي يتمكن فيها من أداء واجباته.أي جيب ( 11)

  املذاهب . من غريه وال هيتدي إىل اختالف من ال يميز احلقاملستضعف هو  (12)



 

 

 

بالد املسلمني من هجمة  (1)وهي االرصاد حلفظ احلدود وثغور :9351 م

 الكفار. 

عرض اخلطر من لدى وقوع البالد االسالمية يف م (4)جتب املرابطة :9301 م

مل تكن يف معرض ذلك فال جتب وان كانت يف نفسها امرا مرغوبا إذا  قبل الكفار واما

 يف الرشيعة املقدسة.  (0)فيه

وكذا  نذر شخص اخلروج للمرابطة وجب عليه الوفاء بنذره.إذا  :1935 م

 .(2)يدفع اجارة عىل املرابطةأو  نذر ان يَّصف ماال للمرابطني،إذا  احلال فيام

اء عرضه برجأو  مالهأو  للكافر احلريب عىل نفسه (9)جيوز جعل االمان :9131 م

 (5)وال فرق يف ذلك بني أن يكون (0)رد اىل مأمنه (5)فان قبل فهو، واال (6)ان يقبل االسالم

                                                 

  أي حدود بالد املسلمني.( 1)

عرف ستطالع والتملجرد اال سواء ،، وهي احلراسة واملراقبةاإلقامة عىل حدود البلد هياملرابطة  (2)

 تأكدت نية عدوانه . ومدهتا من االستعداد ملواجهة العدو الذي، أو تركات ونوايا العدو عىل

  مكانه غريه . يعود بعدها إىل أهله وحيل ،الواحد ثالثة أيام إىل أربعني يوما للمرابط

  أي أمرا مستحبا.( 3)

  راسة.بأن يدفع مبلغا بعنوان االجرة لكل من يشارك يف احل( 4)

 األمان لعدد من الكفار احلربيني. حق لكل مسلم أن يعطيهو  :األمان (5)

  أي أن يكون اهلدف من إعطاءه االمان إفساح املجال أمامه لكي يسلم.( 6)

  مل يقبل االسالم بعد اعطاءه االمان.إذا  أي( 7)

  أي جيب عىل املسلمني ارجاعه اىل املكان الذي يأمن فيه عىل نفسه .( 8)

  إعطاء االمان للكافر.( 9)



 

 

 .(4)من قبل آحاد سائر املسلمنيأو  (1)من قبل ويل االمر

 .(0)ة به من الكافرال بد من أن يكون االمان بعد املطالبو 

  .(2)حمددا بعدد معني وليس حق املسلم بإعطاء االمان للكفار 

ولكنهم  (9)لو طلب الكفار االمان من آحاد املسلمني وهم مل يقبلوه :9111 م

 كانوا آمنني، فال جيوز للمسلمني ان يقتلوهم (5)اهنم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم (6)ظنوا

 مأمنهم.يسرتقوهم بل يردوهنم اىل أو 

 . (0)دخل املرشك دار االسالم بتخيل االمان بجهة من اجلهاتإذا  وكذا احلال 

ال يكون أمان املجنون واملكره والسكران وما شاكلهم نافذا وكذا  :9141 م

 .(5)أمان الصبي املراهق

ال يعترب يف صحة عقد االمان من قبل آحاد املسلمني احلرية بل يصح  :1910 م

 ال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة ايضا. و من العبد ايضا

ال يعترب يف صحة عقد االمان صيغة خاصة بل يتحقق بكل ما دل  :1912 م

 غريه. أو  عليه من لفظ

                                                 

  أي احلاكم الرشعي الذي يتوىل القيادة. ( 1)

  أي أن يكون االمان قد أعطي من أي فرد من أفراد املسلمني. ( 2)

  بعض الفقهاء يرون ان االمان يكون نافذا حتى ولو مل يطالب به الكافر. (3)

  .وبعضهم بأكثر  ،بعض الفقهاء بعرشة أفرادقد حدده  (4)

  أي أن املسلمني مل يقبلوا بإعطاءهم االمان.( 5)

  أي أن الكفار ظنوا بقبول املسلمني لطلبهم.( 6)

 أي جاء الكفار ناحية املسلمني معتقدين أهنم حصلوا عىل االمان من املسلمني.( 7)

  فهو آمن وعىل املسلمني إعادته اىل مأمنه.( 8)

  .بعض الفقهاء يرى نفوذ أمان الصبي املراهق( 9)



 

 

 

هو قبل االستيالء عىل الكفار املحاربني وارسهم إنام  وقت االمان :1919 م

 واما بعد االرس فال موضوع له. 

يف  (1)أقر باالمان ملرشك، فان كان االقراركان أحد من املسلمني إذا  :9161 م

امان له، وان مل يصدر  (0)صح، ألن اقراره به (4)وقت يكون أمانه يف ذلك الوقت نافذا

 امان منه قبل ذلك. 

قر ذلك أوان  (9)مل تسمع (2)لو ادعى احلريب االمان من غري من جاء به :9151 م

 باالمان له. (6)الغري

فحينئذ ان اعرتف  (0)انه عامل باحلال (5)من جاء به نعم لو ادعى احلريب عىل 

، وال يبعد توجه اليمني (14)، قبل قوله(11)وان انكره (13)بذلك ثبت االمان له (5)اجلائي

                                                 

  أي إقرار املسلم بأنه أعطى االمان للكافر.( 1)

 أي أنه يف وقت إقرار املسلم كان مؤهال إلعطاء االمان، فلم يكن سكرانا مثال.( 2)

 أي أن نفس إقرار املسلم املؤهل العطاء االمان كاف يف حصول االمان للكافر.( 3)

 صا آخر أعطاه االمان.كام لو أحرضه شخص بعنوان أنه أسري وادعى الكافر أن شخ( 4)

  أي مل تقبل دعواه بأنه حصل عىل االمان بل يعامل معاملة االسري.( 5)

أي حتى لو أقر املسلم اآلخر بأنه أعطاه االمان ألنه ليس للمسلم وقت اقراره صالحية اعطاء ( 6)

 االمان.

  أي ادعى الكافر احلريب عىل املسلم الذي أحرضه.( 7)

  أحرضه يعلم بأن مسلام آخر أعطى االمان هلذا الكافر.أي ان املسلم الذي ( 8)

  أي هذا املسلم الذي أحرضه.( 9)

  أي ثبت االمان للكافر.( 10)

   أي إن أنكر هذا املسلم علمه بأن مسلام آخر أعطى االمان هلذا الكافر. (11)

  يقبل قول املسلم وال يؤخذ بقول الكافر.( 12)



 

 

 عىل اسا  ان انكاره يوجب تضييع حقه. (1)عليه

 ،بذلك فهو مسموع (0)به فان أقر (4)ادعى احلريب االمان عىل من جاءإذا  واما 

 . (2)ك قدم قوله مع اليمنيوان انكر ذل

ولكن حال مانع من  ،جاء به االمان له الذيلو ادعى احلريب عىل  :9101 م

وبني جواب  ،بني دعوى احلريب ذلك ،نحو ذلكأو  االغامءأو  كاملوت (9)املوانع

وحينئذ يكون حكمه حكم  ،نحوهاأو  (6)مل تثبت دعواه بالبينة مل تسمع ما ،املسلم

 االسري. 

عليه املسلمون املقاتلون من الكفار باجلهاد  ستويليان ما  :(7)الغنائم :9151 م

 املسلح يكون عىل ثالثة انواع: 

الفضة والفرش واالواِن واحليوانات و : ما يكون منقوال كالذهبالنوع األول 

 وما شاكل ذلك. 

 : ما يسبى كاالطفال والنساء. النوع الثاين 

 ون منقوال كاالرايض والعقارات. : ما ال يكالنوع الثالث 

                                                 

  باعتباره منكرا ملا ادعاه الكافر الذي مل يقدم بينة عىل دعواه.أي يطلب من املسلم أداء اليمني( 1)

 أي أن الكافر احلريب ادعى ان هذا الشخص الذي أحرضه قد أعطاه االمان.( 2)

  أي إن أقر املسلم بذلك.( 3)

  أي يؤخذ بقول املسلم مع اليمني لكونه منكرا.( 4)

  من سامع جواب املسلم عىل دعوى الكافر.( 5)

 دليال معتربا عىل مدعاه.أو  أقام بينة رشعية وهي شاهدانإال إذا  ي ال يؤخذ بدعوى الكافرأ( 6)

 الغنائم هي ما حيصل عليه املسلمون من الكفار بعد انتصارهم عليهم يف املعركة.( 7)



 

 

 

 ،وهو ما يكون منقوال كاالموال والعتاد يف حكم النوع األول: :9431 م 

ثم يقسم الباقي  ،كانتإذا  (0)وقطايع امللوك (4)وصفايا االموال (1)فيخرج منه اخلمس

 بني املقاتلني عىل تفصيل يأيت يف املسائل االتية.

فام يشاء حسب ما يرى فيه من املصلحة حق التَّصف فيه كياألمر  نعم لويل 

 قبل التقسيم فان ذاك مقتىض واليته املطلقة عىل تلك االموال. 

ال جيوز للمقاتلني الذين استولوا عىل هذه الغنائم ان يتَّصفوا فيها  :1941 م

 .(9)وال تكليفا (2)قبل القسمة وضعا

َّصف فيه أثناء بني املسلمني عىل الت (6)نعم جيوز التَّصف فيام جرت السرية 

احلرب كاملأكوالت واملرشوبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت 

 السرية عليه دون الزائد. 

كان املأخوذ من الكفار مما ال يصح متلكه رشعا كاخلمر واخلنزير إذا  :1944 م

ما شابه ذلك، مل يدخل يف الغنيمة جزما، وال يصح تقسيمه بني أو  ،(5)وكتب الضالل

 .(0)ملقاتلني، بل ال بد من اعدامه وافنائها

                                                 

 .1065كام مر يف باب اخلمس يف املسألة( 1)

 ل قسمتها.الغنيمة لنفسه قب الرئيس منمجع صفية وهي حصة القائد من الغنيمة، أي ما يصطفيه  (2)

 .امالتي خيتص هبا االم الغنائميف  تدخلو كل ما خيتص امللوك بملكها هلم :قطائع امللوك (3)

  احلرمة الوضعية: تعني فساد أية معاملة يقوم هبا الشخص وعدم صحتها.( 4)

  .يستوجب االثم والعقاباحلرمة التكليفية: تعني ان فاعل هذا العمل قد ارتكب عمال حمرما ( 5)

  أي ما يعترب التَّصف فيه أمرا عاديا مألوفا . ( 6)

 .املسلكيأو  الضالل: الضياع، ويقصد هبا الكتب التي تؤدي اىل االنحراف العقائدي( 7)

  أي ال بد من اتالفه.( 8)



 

 

 ويكون لآلخذ.  (1)نعم جيوز أخذ اخلمر للتخليل 

االشياء التي كانت يف بالد الكفار ومل تكن مملوكة ألحد كاملباحات  :0194 م

، واالحجار الكريمة، ونحو ذلك ال تدخل يف الغنيمة بل (0)، مثل الصيود(4)االصلية

كان عليها ذا إ لكل واحد من املسلمني متلكها باحليازة. نعمتظل عىل اباحتها، فيجوز 

 دخلت يف الغنيمة.  (2)اثر امللك

وجد شئ يف دار احلرب كاخليمة، والسالح، ونحومها، ودار أمره إذا  :1942 م

، فان (9)من الغنيمة، ففي مثل ذلك يرجع اىل القرعةأو  بني أن يكون للمسلمني،

غنيمة دخل يف الغنائم وجتري عليه احكامها وان اصابت القرعة عىل كونه من ال

 .(6)اصابت عىل كونه للمسلمني فحكمه حكم املال املجهول مالكه

النوع الثاِن وهو ما يسبى كاالطفال والنساء فانه بعد السبي  يف حكم:1949 م 

ويكون حكمه حكمها، واما حكمه قبل  (5)واالسرتقاق يدخل يف الغنائم املنقولة

 . (0)رتقاق فقد تقدمالسبي واالس

                                                 

  أي لتحويله خال.( 1)

  واملاء. كاحلشيش ،هلا يث ال مالكح متلكها ألي كان األشياء التي يمكن هياملباحات األصلية  (2)

  أي كلب الصيد.( 3)

 أي إن كان عليها ما يدل عىل أهنا مملوكة وليست عامة فتحسب مع الغنائم.( 4)

سمه ا يف قرعة وأهيم خرج وذلك برمي أسامئهم ،بني جمموعة القرعة الختيار واحد منتصل  (5)

  ي من أجله أجريت القرعة .ذال هو صاحب النصيبف

  فريجع أمره للحاكم الرشعي يف االعالن عنه ثم التصدق به عن صاحبه.( 6)

  وما بعدها. 1943الذي ورد يف املسألة ( 7)

 .1941يف املسألة ( 8)



 

 

 

فال ينعتق بمقدار  (1)كان يف الغنمية من ينعتق عىل بعض الغانمنيإذا  :9461 م

 . (4)حصته مبارشة

العقارات فان أو  حكم النوع الثالث وهو ما ال ينقل كاالرايضأما  :1945 م 

حال الفتح من قبل النا  فهي ملك  (2)وكانت حمياة (0)كانت االرض مفتوحة عنوة

 ة املسلمني ويثبت فيها اخلمس وتصري تلك احلصة ملن أخذها.لعام

ملك عام لالمة عند املشهور فيام لو فتحت  االرض املفتوحة عنوة :1940 م

 . (9)بإذن االمام.وكذلك فيام لو فتحت بغري إذنه

ني امرها بيد االرض املفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلم :1945 م

يفا،  وكاحلاكم الرشعي يف وضع اخلراج عليها حسب ما يراه فيه من املصلحة كامَّ 

التَّصف فيها،  (0)جيوز آلحاد الشيعة (5)عدم امكان االستيذان منهأو  (6)ومع عدمه

اىل التَّصف فيها يكون تَّصفه نافذا وال جيب االستيذان  (5)ولكن مع مبادرة اجلائر

 من الفقيه. 

                                                 

   االم مع الغنائم.أو  كام لو كان االبن مسلام، واالب (1)

  أي ال ينعتق مقدار حصة الولد قبل التقسيم كام يقول بعض الفقهاء.( 2)

 . بدون إذن اإلمام املعصوم  األرض املفتوحة يأ (3)

  بالبناء أثناء السيطرة عليها.أو  أي كانت مستثمرة بالزراعة( 4)

  هناك من الفقهاء من يرى اهنا يف هذه احلالة تكون ملكا خاصا لالمام.( 5)

  أي مع عدم وجود احلاكم الرشعي.( 6)

  عي.أي مع عدم امكان االستئذان من احلاكم الرش( 7)

  ألي فرد من املسلمني الشيعة.( 8)

  فتَّصفه نافذ وال حيتاج اىل اذن الفقيه. ،تَّصف احلاكم الظامل فيهاإذا  أي( 9)



 

 

وال رشاؤها عىل اسا  ما عرفت من اهنا ملك  (1)ال جيوز بيع رقبتها :3901 م

 عام لالمة. 

ال إذا إ ال يصح وقفها وال هبتها وغري ذلك من التَّصفات املتوقفة عىل امللكو 

 كان باذن احلاكم الرشعي. 

اخلراج املأخوذ من االرايض يف مصالح املسلمني األمر  يَّصف ويل :1901 م

 غور للوطن االسالمي وبناء القناطر وما شاكل ذلك. العامة كسد الث

سواء كانت  (0)من الشيعة االرض بعملية االحياء (4)يملك املحيي :9041 م

 ثم عرض عليها املوت.  (9)ام كانت حمياة (2)االرض مواتا باالصالة

ثم ان اقسام ارض املوات واحكامها ورشائطها مذكورة يف كتاب احياء املوات 

 .(6)من املنهاج

تابعة يف كيفية امللكية ملقتىض عقد الصلح وبنوده،  (7)ارض الصلح :9001 م

صريورهتا ملكا عاما للمسلمني كان حكمها حكم االرض  (0)فان كان مقتضاه

                                                 

  بناء .أو  من زرع اعليه األرض ذاهتا دون ما أيرقبة األرض  (1)

 أي من يستصلحها ويستثمرها.،من حيي االرض( 2)

  بالبناء.أو  سواء بالزراعة (3)

  مورد استعامل. تكانت مرتوكة وليس بأن( 4)

  بأن كانت مستعملة ثم تركت وأمهلت.( 5)

  وما بعدها. 4015اجلزء الثاِن يف املسألة يرد يف ( 6)

  املسلمون بالتصالح مع أصحاهبا . التي حصل عليهاهي أرض الصلح  (7)

 مسلمني.أي كان مضمون عقد الصلح بني املسلمني والكفار أن تصري االرض ملكا لل( 8)



 

 

 

. وان (1)املفتوحة عنوة، وجتري عليها ما جتري عىل تلك االرض من االحكام واآلثار

كان حكمها حكم االرض التى ال رب  ×مام صريوهتا ملكا لال (4)كان مقتضاه

 من هذه اجلهة. (0)هلا

 وان كان مقتضاه بقاؤها يف ملك أصحاهبا ظلت يف ملكهم كام كانت، غاية 

أو  أكثرأو  الثلثأو  من النصف (9)واخلراج (2)يضع عليها الطسقاألمر  ان ويلاألمر 

 .(6)أقل

كانت عامرة من إذا  (5)متي أسلم عليها اهلها تركت يف يدهاالرض ال :9021 م

مل تكن إذا  ، واما(13)نصف العرشأو  ،(5)وعليهم الزكاة من حاصلها، العرش (0)معمر

ملن يعمرها  (14)ويقبلها ×، فيأخذها االمام (11)كانت عامرة باألصالةأو  عامرة
                                                 

  .1903و 1945كام مر يف املسألة ( 1)

  أي مضمون عقد الصلح أن تكون االرض لالمام.( 2)

  أي ال صاحب هلا.( 3)

 مقدار مقطوع(.) بمقدار معني عىل االرض كلمة فارسية معربة وتعني رضيبة حمددة( 4)

  اخلراج هي رضيبة حمددة بنسبة مئوية من انتاج االرض.( 5)

  احلاكم الرشعي. حسبام يراه( 6)

  أي ترتك بيد من كان يستثمرها.( 7)

أو  أي إن كان قد تم احياؤها واستثامرها من قبل أشخاص، كاالرض اجلرداء التي زرعت( 8)

  االرض التي بني عليها.

  أي نسبة عرشة باملائة، كام مر يف احكام الزكاة.( 9)

  أية نسبة مخسة باملائة .( 10)

  .بعض االشجار واملراعيو أن يكون أحد قد استصلحها كبعض الينابيع أي أهنا منتجة دون (11)

  أي يسلمها ملن يستثمرها وتبقى ملكيتها للمسلمني.( 12)



 

 

 وتكون للمسلمني. 

 ×من هذه الغنائم قبل تقسيمها بني املقاتلني ما جعله االمام  خيرج :9091 م

بنفس  (4)عىل حسب ما يراه من املصلحة ويستحق ذاك الفرد اجلعل (1)جعال لفرد

يتبع العقد الواقع عليه، وال  (2)وهو يف الكم والكيف (0)الفعل الذي كان اجلعل بإزائه

ونه كافرا، وكذا ال فرق بني كأو  فرق يف ذلك بني ان يكون الفرد املجعول له مسلام

وهو يتَّصف فيها حسب ما يرى  ×بيد االمام األمر  ال، فانأو  (9)من ذوي السهام

 فيه من املصلحة. 

وخيرج منها ايضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة اليه يف بقائها  :1906 م

 الرعي وما شاكل ذلك. و من املؤن كأجرة النقل واحلفظ

ما و أ أة التي حرضت ساحة القتال واملعركة لتداوي املجروحنياملر :9051 م

ال تشرتك مع الرجال املقاتلني يف السهام من الغنائم  ×بإذن االمام  (6)شابه ذلك

 املأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة.

 هلا مقدار ما يرى فيه مصلحة.  (5)منها ×نعم يعطي االمام  

                                                 

  أي ما خصصه االمام لشخص ما.( 1)

  أي يستحق الشخص ما جعله االمام له من الغنائم.( 2)

   العطية.أي بمجرد أن يأيت الشخص بالعمل الذي من أجله جعلت له هذه  (3)

  أي بلحاظ املقدار والنوعية.( 4)

 حصة واحدة. املشاة()السهام: يعني احلصص، وكام مر فإن للفار  حصتان وللراجل( 5)

 تساعدهم بأية طريقة أخرى.، أو لتقدم هلم الطعام( 6)

  أي يعطيها االمام من الغنائم.( 7)



 

 

 

هور بني فاملش ×ن يف القتال باذن االمام واما العبيد والكفار الذين يشرتكو

 . (1)االصحاب بل ادعي عليه االمجاع انه ال سهم هلم يف الغنائم ولكن دليله غري ظاهر

ايضا وقطائع  (4)صفو املال -كام مر  -خيرج من الغنائم قبل القسمة  :9001 م

اهنا ملك وما شاكل ذلك عىل اسا   (2)والسيف القاطع (0)امللوك واجلارية الفارهة

 .×لالمام  (9)طلق

ايضا قبل تقسيمها بني املسلمني املقاتلني  (6)خيرج من الغنائم مخسها :9051 م 

حيث ان اهلل تعاىل قد جعل له موارد خاصة  (5)وال جيوز تقسيم اخلمس بينهم

 ومصارف خمصوصة. 

عىل املقاتلني وأوالدهم  (0)تقسم الغنائم بعد اخراج املذكورات :9231 م

ور، ومن حرض ساحة القتال، ولو مل يقاتل، فانه ال يعترب يف تقسيم الغنيمة عىل الذك

جيش املسلمني دخول اجلميع يف القتال مع الكفار، فلو قاتل بعض منهم وغنم، 

األمر  اقتىضإذا  وكان اآلخر حارضا يف ساحة القتال واملعركة ومتهيئا للقتال معهم

وال اختصاص هبا للمقاتلني فقط، وهذا  ذلك، كانت الغنيمة مشرتكة بني اجلميع

أرسل فرقة اىل جهة وفرقة اخرى، اىل جهة اخرى فال تشارك أحدامها إذا  بخالف ما

                                                 

  وهذا يعني ان هلم سهام من الغنائم.( 1)

  .1943هامش املسألة  مر بيانه يف( 2)

  أي اجلارية احلسناء .( 3)

  أي السيف احلاد.( 4)

  أي له أن يتَّصف فيه كام يشاء.( 5)

 .1060يف م أي مخس الغنائم قبل توزيعها، وهي من املوارد التي جيب فيها اخلمس كام مر( 6)

  أي بني املسلمني املقاتلني الذين هلم احلق يف الغنائم.( 7)

  رد ذكره يف املسألتني السابقتني.وهو ما و( 8)



 

 

 االخرى يف الغنيمة.

 ولد يف ارض احلرب قبل القسمة.إذا  ويف حكم املقاتلني الطفل الذكر 

ل وقد اتشرتك مع املقاتلني يف الغنائم فئة حرضوا ارض احلرب للقت :9211 م 

بغلبة املسلمني عىل الكفار، واخذهم الغنائم منهم، قبل  (1)وضعت احلرب اوزراها

اىل دار االسالم فان الغنيمة حينئذ تقسم بني اجلميع رغم عدم اشرتاك  (4)خروجهم

 .تلك الفئة معهم يف القتال

سهامن، وملن عنده  (9)، وللفار (2)سهم (0)من الغنيمة للراجل ىيعط :9241 م 

 . يف البحرأو  ثالثة أسهم،وال فرق بني الكون املعركة يف الرب (6) ر من فر أكث

ال يملك الكافر احلريب أموال املسلمني باالستغنام فلو اخذها املسلم  :1920 م

فال إشكال يف لزوم اعادهتا اىل اصحاهبا من  (5)نحو ذلكأو  رشاءأو  هبةأو  منه رسقة

 هال باحلال. وان كان اآلخذ جا (0)دون غرامة شئ

فان كان االخذ قبل القسمة  (5)أخذ تلك االموال منه باجلهاد والقوةإذا  واما 

                                                 

  أي بعد انتهاء احلرب بانتصار املسلمني.( 1)

  أي قبل مغادرهتم ألرض االعداء املهزومني.( 2)

 عىل مركوب غري الفر ، كاحلامر واالبل.املشاة( أو  ) الراجل: هو املقاتل عىل قدميه( 3)

  أي حصة واحدة.( 4)

  اخليل وله حصتان، أي ضعف ما للراجل من الغنائم.الفار  هو املقاتل عىل فر  من ( 5)

  اكثر يعطى ثالث حصص.أو  أي أن املقاتل عىل فر  ومعه فر  آخر( 6)

أو  ،الرشاءأو  اهلبةأو  فلو وصل ما كان غنمه الكافر من املسلم اىل مسلم آخر سواء بالّسقة( 7)

 غريها.

 ليس له املطالبة بأي تعويض.أي جيب عىل املسلم ارجاعها اىل صاحبها املسلم و( 8)

  أي إن كان حصول املسلم عىل ما كان غنمه الكافر من مسلم آخر بالقوة وليس كام مر.( 9)



 

 

 

 ايضا بال إشكال وال خالف. (1)رجعت اىل ارباهبا

وتكون القسمة باطلة وتعاد  (0)فرتد أيضا اىل ارباهبا كان بعد القسمةإذا  واما 

قعت تلك االموال يف حصته يرجع من و (0)ومع تفرقهم ،مع وجود الغانمني (4)ثانية

 . (2)×اىل االمام 

كان يف معرض إذا  جيب عىل كل مسلم الدفاع عن الدين االسالمي :9221 م

 بال إشكال وال خالف يف املسألة. ×وال يعترب فيه إذن االمام  (9)اخلطر

الغيبة، واذا قتل فيه جرى أو  (6)وال فرق يف ذلك بني ان يكون يف زمن احلضور 

 يف ساحة اجلهاد مع الكفار عىل اسا  انه قتل يف سبيل اهلل.  (5)يه حكم الشهيدعل

االسالم  (0)جتري عىل االموال املأخوذة من الكفار يف الدفاع عن بيضة :9291 م

أحكام الغنيمة، فان كانت منقولة تقسم بني املقاتلني بعد اخراج اخلمس وان كانت 

                                                 

  يتم ارجاعها اىل اصحاهبا املسلمني قبل تقسيم الغنائم.( 1)

  أي يتم إعادة القسمة ثانية فيام لو كان املقاتلون ال يزالون موجودين.( 2)

  قاتلني الذين أخذوا حصصهم من الغنائم.أي مع تفرق امل( 3)

  فيعطيه يف هذه احلالة عوض ما يرجعه اىل املسلم.( 4)

ال كام كانت احل أي إن كان الدين يف خطر كام لو كانت احلرب موجهة بسبب االعتقاد الديني( 5)

  تيف أيام احلروب الصليبية، أو كام هي احلال يف املوارد التي يتعرض هلا شيعة أهل البي

 .  للقتل واالبادة بسبب انتامءهم املذهبي

  يف زمن غيبته.أو  أي يف زمن االمام املعصوم،( 6)

ياهنا بة جتري عليه احكام الشهيد والتي مر بأي من يقتل يف املعركة دفاعا عن الدين يف عَّص الغي( 7)

 .035يف املسألة 

 . من علامء وقادة من هبم قوام اإلسالم :بيضة اإلسالم (8)



 

 

 . (1)تقدم غري منقولة فهي ملك لالمة عىل تفصيل

الواجب اطاعته رشعا فانه  ×وهم اخلوارج عىل االمام املعصوم  :1926 م

هبا، وال جيوز الحد املخالفة، وال  ×امر االمام إذا  ال إشكال يف وجوب مقاتلتهم

 جيوز الفرار، النه كالفرار عن الزحف يف حرب املرشكني.

 يقتلوا.أو  (4)واحلاصل انه جتب مقاتلتهم حتى يفيئوا 

وجتري عىل من قتل فيها احكام الشهيد النه قتل يف سبيل اهلل والظاهر ان  

ر امإذا  يف زمان الغيبة من اهل البغي جيب مقاتلته (0)×اخلارج عىل نائب االمام 

 به.  ×نائبه 

 (2)ال جيوز قتل ارسائهم وال االجهاز عىل جرحيهم وال يتبع مدبرهم :9251 م

كذلك فيقتل ارساؤهم  (9)كانت هلم فئةإذا  م فئة يرجعون اليها، وامامل تبق منهإذا 

 .(1)وجيهز عىل جرحيهم ويتبع مدبرهم

ال تسبى ذراري البغاة وان كانوا متولدين بعد البغي وال متلك  :1920 م

، كالسالح والدواب (6)نساؤهم، وكذا ال جيوز أخذ امواهلم التي مل حيوها العسكر

 ما حواه العسكر من االموال املنقولة.  جيوز أخذو ونحومها،

                                                 

  .1903و 1945و 1940و 1945 املسائليف ( 1)

  باالمتناع عن العدوان.أو  يرجعوا اىل رشدهم بطاعتهم لالمام( 2)

  أي النائب العام وهو الفقيه اجلامع للرشائط.( 3)

  أي ال يتم اللحاق باملنهزم منهم ومطاردته إن مل يكن له قوة يلجأ اليها.( 4)

   يه ليعاودوا جتهيز أنفسهم.أي إن كان هلم من يرجعون ال (5)

  أي التي مل تكن معهم يف معسكر احلرب.( 6)



 

 

 

كان الباغي من النواصب فانه حينئذ حيل اخذ ماله مطلقا، حواه إذا  وأما

 . (1)العسكر ام مل حيوه

 ^احد االئمة االطهار أو  |جيوز قتل ساب النبي االكرم  :1925 م

صيل تفلكل من سمع ذلك، وكذا احلال يف ساب فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها عىل 

 . (4)اجلزء الثالث  يرد يف

من اهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال  (2) (0)تؤخذ اجلزية :9931 م

، ويسمح هلم بالسكنى يف دار االسالم آمنني عىل (9)واالستعباد ويقرون عىل دينهم

هنم من ايضا ال (5)الصابئةو (6)انفسهم وامواهلم، وهم اليهود والنصارى واملجو 

 اهل الكتاب. 

اه حسب ما ير ×او االمام |واجلزية توضع عليهم من قبل النبي االكرم 

 ً فان عليهم ان يقبلوا  ،من غريهم كسائر الكفار (0)وكيفا، وال تقبل فيه من املصلحه كامَّ

 يقتلوا. أو  الدعوة االسالمية

                                                 

  أي ما كان موجودا يف املعسكر وما مل يكن موجودا.( 1)

  .2105يف املسألة  يف اجلزء الثالث( 2)

واملجو ،  ،أهل الذمة أتباع احدى الديانات الساموية ومن يلحق هبم، اليهود والنصارى( 3)

 ينه وبني املسلم عهد.والصابئة ممن ب

  .1254مر بيان اجلزية يف هامش املسألة ( 4)

  أي يسمح هلم بالبقاء عىل دينهم.( 5)

  .1254مر بيان املجو  يف هامش املسألة ( 6)

  .1254مر بيان الصابئة يف هامش املسألة ( 7)

  أي ال تقبل اجلزية.( 8)



 

 

 كون يفال فرق يف مرشوعية أخذ اجلزية من أهل الكتاب بني ان ي :9911 م

، الطالق االدلة وعدم الدليل عىل التقييد، (4)يف زمن الغيبةأو  (1)زمن احلضور

 وكيفا، حسب ما هو بيد احلاكم الرشعي كامَّ إنام  ووضعها عليهم يف هذا الزمان

 تقتضيه املصلحة العامة لالمة االسالمية. 

سلمني يف يعاملون معاملة امل (0)التزم اهل الكتاب برشائط الذمةإذا  :9941 م

ترتيب احكامهم عليهم كحقن دمائهم وامواهلم واعراضهم واذا اخلوا هبا خرجوا 

 عن الذمة عىل تفصيل يأيت يف املسائل القادمة. 

 (2)ادعى الكفار اهنم من اهل الكتاب ومل تكن قرينة عىل اخلالفإذا  :9901 م

عىل  (6)اقامة البينةوعدم احلاجة فيه اىل  (9)سمعت يف ترتيب احكام اهل الذمة عليهم

 كشف عن بطالن عقد الذمة.  (5)علم بعد ذلك خالفهاإذا  ذلك. نعم

ال تؤخذ اجلزية من الصبيان واملجانني والنساء، واما اململوك سواء  :1992 م

 كان مملوكا ملسلم ام كان لذمي فعليه اجلزية.

 .واملقعد واالعمى فال تؤخذ اجلزية منهم (0)واما الشيخ اهلم

                                                 

   .أي زمن حضور االمام املعصوم  (1)

  ياب االمام املعصوم كام هو احلال يف زماننا.أي زمن غ( 2)

  .1965بيان رشائط الذمة يف املسألة  سيأيت (3)

  أي مل يكن هناك دليل عىل كوهنم من غري أهل الكتاب.( 4)

ألة يف املسأي تقبل دعوى الكفار يف هذه احلالة وتطبق عليهم أحكام أهل الذمة التي مرت ( 5)

1993. 

  ادلني عىل موضوع معني.البينة هي شهادة ع( 6)

  أي علم فيام بعد عدم صحة دعواهم من أهنم أهل كتاب.( 7)

م  هو الشيخ الكبري. (8)
  الشيخ اهل 



 

 

 

حارص املسلمون حصنا من حصون اهل الكتاب فقتل الرجال إذا  :1999 م 

منهم وبقيت النساء فعندئذ ان متكن املسلمون من فتح احلصن فهو، وان مل يتمكنوا 

منه فلهم ان يتوسلوا اىل فتحه بأية وسيلة ممكنة، ولو كانت تلك الوسيلة بالصلح 

 ال جيوز سبيهن. مصلحة فيه وبعد عقد الصلحاألمر  رأى ويلإذا  معهن،

 سبيهن فغري جائز النه داخل يف الغدر. وأما اظهار الصلح معهن ثم

لحة فان رأى مصاألمر  فتحه املسلمون بأيدهيم فيكون أمرهن بيد ويلإذا  واما 

مصلحة يف رأى  يف اعطاء االمان هلن، واعطاه، مل جيز حينئذ اسرتقاقهن وان

 . (1)االسرتقاق واالستعباد تعني ذلك

كان الذمي عبدا فأعتق وحينئذ ان قبل اجلزية ظل يف دار االسالم إذا  :1996 م

وان مل يقبل منع من االقامة فيها وأجرب عىل اخلروج اىل مأمنه وال جيوز قتله وال 

 استعباده عىل اسا  انه دخل دار االسالم آمنا. 

 (0)وارياكان ادإذا  واما (4)تقدم عدم وجوب اجلزية عىل املجنون مطبقا :9951 م

 كامل. (2)فتسقط اجلزية عنه فيام لو استمر جمنونا حلول

عرض عليهم االسالم فان قبلوا فهو  (9)بلغ صبيان اهل الذمةإذا  :9901 م 

وال جيوز قتلهم  (6)واال وضعت اجلزية عليهم، وان امتنعوا منها ايضا ردوا اىل مأمنهم

 آمنني.  وال استعبادهم باعتبار اهنم دخلوا يف دار االسالم

                                                 

  ن فيه مصلحة.األمر أ أي يتعني فعل ما يرى ويل( 1)

   .1402، وقد مر بيانه يف هامش املسألة أي املجنون الدائم (2)

  .1402كام مر يف هامش املسألة  ن عنه يف وقت آخروهو من جين يف فرتة ويرتفع اجلنو( 3)

  ودخول الشهر الثاِن عرش. اً رحد عرش شهأيتحقق احلول بعد متامية ( 4)

  من ان اهل الذمة هم املعاهدون من أهل الكتاب. كام مرَّ ( 5)

 أي املكان الذي يأمنون فيه عىل أنفسهم وامواهلم وأعراضهم.( 6)



 

 

حسب ما يراه  (4)كام وكيفا ×بل امرها اىل االمام  (1)ال حد للجزية :9951 م

 فيه من املصلحة. 

مل جيز وضعها عىل  (0)اجلزية عىل رؤوسهماألمر  وضع ويلإذا  :9631 م

 تلك اجلزية ابتداء عليهام معا فال مانع عنه.  (2)اراضيهم، واما تبعيض

ليهم ضيافة املارة ع -زائدا عىل اجلزية  -عليهم ان يشرتط األمر  لويل :1961 م

غريهم من املسلمني حسب ما يراه فيه مصلحة من حيث الكم أو  من العساكر

 وتديده راجع اىل ويل االمر.  (9)والكيف عىل قدر طاقاهتم وامكاناهتم املالية

 . (6)تؤخذ اجلزية سنة بعد سنة وتتكرر بتكرر احلول :9641 م

سقطت  (5)بعد متاميته وقبل االداءأو  لم الذمي قبل متامية احلولاسإذا  :9601 م

 لقبوله االسالم (5)،وال فرق يف ذلك بني ان يكون هو الداعي(0)عنه بسقوط موضوعها

 يكون الداعي له امرا آخر. أو 

بعد احلول مل تسقط اجلزية عنه واخذت من تركته  (13)لو مات الذمي :6219 م

                                                 

   للجزية.أي ليس هناك سقف حمدد  (1)

  وحده تديد املقدار والكيفية ألداها. أي له ( 2)

  أي بلحاظ عدد االشخاص.( 3)

  أي بأن توزع اجلزية فيتم تديد قسم بلحاظ عدد االشخاص وقسم بلحاظ االرايض.( 4)

   بحيث ال تبلغ حدا جمحفا بحقهم ال يستطيعون أداءه. (5)

  أي تتكرر اجلزية بعد كل سنة.( 6)

  قبل أن يدفع اجلزية. أي( 7)

  بعد أن صار مسلاًم فيسقط وجوهبا عنه.و ،عىل الذميواجبة ألن اجلزية ( 8)

  أي أن يكون سبب اسالمه هبدف عدم دفع ما جيب عليه من اجلزية.( 9)

  وهو عىل دينه ومل يسلم.( 10)



 

 

 

 كالدين. 

أخذ اجلزية من ثمن اخلمور واخلنازير وامليتة من الذمي حيث جيوز  :1969 م

 .ان وزره عليه ال عىل غريه

اجتمعت عىل الذمي بل عليه ان إذا  جزية سنني متعددة (1)ال تتداخل :6619 م

 مصلحة يف عدم االخذ.األمر  رأى ويلإال إذا  يعطي اجلميع

 من رشائط الذمة: :1965 م

عىل الكيفية األمر  ان يقبل اهل الكتاب اعطاء اجلزية لويل الرشط االول:

 . (4)املذكورة

ان ال يرتكبوا ما ينايف االمان، كالعزم عىل حرب املسلمني،  الرشط الثاين: 

 وامداد املرشكني يف احلرب، وما شاكل ذلك. 

التجاهر باملنكرات كرشب اخلمر واكل حلم اخلنزير والربا والنكاح  :1960 م

وات وبنات االخ وبنات االخت وغريها من املحرمات كالزنا واللواط باالخ

وما شاكل ذلك مما  (2)الكنائس والبيع ورضب الناقو  (0)حداثإونحومها من 

اشرتط ذا إ يوجب نقض عقد الذمة فيام تروجيها بني املسلمنيو يوجب اعالن ادياهنم

 . (9)الذمة املنكرات يف ضمن عقدو عليهم عدم التجاهر بتلك املحرمات

                                                 

 ضية.مل يؤده يف وقته بل عليه دفع املعني عن كل السنني املاإذا  فال حيسم شء( 1)

 يف الرشوط التالية.( 2)

  وهي معابد اليهود. ،عيَ أي بناء الكنائس وهي معابد النصارى، والب  ( 3)

  الناقو  هو اجلر  الذي يستعمل يف الكنائس.( 4)

فمثل هذه األشياء إن أتوا هبا خالفا للرشائط املفروضة عليهم فتكون سببا لنقض الذمة، وأما ( 5)



 

 

 -يشرتط عىل اهل الذمة ان ال يربوا أوالدهم عىل االعتناق بأدياهنم  :1965 م

من احلضور يف جمالس  (1)بأن ُيمنعوا -نحوها أو  املجوسيةأو  النَّصانية،أو  كاليهودية

، بل عليهم ختلية سبيلهم يف (4)املسلمني ومراكز تبليغاهتم واالختالط مع أوالدهم

، وبطبيعة احلال اهنم خيتارون الطريقة املوافقة للفطرة وهي الطريقة (0)اختيار الطريقة

 االسالمية 

وعندئذ  (2)أخل أهل الكتاب برشائط الذمة بعد قبوهلا خرجوا منهاإذا  :5319 م

أن يدعوهم اىل اعتناق االسالم فإن قبلوا فهو، وإال فالوظيفة هي األمر  عىل ويل

 . (9)ذرارهيم وبني اسرتقاقهمالتخيري بني قتلهم وسبي نساءهم و

أسلم الذمي بعد اخالله برشط من رشائط الذمة سقط عنه إذا  :1951 م 

 (6)القتل، واالسرتقاق، ونحومها، مما هو ثابت حال كفره، نعم ال يسقط عنه القود

ونحومها مما ثبت عىل ذمته حيث ال خيتص ثبوته بكونه كافرا، وكذا ال ترتفع  (5)واحلد

 اسلم بعد االسرتقاق. إذا  إلسالمبا (0)رقيته

                                                 

لذمة ويبقى عقد ا فيجب عىل املسلمني الوفاء برشوط الذمةهم إن مل يتم اشرتاط ذلك علي

  .معتربا

  أي ال جيوز عىل أهل الذمة منع أوالدهم من حضور جمالس املسلمني.( 1)

  أي خمالطة اوالد املسلمني. (2)

  أي اختيار العقيدة التي يقتنعون هبا بعيدا عن الزامهم بعقائد أهل الكتاب.( 3)

  د الذمة.خرجوا من عق أي( 4)

 اختاذهم عبيدا بدل قتلهم.أو  والدهمأفإما أن يتم قتل الرجال وسبي النساء و( 5)

  جرحه.أو  د: هي العقوبة الناجتة عن قتله انساناوَ القَ ( 6)

  : هي العقوبة الرشعية عىل بعض االعامل التي تستحق العقاب الرادع.احلد  ( 7)

  .رقاً  ، بل يبقى عبداً أي ال يعود حراً ( 8)



 

 

 

 يكره االبتداء بالسالم عىل الذمي. :1954 م

بصيغة  (1)ابتدأ الذمي بالسالم عىل املسلم فاالحوط وجوب الرد عليهإذا  واما

 فقط.  (سالم)بصيغة أو  عليكم،أو  عليك،

 (9)والصوامع (2)عبيَ وال   (0)الكنائس (4)حداثإال جيوز ألهل الذمة  :5019 م

يف بالد االسالم واذا احدثوها خرجوا عن الذمة فال امان هلم بعد  (6)يوت النريانوب

 ذلك. 

مل خيرجوا  ،مل يشرتطإذا  واما ،(5)اشرتط عدم احداثها يف ضمن العقدإذا  هذا

 رأى فيه مصلحة ملزمة.إذا  هدمهااألمر  ولكن لويل (0)منها

ينئذ ان كان ابقاؤها منافيا موجودة قبل الفتح فح (5)كانت هذه االمورإذا  واما

هدمها وازالتها واال فال مانع من اقرارهم األمر  ملظاهر االسالم وشوكته فعىل ويل

 اشرتط يف ضمن العقد. إذا  عليها كام ان عليهم هدمها

إذا  عىل املسلمني (13)ال جيوز للذمي ان يعلو بام استجده من املساكن :5219 م

                                                 

  ألن رد السالم واجب، ولكن يكتفى بالرد بإحدى هذه الكيفيات.( 1)

  أي بناء وإنشاء.( 2)

  الكنائس: هي أماكن العبادة اخلاصة بالنصارى.( 3)

  اخلاصة باليهود. البيع: هي أماكن العبادة( 4)

  الصوامع: هي االماكن التي ينقطع فيها النصارى للعبادة.( 5)

  اكن عبادة املجو .بيوت النريان: أم( 6)

 خالفوا الرشط وبنوها فيكونوا قد خرجوا من عقد الذمة بينهم وبني املسلمني.إذا  أي( 7)

 إذا مل يكن بناؤهم خمالفا لرشط موجود فال يؤدي ذلك اىل نقض عقد الذمة.ف (8)

  أي أماكن العبادة اخلاصة بأهل الكتاب.( 9)

 ني.للمسلم إهانةبيوت املسلمني إن كان فيه  أي ال جيوز للذمي أن يرتفع ببناءه فوق( 10)



 

 

فيه األمر  فريجع (1)للذمي، وإذا مل يلزم منه ذلككان يف ذلك مذلة للمسلمني وعزة 

 اىل ويل االمر. 

يف املساجد  (4)املعروف بني االصحاب عدم جواز دخول الكفار أمجع :5919 م

 .(2)ال مأتلوثها بالنجاسة أو  فيها (0)كلها، أوجب دخوهلم اهلتك

 (9)حلجازااملشهور بني الفقهاء ان عىل املسلمني ان خيرجوا الكفار من  :5619 م

 وال يسكنوهم فيه.

و أ اقتضتها املصلحة لالسالمإذا  مع الكفار املحاربني (6)جيوز املهادنة :5519 م

بدونه، بل ال بأ  هبا مع أو  (5)املسلمني وال فرق يف ذلك بني ان تكون مع العوض

 كانت فيه مصلحة عامة.إذا  (0)العوض هلماألمر  اعطاء ويل

سلمون يف مكان القوة والكفار يف مكان الضعف بحيث يعلم كان املإذا  نعم 

 الغلبة عليهم مل جتز املهادنة. 

حسب ما يراه فيه من املصلحة، وعىل هذا  (5)عقد اهلدنة بيد ويل االمر :5019 م

                                                 

  وعزة الذمي. وإهانته لذلة املسلم مل يكن هذا البناء سبباً إذا  أي( 1)

 غريذميني.أو  من أهل الكتاب، ذميني كانواأو  سواء كانوا من الكفار احلربيني،( 2)

  تسبب دخوهلم املساجد بحصول إهانة للمسجد.إذا  أي( 3)

 خوهلم سواء تسبب دخوهلم بتنجس املساجد وإهانتها أم مل يتسبب. أي ال جيوز د( 4)

  لسعودية.ا اململكة العربية ما يعرف بشبه اجلزيرة العربية، ويطلق عليه يف زماننا تسمية( 5)

  عقد الصلح معهم.أو  هي االتفاق عىل وقف احلرب مع الكفار لفرتة معينة،( 6)

 ار من قبل املسلمني إن كان يف ذلك رضورة.أي مقابل تقديامت مادية تعطى للكف (7)

  أي للكفار.( 8)

  احلاكم الرشعي، وهو الفقيه اجلامع للرشائط املعتربة.( 9)



 

 

 

من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه املصلحة  (1)فبطبيعة احلال يكون مدته

 العامة.

علها أكثر بل جيوز جأو  أقلأو  بني ان تكون مدته أربعة اشهروال فرق يف ذلك  

واما مع قوهتم  (4)هذا يف صورة ضعف املسلمني ،كانت فيه مصلحةإذا  اكثر من سنة

 . (0)واقتضاء املصلحة املهادنة، فالظاهر عدم جواز اهلدنة بام يزيد مدته عىل أربعة اشهر

 (2)امرا سائغأر يف ضمن العقد ان يشرتط مع الكفااألمر  جيوز لويل :5519 م

ومرشوعا، كإرجاع أسارى املسلمني، وما شاكل ذلك، وال جيوز اشرتاط أمر غري 

 . (6)، وما شابه ذلك(9)سائغ، كإرجاع النساء املسلامت اىل دار الكفر

وتقق اسالمهن  (5)هاجرت النساء اىل دار االسالم يف زمان اهلدنةإذا  :0319 م

 بعدها. أو دار الكفر بال فرق بني ان يكون اسالمهن قبل اهلجرةمل جيز ارجاعهن اىل 

 . (0)نعم جيب اعطاء ازواجهن ما انفقوا من املهور عليهن 

املرأة املسلمة بعد اهلجرة من دار الكفر اىل دار االسالم،  (5)لو ارتدت :0119 م

                                                 

  أي مدة املهادنة.( 1)

  أكثر. أو  أي أن تكون مدة املهادنة لسنة( 2)

 ة اشهر.ربعأكثر من ألكانت اهلدنة ملصلحة عامة وليست نتيجة ضعف فال جيوز أن تكون إذا  (3)

  .مقبوال ومباحاً و أي جائزاً ( 4)

  ألنه أمر حمرم.( 5)

  أي ال جيوز اشرتاط أي أمر حمرم.( 6)

 هو الزمن املتفق عليه بني املسلمني والكفار عىل وقف احلرب ضمن اتفاق خاص.( 7)

  أي يتم ارجاع ما يعادل املهر املدفوع للمرأة من قبل زوجها الكافر له.( 8)

  ت املرأة التي هاجرت وأسلمت اىل الكفر ثانية.أي لو عاد( 9)



 

 

، ابتداء (1)الممل ُترجع اىل دار الكفر، وجيري عليها حكم املسلمة املرتدة يف دار االس

 متوت. أو  من احلبس والرضب يف اوقات الصالة حتى تتوب

املهر منها وجب  (4)ماتت املرأة املسلمة املهاجرة بعد مطالبة زوجهاإذا  :0419 م

 اليه، ان كان حيا واىل ورثته ان كان ميتا. (0)رده

 . (2)كانت املطالبة بعد موت الزوجة فال جيب رده اليهإذا  واما 

نه لو طلقها بائنا بعد اهلجرة مل يستحق املطالبة، ألنه بعد أن طلقها بائنا تكون كام ا

 قد انقطعت عالقته هبا هنائيا فليس له حق املطالبة بإرجاعها حينئذ.

طلقها رجعيا حيث ان له حق املطالبة بإرجاعها يف العدة إذا  وهذا بخالف ما 

 . (6)د مهرها اليهوجب ر (9)باعتبار اهنا زوجة له فاذا طالب فيها

إذا  ،(0)ووجبت عليها العدة (5)اسلمت زوجة الكافر بانت منهإذا  :0019 م

 . (13)، فإذا أسلم الزوج وهي يف العدة كان أحق هبا(5)كانت مدخوال هبا

                                                 

  فال فرق بينها يف احلكم وبني املرأة املسلمة املرتدة.( 1)

 ان الزوج الكافر طالب باسرتجاع املهر املدفوع لزوجته التي أسلمت ثم توفيت. أي( 2)

  أي جيب رد املهر اىل الزوج الكافر.( 3)

 أسلمت قبل أن يطالب زوجها بإرجاع ما دفعه هلا من مهر.أي لو ماتت املرأة املهاجرة التي ( 4)

 .طالب الزوج الكافر برد املهر أثناء العدة الرجعية لزوجته التي هاجرت واسلمتإذا  أي (5)

  بدل ارجاعها اليه.( 6)

  أي تنفصل علقة الزوجية بينهام وترم عليه.( 7)

  عدة الطالق.( 8)

  وليست خمطوبة فقط. ،جيةأي اكتملت بينهام العالقة الزو( 9)

  فتعود زوجة له يف هذه احلالة.( 10)



 

 

 

، فاذا أسلم الزوج (1)اسلمت يف عدهتا من الطالق الرجعيإذا  ويف حكمها ما 

من طالقها طالقا رجعيا كان أحق هبا ووجب بعد اسالم زوجته املهاجرة يف عدهتا 

اسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق إذا  واما (4)عليه رد مهرها ان كان قد أخذه

 .الرجوع هبا

اىل دار االسالم وأسلموا يف زمان اهلدنة مل جيز  (0)هاجر الرجالإذا  :0219 م

مان عىل انفسهم ارجاعهم اىل دار الكفر، ألن عقد اهلدنة ال يقتيض أزيد من اال

واعراضهم وامواهلم، ما داموا عىل كفرهم يف دار االسالم، ثم يرجعوهم اىل 

 مأمنهم.

االسالم  (9)الدم واملال بسبب اعتناقهم (2)اسلموا فيصبحون حمقوِنإذا  واما

وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد اهلدنة، فال جيوز ارجاعهم اىل موطنهم بمقتىض 

 العقد املذكور.

اشرتط ذلك يف ضمن إذا  مل يشرتط يف ضمن العقد اعادة الرجال واماإذا  هذا 

بعد اعادهتم اىل موطنهم من اقامة شعائر االسالم  (6)العقد فحينئذ ان كانوا متمكنني

                                                 

  أي لو كانت مطلقة طالقا رجعيا ثم أسلمت فلها نفس حكم احلالة السابقة.( 1)

  أي إن كان قد اسرتجع منها املهر بعد اسالمها فعليه رده اليها.( 2)

  أي تركوا دار الكفر وانتقلوا اىل دار االسالم.( 3)

  ماله.أو  ظ الدم واملال، وال جيوز االعتداء عليه يف دمهأي حمفو( 4)

  أي أصبح هلم هذا احلق بسبب كوهنم مسلمني ال بسبب كوهنم مهادنني.( 5)

  أي كان باستطاعتهم.( 6)



 

 

 (0)واال (4)بدون خوف فيجب الوفاء بالرشط املذكور (1)والعمل بوظائفهم الدينية

 فالرشط باطل. 

يني من دار الكفر اىل دار االسالم واسلمت هاجرت نساء احلربإذا  :1909 م

 .(2)مل جيب ارجاع مهورهن اىل ازواجهن

      

  

                                                 

  من صالة وصوم وغريها من العبادات الواجبة عىل االفراد.( 1)

  وهو إعادهتم اىل بلد الكفر.( 2)

 متمكنني من عباداهتم فال يتم ارجاعهم لبطالن الرشط املؤدي اىل فعل حمرم.أي إن مل يكونوا ( 3)

  ألن حكم إرجاع املهور خمتص بنساء الكفار املعاهدين وليس احلربيني.( 4)





 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


