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بسمه تعاىل
متت مراجعة هذا الكتابـ  بعد إعادة تنظيمه واإلضافة إليهـ  وتطبيقه 
وفق فتاوى سـامحة املرجع الديني الكبري السيد احلكيم (دام ظله).

احلمـد هللا وحـده وصالته وسـالمه عىل مـن ال نبي بعـده وعىل آله 
ومـن سـلك هنجه وبعـد : فهذا خمتـرص موجز لكتـاب األحـكام الفقهية 
(العبـادات واملعامـالت) املوافـق لفتـاوى سـامحة املرجع الدينـي الكبري 
السـيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم(دام ظله). حيث كتب لكي يساعد 
الشـباب بصفة خاصة وقليـيل اإلطالع عىل الكتب الفقهيـة املطولة بصفة 
عامة للوصول إىل كثري من األحكام الرشعية التي نحتاجها بصفة مستمرة 
ويومية بأقرص الطرق وأيرسها مراعيًا يف ذلك سـهولة العبارة ووضوحها 
واهللا أسـأل أن جيعـل ذلـك خالصًا لوجهـه مفيدًا لعباده، إنـه ويل األمر يف 

األوىل واآلخرة، ومنه نستمد العون والتأييد. 
فهد إبراهيم العصاري املدين





﴿َوُقْل َربِّ ِزْدِين ِعْلًام﴾ 


هناك أمور جيب عىل كل إنسان أن يعتقدها، وتسمى أصول الدين.


و هي مخسة: 

التوحيد.. العدل.. الّنبوة.. اإلمامة.. املعاد.
١ـ التوحيـد: معناه أن اهللا واحد، وهو الذي خلق الكون بكل ما فيه 

من أرض وسامء وشمس وقمر وإنسان وحيوان وغريها... .
٢ـ العـدل: معنـاه أن اهللا عـادل ال يمكن أن يظلم أحـدًا، وقد جعل 

الثواب للصاحلني والعذاب للعاصني.



٨.................................................................................. الفقه امليرس 

٣ـ النبـوة: بمعنى أن اهللا ألجل أن يرشـد النـاس إىل اخلري ويبعدهم 
وحيّذرهم من الـرش واألعامل القبيحة،أمر بعض الناس الصاحلني وكّلفهم 
أن يوصلوا تعاليمه إىل البرش، ويسمى هذا الشخص (النبي) ويسمى أيضًا 

(الرسول).
 A وإبراهيم A ومنهم نوح ،A و األنبيـاء كثريون أوهلـم آدم
وموسى A وعيسى A وآخرهم نبينا حممد بن عبد اهللاo أرسله اهللا 
بدين اإلسـالم، فمن يؤمن به وبرسالته يسمى مسلًام، فنحن مسلمون ألننا 

نؤمن بالنبي حممد o وبام جاء به، وهو دين اإلسالم.
٤ ـ اإلمامـة: بمعنـى أن النبي حممـد بن عبد اهللاo قـد نصب نائبًا 

ينوب عنه يف هداية الناس وشؤوهنم ويسمى (اإلمام).
واألئمة اثنا عرش ُنصبوا عىل الرتتيب اآلتـي: 

١ـ اإلمام عيل بن أيب طالب A دفن يف النجف األرشف.
٢ـ اإلمام احلسن بن عيل الزكيA  دفن يف املدينة املنورة

٣ ـ اإلمام احلسني الشهيدA دفن يف كربالء املقدسة. 
٤ ـ اإلمام عيل بن احلسنيA دفن يف املدينة املنورة.

٥ ـ اإلمام حممد الباقرA دفن يف املدينة املنورة.
٦ ـ اإلمام جعفر الصادقA دفن يف املدينة املنورة.

٧ ـ اإلمام موسى الكاظمA  دفن يف بغداد (الكاظمية).
٨ ـ اإلمام عىل الرضاA  دفن يف خراسان(مشهد).

٩ ـ اإلمام حممد اجلوادA  دفن يف بغداد (الكاظمية). 



١٠ـ اإلمام عيل اهلاديA  دفن يف سامراء.
١١ ـ اإلمام احلسن العسكريA  دفن يف سامراء.

١٢ـ اإلمـام حممد املهديA عجل اهللا فرجـه. وهو إمامنا احلايل يف 
عرصنا، ويسـمى إمام العرص وحجة اهللا علينا، وهو حي غائب يظهر بإذن 

اهللا لينرش العدل يف األرض.
فمن يعتقد بإمامة هؤالء األئمة فهو شيعي إمامي اثنا عرشي، فنحن 

شيعة أهل البيتD ألننا نعتقد بإمامتهم ونؤمن هبم.
٥ ـ املعـاد: بمعنـى أن اهللا حييـي النـاس بعـد موهتم وحياسـبهم يوم 
القيامة فيدخل الصاحلني املطيعني إىل اجلنة التي فيها كل ما يشتهيه اإلنسان 

ويريده، ويدخل األرشار العاصني إىل النار فيتعذبون فيها.
فاملفروض أن يطيع املسـلم ربـه تعاىل ويلتـزم بالفرائض ، كالصالة 
والصيـام وغريهـا ـ كام سـنبّينها ـ ويتصـف بالصفات احلميـدة كالصدق 
واَألمانـة والعدل حتى يرىض اهللا عنه، ويدخله اجلنة التي يسـكنها األنبياء 

واألئمة D والشهداء وكل الصاحلني.

٩ ................................................................................ اصول الدين 
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وهي أحكام الدين اإلسالمي التي يفرتض بكل مسلم أن يلتزم هبا، 

وأمهها عرشة: 
١ ـ الصالة.
٢ـ الصوم.

٣ـ احلج.
٤ ـ اخلمس.

٥ ـ الزكاة.
٦ ـ اجلهاد. 

٧ ـ األمر باملعروف.
٨ ـ النهي عن املنكر.

٩ ـ التّويل: وهو مواالة الرسول o واألئمة D من بعده.
١٠ ـ التـّربي: وهـو أن يبغـض اإلنسـان أعـداء اهللا مـن الكافريـن 

والظاملني املنحرفني عن احلق.










لبلوغ الولد ثالث عالمات..

١ـ  أن يكمـل (١٥) عامـًا بالتأريـخ اهلجـري ويسـاوي (١٤) عامًا 
وستة أشهر ونصفًا تقريبًا بالتأريخ الشميس ـ مثل امليالدي ـ.

٢ ـ خروج املادة املنوية بسـبب االحتالم يف املنام أو بأي سـبب آخر 
يف اليقظة.

٣ ـ ظهور الشعر اخلشن يف الوجه أو يف العانة.
ويكفي يف البلوغ أن تتحقق عالمة واحدة من هذه العالمات الثالث 

وان مل تتحقق باقي العالمات.
وإذا مل يعـرف الولد أنه بلغ أو ال، فيعرض املوضوع عىل أحد الكبار 

من أهله مثل أبيه أو أخيه الكبري فيوّضح له.
عالمـة البلـوغ للبنـت واحـدة وهـي إكامل تسـع سـنوات بالتأريخ 
اهلجري وتسـاوي ٨ سـنوات وثامنية أشـهر وعرشين يومًا تقريبًا بالتأريخ 

امليالدي.
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مسـألة (١): إذا بلـغ الولـد أو البنـت رشعـًا فينتهـي بذلـك دور 
الطفولـة وجيب عليه أن يلتزم باألحكام الرشعية فيؤدي الواجبات ويمتنع 
عن املحّرمات، ويصري حكمه مثل الكبري فيحاسـبه اهللا عىل أعامله ويشـكر 
له طاعته ويكتب له الثواب الكثري يوم القيامة، واملفروض أن يؤدي بعض 
املستحبات حتى يزداد ثوابه، مثل مساعدة الفقراء، وزيارة املساجد ومراقد 
النبيo واألئمةD والدعاء وقراءة القرآن وبعض الصلوات النوافل، 
وإذا مل يعـرف يسـأل اآلخريـن كي ال يفوته ثواب هـذه األعامل. وقبل كل 
ذلك يتوكل عىل اهللا تعاىل ويسـتعني به يف أموره، فانه تعاىل نعم املوىل ونعم 

املعني.









املقصـود من مصطلـح «األحوط وجوبـًا» أن احلكم املذكـور احتياطي، 
ومقتـىض ذلـك أن اإلنسـان خمّري بني أن يلتـزم به أو يرجع اىل جمتهـد آخر تتوفر 
ل للتقليد، مع  فيه الرشوط املذكورة التي سـيأيت ذكرهـا يف رشوط املجتهد املؤهَّ

مراعاة أن يكون أعلم من باقي املجتهدين.




رجوع املكلف يف ما ال يعرفه من أحكام للمجتهد العامل هبا 

فيعمل بفتواه فيها. 
هو النظر ألخـذ األحكام مـن األدلة الرشعيـة والعقلية 

املعتـربة، وال يتيـرس ذلـك إّال للقليـل مـن النـاس، حيـث يتخصصون يف 
البحوث الفقهية.

هـو التحفظ عـىل التكليف بحيـث يتيقن بـرباءة الذمة. 

فيفعل كل ما حيتمل وجوبه، ويتجنب كل ما حيتمل حرمته.
مسألة (٢): تقّدم  سابقًا أنه جيب عىل املسلم أن يلتزم بفروع الدين 
وكل أحـكام الدين اإلسـالمي التي أمر اهللا هبا كـي يرىض اهللا عنه ويدخله 
اجلنة بعد املوت، لكن هنا مشكله تواجهنا هي: ان النبيo الذي بّلغه اهللا 
بأحـكام الدين اإلسـالمي قد تويف قبل اكثر مـن ١٤٠٠ عام فكيف نعرف 

أحكام الدين إذا مل يكن الرسول o واألئمةD موجودين معنا؟ 
وألجل حل هذه املشـكلة نقول: ان هناك علامء درسـوا خالل سنني 
طويلـة العلـوم الدينيـة وختصصـوا فيها حتى متكنـوا من معرفـة األحكام 

الرشعية ويسمى هؤالء (املجتهدين).
فاملجتهد هو العامل الذي يعرف أحكام الدين، فيجب علينا أن نسأله 



................................................................................ الفقه امليرس  ١٨

ونتبـع آراءه ونلتزم هبا وهذا هو معنـى التقليد. فـ (التقليد) إذن هو العمل 
عىل طبق رأي املجتهد.

مسـألة (٣): قد يسأل شخص ملاذا ال نتبع غري املجتهد يف األحكام 
الدينية؟

 واجلـواب: أنه ال يعرف أحـكام الدين إّال املجتهـد، فلذلك ال نتبع 
غـريه، فـال التاجر وال الطبيـب وال املهندس وال غريهم قـد درس العلوم 

الدينية وختّصص فيها .
فالطبيب مثًال درس الطب وختّصص فيه، ولذلك نراجعه عند املرض 
ونلتـزم بإرشـاداته وال نتبع إرشـادات غـريه يف عالج املـرض، واملهندس 
درس علم اهلندسة وختّصص فيه، فهو يرشف عىل بناء العامرات واجلسور. 
إذًا ففـي كل جمـال نراجع العاِمل املختص بذلـك العلم، ولذلك جيب 

علينا مراجعة املجتهد يف األحكام الدينية.
مسـألة (٤): جيـب توفـر رشطـني مهمـني يف املجتهد الـذي يقّلده 

اإلنسان..
األول: ان يكـون عـىل مرتبـة عالية مـن العدالة أي يكـون مطيعًا هللا 

وملتزمًا بأحكام الدين. ولو صدرت منه معصية نادرًا ألرسع بالتوبة.
الثـاين: ان يكون اعلم مـن كل املجتهدين اآلخرين، فكام أن املريض 
خيتار أعلم األطباء للعالج فكذلك جيب أن خيتار اإلنسان اعلم املجتهدين 

كي يقلده يف أعامله.
 واألعلم هو األكثر معرفة من غريه بأحكام الدين والتي تسّمى أيضًا 

(األحكام الرشعية).



 وهنـاك رشوط أخرى يلزم توفرهـا يف املجتهد وهيـ   طهارة املولد 
والذكورة ، كالمها عىل األحوط وجوبًا ـ ، والعقل، واإليامن بإمامة األئمة 

 .D االثني عرش
مسـألة (٥): قد تسـأل يـا عزيزي قائـًال: كيف أعـرف ان املجتهد 

الفالين أعلم من اآلخرين؟ 
واجلواب: ان هناك علامء متخصصني يف العلوم الدينية فتسأل واحدًا 
من هؤالء العلامء الصاحلني فيجيبك أن فالنًا هو جمتهد وانه أعلم من غريه 

فتقّلده. 
وإذا كان بعـض أهلـك أو أصدقائـك قـد تكّفل هو بسـؤال العلامء 
عـن املجتهد األعلم فيمكن أن تعتمد عليـه، لكن جيب عليك أن تتأكد أن 
صديقك قد سـأل فعًال أحد العلامء العارفني واملوثوقني، أما إذا مل يكن قد 
سـأل العامل اجلدير بذلـك فال تعتمد عىل قناعته الشـخصية، ألنه ال يعرف 

األعلم، لعدم ختصصه يف العلوم الدينية.

١٩ .................................................................................... التقليد 












هناك أمور معنوية لو حدثت بأسـباهبا صار اإلنسان حمِدثًا فال تصح 
منه الصالة مثًال، وهناك أمور مادية نجسـة تسـمى اخلبائث وتفصيل هذه 

األمور كام ييل: 



واحلـدث أمـا أن يكـون أصغر يرتفـع بالوضـوء أو التيمـم أو أكرب 
ويرتفع ويزول بالغسل أو التيمم.



     ١، ٢- خروج البول والغائط  من املوضعني املعتادين، بل األحوط 
وجوبـًا حدوثه بخروجهـام من غريمها، إذا كان يصدق عىل اخلارج أنه بول 

أو غائط.
    ٣- خـروج الريـح مـن الـرشج. وكذلك من غريه عـىل األحوط 
وجوبـًا إذا كان من النوع الذي خيرج مـن الرشج، وال عربة بغري ذلك مثل 

ما خيرج من ُقبل املرأة.
٤- النوم الغالب عىل العقل.

٥- كل ما غلب عىل العقل من إغامء أو سكر أو غريها عىل األحوط 
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وجوبًا.
مسألة (٦): ال ينقض الوضوء املذي والودي والوذي.

قيل: (املذي): هو ما خيرج بعد املالعبة.
و (الودي): ما خيرج بعد البول. 
و (الوذي): ما خيرج بعد املني. 

وال هيم حتديدها بعد انحصار الناقض بام سبق.
مسألة (٧): ال ينتقض الوضوء بخروج الدم والقيح وماء االحتقان 

من الدبر. 







١-  يسـتحب السـواك يف كل وقـت، خصوصًا قبـل الوضوء، وهو 
دلك األسنان، واألفضل أن يكون بعود األراك وليفه أو الزيتون، ثم مطلق 

قضبان الشجر، وأدناه أن يدلكها بإصبعه. 
٢ـ  يسـتحب التسـمية عند الوضوء والدعـاء باملأثور واملضمضة ثم 
االستنشاق قبله، بل يستحب تثليثهام، إىل غري ذلك مما يذكر يف املطوالت. 



١ ـ يكره االستعانة بالغري يف صب املاء لوضوء الصالة.
٢ ـ الوضوء باملاء املسخن بالشمس.

٣ـ  الوضـوء باملـاء القليل الـذي ُيدِخل املحدث بالنـوم أو البول أو 
الغائط أو اجلنابة يده فيه. 

وترتفـع الكراهة يف األول والثاين بغسـلها مـرةـ  واألفضل يف الثاين 
مرتانـ  ويف الثالث بغسـلها مرتني، ويف الرابع بغسـلها ثالثًا. إىل غري ذلك 

مما يذكر يف املطوالت. 

باب الطهارة ............................................................................... ٢٥
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١- جيب غسل الوجه من منابت شعر الرأس إىل طرف الذقن طوًال 
وما اشـتملت عليـه اإلهبام والوسـطى عرضًا ويلزم أن يكون الغسـل من 

األعىل إىل األسفل عىل األحوط وجوبًا.
٢- جيب غسـل كل من اليدين من املرفق إىل أطراف األصابع ويلزم 

إدخال املرفق كامًال يف الغسل مبتدءًا من األعىل إىل األسفل.
٣- جيب مسح مقدم الرأس بام بقي من رطوبة غسل الوضوء والبد 

من أن يكون مسحه بباطن اليد اليمنى عىل األحوط وجوبًا. 
٤- جيب مسح ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى عىل األحوط وجوبًا 

من أطراف األصابع إىل الكعب ويمكن املسح بالعكس.
٥- جيـب مسـح ظاهر القـدم اليرسى باليـد اليرسى عـىل األحوط 

وجوبًا وحّده ما تقدم.



مسـألة (٨): جيـب الوضوء مقدمة لكل عبـادة واجبة تتوقف عليه 
كالصـالة الواجبـة والطواف الواجـب، كام ال تصح الصالة املسـتحبة من 

دون وضوء.
ويسـتحب بنيـة الكـون عـىل الطهـارة، ففـي اخلـرب عـن أنـس قال 
رسول اهللاq: «يا أنس أكثر من الطهور يزيد اهللا يف عمرك، وإن استطعت 
ان تكـون بالّليـل والّنهار عىل طهارة فأفعل فأنك تكون إذا مت عىل طهارة 

شهيدًا»(١) .
(١)  الوسائل: باب ١١ من أبواب الوضوء: ح ٣.





١- إطـالق املـاء، بمعنـى أن يصـدق عليه أنـه ماء مـن دون إضافة 
وشوائب متنع من ذلك، فال جيوز الوضوء بعصري الفواكه، كامء الرّمان.

٢- طهارة املاء: فال جيوز الوضوء باملاء املتنجس.
٣- ان ال يكون مسـتعمًال يف الُغسـل من اجلنابة واحليض ونحومها، 

إذا كان املاء قليًال، كام سيأيت توضيحه.
٤- أن ال يكون املاء مغصوبًا. 

٥- النيـة: وتتقـوم بالقصـد وكونه متقربـًا به إىل اهللا سـبحانه وتعاىل 
والزم ذلك عدم وقوعه بوجه حمّرم إذا التفت املكلف إىل ذلك.

ولوقوع الوضوء بالوجه املحرم صور: 
أ ـ  أن يكون اإلناء ذهبًا أو فضة، فإنه ال جيوز استعامله للوضوء.

ب ـ أن يلـزم من الوضوء الوقوع يف رضر حيرم إيقاع النفس فيه، 
كـام إذا كان اإلنسـان يف صحراء ال يتوفـر فيها املاء، بحيث إذا 

رصفه يف الوضوء يموت من العطش. 
جـ  أن يلـزم من الوضوء الترصف يف املغصوب أما لكون املاء أو 

إنائه مغصوبًا أو لكون املكان كذلك.
٦-  املبارشة، بمعنى أن يتوضأ الشـخص بنفسـه إذا كان قادرًا، وال 

يوضأه غُريه.
٧- املـواالة، بمعنـى أن ال يفصل بني غسـل أعضـاء الوضوء بنحو 
يلزم جفاف متام السـابق قبل البدء يف اجلزء الالحق عرفًا، فلو جّف ألجل 
ِقّلة املاء أو حلرارة اهلواء أو نحومها بدون فصل عريف فهو ال يرض، إذا جّف 
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باطن يده ومل يمكنه مسـح رأسه أو رجليه فيكفيه أخذ املاء من بلة الوضوء 
يف اللحية او احلاجبني وغريها.

٨- الرتتيـب، بـأن ُيغسـل وجهه أّوًال ثم يغسـل يده اليمنـى ثم يده 
اليرسى، ثم يمسـح رأسـه ثم يمسح ظاهر قدميه، واألحوط وجوبًا تقديم 

مسح ظاهر القدم اليمنى عىل مسح ظاهر القدم اليرسى.



مسـألة (٩): األحوط وجوبًا غسل يشء مما خرج من احلد إلحراز 
استيعاب الغسل ملا دخل يف احلد.

مسـألة (١٠): جتب إزالة احلاجب املانع من وصول املاء للجسـم، 
وال يصح الوضوء مع وجود احلاجب.

مسـألة (١١): ال جيب الدلك يف غسـل الوضوء بل يكفي وصول 
املاء واستيعابه لبرشة اجلسم بنحو الرتتيب املتقدم.


١- من تيقن سبق احلدث وشك يف أنه تطهر منه أو ال، بنى عىل احلدث.

٢- من تيقن سبق الطهارة وشك يف احلدث بنى عىل الطهارة.
٣- من شك يف الطهارة أثناء الصالة قطعها وتطهر واستأنف الصالة. 
٤- مـن شـك يف الطهارة بعد الفـراغ من الصـالة اعتربها صحيحة 

وتطهر ملا بعدها من الصلوات ولغريها من الغايات.

٥- إذا شك أثناء الوضوء يف جزء منه تداركه.
٦- إذا شك يف صحة الوضوء بعد الفراغ منه بنى عىل الصحة.




واملـراد هبا هنا األخشـاب واخلـرق ونحوها مما جيرب هبا الكسـور أو 
تعصـب هبا اجلـروح ونحوها وتكون حاجبًا مانعًا عن غسـل أو مسـح ما 

حتتها من البرشة. 
مسألة (١٢): إذا أمكن رفع اجلبرية بدون رضر وغسل ما حتتها إذا 
كانت يف مواضع الغسل أو مسح ما حتتها إذا كانت يف مواضع املسح وجب 

الرفع وإجراء الطهارة االختيارية.
مسـألة (١٣): يف حالة عدم إمكانية رفع اجلبرية لكون ذلك يسبب 
رضرًا وأمكـن إيصـال املاء ملا حتت اجلبرية ولو بغمسـها يف املـاء حتى ينفذ 
للجلـد وجـب، ومع تعذر إيصـال املاء للبرشة يكفي يف الوضوء غسـل ما 
حول اجلبرية باملقدار املمكن ثم املسـح عىل اجلبرية رشيطة إباحتها وطهارة 

ظاهرها. 
مسألة (١٤): يف حالة نجاسة ظاهر اجلبرية وعدم إمكانية النزع أو 
التبديـل أو إضافـة يشء مما ُيعّد عرفًا منها ال جيزئ املسـح عليها بل يكتفي 

بالوضوء الناقص بعدم املسح عىل اجلبرية ويتيمم عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (١٥): البد من اسـتيعاب اجلبرية باملسـح عرفًا، وال جيب 

التدقيق يف ذلك.
مسـألة (١٦): اجلرح املكشـوف إن كان يف مواضع الغسـل يكفي 
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غسـل ما حوله وإن كان يف مواضع املسـح وجب مسحه مع اإلمكان وإال 
وضع شيئًا عليه ومسحه عىل األحوط وجوبًا.

مسـألة (١٧): اللطوخ والدهون املطيل هبا العضو للتداوي يمسح 
عليها مع اإلمكان وإال غسل ما حوهلا ويتيمم عىل األحوط وجوبًا.

مسـألة (١٨): احلاجب الالصق اتفاقًا إذا تعذرت إزالته فاألحوط 
وجوبًا الوضوء واملسح عليه مع التيمم.

مسـألة (١٩): الطهارة الُعذرية كالطهارة اجلبريية ال يكفي إيقاعها 
يف سـعة الوقت إال مع العلم باستيعاب العذر لتامم الوقت، أو برجاء ذلك 

فإذا تبّني زواله وجبت إعادة الطهارة التاّمة والصالة.
مسـألة (٢٠): يف كل مـورد يشـك املكلـف بـأن وظيفتـه الطهارة 

اجلبريية أو التيمم مجع بينهام حتى يتضح له احلال بالسؤال ونحوه. 



مسببات احلدث األكرب منها ما هو مشرتك بني الرجل واملرأة كاجلنابة 
واملـوت ومـس األموات. ومنهـا ما هو خمتـص باملرأة كاحليـض والنفاس 

واالستحاضة. وسيأيت تفصيلها.




تتحقق اجلنابة بأحد أمرين: 

١- خروج املني ولو بدون مجاع من الرجل.
واألحـوط وجوبًا ثبـوت اجلنابة للمرأة باإلنـزال أيضًا ويرتتب عىل 

ذلك لزوم اجلمع عليها بني الغسل والوضوء احتياطًا. 
٢- اجلامع ولو بدون إنزال، ويكفي يف حتققه دخول احلشفة يف الُقبل 
ويصبـح الفاعـل واملفعول به جمنبًا بـل األحوط وجوبًا حتقـق اجلنابة أيضًا 

بدخول احلشفة يف الدبر من الرجل واملرأة.
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مسألة (٢١): ال يصح من اجلنب مجيع ما ال يصح من غري املتوضئ.
فال يصح منه الصوم إذا كان عاملًا باجلنابة ( راجع باب الصوم ).

مسألة (٢٢): حيرم عىل اجلنب كل ما حيرم عىل غري املتوضئ ، ومن 
ذلك: 

أ ـ  الكون يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي الرشيف ولو عبورًا.
ب ـ املكث يف سـائر املسـاجد كام ان األحوط وجوبًا عدم املكث يف 
مشاهد املعصومني Dوجيوز االجتياز بالدخول من باب واخلروج 

من آخر.
ج ـ حيرم عليه قراءة آية السـجدة من سـور العزائم األربع وهي (امل 

السجدة) و (حم السجدة) و(النجم) و(العلق).



 
جيب يف الُغسل أمور، وهي: 

١ ـ  النية.
٢ ـ املبارشة .

٣ ـ إيصال املاء إىل برشة اجلسم.
٤ ـ طهارة املاء.

٥ ـ إباحته.
٦ ـ إطالقه، عىل ما تقدم تفصيله يف الوضوء.



جيب يف الغسل استيعاب متام البدن بوصول املاء إليه ولو كان قليًال. 
وال جتب طريقة معينة، فيمكنه الُغسل بإحدى كيفيتني: 

األوىل: أن يغتسل ارمتاسيًا بتغطية البدن باملاء دفعة واحدة. 
الثانية: أن يغتسـل تدرجييًا بأن يبدأ بغسل رأسه ثم باقي جسمه، وال 
جيوز تقديم غسـل اجلسد عىل متام الرأس. ويكفيه أن يصب املاء عىل رأسه 

وجيري عىل باقي جسمه.
واألوىل أن يبـدأ بغسـل متـام الـرأس والرقبة ثم اجلانـب األيمن من 

البدن بتاممه ثم اجلانب األيرس كذلك.
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مسـألة (٢٣): غسـل اجلنابة جيزئ عن الوضوء وكذلك كل غسل 
ثبتت مرشوعيته واجبًا كان أو مستحبًا، مثل ُغسل اجلمعة.

مسـألة (٢٤): إذ اجتمعت أغسـال متعددة أجزأ غسـل واحد بنية 
اجلميع أو بنية واحٍد منها كغسل اجلنابة. 

مسـألة (٢٥): ال تشرتط املواالة يف الغسل. فيجوز أن يغسل رأسه 
مثًال وبعد فرتة يكمل غسل باقي جسمه.

مسـألة (٢٦): إذا أحـدث باألصغر يف أثناء الغسـل أمته واجتزأ به 
واألوىل ابتداء غسل جديد، ويف احلالتني ال بد من الوضوء معه.

مسألة (٢٧): إذا شك يف اجلنابة بنى عىل عدمها وإذا تيقن هبا وشك 
يف أنه أغتسـل منها أو ال ، بنى عىل العدم، إّال أن يرجع الشـك للوسـواس 

فإنه ال يعتنى به ويبني عىل الطهارة.
مسـألة (٢٨): يسـتحب للرجـل اإلسـترباء من املنـي بالتبول قبل 
غسـل اجلنابة، وفائدته أن البلل املشـتبه بهـ  الذي حيتمـل اختالطه باملني ـ 
اخلارج بعد البول ال يعترب منيًا رشعًا، أما لو خرج البلل املذكور قبل البول 

فالالزم إجراء حكم املني عليه.







 دم تعتـاده املـرأة حيـث يقذفه الرحم بعد إكامل سـن التاسـعة وقبل 
سن اليأس وهو ٦٠ عامًا قمريًا يف القرشية ـ اي التي يرجع نسبها اىل قبيلة 

«قريش» ـ  و ٥٠ عامًا قمريًا يف غريها. 



 أمحر يميل إىل السواد، حار خيرج بدفع ولذعة.



 أقلـه ثالثـة أيـام ولـو متفرقـة ضمـن العـرشة وأكثـره عـرشة أيام.



١- ذات عادة وقتية وعددية. وهي التي يبدأ احليض عندها يف وقت 
حمدد ويستمر ملدة حمددة.

٢- ذات عـادة وقتيـة فقـط. وهي التـي يبدأ حيضهـا يف زمان معني 
ولكن بدون انضباط يف مدته واستمراره.
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٣- ذات عـادة عددية فقـط. وهي التي ترى الدم ملـدة حمدودة دون 
حتديد للزمان الذي يبدأ فيه.

مسـألة (٢٩): تصبـح املـرأة ذات عـادة إذا اتفـق عندهـا الـدم يف 
شـهرين متتاليني وال تنفك عنها هذه الصفة حتى تتامثل يف شهرين خمتلفني 

عّام كانت عليه سابقًا. 



مسألة (٣٠): يمكن أن جيتمع احليض مع احلمل حتى بعد استبانته 
فإذا كانت املرأة ذات عادة وقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان يف وقت 

عادهتا أو قبلها بيوم أو يومني. 
وكـذا تتحيـض به إذا كان بعد عادهتا بام ال يزيد عن عرشين يومًا من 
أوهلـا رشيطة أن يكون أمحر وأما إذا كان اصفر فاألحوط وجوبًا اجلمع بني 
تروك احلائض وأعامل املستحاضة، وأما إذا مل تكن ذات عادة فاهنا تتحيض 
بالدم األمحر وال تتحيض باألصفر. وال يشرتط يف حيض احلامل أن يكون 

ثالثة أيام بل يكفي اليوم واليومان.



مسـألة (٣١): إذا انقطع دم احليض عن اخلـروج للظاهر واحتمل 
بقاؤه يف الداخل وجب الفحص بإدخال قطنة يف داخل الفرج فإن خرجت 
ملوثـة بالدم بقيت عىل التحيض وإال فهي قـد طهرت، نعم إذا انقطع ليًال 
واحتملـت بقاءه، مل جتـب عليها املبـادرة للفحص، بل تبني عىل اسـتمرار 

احليض وتؤخر الفحص للنهار.





مسـألة (٣٢): تشرتك احلائض مع اجلنب يف أكثر األحكام املتقدمة 
بل يف مجيعها عىل األحوط وجوبًا.

مسـألة (٣٣): حيـرم وطء احلائـض يف القبـل واألحـوط وجوبـًا 
اجتناب وطئها يف الدبر حتى مع رضاها وحيرم بدون رضاها، وحيل ماعدا 

ذلك من االستمتاعات.

مسـألة (٣٤): جيـب عىل احلائـض قضاء مـا فاهتا من صيام شـهر 
رمضان وال جيب قضاء ما فاهتا من الصالة إذا استغرق احليض وقتها إال يف 

صالة الظهر فإنه ال جيب قضاؤها إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضييل.

مسألة (٣٥): غسل احليض كغسل اجلنابة إال أنه يستحب الوضوء 
قبله. 
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 كل دم ال حيكـم بأنـه حيض أو نفـاس «وخيرج من الرحم» يسـمى 
استحاضة. 



١- القليلة: وهي التي يلوث فيها الدم القطنة التي تسـتدخلها املرأة 
من دون ان ينفذ فيها وخيرج من اجلانب اآلخر.

٢- املتوسطة: وهي التي ينفذ دمها يف القطنة وخيرج للجانب اآلخر 
ولكنه ال يسيل منها.

٣-  الكثرية: وهي التي ينفذ دمها يف القطنة ويسيل منها بل األحوط 
وجوبًا االكتفاء فيها بسيالن الدم لعدم وضع القطنة.



١- يف القليلة جيب الوضوء لكل صالة فريضة كانت أو نافلة والبد 
من اتصاله بالصالة.

٢- يف املتوسطة جيب غسل واحد يف اليوم للصالة التي حدثت هذه 



االسـتحاضة قبلها وجيب الوضوء لكل صالة أخرى منفصلة عن الغسـل 
بل لو مجعت بالغسل بني صالتني مل تتوضأ هلام معًا.

٣- يف الكثرية جيب ثالثة أغسال عىل أن جتمع بني الظهرين والعشائني.



مسـألة (٣٦): عىل املرأة أن تتحشـى أثناء الصـالة، بوضع حفاظة 
ونحوها وتتحفظ من خروج الدم.

مسألة (٣٧): ال جيب تبديل القطنة لكل صالة لكنه أوىل.
مسـألة (٣٨): األجـزاء التابعـة للصـالة عرفـًا كصـالة االحتياط 
واألجـزاء املنسـية يكفيهـا وضـوء تلك الصالة بـرشط عـدم الفصل عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٣٩): إذا كان للمرأة فرتة تعلـم بانقطاع الدم فيها وكانت 
تسـع الطهـارة والصالة فعليهـا انتظار تلـك الفرتة وأداء الصـالة أثناءها، 

وكذا مع االطمئنان بذلك بل األحوط وجوبًا ذلك مع الظن أيضًا.
مسألة (٤٠): يصح طواف املستحاضة إذا عملت بوظائفها املقررة. 
مسـألة (٤١): صـوم املسـتحاضة صحيـح حتـى مع عـدم القيام 

بالوظائف املقررة.
مسألة (٤٢): غسل االستحاضة كغسل اجلنابة واحليض يف الكيفية 

واألحكام. 
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تعريفه: 
النفـاس دم يقذفـه الرحم أثناء الوالدة أو بعدها وأقله حلظة حتسـب 

من حني متام الوالدة. 



مسـألة (٤٣): إذا استمر الدم بالنفساء أكثر من عرشة أيام بعد متام 
الـوالدة وكانت ذات عـادة عددية يف احليض كان نفاسـها بمقـدار عادهتا 

ويلزمها االستظهار إىل متام العرشة عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٤): غـري ذات العادة العددية تتنفـس إىل متام العرشة ثم 
تعمـل أعامل املسـتحاضة وتلتـزم برتوك النفسـاء إىل ثامنية عـرش يومًا عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٥): جيـب عـىل النفسـاء إذا توقـف دمهـا عـن الظهور 

االسترباء بإدخال قطنة لرتى ما إذا كان الدم ال زال باقيا يف باطن الفرج. 
مسألة (٤٦): جيري عىل النفساء أكثر أحكام احلائض بل كلها عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٧): جيـب الغسـل بعد الطهـر من النفاس وهو يشـارك 

غسل احليض كيفية وحكًام.







جيب عىل اإلنسـان عند ختوف املوت أو ظهور عالماته املبادرة ألداء 
الواجبات مالية كانت أو غريها وأداء حقوق الناس احلاّلة والوصية فيام ال 
يستطيع أداءه واإلقرار واإلشهاد عىل ما يف ذمته من ديون وما حتت يده من 

أمانات ويلزمه املسارعة لالستغفار والتوبة من الذنوب. 



مسـألة (٤٨): يسـتحب توجيه املحترض للقبلة بحيث تكون باطن 
رجليـه إىل القبلة بحيث لو جلس السـتقبلها بوجهه وجيب توجيهه للقبلة 

بعد املوت. 
مسـألة (٤٩): يسـتحب للمحتـرض ولغـريه اإلقـرار بالشـهادتني 
وواليـة األئمـة والعقائـد احلقة ويسـتحب إشـهاد احلضور عـىل ذلك كام 

يستحب تلقني املحترض هبا. 
مسألة (٥٠): يستحب بعد املوت املبادرة لتغميض عني امليت وشد 

حلييه، قيل وإطباق فمه ومد يديه وساقيه وتغطيته بثوب.
مسـألة (٥١): جيب عىل املكلفني جتهيز امليت املؤمن كفاية، بمعنى 
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أنه إذا قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقني وإذا تركوه يأثمون مجيعًا.
مسـألة (٥٢): البـد من وقـوع التجهيز بإذن الـويلـ  وهو الوارث 
ـ والـزوج أوىل بزوجتـه من كل أحد ومع عدم الـويل أو تعذر الرجوع إليه 

يستقل كل أحد بذلك.
مسـألة (٥٣): األحوط وجوبًا اجلمع بـني إذن الويل ووصية امليت 
إذا أوىص بأن يتوىل أمره شـخص غري الويل أو أن يغسل بامء خاص وما إىل 

ذلك. نعم إذا استوجب ذلك رصف ماٍل جرى عليه حكم الوصية.
مسـألة (٥٤): مـؤن جتهيـز الزوجة عـىل زوجها ، وفيـام عدا ذلك 

ين والوصية ويمكن التربع هبا لكل أحد. خترج من الرتكة مقدمة عىل الدَّ



غسـل امليت كغسـل اجلنابة يف الكيفية والرشوط إال أنه جيب تطهري 
بدنه قبل الغسـل إذا أصيب بنجاسـة خارجية عىل األحوط وجوبًا. كام أنه 

خيتلف عنه بأمرين: 
األول: كثرة املاء وإفاضته وال يكفي القليل منه.

الثاين: تثليث الغسـالت فيغسـل أوًال بامء السـدر ثم بامء الكافور ثم 
باملاء القراح وهو املاء املطلق.





مسألة (٥٥): البد يف الغسل من النية عىل نحو ما تقدم يف الوضوء 
وعليـه فال يصـح إذا كان الداعي أخذ األجرة أو اجلعـل عليه بل األحوط 
وجوبـًا عدم أخذ األجرة عليـه وإن مل تكن هي الداعي للقيام به. ولو أريد 

به دفع يشء عليه كان هدية حمضة غري مسبوقة برشط أو اتفاق.
ـل باملاء القراح عن  مسـألة (٥٦): لو تعذر السـدر أو الكافور ُغسِّ

املفقود وينوي به البدلية عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (٥٧): يشـرتط يف السـدر أن يكـون بمقدار حيقـق تنظيف 

البدن ويف الكافور حتقق التطييب به.
مسألة (٥٨): إذا كان املاء قليًال بحيث يتعذر تثليث الغسالت لزم 
ترجيح الغسـل بالقراح، وُخّري بني السدر والكافور ويضم إليه التيمم عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٥٩): يف حالـة عـدم املاء أو خوف تناثر حلـم امليت لكونه 
حمروقـًا أو غري ذلك جيب أن ييمـم ويكفي تيمم واحد وجيب أن يكون بيد 

امليت مع اإلمكان ويف حالة تعذره يكفي الرضب واملسح بيد احلي. 
ـل ذكورة أو أنوثة  مسـألة (٦٠): البد مـن املامثلة بني امليت واملغسِّ
إال يف حالـة كون عمر امليت ال يزيد عن ثالث سـنوات أو أن تكون زوجة 
أو أمة فيجوز للزوج واملوىل تغسيلها اختيارًا. كذلك جيوز للمحارم بنسب 
أو رضاعـة أو مصاهرة غسـل غـري املامثل رشيطة فقـد املامثل وحيرم يف كل 
األحـوال النظر إىل العورة غري الزوج والزوجة بل فيهام أيضًا عىل األحوط 

وجوبًا.
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مسـألة (٦١): حيرم تقليم أظافر امليت أو قص شـعره بل األحوط 
وجوبـًا جتنب ختليل أظافـره إّال ما يتوقف عليه وصـول املاء لظاهر البرشة 
وكذا ترجيل شعره ومتشيطه إذا احتمل سقوط يشء منه بسببه. وإذا انفصل 

منه أي يشء ألي سبب آخر وجب دفنه معه.


جيـب حتنيط امليـت بعد تغسـيله وقبل إمتـام كفنه وذلك بأن يمسـَح 
بالكافوِر مساجده السبعة بحيث يبقى منه يشء عليها.

وجيب تكفني امليت ـ عدا الشـهيد عىل تفصيٍل ـ بثالثة أثواب يسـرت 
هبا بدن امليت بل البد أن يكون كل منها ساترًا ملا حتته عىل األحوط وجوبًا. 

وهذه الثالثة هي: 
١ ـ القميـص: وجيب أن يكون سـاترًا من املنكبـني إىل الركبتني عىل 

األحوط وجوبًا.
٢- اإلزار: والبد أن يلف ما عدا الرأس من جسد امليت. 

٣- الرداء: والبد أن يلف متام البدن حتى الرأس.
مسـألة (٦٢): ال جيوز التكفـني باحلرير وال بغري املنسـوج كاجللد 

عىل األحوط وجوبًا إال يف حالة االنحصار. 
مسـألة (٦٣): البـد مـن طهـارة الكفن فلـو تنجس بعـد التكفني 
وجب التطهري أو قرض مكان النجاسـة أو قطعه إذا مل خيل بسرت بدن امليت 

عىل األحوط وجوبًا. 
مسألة (٦٤): جيب أن يكون الكفن مباحًا وحيرم التكفني باملغصوب 

حتى مع االنحصار به.





مسـألة (٦٥): جتب الصالة عىل املسـلم البالـغ إذا مل يعلم جحوده 
لوالية األئمة من أهل البيت D وتسـتحب عىل غري البالغ إذا كان يعقل 

الصالة ويفهمها وال ترشع قبل ذلك.
جيـب يف الصـالة عىل املؤمن الدعـاء له إن كان بالغـًا ويكفي الدعاء 
لوالديـه وللمؤمنني إن كان طفًال وكان الوالدان أهًال لذلك. والصالة عىل 
امليـت مخـس تكبريات ال بد مـن الصالة عىل النبيo وآلـه بينها واألوىل 
يف كيفيتهـا أن يكرب املصيل ويتشـهد الشـهادتني ثم يكـرب ويصيل عىل النبي 
وآلـه o ثم يكرب ثالثًا ويدعو للمؤمنـني واملؤمنات ثم يكرب رابعًا ويدعو 

للميت  إن كان مؤمنًا بالغًا ثم يكرب خامسًا وينرصف.
وهـي:  أمـور،  امليـت  عـىل  الصـالة  يف  يشـرتط   :(٦٦) مسـألة 

١ ـ النية.
٢ ـ إذن الويل.

٣ ـ حضور امليت، فال يصىل عىل امليت الغائب.
٤ ـ وقوف املصيل خلفه.

٥ ـ قربه من املصيل.
٦ ـ أن يكون املصيل قائًام مع اإلمكان.

٧ ـ أن يكـون مسـتقبًال للقبلـة بحيـث يكون رأس امليـت عىل يمينه 
مستلقيًا عىل قفاه . 
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٨ ـ أن تكون الصالة بعد التغسيل والتحنيط والتكفني وقبل الدفن.
ويشرتط عىل األحوط وجوبًا املواالة بني التكبريات واألدعية. 

مسـألة (٦٧): ال يشـرتط يف الصـالة عىل امليت طهـارة املصيل من 
احلدث أو اخلبث وتستحب فيها اجلامعة وال تشرتط عدالة اإلمام. 



جيب دفن امليت بمواراته يف بطن األرض بنحو يؤمن عىل جسده من 
السباع ونحوها ويمنع من ظهور رائحته.



مسألة (٦٨): جيب وضُع امليت يف قربه مضطجعًا عىل جانبه األيمن 
موجهًا وجهه للقبلة.

مسـألة (٦٩): حيـرم دفـن املؤمـن يف مـكان يوجب هتـك حرمته 
كاملزبلة أو يف مكان موقوف جلهة خاصة ال تعم الدفن أو يف ملك الغري إال 

بإذن أو يف مكان تعلق به حق للغري بغري إذن صاحبه.
مسـألة (٧٠): حيـرم دفن ميـت يف قرب ميت آخـر إال إذا ابتنى دفن 
األول عىل عدم اختصاصه بالقرب أو أنه أخرج منه ونقل أو تالشـى جسمه 

وصار ترابًا بحيث خيرج املكان عن كونه قربًا له.
مسـألة (٧١): حيرم نبش قرب امليت عىل نحو يظهر جسـده إذا كان 
ذلك هتكًا له بظهور رائحته وتغيري صورته بل األحوط وجوبًا عدم نبشـه 

بعد الدفن مطلقًا إّال يف املوارد اآلتية: 



أ ـ إذا دفـن بال غسـل أو حتنيط أو تكفـني أو مع وقوعها عىل غري 
الوجـه الرشعي، برشط أن ال يوجـب النبش هتكه كام لو كان 
قريـب الدفـن وإذا طـال عليـه العهـد وجـف مل جيـب النبش 

لتدارك التغسيل والتكفني.
بـ  إذا كان النبـش لصالـح امليـت وال يوجـب هتكـه كأن ينقل 
للبقـاع الرشيفـة أو ملقربة عائلته لكون ذلك إعزازًا له أو سـببًا 

لذكره والدعاء له مثًال. 
جـ  إذا كان يف النبش دفع عدوان حمرم. كام إذا دفن يف ملك الغري بدون 
إذنه أو دفن معه مال للغري ظلًام ونحو ذلك. ويراعى يف ذلك عدم 
هتكـه بظهور رائحته ونحوه مهام أمكن. واألحوط وجوبًا إذا 
أرصَّ صاحب احلق عىل التعجيل بنبشه كان الرتجيح باألمهية.



جيب الغسـل بمس امليت بعد أن يربد مجيع جسده وقبل تغسيله وهو 
كغسـل اجلنابة مـن حيث الكيفية وجيـزئ عن الوضوء وال جيـوز ملن عليه 
غسل املس كل عمل مرشوط بالطهارة كالصالة ومس كتابة القرآن ولكن 
ال حيـرم عليـه ما خيتص باجلنب كدخول املسـاجد وقراءة آية السـجدة من 

سور العزائم. 
مسـألة (٧٢): كـام جيـب الغسـل بمس امليـت جيب كذلـك بمس 

القطعة املبانة من احلي أو امليت إذا كانت مشتملة عىل اللحم والعظم. 
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األغسال املستحبة كثرية، منها: 



كغسـل اجلمعة وهو من املسـتحبات املؤكدة ووقته من طلوع الفجر 
إىل الزوال ويقىض بعده إىل آخر هنار اجلمعة فإن مل يفعل قضاه يوم السبت.
ويستحب غسل يومي العيدين ويوم الرتوية ويوم عرفة. ووقت كل 

منها من طلوع الفجر إىل غروب الشمس. 
وكذلـك يسـتحب غسـل الليلـة األوىل من شـهر رمضـان والليايل 
السابعة عرشة والتاسعة عرشة واحلادية والعرشين والثالثة والعرشين منه.



 كالغسـل لدخـول منطقتي احلـرم املحيطتني بمكة املعظمـة واملدينة 
املنورة، كام يستحب لدخول املدينتني نفسيهام واملتيقن منهام الدخول ألداء 
فـرض أو نافلـة فيهام وإّال فيأيت بالغسـل برجـاء املطلوبيـة، وال جيزئ عن 
الوضوء حينئٍذ. ويسـتحب أيضًا لدخول املسـجدين احلرام والنبوي فيهام 

ودخول الكعبة الرشيفة. 





 كالغسل لإلحرام والوقوف بعرفة بعد الظهر فيغتسل قرب حصول 
زوال الشـمس والذبح والنحر واحللق يف احلـج ولطواف الزيارة الواجب 
يف احلـج عند الرجوع من منى وكذلك املس للميت بعد تغسـيله والغسـل 

لقضاء صالة اخلسوف إذا أحرتق القرص مع التفريط يف أدائها. 
مسـألة (٧٣): هذه األغسال كلها جتزئ  عن الوضوء أما األغسال 

التي مل تثبت مرشوعيتها فيؤتى هبا رجاًء وال جيتزأ هبا عن الوضوء. 
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يسـوغ لإلنسـان أن يسـتعمل الطهـارة الرتابيـة ( التيمـم ) بدًال عن 

الغسل أو الوضوء يف احلاالت التالية: 
١- عدم توفر املاء الكايف، للوضوء أو الغسـل باملقدار الذي يتحقق 
به أقل  الواجب من دون فرق بني أن يكون فقده للامء قهرًا عليه وأن يكون 
لتفريطه به،  كام لو كان عنده ثم أراقه، وعىل املكلف الفحص عن املاء حتى 
يعلم أو يطمئن بعدمه. نعم يكتفي املسـافر يف الفالة بطلب املاء يف األرض 
السـهلةـ  وهي املنبسـطةـ  غلوتـني من كل جانب حيتمل وجـوده فيه، ويف 

األرض احلزنة غلوة واحدة وهي مقدار رمية سهم متعارفة. 
٢- خوف العطش من اسـتعامل املاء الذي عنده سـواء عىل نفسـه أم  
عىل من يتعلق به ممن شأنه حفظه مثل دابته أو خاف تلف نفس جيب حفظها. 
٣- خوف الرضر البدين من اسـتعامل املاء بحدوث املرض أو شدته 

أو بطء شفائه. 
٤- ما إذا وجب رصف املاء يف واجب آخر كتطهري املسجد أو البدن 

أو الثوب من اخلبث. 
٥- ما إذا لزم من استعامل املاء حمذور رشعي كالترصف يف ملك الغري 
أو حمذور عريف يصعب حتمله كاعتداء ظامل ونحوه مما يكون حتمله حرجيًا. 
٦- إذا مل يكـن واجـدًا للامء وضـاق الوقت عن حتصيلـه بالرشاء أو 
اإلسـتيهاب أو السـعي له، وأما إذا كان عنده ماء وضاق وقت الصالة عن 



الوضوء أو الُغسل، فال جيزيه التيمم، نعم األوىل املبادرة للصالة مع التيمم 
ثم قضاؤها بعد الُغسل أو الوضوء.



يصـح التيمـم بكل ما يسـمى أرضا مـن تراب أو رمـل أو صخر أو 
حجر ويشـرتط يف اجلميـع اإلباحة والطهـارة. ويف حـال العجز عن ذلك 
يتيمـم بالغبـار فإن عجـز عنه أيضًا تيمـم بالطني لكن األحـوط وجوبًا أن 
يزيله من يديه بفرك ونحوه قبل املسح هبام. هذا يف صورة العجز عن جتفيفه 
َك َألْمألنَّ  ْت َكِلَمُة َربِّ َك َولَِذلَِك َخَلَقُهـمْ َوَمتَّ ِحَم َربُّ وإّال وجـب {إِالَّ َمن رَّ
ِعـَني }هود١١٩ جتفيفه ثم التيمم به مقدمًا عىل  اِس َأْمجَ ِة َوالنَّ نَّ ـمَ ِمَن اْجلِ َجَهنَّ

التيمم بالغبار.



١- أن يرضب املتيمم باطن يديه باألرض دفعة واحدة. 
٢- أن يمسح بباطن يديه مجيعًا جبهته وصفحتي وجهه من قصاص 

الشعر إىل عظم احلاجبني.
٣- أن يمسـح ظهـر الكـف اليمنى مـن الزند إىل أطـراف األصابع 
بباطن الكف اليرسى ثم يمسح ظهر الكف اليرسى بباطن اليمنى كذلك، 

واألفضل أن يرضب األرض مرة أخرى ثم يعيد مسح الكفني مرة ثانية.


١- النية.
٢- املبارشة مع اإلمكان. 
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٣- الرتتيب بني أجزاء التيمم.
٤- املواالة وإن كان التيمم بدًال عن الغسل عىل األحوط وجوبًا. 

٥- طهـارة أعضـاء التيمـم. إذا كانت النجاسـة موجبة لنجاسـة ما 
يتيمـم به لوجود رطوبة مرسيـة بل األحوط وجوبًا اعتبـار طهارهتا مطلقًا 

إّال يف فرِض تعذر تطهِريها فيصح التيمم مع اجلفاف.


مسـألة (٧٤): ال جيـوز التيمـم للصـالة قبـل وقتها عـىل األحوط 
وجوبًا إال إذا علم أو خاف تعذر التيمم عليه بعد دخول الوقت.

مسألة (٧٥): ال جتوز الصالة بالتيمم يف سعة الوقت إال مع احتامل 
استمرار العذر يف متام الوقت، فإن استمر العذر أجزأت، وإّال أعاد الصالة، 
ويستثنى من ذلك َمن كان عذره فقدان املاء، فانه إذا مل يعلم ومل يظن بالقدرة 
عليه أثناء الوقت جتوز له املبادرة للصالة بالتيمم وجيتزئ هبا حتى لو وجد 
املـاء يف الوقت، بل حتى لو وجده أثنـاء الصالة بعد الركوع األول، أما إذا 

وجده قبل الركوع األول قطع الصالة ثم تطهر باملاء واستأنف الصالة.
مسألة (٧٦): يرشع التيمم بدل الوضوء يف مجيع موارد مرشوعيته أما 
يف األغسال فيرشع بدل الواجب منها، مع فرض كون الغاية مما يرجح حتققه 
كالكون يف املسجد، وال يرشع بدل الغسل املستحب عىل األحوط وجوبًا.
مسألة (٧٧): من تيمم لغاية كفاه ذلك للغايات األخرى املرشوطة 

بالطهارة أيضًا، فمن تيّمم للصالة جاز له دخول املسجد بذلك التيمم.
مسألة (٧٨): ال ينتقض التيمم إال بأمرين ومها القدرة عىل املاء أو 



احلدث.
مسـألة (٧٩): مـن تيمـم للطهـارة من احلـدث األكرب ثـم أحدث 
باألصغـر ال ينتقض تيممـه األول وإنام يلزمه الوضـوء أو التيمم للطهارة 

من احلدث األصغر. 





اخلبث هو النجاسة املادية العينية وهناك عرش نجاسات وهي: 
١، ٢- البـول والغائـط مـن اإلنسـان ومـن كل حيـوان حيـرم أكل 
حلمـه إذا كانـت له نفس سـائلة ( أي يشـخب دمـه عند الذبح ) ويسـتثنى 
مـن ذلك الطري، فان  ذرقـه وبوله طاهران وإن كان  حمّرم األكل كالغراب.
٣ -  املنـي من اإلنسـان وكل حيوان غري مأكـول اللحم إذا كانت له 

نفس سائلة. 
٤ -  الدم من اإلنسان وكل حيوان له نفس سائلة نعم حيكم بطهارة 
الدم املتخلف يف الذبيحة بعد خروج الدم املتعارف، وكذا دم الَعَلقة والدم 

املوجود يف البيضة لكن األحوط وجوبًا حتريم أكله.
٥ -  ميتـة احليـوان الذي له نفس سـائلة ويتبعها اجلـزء املقطوع من 
احلي غري القشور والثالول ونحوها، واملراد بامليتة هنا كل ميت مل يذك ومع 
الشـك يف التذكيـة حيكـم بعدمها وحيكم بنجاسـة مجيع أجزائـه التي حتلها 
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احلياة من جلد وشحم وحلم وغريها. 
٦، ٧- الكلـب واخلنزيـر الربّيـان بكامل أجزائهـام وإن كانت مما ال 

حتلها احلياة كالشعر ونحوه.
٨ -  الكافر غري اليهودي والنرصاين واملجويس عىل األحوط وجوبًا. 
أما املذكورون فالظاهر طهارهتم بأنفسهم. ويلحق بالكافر غري الكتايب من 
أنكـر رضورة مـن رضورات اإلسـالم عاملـا بحكـم اهللا تعاىل هبـا أو تبليغ 

النبيJ هلا. 
٩ -  اخلمر وكل مسكر مائع باألصل ويلحق به الفّقاع ( البرية ) أما 

الكحول فتبتني نجاسته عىل كونه مسكرًا مائعًا باألصل. 
لة ـ  بل عرق كل حيوان جالل عىل األحوط  ١٠ - عرق اإلبل اجلالَّ

ل هو الذي يأكل عذرة اإلنسان.  وجوبًا ـ واجلالَّ
مسألة ( ٨٠ ): عرق اجلنب من احلرام طاهر إال أنه ال جتوز الصالة 

فيه عىل األحوط وجوبًا. 



ينجس اجلسـم الطاهر بمالقاة النجاسـة إذا كانت يف أحدمها رطوبة 
مرسية أي تنتقل بمجرد املالقاة فيتنجس اجلزء املالقي  للنجاسة.

واملتنجـس كالنجس ينجس مـا يالقيه بالرطوبة بينهـام مهام تعددت 
الوسائط.





مسـألة (٨١): األعيان النجسـة ال حتكم بالنجاسة إال إذا خرجت 
للظاهر وعليه فإن مالقاهتا يف باطن البدن غري منجّسة.  فالدم داخل عروق 

اجلسم ال حيكم عليه بالنجاسة ما دام يف العرق ومل خيرج منه اىل اخلارج.
مسألة (٨٢): إذا شك يف نجاسة يشء حيكم بطهارته.

مسـألة (٨٣): يشـرتط يف صحة الصالة -  غري صـالة األموات ـ 
وكـذا يف قضـاء أجزائها املنسـية واألحوط وجوبًا يف سـجود السـهو أيضًا 
طهـارة بـدن املصىل ولباسـه حتـى إذا مل يكـن سـاترًا للعـورة، كالقميص 

والعباءة.
مسـألة (٨٤): البد من طهارة ما يسجد عليه باملقدار الواجب من 
اجلبهـة وال يرض نجاسـة ما عدا ذلك من مكان املصـيل رشيطة عدم رساية 

النجاسة.
مسـألة (٨٥): من صىل مع النجاسـة جاهال صحت صالته إّال يف 

دم احليض فاألحوط وجوبًا اإلعادة.
مسـألة (٨٦): إذا علم بالنجاسـة ثم نسـيها وصـىل بطلت صالته 

وعليه اإلعادة يف الوقت والقضاء بعده.
وجيـري ذلك يف النجـس املحمول الذي ال يعفـى عنه عىل األحوط 
اسـتعراض النجـس الـذي يعفـى عنـه يف الصـالة يف وجوبـًا. وسـيأيت 

 املسألة (٩٠) ص ٥٦ .
مسـألة (٨٧): إذا اكتشـف النجاسـة يف أثناء الصالة بطلت إّال مع 
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احتـامل حدوثهـا يف اثناء الصـالة وامكنـه التخلص منها مـن دون حمذور 
يوجب بطالهنا كاالنحراف عن القبلة فتصح. 

مسـألة (٨٨): إذا علم املكلف بنجاسة ثوبه أو بدنه وطّهره وصىل 
ثم ظهر بعد الفراغ بقاء النجاسـة فال إعادة عليه، نعم إذا اعتمد يف التطهري 
عىل غريه من دون فحص وكان تطهري النجاسـة مما حيتاج إىل كلفة كاملني ، 

فإنه يعيد عىل األحوط وجوبًا. 
مسألة (٨٩): ال جيب عىل املكلف إعالم غريه بنجاسة بدنه أو ثيابه.

مسألة (٩٠): يعفى عن النجاسة يف الصالة يف موارد: 
Q منهـا دم اجلـروح والقـروح الظاهـرة يف البـدن واللباس وما 

يتبعها. 
Q ومنهـا الـدم دون الدرهـم ـ واملـراد بالدرهم ما يكـون بقدر 
دائـرة قطرهـا سـنتمرتان وثالثـة مليمـرتات عـىل األحـوط 
وجوبـًاـ   يف اللبـاس رشيطة أن ال يكـون خملوطًا بغريه كاملاء، 
وال دم حيض أو دم غري مأكول اللحم واألحوط وجوبًا أن ال 

يكون من دم النفاس أو دم نجس العني أو امليتة. 
Q ومنهـا مـا ال تتـم الصـالة فيـه وهو مـا ال يصلح لسـرت عورة 
الرجـل كاجلـورب واملنديـل الصغري رشيطـة أن ال يكون من 
امليتة أو نجس العني أو مما ال يؤكل حلمه حتى وإن كان حمموًال 

ـ كاملحفظة ـ  عىل األحوط وجوبًا. 
مسألة (٩١): حيرم أكل النجس واملتنجس ورشهبام.

مسـألة (٩٢): حيرم تنجيس املسـجد وتوابعه كالفرش وجيب عىل 



كل مكلـف املبـادرة إىل تطهـريه إذا كان هتـكًا لـه بل مطلقًا عـىل األحوط 
وجوبًا. 

مسـألة (٩٣): حيرم تنجيس املشـاهد املرشفة ، وجيب تطهريها إذا 
كان بقاء النجاسة هتكا هلا ويلحق هبا املصحف الرشيف وكل ما له قدسية 
بنسـبته جلهة مقدسة ككسـوة الكعبة املعظمة وتربة احلسني A املأخوذة 

للتربك.



خيتلف التطهري باختالف املطهرات وهي اثنا عرش: 
األول: املاء الطاهر(١) 

وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويسـتويل عليه رشيطة زوال عني 
النجاسة عرفًا، وإذا كان املاء قليًال فيشرتط يف التطهري به أمران: 

١ ـ  انفصال ماء الغسالة. وهو املاء الذي يتم به التطهري.
٢ ـ  ورود املـاء عىل املتنجس، فـال يصح تطهري اخلاتم املتنجس مثًال 

بوضعه يف اإلناء، بل بإراقة املاء عليه.
(١)  املاء يف الفقه إما معتصم وإما قليل، فأما املعتصم فيطلق عىل ثالثة أنواع: 

١ ـ املاء اجلاري مثل ماء البحر، وماء النهر، وماء العيون.  
٢ ـ ماء املطر حني نزوله.  

٣ ـ ماء الُكّر وهو الذي يكون حجمه ٢٧ شربًا مكعبًا، ويساوي ٤٦٤ كغم و١٠٠ غرام تقريبًا،   
مثل الذي يتجمع يف اخلزانات او احلفر الكبرية.

واملتعصـم بكل أنواعه ال يتنجس بمالقاته للنجاسـة، إّال إذا تغري لونـه أو طعمه أو رائحته بلون أو 
طعم أو رائحة النجاسة.

وأما القليل فهو غري املعتصم، مثل ماء األبريق وكل ماء أقل من كّر، وهو يتنجس بمالقاته للنجاسة 
وإن مل يتغري لونه أو طعمه أو رائحته هبا.
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وهنا يالحظ ما ييل: 
١ـ إذا كان التطهـري باملـاء املعتصـم كالكر ونحوه كفى اسـتيالء املاء 

عىل اجلسم املتنجس مرة واحدة.
٢ ـ إذا كان التطهري بالقليل يكفي مرة واحدة إال يف موارد: 

أ  ـ إذا كان التنجيـس بالبول فال بد من الغسـل مرتني ينقطع املاء 
بينها. 

ب ـ اإلناء املتنجس فانه يوضع املاء فيه ويفرغ منه ثالث مرات. 
جـ  إذا رشب اخلنزير يف إناء ُطّهر باملاء سبع مرات. وكذلكـ  عىل 

األحوط وجوبًا ـ إذا مات اجلرذ فيه.
ـر أوًال باملـاء املمـزوج بالرتاب  د ـ  إذا رشب الكلـب يف إنـاء ُطهِّ
الطاهـر ثـم باملاء وحده مرتـني، واألحوط وجوبـًا أن تضاف 
مـرة ثالثـة إىل ذلك إذا كان قد لطع اإلناء بلسـانه أو وقع لعابه 
فيـه، وإذا طّهر باملاء املعتصم فيكتفى بتطهريه مرة واحدة باملاء 

املمزوج بالرتاب وبعدها باملاء املعتصم وحده.
٣ - إذا أمكـن تطهري اإلناء ونحوه دون أن جيتمع فيه املاء كاملغسـلة 

أجزأ غسله مرة واحدة.
الثـاين: األرض اليابسـة: وهي تطهـر باطن القدم وكـذا ما يتوقى به 

كاحلذاء وذلك بامليش عليها برشطني: 
١ ـ زوال عني النجاسة.

٢ ـ كـون النجاسـة قـد حصلت من املـيش عـىل األرض واألحوط 



وجوبًا كون األرض املطهرة طاهرة.
الثالـث: الشـمس: وهـي تطّهـر األرض ومـا ثبـت عليها مـن أبنية 
أو شـجر أو زرع رشيطـة رطوبة املوضـع ثم جفافه بالشـمس وزوال عني 

النجاسة التي هلا جرم كالغائط والدم.
الرابع: االسـتحالة إىل جسـم آخر: كاستحالة اخلشـب املتنجس إىل 

رماد واملاء املتنجس إىل بخار، فإنه يطهر بذلك.
اخلامـس: االنقالب: وهو يطهر اخلمر إذا انقلبت خًال أو شـيئًا آخر 
غـري مسـكر وال يصدق عليه اسـم اخلمـر رشيطة عدم املالقاة مع نجاسـة 

أخرى. 
السـادس: االنتقـال فإنه مطهر للمتنقل منـه كانتقال دم نجس العني 

إىل البق والربغوث والقمل ونحوها.
السـابع: اإلسـالم: فإنه مطهر للكافر املحكوم بنجاسـته ولفضالته 

املتصلة به حتى لو كان مرتدًا.
الثامن: التبعية: وهي مطهرة يف موارد: 

Q منها تبعية أواين اخلمر هلا إذا ُطّهرت اخلمر بانقالهبا اىل اخلل، 
فإن اإلناء يطهر بالتبع.

Q ومنها تبعية اإلناء للثوب الذي يغسـل فيه باملاء القليل فيطهر 
بافراغه من ماء الُغسالة.

Q ومنهـا طهـارة يد الغاسـل للميت وسـائر آالت تغسـيله بعد 
ل فيه إذا ُعرص. متامية أغساله، وكذا ثوبه الذي ُغسِّ
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التاسـع: زوال عني النجاسة: عن بواطن اإلنسـان ومتام جسد غريه 
مـن احليوانات لو قيل اهنا تنجس بمالقاة النجـس أو املتنجس، فالطري إذا 

تناول النجس بمنقاره فإنه يطهر بمجرد زوال النجاسة عنه.
 العارش: استرباء احليوان اجلالل: فإنه مطهر لبوله وخرئه وعَرقه. 

احلـادي عـرش: تغسـيل امليـت: فإنه مطهـر له مـن نجاسـته باملوت 
وخيتص ذلك بالغسـل التـام دون الناقـص للـرضورة ودون التيمم، إذا مل 

يمكن تغسيله.
الثـاين عرش: حجر االسـتنجاء: فإنه مطهر ملوضع التخيل، وال حيتاج 

إىل صب املاء عليه.



مسألة (٩٤): إذا علم املكلف بنجاسة جسم وشك يف تطهريه بنى 
عىل عدمه.

مسـألة (٩٥): إذا علـم بوقـوع الَغسـل بعنوان التطهري وشـك يف 
الصحة بنى عىل صحته.

مسـألة (٩٦): إذا علم بنجاسـة بدن املسلم أو ثوبه أو إنائه أو نحو 
ذلك وغاب عنه بنى عىل طهارة ذلك املتنجس رشيطة توفر ثالثة أمور: 

١ ـ احتامل حصول التطهري.
٢ ـ علم املسلم بتلك النجاسة.

٣ـ  أن يتعامـل مـع ذلـك الـيشء تعامله مـع الطاهر، كأن يسـتعمله 
لألكل أو الرشب أو الصالة إذا كان ثوبًا مثًال.



األكل  الذهـب والفضـة يف  أواين  اسـتعامل  حيـرم  مسـألة (٩٧): 
والرشب وغريها وإن كان الذهب والفضة مغشوشني وال حيرم التزيني هبا 

وال اقتناؤها لالدخار فقط.
مسـألة (٩٨): جيوز استعامل اإلناء املذهب أو املفضض رشيطة أن 

ال يرشب  من جهة موضع الذهب أو الفضة عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (٩٩): يصـدق اإلناء عـىل ما يتعـارف األكل والرشب فيه 
وكذا ما يتعارف الغسل والوضوء فيه ـ  حتى اإلبريق ونحوه عىل األحوط 
،  وأما ما عدا ذلك فال يصدق إطالق اإلناء عليه فال بأس باستعامله  وجوبًاـ 

وإن كان من الذهب أو الفضة. 

باب الطهارة ............................................................................... ٦١












الصالة أول دعائم الدين وأفضلها بعد اإليامن وهى الصلة بني العبد 

وربه إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. 
وهي من أهم الواجبات عىل اإلنسان التي جيب ان يلتزم هبا ويفّضل 
أداؤهـا يف أول وقتهـا وبـكل رشوطهـا، وأن يؤدهيا بخشـوع ويف احلديث 
«الصـالة عمـود الدين إن قبلـت قبل ما سـواها وان رّدت رّد ما سـواها» 
أي إذا مل تقبل من اإلنسـان بسـبب عدم توفر بعض رشوطها أو استخفاف 
اإلنسـان هبـا فال تقبـل كل أعاملـه األخـرى. وان أداها بشـكلها الصحيح 

ومتقربًا هللا فُتقبل أعامله ويكون ثوابه كثريًا. 
ويف احلديـث عـن رسـول اهللا 8«واعلمـوا أن اهللا تعاىل ذكره 
اقسـم بعزته ان ال يعـذب املصلني والسـاجدين وان ال يرّوعهم بالنار يوم 

يقوم الناس لرب العاملني».
ويف احلديث عن اإلمام الباقرA انه قال: «ال تتهاون بصالتك فان 
النبي 8 قال عند موته، ليس مني من اسـتخف بصالته، ال يرد عّيل 

احلوض ال واهللا».
وعـن اإلمام الصادقA انه قال ملا حرضته الوفاة «إن شـفاعتنا ال 

تنال مستخفًا بالصالة».
فتصور عزيزي القارئ الكريم والقارئة الكريمة أنه إذا كان اهللا تعاىل 
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ال يتقبـل أعاملنا والنبـي 8 واألئمة E يرفضون الشـفاعة لنا يوم 
القيامة فإىل من نلتجئ ومن خيّلصنا؟ 

أشـد  يف  هـم  الذيـن  األرشار  وزمرتـه  الشـيطان  إىل  نلتجـئ  هـل 
نكـون  ألنفسـنا أن  نـرىض  هـل  وجوههـم النـار؟! ثـم  العـذاب تلفـح 
ويرفضنـا تعـاىل  اهللا  يطردنـا  أن  بعـد  إبليـس  مـع  وُنقـرن  مسـلمني 

.E نبينا 8 واألئمة
وإذا كان هـذا مصـري املسـتخف بالصالة، فـام بال تـارك الصالة؟! 
وكيـف يكون عذابه؟! إذًا فلنتعاون معـًا ألجل أن نتخلص من غضب اهللا 
وعذابـه ونفوز بشـفاعة النبي8 واألئمةE ونـرشب من حوض 

الرسول8 يوم العطش األكرب. 
واخلطـوة األوىل أن نتوكل عـىل اهللا ونلتزم وهنتم بصالتنا ونؤدهيا يف 
أول وقتهـا وال نعتني بـكالم األرشار الذين ال يؤدون الصالة ويامرسـون 

األعامل القبيحة واملحّرمة. 
و لنتأمـل يف الفرق بني املصلني وغري املصلـني يوم القيامة فيام حيكيه 
اٍت  اِفُظوَن *ُأوَلئِـكَ ِيف َجنَّ القـرآن الكريم: ﴿َوالَِّذيـَن ُهْم َعَىل َصالِهتِـمْ ُحيَ

ُمْكَرُموَن﴾ (املعارج: ٣٤ ـ ٣٥).
اٍت َيَتَساَءُلوَن * َعِن اْملُْجِرِمَني * َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر*َقاُلوا َملْ  ﴿ِيف َجنَّ

َني﴾ (املدثر: ٤٠ ـ٤٣). َنُك ِمَن اْملَُصلِّ
وأنـت خمـّري بني أن تكـون ممن حيافظ عىل صالته وبـني أن تكون من 

غريهم واجلنة أو سقر تنتظر أصحاهبا.
والواجـب منها يف هـذا الزمان باألصل أربع وهـي: الصالة اليومية  
ـ ومنهـا صالة اجلمعةـ  وصالة اآليـات وصالة األموات وصالة الطواف 



والباقي صلوات مستحبة قد جيب بعضها بإجارة أو نذر ونحومها. 



جيب يف اليوم والليلة مخس صلوات: 
 ١ـ  الفجـر ـ ركعتـانـ  ووقتها من طلوع الفجـر الصادق إىل طلوع 

الشمس. 
٢ ، ٣ـ  الظهـر (٤) ركعـات والعرص (٤) ركعات ووقتهام من  بداية 
النصف الثاين من النهار ويسمى زوال الشمس اىل غروب الشمس، وتقّدم 
صالة الظهر عىل صالة  العرص.  ويتخري املكلف يوم اجلمعة بني الظهر واجلمعة

 بالرشوط املذكورة يف بحث صالة اجلمعة ص ٨٤. 
٤ ، ٥ـ   املغرب (٣) ركعات والعشاء (٤) ركعات ووقتهام من غروب 
الشـمس إىل نصـف الليل  ـ وهو منتصف ما بني غروب الشـمس وطلوع 
الفجـرـ  ومن أخرها عن ذلـك اضطرارًا (أو عمدًا أو حليض عىل األحوط
  وجوبـًا)  بـادر إليهـا قبـل الفجـر بنيـة األمـر الفعـيل املـردد بـني األداء 

والقضاء.                                                            
مسـألة (١٠٠): جيوز اجلمـع بني الظهرين وكذا العشـائني ولو يف 

وقتهام املتقدم ولكن جيب تقديم الظهر عىل العرص واملغرب عىل العشاء. 
مسـألة (١٠١): يسـتحب مؤكدًا التعجيل بالصالة يف أول الوقت 

ويكره كراهة شديدة تأخريها. 
مسـألة (١٠٢): يثبـت الوقـت بالعلـم وبشـهادة البينـة عن حس 

وبأذان العارف الثقة. 
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مسـألة (١٠٣): من قـدم الفريضة عىل وقتها بطلـت إّال إذا اعتقد 
دخول الوقت وصادف دخوله قبل الفراغ منها فتصح حينئٍذ. 



١- نافلة الفجر: ركعتان ووقتها السدس األخري من الليل قبل الفريضة 
حتى طلوع احلمرة املرشقية، فإذا طلعت كان األوىل تأخريها عن الفريضة. 
٢- نافلة الظهر: ثامن ركعات قبل الفريضة ووقتها من الزوال إىل أن 

يبلغ الظل سبعي الشاخص تقريبًا.
٣- نافلة العرص: ثامن ركعات قبل الفريضة ووقتها من دخول وقت 

الفريضة إىل أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص تقريبًا. 
وجيـوز تقديم نافلتي الظهـر والعرص عىل الـزوال وإن كان األفضل 

التأخري يف غري اجلمعة.
٤- نافلة املغرب: أربع ركعات بعد الفريضة إىل نصف الليل.

٥- نافلـة العشـاء ( الوترية ): ركعتان من جلـوس بعد الفريضة إىل 
نصف الليل عىل األحوط وجوبًا.

٦- نافلة الليل ثامن ركعات ثم ركعتي الشـفع ثم ركعة الوتر ووقتها 
من نصف الليل إىل الفجر الصادق.

مسألة (١٠٤): جيوز التنفل ملن كانت عليه فريضة أدائية أو قضائية 
لكن لو تضيق وقت الفريضة وجب عليه املبادرة إليها.

   







 وهـي الكعبة الرشيفة وما حاذاها من ختوم األرض إىل عنان السـامء 
وجيب استقباهلا يف الصالة الواجبة وتوابعهاـ  مع اإلمكانـ  وكذا يف سجود 
السهو عىل األحوط وجوبًا . ويعترب االستقبال يف النافلة إذا صليت يف حالة 
استقرار ويسقط يف حال امليش والركوب موميًا للركوع والسجود ولو اختيارًا.
مسـألة (١٠٥): تثبـت القبلة بالعلم وبشـهادة رجلـني عادلني إذا 
كانت عن حس ومع عدمها بجزيء العمل عىل قبلة املسلمني التي يذبحون 
ويصلون إليها ونحو ذلك،  ومع اجلهل يبذل جهده حتى حيصل الظن فإن عجز 
أجزأته صالة واحدة إىل أي جهة حمتملة واألفضل الصالة إىل أربع جهات.
مسـألة (١٠٦): من صىل إىل غري القبلة باعتقاد اهنا القبلة أو قامت 
احلجـة له عليهـا، فإن كان انحرافـه مابني اليمني واليسـار وعلم يف األثناء 
انحرف اليها وصحت صالته وكذلك تصح بعد الفراغ. أما إذا زاد انحرافه 

عن ذلك فتبطل ويعيد يف الوقت وال قضاء عليه إن علم خارج الوقت. 



جيب حال الصالة عىل الرجل سـرت العورة وهي القضيب واألنثيان 
والدبـر وعـىل املـرأة سـرت مجيع جسـدها عـدا الوجـه والكفـني والقدمني 
واألحوط وجوبًا سـرت القدمني مع وجود الناظـر األجنبي. وجيوز للصبية 
التـي مل حتض ولألمة كشـف الـرأس والرقبة. والالزمـ  مـع اإلمكانـ   أن 
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يكون الساتر من جنس الثياب واللباس عىل األحوط وجوبًا.
إذا أخل بالسـرت الواجب جهًال أو نسيانًا والتفت بعد الفراغ صحت 
صالته وأما يف األثناء فإن كان مستورًا مىض يف صالته وإن مل يكن مستورًا 

فاألحوط وجوبًا البطالن، وله قطع الصالة واالستئناف. 



جيب أن تتوفر يف لباس املصيل ستة رشوط: 
األول: ان يكـون مـا يلبسـه اإلنسـان أثناء الصـالة مباحـًا (أي غري 
مغصوب) فإذا كانت املرأة تعلم أن العباءة أو مالبسـها مغصوبة، أو عرف 
الرجل أن مالبسه مغصوبة فالصالة باطلة، لكن إذا مل يعرف اإلنسان أن ما 
يسـترت به يف الصالة مغصوب، وعرف بذلك بعد الصالة فصالته السـابقة 

صحيحة لكن ال يلبسه للصلوات املقبلة. 
الثـاين: أن ال تكـون مالبسـه من جلد امليتـة، ومنها اجللـود الطبيعية 
املسـتوردة من البالد غري اإلسـالمية حتى (سري السـاعة) إذا كان من جلد 
احليوان فال تصح فيه الصالة، وكذا احلزام من اجللد الطبيعي، وقطع اجللد 

الصغرية املخيطة يف بعض املالبس.
الثالـث: أن ال تكـون مـن أجـزاء احليوانات التـي حيـرم أكلها، من 
جلودهـا وشـعرها وغريها، فال جيوز الصالة يف ثـوب أو قمصلة من جلد 
الثعلب مثًال، بل حتى إذا تعّلق بجسـمك أو مالبسـك شـعرات من اهلّرة 

فاألحوط وجوبًا إزالتها حني الصالة.



مسـألة ( ١٠٧): إذا كان هنـاك جلـد ال تعـرف أنـه جلـد طبيعي أو 
صناعي فتجوز الصالة فيه، ألنك ال تعرف أنه جلد حيوان. 

الرابع واخلامس: ال جيـوز للرجال لبس الذهب واحلرير الطبيعي يف 
الصالة وجيوز للنساء. 

السـادس: أن تكـون مالبسـه طاهـرة، فال جيـوز الصـالة يف الثوب 
النجـس، وكـذا اجلسـم ال جيوز أن يكون نجسـًا، ويسـتثنى مـن هذا عدة 

حاالت جيوز فيها الصالة يف النجس أمهها ثالثة: 
١ـ  دم اجلـروح والقيـح املختلـط بالـدم يف اجلسـم واملالبـس وكذا 
الـدواء املوضوع عليها فانه مادام اجلرح مل يربأ جتوز الصالة معها وال جتب 

إزالة الدم وتطهري املوضع.
٢ـ  الدم القليل عىل املالبسـ  عدا دم النفاس واحليض عىل األحوط 
وجوبـًاـ  إذا مل يتجـاوز قطره سـنتيمرتين وثالثة ميليمـرتات عىل األحوط 
وجوبـًا. واما الدم القليل عىل اجلسـم ـ غري دم اجلـرح والقيح ـ فاألحوط 

وجوبًا تطهريه. 
٣ـ  املالبـس واألشـياء الصغرية امللبوسـة التي ال يمكن سـرت عورة 
الرجل هبا مثل اجلورب واخلاتم، فانه جيوز الصالة هبا إذا كانت متنجسـة. 
نعـم ال جيـوز ذلـك إذا كان متخـذًا مـن امليتـة أو نجـس العـني كاخلنزير، 

واألحوط وجوبًا عدم العفو عن النجاسة إذا كانت مما ال يؤكل حلمه.
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مسألة (١٠٨): حترم الصالة يف املكان والفضاء املغصوبني وتبطل مع 
االلتفات لذلك إال للمحبوس إذا مل يترصف زائدًا عىل ما يقتضيه بقاؤه فيه.
مسـألة (١٠٩): املسـاجد واملشـاهد أماكن عامة جلميع املسـلمني 

فمن سبق إىل مكان كان أحق به وال جيوز تنحيته عنه قهرًا. 
مسـألة (١١٠): جيـوز تقـدم الرجل عىل املرأة ولـو بصدره ويكره 
تقـدم املرأة عـىل الرجل أو حماذاهتا لـه يف الصالة ما مل يكـن بينهام حائل أو 

مسافة مخسة أمتار وكلام اقرتبت منه أكثر اشتدت الكراهة.
مسألة (١١١): ال جيوز أن يتقدم املصيل عىل قرب النبي o أو أحد 
قبـور األئمةD بحيث يكون القرب خلفه وجيـوز التقدم من أحد اجلانبني 

عىل نحو ال يعد عرفًا أن القرب خلفه. 
مسـألة (١١٢): جيب يف مسـجد اجلبهة ـ مضافًا إىل الطهارة  ـ أن 
يكـون مـن األرض أو مـا أنبتت من غـري املأكول وامللبـوس وعليه فيجوز 
السـجود عىل القرطاس املتخذ مما يصح السـجود عليه وال جيوز السـجود 

عىل ما خرج عن اسم األرض كاملعادن ونحوها. 
مسألة (١١٣): جيوز يف حال التقية السجود عىل ماال يصح السجود 
عليه اختيارًا أما يف حالة التعذر فيصيل عىل الثوب واألحوط وجوبًا تقديم 

القطن والكتان فإن مل يتيرس الثوب فعىل ظهر كفه.
مسـألة (١١٤): إذا سـجد عىل ماال يصح السـجود عليه جهال أو 



نسيانا والتفت بعد الفراغ من السجود صحت صالته.
مسـألة (١١٥): ال بـد مـن متكـني اجلبهـة من املسـجد مـن حيث 
االسـتقرار والثبـات ويعتـرب ذلـك يف مكان املصـيل عمومًا حيـث تتحقق 

الطمأنينة املعتربة يف الصالة.
 Dمسـألة (١١٦): تستحب الصالة يف املساجد ومشاهد األئمة

ويكره تعطيل املسجد وخصوصًا جلاره.
مسألة (١١٧): تكره الصالة يف احلامم ويف كل مكان قذر ويف بيت 
فيـه مسـكر أو يكون أمامه صـورة لذات روح أو نـار أو كتاب مفتوح ولو 

كان مصحفًا كام تكره يف الطريق ما مل ترض باملارة وإال حرمت.



 يسـتحب األذان واإلقامـة يف الفرائض اليومية ال سـيام للرجال وال 
يرشعـان للنوافـل وال للفرائض غـري اليومية. وجيـزئ أذان واحد للصالة 
األوىل عنـد اجلمع بني صالتني بل ال يرشع للعرص يف عرفات وللعشـاء يف 
املزدلفة يف حالة اجلمع. كام ال جيوز للمسلوس األذان للصالة الثانية يف حالة 
اجلمع وكذا املسـتحاضة كثريًا عـىل األحوط وجوبًا، وإّال أعـادا الطهارة. 

مسألة (١١٨): ويسقط األذان واإلقامة يف موارد مثل: 
ن هلا وأقيم. Q الدخول يف مجاعة قد ُأذِّ

ن هلا وُاقيـم ومل تتفرق برشط صحة  Q أو يف مـكان فيـه مجاعـة قد ُاذِّ
اجلامعة، واألحوط وجوبًا االقتصار عىل ما إذا كانت صالة اجلامعة وصالة 

املصيل أدائيتني مشرتكتني يف وقت واحد.
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Q وكذا يف حالة سـامع أذان الغري وإقامته ولو صىل كل منهام فرادى 
برشط ذكورة املؤّذن أو املقيم يف السقوط عن الذكور عىل األحوط وجوبًا.

فصول األذان ثامنية عرش: 
أربع مرات Q اهللا أكرب     

مرتان Q أشهد أن ال إله إال اهللا     
مرتان Q أشهد أن حممدًا رسول اهللا   
مرتان Q حي عىل الصالة    

مرتان  Q حي عىل الفالح   
مرتان Q حي عىل خري العمل    
مرتان Q اهللا أكرب     
مرتان Q ال إله إال اهللا    

وفصـول اإلقامـة كاألذان إال أن التكبرية األوىل مرتـان والتهليل يف 
آخرها مرة واحدة ويضاف- قد قامت الصالة - مرتان قبل التكبرية األخرية.
مسـألة (١١٩): حيسـن إضافـة الشـهادة لإلمام عـيل A بالوالية 
مـن دون أن يقصد هبا أهنـا جزء من األذان واإلقامة كام تضمن ذلك بعض 
الروايـات، ونظـري ذلـك ما كان يفعله املسـلمون يف عـرص النبي 8 
عندمـا قتلـوا عيهلةـ  وهو األسـود العنيس، الذي ادعى النبـوة كذبًاـ  فقد 
كان يقول مؤذهنم «أشـهد أن حممدًا رسول اهللا وأن عيهلة كذاب» من دون 

أن يقصدوا أهنا جزء من األذان. 
مسـألة (١٢٠): تستحب الصالة عىل النبي (صلوات اهللا عليه وآله) 



عند ذكر اسمه الرشيف يف األذان وغريه، للمتكلم والسامع.
مسألة (١٢١): حيق للمرأة أن تكتفي عن األذان بالتكبري والشهادتني 
ـ أشـهد أن ال اله إّال اهللا وأشـهد ان حممد رسول اهللاـ  بل بالشهادتني فقط. 
كـام تكتفـي عن اإلقامة بالتكبري وشـهادة ان ال الـه إّال اهللا وأن حممدًا عبده 

ورسوله. وإذا سمعت األذان تكتفي عن اإلقامة بالشهادتني.
مسألة (١٢٢): يشرتط يف األذان واإلقامة: 

Q النية عىل نحو ما سبق يف الوضوء، والعقل، واإليامن، والرتتيب، 
واملواالة عىل األحوط وجوبًا.

Q ودخـول الوقـت حتـى بالنسـبة للمنفـرد يف صـالة الفجـر عىل 
األحوط وجوبًا.

ويف اإلقامة خاصة يشرتط أيضًا: 
Q  القيام، والطهارة، واالستقبال.

Q ويستحب ملن نيس األذان واإلقامة أو أحدمها قطع الصالة للتدارك.



١ـ النية: 
وهـي واجبة وجيـب فيها قصد القربة هللا تعـاىلـ  كالوضوءـ  وعندما 
تتعدد عليه أن يعرف الصالة التي يؤدهيا فيميز صالة الظهر عن العرص مثًال.
مسـألة (١٢٣): من صىل هبدف أن يمدحه الناس، أو خوفًا من أهله 
فصالتـه باطلة، لذلك يفرتض أن ينتبه اليافعون والشـباب ـ من اجلنسـني 
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ـ إىل ذلـك، وتكـون صالهتـم بنّيـة التقـّرب هللا تعـاىل ال ألجـل أمـر آخر.
مسـألة (١٢٤): ال جيوز العدول من صالة اىل أخرى اال يف بعض 
املـوارد أمهها أن يدخل يف العرص أو العشـاء ثم يذكـر أنه مل يصل الظهر أو 
املغـرب. وكـذا إذا دخـل يف حارضة مع سـعة وقتها ثم ذكـر أن عليه فائتة 

وبقي حمل العدول. 
٢ ـ تكبرية اإلحرام: 

وهـي ركن تبطـل الصالة بنقصهـا عمدًا أو سـهوًا وبزيادهتـا عمدًا 
وصيغتها « أُهللا أكرب» عىل النهج العريب. وبعض الناس يقرؤها هبذه الصيغة 

(َاْهللا َوكَرب) وهو خطأ شائع البّد من االنتباه إليه وجتنبه.
مسـألة (١٢٥): ال بـد فيهـا من ظهـور الصوت مـن دون إفراط، 
ويكفي االخفات ولو بأن ُيسمع نفسه إذا مل يكن هناك ضجيج، وال يكفي 

جمرد حتريك اللسان.
مسـألة (١٢٦): األحـوط وجوبـًا االسـتقرار والطمأنينة حاهلا يف 

احلاالت االعتيادية، نعم جتوز النافلة ماشيًا وراكبًا كام سبق.
مسـألة (١٢٧): األحـوط وجوبـًا أن يسـكت املصـيل قليـًال قبل 

التكبري وبعده، وال يوصلها بام قبلها وال بام بعدها كالقراءة.
مسـألة (١٢٨): يسـتحب رفع اليدين أثناء التكبري ومن شك فيها 
بعد ما دخل فيام بعدها ال يعتني بشكه وجيب عليه اإلتيان هبا إن كان الشك 

قبل ذلك.
٣ ـ القيام: 



وهـو واجب يف الصالة الواجبة مع القدرة واالختيار ـ دون املندوبة 
ـ ومعناه الوقوف عىل كلتا القدمني حال تكبرية اإلحرام والقراءة أو الذكر 

بدًال عنها وقبل الركوع وبعده.
مسـألة (١٢٩): جيـب فيه االعتـدالـ  ما أمكنـ  ولـو معتمدًا عىل 
غريه ويف حالة تعذره اجتزأ بمسـمى القيام ويف حالة العجز يصيل جالسـا 
فإن مل يسـتطع فمضطجعا عىل اجلانـب األيمن فإن عجز أيضًا فعىل األيرس 
وصـدره للقبلـة، فإن عجز أيضـًا فمسـتلقيًا وباطن قدميـه للقبلة، ويومئ 
للركوع وأخفض للسـجود، وإن عجز عن اإليامء أومأ بعينيه عىل األحوط 
وجوبًا، كام أن األحوط وجوبًا وضع ما يصح السجود عليه عىل اجلبهة مع 

اإليامء، ولو كان اإليامء بالعينني.
أمـا القادر عىل القيـام يف بعض الصالة دون البعـض فعليه القيام ما 

أمكنه ثم اجللوس فإذا جتددت القدرة قام ثانيًا وهكذا.  
٤ ـ القراءة: 

والقـراءة معناها قراءة سـورة احلمدـ  فاحتة الكتابـ  وسـورة كاملة 
ـ غري العزائم ـ بعدها. والبسملة جزء من كل سورة عدا سورة براءة. 

وهـي واجبـة يف الركعتـني األوىل والثانيـة من كل فريضـة كانت أو 
نافلـة أما يف الركعتني الثالثة والرابعة فيتخري املصـيل بني قراءة الفاحتة فقط 
والتسـبيحات األربـع (سـبحان اهللا واحلمـد هللا وال إلـه إال اهللا واهللا أكرب )  
ْكرـ  ولو مرة واحدة واألفضل ثالثًا وإضافة االستغفار لذلك  ـ ويسّمى الذِّ

وهذا الذكر هو األفضل بل األوىل للمأموم.  
مسألة (١٣٠): جيب القراءة باللغة العربية الفصحى واألوىل عدم 
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الوصل بسكون والوقوف عىل حركة. 
مسألة (١٣١): جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج إن مل تفصل عام 

قبلها بسكتة وإثباهتا يف القطع. 
مسـألة (١٣٢): األحـوط وجوبًا إدغـام النون السـاكنة قبل أحد 

حروف ( يرملون ). 
مسألة (١٣٣): عىل الرجال خاصة اجلهر بالقراءة يف صالة الصبح 

ويف الركعتني األوىل والثانية من املغرب والعشاء.
مسـألة (١٣٤): جيـب اإلخفات يف قـراءة الركعتـني األوليني من 
الظهريـن عدا البسـملة ويف القراءة أو الذكر بدًال عنهـا يف الركعات الثالثة 
والرابعـة يف مجيـع الصلوات مع التخيـري يف ما عدا ذلك مثـل ذكر الركوع 

والسجود والتشهد والقنوت بني اجلهر واإلخفات.
مسـألة (١٣٥): سـورتا الفيل واإليالف بحكم سورة واحدة فإذا 
اخـرتت سـورة الفيل بعـد الفاحتـة فالبد أن تقرأ سـورة اإليـالف بعدها، 
وكذلك سـورتا الضحى واالنرشاح، فإذا اخرتت سورة الضحى فالبد أن 

تقرأ بعدها سورة االنرشاح.
    مسألة (١٣٦): ال تبطل الصالة برتك وظيفتي اجلهر واإلخفات 
سـهوًا ولكنهـا تبطـل باإلخالل هبـام عن عمـد وكـذا احلـال يف الطمأنينة 

واالستقرار حال القراءة والذكر. 
      مسـألة (١٣٧): إذا نـيس القـراءة أو الذكـر حتى وصل إىل حد 
الركـوع مـىض وصحت صالته وعليه التـدارك لو ذكر قبـل ذلك. أما من 
شـك فيهام قبل الدخول يف الركوع أو القنوت أتى هبام ولو كان الشـك بعد 



الدخول يف أحدمها مىض وال يشء عليه. 
٥ ـ القنوت: 

وهو مسـتحب يف مجيع الصلوات فريضة كانت أو نافلة عىل إشكال 
يف الشفع واملستحب منه مرة واحدة بعد القراءة قبل الركوع يف صالة الوتر 
وبعـد القـراءة قبل ركوع الثانيـة يف بقية الصلـوات إال يف اآليات واجلمعة 

والعيدين حيث يتعدد. 
٦ ـ الركوع: 

وهـو واجب ركني مـرة واحدة بعد القراءة يف كل ركعة عدا صالت 
اآليات وتبطل الصالة الواجبة بنقيصته عمدًا أو سهوًا وكذا بزيادته يف غري 

صالة اجلامعة حيث ال يبطل بالزيادة للمتابعة. 
مسـألة (١٣٨): جيـب فيه االنحناء عن قيام بقصـده بمقدار تصل 

فيه أطراف األصابع اىل الركبتني .
مسـألة (١٣٩): جيـب فيـه الذكر وجيزئ فيـه قول « سـبحان ريب 
العظيم وبحمده » أو«  سبحان اهللا » ثالثًا. مع الطمأنينة حاله عىل األحوط 
وجوبًا. ومن نسيه حتى خرج عن حد الركوع فال يشء عليه. وجيب كذلك 

رفع الرأس والقيام معتدًال بعد الركوع. 
مسـألة (١٤٠): مـن عجز عـن االنحنـاء باملقدار الواجـبـ  ولو 
باالعتامد عىل عصا ونحوها ـ ركع جالسًا فإن عجز أيضًا فاألحوط وجوبًا 
االنحنـاء باملقـدار امليسـور وهـو قائم وإن عجز صـىل قائام موميـًا للركوع 

برأسه ومع التعذر بتغميض عينيه. 
مسألة (١٤١): إذا نيس الركوع فهوى للسجود حتى وضع جبهته 

باب الصالة................................................................................ ٧٩



................................................................................ الفقه امليرس  ٨٠

عىل األرض يف السـجدة األوىل قام فركع ثم يسـجد سـجدتني ويميض يف 
صالتـه، ويكـون كمن زاد سـجدة يف صالته سـهوًا، وإن ذكـر بعد وضع 
جبهتـه عىل األرض يف السـجدة الثانية ]بطلت صالته[ فيـأيت باملبطل قبل 
اسـتئناف الصـالة.  هذا يف الفريضة، وأما يف النافلـة فال تبطل الصالة، بل 

يرجع ويتدارك الركوع،  ويأيت بام بعده. 
مسـألة (١٤٢): من شك يف اإلتيان به فإنه يتداركه، لكن إذا هوى 

له مىض يف صالته حتى قبل وضع جبهته عىل األرض وال يشء عليه. 
مسـألة (١٤٣): يسـتحب التكبري قبـل الركوع وبعـده رافعًا يديه 
ويسـتحب وضع اليديـن عىل الركبتني حاله ويكره رفـع الرأس أو خفضه 

عن املتعارف أثناءه.
٧ ـ السجود: 

وهـو وضع اجلبهة عىل األرض خضوعًا هللا وحيرم السـجود لغري اهللا 
تعاىل مهام كان.

والواجـب منـه سـجدتان يف كل ركعة ومها معًا ركـن تبطل الصالة 
بنقصاهنام معا عمدًا أو سهوًا كام تبطل بزيادهتام عمدًا بل سهوًا عىل األحوط 
وجوبًا. وال تبطل بزيادة أو نقيصة سجدة واحدة سهوًا وجيب يف السجودـ   
إضافة إىل ما تقدم يف مبحث مكان املصيل ـ كونه عىل سبعة أعضاء: اجلبهة 
والكفـني ـ  بل باطنهام عىل األحوط وجوبًاـ   والركبتني وإهبامي الرجلني، 

واملدار يف الزيادة والنقيصة عىل وضع اجلبهة دون غريها. 
مسألة (١٤٤): جيب فيه الذكر كام مر يف الركوع إّال أنه هنا تستبدل 
كلمـة «العظيم» بــ «األعىل»  يف التسـبيحة الكربى وجتـب الطمأنينة حاله 



عـىل األحـوط وجوبًا. كـام جيب رفع الرأس بني السـجدتني وكـذا بعدمها 
عىل األحوط وجوبًا حتى ينتصب جالسًا وأن ال يرتفع أو ينخفض مسجد 
اجلبهـة عن بقية املسـاجد بأكثر مـن أربعة أصابع بل األحـوط وجوبًا عدم 

انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلني وإن كان مساويًا لبقية املساجد. 
مسـألة (١٤٥): جيوز وضع اجلبهة يف السـجود عـىل األرض مثل 
احلىص والرتاب والطابوق واألسـمنت والنبات برشط أن ال يكون مأكوًال 
مثل التفاح وال ملبوسًا مثل القطن، وجيب أن يكون موضع السجود طاهرًا 
فـال يضع جبهته عـىل النجس، وقد ورد فضل كثري يف السـجود عىل تراب 

قرب أيب عبد اهللا احلسني A وما حييط به من أرض كربالء.
مسـألة (١٤٦): إذا عجـز عـن السـجود التـام فاألحـوط وجوبًا 
االنحناء باملمكن مع وضع اجلبهة عىل ما يصح السـجود عليه ووضع بقية 
األعضاء يف مواضعها عىل األحوط وجوبًا ومع التعذر يتعني اإليامء برأسه 

وإال فبعينيه وإال فبقلبه.
مسـألة (١٤٧): من كان بجبهته قرحـة أو نحوها حفر حفرة ليقع 
السـليم مـن جبهته عىل أطرافها فإن عجز سـجد عىل ذقنه فـإن عجز أيضًا 

سجد عىل يشء من وجهه مقدمًا األنف.
مسـألة (١٤٨): من نيس سـجدة أو سـجدتني وذكر قبـل الركوع 
تدارك. أما بعده فتبطل الصالة بنسيان السجدتني إن كانت فريضة ويميض 

يف صالته ويقيض املنيس إن كان سجدة واحدة. 
مسـألة (١٤٩): إذا نـيس السـجدتني من ركعة واحدة حتى سـلم 
بطلت صالته فريضة كانت أو نافلة ويقيض املنيس إذا كان سـجدة واحدة. 

٨١ ............................................................................... باب الصالة 
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وأما لو نيس سـجدة أو سـجدتني من ركعة واحدة حتى تشـهد رجع وأتى 
بالسجود وأعاد التشهد. 

مسـألة (١٥٠): إذا شـك يف السجود قبل أن يسـتوي قائًام أو قبل 
الدخول يف التشهد أتى به وأما إن كان بعد ذلك مىض وال يشء عليه. 

مسألة (١٥١): يستحب التكبري حال االنتصاب من الركوع وقبل 
السـجود وبعده ورفع اليدين حال التكبري واسـتيعاب اجلبهة يف السـجود 
وإرغام األنف ويكره نفخ موضع السـجود وعدم رفع اليدين عن األرض 

بني السجدتني. وغري ذلك. 
٨ ـ التشهد: 

وهو واجب يف الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السـجدة األخرية من 
الركعة الثانية وجيب يف الثالثية والرباعية مرة أخرى بعد السـجدة األخرية 
من الركعـة األخرية وتبطل الصالة بنقصه وزيادته عمدًا ال سـهوًا وجيزئ 
أن يقـول: «أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيك له. وأشـهد أن حممدًا 

عبده ورسوله، اللهم صلِّ عىل حممٍد وآل حممد».
مسـألة (١٥٢): من نيس التشـهد يف الفريضة وذكـره قبل الركوع 
تداركـه، أما لو ذكره بعد الركوع فيميض يف صالته ويسـجد للسـهو. وإن 

نسيه حتى سلم قضاه. 
مسـألة (١٥٣): مـن شـك يف اإلتيان بـه بعد القيـام أو الرشوع يف 

السالم بنى عىل اإلتيان به ولو شك قبل ذلك تداركه.



٩ ـ التسليم: 
جيب مرة يف كل صالة وهو آخر أجزائها وبه خيرج عنها وله صيغتان: 
األوىل: « السـالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني » والثانية « السالم عليكم 
» واألفضـل أن يضيـف إليها « ورمحة اهللا وبركاته » فإن بدأ بالصيغة األوىل 
اسـتحبت الثانيـة وليـس العكـس. ويسـتحب قبـل الصيغتـني أن يقول: 

«السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته »  .
مسـألة (١٥٤): إذا نيس السالم حتى دخل يف التعقيب رجع وأتى 

به وإن ذكره بعد املنايف املبطل للصالة كاحلدث بطلت صالته. 
مسـألة (١٥٥): من شك فيه بعد الفراغ من الصالة أو دخل يف ما 

يرتتب عليها كالتعقيب صحت صالته وال يشء عليه. 



  التعقيب هو االشـتغال بالذكر والدعاء وقـراءة القرآن بعد الصالة 
وهـو أفـراد كثرية فمنـه أن يكرب ثالثـًا بعد التسـليم رافعًا يديـه مثل تكبري 
الصـالة ومنـه أن يسـتعيذ بـاهللا مـن النـار ويسـأله اجلنـة وأن يزوجـه من 
احلـور العني ومنه تسـبيح الزهـراءB: ( اهللا أكرب: «٣٤ مـرة»، احلمد هللا

«٣٣ مرة»، سبحان اهللا «٣٣ مرة»). 
مسـألة (١٥٦): يسـتحب أن يسـجد شـكرًا هللا بعد كل فريضة أو 

نافلة وجيزئ أن يقول فيها « شكرًا هللا» ثالث مرات. 
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وهي أمور: 
١- فقد بعض الرشوط كالطهارة.

٢- احلدث األكرب واألصغر من غري املسلوس واملبطون واملستحاضة.
قهـرا  أو  سـهوا  أو  القبلـة عمـدا  عـن  البـدن  االلتفـات بتـامم   -٣

أما اإللتفات بالوجه فهو مبطل للفريضة إذا كان فاحشًا ومتعمدًا.
٤- مـا كان منافيـًا للصـالة بنظر أهل الـرشع عىل األحـوط وجوبًا 

كاألكل والرشب باملقدار املعتد به وكالرقص والتصفيق. 
٥- تعمـد الـكالم ولـو لرضورة ويسـتثنى مـن ذلك الذكـر وقراءة 

القرآن والدعاء ورد السالم إذا وجب عليه رده. 
٦- تعمـد الضحك املشـتمل عىل الصـوت والرتجيع بـل األحوط 

وجوبًا التعميم ملطلق الضحك املشتمل عىل الصوت.
٧- تعمـد البكاء املشـتمل عـىل الصوت إذا كان ألمـور الدنياـ  عىل 

األحوط وجوبًا ـ.
٨- التكفري ـ وضع احدى اليدين عىل األخرى تذلًال  ـ يف غري حال 
التقيةـ   إذا كان فيه ترويج للباطل أو أتى به بقصد الترشيع مع االلتفات لذلك.  
٩- قـول « آمـني » بعد متـام الفاحتة يف غـري حال التقيـة متعمدًا عىل 

األحوط وجوبًا. 





   عبارة عن ركعتني مسبوقة بخطبتني حيث جيب عىل اخلطيب الذي 
هو اإلمام أن حيمد اهللا ويثني عليه ويويص بالتقوى ويقرأ سورة من القرآن 
يف األوىل وحيمـد اهللا ويثنـي عليـه ويصـيل عـىل النبي وآله وعـىل األحوط 

وجوبًا أن يسمي األئمة واحدًا واحدًا ويستغفر للمؤمنني يف الثانية. 
مسـألة (١٥٧): يستحب فيها قنوتان قبل الركوع يف الركعة األوىل 

وبعده يف الثانية ويشرتط فيها: 
١ـ  دخـول الوقت نعم جيوز تقديـم اخلطبتني بحيث يفرغ منهام عند 

دخول الوقت.
٢ ـ  اجتـامع مخسـة مصلـني واألحـوط وجوبـًا أن يكونـوا رجاًال– 

أحدهم اإلمام –.
٣ـ   أن يكـون بينهـام وبـني اجلمعـة األخـرى مـاال يقـل عـن سـتة 

كيلومرتات تقريبًا. 
مسـألة (١٥٨): يتخـري املكلف يف عـرص الغيبة بـني االتيان هبا أو 

بصالة الظهر ولذلك ال جيب السعي إليها عند النداء هلا وال حيرم البيع.



سـببها: الكسـوف واخلسـوف وإن مل توجـب اخلـوف وكل خمـوف 
ساموي كالصاعقة والريح السوداء وكذا الزلزلة عىل األحوط وجوبًا وكل 

خموف اريض عىل األحوط وجوبًا كاهلدة واخلسف. 

٨٥ ............................................................................... باب الصالة 



................................................................................ الفقه امليرس  ٨٦

حكمها: واجبة عىل كل مكلف ـ عدا احلائض والنفسـاء ـ يف املكان 
الذي يقع فيه السبب وما يلحق به عرفًا. 

وقتها: وقت صالة الكسوفني من ابتداء اإلنكساف إىل متام االنجالء 
ويف غريمها املبادرة عند حدوث السبب. 

قضاؤها: إذا مل يعلم بالكسـوفني اىل متام االنجالء مل جيب القضاء إذا 
مل حيـرتق القـرص كّله. أما إذا احـرتق القرص أو أنه علـم باحلادثة وأمهل 
فيجـب القضـاء. ويف غـري الكسـوفني فاألحوط وجوبـًا القضـاء إذا علم 

بحصوله ومل يصل وال قضاء مع اجلهل به حتى يرتفع.
كيفيتها: صالة اآليات عبارة عن ركعتني يف كل ركعة مخسة ركوعات 
حيث يقرأ الفاحتة وسـورة ويركع ـ وله أن يقسـم السـورة بعد الفاحتة عىل 
الركوعات اخلمسة فإذا انتهى من الركوع اخلامس سجد سجدتني ثم يقوم 

للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل يف األوىل ثم يتشهد ويسلم. 
مسـألة (١٥٩): يسـتحب أن يقنـت فيهـا قبـل الركوعـات الثاين 

والرابع والسادس والثامن والعارش. وله أن يقترص عىل بعضها. 
أحكامها: ركوعات هذه الصالة أركان تبطل الصالة بزيادهتا ونقصها 
عمدًا وسـهوًا. كاليومية وكذلك أحكام الشـك فيبنـي عىل األقل يف املحل 
ويبنـي عىل وجود الفعل بعد جتاوز حمله، والشـك بـني الركعتني مبطل هلا. 

مسألة (١٦٠): تتعدد هذه الصالة بتعدد السبب املوجب هلا .
مسـألة (١٦١): يثبت الكسـوف واخلسـوف وغريه بالعلم والبينة 

وال يثبت بقول املنجمني ونحوهم ممن ال يشهد برؤيته. 





جيـب قضاء الصـالة اليومية التي فاتـت يف وقتها عمدًا أو سـهوًا أو 
جهًال أو ألجل النوم املستوعب للوقت أو غري ذلك أو لكوهنا فاسدة لفقد 

جزء أو رشط مستلزم لبطالهنا. 
مسألة (١٦٢): ال جيب قضاء ما فات الصبي أو املجنون أو املغمى 
عليه أو الكافر األصيل أو احلائض والنفسـاء. واألحوط وجوبًا للمرتد أن 

يقيض بعد توبته. 
مسـألة (١٦٣): جيب عىل السـكران القضاء إذا كان السكر بسببه. 

ويستحب مؤكدًا قضاء النوافل اليومية الراتبة. 
مسـألة (١٦٤): جيب الرتتيب يف القضاء إذا كانت الفوائت مرتبة 
كالظهـر والعرص من يوم واحد وإّال مل جيـب الرتتيب فمن فاتته الصالة يف 
عدة أيام يمكن له أن يقيض صبحًا بعددها ثم ظهرًا بعددها كذلك وهكذا. 

وإن كان األوىل الرتتيب. 
مسـألة (١٦٥): ال يرشع لـذوي األعذار املوجبـة لنقص الطهارة 
القضـاء أثناء العذر اال مع اليأس من ارتفاعه، وجيوز مع رجاء اسـتمراره، 

فان صادف استمراره اجزأ وإّال أعاد.
النيابـة: ال يرشع التـربع وال النيابة عن األحيـاء يف الواجبات إّال يف 
احلـج مـع االسـتطاعة والعجز عن املبارشة وجيـوز التـربع والنيابة يف مجلة 
من املسـتحبات. أمـا األموات فيجوز التـربع والنيابة عنهـم يف الواجبات 

واملستحبات. 
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مسـألة (١٦٦): يشـرتط يف النائـب العقـل واإليـامن، واألحـوط 
وجوبًا عدم اجزاء عمل املستضعف الذي ال ُيقر بالوالية والجيحدها .

مسـألة (١٦٧): جيـب عىل ويل امليـتـ  الوارث الذكـرـ  أن يقيض 
مـا فـات امليت من صالة أو صيام لعذر أو تسـاحمًا ما مل يكـن تركه للقضاء 
هتاونًا ومتردًا. وإذا تعدد الويل وجب عليهم القضاء كفائيًا ويسـقط بالتربع 

أو النيابة منهم أو من غريهم.
مسـألة (١٦٨): كل عمـل تصـح فيـه النيابة يرشع االسـتئجار له 

ولكن ال تفرغ ذمة امليت بمجرد االستئجار بل بتحقق العمل.



وهـي مـن املسـتحبات األكيـدة يف الصـالة اليومية وصـالة اآليات 
وتسـتحب يف صـاليت االستسـقاء والعيدين. وال تـرشع يف النوافل. وأقل 
عدد تنعقد به يف غري اجلمعة والعيدين اثنان وال بأس أن يكون املأموم امرأة 
أو صبيًا. ويشرتط للدخول يف اجلامعة نية املأموم اإلئتامم وال يمنع ذلك كون 
صالة اإلمام خمتلفة مع صالة املأموم مادام كالمها يومية وجيوز العدول من 
اإلئتامم اىل اإلنفراد اختيارًا وال جيوز االنتقال أثناءها من إمام إىل آخر إّال أن 
يطرأ عىل اإلمام األول يشء يمنعه من االستمرار يف الصالة كاحلدث وغريه. 
مسألة (١٦٩): البّد يف إدراك اجلامعة من إدراك اإلمام بعد تكبرية 
اإلحرام وقبل التسليم فله أن يكرب قائًام ويلتحق باإلمام يف أي جزء لكن ال 
حتسب له ركعة إال بإدراك اإلمام قبل الركوع أو يف أثنائه واألحوط وجوبًا 
مع إدراك اإلمام يف التشـهد األول فانه يكرب قائًام وال جيلس فإذا قام اإلمام 
للركعة الثالثة تابعه. أما إذا أراد اإلئتامم بشـخص منفرد فال يدخل معه إّال 



يف حال القيام أو الركوع وحتسب له ركعة. 
مسألة (١٧٠): البّد من اتصال املأمومني باإلمام واتصاهلم بعضهم 
ببعض بحيث ال يكون هناك حائل من سـرت أو جدار أو نحوه نعم ال بأس 
باحلائـل بني الرجال والنسـاء، وكـذا ال يكون هناك بعـد بينهم واألحوط 
وجوبًا أن ال يفصل بني اإلمام وبني بعضهم البعض بام يصل إىل املرت والربع. 
مسـألة (١٧١): يشرتط يف اجلامعة أن ال يكون موقف اإلمام أعىل 
مـن موقف املأمومني بمقدار معتّد به واألحـوط وجوبًا أن ال يكون ثالث 

أصابع فام فوق وال بأس بالعكس. 
مسـألة (١٧٢): يشـرتط عدم تقدم املأموم عىل اإلمام بل األحوط 

وجوبًا أن ال يساويه بل يتأخر عنه ولو قليًال كقدر أربع أصابع. 



١- العقل واإليامن. 
٢- طهارة املولد.

٣- أن ال يكون حمدودًا حدًا رشعيًا بحق. 
٤- أن ال يكـون أعرابيـًا فإنه ال يـؤّم املهاِجر. واملـراد باالعرايب من  
يسـكن البوادي ممن تقل معرفتهم باالحكام الرشعية، ويكثر منهم بسـبب 
ذلـك  خمالفتها ويلحق هبم من هو مثلهم من سـكنة املدن، واملراد باملهاجر 
من  يسكن املدن ويتفقه يف الدين ويعرف االحكام الرشعية، ويلحق به من 

يسكن  البوادي ممن يتفقه يف الدين.
٥- الرجولـة فال تصح إمامة الصبي مطلقًا عىل األحوط وجوبًا وال 

باب الصالة................................................................................ ٨٩



................................................................................ الفقه امليرس  ٩٠

إمامة املرأة إال للمرأة. 
٦- األحـوط وجوبًا أن يكون صحيح القراءة إذا كان املأموم كذلك 
إّال أن يكـون اإلئتامم يف األخريتـني أو يف غري اجلهرية فيجوز االئتامم ويقرأ 

املأموم لنفسه. 
٧- العدالة وهي كون اإلنسان متدينًا يمتنع من الكبائر ولو وقع فيها 
بـادر إىل التوبـة والندم. وعليه فال جتوز الصالة خلف من يشـك يف عدالته 
بل البد من إحرازها إّما بالبينة املسـتندة لشـهادة املعارشة أو حسن الظاهر 

املستند لظهور اخلري منه وعدم ظهور الرش ملن يعارشه وخيالطه. 
مسـألة (١٧٣): إذا تبّني بعد الصالة فقدان اإلمام لبعض الرشوط 

املتقدمة أو بطالن صالته، جاز البناء عىل صحة صالة املأمومني. 



مسألة (١٧٤): ال يتحمل اإلمام عن املأموم غري القراءة يف األوليني 
إذا ائتم فيهام.

مسـألة (١٧٥): حترم عىل املأموم يف الركعتني األوليني من اجلهرية 
القراءة إذا سـمع صوت اإلمام أو مههمته وأما يف اإلخفاتية فال يقرأ بقصد 

اخلصوصية عىل األحوط وجوبًا ويستحب له االشتغال بالذكر والدعاء. 
مسألة (١٧٦): املسبوق بركعة أو أكثر ال يتحمل عنه اإلمام القراءة 
إذا كان يف الثالثة أو الرابعة ، نعم تسقط عنه القراءة إذا دخل معه حال الركوع.
مسألة (١٧٧): من التحق باإلمام يف غري الركعة األوىل عليه متابعة 
اإلمام لكن يأيت بام فاته يف حمله كالتشـهد وإذا جلس مع اإلمام للتشـهد ومل 



يكـن وظيفته فعليـه اجللوس متجافيًا عـىل األحوط وجوبـًا. وإذا مل يمهله 
اإلمام إلمتام قراءته اجتزأ بام قرأ وتابعه. 

مسـألة (١٧٨): جيـب اإلخفـات يف القراءة والذكـر خلف اإلمام 
سواء كانا واجبني أم مستحبني. 

مسألة (١٧٩): جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف األفعال فال يتقدم 
عنـه وال يتأخـر تأخرًا كثريًا وله أن يقارنه. أمـا يف األقوال فال بأس بالتقدم 
فيهـا يف غري تكبرية اإلحرام إذ البد من فـراغ اإلمام منها قبل تكبري املأموم 

وجيوز له فيها التأخر عنه كثريًا. 
مسـألة (١٨٠): إذا ترك املتابعة عمـدًا ال تبطل صالته وال مجاعته 
وإنـام يأثم بذلك، نعم إذا تقدم عىل اإلمام يف تكبرية اإلحرام بطلت مجاعته 

وله امتام الصالة فرادى.
أو  السـجود  أو  الركـوع  يف  اإلمـام  يسـبق  مـن  مسـألة (١٨١): 
االنتصـاب فإن كان عامدًا بقي عىل حالـه حتى يلحقه اإلمام عىل األحوط 

وجوبًا وإن كان ساهيًا وجب عليه الرجوع ملتابعة اإلمام. 
مسألة (١٨٢): من حرض ومل يدر أن اإلمام يف األوليني ليتحمل عنه 
القراءة أو يف األخريتني ليقرأ لنفسه وجب عليه أن يقرأ الفاحتة والسورة رجاء. 
مسألة (١٨٣): الشاك من اإلمام أو املأموم يف عدد الركعات يرجع 

لآلخر إذا كان حافظًا.
مسألة (١٨٤): يصح اإلئتامم مع اختالف اإلمام واملأموم يف القبلة 

إذا مل يكن فاحشًا. 
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من ترك شـيئًا من أجزاء الصالة ورشائطها عمدًا بطلت صالته ولو 
كان املرتوك حرفًا أو حركة من القراءة أو الذكر الواجب. وكذا من زاد شيئًا 
من أجزائها عمدًا سـواء كان ذلك اجلزء من سـنخ أجزاء الصالة كالتكبري 
والركـوع أو مـن غريها كرفع اليد بقصد اجلزئية. وكذا حكم من فعل أحد 

األمرين مرتددًا يف صحة عمله شاكًا يف ذلك من دون حجة. 
مسـألة (١٨٥): من زاد جزء سهوًا أو جهًال مل تبطل صالته إال أن 
يكون الزائد ركوعًا ، واألحوط وجوبًا البطالن بزيادة  سـجدتني يف ركعة 

واحدة. 
مسـألة (١٨٦): مـن نقص جزء أو رشطًا سـهوًا أو جهًال فحكمه 
خيتلـف باختـالف اجلزء أو الـرشط الناقص عىل أن فـوت الطهارة يوجب 

بطالن الصالة مطلقًا. 



الشك هو ما خالف اليقني سواء تساوى فيه طرفا االحتامل أم ترجح 
أحدمها عىل اآلخر إال إذا بلغ مرتبة الوسـواس فال يعتنى به يف الصالة وال 

يف غريها. 
وهناك مسائل: 

مسـألة (١٨٧): من شـك أنه صىل أو ال فإن كان يف الوقت أتى هبا 



مـا مل يكن يف الحقـة املرتتبتني كالظهرين والعشـائني فإنه يبنـي حينئذ عىل 
اإلتيان بالسابقة وكذلك يبني عىل أنه صىل إن كان شكه بعد خروج الوقت. 
مسألة (١٨٨): من شك يف صحة الصالة بعد الفراغ منها بنى عىل 

الصحة وكذا من شك يف صحة جزء بعد الفراغ منه. 
مسـألة (١٨٩): من شـك يف اإلتيان بفعل وقد دخل فيام بعده بنى 

عىل اإلتيان به.
مسألة (١٩٠): من كثر شكه يف رشط من رشوط الصالة كالطهارة 
قبل الرشوع فيها لزمه حتصيل الرشط إال أن يبلغ مرتبة الوسواس وأما من 
كثر شـكه يف رشوط الصالة بعد الدخول فيها مل يعتن بشـكه حتى ولو كان 

قبل الفراغ منها. 
مسألة (١٩١): من كثر شكه يف فعل من أفعال الصالة قبل الدخول 
يف ما بعده، فإن اعتقد أن أحد طريف الشـك من الشـيطان بنى عىل الطرف 
اآلخر، مثًال إذا شـك يف فعل التشهد واعتقد أن احتامل فعله من الشيطان، 
بنـى عـىل أنه مل يفعله، وإن مل يعتقد ذلك لزمهـ  عىل األحوط وجوبًاـ  البناء 

عىل األكثر ما مل يكن مبطًال وإّال بنى عىل األقل. 
مسـألة (١٩٢): املرجع يف كثرة الشك إىل العرف ومنه أن يشك يف 
ثالث صلوات متواليات. وال بد يف جريان حكم كثري الشـك أن يستند إىل 
الشـيطان ال إىل أسـباب خارجية كاملرض واخلـوف ونحو ذلك مما يوجب 

اضطراب الذهن. 
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من شك أثناء الصالة يف عدد ركعاهتا فإن تيرس له الظن بأحد طريف الشك 
ولو بعد الرتوي عمل عليه وإن مل يتيرس له الظن فإن كانت الصالة ثنائية أو 
ثالثية بطلت، وكذا إذا كانت رباعية مل يكمل ذكر السجدة الثانية من الركعة 
الثانية فيها. أما إن كان قد أتم الذكر املذكور فيمكن التصحيح يف مخسة صور: 
األوىل: الشـك بـني االثنتـني والثـالث بعـد إكـامل الذكـر الواجب 
للسـجدة الثانية فإنـه يبني عىل الثالث ويتم صالته ثم يـأيت بركعة من قيام 

عىل األحوط وجوبًا. 
الثانيـة: الشـك بني الثـالث واألربـع يف أي موضـع كان. يبني عىل 
األربع ويتم صالته ثم يصيل ركعة من قيام أو ركعتني من جلوس احتياطًا. 
الثالثة: الشـك بـني االثنتني واألربـع بعد إكامل الذكـر الواجب من 
السجدة الثانية. يبني عىل األربع ويتم صالته ثم يصيل ركعتني من قيام احتياطًا. 
الرابعـة: الشـك بـني االثنتـني والثـالث واألربـع بعد إكـامل الذكر 
الواجب من السجدة الثانية. يبني عىل األربع ثم يصيل احتياطًا ركعتني من 

قيام ثم ركعتني من جلوس. 
اخلامسة: الشك بني األربع واخلمس بعد ذكر السجدة األخرية يبني 

عىل األربع وبعد السالم يسجد سجديت السهو. 
ويف غـري هـذه الصـور اخلمـس يتعـني اسـتئناف الصالة. كـام جيوز 
استئناف الصالة حتى يف الصور السابقة رشيطة أن يقطعها بفعل ما يبطلها. 
مسـألة (١٩٣): من شـك يف صالته وبنى عىل األكثر وبعد الفراغ 



منها وقبل صالة االحتياط تيقن بتامميتها مل حيتج لصالة االحتياط. 
مسـألة (١٩٤): يف صالة االحتياط يقرأ املصيل الفاحتة فقط إخفاتًا 
ومـكان هذه الصالة بعد الصالة األصلية وعـىل األحوط وجوبًا قبل فعل 

املنايف وبال فصل طويل.



جيـب قضاء السـجدة املنسـية والتشـهد األخري بل األحـوط وجوبًا 
قضاء أبعاضه أيضًا إذا ذكرها املصيل بعد السـالم وال يقىض غري ذلك. أما 
التشهد األول إذا نسيه ومل يذكره إال بعد الركوع أجزأه عنه سجود السهو، 

وكذلك نسيان بعض التشهد األول عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (١٩٥): جيـب يف القضـاء كل ما جيـب يف األداء من اجلزء 

والرشط. كالطهارة واالستقبال ونحوها. 



جيب سجود السهو ألمور: 
١- الكالم عامدًا بتخيل أنه خارج عن الصالة أو ساهيًا. 

٢- نسيان التشهد األول وكذا األخري عىل األحوط وجوبًا. 
٣- زيادة السالم مع التشهد املتصل به بل حتى وإن كان لوحده عىل 

األحوط وجوبًا. 
٤- الشك بني األربع واخلمس بعد السجدتني.

٥- إذا أتى جالسًا بام يرشع أثناء القيام وكذلك العكس برشط أن ال 
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يوجب اإلخالل بركن. 
٦- مـن قـرأ بدل التسـبيح ( كـام لـو كان يف الركوع ) أو سـبح بدل 

القراءة كام يف الركعتني األوليني. 
٧- ما إذا علم إمجاًال بالزيادة أو النقيصة دون أن يستلزم ذلك البطالن. 
مسـألة (١٩٦): حمل سجود السـهو بعد الصالة واألحوط وجوبًا 
أن يكـون بـال فصـل إال أن يكون عليـه صالة احتيـاط فاألحـوط وجوبًا 

تأخريه عنها وكذا األوىل تأخريه عن قضاء األجزاء املنسية. 
مسألة (١٩٧): يتعدد سجود السهو بتعدد السبب.

مسـألة (١٩٨): سجود السـهو هو عبارة عن سجدتني واألحوط 
وجوبًا أن يكونا متواليتني وأن يذكر فيهام وأن يتشهد بعدمها وأن يسّلم.

مسـألة (١٩٩): جيب فيهام النية والسـجود عىل املسـاجد السـبعة 
ووضع اجلبهة عىل ما يصح السـجود عليه وعدم علو موضع اجلبهة كام أنه 

يشرتط فيهام عىل األحوط وجوبًا مجيع رشوط الصالة األخرى. 
مسألة (٢٠٠): ال جيب فيهام ذكر معني ويستحب « بسم اهللا وباهللا 

والسالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته» أو غري ذلك.



تبطل النافلـة بتعمد النقص وكذا الزيادة عىل األحوط وجوبًا مطلقًا 
كـام تبطـل بنقيصة الركن سـهوًا. وال تبطل بزيادته سـهوًا فـإذا نقص جزء 
حتـى فعـل ركنا لزمه العود لتـدارك الناقص حتى لو اسـتلزم زيادة الركن 
وذلك يف غري القراءة حيث يميض وال يشء عليه. نعم، إذا زاد ركعة كاملة 



بطلت صالته ولو كان سهوًا عىل األحوط وجوبًا.
مسألة (٢٠١): من شك يف عدد ركعات النافلة فإن ظن شيئًا عمل 
بـه عىل األحوط وجوبًا وإال فهو خمري بني البناء عىل األقل أو األكثر وذلك 

يف غري الوتر فإنه يستأنف فيها عىل األحوط وجوبًا.
مسألة (٢٠٢): إذا شك يف جزء أتى به عىل األحوط وجوبًا إن كان 
يف املحل وإن دخل يف ما بعده مىض وال يشء عليه وال جيب سجود السهو 

يف النافلة ولو كان أوىل. 



تقرص الصالة الرباعية يف السـفر حيث تصىل ركعتني فقط بالرشوط 
التالية: 

١ ، ٢ـ  املسافة وهي ثامنية فراسخ ( ٤٦ كم تقريبًا ) وقصد السفر إليها.
٣ـ استمرار القصد للسفر يف املسافة دون عدول.

٤ـ أن ال يكـون ناويـًا املـرور بالوطن ونحوه أو إقامـة عرشة أيام أو 
الرتدد يف ذلك قبل بلوغ املسافة. 

٥ ـ أن يكون السفر مباحًا. 
٦ـ أن ال يكـون السـفر هلذه املسـافة كثـريًا بمقتىض طبيعـة حياته أو 
عمله كمن يكون عمله السـفر كالسـائق أو كان السـفر مقدمة لعمله كمن 
يسـكن مكانًا ويعمل يف مكان آخر، أو كان له غرض يف تكرر السـفر كثريًا 

للزيارة أو الدراسة أو العالج أو غريها.
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مسألة (٢٠٣): من كانت كثرة سفره مقتىض عمله كالسائق، يكفي 
يف وجوب االمتام عليه اختاذه العمل املذكور فيتم يف السفرة األوىل.

مسـألة (٢٠٤): ومن كانت كثرة سفره لداع آخر كالزيارة فالالزم 
مرور معتدٍّ به عرفًا بحيث يصدق أن السفر مقتىض طبيعة حياته، واألحوط 

وجوبًا اجلمع بني القرص والتامم يف الفرتة املشكوكة.
٧ـ  الوصـول إىل حـد الرتخص بحيث يتوارى عـن أهل البلد أو ال 
يسـمع أذاهنم بصوت اإلنسـان واألحوط وجوبًا االحتياط مع اختالفهام. 
وحيـث أن الوصول إىل حد الرتخص هو مبـدأ التقصري فكذلك هو هنايته 

عند الرجوع من السفر. 
مسألة (٢٠٥): ينقطع السفر باملرور بالوطن ويلحق به مقر العمل 
أو الدراسـة ملـدة طويلة ونحومها كام ينقطع بنيـة اإلقامة يف مكان ما عرشة 

أيام وبالبقاء مرتددًا يف مكان واحد ثالثني يومًا.
مسـألة (٢٠٦): إذا متت الرشوط فعىل املسـافر التقصري وال تصح 
صالتـه إن مل يفعل ذلك إال إذا كان جاهًال بأصل وجوب القرص. وكذلك 

ال يصح صومه إال إذا كان يعتقد مرشوعية الصوم من املسافر. 
مسألة (٢٠٧): العربة يف التامم والقرص حال األداء ال حال الوجوب. 
فمن دخل عليه وقت الصالة وهو مسـافر ومل يصل حتى وصل البلد مثًال 
صىل متامًا ولو وجبت عليه الصالة وهو يف الوطن ومل يصلِّ حتى سافر صىل 
قرصًا. ويف القضاء يراعي آخر الوقت من السفر واإلقامة.. ويقيض ما فات 
وهو مسـافر قرصًا ولـو يف احلرض وما فات وهو مقيم متامًا ولو يف السـفر. 
مسـألة (٢٠٨): يتخـري املكلـف يف أربعـة مواضـع بـني القـرص 
والتامم إذا كان مسـافرًا وهـي مكة املكرمة واملدينة املنـورة والكوفة وحرم 



احلسنيA واألحوط وجوبًا االقتصار يف ذلك عىل ما حتت القبة الرشيفة 
ال أكثر. 

مسـألة (٢٠٩): ال يلحـق الصوم بالصالة يف التخيري. وتسـقط يف 
السفر نافلة الظهرين دون غريها.





وهـي واجبـة يف زمـان احلضور برشائطها ومسـتحبة يف زمـن الغيبة 
مجاعـة وفرادى ووقتهـا من طلوع الشـمس إىل الزوال وهـي ركعتان يقرأ 
يف كل منهـا احلمـد وسـورة ثـم األحوط وجوبـًا أن يكـرب يف األوىل مخس 
تكبـريات ويف الثانية أربع تكبريات وأن يقنـت عقب كل تكبرية. وأن يأيت 
اإلمـام بخطبتـني بعد الصالة يفصل بينهام بجلسـة خفيفـة ـ كل ذلك عىل 

األحوط وجوبًا ـ .



 وهـي ركعتـان بني املغرب والعشـاء يقـرأ يف األوىل بعـد احلمد آية: 
ُلَامِت َأن  ْقِدَر َعَلْيـِه َفَناَدى ِيف الظُّ ن نَّ َهـبَ ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأن لَّ ـوِن إِذ ذَّ Pوََذا النُّ
اِملِـَنيO ويف الثانية بعد احلمد آية  الَّ إَِلـَه إِالَّ َأنَت ُسـْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُت ِمَن الظَّ
Pَوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها إِالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط 
ٍة ِيف ُظُلَامِت اَألْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َيابٍِس إِالَّ ِيف  ِمـن َوَرَقـٍة إِالَّ َيْعَلُمَها َوَال َحبَّ
بٍِنيOويقنـت بعد ذلك قائـًال: « اللهم إين اسـألك بمفاتح الغيب  ِكَتـاٍب مُّ

باب الصالة  ............................................................................... ٩٩
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التـي ال يعلمهـا إّال أنت أن تصيل عـىل حممد وآل حممـد وأن تفعل يب... » 
ويذكـر حاجته ثم يقـول: « اللهم أنت ويل نعمتي والقادر عىل طلبتي تعلم 
حاجتـي فأسـألك بحـق حممد وآله عليـه وعليهم السـالم ملـا قضيتها يل » 

ويسأل حاجته. 
مسألة (٢١٠): جتزئ هذه الصالة عن ركعتني من نافلة املغرب. 



وهي صالة ركعتني يف الليلة األوىل التي متر عىل امليت املؤمن يف قربه 
يقـرأ يف األوىل بعـد احلمـد آية الكـريس ويف الثانية بعد احلمـد عرش مرات 
ا َأنَزْلَناُه ِيف َلْيَلِة اْلَقْدِر» وبعد التسليم يقول « اللهم صل عىل حممد  سورة « إِنَّ
وآل حممـد وأبعث ثواهبا إىل قرب فالن....» ويذكر أسـم امليت. وقد وردت 

هلا صورة أخرى. 
مسألة (٢١١): يستحب التصدق عن امليت يف هذه الليلة. 



ورد يف النصـوص الكثـرية احلث عىل االسـتخارة عنـد اإلقدام عىل 
أمر، واملراد باالستخارة ليس هو املعنى الشائع يف هذا الزمان، بل املقصود 
هبـا الدعاء واالبتهال إىل اهللا تعـاىل يف أن خيتار للعبد ما هو اخلري له يف ذلك 
األمـر، فـإن كان خريًا َسـّهله وَيّرسه، وإن مل يكن خـريًا رصفه عنه، مثل أن 

يقول: «أستخري اهللا برمحته خرية يف عافية».
 وقـد رويت هلا صور خمتلفة منها: صـالة ركعتني يقرأ بعد الفاحتة ما 
َها  ُ َأَحٌد O يف األوىل و Pُقـلْ َيا َأيُّ شـاء من السـور مـع ترجيح Pُقْل ُهـَو اهللاَّ



اْلَكاِفُروَنO يف الثانية. 
ثـم حيمد اهللا ويثني عليه ويصيل عىل حممد وأهل بيته ويقول: «اللهم 
ه يل وقّدره، وإن كان غري  إن كان هـذا األمـر خريًا يل يف ديني ودنياي فيـرسّ

ذلك فارصفه عني».
والالزم عليه بعد االستخارة الرضا بام خيتاره اهللا تعاىل حتى ال يكون 

متهًام له سبحانه يف قضائه. 

باب الصالة  ............................................................................. ١٠١












فريضة الصوم من الدعائم التي بني عليها اإلسالم وقد أختار اهللا له 
أفضل الشـهورـ  شـهر رمضان ـ الذي أنزل فيه كتابه وأختصه بليلة القدر 

التي هي خري من ألف شهر. 
ويثبت هالله ـ كام يف بقية الشهور ـ بام ييل: 

١- العلم احلاصل بالرؤية أو التواتر أو الشياع. أو ميض ثالثني يومًا 
من الشهر املايض. 

٢- شهادة رجلني عدلني بأهنام رأياه إذا مل تقم إمارة عىل خطئهام. 
٣- رؤيته قبل الزوال ـ لو أمكن ذلك ـ وال يثبت بغري ما ذكر.

مسـألة (٢١٢): وجود اهلالل يف بلد يوجب دخول الشهر فيه ويف 
مجيـع البلـدان الغربية باإلضافة إليـه. بل وكذا يف البلـدان الرشقية إذا كان 
البلد يف آسيا أو أفريقيا أو أوروبا. أما األمريكتان فلو رؤي يف بعض بلداهنا 

ثبت يف بقية بالدمها دون القارات الثالث املذكورة آنفًا. 



يفطر الصائم بتعمد إحدى املفطرات التالية: 
١ ، ٢ ـ األكل والـرشب مطلقـًا واألحـوط وجوبًا اإلفطـار بكل ما 
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يصل إىل املعدة ولو من غري طريق احللق. 
٣ ـ تعمد القيء.

٤ ـ اإلحتقـان باملائع وكذا عـىل األحوط وجوبـًا التحاميل املجمدة 
التي تذوب يف الداخل. 

٥ـ  تعمـد اجلنابة سـواء بإخراج املني أو باجلـامع يف القبل واألحوط 
وجوبًا يف الدبر أيضًا. 

٦ـ  تعمـد البقـاء عىل اجلنابة حتـى يطلع الفجر يف الصـوم الواجب 
ويلحـق بـه تعمد البقـاء عىل حـدث احليـض أو النفاس إذا وسـع الوقت 
للغسـل فانـه يبطل الصـوم، واألحـوط وجوبًا احلـاق النـايس للجنابة أو 

احليض أو النفاس بالعامد من جهة بطالن الصوم الواجب. 
٧ـ  الكـذب عىل اهللا سـبحانه وتعاىل أو عـىل نبيه J أو عىل األئمة 

.Dمن آله
٨- التدخني بالنحو املتعارف عىل األحوط وجوبًا.



١ـ  اإلسـالم بل اإليامن فال يصح مـن الكافر وال من اجلاحد لوالية 
 .D أهل البيت

٢ ـ النية بعنوان أن الصوم قربة إىل اهللا تعاىل. 
٣ ـ اخللو من احليض والنفاس يف متام النهار. 

٤ ـ عدم السفر الذي يوجب قرص الصالة إال مع اجلهل. 



٥ـ  عدم املرض الذي يرض به الصوم بل ال يصح الصوم من الصحيح 
أيضًا إذا كان موجبًا حلدوث مرض له. 

مسـألة (٢١٣): ال يصـح الصـوم املنـدوب ممن عليه قضاء شـهر 
رمضان عن نفسه. 

مسـألة (٢١٤): يشـرتط يف وجوب صوم شـهر رمضـان وقضائه 
والصـوم املنذور البلوغ والعقـل واحلرض وعدم املرض واخللو من احليض 

والنفاس.



يرخص يف اإلفطار ألشخاص: 
١ ، ٢ـ  الشـيخ والشـيخة إذا كان الصـوم حرجًا أو متعـذرًا عليهام، 

وعليهام الفدية عن كل يوم بمّد وال قضاء عليهام.
٣ ـ ذو العطاش وهو بحكم الشيخ والشيخة. 

٤ ـ احلامل املقرب إذا كان الصوم جمهدًا هلا وعليها الفدية والقضاء. 
أمـا إذا أرض الصـوم هبـا أو بحملهـا وجب عليهـا اإلفطار مـن دون فدية 

وعليها القضاء كاملريض. 
٥ـ  املرضعة إذا أرض الصوم بلبنها بحيث يقل أو ينقطع وجتب عليها 
الفدية والقضاء. أما إذا لزم حمذور حمّرم من قلة اللبن فيحرم عليها الصوم، 

وال فدية عليها، وعليها القضاء كاملريض أيضًا.

١٠٧ ............................................................................. باب الصوم  
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املفطرات املذكورة سـابقًا تبطل الصـوم إذا صدرت من الصائم عن 
عمـد وعلم بأن ما يسـتعمله مفطـر. وجتب الكفارة ـ وهي صوم شـهرين 
متتابعـني أو إطعـام سـتني مسـكينًا أو عتق رقبـةـ  بتعمد اإلفطار يف شـهر 
رمضـان باألكل والرشب  واجلامع وإخراج املنـي وتعمد البقاء عىل اجلنابة 
وكـذا يف تعمـد البقاء عـىل حدث احليـض والنفاس وتعمـد التدخني عىل 

رات. األحوط وجوبًا، وال جتب الكفارة بباقي املفطِّ
مسـألة (٢١٥): جتب الكفـارة باجلامع عمدًا بعـد الزوال يف قضاء 
شـهر رمضـان، واألحوط وجوبـًا الكفارة بتعمد ارتـكاب باقي املفطرات 

املوجبة للكفارة يف إفطار شهر رمضان. 
مسألة (٢١٦): جتب الكفارة مطلقًا بتعمد اإلفطار يف صوم اليمني 

والنذر والعهد إذا تضيق وقته. 



مسألة (٢١٧): ال جيب قضاء ما فات من الصيام يف زمن الصبا أو 
يف حال اجلنون أو اإلغامء أو الكفر األصيل. 

مسـألة (٢١٨): جيب قضاء مـا فات من الصيـام حليض أو نفاس 
أو نوم أو سـكر أو مرض أو سـفر أو غري ذلك. وكذا ما فات بارتداد عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٢١٩): من فاته شـهر رمضان لعذر واسـتمر به العذر إىل 
شـهر رمضان الثاين فإن كان اإلفطار لعذر اضطراري كاملرض سـقط عنه 



القضاء ووجبت الفدية. 
وإن كان عـذره اختياريـًا كالسـفر االختيـاري فتجـب عليـه الفدية 

واألحوط وجوبًا بقاء قضاء الصوم عليه يف السنني الالحقة. 
مسألة (٢٢٠): جتب مع القدرة املبادرة لقضاء صوم شهر رمضان 
يف أثناء السنة قبل حلول شهر رمضان الثاين فإن مل يفعل هتاونًا وجب عليه 

القضاء والفدية. 
مسـألة (٢٢١): الفديـة عـن كّل يوم  مّد من الطعام وهو يسـاوي 
ثامنامئة وسبعني غرامًا تقريبًا. وجيب التصدق هبا عىل الفقري وال جيزئ عنها 

دفع القيمة. 
مسـألة (٢٢٢): يسـتحب الصـوم يف كل يوم عدا مـا ثبت حتريمه 
كصـوم العيديـن وأيـام الترشيـق ملـن كان بمنى ـ  ولـو بعـض النهار عىل 
األحوط وجوبًا ـ  ويوم الشك عىل أنه من شهر رمضان وصوم نذر الشكر 

عىل املعصية وغري ذلك.
مسـألة (٢٢٣): يكـره صـوم التطـوع للولد والضيف بـدون إذن 
ـف وكـذا صوم الزوجة بـدون إذن زوجهـا إذا مل يناف حقه  الوالـد واملضيِّ

وإّال حرم. 

١٠٩ ............................................................................. باب الصوم  












وهي إحدى دعائم اإلسالم وفرائضه العظيمة وقد قرهنا اهللا سبحانه 

بالصالة وهي عىل قسمني: زكاة املال وزكاة الفطرة. 


وجتب يف تسـعة أشـياء: النقدينـ  الذهب والفضةـ  واألنعام الثالثة 
اإلبل والغنمـ  الضأن واملاعزـ  والبقر. والغالت األربعـ  احلنطة والشـعري 

والتمر والزبيب.
ويشرتط يف وجوهبا مجيعًا أمور: 

١ ـ البلوغ.
٢ ـ العقل.
٣ ـ احلرية.
٤ ـ امللكية.

٥ ـ القدرة عىل الترصف رشعًا.
٦ ـ القـدرة عـىل التـرصف واقعـًا لعدم كونـه ضائعـًا أو مرسوقًا أو 



.............................................................................. الفقه امليرس  ١١٤

نحومها.
وال بـد مـن حتقـق هذه الـرشوط يف متام احلـول فيام جيـب فيه احلول 

وحني حتقق موضوع الوجوب فيام ال يشرتط فيه احلول. 



ويشرتط يف وجوب الزكاة فيها مضافًا للرشوط العامة أمور: 
األول: النصـاب وهـويف الذهب عرشون دينارًا وفيهـا نصف دينار 

وكلام زاد أربعة دنانري ففيه عرش دينار. 
ويف الفضـة مائتـا درهم وفيهـا مخس دراهم وكلـام زاد أربعني درمها 

وجب درهم واحد.
الثاين: أن يكونا مسـكوكني بسـكة املعاملة ويتعامل هبام، فلو سـقطا 

عن املعاملة، مل جتب الزكاة فيهام.
الثالـث: احلول وهو سـنة قمرية ويكفي يف اسـتقرار وجوب الزكاة 

الدخول يف الشهر الثاين عرش. 



ويشـرتط يف وجـوب الـزكاة فيهـا مضافـًا للـرشوط العامـة احلول 
والسوم بأن ترعي بنفسها وال تكون معلوفة وأن ال تكون عوامل وأن تبلغ 

النصاب وهو كام ييل: 
أوًال يف اإلبل: 

 وفيها اثنا عرش نصابًاـ  مخس وفيها شـاة ، عرش وفيها شـاتان ، مخس 



عرشة وفيها ثالث شياه ، عرشون وفيها أربع شياه ، مخس وعرشون وفيها 
مخس شياه واألحوط وجوبًا أن تكون الشاة داخلة يف السنة الثانية إن كانت 
مـن الضـأن ويف الثالثـة إذا كانـت من املاعز ، سـت وعـرشون وفيها بنت 
خماض وهي الداخلة يف السنة الثانية ، ست وثالثون وفيها بنت لبون وهي 
الداخلة يف السـنة الثالثة ، ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة يف السنة 
الرابعة، إحدى وستون وفيها جذعة وهي الداخلة يف السنة اخلامسة، ست 
وسـبعون وفيهـا بنتا لبون ، إحدى وتسـعون وفيها حقتـان ، مائة وإحدى 
وعـرشون فـام زاد وفيهـا يف كل مخسـني حقـة ويف كل أربعني بنـت لبون، 

ويقترص يف العفو عن ما دون العرشة بني نصاب وآخر.
ثانيًا يف البقر: 

وفيها نصابان: ثالثون وفيها تبيع وهو ما دخل يف السنة الثانية ، أربعون 
وفيها مسنة وهي ما دخل يف السنة الثالثة، ستون وفيها تبيعان، سبعون وفيها 
تبيع ومسـنة، ثامنون وفيها مسنتان، تسـعون وفيها ثالثة اتبعة، ثم األحوط 
وجوبًا إذا بلغ مائة اعطاء تبيعني ومسنة وكلام ازداد عرشة فاألحوط وجوبًا 
اعتبـاره نصابًا جديدًا وهنا تفاصيل يراجع فيها منهاج الصاحلني أو احلاكم 
الرشعي أو وكيله للتعرف عىل كيفية االحتياط يف نوع ومقدار الزكاة يف ذلك.

ثالثًا يف الغنم: 
وفيها مخسة نصب: أربعون وفيها شاة ، مائة وإحدى وعرشون وفيها 
شـاتان ، مائتان وشـاة وفيها ثالث شياه ، ثالثامئة وشـاة وفيها أربع شياه ، 
أربعامئـة فام فوق ففي كل مائٍة منها شـاٌة بالغًا مـا بلغ. واألحوط وجوبًا يف 
الشـاة التي جتب يف الغنم أن تدخل يف السـنة الثانية إذا كانت من الضأن ، 

ويف السنة الثالثة إذا كانت من املاعز. 

١١٥ .............................................................................. باب الزكاة 
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مسـألة (٢٢٤): ابتداء حول الصغار من حني والدهتا سواء كانت 
امهاهتا سوائم أم معلوفات، نعم لو علفت قبل احلول مل جتب فيها الزكاة.



ويشـرتط يف الـزكاة فيها باإلضافة للرشوط العامـة النصاب وهو ما 
يبلـغ ألفـًا وأربعًة وأربعني كيلـو غرامًا وربعًا تقريبـًا. وجيب إخراج العرش 
إذا كان السقي بال عالج ونصف العرش إذا سقى بعالج كالدالء واملكائن. 

وإذا سقى بالوجهني فالتنصيف. 
مسـألة (٢٢٥): املدار يف وجوب العـرش ونصف العرش عىل الثمر 

ال عىل األصول. 
مسألة (٢٢٦): زكاة الغالت ال تتكرر بتعاقب السنني فإذا أعطي زكاة 
احلنطة مثًال ثم بقيت عنده عامًا آخرًا أو أكثر مل جتب فيها الزكاة مرة أخرى. 
مسـألة (٢٢٧): ال تشـرتط وحدة املكان بالنسبة لزكاة الغالت بل 
يضم بعضه إىل بعض إذا كان التفاوت بني إدراك الثامر متعارفًا كمن يكون 
لديـه نخيل يف أماكن خمتلفة فإنه يضم ثمرهـا إىل بعض حني إخراج الزكاة 
مـا مل يكن الفاصـل بني إدراك الثمرة يف مكان وآخـر طويًال جدًا بحيث ال 

يكون متعارفًا أنه يف آن واحد.



مستحقي الزكاة ثامنية أصناف: 
١- الفقراء.



٢- املساكني.
٣- العاملون عليها.

٤- املؤلفة قلوهبم.
٥- الرقاب.

٦- الغارمون.
٧- يف سبيل اهللا.
٨- ابن السبيل.

مسألة (٢٢٨): يشرتط يف مستحق الزكاة اإليامن واألحوط وجوبًا 
عدم اعطاء املخالف من سـهم املؤلفة قلوهبم، ويشـرتط أن ال يكون شاربًا 
للخمر واألحوط وجوبًا أن ال يكون مرتكبًا للكبائر األشد من اخلمر كرتك 
الصالة. وأن ال يكون هاشميًا إذا كان من جتب عليه الزكاة غري هاشمي. 

مسألة (٢٢٩): ال جيب البسط عىل مجيع األصناف بل يكفي دفعها 
لشخص واحد من صنف واحد لكن ال يعطي للفقري أكثر من مؤونة سنته. 
مسألة (٢٣٠): جتب املبادرة ألداء الزكاة وال جيوز تأخري دفعها إال 

لغرض عقالئي واألحوط وجوبًا حينئذ عزهلا وتعيينها. 
مسألة (٢٣١): جيوز دفع القيمة من النقود بدًال منها، وجيوز نقلها 

من بلد آلخر ، ولكن إذا تلفت أو ضاعت أثناء النقل وجب دفع بدهلا.
 مسألة (٢٣٢): الزكاة من العبادات التي تفتقر لنية القربة هللا تعاىل 

واألحوط وجوبًا أن تكون مقارنة لعزل الزكاة ولدفعها للمستحق.

١١٧ .............................................................................. باب الزكاة 
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وهي من الزكاة الواجبة وهبا متام الصوم وقد روي أن من مل تؤدَّ عنه 
خيف عليه املوت يف سنته.



١ ـ البلوغ.

٢ ـ احلرية.

٣ ـ العقل.
٤ ـ الغنى ( عنده قوت سنته فعًال أو قوة ). 



جتـب ملن اجتمعت فيه الرشائط عند الغروب ليلة العيد. وخترج يوم 
الفطر من طلوع الفجر ويمتد وقتها إىل الزوال عىل األحوط وجوبًا ، واألوىل 
تقديمهـا عىل صالة العيد ملن يصّليها وإذا مىض الزوال ومل خيرجها بادر إىل 
ذلك قبل الغروب عىل األحوط وجوبًا فإن مل يفعل بقيت يف ذمته حتى يؤدهيا 
مهـام طـال الزمان ولو مـات قضيت عنه وجيوز تقديمها يف شـهر رمضان. 





مقـدار زكاة الفطـرة صـاع عـن كل شـخص وهـو ثالثـة كيلـوات 
وأربعامئـة وثامنون غرامـًا تقريبًا. وخترج من التمـر أو الزبيب أو احلنطة أو 

الشعري أو غريها من القوت الغالب. 
مسألة (٢٣٣): خيرجها املكلف عن نفسه وعن كل من يعول سواء 
كان واجـب النفقة أم ال صغـريًا كان أم كبريًا ، حرًا أم عبدًا ، قريبًا أم بعيدًا 

مسلًام أم كافرًا حتى الضيف إذا أنضم إىل عياله وعد منهم. 



هـو مـرصف زكاة املـال مـن األصناف الثامنيـة لكن جيـوز عند عدم 
وجود املؤمن دفعها للمسـتضعف، وهو مقـدم عىل نقلها من بلد اإلخراج 
واألحوط وجوبًا أن ال يقل املدفوع للفقري عن صاع.جيوز أن يدفع له صاع 
وكـرس، وزكاة غري اهلاشـمي هنـا ال حتل أيضًا للهاشـمي والعربة يف املعيل 
ال يف العيال ويسـتحب تقديم األرحام واجلـريان. وينبغي الرتجيح بالعلم 

والفضل والدين. 

١١٩ ............................................................................... باب الزكاة












وآللـه   o األمـني  ولرسـوله  لـه  تعـاىل  اهللا  فرضـه  حـق  وهـو 

الطاهرينD ولبني هاشم عشريته األقربني. 
وهو طهارة للمؤمن وحل ملاله ونامء لرزقه. وجيب فيام ييل: 

١ ـ الغنائم املنقولة املأخوذة باحلرب من الكفار الذين حيل قتاهلم. 
٢ـ  املعدن كالذهب والفضة والنفط... إلخ إذا بلغ املستخرج منه ما 
قيمته عرشون مثقاًال من الذهب ـ وهي تقارب مخسـة وثامنني غرامًا ـ بعد 

استثناء مؤونة اإلخراج. 
٣ ـ الكنز وهو املال املدفون يف األرض إذا بعد عهده ومل يعلم مالكه 
وال كونه مسـلًام وكان من الدراهم والدنانري املسكوكة بسكة املعاملة وبلغ 
النصـاب وهو عـرشون دينارًا فامزاد من الذهب أو مائتـأ درهم فام زاد من 

الفضة وال يكفي امللفق. 
٤ـ  مـا أخـرج بالغـوص أو بآلـة مـن البحـر أو النهر مـن املباحات 
األصلية كاجلواهر البحرية ونحوها وكذا عىل األحوط وجوبًا ما خيرج من 
البحر بنفسه فيطفو عىل وجهه أو يلقيه عىل الساحل وخيتص بغري احليوان، 
وال بد من بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة اإلخراج وهو قيمة دينار. أما 
العنـرب فيجـب فيه اخلمس إذا أخـذ من وجه املاء ولـو مل يبلغ النصاب عىل 
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األحوط وجوبًا. 
٥ـ  األرض التي يشـرتهيا الذمي من املسـلم وكذا التي يأخذها بغري 
رشاء عـىل األحوط وجوبًا، واألحوط وجوبًا دفـع اخلمس حتى لو كانت 

معنونة بعنوان زائد كالدار واخلان والبستان. 
٦ـ  املال املختلط باحلرام إذا مل يتميز احلرام منه عن احلالل وال عرف 

صاحبه فإن إخراج اخلمس منه حيلله. 
٧ـ  مـا يفضـل عـن مؤونة سـنته لـه ولعياله مـن فوائـد الصناعات 
والزراعـات والتجـارات واإلجارات وحيـازة املباحات بل مجيـع الفوائد 
حتـى مثل اهلبـة واملال املوىص بـه واملهر وعوض اخللع واملـرياث الذي ال 

حيتسب لبعد املورث عن الوارث نسبًا أو سببًا. 
أما املرياث املحتسب لقرب الوارث فليس فيه مخس. 



مسألة (٢٣٤): ال يكفي يف صدق الفائدة التملك القانوين بل البد 
من التملك الرشعي بأحد أسبابه. 

مسـألة (٢٣٥): األمـوال التـي أدي مخسـها أو التـي ال مخس فيها
ال جيـب فيهـا اخلمـس إذا زادت زيـادة متصلة عرفًا كنامء الشـجر وسـمن 
الدابـة، أمـا إذا كانـت الزيادة خمتلفة عـن األصل عرفًا كالصـوف واللبن، 

والثمر من الشجر وجب اخلمس فيها حتى إذا مل تنفصل عن األصل.
مسـألة (٢٣٦): األمـوال التـي أدي مخسـها أو التـي ال جيب فيها 
اخلمـس ـ إذا زادت قيمتهـا السـوقية. ال جيـب فيها اخلمـس إال إذا بيعت 



وكانت قد ملكت بالرشاء. 
مسـألة (٢٣٧): إذا تعلـق اخلمـس بالعني ثم زادت زيـادة متصلة 

كالسمن أو منفصلة كالولد وجب اخلمس يف الزيادة مع العني. 
مسـألة (٢٣٨): إذا اشرتى عينًا بامل تعلق فيه اخلمس وجب عليه 

دفع مخس الثمن، سواء كان مساويًا لقيمة العني أم أقل أم أكثر.
مسـألة (٢٣٩): املراد من مؤنة السـنة التي جيب اخلمس يف الزائد 
عليهـا كل مـا يرصفـه صاحـب الربـح لغرض عقالئـي من سـد حاجة له 
ولعياله من طعام أو رشاب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو حتقيق رغبة أو 
إقراء ضيف أو دفع حق رشعي أو إحسـان أو غري ذلك، وال فرق يف املؤنة 
بني ما ينتفع به باتالف عينه كاألكل أو انفاقها كالدّين وما ينتفع به مع بقاء 

عينه كدار السكن.
مسـألة (٢٤٠): ليـس من املـؤن املسـتثناة رأس مـال التجارة وال 

آالت العمل الذي يتكسب به كسيارة العمل وديكور املحل. 
مسـألة (٢٤١): إذا كان حصـول الربـح موقوفًا عـىل رصف مال 
كان ذلك املال مستثنى من الربح كأجرة املحل وصيانة البضاعة من التلف 

والرضائب... الخ. 
مسـألة (٢٤٢): املـراد من املؤنة املسـتثناة هي مؤنة السـنة القمرية 
ومبـدأ السـنة هو حصـول أول ربح لإلنسـان يف حياتـه، وال خيتلف رأس 
السـنة باختـالف املكاسـب واألربـاح، وإذا جهـل الشـخص رأس سـنته 

صاحله احلاكم الرشعي عىل تعيني رأس سنة له. 
مسـألة (٢٤٣): جيب عىل املكّلف أن ينظر يف مبدأ سـنته إىل ما زاد 

باب اخلمس   ............................................................................ ١٢٥
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عـن مؤنتـه من نقود وبضائـع وأعيان وثياب وكتب غري مسـتعملة وما إىل 
ذلك فتكون من أرباحه التي ختّمس. 

مسـألة (٢٤٤): املؤنة التي ينتفع هبا مع بقاء عينها كاحليل والثياب 
إذا أسـتعملها الشخص مدة معّتدًا هبا ثم استغنى عنها مل جيب فيها اخلمس 
إال أن يبيعهـا بربـح وكان قد حصـل عليها بالرشاء فيجـب ختميس الربح 

الزائد عىل الثمن.
مسـألة (٢٤٥): كام تسـتثنى من الربح مؤنة السـنة ومؤنة حتصيل 
الربح تسـتثنى كذلك اخلسـارات والتلف احلاصل للمكلف ضمن السنة، 
وال يشرتط االنفاق من نفس الربح، بل إذا انفق من الدين أو املال املخّمس 

وغريمها استثنى مقدار ما انفقه من األرباح.
مسألة (٢٤٦): إذا انتهت سنة الربح فلم يدفع اخلمس ودفعه 
من أرباح  السنة االتية، فإن كان ربح السنة اُالوىل باقيًا مل يكن وفاء 
اخلمـس من مؤن سـنة الوفـاء، بل جيب مخس املقـدار الذي وىف به 
اخلمـس كبقية ربح   تلك السـنة، وإن كان تالفـًا كان وفاء اخلمس 

من مؤن سنة الوفاء فال جيب  اخلمس يف مقداره. 
مسـألة (٢٤٧): يتعلق اخلمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر 

من مؤنة السنة وجيوز للاملك تأخريه إىل حلول رأس سنته اخلمسية. 
مسـألة (٢٤٨): جتب املبادرة ألداء اخلمس بعد انتهاء سـنة الربح 
إذا كانت العني حتت يده أو يمكنه اسرتجاعها وال جيوز تأخريه أو الترصف 

به إال بإذن احلاكم الرشعي وإال كان عاصيًا وضامنًا له. 
مسـألة (٢٤٩): يتعلق اخلمس بالعني ويتّخري املالك بني دفعه من 



العني أو دفع قيمته من النقود وال جيوز دفعه من األعيان األخرى إّال بإذن 
احلاكم الرشعي. 

مسـألة (٢٥٠): إذا تـرصف املالك يف املال الـذي تعلق به اخلمس 
قبـل إخـراج اخلمس بالبيـع أو الرشاء أو اهلبة أو غريهـا مل ينفذ ترصفه وال 
إذنه بدون إذن احلاكم الرشعي إال إذا كان الطرف املستفيد مؤمنًا فإنه جيوز 

له ترتيب األثر عىل ذلك وله املهنأ وعىل مانع اخلمس الوزر. 



يقسم اخلمس إىل قسمني: 
 Oُسـوِل َولِـِذي اْلُقْرَبى ِ َولِلرَّ ١ ـ سـهم اإلمـام: وهو الذي يعود Pِهللاَّ
وهذا البد فيه من الرجوع إىل احلاكم الرشعي املسـتوعب للجهات العامة 
واخلاصـة والعـارف بجهات الرصف األوثق يف نفسـه يف األمانة وحسـن 
التـرصف،  ليكون الرصف حينئذ بـرأي كل من املالك واحلاكم وال يمكن 

استقالل املالك يف رصفه.
٢ ـ سـهم السـادة: وهـو الـذي يدفـع ملـن ينتسـب إىل هاشـم جـد 
الرسولo باألب رشيطة أن يكون من املؤمنني الفقراء وكذا ابن السبيل 
املؤمـن واألحـوط وجوبًا أن ال يكون عاصيًا بسـفره. وال جيوز إعطاء هذا 
احلـق ملن جتب نفقته عىل املعطي كالزوجة والولد. وال بد من متليك اآلخذ 

بقبض املستحق أو وليه. 
مسـألة (٢٥١): من أدعى النسـب، ال يصدق إال بالبينة أو الشياع 

املوجب لالطمئنان. 

١٢٧ ............................................................................ باب اخلمس  















ومها من أعظم الواجبات الدينية وهبام يصلح املجتمع ويقمع الفساد 
ـاِس َتْأُمُروَن  ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّ َ ُأمَّ ويسـتدفع الرش. قـال اهللا تعاىل: Pُكنُتْم َخـريْ
بِاْملَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْملُنَكِر O (آل عمران: ١١٠) وعن النبي o أنه قال: 
« إذا أمّتـي تواكلت ( تواكلوا) األمر باملعـروف والنهي عن املنكر فليأذنوا 

بوقاع من اهللا ». 
ويف احلديـث الرشيـف: «ال ترتكـوا اُألمـر باملعـروف والنهـي عـن 
املنكر فيوىل عليكم رشاركم ثم تدعون فال يسـتجاب لكم» فكام جيب عىل 
اإلنسـان أن يلتـزم بالواجبات ويرتك املحرمات كذلـك جيب عليه أن يأمر 
مـن يتهاون بالواجبـات أن يلتزم به، وينهى من يفعـل املحرمات عن فعل 
ـ عددًا مـن الواجبات والصفات  ـ كتمهيد لذلكـ  احلـرام، وسـوف نذكرـ 
اجليـدة، كام نذكر عـددًا من املحرمـات واألفعال القبيحة والسـيئة التي ال 

تليق باإلنسان.
وهناك موقفان مرتتبان جيبان عىل املؤمن بالنسبة للمعروف واملنكر: 



 وهـو األنـس باملعـروف واالنسـجام معـه واالنزعـاج مـن املنكـر 
والرفـض له نفسـيًا وهو املراد بإنـكار املنكر بالقلب وهـو واجب عىل كل 
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أحد وال يتوقف وجوبه عىل يشء إال العلم باملعروف واملنكر. 



 وهو حماولة التغيري باحلث عىل املعروف عند تركه باألمر به والتشجيع 
عليـه. والردع عن املنكر عند فعله بالنهي عنـه وهو املراد باألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر. 
وهناك ثالث مراتب والوجوب فيها كفائي إذا قام به البعض سـقط 

عن الباقني: 
األوىل: التعبري الصامت بظهور الغضب والتأمل من العايص واإلعراض 
بالوجـه عنـه وهجرانـه يف املعـارشة وقطـع اإلحسـان عنـه ونحـو ذلك. 
الثانية: التغيـري بالقول. باألمر باملعروف والنهـي والوعظ والتذكري 

بثواب اهللا تعاىل وعقابه ونحو ذلك. 
الثالثـة: التغيري العميل بالعقاب عـىل املعصية عند القيام هبا بالرضب 
واحلبس واجلرح ونحوها. ويتوقف وجوب هذا املوقف بجميع مراتبه عىل 

رشطني: 
األول: إحتامل ترتب الفائدة عليه سواء يف حق العايص أو يف حّق غريه. 
الثـاين: أن ال خياف منه رضر عـىل النفس أو املال أو العرض عىل من 

يقوم بذلك أو عىل غريه من املؤمنني. 
وعند حتقق الرشطني جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملرتبة 
األوىل والثانيـة، وأما املرتبة الثالثة فال جيـوز اإلقدام عليها إال بالرجوع إىل 
احلاكـم الرشعـي، ومع عدم تيـرسه البد مـن اليقني بأمهية دفـع املنكر من 



اإليقاع بفاعله، كام البد من االقتصار عىل األخف عند تأّدي الغرض به.
مسألة (٢٥٢): ال بد يف من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر من أن 
يكـون عارفًا باملعروف واملنكر، فيجب عليـه التعلم مقدمة للقيام بوظيفته 

عند العلم بتحقق احلاجة إليها. 
ويتأكد األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حق املكّلف بالنسـبة إىل 
ا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا  َ نفسـه وإىل أهله. قال تعاىل: Pَيا َأهيُّ
َ َما َأَمَرُهْم  اُس َواْحلَِجاَرُة َعَلْيَها َمَالئَِكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال َيْعُصوَن اهللاَّ َوُقوُدَها النَّ
َوَيْفَعُلـوَن َمـا ُيْؤَمُروَن O فإن فرط يف أداء واجبـه إمهاًال أو من أجل عاطفة 

عمياء كان ذلك سببًا يف شقائه واستحق عذاب اهللا تعاىل. 
من أمثلة القسم األّول الذي هو املعروف..

ْل َعَىل اهللاِ َفُهَو  ١ ـ التوكل عىل اهللا تعاىل واالسـتعانة به: ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ
َحْسُبُه﴾(الطالق: ٣).

٢ـ  الصـالة والصوم واخلمس وغريها من فروع الدين، فيجب عىل 
كل شخص أن يلتزم هبا وأن يأمر من يتهاون هبا بااللتزام هبا.

٣ ـ الصرب: وهو أنواع: 
أـ  الصـرب عـىل البـالء: فاملفـروض أن يصـرب اإلنسـان إذا ابُتيل مثل 
املرض والسجن والفقر وغريها، وال يتكلم بكالم غري مناسب كي حيصل 
ابِـُروَن َأْجَرُهْم  َام ُيَوىفَّ الصَّ عـىل ثـواب الصابرين، فإن اهللا تعاىل يقـول: ﴿إِنَّ

بَِغْريِ ِحَساٍب)(الزمر: ١٠) .
ويف احلديـث عن رسـول اهللا2 (الصرب ثالثة: صـرب عند املصيبة، 

وصرب عند الطاعة، وصرب عند املعصية).

١٣٣ ................................................... باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  



.............................................................................. الفقه امليرس  ١٣٤

وليـس معنـى الصـرب أن ال يسـعى اإلنسـان إلزالـة األذى والبالء، 
بالعكـس فاملفروض للمريض مثًال أن يراجع الطبيب حتى يشـفى، ولكن 
إذا مل يتحقـق الشـفاء أو تأخر فيصرب وال جيـزع، وكذلك الفقري فاملفروض 
أن يسـعى ويشـتغل حتى يتخلص من الفقر، لكن إذا مل يتمكن ألي سبب 
من األسـباب فال جيزع أو يتكلم أو يفعل ما ال يليق باملسلم بل يصرب حتى 

حيصل عىل ثواب الصابرين.
ب ـ الصـرب عىل الطاعة، مثًال الصائم يعطش يف شـهر رمضان لكنه 

يصرب ويكمل صومه، واملجاهد يف سبيل اهللا يصرب عىل مصاعب القتال.
ج ـ الصرب عن املعصية مثًال شـخص يرغب رغبة شـديدة يف حاجة 

من حوائج غريه، لكنه يصرب وال يرسقها ألن الرسقة حرام.
ويف احلديـث عن اإلمام أيب عبـد اهللا الصادق A قال «إذا كان يوم 
القيامة يقوم عنقـ  أي مجاعةـ  من الناس فيأتون باب اجلنة فيرضبونه فيقال 
من أنتم؟فيقولون نحن أهل الصرب، فيقال هلم عىل ما صربتم؟ فيقولون كنا 
نصـرب عىل طاعة اهللا ونصرب عن معـايص اهللا: فيقول اهللا عزَّ وجل صدقوا، 
ابِـُروَن َأْجَرُهْم بَِغْريِ  َام ُيـَوىفَّ الصَّ أدخلوهـم اجلنة» وهـو قول اهللا تعاىل: ﴿إِنَّ

ِحَساٍب﴾(الزمر: ١٠) .
٤ ـ حسن اُخللق، أي األخالق احلسنة، فاملفروض باملسلم أن تكون 
أخالقه حسـنة مع أهله ومع الناس فيحرتم الكبري وحينو عىل الصغري، وال 
هيني شـخصًا وال يـؤذي الناس وال يكـون وجهه عبوسـًا وال يرفع صوته 
فيـؤذي جاره كي يرىض اهللا تعاىل عنه. ففي احلديث عن رسـول اهللا 2: 
«عليكم بحسـن اخللق فان حسـن اخللـق يف اجلنة ال حمالة، وإياكم وسـوء 
اخللـق فان سـوء اخللق يف النـار ال حمالة» ويف حديث آخر للرسـول2: 



«أقربكم مني جملسًا يوم القيامة أحسنكم خلقًا وخريكم ألهله».
أفـال ترغـب عزيـزي القـارئ والقارئـة الكريمـة أن تكـون بقـرب 

رسول اهللا2 يف اجلنة؟ 
٥ ـ مساعدة املؤمن الضعيف واليتيم وكل شخص حمتاج للمساعدة 

حتى يعطف اهللا عليك ويرىض عنك.
ويف احلديث أن الرسـول2 أوىص اإلمام عليًا A قائًال: «يا عيل 
مـن كفـى يتيًام يف نفقتـه بامله حتى يسـتغني وجبت له اجلنة البتة» فاكسـب 

اجلنة يا عزيزي بمساعدة اليتيم بأموالك حتى يكتفي.
ويف احلديـث عن اإلمام الباقرA قـال «أربع من كّن فيه بنى اهللا له 
بيتـًا يف اجلنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف وأشـفق عـىل والديه وانفق 

عليهام ورفق بمملوكه».
ويف احلديث عن الرسول2 «املؤمنون اخوة يقيض بعضهم حوائج 

بعض... اقيض حوائجهم يوم القيامة».
٦ ـ احـرتام الوالديـن فـان املفـروض باإلنسـان املسـلم ان حيـرتم 
والديـه ويسـمع كالمهـام بـام ينسـجم مـع الـّرب وحسـن املعـارشة، وال 
َام  ـا َوُقـلْ َهلُ يتجـاوز عليهـام قـال اهللا تعـاىل ﴿َفـال َتُقـْل َهلُـَام ُأفٍّ َوال َتْنَهْرُمهَ
َقـْوًال َكِريـًام﴾(اإلرساء: ٢٣) ويف احلديـث «اجلنـة حتت أقـدام اُألمهات» 
فـإذا احرتمـت ُأمك وأبـاك ورضيا عنك تسـتحق اجلنة إن شـاء اهللا تعاىل.
٧ـ  النظافـة حيث أكد اإلسـالم عـىل النظافة بجميع أشـكاهلا وهنى 
عن األوسـاخ والقـاذورات، ففي احلديـث عن النبـي2: «تنظفوا بكل 
مـا اسـتطعتم، فان اهللا بنى اإلسـالم عىل النظافة، ولن يدخـل اجلنة إّال كّل 
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نظيف».
ويف حديث آخر عنه 2: «بئس العبد القاذورة».

ويف احلديـث عن اإلمام عـيل A: «النظيف من الثياب ُيذهب اهلم 
واحلزن، وهو طهور للصالة».

وربطـت بعض النصوص بني الفقر واألوسـاخ، ففـي احلديث عن 
اإلمـام عيلA قـال: «نظفوا بيوتكم مـن حوك العنكبوت، فـاّن تركه يف 

البيت يورث الفقر».
ويف حديث آخر عن اإلمام الباقرA: «كنس البيوت ينفي الفقر».

وهنـاك نصـوص أخرى كثـرية حتث عـىل النظافة والتطيـب وجتّنب 
األوساخ والقاذورات، إّال أن من املؤسف أن نجد إمهال كثري من املسلمني 
لنظافتهم الشـخصية وانتشار األوساخ والقاذورات يف بيوهتم وشوارعهم 
ومدينتهم، مما أوجب انتشـار الفقر واألمراض املختلفة، وكذلك االنطباع 

السيئ عن اإلسالم واملسلمني. 
واملفـروض اهتامم اجلميع بالنظافة بجميع أشـكاهلا وحث اآلخرين 

عليها تطبيقًا لتعاليم اإلسالم.
وهناك كثري من األعامل الصاحلة والصفات اجليدة مذكورة يف الكتب 

املفصلة.
من أمثلة القسم الثاين الذي هو املنكر..

١ـ  الظلـم: وهـو االعتـداء عىل اآلخريـن فانه من أكـرب املحّرمات، 
ففـي احلديـث عن اإلمام الباقرA «الظلـم يف الدنيا ظلامت يف اآلخرة» .



ويف احلديـث عـن اإلمام احلسـنيA انـه أوىص ولـده اإلمام زين 
العابديـنA يف يوم عاشـوراء قائًال «يا بني إيـاك وظلم من ال جيد عليك 

نارصًا إّال اهللا» .
إضافـة لذلـك فان دعوة املظلـوم عىل الظامل قد يسـتجيبها اهللا تعاىل، 

ويف احلديث عن الرسول8 «ان دعوة املسلم املظلوم مستجابة».
ومن موارد الظلم ما جيري داخل بعض األرس من اعتداء األب عىل 
أبنائـه أو اعتداء األبناء عىل أبوهيم.واعتداء الزوج عىل زوجته واسـتغالله 
لضعفها أو بالعكس، واعتداء الولد الكبري أو األخت الكبرية عىل الصغار 
يف البيـت. فانـه من الظلم املحّرم الذي يرفضه اإلسـالم، ومن الظلم أيضًا 

فرض األب عىل البنت الزواج من شخص ال ترغب يف الزواج منه.
٢ ـ إعانـة الظاملـني: فمهـام كانـت اإلعانة بسـيطة فاهنـا حمّرمة، ويف 
احلديـث «ان أدنى ما يفعله اهللا بأعـوان الظلمة ان جيعلهم يف رسادق (مثل 
اخليمة الكبرية) من نار إىل أن يفرغ من حسـاب اخلالئق» قال اهللا تعاىل: ﴿

ْقَوى َوال َتَعاَوُنوا عَىل اِألْثِم َواْلُعْدَواِن﴾(املائدة: ٢). َوَتَعاَوُنوا َعىل اْلِربِّ َوالتَّ
 D واألئمة o ٣ـ  الكذب: وخصوصًا الكذب عىل اهللا ورسوله
ومنه الفتوى بغري علم فانه حمّرم رشعًا، وقد يتحول إىل مرض نفيس يصيب 
اإلنسان فان الكاذب قد يعتاد عىل الكذب ويفتضح بني الناس فيحتقرونه 

وال يصّدقونه حتى إذا كان صادقًا، وهو غري الئق باملسلم.
 ففي احلديث عن اإلمام الباقرA: «ان الكذب هو خراب اإليامن». 

فكيف يرىض اإلنسان املسلم ان خيّرب إيامنه بسبب الكذب؟!
٤ ـ الِغيبة: وهي أن تكشف عيبًا ملؤمن غائب لتسقيطه وإظهار عيبه، 
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مثًال إذا عرفت أن صديقك قد أخطأ فال تنقل ذلك لآلخرين للطعن بكرامته 
وسـمعته، وبدًال من ذلك انصحه أنت بعدم تكـرار اخلطأ، وإذا أرص عليه 
فأخرب أباه أو شخصًا كبريًا ألجل أن يمنعه من دون أن تفضحه بني الناس.

مسألة (٢٥٣): جتوز الغيبة يف حاالت، نذكر منها.. 
أ ـ املتجاهر بالفسق، فان حرمته تسقط بذلك وجتوز غيبته.

بـ  املظلـوم فانـه جيوز أن يبـّني ظالمته للناس وإن اسـتلزمت غيبة 
الذي ظلمه.

جـ  أصحـاب البدعة يف الدين، فانه جيوز غيبتهم وكشـف بدعتهم، 
ليحذرهم الناس وال يتأثروا هبم.

٥ـ  معارشة أصدقاء السوء وهم األصدقاء غري امللتزمني دينيًا أو أخالقيًا.
فاملفـروض أن ينصحهم اإلنسـان ويأمرهم باملعـروف وينهاهم عن 
املنكـر. وان مل ينفع يرتك معارشهتم لئال يتأثر بسـلوكهم ويف احلديث: كان 
أمـري املؤمننيA إذا صعد املنرب قال: «ينبغي للمسـلم أن يتجنب مؤاخاة 
ثالثة: املاجن الفاجر ـ أي املشـغول باللهو الذي يامرس األعامل القبيحة ـ 

واألمحق ـ أي الغبي الذي ال يفهم ـ والكّذاب».
مسـألة (٢٥٤): حيـرم سـامع الغيبـة إذا أبتنـى عـىل التجـاوب مع 
املغتـاب وحتقيـق غرضه. كام جيب رد الغيبـة والدفاع عن املقـول فيه ببيان 
عـدم كون ذلك نقصًا أو بيان عذره فيه بالردع عن الغيبة كمنكر إذا مل يكن 

هناك حمذور رشعي أو عريف يف الرد املذكور.
ـباب والتلفظ باأللفاظ البذيئة فإنه ال يليق باإلنسان املسلم.  ٦ ـ السُّ
ويف احلديث عن رسول اهللا2: «ان اهللا حّرم اجلنة عىل كل فّحاش بذيء 



قليـل احليـاء» أي الذي يعتاد عىل تلفظ األلفاظ القبيحة، فان اجلنة ليسـت 
مكانًا له. واملفروض أن يرتكهم اإلنسان إذا مل تنفع النصيحة معهم حتى ال 

يتعلم منهم فيخرس اجلنة.
٧ـ  الغضـب، كثريًا ما نالحظ بعض األشـخاص يترصف ترصفات 
غري الئقة بحجة أنه غاضب، لكن هذا العذر غري مقبول رشعًا، ويف احلديث 
عن اإلمام الصادق A: «الغضب مفتاح كل رش» ألن الغاضب ال يترصف 
بعقلـه فهـو مسـتعد أن يرتكب الـرش واخلطأ بتأثـري االنفعـال والغضب.
٨ـ  الطمع: وهو أن ال يرىض اإلنسان بام أنعم اهللا عليه ويطمع بام يف أيدي 
الناس مثًال، فانه ال يليق باملسلم بل خيرس بذلك خري الدنيا واآلخرة فيخرس 
الطامع خري الدنيا ألنه ال هينأ بالنعم التي أنعم اهللا عليه هبا، إذ يطمع باألكثر 
دائًام، ورّبام خيرس اآلخرة، ألن طمعه قد جيّره إىل العدوان أو اخليانة أو اجلريمة.
٩ـ  االسـتمناء (العادة الرسية): وهو إخـراج املادة املنوية من خالل 

العبث باملوضع أو بغريه، سواء بالنسبة للذكر أم األنثى.
١٠ـ  اخلالعـة: فـان املـرأة إذا مل تلتزم باحلشـمة واحلجاب تسـتحق 

عذابًا شديدًا يوم القيامة.
ففـي احلديـث عن الرسـول2: «انـه رأى عند املعراج إىل السـامء 
بعض النسـاء معلقات من شـعورهن وهن يف العذاب الشـديد وملا سـألته 
فاطمةI عن السـبب قال2: اما املعلقة بشـعرها فاهنا كانت ال تغطي 

شعرها من الرجال».
ويف حديـث آخر عنه2: أنه هنـى أن تتزين املرأة لغري زوجها، فان 
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فعلت كان حقًا عىل اهللا عزَّ وجلَّ  أن حيرقها بالنار(١). 
١١ـ  الكسـل والضجـر، فان صاحبهـام خيرس الدنيـا واآلخرة، ألنه 

هيمل أداء ما جيب عليه وما ينفعه. 
ويف احلديـث عن اإلمام الكاظـمA يويص به بعض ولده: «وإياك 

والكسل والضجر فاهنام يمنعانك حظك من الدنيا واآلخرة» .
فاملفروض أن يعّود اإلنسان نفسه عىل النشاط واهلمة والتحمل حتى 

ينجح يف حياته وينال الدرجة العليا يف اآلخرة.
١٢ ـ الرياء: وهو أن يقصد اإلنسـان من فعل العبادات مدح الناس 
ال التقـّرب وطاعة اهللا، وهذا من اكـرب املحرمات، و خيرس املرائي حظه من 
الدنيـا واآلخـرة. ويف احلديث عن رسـول اهللا 2: «إن املرائي يدعى يوم 
القيامـة بأربعة أسـامء: يـا كافر، يا فاجـر، يا غادر، يا خـارس، حبط عملك 
وبطل أجرك، فال خالص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنَت تعمل له». 

١٣ـ  ُغـش املؤمن، وهـو اهيامه باليشء عىل خـالف حقيقته، فيظهر 
البضاعة الرديئة مظهر البضاعة اجلّيدة مثًال.

ويف احلديث عن النبي2 أنه قال: «أال ومن غّشـنا فليس مّنا» قاهلا 
ثالث مرات.

١٤- اليأس من َرْوح اهللا والقنوط من رمحته.
اُه  ١٥- عقوق الوالدين. قال تعاىل: ﴿َوَقَىض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إِالَّ إِيَّ
ا َفَال َتُقل  ا َأْو ِكَالُمهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكـَربَ َأَحُدُمهَ َوبِاْلَوالَِدْيـِن إِْحَسـانًا إِمَّ

َام َقْوًال َكِريًام﴾ (اإلرساء: ٢٣). ُ ا َوُقل هلَّ َام ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُمهَ ُ هلَّ
(١) بحار األنوار: ج ١٠٠ ، ص ٢٤٣، احلديث ١٣.



١٦- قتل املؤمن ومن يلحق به حتى السـقط واإلعانة عىل ذلك، بل 
من الكبائر التعّدي بال حّق عىل املؤمن بالرضب والسب واإلذالل واإلهانة.

١٧- قذف املحصن واملحصنة بالفاحشة. 
ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل  ١٨- أكل مال اليتيم ظلًام بل مطلق املؤمن.  ﴿إِنَّ الَّ
﴾ (النساء: ١٠). َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطونِِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيراً اْلَيَتاَمى ُظْلمًا إِنَّ

١٩- أكل الربا وإعطاؤه وكتابته والشهادة عليه.
٢٠- الزنى

٢١- اللواط. 
٢٢- السحق

٢٣- القيادة، وهي السعي بني أثنني جلمعهم عىل احلرام. 
٢٤- السحر

٢٥- الكهانة. 
٢٦- منع الزكاة املفروضة وكل حق هللا تعاىل أو للناس. 

٢٧- رشب اخلمر وكل مسكر. 
٢٨- ترك الصالة أو الصوم أو الزكاة أو احلج. 

٢٩- نقض العهد.
٣٠- قطيعة الرحم. 

٣١- التعـرب بعـد اهلجـرة وهـو االنتقال للبـالد التي تنقـص فيها 
معارف املكّلف الدينية ويزداد جهله بدينه.
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٣٢- الرسقة. 
٣٣- أكل امليتـة والـدم وحلم اخلنزير وما ذكر عليه عند الذبح اسـم 

غري اهللا تعاىل. 
٣٤- القامر ـ ولو من دون رهن ـ  ومنه الورق والشطرنج.

٣٥- أكل السحت وهو املال الذي تأّكد حتريمه. 
٣٦- البخس يف املكيال وامليزان. 

٣٧- كون اإلنسان ممن ُيتقى ّرشه وُخياف لسانه. 
٣٨- التكرب بالتعايل عىل الناس. 

٣٩- اإلرساف والتبذير. 
٤٠- حماربة أولياء اهللا ومواّدة أعدائه. 

٤١- الغناء.
٤٢- اإلرصار عىل الصغائر. 

٤٣- النميمة، وهي أن حيكي لشخص انتقاص غريه له.
٤٤- كتامن الشهادة وإن مل يطلب منه حتملها عىل األحوط وجوبًا. 




 ِ ِة اهللاَّ ْمحَ ُفوا َعَىل َأنُفِسـِهْم َال َتْقَنُطوا ِمن رَّ ِذيَن َأْرسَ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِحيـمُ * َوَأنِيُبوا إَِىل َربُِّكْم  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َمجِيعـًا إِنَّ َ َيْغِفـُر الذُّ إِنَّ اهللاَّ

وَن ﴾(الزمر: ٥٣-٥٤). َوَأْسِلُموا َلُه ِمن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ َال ُتنَرصُ
جتـب التوبة عقـًال ونقًال عىل املؤمن عند ارتكابـه ألي ذنب بل يلزم 
املبادرة إليها وانتهاز الفرصة قبل مفاجأة األجل أو اسـوداد القلب والطبع 
عليـه بكثرة الذنوب. وإن عاد املؤمن بعد ذلـك للذنب فعليه العود للتوبة 
فباهبـا مفتـوح غري مغلـق وليحذر العبد مـن القنوط واليـأس من رمحة اهللا 
حيث إن ذلك من أقوى وسائل الشيطان وحبائله ليسيطر عىل العبد وجيّره 

إىل اهللكة. 
ولكي تكون التوبة نصوحًا البد أن يتوفر فيها أمران: 

األول: الندم عىل الذنب. 
الثاين: العزم عىل ترك العود إليه أبدًا. 

وإذا كان يف الذنب حق للناس وجب اإلرساع يف أدائه أو اسـرتضاء 
املعتدى عليه مع اإلمكان، وإن مل يمكن تعني االستغفار له.

وباهللا التوفيق












 :J التكسـب وطلب الـرزق من املسـتحبات املؤكدة فعـن النبي

«العبادة سبعون جزءًا أفضلها طلب احلالل».
لكـن جيب التحفـظ من وجوه احلـرام واحلذر منهـا وال يتيرس ذلك 
إّال بالتفقـه يف الدين وتعلم أحكام الرشع املبني وعىل املؤمن أن يسـأل قبل 

العمل وأن يتفقه قبل التورط.





مسـألة (٢٥٥): حيرم بيع اخلمر وكل مسـكر وثمنـه حرام معدود  
رشعًا من السحت.

مسـألة (٢٥٦): حيـرم بيـع امليتـة وإن كانت طاهرة عـىل األحوط 
وجوبًا وحيل بيع ما ال حتله احلياة من أجزائها كالصوف والعظم كام ال حيل 

بيع املشكوك يف تذكيته.
مسـألة (٢٥٧): حيـرم بيع اخلنزيـر والكلب غـري الصيود وكذلك 
القرد عىل األحوط وجوبًا، وجيوز بيع السباع وغريها من احليوانات املحرم 
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أكلها إذا مل تنحرص منفعتها باحلرام.
مسألة (٢٥٨): جيوز بيع األعيان النجسة غري ما تقدم إذا كانت هلا 

منفعة حمللة.
مسألة (٢٥٩): األعيان املتقدمة وإن حرم التكسب هبا إّال أهنا مملوكة 
لصاحبها لكن ال جيوز التكسب هبا حتى بغري البيع كاجلعالة واإلجارة وغريها.
مسألة (٢٦٠): األعيـان املتنجسـة القابلة للتطهري جيوز بيعها لكن 
جيب إعالم املشـرتي بنجاسـتها إن كانت مما يؤكل أو يرشب، وكذلك املاء 

الذي يستخدم للطهارة.
مسـألة (٢٦١): حيـرم صنع وبيـع اآلالت واألشـياء املعدة هبيأهتا 

للحرام كاألصنام والصلبان وآالت اللهو وكتب الضالل.
مسـألة (٢٦٢): حيرم الغـش ومنه التعامل بالنقـود املزيفة لكن ال 

جيب إتالفها.
مسألة (٢٦٣): جيوز بيع املصحف الرشيف ورشاؤه عىل كراهة.

مسـألة (٢٦٤): حتـرم وتبطـل إجـارة األعيـان للمنافـع املحرمـة 
كإجارة الدكان لبيع اخلمر.

مسألة (٢٦٥): حترم الرشـوة يف احلكم وغريه إّال إذا توقف عليها 
استنقاذ حق أو دفع ظلم للدافع وحترم عىل اآلخذ.

مسـألة (٢٦٦): حيرم التكسب باملراهنة يف القامر وغريه عدا السبق 
والرماية ـ عىل ما يأيت توضيحه ـ .

مسـألة (٢٦٧): جيـوز التعامل بأوراق اليانصيـب إّال إذا رجع إىل 



الرتاهـن بني املشـرتكني لكسـب الغالب منهـم بالقرعة بحيـث يبقى املال 
املدفوع معّلقًا غري مملوٍك ألحد حتى يملكه الفائز بالقرعة، فإنه حيرم حينئذ.
مسـألة (٢٦٨): ال بـأس بعقـود التأمني عىل احليـاة واحلوادث إذا 

ن له. ن واملؤمَّ ابتنت عىل التعاقد واملعاوضة بني الطرفني املؤمِّ
مسألة (٢٦٩): جيوز أخذ األجرة عىل تعليم القرآن الكريم واألوىل 
ـم عدم اشـرتاط األجرة، كام جيوز أخذ األجـرة إلجراء صيغ العقود  للمعلِّ

كالزواج واإليقاعات كالطالق.
مسـألة (٢٧٠): حتـرم وال تصـح اإلجـارة أو اجلعالة عـىل املنافع 
املحرمـة وكذلـك كل تكّسـب هبـا، وإذا حرمـت املعاملـة بطلـت فحـرم 

ر واملنفعة عىل املستأِجر. العوضان كاُالجرة عىل املؤجِّ
مسـألة (٢٧١): حيرم عىل الرجل حلق اللحية إّال أن خيشـى رضرًا 

معتدًا به وجيوز حلق العارضني. 
مسـألة (٢٧٢): حيرم تصويـر ذات األرواح من إنسـان أو حيوان 
وجيوز رسـم عضو من أعضائه، كام جيوز التصويـر الفوتوغرايف. أما اقتناء 
الصور فهو جائز عىل كراهة كام جيوز بيعها ورشاؤها ما مل يوجب صنعها.

مسألة (٢٧٣): حيرم طبع ونرش وترويج كتب الضالل والفساد إذا 
كان يف ذلك تقوية للباطل أو مع خوف الضالل ونحو ذلك. 

مسـألة (٢٧٤): حيـرم اإلخبار باملغيبات عن طريـق اجلزم، وحيرم 
التكسب بذلك. 

مسـألة (٢٧٥): حيرم حتضري اجلـن واألرواح إذا كان يرض بمؤمن 
أو كان عن طريق السحر. 
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يقـع البيع بـكل ما يدل عىل االلتـزام به بني طريف العقـد من لفظ أو 
كتابة أو إشـارة أو تسـليم. ويشـرتط فيه التنجيز أي عدم كونـه معلقًا عىل 
أمـر غـري حاصل حني العقد بل األحوط وجوبًا أن ال يكون معلقًا عىل أمٍر 
مشـكوك احلصول ـ بنظـر العاقد ـ من غري رشوط العقد. وال يشـرتط فيه 

التخاطب وال وحدة املجلس، وال التوايل بني اإلجياب والقبول.


يشرتط يف املتبايعني البلوغ والعقل واالختيار والسلطنة عىل الترصف 
يف املبيع أو الثمن كأن يكون مالكًا للامل أو وكيًال عليه أو مأذونًا أو وليًا. 

مسـألة (٢٧٦): يصح بيع الفضويل بإجازتـه ممن له حق الترصف 
مع بقاء التزام الطرف اآلخر بالصفقة.



ال يشرتط يف كلٍّ من العوضني (املبيع والثمن) أن يكون ماًال، أي ما 
يتنافس عموم العقالء عىل حتصيله. 

نعم يشرتط يف كل منهام أن يكون معينًا. كام يشرتط يف املبيع الذي يتعارف 
بيعه كيًال أو وزنًا معرفة كيله أو وزنه عند العقد. واألحوط وجوبًا اشرتاط 
ذلـك يف الثمن أيضـًا، بل األحوط وجوبًا العلم بمقـدار كل من العوضني 
بالنحو الذي يتعارف تقديره به حال البيع ومكانه من كيل أو وزٍن او َعدٍّ أو 
مساحة أو مشاهدة. نعم إذا تعارف بيع اليشء يف بعض األحوال جمازفًة من 
دون ضبط مقداره صح بيعه كذلك يف ذلك احلال. وإذا عرف مقدار املبيع 
والثمن فال تشـرتط رؤيتهام يف صحة البيع. كـام أن ما تتعذر معرفة مقداره 



حتى باملشاهدة كاللبن يف الرضع جيوز بيعه إذا علم سالمة بعضه وإّال وجب 
ضم يشء معلوم إليه ليصح بيعه.

ويشـرتط يف املبيـع كذلك أن يقدر املشـرتي عىل حتصيلـه فال يكون 
مثـًال مـاًال ضائعًا أو مجًال شـاردًا. ويشـرتط أيضًا يف كل مـن العوضني أن 
يكـون طلقـًا فال جيوز بيـع الوقف وال العـني املنذورة جلهة خاصـة ينافيها 
البيع وال ما يتعلق به حق الغري كاملرهون إّال يف حاالت خاصة موجودة يف 
الكتب املوسعة أما البيع املنايف لليمني والعهد فهو حرام ويتحقق به احلنث 

املوجب للكفارة، لكنه صحيح ونافذ.



البيع من العقود الالزمة ال يصح فسخه إّال برضا الطرفني أو بثبوت 
اخليار هلام أو ألحدمها. واخليارات عرشة وهي: 

١. خيار املجلس: ويثبت لكال املتبايعني ما داما معًا بجسميهام.
٢. خيار احليوان ومدته ثالثة أيام ويثبت ملن انتقل إليه احليوان سواء 

كان مبيعًا أم ثمنًا.
٣. خيار الرشط: وهو اخليار املشرتط ضمن العقد للبائع أو املشرتي 

أو كليهام.
٤. خيـار الغبن: وهو ثابت للمشـرتي إذا اشـرتى بأكثـر من القيمة 
السـوقية وللبائع إذا باع بأقل منها رشيطـة الغفلة وعدم االلتفات إىل ذلك 

أو بناء املعاملة عىل عدم اخلروج عن القيمة السوقية.
٥. خيار التأخري: فإطالق العقد يقتيض تعجيل تسليم واستالم املبيع 
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والتأخر يف ذلك أكثر من ثالثة أيام جيعل اخليار بفسخ البيع للبائع إذا تأخر 
اسـتالم املشـرتي وللمشـرتي إذا تأخر تسـليم املبيع من البائع، واألحوط 
وجوبًا جريان ذلك يف الثمن أيضًا فال يثبت اخليار إّال بعد ميض ثالثة أيام، 
هـذا كله مع عدم الترصيح باشـرتاط التعجيل قبـل الثالثة أو التأخري عنها 

وأما معه فالالزم العمل عليه. 
ويسـتثنى مـن ذلـك ما ُيفسـده أو يـّرض بـه املبيت كاللحـم وبعض 
اخلرضوات، فإنه يثبت اخليار فيه بدخول الليل إّال مع الترصيح بخالف ذلك.
٦.خيار الرؤية: ال تشـرتط رؤية العوضني إذا مل يتوقف عليهام العلم 
بمقدارهـا. أما صفات املبيع إذا توقف عـىل الرؤية صح البيع وثبت اخليار 
ملـن مل يَر، وكذلـك يثبت اخليار عىل األحـوط وجوبًا ملن مل َيـَر العوض إذا 

توقف عليها العلم بصفات الثمن الشخيص.
٧. خيار العيب: العيب هو اخلروج عن الوضع املتعارف لليشء فإذا 
اشرتى شخص سلعة وكانت معيبة ثبت له اخليار بالرضا بالصفقة كام هي، أو 
الرد إذا مل يكن عاملًا بالعيب مسبقًا ويثبت له األرش يف حالة تعذر رد السلعة.
٨. خيـار ختلـف الوصـف: ختّلف الوصـف املأخوذ عنوانـًا يف أحد 
العوضـني موجـب لبطـالن البيـع أمـا إذا كان الوصـف زائـدًا ومرشوطًا 

فتخلفه موجب للخيار.
٩. خيـار تبعض الصفقة: إذا مل يتم البيع يف بعض املبيع سـواء لكون 
بيعـه غري صحيح كاملسـكرات أم لعدم سـلطان البائع عليـه كالوقف كان 
للمشـرتي اخليـار يف رد الصفقـة كليًا أو الرضـا هبا عىل وضعهـا، مع دفع 
حصـة ذلك البعض من الثمن، وإذا فسـخ املشـرتي يف البعض كان للبائع 



اخليار يف الباقي.
مسألة (٢٧٧): تسقط كل اخليارات املتقدمة يف حالة اشرتاط عدمها 
ضمن عقد البيع أو إسقاطها بعد العقد أو إمضاء العقد وإقراره وااللتزام به.



تعريفه: هو التزام يف ضمن العقد تابع له.
رشوط نفوذه وترتب األثر عليه: 

١. أن يبتني عليه العقد كأن يذكر رصحيًا أو دلت عليه القرينة.
٢. أن ال يكون خمالفًا للكتاب والسنة.

٣. أن ال يكون منافيًا ملقتىض العقد.
٤. أن يكون مقدورًا للمرشوط عليه.

وفقـدان الرشط الثالـث يوجب بطالن العقد أمـا الرشوط األخرى 
فلصاحـب الرشط املصاحلُة أو الفسـخ يف حالة عدم التـزام الطرف اآلخر 

بالرشط.



إذا كان البيع مطلقًا وجب عىل كل من املتابعني بذل كل من العوضني 
لصاحبـه ومتكينـه منه عند بـذل اآلخر، فإذا نـام املبيع قبـل التمكني فالنامء 
للمشـرتي وإذا تلـف ضمنـه البائع نعم إذا امتنع املشـرتي مـن القبض مع 

القدرة عليه كان التلف عليه .
مسألة (٢٧٨): جيوز البيع ملن اشرتاه قبل قبضه عىل كراهة رشيطة 
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عدم الربح أو اخلسـارة وأن ال يكون مما يكال ويوزن عىل األحوط وجوبًا، 
نعم ال يشـرتط ذلك يف بيع أحد الرشكاء حصته لرشيكه واألحوط وجوبًا 

جريان ذلك يف الثمن بالنسبة للبائع .
مسألة (٢٧٩): البد يف بيع الذهب بالفضة والعكس من التقابض 

وإّال بطل البيع.



النقـد معناه تعجيل تسـليم الثمن والبيع املطلـق يبتني عىل ذلك. أما 
النسـيئة فمعناه تأجيل تسـليم الثمـن والبد من الرشط يف ذلـك والبد فيه 

أيضًا أن يكون الثمن كليًا يف ذمة املشرتي.
مسـألة (٢٨٠): ال حد لألجل يف بيع النسيئة لكن األحوط وجوبًا 
أن يكـون معلومًا ومضبوطًا. ولو دفع املشـرتي الثمـن قبل األجل مل جيب 

عىل البائع أخذه.
مسـألة (٢٨١): جيوز يف بيع النسـيئة زيادة الثمن من اجل األجل. 
لكـن ال جيوز تأجيله مرة أخرى بزيادة أخـرى ألنه من الربا وجيوز تعجيل 

الثمن بنقصانه بأن يربئه من الباقي. 
مسـألة (٢٨٢): ال يصح بيع اليشء نسيئة برشط أن يبيعه املشرتي 
للبائع بثمن أقل. وكذا العكس عىل األحوط وجوبًا بل األحوط وجوبًا أن 

ال يبيع اليشء برشط أن يبيعه املشرتي عىل البائع مطلقًا.


املساومة معناها البيع دون مالحظة رأس املال الذي اشرتى به البائع 



وهو األفضل.
التوليـة معناها البيع برأس املال واملواضعـة البيع بأقل منه واملرابحة 
بربح عليه واألحوط وجوبًا االقتصار يف املرابحة عىل ما إذا ذكرت الزيادة 
عـىل رأس املال بعنوان الربح، ال بعنوان الزيـادة. ويف هذه الثالثة البد من 
تعيـني مقدار رأس املال عىل األحوط وجوبًا فإن أخرب البائع بخالف ذلك 
صح البيع لكن كان للمشـرتي اخليار بسـبب ختلـف الوصف. وكذا حيب 
اإلخبار إذا كان رأس املال مؤجًال فإن أطلق ثبت األجل للمشرتي أيضًا. 
مسألة (٢٨٣): إذا حدد صاحب املال للدالل سعرًا وقال: (ما زاد 
فهـو لك)، جـاز ذلك، لكن ال حيوز للدالل بيعه مرابحـة، بأن يعترب القدر 

املحدد عليه رأس املال والزائد الربح ألنه مل يشرته من صاحب املال.  



وهـو مـن املحرمـات الشـديدة والذنوب املوبقـة وقد عـد من أكرب 
الكبائر: وهو عىل قسمني: 

األول: ربا الدين (القرض).
الثـاين: ربـا املعاوضـة: ويتحقـق بزيادة أحـد العوضني عـن اآلخر 
باملقـدار سـواء كان ذلـك بالبيع أم غـريه. إذا ابتنـت املعاملة عـىل الزيادة. 

ويشرتط يف احلرمة أمران: 
األول: أن يكون كل من العوضني من املكيل أو املوزون. ويلحق 
بذلك عىل األحوط وجوبًا املعدود عند التساوي يف األوصاف 
إذا كان أحـد العوضـني مؤجـًال وكان أكثـر مـن املعجل.
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الثاين: أن يكون العوضان متحدين يف اجلنس وإن اختلفا يف الصفات 
وجيب مالحظة أن احلنطة والشـعري بحكم اجلنس الواحد.



مسـألة (٢٨٤): ال يباع عىل األحوط اللحم باحليوان وال العكس 
سواء احتدا يف اجلنس أم اختلفا.

مسألة (٢٨٥): جيوز عىل كراهة بيع اجلاف بالرطب من جنس واحد 
مع التسـاوي يف املقدار كبيـع الزبيب بالعنب وأما مـع التفاضل فال جيوز.
مسألة (٢٨٦): ال فرق يف حرمة الزيادة بني أن تكون من جنس املبيع أو 
غريها بل األحوط وجوبًا حتى لو كانت عمًال أو رشطًا كزيادة أجل أحدمها.
مسـألة (٢٨٧): ال ربـا بني األب وأوالده من البنـني والبنات وال 
بني الزوج والزوجة وال بني املوىل واململوك وال بني املسلم والكافر احلريب 

إذا كانت الزيادة للمسلم.
مسـألة (٢٨٨): جيوز اإليداع يف البنوك األهلية الكافرة مع الفائدة 

للمسلم وال جيوز ذلك يف البنوك األهلية املسلمة.
مسألة (٢٨٩): جيوز اإليداع يف البنوك احلكومية غري املبنية عىل الوالية 
الدينية ال بنية اشرتاط الفائدة ويتعامل معها عىل أساس أهنا جمهولة املالك.
مسـألة (٢٩٠): مـن أخذ الربا جاهـًال بحرمته ثم علـم بعد ذلك 
وتـاب حل له مـا أخذه ووجب عليه تـرك ما مل يأخذه. أما مـن أخذه عاملًا 

باحلرمة فال تنفعه التوبة بتحليل ما أخذه.
مسألة (٢٩١): من ورث ماًال من شخص يأخذ الربا فإذا عرفه بعينه 



رده ألهله وإن مل يعرف صاحبه جرى عليه حكم جمهول املالك، وإن كان الربا 
ث، حل له مجيع املال فله املهنا وعىل اآلخذ الوزر. خمتلطًا بغريه من مال املورِّ



وهو ابتياع كّيل مؤّجل بثمن حال وحيتاج إىل الرشط كالنسيئة.
ويشرتط فيه أمور: 

١. ضبط أوصاف املبيع يف اجلملة بنحو رافع لالختالف الفاحش.
٢. قبـض الثمـن قبل التفرق وإّال مل يقع سـلفًا، بـل األحوط وجوبًا 

بطالن البيع رأسًا.
٣. تعيني األجل املضبوط للمبيع.

٤. صحة البيع ذاتًا لعدم كونه ربويًا وال من بيع الذهب بالفضة وال 
العكس وال غري ذلك من مبطالت العقد.

مسـألة (٢٩٢): ال جيب عىل املشـرتي قبول املبيع قبـل األجل أما 
يف حالـة تعـذر دفـع املبيع عـىل البايع يف وقته فيتخري املشـرتي بني الفسـخ 

واالنتظار.



جيـوز بيـع الثمرة أكثر من عام واحد لو مل تظهـر وال جيوز بيعها عامًا 
واحـدًا قبل الظهـور إّال مع الضميمة عىل األحوط وجوبـًا. كام يكره البيع 

قبل بدو صالحها.
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مسـألة (٢٩٣): بـدو الصـالح يف التمـر امحـراره أو اصفراره ويف 
العنـب أن يصـري عنقودًا واألحـوط وجوبًا يف غريمهـا أن يصلح لألكل أو 

االستعامل.
مسـألة (٢٩٤): ال جيوز بيع محل النخل وال بيع زرع احلنطة بيشء 

منهام واألحوط وجوبًا ذلك يف سائر الثامر.
مسـألة (٢٩٥): جيوز ملن يشـرتي الثمرة بيعها قبـل قبضها وبعده 

بربح أو بدونه وال جيري فيه احلكم املتقدم يف التسليم والقبض.
مسـألة (٢٩٦): جيـوز رشاء أصـول الزرع قبل أن يثمـر ثم يملك 

الثمرة تبعًا لألصل.
مسـألة (٢٩٧): إذا كان املقصـود بالرشاء هـو الثمرة فال جيوز بيع 
اخلضار وغريها سواء كانت مما خيرط أو يلقط أو جيز قبل ظهورها. أما بعد 
الظهور فيجوز البيع خرطة أو خرطات ولقطة أو لقطات وجزة أو جزات.
مسـألة (٢٩٨): مما ال يظهر من الثمر كالبطاطـا واجلزر جيوز بيعه 

إذا علم انعقاد بعضه واألوىل املصاحلة عليه وجيوز بيع أصوله مطلقًا.
مسـألة (٢٩٩): جيوز للرشيكني يف نخل أو شجر أو زرع أن يتقبل 
أحدمهـا حصة اآلخـر بمقدار معني فـإذا اتفقا عىل ذلك اسـتحق الرشيك 
عـىل صاحبـه ذلك املقدار سـواء زاد عن حصته أم نقص عنها أم سـاواها. 

وجيري نفس احلكم فيام لو زاد الرشكاء عن اثنني.







أوًال: اإلجـارة عقـد يتضمـن املعاوضـة عـىل منافع األعيـان وذلك 
بتمليـك املؤجر هلا للمسـتأجر مقابـل أجرة معينة. وعليه فالبـد من التزام 

املؤجر واملستأجر باملعاوضة بني املنفعة واألجرة.
ثانيًا: استقالل املنفعة عن العني بحيث يمكن االستفادة من العني مع 
بقائها والبد من صالحيتها لذلك. ويشـرتط يف املنفعة إضافة ملا مّر ما ييل: 

١. التعيني بحيث ال ترتدد بني شيئني أو أكثر.
٢. أن تكـون حمللـة فال تصح مثًال إجـارة األماكن ليعمل فيها ما 

هو حرام.
٣. أن ال يتوقـف تسـليمها عىل فعل احلرام. كاسـتئجار احلائض 

لكنس املسجد.
٤. القدرة اخلارجية عىل استالم املنفعة عىل األحوط.

٥. العلـم بمقدار املنفعة يف اجلملة عىل األحوط. نعم جيوز إجارة 
مثـل األرض بحصة مشـاعة مما حيصـل منها كالثلـث والربع 
وغـريه، وأما اُالجرة ـ التـي تقابل املنفعـة ـ فاألحوط وجوبًا 
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العلم بقدرها عىل النحو املتقدم يف ثمن املبيع.



اإلجـارة من العقود الالزمة فال يصح فسـخها إّال برضا الطرفني أو 
بثبوت اخليار هلام أو ألحدمها وهنا مسائل: 

مسـألة (٣٠٠): إذا وجد املسـتأجر عيبًا يف العني املسـتأجرة وكان 
جاهًال به حني العقد وكان موجبًا لفوات بعض املنفعة رجع عىل املؤجر بام 

يقابل املنفعة الفائتة، وإذا كان موجبًا لعيب يف املنفعة فله الفسخ.
مسـألة (٣٠١): إذا وجد املؤجر عيبًا يف اُالجرة كان له الفسـخ إن 

كانت أمرًا شخصيًا واملطالبة بالبدل إذا كانت أمرًا كليًا.
مسـألة (٣٠٢): إذا بـاع املالك العني املسـتأجرة قبـل انقضاء مدة 
اإلجارة مل تبطل اإلجارة بذلك بل تنتقل العني مسـلوبة املنفعة إىل املشرتي 

مدة اإلجارة، وإذا مل يعلم املشرتي هبا كان له اخليار.
مسـألة (٣٠٣): إذا تـم عقـد اإلجيـار وجـب عىل كل مـن املؤجر 
واملسـتأجر تسـليم مـا عليه لآلخر حسـب االتفـاق ومع االطـالق يعمل 

حسب العرف والعادة.
مسـألة (٣٠٤): إذا امتنـع املؤجـر أو املسـتأجر من تسـليم ما بيده 
لآلخـر حسـب العقـد كان هلـذا اآلخر الفسـخ وإن كان قد سـلم مـا بيده 
ومضـت مـدة اإلجارة فـإن كان املتـرضر املسـتأجر بطل العقـد ورجعت 

األجرة إليه وإن كان املؤجر فله املطالبة باألجرة املسامة.
مسـألة (٣٠٥): إذا كانت املنفعة التي هي موضوع اإلجارة حمددة 



بوقت خاص كفى يف تسـليمهاـ  املوجب السـتقرا األجـرة ـ بذهلا يف ذلك 
الوقـت ـ كتسـليم مفاتيح الـدار أو السـيارة أو حضور العامـل للعمل يف 

الوقت املحدد وإن مل يستغلها املستأجر.
مسـألة (٣٠٦): إذا تعذر اسـتيفاء املنفعة من العني املستأجرة قبل 
بذهلا بطلت اإلجارة وكذلك إذا ارتفع موضوع املنفعة كشـفاء املريض قبل 
مـداواة الطبيـب. أمـا يف حالة تعذر االسـتيفاء ملوضوع خاص باملسـتأجر 
كمنعـه مـن السـفر يف السـيارة املسـتأجرة من قبل السـلطة فإن مل تشـرتط 
مبارشتـه لالنتفاع صحت اإلجارة وكان للمسـتأجر بذل العني لغريه جمانًا 

أو بأجرة ليستويف منفعتها.
مسـألة (٣٠٧): العني املسـتأجرة أمانة عند املسـتأجر وكذا العني 
املدفوعـة لألجـري لكي يعمل هبـا كالثوب عند من خييطـه واجلهاز عند من 

يصلحه فال ضامن عىل أي منهام إّال مع التعدي أو التفريط أو الرشط.
مسـألة (٣٠٨): كل مـن آجر نفسـه للعمل يف مال الغري أو نفسـه 
كاخليـاط والقصاب واخلتان وغريهم بل حتى لو كان متربعًا إذا طلب منه 
أن يعمـل صاحلًا فأفسـده يعترب ضامنـًا لو مل حيدد له العمـل أما مع حتديده 

فيضمن بتجاوز احلد.
مسـألة (٣٠٩): الطبيـب والبيطري سـواء كانـا مبارشين للعالج 
أم مرشفـني عليه يضمنـان يف حالة قصور املريض بـل مطلقًا عىل األحوط 
وجوبـًا، نعـم ال يضمنان بمجـرد وصفهام الـدواء ملجرد اإلعـالم بالرأي 
ال مـن أجل ترتب العالج عليه. وكذلك يسـقط ضامهنـام بأخذ الرباءة من 
املريض أو الويل أو املالك يف حالة عدم التفريط أما معه فال يسقط الضامن.
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مسـألة (٣١٠): املمـرض التابـع للطبيب واملنفـذ لتعاليمه يف حق 
املريـض يضمن مع مبارشته للعالج أو األمـر به للمريض القارص يف حالة 
عـدم اإلذن له من قبل املريـض أو وليه بتنفيذ أمر الطبيب وكذلك يف حالة 

جتاوزه إلرشاد الطبيب وتوجيهه دون إذن املريض أو وليه.
مسـألة (٣١١): إذا سقط ما عىل رأس احلامل وتلف ال ضامن عليه 

إّال مع التقصري كالسري خالف املتعارف.
مسـألة (٣١٢): إذا ادعـى األجـري تلـف العني بسـبب ال يقتيض 
الضـامن كالرسقة واحلـرق والغرق ُصدق إذا كان مأمونـًا أو جاء بالبينة أو 
كان هناك ما يناسب ذلك كرسقة كامل املحل وكذلك عىل األحوط وجوبًا 

إذا حلف، وبدون ذلك جيوز تضمينه.
مسـألة (٣١٣): جيـوز ملسـتأجر العـني أن يؤجرهـا لغـريه إّال مع 
اشـرتاط املبـارشة رصاحة أو ضمنـا أو النـرصاف اإلجارة إليهـا. نعم إذا 
كانـت اإلجارة يف مثل املنفعة املذكورة مبنية عىل تسـليم العني للمسـتأجر 
فـال تنفـذ إال بإذن املؤجر. ولـو أذن يف اإلجيار من الغـري أو ابتنت اإلجارة 
األوىل عـىل ذلك فالظاهـر لزوم االقتصار عـىل ما إذا كان املسـتأجر الثاين 
ثقة بنظر املسـتأجر األول. وال جيوز له إجياره عىل غريه إال بإذن خاص من 

املؤجر األول املالك للعني.
مسـألة (٣١٤): إذا ابتنـت إجـارة العني عىل جـواز إجيارها للغري 
جاز للمستأجر تأجريها لغريه بنفس األجرة أو بأقل وكذلك بأكثر منها إذا 

أحدث شيئًا يف العني املستأجرة كإصالح أو صباغة أو غريها.
مسـألة (٣١٥): من استؤجر لعمل معني كبناء دار أو خياطة ثوب 



بأجـر معـني بنحو له أن يسـتأجر غريه عليـه ال جيوز أن يسـتأجر غريه هلذا 
العمل بأقل من األجرة نفسـها إّال إذا عمل شيئًا كشق أسس البناء وتقطيع 

القامش.
مسـألة (٣١٦): إذا اسـتأجره عـىل عمـل خاص بقيـد خاص من 
زمان أو مكان أو آلة أو غريها فجاء به عىل خالف الوجه املتفق عليه بطلت 
اإلجارة إذا تعذر العمل املسـتأجر عليـه ولو مليض الوقت وإّال أعاد العمل 

عىل الوجه املطلوب عىل تفصيل يف املسألة.
مسـألة (٣١٧): إذا أستأجره لعمل معني ورشط عليه رشطًا زائدًا 
فجاء بالعمل وختلف عن الرشط صحت اإلجارة واسـتحق األجرة ولكن 

جيوز للمستأجر الفسخ وإعطاء أجرة املثل فقط.
مسألة (٣١٨): إذا استأجره عىل عمل خاص فعجز عنه ومل يكمله 

كان له من األجرة بقدر ما أتى به من العمل.
مسـألة (٣١٩): ليـس للمسـتأجر احلـق يف العـني املسـتأجرة بعد 
انقضاء مدة اإلجارة وعليه تسليمها للاملك إن أرادها إّال مع رشط أو عقد 

يثبت له حقًا يف العني كحق (الرسقفلية).
وهناك تفاصيل أخرى تطلب يف كتاب أوسع كمنهاج الصاحلني.



كل مـن طلب من غريه عمًال أو منفعة هلام مالية عرفًا فوافاه ما طلب 
كان عليـه ملن اسـتوىف منه أجـر تلك املنفعـة أو العمل بـرشوط: أن يكون 
الطالـب نافـذ الترصف فال يكـون صغريًا أو جمنونـًا أو حمجـورًا عليه وأن 

١٦٣ ............................................................................ باب اإلجارة  



.............................................................................. الفقه امليرس  ١٦٤

ال تقـوم إمارة عند املطلوب منه بأن الطالب يريد العمل جمانًا وأن ال ينوي 
هـو بـذل العمـل جمانـًا. وإذا ابتنى طلب املنفعـة وأداؤها عـىل أجر خاص 
كصاحـب الفندق يكتـب أجر املبيت والطبيب أجـر املعاجلة يف عيادته لزم 
ذلـك األجـر وإّال لزم أجرة املثـل. وجيري ذلك يف األعيـان اململوكة كمن 
يطلـب طعامًا فيأكله فإن عليه قيمته مع عدم قصد املجانية من الطرفني كام 

هو حال املطاعم املنترشة اآلن.



وهـي التزام إنسـان بجعل مال لغريه عوضًا عـن عمل يقوم به وهى 
مـن اإليقاعـات فيكفي فيها اإلجياب ممـن يريد الفعل ومـن أمثلتها من رّد 

دابتي الشاردة فله كذا أو إذا أصلحت اجلهاز الفالين فلك كذا.
ويشـرتط يف اجلاعل أن يكون نافذ الترصف غري حمجور عليه لسـفه 
أو صغر أو جنون وإّال احتاجت إىل إذن الويل. والبد يف اسـتحقاق العامل 
للجعـل إتيانه بالعمل قاصدًا اسـتحقاق اجلعل. وجيـوز الرجوع يف اجلعل 
قبـل الرشوع يف العمل ويشـكل الرجوع بعد الـرشوع فيه أو يف املقدمات، 

وهناك تفاصيل أخرى جتدها يف املطّوالت.




املضاربة عقد بني صاحب املال وآخر يتجر به مقابل يشء من الربح. 
والبـد فيها من بقاء املال عىل ملك صاحبه فيكـون العامل بمنزلة الوكيل. 
والبد فيها من اإلجياب والقبول بكل ما يدل عليه من قول أو فعل وتتحقق 
بدفـع النقـود ذهبية كانت أو فضيـة أو ورقية كام جتـوز باألعيان والبضائع 
إذا ابتنـت عىل حفـظ رأس املال بمثلـه. كام تصح املعاملة عـىل املنفعة وإن 
مل تكن مضاربة بأن جيعل هلا قسـطًا من الربح كدفعه سـيارة ملن ينقل عليها 
ويكـون الـوارد بينهام كام تصح عـىل املنفعة واملال معًا كام لو دفع شـخص 
معمًال وآخر ماًال لثالث لكي يقوم باإلنتاج يف املعمل ويكون الربح بينهم.
مسـألة (٣٢٠): ال تكون املعاملة مضاربـة إّال إذا كان الربح بينهام 

بنحو اإلشاعة بنسبة معينة كالنصف والثلث.
 مسـألة (٣٢١): جيب عىل العامل االقتصار عىل الترصف املأذون 
فيه كنوع البضاعة ووقت العمل ومكانه وهو ضامن مع املخالفة إن استند 
التلـف للمخالـف وإن مل يسـتند إليها فيشـكل الضامن والـالزم التصالح 
ولو مل يعني شيئًا وأوكل الترصف إليه فال يضمن إّال مع التعدي والتفريط.
تنجـرب اخلسـارة بالربـح احلاصـل يف املضاربـة  مسـألة (٣٢٢): 
فال يثبـت للعامـل يشء إّال بعد تدارك اخلسـارة. لكـن إذا تلف بعض مال 

املضاربة قبل العمل باملال ودورانه بالتجارة مل ينجرب.
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مسـألة (٣٢٣): ال يضمن العامل تلف مـال املضاربة وال يتحمل 
اخلسارة الطارئة عليه إّال أن خيالف ما عينه املالك واستند التلف للمخالفة 
أو يكـون معتديًا خارجًا عن مقتىض وظيفته وليس للاملك أن يشـرتط عىل 

العامل الضامن واخلسارة من دون تفريط.







وهـي عقـد بني صاحـب األرض أو مـن يملك منفعتها كاملسـتأجر 
واملسـتفيد وبني شـخص آخر يتضمن قيام ذلك الشخص بزراعة األرض 

يف مقابل حصة من صاحبها. وهناك رشوط: 
١. أن يقسـم احلاصل بينهام بالنسـبة بنحو اإلشاعة كالربع والنصف 

والثلث وغري ذلك.
٢. تعيني املدة بالنحو املناسب لتعيني الزرع سواء كانت بالشهور أو 

الفصول أو السنوات.
٣. تعيني األرض بنحو يرفع اإلهبام.

٤. تعيني ما عىل كل منهام من البذور واآلالت وغريها.
٥. صالحية األرض للزراعة.

٦. إذا تم االتفاق بينهام عىل زرع خاص أو يف زمان خاص أو بكيفية 
معينة ال جيوز اخلروج عىل ذلك وليس ألحدمها فرض يشء بعد العقد.

٧. يتحمـل املالك رضيبة الدولة عىل األرض أما الرضيبة عىل الزرع 
فتخرج من احلاصل قبل القسمة ما مل يشرتط غري ذلك.
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وهي عقد بني صاحب األصول املغروسـة كالنخل والشجر والكرم 
أو من يملك ثمرهتا بأي وجه وبني شـخص آخر مهمته القيام بسـقي ذلك 

الشجر وتلقيحه وغري ذلك. وهنا رشوط: 
١. أن يكون الثمر مشرتكًا بينهام بنحو اإلشاعة عىل األحوط وجوبًا.
٢. تعيني املدة واألصول املسـاقي عليها وما عىل كل منهام من أعامل 

أو آالت وغريها.
٣. كون األصول ثابتة يف األرض.

٤. أن يكـون ذلك قبـل ظهور الثمرة أو بعدها قبـل بلوغها يف حالة 
احتياجها للسقي لكي تبلغ.

٥. القدرة عىل خدمة األصول حسب حاجة الثمرة.
وحيث أن املزارعة واملساقاة من العقود الالزمة التي حتصل باإلجياب 
والقبول بكل ما دل عليهام وال تنفسـخ إّال بالتقايل والرتايض من الطرفني 
أو ممـن يثبت لـه اخليار فالالزم فيهـا أهلية املتعاقدين وعـدم احلجر عليهام 

لسفه أو صغر أو جنون.




العارية عقد يتم به التسليط عىل عني معينة لالنتفاع هبا جمانًا مع بقائها 
ويقع بكل ما يدل عليه من قول أو فعل والبد يف املعري من االختيار والسلطنة 
عىل الترصف. وينتفع املسـتعري بالعـني بالنحو املأذون له بالترصف. وعليه 

فليس عليه ضامن إّال يف موارد: 
١. أن تكـون العاريـة مـن الذهـب والفضـة فإهنـا مضمونـة إّال مع 

الرشط.
٢. التعدي عام هو مأذون فيه أو التفريط.

٣. أن يشرتط فيها الضامن.
وحيث أن عقد العارية من العقود اجلائزة فلكل من املعري واملسـتعري 
الرجـوع عنه يف أي وقت ما مل يكن هناك رشط أو سـبب يقتيض اسـتمرار 
العارية ملدة معينة وقد رشع يف االسـتعامل كاستعارة القدر للطبخ والسيارة 

للسفر هبا وغري ذلك.






وهـي عقـد بـني صاحـب العـني (املـودع) واملؤمتـن عليهـا حلفظها 
(الودعـي) يقـع بكل مـا دل عليه مـن قول أو فعـل والبد فيه من سـلطنة 

املتعاقدين واختيارمها عىل اختاذ القرار بذلك.
وهنا مسائل: 

مسـألة (٣٢٤): ال جيـوز التعدي عىل الوديعة بـام يعرضها للخطر 
أو النقص.

مسـألة (٣٢٥): جيـب عـىل الودعـي حفـظ الوديعـة عـىل النحو 
املتعارف بحيث ال يعد مفرطًا.

مسـألة (٣٢٦): إذا عـني املودع وجهًا للحفـظ تعني العمل به. كام 
جيـب عىل الودعي تعاهـد الوديعة والقيام بام حتتاجه من طعام أو رشاب أو 

غريه.
مسـألة (٣٢٧): إذا توقف دفع الظامل عـن الوديعة عىل الكذب أو 

احللف كذبًا وجب ذلك.
مسـألة (٣٢٨): الوديعة كسائر األمانات ال تضمن إّال مع التعدي 

والتفريط أو اشرتاط الضامن حتى مع عدمهام يف عقد الوديعة.
مسألة (٣٢٩): جيوز الرجوع عن عقد الوديعة لكل منهام متى شاء 
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إّال أن يكون هناك رشط فيلزم العمل به.
مسـألة (٣٣٠): حيرم خيانـة الوديعة بالتعـدي والتفريط مهام كان 

املودع مؤمنًا أم خمالفًا ومسلًام كان أو كافرًا.
مسـألة (٣٣١): جيب عىل الودعـي رد الوديعة للاملك أو وكيله يف 

حالة املطالبة أو تعرضها للخطر.
مسألة (٣٣٢): إذا مات املالك جيب رد الوديعة لوارثه ومع جهله 
واليأس من العثور عليه تصدق هبا عنه. ولكن لو ظهر ومل يرض بالتصدق 

عوضه عنها وكان للودعي أجر الصدقة.




وهي اشـرتاك أكثر من شـخص واحـد يف ملكية مـال واحد بطريقة 
احلصـص املشـاعة وقـد تكـون يف األعيـان اخلارجيـة كالـدار والثوب أو 

األعيان الذمية كالدين.
وقد تكون قهرية كاإلرث أو اختيارية سواء كانت حكمية كحفر بئر 
أو حيازة مال من قبل مجيع الرشكاء أو عقدية وهي تتم بترشيك شخص يف 
مـال آخر أو بترشيك كل منهام لآلخر يف ماله بحيث يمتزج املاالن امتزاجا 

رافعًا للتمييز بينهام وهنا مسائل: 
مسـألة (٣٣٣): الرشكة العقدية وإن كانت عبارة عن التعاقد عىل 
الرشكة يف املال إّال أهنا غالبًا ما تبتني ـ زائدًا عىل ذلك ـ عىل التكسب باملال 
بالتجـارة. وهنا قـد يتفق عليه األطـراف ابتداء فال يؤخـذ يف عقد الرشكة 
فيلـزم العمل عىل النحو املأذون ويتوقف العمل بعدول بعضهم عن ذلك. 
وأما أن يؤخذ ضمن عقد الرشكة فيلزم العمل بام اتفق عليه وال أثر لعدول 

بعضهم هنا.
مسـألة (٣٣٤): جيوز رشاء أسهم الرشكات ذات األنظمة املحددة 

وجيري عىل املشرتي نظام الرشكة ما مل يكن حرامًا.
مسـألة (٣٣٥): ال تصـح رشكة الوجوه وهي أن يشـرتي كل من 

الطرفني ماًال بثمن يف ذمته ثم يبيعه ويكون الربح واخلسارة بينهام.



.............................................................................. الفقه امليرس  ١٧٤

مسـألة (٣٣٦): البد يف الرشكة العقدية من اتفاق األطراف عليها 
بتعيينها وإيضاح حدودها حتى ال يقع الرشكاء يف اللبس واملحذور.

مسـألة (٣٣٧): يلحق كًال من الرشكاء من الربح واخلسارة بنسبة 
ماله إّال أن يكون هناك رشطًا بغري ذلك فيلزم العمل به.

مسـألة (٣٣٨): جيوز اشـرتاط بعـض الرشكاء الزيـادة عىل ربحه 
مقابل عمل أو منفعة يبذهلا.

مسألة (٣٣٩): إذا طلب بعض الرشكاء القسمة وجبت إجابته إّال 
يف موارد: 

١. إذا كان ذلك عىل خالف رشط الزم.
٢. ما إذا كانت القسمة مرضة باملال املشرتك.

٣. ما إذا تعذرت القسـمة عىل نسبة السـهام بل احتاج ذلك إىل دفع 
بعض الرشكاء للباقني ماًال يتدارك به الفرق.

مسـألة (٣٤٠): مـع تـرايض الرشكاء يف كيفية القسـمة يقسـمون 
كيف شاءوا ومع اختالفهم يرجعون للحاكم الرشعي.

مسـألة (٣٤١): الرشيـك املـأذون يف التـرصف أو الـذي لـه حق 
التـرصف بموجـب عقـد أو رشط الزم أمـني ال يضمـن مـا حتت يـده إّال 

بالتعدي والتفريط أو الرشط يف ضمن عقد الزم.




السـبق عقـد يسـتحق السـابق بموجبـه جلعل معـني والرمايـة عقد 
يستحق بموجبة األجود رميًا جلعل معني وأطراف العقدين مجيع املشرتكني 
ويضـاف إليهم باذل اجلعـل إن مل يكن منهم. والبد من كون أطراف العقد 
نافـذي الترصف واإلجياب من بعضهم والقبـول من اآلخرين ويكفي كل 

ما دل عىل اإللزام وااللتزام. وهنا مسائل: 
مسـألة (٣٤٢): جيوز السباق بكل ذي خف كاإلبل والفيلة وبكل 
ذي حافر كاخليل وجتوز الرماية بكل ذي نصل كالسـيف والرمح والقوس 
ونحوها وال جيوز التسابق مع الرهن يف غري ذلك حتى احلامم عىل األحوط 
وجوبًا ولكن جيوز اللعب والتسابق بال رهن إّال يف القامر فإنه حرام مطلقًا.
مسـألة (٣٤٣): ال جيـوز جعـل الرهـان لغـري السـابق كأن يكون 

للمشاهد الذي يراهن عىل سبقه.
مسـألة (٣٤٤): البد يف املسـابقة من حتديد اجلهـات الدخيلة فيها 

كالزمان واملكان ومقدار الرمي.
مسـألة (٣٤٥): يف املسـابقات املحللـة بـدون رهـن ال جيـوز أن 
يتحمـل املغلـوب وحده آلة اللعب أو مكانه بل تكون عىل نحو الرشاكة أو 

عىل بعضهم املعني.
مسـألة (٣٤٦): ينبغـي للمؤمن أن يرتفع عن اللهـو واللعب وإن 

كان حالًال.






القرض عقد يضمن متليك املال للغري مضمونًا عليه. أما الدين فكل 
ما انشغلت به الذمة سواء كان بعقد كاملهر املؤجل أم بدونه كبدل املضمون 
باليد واإلتالف. ويشـرتط يف القرض ما يشـرتط يف سائر العقود من أهلية 
املتعاقديـن يف الترصف بالبلـوغ والعقل وعدم احلجر واإلكراه والسـلطنة 
عـىل املال. والبد يف عقد القرض من القبض حتـى يرتتب عليه األثر. فإذا 
تـم العقـد وحصل القبـض لزم العقد وال جيـوز الرجوع فيه مـن أحدمها. 
ويقـع القرض يف املثليات كالذهب واحلبوب وأمـا القيميات فيقع فيها إن 
كانت مثيالهتا ميسورة كبعض املنتجات اليدوية ويكون العقد بيعًا مع عدم 

تيرس ذلك كام يف كثري من احليوانات وهنا مسائل: 
مسـألة (٣٤٧): يكـره االقـرتاض مـع إمـكان االسـتغناء عنه أما 

إقراض املؤمن فهو مستحب.
مسألة (٣٤٨): جيب نية األداء عند االقرتاض.

مسـألة (٣٤٩): حيرم اشـرتاط الزيادة للمقرض أيًا كانت فهي من 
الربا املحرم وجيوز للمقرتض اشـرتاط يشء له عىل املقرض سواء كان عينًا 

أو منفعة.
مسـألة (٣٥٠): املحـرم هـو اشـرتاط الفائـدة يف القـرض وجيوز 
العكس وهو اشـرتاط القرض يف الفائدة. كام لو وهب لشـخص شـيئًا عىل 
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أن يقرضه مائة دينار.
مسـألة (٣٥١): ال جيـوز تأجيـل القـرض احلال بل مطلـق الدين 

بزيادة فيه.
مسألة (٣٥٢): إذا مل يكن الدين مؤجًال وجب عىل املدين الوفاء به 
مع مطالبة الدائن بذلك أو ظهور عالمات عدم الرضا بالتأخري. وال يتأجل 
الديـن احلـال ولـو ريض الدائـن بذلك ما مل يكـن مرشوطـًا يف العقد لكن 

ال جيب عىل املدين املبادرة لألداء مادام الدائن راضيًا بالتأجيل.
مسـألة (٣٥٣): إذا مل يـؤد املدين الدين احلـال مع قدرته عىل ذلك 
جـاز مطالبته بذلك ومع امتناعه جاز إجباره ولو بالرجوع للحاكم. أما إذا 

كان معرسًا فيجب إنظاره بل يستحب ترك احلق أو بعضه له.
مسألة (٣٥٤): إذا أراد املدين وفاء الدين احلال وجب عىل الدائن 
القبـول ويف حالـة امتناعـه جـاز إجبـاره ولو تعذر جـاز تسـليمه للحاكم 

الرشعي ويكفي ذلك يف فراغ ذمته.
مسـألة (٣٥٥): جيب عىل املدين التكسـب لوفاء دينه إذا كان يليق 
بحالـه ويكفـي يف إلزامه بالوفاء وجدان بعض املال الذي يمكن اسـتغناءه 
عنـه كعقار أو مال زائد عن حاجته وجيـب عليه بيعه لوفاء الدين ولو بأقل 

من قيمته إذا مل يكن الفرق كبريًا وجمحفًا به.
مسـألة (٣٥٦): إذا مـات املديـن تعلـق الديـن برتكتـه مقدمًا عىل 

الوصية وسقط األجل فليس للورثة تأخري الوفاء.
مسـألة (٣٥٧): إذا مل يقـدر املديـن عـىل الوصـول للدائـن أو من 
يقـوم مقامه ليوفيـه دينه وجب عليه العزم عىل الوفاء مـع القدرة والوصية 



بالدين والسـعي للوصول إليه مع اإلمكان مهام طال الزمان. وال تربأ ذمته 
بالتصدق عنه بمقدار الدين.

مسـألة (٣٥٨): إذا غاب صاحب الدين وانقطـع خربه، فإن علم 
بموته دفعه لورثته وإن مل يعلم ذلك دفعه إليهم بعد الفحص بأربع سنوات 

وبعد عرش سنوات إن مل يكن فحص.
مسألة (٣٥٩): يستحب قضاء دين الوالدين خصوصًا بعد وفاهتام 

ويستحب حتليل املؤمن من الدين حيًا كان أو ميتًا.

١٧٩ .................................................................... باب القرض والدين  










وهـو اتفـاق يتضمن جعل مال وثيقة عىل دين ليسـتويف منه صاحب 
الديـن دينـه. ويطلق عىل هـذا املال (املرهـون) أو (الرهـن) وعىل صاحبه 
(الراهن) وعىل صاحب الدين (املرهتن). ويكفي يف إنشاء الرهن كل ما دل 
عليـه من قول أو فعل والبد يف الراهن واملرهتن من األهلية الرشعية كام يف 
سـائر العقود ويصح الرهن ويلزم بمجـرد االتفاق وال تتوقف صحته وال 
لزومـه عىل قبض املرهتـن له. وال جيوز الرجوع فيـه إّال بالتقايل والرتايض 
بني الطرفني ويسقط بإسقاط املرهتن حقه فيه أو برباءة ذمة املدين من الدين 

الذي وقع الرهن بسببه. وهنا مسائل: 
مسـألة (٣٦٠): إذا تلف املال املرهون أو سقط عن قابلية االنتفاع 

به قام بدله مقامه مع الضامن والرشط وإّال بطل الرهن.
مسـألة (٣٦١): إذا رهـن مالـه عىل دين غريه فاسـتوىف الدائن منه 
رجـع عىل املديـن بامله إّال أن يكون الرهن بدون طلـب من املدين وال إذن 

فليس له الرجوع عليه.
مسألة (٣٦٢): يصح الرهن عىل كل دين يف الذمة كالنقود والطعام 
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وغريهـا وال يصح عىل ما يتوقع ثبوته يف الذمة قبل أن يثبت كأجرة العامل 
قبل قيامه بالعمل.

مسـألة (٣٦٣): جيـب مـع إطـالق الرهـن تسـليم املـال املرهون 
للمرهتن إّال أن يكون هناك رشط بعدم التسـليم. فإذا سـلم أصبح أمانة يف 
يد املرهتن ال يضمنه إّال بالتعدي أو التفريط. ومع عدم التسـليم يثبت حقه 

فيه فال جيوز للراهن الترصف فيه بام ينايف حق املرهتن.
مسـألة (٣٦٤): منافع املال املرهون كسكنى الدار ونامؤه كحليب 
احليوان ملك للراهن وإذا اشرتط املرهتن أن تكون املنافع والنامءات له كًال 
أو بعضـًا فـإذا كان ذلك ضمن عقـد القرض بطل ألنه ربـا حرام وإن كان 

ذلك إنشاء جديدًا يف نفس الرهن أو يف عقد ثالث فالظاهر اجلواز.
مسـألة (٣٦٥): إذا مات املرهتن انتقل حقـه يف الرهن لورثته وإذا 

مات الراهن مل يبطل الرهن.
مسـألة (٣٦٦): إذا حـل وقـت اسـتيفاء الديـن مل يسـتقل املرهتن 
باسـتيفائه من الرهن بل البد من مراجعة الراهن ألدائه أما من ماله أو من 
املرهـون إّال أن يكـون هناك رشط يف اسـتقالله فيعمل به، وأمـا إذا أفلس 
الراهن أو مات مديونًا دينًا ال تفي به تركته ففي اسـتقالل املرهتن يف العني 

املرهتنة دون بقية الرشكاء إشكال فيلزم املصاحلة بينهم.
مسـألة (٣٦٧): إذا مـات الراهـن ومل يكن للمرهتـن بّينة عىل دينه 
وخـاف أن يأخـذ الورثـة املـال املرهـون إن أقـر به وينكـروا دينـه جاز له 

االستيفاء من الرهن ويرجع ما زاد للورثة دون أن يقر بالرهن.





وهي عبارة عن تعهد شـخص آلخر بحضور شـخص ثالث بحيث 
يلزمـه إحضاره إن مل حيـرض واألول هو الكفيل والثاين املكفول له والثالث 
املكفـول. ويلزم عىل املكفول احلضور يف الوقـت املحدد إذا كانت الكفالة 
بطلبـه حتى ال يترضر الكفيـل. والظاهر مرشوعية الكفالـة املتخصصة يف 
املال أيضًا بحيث يؤّدي الكفيل احلق الثابت للمكفول له يف حالة عدم أداء 
املكفول هلذا احلق. وهنا يرجع الكفيل باملال عىل املكفول إذا كانت الكفالة 

بإذنه أو بطلب منه.



هـو عقد بني الضامـن واملضمون له بحيث يتحمـل الضامن دينًا يف 
ذمة شخص ثالث (املضمون عنه). والبد فيه من كامل طريف العقد بالبلوغ 
والعقـل وعدم اإلكراه أو احلجر لسـفه. وهو مـن العقود الالزمة فال جيوز 
الرجـوع فيه وال يصح فيه رشط اخليار وال يثبـت فيه خيار ختلف الرشط. 
نعـم إذا كان الضامن بـأذن املضمون عنه صح الرشط فإذا تم الضامن برئت 
ذمة املدين ولكن للضامن الرجوع عليه بام أداه عنه من احلق إذا كان الضامن 

بطلبه أو بإذنه. وجيوز ضامن الدين احلال مؤجًال كام جيوز العكس.



وهلا صورتان: 
اـ  املتعارفة عند الفقهاء ويراد هبا حتويل املدين للدائن بدينه عىل غريه 
بحيث تربأ ذمة املدين من الدين وتنشغل به ذمة ذلك الغري (املحال عليه). 

١٨٣ .................................................. باب الرهن والكفالة والضامن واحلوالة  
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ويطلق عىل املدين األول املحيل وعىل الدائن املحال.
والبـد يف املحيل واملحـال أن يكونا بالغني عاقلني غـري جمبورين كام 

يشرتط عدم احلجر لسفه أو فلس يف املحال واملحال عليه.
وإذا كان املحال عليه بريئًا وغري متربع للمحيل انشغلت ذمة املحيل 

باملقدار الذي أحال به عليه.
واحلوالـة كالضامن يف اللزوم وعدم إمكان رشط اخليار إّال إذا كانت 

بإذن املحال عليه فينفذ رشطه.
٢ ـ احلوالـة املتعارفة يف العرص احلارض ومعناها دفع مال مثًال يف بلد 
ليأخـذ بـدًال منه يف بلد آخر وهي جائـزة إّال يف حالة أن يكون املدفوع أوًال 
أقـل من املأخوذ بدًال وكانت بعنوان القرض وكان املاالن من جنس واحد 

فتكون الزيادة من الربا املحرم.
ويمكـن يف هذا النوع أن يبيع املحال املال املدفوع األقل ببدله األكثر 

يف اخلارج لعدم حرمة الزيادة يف العوضني يف املعدود.




وهو منع إنسان من الترصف يف نفسه أو ماله لقصور يف سلطنته وله 

أسباب كثرية أمهها أربعة: 
١ـ  الصغر: فال يستقل الصغري بالترصف وإن كان مميزًا إّال مع البلوغ 
ويسـتثنى من ذلك بعض الترصفات كالوصية أو ترصفه يف مال غريه بإذن 

ذلك الغري ونحو ذلك.
٢ـ  اجلنـون: بحيـث ال يميـز صاحبـه الصالح والفسـاد والرض من 

النفع وال حيسن االختيار بالوجه العقالئي.
٣ـ  السـفه: وهو صفة نفسـية سـببها قصور يف اإلدراك بحيث يقدم 

بسبب هذا القصور عىل ما يعرض ماله للتلف أو الفساد أو الغبن.
٤ـ  الفلس: وهو أن تقرص أموال املدين عن ديونه التي عليه فإذا ُرفع 
أمـره للحاكـم الرشعي طالبه بالتسـديد للغرماء. فإن قـرص املال عن ذلك 
تـوىل احلاكـم عملية التسـديد بحيث يقـع النقص عىل مجيـع الديون. لكن 
لو وجـد الدائـن دينه بعينه لـدى املدين جاز أخذه بدل دينه وال يقسـم مع 

بقية األموال.
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لـألب واجلد لألب الوالية عىل الصغري يف نفسـه وماله عدا الطالق 
م عىل اليتيم بعد موهتام ويسمى  وبعض فروع النكاح. ولكل منهام نصب قيِّ
الويص ولكن ال يزاحم حق الويل. وهلام الوالية عىل املجنون إن كان جنونه 

قبل البلوغ أما إن كان بعده فالوالية لألوىل باملرياث.
أما السفه فالوالية للويل إذا كان قبل البلوغ أما إذا حصل بعد البلوغ 
بحيث بلغ راشـدًا ثم طرأ عليه السفه فالوالية للحاكم الرشعي مع إرشاك 

األب واجلد ثم األوىل باملرياث إن أراد ذلك عىل األحوط وجوبًا.




وهـو عقد ينفـع عند قصـور العقـود املعهـودة من حتقيـق املطلوب 
للمتعاقدين أو حل مشكلتهام. وجيب فيه ما جيب يف سائر العقود من أهلية 
املتعاقدين واختيارمها وعدم احلجر عليهام. ويصح إنشاؤه بكل ما دل عليه 
من فعل أو قول رشيطة أن ال حيل حرامًا وال حيرم حالًال وال خيالف حكًام 
رشعيًا. وهو من العقود الالزمة إّال إذا اشـرتط فيه اخليار فيصح فسخه ملن 

له اخليار. وهنا مسائل: 
مسألة (٣٦٨): يصح الصلح عند التخاصم والتنازع أو عند خوف 
ذلك عىل تبعيض احلق املتنازع عليه بني الطرفني أو اختصاصه بأحدمها أو 

غري ذلك بام يرفع التنازع أو يمنع حتققه.
مسألة (٣٦٩): جيوز الصلح بنحو يقتيض متييز احلق الشارع.

مسـألة (٣٧٠): جيـوز الصلـح عند اشـتباه احلقـوق بنحو يقتيض 
تعيني ما يستحقه كل طرف.

مسألة (٣٧١): جيوز الصلح من صاحب احلق أو وليه عند الشك 
يف ثبوت احلق بنحو يرفع الشك.

مسـألة (٣٧٢): جيـوز الصلـح عـىل احلـق الثابت املعلـوم ببعضه 
رشيطة علم من له احلق بمقداره وأن يكون ذلك بطيبة نفس وإبرائه حقيقة 

لذمة الطرف اآلخر.






وهي عقد يقتـيض قيام الوكيل مقام املوكل حسـب الوكالة ويرتتب 
أثرها بمجرد العقد. ويكفي يف إنشائها كل ما دل عىل االلتزام هبا ويشرتط 
فيهـا كامل الوكيل واملوكل وعدم احلجر عليهام إّال أنه يمكن توكيل الصبي 

املميز فينفذ ترصفه وإن مل يأذن وليه وهنا مسائل: 
مسـألة (٣٧٣): يشرتط يف نفوذ ترصف الوكيل سلطنة املوكل عىل 

ذلك الترصف.
مسـألة (٣٧٤): الوكالـة مـن العقـود اجلائزة بحيـث يمكن عزل 
الوكيـل متى شـاء إّال إذا كان هناك رشط بعدم العـزل أبدًا أو يف مدة معينة 

فينفذ الرشط.
مسـألة (٣٧٥): يصح التوكيل يف كل ما ال يتعلق غرض الشـارع 

األقدس بمبارشة املوكل له بنفسه.
مسألة (٣٧٦): يلتزم الوكيل بام حدد له يف الوكالة مع التقييد وهو 

حر االختيار مع اإلطالق.
مسألة (٣٧٧): إذا أجرى الوكيل املعاملة كان مسؤوًال هبا وبتبعاهتا 

إّال إذا قامت القرينة عىل عدم مسؤوليته أو رصح بذلك.
مسـألة (٣٧٨): ممكـن أن تكون الوكالة مقابل أجـر يدفعه املوكل 

للوكيل عىل نفس الوكالة أو عىل ما يقوم به من عمل.






وهـي عقد يتم بموجبة متليك عني جمانًا ال عىل نحو الصدقة. وطرفا 

العقد مها الواهب واملوهوب وهنا مسائل: 
مسألة (٣٧٩): ال يصح هبة املنفعة.

مسـألة (٣٨٠): يشـرتط كامل الواهب واملوهوب بالبلوغ والعقل 
ومع عدمه يقوم الويل مقامهام ويشـرتط يف الواهب عدم احلجر عليه لسـفه 

أو فلس.
مسـألة (٣٨١): يشـرتط يف صحـة اهلبـة قبـض املوهـوب للعـني 

املوهوبة بإذن الواهب وال يكفي التخلية.
مسألة (٣٨٢): تصح هبة احلصة املشاعة.

مسألة (٣٨٣): تصح هبة ما يف الذمة ملن هو يف ذمته ولغريه.
مسـألة (٣٨٤): إذا وقعت اهلبة وصحـت بالقبض مل تلزم وأمكن 

الرجوع فيها إّال يف موارد: 
١ ـ أن يكون املوهوب له رمحًا ذا قرابة.

٢ ـ أن يعوض الواهب عن هبته واألحوط وجوبًا أن يكون من قبل 
املوهوب وال يكفي من غريه.
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٣ ـ أن تتغري العني املوهوبة.
٤ ـ خروجها عن ملك املوهوب.

٥ ـ موت أحد الطرفني.
مسـألة (٣٨٥): يمكـن أن تكون اهلبة مرشوطـة بعوض وال يلزم 
أن يكـون العوض عينـًا بل جيوز أن يكون منفعة. وإذا كانت اهلبة مرشوطة 

برشط وجب الوفاء به وتلزم اهلبة.









الوقـف عبـارة عن إخـراج العني عن ملـك مالكها وحتبيسـها لبذل 
منفعتها أو نامئها جلهة معينة عاّمة أو خاصة. 

وينقسم الوقف إىل قسمني: 
١ ـ أن يكـون الوقف من دون نظر اىل موقوف عليه تعود املنفعة إليه 

كوقف املساجد واملشاهد املرشفة.
٢ ـ أن يلحظ يف الوقف وجود موقوف عليه تعود املنفعة إليه سـواء 
كان عنوانًا عامًا كوقف املدارس عىل طالب العلم أم عنوانًا خاصًا كوقف 
املحل لترصف اجرته عىل املسجد أو كوقف الدار عىل الذرية، وغري ذلك.



يتحقـق الوقف بـكل ما دل عليه من قول أو فعل بإنشـاء الواقف أو 
وكيله وهو من اإليقاعات فال حيتاج إىل قبول املوقوف عليهم.
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ويشـرتط يف الوقـف قصد القربة عـىل األحوط وجوبـًا والقبض يف 
حالـة اخلاص والتـرصف يف حالة العـام واألحوط وجوبـًا أن يكون بإذن 
الواقف. كام يشـرتط فيه التأبيد والتنجيز ويشـرتط يف الواقف التسلط عىل 
العـني املوقوفة والعقل وعدم احلجر لسـفه أو فلـس والبلوغ عىل األحوط 
وجوبًا واالختيار. ويشـرتط يف العني املوقوفـة أن تكون عينًا ال منفعة وأن 
تكـون موجودة ومتعينة وهلا منفعة قابلـة للتحصيل وأن تكون هذه املنفعة 

حمللة.



جيـوز للواقف جعـل الوالية والقيمومـة عىل الوقف لنفسـه ولغريه 
سـواء كانت السـتثامرها أو إعامرها أو رصفن نامئهـا وحينئذ ال جيوز لغري 

الويل الترصف فيها من دون إذنه.
كـام جيـوز جعل الواليـة ألكثر من شـخص عـىل نحـو الترشيك أو 
الرتتيب. وللواقف أن جيعل شـيئًا للويل مقابل عمله من نفس نامء الوقف. 
وعـىل الويل يف كل عرص مالحظـة مصلحة الوقف بلحـاظ مجيع الطبقات 
والعصور. وإذا تم الوقف لزم وال جيوز الرجوع فيه ال للواقف وال لورثته.

والوقف عىل قسمني: 
١. ترشيكي: كالوقف عىل العلامء أو األرحام بحيث يشرتك اجلميع فيه.
٢. ترتيبي: وهو وقف الطبقات كالوقف عىل الذرية طبقة بعد طبقة 

وجيًال بعد جيل.
مسـألة (٣٨٦): ال جيـوز بيع املسـجد ونحـوه من أوقاف القسـم 



األول. وأما أوقاف القسـم الثاين كالدار عىل الذرية فيجوز بيعه إذا بطلت 
الوقفيـة برشوط ال جمال لتفصيلهـا، أو إذا رصح الواقف باإلذن ببيعه عند 

حدوث أمر معني كنزاع املوقوف عليهم واختالفهم. 
مسـألة (٣٨٧): تثبـت الوقفيـة بالعلـم وبالبينة وبإخبـار ذي اليد 

وبترصف الناس فيها عىل نحو يدل عىل وقفيتها كالصالة يف املساجد.



وهي تشـرتك مع الوقـف يف حتبيس العني من أجل اسـتيفاء منفعتها 
تدرجيًا لكنها ختالفه يف عدم ابتنائها عىل إخراج العني عن ملك مالكها.

والتحبيس عىل هـذا النحو عبارة عن التصدق بمنفعة العني وحدها 
وقرصها عىل شخص أو أشخاص أو جهة معينة كاحلجاج والفقراء.

وال بـد يف التحبيس من إنشـائه بام يدل عليه مـن قول أو فعل وال بد 
فيه من قصد القربة.

وهـو الزم يف املـدة التي عينهـا احلابس وال يمكن الرجـوع فيه ال له 
وال لورثته. ويف حالة عدم تقييده بمدة معينة فإن ُفهم أنه وقف جرى عليه 
أحكام الوقف وإن مل يفهم ذلك انتهى التحبيس بموت احلابس. ومن أفراد 
احلبس السكنى بحيث حيبس السكن يف دار معني عىل زيد من الناس سواء 

كان لعدد من السنوات أو ما بقي ذلك اإلنسان حيًا ويصح يف احلالتني.
مسـألة (٣٨٨): يمكن بيع العني املحبوسـة إّال أهنا تنتقل مسـلوبة 

املنفعة إىل املشرتي حتى هناية مدة التحبيس.

باب الوقف والصدقات  ................................................................. ١٩٥
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وهـي إما تكـون صدقـة بنفسـها دون أن يضاف إليه متصـدق عليه 
كالزكاة الواجبة يف النصاب اململوك وزكاة الفطرة وكالصدقات املسـتحبة 
بعـزل مـال بعنـوان اخلـريات العامـة أو بالتـربع جلهـات خرييـة خاصـة 

كاملناسبات الدينية أو لصنف من املؤمنني.
ٍق عليـه وجعلها له كالكفارات  وإمـا أن تكون صدقة بإضافة متصدَّ
الواجبة أو املستحبة التي تعطى لشخص معني. ففي القسم األول تعترب من 

اإليقاعات أما يف الثاين فهي من العقود وهنا مسائل: 
مسألة (٣٨٩): الصدقة مرشوطة بقصد القربة ّهللا تعاىل.

مسألة (٣٩٠): حتل صدقة اهلاشمي للهاشمي وغريه واجبة كانت 
أو مسـتحبة وال حتل زكاة غري اهلاشـمي للهاشـمي أما الصدقات األخرى 
واجبـة كانت أو مسـتحبة من غري اهلاشـمي للهاشـمي فهي حـالل إّال ما 
يتعـارف من دفع املال القليل لدفـع البالء ونحوه مما كان فيه نحو من الذل 

واهلوان عىل اآلخذ ففي جوازه إشكال .
مسألة (٣٩١): ال جيوز الرجوع يف الصدقة بعد القبض وإن كانت 

ألجنبي.
مسألة (٣٩٢): ال جتوز الصدقة عىل الغني وال عىل الناصب وجتوز 



عىل غريه من املخالفني والكفار عند رضورهتم كسد اجلوع ورّي العطش. 
كام جتوز عىل جمهول احلال.

مسألة (٣٩٣): ال جيوز إرجاع الصدقة املردودة من املتصدق عليه 
إىل مال املتصدق بل عليه إنفاقها يف وجوه الرب.

مسـألة (٣٩٤): التوسـعة عـىل العيـال من غـري رسف أفضل من 
الصدقة.

مسـألة (٣٩٥): الصدقة عىل الرحم خصوصـًا املعادي أفضل من 
الصدقة عىل غريه.

مسألة (٣٩٦): يستحب التوسط يف إيصال الصدقة وتكره املسألة 
حتى مع احلاجة.

باب الوقف والصدقات  ................................................................. ١٩٧






وهي عهد اإلنسان يف حياته ملا يريده بعد وفاته وهنا فصول: 



الوصية قسامن
* متليكية وهي عبارة عن أن جيعل شيئًا من تركته لشخص خاص أو 

جهة خاصة وهي نحو من التمليك املعلق عىل املوت.
* عهدية وهي العهد لشـخص معني بالوالية عىل أطفاله القارصين 

أو عىل ماله احلق فيه من تركته لينفذ فيه عهده.
ويكفي يف حتقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ أو فعل أو كتابة أو 

إشارة أو غري ذلك إذا استفيد منها إنشاء الوصية.
وال يشرتط قبول املوىص له يف الوصية التمليكية أما يف العهدية فليس 
ملزمًا بالقيام بام عهد إليه وخصوصًا إذا رد الوصية يف حياة املويص. نعم لو 
أوىص بأن يصّيل عليه أو نحوه من واجبات التجهّيز فاألحوط وجوبًا قيامه 
به بإذن الويل إّال ان يلزم احلرج عليه. وإذا كان ولدًا وطلب منه والده قبول 

الوصية فليس له االمتناع والرد.
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يشرتط يف املويص البلوغ وإن كانت تصح وصية من بلغ عرش سنني 
إذا كان يعقل الوصية وكانت وصيته يف وجوه اخلري واملعروف بل األحوط 

نفوذ وصيته باليسري يف وجوه الّرب واملعروف إذا كان ابن سبع سنني.
 كام يشـرتط فيه العقل واالختيار واحلرية وأن ال يكون قاتًال لنفسـه 
فـال تصـح يف األمـوال ويف غري األمـوال كالواليـة عىل األطفـال فالالزم 
االحتياط وتصح وصية السفيه يف غري املال ويف املال إذا كان يف وجوه اخلري 

واملعروف.
يشـرتط يف املوىص لـه أن يكون معدومًا وتصـح الوصية للحمل إن 
سقط حيًا وبكى وجتوز الوصية للوارث واملخالف والكافر ما مل يكن هناك 
ترويـج للباطل وإّال فتبطل. وإذا مات املوىص له حلت ورثته مكانه إّال أن 

يرجع املويص يف وصيته إن مات املوىص له قبله.



وهـو الذي جيعله املويص متوليًا لتنفيذ وصايـاه فردًا كان أم متعددًا. 
ويشرتط فيه البلوغ والعقل واحلرية.

والويص أمني ال يضمن إّال بالتعدي أو التفريط.



املوىص به يف الوصية التمليكية هو كل مال له نفع حملل معتد به سواء 
كان موجـودًا أو معدومـًا حيتمل حصولـه أو كان حقًا مـن احلقوق القابلة 



للنقـل. أمـا يف الوصية العهديـة فاملوىص به كل ترصف حملـل يف الرتكة أو 
الوالية عىل أطفاله القارصين.

مسـألة (٣٩٧): ليـس للميـت من تركته سـوى الثلـث ليويص به 
واألفضـل االقتصار عىل الربع بل اخلمس. لكنه لو أوىص بأكثر من الثلث 
توقـف تنجيز الوصية عىل ما زاد عـىل الثلث عىل موافقة الورثة. فإن ريض 

بعضهم دون بعض نفذت الوصية يف حصة الرايض دون غريه.
مسألة (٣٩٨): حيسب الثلث بعد استثناء ما خيرج من أصل الرتكة 
كمـؤن التجهيز وحجة اإلسـالم إذا كانـت واجبة عليـه واخلمس والزكاة 

والديون ونحو ذلك.
مسـألة (٣٩٩): إذا عـني املويص ثلثه يف عـني خمصوصة تعني وإذا 

فوض ذلك للويص تعني ما يعينه ويف غري ذلك يبقى مشاعًا يف الرتكة.



للمويص الرجوع عن وصيته مادام حيًا ولو رجع عن بعضها بطلت 
يف ذلك البعض خاصة.

ويتحقق الرجوع بكل ما دّل عليه من قول أو فعل. 
مسـألة (٤٠٠): إذا أوىص بوصيـة ثـم أوىص بمضادها كان ذلك 

رجوعًا عن األوىل فتنفذ يف الثانية.
مسـألة (٤٠١): إذا أوىص بوصايـا متعـددة ال تضـاد بينها إال أهنا 
متزامحـة بأن ال يسـعها املال كلها فإن كانـت كلها واجبة أو كلها مسـتحبة 
دخـل النقـص عليهـا مجيعـًا إذا مل تكـن مرتتبـة. أمـا إذا كان فيهـا واجب 

٢٠١ ............................................................................ باب الوصية  
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ومستحب فيدخل النقص عىل املستحب وينفذ الواجب. 
مسـألة (٤٠٢): إذا أوىص بإخراج الواجب املايل من الثلث أخرج 

منه لكنه لو نقص عنه يتمم من أصل الرتكة. 
مسألة (٤٠٣): ال تنفذ الوصية يف وجوه احلرام وإن كانت ال تبطل 

رأسًا فيجب رصف املال يف سبل اخلري.



إذا شـك يف الوصيـة مـن دون حجة عليهـا بنى عىل عدمهـا وتثبت 
الوصيـة بالعلـم واإلقرار من املويص والبينة وإقـرار الورثة إن كانت باملال 
وإن كانت بالقيمومة ال تثبت ويثبت الرجوع عنها بنفس األمور عدا إقرار 
الورثة إن مل يكونوا عدوًال. كام تثبت الوصية التمليكية خاصة بشهادة عدل 
واحد وامرأتني عادلتني بل يكفي أحد األمرين لكن مع يمني صاحب احلق 
عند احلاكم الرشعي. وتثبت الوصية التمليكية خاصة بشـهادة عدل واحد 
وامرأتـني عادلتني بل يكفي أحد األمريـن. وتثبت الوصية التمليكية وكذا 
العهدية القابلة للتبعيض بتاممها بشهادة أربع نساء عادالت وثالثة أرباعها 
بثالث نسـاء ونصفها باثنتني من النسـاء وربعها بشـهادة واحدة من النساء 

مع العدالة يف اجلميع. 
مسألة (٤٠٤): لإلنسان أن يترصف يف حياته يف ماله ترصفًا حالًال 
منجزًا بام شاء كاإلبراء من الدين والتمليك املجاين وغريه سواء كان مريضًا 
مـرض املـوت أو غريه أم صحيحـًا وليس له أن جيعل التـرصف معلقًا عىل 

موته إّال يف الوصية والعتق.




وهـو رباط رشيـف رشعه اّهللا تعاىل رمحة بعباده لبناء النوع اإلنسـاين 
وتنظيم الغرائز التي أودعها فيه وهو من املستحبات املؤكدة بل يكره تركه.

وهنا مقدمة وفصول: 



وهنا مسائل: 
مسـألة (٤٠٥): حيرم عىل الرجل واملرأة التلذذ اجلنيس بغري الزوج 

والزوجة واملوىل واألمة.
مسـألة (٤٠٦): حيرم عىل اإلنسـان التلذذ بعضـوه اجلنيس ببعض 

جسمه أو غريه إّال إذا كان مقدمة للوطء احلالل.
مسـألة (٤٠٧): جيـوز للمـرأة كشـف وجههـا وكفيهـا للمحارم 
وغريهم وجيب عليها سـرت ما عدا ذلك عن غري املحارم حتى القدمني عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٠٨): جيوز للمرأة كشـف ما عدا العورة ملحارمها وهم 
األب والعـم واخلال وإن علوا واالبن واألخ وابن األخت وابن األخ وإن 
نزلـوا وأبناء من تزوجتـه وإن نزلوا وآباء من تزوجها وإن علوا ومن تزوج 
ابنتهـا مهـام نزلت ومن تـزوج أمها وإن علـت برشط الدخـول يف األخري 
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واألحوط وجوبًا ترك كشـف املواضع التي تكون مظنة اإلثارة والفتنة من 
التخلع والتزين.

مسـألة (٤٠٩): حيرم عىل الرجل النظر ملا جيب سـرته من املرأة إّال 
أن تكون متكشفة غري مبالية. وجيوز نظر املرأة للرجل األجنبي دون أن متأل 

نظرها منه عىل األحوط وجوبًا.
مسألة (٤١٠): حيرم عىل كل من الرجل واملرأة األجنبيني مس كل 
منهـام لآلخـر ولو مصافحة، أما الطبيـب والطبيبة فيحل لـكل منهام النظر 

واملس لبدن املريض مع االضطرار بقدر ما تقتضيه احلاجة.
مسـألة (٤١١): جيوز سـامع صوت املـرأة للرجـل والعكس دون 

تلذذ جنيس ويكره االختالط وقد حيرم إذا كان مظنة للفتنة والفساد.







وهنا مسائل: 
مسـألة (٤١٢): يستحب للرجل عند إرادة التزويج صالة ركعتني 
والدعـاء باملأثور، وجيـوز له النظر إىل من يريد الزواج هبا واألحوط وجوبًا 

االقتصار عىل ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت.
مسـألة (٤١٣): يكـره اختيار املـرأة ملاهلا ومجاهلا. كـام يكره تزوج 

املرأة احلسناء يف منبت السوء.
مسألة (٤١٤): أكد اإلسـالم عىل نبذ الفوارق النسبية وأن املؤمن 

كفؤ املؤمنة وعليه فيكره رد اخلاطب املتدين حسن اخللق.
مسـألة (٤١٥): عدم االسـتجابة للخاطب الذي يرتضونه إّال مع 

اخلرية املتعارفة، ليس له أساس رشعي.
مسـألة (٤١٦): يكره تزويج شارب اخلمر ويسء اخللق واملخنث 

بل كل من ليس له التزام ديني.
مسألة (٤١٧): يستحب تعجيل زواج البنت.

مسـألة (٤١٨): جيوز لكل من الزوجني التلذذ اجلنيس بام يشاء من 
جسـد اآلخر بجميـع وجوه التلـذذ. وجيب عىل الزوجة مـع القدرة متكني 
زوجهـا من الـوطء وغريه من االسـتمتاعات املحللة عـىل أي حال كانت 

ومتى شاء.
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حيل النكاح بالزواج أو ملك اليمني. والزواج إما دائم أو منقطع.
ويف الدائم مسائل: 

مسألة (٤١٩): البد يف عقده من إنشائه باللفظ الدال عليه بأي لغة 
وال يقـع بدون اللفـظ وهو عبارة عن إجياب من أحـد الزوجني أو وليه أو 

وكيله وقبول من اآلخر أو وليه أو وكيله، كأن تقول املرأة
«زوجتك نفيس بمهر كذا» فيقول الرجل نعم أو نحو ذلك.

أو يقول الرجل «تزوجتك بمهر كذا» فتقول املرأة نعم أو نحو ذلك. 
وال يتعني لفظ الزواج عىل األحوط بل يقع بكل ما دل عىل النكاح.

مسـألة (٤٢٠): لـألب واجلد لألب الوالية عـىل الصغريين وكذا 
مـن اتصل جنوهنام بصغرمهـا. وكذلك هلام الوالية عىل السـفيه يف املاليات 
عىل نحو املشاركة معه. وعىل البالغة البكر الرشيدة عىل نحو املشاركة معها 
أيضًا فالبد من رضاها ورضا أحدمها السـابق فإن تقارنا أو تشـاحا فاملقدم 

رضا اجلد.



وهو الزواج إىل وقت حمدد ينتهي به دون احلاجة إىل طالق وهنا مسائل: 
مسـألة (٤٢١): البد يف عقد املتعة من اإلجياب والقبول اللفظيني 



كـام مر إّال أنـه هنا يذكر األجل. كأن تقول املـرأة «زوجتك نفيس إىل وقت 
كذا بمهر قدره كذا» فيقول الرجل قبلت.

مسألة (٤٢٢): يشرتط فيه ذكر املهر فإن مل يذكر بطل.
مسألة (٤٢٣): يشرتط فيه ذكر األجل فإن مل يذكر صار دائًام. والبد 
من ضبط األجل وحتديده وتعيينه واألحوط وجوبًا أن يكون متصًال بالعقد 
وليس يف هذا الزواج طالق بل ينتهي بنهاية املدة أو هببتها من الرجل للمرأة.



أوًال: النسب.
حيـرم عىل الرجل مؤبـدًا األم وإن علت والبنت وإن نزلت واألخت 

وبناهتا وإن نزلن وبنات األخ وإن نزلن والعامت واخلاالت وإن علون.
ثانيًا: املصاهرة.

حتـرم زوجة األب وإن عال وزوجـة االبن وإن نزل وأم الزوجة وإن 
علـت وبنت الزوجة املدخـول هبا وإن نزلت كام حيـرم اجلمع بني األختني 

وال يصح زواج املرأة عىل عمتها أو خالتها بدون إذهنا.
ثالثًا: ملحقات املصاهرة.

وهنا مسائل: 
مسـألة (٤٢٤): حيـرم يف اللواط مـن الرجل ـ إن مل يكـن الواطئ 

صبيًا ـ أم املوطوء وأخته وبنته.
مسـألة (٤٢٥): من تـزوج امـرأة متزوجة بطل زواجـه وحرمت 
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.............................................................................. الفقه امليرس  ٢٠٨

عليـه مؤبـدًا إّال مع جهله بأهنـا ذات بعل فال حترم مؤبـدًا إّال مع الدخول. 
وكذلك لو تزوج امرأة يف أثناء العدة.

مسألة (٤٢٦): يكره الزواج من املعروفة بالزنى قبل توبتها.
مسـألة (٤٢٧): مـن زنى بامرأة متزوجة دوامـًا أو متعة أو يف عدة 

رجعية حرمت عليه مؤبدًا ـ عىل األحوط وجوبًا ـ وإن كان جاهًال.
مسألة (٤٢٨): حيرم ويبطل التزويج من املحرم واملحرمة فإن فعل 

عاملًا عامدًا حرمت مؤبدًا وكذا احلال يف املحرمة عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٢٩): حيـرم عـىل احلـر اجلمـع بني أكثـر من أربع نسـاء 

بالزواج الدائم وجيوز ما زاد عىل ذلك يف الزواج املنقطع.
رابعًا: الرضاع.

وحيرم منه كل ما حيرم بالنسب إذا توفرت الرشوط التالية: 
١. االمتصاص من ثدي املرأة دون التغذي بلبنها بوجه آخر.

٢. أن تكون الرضعة تامة بحيث يشبع املرتضع. 
٣. أن يرضـع مخـس عـرشة رضعـة متواليـة أو يومًا وليلـة وبحيث 
ال يكـون فاصل برضاع من امرأة أخـرى ويف مانعية الفصل بتغذية أخرى 
غـري الرضاع إشـكال. أو يرضع حتى يشـتد العظم وينبـت اللحم ولو مع 

الفصل بني الرضعات.
٤. أن يكون متام الرضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد.

٥. أن يكون اللبن عن والدة رشعية فإن كان عن زنا فمشـكل، وإن 
كان اللبن عن غري والدة فال أثر له.



٦. أن يكـون قبـل بلـوغ الرضيـع سـنتني. بـل األحوط وجوبـًا أن 
يكـون قبل فطامه وقبل ميض سـنتني من والدة صاحبـة اللبن. وحيرم عىل 
أيب املرتضـع وإن عـال الزواج من بنات صاحب اللبن النسـبية والرضاعّية 
وإن نزلـن وكذلك من بنات املرضعة النسـبية وإن نزلن دون الرضاعية إذا 

م بالعلم والبينة. رضعوا من لبن فحل آخر. ويثبت الرضاع املحرِّ
خامسًا: اللعان: برشوطه املقررة.

سادسًا: الطالق تسعًا: عىل ما يأيت يف باب الطالق.
سابعًا: الكفر.

فال حيـوز للمسـلمة الـزواج من الكافـر مطلقـًا وال جيوز للمسـلم 
الزواج من الكافرة غري الكتابية مطلقًا.

أمـا الناصبي والناصبية فاألحوط وجوبًا تـرك الزواج هبام. كام حيرم 
الزواج باملخالف واملخالفة إذا خيف الضالل وإن مل يبطل.



النـكاح عقـد الزم وال يمكـن فسـخه بالتقايل وال باالشـرتاط وال 
بتخلف الرشط. ولكن يثبت اخليار فيه يف بعض املوارد.

١ـ  للزوجة اخليار يف فسـخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده 
ولو بعد الوطء.

كـام أن هلـا اخليار يف فسـخ النـكاح إذا عجز الزوج عـن الوطء ألي 
سبب كان برشطني.

األول: أن ال يكون قد وطأها ولو مرة واحدة.
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الثـاين: أن يعجـز عن وطء غريها من النسـاء مـن أول األمر أو بعد 
القـدرة عليـه. ويف حـال حتقق الرشطـني ال تبادر للفسـخ بل ترفـع أمرها 
للحاكم الرشعي فيؤجله سـنه فإن وطأها أو وطأ غريها ليس هلا خيار وإن 
مل يقـدر ثبـت اخليار هلا. وكذلك للزوجـة اخليار يف الفسـخ إذا كان الزوج 
خصيـًا حـني العقد. وكذا لو تزوجهـا عىل أنه من القبيلـة الفالنية فبان من 

غريها. سواء ظهر ذلك قبل الوطء أو بعده.
٢ـ  للـزوج اخليـار يف فسـخ النكاح إذا وجدها جمنونـة أو جمذومة أو 
برصـاء بـل بكل عيـب يمنع مـن وطئها أو موجـب لصعوبتـه وباإلفضاء 
والعمـى والعـرج والزنى رشيطة أن يكون العيب موجـودًا قبل العقد فإذا 
وجـد بعـده فال خيار وإذا حصل الفسـخ قبـل الدخول سـقط املهر إّال يف 
العنـن فان هلـا نصف املهر وكـذا يف اخلصاء عىل األحوط وجوبـًا أما بعده 
فلهـا متـام املهر إن مل يكن هناك تدليس وغـش وإّال يكون له الرجوع باملهر 

عىل من دّلسها. 
مسـألة (٤٣٠): إذا تـزوج بكرًا فبانت ثيبـًا ال خيار له لكن ينقص 

من املهر بقدر التفاوت بني مهري البكر والثيب.



وهو كل يشء له مالية وحيل التكسب به قليًال كان أو كثريًا وعينًا كان 
أو منفعة كتعليم القرآن. وأما ما ال حيل التكسب به كآالت اللهو واخلنزير 

فال يصح جعله مهرًا. وهنا مسائل: 
مسـألة (٤٣١): البـد من جعل املهـر ملكًا للزوجـة يف العقد فإن 

جعل لغريها ولو جزء منه بطل النكاح.



مسألة (٤٣٢): البد يف الزواج من املهر فإن ابتنى عىل عدم املهر بطل 
أما لو أمهل ذكره فإن كان العقد متعة بطل أيضًا وإن كان دائًام فلها مهر املثل.
مسـألة (٤٣٣): متلك املرأة املهر بالعقـد وإطالقه يقتيض التعجيل 
وهلا االمتناع من تسـليم نفسـها قبل القبض لكن لو دخل هبا قبل التسـليم 

ليس هلا منعه مستقبًال ويكون كسائر الديون.
مسـألة (٤٣٤): إذا كان املهر مؤجًال فبإطالقه ال تسـتحق الزوجة 

تسليمه قبل الطالق أو املوت أما مع ذكر األجل فيجب العمل به.
مسألة (٤٣٥): يسقط نصف املهر بالطالق قبل الدخول يف الزواج 

الدائم وكذا بموت أحدمها. ويستقر متامه بالدخول.
مسـألة (٤٣٦): ال يسـقط املهـر وال يشء منـه يف الـزواج املنقطع 
بانقضـاء األجل أو املـوت قبل الدخول نعم إذا اخّلت بتمكني نفسـها من 

الوطء بعض املدة مع طلبه هلا سقط من املهر بالنسبة.
مسألة (٤٣٧): يكره زيادة املهر وهو من شؤم املرأة بل يكره الزيادة 

عىل مهر السّنة وهو مخسامئة درهم  (١٤٨٧٫٥) غرام من الفضة.



جيب عىل الزوج املبيت عند زوجته احلّرة الدائمة مؤانسـًا هلا معارشًا 
باملعـروف ليلـة من كل أربع ليـال وليلة من كل ثامن ليـال إن كانت أمة أو 

كتابية.
مسألة (٤٣٨): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها ألي أمر كان ولكن هلا 

العدول عن ذلك إّال أن يكون ذلك برشط أو عقد الزمني.
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مسـألة (٤٣٩): تسـتحق الزوجة الدائمةـ  إن مل يبتـِن الزواج عىل 
عدم الدخول ـ الوطء يف القبل مرة كل أربعة أشـهر. ويف حالة ترك الزوج 
لذلـك ترفع أمرها للحاكـم الرشعي فيلزمه بالـوطء أو الطالق وذلك إن 

ترك وطأها مغاضبًا هلا. وكذلك املتمتع هبا عىل األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٤٠): جيب عىل الزوجة التمكنيـ  عدا الوطء يف الدبر ـ 
وإزالـة املنفـر. وحيرم عليها اخلـروج من بيت الزوجية إّال بـإذن زوجها أو 

إحراز رضاه.
مسـألة (٤٤١): إذا نشـزت الزوجـة فلم تؤد للزوج حقـه كان له 
وعظها فـإن مل ينفع هجرها يف املضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها فإن 

مل ينفع رضهبا دون إدماء حلم وال كرس عظم.
مسـألة (٤٤٢): إذا نشـز الزوج مل يكن للزوجة النشوز معه ولكن 
يمكـن أن ترفـع أمرهـا للحاكـم الرشعـي  حيث يلزمـه بـأداء حقوقها أو 
الطالق فإن رفض طلق عنه. ويمكن هلا أن تتنازل عن بعض حقوقها تأليفًا 

له وجتنبًا لبعض املحاذير كالطالق.



وفيه مسائل: 
مسألة (٤٤٣): يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منها سواء 
كان االنعقـاد عن طريـق الوطء أم بدونـه وترتتب عليه مجيـع آثاره األبوة 
واألمومة باستثناء التوارث يف ولد الزنا ويف إحلاق النفقة بالتوارث إشكال.
مسـألة (٤٤٤): يلحق احلمل بالـزوج رشيطة أن حيصل عن وطء 



أو مـا يقـوم مقامه ويولد تامًا تسـتقر فيه احلياة بعد سـتة أشـهر من الوطء 
وال يتجـاوز أقـىص احلمـل وهو سـنة قمريـة. ويلحـق محل وطء الشـبهة 
بالرجـل إذا ولـد بالرشوط املتقدمـة. وحيرم عىل الرجل واملـرأة تبني طفل 

مل يتولد منهام ولكن تربيته وكفالته جائزة بل مستحبة.
مسألة (٤٤٥): يستحب عند الوالدة األذان يف ُأُذن املولود اليمنى 
واإلقامـة يف اليـرسى وختـان الصبي يوم سـابعه والعقيقة عنـه وإرضاعه 
عامـني واألم أوىل بحضانة ولدها مدة الرضاع ما مل تسـقط عن أهلية ذلك 
بمـرض أو جنون أو تطلب أجرًا زائدًا عـىل الرضاع أو تتزوج إذا خرجت 

عن عصبة أبيه.
مسـألة (٤٤٦): لألب الوالية عىل ولـده وال جيوز رضب الصبي 
لتأديبه دون إذن الويل. ولألم إسقاط حقها يف احلضانة وليس لألب إسقاط 

حقه يف الوالية ما مل يسقط عن أهلية ذلك بموت أو مرض أو جنون.



واملهم منها قسامن
األول: نفقة الزوجةـ  وهي ختتص بالزوجة الدائمة وتسقط بنشوزها 
سـواء بمنعه حقه من االستمتاعات أو بخروجها من غري رضورة من بيت 

الزوجية دون إذنه.
مسألة (٤٤٧): جتب النفقة للمطلقة رجعيًا وللبائنة إذا كانت حامًال. 
والـرشاب والكسـاء  بالنفقـة الطعـام  مسـألة (٤٤٨): املقصـود 

والسكن بالوجه املتعارف وكذا ما يطلب منها من نظافة أو زينة.

٢١٣ ............................................................................. باب النكاح  
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الثاين: نفقة األرحام ـ وهي ختتص باألوالد وإن نزلوا وباألبوين بل 
آبائهام وأمهاهتام عىل األحوط وجوبًا.

مسـألة (٤٤٩): جتب النفقة عىل األرحـام برشطني القدرة املالكية 
ولو بالتكسـب أو االسـتدانة عىل مال موجود عنده وفقـر هؤالء األرحام 

وحاجتهم.
مسـألة (٤٥٠): الواجـب يف النفقـة هنـا هـو الطعـام والـرشاب 

واللباس واإلسكان والدواء وسائر ما حيتاجون إليه ملعاشهم.
مسألة (٤٥١): تستحب النفقة عىل األرحام غري من تقدم كاإلخوة 

وتستحب التوسعة عىل العيال دون إرساف أو تبذير.




وهو أبغض احلالل إىل اّهللا تعاىل وهنا فصول: 



الطـالق إيقاع يتضمـن فرقة بعد النكاح الدائـم فيكفي فيه اإلجياب 
ممـن يملكه وهو الزوج ويقـوم مقامه وكيله أو الوايل أو احلاكم الرشعي يف 
بعض األحوال كفقد الزوج وانقطاع خربه أو ظهاره من زوجته أو امتناعه 

من اإلنفاق عليها أو جنونه املطبق.
وصيغـة الطالق أن يقـول «فالنة طالق» أو «أنـت طالق» وال جتزي 
اإلشارة وال الكتابة مع القدرة عىل اللفظ وال جتزي غري العربية مع القدرة 

عليها.
ولـو قـال فالنـة طالق ثالثـًا أو اثنتـني ال يقـع العدد املذكـور بل يف 

حصول طلقة واحدة به إشكال.



يشـرتط يف املطلـق البلـوغ والعقل والرشـد واالختيـار والقصد إىل 
اإلنشـاء ويشـرتط يف الطالق التنجيـز بحيث ال يعلق عىل أمر «واإلشـهاد 
عليه بعادلني ويشـرتط يف املطلقة التعيني وأن تكـون يف طهر مل جيامعها فيه 
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إّال أن تكون مسرتابة أو غري مدخول هبا أو يف سن اليأس أو حامًال».



الطالق الفاقد للرشوط املتقدمة باطل والطالق الصحيح قسامن: 
١. بائن: وهو الذي ال يرشع للزوج الرجوع فيه ومنه طالق اليائسة 
وغـري البالغة وغـري املدخول هبا وطـالق اخللع واملباراة والطـالق الثالث 

للحرة والثاين لألمة.
٢. رجعـي: وهو الذي يـرشع للزوج الرجوع فيه مادامت املطلقة يف 

العدة وهو غري ما ذكر آنفًا.
مسـألة (٤٥٢): إذا طلـق الرجل زوجته ثالثًا حرمـت عليه حتى 
تنكـح زوجـًا غريه وإذا طلقها تسـعًا حرمت عليه مؤبدًا ويسـتطيع الرجل 
إبطـال الطالق والرجوع عنه مادامـت زوجته يف العدة الرجعية ويتم ذلك 
بـكل قـول أو فعل يقصد به الرجوع كقوله لزوجته راجعتك أو يواقعها أو 

يقبلها قاصدًا الرجوع ويستحب اإلشهاد عليه.



تثبت العدة عىل املرأة بثالثة أسباب: 
١. وفـاة الـزوج: وعدهتا تبدأ مـن حني علمها بالوفـاة ومدهتا أربعة 
أشـهر وعرشة أيام. وعليها فيها احلداد برتك الزينة وال فرق هنا يف الزوجة 
بـني الكبـرية والصغرية والدائمة واملنقطعة. ويف حالـة كوهنا حامًال فعدهتا 

أبعد األجلني من انقضاء املدة أو وضع احلمل.



٢. اخلـروج من الزوجية: سـواء كان بالطالق مـن الدائمة أو بانتهاء 
املدة أو هبتها يف املنقطعة أو بفسخ النكاح أو بطالنه بأحد أسباب ذلك. 

ويشـرتط يف ثبوت العـدة هنا أن تكون املرأة يف سـن من حتيض وأن 
تكون مدخوًال هبا واألحوط وجوبًا العدة إذا دخل مني الزوج يف فرجها. 
وختتلـف العـدة هنـا باختـالف احلـاالت. فاحلـرة املسـلمة املطلقة 
التـي حتيض عدهتـا ثالثة أطهار ومنهـا الطهر الذي طلقت فيـه فإن كانت 
ال حتيض وهي يف سـن من حتيض فعدهتا ثالثة أشـهر قمرية أما املتمتع هبا 
فعدهتا طهران منهام الطهر الذي انتهت فيه مدة الزوجية أو ُوهبت فيه بقية 
املـدة. فإن كانـت ال حتيض وهي يف سـن من حتيض فعدهتا شـهر ونصف 
ويف حالـة احلمل فاملطلقة تنتهي عدهتا بوضعه ولو بعد حلظة أما املتمتع هبا 
فعدهتـا أبعد األجلني عـىل األحوط وجوبًا. وتبدأ العدة هنا من زمن وقوع 

الطالق يف املطلقة وانتهاء الزواج يف املتمتع هبا.
٣. وطء الشـبهة: وتثبـت عليهـا العدة إذا كانت يف سـن من حتيض 
وهي مشاهبة لعدة املطلقة. واملدار فيها عىل اشتباه الرجلـ  ال املرأة ـ وعدم 

تعمده احلرام. وأما الزنا فليس له عدة. 
مسـألة (٤٥٣): ال تعتـد املرأة من صاحب العـدة فله أن يتزوجها 
يف عدهتـا البائنـة كاملطلقة خلعيـًا واملتمتع به التي انقضت مـدة زواجها أو 

ُوهبت املدة.

٢١٧ ............................................................................ باب الطالق  
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ومهـا نوعان من الطالق حيصالن بسـبب طلب الزوجـة الفراق مع 
بذهلا ماًال من أجل ذلك. ويشـرتط يف اخللع أن تكون املرأة كارهة لزوجها 
لدرجة منعه من حقوقه أو هتديده جديًا بذلك. وحيرم عىل الزوج مضايقتها 

واإلرضار هبا لتصل إىل تلك املعصية.
أما املباراة فالكراهة من كال الزوجني لبعضهام.

والبـد يف املبـذول من كونه مما يصح التعاوض بـه رشعًا عينًا كان أو 
منفعـة أو حقـًا وال يتحدد قلـة وكثرة إّال أنـه يف املباراة ال يزيـد عىل املهر. 
وحيصـل إنشـاء الطالق هنا بمثـل «فالنة طالق عىل مـا بذلت» أو «خلعت 

ـ أو بارأت ـ فالنة عىل كذا» أو حتى «فارقت فالنة عىل كذا».
وال جتـب فيه املبارشة بل يصح بالتوكيل أيضًا. ويقع أيضًا باإلجياب 
مـن املرأة أو وكيلهـا وبالقبول من الرجل أو وكيله كقوهلا قاصدة اإلنشـاء 

«فارقني عىل كذا» فيقول الزوج رضيت بكذا. 
مسـألة (٤٥٤): للمرأة الرجوع يف الفدية مادامت يف العدة رشيطة 
بقـاء الفدية يف ملك الـزوج. ويرشع للرجل الرجوع والبد من توفر أمور: 
هـي كـون املرأة لو طلقت مـن دون خلع وال مباراة لـكان طالقها رجعيًا. 
ومل حيصـل من الزوج ما يمنع الرجوع كزواجه بأختها. ويشـرتط يف اخللع 

خاصة إقالعها عن التعدي عىل حقه وتتوب من معصية اهللا تعاىل فيه.





وهو تشبيه الرجل زوجته بإحدى حمارمه كُأمه وُأخته بقصد حتريمها 
مع بقاء زوجيتها. ويتحقق بقوله مثًال «أنت عّيل كظهر أمي» قاصدًا حتريم 
وطئها عليه. فإذا فعل ذلك وأطلقه ومل يوقته بزمن ومل يكن مرشوطًا بيشء 
أو معلقًا عليه وسـمعه شـاهدان عـادالن وكان املظاهر بالغـًا عاقًال خمتارًا 
خارجًا عن َسْوَرِة الغضب واالنفعال تم الظهار وحرم عليه وطؤها خاصة 
دون غـريه من االسـتمتاعات مادامـت زوجته. وال حيل لـه وطؤها إّال أن 
يكفـر أو يطلـق ويعـود إليهـا بتزويج جديد حيـث ينحل الظهار وتسـقط 

الكفارة.
والبـد يف حتقـق الظهار مـن أن تكون الزوجة مدخـوًال هبا ويف طهر 
مل يواقعها فيه إذا كانت يف سن من حتيض ويقع عىل املتمتع هبا كام يقع عىل الدائمة.



وهو احللف باّهللا تعاىل عىل ترك وطء الزوجةـ  وحتققه مرشوط بام ييل: 
١. أن يكون الرجل بالغًا عاقًال خمتارًا.

٢. أن يكون قادرًا عىل مجاع املرأة.
٣. أن يكون اإليالء بقصد اإلرضار هبا وهجرها وإغضاهبا.

٤. أن تكـون املـدة التـي حيلف عىل تـرك وطئها فيهـا أكثر من 
أربعة أشهر.

٥. أن تكون الزوجة دائمة مدخوًال هبا.

٢١٩ ............................................................................ باب الطالق  
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فـإذا متت هـذه الرشوط انعقد اإليـالء وحرم عليـه وطء املرأة حتى 
يكّفر وال فرق يف ذلك بني إطالق اإليالء أو تعليقه عىل أمر ما.

وإذا حصـل اإليـالء فـإن صربت املـرأة فـذاك، وهلا أن ترفـع أمرها 
للحاكم الرشعي فيمهله أربعة أشهر فإن كّفر وعاد وإّال أجربه عىل التكفري 
والعـودة إىل اجلـامع أو الطالق فإن عجز احلاكم عن ذلك أو أيس منه طلق 

احلاكم عنه وفرق بينهام.
مسـألة (٤٥٥): ال يسـقط اإليالء بخروج املرأة عـن الزوجية فإن 

تزوجها بعقد جديد مل يكن له وطؤها حتى ُيكّفر.




إذا جعل اإلنسـان عىل نفسـه شـيئًا مل يلزمه القيام به إّال مع اليمني أو 
النـذر والعهد. فإنه حينئذ يكون ملزمًا وال جيوز له احلنث فإن فعل وجبت 

عليه الكفارة وهنا فصول: 



يشـرتط فيهـم البلوغ والعقـل والقصد واالختيـار. وال ينفذ اليمني 
والنذر يف سـورة الغضب بخالف العهد كـام أن اليمني ال تنعقد إذا وقعت 
اندفاعـًا. كام أنـه ال تنعقد من الولـد إّال بإذن والده ومـن الزوجة إّال بإذن 
زوجهـا ومن العبـد إّال بإذن مواله. أما النذر والعهد فال يشـرتط انعقادها 
بـإذن هؤالء وال تنحل بحلهـم، إّال أن يكونا منافيني حلقهم الالزم املراعاة 

فال ينفذان مع مطالبتهم بحقهم.
نعم يشرتط يف انعقاد نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيني 

حلقه وكان مطالبًا باحلق.



ال ينعقد اليمني إّال باّهللا تعاىلـ  سواء بلفظ اجلاللة أم بغريه وال تنعقد 
بغري اّهللا مهام كانت رشافته. وحيرم اليمني صادقًا أو كاذبًا بالرباءة من اّهللا أو 
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رسـوله أو األئمة (صلوات اّهللا عليهم). كام حترم الرباءة من دين اإلسـالم 
أو أنا هيودي أو نرصاين عىل األحوط وجوبًا.

أمـا النذر فالبد يف انعقاده من جعل األمر املنذور ّهللا تعاىل كقوله «ّهللا 
عّيل كذا» أو نذر ّهللا عّيل كذا».

ويكفي يف العهد ما يدل عىل التعاهد مع اّهللا تعاىل مثل «عاهدت اّهللا» 
وينعقـد ولو كان يف النفـس بغري لفظ  عىل األحوط وجوبـًا بخالف النذر 

واليمني الذين يشرتط يف انعقادمها اللفظ.



يشـرتط يف متعلـق اليمـني والنذر أن يكـون طاعة ّهللا تعـاىل من فعل 
واجب أو مسـتحب وترك حرام أو مكروه. فال ينعقدان عىل ترك الواجب 
أو املسـتحب أو فعل احلرام أو املكروه. وال ينعقدان عىل فعل املباح إّال أن 
يكـون راجحـًا وال عىل تركه إّال أن يكون مرجوحـًا وكذا متعلق العهد إّال 
أنه ينعقد عىل املباح الذي ال رجحان فيه رشعًا عىل األحوط وجوبًا. والبد 
يف متعلـق الثالثـة من أن يكـون مقدورًا يف وقته ويسـتثنى من ذلك الصوم 
فإنه يقىض ومع العجز عن الصوم يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام عىل 

األحوط وجوبًا.
مسـألة (٤٥٦): ال كفارة يف احلنث غري املتعمد وال يف املخالفة إذا 
صـار املتعلق مرجوحًا رشعًا وال يف احلنث املتعمد إن كان زجرًا عن طاعة 

أو شكرًا عن معصية بل وال ينعقد.




الكفـارات الواجبـة غري كفـارات اإلحرام املذكـورة يف كتاب احلج 

أربعة عرش: 
١. كفـارة قتـل املسـلم عمدًا: وهـي كفارة مجـع ـ عتق رقبـة مؤمنة 
وصيام شـهرين متتابعني وإطعام سـتني مسـكينًا. هـذا إذا مل يقتص أولياء 

املقتول من القاتل.
٢. كفارة قتل املسـلم خطـأ. وهي مرتبة ـ عتق رقبـة فإن عجز صام 
شـهرين متتابعني فإن عجز أطعم ستني مسكينًا. ويف احلالتني إن كان القتل 
يف حرم مكة أو يف األشهر احلرام فإن الصيام يكون يف األشهر احلرام أيضًا 

وهو مقدم يف املرتبة عىل عتق الرقبة املؤمنة.
٣. كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدًا. فإن كان عىل حالل فهي 
خمرية بني عتق رقبة مؤمنة وصوم شـهرين متتابعني وإطعام سـتني مسـكينًا 

وإن كان عىل حرام مجع بني اخلصال الثالث.
٤. كفـارة إفطـار قضـاء شـهر رمضـان بعد الـزوال. إطعـام عرشة 

مساكني فإن عجز صام ثالثة أيام.
٥. كفـارة الظهـار. وهي مرتبة ـ عتـق رقبة فإن عجز صام شـهرين 

متتابعني فإن عجز أطعم ستني مسكينًا.



.............................................................................. الفقه امليرس  ٢٢٤

٦. كفارة اجلامع حال االعتكاف.
٧. كفارة حنث العهد.

٨. كفارة جز املرأة شـعرها يف املصاب. وكفارة هذه الثالث ككفارة 
اإلفطار يف شهر رمضان عىل حالل املخرية.

٩. كفارة حنث اليمني وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عرشة مساكني 
أو كسوهتم فإن عجز صام ثالثة أيام متتابعة.

١٠. كفارة حنث النذر.
١١. كفارة اإليالء.

١٢. كفارة نتف املرأة شعرها يف املصاب.
١٣. كفارة خدش املرأة وجهها يف املصاب حتى تدميه.

١٤. شق الرجل ثوبه يف مصابه بولده أو زوجته.
وهذه الكفارات اخلمسة مثل كفارة حنث اليمني.

مسـألة (٤٥٧): ال تثبت الكفارة إّال بكون الفاعل بالغًا عاقًال غري 
مكره إكراهًا يرفع التكليف. وكونه متعمدًا للفعل. إّال يف قتل املسـلم خطًأ 

كام مر.
مسـألة (٤٥٨): الكفارات عبارة عن عبادات واجبة البد فيها من 
نيـة القربـة. فمن عجز عـن التكفري بام جيب عليه أتى بـام يقدر وأضاف إىل 

ذلك االستغفار.




وهـو إخبـار عن حق ثابت عىل املخرب أو نفي حق له عىل غريه وينفذ 
مـع احتامل صدقه وعدم العلم بكذبه وعدم تعارضه بتكذيب من له احلق. 

بل يقدم عىل سائر احلجج وال تسمح الدعوى من املقر به عىل خالفه.
ويشـرتط لتنفيذه بلوغ املقر وعقله ورشـده وقصده واختياره وعدم 

اضطراره.
وال يشرتط صيغة معينة بل يكفي كل فعل أو إشارة أو كتابة أو قول 

ـ حتى باملالزمة ـ مفهم لذلك.






الغصب اسـتالب مال الغري بدون حق رشعي سـواء كان عدوانًا أو 
حتى خطًأ أو ختيًال الستحقاق االستيالء وهو من الكبائر. ويتحقق غصب 
اإلنسـان للعني باسـتيالئه عليها دون الترصف أو منع املالك منها وإن كانا 
حمّرمـني أيضًا. والعني املغصوبـة مضمونة عىل الغاصب بردها بنفسـها إن 
كانـت موجـودة أو بدهلـا إن كانـت مفقودة وجيـب ذلك فـورًا ما مل يرض 

املالك باالنتظار.
وكـام جيـب رد العني جيـب رد زيادهتا متصلة كانـت أو منفصلة وإذا 
عابـت فعىل الغاصب األرش ويضمن ما اسـتوفاه من فوائدها. ولو كانت 
أرضًا فزرعها أو بنى فيها فعليه أجرة املثل يف املدة املذكورة وله زرعه وبناؤه 

وللاملك أمره بقلعه وإن ترضر بذلك إن كان معتديًا.
مسـألة (٤٥٩): ال جيـوز بيـع املغصـوب وال رشاؤه ولو تعاقبت 
األيـدي رجـع املالك عليهم مجيعـًا وجيوز له انتزاع ماله مـن الغاصب فإذا 
امتنع من الرتافع جاز له الرتافع حتى إىل حاكم اجلور وجيوز انتزاعه قهرًا.






جيـوز إحيـاء األرض امليتـة باألصل من أجـل متلكها وجيـري عليها 

باإلحياء حكم امللك سواء أحياها بنفسه أو بوكيله.
وإحياء األرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعامرها عرفًا كجعلها 
مزرعـة أو دارًا أو دكانـًا أو خمزنًا أو غري ذلك. ومن ملك أرضًا باإلحياء أو 

غريه يثبت له احلق يف حريمها كالطريق والنهر واملرعى ونحو ذلك.
وحريم البئر عرشون مرتًا من كل جهة فإن كانت لسـقي الزرع قدر 

حريمها بثالثني مرتًا وال جيوز ألحد حفر بئر ترض ببئر غريه.
وحريـم الـدار الطريـق إليهـا مـن جهـة باهبا ويقـدر بخمسـة أذرع 

واألفضل سبعة.
وكـام يثبت احلق باإلحياء فإنه يثبت بالتحجري كتحديد احلدود وبناء 
األسـس مقدمـة لإلحيـاء عىل أن ال تزيـد مدة ذلـك عىل املتعـارف فتبقى 

معطلة وإّال جاز إحياؤها من غريه وسقط حقه.



.............................................................................. الفقه امليرس  ٢٣٠



وهي أمور: 
١ـ األوقـاف: املوقوفـة للجهـات العامـة أو اخلاصة. وهي حسـب 

كيفية وقفها.
وكذلك املشـاهد املرشفة واملسـاجد فمن سـبق إىل موضع منهام كان 

أحق به وإن كانت الصالة تقدم عىل غريها وخصوصًا يف اجلامعة.
٢ـ األسـواقـ  واملراد هبا الساحات الواسعة التي ال ختتص بشخص 

أو جهة معينة فمن سبق إىل مكان فهو أحق به.
٣ـ الطـرق. والنافـذة منها حق لـكل أحد ما مل يزاحم املـارة أما غري 
النافذة وتسمى الدريبة فهي حق ملن له باب مفتوح عليها ما مل يزاحم غريه 

أيضًا ممن له احلق مثله إن كان للدريبة باب.
٤ـ مياه البحار والشطوط واألهنار والعيون التي جرت بنفسها ومياه 

الغدران واملستنقعات يف األرض املوات.
أمـا امليـاه اخلاصة فإن كانت يف أراض مكشـوفة جـاز الترصف فيها 
أيضـًا للعابرين والوارديـن بالوجه املتعارف وإن كانت حمجوبة مل جيز ذلك 

إّال بإذن املالك.
٥ـ املراعي يف األرض املوات غري اململوكة ألحد.

٦ـ ما يف األرض املوات غري اململوكة ألحد من حجر ورمل ومعدن 
وغريه. وإنام جيب يف املعادن اخلمس كام هو موضح يف حمله.




املـراد باللقطة هنـا كل ضائع عمن خيتص به فإن كان إنسـانًا سـمي 
لقيطًا وإن كان حيوانًا سـمي ضالة وإن كان غري ذلك سـمي لقطة باملعنى 

األخص. وهنا فصول: 



وهـو الطفـل الضائع إذا جهل أهله وهو حمكـوم باحلرية إّال أن يعلم 
برقيته.

وجيـب التقـاط الطفل الضائـع إذا خيف عليه التلف لـوال االلتقاط 
وجتـب رعايته وحضانته عىل امللتقط إذا كان بالغـًا وله الوالية عليه وجيب 
الفحص عن وليه إّال أن يعلم بنبذه له واملال املوجود معه حيكم بملكيته له 
إّال إذا قامت القرينة عىل غري ذلك. ويعال من ماله أو من املال الذي وضع 
معـه هلذا الشـأن أو من احلقوق الرشعية والتربعـات وإن مل يتيرس يشء من 
ذلـك وجب عىل امللتقط اإلنفـاق عليه من ماله ويمكنه الرجوع به عليه إن 
مل يتـربع إذا كرب رشيطة أن يكون اللقيط مورسًا وأن ال يوايل اللقيط امللتقط 

بوالء ضامن اجلريرة. وال جيوز تبنيه عىل أي حال.
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وهـي احليـوان اململوك للغري الضائع منه وجيـوز أخذه يف غري أرض 
اإلسـالم أو الذمـة دون تعريـف إّال أن يتعـارض مـع قوانني تلـك البالد 

فيسبب الرضر للمسلمني.
وال جيـوز أخـذ احليـوان املوجـود يف أرض العمـران أو ذات الكأل 
واملـاء حتى وإن كانت خالية من السـكان ما مل يكـن معرضًا للتلف. أما يف 
حالة تعرضه للتلف خوف اجلوع والعطش أو السـباع فيجوز أخذه وجيب 
تعريفه يف منطقة األخذ والقرى القريبة منها وكذا البوادي فإن وجد مالكه 
رّده إليه ولو مل جيده متلكه ولكن يرده لو ظهر بعد ذلك املالك أو يرد ثمنه.
أّما أخذه يف العمران فهو حمرم إّال أن يعلم أّنه ضائع من صاحبه، فإن 
أخـذه عّرفه سـنة كام يف اللقطـة. وجيوز أن يرجع بام أنفقـه عليه عىل املالك 
إن مل يكـن هنـاك متربع. وبخصوص الشـاة فإهنا تعّرف ثالثـة أيام ثم تباع 
ويتصـدق بثمنها فـإن جاء بعد ذلـك املالك ومل يـرىض بالصدقة ضمن له 

الثمن.
مسألة (٤٦٠): جيوز إخراج احليوان إذا دخل الدار وال جتري عليه 

أحكام الضالة.





وهي املال املنقول الضائع غري احليوان.
جيـوز عـىل كراهة أخـذ اللقطة ملن وجدهـا فإذا كانـت دون الدرهم 

متلكها دون تعريف بعد سؤال من حيتمل كوهنا له عىل األحوط وجوبًا.
أمـا إذا بلغـت درمهـًا فـام زاد وجـب عىل واجدهـا تعريفها سـنة إن 
مل تكن مما يتلف كاخلضار وإّال قومها عىل نفسـه وباعها وأجرى عىل ثمنها 
حكـم اللقطـة. ويتخري امللتقط بعد السـنة بني االحتفاظ هبـا برجاء العثور 
عـىل صاحبهـا والتصـدق هبـا ولـه أيضـًا أن يتملكهـا إّال لقطة حـرم مكة 
فال يتملكهـا عىل األحوط وجوبًا. فإن عثر عىل املالك دفعها إليه إن كانت 
موجـودة وضمنها إن كانت تالفة بتفريط ويلـزم الصلح إن مل يكن بتفريط 

أما إن تصدق هبا ومل يرض املالك عوضه بدهلا وكان أجر الصدقة له.
البد من االطمئنان بصدق من يدعي ملكية اللقطة لتدفع له فإن علم 
أنه غصبها ال تعطى له وجيب البحث عن مالكها األصيل وإن عرف املالك 
وتعذر الوصول إليه ترصف فيها بام يرضيه أو احتفظ له هبا مهام طال الزمن 

ومع اليأس من الوصول إليه يراجع احلاكم الرشعي.
أمـا إذا تبدل مال إنسـان كاحلذاء كام حيصل كثـريًا يف األماكن العامة 
فـإن علم أنه تعمد أخـذ ماله أخذ ما تركه له مقاصة ويف غري ذلك البد من 

إحراز رضاه يف الترصف بامله وجيب الفحص عنه.
مسـألة (٤٦١): ال جيوز متلـك املال جمهول املالك بـل يبحث عن 

مالكه وحني اليأس من العثور عليه يتصدق به عنه.

٢٣٣ ............................................................................. باب اللقطة  









 وفيه فصالن:



وخيتـص باحليـوان الوحـيش املمتنـع ويلحق بـه األهـيل إذا توحش 
وامتنع، وصيده إما بالكلب واألحوط وجوبًا بغري األسـود الشديد السواد 
وال حيـل صيـد غريه مـن احليوانات كالصقر ويشـرتط فيه أن يكـون ُمعّلًام 

يسرتسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإن يكون مرسًال من الصائد.
وأما بالسـالح رشيطة أن يكون شـائكًا كالرمح والسهم والطلقات 
الناريـة املحـددة الطرف أو قاطعًا كالسـيف، ويشـرتط يف حلية الصيد هبام 
إسالم الصائد وتسميته وقصد الصائد للصيد قبل حدوث الصيد واستناد 
موت الصيد بجرحه بآلة الصيد وأن ال يكون الصيد يف احلرم وأن ال يكون 

الصائد حمرمًا وأن ال يدركه الصائد حيا وإّال لزم تذكيته.



وخيتص هنا باجلراد والسمك. فذكاة اجلراد أخذه حيًا فإن مات قبل 
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ذلك حرم. وأما السمك فتذكيته إخراجه من املاء حيًا أو أخذه بعد نضوب 
املـاء عنه حيًا أو أخذه بعد خروجه من املاء حيًا أيضًا وقد يكون ذلك باليد 

أو بشبكة منصوبة له ونحو ذلك.
وال يشـرتط يف اآلخذ اإلسـالم وال التسـمية وال غري ذلك لكنه إذا 
أخـذ من يد الكافر ال حيكـم بحليته إّال أن يعلم أنه أخـذه حيًا أو أنه أخذه 

من يد مسلم.



كل حيوان له نفس سـائلة غري الكلب واخلنزير قابل للتذكية بالذبح 
أو النحر حسـب نوعه ويكـون طاهرًا وال يكون ميتة نجسـة لكنه ال جيوز 

أكله إن مل يكن حملل األكل.
وهنا فصالن: 



البـد يف الذبح أن يكون من األمام وأن يقطع األعضاء األربعة وهي 
احللقـوم (جمـرى اهلـواء) واملريء (جمـرى الطعـام والـرشاب) والودجان 
(جمـرى الـدم) وال يكفـي الشـق. وال يتحقـق الذبـح إّال إذا كان من حتت 
اجلـوزة حيـث تبقى يف جانب الرأس. واألحـوط وجوبًا أن ال يقطع رأس 
احليوان وال ينخع قبل موته وإن مل حترم بذلك وختتص اإلبل بالنحر وذلك 

أن تطعن يف لبتها بسالح شائك كالرمح واحلربة والسكني.





وهي أمور: 
١ـ إسالم الذابح أو الناحر.

٢ـ قصده الذبح أو النحر.
٣ـ أن يكون الذبح باحلديد إّال إذا تعذر وجوده حني إرادة الذبح.

٤ـ االستقبال بالذبيحة.
٥ـ التسمية ممن يبارش التذكية مقارنًا هلا.

٦ـ حياة احليوان حني الذبح.
٧ـ خروج الدم املتعارف.

٨ـ حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسريًا.

باب الصيد والذباحة  .................................................................... ٢٣٧






وفيه فصول: 



حيرم حيوان البحر إّال ما له قرش يمكن أن ينفصل عنه كفلس السمك 
وقرش الروبيان. وإذا شـك فيه فهو حرام أيضـًا. وحيرم من حيوان الرب كل 
ذي نـاب وكل سـبع وإن مل يكن ذي نـاب وهو ما يفرتس احليـوان ويأكل 
اللحم. كام حيرم املسـوخ كالقردة ونجس العني وما يسـكن باطن األرض 

كالقنفذ واحلية.
وحتـل النعـم الثالث اإلبـل والبقر والغنـم كام حتل النعم الوحشـية 

كالبقر واليحامري والظباء وغريها.
أما الطري فتحرم سـباعها وهي ما تفـرتس وتأكل اللحم كالصقر كام 
حيـرم مـا كان صفيفه أكثر من دفيفه أثناء الطريان وحيـرم من الطري أيضًا ما 
كان من نوع اخلفاش والغراب وما كان من سنخ احلرشات إّال اجلراد دون 

الدبا.
وحيل كل ذي حوصلة أو قانصة أو صيصية.
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وهو أمور: 

١ـ احليـوان اجلـّالل، وهـو الـذي يتغذى مـدة معتدًا هبا عـىل عذرة 
اإلنسـان ال خيلط معها غريهـا إّال نادرًا أما يف حالـة خلطها بغريها بمقدار 

معتد به فليس هو من اجلّالل املحرم.
ويسـتربأ احليوان اجلّالل ويرتفع التحريم بمنعه عن العذرة وإطعامه 
غريهـا مدة معتدًا هبا وقد حددت بأربعـني يومًا يف اإلبل وعرشين يف البقر 

وعرشة يف الشاة ومخسة يف البطة ويوم وليلة يف السمك.
٢ـ اجلـدي بل عىل األحوط وجوبًا مطلـق احليوان الذي يرتضع من 
خنزيرة مدة معتدًا هبا يسـتربأ بحبسه عن اخلنزيرة وإرضاعه من حيوان من 

سنخه أو علفه علفًا طاهرًا سبعة أيام.
٣ـ البهيمـة التي يطأها الرجل بل حتى الصبي عىل األحوط وجوبًا. 
ويلحق هبا عىل األحوط وجوبًا كل حيوان موطوء ذكرًا كان أم أنثى حتى الطري.
وهـذه ال تسـتربأ فإن كانت ممـا يطلب ظهره للركـوب كام يف احلمري 
بيعـت يف بلـد أخـرى ال يعرف فيهـا الواطـىء وإن كانت ممـا يطلب حلمه 

ذبحت وحرقت ويف احلالتني يغرم الواطىء ثمنها وتكاليف إخراجها.
مسـألة (٤٦٢): إذا حرم احليوان هبذه األمور حرم نسـله ولكن يف 

اجلالل يبنى حتريم نسله وبيضه عىل االحتياط وجوبًا.


اللبـن واألنفحـة والبيض تابعة للحيوان الـذي تتكون منه فإن حرم 

حرمت وإن حل حلت إّال لبن اإلنسان فإنه حالل. 



مسـألة (٤٦٣): حيـرم من الذبيحـة التي حيل أكلهـا الفرث والدم 
والقضيـب واألنثيـان والغـدد والطحـال بـل حيرم عـىل األحـوط الرحم 

والفرج والعلباء والنخاع واملثانة واملرارة.
مسألة (٤٦٤): حترم األعيان النجسة كالعذرة واملتنجسة إذا مل تطهر 

بل حيرم عىل األحوط كل ما يستقذر من افرازات اإلنسان واحليوان .
مسـألة (٤٦٥): حيرم أكل الطني بل الـرتاب والرمل عىل األحوط 

وجوبًا.
مسألة (٤٦٦): حيرم العصري العنبي بل الزبيبي أيضًا عىل األحوط 

وجوبًا إذا غال حتى يذهب ثلثاه. 
مسـألة (٤٦٧): حيرم اخلمر قبـل انقالبه خًال وكل مسـكر جامدًا 
كان أم مائعـًا وإن كانـت النجاسـة ختتـص باملائـع باألصل فقـط. ويلحق 

باملسكر الفقاع.


وهنا مسائل: 
مسـألة (٤٦٨): حيـرم أكل ورشب واسـتعامل ما يـرض باإلنسـان 
رضرًا بالغـًا يـؤدي إىل اخلـوف عىل حياتـه أو هتك عرضـه أو حتى فقدانه 

إلحدى قواه عىل األحوط.
مسألة (٤٦٩): إذا انحرص الدواء يف احلرام أخذ منه بقدر الرضورة 

إّال يف اخلنزير واملسكر فإنه حرام مطلقًا إّال مع توقف احلياة عليهام.
مسـألة (٤٧٠): جيـوز بـل جيـب عـىل املضطر تنـاول املحـرم مع 
االنحصـار بقدر ما يمسـك رمقـه إّال إذا كان باغيًا كالصياد هلـوًا أو عاديًا 

وهو قاطع الطريق إّال أن يتوبا ويعزما عىل عدم العود.

٢٤١ ................................................................. باب األطعمة واألرشبة  
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مسألة (٤٧١): حيرم األكل والرشب وكل ترصف يف مال حمرتم املال 
إّال بإذنه أو إحراز رضاه ويستثنى من ذلك من تضمنتهم اآلية ١٦ من سورة النور 
واألحوط وجوبًا االجتناب يف حالة الظن بعدم رضاهم كام يستثنى ما يأكله 
اإلنسان من ثمر النخل والشجر والزرع الذي يمر به عىل تفصيل يف مكانه.
مسألة (٤٧٢): حيرم أكل اإلنسان من طعام مل يدع إليه بل إذا دعي 
حيـرم اصطحاب ولـده إّال إذا علم برضا صاحب الطعام أو قيامه بام يكون 

قرينة عرفًا عىل رضاه بذلك.
مسـألة (٤٧٣): حيـرم األكل بل حتى اجللوس عـىل مائدة يرشب 

عليها اخلمر.
مسألة (٤٧٤): يستحب يف آداب املائدة أمور ومنها: 

أ ـ االقتصاد يف األكل.
ب ـ غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

ج ـ التسمية قبل الطعام والتحميد بعده.
د ـ البدأ بامللح واخلتم به.

هـ ـ استقصاء الطعام عند األكل تكريًام له.
و ـ األكل والرشب باليمني.

ز ـ ختليل األسنان بعد الطعام.
 




وهو عىل قسمني: 

١ـ   النسـب: وله ثالث طبقات ال ترث الالحقة مع وجود أحد من 
السابقة.

أـ األبوان واألوالد مهام نزلوا.
ب ـ األجداد واجلـدات وإن علوا واإلخوان واألخوات وأوالدهم 

وإن نزلوا.
ج ـ األعامم واألخوال وإن علوا ويلحق هبم أوالدهم وإن نزلوا.

٢ـ السبب: وهو الزوجية الدائمة وترث مع مجيع الطبقات. فللزوج 
نصـف تركـة زوجته مع عدم الولد هلـا والربع مع وجـوده. وللزوجة ربع 

تركة زوجها مع عدم الولد له والثمن مع وجوده.
والوالء وهو ثالث طبقات أيضًا ال ترث الالحقة مع وجود السابقة.

أ ـ والء العتق.
ب ـ والء ضامن اجلريرة.

ج ـ والء اإلمامة.
ومجيعها متأخرة عن مراتب النسب وعليه فتكون طبقات اإلرث ستًا.



.............................................................................. الفقه امليرس  ٢٤٤

وهناك ثالثة موانع لإلرث: 
١ ـ الكفر فال يرث الكافر املسلم ويرث املسلم الكافر.

٢ ـ القتل فال يرث القاتل املقتول إن كان قتله بال حق ولو خطأ.
 ٣ ـ الرق.



مسألة (٤٧٥): للوارث يف هذه الطبقة مجيع املال إن كان منفردًا.
مسألة (٤٧٦): لألب الثلثان ولألم الثلث إذا انفردا.

مسـألة (٤٧٧): يقتسم األوالد يف حالة انفرادهم املال بالسوية إن 
كانوا مجيعًا ذكورًا وإناثًا ومع االختالف فللذكر مثل حظ األنثيني.

مسـألة (٤٧٨): إذا ترك امليت أحد األبوين أو كالمها مع ابن ذكر 
واحـدًا كان أو متعـددًا كان لـكل من األبوين السـدس والباقـي لالبن أو 

األبناء بالسوية. وكذا احلال فيام لو ترك األبوين معًا مع بنتني أو أكثر.
مسألة (٤٧٩): إذا ترك امليت أبوين مع بنت واحدة كان لكل منهام 
اخلمس مع عدم الزوجية والسدس مع وجود زوجها. والباقي للبنت. هذا 
كان امليـت زوجة وأما إذا كان زوجًا فيكون للزوجة ثمن الرتكة ولكل من 

األبوين مخس الباقي وللبنت ثالثة أمخاسه.
مسـألة (٤٨٠): إذا تـرك امليت أحد األبويـن أو كالمها مع ابن أو 
أكثر مع بنت أو أكثر كان لكل من األبوين السدس والباقي لألوالد للذكر 

مثل حظ األنثيني.
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مسـألة (٤٨١): أوالد األوالد يقومون مقـام األوالد عند عدمهم 
وحيجبـون الطبقة الثانية لكن األقرب منهم حيجـب األبعد. فالولد املبارش 

حيجب ولد الولد وهو حيجب حفيد الولد أو سبطه وهكذا.
مسـألة (٤٨٢): خيتـص الولد الذكر األكـرب وإن كان محًال باحلبوة 
وهو مصحف أبيه وخامته وسيفه وثيابه حتى مع تعددها. إّال أهنا متأخرة عن 
الدين املسـتوعب للرتكة. واحلبو من خمتصات الولد املبارش وال يسـتحقها 

احلفيد أو السبط.



وهـم اإلخوة واألجداد، فللمنفـرد منهم الكامل كله ومع التعدد هنا 
مسائل: 

ألحدمهـا  أو  لألبويـن  إخـوة  امليـت  تـرك  إذا   :(٤٨٣) مسـألة 
اجلنـس  احتـاد  حـال  يف  بالسـوية  بينهـم  يقسـم  كلـه  املـال  فلهـم  فقـط 
األنثيـني  حـظ  مثـل  للذكـر  بينهـم  ويقسـم  فقـط  لـألم  كوهنـم  أو 
اجلنـس. اختـالف  حالـة  يف  فقـط  لـألب  أو  لألبويـن  كانـوا  إن 
مسـألة (٤٨٤): إذا تـرك امليـت اخـوة بعضهم لألبويـن أو لألب 
فقط وبعضهم لألم فقط ففي حال تفرد األخ من األم له السدس ويف حالة 
تعدده هلم الثلث يقسـم بينهم بالسـوية والباقي لإلخوة من األبوين أو من 

األب فقط يقسم بينهم بالتفاضل.
مسألة (٤٨٥): ال يرث األخ من األب فقط مع وجود أخ من األبوين.
مسـألة (٤٨٦): اجلـد األقرب حيجب اجلد األبعـد فاجلد أو اجلدة 
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املبارشين حيجبان جد أو جدة األب أو األم.
مسألة (٤٨٧): إذا ترك امليت جده وجدته فقط فإن كان من طرف 

األب قسم املال بينهام بالتفاضل وإن كانا من طرف األم قسم بالسوية.
مسـألة (٤٨٨): إذا اجتمع األجداد مع اإلخـوة منفردين كانوا أم 
متعددين فاجلد يأخذ مثل نصيب األخ لألبوين واجلدة مثل نصيب األخت 

لألبوين سواء كانا لألب أو لألم.
مسـألة (٤٨٩): أوالد اإلخـوة حيلـون حمـل آبائهـم وأمهاهتم مع 

فقدهم مجيعًا أما يف حالة وجود أخ أو أخت فال تصل النوبة إليهم.



وهـم األعـامم واألخوال فللمنفرد منهم املال كلـه ومع التعدد هناك 
مسائل.

مسـألة (٤٩٠): ال يـرث العم املتقرب باألب فقـط مع وجود عم 
متقرب باألبوين بل حيجبه حتى ابن العم املتقرب أبوه باألبوين.

مسألة (٤٩١): إذا انحرص اإلرث باألعامم قسم بينهم بالسوية مع 
احتـاد اجلنس وبالتفاضل مع اختالفه سـواء تقربوا باألبوين أو باألب فقط 

أو باألم فقط.
مسألة (٤٩٢): اخلال املتقرب باألب فقط ال يرث مع وجود اخلال 

املتقرب باألبوين.
مسـألة (٤٩٣): إذا انحـرص اإلرث باألخـوال قسـم املـال بينهم 

بالسوية.



مسألة (٤٩٤): إذا اجتمع األعامم واألخوال: كان لألخوال الثلث 
يقسم بينهم بالسوية ولألعامم الباقي يقسم بينهم بالتفاضل.

مسـألة (٤٩٥): أوالد األعـامم والعـامت واألخـوال واخلـاالت 
يرثـون يف حالـة فقدهم مجيعًا وحينئذ يـرث كل منهم نصيب من يتقرب به 

من عمومة أو خؤولة.



وهـو متأخر عـن طبقات النسـب الثالث وهو أيضـا ثالث طبقات 
ال ترث الالحقة مع وجود السابقة وهي كام ييل: 

األوىل: والء العتق
فمن اعتق عبدًا كان له مرياثه. ورشوطه معرض عنها لقلة االبتالء به.

الثانية: والء ضامن اجلريرة
واملـراد باجلريرة دية قتل اخلطأ الذي تتحملـه عادة عاقلة القاتل فإن 
مل يكن لإلنسان وارث نسبي وال معتق فله أن يتوىل شخصًا عىل أن يضمن 

جريرته فإذا تم التعاقد ورثة الضامن وله املال كله.
الثالثة: والء اإلمامة

فـإن اإلمـام وارث من ال وارث لـه رشيطة أن ال يكـون امليت امرأة 
هلـا زوج فـإن الزوِج حينئذ يرث املال كله وأن ال يـويص امليت بامله كله يف 
املسـلمني واملسـاكني وابن السـبيل فإن مثل هذه الوصية تنفذ أما يف غريها 
فال تنفـذ إال يف الثلـث والباقـي لإلمـام A. وجيري عىل هـذا املرياث يف 

عرص الغيبة حكم سهم اإلمام يف اخلمس فرياجع فيه احلاكم الرشعي.
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مسألة (٤٩٦): الزوج يرث من كل ما ترتكه الزوجة كسائر الورثة 
أمـا الزوجة فال ترث يف رقبة األرض مشـغولة كانـت أم خالية وترث فيام 
ثبـت عليها مـن بناء أو زرع أو غريه وللوارث دفـع القيمة هلا وجيب عليها 

القبول. وقد عرفنا أن الزوجني يرثان مع كل الطبقات وال حيجبهام أحد.
مسألة (٤٩٧): ولد الزنى ال يرث وال يورث أبواه ومن يتقرب هبام 
كاإلخوة واألجداد واألعـامم واألخوال. ويرث ويورث غريهم كاألوالد 

والزوج أو الزوجة وضامن اجلريرة.
مسألة (٤٩٨): احلمل يرث إن سقط حيًا ولو ملدة وجيزة.

مسـألة (٤٩٩): املفقـود لغيبة ونحوها إذا مل يعلـم حياته وال موته 
يرتبـص بامله أربع سـنني مـع الفحص وعرش سـنني مع عـدم الفحص ثم 
يقسـم بني ورثته ويسـتثنى من ذلك ما إذا كان له مـن جيب أن ينفق عليهم 
كأوالده املحتاجني فإنه حينئذ ينفق عليهم من هذا املال قبل مدة الرتبص.

مسـألة (٥٠٠): الغرقى واملهدوم عليهـم يتوارثون يف حالة العلم 
باملتقـدم واملتأخر أو اجلهل بذلك. وال يتوارثون يف حالة املقارنة أي املوت 

يف وقت واحد.
مسـألة (٥٠١): إذا مات املتوارثون يف غري اهلـدم والغرق توارثوا 
إذا علـم املتقـدم واملتأخر منهـم أو علم بعضهم وجهـل اآلخر. فاملجهول 

يرث املعلوم وال توارث يف حالة االقرتان أو اجلهل الكيل.
مسـألة (٥٠٢): دية املقتول ودية أعضائـه يف حياته ملحقة بالرتكة 



أما دية أعضائه بعد موته فليسـت منها وتنفق عنه يف وجوه الرب ومنها وفاء 
دينه مع االنحصار هبا.

مسألة (٥٠٣): يرث الدية كل من يرث املال عدا األخوة لألم.
مسألة (٥٠٤): إذا كان وارث امليت من غري مذهبنا واثبت للمؤمن 
حقًا بمقتىض قسـمتها عندهـم ليس له وفق مذهبنا جاز أخـذه إلزامًا له بام 

ألزم به نفسه.
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تعريف: الدية هي املال املفروض تداركًا للجناية عىل النفس والبدن 

ومن أهم املسائل ما ييل: 
مسألة (٥٠٥): اجلناية عىل أنحاء ثالثة: 

١ـ  العمـد: وهو قصد اجلناية ولو بفعل ما ال حيققها عادة أو فعل ما 
حيققها عادة وإن مل يقصدها.

٢ ـ شـبه العمد: وهو قصد إصابة املجني بـام ال يوجب اجلناية عادة 
ومن دون قصدها.

٣ـ  اخلطـأ املحض: وهو الـذي ال يقصد به إصابة املجني كرميه كلبًا 
فيصيب إنسانًا.

مسـألة (٥٠٦): جنايـة العمـد تقتيض القصـاص إن متت رشوطه 
املرشوحـة يف مظاهنـا وال ينتقـل منهـا إىل الديـة إّال بـرىض الطرفني اجلاين 
واملجنـي عليـه أو وليه وقد يتم التصالح بينهام عىل أكثر من الدية أو أقل أو 

عىل أي وجه خاص فالالزم العمل بالصلح.
أما جناية شبه العمد فتقتيض الدية من مال اجلاين نفسه وجناية اخلطأ 

املحض تقتيض الدية وتثبت عىل عاقلة اجلاين وهم الرجال من عشريته.
وتؤدى دية اجلناية العمد يف سـنة أما شبه العمد واخلطأ املحض ففي 



.............................................................................. الفقه امليرس  ٢٥٢

ثالث سنوات.
مسألة (٥٠٧): دية قتل املسلم إما مائة من اإلبل أو مائتان من البقر 
أو ألـف مـن الغنم أو ألف دينار ذهب أو عـرشة آالف درهم فضة أو مائتا 
حلـة عىل تفصيل يف اجلميع يطلب من مظانه. ودية املرأة نصف دية الرجل 

وإذا كان القتل يف مكة أو يف األشهر احلرم غلظت الدية بزيادة الثلث.
مسألة (٥٠٨): دية ولد الزنى ثامنامئة درهم إن كان رجًال والنصف 
إن كان امرأة إذا كان الزنا بعلم األبوين معًا أما يف حال الشبهة من أحدمها 

فدية كاملة.
مسـألة (٥٠٩): ديـة اجلنني إذا كيس العظم حلـًام قبل ولوج الروح 
وامليتـ  إذا قطع رأسـه أو نحوه ـ عرش الدية املتقدمة إّال إذا كان من الزنى 

فتقدر بالدراهم فقط.
مسـألة (٥١٠): ديـة كلب الصيد املعلـم أربعون درمهـًا وإن كان 
للحراسة فعىل القاتل قيمته وال ضامن لبقية الكالب واخلنازير إّال إذا كانت 

لذمي ملتزم برشوط الذمة.
مسألة (٥١١): من جنى عىل دابة حامل فأسقطت محلها كان عليه 
لصاحبهـا عرش قيمتها ومن فقأ عني حيوان ذي قوائـم أربع كان عليه ربع 

ثمنه. ويف غري ذلك قيمة املثل مع التلف وأرش النقص مع العيب.




تعـارف يف أوسـاط بعـض العشـائر وخصوصـًا من أهـل األرياف 
والبـوادي إجـراء عقوبـات وضامنات حتل هبا املشـاكل النامجـة عن تعدي 

بعضهم عىل بعض، وهي قد تبتني عىل أمور منها: 
١ـ  حتكيـم رؤسـاء العشـائر أو من يرتضونه يف حـل النزاع فيفرض 
رأيـه أو العرف العشـائري عىل طـريف النزاع، وهذا أمر ال حيـل رشعًا، بل 
البّد  من حّل النزاع طبقًا للحكم الرشعي العادل من جانب الفقيه اجلامع  

للرشوط.
٢ـ  البناء عىل أن بعض األمور جنايات تستدعي الضامن والعقوبة مع 
أهنا ليست كذلك رشعًا مثل زواج الرجل بامرأة دون إذن أهلها وعشريهتا.
٣ـ  إلـزام عشـرية اجلـاين بجنايتـه وحتميلهـم دركهـا مـن ضامنـات 

وعقوبات دون وجه رشعي.
٤ ـ جعـل عقوبات وضامنات ما أنزل اّهللا هبا من سـلطان عىل اجلاين 

أو عشريته.
وكل ذلـك غري جائز وحرام رشعًا ال جيوز حتى السـعي يف مقدماته 
«املشية» واملال املأخوذ به حرام بل جعله حرام أيضًا. ويستثنى من ذلك ما 
إذا ابتنى السعي يف هذه املشاكل عىل حلها بالصلح والرتايض خوف تفاقم 
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الفتنة أو للشفاعة يف التخفيف من حق رشعي أو العفو عنه فحينئذ ال بأس به.
وّهللا احلمد أوًال وآخرًا

متت يف دمشق يوم اجلمعة ١٧ مجادى األوىل ١٤٢٦ هـ.
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