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الطبعة السابعة
1433هـ / 2012م
مجيع احلقوق حمفوظة



احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله  الطاهرين، 
ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

وبعد.. 

فيقمول العبمد الفقري إىل اهلل تعاىل )حممد سـعيد( عفي عنه، نجل سماحة  
حجة اإلسمام واملسلمني آية اهلل )السـيد حممد عيل الطباطبائي احلكيم(  دامت 
بركاته: هذه رسمالة عملية تشتمل عىل االحكام الرشعية للمسائل اّلتي  تعّم هبا 

البلوى من أبواب العبادات واملعامات وغريها.

وقمد سمميتها )منهـاج الصاحلني( باسمم رسمالة سميدنا االعظمم مرجع  
الطائفة ااُلسمتاذ اجلد )السـيد حمسـن الطباطبائي احلكيم( أعمىل اهلل مقامه، الين  
وإن خرجمت عنها كثريًا يف التعبري والتبويب ونظم املسمائل، إال أين قد جاريتها  

يف منهجها، ورست عىل ضوئها، واستعنت بكثري من عباراهتا.

وقد حافظت عىل هذا االسمم تيمنًا به، واعتزازًا بصاحبه، وإبقاًء لذكره،  
اعرتافمًا بالفضمل، وأداًء للحق.وأسمأله تعماىل أن يعصمني ممن الزلل يف القول 
والعمل، وجيعل عميل هذا خالصًا لوجهه الكريم، وال حيرمني أجره، وأن ينفع 
بمه إخمواين املؤمنمني ويوفقني خلدمتهم، وجيعلني عند حسمن ظنهمم، ويرزقني 

مودهتم ودعاءهم.

وأسمأله جمل شمأنه يل وهلم خمري العاجلمة، وثمواب االجلة، إنمه أرحم  
الرامحني، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري.

 ÐÏÎ





متهيد
 قمد متيَّزت الطائفة اإلمامية اإلثنا عرشية م أعز اهلل دعوهتا وأعىل كلمتها م  
بفتح باب االجتهاد عىل مرِّ العصور وتعاقب الدهور، وعىل ذلك جرى  علاؤها 
األبمرار، وهمم ال يريدون باالجتهاد التوسمع عىل حسماب احلكمم الرشعي  با 
يائم مسمتجدات العمر وتطور الزممن، أو إرضاء لعامة النماس، أو للحكام  

واملتسلطني وغريهم من أهل النفوذ أو لغري ذلك.

بمل االجتهماد عندهم هو بمذل اجلهد ملعرفمة احلكم الرشعي ممن منابعه  
االصيلمة، واحلفماظ عليه كأمانة يسمأل اهلل تعاىل املجتهد عنهما عند ما يقف بني  
يديه يوم العرض االكرب، ﴿يوم ال يغني موىل عن موىل شـيئًا﴾، ﴿والظاملون  ما 

هلم من ويل وال نصري﴾.

كما متيَّزت هذه الطائفة بالتقليد، المذي هو عبارة عن رجوع عامة الناس  
الذيمن ال معرفمة هلم باالحمكام الرشعية يف أعاهلمم م من عبمادات ومعامات  
وغريهما م للمجتهمد املأمون عمىل احلكم الرشعي، الذي ال يفرط فيه تسماحمًا يف  
البحث والفحص، أو تبعًا لسملطان، أو إرضاًء لعامة الناس، أو حبًا للظهور يف  
ابتداع اجلديد، أو يف التخفيف والتسهيل، أو لغري ذلك من املكاسب  واألغراض 
املاديمة واملعنويمة. كل ذلك خوفًا من اهلل تعاىل، وفرقًا من عظيم  عقابه وشمديد 

نكاله. 
دونه خاصة ممن االحرتام   ة وملمن يقلِّ مون لعلائهمم عامَّ ولمذا تراهمم ُيِكنُّ
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والتقديس والتعظيم والتبجيل اليشء الكثري.

وحق هلذه الطائفة أن ترفع رأسمها فخرًا واعتزازًا بمحافظتها عىل أحكام  
اهلل تعماىل، واهتامهما بأخذها من منابمع الترشيع االصيلمة، وصمودها يف ذلك  

متحدية أعاصري الزمن، وظلات الفتن، عىل طول املدة وشدة املحنة.

كل ذلمك بفضمل علائها املخلصمني الذين ال تأخذهمم يف اهلل تعاىل لومة  
الئم، وأتباعهم املؤمنني الذين ال يأخذون دينهم إال ممن هو أهل لامانة يف  دينه 
وورعه وقدسميته، رافضني غريهم ممن ال يتحمىل باالمانة والورع،  و ال يبايل يف 

أي واد سلك، قد تورط يف الشبهة، ووضع نفسه يف مواضع  التهمة.

وأممام أعينهمم يف ذلمك تعاليمم أئمة اهلمدى من أهمل البيمت )صلوات 
 ،Fاهلل  عليهمم( املطابقمة حلكم العقل السمليم، وللكتاب املجيد وسمنة النبي
فقمد ورد عنهممB يف ذلك اليشء الكثمري، ويف احلديث الرشيمف عن اإلمام 
الصمادقA أنمه بعمد أن ذم اليهمود بتقليدهم لعلائهم، وشمدد عليهمم، قال: 

»وكذلـك عـوام ُامتنـا إذا عرفوا من فقهائهم الفسـق الظاهـر، والعصبية 
الشديدة، والتكالب عىل حطام الدنيا وحرامها، وإهالك من يتعصبون عليه وإن 
كان الصالح أمره مستحقًا، وبالرتفرف بالرب واالحسان عىل من تعصبوا له وإن 
د من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل  كان لالذالل واالهانة مستحقًا، فمن قلَّ
هم اهلل تعاىل بالتقليد لفسـقة فقهائهـم، فأما من كان من الفقهاء  اليهـود الذين ذمَّ
صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، خمالفًا عىل هواه، مطيعًا المر مواله، فللعوام أن يقلدوه، 
وذلـك ال يكـون إال بعض فقهاء الشـيعة ال مجيعهم. فأما مـن ركب من القبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئًا وال كرامة...«.

فعمىل املؤمنمني سمددهم اهلل تعماىل م العلماء منهمم واالتبماع م أن يعرفوا  



عظيم املسمؤولية امللقاة عىل عواتقهم، وثقل االمانة التي مّحلها اهلل تعاىل  إياهم. 
وليكمن اهلمُّ األول و االخري للعامل هو معرفة احلقيقة واحلفاظ عليها  والوصول 
للحكمم الرشعمي من منابعه االصيلمة وبيانه، أداًء للوظيفمة الرشعية، من  دون 
اهتام بكثرة االتباع واالنصار، وال بالبهرجة وحب الظهور، وال بغري ذلك  من 
مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان املهلكة، وأمام عينيه قوله  تعاىل: ﴿ولو 
ل علينـا بعض األقاويل * الخذنا منه باليمني * ثم لقطعنا  منه الوتني * فام  تقـوَّ

منكم من أحد عنه حاجزين﴾.

كما ليكن همّم األتباع اخلمروج عن تبعة األحمكام الرشعيمة بأخذها من  
العلماء العاملني ممن أهل الورع والتقموى والنزاهة واإلخاص واإلسمتقامة،  
وممن ال تناهلم الطعون وال تلوكهم األلسمن، لبعدهم عن الشبهات وعن مواقع  
التهمم، مع كمال التثبت والمرتوي، ليكونوا بذلك عىل بصرية ممن اخلروج عن  
املسمؤولية وقيام العمذر هلم بني يدي اهلل تعاىل يوم يعرضمون عليه ال خيفى عليه  

منهم خافية.

وال يكمون اّتباعهمم الشمخص مبنيمًا عمىل التمرع واالنخمداع ببهرجمة  
األقموال، أو ملوافقتمِه ألهوائهمم ورغباهتم، فمإن الرقيب يف مجيع ذلمك هو  اهلل 
تعماىل املطلع عىل الرائر والعامل باخلفايما والضائر وال يعزب عنه مثقال ذرة يف 

األرض وال يف الساء.

وقد يقف الناس حيارى م ملابسمات خاصمة وظروف طارئة م أمام كثرة  
الدعماوى وتعمدد االجتاهات إال أن ذلمك ال ينبغي أن جيّر للتفريمط يف الوظيفة  
والتقصري يف أداء الواجب، إذ مها التبست االمور وشبَّهت الفتن فإن اهلل جلت  
آالؤه ال يضيمع حجتمه، وال خيفي معمامل دينه م بفضله ورمحته إن شماء اهلل م عىل  
من حاول البحث عنها وجهد يف الوصول إليها﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم  

متهيد ................................................................................................. 9
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سبلنا وإن اهلل ملع املحسنني﴾،﴿قل فلّله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم  أمجعني﴾.

و نرجمو بذلمك أن نكون قمد قمنا ببعمض الواجب يف النصمح الخواننا  
املؤمنمني، وتذكريهم بواجبهمم ﴿فإن الذكرى تنفع املؤمنـني﴾، وما توفيقي إال  

باهلل عليه توكلت وإليه ُانيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني



التقليد

مقدمة

يف بعض مسائل التقليد
يبلغ اإلنسان الذكر مرتبة التكليف بأحد ُامور:

األول: اإلنبمات، وهمو ظهور الشمعر اخلشمن عمىل الوجمه، أو يف منطقة  
العانة، وهي فوق الذكر ومن جانبيه.

الثاين: خروج املني، سواًء كان باالحتام أم بدونه ولو يف حال اليقظة.

الثالث: إكال مخس عرشة سنة قمرية.

أما ااُلنثى فتبلغ مرتبة التكليف بإكال تسع سنني قمرية.

)مسـألة 1(: إذا بلغ اإلنسمان مرتبة التكليف ووجب عليه تطبيق أحكام  
الرشيعة وتكاليفها عىل أعاله أمكنه تطبيقها بأحد وجوه:

األول: االجتهـاد، بمأن ينظمر يف أدلمة االحمكام الرشعية ويعرف بنفسمه  
احلكم منها ويعمل عليه. وهو ال يتير إال لقليل من الناس.

الثاين: االحتياط، بأن يتحفظ عىل التكليف يف مورد احتاله، سواء  قامت 
عليه حجة أم مل تقم.

11 ............................................................................................. التقليد 
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فإن أفتى بعض املجتهدين بحرمة التدخني م مثًا م وأفتى بعضهم بحليته  
يلتزم برتك التدخني الحتال حرمته. وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة  
يف الصماة، وأفتمى بعضهمم بوجوب ثماث تسمبيحات يلتزم باإلتيمان بثاث  
تسمبيحات الحتال وجوهبا. وإن أفتى بعضهمم بوجوب القر وأفتى بعضهم  
بوجموب التمام يلتمزم باجلمع بني القمر والتمام الحتال وجموب كل منها.

وهكذا كلا احتمل وجود التكليف حيتاط بموافقته. وهذا الطريق يتعذر  
أو يعر يف حق أكثر الناس.

)مسألة 2(: االحتياط..

تـارة: يكمون لمه جهمة واحمدة كاالحتيماط بمرتك التدخمني لمو اختلف  
املجتهدون يف حليته وحرمته.

وُاخـرى: يكمون لمه أكثر من جهمة واحمدة، كاالحتياط يف ممورد اجلنابة  
واحليمض: فمإن اجلنمب جيب عليمه الغسمل وجيزئمه عن الوضموء، ففمي مورد  
االحتيماط يف اجلنابة ال يتمم االحتياط إال باجلمع بني الغسمل والوضوء إذا كان  
حمدثًا باحلدث االصغر، وال جيزئ فيه الغسل، وكذا احلائض فإن االحتياط هلا  ال 
يتمم إال باجلمع بني واجبمات الطاهر كالصاة والصيام وتمروك احلائض كرتك  

دخول املسجد ومتكني الزوج من الوطء بإذنه وغري ذلك.

كا أن االحتياط..

تارة: يتعلق بشخص واحد كا هو الغالب يف العبادات كالطهارة  والصوم 
والصاة واملحرمات كرشب العصري ونحوه.

وُاخرى: يتعلق بأكثر من شخص، كا هو الغالب يف املعامات،  فاالحتياط 
ببطان البيع م مثًا م قائم باملشرتي والبائع معًا. فابد يف اخلروج  عنه من اتفاقها 



عىل تكرار عقد البيع بالوجه املعلوم الصحة، أو عىل التقايل  وفسخ البيع املحتمل 
البطان، وال يكفي فيه العمل من أحدمها عىل احتال  بطان البيع من دون رضا 
االخمر. وهذا أمر يلزم االلتفات إليه يف مجيع  االحتياطات الواردة يف الرسمالة.

الثالـث: التقليد، بأن يرجع املكلف فيا ال يعرفمه من االحكام للمجتهد  
العامل هبا الذي يأخذها من أدلتها الرشعية والعقلية املعتربة، فيعمل بفتاواه  فيها. 

وهذا الطريق هو املتير لعامة الناس.

)مسألة 3(: يشرتط يف املجتهد الذي يصح تقليده ُامور:

األول والثاين: الذكورة، وطهارة املولد، عىل األحوط وجوبًا.

الثالث: االيان، وهو االعتقاد بإمامة االئمة االثني عرش من أهل   البيت 
صلوات اهلل عليهم.

الرابـع: العدالة بمرتبمة عالية، بأن يكون عىل مرتبة من التقوى متنعه عادًة  
من خمالفة التكليف الرشعي ومن الوقوع يف املعصية وإن كانت صغرية،  بحيث 
لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطان م نادرًا م فوقع يف املعصية  الرسع للتوبة 

وأناب هلل تعاىل.

مد كإمام اجلاعة والشماهد، فيكفي فيها   وأمما العدالمة املعتربة يف غري املقلَّ
التقموى املانعة ممن ارتكاب املعصية الكبمرية، وال يقدح فيها ارتمكاب املعصية  

الصغرية من دون إرصار واستهوان.

)مسـألة 4(: إذا قلمد جمتهدًا فات، وجب البقاء عمىل تقليده إىل أن  يظهر 
ممن االحيماء من همو أعلم منه بفارق ظاهمر ومرتبة معتّد هبا. ممن دون فرق  يف 
ذلك بني املسمائل التي عمل هبا وغريها، وال بني املسمائل التي يعلمها  ويذكرها 

واملسائل التي مل يعلمها أو نسيها.

13 ............................................................................................. التقليد 
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)مسـألة 5(: إذا اختلف املجتهدون يف الفتوى، فمإن كان أحدهم متفوقًا  
عمىل االخريمن بمرتبمة معتّد هبا وجمب اختياره، وممع عدمه فاألحموط وجوبًا  
العممل بأحموط االقوال، ومع تعمذر ذلك أو تعره م كا همو الغالب م فالازم  
اختيمار االعلم ولو بمرتبة ضعيفة، ومع التسماوي بينهمم يرتجح االورع، ومع  

عدمه يتخري بني املجتهدين، فيقلد أحدهم، ويعمل بفتاواه.

 )مسـألة 6(: يثبت اجتهماد املجتهد وأعلميته وعدالتمه م بالنحو املتقدم م  
بالعلمم الناشمئ ممن املخالطمة واإلختبار أو من الشمياع أو غريمهما. ومع عدمه  
يكفمي فيمه شمهادة الثقمة ممن أهمل اخلمربة، إذا اسمتندت إىل اإلختبمار ونحوه 
 ممما  يلحمق باحلمس، وال يكفمي اسمتنادها للحمدس والتخمني، وممع اختاف 

أهل  اخلربة تسقط شهادهتم.

)مسألة 7(: إذا احتمل أعلمية بعض املجتهدين وجب الفحص عنه،  فمع 
ثبوته بالعلم أو غريه مما تقدم يف املسمألة اخلامسمة يلزم اختياره، ومع عدم  تير 
معرفتمه بالوجه املتقدم، فمإن أمكن العمل بأحوط االقوال تعنّي، ومع  تعّذره أو 
تعمّره م كما هو الغالب م إن احتمل أعلمية شمخص بعينه ممن دون أن  حيتمل 

أعلمية غريه منه يتعني تقليده.

وإن كان احتال االعلمية الكثر من شمخص واحد تعني اختيار من يظن  
بأعلميتمه، ومع اختماط االمر وعدم تير الظن بأعلميمة أحدهم يتعني اختيار  

االورع، ومع عدمه يتخري بينهم، كا سبق يف صورة التساوي.

)مسألة 8(: إذا قلد جمتهدًا ثم ظهر له أن تقليده مل يكن عىل الوجه  الرشعي 
لزم العدول عنه وتقليد غريه عىل الوجه املطلوب رشعًا.

)مسـألة 9(: إذا بقي عىل تقليد امليت فاسمتجدت له بعض املسمائل التي  



ال يسمتطيع معرفمة فتوى امليت فيهما وجب الرجوع فيها للحمي، ومع اختاف  
االحياء جيري ما سمبق من الرتجيح والتخيري. وكذا لو كان مقلدًا للحي وتعذر  

معرفة رأيه يف بعض املسائل.

)مسـألة 10(: إذا قلد جمتهمدًا وعمل عىل رأيه مدة ثمم عدل املجتهد عن  
رأيمه اجتمزأ املقلد بعمله السمابق ومل جيب عليه قضاؤه يف العبمادات ونحوها مما  
يمكن فيه التدارك. وكذا لو عدل املقلد من جمتهد إىل آخر إذا كان تقليده األول  
عمىل الوجه الرشعي، أو عىل غري الوجه الرشعي غفلًة من دون تقصري، وأما إذا  

ابتنى عىل التسامح والتقصري فهو كا لو عمل من غري تقليد، وسيأيت حكمه.

)مسـألة 11(: إذا عممل من غري تقليد مدة ممن الزمان فليس له االجتزاء  
بعملمه، بمل البد ممن الرجموع للمجتهد اجلاممع للرشائط فعًا وعمرض عمله 

السابق  عليه، فإن أفتى له بصحته أو بعدم وجوب إعادته اجتزأ به، وإال أعاد.

)مسألة 12(: من ال يتير له الفحص عمن جيب تقليده وأخذ احلكم  منه، 
لبعمده عن مراكز الثقافة الدينية، أو لقلة إدراكه كبعض النسماء والعوام إذا وثق  
ببعمض املتدينمني م من طاب العلوم الدينية أو غريهمم م يف اختيار من يقلده أو  
يف تعيني حكمه الفعيل ليعمل عليه، فأرشمده يف أمره وعنّي له احلكم أو  املجتهد 
الذي يقلده فعمل عىل ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيح،  وحتّمل الشخص 
الذي أرشمده مسمؤولية عمله، فيجب عليه بذل الوسع  واستكال الفحص عن 
مقتمى امليزان الرشعمي أداًء لامانمة، وإال كان خائنًا  مسمؤواًل أمام اهلل تعاىل.

له أو   )مسألة 13(: الوكيل يف العمل عن الغري يعمل عىل طبق تقليد موكِّ
اجتهاده، إال مع القرينة اخلاصة عىل ابتناء الوكالة عىل خاف ذلك، وكذا احلال  
يف المويص فإنمه يعمل عمىل طبق اجتهاد املمويص أو تقليده، إال ممع القرينة عىل  
ل واملويص أو اجتهاده جيوز العمل  عىل  خاف ذلك. نعم مع اجلهل بتقليد املوكِّ
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طبق اجتهاد الوكيل أو الويص أو تقليدمها.

وأمما المويل م املكلمف بالقضماء عمن امليت م فيعممل عىل طبمق تقليده أو  
اجتهاده بنفسه وكذا املتربع. وأما االجري فابد من اتفاقه مع املستأجر عىل  كيفية 

العمل إال مع االنراف إىل وجه معنّي تبتني عليه االجارة ضمنًا.

)مسـألة 14(: احلاكمم الرشعمي هو املجتهمد العادل، فإنه همو املنصوب 
ممن  قبل أئمة أهل البيمتB للحكم والقضاء. فيجب الرتافع إليه عند النزاع 
والتخاصم، وينفذ حكمه يف فصل اخلصومة، وال جيوز رّد حكمه، بل الراد عليه 
كالراد عىل االئمةB الذي هو كالراد عىل اهلل تعاىل وهو عىل حّد الرشك باهلل، 

كا يف احلديث الرشيف.

)مسألة 15(: ال جيوز الرتافع لغري احلاكم الرشعي، بل حيرم املال  املأخوذ 
بحكم ذلك الشمخص وإن كان االخذ حمقًا. نعم إذا علم صاحب احلق  بثبوت 
حّقمه جاز له اسمتنقاذه بالرتافع لغري احلاكم الرشعي، بمرشط تعّذر الرتافع  عند 
احلاكمم الرشعمي إما للعجز عن الوصول إليه أو اخلموف من ذلك أو امتناع من  

عليه احلق من الرتافع عنده.

)مسـألة 16(: ال جيموز للمقلد التصدي للقضماء وفصل اخلصومة حتى  
ده، وال جيوز الرتافع له والتحاكم عنده، وال ينفذ حكمه.  عىل طبق فتوى مقلَّ

نعم، جيوز له بيان حكم الواقعة عىل طبق تقليد املتخاصمني، فمع  وثوقها 
بصدقه ومعرفته جيب عليها العمل بقوله.

)مسـألة 17(: إذا مات املجتهد انعزل وكيله يف ااُلمور العامة التي يرجع  
إليمه فيها كتويّل أموال القارصين واالوقماف التي ال ويل هلا وغري ذلك، بل البد  

من جتديد وكالته من جمتهد عادل آخر.



)مسألة 18(: االحتياط يف هذه الرسالة عىل قسمني: 

األول: االحتياط الوجويب، وهو االحتياط الذي ليس معه فتوى بالسمعة  
ويتخري املكلف بني العمل به والرجوع ملجتهد آخر، االعلم فاالعلم مع  االمكان، 

عىل التفصيل املتقدم. 

الثـاين: االحتياط االسمتحبايب، وهو االحتياط الذي معه فتوى بالسمعة،  
كما لمو قيل: جيوز كمذا واألحوط اسمتحبابًا تركمه. أو قيل: األحوط اسمتحبابًا 
تمرك  الميشء الفماين وإن كان الظاهر جواز فعله. وحيسمن ممن املكلف العمل  

باالحتياط املذكور وإن كان له تركه والعمل عىل السعة.

)مسألة 19(: قد يرد االحتياط الوجويب يف بعض املستحبات، كا إذا  قيل: 
األحوط وجوبًا يف سمجود الشكر السجود عىل املساجد السبعة. واملراد  بذلك: 
أن سمجود الشمكر وإن كان مستحبًا جيوز تركه من أصله إال أن من أراد  اإلتيان 
به ال حيرز صحته إال بالسجود عىل املساجد السبعة، فلو سجد عىل  اجلبهة فقط 
جاز إال انه ال حيرز مرشوعية سجوده وحتقق وظيفة سجود الشكر  املستحب به.

)مسألة 20(: قد ترد يف الرسالة العبارات التالية: الظاهر كذا، أو: االظهر  
كذا، أو: ال يبعد كذا. واملراد باجلميع الفتوى باالمر املذكور. كا قد ترد  العبارة 
التاليمة، وهي: األوىل كمذا، واملراد بذلك رجحان االمر املذكمور م ولو من  غري 

جهة الرشع م من دون أن يكون الزمًا.

)مسـألة 21(: إن كثمريًا ممن املسمتحبات املذكورة يف هذه الرسمالة يبتني  
اسمتحباهبا عمىل ذكر العلاء هلما أو ورود بعمض االخبار هبما وإن مل تكن معتربة  
السند، فيحسن اإلتيان هبا برجاء املطلوبية، وكذا احلال يف املكروهات،  فيحسن 

الرتك هلا برجاء الكراهة، وال جيوز يف املقامني اجلزم باالستحباب  والكراهة.
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همذا، وقمد ورد يف االخبار الكثمرية املعتربة عن االئممةB أن من بلغه  
ثواب عىل عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن مل يكن االمر عىل ما بلغه، ومن هنا 
ال ينبغمي الزهمد يف العمل من أجل ضعف الدليل عىل اسمتحبابه، الن املهم هو 

حتصيل الثواب. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.



كتاب الطهارة

وفيه مقاصد:

املقصد األول

يف املاء وأحكامه
ينقسم املاء إىل قسمني:

األول: املاء املطلق، وهو ما يصح إطاق لفظ املاء عليه من دون  إضافة، 
كاء املطر وماء البحر وماء النهر وماء االبار والعيون واملاء املقطر.  فإنه يصح يف 

مجيع ذلك أن يقال: هذا ماء.

الثـاين: املاء املضاف، وهو ما ال يصح إطاق لفظ املاء عليه إال  باالضافة 
والتقييد، ومنه املاء املعتر من بعض االجسمام كاء الليمون وماء  الرمان وماء 
العنب، فإنه ال يصح أن يقال: هذا ماء، بل البد أن يقال: هذا ماء  الرمان أو ماء 
العنب أو نحو ذلك. ومنه املاء الذي خيلط به جسم آخر بقدر  معتّد به بحيث ال 
يصمح إطاق لفمظ املاء عليه إال مقيَّدًا به ومضافًا إليه، كاء  السمكر وماء امللح. 

وحمل الكام هو األول، وأما الثاين فا يذكر إال تبعًا.
إذا عرفت هذا، فيقع الكام يف ضمن فصول:
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الفصل األول

يف طهارة املاء ونجاسته

املماء طاهمر باالصمل، وهمو بجميمع أقسمامه ينجمس بماقاة النجاسمة 
إذا تغمري لونمه أو طعممه أو رائحتمه. وأمما إذا مل يتغري هبما فإنا ينجمس باملاقاة 
لمه  أو كان  الكمّر  بلمغ  إذا  أمما  لمه ممادة،  الكمّر ومل يكمن  قليمًا دون  إذا كان 
ممادة فإنمه ال ينجمس بماقماة النجاسمة ممن دون تغمري. وهمو املسممى باملماء 
املعتصمم. همذا يف غمري املطمر. أمما املطمر، فيأيت المكام فيمه يف الفصمل الثاين.

)مسألة 1(: إنا ينجس املاء القليل بماقاة النجاسة مع استقراره، أما  إذا 
كان متدافعمًا بحيمث يصدق عليه اجلريمان عرفًا باجتاه معنّي فما ينجس منه إال  
موضمع املاقماة، دون ما قبله. فإذا جرى من االعىل لاسمفل، والقى االسمفل  
 النجاسمة مل ينجس االعىل، وإذا اندفع من االسمفل لاعىل م كا يف النافورات م  
والقمى االعىل النجاسمة مل ينجس االسمفل، وكذا إذا جرى من اليمني للشمال  

والقى جانب الشال النجاسة مل ينجس من جانب اليمني، وهكذا.

)مسـألة 2(: املماء القليمل كما ينجمس بماقماة النجس ينجمس بماقاة  
املتنجس بجميع أقسامه.

)مسألة 3(: الُكّر بحسب احلجم سبعة وعرشون شربًا مكعبًا.  واألحوط 
وجوبًا القياس بالشرب املقارب لربع املرت. وأما الكّر بحسب الوزن  فهو أربعائة 
وأربعة وسمتون كيلو غرامًا ومائة غرام، واألحوط اسمتحبابًا ما يزيد  عىل ذلك 



قليًا حّتى يبلغ أربعائة وسبعني كيلو غرامًا.

)مسـألة 4(: املراد باملماء الذي له مادة هو املتصل بغمريه بحيث إذا نقص  
أمّده، سمواء جرى عليه، كاملاء الذي جتري عليه احلنفية التي تأخذ من  املخازن 
الكبمرية، أم نبع فيه، كاء االبار والعيون. والبّد فيها من اتصال املادة  باملاء، وال 

يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.

)مسـألة 5(: املمادة إنا متنع املماء من التنجس بماقاة النجاسمة إذا بلغت  
وحدهما كمرًا، وال يكفي كّرية جممموع املائني، فإذا كانت املادة ثاثمة أرباع الُكر  
مثمًا وجمرت عىل ماء يبلمغ نصف ُكمر مل متنع من تنجسمه، بل ينجمس بماقاة  

النجاسة وإن مل يتغري.

نعمم، ممع اسمتقرار املائني وعمدم تدافع أحدمهما عىل االخر يكفمي كّرية  
املجموع يف اعتصامه وعدم تنجسمه بماقاة النجاسمة، كا يف الغديرين  املتصل 
أحدمها باالخر بسماقية ضيقة، وكا يف املخمازن الصغرية املتصل  بعضها ببعض 
بُانبوب صغري. كا أن املجموع حينئٍذٍ يصلح أن يكون مادة  عاصمة، فإذا جرى 

منه عىل املاء القليل مل ينجس ذلك املاء بماقاة النجاسة  من دون تغري.

)مسألة 6(: البد يف التغري م الذي ينجس معه املاء وإن كان كرًا، أو كان  له 
مادة م من أن يكون بأحد الصفات الثاث م وهي اللون والطعم والرائحة م وال  
يكفي التغري بغريها كالثقل والثخانة وغريمها. وكذا البّد من استناده للنجاسة،  
وال يكفي استناده للمتنجس هبا، فإذا تنجس الدبس مثًا بماقاة امليتة، ثم وقع  
يف املاء الكثري فغريَّ طعمه مل ينجس. إال أن يكون من الكثرة بحّد خيرج املاء  عن 

كونه ماًء مطلقًا وجيعله ماًء مضافًا.

نعمم، لو كان التغري بوصف النجاسمة الذي حيملمه املتنجس تنجس املاء  
عمىل األحوط وجوبًا، كما لو أنتن املتنجس بماقاة امليتة ثمم وقع يف املاء  الكثري 
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فأنتمن املماء. أو القمى المدَم املتنجس فغرّي لونه، ثمم وقع ذلك املتنجمس يف  املاء 
الكثري فتأثر املاء بلون الدم الذي حيمله املتنجس.

)مسـألة 7(: البّد يف تنجس املاء بالتغري من استناده ملاقاة النجاسة،  وال 
يكفي فيه التغري بسبب جماورة النجاسة أو نحوها من دون ماقاة.

)مسـألة 8(: إذا تغمري جانمب من املاء الكثمري بماقاة النجاسمة ومل يتغري  
اجلانب االخر مل ينجس اجلانب غري املتغري إذا كان كرًا أو متصًا باملادة.

)مسـألة 9(: إذا شمك يف ُكرية املاء فا جمال للبناء عىل ُكّريته حتى لو  كان 
معلموم الُكّرية سمابقًا وُاخذ منه حتى شمك يف بقماء ُكّريته، بمل األحوط وجوبًا  
البناء عىل عدم ُكّريته، فينجس بماقاة النجاسمة ولو مع عدم التغري، وال يكون  

مادة عاصمة للاء القليل.

)مسألة 10(: إذا شك يف أن للاء مادة بنى عىل عدم كونه ذا مادة. نعم  إذا 
علم بسبق اتصاله باملادة ثم احتمل انقطاعها عنه، بنى عىل أن له مادة.

)مسـألة 11(: إذا تنجمس املماء القليمل مل يطهر بإضافة املماء إليه وإن بلغ  
الُكّر، كا أن الُكّر إذا تنجس بالتغري مل يطهر بزوال التغري عنه بنفسه أو بعاج.

وينحمر تطهمري املاء النجس غري املتغمري م قليًا كان أم كثمريًا م باتصاله  
بالُكّر الطاهر مع اسمتقرار املائني، أو مع جريمان الُكّر الطاهر وتدافعه عليه، أما  
ممع تدافمع املاء النجس عىل الُكمّر الطاهر فا يكفي االتصمال يف تطهري النجس  

بتامه، وإنا يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع.



الفصل الثاين

يف ماء املطر

مماء املطمر طاهر ومعتصمم يف نفسمه، وال ينجس بماقاة النجاسمة حال  
سمقوطه من اجلو قبل استقراره، فإذا سمقط عىل املوضع النجس فنضح منه عىل  
غريه مل ينجس املنتضح منه. نعم إذا القى املنتضح منه نجسمًا تنجس به. كا  أنه 
إذا جمرى من موضع سمقوطه والقى نجسمًا تنجمس به. إال أن يسمتمر التقاطر  
ويستند اجلريان الستمراره، فا ينجس اجلاري حينئٍذٍ حتى ينقطع التقاطر.  فإذا 

انقطع التقاطر حينئٍذٍ تنجس اجلاري بماقاة النجاسة إذا مل يكن كرًا.

)مسـألة 12(: إنا جيمري حكم املطر عىل املاء إذا كان تقاطره من  السماء 
مبارشة، أما إذا تقاطر عىل مكان ثم سمقط منه عىل غريه مل جيِر عليه  حكم املطر، 
بمل كان بحكمم املاء القليل، كا لو تقاطر عىل ورق الشمجر أو  اخليمة ثم سمقط 
منها عىل يشء آخر. نعم إذا جرى متصًا بسبب التقاطر كان  اجلاري معتصًا ما 

دام التقاطر مستمرًا، كا تقدم.

)مسألة 13(: ماء املطر بحكم املادة للاء املجتمع منه، فا ينجس  بماقاة 
النجاسة ما دام التقاطر عليه مستمرًا.

)مسـألة 14(: إذا تقاطمر ماء املطر عىل ماء نجمس طّهره، وكان له بحكم  
املادة إذا كان التقاطر بمقدار معتّد به، وال تكفي القطرة والقطرتان ونحوها.

)مسـألة 15(: تقاطمر املطمر عىل غمري املاء ممن املائعات م كاملماء املضاف  
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وغمريه م ال يطهرها مها كثر التقاطر، إال أن تسمتهلك ويصدق عىل املتجمع أنه  
ماء عرفًا، فيطهر مع التقاطر عليه حني صدق املاء عليه.

)مسـألة 16(: إذا تقاطر املطر عىل االرض ونحوها من االجسام الصلبة  
طّهرهما إذا كانت نجسمة برشط أن يسمتويل عىل املوضع النجمس، وال حيتاج إىل  
التعدد وإن كانت النجاسة حمتاجة للتعدد يف غري املطر. وكذا يطهر باطنها  بنفوذ 

املاء فيه حال استمرار التقاطر.

وكذا احلال يف الفراش ونحوه، فإن ظاهره يطهر باستياء ماء املطر  عليه، 
وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر، وال حيتاج إىل العر وال إىل  التعدد. نعم 

لو كان نفوذه بعد انقطاع التقاطر جرى عليه حكم التطهري باملاء  القليل.

الفصل الثالث

يف املاء املستعمل يف رفع احلدث أو اخلبث
)مسألة 17(: املاء املستعمل يف الوضوء والغسل طاهر إذا مل تصبه  نجاسة 

خارجية، سواء كان قليًا أم كثريًا.

ر من اخلبث وهو  النجاسة.  )مسـألة 18(: املاء املستعمل يف الوضوء يطهِّ
ر من احلدث، فيصح الوضوء به والغسل. كا أنه يطهِّ

)مسألة 19(: املاء املستعمل يف غسل اجلنابة وغريه من االغسال  الواجبة 
ال يصمح الوضوء وال الغسمل به، إال أن يكون معتصمًا كالُكّر وذي املادة.  وأما 
املسمتعمل يف الغسمل املسمتحب فا بأس باسمتعاله يف الوضوء والغسمل،  كاء 

غسل اجلمعة إذا مل يصادف اجلنابة ومل يكن رافعًا هلا.



)مسألة 20(: إذا كان عليه غسل واجب قد ضاق وقته وكان عنده ماء قليل  
ال يكفيه للغسل إال بأخذ ما يتساقط منه وإكال الغسل به، فاألحوط وجوبًا  الغسل 
بمه بالنحو املذكور ثم التيمم ثم إعادة الغسمل بعد وجدان املاء الكايف  للغسمل.

)مسـألة 21(: املاء املسمتعمل يف التطهري من اخلبث م وهو النجاسمة م إذا  
كان قليًا غري معتصم بادة نجس، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة املحل،  
كالغسملة الثانيمة يف التطهمري من البول. وال جيوز اسمتعاله يف رفمع احلدث وال  

اخلبث، بل هو منّجس ملا ياقيه.

)مسألة 22(: ماء االستنجاء وإن كان نجسًا إال أنه ال ينّجس ما ياقيه  برشوط:

األول: عدم تعدي النجاسمة املغسمولة به عن موضع الغائمط املعتاد عند  
االستنجاء. وال بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من االنتقال من موضع التخيل  

ملوضع االستنجاء.

الثاين: عدم تغريه بالنجاسة املغسولة به.

الثالث: عدم محله لعني النجاسة بوجه غري متعارف من الكثرة. وال  بأس 
بحمله الجزاء صغرية متميزة بالنحو املتعارف يف االستنجاء.

الرابع: أن ال تصيبه نجاسة من اخلارج. بل األحوط وجوبًا اشرتاط أن ال  
تصيبه نجاسة من الداخل، كالدم اخلارج مع الغائط املغسول حال االستنجاء.

نعمم، ال بمأس بإصابة اليد الغاسملة له املتنجسمة بماقاة النجاسمة حني  
االستنجاء، كا ال بأس با يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غري  املهضوم 

اخلارج مع الغائط واملتنجس به.

)مسألة 23(: األحوط وجوبًا االجتناب عن املوضع الذي يستقر فيه ماء  
االستنجاء كالطشت واملنخفض من االرض، وترتيب أحكام النجاسة عليه.
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الفصل الرابع

يف املاء املشكوك
)مسـألة 24(: إذا تمردد املائمع بمني أن يكون مماًء مطلقًا وغمريه فا جمال  
لرتتيمب أحكام املاء املطلق عليه، بل يتعني اسمتعال ما يعلمم بكونه ماًء مطلقًا،  
وممع االنحصار باملاء املشمتبه جيمع املكلف بني الوضوء أو الغسمل به والتيمم،  

وبعد تير املاء املعلوم كونه مطلقًا يعيد الوضوء أو الغسل.

)مسألة 25(: إذا علم بأن أحد املائعني ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو  
الغسل هبا، بل وجب ذلك مع انحصار املاء هبا.

)مسألة 26(: إذا شك يف طهارة املاء بنى عىل طهارته. إال أن يعلم  بنجاسته 
. وهكذا احلال  يف غري املاء. سابقًا ويشك يف تطهريه فإنه يبني عىل نجاسته حينئٍذٍ

)مسألة 27(: إذا كان عند املكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدمها وطهارة  االخر 
مل جيز استعاهلا يف التطهري من احلدث، بل ينتقل للتيمم، واألوىل  إهراقها قبل التيمم.

الفصل اخلامس

يف املاء املضاف
ر من احلدث وال من اخلبث،  وإذا  املاء املضاف وغريه من املائعات ال تطهِّ
القمت نجسمًا تنُجس وإن كانت كثمرية أو ذات مادة، نعم ممع التدافع ال تري  



النجاسة للمتدافع منه، كا سبق يف املاء املطلق.

)مسـألة 28(: إذا تنجمس املائع غري املماء املطلق ال يطُهمر باتصاله بالُكّر  
وغريه إال أن يستهلك، نظري ما تقدم يف املسألة )15( من فصل ماء املطر.

الفصل السادس

يف األسآر 
االسآر كلها طاهرة إال سؤر نجس العني، كالكلب واخلنزير. ويكره سؤر  
مما ال حيل أكل حلممه، خصوصًا اجلّال وآكل اجليف والفمأرة واحلية والعقرب  
والموزغ وولمد الزنا، واملمرأة احلائض واجلنب غمري املأمونتني عمىل التطهري، بل  

مطلق احلائض خصوصًا يف الوضوء بسؤرمها، وال بأس بسؤر اهلرة.

)مسـألة 29(: يستحب سمؤر املؤمن وهو شمفاء، بل يف النص الصحيح  
وغريه أنه شفاء من سبعني داًء.

)مسألة 30(: السؤر هو فضل رشاب احليوان وطعامه مما بارشه برطوبة.  
لكن احلكم بالتنجيس فيا تقدم يعم كل ما بارشه احليوان برطوبة. سمواء بارشه  

بفمه أم بغريه من أجزائه.

27 ............................................................................................. األسآر 



28.........................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

املقصد الثاين

يف أحكام اخللوة
وفيه فصول..

الفصل األول

يف أحكام التخيل
جيب يف حال التخيل م بل يف مجيع االحوال م سرت العورة عن كل ناظر  مميِّز 
عدا الزوج والزوجة، فإنه جيوز لكل منها كشف كل منها عورته  لاخر، وكذا 
لة بالنسمبة  إىل من ُحلِّلت  املالمك ومملوكتمه إذا حّل له نكاحها. وكذا االمة املحلَّ

له، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها.

)مسـألة 31(: املراد بالعورة يف الرجل القضيمب والبيضتان والدبر، ويف  
املرأة القبل والدبر.

)مسألة 32(: املراد بسرت العورة سرت برشهتا، وال يرض ظهور احلجم،  إال 
أن يكون مثريًا للشهوة. ويكفي يف السرت كل ما يمنع النظر حتى الظلمة.

)مسـألة 33(: املعيار يف التمييز كون الشمخص ممن يقبح التكشف أمامه  
عرفمًا، لكونمه ممن يدرك قبح العورة. واألحوط وجوبًا سمرت العمورة عن البالغ  

وان مل يكن مميزًا باملعنى املذكور.



)مسـألة 34(: حيمرم النظمر لعورة املؤممن، وكذا املخالمف عىل األحوط  
وجوبمًا. دون الكافمر إذا كان مماثمًا، فيجوز نظر الرجل لعمورة الرجل الكافر،  
ونظر املرأة لعورة املرأة الكافرة، دون العكس. نعم البد أن ال يكون النظر إليها  
مثريًا للشمهوة فإن كان مثمريًا كان حمّرمًا. أما النظر لعمورة الكافر غري املاثل فا  

جيوز حتى لو تعمد كشف العورة ومل يكن بريبة عىل األحوط وجوبًا.

)مسألة 35(: جيوز النظر لعورة الطفل ما مل يبلغ مرتبة يقبح عرفًا يف  حقه 
أن ينظر إليه، بحيث يكون توهينًا عليه منافيًا لكرامته فيجري عليه حكم  الكبري.

)مسـألة 36(: إذا احتممل وجمود الناظمر، فاألحموط وجوبمًا التحفمظ  
واالحرتاز من أن ينظر إىل العورة.

)مسألة 37(: ال جيوز النظر لعورة الغري من وراء الزجاجة ونحوها كاملاء  
الصايف. بل األحوط وجوبًا ترك النظر إىل صورهتا املنعكسة يف املرآة  ونحوها.

)مسـألة 38(: إذا اضطمر لكشمف العمورة أممام الغري للتمداوي أو غريه 
فالمازم  ترجيمح املاثل عىل غمريه مع االمكان. وكمذا فيا لو اضطمر للنظر إىل 

عورة  الغري، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة املاثل مع االمكان.

)مسألة 39(: إذا دار االمر بني النظر للعورة والنظر لصورهتا املنعكسة يف  
املرآة ونحوها لزم اختيار الثاين.

)مسـألة 40(: املشمهور حرمة اسمتقبال القبلة واسمتدبارها حال التخيل  
والتبول، لكن الظاهر الكراهة. وال ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك. ويف الصحيح  
عن اإلمام الرضاA: »من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجااًل للقبلة  
وتعظيمًا هلا مل يقم ممن مقعده ذلك حتى يغفر له«. كما أن األحوط وجوبًا عدم 

قضاء احلاجة والقبل يف املوضع املنكشف باجتاه القبلة.
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)مسألة 41(: ال جيوز قضاء احلاجة يف االماكن العامة املوقوفة لذلك  مامل 
حيرز املكلف شمول الوقف له. ويكفي إخبار املتويل أو من يقوم مقامه  يف إدارة 

شؤون املكان بالشمول. وكذا ظهور حاهلا يف ذلك.
)مسألة 42(: األحوط وجوبًا عدم التخيل يف املواضع التي توجب  مزامحة 
من له حق فيها م من دون ان يكون مالكًا م واالرضار به، كالتخيّل يف  الطرق إذا 
زاحمم املارة أو أرّض هبم، وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار  يف دخوله 

إليها وخروجه منها أو أرضَّ به.

الفصل الثاين
يف االستنجاء

)مسـألة 43(: ال جيمزئ يف التطهمري من البول إال املماء. وجيب صب املاء  
عىل املوضع الذي يصيبه البول مّرتني يف القليل ومرة يف غريه، وال جيب  الدلك 
أو نحموه إال ممع تلّوث املوضع بادة غليظة متنجسمة بالبمول ال تزول  بالصب، 

كالوذي واملذي. ولو شك يف ذلك وجب االحتياط بالدلك أو نحوه.

)مسـألة 44(: يتخري يف االسمتنجاء من الغائط بني غسمله باملاء واملسمح  
باالحجمار أو اخِلمرق أو نحومها مما يزيل عني النجاسمة. والغسمل باملاء أفضل.  

واألوىل اجلمع بتقديم املسح باالحجار ونحوها ثم إتباعه بالغسل باملاء.
)مسألة 45(: إنا جيزئ املسح باالحجار ونحوها برشطني:

األول: عدم تعدي الغائط عن املخرج بمقدار خارج عن املتعارف.
الثـاين: عدم خروج نجاسمة ُاخمرى مع الغائط م كالمدم م بحيث يتنجس  

املوضع هبا.



)مسـألة 46(: إذا زالت عني النجاسمة باملسمح بأقل من ثاثة أحجار أو  
نحوها فاألحوط وجوبًا إكاهلا حتَّى تبلغ ثاثة أحجار أو نحوها.

س املوضع به   لوجود  )مسألة 47(: املسح باحلجر النجس إن أوجب تنجُّ
الرطوبمة املريمة م مل جيِز يف االسمتنجاء، بل البّد بعد ذلك من  االسمتنجاء باملاء 
وال جيزئ احلجر الطاهر، وإن مل يوجب تنجس املوضع،  فاألحوط وجوبًا عدم 

االجتزاء به، لكن يكفي املسح باحلجر الطاهر بعده.

)مسألة 48(: األحوط وجوبًا عدم االستنجاء بالعظم والروث. لكن لو  
استنجى املكلف هبا طهر املحل.

)مسألة 49(: جيب يف الغسل باملاء إزالة عني الغائط وأثره، وهو  االجزاء 
الدقيقة واملادة الغروية املصاحبة له، وال جيب إزالة اللون وال الرائحة  لو فرض 
ختلفهما. وأمما مع املسمح باالحجمار أو نحوها فيكفمي إزالة العمني دون  االثر 

ونحوه مما من شأنه أن ال يزول باملسح.

الفصل الثالث

يف آداب التخيل
يسمتحب للمتخميل م عمىل ما تضمنتمه النصموص الرشيفة وذكمره علاء  
الطائفمة )رضموان اهلل عليهم( م أن يكمون بحيث ال يراه الناظمر م ولو باالبتعاد 
عنه م  وتغطية الرأس، وأفضل منه التقنع. كا يسمتحب له التسممية عند دخول 
بيمت  اخلماء وعند التكشمف وعند اخلروج ممن بيت اخلاء والدعماء باملأثور، 
ففي  النص الصحيح: »إذا دخلت املخرج فقل: بسم اهلل اللهم إين ُاعوذ بك من  
اخلبيث املخبث الرجس النجس الشميطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسمم اهلل  
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احلمد هلل الذي عافاين من اخلبيث املخبث وأماط عني االذى«.

كا يسمتحب تقديم الرجل اليرى عند الدخمول واليمنى عند اخلروج.  
وأن يتكئ حال اجللوس عىل رجله اليرى ويفرج اليمنى.

ويكمره التخيل يف الشموارع، ومشمارع امليماه، ونحوها ممن االماكن التي  
يسمتقى منهما املاء، وحتت االشمجار املثممرة، وعند أبمواب المدور إذا مل يزاحم  
أصحاهبما وإال كان األحموط وجوبًا تركه، كا تقمدم. ويف املواضع املعّدة لنزول  

القوافل، وقبلة املساجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامها.

كا يكره أن يسمتقبل الشممس والقمر بفرجه، خصوصًا حال البول. وأن  
يستقبل الريح ببوله. بل يكره استقبال الريح واستدبارها يف حال التخيل والبول  
معمًا، والبول يف االرض الصلبة ونحوها مما يوجمب التعرض لنضح البول عىل  

البدن. والبول يف ثقوب احليوانات، ويف املاء، خصوصًا الراكد.

كا يكره حال اجللوس للتخيل الكام بغري ذكر اهلل تعاىل واالكل  والرشب 
والسمواك، واالسمتنجاء باليمني، وأن يكون يف اليد التي يسمتنجي هبا  خاتم فيه 
اسم اهلل تعاىل، بل يكره حال التخيل استصحاب اخلاتم الذي فيه  اسمه تعاىل أو 

يشء من القرآن.. إىل غري ذلك مما ذكروه.



الفصل الرابع

يف االسترباء
يستحب للرجل إذا بال أن يستربئ بتنقية املجرى مما تبّقى فيه من  البول. 
واألحموط األوىل يف كيفيته: أن يمسمح بيشء من الضغط ممن املقعدة إىل  أصل 
الذكمر ثاثمًا، ثمم يعر أصل الذكمر إىل طرفه م ويسمتحلب ما فيه ممن البول م  

ثاثًا، ثم ينرت طرف الذكر ثاثًا.

)مسـألة 50(: إذا خرج من املكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بني البول  
وغمريه ممن املواد الطاهمرة كاملذي، فإن كان قد اسمتربأ بنى عمىل طهارته وعدم  
انتقماض وضوئمه به لمو كان قد توضأ، وإن مل يكن قد اسمتربأ بنى عىل نجاسمته  

وانتقاض وضوئه به.
)مسـألة 51(: يلحمق باالسمترباء يف الفائمدة املذكمورة ما إذا علمم بنقاء  

املجرى من البول لعر أو حركة أو طول مدة أو غريها.
)مسألة 52(: إذا شك من مل يستربئ يف خروج البلل منه بنى عىل  عدمه، 
وعىل طهارة املخرج إن كان قد طّهره، وعىل عدم انتقاض وضوئه إن  كان قد توضأ.

)مسـألة 53(: إذا علمم ممن مل يسمتربئ بخروج املذي ونحوه ممن املواد  
الطاهرة وشمك يف خروج البول معه بنى عمىل عدم خروجه، وعىل طهارة البلل  

اخلارج، وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توضأ.
فا سبق من البناء عىل النجاسة وانتقاض الوضوء خمتص با إذا مل يعلم  بنوع 
البلل اخلارج، دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك يف خروج البول  معه.
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)مسـألة 54(: إذا شمك املكلف يف أنه هل اسمتربأ أو مل يسمتربئ بنى عىل  
أنمه مل يسمتربئ حتَّمى لو كان من عادته أن يسمتربئ، إال أن يكون منشمأ الشمك  
الوسواس. وكذا لو شك يف أنه استنجى أو ال، فإنه يبني عىل أنه مل يستنج  حتَّى 

لو كان من عادته أن يستنجي، إال مع الوسواس أيضًا.
)مسـألة 55(: إذا اسمتربأ أو اسمتنجى ثمم شمك يف وقموع االسمترباء أو  

االستنجاء عىل الوجه الصحيح بنى عىل الصحة.
)مسألة 56(: ال استرباء عىل املرأة، والبلل اخلارج منها حمكوم  بالطهارة، 
فما جيب الوضوء منه إال أن تعلم باشمتاله عىل البمول. نعم األوىل هلا  أن تصرب 

قليًا وتتنحنح ثم تعر موضع البول عرضًا وتستنجي بعد ذلك.



املقصد الثالث

يف الوضوء
وفيه فصول..

الفصل األول

يف نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء ويصري اإلنسان حمِدثًا بُامور:

األول والثاين: خروج البول والغائط من القبل والدبر. واألحوط وجوبًا  
عموم احلكم خلروجها من غري املوضعني، سواء كان خروجها منه معتادًا  بسبب 
طمارئ أم ممن غري اعتياد إذا كان يصدق عىل اخلمارج أنه بول أو غائط.  واملعيار 
عمىل خروجها عن حّد اجلسمم وإن كان حمبوسمًا بانبوب أو كيمس أو  نحومها.

الثالث: خروج الريح من الدبر. واألحوط وجوبًا عموم احلكم ملا  خيرج من 
غريه إذا كان من شأنه أن خيرج من الدبر. وال عربة با خيرج من  القُبل ولو مع االعتياد.

الرابـع: النوم الغالب عىل العقل. سمواء حصل حال القيمام أم القعود أم  
االضطجاع. ولو شمك املكلف يف أن ما حصل له نوم أو ال بنى عىل أنه نوم مع  

غلبته عىل السمع.

اخلامـس: كل مما غلب عىل العقمل من جنون أو إغاء أو سمكر أو غريه،  
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عىل األحوط وجوبًا.

السادس: االستحاضة، عىل تفصيل يأيت يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.

)مسـألة 57(: خروج ماء االحتقان ال ينقض الوضوء وكذا خروج الدم 
أو  القيح أو نحومها إال أن يعلم أن معه شيئًا من البول أو الغائط.

)مسـألة 58(: ال ينتقمض الوضموء باملمذي أو المودي أو الموذي. قيمل:  
واألول ما خيرج بعد املاعبة، والثاين ما خيرج بعد البول، والثالث ما خيرج  بعد 

املني. وال هيم حتديدها بعد انحصار الناقض با سبق.

)مسألة 59(: إذا شك يف حصول أحد النواقض املتقدمة بنى عىل  عدمه. 
وكذا لو علم بخروج يشء من السبيلني وتردد بني الناقض وغريه فإنه  يبني عىل 
عدم خروج الناقض إال يف خروج البلل املشتبه مع عدم االسترباء،  عىل ما تقدم 

يف الفصل الرابع من أحكام اخللوة.

الفصل الثاين 

يف أجزاء الوضوء
الوضوء عبارة عن غسمل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلني، فيقع  

الكام يف ُامور:

األول: جيب غسل الوجه، وحّده طواًل ما بني منبت شعر الرأس وأسفل  
الوجمه، وهمو طمرف الذقمن، وحمده عرضًا مما دارت عليمه االهبمام واالصبع  
الوسمطى. واألحموط وجوبًا غسمل يشء مما خمرج عن احلد الحراز اسمتيعاب  

الغسل ملا دخل يف احلد.



)مسـألة 60(: األحوط وجوبًا االبتداء من أعىل الوجه نازاًل إىل أسمفله،  
وعمدم االجتمزاء بالغسمل منكوسمًا. نعم ال جيمب التدقيق يف ذلك، بمل يكتفى  

بصدق الغسل من االعىل لاسفل عرفًا.

)مسـألة 61(: غمري مسمتوي اخللقمة م لكرب الوجمه أو لصغمره أو لطول  
االصابمع أو قرها م يرجع إىل متعارف اخللقة، فيغسمل ممن أطراف الوجه ما  
يغسمله متعارف اخللقة. وكذا االغم الذي ينبت الشمعر عمىل جبهته واالصلع،  

فإهنا يغسان طواًل ما يغسله متعارف اخللقة.

)مسـألة 62(: إذا أحاط الشمعر بموضمع من البرشة وسمرتها م كاللحية  
والشمارب واحلاجبني م مل جيب البحث عن البرشة وإيصال املاء إليها، بل  يكفي 
جريان املاء عىل الشمعر الظاهر. وإذا كان الشمعر غري ساتر للبرشة م  كالشعرات 
املتفرقة والشمعر الرقيق م مل جيب غسمله ووجب غسمل البرشة ال  غري، فلو كان 
عىل الشمعر املذكور حاجب يمنع من وصول املاء إليه وال يمنع  من وصول املاء 

للبرشة مل جيب رفعه وال إزالة الشعر املذكور.

)مسألة 63(: إنا جيب يف الوضوء غسل الظاهر، الذي يصله املاء  بإجرائه 
عليمه م ولو بمعونة اليمد ونحوها م من دون حاجة إىل بحمث وعناية، وال  جيب 
غسل الباطن كباطن االنف والفم، وكذا مثل ثقبة االنف التي جتعل فيها  احللقة 
إال أن تكمون ظاهمرة يصلها املماء بإجرائه وبإمرار اليد ممن دون عناية، وكذا  ال 

جيب غسل باطن العني ومطبق اجلفنني والشفتني.

)مسألة 64(: لو شك يف يشء أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله.

)مسـألة 65(: الشمعر النابمت خارج احلمد إذا تدىّل عىل مما دخل يف احلد 
ال  جيب غسمله، بل جيب غسمل ما حتته ال غري. كا أن الشمعر النابت يف احلد إذا  
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اسرتسل وخرج عن احلد م كشعر اللحية م مل جيب غسل املقدار اخلارج منه  عن 
احلد، وأما الداخل يف احلد فإن سمرت البرشة وجب غسله، وإن مل يسرتها  وجب 

غسل البرشة عىل ما تقدم يف املسألة )62(.

)مسألة 66(: جيب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بماحظة االماكن  
التي قد تتعرض لوجود احلاجب املانع من وصول املاء للبرشة، كأطراف  العينني 
التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعًا فيجب إزالته، وكذا  كلا شك 
يف وجمود املانمع أوعلمم بوجود يشء وشمك يف مانعيته فإنه جيمب  الفحص عنه 

والعلم بإيصال املاء للبرشة يف موضعه.

)مسـألة 67(: جتمب إزالة الصبمغ والدهن ونحومها مما يوضمع للزينة أو  
التمداوي أو غريمهما إن كان له جمرم يمنع من وصول املاء للبمرشة، وإن مل يكن  
كذلك للطافته ورّقته أو لنفوذ املاء فيه ال جيب إزالته، بل جيتزأ بالغسل مع  بقائه. 

وكذا احلال يف الوسخ.

الثاين: جيب غسل اليدين من املرفقني إىل أطراف االصابع. واملراد  باملرفق 
هو جممع عظمي الذراع والعضد، وجيب إدخاله يف املغسول.

)مسـألة 68(: جيمب يف الغسمل االبتمداء من املرفقمني نمازاًل إىل أطراف  
االصابع بحيث حيصل الرتتيب بالنحو املذكور عرفًا، وال جيوز النكس.

)مسألة 69(: إذا قطعت اليد فإن بقي منها يشء مما جيب غسله قبل  القطع 
وجب غسمله، وإن مل يبق منه يشء فاألحوط وجوبًا غسمل ما بقي من  العضد، 

وإن قطعت من الكتف سقط غسلها.

)مسألة 70(: جيب غسل الزوائد النابتة دون املرفق مما ُيعّد من توابع  اليد 
كاالصبمع واللحممة الزائدتني. وكذا احلال فيا يقطع ممن اليد أو الوجه إذا بقي  



معّلقًا بجلدة، فإنه جيب غسله، وال جيب فصله إذا أمكن.

)مسـألة 71(: الشمقوق التي يف اليد إن كانت معدودة من الظاهر وجب  
غسلها وإال مل جيب، وكذا ما حتت االظفار. وقد تقدم املعيار يف الظاهر  والباطن 
يف املسمألة )63(. كما تقمدم يف املسمألة )66( و )67( حكمم املانمع  والطماء 

ونحوه.

)مسـألة 72(: ال جيب الدلك يف غسمل الوضوء، بمل يكفي وصول املاء  
واسمتيعابه للبرشة بنحو الرتتيب املتقدم. فيكفي جعل العضو حتت احلنفية ونّية  
الوضوء بجريان املاء من االعىل لاسفل، كا يكفي جعله حتت املطر كذلك  إذا 

استوعب العضو بتامه وجرى املاء عليه بنحو الرتتيب املتقدم.

)مسـألة 73(: يكفي غسمل العضو بنحو االرمتاس إما برمس العضو من  
االعىل إىل االسمفل، أو برمسمه بتامه ممن دون نية الوضوء، وتبمدأ نّية الوضوء  

بنحو الرتتيب بأحد وجهني:

األول: بجريمان املاء باجتاهمه، فإذا كان اجتاه جريان النهر من الشمال إىل  
اجلنوب وضع مبدأ العضو املغسمول باجتاه الشمال وآخره باجتاه اجلنوب  ونوى 
الوضوء بجريان املاء عليه من أوله الخره وانتظر حتَّى يمر املاء من أول  العضو 

الخره تدرجيًا.

الثـاين: بتحريمك العضمو يف املاء بنحو يممر املاء من أوله الخمره تدرجيًا.  
وكمذا باخراج العضو من املاء تدرجيًا فيدخل اليد مثًا ثم خيرجها من املرفق  إىل 

أطراف االصابع تدرجيًا ناويًا الوضوء باالخراج.

نعم، يشمكل املسح باليد املغسمولة بإجراء املاء أو برمسها، عىل ما يأيت  يف 
املسألة )76( بيانه إن شاء اهلل تعاىل.
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الثالـث: جيمب مسمح مقدم المرأس. وحمّده طواًل ممن أعىل المرأس إىل  
قصاص الشعر وعرضًا ما يوازي اجلبهة.

)مسـألة 74(: املقدار الذي جيب مسمحه من املقدم هو املسممى، فيكفي  
املسمح بإصبمع واحمدة قليًا. نعمم األحوط اسمتحبابًا أن يكمون بعرض ثاث  

أصابع وطول إصبع.

)مسـألة 75(: األحموط وجوبًا املسمح بباطمن الكف اليمنمى، فلو تعّذر  
فاألحوط وجوبًا املسح بظاهرها، فإن تعّذر فاألحوط وجوبًا املسح بباطن  الذراع، 
فإن تعّذر فبظاهره. ومع تعّذر املسح باليمنى يمسح باليرى عىل  الرتتيب املتقدم.

)مسـألة 76(: جيمب املسمح با تبّقى يف اليمد من بّلة غسمل الوضوء، وال  
جيموز أخذ ماء جديد واملسمح به. كما أن األحوط وجوبًا عمدم اختاط بلة اليد  
بغمري مماء الوضوء بحيث يكون املسمح هبا معًا. بل األحوط وجوبمًا أيضًا عدم  
اختماط بّلة اليمد باء بقية االعضاء بعد إكال الغسمل الوضوئمي. نعم ال بأس 
با  هو املتعارف من االسمتمرار يف غسمل اليرى لاحتياط أو لتعّود ذلك وإن  

استلزم اختاط مائها باء اليمنى.

ويرتتب عىل ذلك أمران:

األول: أن ال يكمون عمىل موضع املسمح بلل كثري خيتلط ببلمة اليد بحيث  
يكون املسمح عرفًا بالبّلتني معًا. نعم ال بأس بالبلل القليل الذي يستهلك يف بلة  
اليد، بحيث يكون املسمح عرفًا ببّلة اليد وحدهما. وأوىل باجلواز من ذلك ما إذا  

كان عىل موضع املسح رطوبة غري مرية.

الثـاين: أنمه إذا كان غسمل اليدين بإجراء املماء عليها أو برمسمها يف املاء  
فالغالمب كثمرة املاء اجلاري بعد إكال غسمل اليمد، أو نزول املاء ممن الذراعني  



للكفمني حني إخراج اليد من املاء بعد رمسمها فيه، وحينئٍذٍ يشمكل املسمح باليد  
لعدم كون بّلتها من ماء الوضوء وحَده.

وممن هنما يتعنّي ملن يتوضأ بإجمراء املاء عىل العضمو أو برمس العضو يف  
املاء أن يسمتثني قسمًا ممن اليد اليرى فا ينموي وضوءها بذلك، بل يسمتعني  
باليمد اليمنمى الكال غسملها. فمإن تعّذر ذلك م لشملل أو عضمب أو نحومها م  
حتّفظ من كثرة املاء عند الوصول للكفني، فا ينوي غسملها بإجراء املاء  عليها 
أو بإخراجهما ممن املاء بعد الرمس، بل ينوي غسملها بعد ذلك بماء  قليل ولو 
بمأن يبل قطعة من القاش وينوي غسمل الكمف بإمراره عليهما. وبذلك  يرتفع 

االشكال الذي أرشنا إليه يف آخر املسألة )73(.

)مسـألة 77(: لو جّف ما عىل اليد من البلل لعذر م من نسميان أو حرارة  
اهلواء أو غريمها م أخذ من بلة الوضوء يف اللحية أو أشفار العني أو احلاجبني  أو 
غريهما من مواضمع جتّمع البلل، وال بأس باالخذ من اللحية حتَّى ما خرج منها  

عن احلد، كجانبي العارضني وما نزل عن الذقن.

)مسـألة 78(: لو كانت وظيفته املسمح بباطن الكف مثًا فجّف ما عليه 
ممن  البلمل وبقي البلمل عىل ظاهر الكمف فاألحموط وجوبًا اجلمع بني املسمح 
بظاهر  الكف وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوء بباطنها واملسح به. وكذا احلال 
يف  بقيمة املراتب املتقدمة يف املسمألة )76( فمع جفاف البلمل فيا هو متقدم رتبًة  
دون املتأخر جيمع املكلف بني املسمح باملتأخر رتبمًة وأخذ البلل من بقية  أعضاء 

الوضوء بباطن الكف واملسح به.

)مسـألة 79(: لو تعّذر حفظ بّلة الوضوء للمسح حَلر أو نحوه فاألحوط  
وجوبًا اجلمع بني املسح باء جديد والتيمم.

)مسألة 80(: جيوز املسح بأي وجه اتفق ولو منكوسًا أو منحرفًا أو  عرضًا.
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م الرأس، لكن البد   )مسـألة 81(: جيوز املسح عىل الشمعر النابت يف مقدَّ
م، إما لكونمه قصريًا ال   ممن كون املوضع املمسموح منه همو مامل خيرج عمن املقدَّ
خيمرج عن املقّدم، أو لكونه طويًا مع كون املسمح عىل ُاصوله غري اخلارجة  عن 
م  م، أو مع التفافه وجتعده بحيث يكون مقتى طبعه عدم خروجه عن  املقدَّ املقدَّ

م بجّره ومّده بعناية.  حتَّى لو أمكن خروج موضع املسح عن املقدَّ

م. بل األحوط   نعم ال جيوز املسمح عىل أطراف الشمعر اخلارجة عن املقدَّ
وجوبًا عدم املسح عليها حتَّى لو ُارجعت إىل املقدم وقلبت عليه إذا مل يكن  ذلك 

مقتى وضعها الطبيعي.

)مسألة 82(: ال جيوز املسح عىل احلائل وإن كان رقيقًا ال يمنع من  وصول 
البلل ملا حتته، ومع تعذر رفعه فاألحوط وجوبًا املسح عليه وضّم  التيمم.

الرابع: جيب مسح ظاهر القدمني من أطراف االصابع إىل الكعبني،  ومها 
قبتما القدممني، وإن كان األحوط اسمتحبابًا املسمح إىل مفصل السماق.  وجيزئ 

املسمى َعرضًا ولو بقدر إصبع أو دونه. ويستحب املسح بتام  الكف.

)مسـألة 83(: األحوط وجوبًا مسح اليمنى باليمنى واليرى باليرى،  
مع تقديم اليمنى عىل اليرى.

)مسـألة 84(: املقطوع منه بعض القدم يمسمح الباقمي مما دخل يف احلد،  
ولو قطع من الكعب فاألحوط وجوبًا مسح ما بقي من ظهر القدم.

)مسـألة 85(: يكفي املسمح بإمرار اليد عىل القمدم بالنحو املتعارف، من  
دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع املتعرجة أو ملا حتت  الشعر.

)مسألة 86(: ال جيوز املسح عىل احلائل إال لربد أو تقية من املخالفني.

)مسـألة 87(: يكفي يف التقية اخلوف عىل النفس أو املؤمنني من  الرضر، 



بل يكفي فيها التحبب للمخالفني وحسمن معارشهتمم وخمالطتهم جتنبًا  لرشهم 
ولمو بلحاظ االممد البعيد. نعم ال ترشع ملحض التزلمف، كا إذا علموا  مذهب 
أهل احلق يف املسألة وعلموا بأن املكلَّف منهم ومل يكن من حاهلم  طلُب متابعته 
هلم وترك ما يقتضيه مذهبه، فإنه ال جتزئ متابعتهم حينئٍذٍ بل قد  حترم تكليفًا، ملا 

فيها من توهني مذهب أهل احلق.

)مسـألة 88(: إذا أمكمن املكلمف يف ممورد التقية أن يوهم ممن يتقي منه  
العممَل عىل طبق التقية، مع إتيانه بالعممل التام يف الواقع وجب ذلك، ومل جُيِزئه  

العمل عىل مقتى التقية إذا التفت لذلك.

)مسألة 89(: إذا دار االمر يف التقية بني املسح عىل احلائل وغسل  الرجلني 
اختمار الثاين. لكن لو غفل املكلف عن ذلك وختيَل انحصار التقية  باملسمح عىل 

احلائل فمسح عليه أجزأه.

)مسـألة 90(: إذا غفل عن حتقمق موضوع التقية فخالفهما وأتى بالعمل 
التمام  صمح وضوؤه، وكذا إذا التفت لذلك وكانمت التقية غري واجبة باعتقاده. 

د خمالفتها عصيانًا بطل وضوؤه. نعم إذا  اعتقد وجوهبا وتعمَّ

)مسـألة 91(: جيوز مسمح الرجلني تدرجيمًا بأن يضع كفمه عىل االصابع  
وجيّرهما إىل الكعبمني، كا جيوز دفعًة بأن يضع كفه ابتداًء عىل متام موضع  املسمح 

من القدم ثم جيّرها قليًا، لكن األوىل األول.

)مسألة 92(: جيوز النكس يف مسح الرجلني بأن يبتدئ من الكعب  وينتهي 
بأطراف االصابع. وأما املسح عرضًا م بأن يضع كفه عىل متام موضع  املسح ابتداء 
ويمسمحها إىل اليمني أو اليسمار م فا خيلو عن إشمكال فاألحوط  وجوبًا تركه.

)مسـألة 93(: يكفي يف غسمل الوضموء ايصال اقل ما يصمدق عليه املاء  
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للعضو املغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن، وال جيب  تكثري 
املاء بحيث جيري عىل العضو املغسمول لكثرتمه. نعم ال يكتفى بايصال  الرطوبة 
إذا مل يصدق عليها املاء. وجيري ذلك يف الغسمل باقسمامه عدا غسمل  امليت، كا 

يأيت يف حمله ان شاء اهلل تعاىل. 

الفصل الثالث

يف رشوط الوضوء
يشرتط يف الوضوء ُامور:

األول: إطاق املاء، وقد تقدم توضيحه يف أول كتاب الطهارة.

الثاين: طهارة املاء.

)مسـألة 94(: إذا كان العضمو الوضوئي نجسمًا فإن كان املماء قليًا غري  
معتصمم مل يمكن غسمل ذلمك العضو به للوضوء إال بعد تطهريه من النجاسمة، 
النمه  ينجمس املاء القليل بصبمه عليه، فا يصلمح الن يتوضأ بمه، وإن كان املاء   
معتصمًا م لكونه ُكرًا أو له مادة م أمكن تطهري العضو من النجاسمة والوضوُء به  
دفعمة واحمدة، فلو وضع العضو النجس حتت ماء االسمالة مثًا ونوى الوضوء  
بذلمك طُهر العضو وحتقمق الوضوء، نعم األحوط اسمتحبابًا تطهمريه أواًل، ثم  

غسله للوضوء بعد ذلك.

الثالـث: عدم اسمتعال املاء يف رفع احلدث االكرب، عمىل تفصيل تقدم  يف 
الفصل الثالث من مقصد املاء وأحكامه.

الرابع: النية، وهي تتقوم بأمرين:



أحدمها: قصد الوضوء بالغسمل واملسمح، فلو غسل االعضاء أو مسحها  
من دون أن ينوي الوضوء مل يتحقق الوضوء.

)مسـألة 95(: يكفمي نيمة الوضموء إمجمااًل، فلمو أراد شمخص أن يتعلم  
الصماة مثًا فمرأى رجًا يتوضأ ويصيل ففَعل مثله ناويمًا متابعته فيا فعل صح  
منمه الوضوء وإن مل ينمِو الوضوء بعنوانه جلهله به، الن نيمة املتابعة ترجع إىل نية  

الوضوء إمجااًل.

ثانيهـام: قصد التقرب هلل تعاىل بالوضموء، بحيث يكون الداعي للوضوء  
م إذا التفمت املكلف إىل ذلك،   همو التقمرب. والزم ذلك عمدم وقوعه بوجه حمرَّ

لتعذر التقرب باملحرم. هذا ولوقوع الوضوء بالوجه املحرم صور:

ااُلوىل: أن يكمون الوضموء اسمتعااًل النماء الذهب أو الفضمة، ملا يأيت يف  
مبحث االواين من حرمة استعال االناء املتخذ منها.

الثانية: أن يلزم من الوضوء الترف يف املغصوب، إما لكون املاء أو  إنائه 
مغصوبمًا، أو لكون املمكان أوالفضاء الذي يقمع فيه الوضوء مغصوبمًا، أو النه  
يلزم جريان املاء يف مكان أو طشمت مغصوب أو لكون ثوب املتوضئ مغصوبًا  
بحيمث يلمزم ممن الوضموء حتركه والتمرف فيه أو غمري ذلك من صمور لزوم  

الترف باملغصوب من الوضوء.

الثالثة: أن يلزم من الوضوء الوقوع يف رضر حيرم إيقاع النفس فيه.  وكذا 
لمو وجب حفظ املاء خلوف عطش مرض بنفس حمرتمة جيب املحافظة  عليها، إىل 
م، فإن الوضوء يبطل  المتناع قصد  غري ذلك من صور وقوع الوضوء بوجه حمرَّ

م. التقرب با هو حمرَّ

نعمم، لمو غفل عن حرمة الترف الازم ممن الوضوء م ولو للتقصري يف  
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الفحمص عمن احلكم الرشعي م وحتقمق منه قصد التقرب صمح الوضوء. وهذا  
جمار يف مجيمع العبادات التي يعترب فيها قصد التقرب، كا يأيت االشمارة إليه عند  

التعرض لكل منها إن شاء اهلل تعاىل.

)مسألة 96(: إذا كان قصد الوضوء مستلزمًا للعزم عىل فعل احلرام امتنع  
التقرب به وبطل، كا لو توضأ يف مكان مباح يلزم من إكال الوضوء فيه  اخلروج 
من طريق مغصوب حيرم العبور فيه فرشع يف الوضوء ملتفتًا لذلك.  وهذا جيري 

يف مجيع العبادات أيضًا.

)مسـألة 97(: املمراد من التمرف يف املغصوب كل تمرف مناف حلق  
الغري ممن هو حمرتم رشعًا، وله صور:

ااُلوىل: أن يكون الغري مالكًا للعني التي يقع الترف فيها ولو بأن يكون  
رشيكًا فيها.

الثانية: أن يكون الغري مالكًا ملنفعتها، كا لو كان مستأجرًا للدار التي  يقع 
الترف فيها.

الثالثـة: أن يتعلق له حمق فيها يكون الترف منافيًا لمه، كالعني املرهونة  
للغري حيث ال جيوز الترف فيها بدون رضاه، وكرتكة امليت املدين التي  يتعلق 
هبا حق الدائنني، وكذا تركة امليت التي تعلقت هبا وصيته، حيث ال  جيوز الترف 
ق للخمس  والزكاة، حيث  فيها قبل إنفاذ الوصية إال بإذن الويص. وكاملال املتعلَّ
ال جيموز التمرف فيمه إال عىل تفصيل مذكمور يف كتايب المزكاة  واخلمس. ومنه 
التمرف يف االوقماف عىل خاف مقتمى وقفيتها، إىل غري  ذلمك مما يمنع من 

سلطنة املكلف عىل الترف.

)مسـألة 98(: إذا كان التصمرف منافيمًا حلق الغري لمم حيل التصمرف إال  



بمإذنممه م الريمح أو املعلموم من ظاهمر حاله م أو العلمم من حاله أنمه لو َعِلم  
بالترف لريض به. هذا إذا كان مسمتقًا بالترف أما إذا كان قارصًا لصغر أو  

جنون أو غريمها فالازم مراجعة ولّيه الرشعي.
)مسألة 99(: لو شك يف إذن صاحب احلق أو رضاه مل حيّل له  الترف، 
وكذا إذا شك املكلف يف دخوله يف املوقوف عليهم، عىل ما تقدم  يف املسألة)41( 

من فصل أحكام التخيل.
)مسـألة 100(: جيوز الوضوء والصاة وغريمها حتت السقف املغصوب  
واخليممة املغصوبمة إذا مل يكن الفضماء الذي حتتها مغصوبمًا، فمن غصب خيمة  
ونصبها يف الصحراء مثًا فَعل حمّرمًا، ولكن يصح وضوؤه وصاته حتتها.  نعم 
إذا نصمب شمخص خيمة يف الصحراء صار له أولويمة الترف يف املكان  الذي 
تشمغله وإن مل يملكه، فما جيوز لغريه االنتفاع باملمكان والترف فيه  بالوضوء 

وغريه بغري إذنه ورضاه.
)مسـألة 101(: إذا توضأ وضوءًا يسمتلزم التمرف يف املغصوب ملتفتًا  
حلرممة عمله بطل وضوؤه، وال ينفع يف صحتمه إرضاء املالك بعد ذلك وحتليله  

من تبعة الترف.
)مسـألة 102(: جيوز التمرف م بمثل الوضوء والصماة م يف االرايض  
ضة  ضة ملرور عامة الناس. وكذا جيوز استعال املياه املكشوفة  املعرَّ املكشوفة املعرَّ

الستعال عامة الناس وإن مل حيرز رضا املالك يف اجلميع.
)مسـألة 103(: إذا كان ماء املسمجد م مثًا م وقفًا عمىل املصلني فيه حرم  
الوضموء منه بدون نيمة الصاة فيه، ولو توضأ منه بدون نية الصاة يف املسمجد  
بطمل وضموؤه مع التفاته حلرممة ذلك، وال ينفع يف تصحيحمه أن يصيل يف ذلك  
املسمجد، ولو توضأ بنية الصاة يف ذلك املسمجد صح وضوؤه، ولو بدا له بعد  
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الفمراغ ممن الوضوء أن ال يصيل فيه مل جيب عليمه الصاة فيه ومل يبطل وضوؤه.  
وكمذا لو توضمأ غفلة عن وقفيته بالنحو املذكمور أو غفلة عن حرمة الوضوء يف  
همذا احلال فإنمه يصح وضوؤه وال جيمب عليه الصاة يف ذلك املسمجد لو علم  

باحلال بعد الوضوء.

)مسألة 104(: إذا اعتقد املكلف حرمة الترف باملاء أو يف املكان  فتوضأ 
بمه بطل وضموؤه، وليس له االجتزاء بمه حتَّى لو ظهر له بعد ذلمك عدم  حرمة 
الترف، لعدم كونه مغصوبًا، أو لرضا املالك بالترف، وكذا احلال لو  شمك 
غ رشعي للعمل، كا لو شك يف رضا املالك  بالترف،  يف احلرمة ومل يكن له مسوِّ

فإن وضوءه يبطل حتَّى لو انكشف بعد ذلك رضا املالك بترفه.

)مسـألة 105(: البمد ممن اخللوص يف النيمة، فلو قصد الريماء وحده أو 
ممع  التقمرب هلل تعاىل بطل العمل. واملراد بالرياء املحمرم أو املبطل هو أن يعمل  
املكلف من أجل أن يراه الناس متدّينًا، وترتفع منزلته الدينية عندهم. نعم إذا  كان 
الغمرض من ذلك دفع رشهم وإرضارهم بمه واعتدائهم عليه ظلًا فا بأس  به.

)مسـألة 106(: إذا أتمى بالعممل بنّيمة القربمة خالصًة ممن دون رياء، ثم 
خطمر  يف بالمه أن ذلك يرفعه عند الناس مل يرض ذلمك يف صحة العمل بعد أن مل 
يكن  عمله من أجل ذلك، بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان ليصّده عن  

العمل، فليتعّوذ باهلل تعاىل منه وليستمر يف عمله.

)مسـألة 107(: ال يرض يف التقرب نية الضائمم الراجحة رشعًا كإرضاء  
الوالديمن بالعمل واسمتجاب دعائها أو دعاء املؤمنمني، وتعليم اجلاهلني، بل  

ذلك يؤكد التقرب. كا ال يرض أيضًا نية الضائم املباحة كالتربد.

)مسـألة 108(: ال يعترب نية الوجموب وال الندب وال نية رفع احلدث أو  
استباحة الصاة أو غريها.



)مسـألة 109(: ال جيب يف النية التلفمظ بمؤداها، بل موقعها النفس. كا  
أهنما ال حتتاج إىل تكلف واسمتحضار، بل يكفي حصوهلما بمقتى طبع املكلف  
وارتكازه، بحيث لو سمئل الجاب بأين ُاريد الوضوء قربة هلل تعاىل. وكذا احلال  

يف سائر العبادات.

اخلامـس مـن رشوط الوضـوء: مبمارشة املتوضئ للغسمل واملسمح. فلو  
وضأه غريه بطمل.إال مع تعّذر املبارشة عليه، فيجتزئ بذلك. والذي يتويل النية  
حينئٍذٍ هو املتوضئ ال املوّضئ. وإن كان األحوط استحبابًا ضم نية املوضئ  إليه 
أيضًا. كا أنه البد من تسمبيب املتوضئ لفعل الغري بأن يطلبه منه، أو متكينه  من 

أن يوضئه، ليتسّنى له قصد الوضوء وتقربه به.

)مسـألة 110(: كيفية توضئة الغري للعاجز عن املبارشة: أن يغسل وجهه  
ويديه كيف اتفق ثم يأخذ املبارش يد العاجز فيمسح هبا وجهه ويديه، فإن  تعذر 
ذلمك جفمف املبارش يمده ثم أخذ هبا املاء من يد العاجز بعد غسملها فمسمح  هبا 
رأس العاجز ورجليه. فإن تعذر عليه أخذ املاء من يد العاجز مسح املبارش  رأس 
العاجز ورجليه باء يده املتبّقي فيها بعد غسمله لوجه العاجز ويديه.  واألحوط 

وجوبًا يف هذه الصورة االخرية ضم التيمم.

السـادس: املواالة، وهي التتابع بني أجزاء الوضوء، بمعنى عدم الفصل  
بنحو يلزم جفاف متام السمابق قبل البدء بالاحق، فلو جّف لقلة املاء أو حلرارة  
اهلواء أو نحومها من دون فصل عريف مل يرض. وال يرض امليش والكام  ونحومها 

يف االثناء مع عدم اجلفاف.

)مسـألة 111(: األحوط وجوبًا عمدم االكتفاء ببقماء الرطوبة فيا خرج 
عن  احلد من اللحية أو غريها. وكذا بقاء الرطوبة يف الباطن الذي ال جيب غسله 

وإن  دخل يف احلد كباطن اللحية.
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)مسـألة 112(: لو اسمتأنف الوضوء قبمل فوات املمواالة صح الوضوء  
املسمتأنف. وكمذا لو اسمتأنفه احتياطًا الحتال فموت املواالة. وال جيمب حينئٍذٍ  

جتفيف االعضاء قبل استئناف الوضوء.

)مسألة 113(: لو شك يف فوت املواالة الحتال اجلفاف بنى عىل  عدمه، 
واجتزأ بإمتام وضوئه.

السابع: الرتتيب بني االعضاء، فيغسل الوجه أواًل ثم اليد اليمنى ثم اليد  
اليرى ثم يمسمح الرأس ثمم الرجلني. واألحوط وجوبًا تقديم مسمح اليمنى 
عمىل  مسمح اليرى. وكمذا يلزم الرتتيمب يف كل عضو مغسمول بالبدء باالعىل 

فاالعىل،  عىل ما تقدم يف فصل أجزاء الوضوء.

)مسـألة 114(: لو أخل بالرتتيب فمع عدم فموت املواالة يكتفي بإعادة 
ما  قّدمه عىل ما حيصل معه الرتتيب وإال استأنف الوضوء، مثًا لو غَسل وجهه  
وغَسمل اليمد اليرى فمإن بقي بلل عىل وجهه كفاه غسمل اليمد اليمنى ثم يعيد 

غْسل  اليرى ويتم وضوءه، وإن جّف وجهه استأنف الوضوء.

)مسـألة 115(: لمو أخّل بالرتتيب يف نفس العضو م كا لو غسمل الكف 
قبمل  أن يغسمل المذراع م جرى فيه ما سمبق، فمع عدم فوت املواالة يتم غسمل 
العضو  عىل الرتتيب املتقدم من غسل األعىل فاألعىل ثم يتم وضوءه، وال يكتفي  
بتمدارك خصوص اجلزء الذي أخل به عىل األحموط وجوبًا. ومع فوت املواالة  
يسمتأنف الوضوء. وكمذا احلال لو أخل ببعض العضو، كا لو غسمل الكف ومل  

يغسل الذراع.



الفصل الرابع

يف اجلبائر
وهمي يف االصمل ما جيرب به العظمم عند الكر من االخشماب أو العظام 
التي  تشد عىل موضع الكر، واملراد هبا هنا كل ما يشد عىل البدن لكر أو خلع 

أو  جرح أو غريها من موارد احلاجة للعاج. إذا عرفت هذا فنقول:

ممن كان عىل بعض أعضماء وضوئه جبرية فإن أمكنمه ومل يرّضه الوضوء  
االختيماري م بأجزائمه ورشائطمه السمابقة م وجب، كا لو أمكن نمزع اجلبرية أو  
إجراء املاء حتتها بنحو حيصل الغسل تدرجيًا. ولو تعّذر ذلك لكن أمكن  إيصال 
املاء مِلا حتت اجلبرية م ولو بغمسها يف املاء حتَّى ينفذ للجلد م وجب  أيضًا وأجزأه 
وإن مل حيصمل بمه الرتتيب املعترب يف الغسمل. بل يكفي ذلك يف  مواضع املسمح م 
كالرجلني م وإن مل يتحقق به املسح الواجب حال االختيار. أما  مع تعّذر إيصال 

املاء للبرشة فيكفي املسح عىل اجلبرية.

غ للمسح عىل اجلبرية بني أن  يكون  )مسألة 116(: ال فرق يف التعّذر املسوِّ
لتعمّذر حمّل اجلبرية لكونه مرضًا بالكر أو اجلرح من دون أن يرّض به  املاء، وأن 
يكمون الرضار املاء بالكمر أو اجلرح. وأما إذا كان لتعّذر إزالة  النجاسمة، فإن 
كان منشمؤه االرضار باجلرح فالظاهر جريان احلكم املذكور فيه،  فيجزئ املسح 
عىل اجلبائر، وإن كان منشؤه ضيق الوقت أو عدم املاء أو نحو  ذلك مما ال يرجع 
للجرح فالظاهر االنتقال للتيمم وعدم االجتزاء بالوضوء  اجلبريي الذي تقدم.
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)مسـألة 117(: لمو أمكن مسمح البرَشة باملماء من دون أن حيقق الَغسمل  
املعترب فاألحوط وجوبًا اجلمع بينه وبني املسمح عىل اجلبرية إما باجلمع بينها  يف 
وضموء واحد، أو بتكرار الوضوء. بل لو أمكن نزع اجلبرية حال الوضوء  وبقي 

اجلرح مكشوفًا اجتزأ بمسح البرَشة ومل جيب وضع اجلبرية واملسح  عليها.

)مسـألة 118(: لمو تعذر املسمح عىل اجلبرية يف مموارد وجوبه فاألحوط  
وجوبًا اجلمع بني الوضوء الناقص بغسمل اجلبرية أو إجراء املاء عليها والتيمم.  

وال جيزئ غسل اجلبرية عن مسحها.

)مسـألة 119(: البد من استيعاب اجلبرية باملسح عرفًا، وال جتب املداقة  
يف ذلمك، فا جيب اسمتيعاب مواضع اخِلمال م أي الفواصمل م التي تكون بني  

اخليوط ونحوها.

)مسـألة 120(: اجلرح املكشوف يكفي غسمل ما حوله، وال جيب وضع  
يشء عليه ومسحه. نعم إذا كان يف موضع املسح فإن أمكن مسحه وجب، وإال  

فاألحوط وجوبًا وضع يشء عليه ومسحه.

)مسألة 121(: إذا كان بعض االطراف الصحيح حتت اجلبرية، فإن   كان 
وضمع اجلبرية لسمرت اجلرح أو نحوه ممن دون أن حيتاج اجلرح ذلمك بطبعه  َلزم 
نزع اجلبرية وغسمل املوضع الصحيح، وجرى عمىل موضع اجلرح حكم  اجلرح 

املكشوف.

وإن كان وضع اجلبرية مما يقتضيه طبيعة اجلرح، فإن كانت اجلبرية  ساترة 
للصحيمح باملقدار املتعارف مل جيب نزع اجلبرية واجزأ مسمحها بداًل عن  غسمل 

ما حتتها.

وإن كانمت سماترة الكثمر من املتعمارف لزم نزعها وغسمل مما حتتها من  



املقمدار الصحيمح، ومع تعمذر النزع أجزأه املسمح عليها إن كان ِكمرُب اجلبرية مما  
تقتضيمه طبيعمة اجلمرح، أما لو كان لفقمد اجلبرية الصغرية أو نحموه من دون أن  

حيتاجه اجلرح بطبعه فاألحوط وجوبًا ضم التيمم.

)مسـألة 122(: إذا كانت اجلبرية نجسة مل جيزئ املسح عليها، فإن أمكن  
تطهريهما أو تبديلهما بجبرية طاهمرة أو نزعهما وإجراء حكم اجلرح املكشموف  
املتقدم وجب، وإال فاألحوط وجوبًا اجلمع بني الوضوء الناقص م بعدم املسمح  
عىل اجلبرية م والتيمم. وإن أمكن وضع يشء طاهر عليها واملسمح عليه فإن ُعّد  
ذلمك بعد وضعمه من أجزاء اجلبرية عرفًا أجزأ املسمح عليه وحلقمه حكم تبديل  
اجلبرية، وإن ُعّد أمرًا خارجًا عنها زائدًا عليها مل جيزئ املسمح عليه وحلقه  حكم 

تعّذر املسح عىل اجلبرية من اجلمع بني الوضوء الناقص والتيمم.

)مسألة 123(: ال فرق يف جريان حكم اجلبرية املتقدم بني اجلبرية  الصغرية 
وغريها حتَّى املسمتوعبة للعضو الوضوئي، بل املسمتوعبة لتمام  االعضاء. وأما 
اجلرح املكشوف الكبري جدًا فيشكل االكتفاء بغسل ماعدا  موضعه، بل األحوط 

وجوبًا ضم التيمم إليه.

)مسـألة 124(: ال فرق يف جريان حكم اجلبرية بني أن تكون عىل العضو  
املغسمول وأن تكمون عمىل العضو املمسموح. نعمم إذا مل تكن مسمتوعبة للعضو  
املمسموح تعني املسمح عىل البرشة يف غري موضع اجلبرية، كا لو كانت عىل  أحد 
أصابمع الرجمل، فإنه يتعني املسمح عىل غريه من االصابع ملا تقمدم من أنه  يكفي 

املسح عرضًا.
)مسـألة 125(: إذا اسمتوعبت اجلبرية العضو املاسح مَسمح ببّلتها، وإال 
مَسمح  بالبرشة، إال أن يكون الظاهر من البرشة قليًا ال يكفي يف املسمح، فيتّمم 

املسح  باجلبرية.
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)مسـألة 126(: ال فرق يف جريان حكم اجلبرية وحكم اجلرح املكشموف  
بني أن يكون املانع من استعال املاء كرًا وجرحًا وورمًا وغريها مما يعود  لنقص 
يف البمدن، فمع وضمع يشء عليه من جبرية أو عصابة يمسمح عليه، ومع  عدمه 

يغسل ما حوله، عىل ما سبق تفصيله.

نعم لو كان اسمتعال املاء للطهارة مرضًا با ال جيب غسمله كباطن االنف  
والعمني يتعمني التيمم، وال جيزئ الوضموء الناقص. وكذا يتعمني التيمم لو كان  
اسمتعال املاء موجبًا حلدوث خلل يف البدن من دون أن يكون موجودًا  بالفعل، 

كبعض االمراض اجللدية التي خيشى من ظهورها باستعال املاء.

)مسـألة 127(: اللطوخ والدهمون املطيل هبا العضو للتمداوي إن أمكن  
املسمح عليها وجب، وإال فاألحوط وجوبًا اجلمع بني غسمل ما حوهلا والتيمم.  
هذا إذا كانت مكشموفة، أما إذا كانت عليها جبرية فيلحقها ما تقدم من وجوب  

املسح عليها.

)مسـألة 128(: احلاجمب الاصق اتفاقًا من دون أن حيتماج إليه للعاج  
األحوط وجوبًا اجلمع بني املسح عليه والتيمم.

)مسـألة 129(: ال جيب ختفيف اجلبرية، إال أن يكمون الزائد خارجًا عن  
اجلبرية عرفًا، كا جيوز إضافة يشء اليها إذا عّد بعد إضافته إليها جزًء منها  عرفًا.

)مسألة 130(: ما دام خوف الرضر باقيًا جيري حكم اجلبرية، ومع زواله  
جيب رفعها. فلو تعّذر رفعها المر خارج من ضيِق وقت أو فقِد من حُيِسن  إزالتها 
أو نحو ذلك فاألحوط وجوبًا اجلمع بني املسح عليها والتيمم، نظري ما  تقدم يف 

املسألة )128(.

)مسألة 131(: إذا خاف الرضر فعمل بحكم اجلبرية ثم تبني عدمه، فإن  
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انكشف عدم اجلرح أو الكر أو نحومها مما هو موضوع اجلبرية انكشف  بطان 
الوضوء اجلبريي ولزم إعادته وإعادة الصاة الواقعة به، سمواء كان  االنكشاف 
يف الوقمت أم بعمد خروجه. وإن كان موضوع اجلبرية موجمودًا م بأن  كان هناك 
كر أو جرح م وانكشمف عدم الرضر من اسمتعال املاء فالظاهر عدم  وجوب 

التدارك، نعم جيب إعادة الوضوء للصلوات االتية.
)مسـألة 132(: إذا كان موضع من أعضاء الوضوء نجسًا وتعّذر تطهريه 
من  دون أن يرّض به املاء سقط الوضوء ووجب التيمم. وكذا مجيع موارد   تعّذر 
 الوضموء ممن غري جهمة وجود احلاجمب أو خوف المرضر عىل املوضمع   الذي 

يصيبه املاء.
)مسـألة 133(: ال فمرق بني جريمان حكم اجلبرية بني الوضوء والغسمل  

والتيمم.
)مسـألة 134(: ال جيموز إيقاع الطهمارة اجلبريية م ونحوهما من الطهارة  
الناقصة، كالطهارة يف اجلرح املكشموف م يف سمعة الوقت إال مراعاًة باسمتمرار  
العذر يف متام الوقت، فإن ارتفع العذر يف سمعة الوقت انكشف بطان الطهارة،  
وبطمان العمل املرتتمب عليها من صاة أو نحوها، وإن اسمتمر العذر إىل آخر  
الوقمت انكشمف صحة الطهمارة وصحة العممل. وحينئٍذٍ لو ارتفمع العذر بعد 
الوقت  مل تبطل الطهارة من وضوء أو غسل، فا جيب االستئناف. وإن كان هو  

األحوط استحبابًا، خصوصًا يف الوضوء والتيمم.
)مسـألة 135(: فمإذا كان اسمتعال املاء ممرضًا يف الواقمع إال أن املكلَّف  
غفمل عن ذلك ومل خيف الرضر فاسمتعمل املماء من دون جبرية وأتمى بالطهارة  

التامة صحت طهارته.
وإن خماف المرضر وتعمد اإلتيمان بالطهمارة التامة، فمإن مل يكن الرضر 
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بحّد  حيرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيضًا، وكذا إذا كان بحّد حيرم إيقاع  
النفس فيه إال أّنه غفل عن احتال احلرمة. وأما إذا التفت الحتال احلرمة  حينئٍذٍ 
فإن كان إيصال املاء ملا ال يرضه املاء وغسمله بنحو يسمتلزم وصوله ملا  يرضه املاء 
بطلمت طهارته، لعدم تمأيّت قصِد القربة منه مع التفاتمه لرتتب احلرام  عىل فعله، 
وإن مل يكمن كذلمك بمل كان وصول املماء ملا حيمرم وصوله إليه بحركة  مسمتقلة 

صحت طهارته.
وجيمري همذا التفصيل فيا لمو خاف الرضر وتبمني عدممه يف الواقع بعد  

اإلتيان بالطهارة التامة.
)مسألة 136(: يف كل مورد يشك املكلف يف أن وظيفته الطهارة اجلبريية  
ونحوها أو التيمم يتعنّي عليه اجلمع بينها حتَّى يتضح له احلال بالسؤال  ونحوه.

الفصل اخلامس
يف َسَلِس البول والَبَطن

واملمراد باألول عدم استمسماك البمول، وبالثاين عدم استمسماك الغائط،  
وبحكمه عدم استمساك الريح.

)مسـألة 137(: ذوا السملس والَبطمن إن كان هلما فرتة مضبوطة تسمهل  
معرفتها تَسمُع الوضموَء والصاَة التاممة وجب عليها انتظارهما وإيقاع الصاة  

بطهارة تامة فيها. وكذا احلال يف كل مستمر احلدث.
)مسـألة 138(: يكفمي يف احلكمم السمابق سمعة الفمرتة الدنمى الصماة  
االختيارية الواجبة، بل يكفي سمعتها لصاة املسمتعجل كالفاقدة للسورة.وأما 
لو  كانت تسع الصاة االضطرارية دون االختيارية كالصاة باالياء، أو الصاة  



بالتيمم فاألحوط وجوبًا اجلمع بينها وبني الوظيفة االتية.

)مسـألة 139(: ذو السملس إذا مل تكمن له فمرتة مضبوطة تسمع الطهارة  
والصماة التاممة جيمع بني الظهريمن بأذان وإقامتمني بوضوء واحمد، وكذا بني  
العشائني، ويتوضأ لكل صاة غريها إذا كانت مضيقة، حتَّى لو كانت مستحبة.

)مسـألة 140(: إذا فّرق ذو السملس يف الفرض السمابق بني الظهرين أو  
العشائني أعاد الوضوء للصاة الثانية.

)مسـألة 141(: ذو الَبطمن إن مل تكمن لمه فمرتة مضبوطمة تسمع الطهارة 
والصماة  التاممة إذا فاجأه احلدث يف أثناء الصاة توضمأ وبنى عىل ما مى من 
صاته.  واألحوط وجوبًا جتنُّب منافيات الصاة من الكام والقهقهة والبكاء. 
نعمم ال  بمأس برتك االسمتقبال وتمرك السمرت م للممرأة م باملقدار المذي يقتضيه 
الوضموء،  وكذا الفعمل الكثري الذي تقتضيه هتيئة مقدممات الوضوء القريبة أما 
البعيمدة   كاسمتقاء املاء م فاألحوط وجوبمًا قدحه، فابد من جتنمب ذلك بتهيئة  

املقدمات املذكورة قبل الصاة.

)مسـألة 142(: إذا مل تكن لذي الَبطن فرتة تسع الطهارة وبعض الصاة 
كان  عليه الوضوء لكل صاة.

)مسألة 143(: صاة االحتياط وقضاء االجزاء املنسّية تابعة لصاهتا يف  
االحكام السابقة، فمع االكتفاء بوضوء واحد لصاة أو صاتني يكتفى   بذلك 
الوضموء لصاة االحتياط وقضاء االجزاء املنسمية، وال حيتاج لتجديد  الوضوء 
هلما، ومع تكرار الوضوء للصاة الواحدة البمد من الوضوء إذا وقع  احلدث هلا 

أو يف أثنائها.

)مسـألة 144(: جيمب عمىل من به السملس والَبطمن التحفظ ممن تعدي  
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النجاسة للبدن والثوب مها أمكن فيعلق الرجل كيسًا فيه قطن للبول، وتستثفر  
املرأة، كا يستثفران للغائط، عىل نحو ما يأيت يف االستحاضة. واألحوط  وجوبًا 
التطهمري لكل صماة. نعم يف مورد اجلمع بمني الصاتني بوضموء واحد  يكفي 

التطهري لكل صاتني.

)مسـألة 145(: بقية أفراد مسمتمر احلدث م مثل من يفجؤه النوم م إذا مل  
تكمن له فرتة تسمع الصاة التامة اكتفمى بالصاة االضطرارية ممع الطهارة ولو  
بتيممم، فمإن تعّذر ذلك فاألحموط وجوبًا الوضموء لكل صاة. نعمم لو كانت 
لمه  فرتة تَسمع الصماة م وإن كانت اضطرارية بطهارة ولمو بتيمم م لكنه مل يصّل 
فيهما  للجهل هبا أو تفريطًا فاألحوط وجوبًا اجلمع بني الوضوء لكل صاة أداًء  

والقضاء بعد ذلك.

الفصل السادس
يف غايات الوضوء

الوضوء ال يطلب لنفسه، بل لرتتب الطهارة ورفع احلدث عليه، فكل ما  
يشرتط فيه الطهارة املذكورة يشرتط فيه الوضوء، ويرتتب عىل ذلك مسائل:

)مسـألة 146(: البمّد من الوضموء يف صحة الصاة الواجبمة واملندوبة، 
وكذا  صاة االحتياط وقضاء االجزاء املنسية. بل هو األحوط وجوبًا يف سجود  

السهو.

)مسألة 147(: ال يشرتط الوضوء يف صحة الصاة عىل امليت، وإن كان  
االفضل إيقاعها عن وضوء.

)مسـألة 148(: يشمرتط الوضوء يف الطواف الواجب، وهو ما كان جزًء 



ممن  حمج أو عممرة. وال يشمرتط يف غريه حتَّمى لو وجمب بنذر أو نحموه. نعم 
االفضل  إيقاعه عن وضوء. وإنا يشرتط يف صاته ال غري.

)مسـألة 149(: حيمرم عمىل امُلحِدث غمري املتوضئ مسُّ كتابمة املصحف  
الرشيمف وأبعاضمه. بل األحوط وجوبًا عدم مّسمه ملا يكتب ممن القرآن يف غري  
املصحمف، ككتب التفسمري واحلديمث وغريها. نعم ال بأس بممسّ ما يكتب يف  

الدراهم والدنانري، حتَّى الورقية املتعارفة يف عصورنا.

)مسـألة 150(: إنما حيمرم عمىل املحمِدث مّس رسمم احلرف القمرآين يف  
املصحف ونحوه، دون رسمم احلركات االعرابّية واملّد والتشديد ونحوها مما  ال 

يكون رسًا للحرف، بل لكيفّية النطق به.

)مسـألة 151(: األحوط وجوبًا أن ال يممسّ املحِدث غري املتوضئ لفظ  
اجلالمة وسمائر أسماء اهلل تعماىل وصفاته. وال يلحق به أسماء االنبيماء واالئمة  

وسيدة النساء صلوات اهلل عليهم أمجعني.

)مسـألة 152(: ال فمرق يف الكتابمة بني أنواع اخلط العمريب. بل األحوط  
وجوبمًا العموم للخطوط غري العربية إذا ُرسمم هبا القمرآن عىل عربيته، وكذا إذا  

ُرسم هبا لفظ اجلالة أو أساؤه تعاىل.

)مسـألة 153(: ال حيمرم عمىل املحدث مّس ترمجمة القرآن، وأما أسماؤه  
تعاىل بغري اللغة العربية فاألحوط وجوبًا عدم مّسها.

)مسـألة 154(: ال فمرق بمني الكتابمة باحلمرب والتطريز واحَلْفمر وغريها.  
ويتحقمق املمّس يف احلفمر بممّس القعمر، بل األحموط وجوبمًا فيه العمموم ملّس  

احلوايش، وكذا احلال يف مّس الكتابة بنحو التخريم، فيتجنب مّس حواشيها.

)مسألة 155(: األحوط وجوبًا عدم املّس حتَّى با ال حتله احلياة،  كالظفر. 
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نعم ال بأس يف املّس بالشعر.

)مسـألة 156(: البمد يف صدق القمرآن من قصد الكاتمب م ولو إمجاال م  
احلكايَة عنه ورْسَمه، فلو كتب ما يطابقه لفظًا ال بنّية رسمِه واحلكايِة عنه مل  حيرم 

مّسه، من دون فرق بني االلفاظ املشرتكة واملختصة.

)مسـألة 157(: الظاهر أن الصمور الفوتوغرافية لكتابة القرآن وأسمائه 
تعاىل  بحكم القرآن وبحكم أسائه تعاىل يف املّس.

)مسـألة 158(: الظاهمر جمواز كتابمة القمرآن الكريمم ونحموه عىل بدن  
املحِدث، وال جيب عىل املحدث حينئٍذٍ املبادرة للوضوء أو الغسل.

)مسألة 159(: ال جيب منع املحدث غري املكلف من مّس القرآن  ونحوه، 
رًا. بل جيوز التسبيب ملّسه، وكذا احلال يف اجلاهل باحلرمة جهًا  معذِّ

)مسألة 160(: ذكر العلاء )رضوان اهلل عليهم( أنه يستحب الوضوء لغري  
الطواف من أفعال احلج، ولطلب احلاجة، وحلمل املصحف الرشيف،  ولتاوة 
ل  امليت قبل  القرآن، ولدخول املسماجد، ولتغسميل اجلُنب للميت، وجلاع مغسِّ
أن يغتسمل، وللنوم، ولسجود الشكر، وللكون عىل الطهارة،  ولتجديد الطهارة 

من دون حدث، ولغري ذلك.

)مسـألة 161(: يكفمي يف التقرب املعترب يف الوضموء اإلتيان به من أجل  
بعض ما سمبق، سمواء توقفت صحتمه عليه م كالصاة م أم توقمف كاله  عليه م 
كصاة امليت وقراءة القرآن م أم توقف جوازه عليه م كمّس املصحف م  أم توقف 
مل امليت قبل أن يغتسمل. بل يكفي فيه  اإلتيان به  رفع كراهته عليه، كجاع مغسِّ
برجماء املطلوبيمة لغاية حيتمل مرشوعيته هلا، كا هو احلال يف بعض  املسمتحبات 
املذكمورة يف كلاهتمم، عمىل ما ذكرنماه يف أواخمر مباحمث االجتهماد  والتقليد.



)مسألة 162(: إذا توضأ لغاية م كالصاة م ثم تبنّي أنه قد أتى هبا صح  وضوؤه.

)مسألة 163(: إذا توضأ لغاية م كقراءة القرآن م ثم مل يأِت هبا صح  وضوؤه.

)مسـألة 164(: إذا توضمأ للتجديد ثم تبنّي أنمه كان حمدثًا صح وضوؤه 
وكان  رافعًا للحدث.

)مسألة 165(: يصح الوضوء لغاية م كالصاة م قبل دخول وقتها.

الفصل السابع

يف آداب الوضوء وسننه
)مسألة 166(: ال إشكال يف كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء  
الوضوء، كا ال إشمكال يف مرشوعية الثانية. بل قيل باسمتحباهبا، لكنه مل يثبت.  
وأمما الثالثمة فالظاهر أهنا بدعة. بل يبطل الوضوء هبا إذا حتقق املسمح بائها. كا  
لو غسل اليرى ثاثًا. وأما تعُدد الغرفات للغسلة الواحدة فا بأس به، وليس  

هلا عدد خاص.

)مسألة 167(: سنن الوضوء عىل ما تضمنته النصوص الرشيفة أو ذكره  
العلاء )رضوان اهلل عليهم( ُامور:

منها: السمواك، وهو دلك االسنان. بل هو مستحب حتَّى لغري الوضوء.  
واالفضل أن يكون بعود االراك وليفه وعود الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر،  

وأدناه أن يدلكها بأصبعه.

ومنها: وضع االناء الذي يتوضأ منه عىل اليمني، وكذا االغرتاف باليمني  
حتَّى لغسلها. فيصبه يف اليرى ثم يغسل اليمنى هبا.
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ومنها: التسممية حني وضع اليد يف املاء حني االستنجاء مقدمًة  للوضوء، 
وقبل وضع اليد يف املاء للوضوء، وبعد الرشوع يف غسل الوجه.  وحيسن تداركها 

يف االثناء لوتركها يف أّول الوضوء.

ومنهـا: الدعماء باملأثور، وقد وردت أدعية كثمرية، ففي النص الصحيح:  
»إذا وضعمت يمدك يف املماء فقمل: بسمم اهلل وبماهلل اللهمم اجعلني ممن التوابني  

واجعلني من املتطهرين«.

ويف حديمث وضوء أمري املؤمننيA:»فأتاه حمّمد باملاء فأكفأه فصبه  بيده 
اليرى عىل يده اليمنى ثم قال: بسم اهلل وباهلل واحلمد هلل الذي جعل املاء  طهورًا 

ومل جيعله نجسًا.

قال: ثم استنجى فقال: اللهم حّصن فرجي واعّفه واسرت عوريت  وحّرمني 
عىل النار. 

قمال: ثم متضمض فقمال: اللهم لّقنمي حجتي يوم ألقاك، وأطِلق لسماين  
بذكمراك. ثم استنشمق فقمال: اللهم ال حتّرم عميلَّ ريح اجلنة واجعلني ممن يشمم  

رحيها وطيبها. 

قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بّيض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه وال  
تسّود وجهي يوم تبيّض فيه الوجوه. 

ثم غسمل يمده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتمايب بيميني واخللد يف اجلنان  
بيساري وحاسبني حسابًا يسريًا.

ثم غسمل يده اليمرى فقال: اللهمم ال تعطني كتايب بشمايل، وال جتعلها  
مغلولة إىل عنقي، وأعوذ بك من مقّطعات النريان. 

ني برمحتك وبركاتك وعفوك.  ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشِّ



ثمم مسمح رجليه فقمال: اللهمم ثّبتني عىل المراط يوم تزّل فيمه االقدام  
واجعل سعيي فيا يرضيك عني«.

ويف اخلرب الصحيح: »فإذا فرغت فقل: احلمد هلل رب العاملني«. 

وهناك صور ُاخر وأدعية ُاخر يضيق املقام عن ذكرها.

ومنها: املضمضة واالستنشاق، وتثليثها، وتقديم املضمضة.

ومنها: بدء الرجل يف غسل اليدين بظاهر الذراعني، وبدء املرأة  بباطنها.

ومنهـا: إسمباغ الوضوء بتكثري املاء لمكل عضو غرفتمان، أو غرفة وافية،  
بحيمث يسمتويل املاء عىل العضو املغسمول ويفيمض عليه، وعمدم االكتفاء بأقل  

املجزئ احلاصل بوصول املاء للبرشة وإن قل.

ومنهـا: الوضموء بُمد وهو ثانائة وسمبعون غراممًا تقريبمًا. والظاهر أن  
املقدار املذكور إنا يستحب مع اإلتيان بآداب الوضوء.

ومنها: فتح العينني عند غسل الوجه وإرشاهبا املاء. إىل غري ذلك.

)مسألة 168(: يكره يف الوضوء ُامور:

منها: االسمتعانة بالغمري يف صب املاء لوضوء الصاة. بل يسمتحب عدم  
االستعانة بالغري حتى يف مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء املاء وتسخينه.

ومنهـا: الوضوء يف املسمجد من حدث البول والغائمط، وكذا غريمها من  
 االحمداث إذا وقمع يف غمري املسمجد. ويمأيت المكام يف حكم املعتكمف يف حمله 

 إن شاء اهلل تعاىل.

ب أو املنقوش بالصور.  وكذا  ض أو املذهَّ ومنها: الوضوء من االناء املفضَّ
الوضوء فيه. وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كا سمبق يف  مبحث 
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النية، ويأيت يف آخر كتاب الطهارة.

ومنها: الوضوء باملاء املسمخن بالشممس، بل مطلق الغسل به، بل مطلق  
االستعال له.

ومنهـا: الوضوء من املاء القليل الذي يدخمل املحدث بالنوم أو البول أو  
الغائط أو اجلنابة يَده فيه.وترتفع الكراهة، يف األول بَغسلها مرة، وكذا يف  الثاين 
وإن كان االفضل فيه مرتني، ويف الثالث بالَغسل مرتني، ويف الرابع  بالَغسل ثاثًا.

ومنهـا: الوضوء باملماء االجن، وبجميمع املياه التي يكره اسمتعاهلا، كاء  
البئر قبل النزح واالسآر املكروهة.. إىل غري ذلك.

)مسـألة 169(: يكره صب املاء املسمتعمل يف الوضموء يف الكنيف، وهو  
جمرى املرافق الصحية.

الفصل الثامن

يف أحكام الشك
)مسـألة 170(: ممن تيقن بسمبق احلدث وشمك يف التطهر منمه بنى عىل  
احلمدث مما مل يتيقن الطهارة. ومن تيقن بسمبق الطهارة وشمك يف انتقاضها بنى  
عمىل الطهمارة مما مل يتيقن احلمدث. وال أثر للظمن يف املورديمن إال أن يكون ظنًا  

معتربًا رشعًا كالبّينة.

)مسـألة 171(: من تيقن سمْبق احلدث منه والطهارة معًا وجهل املتأخر  
منها، فإن علم تاريخ الطهارة بنى عىل الطهارة وإن علم تاريخ احلدث بنى  عىل 
احلمدث. وإن جهل التارخيني مل يبن عىل الطهارة وال عىل احلدث، فا  يصح منه 



اإلتيان با يشمرتط فيه الطهارة م كالصاة م حتى يتطهر، وال حيرم عليه  ما حيرم 
عىل املحدث م كمّس املصحف م حتى حيدث.

)مسـألة 172(: إذا شمك يف أثناء الصاة يف أنه عىل وضوء أو ال، قَطعها  
وتطّهر واسمتأنف الصاة. ولو كان شكه بعد الفراغ من الصاة بنى عىل صحة  

الصاة وتوضأ للصلوات االتية ولغريها من الغايات.

)مسألة 173(: إذا شك قبل الفراغ من الوضوء يف فوت جزء منه تداركه  
مع عدم فوات املواالة، ومع فواهتا يسمتأنف الوضوء، فإذا شمك مثًا يف غسمل  
بعض اليد اليمنى وهو يف غسل اليرى فإذا مل جيف ماء الوضوء السابق عىل  اجلزء 
املشمكوك غسمل اجلزء املشمكوك وأتم وضوءه، وإن جف املاء املذكور  استأنف 

الوضوء.

)مسـألة 174(: إذا شمك بعمد الفمراغ ممن الوضموء يف صحتمه بنى عىل 
الصحمة  حتى لو علم من نفسمه عدم التفاته ملنشمأ الشمك، كا لمو توضأ بخامته 
غفلمة  واحتممل وصمول املاء حتته ممن دون أن يتعممد ذلك. نعم لمو علم بعدم 

وصول  املاء حتته وجبت عليه االعادة.

)مسـألة 175(: إذا كانمت أعضاء وضوئه نجسمة فتوضأ ثم شمك يف أنه  
طهرها قبل الوضوء أو بقيت عىل نجاستها بنى عىل صحة وضوئه، وعىل  نجاسة 

أعضائه فيطّهرها. 

وكمذا إذا توضمأ باء كان نجسمًا ثم شمك بعمد الوضوء يف أنمه طهره قبل  
الوضوء به أو ال، فإنه يبني عىل صحة وضوئه وعىل نجاسمة املاء الذي توضأ به  

فيطّهر كل ما وصل إليه ذلك املاء حتى أعضاء وضوئه.
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املقصد الرابع

يف الغسل
جيب الغسل من اجلنابة، واحليض، واالستحاضة، والنفاس، ومّس  امليت، 
وجيب أيضًا غسمل امليت. كا يسمتحب الغسمل يف موارد كثرية.  فهنا مباحث..

املبحث األول

يف غسل اجلنابة
وفيه فصول..

الفصل األول

يف سبب اجلنابة
تتحقق اجلنابة بأمرين:

األول: خمروج املنمي من الرجل. واألحوط وجوبًا ثبموت اجلنابة للمرأة  
باالنزال أيضًا.

ويرتتمب عىل ذلمك لزوم اجلممع عليها بمني الغسمل والوضموء احتياطًا  
وتطهري ما ياقيه املاء الذي ينزل عليها من مابسها وبدهنا. وهذا هو احلكم  يف 



مجيع موارد االحتياط الوجويب يف ثبوت اجلنابة. 

)مسألة 176(: إن ُعرف املني فا إشكال وإن مل يُعرف كفى يف احلكم به  
مع املرض خروجه عن شمهوة. وأما حال الصحة فابد يف احلكم به من  اجتاع 
الدفق والفتور والشهوة. نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق،   ولو شك 
يف الدفق كان قلة البلل أمارة عىل عدمه، فا جيب معه الغسل. هذا  يف الرجل. 

وأمما يف املرأة فليمس املني منها إال ما خيمرج من الُقُبل عند بلوغ الشمهوِة  
الذروة. وال أثر ملا خيرج لنضح البلل بماعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوِة  الذروة.

الثـاين: اجلاع، ولو بدون إنزال املني ويتحقق بدخول احلشمفة يف  القبل. 
بمل األحموط وجوبًا حتقمق اجلنابة أيضمًا بدخول احلشمفة يف الدبر ممن  الرجل 
واملمرأة. وبمه تتحقق اجلنابة يف حمق الفاعل واملفعول بمه وإن مل يكونا  مكلفني. 
نعم يف ثبوت اجلنابة باالدخال يف امليت أو إدخال عضو امليت يف  احلي إشمكال 
وإن كان هو األحوط وجوبًا. وأما االدخال يف فرج البهيمة فالظاهر  عدم حتقق 

اجلنابة به مع عدم إنزال املني.

الفصل الثاين
يف أحكام اجلنابة

)مسـألة 177(: ال يصح من اجلنب مجيع ما ال يصح من غري املتوضئ مما  
تقدم يف غايات الوضوء، كا ال يصح الصوم منه أيضًا، عىل تفصيل يأيت يف  كتاب 

الصوم إن شاء اهلل تعاىل.

)مسألة 178(: حيرم عىل اجلنب مجيع ما حيرم عىل غري املتوضئ مما  تقدم. 
كا حيرم عليه أيضا الكون يف املسمجد احلرام ومسجد النبيF مطلقًا  وإن كان 
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بنحو املرور واالجتياز. بل لو أصابته جنابة يف املسجدين املذكورين  وجب عليه 
املبادرة للخروج بعد التيمم. وأما يف سمائر املسماجد فيحمل االجتياز  بالدخول 
ممن بماب واخلروج من آخمر، والدخول الخذ يشء منها، وحيمرم ما  عدا ذلك.

)مسألة 179(: ال جيوز للجنب دخول املسجد لوضع يشء فيه، نعم  جيوز 
له وضع يشء يف املسجد حال االجتياز به، كا جيوز له وضع يشء يف  املسجد إذا 

مل يستلزم الدخول فيه.
 F مسـألة 180(: األحوط وجوبًا عدم مكث اجلنب يف َمشاهد النبي(
واألئممةB فيقتمر من أعوزته حاجمة لذلك أو أعجله أمر عن الُغسمل عىل  
العبمور فيهما، أو الطمواف هبا من دون مكث. نعم ال بمأس يف املكث يف االروقة  

املطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القرب الرشيف.

)مسـألة 181(: إذا احتممل عدم مسمجدية بعض أجزاء بناية  املسمجد م 
كالسماحة املكشموفة واملدخل م جاز الدخول فيه واملكمث، ومل جتِر  عليه أحكام 
املسجدية. نعم إذا اخرب بمسجديته املتويل أو من يكون املسجد  حتت يده صدق 

وجرت عليه أحكام املسجد.

)مسـألة 182(: ال فرق يف جريان أحكام املسجد املذكورة بني العامر من  
املساجد واخلراب، بل حتى ما غصب من املساجد وجعل طريقًا أو دارًا أو  حمًا 

جتاريًا أو غري ذلك.
)مسـألة 183(: حيمرم عمىل اجلنب قمراءة آية السمجدة من سمور العزائم  
االربمع، وهمي )امل السمجدة( و)حمم السمجدة( و)النجمم( و)العلمق(. وجيوز   
أن يقمرأ بقية السمور املذكورة، نعم همو مكروه بل األحوط اسمتحبابًا تركه، كا  
 يكمره قراءة القرآن مطلقًا، خصوصًا ما زاد عىل سمبع آيات، وأوىل بذلك ما زاد  

عىل السبعني.



)مسـألة 184(: ذكر العلاء )رضوان اهلل عليهم( أنه يكره للجنب االكل  
والرشب إال بعد الوضوء أو غسمل اليدين واملضمضة واالستنشاق، والنوم إال  
بعد الوضوء أو التيمم بداًل عنه. ومّس ما عدا الكتابة من املصحف، وأما الكتابة  

فيحرم عىل اجلنب مّسها، كا تقدم.

الفصل الثالث

يف كيفية غسل اجلنابة
وجيب فيه ُامور..

منها: النية، وإيصال املاء للبرشة، ومبارشة املغتسمل لُغسله، وإطاق  املاء 
وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه ااُلمور يف الوضوء، الن املقامني من  باب واحد.

)مسـألة 185(: ال جيب غسمل الشمعر، بمل جيب إيصال املماء ملا حتته من  
البرشة حتى لو كان الشعر كثيفًا.

ومنها: غسل متام البدن. واملشهور أن له صورتني ال جيوز اخلروج  عنها:

إحدامها: الرتتيب، بأن يغسل أواًل متام الرأس والرقبة، ثم اجلانب  االيمن 
من اجلسد، ثم اجلانب االير منه. 

ثانيتهام: االرمتاس، بتغطية البدن يف املاء دفعًة واحدًة بحيث حيصل  غسل 
متام البدن حينها. 

وهذا وإن كان أحوط استحبابًا إال أن الظاهر عدم تعنّي إحدى الصورتني،  
غايمة االممر أنه ال جيموز تقديم اجلسمد عىل الرأس، وجيموز ما عمدا ذلك، فمن  
الصمور اجلائزة: َغسمل متام البمدن بالوقوف حتمت املطر أو احلنفيمة أو نحومها.
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ومنها: صّب املاء عىل الرأس واجلسمد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب  املاء 
متام الرأس واجلسد، والبد من التأكد من وصول املاء لتام اجلسد.

ومنها: تقديم الشمق االيمن من الرأس واجلسمد عىل الشق االير منها.  
وغري ذلك من الصور.

)مسألة 186(: ال يشرتط املواالة يف الغسل، بل جيوز التفريق بني أجزائه  
وإن جّف املغسول قبل اإلتيان بالباقي.

)مسألة 187(: ذكر العلاء )رضوان اهلل عليهم( أنه يستحب للجنب عند  
إرادة الغسل غسُل اليدين من املرفقني ثاثًا ثم املضمضة ثاثًا ثم االستنشاق  ثاثًا.

)مسـألة 188(: يسمتحب يف غسمل اجلنابمة الغسمل بصماع، وهو ثاث  
كيلموات وأربعائمة وثانمون غرامًا تقريبًا، وإن كان جيزئ اسمتيعاب اجلسمد با  
يصمدق عليمه املاء مها قل، كا تقدم يف الوضوء. وجيري هذا يف مجيع  االغسمال 

عدا تغسيل امليت، كا يأيت.

الفصل الرابع

يف أحكام غسل اجلنابة
)مسـألة 189(: إذا أحمدث باالصغمر يف أثناء غسمل اجلنابمة أجزأه إمتام  
الغسل وال حيتاج الستئنافه. وإن كان أحوط استحبابًا. وعىل كل حال البد من  

الوضوء الجل احلدث املذكور. وهكذا احلال يف كل غسل غري غسل اجلنابة.
)مسـألة 190(: غسل اجلنابة جيزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مرشوع  
غري غسمل اجلنابة واجبًا كان أو مستحبًا، نعم من آداب غسل غري اجلنابة تقديم  
الوضوء عليه. وأما االغسمال االحتياطية أو املعدودة يف املستحبات من دون أن  



يثبت استحباهبا رشعًا فا جيتزأ هبا عن الوضوء.

)مسـألة 191(: إذا اجتمعمت أغسمال متعمددة أجزأ عنها غسمل واحد، 
سواء  كانت واجبة أم مستحبة ثابتة االستحباب م عىل ما يأيت يف بحث االغسال  
املسمتحبة التعرض لذلك م أم خمتلفة بعضها واجب وبعضها مسمتحب، وسواء  
أتى املكلف بالغسل املذكور بنّية بعضها أم بنية اجلميع، وجيزئ هذا الغسل  عن 

الوضوء، وال سيا إذا كان املغتسل جنبًا.

)مسـألة 192(: إذا علم باجلنابة وشك يف أنه اغتسل منها بنى عىل العدم  
حتى لو كان من عادته االغتسال، إال أن يرجع الشك للوسواس، فإنه ال يعتني 

به  ويبني عىل الطهارة.

)مسـألة 193(: إذا شمك يف أثناء الغسمل يف صحته أو يف أنه هل غسمل  
موضعًاممن البمدن وجمب عليه التمدارك، أما إذا شمك يف ذلك بعمد الفراغ من 

الغسل  فا يعتني بشكه ويبني عىل صحة غسله ومتاميته.

)مسألة 194(: يستحب البول قبل الغسل ملن كانت جنابته بخروج املني  
مع اجلاع أو بدونه. وليس هو رشطًا يف صحة الغسل. ولكن فائدته أنه لو  خرج 
منمه بعمد البول بلل مشمتبه باملني مل يبِن عىل أنه مني، أما لمو خرج منه البلل  قبل 
البمول فالازم البناء عىل أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسمل به وجيب  إعادته. 

ولو شك يف أنه هل بال أو ال بنى عىل العدم.
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املبحث الثاين

يف غسل احليض 

وفيه فصول..

الفصل األول

يف سببه
وهو خروج دم احليض، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتى  طبيعة 
ممزاج املمرأة. والبد فيه من النزول لظاهر الفمرج، وال يكفي النزول من  الرحم 

لباطنه. وإن كان ذلك يكفي يف استمرار احليض وبقائه، كا يظهر فيا  يأيت.

)مسألة 195(: إذا افتضت البكر فسال منها دم كثري وتردد بني أن يكون 
ممن  دم البمكارة أو من دم احليض أو منها معًا أدخلمت قطنة وتركتها مدة قليلة 
ثم  أخرجتها إخراجًا رفيقًا، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من  

البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من احليض.

)مسـألة 196(: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسمع سنني قمرية حمكوم  
بأنه ليس بحيض، وكذا ما تراه املرأة بعد بلوغ سن اليأس. نعم لو علم يقينًا بأنه  

من احليض ترتبت عليه أحكامه.

)مسـألة 197(: حد اليأس يف القرشية بلوغ ستني سنة قمرية، ويف غريها  
بلوغ مخسمني سنة ويكفي االنتساب لقريش من الزنا. ومع الشك يف كون  املرأة 



قرشية حيكم بعدم كوهنا قرشية.

)مسـألة 198(: أقمل احليض ثاثة أيمام، واملراد باليوم هنا مما يعم الليل  
احلاصل بدورة تامة لارض، ال خصوص بياض النهار.

)مسـألة 199(: الظاهمر أنمه ال يعترب التموايل يف االيام الثاثمة، بل تكفي 
الثاثة  املتفرقة. لكن البد من اجتاعها يف ضمن عرشة أيام. نعم جيب عىل املرأة  
ترتيمب أحكام احليمض بمجرد رؤية المدم وإن مل يكن بصفمات احليض االتية،  
فإن اسمتمر ثاثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم هلا ثاثة أيام يف ضمن العرشة  
حتققت كونه حيضًا، وإال انكشمف أنه اسمتحاضة ووجب عليها قضاء الصاة  

التي تركتها حني رؤية الدم.

)مسألة 200(: أكثر احليض عرشة أيام. وهي أطول مدة بني أول احليض  
وآخره، غايته أن احليض قد يسمتوعبها، وقمد يتفرق فيها، وإن كان الازم بلوغ  

جمموعه ثاثة أيام فأكثر، كا تقدم.

)مسـألة 201(: إذا تفرقت الثاثة أيام أو أكثر يف ضمن عرشة كان النقاء  
املتخلمل بحكم الطهر، فتغتسمل له وتصيل، وإن مل تفعل وجمب عليها القضاء.  
نعمم ال عربة بفرتات التقطع القصمرية التي تقتضيها طبيعة دم احليض وتتعارف  
يف النسماء، سمواء نمزل الدم من الرحمم لباطن الفمرج أم مل ينزل، فمإن الفرتات  

املذكورة ما مل تكن منافية الستمرار احليض عرفًا تكون بحكم احليض.

)مسـألة 202(: أقل الطهر بمني حيضتني عرشة أيام، فمكل دم تراه املرأة  
قبل إكال عرشة أيام من احليض األول فهو ليس من احليض.

)مسـألة 203(: كل دم تراه املرأة حتكم عليه بأنه حيض إذا مل ينقص عن  
الثاثة أيام ومل يزد عىل العرشة، وكان بينه وبني احليض السابق عرشة أيام،  سواء 
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كان بصفات احليض االتية أم ال.

نعم، يأيت الكام يف حكم احلامل وحكم الصفرة.

)مسـألة 204(: تصري املرأة ذات عادة باتفاق احليض مرتني متواليتني يف  
العمدد والوقمت أو يف أحدمها. فإن اتفقا يف الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية  
وعدديمة، كما لو رأت الدم يف أول كل من الشمهرين املتواليني سمبعة أيام مثًا.  
وإن اتفقما يف الوقمت دون العمدد فهي ذات عمادة وقتية ال عدديمة، كا لو رأت 
الدم  يف أول الشهر األول مخسة أيام، ويف أول الشهر الثاين سبعة أيام مثًا. وإن  
اتفقا يف العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كا لو رأت الدم يف أول  
الشمهر األول مخسة أيام، ويف وسط الشهر الثاين مخسة أيام مثًا. واملراد  بالشهر 

هو اهلايل.

)مسـألة 205(: ال يزول حكم العادة باختاف احليض عنها يف الشمهور  
الاحقمة مها طالت املدة مادامت الشمهور خمتلفة فيا بينهما. نعم تنقلب العادة  
باتفاق شهرين متعاقبني من دون فصل عىل وقت أو عدد خمالف لعادهتا  السابقة، 

فتنعقد عادهتا عىل الوجه الاحق ويكون العمل عليه.

)مسألة 206(: احليض جيتمع مع احلمل حتى مع استبانته وظهوره، فإن  
كانمت املرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤيمة الدم يف عادهتا أو قبل عادهتا بقليل   
يموم أو يوممني م أو بعمد عادهتا قبمل ميض عرشين يوممًا من أّوهلا، همذا إذا كان  
أمحمر، وأما إذا كان أصفر فاألحوط وجوبمًا أن جتمع بني تروك احلائض وأعال  
املسمتحاضة. وإن رأتمه بعمد ميض عرشين يوممًا من أول عادهتا فما تتحيض به  
وإن كان أمحمر. وأمما إذا مل تكن ذات عادة فإهنا تتحيض بالدم إذا كان أمحر، وال  

تتحيض به إذا كان أصفر.



)مسـألة 207(: ال يشمرتط يف حيمض احلامل بلموغ الدم ثاثمة أيام، بل 
يكفي  بلوغه يومًا واحدًا أو يومني. نعم ال يكفي ما دون ذلك.

)مسـألة 208(: الصفمرة إن كانت سمابقة عىل دم حمكموم عليه باحليضية  
بيوممني فا دون حيكم عليها بأهنا حيض، سمواء كانمت يف العادة أم ال. وكذا إذا  
كانمت متأخمرة عنمه بيومني فما دون متصلة به، بمل وإن كانمت منفصلة عنه يف  
ضممن العرشة عىل األحوط وجوبًا. وإن تقّدمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك  

فهي ليست بحيض.

كما أهنا يف أيمام العادة الوقتيمة أو قبلها بيومني حيكم عليهما بأهنا حيض،  
اتصلت بدم أو مل تتصل، برشط بلوغها وحدها أو مع الدم ثاثة أيام. وفيا عدا  
ذلمك ال حيكمم عليها بأهنا حيض، سمواًء مل تكن املرأة ذات عمادة أم كانت ذات  

عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليًا أو تقدمت أكثر من يومني.

)مسـألة 209(: املمراد بالصفرة هنا ويف مجيع املسمائل االتية هي السمائل  
املختلمط بالمدم المذي يكون بسمبب قلة المدم أمحر محمرة خفيفة كالصفمرة. أما  
السائل االصفر الذي ال تكون صفرته من الدم فهو طاهر ال يرتتب عليه يشء.

)مسـألة 210(: همذه الصفرة إذا مل حيكم عليها بأهنما حيض جيري عليها  
حكم االستحاضة االيت يف حمله.

)مسـألة 211(: إذا انقطع دم احليض عن اخلروج للظاهر واحتمل بقاؤه 
يف  باطن الفرج )املهبل( وجب الفحص واالسمترباء، وذلك بأن تستدخل قطنة 
يف  باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت عىل التحيض، وإن خرجت نقّية  
بَنمت عىل الطهمر، وإن احتملت مع ذلك احتباس يشء يف الرحم فلتقم وتلصق  
بطنها بحائط وترفع رجلها عىل حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها يشء من  
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المدم بقيت عىل التحيض، وإن خرجت نقية بنت عمىل الطهر، وال جيب املبادرة  
لاسمترباء ليمًا، بل هلما أن تنتظر به النهمار وتبني عىل بقاء احليمض بدونه. ولو  

تعّذر عليها الفحص ولو هنارًا فإهنا تبقى عىل التحيض حتى تعلم بالنقاء.

)مسألة 212(: إذا رأت املرأة الدم فتحيضت واستمر هبا الدم فإن مل تكن  
ذات عادة عددية بقيت عىل التحيض به ما دام مسمتمرًا، فإن انقطع قبل العرشة  
او عند إكاهلا َبَنْت عىل الطهر م بعد االسمترباء الذي تقدم يف املسمألة السمابقة م  
وجرى عليه حكمه، وإن استمر عملت بعد العرشة أعال املستحاضة االتية  يف 

املقصد الثالث.
وإن كانمت ذات عمادة عددية فإن انقطع الدم عنمد ميض عادهتا بنت عىل  
الطهر بعد االسمترباء، وإن اسمتمر بعد العادة جاز هلا االقتصار يف التحيض عىل  
عادهتا وتعمل بعدها أعال املسمتحاضة. لكن يسمتحب هلا االسمتظهار، بل هو  
األحوط اسمتحبابًا. وذلك بأن تبقى عمىل التحيض يومًا أو يومني أو ثاثة خمرية  
بينها بل هلا أن تسمتظهر حتى تتم هلا عرشة أيام من حني رؤية الدم، فإن اسمتمر  

بعد ميض مدة االستظهار التي اختارهتا تعمل أعال املستحاضة.

)مسـألة 213(: إذا اقترت ذات العادة يف املسمألة السمابقة عىل عادهتا  
وعملمت أعال املسمتحاضة ثم انقطمع الدم عىل العرشة أو قبلها مل ينكشمف أن  
حيضها متام العرشة، فلو كانت عادهتا سمبعة أيام مثًا فاقترت عليها وقامت  
بعدهما بأعمال املسمتحاضة وصّلت وصامت، فمإذا انقطع الدم عمىل العرشة أو  

قبلها مل جيب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بني أيام عادهتا والعرشة.

وكمذا إذا اسمتظهرت با ال يبلغ هبما العرشة م كيوم أو يوممني م ثم قامت  
بأعال املسمتحاضة وصامت وصّلت ثم انقطع الدم عىل العرشة، فإهنا ال تقيض  
الصوم الذي جاءت به بني أيام استظهارها والعرشة. كا أهنا لو استظهرت بأي  



مقدار شاءت ثم جتاوز الدم العرشة مل ينكشف أن حيضها خصوص أيام العادة  
فا جيب عليها قضاء الصاة التي تركتها أيام االستظهار.

)مسـألة 214(: إذا اسمتمر احليمض بعد ممدة االسمتظهار يف ذات العادة  
العددية وبعد العرشة يف غري ذات العادة وعملت أعال املسمتحاضة فإن انقطع  
بعد مدة قصرية فا إشكال، وإن استمر شهرًا فا زاد فإن كانت ذات عادة وقتية  
وعددية اقترت عليها ومل تستظهر، وعملت بأحكام املستحاضة بعدها.  لكن 
بمرشط أن يميض أقل الطهمر بني آخر حتيضها وأيام عادهتما، وإال مل  تتحيض يف 

ور الثاين. ور وانتظرت الدَّ ذلك الدَّ

مثمًا: لمو كانت عادهتما من اخلاممس عرش ممن الشمهر إىل العرشين منه  
ورأت الدم يف الثالث من الشمهر، فتحيضت إىل الثامن منه واستظهرت يومني،  
وبنمت عىل الطهمر وعملت أعال املسمتحاضة ممن اليوم احلادي عمرش، فليس 
هلما  أن تتحيض أيمام عادهتا من اليوم اخلامس عرش، لعمدم ميض أقل الطهر بني  
احليضتني، بل تنتظر إىل الشمهر الاحمق وتتحيض أيام عادهتا، وتبقى عىل ذلك  

يف كل شهر استمر به الدم.

)مسـألة 215(: ممن اسمتمر هبما الدم شمهرًا أو أكثمر إن مل تكمن هلا عادة 
وقتيمة  وعدديمة أو كانمت ذات عادة وقتية وعددية ونسميتها ترجمع للتمييز بأن 
تتحيمض  بالمدم الواجمد لصفات احليمض دون الفاقمد هلا، بل تعممل يف الفاقد 
أعال  املستحاضة. هذا إذا كان الواجد للصفات واجدًا لرشوط احليض الثاثة  
املذكورة يف املسمائل املتقدمة من )198( إىل )202(، وهي أن ال يقل عن ثاثة  
أيمام ولو متفرقة يف ضممن العرشة، وأن ال يزيد عىل عرشة من أوله الخره، وأن  
ال يقمل الفاقد للصفة م املحكوم بعدم كونمه حيضًا م عن عرشة، الن أقل الطهر  

بني احليضتني عرشة أيام كا تقدم.
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نعم، ال يرض ختلل الفاقد يف ضمن حيضة واحدة وإن كان حمكومًا  بكونه 
استحاضة، كا لو كان الواجد لصفات احليض متفرقًا يف ضمن عرشة  أيام يبلغ 
بمجموعمه ثاثمة أيام أو يزيد عليها. كا لو رأت يومني بصفة احليض  ثم يومني 
فاقمدًا هلا ثمم يومني بصفة احليض ثمم يومني فاقدًا هلا ثم يوممني بصفة  احليض، 
ثم اسمتمر الفاقد هلا. فإهنا جتعل ما بصفمة احليض حيضة واحدة،  واملتخلل بينه 
استحاضة، نظري النقاء املتخلل حليضة واحدة، عىل ما تقدم يف  املسألة )201(.

)مسألة 216(: املعيار يف صفات دم احليض م التي عليها العمل يف  املسألة 
السمابقة وهبما يكون التمييز م يرجمع إليها، عىل كون الدم شمديد احلمرة  بحيث 
يميل للسمواد، وكونه حاّرًا خيرج بلذعة ودفع، فمع اجتاع هذه  الصفات حُيكم 

بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها حيكم بكونه استحاضة.

)مسألة 217(: من استمر هبا الدم م الذي تتحيض يف أوله م شهرًا أو أكثر  
ومل تكمن ذات عمادة وقتيمة وعددية أو كانت هلما ونسميتها إذا مل يمكنها الرجوع  
للتمييمز وصفات احليض م إما لعدمها أو لفقدها للرشوط املتقدمة م رجعت إىل  
عمادة أقارهبما فتوافقها يف العدد، وتسمتظهر بيوم فإن مل تعمرف إاّل عادة بعضهن  
عملمت عليها، فإن اختلفن أو جهلت عادهتن حتيضمت بالعدد فتختار أي عدد  

شاءت من الثاثة إىل العرشة. وإن كان األوىل اختيار السبعة.

)مسـألة 218(: املراد ممن االقارب ااُلم واجلدتمان واالخوات والعّات  
واخلاالت القريبات وبناهتن. وال يرض موهتن.

)مسألة 219(: الدم املتقطع عىل صور:
ااُلوىل: أن يتمم له بمجموعه ثاثة أيام فا فوق ويقع كله يف ضمن  عرشة 
أيام. كا لو رأت يومني أو ثاثة دمًا ثم انقطع يومني ثم رأت يومني دمًا  وانقطع 
يوممًا ثمم رأت يومًا دمًا وانقطع. وحكمه البناء عىل كمون الدماء حيضًا  واحدًا. 



ويكون النقاء بحكم الطهر، عىل ما تقدم يف املسألة )201(.

الثانيـة: أن يتمم لكل دم م متصًا أو متفرقًا يف ضمن عرشة م ثاثة أيام  فا 
فموق ويفصل بني جمموعتني من الدم عرشة أيام، كا لو رأت مخسمة أيام  دمًا ثم 
انقطع عرشة أيام ثم رأت مخسة أيام ُاخرى دمًا، أو رأت ثاثة أيام أو  يومني دمًا 
وانقطع يومًا ثم رأت يومني دمًا وانقطع عرشة أيام ثم رأت ستة أيام  دمًا متصلة 
أو منفصلمة بيموم. وحكممه البناء عمىل أن جمموع المدم الذي قبل عمرشة  النقاء 
حيمض واحد، وجمموع الدم الذي بعد عمرشة النقاء حيض آخر، من دون  فرق 
بمني مما يقع يف أيام العمادة الوقتية وما يقع يف غريها، وال بمني ما يكون  بصفات 
احليمض املتقدممة يف املسمألة )216( وما يكون فاقمدًا هلا. نعم تقمدم  الكام يف 

حكم الصفرة يف املسألة )208(.

الثالثـة: أن ال يتم ليشء من الدم م جمتمعًا أو متفرقًا يف ضمن عرشة  أيام م 
أقل احليض، وهو ثاثة أيام، كا لو رأت يومني دمًا ثم انقطع عرشة أيام  وهكذا، 
أو رأت يوما دمًا وانقطع يومًا ثم رجع يومًا ثم انقطع عرشة أيام، ثم  رأت الدم 
يومًا وانقطع يومًا ثم رجع يومًا وانقطع عرشة أيام، وهكذا. وحكمها  البناء عىل 

عدم احليضية يف مجيع الدماء مها تكررت عىل النحو املذكور.

ضممن  يف  متفرقمًا  أو  جمتمعمًا  م  المدم  ممن  لميشء  يتمم  أن   الرابعـة: 
عمرشة أيمام م  أقمل احليض إال أنمه ال يفصل بمني املجموعتني أقمل الطهر الذي 
هو عرشة أيام،  كا لو رأت الدم سمبعة أيام وانقطع سمبعة أيام وعاد سمبعة أيام 
وانقطمع سمبعة أيام  وهكمذا. أو رأت الدم ثاثة أيام وانقطمع يومني وعاد ثاثة 
أيمام وانقطع ثانيمة أيام  ثم عاد ثاثة أيام وانقطع يومني وعاد ثاثة أيام وانقطع 
سبعة أيام ثم عاد ثاثة  أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عرشة أيام، وحكمها 
التحيمض بالدم  احلاصل يف العرشة ااُلوىل دون المدم الثاين، بل ال تتحيض بعد 
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ذلك إال بعد  ميض أقل الطهر م وهو عرشة أيام م فإذا اسمتمرت عىل ذلك شمهرًا 
رجعت إىل  وظائف مستمرة الدم املتقدمة يف املسائل السابقة من املسألة )214( 

حتى  املسألة )217(.
)مسألة 220(: إذا انقطع الدم لدون العرشة ثم عاد قبل ميض عرشة أيام 
من  حني رؤية الدم األول، فإن مل تكن ذات عادة عددية حتيضت باألول والثاين  
حتى متيض العرشة، فإن انقطع وإال عملت بعد العرشة أعال املستحاضة.  وكذا 

إذا كانت ذات عادة عددية عىل األحوط وجوبًا.
)مسـألة 221(: ما تمراه املرأة قبل مميض أقل الطهر ممن حيضمها م وهو 
عرشة  أيام م حيكم عليه بأنه اسمتحاضة، فإن اسمتمر مدة طويلة فإن كانت ذات 
عادة  وقتية وعددية حتيضت أيام عادهتا، وإال رجعت للتمييز بالصفات املتقدمة 
يف  املسألة )216(، فإن تعذر رجوعها للتمييز م لعدم مطابقته لرشوط احليض م  
رجعت بعد ميض شهر من رؤية الدم لعادة أقارهبا، فإن اختلفن أو ُفِقدن  حتيضت 

بالعدد بني الثاثة إىل العرشة، عىل ما تقدم توضيحه يف املسائل  السابقة.

الفصل الثاين

يف أحكام احليض
تشمارك احلائمض اجلنمب يف أكثر االحمكام املتقدممة، بمل يف مجيعها عىل  

األحوط وجوبًا. بل األحوط وجوبًا عدم صحة طواف النافلة منها أيضًا.

)مسألة 222(: حيرم وطء احلائض يف القبل، كا حيرم عليها التمكني  من 
ذلك. وكذا الوطء يف الدبر عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 223(: ال جيب عىل الزوج الكفمارة بوطء زوجته احلائض، نعم  



تسمتحب الكفمارة ممع تعمده. واالشمهر أهنما يف أول احليض دينار ويف وسمطه  
نصمف دينار ويف آخمره ربع دينار. والدينار يسماوي أربع غراممات وربع غرام  

ذهبًا تقريبًا. ويكفي دفع قيمته.

)مسألة 224(: جيوز االستمتاع باحلائض بغري الوطء. ويكره االستمتاع  
بموضع املئزر، وهو ما بني الرة والركبة.

)مسـألة 225(: ال جيوز طاق احلائض وال ظهارها عىل تفصيل يذكر يف  
بحث الطاق والظهار.

)مسـألة 226(: جيب عىل احلائمض قضاء صوم رمضان، وال جيب عليها  
قضاء الصاة املؤقتة التي استغرق احليض وقتها. فإذا كانت حائضًا يف متام  املدة 
ممن المزوال إىل الغمروب مثمًا مل جيب عليها قضماء الظهرين. نعمم جيب  قضاء 
الصماة التمي حاضمت بعد خمروج وقتهما الفضيميل، كالظهر لمو حاضت بعد  
دخمول وقت العر الفضييل، بل األحوط وجوبًا قضماء الصاة التي حاضت 
بعد  ما مى من وقتها بمقدار أدائها. فلو حاضت بعد الزوال مثًا بمقدار أداء 

صاة  الظهر قضتها.

كما جيب عليها إذا طهمرت أداُء الصاة التي طهمرت يف وقتها دون التي  
خمرج وقتها. بل ال يبعد عدم وجوب أداء صماة الظهر إذا طهرت بعد خروج  
وقتهما الفضييل وإن بقي وقتها االدائي. لكن يسمتحب أداؤها، بل هو األحوط  
استحبابًا، كا أنه األحوط وجوبًا يف صاة املغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها  

الفضييل قبل الفجر فضًا عن العشاء، كا يأيت يف االوقات.

)مسـألة 227(: إذا طهرت املرأة من احليض جاز وطؤها وإن مل تغتسمل.  
لكنه مكروه، ولو تعذر الغسمل ختف الكراهة بالتيمم. واألحوط وجوبًا تطهري  
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فرجها قبل الوطء.

)مسـألة 228(: مجيمع ما تقدم عمدم صحته من احلائمض أو عدم جوازه 
هلا ال  يصح منها وال حيل هلا بمجرد الطهر من احليض بل البد معه من الغسمل 

الرافع  حلدث احليض.

)مسـألة 229(: غسمل احليض كغسمل اجلنابة يف الكيفية، ويشمرتك معه 
يف  االحمكام املتقدمة. نعم تقدم أنه يسمتحب عند إرادة غسمل احليض الوضوء 

قبله.



املبحث الثالث

يف غسل االستحاضة
كل دم خيمرج ممن الرحم ال حيكمم عليه بأنه حيمض أو نفاس فهو حمكوم  
بأنه دم اسمتحاضة وهو موجب للحدث، فيمتنع عىل املستحاضة مجيع ما  يمتنع 
عمىل املحدث الذي تقدم ذكره عنمد الكام فيا يتوقف عىل الوضوء. وال  يصح 

منها إال مع القيام بالوظائف االتية.

)مسألة 230(: لاستحاضة ثاث مراتب:

ااُلوىل: القليلة، وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة م التي تستدخلها داخل  
الفرج م من دون أن ينفذ فيها وخيرج من اجلانب االخر. 

الثانية: املتوسطة، وهي التي ينفذ دمها يف القطنة التي تستدخلها يف  داخل 
الفمرج وخيمرج للجانب االخمر من غري أن يسميل عنها. وال أثمر لتلطخ  اخلرقة 

بالدم ملجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.

الثالثـة: الكثـرية، وهمي التي ينفذ دمها يف القطنة ويسميل منهما لقوة دفع  
الدم. بل األحوط وجوبًا االكتفاء فيها بسيان الدم لعدم وضع القطنة.

)مسـألة 231(: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صاة فريضة كانت 
أو  نافلة، دون االجزاء املنسية وصاة االحتياط وسجود السهو املتصل بالصاة  
بحيمث ُيعمّد من توابعها عرفًا. فإنمه جيتزأ له بوضوئها وأما ممع الفصل املعتّد به  
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فاألحموط وجوبمًا الوضوء له. وال جيب تبديل القطنمة أو تطهريها لكل صاة،  
وإن كان أحوط استحبابًا.

)مسألة 232(: حكم املتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت يف أوله لزم  
إيقاعه قبل صاة الصبح، وإن حدثت يف أثنائه لزم إيقاعه ملا بعد ذلك من  الصلوات. 
وجيمب الوضموء لكل صماة منفصلة عن الغسمل، كصاة الظهر لو  اغتسملت 
لصاة الصبح، وكذا صاة الصبح لو اغتسملت هلا ومل تبادر إليها بعد  الغسمل.

وأمما الصماة املتصلمة بالغسمل فالظاهر عدم وجموب الوضموء هلا، بل  
الظاهر االجتزاء بالغسل لصاتني لو مجعت بينها، كا لو حصلت االستحاضة  
املتوسمطة قبل الظهر فإهنا لو اغتسملت اجتزأت بغسملها عن الوضوء للظهرين 
إذا  مجعت بينها وجاءت هبا بعد الغسمل با فصل، وإن كان األحوط استحبابًا  

الوضوء لكل صاة حتى الصاة املتصلة بالغسل.

وحينئمٍذ تتخمري بمني تقديم الوضموء عىل الغسمل وتأخريه عنمه، وجيزئ  
الوضموء أو الغسمل املأيت به للصماة لتوابعهما كقضاء االجزاء املنسمية وصاة  
االحتيماط وسمجود السمهو نظري ما تقدم يف املسمألة السمابقة، وال جيمب تبديل  
القطنة لكل صاة وإن كان االحتياط االستحبايب هنا آكد منه يف املسألة السابقة.

همذا، والظاهمر االكتفاء يف غري اليوميمة بالوضوء لكل صماة، وإن كان  
األحموط وجوبمًا االقتصمار عمىل الصلموات املضّيقة ممن الفرائمض والنوافل، 
معة كصاة القضاء، بل تنتظر  كصاة  الكسموف والنوافل الرواتب، دون املوسَّ

هبا الشفاء  من االستحاضة.

)مسـألة 233(: حكم الكثرية الغسمُل لصماة الصبح تبمادر إليها بعده،  
والغسل للظهرين جتمع بينها وتبادر إليها بعده، والغسُل للعشائني كذلك.  فإن 



فّرقت بني الغسل والصاة أعادته، وإن فّرقت بني الصاتني أعادته للثانية.  وال 
جيب الوضوء لكل صاة، بل ال جيوز إذا أخل باملواالة العرفية بني   الغسل والصاة 
أو بمني الصاتمني. نعم ال بأس بالوضوء قبل الغسمل النه ممن  آدابه، كا تقدم. 

وجيب عليها التحفظ من خروج الدم بعد الغسمل حتى تفرغ من الصاة  
بحشمو الفرج بقطنة والتعصب واالسمتثفار بأن تشّد وسمطها بحزام وجتعل فيه  
خرقة من مقدمها ثم تنزهلا بني فخذهيا وخترجها من مؤخرها وجتعلها يف  احلزام 
من خلفها مع شّدها بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج  الدم، 
وال جيمب عليهما تبديل القطنمة أو اخلرقة بني الصاتني بل يلمزم جتنب  ذلك إذا 

أخل باملواالة املعتربة أو كان سببًا يف زيادة خروج الدم.

هذا، والظاهر أن هلا اجلمع بني صاتني بغسل واحد حتى يف غري  اليومية 
وإن كان األحموط وجوبمًا االقتصمار عىل الصلموات املضيَّقة ممن الفرائض  أو 

النوافل، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 234(: مما تقدم من أقسمام االسمتحاضة إنا هو يف المدم، وأما  
الصفرة التي ال يصدق عليها الدم عرفًا فحكمها الوضوء لكل صاة مها كثرت.

)مسـألة 235(: إذا علمت املسمتحاضة أن هلا فمرتة مضبوطة ينقطع فيها 
المدم  تكفمي الطهمارة والصاة وجب انتظارهما وإيقاع الصاة فيهما، وكذا مع 
االطمئنان  بذلك بل مع الظن أيضًا عىل األحوط وجوبًا، وأما مع عدم الفرتة أو 
عدم تير  ضبطها فلو عملت أعال املستحاضة وصّلت ثم حصلت الفرتة بعد 

الصاة مل  جتب إعادة الصاة وإنا جتب إعادة االعال للصلوات االتية.

)مسـألة 236(: حيل الطواف للمسمتحاضة إذا عملت بالوظائف املقررة  
للصاة من الوضوء يف القليلة واملتوسطة أو الغسل يف الكثرية، بل يف  املتوسطة 
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إذا أرادت اإلتيمان بمه أول اليموم، فإذا كانت وظيفتها الغسمل اغتسملت   كا يف 
الكثمرية واملتوسمطة أول اليوم م وطافمت من غري وضموء، وإذا كانت  وظيفتها 

الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصاته.

)مسـألة 237(: ال تتوقمف صحمة الصموم ممن املسمتحاضة عمىل القيام  
بوظائفهما املتقدممة للصماة، بل يصمح منها ممع التفريط بالوظائمف املذكورة. 
وكمذا  قراءة العزائم، ودخول املسماجد، وإن كان األحموط وجوبًا عدم دخول 
الكعبمة  الرشيفمة هلما حتى ممع القيمام بالوظائف. بمل الظاهر عدم جمواز مّس 
املصحف هلا،  وأما لو اضطرت له م ولو لتوقف رفع هتك املصحف عليه م كان 
 عليهما جتديد  الوظائف املتقدممة له مع تيرها، ومع تعذرهما فاألحوط وجوبًا 

االنتقال للتيمم.

)مسـألة 238(: غسل االسمتحاضة كغسمل اجلنابة واحليض يف الكيفية،  
وجيزئ هو عنها وعن غريمها من االغسمال كا جتزئ عنه بقية االغسمال. وكذا  
جيمزئ اإلتيمان بغسمل واحد بنيمة اجلميع، نظري ما سمبق يف املسمألة )191( من  

الفصل الرابع يف أحكام غسل اجلنابة.



املبحث الرابع

يف غسل النفاس
دم النفماس دم يقذفمه الرحمم بوضمع احلمل، سمواء خرج أثنماء الوالدة  
بخروج جزء من الولد أم بعدها، دون ما خرج قبلها وإن استند إليها، بل حيكم  

عليه بأحكام االستحاضة.
)مسـألة 239(: يشكل صدق النفاس عىل ما خيرج بالسقط إذا مل يصدق  
عليه الولد، مثل ما خيرج عند إلقاء املضغة أو العلقة أو النطفة، واألحوط  وجوبًا 

القيام معه بأعال املستحاضة.
)مسـألة 240(: ال حمّد لقليل النفاس، بل قد ال يكمون للمرأة نفاس كا 

إذا مل  تَر دمًا عند الوالدة.
)مسـألة 241(: النفسماء إن اسمتمر هبا الدم فإن كانت ذات عادة عددية  
تنفسمت بقمدر عادهتا، واسمتظهرت بيموم أو يوممني إىل متام العمرشة، ثم تعمل  
أعال املستحاضة، نظري ما تقدم يف املسألة )212( يف الفصل األول من  مباحث 
احليمض، وإن كان األحموط وجوبًا هلا عدم ترك االسمتظهار ولمو بيوم.  وإن مل 
تكمن ذات عمادة عددية تنفسمت إىل العرشة ثم عملت أعال  املسمتحاضة، وإن 

كان األحوط وجوبًا هلا القيام برتوك النفساء إىل   ثانية عرش يومًا.
)مسـألة 242(: إذا مل تمَر املرأة بعمد الوالدة إىل عرشة أيمام دمًا مل يكن هلا  
نفماس أصمًا، وإذا رأتمه بعدها كان حيضمًا إن كان واجدًا لرشوطمه، وإال كان  

غسل النفاس ....................................................................................... 87



88.........................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

اسمتحاضة، وكذا لو انفصمل الدم عن الوالدة بمقدار معتمدٍّ به بحيث ال يكون  
بًا عرفا عنها وال ُيعّد نفاسمًا عندهم. نعم إذا كان الفاصل قليًا بحيث ُيعّد   مسمبَّ

عرفًا نفاسًا جرى عليه حكم النفاس.

)مسـألة 243(: مبدأ احلساب من حني متام الوالدة، ال من حني البدء هبا  
وإن كان اخلارج بظهور أول جزء من الولد نفاسًا أيضًا كا سبق.

)مسـألة 244(: إذا تعدد الولد كان لكّل نفاسمه، ويتداخل النفاسمان يف 
الزمن  املشمرتك بينها وينفرد كل منها بالزمن املختص به، فلو كان نفاس املرأة  
عرشة أيام وولدت األول يف أول الشهر، والثاين يف خامسه كانت اخلمسة  ااُلوىل 
من الشهر من نفاس األول واخلمسة الثالثة منه من نفاس الثاين واخلمسة  الثانية 
من نفاسها معًا، ولو مل يكن بينها زمان مشرتك م كا لو كان بينها  عرشة أيام فا 
فموق م اختص نفاس كل منهما بزمانه، وال يعترب فصل أقل  الطهر م وهو عرشة 

أيام م بينها، بل قد ال يفصل بينها طهر أصًا.

)مسألة 245(: إذا تقّطع الولد كان مبدأ احلساب خروج آخر قطعة منه،  
وإن وجب ترتيب أثر النفاس عىل الدم اخلارج من أول ظهور جزء منه،   كا سبق.

)مسـألة 246(: المدم اخلمارج قبل املخاض حيض إن بلمغ يومني فا زاد 
ومل  يتجاوز العرشة، وال يعترب الفصل بينه وبني النفاس بأقل الطهر، بل جيوز أن  
يكمون متصًا به من دون طهر أصًا، وإن جتماوز العرشة أو مل يبلغ اليومني فهو  
اسمتحاضة، وكذا ما يبدأ خروجه حال املخاض قبمل ظهور جزء من الولد، أما  

بعد ظهوره فهو نفاس كا سبق.

)مسـألة 247(: إذا رأت النفماس ثمم انقطع ثم عاد قبمل ميض عادهتا أو 
قبمل  العمرشة فالنقاء املتخلل بني الدمني بحكم الطهمر، كا تقدم نظريه يف النقاء  

املتخلل بني دمي احليض الواحد يف ضمن العرشة.



)مسـألة 248(: إذا استمر الدم بعد الوالدة مدة طويلة شهرًا أو أكثر فقد  
تقدم يف املسمألة )241( بيان مقدار نفاسمها وأهنا تعمل بعده عىل االسمتحاضة  
والظاهر أهنا تبقى عىل ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم  اجلديد 
ممع واجديته لمرشوط احليض، ومنها الفصل بينه وبني أيام النفاس  بعرشة أيام. 
وال تتحيض باسمتمرار المدم األول بمجرد ميض أقل الطهر بعمد أيام  النفاس، 
وال بحضور عادهتا الوقتية م لو كانت هلا عادة وقتية م وال بالتمييز لو  صار الدم 

بصفات احليض وال بغري ذلك مما تقدم يف حكم مستمرة الدم يف  احليض.
نعمم، إذا طمال أمد المدم بحيث خرج عا يتعمارف عند النسماء من الدم  
املتصمل بالموالدة، رجعت إىل حكم مسمتمرة المدم املتقمدم يف مبحث احليض.  
وكمذا إذا ضعف المدم املتصل بالوالدة وخّف، ثم رجع المدم إىل الكثرة بحيث  

ُيعّد عرفًا دمًا آخر غري الدم املسبَّب عن الوالدة.
)مسألة 249(: جيب عىل النفساء االسترباء عند انقطاع الدم عن الظهور  
بإدخال قطنة، نظري ما سبق يف املسألة )211( يف الفصل األول من   مباحث احليض.

)مسألة 250(: حيرم عىل النفسماء العبادات املرشوطة بالطهارة، وتقيض  
الصوم وال تقيض الصاة إال التي تنفست أو طهرت يف أثناء وقتها االدائي،   كا 
حيرم عليها الدخول للمساجد عىل نحو ما تقدم يف احلائض. وحيرم  وطؤها حال 
النفاس، من دون أن جتب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس  قبل الغسمل.
كما ال يصمح طاقهما، وال ظهارهما، عىل نحو مما تقمدم يف احليض. بل  
األحموط وجوبمًا مشماركتها للحائمض يف االحكام حتمى املكروهمات، بل هو  

االظهر يف أكثر تلك االحكام.
)مسـألة 251(: جيب عليها الغسل بعد احلكم بطهرها من النفاس، وهو  

يشارك غسل احليض يف الكيفية واالحكام.
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املبحث اخلامس

يف غسل األموات
وينبغي التعّرض لسائر أفعال التجهيز وملا يناسب ذلك مما يتعلق  باملوت، 

فيقع الكام يف ضمن ستة فصول.

الفصل األول

يف مقدمات املوت ولواحقه
جيمب عمىل اإلنسمان عند ختمّوف املموت أو ظهمور أمارتمه املبمادرة الداء  
الواجبمات املالية وغريها التي يف ذمته هلل تعماىل م كقضاء الصوم والصاة وأداء  
اخلممس والمزكاة وغري ذلك م وأداء حقوق الناس احلالمة والتوّثق من أداء ما ال  
يسمعه أداءه يف حياتمه بالوصية عىل أوثق الوجوه املوصلمة الدائه بعد وفاته، كا  
جيمب عليه االقرار واالشمهاد عىل ما يف ذمتمه وما حتت يده ممن االمانات توّثقًا  
عمىل حفظهما ووصوهلا الهلها. ويتأكمد عليه وجوب املبادرة للتوبة واملسمارعة  

لاستغفار والتكفري عا عليه مما خيلصه من تبعات ذنوبه.
)مسـألة 252(: يسمتحب توجيمه املحتمرض للقبلمة، بمل همو األحموط  
اسمتحبابًا، كا جيب توجيهه إليها بعد املوت. وذلك بأن يكون مسمتقبًا بوجهه  

وباطن رجليه إليها، بحيث لو جلس كان مستقبًا هلا.



بمل يف مجيمع   م  االحتضمار  لانسمان حمال  يسمتحب   )مسـألة 253(: 
االحموال م االقمرار بالشمهادتني وبواليمة االئممةB وبجميع العقائمد احلقة  
وتذّكرهما وتقريرهما يف النفس دفعًا لوسماوس الشميطان. بل يسمتحب إشمهاد 
ممن  حرضه من املؤمنني بذلك عند الوصية باملأثور ويسمتحب تلقينه بذلك كله 
عنمد  االحتضمار، كا يسمتحب أن يكون آخر كامه »ال إلمه إال اهلل« ففي بعض 
النصموص  املعتمربة »ممن كان آخر كامه ال إلمه إال اهلل دخل اجلنة« ويسمتحب 
تلقينمه كلمات  الفرج، وهمي: »ال إلمه إال اهلل احلليم الكريم ال إلمه إال اهلل العيل 
العظيم سمبحان اهلل  رب الساوات السمبع ورب االرضني السبع وما فيهن وما 

بينهن وما ]حتتهن [ ورب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني«. 
ونسأله سبحانه أن يعيذنا  ومجيع املؤمنني من الشيطان الرجيم ومن الفتنة 
عنمد املموت وال خيرجنا ممن  الدنيا حتى يرىض عنما، وأن يعيننما بأفضل العون 
ويلطف بنا برمحته ويسمهل  علينا مجيعًا سكرات املوت، إنه أرحم الرامحني وويل 

املؤمنني وهو حسبنا  ونعم الوكيل.
)مسألة 254(: يكره أن ُيمّس حال النزع وأن حيرضه جنب أو حائض.

)مسـألة 255(: يسمتحب بعد املوت املبادرة لتغميض عيَني امليت وشمدّ  
حلييه م ومها عظا الفك االسمفل م إىل رأسمه. قيل: وأن يطبق فمه ومُتّد يداه  إىل 

جانبيه وساقاه، كا يستحب أن يغطى بثوب.
)مسألة 256(: يستحب إعام إخوانه املؤمنني بموته ليحرضوا جنازته،  
فإن تشمييع املؤمن ممن أفضل القربات، وقد ورد فيه الثمواب العظيم، وليصّلوا  

عليه ويستغفروا له. كا يستحب تعجيل جتهيزه إذا حتقق موته.
فني كفايًة جتهيز امليت املؤمن بحيث لو  قام  )مسألة 257(: جيب عىل املكلَّ
به أحدهم أجزأ عن الباقني، وإن تركوه كلهم كانوا عاصني، ومن عجز عن  القيام 
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بذلك ومتكن من التسبيب له بإخبار غريه وإعانته عليه وجب عليه القيام  بذلك.
)مسـألة 258(: البمّد ممن وقموع التجهيمز بمإذن المويل، بمعنمى حرممة 
االسمتقال  عنمه، فيكون الفعل حمّرمًا بمدون إذنه. ومع االلتفمات لذلك يمتنع 
التقرب به،  فيبطل إن كان عبادة كالصاة والتغسميل، أما مع الغفلة عن احلرمة 
فيصمح العمل  وجيزئ، كا جيزئ ما ال يعترب فيه التقّرب كالتكفني والدفن حتى 

مع االلتفات  للحرمة.
)مسـألة 259(: الزوج أوىل بزوجته من كل أحد، إال أن يكون مملوكًا أو  
قمارصًا عمن مقام الوالية بصغر أو جنون أو نحومهما، كا أن املالك أوىل من كل  
أحد بمملوكه، إال مع قصوره فيقوم وليه مقامه ويف غري الزوجة واململوك  تكون 
الوالية لطبقات املرياث عىل الرتتيب بينهم، وهم االبوان واألوالد، ثم  االخوة 
واالجداد، ثم االخوال واالعام، مع قيام أوالدهم مقامهم عند فقدهم،  عىل ما 

يذكر يف مباحث االرث، ثم املوىل املعتِق، ثم ضامن اجلريرة، ثم  اإلمام.
وال يرجمع للطبقة املتأخمرة إال مع تعّذر الرجوع للطبقمة املتقدمة لبعض  
املوانمع اخلارجيمة أو امتناعهما عن إعمال واليتها أو قصورها عمن مقام الوالية  

بصغر أو نحوه.
)مسـألة 260(: ممع تعمدد األوليماء يف الطبقة الواحدة تسمقط والية من 
يتعمّذر  الرجموع إليه لبعض املوانع اخلارجية أو من يمتنمع عن إعال واليته، أو 
يقر  عن مقام الوالية بصغر أو نحوه. وأما الرتجيح بني أفراد الطبقة الواحدة 

فغري  ثابت واألحوط وجوبًا االستئذان من اجلميع.
)مسـألة 261(: إذا تعّذر الرجموع للويل يف مجيع الطبقات فالظاهر جواز  

استقال كل أحد بالتجهيز وال حيتاج ملراجعة احلاكم الرشعي.
)مسـألة 262(: إذا كان امليمت قمد أوىص بمأن يتموىل أمره شمخص غري 



المويل  الرشعمي فاألحوط وجوبًا العمل بإذنه وإذن المويل معًا، كا أنه لو أوىص  
بخصوصيات التجهيز كالغسمل باء خاص أو التكفني من نوع خاص أو الدفن  
يف قمرب خاص أو غري ذلمك فاألحوط وجوبًا عدم خروج المويل عن ذلك، وإن  
كان بنظره أصلح للميت، إال أن يسمتلزم رصف مال فيلحقه حكم الوصية، أو  

يكون حمرمًا فا يعتد بالوصية.

)مسـألة 263(: ممؤن التجهيمز م كالكفمن واملاء والسمدر وأرض القرب م 
لمو  توقفت عىل بذل املال من الرتكة تقدم عمىل الدين والوصية. نعم مؤن جتهيز  
الزوجمة عمىل زوجها، وال خترج ممن الرتكة إال مع إعسماره بحيث ال يقدر عىل  
االقمرتاض. وكذا ممع عصيانه، وإن جاز للورثة حينئٍذ الرجوع عليه إذا دفعوها  
بنّيمة الرجوع عليمه بعد مراجعة احلاكمم الرشعي مع تير الرجموع إليه. كا اّن 

مؤن  جتهيز اململوك عىل مالكه.

همذا، ولمو مل يكن للميمت تركة أو امتنمع الورثة أو المزوج أو املالك عن  
القيمام بذلمك وتعمّذر إجبارهم مل جيمب عىل عامة النماس كفائيًا بمذل املؤن، بل  
يسمقط من التجهيز ما احتماج إىل بذل مؤنة عدا الدفن، فإنمه جيب القيام بمؤنته  

دفعًا هلتك املؤمن ومراعاة حلرمته.

)مسألة 264(: املقدار الذي جيب بذله من املؤنة من الرتكة أو عىل الزوج  
أو املالك هو املقدار الذي يتحقق به الواجب، دون ما زاد عليه من املسمتحبات  
أو ما تقتضيه االعراف االجتاعية أو العادات اخلاصة بالقبيلة أو نحو ذلك، بل  
ال يتحممل الزيمادة إال من يريد القيام هبما أو كان امليت قد أوىص هبا فتخرج من  
ثلثمه. نعمم لو أعّد اإلنسمان كفنمه وجب تكفينه بمه وإن زادت قيمتمه عن أصل  

الواجب، با يزيد عن الثلث أو استغرق الرتكة، عىل األحوط وجوبًا.
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الفصل الثاين

يف تغسيل امليت 
)مسـألة 265(: األحوط وجوبًا تطهري كل موضع من بدن امليت من كل  

نجاسة خارجية غري املوت قبل الرشوع يف تغسيله.

)مسألة 266(: كيفية تغسيل امليت كغسل اجلنابة، وإن كان الرأس منفصًا  
وجب تقديم غسل رأسه. كا أن غسل امليت خيتلف عن غسل اجلنابة بأمرين  آخرين: 

األول: كثمرة املماء وإفاضتمه بحيمث يتحقمق به الغسمل عرفًا عمىل النحو  
املعهود يف التطهري من اخلبث، وال يكفي القليل منه بخاف بقية االغسمال، كا  

تقدم يف آخر الفصل الثاين من الوضوء.

الثاين: تثليث الغسات، فيغسل أواًل باء السدر ثم باء الكافور ثم  باملاء 
القراح، وهو املاء املطلق.

)مسـألة 267(: البد فيمه من النية عىل النحو املتقمدم يف الوضوء وجيري  
فيه ما سبق هناك من الفروع. ويرتتب عىل ذلك عدم صحته بداعي أخذ ااُلجرة  
أو اجلعمل عليه إذا مل يكن الداعي القريب صاحلًا للداعوية اسمتقااًل بحيث لو مل  
يأخذ ااُلجرة أو اجلعل مل يغسله. بل األحوط وجوبًا عدم ااُلجرة عليه وال  اجلعالة 
مطلقمًا حتمى لو كان بحيث يغسمل عمىل كل حال حتى لمو مل يأخمذ   ااُلجرة أو 
اجلعل، ولو ُاريد دفع يشء عليه كان هدية حمضة غري مسمبوقة برشط  أو اتفاق.

)مسـألة 268(: لمو تعمّذر أحد اخلليطمني أو كامها وجب الغسمل باملاء  



القمراح بمداًل عن غسملته، واألحموط وجوبمًا نّية البدليمة ولو إمجااًل بمان ينوي 
اإلتيان  بالغسل املرشوع عىل نحو ما رَشعه اهلل تعاىل.

)مسألة 269(: يشرتط يف السدر أن يكون بمقدار حيقق تنظيف جسد  امليت 
الذي هو الغرض منه عرفًا، والظاهر أن ذلك مازم خلروج املاء به   عن االطاق.

نعم، البّد من عدم كثرته بنحو ال يصدق به الغسمل باء السدر. كا يعترب  
يف الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسمد امليت. وأما الغسمل الثالث  
فيعترب فيه إطاق املاء وال يقدح فيه اشمتاله عىل يشء من السمدر أو الكافور أو  

غريمها مما ال خيرجه عن االطاق.

)مسـألة 270(: لمو تعّذر تثليث االغسمال لقلة املاء لزم ترجيح الغسمل 
باملاء  القراح. ومع القدرة عىل غسمل آخر يتخمري بني أحد اخلليطني. واألحوط 

وجوبًا  ضّم التيمم حينئٍذ.

)مسـألة 271(: إذا تعمذر التغسميل لعمدم املماء أو خلموف تناثمر جلمد  
م. نعم لو أمكن صب املاء من دون دلك  ومل  امليت حلرق أو غريه م وجب أن ُييمَّ

خيف معه من تناثر جلد امليت، وجب ومل يرشع التيمم.

)مسألة 272(: يكفي تيمم واحد. وإن كان األحوط استحبابًا التثليث م 
كا  يف الغسل م وينوى هبا ما هو املرشوع واقعًا من دون نّية بدلّية كل واحد عن  

غسل خاص.

)مسـألة 273(: جيمب يف التيمم أن يكون الرضب واملسمح بيد امليت مع  
االمكان، ومع تعذره يكفي الرضب واملسح بيد احلي الذي ييّممه.

)مسألة 274(: إذا تنجس بدن امليت بنجاسة منه أو من غريه بعد التغسيل  
قبل التكفني وجب تطهريه منها. وال جيب إعادة الغسل هلا. بل األحوط وجوبًا  
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التطهري حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفني، بل بعد وضعه يف القرب إذا مل   يتم الدفن.

ل يف الذكورة وااُلنوثة.   )مسـألة 275(: البد من املاثلة بني امليت واملغسِّ
ويستثنى من ذلك موارد:

األول: الصبي والصبية، فيجوز تغسميل غري املاثل هلا اختيارًا إىل  ثاث 
سنني. وأما مع االضطرار وفقِد املاثل فيجوز مطلقًا.

الثاين: الزوجان، فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة  زوجها. 
وإن كان األحموط وجوبمًا االقتصمار يف الثاين عىل فقد املاثمل. كا أن  األحوط 

وجوبًا فيها معًا عدم النظر للعورة.

الثالـث: املحارم بنسمب أو رضاع أو مصاهرة، بمرشط فقد املاثل  وأحد 
الزوجني. ويستحب كونه من وراء الثياب. وحيرم النظر للعورة.

الرابـع: تغسميل املموىل الَمتمه واالَمة ملوالهما عمىل كام وتفصيل ال هيم  
التعرض هلا بعد عدم االبتاء بذلك يف هذه العصور أو ندرته.

)مسـألة 276(: إذا انحر املاثل بالكتمايب فمع وجود أحد الزوجني أو  
املحمارم من غري املاثل يتعني توّليهم التغسميل، ومع فقدهم يغتسمل الكتايب ثم  
مل امليت. وإذا أمكن املخالف قّدم عىل الكتايب. واألحوط وجوبًا اغتسماله   يغسِّ
قبل التغسيل كالكتايب. وإذا وجد املاثل املسلم أو أحد الزوجني أو املحارم  بعد 

ذلك أعاد التغسيل مامل يتضيق وقت الدفن لتعرض امليت للهتك.

)مسـألة 277(: إذا مل يوجمد املاثمل حتمى الكافمر وال أحمد الزوجمني  
واالرحام سمقط التغسيل، نعم يستحب تغسميل غري املاثل له من وراء الثياب،  
ودونمه يف املمرأة غسمل مواضع الوضوء، ثم غسمل مواضع التيمم م بأن يغسمل  
باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها م ثم االقتصار عىل غسل الكفني. ويتخري  



بينها وبني التيمم أيضًا.

)مسـألة 278(: إذا دفمن امليمت با تغسميل عممدًا أو خطًأ وجب نبشمه  
لتغسميله. ولو تعّذر التغسميل لتغرّي جسمد امليت وجب تيممه، وكذا جيب نبشه  
للتيممم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفمن فلم ييمم. نعم إذا لزم حمذور هتكه أو  

االرضار ببدنه حرم النبش.

)مسـألة 279(: إذا ممات يف حمال االحمرام قبل أن حيّل لمه الطيب حرم 
تطييبه  بجعل الكافور يف ماء غسله الثاين وبتحنيطه وبغريمها من أنحاء التطييب.

)مسـألة 280(: املقتول يف جهاد مرشوع إذا مل يدركه املسملمون حيًا بعد  
احلرب أو يف أثنائها عند تفقد اجلرحى ال يغّسل وال حيّنط، بل يصىّل عليه  ويدفن 

بثيابه، إال أن جيّرد من ثيابه فيكّفن.

)مسألة 281(: من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل امليت  
املتقدم ويتحّنط ويكّفن كتكفني امليت، ثم يقتل ويصىّل عليه ويدفن با  تغسيل.

)مسألة 282(: حيرم تقليم أظافر امليت وقّص شعره وحلقه وختانه ونحو  
ذلمك ممما يوجب فصل يشء من بدنه، بل األحوط وجوبًا عدم ختليل أظافره إال  
مما يتوقمف عليه وصول املماء لظاهر البرشة الذي جيب غسمله ممن احلي، وكذا  
ترجيل شمعره ومتشميطه إذا احتمل سقوط يشء منه بسمببه. ولو سقط منه يشء  

ُدفن معه.

)مسألة 283(: ذكروا للتغسيل سننًا وآدابًا:

منهـا: أن يوجه إىل القبلة كحال االحتضمار، وأن يكون عىل مرتفع، وأن  
يكون حتت ظل.

ومنها: تليني أصابعه ومجيع مفاصله برفق.
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ومنها: أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه باالشنان قبل الغسل.

ومنها: أن يبدأ بغسل يديه إىل نصف الذراع ثاث مرات قبل كل  غسل... 
إىل غري ذلك مما يضيق املقام عن ذكرها. فلرتاجع يف املطّوالت.

)مسـألة 284(: يسمتحب أن يسمتقبل امليمت بعمد التغسميل معرتضًا كا  
يستقبل به حال الصاة عليه.

الفصل الثالث

يف التكفني
جيب تكفني امليت بثاثة أثواب..

األول: القميـص، واألحموط وجوبمًا عمدم االجتمزاء عنه بثوب شمامل  
جلميع البدن.

الثاين: االزار، واالفضل أن يلف به متام البدن لكن جيزئ ما يلف ما  عدا 
الرأس منه.

الثالث: الرداء، والبد أن يلف متام البدن حتى الرأس.  واألوىل كونه  بردًا يانيًا.

)مسألة 285(: ذكروا أنه البد يف القميص أن يكون ساترًا من املنكبني إىل  
نصف الساق.  لكن الظاهر كفاية سرته الفخذين.

)مسـألة 286(: املشمهور أن أول ثيماب الكفن مئزر يسمرت مما بني الرة  
والركبمة ممن دون حاجة لازار الذي تقمدم أنه الثوب الثاين ممن ثياب الكفن.   
وعليه اشمتهر العمل اليوم.  لكن مل يثبت مرشوعيته، فضًا عن االجتزاء به عا  

ذكرنا.  فالازم التنبه لذلك.



 نعم قد هيون االمر بلحاظ ما عليه كثري من املؤمنني  من زيادة حربة يلف 
هبا امليت زائدًا عىل الكفن للبناء عىل استحباهبا، فإنه  يتحصل هبا العدد املطلوب.

)مسـألة 287(: البد من حصول السمرت بمجموع الثيماب.  بل األحوط 
وجوبًا  كون كل منها ساترًا بنفسه ملا حتته.

)مسـألة 288(: إذا تعمذرت الثيماب الثاثمة اقتمر عىل امليسمور منها.  
ويقمدم  االشممل مع الدوران بينمه وبني غريه.  وإذا مل يتير إال ما يسمرت العورة 

وجب  سرتها به، ومع الدوران بني القبل والدبر يتعني سرت القبل.

)مسـألة 289(: ال جيموز التكفني باحلريمر، وال باملخلوط به إال أن يكون  
اخلليط أكثر.  ومع االنحصار فاألحوط وجوبًا التكفني به.

)مسـألة 290(: األحوط وجوبًا عدم التكفني باجللد ونحوه مما ال يكون  
من سنخ املنسوج إال مع الرضورة.

)مسألة 291(: البد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفني به بنجاسة  
ممن امليت أو غريه وجب تطهريه أو قرُض موضع النجاسمة وقطُعه من الكفن.

  واألحموط وجوبًا االقتصار يف القرض عىل ما إذا كان موضع النجاسمة 
صغريًا  بحيث ال يكون القرُض مفسدًا للكفن مانعًا من سرت بدن امليت به، وإال 

لزم رد  بعضه عىل بعض.  حتى يسرت البدن أو ال يقرض بل يطّهر.

)مسـألة 292(: لمو انحمر الكفمن بالنجمس ومل يمكن تطهمريه وجب  
التكفني به.

)مسـألة 293(: حيمرم التكفني باملغصوب ويسمقط وجموب التكفني مع  
االنحصار به.
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 لكمن ال جيب عىل من علم بغصبية الكفن السمعي لنزعمه أو تبديله  إذا مل 
يكن هو الغاصب، وإن حرم عليه حينئٍذ الترف فيه ولو بحمل امليت،  نعم لو 
علمم الموارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من الرتكة مع وفائها به  أو 

بامليسور منه.

)مسـألة 294(: يسمتحب أن يزاد للميت خرقة ُيشمّد هبا وركاه وفخذاه  
وعورتمه حتمت القميمص أو فوقمه، ويزاد للرجمل العاممة، وللممرأة اخلار كا  

يستحب أن يكثر من وضع القطن عىل القبل والدبر حتت اللفافة.

)مسـألة 295(: يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من  
خالمص املمال وطهوره، وأن يكمون فيه ثوب قد أحرم أو صمىل فيه، وأن يكتب  
عمىل حاشمية االزار منمه: »فان يشمهد أن ال إله إال اهلل«.  ويسمتحب أن يكتب 
ذلك  برتبة احلسنيA.  وال بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبيF واإلمامة  
لائممةB بل سمائر االعتقادات احلقة برجاء انتفماع امليت هبا.  وغري ذلك مما  

هو مذكور يف املطوالت.

)مسـألة 296(: يسمتحب لانسان أن يعّد كفنه يف حياته وأن يكرر النظر  
إليمه.  وحينئمٍذ يعد الكفمن املذكور من املؤن فا جيب إخراج مخسمه إذا كان من  

أرباح سنة إعداده.

)مسـألة 297(: يسمتحب أن جيعمل مع امليت جريدة رطبمة، وأفضل منه  
جريدتان.  وينبغي االهتام بذلك لعظيم فائدته هبا.

 وقمد أمجعمت عليه روايات  الفريقني، شميعة أهمل البيتB وغريهم، 
وهمي كثمرية جدًا إال أن اهلل تعاىل وّفق  هذه الفرقة لاهتام بذلك والعمل بسمنة 
النبيF فيمه دون غريها، حتى صار  من متفرداهتا، ويف النص الصحيح »قلت 



اليب جعفمرA: أرأيت امليت إذا  مات مِلَ جتعمل معه جريدة ؟ فقال: يتجاىف عنه 
العمذاب مما دام العود رطبًا، إّنا  العذاب واحلسماب كله يف يوم واحد يف سماعة 
واحمدة قمدر ما يدخمل يف القمرب  ويرجع القوم، وإنما جعلت السمعفتان لذلك 
فما يصيبه عذاب وال حسماب بعد  جفوفها إن شماء اهلل«. ولعّل االفضل بقاء 

خوصها عليها.

)مسـألة 298(: املستحب باالصل جريد النخل، فإن تعّذر فاألوىل   عود 
السمدر، ثمم عود اخلاف م وهو نوع ممن الصفصاف م ثم عمود الرمان،  ثم كل 

عود رطب.

)مسـألة 299(: يسمتحب أن يكمون طمول كل من اجلريدتني قدر شمرب،  
وأفضل منه قدر ذراع.

)مسألة 300(: يستحب وضع اجلريدتني بإحدى كيفيتني:

ااُلوىل: وضمع إحدامهما يف اجلانمب االيمن من عند الرتقموة إىل ما بلغت  
طواًل ملصقة باجللد، وااُلخرى يف اجلانب االير فوق القميص من عند  الرتقوة 

إىل ما بلغت طواًل كذلك.

الثانيـة: وضمع إحدامها بمني الركبتني طمواًل بحيث تكمون الركبتان عند  
نصفهما، ووضع ااُلخرى حتت االبمط االيمن. واألوىل اختيمار الكيفية ااُلوىل.  
وممع عمدم تير ذلمك فاألوىل وضعهما يف القرب كيمف اتفق، ومع عمدم تيره  
 تغمرزان بعمد الدفمن يف القرب.  ولمو كانت جريمدة واحدة فاالفضمل جعلها يف

يمني  امليت.
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الفصل الرابع

يف التحنيط
جيمب حتنيط امليت بعد تغسميله قبل إكال تكفينمه. والواجب من مواضع  
التحنيط هو املسماجد السمبعة، واألوىل إضافة االنف إليها، ويسمتحب أن  يزاد 
عليهما مفاصلمه ولّبتمه م وهمي احلفمرة يف أصل العنمق حتت احلنجمرة م وصدره  
وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسمه وحليته وعنقه ومنكبماه وفرجه وفمه  وراحتاه 

اك من القدمني الذي هو ُقّبة القدم. وموضع الرشِّ

 واألوىل إضافمة  املغابمن، وهمي االباط من اليدين واملرافمغ التي هي من 
الرجلني كاالباط من  اليدين.

)مسـألة 301(: احلنوط الذي جيعل يف املواضع السمبعة املتقدمة وغريها  
همو الكافور.  ويشمرتط فيه أن يكون مسمحوقًا له رائحمة. واألحوط وجوبًا أن  

يكون طاهرًا.

)مسألة 302(: التحنيط بالكافور إنا يكون بمسحه عىل املواضع  املتقدمة 
بنحو يبقى يشء منه عليها.

)مسألة 303(: يكره وضع الكافور يف منخري امليت وعينيه وُاذنيه وعىل  
وجهه غري ما تقدم ذكره.

)مسـألة 304(: يكفمي من الكافور املسممى بحيث يصمدق عرفًا وضع  
الكافمور يف املواضمع املذكورة، وإن كان قليًا إال أن األوىل أن يكون بقدر ثاثة  



عمرش درمهمًا وثلث م وتسماوي أربعني غراممًا إال ثلث الغرام تقريبمًا م ثم أربعة  
مثاقيل رشعية م وتسماوي سمبعة عرش غرامًا م ثم مثقال ونصف م وتساوي ستة  
غرامات وثاثائة ومخسة وسبعني ملغرامًا م ثم مثقال م ويساوي أربعة  غرامات 

وربعًا تقريبًا م .

.Aمسألة 305(: يستحب خلط الكافور برتبة احلسني(

الفصل اخلامس 

يف الصالة عىل امليت
ال تمرشع الصاة عمىل الطفل إذا مل يعقل الصاة. واملشمهور وجوهبا بعد  

ذلك. لكن الظاهر االستحباب وعدم وجوهبا حتى يبلغ ويكلَّف بالصاة.

 هذا  وقيل بأن احلّد يف عقله للصاة أن يبلغ ست سنني، لكن الظاهر أن 
املرجع فيه  العرف، وهو خيتلف باختاف االطفال.

)مسألة 306(: جتب الصاة عىل املؤمن كا جتب عىل املستضعف  الواقف، 
وهو الذي ال جيحد الوالية وال يقّر هبا، ولو لعدم التفاته هلا، وكذا  عىل جمهول احلال.

 وال جتب عىل جاحد والية أهل البيتB، نعم قد  جتب أو حتسمن تقّيًة 
من املخالفني أو مداراة هلم وتأليفًا لقلوهبم.

)مسـألة 307(: الطفمل ملحمق بأبيمه يف االيان وغمريه، وكمذا املجنون  
املتصمل جنونه بصغره، وأما من عرض لمه اجلنون بعد البلوغ فهو حمكوم بحاله  

حني عروض اجلنون.

)مسـألة 308(: جيب يف الصاة عىل املؤمن واملستضعف وجمهول  احلال 
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مخمس تكبريات البمدّ من الذكر والدعماء بينها، وختامها التكبرية اخلامسمة  من 
دون حاجة للتسليم، بل هو غري مرشوع فيها.

 وأمما الصماة عمىل اجلاحد  لواليمة أهل البيمتB لو ُايت هبما تقية من 
املخالفني أو مداراة هلم م فهي أربع  تكبريات البد من الذكر والدعاء بينها أيضًا، 

ويكون ختامها بالرابعة.

)مسـألة 309(: البمد يف الصاة عىل امليمت من الدعاء لمه إن كان مؤمنًا  
بالغمًا، وأمما إن كان طفًا فيكفي الدعاء البويمه إن كانا أهًا لذلك وللمؤمنني، 
ويف  بعمض النصموص أنه يقال: »اللهمم اجعله البويه ولنا فرطًا وسملفًا«. وإن 
كان  مستضعفًا واقفًا غري جاحد للوالية ُيدعى للمؤمنني بدل الدعاء له، وجيوز  
الدعاء له عىل سبيل الشفاعة ال عىل سبيل ااُلخّوة والوالية يف الدين. وأما  جمهول 
احلمال فُيدعى با ينفعه إن كان مؤمنًا كالدعاء للمؤمنني عمومًا، والدعاء  له بأن 
حيمرش مع ممن يتواله، أو يقال:»اللهم إن كان حيب اخلري وأهله فاغفر له  وارمحه 
وجتماوز عنه«، ونحو ذلك.وأما الصاة عىل النبميF فوجوهبا يف الصاة عىل 
امليمت ال خيلمو عن  إشمكال، وإن كان األحوط وجوبًا اإلتيمان هبا. وال جيب يف 

الصاة عىل املّيت ما  عدا ذلك كالشهادتني والدعاء للمؤمنني وإن كان حسنًا.

نعم األوىل يف كيفيتها: أن يكرب املصيل أواًل ويتشمّهد الشمهادتني، وله أن  
يضيف االقرار بسائر العقائد احلقة.

ثمم يكمرّب ثانيًا ويصيل عمىل النبي وآله  )صلوات اهلل عليهم(، وحيسمن أن 
خيمص إمام العمر بالدعاء، وأن يضيمف  الصاة عىل مجيع االنبياء واملرسملني 

واملائكة املقربني وغريهم ممن  يستحق أن يصىل عليه.

 ثم يكرّب ثالثًا ويدعو للمؤمنني واملؤمنات ويستغفر  هلم.



 ويكرّب رابعًا ويدعو للميت إن كان مؤمنًا بالغًا، وإال فعىل النحو املتقدم.

ثمم يكمرّب خامسمًا وينرف. وجيموز تكمرار مجيمع االدعيمة املتقدمة بني 
التكبمريات  كلها، كما جيوز االقتصار عىل الصاة عىل النبمي وآله )صلوات اهلل 
عليهم(  والدعاء للميت وتكرار ذلك بني التكبريات.  وال جيب يف مجيع االدعية  

املتقدمة التقيد بألفاظ خمصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.

)مسـألة 310(: األحموط وجوبًا أن يكمون املقدار الواجمب من الدعاء  
بالعربية وأن ال يكون ملحونًا.

)مسـألة 311(: ال جتب قمراءة القرآن يف صاة امليمت. نعم جيوز اإلتيان  
باالدعية واالذكار القرآنية املناسبة لصاة امليت فيها.

)مسـألة 312(: يشمرتط يف الصاة عىل امليت ُامور:منها: النية، عىل نحو 
ما تقدم يف الوضوء.

ومنهـا: إذن المويل، عمىل مما تقمدم تفصيلمه يف املسمألة )258( يف فصمل  
مقدمات املوت ولواحقه.

ومنهـا: حضمور امليت، فا يصىّل عىل الغائب. و ال يرشع يف حق  الغائب 
عندنا إال الدعاء له من دون ان يكون صاة عليه.

ومنهـا: وقوف املصميل خلف امليت حماذيمًا لبعضمه، إال أن يكون  املصيل 
مأموممًا وقمد اسمتطال الصف حتى خمرج عن حماذاة امليمت، أو كانمت  اجلنائز 

متعددة قد وضعت بنحو التدّرج، عىل ما يأيت يف املسألة )323(.

ومنهـا: أن يكمون امليت قريبًا ممن املصيل، غري بعيد عنمه وال مرتفع عليه  
كثريًا وال منخفض عنه كذلك، وال حمجوب عنه بجدار أو سرت أو نحومها. نعم  
ال بأس بأن يكون حمجوبًا بالسرت املوضوع عىل الرير ونحوه، كا ال يرّض  الفصل 
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باملقدار القليل، والازم أن يصدق عرفًا كون املصيل واقفًا عند امليت.

ومنها: أن يكون املصيل قائًا، ومع تعّذره جيتزأ بصاة اجلالس، بل  جتب، 
أمما مع تعّذر صاة اجلالس ففي وجوب صاة املضطجع واملسمتلقي  إشمكال. 

وإن كان أحوط وجوبًا.

ومنها: أن يكون امليت مستلقيًا عىل قفاه.

ومنها: اسمتقبال املصميل للقبلة، واالسمتقبال بامليت بأن يكمون معرتضًا  
اجتاه القبلة رأسه إىل يمني املصيل ورجاه إىل يساره.

ومنهـا: املمواالة بني التكبمريات واالدعية عىل األحوط وجوبمًا. والازم  
فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفًا عدم االنشغال بالصاة. نعم ال  
بأس بإطالة االدعية، بل يكفي االنشمغال بالذكمر والدعاء وقراءة القرآن وإن مل  

يكن من سنخ االدعية املعتربة يف صاة امليت.

ومنها: أن تكون الصاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفني،  وقبل 
الدفن. لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغريه م كا يف الشهيد م ال تسقط  الصاة.

 نعمم إذا كان امليمت عريانمًا وتعّذر تكفينمه ولو بثوب واحمد، فإن أمكن  
سرت متام بدنه بثوب حني الصاة فقط ونزعه بعدها، وجب سرته والصاة عليه  
حينئٍذ ثم إنزاله يف القرب، وإن تعّذر فاألحوط وجوبًا إنزاله يف حلده وسرت بدنه  به 

ثم سرت عورته باللبن واحلجر ونحومها، ثم الصاة عليه ثم دفنه.

)مسألة 313(: ال يشرتط يف الصاة عىل امليت طهارة املصيل من  احلدث وال 
من اخلبث وال إباحة اللباس، نعم األحوط وجوبًا سرت العورة حال  الصاة وترك 
الكام والضحك واالنحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ماحيًا  لصورة الصاة.

)مسألة 314(: يرشع تكرار الصاة عىل امليت الواحد ممن مل يصلِّ  عليه، 



وكذا ممن صىّل عليه إذا كان هو اإلمام. بل هو مستحب خصوصًا إذا كان  امليت 
من أهل الرشف يف الدين.

)مسألة 315(: الظاهر عدم مرشوعية الصاة بعد الدفن حتى عىل من دفن  
بغري صاة أو كانت الصاة عليه باطلة. نعم ال بأس باإلتيان هبا برجاء  املطلوبية.

)مسألة 316(: يستحب يف صاة امليت اجلاعة. وكلا كان املصلون  أكثر 
كان خمريًا للميت. بل الظاهر عدم اعتبمار إذن الويل يف االئتام، وإنا يعترب  إذنه 
يف أصمل الصماة ملن يتقّدم هلا، الهنا من شمؤون التجهيز التمي تقدم اعتبار  إذن 

الويل فيها.

 نعمم لو أوىص امليت بأن ال يصيل عليه شمخص أو أشمخاص ولو  بنحو 
االئتام فاألحوط وجوبًا تنفيذ وصيته.

)مسـألة 317(: الظاهمر عدم اعتبمار عدالة اإلمام يف الصماة عىل امليت  
وعمدم اعتبار طهارته باملاء إذا كان املأمموم متطهرًا به، وعدم قدح االفة يف نطقه  

إذا كانوا فصحاء، لعدم حتمله عنهم شيئًا.

)مسألة 318(: الظاهر عدم انعقاد إمامة اجلالس للقائمني، وكذا مع كون  
موقمف اإلمام أعىل من موقف املأمومني ومع عمدم اتصاهلم به بالنحو املعترب يف  

إمامة اجلاعة يف الصاة.

)مسـألة 319(: األحموط وجوبمًا يف انعقماد اجلاعمة تقمدم اإلممام عىل  
املأمومني إذا كان رجًا.

 نعمم إذا كانمت امرأة كان هلا أن تؤّم النسماء، لكن تقوم  يف وسمطهن وال 
تتقدم عليهن.

 )مسـألة 320(: إذا حرض شمخص يف أثناء صاة اإلمام كان له أن يكرب  
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ويلتحمق باإلممام يف دعاء التكبرية التي هو مشمغول فيهما وجيعلها أول صاته، 
ثمم  يتابمع اإلمام يف التكبريات، فإذا فرغ اإلمام قبل أن يفرغ هو من تكبرياته أتم 
ما  بقي عليه من التكبري من دون دعاء أو مع ختفيف الدعاء، فإن رفعت اجلنازة  

تبعها وهو مستقبل القبلة وأتّم برجاء املطلوبية.
)مسألة 321(: االفضل وقوف املصيل إذا كان إمامًا أو منفردًا عند صدر  
الرجمل ورأس املمرأة. بل يكره وقوفه عند وسمط املرأة. وال بمأس   بوقوفه عند 
وسط الرجل وصدر املرأة. وأما إذا كان مأمومًا فإنه يقف حيث  ينتهي به الصف.
)مسألة 322(: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز ترشيكها بصاة واحدة،  
ويراعمى يف الدعماء هلم التثنية أو اجلمع، وإذا كان فيهم رجال ونسماء فاالفضل  
جعمل الرجمال أقمرب للمصميل، وجيوز التذكمري يف الدعماء هلم بنيمة االموات،  

والتأنيث بنية االنفس.
)مسألة 323(: مع اجتاع اجلنائز املتعددة جيوز أن جُيعلوا مجيعًا يف  سمت 
واحد أمام املصيل. لكن االفضل جعل كل منهم عند ورك االخر  فيكونون صفًا 
واحدًا شبه الدرج، ويقف اإلمام وسط الصف وراءهم مجيعًا.  وإذا كان فيهم رجال 
ونسماء وقف وسط الرجال. ويكون أقرهبم للمصيل من هو  عىل جانب يساره.
)مسـألة 324(: يسمتحب للمصيل الطهارة من احلدث، وإذا خاف فوت  
الصماة ااُلوىل مجاعمًة إن تطهمر باملماء تيمم وصىّل. بمل ال بمأس بالتيمم برجاء  

املطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعال املاء.
)مسألة 325(: يستحب رفع اليدين عند التكبري، واألوىل أن يرفع اإلمام  
صوتمه م يف صماة اجلاعمة م بالدعاء حتى يسممع املأموممني. وأن يَتحّرى كثرة  
املصلني عىل امليت. كا يستحب االجتهاد يف الدعاء للميت. وتكره الصاة  عىل 

امليت يف املسجد.



الفصل السادس 

يف الدفن
جيب دفن املؤمن بمواراته يف االرض بنحو يؤمن عىل جسمده من  السباع 
ونحوها، ويمنع من ظهور رائحته. وال يكفي وضعه يف تابوت حمكم  أو بناء إذا 

مل يكن يف بطن االرض.

)مسألة 326(: جيب وضع امليت يف قربه معرتضًا كا تقدم يف حال  الصاة 
عليمه، إال أنه يكون مضطجعًا عىل جانبه االيممن موجهًا وجهه إىل القبلة.  وإذا 

تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن، ومع عدمه يسقط وجوب االستقبال.

)مسـألة 327(: من ممات يف البحمر إن أمكن جتهيزه واالنتظمار به حتى 
يدفن  يف الرب وجب، وإن تعذر م للزوم هتكه بظهور رائحته وتفسخه أو الرضار 
ممن  معه من االحياء أو لغري ذلك م وجب تغسميله وحتنيطمه والصاة عليه، ثم 
إن  أمكن حفظ جسمده بوضعه يف خابية كبرية تسمعه من دون أن يلزم تكسمريه  
واالعتداء عىل جسمده وجب حفظه بجعله يف اخلابية، ثم يسمدّ رأسمها بإحكام  
وتلقمى يف البحمر. وإن تعمّذر ذلمك وجب تثقيله لريسمب يف املاء ثمم يلقى فيه.

وجيري احلكم املذكور يف من يموت يف الرب أو تعّذر دفنه فيه أو خيف  من 
االعتداء عليه بعد الدفن بنبشه وهتك حرمته، فيلقى يف النهر أو البحر  كذلك.

)مسـألة 328(: حيمرم دفن املؤمن يف مكان يوجب هتمك حرمته كاملزبلة  
والبالوعمة، كا حيرم الدفن يف املمكان املوقوف جلهة خاصة ال تعم الدفن،  وكذا 
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يف املكان اململوك بغري إذن مالكه، أو يف املكان الذي تعلق به حق  لشمخص من 
دون إذنه.

)مسـألة 329(: حيرم دفن ميت يف قرب ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك  
القرب وفتح موضع امليت األول، إال يف صورتني: 

ااُلوىل: أن يبتنمي دفمن امليمت األول عىل عدم اختصاصمه بالقرب، بل عىل  
جمرد جعله فيه مع كونه يف معرض دفن غريه معه.

 الثانية: أن خيرج امليت األول من القرب وينقل عنه، أو يتاشى فيه  ويصري 
ترابًا، بحيث خيرج املكان عن كونه قربًا له.

 نعم حيرم فتح القرب ودفن  ميت آخر فيه لو كان للميت األول كرامة دينية 
بحيمث يكون قربه رمزًا من رموز  الدين وشمعائره حتى بعمد االندراس أو بعد 

نقله منه ويكون فتحه ودفن شخص  آخر فيه هتكًا له وتوهينًا للدين.

)مسـألة 330(: ورد يف بعمض النصموص النهمي عن نقمل امليت من بلد  
موته. وحيسمن متابعتها وإن مل تكن حجمة، لكنه غري واجب، بل جيوز النقل  با 

إشكال كا جرت عليه سرية املسلمني واملؤمنني من الصدر األول.

Bبل  حيسمن النقل للبقاع الرشيفة، كحرم مكة ومشماهد  املعصومني 
وخصوصًا  الغري واحلائر احلسيني، فقد تضمنت االخبار أن من دفن يف احلرم 
Bأمن من  الفزع االكرب، وأن الدفن يف الغري بل يف مجيع مشاهد املعصومني

مسقط لسؤال منكر ونكري.

)مسألة 331(: حيرم نبش قرب امليت عىل نحو يظهر جسده إذا كان فيه  هتك 
له بظهور رائحته وتغري صورته، بل األحوط وجوبًا عدم نبشه بعد الدفن  مطلقًا.

نعم جيوز النبش يف موارد:



األول: ما إذا دفن با غسمل أو با تكفني أو مع وقوعها عىل غري الوجه  
الرشعي، فيجوز نبشمه لذلك إذا كان دفنمه قريبًا بحيث ال يلزم من النبش هتك  
امليمت بظهور رائحتمه وتغري صورته، أما مع لزوم ذلك فيحرم النبش، ويسمقط  

التغسيل والتكفني.

 كما أنمه لو طال العهد وجمف امليت بحيث ال يلزم هتكمه مل  جيب النبش 
لتدارك التغسيل والتكفني.

الثـاين: ما إذا كان النبش ملصلحة امليمت، كالنقل للبقاع الرشيفة أو  ملقربة 
عائلته إذا كان ذلك تعزيزًا له أو سببًا لذكره با ينفعه من قراءة القرآن أو  االستغفار 
أو نحو ذلك. والازم جتنب هتكه بانتظار جفافه والتكتم به مها  أمكن. بل قد 
جيب النقل، كا إذا دفن يف مكان يسمتلزم هتكمه كاملزابل  ونحوها. وإذا لزم منه 

ظهور رائحته أو نحو ذلك مما يوجب هتكه لزم اختيار  أقل املحذورين.

الثالـث: ما إذا كان يف النبش دفع عدوان حمرم، كا إذا دفن يف ملك  الغري 
بغري إذنه أو دفن معه مال للغري أو نحو ذلك، ويراعى يف ذلك عدم هتكه  بظهور 
رائحتمه ونحوه مها أمكمن، وإذا أرص ذو احلق عىل التعجيمل فاألحوط  وجوبًا 

الرتجيح باالمهية.

الرابـع: مما إذا توقف عىل النبمش مصلحة مهمة أو دفع مفسمدة كذلك،  
ويراعمى يف ذلمك عمدم هتكه بظهمور رائحتمه ونحوه مهما أمكمن. والازم يف  
املورديمن األولني اسمتئذان الويل عىل النحو املتقدم يف املسمألة )258( يف  فصل 
مقدمات املوت ولواحقه وهو األحوط وجوبًا يف املوردين االخريين،  ومع فقد 
من هو الويل حني موت امليت فاألحوط االنتقال ملن هو االقرب  للميت بعده.

)مسـألة 332(: يسمتحب أن جيعل امليت يف موضع متسمع من قربه بقدر 
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مما  يمكمن فيه اجللموس، واالفضل أن يكون بشمق حلد له يف جانمب القرب، فإن 
تعّذر  لرخاوة االرض أو خيف اهندامه ُشّق له يف االرض شّقًا وسقف عليه ببناء  
ونحوه. كا يستحب أن يكشف عن وجهه وجيعل خده عىل االرض، وأن  جيعل 
معه يف القرب يشء من تربة احلسمنيA، واألوىل أن جيعل أمام وجهه  لبنة منها. 

وقد وردت أذكار كثرية عند تناول امليت وإنزاله يف القرب وبعد وضعه  يف 
القرب وعند سّد القرب باللبن وبعد ذلك وال يسع املقام ذكرها، وإن كان  املناسب 

االهتام هبا واملحافظة عليها، فلتطلب من املطوالت.

وينبغمي االهتمام بتلقينمه وهمو يف القمرب قبمل إكمال الدفن بالشمهادتني  
والعقائد احلقة وإمامة االئمةB واحدًا بعد واحد. وكذا تلقينه بذلك من قبل  

أوىل الناس به بعد إكال الدفن عند انراف املشيعني رافعًا به صوته. 

كا  يستحب تربيع القرب، ورشه باملاء. واالفضل أن يستقبل من يفعل ذلك 
القبلمة  ويبدأ من عنمد الرأس إىل الرجلني ثم يدور إىل اجلانب االخر، فإن فضل 
منه  يشء فاألوىل صبه يف وسمطه. ويف بعض النصموص أنه يتجاىف عنه العذاب 
مما  دام النمدى يف المرتاب، كا يظهر من بعضها اسمتحباب تكرار الصب يف كل 
يموم  إىل أربعني يومًا أو أربعني شمهرًا، كا يسمتحب أن يضع احلارضون أيدهيم 
عىل  القرب عند رأسه مع تفريج االصابع وغمزها فيه بعد رشه. وأن يستغفروا له  
ويدعو له بمثل: »اللهم جاِف االرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه   ولّقه منك 
رضوانًا وأسمكن قربه من رمحتك ما تغنيه عن رمحة من   سواك«.. إىل غري ذلك.

)مسألة 333(: يكره تعميق القرب أكثر من ثاثة أذرع م وهي تقارب املرت  
والنصمف م كما يكره نزول االب يف قرب ولده، ونمزول غري املحرم يف قرب  املرأة، 

وإهالة الرحم عليه الرتاب.. إىل غري ذلك مما ذكر يف املطوالت.



تتميم
فيه مسائل:

ااُلوىل: إذا ممات احلممل دون ُاممه، فإن أمكن إخراجمه صحيحًا وجب،  
وإال جاز تقطيعه مقترًا من ذلك عىل ما تقتضيه الرضورة، ولو خيف عىل ااُلم  
من االحتياط يف ذلك كان االحتياط هلا مقّدمًا عىل االحتياط له. وإن   ماتت هي 
دونه واحتمل حفظ حياته بإخراجه وجب ولو بشق بطنها. لكنه  خياط بعد ذلك.

الثانية: جيب إجراء متام أفعال التجهيز عىل أجزاء امليت يف موارد:

األول: العظمام املجمردة عن اللحمم، وال خيّل نقص عظمم أو عظمني مما  
يتعارف يف من أكله السبع ونحوه. 

الثـاين: البمدن التام، وإن فقمدت منه بعض أطرافه م ممن الرأس واليدين  
والرجلني م أو مجيعها.

الثالث: النصف الذي فيه القلب م عرضيًا كان أو طوليًا م إذا كان واجدًا  
لاطراف املناسمبة له، فالعريض أطرافه الرأس واليدان، والطويل أطرافه نصف  
المرأس ويمد ورجل واحمدة. واألحموط وجوبًا إجمراء االفعمال املذكورة عىل  
النصمف الذي فيه القلب وإن فقد االطراف أو فقمد بعضها.وأما يف غري املوارد 
املذكورة فا إشمكال يف وجوب دفنه، لكن األحوط  وجوبًا فيا اشتمل منه عىل 
عظم أن يغسمل ويلّف يف خرقة قبل الدفن.   لكنه ال يطهر بالتغسيل. واألحوط 

استحبابًا فيا ال يشتمل عىل عظم أن يلف  يف خرقة ال غري.

الثالثـة: ال تمرشع الصماة عمىل السمقط. لكمن إذا كملت خلقتمه ونمت  
أعضماؤه ُغّسمل وُحّنط وُكّفن وُدِفمن. وهو األحوط وجوبًا فيما إذا تم له أربعة  
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أشمهر ومل تتمم خلقته لمو أمكن ذلك. وأمما إذا مل يكن مكتمل اخللقمة ومل تتم له  
أربعة أشهر فالواجب دفنه، واألحوط وجوبًا أن يكون بعد لّفه بخرقة وال جيب  

تغسيله وال حتنيطه.

الرابعة: اذا قطع من احلي قطعة مل جيب إجراء أحكام امليت عليها حتى  لو 
كان فيها عظم. نعم قد حيسن دفنها.

املبحث السادس
 يف غسل مّس امليت

جيب الغسل بمس ميت اإلنسان بعد أن يربد مجيع جسده، من دون  فرق 
بني املسلم والكافر. بل األحوط وجوبه بمّس السقط إذا وجلته الروح.  وأما مس 
امليت بحرارته فا يوجب الغسل، بل يوجب تنجس املاس إذا كان  املّس برطوبة.

)مسـألة 334(: إذا تم تغسميل امليت مل جيب الغسمل بمسه، حتى لو كان  
املغسمل لمه الكافر عند فقمد املاثل. نعم يشمكل االكتفاء بالغسمل االضطراري  
الناقص، كالغسمل الواحمد مع قلة املاء والغسمل الفاقد للخليطني، كا يشمكل  

االكتفاء بالتيمم عند فقد املاء. فاألحوط وجوبًا الغسل باملّس يف املقامني.

)مسـألة 335(: األحوط وجوبًا الغسمل بمّس ما ال حتله احلياة من امليت  
كالسمن والظفمر، وكمذا مع املّس بما ال حتله احليماة من احلي. نعمم الظاهر عدم  

وجوبه بمّس الشعر من امليت، وباملّس بالشعر من احلي. 

)مسـألة 336(: جيب الغسمل بممس القطعة املبانة من احلمي أو امليت إذا  
كانمت مشمتملة عىل العظم وال جيب بمّس اللحم اخلمايل من العظم، وال العظم  
اخلمايل من اللحم سمواء كان مقطوعًا من حي أم من ميمت. وكذا ال جيب بمّس  



العظم إذا كان مشمتمًا عىل قليل من اللحم غري معتّد به، كالسمن إذا قلع ومعه  
قليل من اللحم.

)مسألة 337(: حيرم عىل من عليه غسل املّس كل عمل مرشوط بالطهارة  
كالصاة وممس املصحف، وال حيرم عليه ما خيتص باجلنب واحلائض  كدخول 

املساجد وقراءة العزائم.

 )مسـألة 338(: غسمل املس كغسمل اجلنابمة واحليض، وتقمدم أنه جيزئ
عن  الوضوء.

املبحث السابع

يف االغسال املستحبة
وهي أغسال كثرية مذكورة يف كتب الفقه واالدعية والزيارات وغريها ال  
يسع املقام استقصاءها، إال أنه ملا تقدم منا يف املسألة )190( يف الفصل الرابع  يف 
أحكام غسل اجلنابة أّن كل غسل مرشوع جيزئ عن الوضوء فاملناسب يف  املقام 
التعرض جلملة مما ثبت عندنا مرشوعيته واستحبابه، ثم نشري لغريه مما  مل يثبت عندنا 
استحبابه وإنا حيسن اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن  جيتزأ به عن الوضوء. 

وحينئٍذ نقول: األغسال املستحبة عىل أقسام ثاثة:

القسم األول: األغسال الزمانية:

وهي التي تستحب خلصوصية الزمان، وهي عدة أغسال:

منها: غسل اجلمعة، وهو من املستحبات املؤكدة، ووقته من طلوع  الفجر 
يموم اجلمعمة إىل المزوال. ويقمى بعده إىل آخر هنمار يوم اجلمعة، فمإن مل  يقضه 
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حينئٍذ قضاه يوم السبت.

)مسألة 339(: مع إعواز املاء وقّلته عىل املكلف يف متام يوم اجلمعة  جيوز 
تقديم غسمله يوم اخلميس. ولو أخطأ املكلف يف اعتقاده ذلك،  ينكشف بطان 
غسمله. وممن ثّم لو احتممل ذلك جاز له التقديمم برجاء املطلوبيمة  من دون أن 

جيتزئ به عن الوضوء.

ومنهـا: غسمل يوممي العيديمن م الفطر واالضحمى م ووقتهما من طلوع  
الفجر إىل غروب الشمس.

ومنها: غسمل يموم عرفة ويوم الرتويمة م وهو اليوم الثامن من شمهر ذي  
احلجمة م من دون فرق بمني من يريد احلج وغريه. ووقتها ممن طلوع الفجر إىل  

غروب الشمس.

ومنها: غسل الليلة ااُلوىل من شهر رمضان، والسابعة عرشة منه، وغسل  
ليايل القدر، وهي الليايل التاسمعة عرشة واحلادية والعرشون والثالثة والعرشون  

منه. وأفضل الثاِث االخريُة ثم الثانية.

)مسـألة 340(: يرشع غسمل ليايل شمهر رمضان يف أي جمزء من الليل، 
لكمن  االفضمل إيقاعه يف أول الليمل، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشممس 
بقليمل.  واألحوط وجوبًا حينئٍذ عدم ختلمل احلدث االكرب أو االصغر بينه وبني 

دخول  الليل.

)مسـألة 341(: ذكمر العلاء )رضوان اهلل عليهم( من االغسمال الزمانية 
غسمل  يموم الغدير م وهو اليوم الثامن عرش من شمهر ذي احلجمةم ويوم املباهلة 
م وهمو  اليوم الرابمع والعرشون منه م ويوم مولد النبيF م وهو اليوم السمابع 
عمرش من  شمهر ربيع األول م ويوم النريوز، وأول رجمب ونصفه وآخره، ويوم 



املبعمث م  وهمو اليوم السمابع والعرشون منه م وليلة النصف من شمعبان، وأول 
يوم من شهر  رمضان، ومجيع ليايل االفراد منه، ومجيع ليايل العرش االواخر منه، 
خصوصمًا  ليلة الرابع والعرشين، وغسمل ثمان يف آخر الليلمة الثالثة والعرشين 
منه ملن  اغتسمل أول الليلة املذكورة، وغسمل الكسوف إذا احرتق القرص كله، 
وغمري  ذلك. وهي وإن وردت االخبار يف مجلة منها، إال أهنا مل تثبت بنحو معترب  

فيحسن اإلتيان هبا برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ هبا عن الوضوء.

)مسألة 342(: جيوز إيقاع االغسال الزمانية يف أي جزء من أجزاء الزمان  
الذي نسمبت لمه، إال ما تقدم التنبيه عمىل التقييد فيه بوقت خاص منه م كغسمل  

اجلمعة م أو جلواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليايل شهر رمضان.

)مسـألة 343(: ال تنتقض االغسمال الزمانية باحلدث االصغر أو االكرب 
يف  أجزاء الزمان الذي نسبت له، إال ما تقدم التنبيه عليه يف املسألة )340(.

القسم الثاين من االغسال املستحبة: االغسال املكانية:

وهي التي ترشع مقدمة للكون يف مكان خاص، وهي عدة أغسال:

منها: الغسل لدخول مكة املعظمة أو املدينة املنورة. واملتيقن منها  الدخول 
الداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة. وأما يف غري ذلك  فاملتعني اإلتيان 

به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء. 

ومنها: الغسل لدخول الكعبة الرشيفة.

 .Fومنها: الغسل لدخول مسجد النبي

ومنها: الغسل لدخول أحد احلرمني الرشيفني حرم مكة وحرم املدينة.

)مسـألة 344(: ذكر العلاء )رضموان اهلل عليهم( من االغسمال املكانية  
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الغسمل لدخول املسجد احلرام، والغسمل لدخول مشاهد االئمةB، بل لكل  
مشمهد أو مكان رشيف. لكنه مل يثبت عىل عموممه بوجه معترب، فاألوىل اإلتيان  

به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.

)مسألة 345(: وقت االغسال املكانية قبل الدخول يف االمكنة املرشوعة  
هلا. عدا غسمل دخول حرم مكة، فإّن تقديمه عىل دخوله وإن كان أفضل إال أنه  

يستحب ملن مل يفعله أن يأيت به بعد دخوله ولو يف مكة نفسها.

القسم الثالث: االغسال الفعلية:

وهي عىل قسمني:

أحدمها: ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص، وهي عدة أغسال:

منها: الغسل لاحرام. 

ومنها: الغسل لطواف الزيارة، وهو الطواف الواجب يف احلج بعد الذبح  
عند الرجوع من منى. وقيل باستحبابه لكل طواف وإن مل يكن جزء من حج أو  
عمرة. لكنه ال خيلو عن إشمكال. فاألوىل اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن  

جيتزأ به عن الوضوء. 

ومنها: الغسل للوقوف بعرفة يف احلج. ووقته بعد الزوال قريبًا منه.

ومنها: الغسمل للذبح أو النحر يف احلج، واملتيقن منه استحبابه ملن  يبارش 
ذلك بنفسه، دون من يستنيب فيه. 

ومنهـا: الغسمل للحلمق يف احلج.وهنماك أغسمال ُاخمرى وردت مقدمة 
العال وعبادات ال يسع املقام  استقصاءها.

)مسـألة 346(: ذكمر العلماء )رضموان اهلل عليهمم( من هذا القسمم من 



 ،Bواألئمة Fاالغسمال  الفعلية الغسمل للوقموف باملشمعر ولزيمارة النبي 
لكمن األول  مل يثبمت بوجمه معتمرب. وأمما الثماين فقمد تضمنتمه النصموص يف 
زيمارات خاصمة  كثمرية يضيق املقام عمن اسمتقصائها وحتقيق حاهلما، وال جمال 
السمتفادة اسمتحباب  الغسمل لمكل زيمارة منهما، فماألوىل اإلتيان بالغسمل يف 
مجيمع املموارد املذكمورة  برجماء املطلوبيمة، ممن دون أن جيتمزأ به عمن الوضوء.

)مسألة 347(: جيزئ يف االغسال املكانية ويف القسم األول من االغسال  
الفعلية غسمل اليوم ملا يؤتى به يف ذلك اليوم، وغسمل الليمل ملا يؤتى به يف ذلك  
الليل، وال يستمر أثره ملا بعد ذلك، فمن اغتسل هنارًا لدخول الكعبة أو  لاحرام 
باحلج مثًا فلم يتهيأ له دخوهلا وال االحرام حتى دخل الليل مل جيزئه  غسله، بل 

عليه االعادة.

)مسـألة 348(: تنتقض االغسمال املكانية والقسمم األول من االغسمال 
الفعليمة  باحلمدث االصغمر م فضًا عن االكرب م بني الغسمل والغايمة التي أوقع 
هلا، فمن  اغتسمل لدخول الكعبة أو الحرام احلج مثًا ثم أحدث باالصغر قبل 

فعلها مل  جيزئه غسله، بل عليه االعادة.

ثانيهام: ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص، وهو عدة أغسال:

منها: الغسل ملّس امليت بعد إمتام تغسيله. 

ومنها: الغسمل ملن فّرط يف صاة اخلسموف إذا احرتق قرص القمر كله،  
فإنه يستحب له أن يغتسل ويقيض الصاة.

ِد سماع الغناء ورضب العود. بل حيسمن   ومنهـا: الغسمل للتوبمِة من تعمُّ
الغسل للتوبة مطلقًا برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.

)مسـألة 349(: ذكر العلاء )رضوان اهلل عليهم( استحباب الغسل لقتل  
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الوزغ والسمعي لرؤيمة املصلوب وغري ذلك. لكنه مل يثبمت بوجه معترب فاألوىل  
اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء. 

)مسـألة 350(: مل يثبمت عمموم مرشوعيمة التيممم بمداًل عن االغسمال 
املسمتحبة  عنمد تعذرها، بل قد يظهمر من بعض النصوص عدممه. إال يف موارد 
خاصة ال  جمال الستقصائها، فا ينبغي اإلتيان به إال برجاء املطلوبية وحينئٍذ ال 

جيتزأ به  عن الوضوء.



املقصد اخلامس

يف التيمم
وفيه فصول:

الفصل األول

يف مسّوغاته
وهي ُامور:

األول: عمدم املاء الكايف للوضوء أو الغسمل باملقدار الذي يتحقق به أقل  
الواجب من دون فرق بني أن يكون فقده للاء قهرًا عليه وأن يكون لتفريطه به،  

كا لو كان عنده ثم أراقه.

)مسألة 351(: لو احتمل وجود املاء وجب الفحص عنه حتى حيصل له  
العلم أو االطمئنان بعدمه.

)مسـألة 352(: يكتفي املسمافر يف الفاة إذا مل يكن عنمده ماء بأن يطلب  
املاء يف االرض السمهلة م وهي املنبسمطة م َغْلوتني من كل جانب حيتمل  وجوده 

فيه، ويف االرض احلزنة َغْلوة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة.

)مسـألة 353(: يسمقط وجوب الطلمب يف ضيق الوقت، كا يسمقط إذا  
خاف عىل نفسمه أو ماله من لص أو سمبع أو غريمها. وكذا إذا عجز عن الطلب 
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أو  كان جمهدًا له بنحو يبلغ احلرج.

)مسألة 354(: إذا فّرط يف الطلب حتى ضاق الوقت عىص ووجب عليه  
التيممم والصاة ثم القضاء بعد ذلك، إال أن ينكشمف عمدم وجود املاء يف حمل  

الطلب، فا جيب القضاء.

)مسـألة 355(: إذا طلب املاء فلم جيده فتيّمم وصىّل ثم انكشمف وجود  
املاء، فإن كان موجودًا يف مكان من شمأنه أن يعثر عليه بالطلب إال أن الطلب مل  
يكمن كافيًا وجب عليه االعادة أو القضماء، وإن كان موجودًا يف مكان ليس من  
شمأنه أن يعثر عليه، فإن وجده يف الوقت فاألحوط وجوبًا االعادة، وإن وجده  

بعد ذلك صحت صاته ومل جيب عليه القضاء.

)مسألة 356(: إذا مل يكن عنده املاء إال أنه كان واجدًا لثمنه وجب رشاؤه  
إال أن جيحف به ويرض بحاله بمقتى وضعه املايل فيتيمم حينئٍذ. كا أنه إذا  أمكنه 
حتصيله باالسمتيهاب ونحوه وجب، إال أن يسمتوجب هوانه بنحو حيرم  الوقوع 

فيه، أو يكون حرجيًا، فيتيمم أيضًا.

الثـاين: خموف العطش من اسمتعال املاء الذي عنمده م وإن مل يبلغ مرتبة  
التلف م عىل نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه االهتام به حتى دابته  وحيواناته. 
 وأمما يف غمري ذلمك فإنا يمرشع له التيممم إذا خماف التلف عىل نفمس  موجودة 

جيب حفظها.

)مسـألة 357(: إذا مل يعتمن باحتمال العطمش فلمم يتيممم بمل توضأ أو  
اغتسمل، فإن كان العطش املخوف بالنحو الذي حيرم الوقوع فيه م كا لو خيف  
منه تلف نفس حمرتمة م فمع التفاته لذلك يبطل غسمله أو وضوؤه، وجيب عليه  
االعادة أو القضاء، ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغسمل أو الوضوء وال جيب  
عليمه االعادة وال القضاء، وكذا إذا مل يكن العطمش املخوف بالنحو الذي حيرم  



الوقوع فيه.

الثالث: خوف الرضر البدين من اسمتعال املاء بحدوث مرض أو  زيادته 
أو بمطء شمفائه أو نحو ذلمك. إال أن ترشع يف حقه اجلبرية فيتعني  اسمتعال املاء 

معها عىل ما سبق تفصيله يف مباحث الوضوء، وال يرشع التيمم  حينئٍذ.

)مسـألة 358(: إذا تيممم ثم تبني عدم الرضر صمّح تيّممه ومل جيب عليه  
التدارك، إال أن يتبني ذلك يف الوقت فاألحوط وجوبًا االعادة.

)مسـألة 359(: إذا كان يمرضه املماء فتوضأ أو اغتسمل، فمإن كان الرضر  
بمرتبمة حيرم الوقوع فيه، وكان عاملًا بمه أو خائفًا منه ملتفتًا حلرمته بطل وضوؤه  
أو غسمله ووجب عليه إعادة الصاة الواقعة به أو قضاؤها، وإال صّح وضوؤه 
أو  غسمله وصاته ومل جيب التدارك، سمواء كان غافًا عن الرضر أم ملتفتًا له، 

ومل  يكن الرضر حمّرمًا، أم كان حمّرمًاوكان غافًا عن حرمته.

الرابع: ما إذا وجب رصُف املاء يف واجب آخر، كتطهري املسجد أو  تطهري 
البمدن أو الثموب للصاة أو نحو ذلك. نعم إذا غفل عمن ذلك وتوضأ باملاء  أو 

اغتسل صح وضوؤه وغسله.

اخلامس: ما إذا لزم من اسمتعال املماء حمذور رشعي كالترف يف  أرض 
الغمري أو إنائمه من دون إذنه، أو حممذور عريف يصعب حتّمله كاعتمداء ظامل  عليه 
ونحموه ممما يكون حتمله حرجيًا. نعم إذا غفل عن ذلك فتوضأ باملاء أو  اغتسمل 
صمح وضوؤه أو غسمله. أما لو التفمت لذلك ومل يعتن به فمإن كان املحذور  مما 
حيرم الوقوع فيه رشعًا بطل وضوؤه أو غسله، وإن مل يكن كذلك م كا يف  موارد 

احلرج م صح وضوؤه أو غسله.

)مسـألة 360(: ذهب مجاعة إىل أن ضيق الوقت عن استعال املاء مسوغ  
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للتيمم فيجتزأ به يف صحة العمل. لكنه غري ثابت. نعم األحوط استحبابًا  املبادرة 
الداء الصماة بالتيمم، ثم القضاء إذا حتققت رشوطه. ويرتتب عىل  ذلك أنه إذا 
احتمل سعة الوقت الستعال املاء وجبت املبادرة الستعاله برجاء  إدراك الصاة 
بالطهارة املائية، وال جيوز له االكتفاء بالتيمم يف الوقت. بل حتى  لو علم بضيق 
الوقت عن إدراك متام الصاة بالطهارة املائية لكن علم أو احتمل  إدراك بعضها 
بمقمدار ركعمة فما زاد فاألحوط وجوبًا املبادرة السمتعال املاء  وعمدم االكتفاء 
بالتيممم يف الوقت.هذا كله إذا كان واجدًا للاء، أما إذا مل يكن واجدًا له وأمكنه 
حتصيله  بالسمعي له أو برشائه أو اسمتيهابه إال أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر 
مرشوعيمة  التيمم واالجتزاء به يف صحمة عمله، من دون أن جيب عليه القضاء.

)مسـألة 361(: يسمتحب النوم عىل طهارة، فإذا أوى املكلف إىل فراشمه  
وذكر أنه عىل غري طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فا بأس باإلتيان بذلك  

برجاء املطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر باملاء.

الفصل الثاين
فيام يتيمم به

وهمو كل ما يسممى أرضمًا وإن كان صلبًا ال يعلق منمه يشء بالكف عند  
رضهبما بمه، كالصخمر واحلجمر االملمس. وإن كان األحموط اسمتحبابًا التيمم 

بالرتاب  مع االمكان.

)مسألة 362(: ال يصح التيمم با ال يصدق عليه االرض، وإن كان أصله  
منهما، كالنبات وامللمح والزجاج، وبقية املعادن كالياقموت والزمرد والفريوزج  
ومسمحوقها. نعمم الظاهر صدق االرض عىل ُدّر النجمف، النه نوع من احلىص  



عرفًا، وأما العقيق فاالمر فيه ال خيلو عن إشكال، فاألحوط وجوبًا مع االنحصار  
به اجلمع بني التيمم به والتيمم باملرتبة املتأخرة عن االرض كالغبار، عىل ما  يأيت 

بيانه.

)مسألة 363(: الظاهر جواز التيمم باالرض بعد طبخها كاجلص والنورة  
واالسممنت، وإن كان األحوط اسمتحبابًا عدم التيمم هبا مع تير غري املطبوخ.

)مسألة 364(: يشرتط فيا يتيمم به الطهارة، فا جيوز التيمم بالنجس. 

)مسـألة 365(: ال جيوز التيمم بما يمتزج بغري االرض بحيث ال يصدق  
عليه االرض وحدها، نعم إذا كان اخلليط مستهلكًا يف االرض فا بأس بالتيمم  به.

)مسـألة 366(: ال جيموز التيمم بما يملكه الغري أو يكمون له حق فيه من 
غمري  إذنه، ولو تيمم بمه ملتفتًا حلرمته بطل تيممه، لعدم حتقق نية التقرب به عىل 
ما  يتضح مما تقدم يف مبحث النية من الوضوء. نعم لو ُاكره عىل املكث يف أرض 
الغمري بحبمس ونحموه جاز التيمم هبما  وصح تيمممه إذا مل يرض هبما رضرًا زائدًا 
عمىل مما يقتضيه احلبمس. كا جيوز  التيممم بمثل حائط الغري من جانب الشمارع 

وباالرض املكشوفة ونحو ذلك، مما  جيوز العبور فيه من دون إذن مالكه.

)مسألة 367(: إذا تيمم بأرض الغري بغري إذنه غفلة عن حرمة ذلك صح  
تيممه.

)مسـألة 368(: إذا عجمز عن التيمم باالرض فإن أمكنمه مجُع الغبار من 
ثيابه  وفراشه وغريمها بحيث يصدق عليه االرض وجب وتيمم به. وإن مل يمكنه  
ذلمك وجب التيممم بالغبار املوجود يف ثوبه أو فراشمه أو ُعمرف دابته أو غريها  
وإن قمل. نعمم البد من كونمه غبارًا أصله ممن االرض الطاهرة، أمما إذا مل يكن 
أصله  منها كغبار الدقيق وغبار اخلشب املجتمع من نجارته فا يصح التيمم به.
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)مسـألة 369(: إذا كان عنمده طني، فإن أمكنه جتفيفمه والتيمم به وجب  
وكان مقّدممًا عىل التيمم بالغبار، وإن عجز عن جتفيفه فا جيوز التيمم به إال مع  

العجز عن التيمم بالغبار.

)مسـألة 370(: إذا وجب عليه التيمم بالطني فاألحوط وجوبًا يف كيفيته 
أن  يرضب بكفه عىل الطني ثم يفرك إحدى كفيه بااُلخرى ليزيل ما علق هبا من  
الطني ثم يمسح هبا وجهه ويديه عىل ما يأيت يف كيفية التيمم، وال يمسح  بكفيه 

قبل إزالة ما علق هبا من الطني. 

)مسألة 371(: إذا عجز عن استعال املاء وعن التيمم حتى بالطني صار  
فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصاة يف الوقت. وحينئٍذ إن كان قادرًا يف أثناء  
الوقت عىل اسمتعال املاء أو التيمم فلم يفعل غفلًة أو تقصريًا ثم عجز عنها  يف 
آخمر الوقمت وجب عليه قضاء الصماة مع الطهارة. وهو األحموط وجوبًا فيا  
إذا كممان عاجمزًا عنهمما من أول الوقت إن كان العجز مسمتندًا إليه م قصورًا أو  
تقصريًا م كا إذا كان عنده ماء فأراقه، أو سمافر إىل مكان يعجز فيه عن اسمتعال  
املماء وعمن التيمم.وأمما إذا كان عاجزًا عنهما من أول الوقت ومل يسمتند العجز 
إليه، بل كان  مغلوبًا عىل أمره م كالسمجني ونحوه م فا جيب القضاء عليه. نعم 
األحموط  اسمتحبابًا يف مجيع الصور اجلمع بني أداء الصماة يف الوقت باطهارة 

والقضاء  يف خارج الوقت مع الطهارة.

)مسـألة 372(: يكمره التيممم بمرتاب الطريمق ونحموه مما يطمؤه الناس  
بأرجلهمم. واألوىل التيمم من االماكمن العالية التي هي أبعد عن القذر وماقاة  

النجاسة.



الفصل الثالث

يف كيفية التيمم
أجزاء التيمم ُامور:

األول: رضب باطمن اليدين بماالرض دفعة واحدة. وال يكفي جمرد مّس  
االرض من دون أن يصدق عليه الرضب.

الثاين: أن يمسمح بباطن يديه مجيعًا جبهته. وهي العظم املسمتوي يف  أعىل 
الوجمه، وحمّده ممن االعمىل قصاص الشمعر ومبمدأ الوجه ومن االسمفل عظم  
احلاجبمني، ومن اجلانبني صفحتا الوجه. وينبغي مسمح يشء مما خرج عن  احلد 
ليعلم اسمتيعاب اجلبهة باملسمح. والبد من كون املسمح من االعىل إىل  االسفل، 

وال يكفي املسح منكوسًا وال معرتضًا.

الثالث: مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليرى، ويبدأ من الزند م  
وهو املفصل الذي بني الكف والذراع م وينتهي بأطراف االصابع.

الرابـع: مسمح ظهمر الكمف اليمرى بباطن الكمف اليمنى، عمىل النحو  
املذكور يف سابقه.

)مسـألة 373(: البمد من كون الرضب واملسمح ببمرشة الكفني من دون 
حائمل  كا البد من ذلك يف املمسموح، فيجب إزالة احلاجمب كاخلاتم وغريه مما 

يمنع  من مماسة البرشة. هذا مع االمكان، وسيأيت احلكم مع التعّذر.

)مسـألة 374(: ال جتب إزالة الشمعر النابت يف اجلبهة وظهر الكفني، بل  
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يكفي املسح عليه.

)مسـألة 375(: ال جتمب املداّقمة يف اسمتيعاب املسمح للوجمه والكفمني  
بماحظة املواضع املتعرجة بل يكفي االستيعاب العريف احلاصل بإمرار  اليدين 
ممرة واحمدة عىل املكان املمسموح، من دون حاجمة لتخليل االصابمع  ونحوها 

للوصول ملا بينها من املواضع العميقة يف ظاهر الكفني.

)مسـألة 376(: الظاهمر أنمه يكفمي رضب الكفمني ممرة واحمدة للوجه 
والكفني  يف التيمم، كا سبق، سواء كان التيمم بداًل عن الوضوء أم عن الغسل. 
لكن  األحوط اسمتحبابًا الرضب مرة ُاخرى للكفني، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم 
عىل  الوجه السمابق فإذا أكمل َمسمح الكفني رضب هبا مرة ُاخرى عىل االرض 
وأعاد  مسمحها، فيمسمح ظهر اليمنى بباطن اليرى، ثم يمسمح ظهر اليرى 

بباطن  اليمنى.

)مسألة 377(: إذا تعّذر الرضب واملسح بباطن الكفني انتقل إىل  ظاهرمها.

)مسألة 378(: من كان بعض كفه مقطوعًا يرضب ويمسح بالباقي، ومن  
كانت إحدى كفيه مقطوعة بتامها إن أمكنه أن يرضب ببقية يده املقطوعة  االرض 
رضب هبا مع كف اليد ااُلخرى ومسح متام جبهته بالكف ومسح ظهر  كّفه ببقية 
يده املقطوعة. وإن مل يبق من يده املقطوعة ما يرضب به االرض  رضب بكّف يده 
السماملة االرض ومسح هبا وجهه ومسح ظهر كفه باالرض  مبارشة. واألحوط 
وجوبًا أن ال يقتر عىل ذلك، بل يطلب أيضًا م مع  االمكان م من شخص آخر 
أن يمرضب بكّفمه االرض ثم يمسمح ذلك الشمخص  بكفه تلك كمفَّ االقطع.
)مسألة 379(: من كان متام كفيه مقطوعًا إن أمكنه أن يرضب ببقية يديه  
االرض رضب هبما ومَسمح جبهته، وكمذا إذا متكن أن يرضب ببقيمة يد واحدة  
فقمط. وإن تعمّذر عليه أن يرضب بيشء من يديه االرض مْسمح جبهته باالرض  



مبمارشة. واألحموط وجوبمًا أن يضم إىل ذلك مسمحها بكفِّ شمخص آخر مع  
االمكان عىل النحو املتقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 380(: ممن تعذر عليه املسمح بكّفمه أو بكّفيه م لشملل أو قيد أو  
نحومها م جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفني املتقدم يف املسمألتني  )378( 

و)379(.

)مسألة 381(: من كان عىل بعض أعضاء تيممه جبرية جلرح أو كر أو  
نحومها ومل يمكن إزالتها جرى عليها حكم البرشة، فيمسح هبا إن كان يف  باطن 
الكف وعليها إن كانت يف الوجه أو يف ظاهر الكف. أما إذا مل يكن  احلائل جبرية 
وتعّذرت إزالته فإن كان يف اجلبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن  كان يف باطن 
الكف رضب االرض بكفه ومسمح هبا بنحو يكون املسمح با ال  حاجب عليه. 
نعم إذا كان مستوعبًا لباطن الكف م بحيث ال يمكن مسح الوجه وظهر  الكفني 
ببرشهتما م فاألحوط وجوبًا أن يضيف إىل ذلك رْضب االرض بذراعه  واملسمح 
بمه، فمإن تعذر عليه ذلمك طلب من غريه أن يرضب بكفه االرض  ويمسمح له، 

نظري ما تقدم يف املسألتني )378(و )379(.

الفصل الرابع

يف رشوط التيمم
يشرتط يف التيمم ُامور:

األول: النية عىل نحو ما تقدم يف الوضوء، والبّد من حصوهلا من حني  الرضب.

)مسـألة 382(: ال جتمب نيمة البدلية عمن الوضوء أو الغسمل، بل يكفي 

129 .................................................................................... رشوط التيمم 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 130

اإلتيان  بالتيمم بنية القربة.

)مسألة 383(: لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنها  
حينئٍذ.

الثاين: املبارشة مع االمكان، بحيث يستقل املتيمم باإلتيان بأجزاء  التيمم 
السابقة. نعم مع تعذر ذلك جيوز االستعانة بالغري لكن البد من نية  املتيمم، وال 
تكفمي نية الغري المذي ييّممه. وإن كان األحوط اسمتحبابًا ضم نية  الذي ييممه 
إليها، كا أنه البد من تسمبيب املتيمم لفعل امليمم له بأن يطلبه منه  أو يمكنه من 

فعله، ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به.

)مسـألة 384(: البمد ممع االسمتعانة بالغمري ممن الرضب بيمدي املتيمم 
واملسح  هبا مع االمكان، نعم مع تعّذر ذلك يرضب الغرُي االرَض بكّفيه ويمسح 

هبا  وجه املتيمم وظاهر كفيه.

الثالث: الرتتيب بني أجزاء التيمم، عىل النحو املذكور فيا تقدم.

الرابـع: املمواالة عىل األحوط وجوبمًا وإن كان التيمم بداًل عن الغسمل.  
والبمدّ فيهما من تعاقب االجزاء وعمدم الفصل بينها، بحيث يصمدق أن املتيمم  
منشمغل بالتيممم عرفًا من حني الرشوع فيه حتى يكملمه وال يصدق أنه تركه يف  

االثناء ثم عاد إليه.

)مسـألة 385(: إذا خالمف الرتتيب عمدًا أو سمهوًا وجب عليه التدارك 
عمىل  ما يطابقه بتكرار اجلمزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخري، فلو رضب بكفيه  
االرض ثم مَسح الكفني ثم الوجه أعاد مسح الكفني، ولو مَسح الكف اليرى  
ثم اليمنى أعاد مسمح اليرى. بل إذا طالت املدة حتى فاتت املواالة فاألحوط  
وجوبمًا اسمتئناف التيممم ممن أوله.اخلامس: طهمارة أعضاء التيممم، فا يصح 



التيممم مع نجاسمتها برطوبة إذا  كانت موجبة لنجاسمة االرض التي يتيمم هبا. 
بمل األحموط وجوبًا اعتبمار طهارهتا  حتى لو مل تسمتلزم ذلك جلفافهما. نعم إذا 

تعّذر تطهريها يصح التيمم مع  اجلفاف.

)مسـألة 386(: إذا شمك يف صحة التيمم بعد الفمراغ منه مل يلتفت وبنى 
عمىل  صحته. وإذا شمك يف اإلتيان بجزء منه بعد اإلتيمان باجلزء الذي بعده بنى 
عىل  اإلتيان به، كا لو شك بعد مسح اليمنى يف مسح الوجه. وإن كان األحوط  

استحبابًا التدارك.

)مسـألة 387(: يسمتحب نفض اليديمن بعد الرضب هبا قبل املسمح إذا 
علمق  هبما يشء من االرض، ويكفي عنه كل ما يزيل عنها ما علق هبا، كرضب  

إحدامها بااُلخرى أو مْسحها هبا.

الفصل اخلامس
يف أحكام التيمم

)مسـألة 388(: األحوط وجوبًا عدم التيممم للصاة قبل وقتها حتى لو 
علمم  بتعذر الطهارة املائيمة عليه للصاة ذات الوقت يف متام وقتها. نعم إذا علم 
ر التيمم عليه بعمد الوقت وجبمت عليه املبادرة لمه، ليتمكن من  أو  خماف تعمذُّ

الصاة  يف وقتها.

)مسـألة 389(: ال جتموز الصاة بالتيمم يف سمعة الوقمت إال مع احتال  
اسمتمرار العمذر يف متمام الوقمت، فمإن اسمتمر أجمزأت، وإن ارتفمع مل جيتزأ هبا  

ووجبت إعادهتا بالطهارة املائية. 

)مسـألة 390(: يسمتثنى مما تقدم يف املسمألة السمابقة من كان عذره عدم  
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وجدان املاء الذي يسعه الطهارة به، فإنه إذا مل يعلم أو يظن بقدرته عليه يف  أثناء 
الوقمت جتوز له املبادرة للصاة بالتيمم وجيتزئ هبا حتى لو وجد املاء  بعد ذلك 
قبل خروج الوقت. نعم يستحب له االعادة حينئٍذ بالطهارة املائية،  كا يستحب 

له االنتظار من أول االمر بالصاة حتى يقدر عىل املاء.

)مسألة 391(: ال ترشع صاة القضاء بالتيمم، بل ينتظر هبا ارتفاع العذر  
والقمدرة عىل الطهارة املائية، نعمم اذا علم بتعذر اإلتيان هبا بطهارة مائية، لكون  
العمذر الزمًا ال يرتفع ممدى احلياة جاز إيقاعها به، بل وجب ولو خاف املكلف  
ذلمك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان االجتزاء هبا مراعى باسمتمرار العذر، فإن مل  

يستمر مل جيتزأ هبا.

)مسـألة 392(: لمو تيممم لصاة فريضمة أو نافلة ثم دخمل وقت صاة 
ُاخرى  جاز له الصاة بذلك التيمم، عىل التفصيل املتقدم يف املسألتني السابقتني.  
وال ينتقض التيمم مها طالت املدة إال باحلدث أو بارتفاع العذر املسموغ للتيمم  
كوجدان املاء والشمفاء من املرض ونحومها. ولو ارتفع العذر لكن مل يسمتعمل  

املاء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم وال يكتفي بالتيمم السابق.

)مسـألة 393(: ممن دخمل يف الصماة بتيمم ثمم وجد املاء قبمل الركوع 
قطع  الصاة وتطهر باملاء واستأنف الصاة، وإن وجده بعد الركوع أتّم صاته  
بتيمممه، وتطهر باملاء للصلموات االتية. هذا إذا كان دخولمه يف الصاة بالتيمم  

مرشوعًا كا تقدم يف املسألة )390(.

)مسـألة 394(: يرشع التيمم بداًل عن الوضوء يف مجيع موارد مرشوعية  
الوضموء حتمى للكون عىل الطهارة، كا يرشع بداًل عن االغسمال الواجبة. نعم  
البّد من كون الغاية مما يرجح حتققه فيجوز التيمم للكون يف املسجد مثًا،  النه 
أمر راجح رشعًا، وال جيوز التيمم ملّس املصحف، إال أن يرجح املّس أو  يضطر 



إليمه، بخاف الوضوء، فإنه جيوز إيقاعه ملّس املصحف وإن مل يرجح  ومل يضطر 
إليه. وأما مرشوعية التيمم بداًل عن االغسال املستحبة فهي ال ختلو  عن إشكال، 

كا تقدم يف آخر الكام يف االغسال املستحبة.

)مسـألة 395(: ممن تيممم لغايمة جاز له الدخمول بتيممه ذلمك يف مجيع  
الغايمات، فمن تيمم لصماة جاز له الدخول بتيممه ذلمك يف صاة ُاخرى ويف  
الطمواف، وجماز لمه به ممّس املصحمف والدخول للمسمجد وإن كان مسمبوقًا  
باجلنابمة وغري ذلك. نعم البد من مرشوعية إيقاع تلك الغاية بالتيمم، كالصاة  
يف الوقت عىل التفصيل املتقدم يف املسألتني )389( و)390(. أما عدم  مرشوعية 

إيقاعها به كالصاة القضائية فهي خارجة عن ذلك.

)مسألة 396(: حيث تقدم يف املسألة )392( أن التيمم ينتقض باحلدث،  
فانتقاضه به عىل نحو انتقاض الوضوء أو الغسمل الذي يقع بداًل عنها. وحينئٍذ  
فاملحدث باالكمرب إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث باالصغر مل تنتقض  
طهارتمه ممن احلدث االكمرب، ومل ترتتب عليمه أحكامه، بل تنتقمض طهارته من  
احلمدث االصغر وترتتب أحكامه الغري، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه،  
ومع تعذره يتيمم بداًل عنه ال عن الغسل. نعم األحوط استحبابًا مع القدرة عىل  
الوضموء اجلمع بينمه وبني التيمم بداًل عن الغسمل، ومع تعمذر الوضوء التيمم 

بداًل  عّا يف ذمته من دون تعيني.

)مسـألة 397(: حيث سبق يف املسمألة )392( أن التيمم ينتقض بالقدرة  
عىل استعال املاء. وعليه فلو وجد شخصان متيمان أو أكثر ماًء يكفي  لشخص 
واحد، فإن قدر كل منهم عىل اسمتعاله لعدم تسمابقهم إليه بطل تيممهم  مجيعًا. 
وإن مل يقمدر بعضهم عىل اسمتعاله، لسمبق غريه إليه مل يبطمل تيممه  وبطل تيمم 

السابق فقط.
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املقصد السادس

يف الطهارة من اخلبث
وفيه فصول..

الفصل األول

يف عدد النجاسات
وهي عرشة..

األول والثـاين: البمول والغائمط من كل حيوان حيمرم أكل حلمه إذا كانت 
له  نفس سمائلة، أما مما حيل أكل حلمه فبوله وغائطه طاهمران، وإن كان مكروه  

االكل، كاحلار والبغل والفرس.

)مسألة 398(: ال فرق بني ما حيرم أكل حلمه باالصل كالثعلب واالرنب،  
ل، وهو الذي يتغذى  وما حيرم أكل حلمه بالعرض، وهو ُامور ثاثة:األول: اجلاَّ
بالعمذرة فقط ممدة معتدًا هبا، بحيث  يصدق عرفًا أن غمذاءه العذرة. واألحوط 

وجوبًا، حرمة نسله املتكون فيه قبل  االسترباء.

الثاين: اجلدي الذي يرضع لبن اخلنزيرة حتى يشتّد عليه ويكرب.  واألحوط 
وجوبًا العموم لكل حيوان يرتضع منها.

الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر عىل األحوط وجوبًا، بل  



األحموط وجوبًا العموم لكل حيوان وإن مل يكن من البهائم كالطيور. والنسمل  
تابمع لاصمل عىل األحموط وجوبًا. كا أن األحموط وجوبًا العمموم ملا إذا كان  

الواطئ صبيًا.

)مسألة 399(: بول الطري وذرقه طاهران وإن حرم أكل حلمه كالصقر.

 )مسـألة 400(: مما حيمرم أكلمه ممما ليمس لمه نفمس سمائلة إن مل يكن له 
 حلمم م  كالبمق والذبماب م فما خيمرج منمه طاهمر، وإن كان لمه حلمم م كاجِلمّري 
والسملحفاة م  فغائطه طاهمر. وإن كان له بول فاألحموط وجوبًا االجتناب عنه 

وإجراء حكم  النجس عليه.

)مسـألة 401(: املراد باحليوان الذي له نفس سمائلة همو الذي له عروق  
يشمخب منهما المدم، وغمريه إمما ال دم له كاخلنفسماء، أو لمه دم جيتممع يف بطنه  
 كالبق، أو ينضح دمه من حلمه عند قطعه كالسمك. وأما وجود الدورة الدموية  
للحيموان م المذي يدركه علاء الترشيح م فهمو ال يكفي يف كون احليوان ذا نفس  
سمائلة، إال أن يكمون ذلك مازمًا لشمخب الدم من العرق ولمو يف بعض أفراد 

ذلك  احليوان كالنشيط أو الكبري أو نحومها.

)مسـألة 402(: مما يشمك يف أن له نفسمًا سمائلة حيكمم بطهمارة غائطه،  
واألحوط وجوبًا االجتناب عن بوله إن كان له حلم حيرم أكله.

)مسـألة 403(: ما يشمك يف حلية أكل حلمه حيكم بطهارة بوله وغائطه. 
إذا  كان الشك للشبهة املوضوعية، كا لو اشتبه احليوان م لظلمة او نحوها م بني 
أن  يكمون كلبمًا أو شماة، وأما إذا كان للشمبهة احلكمية فالمازم االحتياط حتى 

يعرف  حكمه من مقلده، كا لو شك املكلف يف حلية حلم االرنب.

الثالث: املني من كل ما ال يؤكل حلمه وكان له نفس سائلة. وأما ما ال  نفس 
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له سمائلة فمنّيه طاهر، وكذا ما يؤكل حلمه وإن كان األحوط اسمتحبابًا  اجتنابه.

الرابع: الدم من احليوان ذي النفس السمائلة. أما دم ما ال نفس له سمائلة  
كدم السمك والربغوث وغريمها فهو طاهر.

)مسألة 404(: دم العَلقة يف احليوان ويف البيضة طاهر، واألحوط وجوبًا  
عدم أكله.

)مسألة 405(: الدم املتخلف يف الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه  
بالذبح والنحر طاهر، إال أن يتنجس بنجاسة خارجية كا لو القى السكني أو يد  
القصاب النجسة. نعم حيرم أكله، إال ما يعّد من أجزاء اللحم عرفًا لقّلته وختلفه  

يف العروق الدقيقة.

)مسـألة 406(: دم احليموان املشمكوك يف كونمه ذا نفمس سمائلة حمكموم  
بالطهمارة. وكمذا الدم الذي ال يعلم أنه من حيوان له نفس سمائلة أو من حيوان  
ليمس له نفس سمائلة. فمن وجد عىل ثوبه دمًا ومل يعلمم أنه منه أو من الربغوث  
أو البعموض يبني عىل طهارته، وكذا احلال يف كل دم مردد بني الطاهر والنجس  

كالدم املردد بني اخلارج بالذبح واملتخلف يف الذبيحة بعد الذبح.

)مسـألة 407(:الظاهمر أن احلكم بنجاسمة البول والغائمط واملني والدم  
ممرشوط بخروجها للظاهمر وأما قبل ذلمك فهي طاهمرة، وماقاهتا ال توجب  

نجاسة املاقي.

اخلامس: ميتة احليوان الذي له نفس سائلة. وأما ميتة ما ال نفس له  سائلة 
فهي طاهرة.

)مسـألة 408(: اجلزء املقطوع من احلي نجس كامليتة، ويستثنى من ذلك  
االجمزاء غري اللحمية التي هي من سمنخ زوائد البدن، كقشمور البدن وأسمفل 



القدم  وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه االنفصال.

)مسـألة 409(: إذا ُاوصل اجلزء املقطوع من احليوان بجسمم اإلنسان أو  
بحيوان آخر وجرت فيه احلياة طهر، كا يف موارد زرع أعضاء اجلسم  وأجهزته، 
وكمذا مموارد ترقيمع اجللد. نعمم إذا نقل من نجمس العني لطاهر العني  أشمكل 
احلكمم بالطهمارة بمجرد وصلمه وجريان احليماة فيه. بل األحموط وجوبًا  عدم 
احلكم بطهارته إال بعد إحلاقه عرفًا باحليوان الطاهر بحيث يعّد كسائر  أجزائه.

)مسـألة 410(: ما ال حتّله احلياة الظاهرة من أجزاء امليتة طاهر كالصوف  
والشمعر والعظمم والقمرن والظفر، وكذا مما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتسمت 

القرش  الغليظ.

)مسـألة 411(: اللبن يف امليتة طاهر حيل رشبه إن اسمتخرج من رضعها  
وإن كان ماقيًا للميتة.

)مسـألة 412(: حتمل االنفحمة ممن امليتمة، وهي مما يؤخذ من السمخال  
ونحوها لصناعة اجلبن. واألحوط وجوبًا االقتصار يف حلها عىل املادة  املتجمدة 
املوجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك املادة.  وحينئٍذ يغسل 

ظاهرها املاقي للكرش ليطهر قبل استعاله.

. ومع الشمك يف التذكية   )مسـألة 413(: املراد بامليتة هنا كل ميت مل يذكَّ
حيكمم بعدمهما، وبنجاسمة وحرمة احليموان وأجزائه من جلده وحلمه وشمحمه  

ودهنه وغريها، إال أن يقوم دليل رشعي عىل تذكيته.

)مسـألة 414(: مما يكون حتت يد املسملم ممن أجزاء احليوان املشمكوك  
التذكيمة حيكمم بتذكيته وطهارته وحلمه، إذا كان يعامله معاملمة املذكى بإعداده  
للبيمع أو لماكل أو اسمتعاله يف املأكول واملرشوب أو لبسمه أو نحو ذلك، دون  
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مما ال يعاملمه كذلمك كظروف العمذرات والنجاسمات.وكمذا حيكمم بتذكية ما 
 يباع يف سموق املسملمني، أو يصنع يف باد  اإلسام م ولو لغلبة املسلمني عليها م 
 إذا احتممل كمون البائمع أو الصانع هلا  مسملًا، وكذا ما يوجمد مطروحًا يف باد 
اإلسام م وهي الباد التي يغلب عليها  املسلمون م إذا احتمل كونه مسبوقًا بيد 

املسلم، وكان عليه أثر االستعال  املناسب للتذكية.

)مسـألة 415(: أجزاء احليوان املأخوذة من يد الكافر إذا كانت مسمبوقة 
بيد  املسلم حيكم بتذكيتها.

)مسـألة 416(: أجمزاء احليموان التمي مل تكن سمابقًا حتت يد املسملم إذا  
صمارت يف يد املسملم إن احتممل أخذه هلا بعد إحمرازه لتذكيتهما بوجه رشعي  
 كانت حمكومة بالتذكية، وإن علم بعدم إحراز املسلم لتذكيتها م غفلة أو  تساحمًا م 

فهي حمكومة بالنجاسة وعدم التذكية.

السـادس والسـابع: الكلب واخلنزير الربيان، وكذا أجزاؤمها وإن كانت  
مما ال حتّله احلياة كالشعر ونحوه. وأما البحريان فها طاهران.

الثامـن: الكافمر غمري الكتمايب عىل األحموط وجوبمًا. أما الكتمايب م وهو  
اليهودي والنمراين واملجويس م فالظاهر طهارته بنفسمه، وإنا ينجس بماقاة  

النجاسة كامليتة واخلمر ونحومها مما يستعمله مستحًا له أو غري مستحل.

 )مسـألة 417(: اإلسمام همو االقمرار بوحدانيمة اهلل تعاىل ونبموة النبي  
حمممدF وبما جاء به من عند اهلل تعاىل، فالكافمر هو الذي ال يتدين بذلك،  إما 

لعدم اعتقاده بدين أصًا أو لتدينه بدين غري اإلسام باملعنى املذكور.

)مسـألة 418(: إنمكار الرضوري من الدين إن رجمع إىل عدم االقرار به 
بعمد  العلمم بانزاله من قبل اهلل تعماىل، أو إىل تكذيب النبميF يف تبليغه به بعد 



العلمم  بتبليغمه له كان موجبًا للكفر، وإن رجع إىل عدم العلم بثبوته يف الدين أو 
بتبليغ  النبيF له، مل يوجب الكفر، كا إذا نشأ من اجلهل بتحريمه أو من شبهة  

اعتقد معها عدم التحريم.

)مسـألة 419(: األحوط وجوبًا نجاسمة الناصب الهمل البيتB إذا 
رجمع  نصبمه إىل إنكار المرضوري بالنحو املوجب للكفر الذي تقدم يف املسمألة  
السابقة. وكذا الغايل إذا رجع غلوه إىل إنكار التوحيد هلل تعاىل أو إنكار النبوة أو  

إنكار الرضوري بالنحو املتقدم.

)مسـألة 420(: يكره مبارشة الكتايب ومسماورته مطلقًا. وتتأكد الكراهة 
يف  مبارشتمه برطوبمة، إذا احتمل نجاسمته بالعرض، وترتفمع الكراهة املذكورة  

بتطهريه بدنه من اخلبث. 

التاسـع: اخلممر وكل مسمكر مائمع باالصمل وإن مل يتعارف رشبمه. وأما  
املسكر اجلامد م كاحلشيشة م فإنه طاهر وإن صار مائعًا بالَعرض.

)مسـألة 421(: نجاسمة الكحول بأقسمامه تبتني عىل كونه مسكرًا، فمن 
علم  أنه مسمكر فهو نجس يف حقه، ومن مل يعلم بأنه مسمكر فهو طاهر يف حقه. 
إال  أننما ننصح إخواننا املؤمنني مجيعمًا باالجتناب عنه واالحتياط فيه، فان من مل  
يعلم بإسكاره ونجاسته وإن كان من حقه رشعًا البناء عىل طهارته إال أنه يرجح  

منه اجتنابه المرين: 

األول: أنه قد يتضح له يومًا ما أنه مسمكر ونجس فيقع يف مشماكل كثرية  
بسبب عمله السابق. 

الثـاين: أنمه حيث كان الكحول نجسمًا عنمد كثري من املؤمنمني م بمقتى  
اجتهادهمم او تقليدهم م فاملناسمب ماحظمة حاهلم والرفق هبمم، خصوصًا يف  
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االسمتعاالت الظاهرة، حيث قد يسبب ذلك احلرج هلم أو النفرة بني  املؤمنني، 
فمإن مقتمى تكليف ممن يرى نجاسمته جتنب المذي يسمتعمله والتطهمري  عند 
مساورته، فإن عملوا عىل ذلك فياله من مظهر للجفاء وسوء اخللق  واخلروج عن 
آداب املعارشة، وإن مل يعملوا عليه خرجوا عن ميزاهنم الرشعي  وخالفوا دينهم. 

ة خصوصًا الدينية   واالشمد من ذلك واالنكى اسمتعاله يف االماكن العامَّ
منهما. بل قد حيرم ذلك الهنا ليسمت ملكًا لشمخص خاص يتمرف فيها كيف  
يشاء، بل يشرتك فيها اجلميع، ففعل ما يوجب االحراج عىل البعض فيها  خروج 
هبا عن مقتى وضعها. وكم رأينا من يتقرب إىل اهلل تعاىل بنرش العطور  التي فيها 
الكحول يف املشماهد املرشفة واالماكن املقدسمة، وهو يرى أنه قد  أحسن بذلك 
ملقام تلك املشماهد وللمؤمنني الذين يردوهنما، مع أنه يف احلقيقة  قد اعتدى عىل 
املشماهد ومن فيها. حيث صار سمببًا اليذاء مجاعة من املؤمنني  الذين حيرضون 
فيها ومنعهم عن أداء وظائفهم فيها من الزيارة عند االرضحة  املطهرة والصاة 

يف تلك املشاهد املعظمة، لتنجس أبداهنم أو ثياهبم أو  خوف تنجيسها.

ومن املؤسمف حقًا أن أممرًا مصدره الغرب الكافر المذي ال يتقيد بخلق 
وال  رشيعة يأخذه املسملمون منهم وينترش بينهم هذا االنتشمار الفظيع مع ما فيه 

من  اهلنات والشبهات من دون روية وال بصرية.

وإنا هلل وإنا إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)مسـألة 422(: العصري العنبي إذا غىل بالنمار ال ينجس، بل يبقى طاهرًا  
لكن حيرم رشبه حتى يذهب ثلثاه.

)مسـألة 423(: إذا وضع العنب يف ماء وُاغيل املاء، فإن مل يغل املاء الذي  
يف داخمل حبمات العنمب فا إشمكال يف حليتمه، وإن غىل ماء العنمب يف داخله  



فاألحموط وجوبمًا االجتنماب عنمه وإن كان طاهرًا، وكذا لو غىل مماء العنب يف  
داخله بتعريضه حلرارة النار رأسًا من دون أن يوضع العنب يف ماء.

)مسـألة 424(: األحموط وجوبمًا االجتناب عن عصمري الزبيب إذا غىل 
بالنار  حتى يذهب ثلثاه. وهو األحوط استحبابًا يف عصري التمر. نعم ال إشكال 

يف  عدم نجاستها.

)مسألة 425(: اذا غا عصري العنب أو الزبيب أو التمر من دون نار م بل  
بحرارة اجلو أو من قبل نفسه م فا يبعد حرمته ونجاسته لصريورته مسكرًا  بذلك وإن 
كان ذلك أمرًا تكوينيًا ال رشعيًا والشبهة فيه موضوعية نظري ما تقدم  يف الكحول.

)مسـألة 426(: جيموز وضمع الزبيمب والتممر يف االممراق وغريهما من  
املطبوخات، وال حترم بذلك وال تنجس.

)مسألة 427(: الُفّقاع نجس وإن مل يظهر إسكاره. وهو رشاب يتخذ من  
الشعري عىل وجه خاص يعرفه أهله.العارش: عرق االبل اجلّالة، بل كل حيوان 

جّال عىل األحوط وجوبًا.

)مسألة 428(: الظاهر عدم نجاسة عرق اجلنب من احلرام. نعم األحوط  
وجوبًا أنه مانع من الصاة، فإذا أصاب الثوب ال تصح الصاة فيه حّتى يغسل.

)مسـألة 429(: إذا تردد اليشء بمني الطاهر والنجس حيكم بطهارته، كا  
إذا تمردد الشمعر بني أن يكون من املاعمز وأن يكون من اخلنزيمر. وهكذا كل ما  

يشك يف طهارته الشتباه حاله.
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الفصل الثاين

يف كيفية رساية النجاسة
ال ينجس اجلسم الطاهر بماقاة النجاسة إال مع الرطوبة املرية التي  تنتقل 
من أحدمها إىل االخر بمجرد املاقاة، سواء كانت مائية أم دهنية. وأما  الندى الذي ال 
ينتقل إال بمدة طويلة م كرطوبة النجس التي تري يف البناء م فا  تري به النجاسة.

)مسـألة 430(: الذوبمان ممن دون رطوبة مرية ال يكفمي يف التنجيس  
فالفلّزات إذا ُاذيبت يف بوتقة نجسة مل تنجس.

)مسـألة 431(: االجسمام اجلاممدة إذا القت النجاسمة برطوبة مرية مل  
ينجس منها إال موضع املاقاة، وال تري النجاسة إىل غريه وإن كانت الرطوبة  

املرية مستوعبة له. فالثوب املبتّل مثًا ال ينجس منه إال موضع املاقاة.

 )مسـألة 432(: إذا القت النجاسمة املائع تنجس كله. أما إذا كان  جامدًا 
م لمربد أو غمريه م فإنه ال يتنجس منه إال موضع املاقاة. واملراد باجلمود متاسمك 
اليشء بحيث ال يرسمب فيه مثل الفأرة، كالسممن يف الشمتاء، وال يكفي ما دون 

ذلك مها كثف أو غلظ.

)مسـألة 433(: االقوى أن املتنجس كالنجس ينجس ما ياقيه بالرطوبة  
مها تعددت الوسائط، من دون فرق بني املاء وغريه.

)مسـألة 434(: سمبق يف املسمألة )407( من فصل عدد النجاسمات أن  
االعيان النجسة ال حتكم بالنجاسة ما مل خترج للظاهر، وأن ماقاهتا يف الباطن  غري 



منجسة للماقي. سواء كان املاقي من الباطن كالريق ياقي دم االسنان  فيخرج 
للظاهر، أم كان املاقي من الظاهر، كاء االحتقان ياقي الغائط ثم  خيرج للظاهر. 

أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلماقاهتا يف الباطن صورتان: 

ااُلوىل: أن يكون املاقي من الباطن كاخلمر يرشبه اإلنسان فياقي  فضاء 
الفمم أو اجلوف، وبحكمه اللسمان خيرجه اإلنسمان فيذوق بمه الطعام  النجس، 

والظاهر هنا احلكم بالطهارة أيضًا. 

الثانيـة: أن يكون النجس والطاهر معًا من اخلارج ويتاقيان يف الداخل،  
فإن كان الطاهر من توابع الباطن مل ينجس، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع  
سمنًا صناعية ثم يتمضمض باملاء النجمس، وإن مل يكن الطاهر من توابع الباطن  
فاألحموط وجوبًا نجاسمته، كا لو أدخمل إصبعني يف فمه وكان أحدمها نجسمًا  

فتاقيا يف الفم برطوبة ثم انفصا وُاخرجا منه.

)مسـألة 435(: مع الشمك يف املاقاة يبنى عىل الطهمارة، وكذا مع العلم 
هبا  والشك يف أن املاقي هو الطاهر أو النجس، وكذا مع العلم بماقاة النجس  
والشمك يف وجمود الرطوبمة، أو يف كوهنا مرية، حتى لو علمم بوجود الرطوبة  

سابقًا وكوهنا مرية واحتمل جفافها بحيث مل تكن مرية حني املاقاة.

الفصل الثالث

يف أحكام النجاسة
يشمرتط يف صحة الصماة طهارة بدن املصميل وثيابه، وإن مل تكن سماترة  
للعورة من دون فرق يف الصاة بني الواجبة واملستحبة، بل حتى صاة  االحتياط، 
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وكذا قضاء االجزاء املنسية. بل هو األحوط وجوبًا يف سجود  السهو. نعم تصح 
الصاة عىل امليت مع النجاسة.

)مسألة 436(: البد من طهارة مسجد اجلبهة باملقدار الذي جيب إمساس  
اجلبهة له. وال يرض نجاسة ما زاد عىل ذلك مما يمّس اجلبهة أو يمس بقية  املساجد 
السمبعة أو غريهما من أجمزاء بدن املصيل فضًا عّا ال يمّسمه. نعم ممع  الرطوبة 

ورسيان النجاسة لبدن املصيل أو لباسه ال تصح الصاة، كا تقدم.

)مسألة 437(: ال ترض نجاسة الغطاء يف صاة املستلقي أو املضطجع إذا  
مل يصدق عليه اللباس، إال إذا لف املصيل به جسده بحيث يصدق أنه صىل  فيه.

)مسـألة 438(: من صىل مع النجاسمة جهًا بوجودهما ومل يعلم إال بعد  
الفراغ صحت صاته، وال إعادة عليه، إال يف دم احليض فاألحوط وجوبًا  االعادة.

)مسألة 439(: من علم بوجود سبب النجاسة وصىل فيها للجهل بسببيته  
للنجاسمة صحت صاتمه، كا لو علم بإصابمة البول لثوبه فغسمله مرة واحدة،  
وصمىل فيمه العتقماده م خطمًأ م بكفاية الغسملة الواحمدة يف التطهري ممن البول.

)مسألة 440(: من علم بالنجاسة وصىل فيها للجهل بانعّيتها من الصاة  
صحت صاته.

)مسألة 441(: من علم بالنجاسة ثم نسيها وصىل كان عليه إعادة الصاة 
إذا  ذكر يف الوقت، والقضاء إذا ذكر بعد خروج الوقت.

)مسـألة 442(: إذا دخل يف الصاة مع النجاسة جهًا بوجودها ثم علم 
هبا  يف أثناء الصاة بطلت صاته، وعليه استئنافها بعد التطهري.

)مسألة 443(: إذا دخل يف الصاة مع الطهارة وُاصيب بالنجاسة يف أثناء  
الصاة فإن مل يعلم هبا إال بعد الفراغ صحت صاته، وإن علم هبا يف االثناء  فإن 



تيمر له التخلمص منها م بالتطهري منها أو  نزع الثوب النجس م من دون أن يقع 
فيا ينايف الصاة م كاالنحراف عن القبلة  والكام م فعل ذلك وصحت صاته، 

وإال ختّلص من النجاسة واستأنف  الصاة.

هذا مع سمعة الوقت، وأمما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسمة  
فالازم إمتام الصاة بالنجاسمة واالجتزاء هبا اذا كانت النجاسة يف البدن، وكذا  
إذا كانمت يف الثموب ومل يكن نزعه لربد او وجود ناظمر أو غريمها. أما إذا أمكن  
نزعمه كان خممريًا بني الصاة بمه والصاة عاريمًا بالكيفية االتيمة يف صورة تعذر  
الساتر من مبحث لباس املصيل، وعىل كل حال ال جيتزأ بصاته تلك بل  يقضيها 

بعد ذلك عىل األحوط وجوبًا.

)مسألة 444(: إذا رأى النجاسة يف أثناء الصاة وشك يف أهنا قد أصابته  قبل 
الدخول فيها أو بعده بنى عىل الثاين، وجرى عليه احلكم املتقدم يف  املسألة السابقة.

)مسـألة 445(: إذا علم بنجاسمة ثوبه أو بدنه فطّهمره هو أو غريه وصىل  
وظهمر له بعمد الفراغ من الصاة عمدم صحة التطهري صحمت صاته ومل جتب 
عليمه  االعمادة. نعم لو اعتمد عمىل تطهري غريه فيا حيتاج إزالتمه إىل كلفة كاملني 
ونحموه  ممن دون فحمص عن حالمه وظهر بعمد الصماة عدم صحمة تطهريه، 

فاألحوط  وجوبًا االعادة.

)مسألة 446(: لو علم بالنجاسة واعتقد بأهنا قد طهرت فصىل، ثم ظهر 
لمه  خطمأ اعتقاده وعدم وقوع التطهمري أصًا صحت صاتمه، وليس احلال فيه  

كاملسألة السابقة.

)مسألة 447(: لو علم بنجاسة ثوبه فصىل فيه وهو يرى أنه صىل يف غريه  
صحت صاته.

145 .................................................................................. أحكام النجاسة 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 146

)مسألة 448(: لو علم بنجاسة يشء فنيس والقاه برطوبة فتنجس بدنه أو  
ثوبه وهو ال يعلم فصىل، وبعد الفراغ ذكر أن الذي القاه كان نجسًا  صحت صاته.

)مسألة 449(: من مل جيد إال ثوبًا نجسًا فإن اضطر إىل لبسه لربد أو نحوه  
صىل فيه، وأجزأته صاته. وأما مع إمكان نزعه والصاة عاريًا فاألحوط وجوبًا  
اجلممع بني الصاة فيه والصاة عاريًا بالكيفية االتية يف الكام يف تعذر السماتر  

الرشعي من مبحث لباس املصيل.

)مسألة 450(:إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدمها وجب عليه الصاة  
يف كل منها بتكرار الصاة، ومع تعّذر اجلمع يف الوقت يأيت بااُلخرى   يف خارجه.

)مسـألة 451(: إذا كان بدنمه وثوبمه نجسمًا وتعّذر تطهريمهما معًا رجح 
تطهري  البدن، وجرى عليه يف الصاة بالثوب ما تقدم يف املسألة )449(.

)مسـألة 452(: ال جيمب عمىل املكلف إعام غريه بنجاسمة بدنمه أو ثوبه  
ليطّهرمها يف الصاة، بل جيوز له إهيامه يف ذلك من دون كذب، إال مع  استئانه له 
عىل ذلك، كا لو أوكل إليه أمر التطهري، أو طلب منه أن خيتار له  ثوبًا للصاة، فإن 

األحوط وجوبًا له حينئٍذ إعامه باحلال وعدم اخلروج عن  مقتى االستئان.

)مسألة 453(: حيرم أكل النجس واملتنجس ورشهبا، وجيوز االنتفاع  هبا 
فيا ال يشرتط فيه الطهارة، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو  ذلك.

)مسـألة 454(: حيرم سمقي االطفال واملجانني املسكر. وجيوز إطعامهم  
وسقيهم غريه من النجاسات واملتنجسات إذا رآه الويل صاحًا هلم.

)مسـألة 455(: حيرم تنجيس املسمجد وإن مل يوجب هتكه من دون فرق  
بني ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغريها. نعم إذا كان تنجيسه  
ملصلحتمه م كا لمو توقف عليه تعمريه م جاز بنظر المويل اخلاص أو العام.كا أن 



الظاهر جواز تنجيس حائط املسجد من اخلارج بالنحو املتعارف  يف ظاهر االبنية 
التي جرت السمرية عىل الترف فيها باملّس ونحوه من   دون استئذان املالك أو 

نحوه. نعم إذا كان تنجيس حائط املسجد من اخلارج  هتكًا له حرم.

)مسـألة 456(: جتمب إزالة النجاسمة عن املسمجد إذا كان هتمكًا له. بل 
مطلقمًا  عمىل األحوط وجوبًا. نعم ال جتب إزالتهما عن باطن أرضه لو أمكن من 
دون  ختريمب. بمل ال جيوز إزالتها عن باطن أرضه وغمريه من أجزائه لو توقفت 
عمىل  ختريبه بالنحو املرّض به، إال مع وجود الباذل لعارته بعد التخريب أو أمهية  

املفسدة املرتتبة عىل النجاسة حسب تشخيص الويل اخلاص أو العام.

)مسـألة 457(: وجموب االزالمة فوري يقتميض املسمارعة، إال مع لزوم 
الرضر  أو احلرج أو املزامحة بتكليف أهم.

)مسألة 458(: وجوب االزالة كفائي يعم مجيع املكلفني وال خيتص بمن  
نّجسه أو بولّيه أو غريمها.

)مسألة 459(: حيرم تنجيس فراش املسجد. وجيب تطهريه بعد  التنجيس 
إذا استلزم بقاء النجاسة هتك املسجد.

)مسـألة 460(: بقيمة آالت املسمجد ومما يوقمف لمه إن ابتنمى وقفه عىل  
التعرض للنجاسة م كاخلشب املعّد لوضع االحذية م مل حيرم تنجيسه، وإال  حرم 

تنجيسه. وأما تطهريه بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم يف الفراش.

)مسألة 461(: املشاهد املرشفة كاملساجد يف حرمة التنجيس. كا أنه  جيب 
تطهريها إذا كان بقاء النجاسة هتكًا هلا. وكذا احلال يف مجيع املوقوفات  للجهات 
املقدسمة، إال أن يبتني وقفها عىل االذن يف تنجيسمها، فيجوز تنجيسمها  حينئٍذ.

)مسـألة 462(: ال جيوز تنجيس املسمجد اخلراب وإن صار أرضًا خالية.  
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وجيب تطهريه بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه.

)مسـألة 463(: حيرم تنجيس املصحف الرشيف إذا كان هتكًا له، وجيب  
تطهريه حينئٍذ. وكذا احلال يف كل ما يكتسب قدسية بنسبته جلهة مقدسة،  كرتبة 

احلسنيA املأخوذة للتربك وكسوة الكعبة وغريمها.

الفصل الرابع

فيام يعفى عنه يف الصالة من النجاسة
جتوز الصاة يف النجاسة يف موارد:

االول: دم اجلمروح والقمروح يف البدن واللباس، حتمى ينقطع عنها الدم 
انقطاع برء.

)مسـألة 464(: خيتص العفو با إذا كانت رساية النجاسة مستندة لطبيعة 
اجلمرح أو القمرح بمقتيض املتعارف. أما لو اسمتندت المر خمارج عن ذلك فا 

عفو  ، كا لو مّس اجلرح بيده فتنجست  ، فإنه ال يعفى عن نجاستها.

)مسـألة 465(: كا يعفى عن المدم يف اجلروح والقروح يعفى عن القيح 
اخلارج من اجلرح أو القرح والدواء املوضوع عليها والعرق املتنجس هبا. نعم 
يشمكل العفو عن االشمياء اخلارجية املاقية للجرح أو القرح  ، كا لو وقع عليه 

ماء جرى منه للموضع الطاهر.

)مسـألة 466(: الظاهمر عدم العفو عن دم اجلمروح والقروح الباطنية  ، 
كدم الرعاف وقروح املعاء الذي قد ينزل من االسافل ودم البواسري. بل يشكل 

العفو عن دم البواسري الظاهرة  ، واالحوط وجوبًا التطهري منه.



)مسـألة 467(: إذا كانمت اجلمروح أو القروح متقاربمة بحيث ال جيدي 
عرفًا التطهري من بعضها يف ختفيف النجاسمة لتعّرض ما ينجس بسمببه للنجاسة 
بسمبب االخر مل جيب التطهري منه عند برئه  ، وإن كان يوجب ختفيف النجاسمة 

دقة، بل ينتظر بالتطهري برء اجلميع.

وإن كانمت متباعدة فإذا برئ بعضها فاالحوط وجوبًا التطهري منه وإن مل 
يربأ الباقى.

)مسـألة 468(: إذا شمك يف دم أنه من دم اجلروح أو القروح أو من غريه 
من أقسام الدم النجس وجب التطهري منه.

الثـاين: المدم دون الدرهم يف اللبماس  ، وأما يف البمدن فاالحوط وجوبًا 
عدم العفو عنه.

)مسـألة 469(: ال عفو عن دم احليمض وإن كان قليًا. وكذا دم النفاس 
عىل االحوط وجوبًا. وأما دم االسمتحاضة فالظاهر أنه كسمائر الدماء يعفى عنه 

إذا كان دون الدرهم  ، وإن كان االحوط استحبابًا االجتناب عنه.

)مسـألة 470(: ال يعفى عن دم ما ال يؤكل حلمه غري االنسمان وإن كان 
أقل من درهم. واالحوط وجوبًا عدم العفو عن دم امليتة ودم نجس العني أيضا.

)مسألة 471(: العفو املتقدم إنا هو عن الدم اخلالص دون املخلوط بغريه 
من طاهر أو نجس  ، ودون املتنجس به  ، فا تصح الصاة يف مجيع ذلك  ، وإن 

كان أقل من الدرهم.

)مسألة 472(: إذا تفّشى الدم من أحد اجلانبني إىل االخر فهو دم واحد. 
وكذا إذا وقع الدم يف اجلانبني من مكان واحد إذا اتصا حتى صارا دمًا واحدًا. 
وإن مل يتصما فها دمان فيلزم ماحظة سمعة جمموعهما. وعىل ذلك جيري الدم 
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يف الثموب ذي الطبقمات م كالظهمارة والبطانة م فإنه إن اتصمل الدم يف الطبقات 
لتاصقها كان دمًا واحدًا  ، وإن مل يتصل كان دمني.

)مسألة 473(: إذا شك يف أن الدم املوجود يف الثوب من املستثنيات او من غريه 
م كدم احليض م بنى عىل العفو عنه. وكذا إذا شك يف أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك.

)مسـألة 474(: الظاهر أن املدار يف التقدير عىل الدرهم الشمايع استعاله 
يف عمر الصادقمني B، واالحوط وجوبمًا االقتصار فيه عىل مما يكون قطره 

سنتمرتين وثاثة ملمرتات.

الثالـث: ماال تتمم به الصاة وحده  ، لعدم إمكان سمرت عورة الرجل به. 
كاخلف واجلورب واملنديل الصغري والتكة والقلنسموة واخلاتم وغريها. فإنه ال 
بمأس بالصماة يف مجيع ذلمك وإن أصابته النجاسمة  ، إال اذا كانمت مما ال يؤكل 

حلمه فاالحوط وجوبًا عدم العفو.

)مسـألة 475(: االحموط وجوبمًا عمدم العفو عن نجاسمة املحمول غري 
امللبوس إذا كان مما تتم به الصاة كالثوب حيمل يف الصاة من دون لبس.

)مسألة 476(: ال يعفى عن امللبوس املتخذ من نجس العني أو امليتة وإن 
كان ممما ال تتم به الصماة  ، وكذا ال يعفى عن امليتة التابعة للملبوس كالسميف 
المذي يكون قرابه ممن جلد امليتة  ، بل االحوط وجوبًا عمدم العفو عن النجس 
وامليتة املحمولني من دون لبس كاملحفظة املتخذة من جلد امليتة. وأوىل بذلك ما 
إذا كان غري مأكول اللحم  ، إذا كان طاهرًا، كاملحفظة املتخذة من شعر االرنب 

فضًا عّا إذا كان نجسًا كالذي يتخذ من شعر الكلب مثًا.

الرابع: ثوب ااُلم املربية لطفلها  ، فإّنه معفٌو عنه برشوط:

االول: أن تكمون نجاسمته ببولمه  ، دون غمريه مما خيرج منمه  ، فضًا عن 
النجاسة االجنبية عنه.



الثاين: أن ال يكون هلا إال ثوب واحد. واالحوط وجوبًا أن تكون بحيث 
يصعب عليها حتصيل غريه وإن مل يبلغ مرتبة احلرج.

الثالث: أن تغسله يف اليوم مرة. واالحوط وجوبًا أن يكون غسله بحيث 
تقمدر عمىل حفظ طهارته الكثر من صاة مع عمدم لزوم احلرج من ذلك. كا أن 

االحوط وجوبًا أن يكون غسله يف النهار.

)مسـألة 477(: ال يلحق بمااُلم غريها ممن يريب الطفل من النسماء فضا 
عن الرجال.

)مسألة 478(: إذا كان عندها ثياب متعددة حتتاج إىل لبسها مجيعا لربد أو 
نحوه فهي بحكم الثوب الواحد. 

)مسـألة 479(: ال يعفى عن نجاسمة بدهنا من بول ولدها  ، بل البد من 
تطهريه للصاة.

اخلامس: مجيع موارد االضطرار للصاة مع النجاسمة أو لزوم احلرج من 
جتنبها. وقد تقدم حكم االنحصار بالثوب النجس يف املسألة )449( من الفصل 

السابق.

الفصل اخلامس

يف التطهري من النجاسات
وهو خيتلف باختاف املطهرات، وهي ُامور..

األول: املاء املطلق الطاهر، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه  ويسمتويل 
عليه. بل تقدم يف املسمألة )11( يف الفصل األول من أحكام املياه أنه  يطهر املاء 
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املطلق النجس.وأما املاء املضاف وسائر املائعات فا تطهر به إال أن تستهلك فيه 
لغلبتمه  عليهما بكثرته بحيث تنعدم فيه عرفًا. والبد يف طهارهتا حينئٍذ من طهارة 

املاء  حني استهاكها فيه العتصامه بالكرية أو باملادة أو باملطر. 

إذا عرفت هذا،  فالكام يف مقامني:

املقام األول: يف رشوط مطهرية املاء للمتنجس باستيائه عليه.

)مسـألة 480(: البد يف تطهري اجلسم باملاء من زوال عني النجاسة عرفًا،  
وال يمرض بقماء االثر ممن اللون أو الرائحة. كما أنه لو كان متنجسمًا باملتنجس م  
كاللبمن أو المرتاب املتنجس م فابد من زوال عينه أيضمًا، إال أن يطهر املتنجس  
بغسمله باملماء مع ما تنجس به، كالثوب الطاهر ينجمس بماقاة احلىص املتنجس  

فيطهران بغسلها معًا باملاء.

)مسألة 481(: بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش حيتاج زوال  
عمني النجاسمة فيها إىل عناية، وال يكفي فيه جمرد وصمول املاء بصب أو غمس،  

بل البد من فركه أو نحوه مما حيقق الغسل عرفًا.

)مسـألة 482(: الدسمومة إذا مل تبلمغ مرتبة اجلرم املانع ممن وصول املاء  
للمحل النجس ال متنع من التطهري.

)مسألة 483(: يشرتط يف التطهري بالقليل انفصال ماء الغسالة عىل النحو  
املتعارف، فإذا كان املتنجس صلبًا ال ينفذ املاء فيه ومل تدخل النجاسمة يف  أعاقه 
كفى صب املاء عليه وانفصاله عنه، وإذا كان مما ينفذ املاء فيه كالفراش  والثياب 
واالسفنج فابد من إخراج ماء الغسالة منه بعر أو غمز أو نفض أو  نحوها، 

ويكفي توايل الصّب عليه حتى خيرج ماء الغسالة منه وخيلفه غريه.

وإذا مل ينفصمل وجتّممع يف موضع بقي ذلك املوضع نجسمًا، بل األحوط  



وجوبًا املبادرة بانفصاله عىل النحو املتعارف يف غسل القذارات العرفية وعدم  بقائه 
مدة أطول من ذلك.نعم ال يرض ختلف قليل من ماء الغسالة يف اجلسم  املغسول 
بالنحو املتعارف يف الغسل باملاء. وأما مع الغسل باملعتصم م كّرًا  كان أو غريه م فا 
يعترب يشء من ذلك، بل يكفي وصول املاء للموضع  املتنجس وإن مل ينفصل عنه.

)مسـألة 484(: ال يمرض تعدي ماء الغسمالة من املوضع النجس بسمبب  
تطهمريه للموضمع الطاهر املتصل به، فلمو كان موضع من ذراعه نجسمًا فصبَّ 
ه. وإذا مل ينفصل  عليمه  املاء فجرى منه عىل كفه ووقع عمىل االرض مل تنجس كفُّ
ه يف املثمال لقّلة املاء مل تطهر الكف، بل تنجس باء الغسمالة. وكذا إذا مل   عمن  كفِّ
يتصمل املوضمع الطاهمر باملوضع النجس المذي وصل منه املاء لمه، كا إذا طهر  

وجهه فتقاطر ماء الغسالة عىل بطنه فإنه ينجس بطنه.

)مسـألة 485(: إذا كان املتنجمس صلبًا قد تنجسمت أعاقه وال ينفذ فيه 
مماء  التطهري، كالشممع الذائمب إذا تنجس ثم مجد فا يطهمر إال ظاهره املاقي 
للاء  ويبقى باطنه نجسًا. وحينئٍذ إذا ُازيل منه سطحه الظاهر وظهر ما حتته فهو  

ل سطوحه حكم بنجاسته أيضًا. نجس. ولو شك يف إزالة ظاهره وتبدُّ

)مسـألة 486(: إذا كان للمتنجمس صابمة متنمع من نفوذ املماء يف باطنه  
بمجرد وصوله وإن أمكن نفوذه فيه ببطء فله صورتان:

ااُلوىل: أن يكمون باطنمه متنجسمًا قبمل تصلبمه، كالصابمون املصنوع من  
الدهمن املتنجمس واجلبمن املصنوع من احلليمب املتنجس والوحمل املتنجس إذا  
انجممد حتمى صار طينًا، والظاهر أنه ال يطهر ال باملماء القليل وال باملاء املعتصم  
مها طال اتصاله به إذا بقي عىل متاسكه، إذ ال ينفذ يف باطنه حينئٍذ إال رطوبة ال  
يصمدق عليها املاء أو بلل كثري يمتزج بأجزائه بنحو يكون ماًء مضافًا وال يكون  

ماًء مطلقًا. 
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نعم يمكن تطهري مثل الطني املتجمد إذا ذاب يف املاء املعتصم  واسمتهلك 
فيمه ممن دون أن خيرجه عمن االطاق، فإنمه يكون طاهمرًا إذا جتّممع بعد  ذلك 

ورسب يف املاء.
الثانية: أن يتنجس ظاهره بعد تصلبه، فإن مل تنفذ الرطوبة النجسة  لباطنه 
أمكن تطهريه باملاء سمواء كان معتصًا أم مل يكن. وكذا إذا نفذت فيه  رطوبة من 
النجاسمة غري مرية. أما إذا نفذت فيه رطوبة مرية من النجاسمة  فاحلكم فيه 

كا يف الصورة ااُلوىل.

)مسـألة 487(: اللحم الطري إذا طبخ باء متنجس أمكن تطهريه بغسله  
باملماء. وأما اللحم املجفف فإن علم بنفموذ الرطوبة املرية لباطنه امتنع تطهريه  
باملماء، وإن مل يعلمم بذلك،بمل علم أو احتمل كمون الرطوبة النافمذة باطنه غري  
مرية أمكن تطهريه بغسله باملاء، وإن كان األوىل إطعامه لاطفال ونحوهم  ممن 

ال تكليف عليه. وجيري هذا التفصيل يف مجيع ما يطبخ باملاء  املتنجس.

)مسألة 488(: البد يف التطهري باملاء القليل من ورود املاء عىل  املتنجس، 
وال يكفي غمس املتنجس باملاء، بل ينجس املاء حينئٍذ وال يطهر  املتنجس. نعم 
مما يتعمارف يف تطهريه غسمله داخل املاء املجمموع ال فرق بمني  ورود املاء عليه 

ووروده عىل املاء، كالثوب يطهر بغسله يف الطست الذي  جيتمع فيه املاء.

)مسألة 489(: إذا طهر الثوب املتنجس ثم وجد فيه شيئًا من الطني أو  دقيق 
االشمنان أو الصابون فإن كان ذلك اليشء مما يطهر ظاهره بالغسل الن له  نحوًا 
من الصابة كاالشنان بنى عىل طهارة ظاهره كالثوب لغسله معه تبعًا،   وإال تعنّي 
البناء عىل نجاسته ونجاسة املوضع الذي هو فيه من الثوب وطهارة  باقي الثوب.

املقام الثاين: يف العدد الازم يف التطهري.



يكفمي يف تطهمري املتنجس اسمتياء املاء عليمه م بالمرشوط املتقدمة م مرة  
واحدة، إال يف موارد:

األول: املتنجس بالبول ثوبًا كان أو جسمدًا أو غريمها، فإنه ال يطهر  باملاء 
القليل إال مع الصب أو الغسل مرتني بأن يغسل باملاء أو يصب عليه، ثم  يقطع 
املاء عنه وينفصل ماء الغسمالة منه، ثم يغسمل أو يصب عليه املاء ثم  يفصل ماء 
الغسمالة عنه. وال يكفي اسمتمرار الغسمل أو الصب فيه مرة واحدة مدة  طويلة 

تعادل املرتني يف الزمن.

)مسـألة 490(: البمد ممن زوال عني النجاسمة باملمرة ااُلوىل، وال يكفي 
زواهلا  هبا معًا.

)مسـألة 491(: سبق يف املسألة )481( أن الثياب ونحوها البد فيها من  
الغسمل. ولكن يكفي يف ثبوت املتنجس ببول الصبمي والصبية اللذين مل يتغذيا  
بالطعمام صب املماء. بل يكفمي يف بول الصبمي الصب مرة واحمدة. واألحوط  

وجوبًا فيها معًا العر بعد الصب.

)مسـألة 492(: يسقط التعدد يف البول مع الغسل باملاء املعتصم ُكرًا كان  
أو ذا مادة أو مطرًا.

الثـاين: االنماء، فإنمه إذا تنجس ال يطهمر باملاء القليل إال إذا غسمل ثاث  
ممرات بجعمل املاء فيه كل مرة بنحو يصل إىل موضع النجاسمة ثم يفرغ منه. أما  

إذا طهر باملاء املعتصم م ُكرًا كان أو غريه م فيكفي غسله مرة واحدة.

)مسألة 493(: يلحق باالناء كل موضع ال يمّر فيه املاء مرورًا، وينفصل  
عنه، بل جيتمع فيه ويقر يف قعره كاحُلب، بل حتى مثل احلوض واحلفرية.

)مسألة 494(: إذا أمكن تطهري االناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه املاء  
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أجزأ غسمله مرة واحدة، كا إذا كان قليل التقعري، أو كان مثقوبًا يف أسمفله بنحو  
ينزل املاء منه كاملغسلة التي يف أسفلها ثقب جلريان املاء، وكذا إذا تنجس  ظاهر 

االناء وُاريد تطهريه. 

)مسـألة 495(: جيب يف تطهري االناء الذي يرشب فيه الكلب أن يغسمل  
أواًل بالرتاب، ثم باملاء مّرتني. من دون فرق بني رشبه للاء ورشبه لبقية  املائعات.

)مسـألة 496(: األحوط وجوبًا احلاق لطع الكلمب لاناء ووقوع لعابه 
فيه  برشبه منه يف الغسمل مرة بالرتاب ثم ثاث مرات باملاء. وأما ماقاته لاناء 
بغمري  ذلمك مما يوجب تنجيسمه له فا جيب معها إال الغسمل ثماث مرات باملاء 

وحده  من دون تراب.

)مسألة 497(: البد من طهارة الرتاب الذي يغسل به االناء كاملاء.

)مسألة 498(: البد يف الغسل بالرتاب من أن يكون الرتاب ممزوجًا باملاء  
بمقدار معتّد به، بحيث يصدق أن الغسمل بالرتاب، ثم ينظف االناء من الرتاب  

باملاء نظري الغسل بالصابون واالشنان والسدر ونحوها.

)مسـألة 499(: جيمب يف تطهري االناء المذي يرشب منه اخلنزير الغسمل  
سبع مرات.

)مسـألة 500(: األحوط وجوبًا غسل االناء الذي يتنجس بموت اجلرذ 
م  وهو الكبري من الفأر م فيه سمبع مرات، بل يسمتحب فيمه ذلك وإن مل يتنجس  

بموته فيه لعدم رسيان الرطوبة لاناء مما حتله احلياة من جسده امليت.

)مسـألة 501(: يسمقط التعدد يف غسمل االناء باملاء املعتصم، كا سمبق.  
لكن ال يسقط معه الغسل بالرتاب إذا تنجس برشب الكلب منه ونحوه.

م  مثبتمًا يف موضعمه  أو  كبمريًا  كان  إذا  االنماء ونحموه  )مسـألة 502(: 



كاحلموض إذا  طهر باملاء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسمالة 
رأسمًا يكفي  تفريغه بالواسمطة، وال يرض تقاطر ماء الغسالة فيه حال االخراج، 
كا ال يرض فيه  نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ هبا تدرجيًا، نعم 

األحوط  وجوبًا تطهريها لكل غسلة.

)مسـألة 503(: ال يعترب التوايل بني الغسمات يف كل ما جيب فيه التعدد،  
بمل يكفمي حتقق العدد املعتمرب ولو مع الفصل بني الغسمات بزمان طويل. نعم 
تقدم يف املسمألة )483( أن األحوط وجوبًا املبادرة الخراج ماء  الغسمالة يف كل 

غسلة بمجرد متاميتها، وعدم تركه مدة طويلة مع املتنجس  املغسول به.

الثـاين مـن املطهـرات: االرض. وهمي تطّهر باطمن القدم ومما يتوّقى به  
كالنعل واخلف واحلذاء وغريها بامليش عليها.

)مسـألة 504(: البد من جفاف األرض، بل يبوستها. واألحوط وجوبًا 
طهارهتا. ولوشمك يف  طهارهتا بني عىل الطهارة، إال أن يعلم بنجاسمتها سمابقًا 
ويشمك يف تطهريها بعد  ذلك. أما لو شك يف جفاف االرض ويبوستها فالازم 

البناء عىل عدم التطهري  بامليش عليها.

)مسـألة 505(: البمد يف تطهري باطن القدم من زوال عني النجاسمة ولو 
قبل  امليش. ولو شك يف زواهلا ُبنَي عىل عدم التطهري وكذا لوشك يف أصل علوق  

عني النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالقًا.

)مسـألة 506(: الظاهر عموم االرض لكل ما يطلق عليه اسممها، حتى  
املطبوخ منها كالطابوق.

)مسـألة 507(: الظاهر اختصاص مطهريمة االرض با إذا كان التنجس  
بسمبب امليش عىل االرض، لوجود عني النجاسمة عليها أو لتنجسها، دون ما إذا  
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مل يكن بسبب امليش عىل االرض فإن امليش عىل االرض حينئٍذ ال يكون  مطهرًا، 
وكذا إذا كان بسبب امليش عىل االرض إال أنه مل يكن لنجاسة االرض  أو نجاسِة 
ما عليها، بل كان ملثل جرح القدم حال امليش وتنجسها بالدم  اخلارج من اجلرح.

)مسـألة 508(: الظاهمر حتّقق التطهمري ملثل اجلمورب إذا كان هو الواقي  
للقمدم. لكمن ال يطهمر بامليش إال وجهمه املماس لمارض، دون الباطن املاس  

للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بامليش.

ها من النجاسمة   )مسـألة 509(: ال يكفي يف تطهري القدم والنعل مسمحُ
باالرض من دون امليش عليها.

)مسـألة 510(: األحموط وجوبًا عدم طهمارة نعل الدابمة بمجرد زوال 
النجاسمة  أو املتنجمس عنمه، بل البد مع ذلك من مشميها عىل االرض. بخاف 
رجل الدابة  فإهنا تطهر بزوال عني النجاسمة كسمائر أجزاء جسممها، كا يأيت يف   

املطهر التاسع.

ر االرض وكل ماال ينقل من االبنية وما ثبت   الثالث: الشمس، فإهنا تطهِّ
فيها، وكذا االشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه.

)مسألة 511(: يشرتط يف التطهري بالشمس ُامور:األول: رطوبة املوضع. 
الثاين: جفافه بالشممس، بحيث يسمتند عرفًا الرشاقها عليه، وال يكفي  استناده 
حلرارهتما. نعم البأس بمشماركة الريمح بالنحو املتعمارف يف التجفيف.الثالث: 
زوال عمني النجاسمة إذا كان هلا جرم ظاهر كالغائط والمدم. دون  مثل البول مما 
ال جرم له بعد التجفيف وإن بقي أثره. نعم إذا تكثر وتكاثف ففي  كفاية جفافه 

بالشمس من دون أن خيفف باملاء إشكال، واألحوط وجوبًا عدم  طهارته.

)مسـألة 512(: إذا جمف املوضع النجمس بغري الشممس وُاريد تطهريه  



بالشمس فابد من بّله، ولو باملاء النجس، فيطهر بتجفيف الشمس له.

)مسـألة 513(: ال تطهر الشممس احلمر والبواري وكل مما ينقل. ويف  
تطهريها ملثل السمفينة والسميارة ونحومها من املنقوالت التي هلا نحو من السعة  
إشمكال واألحموط وجوبًا العمدم، نعم ما يكمون من غري املنقمول عرفًا لوضعه 
عمىل  االرض واسمتقراره فيها كالبيموت اجلاهزة ملحق بماالرض. وكذا ما يعّد 
ممن أجزاء  االرض عرفًا كأحجارها وصخورهما ونحو ذلك، دون مثل احلجر 

املوضوع يف  غري موضعه.

الرابع: االسمتحالة إىل جسمم آخر، بحيث يعد املسمتحال إليه مباينًا عرفًا  
للمسمتحال منمه وناشمئًا منمه، كاسمتحالة الطعام والمرشاب النجسمني اللذين  
يتناوهلا احليوان املأكول اللحم روثًا وبواًل له، واستحالة اخلشب املتنجس  رمادًا 

واستحالة املاء بخارًا وغري ذلك. 

نعم يشمكل حتققها بصريورة اخلشمب  فحًا، فاألحوط وجوبًا البناء عىل 
نجاسمته لو كان اخلشمب نجسمًا، بل ال إشمكال  يف عدم حتققهما بمثل صريورة 

الطني والصخر ونحوها آجرًا أو خزفًا أو جصًا  أو نورة.

)مسألة 514(: إذا استحال املتنجس بخارًا ثم استحال البخار عرقًا كان  
العرق طاهرًا، وكذا إذا استحال عني النجس بخارًا ثم استحال البخار عرقًا، إال  

أن يصدق عىل العرق عنوان نجس كاملسكر فينجس حينئٍذ.

اخلامـس: االنقاب، فإنمه مطهر للخمر إذا انقلبت خًا أو شميئًا آخر ال  
يصدق عليه اخلمر وال يكون مسكرًا، سواء انقلبت بنفسها أم بعاج ولو بوضع  
يشء فيهما كامللح ونحوه، سمواء اسمتهلك ذلمك الغري يف اخلمر أم مل يسمتهلك،  

وجيري ذلك يف كل مسكر وإن مل يكن مخرًا.
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)مسـألة 515(: البمد يف االنقماب املطهر من تبدل حاِل مما كان متصفًا  
باخلمرية بحيث ينسملخ عنه اسمم اخلمر ممع بقاء عينه. وال يكفمي مزجه بغريه  
بحيمث يسمتهلك اخلمر فيمه وال يصدق عىل املجموع عنموان اخلمر أو ال يكون  

مسكرًا بسبب التخفيف واملزج.

)مسـألة 516(: البد يف طهارة اخلمر باالنقاب من عدم وصول نجاسة  
خارجيمة ممن غري جهمة اخلمر إليهما قبل االنقماب فلو وضعت اخلممر يف إناء  
متنجمس بغمري اخلمر ثم انقلب خاًّ مل تطهر، وكذا لو القت نجاسمة ُاخرى غري  
 ، اخلمر. وكذا لو تنّجس اخلل بغري اخلمر ثم انقلب مخرًا، ثم انقلبت اخلمر  خاًّ

فإنه ال يطهر يف مجيع ذلك.

السـادس: االنتقال، فإنه مطّهر للمنتِقمل منه، كانتقال دم نجس العني إىل  
البق والربغوث والقمل ونحوها، فإنه مطّهر له. وأما انتقال دم طاهر العني هلا  فهو 
ر له، الّنه مل يكن نجسًا عندما كان يف باطن احليوان حّتى يطهر  باالنتقال. غري مطهِّ

)مسـألة 517(: إذا امتص العلق الدم من اإلنسمان أو نحوه مما هو طاهر  
العمني ثم انفجر يشمكل احلكم بطهارة المدم املذكور، واألحموط وجوبًا إجراء  
حكمم النجمس عليه. وأمما إذا امتص دم نجمس العني ثم انفجر فا إشمكال يف  
نجاسمته. وكمذا ما يمتصه احليوان الكارس من المدم النجس أو يرشبه، ما دام يف  
جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصري جزًء منه، فلو قاءه وجب االجتناب عنه.

السـابع: اإلسمام، فإنه مطّهمر للكافر النجمس، حتى املرتد عمن فطرة.  
وتطهر فضاته املتصلة به معه.

)مسـألة 518(: يكفي يف اإلسمام االقرار ظاهرًا بالتوحيد والرسالة من 
دون  إعان بعدم االعتقاد بمضموهنا أو بلوازمه من الرضوريات التي يلزم من  



االقرار به االقرار هبا. والظاهر قبول االقرار من الشمخص بالنحو املذكور وإن  
علم بعدم االعتقاد بأحد االمرين إذا كتم ذلك.

)مسـألة 519(: الظاهمر قبول إسمام الصبمي املميز الذي يمدرك معنى 
اإلسام  وحيسن وصفه.

الثامن: التبعية، فإهنا مطهرة يف موارد:

منها: ما إذا أسلم الكافر، فإن إسامه كا يطّهره يطّهر ولَده الصغار الذين  
مل يعلنوا اإلسام وال الكفر. وكذا احلال يف غري االب ممن يعيش الطفل معه  ويف 
كنفه كأقاربه وآرسه إذا انقطع عن أبيه انقطاعًا تامًا ملوت االب، أو لنهبه من  أبيه 

أو نحو ذلك.

ومنها: تبعية أواين اخلمر هلا إذا انقلبت وخرجت عن اخلمرية، فإهنا  تطهر 
معها، وكذا االالت املستعملة يف عملية االنقاب املذكور واملصاحبة له  كغطاء 
االواين املذكمورة. وكمذا ما يتعمارف جعله فيها من االجسمام الطاهرة  باالصل 
سمواء وضعمت قبل صريورته مخمرًا م كالتمر الذي جيعل يف املماء  للتخليل حتى 
يصمري املماء مخرًا ثم يصري خمًا م أم بعمد صريورته مخرًا، كامللمح  الذي جيعل يف 

اخلمر من أجل أن ينقلب خًا.

ومنها: تبعية االناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له، فإنه وإن كان  ينجس 
بماقاة النجس الذي يغسل فيه وبماقاة ماء الغسالة إال أنه ال حيتاج إىل  تطهري 
مسمتقل بعد تطهري ما يغسمل فيه، بل يكفي غسمله تبعًا ملا يغسل فيه  ويطهر معه 

بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إىل تثليث.

ومنها: طهارة يد الغاسل للميت وثوب امليت إذا غسل فيه وآالت  تغسيله، 
فإهنا تطهر بتامية تغسميل امليت تبعًا لطهارته وهي يف احلقيقة تطهر  بغسملها مع 
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امليت. نعم ال ينجس امليت بعد إمتام غسله بماقاة الثوب قبل  عره، وإن كان 
الثوب ال يطهر إال بالعر.

التاسـع: زوال عني النجاسة أو املتنجس عن بواطن اإلنسان وعن جسد  
غمريه من مجيمع احليوانات لو قيل بأهنا تنجس بماقماة النجس واملتنجس. وأما  
لوقلنما بأهنما ال تنجمس فا حيتاج إىل زوال عمني النجاسمة أو املتنجس من أجل  

تطهريها، بل من أجل اجتناب ماقاهتا ومها عليها.

)مسألة 520(: إذا علم بماقاة باطن اإلنسان أو جسد غريه من احليوانات  
للنجاسمة، ثم احتمل زوال عينها عنها، فإذا القاها جسمم طاهر برطوبة مل حيكم  

بنجاسته، بل يبقى عىل طهارته.

)مسـألة 521(: املاقاة يف الباطن ال توجب النجاسمة، عىل تفصيل تقدم  
يف املسألة )434( يف فصل كيفية رساية النجاسة.

العارش: اسمترباء احليوان اجلمال، فإنه مطّهر لبوله وخرئمه، وكذا لَِعَرقه  
بنماء عىل أنه نجمس. وكذلك اسمترباء احليوان المذي يرتضع من لبمن خنزيرة.  
واملراد بكونه مطّهرًا هلا أن ما يتجدد وخيرج منها بعد االسمترباء طاهر ابتداء، ال  

أنه يطهر بعد نجاسته.

)مسـألة 522(: يتحقق االسترباء يف اجلال بمنع احليوان مدة طويلة عن  
أكل العذرة، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة. وقد ُحّدد رشعًا يف  االبل 
بأربعني يومًا. ويف البقر بعرشين يومًا، واألحوط االفضل ثاثون،  وأحوط منه 
أربعون. ويف الشاة بعرشة أيام، واألحوط االفضل أربعة عرش يومًا،  واألحوط 
وجوبًا إحلاق املاعز بالشماة يف ذلك. ويف البطة بخمسة أيام،  واألحوط االفضل 
سبعة أيام. ويف الدجاجة بثاثة أيام. وأما فيا عداها  فاألحوط وجوبًا ماحظة 



أكثمر االمرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن  ميض مدة مناسمبة حلجمه 
باالضافة إىل ماسبق عده من احليوانات.

)مسألة 523(: يتحقق االسترباء يف احليوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة  
بأن حيبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى عىل رضع شاة هذه املدة.

)مسألة 524(:نسل اجلال واحليوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة م بناء  
عىل حرمته م ال حيل حلمه وال يطهر بوله وال خرؤه باالسترباء.

احلـادي عـر: تغسميل امليت، فإنمه مطهر له من نجاسمته باملموت. لكنه  
خيتص بالغسل التام، دون الناقص، للرضورة، ودون التيمم عند تعذر الغسل.

الثاين عر: حجر االستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع  التخيّل، 
عىل تفصيل تقدم يف أحكام التخيّل.

)مسألة 525(: إذا علم املكلف بتنجس اجلسم وشك يف تطهريه بنى عىل  
عدمه. إال مع قيام االمارة الرشعية عىل حتققه، كالبينة وإخبار ذي اليد.

)مسـألة 526(: لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهري وشك يف  
صحتمه بني عىل صحته. أمما إذا مل يعلم بوقوعه بعنوان التطهري وشمك يف حتقق  

رشوط التطهري فا حيكم به، بل ببقاء النجاسة.

)مسـألة 527(: إذا علمم املكلمف بتنجمس بدن املسملم أو ثوبمه أو إنائه 
أو نحمو  ذلمك من متعّلقاته ثم غماب عنه بنى ظاهرًا عىل طهمارة ذلك املتنجس   

برشوط ثاثة:

األول: احتال حصول التطهري لذلك املتنجس ولو من دون قصد.

الثاين: أن يعلم املسلم بأن اليشء اخلاص الذي حتت يده قد تنجس.
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الثالث: أن يتعامل مع ذلك اليشء الذي كان متنّجسًا تعامَله مع الطاهر،  
إمما باسمتعاله فيا يشمرتط فيمه الطهارة رشعمًا م كرشبه أو تقديممه ليرشب م أو  
باسمتعاله فيا ال يسمتعمل فيه النجس عادة، كا لو غمس يده التي كانت نجسة  

ض الن يرشب أو يتوضأ منه. يف ماء طاهر معرَّ

خـــامتة : يف األواين
)مسـألة 528(: أواين اخلممر قابلمة للتطهمري بغسملها ثاثًا ممع الرشوط  
املتقدمة يف التطهري باملاء، وجيوز استعاهلا بعد ذلك من دون فرق بني ما  تنفذ فيه 

فر. الرطوبة كإناء اخلزف، وغريه كإناء الصِّ

)مسـألة 529(: حيرم اسمتعال أواين الذهب والفضة يف االكل والرشب  
والوضموء وغريهما من أنمواع االسمتعال. وال حيمرم التزيني هبما، وال اقتناؤها  

لادخار فقط.

)مسـألة 530(: إذا انحمر الغمرض من االنماء عادة باالسمتعال حرم 
صنعه  من الذهب والفضة، وأخذ ااُلجرة عليه، وكذا حيرم بيعه ورشاؤه، وحيرم 
ثمنمه  إن كان هليئته دخمل يف بيعه ورشائه. وأمما إذا كان البيع والرشاء ملادته من 
دون  دخل للهيئة فا بأس به.وأما إذا مل ينحر الغرض من االناء باالستعال بل 
كان صاحلمًا له  وللتزيني، أو متمحضمًا يف التزيني فا بأس بصنعه وبيعه ورشائه 
وحيل ثمنه.  أما بعد صنعه فا بأس بالتزيني به واقتنائه لادخار حتى يف القسمم 

األول.

)مسـألة 531(: جيوز اسمتعال االناء املفضض، وهو المذي فيه قطعة أو  
قطمع ممن الفضة. نعم هو مكروه. بل األحوط وجوبمًا عدم الرشب من موضع  



ب بذلك. الفضة، كا أن األحوط وجوبًا إحلاق املذهَّ

)مسـألة 532(: ال إشمكال يف صدق االناء عىل ما يتعارف وضع املأكول  
واملرشوب فيه ليؤكل منه أو يرشب، وكذا ما جيعل فيه املاء ليتوضأ به أو  يغتسل 
منه أو نحومها، واألحوط وجوبًا ذلك يف مثل االبريق، دون مثل  املاعق مما يعد 

من سنخ آالت االكل والرشب ونحومها.

)مسـألة 533(: ال يصمدق االنماء عمىل ما يتعمارف خزن الميشء فيه من 
دون أن  يعمد الن يمؤكل أو يمرشب منه كمخمازن املياه وصفائمح الدهن، وكذا 
مما يتعارف  وضمع بعض ااُلمور فيه لاسمتعال غري االكل والرشب والغسمل 
ونحومهما،  كظمروف العطمر والتبمغ وغريمها، وما يصنمع بيتًا للقمرآن الرشيف 
والعموذة  ونحومهما حلفظهما أو التزيُّن هبا. بل يشمكل صدقه عمىل مثل زجاجة 
ت الن يرشب هبما. فا بأس باسمتعال ما يصنع  املرشوبمات  الغازيمة وإن ُاعمدَّ

هبيئتها من  الذهب والفضة.

)مسـألة 534(: ما شمك يف صدق االناء عليه جاز استعاله وإن كان من  
الذهب أو الفضة.

)مسألة 535(: ال فرق يف احلرمة بني أن يكون الذهب والفضة خالصني  
وأن يكونما مغشوشمني، إذا مل يكن الغش مانعًا من صمدق الذهب والفضة عىل  

املادة التي يصنع منها االناء.

)مسألة 536(: إذا شك يف كون االناء من الذهب أو الفضة جاز استعاله.

واحلمد هلل رب العاملني

أحكام األواين .................................................................................... 165





كتاب الصالة

وهي إحدى الدعائم التي بني عليها اإلسام، بل هي أّوهلا وأفضلها بعد  
 Fاإليان، وهي أصل اإلسام وعمود الدين ووجهه، وهي آخر وصية النبي 
ووصايما االنبيماءB وأول ما يسمأل عنه العبمد يوم القيامة، كما تضمن ذلك  

 .Bواالئمة االطهار Fاالخبار عن النبي

ويف بعضها: أن من ترك صاته متعمدًا فقد برئت منه ملة اإلسام، وأّنه  ما 
رة   له به. بني الكفر وااليان إال ترك الصاة. وهي الصلة بني العبد وربه، واملذكِّ

فينبغمي االهتمام هبما، والتعاهد هلا، والتوجه واخلشموع فيهما، والتأينِّ يف  
أدائها، وإمتام ركوعها وسجودها وسائر أجزائها، فإهنا إن ُقبلت ُقبِل ما سواها،  

ت ردَّ ما سواها.  وإن ُردَّ

وعن اإلمام الصادقA أنه قال: »إّن شفاعتنا ال تنال مستخفًا بالصاة«.  
وال يسعنا استقصاء ما ورد يف فضلها، ويكفينا ما عن اإلمام الباقرA قال:  »قال 
رسمول اهللF: لو كان عىل باب دار أحدكم هنر واغتسمل يف كل يوم منه  مخس 
مرات أكان يبقى يف جسمده من الدرن يشء؟ قلت: ال. قال: فإن الصاة  كمثل 
النهمر اجلماري كلا صىّل صماة كّفرت ما بينهما من الذنوب«. ومما عن  اإلمام 
الصادقA قال: »صاة الفريضة خري من عرشين حجة، وحجة خري  من بيت 
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مملوء ذهبًا يتصدق منه حّتى يفنى«.

وحيّز يف النفس ما نراه اليوم من التسامح والتهاون من كثري من أهل هذه  
ااُلّممة هبمذه الفريضة العظيمة واالسمتخفاف هبما فم )إنا هلل وإنـا إليه راجعون(،  
زًا لاهتام هبذه الفريضة،  )فإن  ونرجوا أن يكون ما قّدمناه رادعًا عن ذلك وحمفِّ
الذكـرى تنفـع املؤمنني(. ومنه سمبحانه وتعاىل نسمتمّد العمون والتوفيق،  وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.

مقـدمة
الصماة الواجبمة يف هذا الزمان باالصل مخس: الصماة اليومية، وصاة  

اجلمعة، وصاة االيات، وصاة االموات، وصاة الطواف.

والباقمي صلوات مسمتحبة، وإن كانت قد جتب بالعمرض لنذر أو إجارة 
أو  نحومها.

أمما صاة الطواف فالكام فيها موكمول لكتاب احلج، وصاة االموات  
تقمدم الكام فيهما عند الكام يف أحكام االموات تبعًا للكام يف تغسميل امليت  
من كتاب الطهارة، فلم يبق إال الصاة اليومية، وصاة اجلمعة، وصاة االيات،  

والصلوات املستحبة. 

فيقع الكام فيها ضمن مقاصد:
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املقصد األول

يف الصالة اليومية
وفيه مباحث..

املبحث األول

يف أعدادها
جيمب يف اليموم والليلة مخمس صلوات: الصبمح والظهر م وهمي الصاة  

الوسطى م والعر واملغرب والعشاء.

أما الصبح فركعتان، وأما املغرب فثاث ركعات، وأما الباقي فأربع  ركعات.

)مسـألة 1(: تقمر الرباعيمة م وهمي الظهمر والعر والعشماء م فتكون  
ركعتني يف السفر واخلوف. عىل ما يأيت تفصيله يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.

 )مسـألة 2(: يتخمرّي املكلمف يف احلمرض يف عمر الغيبمة وعدم بسمط يد  
اإلمامA بني إقامة الظهر يف يوم اجلمعة أربع ركعات وإقامة اجلمعة برشوطها  

املقررة.

)مسألة 3(: الصلوات املستحبة وإن كانت كثرية ويأيت الكام يف  بعضها 
إن شماء اهلل تعماىل، إال أن املناسمب هنما التعمّرض للنوافمل الرواتمب التمي هي  
ملحقمة بالصماة اليومية، وهي ثاين ركعمات للظهر قبلها، وثمان للعر بينها  
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وبني الظهر، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعّدان بركعة للعشاء  
بعدهما وتسممى الوتمرية. وثاين ركعمات صاة الليمل، وركعتا الشمفع بعدها،  
وركعة الوتر بعدها. وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة، ويف يوم اجلمعة يزاد  يف 

نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو االفضل.

)مسـألة 4(: النوافمل املذكمورة ركعتمان ركعتمان، لمكل ركعتني تشمّهد  
وتسمليم، عمدا الوتر، فإهنا ركعة واحدة بتشمّهد وتسمليم، وتفصل عن الشمفع  
بتشمّهد وتسمليم. وأما بقيمة الصلوات املسمتحبة فهمي ركعتان ركعتان بتشمّهد  

وتسليم، إال ما اسُتثني فينبَّه عليه عند التعّرض له.

)مسـألة 5(: الوتمرية وإن كانت مرشوعمة يف االصل ركعتني من جلوس  
إال أّنه يرشع اإلتيان هبا من قيام، بل هو أفضل.

)مسـألة 6(: جيموز االقتصمار عمىل بعمض النوافمل املذكمورة، كما جيوز  
االقتصار يف نافلة العر عىل أربع ركعات، ويف نافلة املغرب عىل ركعتني،  ويف 

صاة الليل عىل الشفع والوتر، وعىل الوتر خاصة.

)مسـألة 7(: تسقط نافلة الظهرين يف السفر عند قر الفريضة،  والظاهر 
عدم سقوط الوترية، وهي الركعتان بعد العشاء.

)مسألة 8(: جيوز اإلتيان بالنوافل الرواتب وغري الرواتب حال  اجللوس 
اختيارًا. لكن يسمتحب عمّد كل ركعتني بركعة، وعليه فيكمّرر الوتر  مّرتني، كا 

يكرر غريها من النوافل.

)مسـألة 9(: جيوز اإلتيان بالنوافل حال امليش والركوب اختيارًا.  ويومئ 
يف احلالمني للركموع والسمجود. واألحموط وجوبمًا أن يكون االياء  للسمجود 

أخفض.



املبحث الثاين

يف أوقات الفرائض اليومية ونوافلها
وقمت الظهريمن من المزوال إىل املغمرب. إال أنه جيب تقديمم الظهر عىل  
العمر. ووقمت املغرب والعشماء للمختمار من املغمرب إىل نصمف الليل، إال 
أنمه  جيمب تقديم املغرب عىل العشماء. وأما املضطر م لنوم أو نسميان أو غريمها م  
فيجب عليه اإلتيان باملغرب والعشاء قبل الفجر، بل هو األحوط وجوبًا للمرأة  
إذا طهمرت من احليض والنفاس بعد نصف الليمل. لكن ينوى هبا حينئٍذ االمر  
الفعميل املمردد بني االداء والقضماء. بل ذلك هو األحوط وجوبمًا يف حق العامد  
يف تأخريمهما عن نصف الليل، فإنمه وإن كان آثًا بالتأخري إال أنه يبادر إليها قبل  
الفجمر بنّية االممر الفعيل املمرّدد بمني االداء والقضاء. ووقت صماة الفجر من 

طلوع  الفجر الصادق إىل طلوع الشمس.
)مسـألة 10(: الفجمر الصمادق هو البيماض املعمرتض يف جانب املرشق  
المذي يتزايمد وضوحمًا وجماًء حّتى تطلمع احلمرة ثم الشممس. وقبلمه الفجر  
المكاذب، وهمو البياض املسمتطيل يف ااُلفق صاعمدًا إىل السماء كالعمود، وهو  

يتناقص ويضعف حّتى ينمحي قبل ظهور الفجر الصادق.
)مسـألة 11(: المزوال منتصمف ما بني طلموع الشممس وغروهبا، الذي 
متيمل  فيه الشممس إىل جانب املغرب بعد منتهى ارتفاعهما. ويعرف بزيادته ظلِّ  

شاخص معتدل بعد نقصانه، أو بحدوث ظله بعد انعدامه.
)مسألة 12(: نصف الليل منتصف ما بني غروب الشمس وطلوع الفجر  
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الصادق. وهو يكون قبل الثانية عرشة عىل التوقيت الزوايل با يرتاوح بني  أربعني 
دقيقة ومخسني دقيقة تقريبًا، حسب اختاف الفصول.

)مسألة 13(: املغرب عبارة عن غروب الشمس وسقوط قرصها وغيابه  
يف ااُلفمق. ومع الشمك فيه البمدّ من اليقني به. ويكفمي يف معرفته ذهاب احلمرة  
املرشقيمة، وهمي احلمرة التمي تظهر يف جانمب املرشق عند مغيب الشممس. بل  
يكفمي تغري احلممرة وذهاب الصفرة. وأمما مع اليقني به فا جيمب االنتظار، بل  

يستحب االنتظار قليًا با يقارب ذهاب احلمرة.

)مسـألة 14(: جيموز اجلممع بمني الظهر والعمر يف وقتهما املتقدم وبني  
املغمرب والعشماء يف وقتها املتقدم يف السمفر واحلرض، من غمري مطر وال  رضر، 
تأسميًا بالنبيF عىل ما رواه الفريقان شميعة أهل البيتF وغريهم.  نعم ربا 
يكون االفضل اإلتيان بكل منها يف وقت فضيلته، عىل ما يأيت إن  شاء اهلل تعاىل.

)مسألة 15(: من قّدم العر عىل الظهر عامدًا بطلت صاته، ولو قّدمها  
ناسميًا فإن ذَكر يف االثناء عدل بنّيتمه إىل الظهر وأمّتها ظهرًا ثم جاء بالعر، وإن  
ذكر بعد الفراغ فاألحوط وجوبًا أن جيعل ما أتى به ظهرًا، ثم يأيت بأربع ركعات  
بنّية ما يف الذمة مرّددة بني الظهر والعر. وال فرق يف ذلك بني اإلتيان بالعر  
عند الزوال واإلتيان هبا بعده بمقدار أداء الظهر. وإن كان األحوط استحبابًا يف  

الصورة ااُلوىل عدم االعتداد هبا واإلتيان بالفريضتني معًا برجاء املطلوبية.

)مسـألة 16(: ممن قّدم العشماء عىل املغمرب عمدًا بطلمت صاته، ومن  
قدمها سهوًا فإن ذَكر يف االثناء قبل القيام للرابعة عدل بنّيته إىل املغرب وأمّتها  ثم 
جاء بالعشماء، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت. وإن ذكر بعد الفراغ صحت،  

ووجب عليه اإلتيان باملغرب ال غري.



)مسـألة 17(: ال جيوز العدول من السمابقة إىل الاحقة، فإذا صىّل الظهر  
مثمًا، ويف االثنماء التفت إىل أنه كان قد صّاها ليس لمه العدول إىل العر، بل  
تبطمل تلمك الصاة وجيب عليه اسمتئناف العر. وكذا املغرب والعشماء. نعم  

تقدم يف املسألتني السابقتني جواز العدول من الاحقة إىل السابقة.

)مسـألة 18(: من أخر صماة الظهرين حّتى خاف مغيب الشممس قبل  
اإلتيمان هبما معًا قدم العمر، ثم إن علمم أو احتمل بقاء يشء ممن الوقت ولو  
بمقمدار ركعمة وجبت املبادرة إىل الظهر بنّية االمر هبا ممن دون تعيني االداء وال  
القضماء، وإن علمم بخروج الوقت مل جتمب املبادرة للظهر. وكمذا احلال لو أخر  
 صماة املغمرب والعشماء حّتمى خاف فموت الوقمت م وهو النصمف األول من 

الليل م  لو صّامها معًا.

)مسـألة 19(: وقمت فضيلمة فريضمة الظهمر ممن المزوال إىل بلموغ ظل 
اإلنسمان  قدممني )ُسمبَعي الشماخص تقريبًا(. وكلما عّجل هبما كان أفضل ما مل 
ينشمغل  بالنافلة، فإذا مل يكمل النافلة حّتى يبلغ الظل ُسمبَعي الشماخص تركها 
وبادر  لفريضة الظهر. وإذا مل يصّل الظهر حّتى بلغ مثل الشاخص بادر إليها وكره 

له  تأخريها.

)مسـألة 20(: وقت فضيلة فريضة العر من بلوغ ظل اإلنسمان قدمني  
)ُسبَعي الشاخص تقريبًا( إىل بلوغه أربعة أقدام )أربعة أسباع الشاخص  تقريبًا(. 
وكّلا عّجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل ما مل ينشغل  بالنافلة، فإذا مل 
يكمل النافلة حّتى بلغ الظل أربعة أقدام )أربعة أسباع الشاخص  تقريبًا( تركها 
وبادر لفريضة العر. وإذا مل يصّل العر حّتى بلغ الظل ِمثيَل  الشماخص بادر 
هلا وكره له تأخريها. واحلكم يف هذه املسمألة وما قبلها غري خال  عن االشمكال، 
وكمذا احلال يف كثري ممن أوقات الفضيلمة للفرائض وأوقمات  النوافل، فاألوىل 
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العممل عىل ذلك برجاء املطلوبية مراعاة لاحتماالت البعيدة.  وهيّون االمر أّنه 
عىل االستحباب.

)مسـألة 21(: وقمت فضيلة فريضة املغرب من املغمرب م باملعنى  املتقدم 
يف املسمألة )13( م إىل ذهاب الشمفق وهو احلمرة املغربية، ويمتّد يف  السمفر إىل 

ثلث الليل. وكّلا عّجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل.

)مسـألة 22(: وقمت فضيلمة فريضة العشماء من ذهاب الشمفق إىل ثلث  
الليل، وكّلا عجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل.

)مسـألة 23(: وقت فضيلة فريضة الصبح من الفجر إىل أن جيّلل الصبح  
السماء، بحيمث يطبق ضياؤه عىل جوانبهما. والغَلس هبما يف أول الفجر أفضل.  
وقمد ورد أن من صاها مع طلموع الفجر ُاثبتت له مرتمني فتثبتها مائكة الليل  

وتثبتها مائكة النهار.

)مسـألة 24(: من املسمتحبات املؤكدة التعجيل بالصماة يف أول وقتها.  
وقمد ورد يف بعض االخبمار أن من تعاهدها يف أوقاهتما الفضيلية املتقدمة مل يعد  
من الغافلني، وأن ملك املوت يلقنه شمهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا   رسمول 

اهللF وينّحي عنه إبليس. 

وقمد ورد يف النصموص الكثمرية النهمي عمن  تأخريها عمدًا عمن أوقات 
الفضيلمة، ويظهر من النصوص أنه هو املراد بتضييع  الصاة واالسمتخفاف هبا 
الذي سمبق الردع عنه. وعن اإلمام الباقرA أنه قال:  »إن الصاة إذا ارتفعت 
يف أول وقتهما رجعمت إىل صاحبها وهي بيضاء مرشقة  تقول: حفظتني حفظك 
اهلل، وإذا ارتفعت يف غري وقتها بغري حدودها رجعت  إىل صاحبها وهي سموداء 
مظلممة تقول: ضّيعتني ضّيعك اهلل«. فاالمل باملؤمنني  االهتام بذلك وااللتزام 



به حّتى يتعّودوا عليه فيخّف عليهم.

)مسـألة 25(: وقمت نافلمة الظهر من المزوال إىل أن يبلمغ الظل احلادث  
قدمني )ُسبَعي الشاخص تقريبًا(. ووقت نافلة العر من أول وقتها إىل أن يبلغ  

الظل أربعة أقدام )أربعة أسباع الشاخص تقريبًا(.

)مسـألة 26(: وقت نافلة املغرب بعد الفراغ منها إىل نصف الليل، غايته  
أنه بعد ذهاب احلمرة املغربية يسمتحب تقديم فريضة العشماء عليها. وأما نافلة  
العشماء فاألوىل اإلتيان هبا قبل نصف الليل، وإن أّخرها بعده أتى هبا بنّية االمر  

املردد بني االداء والقضاء.

)مسـألة 27(: وقمت نافلة الليمل من منتصف الليمل إىل الفجر الصادق،  
وأفضلمه قرب الفجمر، وربا يكون االفضمل من ذلك التفريق، بمأن يصيل عند  
نصمف الليمل أربمع ركعات، ثمم يفصل ممدة م بنوم أو غمريه م ثم يصميل أربعة  

ركعات، ثم يصيل الشفع والوتر قرب الفجر.

)مسـألة 28(: ممن قام آخمر الليل وخماف أن يفجأه الفجر اسمتحب له  
التعجيمل بصاة الليمل وختفيفها ولو بقراءة الفاحتة وحدهما، وإن ضاق الوقت  

عن ذلك اقتر عىل ركعتي الشفع وركعة الوتر.

)مسـألة 29(: من صىل من صاة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر كان 
لمه  إكال صماة الليل ولو بعد الفجر. واالفضل االقتصار عىل الشمفع والوتر،  

وقضاء الركعات االربع الباقية من نافلة الليل بعد صاة الفجر.

)مسألة 30(: يبدأ وقت نافلة الفجر من السدس االخري من الليل ويستمر  
حتمى تطلع احلمرة املرشقية، فإذا طلعت احلممرة املرشقية بعد الفجر ومل  يصّلها 
كان األوىل تأخريها عن فريضة الفجر. وجيوز دّسمها يف صاة الليل قبل  ذلك، 
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نعم إن نام بعدها واستحفيظ قبل الفجر استحب له إعادهتا.

)مسـألة 31(: جيموز تقديمم نافلتمي الظهرين عمىل الزوال يموم اجلمعة. 
كما  جيموز يف بقية االيام أيضًا إذا علم أنه يشمغله عنها شماغل. بل جيوز من غري  

شاغل، إال أن أداءمها يف وقتها أفضل.

)مسـألة 32(: جيموز تقديمم صماة الليمل عمىل نصمف الليمل للمسمافر  
واملريمض، وملن خيشمى أن يغلبه النوم فا يقوم بعمد نصف الليل، وملن  يصعب 
عليمه القيمام نصف الليمل، بل مطلقمًا، وإن كان مرجوحًا. وقضاؤهما يف  النهار 

أفضل من تقديمها.

)مسـألة 33(: ال جيوز تقديم الفريضة عىل الوقت، بل تبطل حينئٍذ. نعم  
لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصاة صحت الصاة برشط أن يكون قد دخل  
يف الصماة اعتادًا عمىل حجة رشعية أو باعتقاد دخول الوقمت ولو كان اعتقادًا  

بدوّيًا راجعًا للذهول والغفلة عّا يوجب الشك فيه.

)مسـألة 34(: لو دخل يف الصاة وهو شماك يف دخول الوقت فا تصح  
صاته إال إذا انكشف دخول الوقت قبل الصاة، وال يكفي دخوله يف االثناء.

)مسألة 35(: يثبت الوقت بُامور:

األول: العلم، ولو حصل من إخبار ثقة عارف باعتقاد املكلف.

الثـاين: قيمام البينمة، بأن يشمهد عادالن بدخمول الوقمت إذا كان خربمها  
مسمتندًا إىل احلمس، فإنمه جيموز االعتاد عمىل خربمها حينئمٍذ وإن احتممل بعيدًا  
خطؤمها. نعم إذا اسمتند خربمهما إىل احلدس والتخمني فا جيموز االعتاد عليه  

إال إذا أوجب اليقني.

الثالث: أذان العارف الثقة، الذي ينحر خطؤه بالغفلة، دون التسمامح  



أو قّلة املعرفة.

)مسـألة 36(: إذا بلمغ الصبمي يف أثنماء الوقت فمإن كان قد صمىّل اجتزأ  
بصاتمه، وإن كان يف أثنماء الصماة أتمّم صاته واجتمزأ هبما. وإن مل يكن صىّل  
وجبت عليه الصاة إذا وسعها الوقت، بل األحوط وجوبًا املبادرة إليها إذا بقي  

من الوقت مقدار أداء ركعة.

)مسألة 37(: جيوز اإلتيان بالنافلة يف وقت الفريضة، نعم مع تضّيق  وقت 
الفريضة جتب املبادرة هلا. وكذلك جيوز اإلتيان بالنافلة ملن عليه قضاء  فريضة.

املبحث الثالث

يف القبلة
وهي الكعبة الرشيفة، وما حاذاها من خُتوم االرض إىل عنان الساء.

وجيب اسمتقباهلا يف الصاة الواجبة مع االمكان، وكذا يف توابعها كصاة  
االحتياط وقضاء االجزاء املنسمية، بل يف سمجود السمهو عىل األحوط وجوبًا.  
وكذا النوافل إذا صّليت عىل االرض حال االستقرار. أما إذا صّليت حال امليش  

أو الركوب أو يف السفينة، فا جيب فيها االستقبال.

)مسـألة 38(: إذا علمم املكلَّف حمني إرادة الصاة باجتماه القبلة احلقيقية  
وجمب عليمه التوجه هلا، وال جيوز لمه االنحراف عنها حتمى يف العراق وما كان 
يف  سمته من الباد عىل األحوط وجوبًا. ومع اجلهل باجتاه القبلة احلقيقية جيزئه  
التوجمه جلهتهما العرفية التي ال خيّل هبما الفارق القليل فيتخري بمني مجيع نقاطها  
ف حتصيمل العلم   التمي حيتممل وقموع القبلمة احلقيقية فيهما، وال جيب معمه تكلُّ

177 ............................................................................................ القبلة 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 178

بالقبلمة احلقيقيمة وال املداّقمة يف ذلك. فمثمًا لو علم ببناء مسمجد أو مكان عىل  
القبلمة احلقيقيه مل جيب عليه الصاة فيه، بل جيزئه الصاة يف مكان آخر  متوجهًا 

جلهة القبلة العرفية.

)مسـألة 39(: جيزئ الرجوع يف معرفة القبلة إىل البّينة إذا ابتنت شمهادهتا  
مة عىل كل طريق،  وال  عىل احلس أو احلدس القريب من احلس وهي حينئٍذ مقدَّ

تسقط عن احلجية إال مع العلم أو االطمئنان بخطئها.

)مسألة 40(: جيزئ العمل عىل قبلة بلد املسلمني التي يصلون  ويذبحون 
إليهما وعليها بنيت مسماجدهم وحماريبهم وقبورهمم. وال يرض فيها  االختاف 
اليسمري المذي ال خيل باجلهة العرفيمة، بل يتخري بني نقاط تلمك اجلهة  املتحصلة 
 ممن املجمموع. نعم إذا ظمن بخطئها وخروجها حّتمى عن اجلهمة العرفية  مل جيز 

العمل عليها.

)مسألة 41(: مع تعّذر العلم بالقبلة وفقِد الطرق املتقدمة جيب عىل  املكلف 
بذل اجلهد والوسمع يف معرفتها بسمؤال من يتير سمؤاله والنظمر  يف االمارات 
الظنيمة وغمري ذلك، ويعمل عىل ما حتصل له منها وإن كان ظنًا.  وجيزئه يف عمله 

حينئٍذ الظن باجلهة العرفية التي ال يرّض فيها االختاف اليسري.

)مسألة 42(: إذا تعّذر عىل املكلف معرفة القبلة أو الظن هبا أجزأته  صاة 
واحدة الّي جهة حيتمل كوهنا القبلة، فإن انكشمف بعد الفراغ أو يف  االثناء اهنا 
ليست إىل القبلة فاألحوط وجوبًا جريان التفصيل االيت يف  املسألتني )44( و)45(.

)مسألة 43(: يستحب ملن تعذر عليه معرفة القبلة أو الظن هبا أن ال  جيتزئ 
بصاة واحدة م وإن تقدم يف املسمألة السمابقة أهنا جتزئه م بل حيتاط  بالصاة إىل 
اجلهمات االربع م بأن يكون بمني كل صاتني ربع دائرة عرفًا م إذا  احتمل وقوع 



القبلة يف كل منها، وإن علم أو ظن بعدم وقوعها يف بعضها سقط  االحتياط فيها 
وأجزأه الصاة للباقي. كا أنه لو صىّل لبعض اجلهات فإن كشمف  وقوع القبلة 

يف ضمنها صحت صاته ومل حيتج إىل الصاة لبقية اجلهات.

)مسـألة 44(: ممن صىّل إىل جهمة وهو يرى أهنا القبلمة أو قامت حجة له  
عمىل ذلك وبعمد الفراغ تبنّي أهنا ليسمت إىل القبلمة، فإن كانت القبلمة أمامه فيا 
بمني  يمينه ويسماره صحت صاته وال إعمادة عليمه، وإن كان انحرافه أكثر من 
ذلك  بحيث تتجاوز ما بني اليمني واليسار إىل اخللف، فإن تبنّي ذلك يف الوقت 
أعماد  الصاة، وإن كان بعد الوقت مضمت صاته وال قضاء عليه حّتى لو كان 

مستدبرًا  للقبلة.

)مسـألة 45(: ممن صىّل إىل جهة يرى أهنما القبلة أو قاممت حجة له عىل  
ذلمك وتبمني له يف االثناء أهنا ليسمت إىل القبلمة، فإن كانت القبلمة أمامه فيا بني  
يمينه ويساره انحرف إليها وأتم صاته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت  

صاته ووجب استئنافها إىل القبلة.
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املبحث الرابع

يف لباس املصيل
وفيه فصول..

الفصل األول 

فيام جيب سرته يف الصالة
جيمب عىل الرجمل حال الصاة سمرت العمورة، وهي القضيمب وااُلنثيان  
والدبمر. وعىل املرأة سمرت مجيع جسمدها، وال جيمب عليها سمرت الوجه والكفني  
والقدممني، من دون فرق بمني وجود الناظر وعدمه حتى ممع الظلمة املانعة من  

النظر. وقد تقدم يف أحكام اخللوة حتديد السرت وبيان الضابط فيه.

)مسألة 46(: يلحق بالصاة يف وجوب السرت قضاء االجزاء املنسية، بل  
سجود السهو عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 47(: املمراد بالوجه يف املمرأة طواًل من قصاص الشمعر إىل حتت  
احلنك املسمامت للرقبة، وعرضًا ما بني ااُلذنني. وجيب عليها سمرت الشعر حّتى  

املنسدل عىل األحوط وجوبًا، وكذا العنق.

)مسألة 48(: يسقط وجوب سرت الرأس والرقبة عن االَمة التي مل يتحّرر  
يشء منهما. وكذا عن الصبية، واملراد هبا هنما عىل االظهر من مل حِتْض  لصغرها، 

فة. وإن كان األحوط استحبابًا االقتصار عىل غري املكلَّ



)مسـألة 49(: ال جيمب سمرت العورة والبمدن من جهة االسمفل براويل  
ونحوها. نعم إذا كان املصيل واقفًا عىل شمباك أو طرف سطح فاألحوط وجوبًا  

التسرت بحيث لو كان حتته أحد مل يره.
)مسـألة 50(: إذا أخّل بالسمرت جهًا أو نسميانًا ومل يلتفت إال بعد الفراغ  
صحت صاته. وأّما لو التفت يف االثناء فإن كان حني االلتفات مستورًا صحت  
صاته وال يبطلها االخال به قبل االلتفات، وإن مل يكن حني االلتفات مستورًا  
فبادر إىل السمرت ففي صحة صاته إشمكال، فاألحوط وجوبًا االعادة. وله قطُع  

الصاة بفعل املبطل حني االلتفات واالستئناف.

الفصل الثاين

يف اللباس الساتر
م كل مانع عن الرؤيمة كالثياب وورق   يكفمي يف السماتر عن النظر املحمرَّ
الشجر واحلشيش والطني واليدين، بل حّتى البناء احلاجب عن الناظر والظلمة  
عمىل مما تقدم يف أحكام اخللوة. أما السماتر يف الصاة فا يكفمي فيه ذلك، ولذا  
تقمدم عموم وجوب السمرت حلالة عدم الناظر، بل األحموط وجوبًا مع االمكان  
لزوم كون الساتر من سنخ الثياب واللباس كاملئزر والراويل والقميص والرداء  
والقنماع للممرأة ونحو ذلمك، وعمدم االجتزاء بمثل ورق الشمجر واحلشميش  
واليدين، فضًا عن مثل الطني والوحل ونحوها مما يطىل به البدن وحيجب  عن 

النظر، إال أن يضطر إىل ذلك فيأيت الكام فيه إن شاء اهلل تعاىل.

إذا عرفت هذا، فيشرتط يف لباس املصيل ُامور:

األول: الطهمارة، إال فيما يعفى عنه، عىل ما تقدم يف أحكام النجاسمات.  
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وتقدم حكم انحصار الساتر بالنجس.

الثاين: االباحمة، فا جتوز الصاة يف املغصوب إذا كان يتحرك  بحركات 
الصاة الواجبة، كاهلوي للركوع والسجود والقيام منها، بحيث  تكون االفعال 
الازممة يف الصاة ترفًا فيه. نعم منشمأ رشطية االباحة هو امتناع  التقرب مع 
احلرممة، وذلك خيتص بما إذا كان املكلف ملتفتًا حني الصماة  حلرمة الترف 
يف املغصموب الذي عليه. عىل ما تقدم نظريه عند الكام يف نية  الوضوء، وتقدم 

كثري من الفروع املتعّلقة بذلك فالازم مراجعتها.

)مسـألة 51(: ال فرق يف مانعية املغصوب، بني كونه ساترًا ملا جيب  سرته 
يف الصماة وغمريه كاجلورب للرجمل. بل تعممّ املانعية املحموَل المذي  يتحّرك 

بحركات املصيل.

الثالـث: أن ال يكمون ممن امليتة النجسمة، وأمما امليتة الطاهمرة فاألحوط  
وجوبمًا االجتنماب عما كان له جلمد ينتفع به منهما. وال بأس بغمريه كميتة البق  
والقممل ونحومهما. كا ال بأس با ال حتلمه احلياة من أجزاء امليتمة. وقد تقدم  يف 

النجاسات بيان ذلك، وبيان حكم الشك يف تذكية احليوان.

)مسـألة 52(: األحوط وجوبًا االجتناب عن محل امليتة يف الصاة وإن  مل 
تكن ملبوسة.

)مسـألة 53(: إذا صمىّل يف امليتمة جاهمًا ومل يعلمم حّتى فمرغ من صاته  
صحت صاته، وإن صىّل فيها ناسيًا فإن كانت طاهرة صحت صاته،   وإن كانت 
نجسة فاألحوط وجوبًا االعادة لو ذكر يف الوقت والقضاء لو   ذكر بعد الوقت.

)مسألة 54(: ما يشك يف كونه من جلد احليوان ال بأس به، مثل ما يشتبه  يف 
هذا الزمان فا يعلم كونه من مادة النايلون وكونه من اجللد الذي حترم  الصاة به.



الرابع: أن ال يكون من أجزاء ما ال حيل أكل حلمه من ذي النفس  السائلة، 
وأما من غري ذي النفس السائلة فاألحوط وجوبًا املنع إذا كان له حلم،  دون مثل 

البق والربغوث والنحل واخلنافس مما ال حلم له.

)مسـألة 55(: ال فمرق يف املنع بني امللبوس واملحمول ممما تتم به  الصاة 
وغريه. بل حّتى مثل الشعرات القليلة الواقعة عىل الثوب عىل األحوط  وجوبًا.

)مسـألة 56(: يسمتثنى من غري مأكول اللحم اإلنسان، فإنه جيوز الصاة  
يف أجزائه وفضاته الطاهرة.

)مسـألة 57(: يسمتثنى ممن أجمزاء مما ال يؤكل حلممه َوَبر اخلمّز وجلده، 
وهو  دابة تعيش يف املاء، وخترج إىل الرّب له َوَبر ينسمج منه الثياب. لكن يف تعيينه  
إشمكال، الن املعروف باخلّز االن رّبا يكون حيوانًا بريًا. وهناك مستثنيات ُاخر  
قيل هبا، وال خيلو استثناؤها عن إشكال، فاألحوط وجوبًا االجتناب عن الكل.

)مسـألة 58(: اذا صىّل يف غري املأكول جاهًا به صحت صاته، وكذا لو  
صىّل به ناسيًا له أو جاهًا بانعيته.

)مسألة 59(: إذا شّك يف أن شيئًا ما من أجزاء احليوان صحت الصاة  به، 
وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مرّدد بني احلال واحلرام   كاملاعز والثعلب.

اخلامـس: أن ال يكمون من الذهب امللبوس وإن مل يكن سماترًا،  كاخلاتم، 
وال بمأس باملحممول املسمتور. وأما الظاهمر الذي يتزيمن به فاألحموط  وجوبًا 

مانعيته. وهذا كله للرجال، وأما للنساء فا بأس بذلك كله.

)مسألة 60(: حيرم عىل الرجال التزّين بالذهب حّتى يف غري الصاة،  ولو 
بغمري اللبس، كتعليق األوسممة من الذهب. نعم إذا مل يكن  بنفسمه زينة للرجل 
عرفمًا، بمل زينة ملا حيمله فا بأس به، كتحلية السميف والقلم  بمه وإن ظَهرا. بل 
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تصح الصاة به حينئٍذ، وأظهر من ذلك املحمول املستور . نعم األحوط وجوبًا 
عدم لبسه من دون تزّين به، كلبسه يف موضع مستور.

)مسـألة 61(: ال بمأس باملطميل بالذهمب إذا كان الطاء من سمنخ اللون 
عرفًا  ومل يكن له جرم معتّد به.

)مسـألة 62(: ال بأس بشمّد االسمنان بالذهب إذا مل يصمدق عليه التزّين  
عرفمًا. أما لو صمدق عليه التزّين فاألحوط وجوبًا المرتك، إال مع احلاجة لذلك  

وانحصار االمر به.

)مسـألة 63(: ال بأس بإلباس االسمنان الداخلية الذَهمَب، وأما الظاهرة  
فاألحوط وجوبًا ترك إلباسمها الذهب، إال لدفع الرضر مع االنحصار، نظري ما  

تقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 64(: إذا صمىّل بالذهمب جاهمًا بوجموده أو ناسميًا له صحت  
صاته، وكذا لو صىّل جاهًا بكونه مبطًا للصاة.

السادس: أن ال يكون من احلرير اخلالص للرجال، وأما للنساء   فا بأس به.

)مسألة 65(: حيرم لبس احلرير اخلالص للرجال حّتى يف غري الصاة.

)مسألة 66(: ال بأس بلبس احلرير للرجال يف احلرب، وتصح الصاة  به 
حينئٍذ. وكذا مع االضطرار عىل ما يأيت يف املسألة )77( من الفصل الثالث.

)مسـألة 67(: األحموط وجوبمًا عدم الصاة فيما ال تتم بمه الصاة من  
احلرير املحض، كالقلنسوة واجلورب.

)مسـألة 68(: ال بمأس بكّف الثموب باحلرير املحمض وإن زاد عىل أربع  
أصابع، واملراد به ما جيعل يف أطراف الثوب، وكذا السمفائف واالزرار ونحوها  



من توابع الثياب مما ُتزيَّن به أو ُتَشّد فيه. وكذا إذا كان الثوب حمشوًا باحلرير.

)مسـألة 69(: ال بمأس بحمل احلرير وافرتاشمه والتغطمي والتعصب به 
وشّد  اجلروح وغري ذلك مما ال يعّد لبسًا له.

)مسألة 70(: األحوط وجوبًا عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريرًا  
حمضمًا بحيث يكون البعمض املذكور بعضًا من امللبوس عرفمًا م كأكامه وبطانته  

وصدره ونحوه م ال تابعًا له.

)مسـألة 71(: ال بمأس بلبمس ما يصنع ممن احلرير املممزوج بغريه، وإن 
كان  احلريمر أكثمر ما مل يكن اخلليط مسمتهلكًا عرفًا، بحيث يصدق عىل النسميج 

أنه  حرير خالص.

)مسـألة 72(: إذا شمّك يف كون اللبماس حريرًا جاز لبسمه والصاة فيه،  
وكذا إذا تردد بني احلرير اخلالص وغريه.

)مسـألة 73(: إذا صمىّل يف احلرير جهًا به أو بحرمته ومانعّيته أو نسميانًا  
هلا صحت صاته.

)مسـألة 74(: جيموز إلبماس الصبيان احلريمر أو الذهب. لكمن ال تصح  
صاهتم فيها.
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الفصل الثالث

يف تعذر الساتر الرعي
تقمدم يف أول الفصمل الثماين أن األحموط وجوبمًا يف السماتر الصايت أن  
يكمون من سمنخ الثياب واللبماس. وحينئمٍذ إن تعذر ذلك فإن وجمد املصيل ما  
يتسمرت به كاحلشيش وورق الشمجر والقرطاس ونحوها تسمرّت به وأتّم صاته.  
وإن تعذر عليه ذلك أيضًا وأمكنه التسرّت بالطني والوحل ونحومها وجب أيضًا  
وأتّم صاته. وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول يف حفرية ضّيقة يتمُّ هبا ركوعه  
وسمجوده وجمب عليه ذلمك. وإن كان األحوط وجوبًا أن يسمرت عورته بيديه،  
رجمًا كان أو اممرأة. ويلحق باحلفرية نحوها كالبناء الضّيمق والتّنور ونحومها،  

وإن كان األحوط وجوبًا تقديم احلفرية مع االمكان.

)مسـألة 75(: من مل جيد سماترًا حّتى ما تقدم، فإن رآه أحد صىّل جالسمًا  
ويوممئ للركموع والسمجود، وإن مل يمره أحمد صمىّل من قيمام ويوممئ للركوع  
والسمجود أيضًا. لكنه جيلس للتشهد والتسليم. ويسرت قُبله بيديه ويتعّمد أن ال  

ينفرج ليسرت الدبر باالليتني.

)مسـألة 76(: إذا اضطر إىل لبس السماتر الفاقد للرشوط السابقة لربد أو  
غريه صحت صاته فيه.

)مسـألة 77(: إذا انحمر السماتر بالفاقمد للمرشوط السمابقة ومل يكمن 
مضطرًا  إىل لبسه م لربد أو نحوه م ففي املغصوب واحلرير والذهب جيب الصاة   
عاريًا بالكيفية املتقدمة يف املسألة )75(، ويف غري املأكول األحوط وجوبًا   اجلمع 



بمني الصاة بمه والصاة عاريًا. وكذا احلال يف النجس، عمىل ما تقدم يف  أحكام 
النجاسات.

)مسـألة 78(: ال جيوز البدار للصاة عاريًا يف أول الوقت أو مع السماتر  
الفاقمد للرشائمط، إال ممع اليأس عمن وجدان السماتر الواجد للرشائمط يف متام  
الوقمت، ولمو صمىلَّ مع اليمأس ثم اتفق وجمدان السماتر الواجمد للرشائط قبل 

خروج  الوقت وجب إعادة الصاة به.

)مسألة 79(: ذكر العلاء )رضوان اهلل عليهم( أنه يكره الصاة يف الثوب  
االسمود حّتى للنسماء عدا اخلّف والعامة والكسماء ومنه العباءة. ويف الروال  
وحمده للرجل وإن كان صفيقًا م كثيف النسمج م ال حيكي ما حتته، بل جيعل عىل  
منكبيمه شميئًا، ويف ثموب واحد للممرأة وإن كان سماترًا. وكذا يكمره الصاة يف  
العاممة ممن دون حتنك. ويف خاتم أو ثوب عليها صمورة ذي روح، ويف  لباس 

الكفار وأعداء الدين، ويف الثوب الوسخ ويف الثوب الضيق وغري ذلك.

)مسـألة 80(: ذكر العلماء )رضوان اهلل عليهم( أنه يسمتحب الصاة يف  
أنظمف الثيماب، وأن تكون بيضاء، وأن تكون قطنمًا أو كتانًا، مع التطيب ولبس  
الراويمل واخلاتم من العقيق والعامة للرجل، وسمرت القدمني للمرأة، والرداء  

إلمام اجلاعة وغري ذلك.
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املبحث اخلامس

يف مكان املصيل
ملا كانت الصاة من العبادات التي يشمرتط فيهما نّية التقّرب هلل تعاىل فا  
تصمح إذا وقعمت يف املكان والفضماء املغصوبني إذا كان املصميل ملتفتًا للحرمة  
م بقدرهما، من دون فرق بني أن   وكانمت نّيته للصماة تبتني عىل نية املكث املحرَّ
تكمون حمركات املصيل ترفمًا حمرمًا فيها كما يف صاة املختمار، وأن ال تكون  
كذلمك كما يف صماة االياء ممن دون قيام وقعمود وركوع وسمجود، نعم إذا مل  
تبتِن نّيته للصاة عىل نّية املكث املحّرم بقدرها ومل تشتمل الصاة عىل  حركات 
تسمتلزم التمرف املحمّرم صحمت الصماة، كما يف صماة العابمر يف  االرض 
املغصوبمة إيماًء. وقد تقدم يف الوضوء كثمري من الفروع املتعلقمة بذلك  تنفع يف 

املقام، فالازم مراجعتها.

)مسـألة 81(: إذا دخل املكان الغصبي جهًا ثم التفت، فمع سمعة وقت  
الصاة ال جيوز التشاغل بالصاة، بل جيب قطعها واملبادرة باخلروج إذا مل  حيرز 
رضما املالمك بالصاة حينئٍذ. ومع ضيق الوقت جتمب الصاة حال اخلروج  مع 

االياء للركوع والسجود.

وكمذا احلال لو دخله عمدًا عصيانًا ثمم تاب، فإنه يصيل باالياء مع ضيق  
الوقت. بل وكذا احلال إذا مل َيُتب، الن اخلروج حينئٍذ وإن كان عصيانًا  حمرمًا إال 

أن الصاة حال اخلروج باالياء ال تكون ترفًا يف املكان  املغصوب عرفًا.



)مسألة 82(: املحبوس يف املكان املغصوب له أن يصيل فيه صاة  املختار 
إذا مل توجب ترفًا مرضًا باملكان.

)مسـألة 83(: ممن سمبق إىل ممكان يف املسمجد أو املشمهد أو غريمها من  
االماكن العامة فهو أحق به، وحترم مزامحته فيه، ولو قهره شخص ونّحاه  وأخذ 
مكانمه كان آثًا ما دام األول غري معرض عن املكان، ووجب عليه متكني  األول 
منمه. لكمن لو صىّل الغاصب فيه مل تبطل صاته إال إذا كان اسمتمراره يف  غصبه 
من أجل الصاة مع االلتفات للحرمة. كا أنه إذا أعرض األول عنه بعد  غصبه 
منمه م ولو لتجنب املشاكسمة واالهتام بقضاء وطمِره يف مكان آخر م حّل  املكث 

فيه للغاصب وغريه.

)مسـألة 84(: البّد يف سمبق الشمخص للمكان املوجمب الحّقيته به من  
جلوسه فيه وإشغاله فيا هو معدٌّ له من عبادة أو نحوها، وال يكفي وضعه شيئًا  
فيه كسجادة وسبحة، َفمن اكتفى بذلك جاز لغريه إشغال املكان. نعم حيرم  عليه 
التمرف يف ذلك الميشء املوضوع فيه. فاذا أمكنه االنتفماع  باملكان م بصاة أو 

غريها م من دون ترف يف ذلك اليشء، املوضوع فيه  جاز له وصح عمله.

بمل إذا كان حجز املكان بالميشء املوضوع فيه موجبًا لتعطيله عرفًا لطول  
ة ووجمود من حيتاج الشمغاله فيه سمقطت حرمة ذلك الميشء املوضوع فيه   املمدّ
وجماز إشمغال املكان وإن أوجمب الترف يف اليشء املوضوع فيمه، غاية االمر  
أنمه يلزم االقتصمار يف الترف فيه عىل مقدار المرضورة واحلاجة التي يقتضيها  

االنتفاع باملكان.

)مسـألة 85(: إذا سبق شخص ملكان من االماكن العامة وأشغله فيا هو  
ُمَعّد له وصار أحق به، ثم قام عنه، فإن قام معِرضًا عنه سمقط حقه فيه، وإن قام  
ناويمًا للعمود إليه فإن ترك فيه شميئًا لتحجريه بقي حّقه فيه، فإن أشمغله غريه يف  
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غيابه مل حيّل له منع األول منه إذا عاد إليه.

وأمما إذا مل يرتك فيه شميئًا لتحجمريه ففي ارتفاع حقه إشمكال، خصوصًا 
إذا  قمام حلاجة كالوضوء ونحوه. فاألحوط وجوبمًا الرتايض بينه وبني من يريد  

إشغال املكان.

)مسـألة 86(: حيرم اشغال الطريق بالصاة وغريها إذا أرض باملارة. لكن  
الظاهمر عمدم بطمان الصاة بذلمك، إال أن يكمون املكث يف الطريمق من أجل  

الصاة مع االلتفات للحرمة.

)مسألة 87(: ال بأس بصاة الرجل واملرأة يف مكان واحد، متقدمة عليه  
وحماذيمة لمه ومتأخرة عنه. نعم يكره ذلمك، بل األحوط اسمتحبابًا تركه، إال أن  
يتقدم الرجل ولو بصدره، بحيث إذا سجدا حياذي رأسها ركبتيه، أو يكون  بينها 
حائمل م كجدار ونحوه م وإن كان قصريًا ال يمنع من املشماهدة، أو يكون  بينها 
مسافة عرشة أذرع بذراع اليد م تقارب مخسة أمتار م ودون ذلك أن  يكون بينها 
مما ال يتخطمى م ويقارب املمرت والربع م ودون ذلمك أن يكون بينهما  قدر عظم 

الذراع، ودون ذلك أن يكون بينها شرب.

)مسـألة 88(: ال فمرق بني املحارم وغريهم والمزوج والزوجة وغريمها،  
والبالغ وغريه. نعم البّد من صحة صاة كل منها.

 Bوقبمور  األئمة Fمسـألة 89(: ال جيموز ملن يصيل عنمد قرب النبي(
الصماة أمام القمرب الرشيف، بحيث يكون القرب خلفه. بل تكون  الصاة خلف 
القرب وعن يمينه وشاله. وال بأس بالتقدم من اجلانبني عن سمت  القرب الرشيف، 

بحيث ال يصدق عرفًا أن القرب خلف املصيل.

)مسـألة 90(: خيتص املنع عمن الصاة أمام القرب بالصماة يف البنية التي  



فيها القرب الرشيف دون ما خرج عنها من األروقة املتصلة هبا.

)مسـألة 91(: لمو تقدم املصيل عمىل قرب املعصوممنيB جهًا بموضع  
القرب أو باحلرمة أو غفلًة فالظاهر صحة الصاة.

)مسـألة 92(: األحموط وجوبًا إحلاق قمرب الصديقة الزهمراءD بقبور  
النبميF واالئممةB يف احلكمم املذكور لو تيمر العلم بموضعمه. بخاف  
قبور غري األئمةB مها ارتفع مقامهم، حّتى األنبياء اآلخرينB فإنه  جيوز 
التقمدم عليهما باملعنى املذكمور، إال أن يسمتلزم التوهني وسموء االدب،  فيحرم 

وتبطل الصاة مع االلتفات لذلك.

)مسألة 93(: جتوز الصاة يف جوف الكعبة وسطحها. نعم يكره ذلك  يف 
صاة الفريضة، بل األحوط استحبابًا تركه مع االختيار.

)مسـألة 94(: جيمب يف مسمجد اجلبهمة م مضافمًا إىل الطهمارة، كما تقدم 
يف  فصمل أحمكام النجاسمة م أن يكمون ممن االرض أو مما أنبتت غمري املأكول  
وامللبوس. والسمجود عمىل االرض أفضل، وأفضلها طني قرب احلسمنيA فقد  
ورد عن اإلمام الصادقA أنه كان قد أعّد منه لصاته وأنه قال: »إن السمجود  
 عىل تربة أيب عبد اهللA خترق احلجب السمبع«. وقال: »السمجود عىل طني  قرب 

احلسنيA ينور إىل االرضني السبعة«.

)مسـألة 95(: ال جتمب مماسمة بقية املسماجد لارض، أو مما انبتت. نعم  
االفضل مماسة الكفني االرض. بل ربا عم ذلك مجيع املساجد.

)مسـألة 96(: ال جيوز السمجود عىل املعمادن إذا مل يصدق عليها االرض  
كالقري، وقد تقدم يف التيمم ما ينفع يف املقام.

)مسـألة 97(: جيموز السمجود عمىل االرض املطبوخة كاجلمص واالجر  
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واخلزف واالسمنت ونحوها.

)مسـألة 98(: املمراد باملأكمول وامللبوس ما من شمأنه أن يمؤكل أو يلبس  
وإن احتماج إىل إعداد من طبخ أو غمزل أو نحومها، واملدار فيه عىل تعارف أكل  
اإلنسمان ولبسمه له بحسمب طبعه، وال عربة باحلماالت االسمتثنائية من مرض  
وجماعة ونحومها. نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه يف احلال املتعارف لندرته  وقّلة 
وجموده فيدخر للمرضورات ونحوها كان من املأكول أو امللبوس الذي ال  جيوز 

السجود عليه.

)مسألة 99(: األحوط وجوبًا عدم السجود عىل غري املأكول مما  يستخلص 
منه مادة تؤكل أو ترشب كالُبّن والشاي. نعم جيوز السجود عىل  التبغ ونحو مما 

ال يؤكل وان استعمل للتدخني او نحوه.

)مسألة 100(: املدار يف االكل واللبس عىل عامة الناس، وال عربة  بالنادر. 
نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبسمهم لعدم واجدّيتِهم له مع  أكلهم أو 

لبسهم له لو وجدوه كان من املأكول أو امللبوس الذي ال جيوز  السجود عليه.

)مسـألة 101(: األحموط وجوبمًا عدم السمجود عىل ما يمؤكل أو يلبس 
إذا كان  يف قمرِشه غمرِي الصالمح لاكل واللبمس كاجلوز واللوز وجموزة القطن 
ونحوها. نعم  جيوز السمجود عىل القرش بعد إخمراج ُلّبه. هذا فيا ينفصل قرشه 
عنمه، وأما مما  يتصل به كالبطيخ فالظاهمر عدم جواز السمجود عليه قبل فصل 

قرشه، بل األحوط  وجوبًا عدم السجود عىل قرشه حّتى بعد انفصاله عنه.

)مسألة 102(: ال جيوز السجود عىل املأكول وامللبوس حّتى إذا مل  يصلح 
لاكل واللبس بسمبب تعّفن أو طبخ أو متزق أو نحو ذلك، كالثياب  املسمتعملة 

تعالج وتكبس فتكون حمفظة أو نحوها.



)مسألة 103(: ال بأس بالسجود عىل النوى الذي ال لّب له أو الذي له لّب  
 ال يتعارف أكله وان كانت الثمرة ذات النوى مأكولة، وكذا ورق الشجر م الذي  

يؤكل ثمره م وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما ال يؤكل منه.

)مسـألة 104(: جيموز السمجود عمىل اخلشمب وإن صنمع منمه االحذية  
امللبوسمة أو دخمل يف صنعهما. وكذا لو اختذ منمه احليل امللبموس أو كان ُقرابًا أو  

مقبضًا للسيف امللبوس.

)مسـألة 105(: ال جيوز السجود عىل رماِد ما يصح السجود عليه، وكذا  
الفحم عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 106(: جيوز السمجود عىل القرطاس املتخذ مما يصح السمجود  
عليمه كالرَبدي، دون ما يّتخذ مما ال يصح السمجود عليمه كالقطن والكتان. ولو  

شّك يف حاله ال جيوز السجود عليه.

)مسـألة 107(: جيموز م عمىل كراهة م السمجود عىل ما همو مكتوب م من  
القرطاس وغريه مما جيوز السمجود عليه م اذا كانت الكتابة من سمنخ اللون. أما  
اذا كان هلا جرم حائل بني برشة اجلبهة وما يصح السجود عليه فا جيوز  السجود 
إال ان تكون الفراغات بني الكتابة بمقدار يتحقق به أدنى الواجب من  السجود 

عىل ما يصح السجود عليه.

)مسألة 108(: جيوز مع التقية السجود عىل ما ال يصح السجود عليه  اختيارًا. 
وقمد تقمدم يف الوضوء بعض الفروع املتعلقة بالتقّيمة التي تنفع يف املقام  فراجع.

)مسـألة 109(: إذا تعّذر السمجود عىل ما يصح السمجود عليه لغري تقية 
سمَجد  عمىل ثوبمه، واألحوط وجوبمًا تقديمم الثوب ممن القطمن أو الكتان مع 
مهما، فمإن  مل يتيّر الثوب سمجد عىل ظهمِر كّفه. واملمراد بالتعذر جمرد عدم  تيرُّ
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تير السجود عىل ما يصح  السجود عليه يف الوقت واملكان الذي يريد املكلف 
ر التام،  الصاة فيه م كاملسمجد  ونحوه م لربد أو َحّر أو نحومها، وال يعترب التعذُّ
فما جيب تبديمل املكان  وال تأخري الصماة وال غري ذلك مما يمكمن معه القدرة 
عمىل ما يصح السمجود  عليه. نعم األحوط وجوبًا عمدم االكتفاء بفقد ما يصح 

السجود عليه إذا أمكن  حتصيله بتأخري الصاة أو تبديله املكان.

)مسألة 110(: لو تعذر السجود حّتى عىل ظهر الكف جاز السجود عىل  
كل يشء، واألحموط وجوبًا تقديم النبات. واملمراد بالتعذر هنا التعذر احلقيقي  

الذي ال يرتفع بتبديل املكان، وال بتأخري الصاة.

)مسـألة 111(: إذا فَقد يف أثناء الصاة ما يصح السمجود عليه ففي سعة  
الوقت يقطع الصاة، ويف ضيقها ينتقل إىل البدل املتقدم.

)مسـألة 112(: إذا سمجد عىل ما ال يصح السجود عليه كفى جّره إىل ما  
يصح السمجود عليه وال جيب رفعه، بل األحموط وجوبًا عدم الرفع. ولو تعّذر  
حتصيله باجلّر فاألحوط وجوبًا استئناف الصاة بعد فعل املبطل أو بعد  إمتامها.

)مسـألة 113(: إذا سمجد عمىل مما ال يصمح السمجود عليه جهمًا به أو 
بوجوبه  أو سهوًا ومل يلتفت إال بعد الفراغ من السجود صحت صاته.

)مسألة 114(: البّد من متكن اجلبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر  
عليه، وال يكفي جمرد املاسمة من دون اسمتقرار، فا جيوز السمجود عىل  الرتاب 
الرخمو وال عمىل الطمني غري املتاسمك، وكمذا إذا كان مما يصح السمجود  عليه 
موضوعمًا عمىل املمكان غري املسمتقر، كالقطن املنمدوف. نعمم إذا أمكن  حتصيل 

االستقرار بعد وضع اجلبهة بزيادة االعتاد صح السجود.

)مسألة 115(: إذا لصق بجبهته حني السجود يشء من الطني أو الرتاب  



وجب إزالته للسجدة الثانية إذا كان مستوعبًا للجبهة.

)مسألة 116(: إذا مل جيد إال الطني الذي ال تستمكن اجلبهة عليه فاألحوط  
وجوبًا السجود عليه واالكتفاء بماّسته. نعم إذا كانت االرض مع ذلك موِحلة  
بحيمث يتلّطخ بدنمه وثيابه كان له أن يقوم فيصيل ويركع ركوعًا تامًا، ثم سمجد  
بااليماء قائًا، ثم تشمّهد وسمّلم قائًا أيضًا. واألحوط وجوبمًا االقتصار يف ذلك  

عىل ما إذا تعذرت الصاة التامة يف متام الوقت.

)مسألة 117(: يشرتط يف مكان املصيل أن يكون بحيث يستقر فيه  املصيل 
ويتحقق له الطمأنينه املعتربة يف الصاة فا تصح يف املكان  املضطرب وامُلهَتّز، كا 
يف الكثري من صور الصاة عىل الدابة ويف السمفينة  والسيارة والقطار والطائرة. 
وال يرض جمرد سري هذه ااُلمور إذا مل يكن هلا اهتزاز  معتّد به وحتققت هبا الصاة 

التامة بالركوع والسجود واالستقبال وغريها.

نعمم ممع المرضورة م ولو لضيمق الوقت م تصمح الصاة فيها بامليسمور،  
وحينئمٍذ ينحمرف إىل القبلة كّلا انحرفت، وإن تعذر االسمتقبال يف بعضها أو يف  
مجيعها سمقط. واألحوط استحبابًا اختيار االقرب للقبلة فاالقرب. وكذا احلال  
يف املايش وغريه من املعذورين. هذا كله يف الفريضة وأما يف النافلة فيجوز  اإلتيان 

هبا ماشيًا وراكبًا اختيارًا، كا سبق عند الكام يف أعداد الفرائض  والنوافل.

)مسألة 118(: يستحب إيقاع الصاة يف املسجد، بل يف بعض  النصوص 
أن الصاة يف املسجد فرادى أفضل من الصاة يف غريه مجاعة.  وأفضل املساجد 
املسمجد احلرام. ويف بعض النصوص: أن الصاة فيه تعدل  ألف ألف صاة يف 
غريه من املسماجد، ثم مسمجد النبيF والصاة فيه تعدل  عرشة آالف صاة 
يف غريه من املسماجد، ثم مسمجد الكوفة والصاة فيه تعدل  ألف صاة يف غريه 
ممن املسماجد، ثم املسمجد األقىص والصماة فيه تعدل ألف  صماة، ويف بعض 
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النصموص مفاضلمة بينها، ثم مسمجد اجلامع وهو املسمجد  االعظمم يف البلد م 
والصماة فيمه بائة صماة، ثم مسمجد القبيلة والصماة فيه  بخممس وعرشين 

صاة، ثم مسجد السوق والصاة فيه باثنتي عرشة صاة.

)مسألة 119(: صاة املرأة يف بيتها أفضل من صاهتا يف املسجد.  وأفضل 
البيوت املخدع، وهو البيت الصغري الذي يكون داخل بيتها.

)مسـألة 120(: تسمتحب الصاة يف مشماهد األئمةB، وقمد ورد أن  
الصاة عند عيلA بائتي ألف صاة.

)مسـألة 121(: يكمره تعطيل املسماجد، ففي اخلرب ثاثة يشمكون إىل اهلل  
تعماىل: مسمجد خمراب ال يصيل فيمه أحد، وعامل بمني جّهال، ومصحمف معّلق 
قمد  وقمع عليه الغبمار ال يقرأ فيه. ويكره اخلروج من املسمجد بعمد االذان حّتى 
يصمىل  فيه م ويف اخلمرب أنه من عامات النفاق م إال أن يريمد الرجوع إليه. وكذا 
يكره  جلار املسمجد أن يصيل يف غريه لغري عّلة كاملطر، ويف اخلرب: »ال صاة جلار  

املسجد إال يف املسجد«.

)مسـألة 122(: يسمتحب الرتدد إىل املسماجد، ففي اخلرب: من مشمى إىل  
مسمجد ممن مسماجد اهلل فله بمكل خطوة خطاهما حّتمى يرجمع إىل منزله عرش  
حسمنات وحمي عنه عرش سميئات ورفمع له عرش درجات. ويسمتحب اجللوس  
يف املسمجد النتظار الصاة. وعن النبيF: أن ترّهب ُامتي القعود يف  املساجد 

وانتظار الصاة بعد الصاة.

)مسـألة 123(: يسمتحب للمصميل أن جيعل بني يديه حائمًا من عود أو  
حبل أو قلنسوة أو كومة تراب أو نحوها حّتى مثل اخلط يف الرتاب.

)مسـألة 124(: قمد ذكروا أنه ُيكمره الصاة يف احلمّام واملزبلة واملجزرة  



ة للتخميل ويف بيت فيه مسمكر ويف مباِرك االبمل ومرابِط اخليل   واملواضمع املعمدّ
والبغمال واحلممري والبقر والغنم، بل يف كل مكان قمذر، وتكره الصاة أيضًا يف  
الطريمق إذا مل يمرض املمارة، وإال كان حمّرممًا م كا تقمدم م وتكره أيضمًا يف جماري  
املياه، ويف االرض السمبخة وبيت النار كاملطبخ، وعىل القرب ويف املقربة أو  أمامه 

قرب، وبني قربين إال مع احلائل أو بعد عرشة أذرع بذراع اليد.

)مسـألة 125(: يكره ان يكون امام املصيل نار مرضمة م ولو رساجًا م او  
متثمال او صمورة لذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوحان، او إنسمان مواجه له  

وغري ذلك.
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املقصد الثاين

يف كيفية الصالة
وفيه مباحث:

املبحث األول
يف األذان واالقامة

وفيه فصول..

الفصل األول 
يسمتحب االذان واالقاممة يف الفرائمض اليوميمة أداًء كانمت أو قضماًء، 
يف  احلمرض والسمفر، والصحة واملرض، سمواًء كانت الصاة فمرادى أم مجاعة،  
وسواًء كان املصيل ذكرًا أم ُأنثى. ويتأكد استحباهبا للرجال والسيا يف  االدائية، 
مها تأكدًا االقامة. وال يرشع االذان  واالقامة  خصوصًا املغرب والصبح، وأشمدّ

للنوافل وال للفرائض غري اليومية كصاة االيات.

)مسـألة 126(: للممرأة أن جتتزئ عمن االذان بالتكبري والشمهادتني مرًة 
مرًة،  بل بالشمهادتني فقط، كا جتتزئ عن االقامة بالتكبري وشمهادة أن ال إله إال 

اهلل وأن  حممدًا عبده ورسوله. بل لو سمعت االذان اجتزأت بالشهادتني.

)مسـألة 127(: ال يمرشع االذان للعمر إذا مُجعمت مع الظهمر يف عرفة  



يومها، وللعشماء إذا مُجعت مع املغرب يف املزدلفة ليلة العيد. كا ال جيوز  االذان 
للصماة الثانية للمسملوس إذا مَجمع بني صاتني بوضوء واحمد، وإذا أّذن  أعاد 
الوضوء للثانية. وكذا املسمتحاضة الكثرية التي جتمع بني صاتني بغسمل  واحد 
عمىل األحموط وجوبًا، فإذا أّذنمت أعادت الغسمل للثانية. بمل كل من مجع  بني 
صاتني أدائيتني جيزئه هلا أذان واحد يف أّوهلا، بل لعله ال يرشع االذان  ملا بعدها 

حينئٍذ. وكذا من مجع بني صاتني قضائيتني أو أكثر.

)مسألة 128(: يتحقق اجلمع بني الصاة بعدم الفصل بينها بزمان طويل،  
وال ينافيمه التعقيب القليل. نعم ينافيه التنفل بمني الفريضيتني ولو بركعتني عىل  

األحوط وجوبًا.

)مسألة 129(: يسقط االذان واالقامة معًا يف موارد:

األول: من دخل يف مجاعة قد ُاّذن هلا وُاقيم، إمامًا كان أو مأمومًا.  والظاهر 
عدم مرشوعيته.

الثاين: من دخل املسمجد قبل تفرق اجلاعة سمواء صمىلّ منفردًا أم  مجاعة 
إمامًا أو مأمومًا برشوط:

أحدهـا: وحمدة املكان عرفمًا ولو كان واسمعًا عىل األحموط وجوبًا، فا  
يسمقطان ممع تعمّدده لفصل املسمجد بعضه عمن بعض ببنماء أو سمرت،أو لكون  

إحدامها يف أرض املسجد وااُلخرى عىل سطحه.

ثانيها: أن تكون اجلاعة السمابقة بأذان وإقامة. بل الظاهر االجتزاء با إذا  
سمقط االذان واالقامة عنهم الجتزائهم بأذاِن غريهم وإقامته. نعم إذا مل يؤّذنوا  

ويقيموا من دون أن يسقطا عنهم مل يسقط االذان واالقامة عّمن بعدهم.

ثالثهـا: أن تكمون الصاتان أدائّيتني مشمرتكتني يف الوقمت عىل األحوط  
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وجوبًا، ففي غري ذلك يؤتى هبا برجاء املطلوبية.

رابعها: أن تكون اجلاعة ااُلوىل صحيحة، هذا والظاهر أن سقوط  االذان 
واالقاممة مع اجتاع الرشوط عزيمة م بمعنمى أهّنا غري مرشوعني م   ال رخصة. 
كا أن الظاهر عموم السمقوط لغري املسمجد مع وحدة املكان عرفًا.  نعم ال بأس 

باإلتيان هبا فيه برجاء املطلوبية.

الثالث: من سمع أذان غريه وإقامته للصاة، فإنه جيزئه ذلك عن أن  يؤّذن 
أو يقيم، ولو سمع أحَدمها أو بعضًا منها أتّم ما بقي برشط مراعاة  الرتتيب، وال 
فرق يف املؤّذن واملقيم بني اإلمام واملأموم واملنفرد، وكذا ال  فرق يف السمامع بني 
اإلمام واملنفرد، وأما املأموم فيشكل اكتفاؤه بساع أذان  غريه وإقامته يف دخوله 

يف اجلاعة التي مل يؤذن هلا ومل جيزئها أذان آخر.

واخلاصة: سماع اإلممام يكفي عن االذان للجاعة، أما سماع املأمومني  
أو بعضهم فا يكفي هلا. كا أنه يشكل مرشوعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد  

اجلاعة لدخوله فيها إذا مل يكن قد ُاّذن هلا وال أجزأها أذان آخر.

)مسـألة 130(: األحموط وجوبًا عدم اجتمزاء الرجل بسماع أذان املرأة 
وإقامتها.

)مسألة 131(: يستحب حكاية االذان ملن سمعه، كا يستحب االذان يف  
ُاذن املولود اليمنى واالقامة يف اليرى.



الفصل الثاين
فصول االذان ثانية عرش: اهلل أكرب أربع مرات، ثم أشهد أن ال إله إال اهلل،  
ثم أشهد أن حممدًا رسول اهلل، ثم حّي عىل الصاة، ثم حّي عىل الفاح، ثم  حّي 

عىل خري العمل، ثم اهلل أكرب، ثم ال إله إال اهلل، كّل منها مّرتان.

وفصول االقامة سمبعة عرش، وهي كاالذان إال أن التكبري يف أوهلا مرتان  
والتهليل يف آخرها مرة، ويزاد فيها قبل التكبري يف آخرها: قد قامت   الصاة مرتني.

)مسألة 132(: تستحب الصاة عىل النبي وعىل آله )صلوات اهلل وسامه  
.Fعليهم أمجعني( عند ذكر اسمه الرشيف يف االذان وغريه، وعند ساع  اسمه

 )مسـألة 133(: ورد يف بعمض االخبمار أن ممن أجمزاء االذان الشمهادة 
لعيلA بالوالية وبإمرة املؤمنني، بل عن بعض كتب اجلمهور املخطوطة أن  أبا 
 Fفشمكاه الناس   لرسمول اهلل Aن بالوالية له ذر )ريض اهلل تعاىل عنه( قد أذَّ

ه عىل ما فعل.  فأقرَّ

إال انمه حيمث مل تتمم عندنا حجية االخبمار املذكورة فا جممال لإلتيان هبا  
بنيمة اهنما من أجمزاء االذان. نعم قد حيسمن اإلتيان هبما ال بنية ذلمك، بل برجاء  
كوهنا من أجزاء االذان املسمتحبة، أو كوهنا مسمتحبة يف نفسها لقولهA يف  خرب 
االحتجماج: »إذا قمال احدكمم: ال إلمه إال اهلل حممد رسمول اهلل فليقل: عيل أمري  
املؤمنمني«، والهنا شمهادة بحق جعله اهلل تعماىل من الفرائض اخلممس التي بني  

عليها اإلسام، بل هو أمهها.
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وهي بعد شهادة اذن اهلل سبحانه هبا يف بدء اخللق مع الشهادتني  األوليني، 
رفعًا لشمأهنا وتثبيتًا ملضموهنا، فقد روى ثقة اإلسام الكليني بسنده  عن اإلمام 
ه اهلل بأسمائنا. انه ملا خلق  السماوات  الصمادقA قمال: »إنا أول أهمل بيت نوَّ
واالرض أممر مناديمًا فنمادى: أشمهد ان ال المه إال اهلل م ثاثًا م أشمهد ان  حممدًا 

رسول اهلل م ثاثًا م أشهد أن عليًا أمري املؤمنني حقًا م ثاثًا م «. 

وال بمدع ممع كل ذلمك أن يؤتى هبما يف األذان واإلقامة تأكيدًا هلما وتثبيتًا  
ملضموهنما ال بنيمة اجلزئية منها، كا فعل املسملمون يف عر النبيF يوم  قتلوا 
)عيهلمة( األسمود العنيس الكذاب لعنمه اهلل تعاىل، فقد قال مؤذهنمم م إمعانًا  يف 
احلمط لدعوته وإعانًا بخمود نارها م: »أشمهد أن حممدًا رسمول اهلل وان  عيهلة 

كذاب« ومل ينكر عليهم احد بأهنم قد أدخلوا يف االذان ما ليس منه.

وانما تركموا ذلك ومل يسمتمروا عليه لعدم احلاجة له بعمد ان ماتت دعوة  
العنيس بقتله. أما شمهادتنا هذه فا زال املسملمون يف حاجة لاعان هبا بعد ان  
جتاهلها البعض، بل ال زالوا مرين عىل انكارها جمدين يف اطفاء نورها،  ويأبى 
Bاهلل تعماىل إال ان يتم نوره ويعميل كلمته. وعىل ذلك جرى اتباع أهل  البيت
عىل مرِّ العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعارًا هلم ورمزًا  لايان، من دون 
ان يدعمي أحمد منهم أهنا ممن أجمزاء االذان أو االقامة الواجبمة،  فالتزامهم هبا 
كالتزامهمم بالصماة عىل النبي وعىل آله )صلوات اهلل وسمامه   عليهم أمجعني( 

عند ذكر اسمه الرشيف راجح من دون أن يكون جزًء من  االذان وال االقامة.

)مسـألة 134(: جيزئ يف السمفر والعجلة اإلتيان بمكل فصل من االذان  
واالقامة مرة مرة.

)مسألة 135(: يشرتط يف االذان واالقامة ُامور:



األول: النيمة، فيؤتمى بالفصمول املتقدمة بعنموان أهنما أذان أو إقامة، وال  
يكفمي التلّفظ هبما من دون قصد العنوان املذكور. والبمدّ فيها من قصد القربة.  

واألحوط وجوبًا تعيني الصاة التي يراد االذان واالقامة هلا.

الثـاين والثالـث: العقل وااليمان، دون البلوغ، فيجمزئ أذان وإقامة غري  
البالغ إذا كان مميزًا.

الرابـع: الذكمورة عمىل األحوط وجوبمًا، فا جيمزئ أذان املمرأة وإقامتها  
للرجال، نعم جيزئان للنساء.

اخلامس: الرتتيب، بتقديم االذان عىل االقامة، وكذا الرتتيب بني  فصوهلا 
عمىل النحمو املتقمدم. وإذا خالمف الرتتيب بني الفصمول أعاد عىل مما  حيصل به 

الرتتيب، إال أن تفوت املواالة، فيعيد من األول.

السادس: املواالة بني فصول كل من االذان واالقامة، فا يصح كل منها  
ممع الفصل الطويل املاحي للصورة عرفًا عىل األحوط وجوبًا. وكذا بني االذان  

واالقامة بالنحو الذي ال ينافيه الفصل با يأيت. وكذا بني االقامة والصاة.

السابع: العربية، فا جيزئ ترمجتها بغري العربية، كا ال جيزئ  امللحون.

الثامن: دخول الوقت، حتى للمنفرد يف الفجر عىل األحوط وجوبًا.

التاسـع: القيمام واالسمتقبال والطهمارة يف االقاممة دون االذان، بل غاية 
االمر  أهنا مستحبة فيه.

)مسـألة 136(: يستحب فيها التسمكني يف فصوهلا. مع التأيّن يف االذان  
واالرساع يف االقامة. كا يستحب يف االذان االفصاُح بااللف واهلاء الواقعتني  يف 
آخر بعض فصوله، ورفُع الصوت فيه، ووضع االصبعني يف ااُلُذن، وغري  ذلك.
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)مسـألة 137(: يكره الكام يف أثناء االذان واالقامة، وتشتّد الكراهة يف  
االقامة، بل يستحب إعادهتا حينئٍذ، وأشّد ذلك بعد قول: قد قامت الصاة.

)مسـألة 138(: يسمتحب الفصل بني االذان واالقامة بصاة ركعتني أو  
بسمجدة، أو بجلوس أو بكام، إال يف الفجر فيكره الكام. ويستحب أن يقول  
يف السمجود: »ال إله إال أنت ريب سمجدت لك خاضعًا خاشمعًا« أو: »سجدت 

لك  خاضعًا خاشعًا ذليًا«.

الفصل الثالث
ممن نميس االذان واالقاممة حّتمى دخمل يف الصماة اسمُتحب لمه قطُعها  
لتداركها، والسّيا إذا ذكر ذلك قبل أن يركع، وخصوصًا إذا ذكره قبل أن  يقرأ. 
وكذا إذا نيس االقامة وحدها وذكر قبل القراءة. بل الظاهر جواز القطع يف  غري 
ذلك لتدارك االذان أو االقامة، سمواء ترك االذان وحده أم االقامة وحدها. بل  

لو تعّمد ترَكها أو ترك أحدمها ثم بدا له التدارك جاز له القطع أيضًا.

)مسـألة 139(: جيمري احلكمم املذكور يف ممن ترك بعمض فصوهلا، فله  
القطمع لتمدارك ما ترك وما بعده حمافظًة عىل الرتتيمب، إال مع االخال باملواالة  

فيستأنف من األول.

تتميم: فيه إيقاظ وتذكري
قمال اهلل تعماىل: )قد أفلـح املؤمنون * الذين هم يف صالهتم  خاشـعون(، 
وعمن النبميF واالئمةB كا ورد يف أخبار كثرية م أنه ال  حيسمب للعبد من 



صاته إال ما ُيقبل عليه منها، وأنه ال يقدمنَّ أحدكم عىل  الصاة متكاسًا، وال 
ناعسمًا، وال يفكرنَّ يف نفسمه، ويقبل بقلبه عىل ربه وال  يشمغله بأمر الدنيا، وأن 
الصماة وفمادة عىل اهلل تعماىل، وأن العبد قائمم فيها بني  يدي اهلل تعماىل. فينبغي 
أن يكمون قائمًا مقام العبمد الذليل الراغمب الراهب  اخلائف الراجي املسمتكني 

املترضع، وأن يصيل صاة مودع يرى أن ال يعود  إليها أبدًا.

وكان اإلممام زيمن العابديمنA إذا قام يف الصاة كأنه سماق شمجرة ال  
يتحمرك منه إال ما حّركمت الريح منه، وكان اإلماممان الباقر والصادقC إذا 
قاما  إىل الصاة تغريت ألواهنا مّرًة محرًة ومّرًة صفرًة وكأهّنا يناجيان شيئًا يريانِه.

وينبغمي أن يكمون صادقًا يف قوله: )إّياك نعبد وإّياك نسـتعني( فا  يكون 
عابمدًا هلواه وال مسمتعينًا بغري مواله. وكذا ينبغمي إذا أراد الصاة أو غريها  من 
الطاعات أن يسمتغفر اهلل تعاىل ويندم عىل مما فّرط يف جنب اهلل، ليكون  معدودًا 

يف عداد املتقني الذين قال اهلل تعاىل يف حقهم: )إنَّام يتقبَّل اهلل من  املتَّقني(.

وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت وإليه ُانيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل،  

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
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املبحث الثاين 

يف أفعال الصالة
وجيب فيها: النية، وتكبرية االحرام، والقيام، والقراءة، والذكر،  والركوع، 

والسجود، والتشهد، والتسليم، والرتتيب، واملواالة.

 فهنا فصول..

الفصل األول
يف النّية

الصاة من العبادات التي جتب فيها النية، والبد فيها من اإلتيان باالفعال  
م يف الوضوء، وقد تقدم   بقصمد كوهنما صاة قربة إىل اهلل تعاىل، عىل نحو ما تقمدّ
م، وتقدم كثري من الفروع  املتعلقة  هناك أّنه البّد من عدم وقوع العبادة بوجه حمرَّ

بالنّية اجلارية يف املقام.

)مسـألة 140(: البمّد ممن تعيني الصماة التي يريمد اإلتيان هبما ويمتثل 
أمرهما،  فمإذا كان عليه صلموات متعددة ونموى اإلتيان بصاة منهما مرّددة بني 
الفريضمة  والنافلة أو بمني االدائّية والقضائية أو بمني القضائّيتني بطلت صاته. 
نعمم يكفي  تعيينها إمجااًل، كا لو نوى الصاة الواجبة عليه فعًا وكان الواجب 
عليه صاًة  واحدًة ال يعرف نوعها صحت صاته، وكذا لو نوى ما وجب عليه 



أّواًل م مثًا م  فياإذا كان الواجب عليه متعددًا.

)مسـألة 141(: ال يشمرتط نّية القضاء واالداء مع وحدة الصاة الواجبة  
عليه، فلو علم انشغال ذمته بصاة ظهر مثًا وترددت بني أن تكون أدائية  وقضائية 
كفى نّية الظهر الذي انشمغلت هبا ذمته. بل لمو نوى الصاة اخلاصة  بتخيل أهنا 
أدائية فبانت قضائية مثًا أو بالعكس صحت صاته. فمن أفاق من  نومه وختّيل 
عدم طلوع الشممس فصىّل ُصبمح ذلك اليوم بتخيل أهنما أدائية  صّحت صاته 
حّتمى لو كانت الشممس طالعًة يف الواقمع، وكذا لو ختّيمل طلوعها  فصىل ُصبح 
ذلمك اليوم بتخيل أهنما قضائية صحت صاته حّتى لو مل تكن طالعة  يف الواقع.

)مسألة 142(: ال يشرتط نية الوجوب وال االستحباب مع وحدة الصاة  
ذاتمًا، فمن علم مرشوعية صماة ومل يعلم أهنا واجبة أو مسمتحبة أجزأه اإلتيان 
هبما  بنيمة القربة واملرشوعية ممن دون حاجة إىل قصد الوجوب أو االسمتحباب 
ولمو  إمجمااًل، بل لو نواهما عىل خاف واقعها خطأ صحت، كما لو أعاد صاته  
مجاعة بنية االسمتحباب لتخيل صحة صاته ااُلوىل فإهنا تصح حتى لو انكشف  

وجوهبا لبطان صاته األوىل.

)مسـألة 143(: إذا أتى بالصاة فنوى قطعهما ثم رجع عن ذلك قبل أن 
يمأيت  بيشء من االجزاء صحمت صاته. أما لو أتى بيشء ممن االجزاء مع النّية  
املذكمورة فا جيتزئ به، كا لو نوى قبمل القراءة قْطَع الصاة بعد إكال القراءة،  
فقمرأ هبذه النية ثم عدل من نية القطع مل جيتزئ بقراءته حينئٍذ، بل يشمكل صحة  
صاتمه حّتى لو تدارك القمراءة. فاألحوط وجوبًا االسمتئناف بعد فعل القاطع  

للصاة التي بيده أو بعد إكاهلا.

)مسـألة 144(: ال جيمب يف الصاه البناء عىل عمدم قطعها، بل تصّح مع  
المرتدد يف قطعهما، فلو صىّل يف ممكان حيتمل تعذر إكال صاتمه فيه واضطراره  
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لقطعها فصادف عدم حصول القاطع حّتى أمتها صحت صاته.

)مسـألة 145(: إذا رشع يف الصماة بنيَّمِة صماة معينة ثم تمرّدد فيا نواه 
أو  ختيمل أنمه نوى صاة ُاخمرى فمى يف صاته بنّية إمتام مما دخل فيه صّحت  

ووقعت عىل ما نواه عند الرشوع فيها.

)مسـألة 146(: ال جيموز العدول من صاة إىل ُاخمرى بحيث تقع للثانية 
إال  يف موارد:

األول: ممن دخل يف العر ثم ذكر أّنه مل يصل الظهر أو دخل يف العشماء  
ثمم ذكمر أّنه مل يصل املغرب، فمإن عليه العدول إىل السمابقة حمافظًة عىل الرتتيب  
الواجمب ممع بقاء حممل العدول، وإال فا جممال للعدول كا لو ذكمر أنه مل يصّل  

املغرب بعد القيام للرابعة من العشاء فإهنا تبطل، كا تقدم يف املواقيت.

الثاين: إذا كانت الصاتان قضائيتني مرتتبتني، كالظهر والعر واملغرب  
والعشاء، عىل نحو ما تقدم يف االدائيتني.

الثالث: ما إذا دخل يف احلارضة فذكر أّن عليه فائتة، فإن له العدول  للفائتة 
مع سعة وقت احلارضة وبقاء حمل العدول، وإال تعنّي إكال الصاة عىل  ما نواها.

الرابـع: مما إذا قرأ يف صماة اجلمعة سمورة التوحيد والتفمت بعد الفراغ  
منها، فإنه يستحب أن جيعلها نافلة ويتمها ثم يصيل اجلمعة باجلمعة  واملنافقني.

اخلامس: إذا دخل يف الفريضة منفردًا ثم أقيمت اجلاعة استحب له  العدول 
بنيتمه للنافلمة وإمتامها ركعتني ليدخل يف اجلاعة. ولو علمم بعدم إدراك  اجلاعة 
إذا أمتهما نافلمة جاز لمه قطعها، بل جيوز له قطعها حّتى ممع عدم خوف  الفوت.

)مسـألة 147(: إذا عمدل يف غمري ممورد العمدول، فإن مل يمأت بيشء من  
االجزاء جاز له الرجوع إىل ما نواه أواًل ويتّم صاته. وإن فعل شيئًا قبل الرجوع  



فكما ال يقع ملا عمدل إليه، كذلك األحوط وجوبًا عدم وقوعه ملا عدل منه ونواه  
أواًل، بل يتخرّي بني إبطاهلا بفعل املبطل وإمتامها برجاء وقوعها عا نواه أواًل  من 

دون أن يعتّد هبا.

)مسـألة 148(: إذا شمّك يف أثناء الصاة أنه نواها ظهمرًا أو عرًا مثًا، 
فمإن  كان مل يصمّل الظهر قبمل ذلك نواها ظهرًا واجتزأ هبا. وكذا لو شمّك يف أنه 
صىّل  الظهر. وإن كان قد صىّل الظهر بطلت، واألحوط استحبابًا عدم الدخول 

يف  غريها إال بعد إبطاهلا بفعل أحد املبطات.

)مسـألة 149(: إذا قام لصاة ثم شمّك بعد الدخول يف الصاة أنه نوى 
ما  قام له أو نوى غريها مل يبِن عىل أنه نوى ما قام له، بل يتعنّي عليه قطع ما بيده  
بفعل مبطل، أو إمتامه عىل ما نواه من دون أن جيتزئ به عن صاة خاصة، إال  أن 

يتذكر بعد ذلك ما نواه فيجتزئ هبا له.

)مسـألة 150(: إذا كان يف أثناء الصاة ناويًا لصاة معينة ثم شّك يف أنه  
همل نموى تلك الصاة من أول االمر أو نوى غريها مل جيتزئ هبا لصاة خاصة،  

وجيري عليه حكم املسألة السابقة.

الفصل الثاين

يف تكبرية اإلحرام
وهبما يكون الدخمول يف الصاة. وهي ركن تبطل الصماة بنقصها عمدًا 
أو  سمهوًا، كا تبطل بزيادهتا عمدًا، فإذا جاء هبا ثانية بطلت الصاة فيحتاج إىل  
ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضًا واحتاج إىل خامسمة، وهكذا تبطل بالشمفع  
وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها االفتتاح. والظاهر عدم البطان بزيادهتا سهوًا،  
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كا لو نيس أنه افتتح الصاة بالتكبري فكرّب لافتتاح. وإن كان األحوط استحبابًا  
االستئناف بعد فعل املبطل. 

وصورهتما: »اهلُل َأكمرب«)1( وجيمب أن تكون عىل النهج العمريب، فا جيزئ  
امللحمون، كما ال جيمزئ مرادفها بالعربيمة وال ترمجتهما بغري العربيمة، وال تغيري  
صورهتما بإضافمة يشء إليها، بمل األحوط وجوبًا عدم وصلهما با قبلها بحذف  

مهزة )اهلل( وال با بعدهابضم راء )أكرب( للدرج.

)مسـألة 151(: اجلاهمل هبا جيمب عليه التعلمم ولو بتلقني غمريه هلا عند  
الصاة، فإن عجز عنها م تامة عىل ما سمبق م اجتزأ باملمكن منها، فإن عجز جاء  

بمرادفها بالعربية، فإن عجز فبرتمجتها.

)مسألة 152(: االخرس يأيت هبا عىل قدر االمكان، فإن مل يقدر عىل  يشء 
منها اكتفى بتحريك لسمانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إمجااًل،  بأن 
يعلم املعنى ويقصده عىل إمجاله حني حتريك اللسان واالشارة باالصبع  من دون 
استحضار له بخصوصياته، وكذا احلال يف قراءته للقرآن وتشهده  وذكره ودعائه.

)مسـألة 153(:البمّد يف تكبرية االحمرام من ظهور الصموت ولو خفيفًا 
بحيث  ال ُيسِمع إال نفَسه لو مل يكن مانع، وال يكفي ما دون ذلك، فضًا عا إذا 
مل  يكن له صوت أصًا، بل كان بمجّرد حتريك اللسمان والشمفتني. كا البد من  

عدم علّو الصوت املفرط املعدود عرفًا من الصياح.

وهكذا احلال يف مجيع ما يعترب يف الصاة من قراءة أو ذكر أو غريمها.  نعم 
ال بمأس بارتفماع الصوت املفرط يف القراءة واالذكار املأيت هبا ال بنّية  اجلزئية من 

الصاة، كا يقع من املنّبهني يف صاة اجلاعة.

)1( بعض الناس يقرؤها هبذه الصيغة: »اهلل َوْكرَب«، وهو خطأ شائع البّد من االنتباه إليه وجتّنبه.



)مسألة 154(: األوىل تفخيم الام من لفظ اجلالة والباء والراء من »أكرب«.

)مسـألة 155(: جيب القيام التام حال تكبرية االحرام فاذا تركه عمدًا أو  
سهوًا بطلت.

)مسألة 156(: ال يكفي القيام حال امليش فلو جاء بتكبرية االحرام ماشيًا  
عمدًا بطلت، ولو كان ذلك سهوًا فاألحوط وجوبًا االستئناف بعد إمتام الصاة  

أو بعد فعل املبطل.

)مسـألة 157(: األحموط وجوبًا الطمأنينة حال تكبمرية االحرام بحيث  
يصمدق عرفمًا أنه مسمتقر حينها غري مضطمرب، وال جيب املداّقمة يف ذلك. ولو  
أخّل بالطمأنينمة عمدًا مل جيتزئ بالتكبرية، وإن كان األحوط وجوبًا فعل املبطل  
قبل إعادهتا. أما لو أخل بالطمأنينة سهوًا فا تبطل التكبرية. كا أنه لو عجز عن  

الطمأنينة ملرض أو ارجتاِج مكان ال يقدر عىل غريه سقطت.

)مسـألة 158(: لو شمّك يف تكبرية االحرام قبل اإلتيان با بعدها وجب  
اإلتيمان هبما، وإن كان ذلك بعد الدخول فيا بعدها م كالقراءة بل االسمتعاذة بل  

دعاء التوجه اآليت يف املسألة )160( م بنى عىل أنه أتى هبا.

)مسـألة 159(: جيمزئ يف تكبمرية االفتتماح واحمدة، واالفضمل ثماث  
تكبريات، وأفضل منها مخس، وأفضل منها سمبع. ويتحقق الدخول يف الصاة  
بمااُلوىل، والزائمد عليهما مكّمل لفضيلتها. ويسمتحب لإلممام يف صاة اجلاعة  

اجلهر بواحدة واالرسار بالباقي.

)مسـألة 160(: جيوز اإلتيان بالتكبمريات والًء من غري دعاء. واالفضل 
أن  يكمرب ثاثمًا ثم يقمول: »اللهم أنت امللمك احلق ال إله إال أنت سمبحانك إيّن 
ظلممت  نفميس فاغفر يل ذنبمي إّنه ال يغفر الذنوب إال أنمت«، ثم يكرب تكبريتني 
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ثمم يقول:  »لبيك وسمعديك واخلري يف يديمك والرش ليس إليمك، واملَهدي من 
هديمت، ال  ملجمأ منمك إال إليمك سمبحانك وحنانيمك وتباركمت وتعاليمت 
سمبحانك رب  البيت«، ثم يكرب التكبريتني االخريتني ويقول: »وجهت وجهي 
للمذي فطر  السمموات واالرض حنيفًا مسملًا وما أنا ممن املرشكني، إّن صايت 
وُنُسمكي  وحميماي ومممايت هلل رب العاملمني ال رشيك لمه وبذلك ُاممرت وأنا من 
املسملمني«  وهو دعماء التوجه. وإذا اجتمزأ بتكبرية واحدة اسمُتحب له يف دعاء 
التوجمه أن  يقمول بعدها: »وجهت وجهي للذي فطر السمموات واالرض عىل 
 ملمة إبراهيمم  حنيفمًا مسملًا وما أنا ممن املرشكمني، إن صايت وُنُسمكي وحمياي 

وممايت هلل رب  العاملني ال رشيك له، وبذلك ُامرت وأنا من املسلمني«.

)مسـألة 161(: يسمتحب أن يكون التكبري يف حال رفع اليدين مسمتقبًا  
بباطنها القبلة، واألوىل أن تكونا مضمومتي االصابع كلها أو ما عدا االهبامني.  
ويستحب أن يكون رفعها مقاربًا للوجه أو ما زاد عىل ذلك حّتى حياذي  ااُلذنني 

وال يزيد عىل ذلك، فإذا أتم التكبري أسبل يديه.

الفصل الثالث

يف القيام
وهمو إنا جيمب يف الصماة الواجبة ممع القمدرة واالختيار ويسمقط فيها  
بالتعذر، كا يأيت. وال جيب يف الصاة املندوبة، كا تقدم يف فصل   أعداد الصاة.

)مسـألة 162(: يشمرتط يف الصاة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبرية  
االحمرام، وحال القراءة أو الذكر بمداًل عنها وقبل الركوع وبعده. واالخال به  
عمدًا مبطل للصاة يف اجلميع. بل تقدم أّن من كرّب جالسمًا سهوًا تبطل صاته،  



وكذا لو قام راكعًا من دون أن هيوي للركوع من القيام سهوًا، نعم ال إشكال يف  
صحة صاته لو هوى من الركوع للسمجود سمهوًا من دون أن ينتصب قائًا من  

الركوع، عىل ما يأيت يف مبحث الركوع.

)مسـألة 163(: جيب مع االمكان االعتدال يف القيام، فإذا انحنى بظهره 
أو  ممال إىل أحمد اجلانبني بطل، وكمذا إذا فرج بني رجليه كثريًا أو قوسمها بثني  

الركبتني إىل اإلمام. نعم جيوز إطراق الرأس، وإن كان االفضل انتصابه.

)مسـألة 164(: األحموط وجوبًا القيمام عىل متام القدممني مجيعًا، ال عىل  
أحدمهما وال عىل ُاصوهلا وال عىل أطراف االصابع. نعم ال جيب اشمرتاك الكل  
يف االعتماد، بل جيموز االعتاد عىل إحدى القدممني دون ااُلخرى، وعىل  بعض 

القدم دون بعض مع وضع متام القدمني عىل االرض.

)مسـألة 165(: جيوز االتكاء حال القيام واالعتاد عىل يشء من إنسمان 
أو  عصما أو حائمط، وإن كان مكروهمًا، بل األحوط اسمتحبابًا االسمتقال مع 

االمكان.  أما مع االضطرار فا بأس به.

)مسـألة 166(: إذا تعمّذر القيمام منتصبًا م ولو معتممدًا عىل يشء م اجتزأ  
بمسممى القيام ولو منحنيًا أو مائًا إىل أحد اجلانبني، أو مع عدم الطمأنينة، فإن  
تعمّذر صىّل من جلموس. وجيب حينئٍذ م مع االممكان م االنتصاب بإقامة الظهر  
واعتداله. واألحوط استحبابًا عدم االتكاء واالعتاد حاله، كا تقدم يف القيام.

)مسألة 167(: من عجز عن اجللوس صىّل مضطجعًا عىل جانبه االيمن،  
موّجهمًا إىل القبلمة بصمدره، فمإن مل يسمتطع صمىّل مضطجعًا عمىل جانبه االير  
موجهًا إىل القبلة بصدره أيضًا، فإن مل يستطع صىّل مستلقيًا بحيث لو جلس  كان 
مستقبًا للقبلة. ويومئ للركوع والسجود. وليكن إياء السجود أخفض.  ومع 
تعمّذر االياء يغمض عينيه عىل األحوط وجوبًا. ومع تعّذره ينوي بقلبه.  كا أن 
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األحموط وجوبًا مع القدرة أن يضع حال السمجود باالياء جبهته عىل ما  يصّح 
السجود عليه، وكذا يف حال السجود بتغميض العينني. وال جيب ذلك  يف النافلة.

)مسـألة 168(: إذا متكن من القيام وعجز عن الركوع قائًا صىّل من قيام  
وركع جالسًا، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالسًا أومأ للركوع قائًا وأومأ  
للسمجود م مع تعذره م قائًا أو جالسمًا، وجلس للتشمهد. وممع اإلياء جيري ما  
تقدم يف املسمألة السمابقة من كون اإلياء للسجود أخفض ووضع اجلبهة عىل ما  

يصح السجود عليه.

غ لانتقال من القيام للجلوس وملا بعده   )مسألة 169(: حد العجز املسوِّ
ممن املراتمب التعّذر احلقيقمي أو لزوم الرضر، ممن مرض أو عمدّو أو نحومها،  

ويكفي فيه اخلوف أو لزوم احلرج واملشقة التي يصعب حتملها عادة.

)مسألة 170(: من قدر عىل القيام يف بعض الصاة دون بعض وجب عليه  
القيام حّتى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حّتى يعجز، وهكذا حّتى يتم  صاته.

)مسـألة 171(: إذا دار االممر بني الصماة من جلوس بركوع وسمجود  
والصاة قائًا باالياء اختار األول. وكذا إذا دار االمر بني الصاة ماشيًا باالياء  
والصماة جالسمًا. نعمم إذا دار االمر بني الصاة ماشميًا مع الركوع والسمجود 
التاّممني  والصماة من جلوس فاألحموط وجوبًا اجلمع بينها. كما أن األحوط 

استحبابًا  يف الصورتني ااُلوليني اجلمع بني الوجهني.

)مسـألة 172(: إذا دخمل الوقت وهو قادر عىل الصاة ممن قيام وتوّقَع 
َد  العجز عنها يف الوقت وجبت املبادرة إليها، فإن فّرط حّتى تعّذر عليه جاز  جتدُّ
له  الصاة جالسًا أو ما دوهنا من املراتب املتقدمة واجتزأ هبا، بل األحوط وجوبًا  
مع التفريط عدم االكتفاء باملشقة يف االنتقال للمرتبة الدانية ولزوم حتمل  احلرج 
باإلتيمان بالصاة التامة لو قدر عليهما. وهكذا احلال يف مجيع موارد  القدرة عىل 



د العجز يف أثناء الوقت. ع جتدُّ الصاة التامة وتوقُّ

)مسألة 173(: إنا ترشع الصاة الناقصة باجللوس وما دونه من املراتب  
مع اسمتيعاب العذر للوقت، فلو بادر إليها يف أول الوقت كانت صحتها مراعاة  
باسمتمرار العذر، وكذا احلال يف مجيع موارد تعّذر الصاة التامة، إال ما اسمتثني  

فينبَّه عليه يف موضعه.

)مسـألة 174(: يسمتحب يف القيمام إسمدال املنكبمني وإرسمال اليديمن 
ووضع  الكفني مبسموطتني مضمومتي االصابع عىل الفخذين بحذاء الركبتني، 
وأن  يكون نظره م يف غري حال القنوت م إىل موضع السجود، وأن يصفَّ قدميه  
متحاذيتني بحيث ال تتقدم إحدامها عىل ااُلخرى، وإن يستقبل هبا ويباعد  بينها 
بإصبع إىل شمرب، واالفضل أن يكون بينها ثاث أصابع ُمفَرجات إال  املرأة فإن 
االفضمل هلا أن جتمع بني قدميها، وأن يسماوي بينها يف   االعتاد، وأن يكون يف 

حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بني يدي  املوىل اجلليل.

الفصل الرابع

يف القراءة
البمد يف الركعمة ااُلوىل والثانية ممن كل صاة م فريضًة كانمت أو  نافلة م 
قراءة سمورة فاحتة الكتاب. ومنها البسمملة، فإهنا جزء منها ومن كل  سورة عدا 

سورة براءة.

)مسـألة 175(: جيمب يف الفريضة قراءة سمورة كاملة بعدهما، واملراد هبا  
الفريضة باالصل وإن صارت مندوبة بالعارض، كالصاة اليومية امُلعادة مجاعًة  
وصاة العيدين يف عر الغيبة. أما النافلة فا جيب فيها قراءة السمورة حّتى لو  
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وجبمت بالعمارض، كنذر أو إجمارة. نعم بعض النوافل اخلاصمة وردت بكيفّية  
خمصوصمة مشمتملة عىل سمور أو آيات خمصوصمة وغري ذلك، فابمد يف إدراك  

فضيلتها من املحافظة عىل كيفيتها الواردة.

)مسـألة 176(: تسمقط السمورة يف الفريضمة عن املريض واملسمتعجل.  
واألحوط وجوبًا فيها االقتصار عىل صورة املشقة يف اجلملة، بل ال إشكال  يف عدم 
كفاية كون الشمخص ممن يسمتعجل يف صاته ولو من دون شمغل لعدم  اهتامه 
هبما. كا يكفي يف ترك السمورة خوف ضيق الوقمت، واخلوف من يشء  يرّض به.

)مسـألة 177(: ال جتموز قراءة السمور التي يفوت الوقمت بقراءهتا. فإن 
قرأها  متعمدًا متلفتًا لفوت الوقت بقراءهتا وحلرمة ذلك بطلت الصاة.

)مسـألة 178(: ممن قرأ السمورة التي يفموت الوقت بقراءهتما غفلًة عن 
ذلمك،  فإن التفمت يف االثناء مع إمكان التدارك بتبديل السمورة وإدراك الوقت 
وجب  وصحت صاته، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة ُاخرى إذا أمكن 
إدراك  الوقت ولو بإدراك ركعة، حيث جيب حينئٍذ ترك السورة الدراك الركعة.

وأمما إذا التفمت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت  
فيجب إكال السمورة وإمتام الصاة وتقع الصاة قضاء حينئٍذ. وكذا لو التفت  

بعد إكال السورة أو بعد إمتام الصاه، فإهنا تصح وتقع قضاء.

)مسـألة 179(: ال جتوز قراءة إحدى سمور العزائمم االربع يف الفريضة،  
لوجوب السمجود هبا املوجب لبطاهنا. فإن قرأ هبما بنّية اجلزئية متعمدًا وملتفتًا  

لذلك بطلت صاته.

)مسـألة 180(: ممن قرأ إحدى سمور العزائمم ال بنّية اجلزئيمة حرم عليه 
قراءة  آية السجدة منها، فإن قرأها سجد هلا وبطلت صاته.



)مسـألة 181(: من قرأ إحدى سمور العزائم بنّية اجلزئية سمهوًا أو غفلًة 
عن  وجوب السمجود هلا أو عن بطان الصاة بالسجود املذكور، فإن مل يلتفت 
ومل  يسمجد هلا حّتى أتم صاته صحت صاته، ووجب عليه السمجود للتاوة. 

وكذا  تصح صاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصاة أو جهًا هبا.

وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صاته،  وإن 
التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة م ولو بعد جتاوز النصف م  لسورة 
ُاخرى وصحت صاته، فإن مل يعدل واستمر يف قراءة سورة العزيمة  بطلت صاته.

)مسـألة 182(: إذا اسمتمع إىل آية السمجدة وهو يف الصاة أومأ برأسمه  
للسجود ومل تبطل صاته. وكذا إذا سمعها من غري استاع عىل األحوط  وجوبًا، 

وإن مل يومئ عىص، ومل تبطل صاته أيضًا.

)مسـألة 183(: من صىّل ممع إمام من العامة تقّيًة فقرأ اإلمام سمورة من  
العزائم فإن سمجد اإلمام هلا سمجد معه، وإن مل يسمجد اجتزأ باالياء وصحت  

صاته يف احلالني.

)مسـألة 184(: جتوز قراءة سمورة من العزائم يف النافلة فإذا بلغ موضع  
السمجود سمجد وال تبطل صاتمه، بل يتمها، وكمذا احلكم لو قرأ آية السمجدة  

منها. ولو نيس السجود هلا يف حمله جاء به متى ذكره يف الصاة أو بعدها.

)مسألة 185(: سور العزائم أربع: سورة )أمل السجدة(، وموضع السجود  
منها االية اخلامسة عرشة. وسورة )حم السجدة( وهي سورة فّصلت، وموضع  
السجود منها االية السابعة والثاثون. وسورتا النجم والعلق، وموضع السجود  

منها االية االخرية.

)مسـألة 186(: جيب السمجود لقراءة االيات املذكورة من سور العزائم  
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االربع ولو يف غري الصاة عىل القارئ واملسمتمع، بل السمامع من دون اسمتاع  
عمىل األحوط وجوبًا، إال أن يكون مصّليًا فا جيب عليه السمجود، بل األحوط  

وجوبًا له االياء برأسه بداًل عنه.

)مسألة 187(: ال جيب السجود بقراءة بعض االية أو ساعها، إال إذا كان  
مشتمًا عىل اجلملة املتضمنة للسجود، فإن األحوط وجوبًا السجود حينئٍذ.

)مسـألة 188(: يستحب السمجود يف كل موضع من القرآن يشتمل عىل  
سمجدة، ومنهما املواضمع املعروفة املسمجلة يف املصاحف املطبوعمة، حيث  ذكر 
العلاء اسمتحباب السمجود فيها باخلصوص، ومنها سجدة سورة )ص( وإن  مل 

تشتمل عىل السجود بل اشتملت عىل الركوع.

)مسألة 189(: وجوب السمجود يف العزائم االربع واستحبابه يف غريها  
فوري، ومع عدم املبادرة عمدًا أو سهوًا ال يسقط، بل يبقى عىل فوريته.

)مسألة 190(: يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ومل يسجد  
يف الكل وجب عليه تكرار السمجود، ويكفي ختلل رفع الرأس بني السمجدتني  

وال جيب اجللوس التام بينها كا يف الصاة.

)مسألة 191(: جيب يف سجود التاوة النّيُة، عىل نحو ما تقدم يف  الوضوء. 
واألحوط وجوبًا مماسمة اجلبهة لارض أو ما أنبتت، وعدم علّو  مسمجد اجلبهة 
بأكثر من أربعة أصابع. ووضع املسماجد السمبعة عمىل االرض عىل  نحو ما يأيت 
يف سمجود الصاة. نعم ال جيب االخريان مع قراءة السمجدة حال  الركوب، بل 

يكفي السجود باالياء.

)مسـألة 192(: ال يشمرتط يف هذا السمجود االسمتقبال وال الطهارة من  
احلدث وال اخلبث، وال يسمقط عن احلائض، كا ال يشمرتط فيمه طهارة موضع  



اجلبهة وال سرت العورة وال بقية رشوط سجود الصاة.

)مسـألة 193(: ليس هلذا السجود تكبري لافتتاح وال تشّهد وال تسليم. 
نعم  يسمتحب التكبري بعد رفع الرأس منه. واألحموط وجوبًا الذكر فيه وجيزئ 
دًا  فيمه ما  جيزئ يف سمجود الصاة. واالفضمل أن يقول فيه: »سمجدت لك تعبُّ
ورّقمًا ال  مسمتكربًا عمن عبادتك وال مسمتنكفًا وال مسمتعظًا، بل أنما عبد ذليل 

خائف  مستجري«.

)مسـألة 194(: ال جتوز قراءة البسملة يف الفريضة بنّية اجلزئية يف الصاة  
إال بنية تعيينها لسورة خاصة. وإذا مل يعينها لسورة فإن قصد هبا الذكر أو القرآن  
من دون نية اجلزئية مل تبطل الصاة، وإن قصد هبا اجلزئية عمدًا بطلت  الصاة، 
وإن كان سمهوًا مل تبطلهما، لكمن ال جُيتزأ هبما، بل البد من إعادهتا  للسمورة التي 

يريد قراءهتا.

ولو عينها لسمورة فليس له أن يقرأ هبا غريها، بل البّد من إعادهتا للثانية  
إذا جاز العدول إليها، عىل ما يأيت التعرض ملوارده.

)مسـألة 195(: يكفمي يف تعيني البسمملة للسمورة االمجمايل االرتكازي  
الناشمئ ممن العمادة، فلو كان ممن عادته أن يقرأ سمورة االخاص بعمد الفاحتة 
فجاء  بالبسملة هلا جريًا عىل عادته من دون التفات تفصييل لذلك وقعت لسورة  
االخاص ومل حيتج العادهتا. وهكذا احلال يف كل ما هو مشمرتك بني السور  مما 

يقع يف أوائلها مثل )أمل( و)حم( و)احلمد هلل( و)تبارك الذي( وغريها.

د يف السمورة التمي قصدها هلا مل   )مسـألة 196(: إذا قمرأ البسمملة ثم تردَّ
جيتزئ هبا، بل البد من إعادهتا للسورة التي يريد قراءهتا.

)مسـألة 197(: إذا عزم يف أول الصاة عىل قراءة سمورة خاصة ثم غفل  
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عنها وقرأ غريها جريًا عىل عادته أو المر آخر اجتزأ با قرأ.

)مسـألة 198(: األحموط وجوبمًا عمدم الزيمادة عمىل سمورة واحمدة يف  
الفريضمة، وذلمك بمأن يأيت با زاد عىل السمورة عمىل أّنه جزء ممن الصاة إاّل يف  
مموارد العمدول االتية، أّما إذا أتى به ال بقصد اجلزئية بل با أّنه قراءة للقرآن فا  
بمأس به. وكذا ال بأس باإلتيان بأكثر من سمورة يف النوافمل مطلقًا، بل مجلة من  

النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.

)مسألة 199(: ال جيوز االقتصار يف ركعة واحدة من الفريضة عىل سورة  
)الضحمى( وال عىل سمورة )أمل نرشح( وال عىل سمورة )الفيل( وال عىل سمورة  
)االيماف(، بل ممن أراد قمراءة إحدى هذه السمور لزم عليه اجلممع يف الركعة  
الواحمدة بمني السمورتني ااُلوليني أو السمورتني االخريتمني مع الرتتيمب بينها  

والبسملة يف كل منها.

م   اجلحمد  أو  التوحيمد  ممن سمورة  العمدول  )مسـألة 200(: ال جيموز 
وهي الكافمرون م إىل غريمها، وال من إحدامهما لُاخرى. ويكفي يف عدم جواز  
العدول الرشوع بالبسمملة. وأما العدول من بقّية السمور فا جيموز إذا قرأ ثُلثي  

السورة، بل األحوط وجوبًا عدم العدول مع جتاوز النصف.

)مسـألة 201(: من أراد أن يقرأ سورة اجلمعة أو املنافقني يف يوم اجلمعة  
فنيس وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إىل ما أراد قراءته أواًل،  
سواًء كان ذلك يف صاة الصبح أم الظهر أم العر، أما لو تعّمد قراءة التوحيد  
ممن أول االمر فاألحوط وجوبًا عدم العدول منها، كا أن األحوط وجوبًا عدم  

العدول من سورة اجلحد للسورتني املذكورتني مطلقًا.

)مسـألة 202(: يتخمري املصميل يف الثالثمة ممن املغمرب واالخريتمني من  
الرباعيمة بني قراءة الفاحتمة والذكر، من دون فرق بني اإلممام واملأموم واملنفرد.  



 والذكمر أفضمل للمأمموم، بمل همو األحموط اسمتحبابًا. ويف أفضليتمه لإلممام 
واملنفرد إشكال.

)مسـألة 203(: ال جيب مساواة الركعتني االخريتني يف القراءة أو الذكر،  
بل جيوز القراءة يف إحدامها والذكر يف ااُلخرى.

)مسألة 204(: جيوز العدول من الذكر قبل إكاله إىل القراءة، وكذا  العكس.

)مسألة 205(: إذا قصد أحدمها فسبق لسانه إىل االخر فا جيتزئ به، بل  
البّد من االستئناف له أو لبديله. أما إذا عزم من أول االمر عىل اإلتيان بأحدمها  
أو كان من عادته ذلك فنيس وأتى باالخر فإنه جيتزئ به، وكذا إذا قرأ باعتقاد  أنه 
يف ااُلوليمني فتبمني أنه يف االخريتني أو اعتقد أنه يف االخريتني فاختار القراءة  ثم 
تبمني أنه يف ااُلوليني، أو اعتقد أنه يف ااُلوليني فغفل وأتى بالتسمبيح   ثم تبنّي أّنه 

يف االخريتني، فإنه جيتزئ با أتى به يف مجيع ذلك وال حيتاج  لاستئناف.

)مسألة 206(: يكفي يف الذكر يف الركعتني االخريتني أن يقول: )سبحان  
اهلل واحلممد هلل وال إلمه إال اهلل واهلل أكمرب( ممرة، واالفضمل ثاثمًا، أو يقمول: 
 )سبحان  اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل( ثاثًا، أو يقول: )احلمد هلل وسبحان اهلل 
واهلل أكرب(  مرة، أو يسبح وحيمد اهلل ويستغفر. بل حيتمل االجتزاء بمطلق الذكر 
ممن دون  حتديمد بصمورة خاصمة، لكن األحموط وجوبًا االقتصمار عىل إحدى 

الصور  املتقدمة. واألوىل يف غري الصورة االخرية إضافُة االستغفار.

)مسألة 207(: جيب اجلهر عىل الرجال بالقراءة يف الصبح وااُلوليني من  
املغرب والعشاء، وال جيب عىل النساء فيها، بل يتخرّين بينه وبني االخفات.

)مسـألة 208(: جيمب االخفمات عمىل الرجمال والنسماء يف القمراءة يف  
الظهرين، كا جيب عليهم مجيعًا االخفات يف ثالثة املغرب والركعتني  االخريتني 
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من الرباعية، سواء اختار املصيل الذكر أم القراءة.

)مسـألة 209(: يسمتحب اجلهمر بالبسمملة يف ااُلوليمني ممن الصماة 
االخفاتية،  بل حّتى يف االخريتني لو اختار القراءة، وإن كان األحوط اسمتحبابًا 

االخفات،  بل جيب عىل املأموم يف اجلاعة.
)مسـألة 210(: جيب اجلهمر يف صاة اجلمعة، ويسمتحب يف صاة ظهر  

يوم اجلمعة متامًا كانت أو قرًا.

)مسألة 211(: يتخري املصيل بني اجلهر واالخفات فيا عدا القراءة وذكر  
الركعتني االخريتني، كتكبرية االحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد  والتسليم.

)مسـألة 212(: تقدم عند المكام يف تكبرية االحرام حمدّ الكام املعترب 
يف  مجيمع االلفماظ المواردة يف الصماة. أما اجلهمر واالخفات يف املقمام فالظاهر 
أن  املرجمع فيهما إىل العرف، فاالخفات ما يصدق بمه االرسار عرفًا، واألحوط  
وجوبمًا فيه عدم ظهور جوهر الصوت، واجلهر ما يصدق به االعان واالظهار  
عرفًا الرتفاع الصوت، واألحوط وجوبًا فيه ظهور جوهر الصوت. وعىل ذلك  
ال جيمزئ يف اجلهر وال االخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره، كالكام  

املرتفع الصادر من املبحوح.
)مسألة 213(: ال بأس بارتفاع الصوت املفرط يف القراءة واالذكار املأيت  

هبا ال بنّية اجلزئية من الصاة، كا يكون من بعض املنّبهني لصاة اجلاعة.

)مسألة 214(: إذا جهر املصيل يف موضع االخفات أو أخفت يف موضع  
اجلهمر عممدًا بطلمت صاته، وإذا كان ناسميًا أو جاهمًا باحلكمم م ولو للجهل  
بضابمط اجلهمر واالخفات م صحت صاتمه. نعم إذا كان ممرتددًا حني الصاة  
فجهمر أو أخفمت برجاء املطلوبية وانكشمف خمالفة ما أتى بمه للواقع فاألحوط  

وجوبًا له االعادة.



)مسـألة 215(: إذا تذّكر النايس أو علم اجلاهل يف أثناء القراءة أو الذكر 
أو  بعدمها مل جتب عليه إعادة ما قرأه.

)مسـألة 216(: جيمب يف القمراءة والذكمر وغريمهما ممما همو مطلوب يف  
الصماة أن يكمون عىل النهمج العريب، فا جيمزئ امللحون وال الرتمجمة، نظري ما  
تقدم يف تكبرية االحرام. نعم ال يلزم ذلك يف الذكر املأيت به ال بقصد اجلزئية  يف 

الصاة.
)مسألة 217(: جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج إن مل تفصل عا قبلها  
بسكتة مثل مهزة )اهلل( و)الرمحن( و)الرحيم( و)اهدنا( وغريها، كا جيب  إثباهتا 
مع الوقوف عىل ما قبلها، وجيب إثباب مهزة القطع مثل مهزة )إياك(  و)أنعمت( 

و)أشهد( ونحوها.
)مسـألة 218(: الظاهر جواز الوقوف باحلركة والوصل بالسكون، وإن 
كان  األحوط استحبابًا ترك االمرين معًا. وال جيوز تبديل احلركة بحركة ُاخرى، 

وإال  كان الكام ملحونًا باطًا.
)مسـألة 219(: الظاهمر عدم وجموب املّد يف الواو السماكنة املضموم ما  
قبلها والياء السماكنة املكسمور ما قبلها، وااللف املفتموح ماقبلها إذا كان بعدها  
مهزة وإن كانتا يف كلمة واحدة، مثل )جاء( و)ماء( و)ُسوء( و)جيء(. بل وكذا  
إذا كان بعدها سمكون الزم كا يف مثل )ضآّلني(. لكن البّد من ظهور احلروف  
املذكورة عرفًا وعدم حذفها بسمبب التقاء الساكنني. نعم حيسن املّد يف  املوردين 

املذكورين، خصوصًا الثاين، بل هو األحوط استحبابًا.
)مسـألة 220(: جيب إظهمار الم التعريف وال جيموز إدغامها فيا بعدها 
إذا  كان بعدها أحد احلروف القمرية، وهي: اهلمزة والباء واخلاء واحلاء  والعني 
والغمني والفاء والقاف والكاف وامليم والواو واهلاء والياء، كا يف مثل  )احلمد( 
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و)العاملني( و)املسمتقيم(، وهو األحوط وجوبمًا قبل اجليم، كا يف  )اجلاين(، كا 
أن األحوط وجوبًا عدم إظهار الم التعريف بل تدغم فيا بعدها  إذا كان بعدها 

أحد احلروف الشمسية، وهي باقي احلروف اهلجائية.

)مسألة 221(: جيب إدغام أحد احلرفني املتاثلني يف االخر إذا كان  األول 
ساكنًا وكانا يف كلمة واحدة كا يف )مّد( و)عّم(، وهو األحوط وجوبًا  فيا إذا كانا 
يف كلمتمني، كما يف )إذهب بكتايب( و)يدرككم(، وأمما إذا كان  احلرفان متقاريب 
املخمرج م كالتماء والدال والطاء، وكالثماء والذال، والضاد  والظماء م فا يدغم 
األول إدغاممًا تامًا، بل قد يظهر قليمًا. وجيزئ فيه اجلري  عىل ما تقتضيه طبيعة 
النطق من دون تكّلف كا يف )عبدتم( و)قالت طائفة(  و)يلهث ذلك( ونحوها.

)مسـألة 222(: األحوط وجوبًا إدغام النون الساكنة م حتى نون التنوين 
م بما  بعدهما اذا كان بعدها أحد حروف )يرملون(. فمثمل )من ما( تقرأ: )مما(، 
ومثل  )أشمهد أن ال إله إال اهلل( تقرأ: )أشمهد أال إله إال اهلل(، ومثل )حممد وآل 

حممد(  تقرأ: )حممِد ّوآل حممد(، وهكذا

)مسألة 223(: يتخري املكلف يف القراءة بني القراءات املشهورة  املتداولة 
يف زمان االئمةB. وإن كان األوىل اليوم القراءة عىل ما هو املثبت  يف املصاحف 

املشهورة بني املسلمني.

)مسـألة 224(: جيوز يف سمورة الفاحتة قراءة )مالك يوم الدين( و)ملك  
يوم الدين( وقراءة )رصاط( و)رساط(، وإن كان األوىل األول يف املقامني.

)مسـألة 225(: جيموز يف سمورة التوحيد قمراءة: )ُكُفوًا( بضمم الفاء مع 
الواو،  و)ُكْفؤًا( و)ُكُفؤًا( بضم الفاء وسكوهنا مع اهلمزة. وإن كان األوىل األول.

)مسـألة 226(: األحموط وجوبمًا يف قوله تعاىل: )قل هـو اهلل أحد * اهلل  



الصمد( إظهار تنوين )أحٌد( وكره يف الدْرج.

)مسـألة 227(: جتب املواالة بني حروف الكلممة الواحدة باملقدار الذي  
يتوقف عليه صدق الكلمة عرفًا، فإذا فاتت املواالة سهوًا بطلت الكلمة فتجب  
إعادهتما وال تبطل الصاة بذلمك، وكذا املواالة بني حمرف التعريف ومدخوله  
وبمني الضممري املتصل ومما يتصل به، ونحمو ذلك مما ُيعمّد كلمة واحمدة عرفًا.  
واألحموط وجوبمًا عمدم الفصمل املعتد بمه بني حمرف اجلر ومدخولمه وحرف  
العطف ومدخوله وحمرف النداء واملنادى، بل مجيع احلروف ومدخوهلا،  وكذا 

املضاف واملضاف إليه.

وأما يف غري ذلك، فإن كان الكام ِذكرًا من تسمبيح أو تشمهد أو نحومها،  
مما كان وظيفة املصيل فيه قصد أداء مضمونه ولو إمجااًل م ومنه التسليم م  فالازم 
ق  املحافظمة فيه عىل املواالة بني املفردات يف اجلملمة الواحدة، وبني  اجلمل املتعلِّ
بعضهما ببعمض، كاجلملة احلاليمة والتعليلية مع مما قبلها،  وكاجلممل املتعاطفة 
وغريهما، فما جيموز الفصمل بينهما بالمكام االجنبمي وال  بالسمكوت الطويل 
الذي ال يتعارف عند أهل اللسمان إال عند االعراض عن  الكام، فمن سمكت 
باملقمدار املذكمور بني أجزاء الشمهادتني يف التشمهد أو ردَّ  السمام أو نحو ذلك 
لزمه اسمتئناف التشهد وعدم االجتزاء با وقع منه، بخاف  ما لو فعل ذلك بني 
التسمبيحات االربع عند تكرارها أو بني التشمهد والصماة عىل  النبي وآله وبني 
الصماة والتسمليم، حيث الحاجة السمتئناف ما وقع، إال أن يكون  السمكوت 
طويمًا ماحيمًا لصمورة الصاة فيسمتأنف الصاة، عمىل ما يأيت عنمد  الكام يف 

منافيات الصاة.

وأمما يف القراءة التي ال يعترب فيها إال قصمد املصيل حكاية القرآن الكريم  
با حاجة لقصد املضمون، فا يقدح الفصل بالسكوت الطويل وال باالجنبي،  
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إال أن يكون ماحيًا لصورة الصاة.

)مسـألة 228(: إذا شمك يف حركة كلمة أو يف صورة نطقها أو غري ذلك 
مما  يشمرتط يف صحتها فإن كان يف القراءة مل جُتز له القراءة بالوجهني، أو بجميع  
الوجموه املحتملمة، بل جيب عليمه التعّلم. ولو حصل له الشمك وهو يف الصاة  
وتعّذر عليه التعّلم حاهلا قرأ بأحد الوجهني برجاء صحته، فإن انكشف صحته  

اجتزأ به وإال أعاد الصاة. وكذا احلال يف السام. 

وإن كان يف ذكمر اهلل تعماىل أو النبميF أو الدعماء جماز النطمق بجميع  
الوجوه املحتملة مع نية الصاة إمجااًل بالصحيح منها والذكر املطلق بغريه.

)مسألة 229(: جيوز تكرار االية أو الذكر أو الدعاء وإن مل يكن مطلوبًا يف  
الصاة. لكن البّد من عدم قصد اجلزئية يف الزائد، بل بقصد القرآنية أو الذكر  املطلق.

)مسـألة 230(: جيموز يف القمراءة قصمد مضممون المكام ممن الدعماء  
واخلطماب ونحوها يف طول قصمد القرآنية، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن  

بيان مضمونه.

)مسـألة 231(: ال تصمح القمراءة والذكمر يف الركعتمني االخريتني حال  
املميش، بل األحموط وجوبًا فيها الطمأنينة عىل نحو ماتقمدم يف تكبرية االحرام،  

وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطان باالخال هبا سهوًا.

)مسألة 232(: إذا حترك يف حال القراءة قهرًا وجب عليه السكوت، فإن  
مل يسكت غفلًة صحت صاته وقراءته ومل جيب عليه إعادة ما قرأ حال  التحرك، 
وإن كانمت إعادته أحوط اسمتحبابًا، بل االقوى عدم إعادته أيضمًا إذا قرأ  قهرًا 
لقوة االسمتمرار بنحو فَقد السميطرة عىل نطقه، وإن كان األحوط اسمتحبابًا  فيه 

إعادة الصاة بعد إكاهلا أو استئنافها بعد قطعها.



)مسألة 233(: ما تقدم يف تكبرية االحرام من حكم االخرس جيري هنا.  
وال جيب عليه االئتام.

)مسألة 234(: من ال يقدر إال عىل امللحون ولو بتبديل بعض احلروف  أجزأه 
ذلك، وال جيب عليه االئتام. وكذا إذا ضاق الوقت عن التعّلم من دون  تفريط منه.

)مسـألة 235(: من كان يعلمم بعض الفاحتة قرأه، واألحموط وجوبًا أن 
يقرأ  من سائر القرآن بقدر بقّيتها ويأيت بالسورة بعد ذلك. وإذا مل يعلم شيئًا من  
الفاحتة قرأ من سمائر القمرآن، واألحوط وجوبًا أن يكمون بقدرها وإذا قدر عىل  
السورة التامة أتى هبا، وإذا مل يقدر عىل ذلك فاألحوط وجوبًا أن يقرأ من  القرآن 
بقدرهما. وإن مل يعلم شميئًا ممن القرآن أجزأه أن يكرّب ويسمّبح بقدر ما  حُيسمن، 

واألحوط وجوبًا أن يكون بقدر الفاحتة والسورة.

)مسـألة 236(: جيمب تعّلم القراءة والذكر ونحومهما مما جيب يف الصاة  
ممع القدرة عرفمًا عىل ذلك، كا جيب تعّلمم النهج العريب املعتمرب فيه، وال جيزئ  
الناقمص أو البمدل حينئٍذ. ولمو فّرط حتى ضماق الوقت عمن التعّلم فاألحوط 
وجوبمًا  االمتمام ممع القدرة عليمه، ومع تعمّذره أو كمون النقص يف غمري القراءة 

فاألحوط  وجوبًا اجلمع بني االداء بالناقص والقضاء.

)مسألة 237(: إذا قرأ أو ذكر بالوجه غري الصحيح معتقدًا صحته جهًا 
أو  نسيانًا ومل يلتفت إال بعد ميض حمل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صاته.

)مسـألة 238(: إذا نيس القراءة أو الذكمر أو بعضها حتى وصل إىل حّد  
الركموع مى وصحت صاته، ولو ذكر بعد اهلوي للركوع قبل الوصول حلّده  
رجع وتدارك ما نسميه. وكذا إذا ترك شيئًا العتقاد عدم وجوبه، كا إذا دخل يف  

اجلاعة باعتقاد أن اإلمام يف األوليني فتبني أنه يف االخريتني.
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)مسـألة 239(: إذا شمك يف القمراءة أو الذكمر قبمل التكبمري للركموع أو 
القنوت  أتى با شك فيه، بل هو األحوط وجوبًا إذا كان الشك بعد التكبري قبل 
الركوع،  أما لوشك بعد الدخول يف الركوع مى يف صاته وبنى عىل أنه قد أتى 
با  شمك فيه. بل الظاهر ذلك أيضًا لو حصل الشمك بعمد الدخول يف القنوت، 
وإن  كان األحوط اسمتحبابًا فيه الرجوع واإلتيان با شمك فيه ثم إعادة القنوت 

برجاء  املطلوبية.

)مسـألة 240(: تسمتحب االسمتعاذة قبل الرشوع يف القمراءة يف الركعة  
ااُلوىل بمأن يقمول: »أعوذ باهلل ممن الشميطان الرجيمم«. واألوىل االخفات هبا،  
الرتتيمل يف القمراءة، وحتسمني الصوت با غنماء، والوقف عمىل فواصل االيات  
والسمكتة بني احلمد والسمورة، وبني السمورة وتكبري الركوع، أو القنوت، وأن  
يقمول بعمد قراءة التوحيد: )كذلك اهلل ريب( أو )ربنما( وأن يقول بعد الفراغ من  
الفاحتمة )احلمد هلل رب العاملني(، واملأموم يقوهلا بعد فراغ اإلمام، وقراءة  بعض 
السمور يف بعض الصلوات كقمراءة )عّم( و)هل أتى( و)الغاشمية( و)البلد(  يف 
صماة الصبمح، وسمورة )االعىل( و)الشممس( ونحومهما يف الظهر والعشماء،  

وسورة )النر( و)التكاثر( يف العر واملغرب. 

ويستحب قراءة سورة اجلمعة  يف الركعة ااُلوىل وسورة االعىل يف الركعة 
الثانية من العشمائني ليلة اجلمعة،  وقراءة سمورة اجلمعمة يف ااُلوىل والتوحيد يف 
الثانيمة ممن صبحها، وقمراءة سمورة  اجلمعمة يف ااُلوىل واملنافقمني يف الثانية من 
ظهرهيما، وقمراءة سمورة )هل أتمى(  يف ااُلوىل و)هل أتماك( يف الثانيمة يف صبح 
اخلميس واالثنني، ويستحب يف كل  صاة قراءة )التوحيد( يف ااُلوىل و)القدر( 
يف الثانيمة، وروي أيضمًا عكس  ذلمك، وإذا عدل عن غريمها إليهما ملا فيها من 

فضل ُاعطي أجر السورة التي  عدل عنها مضافًا إىل أجرمها.



)مسـألة 241(: يكمره تمرك سمورة التوحيمد يف الفرائض اخلممس ليوم 
واحمد،  ويكمره قراءهتما بَنَفس واحمد، وقراءة سمورة واحدة يف كلتما الركعتني 
ااُلوليمني إال  سمورة التوحيد فإنه ال يكره االقتصمار عليها يف صاة واحدة، بل 

يف مجيع  الصلوات.

الفصل اخلامس

يف الركوع
وهمو واجب يف كل ركعة مرة،فريضًة كانت أو نافلًة، عدا صاة االيات،  
عىل ما يأيت يف حمّله إن شاء اهلل تعاىل. كا أنه ركن تبطل الصاة بزيادته  ونقيصته 
عمدًا وسمهوًا، عدا صماة اجلاعة، فا تبطل بزيادته للمتابعمة، كا  يأيت يف حمله 
إن شماء اهلل تعماىل، وعمدا النافلة فا تبطل بزيادته فيها سمهوًا عمىل  كام يأيت يف 

مباحث اخللل.

وجيب فيه ُامور:

األول: االنحنماء بقصمد الركموع إىل اإلممام بمقمدار تصل معمه أطراف  
االصابمع إىل الركبتمني لمو كان السماقان مسمتقيمني ومل ينثنيا إىل اإلممام. وغري  
مسمتوي اخللقة م لطمول اليدين أو ِقَرمها أو طول اجلثمة أو ِقَرها م يرجع يف  

مقدار االنحناء إىل مستوي اخللقة.

الثـاين: الذكر، وجيزئ فيه: »سمبحان ريب العظيم وبحمده« أو »سمبحان  
اهلل« ثاثًا. بل جيزئ مطلق الذكر من حتميد وتكبري وهتليل إذا كان بقدر الثاث  
الصغريات، وجيوز اجلمع بني التسبيحة الكربى والثاث الصغريات، وكذا  بينها 
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وبني غريمها من االذكار، ويشرتط يف الذكر العربية عىل نحو ما تقدم يف  القراءة.

)مسـألة 242(: جيمزئ »سمبحان اهلل« ممرة واحدة للمريض الذي يشمق 
عليمه  الثاث، وكمذا مع ضيق الوقت عنها أو وجمود رضورة عرفية من خوف 
أو نحموه.  واألحموط وجوبمًا االقتصار يف المرضورة العرفية عىل مما إذا كانت 

مستوعبة  للوقت.

)مسـألة 243(: جيري يف االخرس والعاجمز عن تعّلم الصحيح ما تقدم 
يف  القراءة.

)مسـألة 244(: من نيس الذكر حتى رفع رأسمه ممن الركوع وخرج عن 
حّده  الواجب صحت صاته.

)مسألة 245(: من قال يف الركوع »سبحان ريب االعىل وبحمده« مل  جيتزئ 
به إال أن يضيف من الذكر ما يكون معه املجموع بقدر ثاث  تسبيحات.

الثالـث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب عىل األحوط وجوبًا، باملقدار  
املتقدم يف تكبرية االحرام والقراءة.

الرابـع: رفع الرأس منمه حتى يعتدل قائمًا. واألحوط وجوبمًا الطمأنينة  
حالمه، ولمو أخّل هبا سمهوًا مل تبطل صاتمه. وكذا لو أخل باالعتمدال إذا خرج 
 عمن  حمّد الركموع. وقمد تقمدم يف القمراءة بعمض الفمروع املتعلقمة بالطمأنينة، 

وهي  جتري هنا.

)مسألة 246(: إذا عجز عن االنحناء باملقدار املتقدم م ولو باالعتاد عىل  
يشء من عصا أو غريها م ركع جالسًا إذا متّكن من االنحناء حال اجللوس بقدر  
االنحنماء للركوع حال القيام. وإن تعذر االنحناء باملقدار املذكور حتى جالسمًا  
فاألحوط وجوبًا االنحناء بظهره باملقدار امليسمور وهو قائم، فإن تعّذر االنحناء  



بظهره ولو قليًا صىّل قائًا باالياء ويومئ للركوع برأسه، فإن تعّذر كان ركوعه  
بتغميض عينيه.

)مسـألة 247(: إذا كان كالراكمع ِخلقة أو لعارض فإن أمكنه االنتصاب 
التمام  للقمراءة وللهموي للركموع م ولو باالسمتعانة بيشء م وجمب، وإال اكتفى 
بامليسمور  ولمو باخلمروج عن حّد الركموع خلصوص اهلوي للركموع، وإن تعّذر 
عليمه اخلمروج  عن حّد الركوع رأسمًا أومأ برأسمه للركوع أو بعينيمه عىل النحو 
 املتقمدم يف ممن  يتعمّذر عليمه القيمام يف الصماة، وإن كان األحوط اسمتحبابًا له 
مع القدرة االنحناء  قليًا بنحو ال ينزل عن حّد الركوع، ومع تعّذر ذلك لكونه 

يف آخر مرتبة من  الركوع يرفع رأسه قليًا ثم هيوي إىل حاله بنّية الركوع.

)مسألة 248(: جيب أن يكون االنحناء بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد  
أممر آخمر م كتناول يشء م فليس له أن ينوي بعمد حتقق االنحناء منه الركوع، بل  

البد من الرجوع للقيام ثم الركوع منه.

)مسـألة 249(: إذا نيس الركوع فهوى إىل السمجود، فإن ذكر قبل وضع  
جبهتمه عمىل االرض رجمع إىل القيام ثمم ركع، واألحموط وجوبمًا االعتدال يف  
القيمام. وإن ذكمر بعد وضع جبهته عىل األرض يف السمجدة األوىل قام فركع ثم 
يسمجد سمجدتني ويميض يف صاته، ويكون كمن زاد سجدة يف صاته سهوًا، 
وإن ذكمر بعد وضمع جبهته عىل األرض يف السمجدة الثانيمة بطلت صاته عىل 
األحموط وجوبًا  فيأيت باملبطل قبل اسمتئناف الصماة.  هذا يف الفريضة، وأما يف 

النافلة فا تبطل الصاة، بل يرجع ويتدارك الركوع،  ويأيت با بعده.
)مسألة 250(: إذا هوى للركوع ثم نيس وهوى للسجود، فإن كان نسيانه  
قبل الوصول إىل حّد الركوع كان كمن نيس الركوع الذي تقدم حكمه يف  املسألة 

السابقة. وإن كان نسيانه بعد الوصول إىل حّد الركوع حسب له الركوع. 
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وحينئمٍذ إن التفت قبل أن خيُرج عن االنحنماء يف نزوله رجع راكعًا وأتى  
بالذكمر إن كان مل يمأت بمه ثم قام منتصبمًا وهوى للسمجود، وإن مل يلتفت حتى  

خرج عن االنحناء أو حتى سجد مى يف صاته وصّحت منه.

)مسـألة 251(:حّد ركموع اجلالس أن ينحنمي قدر انحنماء الراكع قائًا. 
وممع  العجز عن ذلك فاألحموط وجوبًا االنحناء باملقدار امليسمور، ومع تعّذره 

يركع  باالياء برأسه، ومع تعّذره فبتغميض عينيه.

)مسـألة 252(: إذا شمك يف الركوع قبل اهلوي للسمجود أتمى به، أما لو 
شمك  فيه بعد اهلوي للسمجود قبل وضع جبهته عمىل االرض أو بعده فإنه يبني 

عىل أنه  ركع ويميض يف صاته.

)مسـألة 253(: يستحب التكبري قبل الركوع، ورفع اليدين حال التكبري  
ووضمع الكفني عىل الركبتمني اليمنى عىل اليمنى واليرى عمىل اليرى، ممّكنًا  
كّفيمه ممن عينيها، ورّد الركبتني إىل اخللف، وتسموية الظهر، وممدّ العنق موازيًا  
للظهمر، وأن يكون نظره بمني قدميه، وأن جُينِّح بمرفَقيمه، وأن يضع اليمنى عىل  
الركبمة قبمل اليرى، وأن تضع املرأة كّفيها عىل فخذهيا، وتكرار التسمبيح ثاثًا  
أو مخسمًا أو سمبعًا أو أكثمر وكلما زاد كان أفضمل، وأن يكون الذكمر وترًا، وأن  
يقمول قبل التسمبيح: )اللهم لك ركعت ولك أسملمت وعليمك توكلت وأنت 
ريب  خشمع لك قلبي وسممعي وبري وشمعري وبرشي وحلمي ودمي وخمي  
وعصبي وعظامي وما أقّلته قدماي، غري مستنكف وال مستكرب وال مستحر(،  
وأن يصميل عمىل النبي وآله يف الركموع، وأن يقول بعد الركموع حني االنتصاب  
منه: »سممع اهلل ملن محده«، وأن يضم اليمه: »احلمد هلل رب العاملني« أو أن  يضم 
إليمه: »أهل اجلربوت والكربيماء والعظمة واحلممد هلل رب العاملني«، وأن  يرفع 

يديه لانتصاب املذكور ثم يكرب.



)مسـألة 254(: يكمره يف الركموع أن يطأطمئ رأسمه أو يرفعمه إىل فوق، 
وأن  يضمم يديمه إىل جنبيه، وأن يضع إحدى الكفني عىل ااُلخرى ويدخلها بني  
ركبتيه، وأن يقرأ القرآن يف الركوع، وأن جيعل يديه حتت ثيابه ماصقًا  جلسده.

الفصل السادس

يف السجود
وهو وضع اجلبهة عىل االرض بقصد اخلضوع. والواجب منه يف كل  ركعة 
سمجدتان. ومها معًا ركن تبطل الصماة بنقصاهنا معًا يف الركعة الواحدة  عمدًا 
وسهوًا، كا تبطل بزيادهتا فيها عمدًا، بل سهوًا أيضًا عىل األحوط  وجوبًا. وال 
تبطل بزيادة واحدة والنقصها سهوًا، وجيب فيه م مضافًا   إىل ما سبق يف مبحث 

مكان املصيل من لزوم مماسة اجلبهة ملا يصح السجود  عليه م ُامور:

األول: السمجود عىل سمبعة أعضاء: اجلبهة والكفمني والركبتني وإهباَمي  
الرجلني. ويستحب إضافة االنف إليها.

)مسألة 255(: املدار يف الزيادة والنقيصة والركنية عىل وضع اجلبهة دون  
بقية االعضاء.

)مسـألة 256(: يشرتط مماسة اجلبهة ملا يصح السجود عليه، عىل ماتقدم  
يف مبحث مكان املصيل، وال يشرتط ذلك يف بقية االعضاء.

)مسـألة 257(: األحوط وجوبًا السجود عىل باطن الكفني، ومع تعّذره  
ينتقل للظاهر، ومع تعّذره يسمقط وضع اليدين يف السمجود، وإن كان األحوط  

استحبابًا السجود عىل االقرب فاالقرب من الذراع والعضد.
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)مسـألة 258(: يكفي يف اجلبهة املسممى ولو قليًا، كما يكفي أن يكون  
متفرقمًا غري جمتمع كالسمجود عىل احلىص الناعم أو السمبحة من الطني، وجيزئ  
املسمى أيضًا يف بقية االعضاء، وإن كان األحوط استحبابًا يف الكّفني  استيعاهبا 

عرفًا. ويكفي يف االهبامني أيُّ جزء منها. وإن كان األحوط  استحبابًا طرفها.

)مسـألة 259(: البمد يف السمجود عمىل كل عضو من االعتماد عليه ولو  
قليًا، وال يكفي جمرد مماّسته ملا يوضع عليه مع االعتاد عىل غريه.

الثاين: الِذكر، عىل نحو ما تقدم يف الركوع، إال أن التسبيحة الكربى  فيه: 
»سمبحان ريب االعىل وبحمده«، ولو جاء بتسمبيحة الركموع وجب إكاهلا،  عىل 

نحو ما تقدم يف الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.

والمازم أن يكمون الذكر حمال وضع املسماجد بتامها، واسمتقرارها يف  
مكاهنما، وال يكفي فيه وضع اجلبهة. ولمو أتى به مع رفع بعضها أو حتّركه عمدًا  
بطلت الصاة. ولو كان ذلك سمهوًا أو جهًا مل تبطل، واألحوط وجوبًا حينئٍذ  

إعادة الذكر بعد وضع املساجد واستقرارها.

الثالث: الطمأنينة حال الذكر، عىل نحو ما تقدم يف الركوع.

الرابـع: رفمع الرأس بمني السمجدتني حتى ينتصمب جالسمًا مطمئنًا، بل  
األحموط وجوبمًا ذلمك بعد السمجدة الثانيمة ممن الركعمة ااُلوىل والثالثة، وهو  

املعروف بجلسة االسرتاحة.

اخلامـس: عمدم ارتفاع مسمجد اجلبهة عن بقية املسماجد بأكثمر من أربع  
أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك، بل األحوط وجوبًا عدم انخفاضه بأكثر  

من ذلك عن الرجلني وإن كان مساويًا لبقية املساجد.

)مسألة 260(: إذا وضع جبهته عىل املوضع املرتفع أكثر من أربعة أصابع  



سمهوًا، فإن كان بحدٍّ ال يصدق معه السمجود جاز له رفع رأسمه والسجود عىل  
املوضع املنخفض، كا جيوز إزالة املرتفع وإكال اهلوي للسجود، وإن كان  بحدٍّ 
يصدق معه السمجود فاألحوط وجوبًا إزالة املرتفع وإكال اهلوي أو جّر  اجلبهة 

للموضع املنخفض، من دون رفع للرأس.

)مسألة 261(: إذا ارتفعت جبهته عن املسجد قهرًا فلذلك صورتان:

ااُلوىل: أن يكمون بعمد اسمتقرارها عمىل املسمجد وركودها، فتحسمب له  
سجدة من دون فرق بني إدراك الذكر فيها وعدمه. وحينئٍذ إن أمكن حفظها عن  
الرجوع للمسجد ثانيًا وجب ولزم اجللوس منها. وإن رجعت قهرًا للمسجد مل  
حتسمب الثانية سمجدة، بل إن كان ذلك يف ااُلوىل وجب اإلتيان بالسجدة الثانية  

بعد اجللوس منها.

الثانيـة: أن يكون ذلك قبل اسمتقرارها عىل املسمجد م كما يتفق كثريًا مع  
العجلمة م فمإن عادت ثانيمًا قهرًا فاألحموط وجوبًا اإلتيمان بالذكمر فيها برجاء 
اجلزئية  من دون أن حتسب سجدة ثانية، بل إن كان ذلك يف ااُلوىل وجب اإلتيان  
بالسمجدة الثانيمة بعد اجللوس منهما. وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمسمجد 

ثانيًا  فاألحوط وجوبًا استئناف الصاة بعد فعل املبطل.

)مسـألة 262(: إذا عجمز عن السمجود التام فاألحموط وجوبًا االنحناء  
باملقدار املمكن ووضع اجلبهة عىل ما يصح السمجود عليه ووضع بقية  املساجد 
يف مواضعهما، ومع تعّذر االنحناء يتعني االياء برأسمه، وإال فبعينيه  وإال فبقلبه 

عىل ما تقدم يف فصل القيام، وتقّدم ما يتعلق بذلك من الفروع  فراجع.

)مسـألة 263(: من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السمجود عىل  
أطراف اجلبهة ولو بحفر حفرية ليقع السليم منها عىل االرض وجب، فإن تعّذر  

السجود .......................................................................................... 235



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 236

ذلك سمجد عىل ذقنه وهو أسمفل الوجمه. فإن تعذر ذلك فاألحموط وجوبًا أن  
مًا االنف عىل غريه. يسجد عىل يشء من وجهه مقدِّ

)مسـألة 264(: من نيس سجدة أو سجدتني، فإن ذكر قبل الركوع رجع  
وأتى با نسيه وبا بعده، وإن ذكر بعد الدخول يف الركوع فإن كان املنيس  سجدة 
واحدة مى يف صاته وقضاها بعد الفراغ من الصاة، وإن كان املنيس  سجدتني 
بطلمت صاته. همذا يف الفريضة، وأمما يف النافلة فا تبطل الصماة، بل  يرجع 
ويتدارك السمجود حتى لو كان سمجدة واحدة، ثم يأيت بما بعده حتى  الركوع.

)مسألة 265(: من نيس السجود حتى سلم، فإن كان املنيس سجدتني من  
ركعمة بطلت صاته، من دون فرق بني الفريضمة والنافلة، وإال صحت صاته  

وقى ما نسيه.

)مسـألة 266(: إذا شمك يف السجود قبل أن يسمتوي قائًا م ولو يف حال  
النهوض م أو قبل الدخول يف التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن  يستوي 
قائًا أو بعد الدخول يف التشمهد م ولو بقول: بسمم اهلل وباهلل م بنى عىل  أنه أتى به 

ومى يف صاته.
)مسـألة 267(: يسمتحب التكبمري حمال االنتصماب بعد الركموع وقبل 
السجود،  ورفع اليدين حال التكبري، والسبق باليدين إىل االرض قبل الركعتني 
عند اهلوي  للسمجود، واستيعاب اجلبهة يف السمجود عليها، واالرغام باالنف، 
وبسمط  اليديمن مضمومتي االصابع حتمى االهبام أزاء ااُلذنمني متوجهًا هبا إىل 
القبلة،  وشغل العني بالنظر إىل طرف االنف حال السجود، والدعاء قبل الرشوع 
يف  الذكر فيقول: »اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت  
وأنت ريب سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبره، احلمد هلل رب  العاملني 
تبارك اهلل أحسمن اخلالقني«، ويسمتحب تكرار الذكر وأن يكون وترًا،  واختيار 



التسمبيح فيه واالفضل التسمبيحة الكربى منه، وتكرارها ثاثًا أو مخسًا أو  سبعًا 
أو أكثر، وكلا زاد كان أفضل. 

وأن يسجد عىل االرض بل الرتاب،  ومساواة موضع اجلبهة للموقف، بل 
املساواة يف مجيع املساجد، والتجايف  حاَل السجود يعني رفع البدن عن االرض، 
مح بمعنمى أن يباعد بمني  عضديه عن جنبيه ويديه عمن بدنه، والدعاء يف  والتجنُّ
السمجود با يريد من حوائج  الدنيما واالخرة، خصوصًا الرزق، فيقول: »ياخري 
املسمؤولني وياخري املعطني  ارزقني وارزق عيايل ممن فضلك، فإنك ذو الفضل 

العظيم«. 

وأن يصميّل عمىل  النبي وآلهF يف السمجدتني والتمورك يف اجللوس بني 
السمجدتني وبعدمهما،  بمأن جيلس عىل فخمذه وأليته اليرى جاعمًا ظهر قدمه 
اليمنى عىل بطن  اليرى، وأن يقول يف اجللوس بني السمجدتني: »أسمتغفر اهلل 
ريب وأتوب  إليه«، وأن يكرّب بعد الرفع من السجدة ااُلوىل بعد اجللوس مطمئنًا، 
ويكمرّب قبل  السمجدة الثانية وهو جالمس، ويكرّب بعد الرفع ممن الثانية كذلك، 
ويرفمع اليديمن  حال التكبمريات، ووضمع اليدين عىل الفخذيمن حال اجللوس 
اليمنمى عمىل  اليمنى واليرى عىل اليرى، وأن يبسمط كفيمه عىل االرض عند 
القيمام ثم يقوم  رافعمًا ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بني السمجدتني: »اللهم اغفر 
يل وارمحنمي  وأُجمرين وادفمع عنمي إين ملما أنزلمت إيَلَّ ممن خري فقري، تبمارك اهلل 
رب العاملمني« وأن يقمول عند النهموض: »بحول اهلل وقوته أقموم وأقعد وأركع 
وأسمجد« أو  »بحولك وقوتك أقوم وأقعد«، واالفضمل أن يضم إليه: »وأركع 
وأسمجد«، وأن  يطيل السمجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، ويبارش االرض 

بكفيه، وزيادة  متكني اجلبهة.

)مسـألة 268(: يسمتحب للمرأة وضع اليدين بعمد الركبتني عند اهلوي  
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للسمجود وعمدم جتافيها، بمل تفرش ذراعيهما وتلصق بطنها بماالرض، وتضم  
أعضاءها وال ترفع عجيزهتا حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة. 

)مسـألة 269(: يكره االقعاء يف اجللوس بني السمجدتني وبعدمها أيضًا،  
وهمو: أن يعتمد بصدر قدميه عىل االرض وجيلس عىل عقبيه. ويكره أيضًا  نفخ 
موضع السجود، وأن ال يبقي يديه عىل االرض بني السجدتني، وأن يقرأ  القرآن 

يف السجود.

الفصل السابع

يف التشهد
وهمو واجمب يف الثنائية ممرة بعد رفع المرأس من السمجدة االخرية من  
الركعمة الثانية، وجيب أن يضيف إليهما يف الثاثية والرباعية مرة ُاخرى بعد رفع  
الرأس من السمجدة االخرية من الركعة االخرية. وهو واجب غري ركن، فتبطل  
الصماة بنقصه وزيادته عممدًا، وال تبطل بنقصه وزيادته سمهوًا، وإنا جيب مع  

نقصه سهوًا قضاؤه بعد الصاة، عىل تفصيل يأيت يف حمّله إن شاء اهلل تعاىل.

)مسألة 270(: جيزئ يف التشهد أن يقول: »أشهد أن ال إله إال اهلل وحده  
الرشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، اللهم صّل عىل حممد وآل  حممد«. 
واألوىل عدم اخلروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر االجتزاء  بالشمهادتني، 
وبالصماة عمىل النبي وآلمهF بأي صمورة حصلت. بمل الظاهر عمدم  جزئية 

الصاة عىل النبي وآلهF من التشهد. نعم األحوط وجوبًا عدم تركها.

)مسـألة 271(: جيب يف التشهد العربية، وعدم اللحن، ومع اجلهل جيب  
التعلمم، وممع العجز جيزئ امليسمور ولو مع الرتمجة عىل نحو مما تقدم يف تكبرية  



االحمرام، كما تقدم فيها حكمم االخرس. وتقمدم يف القراءة حكمم من فّرط يف  
التعّلم ملتفتًا. وحكم من قرأ خطًأ وهو يعتقد صحة ما أتى به.

)مسـألة 272(: جيب يف التشمهد اجللموس، ومع تعّذره جيتزئ بامليسمور  
مقدمًا القيام عىل االضطجاع واالستلقاء.

)مسألة 273(: األحوط وجوبًا الطمأنينة حال التشهد، عىل نحو ما تقّدم  
يف تكبرية االحرام والقراءة وغريمها.

)مسـألة 274(: إذا نيس التشمهد األول يف الرباعيمة والثاثية فذكر حال 
القيام  قبل الركوع وجب عليه اجللوس واإلتيان به، وإن ذكره بعد الركوع مى 
يف  صاته، ووجب عليه قضاؤه يف ضمن سجود السهو، فيجتزئ بتشهد سجود  
السمهو عن التشهد املنيس. وإذا نيس التشهد االخري يف مجيع الصلوات فإن  ذكر 
قبل التسمليم املخرج عن الصاة رجع وأتى به ثم سملم. وان ذكره بعد  التسليم 
املخرج قضاه منفردًا. واألحوط اسمتحبابًا اإلتيان بسجود السهو أيضًا.  هذا يف 

الفريضة، وأما النافلة فيأيت الكام فيها يف مباحث اخللل إن شاء اهلل  تعاىل.

)مسـألة 275(: إذا شك يف التشمهد بعد القيام أو بعد الرشوع يف السام 
بنمى  عمىل اإلتيمان بمه، وممى يف صاته. وإن شمك فيه قبمل ذلمك م ولو حال 

النهوض  قبل أن يستوي قائًا م وجب عليه اإلتيان به.

)مسـألة 276(: يكمره االقعماء فيمه، بل هو أشمّد كراهة ممن االقعاء بني  
السمجدتني. بل يسمتحب فيمه اجللوس متموّركًا كا تقمدم فيا بني السمجدتني،  
وأن يقمول قبمل المرشوع يف الذكمر: »احلممد هلل« أو يقمول: »بسمم اهلل وبماهلل، 
واحلمد  هلل وخري االسماء هلل« أو »واالسماء احلسمنى كلها هلل«. وأن جيعل يديه 
عمىل  فخذيمه منضممة االصابمع، وأن يكون نظمره إىل ِحجمره، وأن يقمول بعد 
الصاة  عىل النبيF: »وتقّبل شمفاعته وارفع درجته« يف التشمهد األول، قيل: 
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 ويف  الثماين أيضًا. وأن يقول: )سمبحان اهلل( سمبعًا بعد التشمهد األول ثم يقوم، 
 ويسمتحب للممرأة يف جلوسمها للتشمهد أن ترفمع ركبتيها عمن االرض وتضم  

فخذهيا إىل نفسها.

الفصل الثامن

يف التسليم
وهو واجب يف كل صاة، وهو آخر أجزائها، واملحّلل هلا، فبه خيرج  عنها 

بحيث ال يبطلها بعده وقوع منافياهتا. وله صيغتان:

ااُلوىل: »السام علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني«.

والثانية: »السام عليكم«.

ويستحب أن يضيف يف الثانية فيقول »السام عليكم ورمحة اهلل«.

وأفضمل ممن ذلمك أن يضيف فيهما فيقول: »السمام عليكمم ورمحة اهلل  
وبركاته«، وإذا بدأ بالصيغة ااُلوىل اسُتحب له إضافة الثانية هلا، وإذا بدأ بالثانية   

مل تستحب ااُلوىل بعدها.

)مسألة 277(: جيب اإلتيان بالتسليم عىل النهج العريب، ومع العجز عن  
ذلك أو عن أصل التسليم بَِخَرس أو غريه جيري ما تقدم يف التشهد. 

)مسـألة 278(: جيب فيه اجللوس، وكذا الطمأنينة عىل األحوط وجوبًا،  
عىل نحو ما تقدم يف التشهد وغريه.

)مسألة 279(: جيزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة لإلمام واملأموم  
واملنفمرد، ويسمتحب أن يوممئ بعينمه أو بصفحمة وجهمه إىل جانمب يمينه، كا  



يستحب للمأموم أن يسلم مرة ُاخرى إىل شاله إن كان عىل شاله أحد.
)مسألة 280(: إذا نيس التسليم حتى دخل يف التعقيب وغريه مما ال يبطل  
الصماة رجمع وأتى بمه. وإن ذكره بعد الدخمول يف املنايف فمإن كان املنايف مما ال  
يبطل الصاة إال مع العمد كالكام أتى بالسمام وصحت صاته، وإن كان مما  

يبطلها مطلقًا م كاحلدث م بطلت صاته.

)مسـألة 281(: إذا شمك يف التسمليم بعمد الفمراغ ممن الصماة بنى عىل  
صحتها. واملعيار يف الفراغ عىل إهناء العمل املأيت به بعنوان الصاة، وإذا مل  حيرز 
ذلك فإن دخل فيا يرتتب عىل الصاة كالتعقيب أو صاة ُاخرى صحت  صاته.

)مسألة 282(: إذا سلم عىل نقص يف الركعات فإن مل يأت باملنايف أو  جاء 
با ال يبطل مع السهو م كالكام م قام فأتم صاته. وإن جاء با يبطل مع  السهو 

م كاحلدث واالنحراف عن القبلة م استأنف الصاة.

)مسألة 283(: يستحب التوّرك يف اجللوس حال التسليم، ووضع اليدين  
عمىل الفخذيمن، وأن يكون نظره إىل حجره، ويكره فيه االقعاء، نظري ما تقدم  يف 

التشهد.

تتميم : يف التعقيب وسجود الشكر
وهمو االشمتغال بعد الفمراغ من الصاة بالذكمر والدعاء وقمراءة القرآن 
الكريم  وهو من املستحبات املؤكدة ذات الفوائد املتعددة، كسعة الرزق، وكفاية  
اهلمم، وبمه يكون العبمد ضيفًا عىل اهلل تعماىل، وحقيقًا بكرامته، وقمد ورد ان من  

صىل فريضة فله دعوة مستجابة.. إىل غري ذلك.

)مسـألة 284(: من التعقيب أن يكرب ثاثًا بعد التسمليم رافعًا يديه، عىل  
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نحو ما سبق يف تكبريات الصاة، وأن يقول بعدها: »ال إله إال اهلل وحده وحده،  
أنجمز وعده، وَنَر عبده، وأعزَّ جنده، وغلمب االحزاب وحده، فله امللك وله  

احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير«.

)مسـألة 285(: ممن التعقيمب تسمبيح الزهمراءD، وهمو »اهلل أكمرب« 
أربعمًا  وثاثني، ثم »احلممد هلل« ثاثًا وثاثني، ثم »سمبحان اهلل« ثاثًا وثاثني،  
ويستحب أن يقول يف ختامه: »الإله إال اهلل« وأن يأيت به قبل أن يثني رجليه من  

صاة الفريضة.

)مسألة 286(: يستحب مازمة تسبيح الزهراءD حتى يف غري الصاة  
وأمر الصبيان به. كا يستحب عند النوم.

 ،Aمسألة 287(: يستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طني قرب  احلسني(
ويف بعض االخبار أهنا تسّبح يف يد من يديرها ويكتب ثواب  تسبيحها له وإن غفل 

عن التسبيح. 

)مسألة 288(: من التعقيب قراءة سورة الفاحتة، وقراءة سورة االخاص،  
وقراءة آية )شهد اهلل....( وهي االية الثامنة عرشة من سورة آل عمران،  واألوىل 
أن يضيف إليها االية التاسمعة عرشة منها، وآية الكريس، وآية  )قل اللهم مالك 
امللك...( وهي االية السادسمة والعرشون والسمابعة  والعرشون من سمورة آل 

عمران. 

وممن التعقيب أن يسمتعيذ باهلل تعاىل من النار ويسمأله اجلنة، وأن يزّوجه  
من احلور العني. وغري ذلك مما هو كثري ومذكور يف الكتب املعّدة لذلك.

)مسـألة 289(: يسمتحب سجدة الشمكر بعد كل صاة فريضة أو نافلة، 
ويف  اخلمرب الصحيمح عمن الصمادقA أنمه قمال: »سمجدة الشمكر واجبة عىل 



كل مسملم،  ُتتمّم هبا صاَتمك، وُتريض هبا ربَّمك، وتعجب املائكمة منك...«، 
واالفضمل  سمجدتان يفصل بينها بتعفمري اخلدين أو اجلبينمني أو اجلميع مقدمًا 

االيمن عىل  االير.

)مسـألة 290(: يسمتحب يف سمجدة الشمكر افرتاش الذراعني وإلصاق  
الصدر والبطن باالرض. وأن يقول فيها ثاث مرات: »شمكرًا هلل«، أو مائة مرة  
»شمكرًا« أو »عفموًا« أو يقول مائة مرة »احلمد هلل شمكرًا« وكلا قال عرش مرات 
قمال  »شمكرًا للمجيمب« ثم يقمول: »ياذا املن المذي ال ينقطع أبمدًا، وال حيصيه 
غمريه  عددًا، وياذا املعمروف الذي ال ينفذ أبدًا، ياكريم ياكريم ياكريم« ثم يدعو  
ويتمرضع ويذكر حاجتمه دنيوية كانمت أو ُاخروية. وقمد ورد يف بعض االخبار  

أدعية ُاخرى، ومنها أدعية طويلة ال جمال الستقصائها.

)مسـألة 291(: األحوط وجوبًا يف سمجود الشكر السجود عىل ما يصح  
السجود عليه والسجود عىل املساجد السبعة.

)مسـألة 292(: يسمتحب بعد رفع الرأس من سمجود الشكر أن يمسح  
موضع سجوده بيده ثم يمّرها عىل وجهه ومقاديم بدنه وما نالته يده منها.

)مسـألة 293(: يسمتحب سجود الشمكر أيضًا عند جتدد كل نعمة ودفع 
كل  نقمة وعند التوفيق للخري والرب. بل يستحب السجود بقصد التذلل هلل تعاىل  
تعّبدًا له ولو مل يكن الجل الشكر، بل هو من أعظم العبادات وأفضل القربات،  
وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إىل اهلل تعاىل وهو سماجد. ويسمتحب إطالته،  

وجيزئ فيه ما تقدم وغرُيه مما هو مذكور يف املطوالت.

)مسـألة 294(: حيمرم السمجود لغمري اهلل تعماىل، ممن دون فمرق بمني  
 Aواألولياء املقّربني هلل تعاىل. وسمجود املائكمة ليس  آلدم Bاملعصوممني 
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 بمل هلل عمز وجمل تكريمًا آلدم، وكمذا سمجود إخموة يوسمفA ليمس لمه 
 بل هلل عزوجل.

)مسـألة 295(: ال بأس بالسمجود هلل تعاىل يف املشاهد املرشفة شكرًا عىل  
التوفيمق لزيارهتا والترشف باحلضور فيها. والدعماء فيه بقضاء احلوائج بربكتها  
وبركة من حّل فيها، واالستشفاع به إىل اهلل تعاىل يف ذلك، نسأله سبحانه  وتعاىل 

مزيد التوفيق ملراضيه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل التاسع

يف الرتتيب
جيب اإلتيان بأفعال الصاة عىل النحو املتقدم بأن يفتتح الصاة  بالتكبري، 
ويقمدم القمراءة أو الذكمر يف كل ركعمة عمىل الركموع، والركوع عىل  السمجود، 

والسجود عىل التشهد، والتشهد عىل التسليم.

مرًا، فإن كان عمدًا بطلت   )مسـألة 296(: إذا خالمف الرتتيب فقّدم مؤخَّ
الصاة، وإن كان سمهوًا أو جهًا، فإن قّدم ركنًا عىل ركن بطلت الصاة أيضًا،  
كما لمو ترك الركوع ومل يلتفت حتى أكمل السمجدتني أو ترك السمجدتني حتى  
دخمل يف ركموع الركعة الاحقمة، وإن قدم غري الركن عليه رجمع وأتى بالركن  
وأعاد ما قّدم، كا لو ترك الركوع والتفت بعد إكال سمجدة واحدة، فإنه يرجع  
ويمأيت بالركموع ثم يعيد السمجدة، وكذا إن قّدم غري الركمن عىل غري الركن، كا 
لو  تشهد بني السجدتني فإنه يرجع ويأيت بالسجدة الثانية ثم يعيد التشهد.   وإن 
قمدم الركمن عىل غريه فإنمه يميض يف صاته، كا لو قدم الركموع عىل القراءة  أو 
عىل التشمهد. نعم إذا كان اجلزء الفائت مما يقى م كالتشمهد م قضاه بعد   الفراغ 



ممن الصماة. همذا كله يف الفريضمة، وأما النافلمة فيأيت الكام فيهما يف  مباحث 
اخللل يف الصاة.

الفصل العارش

يف املواالة
تقدم يف القراءة بيان املواالة املعتربة فيها. واألحوط وجوبًا اعتبار  املواالة 
بمني أجمزاء الصاة وعدم الفصل عمىل نحو يوجب حمو صمورة الصاة  يف نظر 

أهل الرشع. وال بأس به لو وقع سهوًا.

)مسألة 297(: ال يرض باملواالة املعتربة تطويل الركوع والسجود وقراءة  
السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن مل يكن بنّية اجلزئية.

خامتة: يف القنوت
وهو مستحب يف مجيع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، عىل إشكال  يف 
الشمفع، وينبغي اإلتيان به فيها برجاء املطلوبية. ويتأكد اسمتحبابه يف  الفرائض 
اجلهريمة، خصوصمًا يف الصبمح واجلمعمة واملغمرب، ويف الوتمر ممن  النوافمل، 
واملسمتحب منمه مرة بعمد القراءة قبمل الركوع يف الركعمة الثانيمة إال يف  اجلمعة 

والعيدين وااليات، عىل ما يأيت عند التعّرض هلا إن شاء اهلل تعاىل.

)مسألة 298(: يستحب القنوت يف صاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة،  
وحملمه بعد القراءة قبل الركوع بل قيل اسمتحباب قنموت آخر فيها بعد الركوع.  

لكنه غري ثابت.
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نعمم ينبغمي أن يدعمو با روي عن اإلمام أيب احلسمن موسمى بمن جعفر  
الكاظممC وهو: »همذا مقام من حسمناته نعمة منك وشمكره ضعيف وذنبه  
عظيمم، وليس لذلك إال رفقك ورمحتك، فإنك قلت يف كتابك املنزل عىل  نبيك 
املرسملF: )كانوا قلياًل من الليل ما هيجعون * وباألسـحار هم  يستغفرون( 
طال واهلل هجوعي وقل قيامي وهذا السمحر وأنا أستغفرك لذنويب  استغفاَر من 

ال يملك لنفسه رضًا وال نفعًا وال موتًا وال حياتًا وال نشورًا «.

)مسـألة 299(: ال يشمرتط يف القنموت قول خمصوص، بمل يكفي فيه ما  
تيمر ممن ذكر أو دعاء أو محمد أو ثناء، وجيزئ الصاة عمىل النبيF وآله،  كا 
سبحان اهلل مخسًا أو ثاثًا. واألوىل قراءة املأثور عن املعصومنيB.  ولعّل من 
أفضلمه كلمات الفرج، وهي: »ال إلمه إال اهلل احلليم الكريم ال إلمه إال اهلل  العيل 
العظيم سمبحان اهلل رب السموات السمبع ورب االرضني السبع وما فيهن  وما 

بينهن ورب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني«.
)مسألة 300(: يستحب يف قنوت الوتر أن يدعو بكلات الفرج السابقة،  
وأن يسمتغفر الربعني مؤمنًا أمواتًا وأحياًء، وأن يقول سمبعني مرة: »أستغفر اهلل  
ريب وأتموب إليمه«. ثم يقول: »أسمتغفر اهلل الذي الإله إال هو احلمي القيوم، ذو  
اجلال واالكرام جلميع ظلمي وجرمي وإرسايف عىل نفسمى، وأتوب إليه« سبع  
ممرات، ثم يقول سمبع مرات، »هذا مقام العائذ بك ممن النار«، ثم يقول: »رب  
أسمأُت، وظلمُت نفيس وبئس ما صنعُت، وهذي يدي جزاء با كسمبت، وهذه  
رقبتمي خاضعمة ملما آتيت، وها أنا ذا بني يديك، فخذ لنفسمك ممن نفيس الرضا  
حتى ترىض، لك العتبى ال أعود«، ثم يقول: »العفو« ثاثمأه مرة ويقول: »رب  
اغفر يل وارمحني وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم«. وللمصيل االقتصار  عىل 

بعض ذلك. بل له االقتصار عىل أدنى ما تقدم يف القنوت.



)مسـألة 301(: يستحب التكبري قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبري  
ووضعها ثم يقنت رافعًا يديه حيال الوجه جاعًا باطنها إىل السماء  وظاهرمها 
إىل االرض. قيمل: وأن تكونا منضمتني مضمومتي االصابع إال  االهبامني، وأن 

يكون نظره إىل كفيه.

)مسألة 302(: يستحب اجلهر بالقنوت لإلمام واملنفرد، بل حتى للمأموم  
وإن كان يكره له إساع اإلمام.

)مسألة 303(: إذا نيس القنوت وهوى إىل الركوع فإن ذكر قبل الوصول  
إىل حمدّ الركوع اسمتحب لمه الرجوع واإلتيان بمه. وإن كان بعمد الوصول إليه 
قضاه  حني رفع الرأس من الركوع، إال يف الوتر فإنه ال يقضيه حينئٍذ، بل يميض 
يف  صاتمه. وإن ذكمره بعد اهلوي منمه أتى به بعد الصاة وهو جالس مسمتقبل 

القبلة،  وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائًا.

)مسـألة 304(: جيموز القنوت بغمري العريب وبالعريب امللحمون إذا مل يكن  
مغرّيًا للمعنى، وتؤّدى به وظيفة القنوت.
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املبحث الثالث

يف منافيات الصالة
وهي ُامور:

األول: فقُد بعض الرشوط، كالطهارة من اخلبث والسماتر ونحوها، عىل  
تفصيل تقدم عند التعرض هلا.

الثـاين: احلدث، سمواء كان أصغر أم أكمرب، فإنه مبطل أينما وقع، ولو يف  
آخمر جزء من السمام الواجب عىل األحوط وجوبًا، عمدًا وسمهوًا. ويسمتثنى  

املستحاضة واملسلوس واملبطون ونحوهم، كا تقدم.

الثالث: االلتفات بتام البدن عن القبلة، وإن مل يكن فاحشًا، إال أن  يكون 
باملقمدار املغتفمر يف االسمتقبال، المذي تقدم حتديمده. من دون فرق بني  السمهو 
واالختيمار واالضطرار لريمح أو نحوه. إال أن يضطر للصاة بالنحو  املسمتلزم 
لالتفمات املذكور، كالصاة يف السمفينة. وأما االلتفات بالوجه مع  االسمتقبال 
بمقاديم البدن فهو مكروه إذا مل يكن فاحشًا، وإن كان فاحشًا كان  مبطًا. والظاهر 
أن املعيار يف كونه فاحشًا عىل أن يرى ما خلفه، وهو ربع  الدائرة الذي يكون يف 
جانب اخللف. وخيتص االبطال به بالفريضة، دون  النافلة، وبالعمد دون السهو.

الرابـع: مما كان منافيمًا للصاة بنظر أهمل الرشع بحيث خيمرج به املصيل  
عنهما بنظرهمم تبعمًا الرتكازّياهتم عىل األحموط وجوبًا، كاالصموات اخلارجة 



ممن  الفم احلاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكام، وكالرقص  
والتصفيق ونحوه مما يستعمل يف مقام اللهو والفرح، وكبعض االشارات  الواردة 
يف مقام الفحش والبذاء، وكبعض االعال اليدوية املعتّد هبا كاخلياطة  والنساجة 
بنحمو ُيعتّد به لكثرتمه، وغري ذلك. ومنه االكل والرشب إذا كان بنحو  معتدٍّ به، 

ر. دون غريه كابتاع بقايا الطعام يف الفم وما يذوب فيه من السكَّ

)مسـألة 305(: ممن كان مشمغواًل بالدعماء يف الوتمر، وقد نموى الصوم 
وضماق  عليمه الوقت وهو عطشمان جاز لمه أن يميش للاء فيمرشب منه قبل أن 

يفجأه  الفجر ويعود للدعاء وال تبطل صاته بذلك.

)مسـألة 306(: إذا أتمى بفعمل يشمك يف كونمه منافيًا للصماة بنظر أهل 
الرشع  كان عليه السؤال ممن يقّلده عن ذلك.

)مسـألة 307(: البمأس بالتصفيمق لاعمام، وكذا مثمل رضب الفخذ 
ورضب  احلائمط باليد أو بالعصا، ورمي الغري باحلمىص لينبهه. كا البأس بمثل 
حركمة اليد  واالشمارة هبا واالنحناء لتنماول يشء ممن االرض ومناولته للغري، 
ورمي الكلب  باحلجر ليزجره، وقتل احلية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، 
وجلموس  املرأة يف الصاة حلممل طفلها وإرضاعه وتسمكيته، وغري ذلك مما ال 

ينايف  الصاة بحسب نظر أهل الرشع.

)مسـألة 308(: األحموط وجوبمًا عمدم تعّممد إدخال صماة يف صاة، 
فتبطل  ااُلوىل به احتياطًا. وكذا الثانية إذا كانت ااُلوىل فريضًة وكان ملتفتًا حلرمة  
قطعها، وإن كانت ااُلوىل نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صّحت الثانية  

وله إمتامها، وجيري حينئٍذ ما يأيت يف صورة السهو.

وأمما لو أدخمل إحدى الصاتني يف ااُلخرى سمهوًا فالظاهر عدُم بطان  
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ااُلوىل وصحُة الثانية ويتخري يف إكال أهيا شماء، فإن سمجد الحدى الصاتني  
سمجدة واحمدة ملتفتًا لُاخمرى بطلت ااُلخرى، وكذا إذا سمجد هلا سمجدتني 
ممع  غفلتمه عن ااُلخرى، بل هو األحموط وجوبًا يف الركموع الحدامها وحينئٍذ 
ُيتّم  التي مى فيها الغري. وإن كان األحوط اسمتحبابًا عدم االعتداد هبا أيضًا،  

فيستأنفها معًا بعد إبطال التي بيده أو إمتامها.

اخلامـس: تعّمد المكام، عربيًا كان أو غريه مع خماطب أو بدونه، منشمئًا  
كان املصيل أو حاكيًا لكام غريه.

)مسـألة 309(: الظاهمر صدق الكام عمىل تعمد إخمراج احلروف عىل  
الوجمه املعهمود عند العمرف يف مقام البيمان وإن مل يقصد هبما احلكاية عن معنى  
المهاهلما أو لعمدم قصد معناها منها. واألحوط وجوبمًا عمومه للحرف الواحد 

غري  املفهم للمعنى، وأما إذا كان مفهًا له فا إشكال يف مبطليته.

وأمما إخمراج صمورة احلمروف بالنحو غمري املعهمود يف مقام البيمان، بل  
لغمرض آخمر كالتنحنح الذي قد يسمتلزم خروج حرف احلماء والنفخ الذي قد  

يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكام عليه.

)مسألة 310(: األحوط وجوبًا جتنب بعض االصوات الصادرة من الفم  
التمي يتعارف احلكايمة هبا عن معان خاصة كاالنني المذي يتعارف بيان االمل به،  
والزعقمة التي يتعمارف بيان الردع أو التضجر هبا، فإهنما وإن مل تكن من الكام  
عرفًا لعدم اشتاهلا عىل احلروف املعهودة إال أهنا منافيٌة للصاة بنظر أهل  الرشع 

فتدخل يف القاطع الرابع.

)مسـألة 311(: تبطل الصاة بتعمد الكام حتى لو كان التكلم ُمضطرًا 
له  خلوف أو حاجة ملّحة. نعم ال تبطل به مع السهو لو غفل عن كونه يف الصاة 



أو  ختّيل اخلروج منها.

)مسـألة 312(: ال بمأس بذكمر اهلل تعماىل والنبيF يف الصماة. واملراد 
بمه  ذكرمهما با فيه ثنماء عليها، واألحوط وجوبمًا االقتصار عىل مما كان بداعي  
التعظيمم واملمدح، دون مما كان بقصد االخبار من دون نظمر للمدح، كا لو قال  

رزق اهلل زيدًا ولدًا. أو تويف حممد يف شهر صفر.

)مسـألة 313(: البمأس بالدعماء إذا كان بنحمو املناجماة ممع اهلل تعماىل  
واخلطماب لمه، مثل: اللهمم ارحم زيمدًا، دون مثل: رحم اهلل زيمدًا، أو اخلطاب  
لشمخص بمثل: رمحك اهلل. وعىل هذا فا جيوز للمصيل تسمميت العاطس،  بأن 
يقول له: »يرمحك اهلل« مثًا، وال رد العاطس إذا كان يف الصاة عىل من  سّمته، 
بمأن يقمول له: »غفر اهلل لك« مثًا. نعم يسمتحب للمصميل إذا عطس أن  يقول: 

»احلمد هلل«، بل يستحب له ذلك إذا عطس غريه أيضًا.

)مسألة 314(: البأس بقراءة القرآن يف الصاة.

)مسـألة 315(: ال جيوز للمصيل السمام عىل الغري وال غرُيه من أقسمام  
التحية. نعم جيب عليه رّد السام، وإذا مل يرّد ومى يف صاته أثم، وإن  صحت 

صاته. لكن يكره السام عليه.

م  عليه،  )مسألة 316(: جيب عىل املصيل أن يكون رّده السام بمثل ما ُسلِّ
م: »السمام عليك« قال املصميل يف اجلواب: »السمام  عليك«،  فمإذا قال املسملِّ
وإذا قال: »السمام عليكم« قال: »السمام عليكم«، وإذا قال: »السمام«  قال: 
م أمرًا غري السمام فاألحوط وجوبًا عدم  رده،  »السمام«. نعم إذا أضاف املسلِّ
م: »السمام عليكم ورمحة اهلل وبركاته« اقتر املصيّل يف  اجلواب  فإذا قال املسملِّ

عىل: »السام عليكم«.
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)مسـألة 317(: إذا كان السمام بامللحمون ففي وجوب المرد يف الصاة  
وغريهما إشمكال، واألحوط وجوبًا المرّد لكن بقصد القرآنيمة إن مل يرشع الرد. 

هذا  إذا مل خيرج باللحن عن كونه سامًا، وإال مل جيب الرد.

)مسـألة 318(: إذا كان املسمّلم صبيمًا يمّيمز السمام أو اممرأة فالظاهمر   
وجوب الرد.

)مسـألة 319(: األحموط وجوبمًا االسماع يف رد السمام يف الصماة 
وغريهما،  وال يكفمي االعمام بالمرّد بمعونمة االشمارة ونحوها. نعمم يكره يف 
الصاة رفع  الصوت كثريًا. ولو تعّذر االسماع مل جيب رفع الصوت بالرد حتى 
باملقمدار  املتعمارف، بمل يكفي الرد اخلفمي. نعم األحوط وجوبمًا االعام بالرد 

بمثل  االشارة.

)مسألة 320(: إذا كانت التحية بغري السام مل يرشع الرد يف الصاة، بل  
يكون مبطًا هلا. نعم يستحب الرد يف غري الصاة هبا أو بأحسن منها.

)مسـألة 321(: رّد السمام واجب كفائي، فإذا خوطب بالسمام مجاعة  
أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبيًا مميزًا، وإن اسمتحب لاخرين الرّد أيضًا.  
وحينئمٍذ إذا كان املصيل أحدهم، فمإن مل يرّد غريه وجب عليه الرّد، وإن رّد غريه  
فاألحموط وجوبمًا عدم الرّد منه، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسمام من  

بينهم فا إشكال يف أنه ال جيوز له الرد عليه حتى لو مل يرد واحد منهم.

)مسـألة 322(: إذا تعدد السام من شخص واحد أو من مجاعة أجزأ يف  
الرد للكل اجلواب مرة واحدة. نعم لو جتّدد السام بعد الرد وجب رّده.

)مسـألة 323(: إذا سمّلم كّل ممن الشمخصني عمىل االخر دفعمة واحدة 
وجمب  عمىل كلٍّ منها الرد عمىل صاحبه ومل يكتف بسمامه عليه. أمما إذا تأخر 
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سمام  أحدمها عن االخر كفى يف الرد وال حيتاج إىل قصد عنوان كونه ردًا. نعم 
إذا مل  يعلمم الثاين بسمام األول حينا سملم عليه فاألحوط وجوبمًا الرد منه عىل 

األول،  ورد األول عليه أيضًا.

)مسـألة 324(: إذا سّلم سمخرية أو مزاحًا أو إحراجًا ال بقصد التحية مل  
جيب الرد.

)مسألة 325(: إذا كان السام بصيغة »عليكم السام« وجب الرد به.

)مسألة 326(: جيب يف رد السام الفورية العرفية بالنحو املتعارف، فإذا  
أخر عصيانًا أو نسميانًا حتى خرج عن صمدق اجلواب مل جيب الرد، ويف الصاة  

ال جيوز، ولو شك يف عدم صدق اجلواب فاحلكم كا لو علم بعدم صدقه.

)مسـألة 327(: األحموط وجوبمًا عمدم بدء املسملم للكافر بالسمام إال 
مع  لزومه بمقتى وضع املعارشة، بحيث يكون ترك السمام جفاء. ولو سملم  
الكافمر فاألحموط وجوبًا عدم رد السمام عليه بالصيغة التاممة، بل يقتر عىل  

»السام« أو عىل »عليكم«.

)مسـألة 328(: يسمتحب لكل أحد البدء بالسام، لكن األوىل أن يسلم  
الصغري عىل الكبري، والقليل عىل الكثري، والقائم أو املايش عىل القاعد،  والراكب 

عىل املايش.

السادس: تعمد القهقهة، وهي الضحك املشتمل عىل الصوت  والرتجيع، 
بمل األحوط وجوبمًا التعميم ملطلق الضحك املشمتمل عىل الصموت،  من دون 
فمرق بني االختيمار واالضطرار. نعم ال تبطل الصاة بالقهقهة سمهوًا أو  جهًا 

باحلكم، والبأس بالتبسم من دون صوت ولو عمدًا.

)مسـألة 329(: لو امتا جوفمه ضحكًا وامحّر وجهه، لكن حبس نفسمه 
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عن  إظهار الصوت فالظاهر عدم بطان الصاة بذلك.

د البكاء املشمتمل عىل الصموت إذا كان اُلمور الدنيا، كذكر   السـابع: تعمُّ
ميت أو فقد مال أو خوف من سلطان أو نحو ذلك، فإن األحوط وجوبًا بطان  
الصاة به وال بأس بالبكاء إذا كان خوفًا من اهلل تعاىل أو تذّلًا له أو ترضعًا إليه  
لقضاء حاجة دينية أو دنيوية. كا البأس به إذا كان سمهوًا، أما إذا كان اضطرارًا  

بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل حينئٍذ.

)مسـألة 330(: البمكاء عمىل مصائمب أهل البيمتB وما ناهلمم ونال 
مبدأهمم  وشميعتهم إن رجمع إىل أمر االخرة فما بأس به، كما إذا كان بكاًء عىل 
احلمق وحزنمًا  عمىل معصية اهلل فيهم أو حبمًا هلم بلحاظ ارتباطهم بمه تعاىل. وإن 
رجمع الممر الدنيا  بمأن يكون ملحمض العاطفة غمري املرتبطة به تعماىل فاألحوط 

وجوبًا كونه مبطًا.

الثامن: التكفري، وهو وضع إحدى اليدين عىل ااُلخرى تذّلًا وخضوعًا  
هلل تعماىل، فمإن املشمهور بطان الصماة به. لكنمه ال خيلو عن إشمكال واالظهر  
الكراهمة. نعمم إذا كان فيمه ترويمج للباطل كان حمرممًا، وكذا إذا أتمى به بقصد  
الترشيع عىل أنه أمر موظف يف الصاة، وحينئٍذ مع االلتفات لذلك يكون مانعًا  

من التقرب بالصاة فتبطل. نعم البأس باإلتيان به تقية أو سهوًا.

التاسـع: تعممد قول »آمني« بعد متمام الفاحتة، فإنه حمرام ومبطل للصاة  
عىل األحوط وجوبًا. وال يبطل إذا أتى به سهوًا، وكذا تقية، بل قد جيب.

)مسألة 331(: إذا شك يف حصول أحد القواطع املتقدمة بنى عىل عدمه.

)مسألة 332(: إذا شك يف صحة الصاة بعد الفراغ منها بنى عىل الصحة.

)مسـألة 333(: يكمره يف الصماة االلتفات بالوجه م كا سمبق م وبالعني  



والعبمث باليمد واللحية والرأس واالصابمع، ونفخ موضع السمجود والبصاق  
والتمطمي والتثماؤب ومدافعمة البمول والغائط والريمح والتكاسمل والتناعس 
والتثاقمل  واالمتخماط ووصمل إحدى القدممني بااُلخرى با فصمل بينها، إال 
للمرأة فإنه  مسمتحب، ويكره أيضًا تشمبيك االصابع، ولبس اخلف أو اجلورب 
الضيق،  وحديث النفس، والنظر إىل نقش اخلاتم واملصحف والكتاب، ووضع 

اليد  عىل الورك متعمدًا، وغري ذلك مما ذكر يف املفصات.

خـــامتة
األحموط وجوبًا عمدم قطع الفريضة اختيارًا. وجيموز لكل غرض راجح  
دينمي أو دنيموي كأداء الواجبمات واملسمتحبات الفورية وكحفمظ املال وحبس  
الغريمم والدابمة ونحومها. ومنمه القطع اليقاع الصاة عمىل الوجه االكمل، كا 
لمو  صمىّل يف ثوب يكره الصاة فيه فله قطعها للصماة يف ثوب آخر ال تكره فيه  
الصماة. وكذا قطعها وإعادهتما لتجّنب احتال البطان سمواء صحت الصاة  
ظاهمرًا، كما لو صمىّل يف ثوب حيتمل طهارته من دون سمبق العلم بنجاسمته، أم  
مل تصمحّ كما لمو صىّل يف أحمد ثوبني يعلم بنجاسمة أحدمها، ويرتتمب عىل ذلك  
جمواز قطع الصماة يف مجيع موارد االحتيماط الوجويب واالسمتحبايب بإعادهتا،  
فإنمه الملمزم مع ذلك بإمتامها ثم االعادة م كا جرى عليه مجاعة من االكابر م بل  

جيوز قطعها واستئنافها، كا ذكرناه مرارًا فيا تقدم.

)مسـألة 334(: جيموز قطمع النافلمة اختيمارًا ولمو ملجرد االعمراض عن  
امتثاهلا، حتى لو وجبت باالصل كاملعادة مجاعة أو وجبت بالعرض  كاملنذورة.

)مسـألة 335(: إذا وجب قطع الفريضمة أو النافلة الداء واجب فوري، 
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فمإن  خالف املكلف ومل ُيؤدِّ الواجب وانشمغل بالصماة، فإن كان الداعي لرتك  
الواجب هو االنشمغال بالصاة أشمكل صحتها لعدم وضوح تأيت قصد القربة 
هبما،  بل األحوط وجوبًا عدم االعتداد هبا. وإن كان الداعي لرتك الواجب أمرًا 

آخر  فالظاهر صحة الصاة.

تكملة 

Fيف الصالة عىل النبي
تسمتحب الصاة عمىل النبيF يف مجيمع االحوال، وقمد ورد أهنا تعدل  
عند اهلل تعاىل التسمبيح والتهليل والتكبري، وأهنا هتدم الذنوب هدمًا، وأهنا  أحمق 
للخطايما ممن املاء للنار، وأهنما تذهب بالنفاق، وأهنا أثقمل يشء يف  امليزان، وهبا 
تثقل ميزان من خفت أعاله. وأن اهلل تعاىل إنا اختذ إبراهيم  خليًا لكثرة صاته 
عمىل حمممد وأهل بيته، وأن من صىل عىل النبي صاة  واحدة صىل اهلل تعاىل عليه 
المف صماة يف ألف صف من املائكة، ومل يبق  يشء ممما خلقه اهلل إال صىل عىل 
العبمد لصماة اهلل وصاة مائكته. قالA:  »فممن مل يرغب يف هذا فهو جاهل 
مغمرور قد برئ اهلل منه ورسموله وأهل بيته«،  وعنمهF أنه قال: »من كان آخر 

كامه الصاة عيّل وعىل عيل دخل اجلنة«.

 وقمد ورد أن الدعماء مايزال حمجوبًا حتى يصمىّل عىل حممد وآله. وأن من 

سأل  اهلل حاجة فليبدأ بالصاة عىل النبي وآله ثم يسأل حاجته ثم خيتم بالصاة  
عليهم لتقى حاجته.. إىل غري ذلك مما هو كثري جدًا.

)مسـألة 336(: يسمتحب رفع الصوت بالصاة عىل النبيF وقد ورد 
أن  ذلك يذهب بالنفاق.



)مسـألة 337(: تسمتحب الصاة عىل النبميF باخلصوص عند الذبح  
والعطاس، كا ورد أهنا متنع النسيان.

)مسـألة 338(: يتأكد اسمتحباب الصاة عىل النبيF ملن ذكره أو ُذكر  
عنده، وإن كان يف الصاة، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شمديدة ملن مل يكن له  

عذر يف ذلك. بل قد حيرم إذا ابتنى عىل الزهد فيها.

)مسألة 339(: الفرق يف ذلك بني ذكره باسمه الرشيف أو بلقبه أو كنيته 
أو  بالضمري.

)مسـألة 340(: إذا ذكر اسممه مكمررًا يف حديث واحد اسمتحب تكرار  
الصاة، وإن كان الظاهر زوال الكراهة باإلتيان هبا مرة.

)مسـألة 341(: الظاهر أن استحباب الصاة عليه بعد ذكره بنحو الفور  
العريف.

)مسـألة 342(: ال يشمرتط يف الصماة عليه كيفية خاصمة. نعم ال تؤدى  
وظيفتها إال بضم آله م صلوات اهلل عليهم م إليه، كا يشهد به النصوص الكثرية  
التي رواها الفريقني شميعة أهل البيت وغريهم، وقد ورد من طرقهم النهي عن  
الصماة البرتاء، وهي التي ال يذكر فيها آلمهB، بل لعّل تركه رغبًة عنه حمّرم.  
وقد ورد يف غري واحد من االخبار عنهF أن من صىل عليه ومل يصل عىل  آله مل 

جيد ريح اجلنة وان رحيها ليوجد من مسرية مخسائة عام.. إىل غري  ذلك.

)مسـألة 343(: اذا ذكمر احد االنبيماء فاالفضل الصاة عمىل النبي وآله 
ثمم  الصاة عىل ذلمك النبي.واحلمد هلل رب العاملني، وصمىل اهلل عىل حممد وآله 

الطاهرين.
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املقصد الثالث

يف صالة اجلمعة
وقمد تقمدم يف فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسمط يمد اإلمام م كا يف  

عرنا هذا عر الغيبة م يتخري املكلف بينها وبني صاة الظهر.

ويقع الكام فيها يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف كيفيتها

وهمي ركعتمان، يقرأ فيها بالفاحتة وسمورة كسمائر الفرائمض املقصورة.  
ومتتماز عنهما بخطبتني قبلها بمدل الركعتني، وبوجوب إيقاعهما مجاعة، برشوط  

اجلاعة االتية يف حملها، وال ترشع فرادى.

)مسألة 344(: جيب عىل اإلمام اجلهر بالقراءة يف صاة اجلمعة.

)مسـألة 345(: يسمتحب أن يقمرأ يف الركعمة األوىل بعمد الفاحتة سمورة  
اجلمعة، ويف الثانية بعد الفاحتة سورة املنافقني.

)مسـألة 346(: يسمتحب فيها قنوتمان، )األول(: يف الركعمة ااُلوىل بعد  
القراءة قبل الركوع، )الثاين(: يف الركعة الثانية بعد الركوع حني االنتصاب منه.



)مسـألة 347(: جيمب أن يكمون اخلطيب هو اإلمام للصماة، وال يكفي  
خطبمة غمريه، كا جيب عليمه القيام حال اخلطبمة والفصل بني اخلطبتني بجلسمة  

قصرية.

)مسـألة 348(: البمد يف اخلطبمة ااُلوىل من محمد اهلل تعاىل والثنماء عليه،  
والوصية بتقوى اهلل تعاىل، ويقرأ سورة من القرآن. أما يف اخلطبة الثانية فا بد  من 
محد اهلل تعاىل والثناء عليه والصاة عىل النبي وآلهF، واألحوط وجوبًا  تسمية 
األئممةB واحدًا واحمدًا عند الصاة عليهم معهF واالسمتغفار  للمؤمنني 
واملؤمنمات. وينبغي االهتام يف ااُلوىل بالثناء عىل اهلل تعاىل  ومتجيده وتقديسمه، 
ويف الثانيمة باالعمذار واالنذار وبيان مما يصلح للناس يف أممر  دينهم ودنياهم، 

والتنبيه ملا ورد عىل املسلمني يف االفاق وما ينبغي هلم  االهتام به واالعداد له.

)مسألة 349(: األحوط وجوبًا رفع الصوت باخلطبة باملقدار املتعارف  يف 
مقام االسماع، لتحقيق الغرض املطلوب منها ولو باالضافة إىل بعض  املصلني، 
ر رفع  الصوت عىل  ولو تعّذر االسماع حتى باالضافة إىل بعمض املأمومني لِتعذُّ
اإلمام أو لصمم املأمومني أو لوجود مانع خارجي من ساعهم  أشَكَل مرشوعية 

اجلمعة، فاألحوط وجوبًا عدم االجتزاء هبا.

)مسـألة 350(: األحموط وجوبمًا يف اخلطبمة طهمارة اإلممام من احلدث  
واخلبث يف الثوب والبدن باملقدار الازم يف الصاة.

)مسألة 351(: األحوط وجوبًا العربية يف املقدار الواجب من اخلطبتني،  
دون املقمدار الزائمد منها عمىل الواجب. ومع كون مجيمع احلارضين ال يفهمون  
العربية فاألحوط وجوبًا اجلمع يف االمر بتقوى اهلل تعاىل بني العربية واللغة التي  

يفهموهنا، مع املحافظة عىل العربية فيا بقي من املقدار الواجب من  اخلطبتني.
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الفصل الثاين

يف رشوط مروعيتها وصحتها
وهي ُامور:

األول: دخمول الوقمت، وهمو رشط يف الصماة. أمما اخلطبتمان فيجموز  
تقديمها عىل الزوال بحيث يفرغ منها عند الزوال، وجيوز تأخريمها عن  الزوال 
أيضمًا، لكمن يرجمح مؤكدًا املبمادرة عرفًا هلما وللصاة يف أول الوقمت،  بل هو 
األحوط وجوبًا. فمع تراخي املكلف عنها ال جيتزئ هبا، بل يأيت  بصاة الظهر.

الثـاين: اجتاع مخسمة مصلمني أحدهمم اإلممام. واألحوط وجوبمًا عدم  
انعقادها باملرأة والصبي، وإن صحت منها إذا انعقدت بخمسة غريمها.

الثالـث: عمدم انعقماد مجعتمني بينهما دون فرسمخ، وهمو يقمارب سمتة  
كيلومرتات، ولو سمبقت إحدامها وكانت واجدة لبقيمة الرشوط بطلت الثانية،  

ولو اقرتنتا بطلتا معًا.

الفصل الثالث

يف أحكام صالة اجلمعة
)مسألة 352(: ال جيوز الكام حال اخلطبة، بل حيسن االصغاء هلا.

)مسـألة 353(: ممن مل يدرك اخلطبتمني أجزأه إدراك الصماة مع اإلمام.  



ويكفمي يف إدراكهما أن يمدرك اإلمام بعد الدخمول فيها إىل أن يركمع يف الركعة  
الثانيمة، فمإذا التحق به يف الركعة الثانية صاها معمه وأكملها بركعة ُاخرى جيهر  
فيهما، وتتمم له اجلمعمة. وأما إذا أدركه بعمد الركوع فقد فاتتمه اجلمعة ولزمه أن  

يصيل الظهر أربعًا.

)مسـألة 354(: ملما مل تكن اجلمعة يف هذا الزمان واجبمة تعيينًا بل ختيريًا،  
فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.

)مسـألة 355(: يسمتحب لإلمام أن يعتّم يف الشتاء والصيف وأن يرتّدى  
برُبد يمني أو عدين وأن يتوكأ عىل قوس أو عصا.
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املقصد الرابع

يف صالة اآليات
وهي واجبة عىل كل مكلف عدا احلائض والنفساء.

وفيها فصول..

الفصل األول
يف أسباهبا

وهي ُامور:

األول: كسوف الشمس وخسوف القمر، سواء حصل اخلوف منها  أم ال.

الثاين: الزلزلة، عىل األحوط وجوبًا، سواء حصل اخلوف منها أم ال.

الثالـث: كل خميمف سماوي، كالريمح السموداء واحلممراء والصفمراء  
والظلمة الشمديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر يف السماء وغريها. بل  
هو األحوط وجوبًا يف املخيف االريض كاهلدة واخلسمف وغريمها. والظاهر  أن 
املعيار يف ذلك أن تكون خميفة نوعًا بمقتى طبع اإلنسمان وإن مل حيصل  اخلوف 
د أو قسموة القلوب أو تفسمري احلوادث  تفسمريًا  فعمًا يف عصورنا بسمبب التعوُّ

علميًا أو غري ذلك.



 )مسـألة 356(: إنا جتب هذه الصاة عىل أهل املكان الذي يقع السمبب  

فيه وما يلحق به عرفًا، دون غريه ممن َبُعد عنه.

الفصل الثاين

فـي وقـتـــها
وقت صاة الكسوفني من ابتداء االنكساف إىل متام االنجاء. واألحوط  
استحبابًا اإلتيان هبا قبل الرشوع باالنجاء. واألحوط وجوبًا مع بقاء يشء من  
الوقت ال يسمع متام الصاة اإلتياُن هبا البنية االداء وال القضاء. ولو كان وقت  
ه ال يسع متام الصاة فاألحوط وجوبًا اإلتيان هبا برجاء املطلوبية.   الكسموف كلُّ
وأمما يف غريمهما من االيمات فالظاهر وجموب املبادرة إىل الصماة عند حصوله  
بحيث يصدق عرفًا أنه صىّل حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت  املبادرة 

إليه قبل ارتفاعه.

)مسـألة 357(: إذا مل يعلمم املكلمف بالكسموفني إىل متمام االنجاء، فإن 
مل  حيمرتق القمرص كلمه مل جيب عليمه القضماء، وإن احرتق القمرص كله وجب  
القضماء، وأما إذا علم بالكسموف أو اخلسموف حينه ومل يصمل، فإنه يقيض وإن  
مل حيمرتق القرص كله. وأما يف غري الكسموفني من االيمات فاألحوط وجوبًا مع  
العلم به وعدم الصاة له القضاء، أما مع اجلهل به حتى ارتفع فا جيب القضاء.

)مسـألة 358(: لمو جاء بالصماة يف الوقت ثم تبنّي بعمد خروج الوقت  
فسادها فهو بحكم ما إذا مل يصلها يف القضاء وجوبًا أو احتياطًا.

)مسألة 359(: ال جيب عىل احلائض والنفساء عند حصول السبب قضاء  
الصاة بعد الطهر من احليض والنفاس.
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)مسألة 360(: إذا حصل السبب يف وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت  
كل منهما يتخري يف تقديم أهيا شماء، وإن كان االفضمل تقديم اليومية خصوصًا  
إذا خماف فوت وقمت فضيلتها، ومع تضيُّق وقت إحدامهما دون ااُلخرى يبادر  

للتي ضاق وقتها، وإن ضاق وقتها معًا قدم اليومية.

)مسألة 361(: إذا رشع يف صاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة  
اليومية االدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها  
الفضييل اسمتحب له قطعها وأداء الفريضة اليوميمة. وإذا مل يأت باملنايف للصاة  
يف املوردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصاة الكسموف من املوضع  

الذي قطعها عنده، وال جيب عليه استئنافها.

الفصل الثالث

يف كيفيتها
وهمي ركعتمان يف كل ركعة مخسمة ركوعات يقمرأ قبل كل منهما ويعتدل 
يف  قيامه بعد كل منها، وبعد القيام من اخلامس يسمجد سمجدتني، ويتشهد بعد  
سجود الركعة الثانية ويسلم. وليس فيها أذان وال إقامة. واألوىل أن ينادى عند  

اإلتيان هبا مجاعة: الصاة الصاة الصاة.

)مسألة 362(: جيب يف كل ركعة من الركعتني قراءة الفاحتة وسورة، وله  
تفريق سمورة واحدة عىل الركوعات اخلمسة يقرأ يف الركعة الواحدة بعضًا منها  
قبمل كل ركموع حتى يتمها. وحينئٍذ إن ختم قبل الركوع سمورة قمرأ بعد القيام 
منه  وقبل الركوع الذي بعده الفاحتة وبدأ بسمورة، وإن مل خيتم سمورة، بل هوى  
للركموع من بعض سمورة بدأ بعد القيام منه وقبمل الركوع الذي بعده من حيث  



انتهى من تلك السورة ومل يقرأ الفاحتة حتى يتم مخسة ركوعات.

وعمىل ذلك قد يكتفمي بالفاحتة مرة واحدة يف الركعة، كا إذا فّرق سمورة  
واحدة عىل الركوعات اخلمسمة، وقد جيب عليه اإلتيان بالفاحتة مخس مرات  يف 
الركعمة، كا إذا أتم السمورة قبمل كل ركوع من الركوعات اخلمسمة. وقد جيب  
عليمه اإلتيمان بالفاحتة أكثر من مرة وأقل من مخس مرات، كا لو ختم سمورة يف  

بعض الركوعات وقطع السورة يف بعض الركوعات وأمّتها يف بعض.

)مسـألة 363(: األحوط وجوبًا عدم اهلموي للركوع اخلامس يف كل من  
الركعتمني إالبعمد إكال السمورة، وعدم االكتفاء ببعض سمورة وإن كان قد أتم  

سورة يف ركوع سابق من تلك الركعة.

)مسـألة 364(: حكمم هذه الصماة حكم الثنائية يف البطان بالشمك يف 
عدد  الركعات، ويف حجية الظن فيها. وأما الشمك يف عدد الركوعات من ركعة  

واحدة فحكمه البناء عىل االقل.

)مسـألة 365(: ركوعمات همذه الصماة أركان تبطمل الصماة بزيادهتا 
ونقصها  عمدًا وسمهوًا، نظري ما تقمدم يف اليومية. وجيب فيها ما جيب يف اليومية 
من  االجزاء والرشائط واالذكار الواجبة واملندوبة. كا جيري فيها أحكام الشك 

يف  املحل وبعد التجاوز.

)مسـألة 366(: يسمتحب فيها القنموت بعد القمراءة قبل الركموع الثاين 
والرابع  والسمادس والثامن والعارش، وجيوز االقتصار عىل بعضها. ويسمتحب 
التكبمري  عنمد اهلوي للركموع وعند القيمام منمه، إال يف رفع الرأس ممن الركوع 
اخلاممس يف  كل من الركعتني، فإنه يقول: سممع اهلل ملن محده. نعم البأس بضم 

التكبري إليه  برجاء املطلوبية.
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)مسـألة 367(: يسمتحب اإلتيان هبا مجاعة ويتحمل اإلممام فيها القراءة  
الغمري، كاليوميمة. وتدرك بمإدراك اإلمام قبمل الركوع األول أو فيمه يف كل من  

الركعتني، أما إذا أدركه يف غريه ففيه إشكال.

)مسـألة 368(: يسمتحب التطويل يف صاة الكسوف إىل متام االنجاء،  
فمإن فمرغ قبله جلس يف مصاه مشمتغًا بالدعماء أو يعيد الصماة، نعم إذا كان  

املصيل إمامًا يشق عىل من خلفه التطويل خف استحبابه يف حقه.

)مسـألة 369(: حيمث كانت االعادة قبمل متام االنجاء مسمتحبة جيوز  
االئتام بمن يعيدها ملن صاها وملن مل يصلها، كا هو احلال يف الصاة  اليومية.

)مسألة 370(:يستحب يف صاة الكسوف قراءة السور الطوال كم: يس  
والنور والكهف واحلجر، وإكال السورة يف كل قيام، وأن يكون كل من  الركوع 

والسجود بقدر القراءة يف التطويل.

)مسـألة 371(: يسمتحب اجلهر بالقراءة يف صاة الكسموف ليًا وهنارًا  
حتى يف كسوف الشمس عىل االصح.

)مسألة 372(: يستحب اإلتيان بصاة الكسوف حتت الساء، ويف  املسجد.

)مسـألة 373(: يثبت الكسموف ونحوه بالعلم والبينمة، وال يثبت بقول  
املنجمني ونحوهم ممن ال يشهد برؤيته، إال أن يوجب العلم.

)مسـألة 374(: تتعمدد الصماة الواجبمة بتعمدد السمبب من أفمراد نوع 
 واحمد   أو أنواع متعددة. وال جيب تعيني السمبب عند اإلتيان بالصاة يف االداء  

 وال القضاء.



املقصد اخلامس

يف صالة القضاء
وفيه فصول..

الفصل األول

يف حكم القضاء ومورده
جيب قضاء الصاة اليومية التي فاتت يف وقتها عمدًا أو سهوًا أو جهًا أو  
الجل النوم املسمتوعب للوقت أو لغري ذلك. وكذا إذا ُايت هبا فاسمدًة لفقِد جزء  

أو رشط مستلزم لبطاهنا ووجوب إعادهتا يف الوقت.

وال جيمب قضاء ما تركه الصبي حال صباه وال املجنون حال جنونه، وال  
املغممى عليمه، وإن كان ذلك منهما بفعلها، وكذا ما تركمه الكافر االصيل حال  
كفمره، ومما تركته احلائض والنفسماء، عىل تفصيل تقمّدم يف مبحث احليض. أما  
املرتمد فاألحوط وجوبًا أن يقيض ما فاته حال االرتداد بعد توبته، من دون فرق  
بني املرتد الفطري وامليّل. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله،  فترتتب 

أحكام اإلسام عليه إذا مل يقتل.

)مسـألة 375(: إذا بلمغ الصبمي أو أفاق املجنمون أو املغمى عليه وجب  
عليهم االداء إذا أدركوا من الوقت ما يسمع الصاة، بل هو األحوط وجوبًا إذا  
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أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة، فإذا تركوه وجب القضاء عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 376(: إذا طرأ اجلنون أو االغاء بعد ما مى من الوقت مقدار 
ما  يسمع من الصاة االختيارية فاألحوط وجوبًا القضاء. أما احلائض والنفساء 
إذا  طهرتما يف أثنماء الوقمت أو طرأ عليها احليمض والنفاس يف أثنائمه فقد تقدم 

الكام  فيها يف مبحث احليض.

)مسألة 377(: جيب القضاء عىل السكران إذا كان السكر مستندًا إليه، أما  إذا 
كان قهرًا عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء، وإن كان األحوط استحبابًا  القضاء.

)مسـألة 378(: إذا اسمتبر املخالف وجب عليه قضاء مما فاته دون ما 
أتى  به عىل طبق مذهبه أو غريه إذا تأّتى منه قصد القربة.

)مسألة 379(: الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة املنذورة يف وقت معني.

)مسـألة 380(: إذا فاتتمه الصماة يف بعمض مواضع التخيمري بني القر 
والتام  قى قرًا حتى يف نفس تلك املواضع عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 381(: يسمتحب مؤّكدًا قضماء النوافل الرواتمب. نعم ال يتأكد 
قضماء  مما فات منها حال املرض. وإذا عجز عمن قضاء مجيع ما فاته منها قّدم ما 
فاته  لطلب الدنيا الزائدة عن املعاش عىل ما فاته لطلب املعاش أو لقضاء احلقوق  
الواجبة واملسمتحبة، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتني بصدقة أقّلها  
ُمّد م ثانائة وسبعون غرامًا تقريبًا م من طعام لكل مسكني عن كل ركعتني،  فإن 
عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات، فإن عجز تصدق بمد عن  نافلة 
الليل ومد عن نافلة النهار. وأما غري الرواتب من النوافل املؤقتة ففي  مرشوعية 

قضائها إشكال واألوىل اإلتيان هبا برجاء املطلوبية.

)مسألة 382(: ال يشرتط الرتتيب يف القضاء بني الفوائت اليومية وغريها،  



فممن كان عليمه صماة يومية فائتمة وصاة الكسموف جاز له تقديم أهيا شماء.
وأمما الصلوات اليومية فا كان منها مرتتبمًا أداًء جيب الرتتيب يف قضائه،  
فممن فاتتمه الظهمر والعمر أو املغمرب والعشماء ممن يموم واحد وجمب عليه 
تقديمم  الظهمر أو املغمرب. وأما غريها فما جيب الرتتيب يف قضائهما، فمن فاته 
أيمام  متعمددة جاز له أن يقيض صبحًا بعددها ثم ظهرًا بعددها وهكذا. وإن كان  
األحوط اسمتحبابًا الرتتيب بينها يف القضاء حسمب ترتبهما يف الفوت خصوصًا 
ممع  إممكان معرفة الرتتيب بينها، فمن فاته أيام متعمددة يقيض يومًا تاّمًا ثم يومًا 

تاّمًا  حتى يفرغ منها.
)مسـألة 383(: إذا علمم أن عليه إحدى الصلموات اخلمس يكفيه صبح  
ومغمرب ورباعيمة ينموي هبا مما يف الذمة ممرّددًا بمني الظهر والعر والعشماء،  
ويتخمري فيهما بني اجلهمر واالخفات. ولمو كان مسمافرًا أجزأته مغمرب وثنائية 
مرددة  بني الصلوات االربع الباقية. وكذا احلال يف مجيع موارد تردد الفائت بني  
الصلوات املذكورة، فإنه مع اختافه يف عدد الركعات يكرر حتى يقطع  بالفراغ، 
وممع اتفاقه فيه يأيت بواحدة مرددة بمني الكل خمريًا فيه بني اجلهر  واالخفات مع 

اختافها فيه.
)مسـألة 384(: إذا شمك يف فموت الفريضمة بنمى عىل العمدم، وإذا علم  

بالفوت وتردد الفائت بني االقل واالكثر جاز له االقتصار عىل االقل.
)مسـألة 385(: ال جيمب الفمور يف القضماء، فيجوز التأخمري مامل حيصل  

التهاون يف تفريغ الذمة.
)مسألة 386(: ال جيب تقديم قضاء الفائتة عىل احلارضة، فيجوز اإلتيان  
باحلمارضة ملن عليمه القضاء وإن كان ليومه، بل يسمتحب ذلمك إذا خاف فوت  
فضيلمة احلمارضة، نعم مع سمعة وقت فضيلة احلارضة يسمتحب تقديمم الفائتة  

حكم القضاء ومورده ............................................................................. 269



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 270

عليها، بل إن ذَكر حينئٍذ الفائتة وقد رشع يف احلارضة استحب له العدول للفائتة  
مع بقاء حمله، كا سبق يف املسألة )146( يف فصل النية يف الصاة.

)مسـألة 387(: ال جتموز املبمادرة والتعجيمل بالقضماء لمذوي االعمذار 
املوجبمة  لنقصمان الطهارة أو الصاة، مثل من يصميل بتيمم أو مع اجلبرية أو من 
جلوس،  بل جيب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصاة كاملة، 
نعمم مع  احتال اسمتمرار العذر إىل حني املوت جيموز التعجيل برجاء املطلوبية،  
وتكون صّحة العمل مراعاًة باسمتمرار العذر. كا جيوز التعجيل مع اجلزم بالنية  
عند القطع باسمتمرار العذر. لكن لو انكشمف عدم استمراره جتب االعادة بعد  
ارتفاعمه إذا كان اخللل باالركان التي تبطل الصاة بنقصها عمدًا وسمهوًا. وأما 

إذا  كان اخللل بغريها فا جتب االعادة.

الفصل الثاين

يف النيابة
ال يرشع التربع وال النيابة عن االحياء يف الواجبات ولو مع عجزهم عنها،  
إال يف احلمج إذا كان مسمتطيعًا وكان عاجمزًا عمن املبارشة عىل مما يذكر يف حمله،  
وجيموز التمربع والنيابة عن االحيماء يف مجلة من املسمتحبات، كالصاة والصوم  
واحلمج والصدقمة والزيارة وقراءة القرآن. بل قد يمرشع ذلك يف بقية العبادات،  
وإن كان األحموط وجوبًا اإلتيان هبا برجاء املرشوعيمة، كا جيوز التربع والنيابة  

عن االموات يف الواجبات واملستحبات.

نعم يشمكل مرشوعيمة التربع والنيابة يف الدعاء عمن االحياء واالموات،  
فاألوىل إبداله بالدعاء هلم. وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد يف بعض ااُلمور  



 كاحلمج وبعمض الصلموات وقمراءة القرآن، وحكمي فعله عن بعمض أصحاب  
األئممةB. واألحوط وجوبًا اإلتيان به برجاء املرشوعية وترتُّب االثر، حيث  
يرجمى ترتبمه بفضل اهلل سمبحانه وسمعة رمحته. نعم همو ال يقتيض بمراءة الذمة  
وحتقمق االمتثال، بل مهما متوّقفإن عىل أن ينوي العاممل بالعمل حني اإلتيان به  

امتثال االمر املتوجه للغري، وذلك ال يكون إال بالنيابة تربعًا أو بإجارة.

)مسألة 388(: يشرتط يف النائب ُامور:

األول: العقل، فا جيتزأ بفعل غري العاقل وإن حتقق منه القصد يف  اجلملة، 
لعدم التعويل عىل قصده، بل هو كقصد النائم ملغي عند العقاء. نعم  إذا مل يبلغ 

الضعف العقيل عنده مرتبة اجلنون فا بأس بعمله.

الثاين: اإلسام.

الثالـث: االيان، فا جيتزأ بعمل املخالمف، وإن جاء بالعمل عىل  الوجه 
الصحيح عندنا. بل يشمكل االجتزاء بعمل املسمتضَعف م غري امُلقّر  بالوالية وال 

اجلاحد هلا م فاألحوط وجوبًا عدم االجتزاء بعمله.

)مسـألة 389(: ال يشمرتط يف النائب البلوغ، فيصمح عمل الصبي املميِّز 
إذا  أّداه بالوجمه املطلموب رشعًا. كا ال يشمرتط العدالة، فيصح عمل الفاسمق، 
نعم  يشكل التعويل عىل إخباره باإلتيان بالعمل إال مع كونه ثقة يف نفسه مأمونًا  
وحصمول الوثموق من خربه. نعمم لو علم بإتيانمه بالعمل بنّية تفريمغ ذمة الغري  

وشّك يف صحة عمله فالظاهر البناء عىل الصحة وإن مل يكن ثقة.

)مسـألة 390(: ال يشمرتط املاثلمة بمني النائب واملنوب عنمه يف الذكورة  
واالُنوثة، فتصح نيابة الرجل عن املرأة واملرأة عن الرجل، ويف اجلهر  واالخفات 

يراعى حال النائب.
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)مسـألة 391(: النائمب يعمل عىل طبمق اجتهاده أو تقليمده ال عىل طبق  
اجتهاد املنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصيًا عن الغري يف تفريغ ذمته  والوفاء 
عنمه كان ظاهمر حال الوصية أن املوىص به هو العممل عىل طبق اجتهاد  املويص 
أو تقليمده، فا يقوم بالوصية إال إذا جاء بالعمل عىل الوجه املذكور،  وال يكفيه 
العمل عىل طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك يف مقتى  اجتهاد املويص 
أو تقليمده ومل ينبهمه املويص عىل خمالفته له يف االجتهماد أو  التقليد ومل تقم قرينة 
م عاممة او خاصمة عىل ذلمك م كان له اإلتيان بالعمل عىل  طبق اجتهاد نفسمه أو 

تقليده. وأما االجري فيأيت الكام فيه يف املسألة )412( يف  الفصل االيت.

)مسـألة 392(: يسمتحب التربع عن املؤمن امليت يف أداء الواجبات التي  
عليمه كقضاء الصلوات والصيام وغريها، وكذا املسمتحبات فإنه من أفضل الربِّ  

باملؤمن والصلة له واالحسان إليه.

)مسألة 393(: ينوي النائب بالفعل امتثال أمر املنوب عنه وتفريغ ذمته،  
وذلمك كاف يف املقربيمة الازممة يف العبادة، وال يشمرتط مع ذلمك التقرب بأمر  
النيابة املتوجه للنائب نفسه، حيث إنه يستحب للمؤمن أن ينوب عن املؤمن  يف 
تفريمغ ذمته ويؤدي اخلريات عنه، فإن تقرب النائب باالمر املذكور ليس  رشطًا 
د، كا  يف صحمة عبادته التي ينوب فيها. نعم البد من عدم وقوعه منه بوجه  مبعِّ

م لغصب املكان أو اللباس أو غريمها. لو أوقعه بوجه حمرَّ

)مسـألة 394(: ال تربأ ذمة املنوب عنمه بعمل النائب إذا كان اضطراريًا، 
كا  لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة اجلبريية أو الصاة من جلوس أو نحوها، 
إال  ممع االضطرار، بمان ال يكون هناك من يؤدي عنه بعممل اختياري تام، ولو 
حصمل  ذلك وجيء بالعممل االضطراري فاالجتزاء به مراعمى بعدم تير من 

يؤدي عنه  بالعمل التام، فمتى تير كان الازم اإلتيان به.



)مسـألة 395(: البمّد من تعيني املنوب عنه حني العممل ولو إمجااًل. وال  
يكفي التعيني بعد العمل.

)مسـألة 396(: جيمب عمىل ويّل امليت أن يقيض ما عمىل امليت من الصاة  
والصيام، سمواًء فاته لعذر م من مرض أو جهمل بالتكليف أو بكيفية االداء م أم  
تساحمًا. نعم ال جيب االداء إذا مات الشخص وهو غري مهتم بالقضاء هتاونًا  ومتّردًا.

)مسـألة 397(: املراد بالويل هو الوارث الذكر. ويف عمومه للطفل حني  
موت املّيت إشكال. فاألحوط وجوبًا عليه القضاء إذا بلغ.

)مسـألة 398(: الظاهمر اختصماص وجموب القضماء بما إذا كان امليت 
رجمًا،  وال جيمب القضماء عمن املمرأة. وإن كان هو األحموط اسمتحبابًا، بل ال 

إشكال يف  استحبابه.

)مسألة 399(: إذا تعّدد الويل وجب القضاء عىل كل منهم بنحو الوجوب  
الكفائي، فيعاقب الكل عىل تركه ويسمقط بفعل البعض عن الباقني. وال يتوّزع  

القضاء عليهم بالنسبة.

)مسألة 400(: ال جيب عىل الويل أن يقيض بدل امليت ما وجب عىل  امليت 
قضماؤه عمن غريه، كا لو كان ولّيمًا عن ميت قبله عليه صموم أو صاة، أو  كان 
مسمتأَجرًا عىل أن يصيل أو يصوم عن غريه، بل يسمقط األول وجيري عىل  الثاين 
حكمم الديمن فيخرج من أصل الرتكة، إال مع اشمرتاط مبارشته فتبطل  االجارة 

بموته وجيب إرجاع ااُلجرة من تركته، وليس عىل الويل يشء.

)مسألة 401(: يسقط القضاء عن الويل إذا قى عن امليت غرُيه تربعًا أو  
بإجارة من ِقَبل الويل أو غريه، ولو لوصية امليت بالقضاء من ثلثه.

)مسـألة 402(: لمو عجز الويل عن القضاء بنفسمه سمقط عنه، وال جيب 
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عليه  السعي لقضاِء غريِه عن امليت باستئجار أو غريه.

)مسـألة 403(: إذا شمك المويل يف فوات يشء عن امليمت مل جيب القضاء  
عليه، وإذا شك يف مقدار الفائت اقتر عىل االقل.

)مسألة 404(: إذا أخرب الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فاألحوط وجوبًا  
للويل قضاؤها عنه بعد موته إذا مل يكن مّتَهًا يف إخباره.

)مسـألة 405(: إذا مل يكمن للميمت ويل أو كان ومل جيمب عليمه القضماء  
فاالقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل الرتكة.  

نعم إذا أوىص بإخراجه نفذت وصيته يف الثلث.

)مسـألة 406(: ال جيمب الفمور يف القضماء عمن امليمت، وإن كان األوىل  
املسارعة ولو لتخليص امليت من تبعة الفوت.

)مسـألة 407(: كما جيب عىل المويل قضاء ما فات امليت جيمب عليه أداء  
مما وجب عىل امليمت أداؤه ومل يؤّده، كا لو مات يف وقت صاة ومل يؤّدها  وكان 
مكّلفمًا بأدائها مليّض زمان يتير له االداء فيه. واألحوط وجوبًا للويل  املبادرة هلا 

يف الوقت مع االمكان، وإن مل يبادر وجب عليه أداؤها بعده.

)مسـألة 408(: ال تمربأ ذممة امليت بصماة الويل االضطراريمة، كصاته  
بالتيممم أو بطهمارة جبريية أو من جلوس. إال مع تعذر إتيانه هبا بوجه اختياري  
وعمدم تفريمغ ذمة امليت ممن ِقَبل غريه، فإنه جيمب عليه حينئمٍذ اإلتيان بالصاة  
االضطرارية حتقيقًا للميسمور. لكن لو قدر بعد ذلك عىل االداء بوجه اختياري  
مل جيتزئ با أتى به بوجه اضطراري. وكذا ال جيتزئ به غريه من األولياء لو  قدر 
عىل االداء بوجه اختياري، كا أنه ال يمنع من مرشوعية أداء غري الويل عن  امليت 

بوجه اختياري.



الفصل الثالث
يف االستئجار عىل تفريغ ذمة الغري

كل عممل تصح فيه النيابة يرشع االسمتئجار له، فيسمتحق صاحب املال  
عىل االجري العمل للغري المتثال أمره وتفريغ ذمته، حّيًا كان ذلك الغري أو ميتًا،  
واجبًا كان ذلك العمل أو مستحبًا. وأما االجارة عىل العمل الهداء ثوابه للغري  
فما خيلو عن إشمكال. نعم البأس بدفع املال مقابل إهمداء الثواب إذا حتقق من  

الفاعل قصد القربة بالعمل.

)مسـألة 409(: يشمرتط يف االجري يف املقام ما يشرتط يف االجري يف سائر  
موارد االجارة. نعم إذا ابتنت االجارة عىل أن يبارش العمل بنفسمه لزم فيه أيضًا  

الرشوط املتقدمة يف النائب وجرى عليه حكمه.

)مسـألة 410(: ال يشمرتط يف االجري العدالة وال الوثاقة. لكن ال يعول 
عىل  إخباره بالقيام بالعمل املستأجر عليه إذا مل يكن ثقًة مأمونًا، فا حيكم برباءة  
ذمة املنوب عنه. لكن يلزم تصديقه من حيثّية استحقاقه ااُلجرة، البتناء  االجارة 

عىل ذلك يف مثل هذه ااُلمور التي الُتعلم إال بإخباره.

)مسـألة 411(: ال تفرغ ذمة امليت باسمتئجار من يصيل صاة اضطرارية  
كاملتيممم وذي اجلبمرية والعاجز عن القيام، بل البد فيه من اسمتئجار غريه، فإن  
د له العمذر بعد االجارة، فمإن كان العذر موّقتًا ال يسمتوعب زمان االجارة   جتمدّ
وجب عىل االجري انتظار القدرة عىل الصاة االختيارية التامة، وإن كان مستوعبًا  
انفسمخت االجمارة. نعم إذا مل تكن االجارة لتفريغ ذممة امليت من صاة واجبة  
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ثابتمة يف ذمتمه بل ملجرد الصاة عنه وإن مل يكن مشمغول الذمة جاز االسمتئجار  
للصاة االضطرارية إذا كانت مرشوعة يف حق املبارش.

)مسـألة 412(: إذا اختلمف االجمري واملؤجمر يف االجتهماد أو التقليد يف 
كيفية  العمل املسمتأجر عليمه، فإن كانت االجارة مقيمدة بأحد الوجهني رصحيًا 
لمزم  العممل عليمه، وكمذا لمو كان هنماك قرينمة عاممة عىل تعيمني الوجمه الذي 
 جيمري عليه  العممل، كا لو كان هنماك مرجع عام للتقليد تنمرف االجارة إىل 
مطابقمة فتمواه أو  فتماوى مشمهورة تنمرف االجمارة إىل عمدم اخلمروج عنهما 
 وممع عمدم ذلمك يكون  ظاهمر االجمارة االكتفماء باجتهماد االجمري أو تقليده، 
فيلمزم املؤجمر االكتفاء بذلك يف  دفع االجمرة وإن مل جيزه ذلك يف فراغ الذمة إذا 

كان العمل باطًا عنده.

)مسـألة 413(: ال تفرغ ذمة امليت بمجرد االجارة، بل يتوقف عىل حتقق  
العمل املستأجر عليه.

)مسـألة 4143(: إذا اسمتأجره عمىل أن يصيل كان ظاهمره لزوم مبارشته 
بنفسمه  وعدم االكتفاء بفعل غريه بمداًل عنه إال بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد 
االجارة.  أما إذا آجره عىل أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشرتاط 

املبارشة  إال مع قرينة صارفة عن الظهور املذكور.

)مسألة 415(: إذا كان مقتى االجارة عدم اشرتاط املبارشة فلاجري أن  
يسمتنيب غمريه يف تفريغ ذّمة امليت بإجارة أو غريها، نعمم البّد يف االجارة أن ال  
تكون بأقل من ااُلجرة التي جعلت له عىل العمل إال مع اختاف جنس ااُلجرة  

أو أدائه لبعض العمل.

)مسـألة 416(: إذا ُاخمذ يف االجمارة زمان معمني الداء العمل فإن رجع 



ذلك  لتعيني العمل املستأجر عليه با يقع يف الزمن املذكور، كا قد يكون يف مثل  
قراءة القرآن يف شهر رمضان، فمع عدم اإلتيان بالعمل يف الزمان املذكور تبطل  

االجارة فا يستحق ااُلجرة بالعمل بعدها. بل يكون متربعًا.

وإن رجمع ذلمك إىل اشمرتاط الزمان املعمني زائدًا عىل االجمارة، كا لعله  
الغالب يف امُلَدد املرضوبة الجل احلث عىل املسارعة يف العمل، فمع عدم  اإلتيان 
بالعممل يف الزممان املعمني ال تبطل االجمارة، وال يكون اإلتيمان بالعمل  بعدها 
جمانيًا. غاية االمر أن يكون للمسمتأجر حق فسخ االجارة، فمع الفسخ  يستحق 
ُاجرة املثل، ومع عدمه يستحق ااُلجرة املساة. نعم تفرغ ذمة  املنوب عنه بالعمل 

يف مجيع فروض املسألة.

)مسـألة 417(: إذا انكشمف بطان االجارة بعد العمل اسمتحق االجري 
ُاجرة  املثل عىل املستأجر، وكذا إذا فسخت خليار أو إقالة.

)مسألة 418(: إذا مل ُتعنّي كيفية العمل من حيثية االشتال عىل  املستحبات 
تنرف االجارة إىل النحو املتعارف يف القضاء.

)مسـألة 419(: إذا نيس االجري بعض املسمتحبات املأخموذة يف االجارة 
أو  الواجبات التي ال ختّل بصحة العمل، فإن كان بالنحو املتعارف مل ينقص من  

ااُلجرة يشء، وإال نقص من ااُلجرة بالنسبة.

)مسـألة 420(: إذا كانمت االجمارة عمىل تفريمغ ذمة امليت فتمرّبع متربع 
بالعمل  قبل قيام املستأجر به بطلت االجارة. أما إذا كانت عىل العمل عن امليت 

ولو مع  فراغ ذّمته فا تبطل.

)مسـألة 421(: إذا ممات االجري قبمل القيام بالعمل املسمتأجر عليه فإن 
كانت  املبارشة رشطًا يف العمل املسمتاجر عليمه بطلت االجارة، ووجب إرجاع 
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ااُلجمرة  ممن الرتكمة إن كان قد أخذهما، وإال وجب عىل ورثته االسمتئجار من 
تركته، ومنها  ااُلجرة التي استحقها باالجارة، كسائر الديون املالية، وإذا مل تكن 
له تركة مل  جيب عىل الوارث يشء، ويبقى امليت مشمغول الذمة بالعمل، كسمائر 

الديون  التي تفي تركته هبا.

)مسـألة 422(: كا جيوز اسمتئجار الغري عىل الصاة أو غريها عن امليت  
جيموز جعل اجلعل له، والفرق بينها أن االجارة عقد الزم مرشوط برشوط وله  
أحمكام مذكورة يف حملها من كتاب االجارة، أما اجلعالة فهي إيقاع قوامه الوعد  
بدفمع املال عمىل العمل، وال يكمون الزمًا، بمل جلاعِل اجلعل الرجموع عنه قبل  
عممل العامل. ومجلة من الفروع املتقدمة ختتص باالجارة وال جتري يف  اجلعالة، 

كا يظهر بالتأمل فيها.



املقصد السادس

يف صالة اجلامعة
وهمي ممن املسمتحبات املؤكمدة يف مجيمع الفرائمض خصوصمًا االدائيمة  
وخصوصمًا يف الصبمح والعشمائني، وخصوصًا جلريان املسمجد المذي تقام فيه  
اجلاعمة وملن يسممع النداء. وهلا ثمواب عظيم، وقد ورد يف احلمث عليها والذم  
عمىل تركهما أخبار كثرية ومضامني عالية. ففي كثري من االخبار أهنا تعدل مخسمًا  
وعرشيمن صاة للفمرد م وعن النبيF: »من صىّل خلف إمام عامل فكأنا  صىّل 

خلفي وخلف إبراهيم خليل الرمحن«.

وعمن الصمادقA: »الصاة  خلمف العامل بألف ركعمة وخلف القريش 
بائة«، وعن النبيF: »ركعة  يصليها املؤمن مع اإلمام خري من مائة ألف دينار 
يتصدق هبا عىل املساكني،  وسجدة يسجدها املؤمن مع اإلمام يف مجاعة خري من 

عتق مائة رقبة«. 

وممع كل  ذلك فليسمت اجلاعة رشطمًا يف الصاة، وال متنمع من الصاة 
فمرادى، حتمى يف  املكان المذي تقام فيه اجلاعة، فمن دخل املسمجد وفيه مجاعة 
منعقدة جاز له  أن يصيل منفردًا، سواًء أحرز أهلية اإلمام ألن يؤتم به، أم مل حيرز 

ذلك وجهل  حال اإلمام. بل إذا مل حيرز أهلية اإلمام مل جيز له االئتام به.

والكام يف صاة اجلاعة يف ضمن فصول:
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الفصل األول

فيام ترع فيه اجلامعة
تمرشع اجلاعة يف الصاة اليومية وصاة االيات وصاة العيدين وصاة  

االستسقاء.

)مسـألة 423(: يشكل مرشوعية اجلاعة يف صاة االحتياط ويف الصاة  
املنمذورة ونحوهما ممن النوافمل الواجبمة بالَعمرض، ويف صاة الطمواف م وإن  
وجبمت تبعًا للطمواف م فاألحوط وجوبًا عدم ترتيب أثر اجلاعة عليها لو ُجعل  
املصميل هلا إمامًا، وعدم اإلتيان هبا مجاعة مأمومًا. نعم البأس باإلتيان هبا  مجاعة 

برجاء املرشوعية من دون أن يتحمل اإلمام عن املأموم القراءة.

)مسـألة 424(: اجلاعة رشط يف صاة اجلمعمة. وكذا يف صاة العيدين  
مع وجوهبا. وأما مع عدم وجوهبا فليست رشطًا فيها، بل ترشع فرادى أيضًا. 

)مسـألة 425(: ال ترشع اجلاعة لميشء من النوافل االصلية وإن وجبت  
بالعارض لنذر ونحوه حتى صاة الغدير، إال يف صاة االستسمقاء، كا سمبق.  
نعمم ورد يف بعض االخبار فيا إذا ائتم املسمافر باحلارض أنه يصيل فريضة الظهر  
مع اإلمام يف الركعتني ااُلوليني من الظهر، ثم يصيّل معه يف الركعتني االخريتني  
منها النافلة، ويصيل معه يف الركعتني ااُلوليني من العر النافلَة ثم يصيل معه  يف 
الركعتني ااُلخريني منها فريضَة العر. وال بأس بالعمل بذلك برجاء  املطلوبية. 

)مسألة 426(: إذا صىّل فرادى اسُتحبَّ له يف الوقت إعادة صاته مجاعًة  



إماممًا أو مأموممًا. بل حتى لو كان قد صىّل مجاعة، فإنه يرشع بل يسمتحب له أن  
يعيدهما مجاعمة إمامًا أو مأمومًا، ولو ظهر بعد ذلك بطمان ااُلوىل أجزأته الثانية  

وكانت هي الواجبة وإن ختّيل أهنا مستحبة.
)مسألة 427(: ال ترشع إعادة الصاة مجاعة بعد الوقت.

)مسـألة 428(: الصماة امُلعادة يف الوقت احتياطًا إن ُاحرز اشمتاهلا عىل  
االجمزاء والمرشوط الواجبة ترشع اجلاعمة فيها وترتتب آثارهما، النه إن كانت  
ااُلوىل صحيحمة كانمت الثانيمة إعمادًة هلا مجاعمًة، وقد تقدم يف املسمألة السمابقة  
مرشوعيتهما. وإن كانمت ااُلوىل باطلمة كانت الثانيمة صاًة مبتمدأًة مجاعًة، وإن 
مل  حُيمرز اشمتاهلا عمىل االجزاء والرشوط املعتمربة جيوز اإلتيان هبما مجاعًة برجاء  
مرشوعيتهما، لكمن ال جمال لرتتيب آثار اجلاعة عليها من قبل غري املصيّل،  وكذا 
احلمال يف كل صماة يؤتى هبا احتياطًا وال حيرز اشمتاهلا عىل االجزاء  والرشوط 
املعتمربة وإن كانمت ابتدائيمة ال معمادة، فممن كّرر الصماة يف الثوبمني  املعلومة 
نجاسة أحدمها أو مَجع بني القر والتام يف موارد عدم قيام احلجة  عىل وجوب 
خصموص أحدمهما ال جمال الجتزاء غريه باالئتام بمه يف إحدى  الصاتني لعدم 
إحمراز مرشوعيتهما، كما الجمال ال تصمال غريه به لمو كان مأمومًا،  بمل لو كان 

الفصل به كثريًا مل تنعقد اجلاعة.

وكمذا احلمال يف امُلعادة خمارج الوقت احتياطًا سمواًء ُاحرز اشمتاهلا عىل  
االجمزاء والمرشوط املعتمربة أم مل حيرز. نعمم إذا اتفقت اجلهمة املوجبة الحتال  
صحة الصاة يف حّق مجاعة جاز ائتام بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض  يف 
اجلاعة، كا لو كانت وظيفة مجاعة اجلمَع بني القر والتام فإنه جيوز  هلم االئتام 

ببعضهم يف كلتا الصاتني، بأن يصّلوا مجاعة قرًا، ثم متامًا أو  بالعكس.

)مسـألة 429(: جيموز اقتداء ممن يصيل إحمدى الصلموات اليومية بمن 
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يصميل  ااُلخرى، وإن اختلف يف اجلهر واالخفمات، واالداء والقضاء، والقر 
والتمام.  وال جيوز اقتداء مصيّل اليومية بمصيل العيدين أو االيات أو االموات، 
وكمذا  العكمس، ولو مع عمدم لزوم اختماف النْظم، كا لو ائتمم مصيل اليومية 
يف الركموع  االخري من صاة االيات. بل يشمكل ائتام مصميل االيات بمثله مع 

اختاف  السبب، فاألحوط وجوبًا تركه.

الفصل الثاين

فيام تنعقد به اجلامعة
أقمل عدد تنعقد به اجلاعة يف غري اجلمعة والعيدين إثنان، أحدمها  اإلمام 
سمواء كان املأمموم رجمًا أم امرأة أم صبيمًا مميِّزًا، وأما يف اجلمعمة  والعيدين فا 

تنعقد إال بخمسة أحدهم اإلمام. ويشرتط يف انعقاد اجلاعة  ُامور.

األول: نيمة االئتمام من املأموم، ولو مع عدم نيمة اإلمام لإلمامة المتناعه  
منهما أو جلهله بوجود املأموم. نعم البّد من نيمة اإلمام لإلمامة يف صاة اجلمعة  

والعيدين، وكذا إذا كانت صاته معادة، لتوقف مرشوعية صاته عليها.

)مسألة 430(: ال يشرتط يف انعقاد اجلاعة قصد القربة ال من اإلمام وال  
ممن املأموم. فمإذا كان الداعي هلا غرضمًا مباحًا، كالفرار من الشمك والتخلص 
م    ممن  القمراءة انعقمدت وإن مل يرتتب عليها الثمواب. نعم إذا وقعمت بوجه حمرَّ
كالريماء أو ترويمج باطمل ملتفت إليه م مل تنعقمد لبطان الصاة هبما. كا أنه إذا  
كانمت اجلاعمة رشطًا يف الصاة املأيت هبا تعنّي قصمد القربة هبا تبعًا للصاة،  كا 

يف الصاة املعادة وصاة اجلمعة.

)مسـألة 431(: البّد من نية االئتام من أول الصاة، فا يصح ملن رشع  



يف الصاة منفردًا االئتام يف االثناء.

)مسـألة 432(: جيموز العمدول من االئتمام إىل االنفراد اختيمارًا يف مجيع  
أحموال الصماة، كا جيوز نية ذلك من أول الصاة بأن ينوي أن ينفرد يف االثناء  
بعمد انعقماد اجلاعة، ال أنه ينوي من أول االممر االئتام يف بعض الصاة بحيث  
ينفرد بانتهاء البعض من دون نية، فإن ذلك ال يرشع، وال تنعقد اجلاعة  حينئٍذ.

)مسـألة 433(: إذا نموى االنفراد بعمد قراءة اإلمام قبمل الركوع أجزأته 
قمراءة  اإلممام ومل جتمب عليه القمراءة، وأما إذا انفمرد يف أثناء القمراءة فاألحوط 

وجوبًا له  استئناف القراءة لنفسه وعدم االجتزاء با قرأه اإلمام قبل أن ينفرد.

)مسـألة 434(: إذا توقف يف أثناء صاة اجلاعة عن نية االئتام م إما مع  
نية االنفراد أو بدوهنا م فإن أتى هو أو اإلمام بيشء من االفعال مل جُيز له الرجوع  
لائتمام، بمل وكذا إذا مل يمأِت أحدمها بيشء عىل األحوط وجوبمًا، وأما إذا كان  
ناويمًا لائتمام لكّنمه تردد يف أنه همل يبقى عليمه أو ينفرد فالظاهر أنمه يبقى عىل  

االئتام ما مل يتوقف عن نّيته.

)مسألة 435(: إذا شك يف أثناء صاة اجلاعة يف أنه هل نوى االنفراد أو  
ال، بنى عىل العدم وبقي عىل االئتام.

)مسألة 436(: إذا شك يف أنه نوى االئتام أو ال بنى عىل العدم، حتى لو  
علمم أنه قام بنّيمة الدخول يف اجلاعة أو ظهر عليه أحموال االئتام كعدم القراءة  
ونحموه، بمل وإن رأى نفسمه ناويًا فعًا االئتام وشمّك يف أنه هل نمواه من أول  
االممر أو ال. وعليه يتخري بني قطع الصاة واسمتئنافها بنية االئتام، وبني امليض  
فيها وترتيب آثار االنفراد، وإن كان األحوط استحبابًا يف الثاين نية االنفراد. نعم  

لو رجع الشك للوسواس مل يعتن به.
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الثاين: تعيني اإلمام ولو إمجااًل من دون أن يعرفه بشخصه أو باسمه،  مثل 
أن ينوي االئتام بإمام اجلاعة املنعقدة، أو الذي يسمع صوته أو غري  ذلك. وال 

جيوز االئتام بأحد شخصني عىل نحو الرتديد. 

)مسألة 437(: إذا نوى االئتام بشخص خاص معتقدًا أنه زيد فبان عمرًا  
انعقدت مجاعته. إال أن يرجع إىل تقييد االئتام بالشمخص اخلاص وتعليقه  عىل 

أن يكون هو زيدًا.

الثالـث: وحمدة اإلممام الذي يأتّم به، فما جيوز االئتام بشمخصني دفعًة  
واحمدًة وإن اقرتبما يف االقموال واالفعمال، كا ال جيموز االنتقمال يف االئتام من  
شمخص الخر يف أثناء الصاة، إال أن يطرأ عىل اإلمام ما يمنعه من االسمتمرار 
يف  الصاة من موت أو جنون أو إغاء أو حَدث أو علة أو غري ذلك، ومنه ماإذا  
تذّكمر أنه كان حمدثًا. وحينئٍذ للمأموممني أن يكملوا صاهتم فرادى، وجيوز بل  
يسمتحب هلم االئتام بشمخص آخر من املأمومني أو من غريهم يقّدمه اإلمام أو  
املأمومون أو يتقدم بنفسه ُيكملون معه صاهتم. واالفضل أن ال يكون مسبوقًا  

بركعة أو أكثر. فإن كان مسبوقًا أمّتوا صاهتم معه، ثم ُيتّم صاته بعدهم.

الرابع: إدراك اإلمام بعد تكبرية االفتتاح وقبل التسليم يف أي جزء من  أجزاء 
الصاة: القراءة أو الذكر أو تكبرية الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو  التشهد.

نعم يتوقف إدراك ركعة واحتساهبا من الصاة عىل إدراك اإلمام يف القيام  
قبل الركوع أو يف تكبرية الركوع أو يف الركوع. أما إذا أدركه بعد رفع رأسمه من  
الركوع فا يدرك تلك الركعة وال حتسب له وال يعتّد با أدركه منها، وال  حيسب 

من صاته. 

همذا كلمه يف الدخول يف مجاعة قائمة، أما إذا أراد االئتام بشمخص منفرد  



فا يدخل معه إال حال القيام أو حال الركوع وحتسب له ركعة.

)مسـألة 438(: إذا أدرك اإلمام بعد رفع رأسمه من الركوع قبل السجود 
د معه وتابعه ومل يعتّد بسمجوده ذلك للصاة، فإن  أو  حاله كرّب لافتتاح وسمجَ
قمام  اإلممام يف الركعمة الثانية أو الثالثة قمام معه وجعلها الركعمة ااُلوىل له، وإن 
أدركه  حال التشهد األول كرّب لافتتاح قائًا، واألحوط وجوبًا أن ال جيلس معه 

يف  التشهد، بل يبقى قائًا حتى يقوم اإلمام فيتابعه وجيعلها الركعة ااُلوىل له. 

م ثم   وإن أدركه حال التشمهد الثاين كرّب لافتتاح قائًا وجلس حتى يسملِّ
يقوم للركعة ااُلوىل وال حيتاج الستئناف التكبري قائًا عند البدء بالركعة ااُلوىل  يف 
مجيع الصور، وإن كان األحوط اسمتحبابًا التكبري يف مجيع الصور برجاء  اجلزئية 

من دون جزم هبا، بل مرّددًا بينها وبني الذكر املطلق.

)مسألة 439(: إذا أدرك اإلمام راكعًا وعلم أنه إن كرّب مل يدركه يف الركوع  
فاألحموط وجوبمًا عمدم التكبري حتمى يرفمع اإلمام رأسمه، فيكرّب وهيموي معه  
للسجود، عىل ما تقدم يف املسألة السابقة، أو يكرّب بعد قيام اإلمام   للركعة الاحقة.

)مسألة 440(: إذا كرّب املصيل برجاء إدراك اإلمام فرفع اإلمام رأسه قبل 
أن  هيموي املصيل للركوع فاألحموط وجوبًا عدم إدراك اجلاعة، بل إما أن ينوي  
االنفراد، أو يستأنف الصاة بعد فعل املبطل ليدرك اجلاعة بالتكبري مرة  ُاخرى. 
أمما لو كرب وركع برجاء إدراك اإلمام ومل يدركمه فإنه ال يدرك بركوعه  اجلاعة، 
بمل الظاهمر وقموع صاته فرادى واحتسماب الركعمة منهما، وإن كان  األحوط 

استحبابًا استئناف الصاة بعد فعل املبطل.

)مسـألة 441(: لمو ركع برجماء إدراك اإلمام راكعًا فرفع اإلمام رأسمه، 
وشمك  يف إدراكمه لمه قبل رفع رأسمه فاألحموط وجوبًا عمدم البناء عمىل انعقاد 
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اجلاعة، بل  ينوي االنفراد ثم جيري حكم املسألة السابقة.

)مسـألة 442(: يكفي يف إدراك الركوع اجتماع املأموم مع اإلمام يف حد  
الركموع وإن كان اإلمام قد هنض منه واملأمموم قد هوى إليه، وإن كان األحوط  

استحبابًا فيه نية االنفراد، عىل نحو ما تقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 443(: إذا حمرض املمكان الذي فيمه اجلاعة فرأى اإلممام راكعًا  
وخميش أن يرفع رأسمه قبل وصوله للصمف كان له أن يكرّب لاحمرام يف مكانه  
ويركمع ثمم يمميش يف ركوعمه أو َبعمده أو بمني السمجدتني أو بعدمهما، فيلتحق  
بالصمف وهمم جلوس أو قيام. سمواًء كان امليش إىل اإلممام أم إىل اخللف أم إىل  

أحد اجلانبني. واألحوط وجوبًا كونه حني التكبري متأخرًا عن اإلمام.

كما البّد ممن عدم االنحمراف عن القبلمة ومراعاة سمائر رشوط الصاة 
ومنهما  الطمأنينمة حال الذكر. وكمذا رشوط اجلاعة عدا الُبعمد، فابّد من عدم 
احلائمل  وعمدم علّو اإلمام وغمري ذلك. واألوىل جّر الرجلمني حال امليش وعدم 

التخطي  فيه برفع الرجلني.

الفصل الثالث
يف رشوط انعقاد اجلامعة

األول: أن ال يكون بني املصلني حائل من سرت أو جدار أو نحومها، من  دون 
فرق بني اإلمام واملأمومني، وبني املأموم القريب من اإلمام واملأموم  البعيد عنه، بل 
البّد من اتصال املأمومني بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد  جانبيه حتى يتصلوا 
باإلمام. نعم ال يمنع من ائتام النساء بالرجل وجود احلائل  بينهن وبني املصلني.

)مسـألة 444(: ال بمأس باحلائمل القليمل االرتفاع، كالمذي يكون بقدر 



شمرب.  وأما احلائل غري املسمتوعب جلسمد املصيل يف امتداده كالشمجرة وأعمدة 
البنماء  فالظاهر عدم منعه. وعىل ذلك فا يقدح يف االئتام انفراد بعض املصلني 
وإن  انحر االتصال من جانبه، إال إذا استلزم البعد املانع، كا يأيت. نعم إذا امتد  
احلائمل من موقف املصميل إىل ركبتيه عند اجللوس أو السمجود واختص الفراغ  

واالتصال بمقّدم البدن عند السجود فاألحوط وجوبًا منُعه من االئتام.

)مسألة 445(: ال يمنع من اتصال اجلاعة فصُل مثل الشبابيك واجلدران  
املخّرمة. نعم إذا كانت الُفَرج ضّيقة فاألحوط وجوبًا عدم االتصال، وكذا احلال  
يف احلائمل املسمتوعب غري املانع ممن الرؤية كالزجماج والثموب الرقيق احلاكي  
واحلائمل املثقوب الذي يمكن معه الرؤية يف خصموص بعض االحوال كالقيام  

أو الركوع أو السجود، فإن األحوط وجوبًا عدم االنعقاد يف مجيع ذلك.

)مسـألة 446(: إذا اتصمل أهمل الصمف بعضهم ببعض كفمى يف انعقاد  
اجلاعمة هلم عمدم احلائل بني بعضهم وبمني اإلمام أو الصمف املتقدم، وال يرض  
م، فإذا كانت الصفوف   فيمه وجود احلائمل بني بعضهم واإلمام أو الصف املتقمدّ
يف مكانني مفصولني بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها صّحت اجلاعة للكل من  

جهة االتصال يف موضع الباب.

)مسـألة 447(: ليس ممن احلائل املانع من انعقاد اجلاعة مرور اإلنسمان  
بمني املصلني، نعم إذا كثر املاّرة وتكاثفوا واسمتمروا مّدة معتّدًا هبا منع ذلك من  

انعقاد اجلاعة.

الثـاين: أن تتصمل اجلاعمة، بمأن ال يكمون بمني اإلممام واملأموممني وبني  
املأمومني أنفسمهم ُبعٌد كثري، واألحوط وجوبمًا يف حتديده أن ال يكون بينهم من  
أحمد اجلانبني أو بني موقف املتقدم ومسمجد املتأخر مماال يتخطى، وهو يقارب  
املمرت والربمع، وإن كان االفضل االتصال العريف. وال يمرض الفصل املذكور من  
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جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.

نعمم تقمدم يف آخر الكام يف الرشط الثالث من الفصل السمابق عدم منع  
الُبعمد يف ابتمداء اجلاعة ملن يدخل إىل مكان اجلاعة وخيشمى عمدم إدراكها  وأّنه 

يأتّم مع الُبعد ثم يتصل باجلاعة.

الثالـث: أن ال يكون موقف اإلمام أعىل ممن موقف املأموم بمقدار معتّد  
به، واألحوط وجوبًا أن ال يزيد عىل إصبعني. هذا إذا كان العلو دفعيًا أو  تدرجييًا 
قريبًا من الدفعي لوضوحه، كسفح اجلبل، أما إذا كان ترحييًا خفيفًا  يغفل عنه 
عرفمًا وال ينمايف صدق أن االرض منبسمطة فا بمأس باالرتفاع أكثمر من  ذلك 

بسبب سعة املكان.

)مسـألة 448(: ال بأس بعلّو موقف املأمموم عىل موقف اإلمام وإن كان  
كثريًا. إال أن يكون مفرطًا كعرشة أمتار فإن األحوط وجوبًا عدم االتصال معه.

)مسألة 449(: ال بأس بكون بعض املأمومني أسفل من بعض إذا مل يكن  
أسفل من اإلمام حتى لو انحر اتصاله باجلاعة باملأموم املرتفع. نعم  األحوط 
وجوبمًا ممع االنحصمار أن ال يكون انخفاضه عنمه كثريًا بحيث ينمايف  االجتاع 

ويتحقق به تعدد املكان.

الرابع: أن ال يتقدم املأموم عىل اإلمام، بل األحوط وجوبًا أن ال  يساويه، 
بل يتأخر عنه بموقفه ولو قليًا جّدًا كقدر أربع أصابع.

)مسألة 450(: الرشوط االربعة االخرية رشوط يف االبتداء واالستدامة،  
فماذا ُفقمد أحدها يف االثناء بطلت اجلاعة وإذا مل يلتفت املأموم لذلك وبقي  عىل 
نية االئتام، فإذا أتى با ُيبطل صاة املنفرد حتى لو وقع سمهوًا م كزيادة  الركوع 

م بطلت صاته، وإال صّحت ُفرادى.



)مسـألة 451(: البمد ممن إحمراز المرشوط املذكمورة حمني الدخول يف  
الصماة، فمإذا غفل ودخمل فيها ثمم التفت بعد الفمراغ بنى عمىل صحة صاته  
ومجاعتمه. وإن التفمت يف االثناء فإن تيّر له إحرازهما صحت صاته ومجاعته،  
وإال بنمى عمىل عمدم انعقاد اجلاعمة، فإن مل تشمتمل صاته عىل مما يبطل صاة  

املنفرد صحت فرادى.

)مسـألة 452(: إذا أحمرز املأمموم المرشوط املذكمورة حمني الدخول يف  
الصماة وأحمرز انعقماد اجلاعة ثم احتممل َفْقَدها أو َفْقَد بعضهما يف االثناء بنى  

عىل بقاء اجلاعة.

الفصل الرابع

يف رشوط إمام اجلامعة
يشرتط يف إمام اجلاعة م مضافًا إىل العقل وااليان م ُامور:

األول: طهارة املولد، فا تصح إمامة ولد الزنا.

الثاين: الرجولة إذا كان يف املأمومني رجل، فا تصح إمامة املرأة إال  للمرأة. 
ويف صحمة إماممة الصبي ولو ملثله إشمكال، فاألحوط وجوبًا عمدم  االئتام به.

الثالـث: العدالمة، وهي عبارة عن كون اإلنسمان متدّينًا بحيث يمتنع من  
الكبائمر، وال يقمع فيهما إال يف حالة نادرة لغلبة الشمهوة أو الغضب. ومن لوازم  
وجودهما حصول النمدم والتوبة عند االلتفات لصدور املعصية بمجرد سمكون  
الشمهوة والغضمب. أما إذا كثر وقموع املعصية منه لضعف تدّينمه وإن كان يندم  

كّلا حصل ذلك منه فليس هو بعادل.
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)مسـألة 453(: الكبائمر همي الذنوب التي أوعمد اهلل عليهما النار.وهي 
 كثمرية  يمأيت التعمّرض جلملة منهما يف كتاب االممر باملعروف والنهمي عن املنكر 

إن شاء  اهلل تعاىل.

)مسـألة 454(: ال جيوز الصاة خلف من يشمك يف عدالته، بل البّد من  
إحرازها بأحد ُامور: 

أحدها: العلم الناشئ من املعارشة أو غريها.

ثانيها: البّينة إذا استندت شهادهتا للمعارشة ونحوها مما يوجب االطاع  
عىل العدالة بوجه مقارب للحس، وال يكفي استنادها للحدس والتخمني بدون  
ذلك وإن أوجب للشماهد العلم. وإذا شمّك يف مستند الشهادة حيمل عىل األول  

ما مل تقم أمارة عىل الثاين.

ثالثها: حسن الظاهر، ولو لظهور اخلري منه وعدم ظهور الرش ملن  يعارشه 
وخيالطه. 

الرابع: أن يكون صحيح القراءة إذا كان املأموم حيسمن القراءة الصحيحة  
وكان االئتمام يف ااُلوليمني ممن اجلهرّيمة، عىل األحموط وجوبًا. أمما إذا كان يف  
االخريتني أو كان املأموم كاإلمام يف عدم صحة قراءته مع احتاد حمّل اللحن  فا بأس 
بإمامته، وكذا إذا كانت الصاة إخفاتية، فإنه جيوز االئتام به ويقرأ  املأموم لنفسه.

)مسألة 455(: جتوز إمامة االخرس ملثله، وال جتوز إمامته لغري  االخرس.

)مسـألة 456(: ال بمأس بأن يأتم االفصح بالفصيمح والفصيح بغريه إذا 
كان  يؤدي القدر الواجب من النطق.

)مسـألة 457(: جتموز إمامة القائم للجالس، واجلالس ملثله، ويشمكل ما  
عمدا ذلك، كإمامة اجلالمس لغريه ممن هو أكمل منه ودونه، وإمامة املضطجع أو  



املستلقي ملثله أو لغريه.

)مسـألة 458(: جتموز إماممة املتيمم ملثله ولمذي الطهارة املائيمة، وإمامة 
ذي  الطهمارة اجلبريية لمذي الطهارة التامة. أما إمامة املسملوس واملبطون ملثلها  

ولغريمها فا ختلو عن إشكال، واألحوط وجوبًا عدم انعقادها.

اخلامـس: أن ال يكمون حممدودًا حمّدًا رشعيًا ولمو بعد التوبمة. واألحوط  
وجوبمًا عموممه ملا إذا أقام احلمّد من ليس أهًا له إذا كان يّدعي لنفسمه االهلية. 
نعمم  البمّد من كون احلّد بحّق، فإذا ُاقيم احلمدّ عىل من مل يرتكب موجبه خطًأ أو 
ظلمًا  مل يمنمع من االقتداء به. كا ال يمنع من االقتداء أيضًا الذنب الذي يوجب 

احلد  من دون أن يقام عليه احلد إذا تاب منه وحصلت له العدالة.

السـادس: أن ال يكمون أعرابيًا فإنه ال يؤّم املهاِجمر. واملراد باالعرايب من  
يسمكن البوادي ممن تقل معرفتهم باالحكام الرشعية، ويكثر منهم بسمبب ذلك  
خمالفتها ويلحق هبم من هو مثلهم من سمكنة املدن، واملراد باملهاجر من  يسمكن 
املدن ويتفقه يف الدين ويعرف االحكام الرشعية، ويلحق به من يسكن  البوادي 

ممن يتفقه يف الدين.

)مسـألة 459(: إذا تبمنّي بعد الصاة فقُد اإلممام الحد الرشوط املتقدمة 
أو  بطان صاته لفقد رشط عمدًا أو فقِد ركن ولو سهوًا مل جيب عىل املأمومني  
االعمادة، وتصمح صاهتم إذا مل يكمن فيها ما يبطل صاة املنفمرد بل مطلقًا عىل  
االقموى، وإن كان األحموط اسمتحبابًا االعادة يف الصورة املذكمورة، كا لو زاد  
ركنمًا للمتابعمة أو رجع لإلمام يف الشمك يف عدد الركعمات وكان اإلمام حافظًا 
يمرى  االكثر، وهكذا احلمال لو تبنّي بطان صاة اإلممام يف االثناء، فإن املأموم 
يتمّم  صاته، وال يشء عليه. نعم إذا تبنّي ذلمك مع إمكان تدارك القراءة وجب  

تداركها كا لو تبنّي بطاهنا قبل الركوع.
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)مسألة 460(: إذا علم املأموم بطان صاة اإلمام أو قامت عنده احلجة  
عمىل ذلمك مل جُيز لمه االئتام به، وإاّل بنمى عىل صحة صاته وجاز لمه االئتام به  
وإن اختلفا يف اجلهة املوجبة للبطان، كا إذا كان اإلمام يعتقد طهارة املاء  الذي 
عنده واملأموم يعتقد نجاسمته لكن احتمل املأموم أن اإلمام مل يتوضأ  بذلك املاء 
بل توضأ بغريه، وكذا إذا كان اإلمام يرى عدم وجوب الرتتيب يف  غسل اجلنابة 
واملأمموم يمرى وجوبه، لكن احتمل املأموم أن اإلمام قد اغتسمل  بنحو الرتتيب 

فإنه يبني عىل صحة صاته يف ذلك وأمثاله وجيوز له االئتام به.

الفصل اخلامس

يف أحكام اجلامعة
)مسـألة 461(: ال يتحممل اإلممام عمن املأموم شميئًا من أفعمال الصاة 

وأقواهلا  غري القراءة يف الركعتني ااُلوليني إذا ائتم به فيها، فتجزئه قراءته.

)مسـألة 462(: األحموط وجوبًا عدم القراءة خلمف اإلمام يف الركعتني  
ااُلوليمني ممن االخفاتيمة بقصمد اخلصوصيمة، نعمم جيوز لمه القمراءة ال بقصد  
اخلصوصيمة بمل با أن قراءة القمرآن ال تبطل الصاة، كا أنه يكره له السمكوت  
ويسمتحب له االشمتغال بالذكر، كالتسمبيح والتحميد والصاة عىل النبي وآله  
)صلموات اهلل عليهمم(. وأمما يف اجلهريمة فإن سممع صوت اإلممام ولو مههمة  
وجب عليه ترك القراءة، واالفضل له االسمتاع واالنصات له، بل هو األحوط  
اسمتحبابًا. وإن مل يسمع حتى اهلمهمة جازت له القراءة، سواء كان عدم  الساع 

لصمم أم بعد أم غرِيمها.

)مسألة 463(: لو شك يف أن ما يسمعه صوت اإلمام أو غريه جازت له  



القراءة.

)مسـألة 464(:املسمبوق بركعة أو أكثر ال يتحمل عنه اإلمام يف ثالثته أو  
رابعته القراءة، بل إن أدرك اإلمام يف الركوع سمقطت عنه القراءة، كا لو أدركه  
يف ركموع ااُلوليمني، وإن أدركه قائًا قبل الركوع قرأ لنفسمه فإن ركع اإلمام قبل 
أن  يأيت بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ با قرأ وركع معه، وجيوز له إمتام السورة  

إذا مل خيّل باملتابعة العرفية.

وكمذا إن ركمع اإلمام قبل أن يمأيت املأموم بالفاحتة أو قبمل أن يتمها. وإن  
كان األحوط اسمتحبابًا له إمتامها إذا مل خيّل باملتابعة العرفية، واالنفراد من أجل  
القمراءة إذا أخل االمتماُم باملتابعة. وإذا علم قبل الدخول يف الصاة بعدم إدراكه  

للفاحتة تامة فاألحوط استحبابًا له انتظار اإلمام حتى يركع فيدخل معه.

)مسـألة 465(: املسمبوق إن طابقمت وظيفتمه وظيفة اإلمام يف التشمهد 
جلس  معه فيه، سواء طابقتها يف السام أيضًا م كا لو كانت صاته ثنائية ودخل 
يف  الثالثة من الصاة الرباعية لإلمام م أم مل تطابقها فيه م كا إذا التحق من صاُته  

رباعّية باجلاعة يف الركعة الثالثة م.

وإن اختلفمت الوظيفتمان م كا لو دخمل معه يف الثانيمة أو الرابعة م وأراد  
البقماء عمىل االئتمام ومل ينفمرد تابعه يف اجللوس للتشمهد وحده أو مع السمام.  
واستحب له حال اجللوس اإلتيان بالتشهد، وجيوز له االشتغال بالذكر البقصد  
اخلصوصيمة بمل بما أنه أمر مسمتحب يف نفسمه ال يبطل الصاة. كما جيب عليه  
اجللوس للتشمهد لنفسمه يف ثانيته إذا قام اإلمام للرابعة ثمم يلتحق باإلمام، وال  

يسقط عنه التشهد للمتابعة.

)مسـألة 466(: إذا جلس املسمبوق ملتابعة اإلمام يف تشّهده أو سامه من  
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دون أن تكمون وظيفتمه يف نفسمه اجللوس فاألحموط وجوبًا لمه أن يتجاىف، وال  
جيلس متمّكنًا.

)مسـألة 467(: إذا دخل املسمبوق يف ثانية اإلمام قبل الركوع تابع اإلمام 
يف  القنوت وإن كانت هي الركعة ااُلوىل له. ويف مرشوعية القنوت له مرة ُاخرى 

يف  ثانيته إشكال، فاألحوط وجوبًا له عدم اإلتيان به إال برجاء املطلوبية.

)مسـألة 468(: جيب االخفمات يف القراءة والذكر خلف اإلمام، سمواًء 
كانما  مسمتحبني كاملأيت هبا حال االئتام يف الركعتمني ااُلوليني لإلمام أم واجبني  

كاملأيت هبا حال االئتام يف الركعتني االخريتني لإلمام.

)مسألة 469(: جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف االفعال، فا يتقدم  عليه 
وال يتأخر عنه تأخرًا كثريًا ينايف املتابعة عرفًا. بل يتأخر عنه قليًا أو  يقارنه، وإن 
 كان األحوط استحبابًا عدم مقارنته له أيضًا. وأما االقوال م من  القراءة والذكر م 

فالظاهر عدم وجوب املتابعة فيها عدا تكبرية االحرام فا جيوز  التقدم فيها، بل 
البمدّ من التأخر ولو كثريًا، بمعنى لزوم فراغ اإلمام من التكبري  الذي به يتحقق 

الدخول يف الصاة قبل رشوع املأموم يف التكبري.

)مسألة 470(: إذا ترك املتابعة عمدًا مل تبطل صاته وال مجاعته، بل يأثم  
م رشط يف انعقاد   بذلمك، عدا تكبمرية االحرام، فمإن املتابعة فيهما باملعنى املتقمدّ

اجلاعة، فلو مل يتابع صحت الصاة فرادى.

كما أنه ال جيوز له الركموع قبل فراغ اإلمام من القمراءة عمدًا، بل حكمه  
حكم ترك القراءة عمدًا، املوجب لبطان الصاة. وأما الركوع قبله سمهوًا فهو  
بحكمم سمبق اإلمام سمهوًا الذي يأيت الكام فيمه. وأما عدم املتابعة يف التسمليم  
واإلتيان به قبل اإلمام فهو ال يوجب إال عدم استكال فضيلة اجلاعة، من دون  



أن يقتيض بطان الصاة.

)مسـألة 471(: إذا ركع قبل اإلمام عمدًا يف الركعتني ااُلوليني قبل فراغ  
اإلمام من القراءة بطلت صاته، كا تقدم، وكذا إذا ركع قبله عمدًا يف غري ذلك  
أو سمجد قبلمه عمدًا ملتفتًا ملنافاتِه لوجوب املتابعمة وكونِه معصيًة له. وإن غفل  
عمن وجموب املتابعة فركع م يف الفرض م أو سمجد قبل اإلممام عمدًا فاألحوط  
وجوبمًا البقماء يف ركوعمه أو سمجوده بانتظار ركموع اإلمام أو سمجوده، وعدم  

الرجوع إىل اإلمام لريكع أو يسجد معه.

)مسـألة 472(: إذا ركع أو سمجد قبل اإلمام سمهوًا فاألحوط وجوبًا له  
املتابعة بالعودة إىل اإلمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه، وال جيب عليه  
قبل العود الذكر يف الركوع والسمجود االّولمني، بل جيب عليه الذكر يف الركوع  

والسجود املعادين مع اإلمام.

)مسـألة 473(: إذا رفع رأسمه من الركوع أو السجود قبل اإلمام عمدًا، 
فإن  كان قبل الذكر بطلت صاته، وإن كان بعده فاألحوط وجوبًا له البقاء عىل 

حاله  إىل أن يلحقه اإلمام، وال تبطل مجاعته وال صاته.

)مسـألة 474(: إذا رفع رأسمه من الركوع أو السمجود قبل اإلمام سهوًا 
وجمب  عليمه الرجموع لإلممام إن احتمل إدراكه لمه قبل أن يرفع رأسمه، وإن مل 
يرجمع أثم  ومل تبطل صاته وال مجاعته. وإن رجع فركع أو سمجد ورفع اإلمام 
رأسه قبل  أن يتحقق منه الركوع والسجود. فاألحوط وجوبًا إجراء حكم زيادة 

الركوع أو  السجود سهوًا.

)مسـألة 475(: إذا رفع رأسمه من السمجود فرأى اإلمام ساجدًا فتخّيل 
أنمه يف  ااُلوىل فعماد إليها بقصمد املتابعة فتبنّي أهنما الثانية اجتزأ هبما، وإذا ختيلها 
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الثانية  فسمجد ُاخمرى بقصد الثانية فتبني أهنا ااُلوىل حسمبت للمتابعة، ووجب 
عليه  السجود مرة ُاخرى مع اإلمام يف السجدة الثانية له.

)مسـألة 476(: إذا سمها اإلممام فزاد سمجدًة أو تشمهدًا أو غريمها مما ال 
تبطمل  الصاة بزيادته سمهوًا مل جتمب عىل املأموم متابعته فيمه، وال تبطل اجلاعة 
بعمدم  املتابعمة بذلك، أمما لو زاد عممدًا أو كان الزائد ركنًا بطلمت صاة اإلمام 
وجمرى  حكم بطاهنا عىل املأموم حيث يتعني االنفراد أو تقديم إمام آخر، عىل 

ما  تقدم يف الفصل الثاين فيا تنعقد به اجلاعة.

)مسألة 477(: إذا سها اإلمام فنقص شيئًا ال يرض نقصه سهوًا وجب عىل  
املأموم اإلتيان به، وإذا التفت اإلمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته مل يتابعه  املأموم فيه.

)مسـألة 478(: إذا نيس اإلمام القنوت فركع جاز للمأموم اإلتيان به إذا 
مل  يوجب فوات املتابعة عرفًا، وإذا مل يأِت به عمدًا وركع مع اإلمام فذكر اإلمام  
وتمدارك القنموت بعد الركوع مل يرشع للمأموم متابعتمه فيه. نعم جيوز له الدعاء 

ال  بعنوان القنوت.

)مسألة 479(: إذا كان اإلمام ال يرى وجوب يشء م كجلسة االسرتاحة 
م  ويرى املأموم وجوبه فإن جاء به اإلمام فا إشكال، وإن مل يأِت به وجب عىل  
املأموم اإلتيان به من دون أن خيّل باجلاعة. نعم إذا كان من االركان بنظر  املأموم 

كانت صاة اإلمام باطلة بنظره فا يرشع االئتام هبا.

)مسـألة 480(: إذا كان اإلممام يمرى وجوب فصل فأتى بمه واملأموم ال 
يمرى  وجوبه، فإن كان املأموم يمرى مرشوعيته وجواز اإلتيان به تابعه فيه، وإال 
مل  جُيز له اإلتيان به. لكن ال تبطل اجلاعة، إال أن يكون بنظر املأموم من االركان  

التي تبطل الصاة بزيادهتا فتبطل اجلاعة.



)مسألة 481(: إذا حرض اجلاعة ومل يدر أن اإلمام يف الركعتني   ااُلوليني 
أو االخريتمني جاز له أن يقرأ الفاحتة والسمورة برجماء اجلزئية فإن   تبنّي كونه يف 

االخريتني وقعت القراءة يف حملها، وإن تبني كونه يف   ااُلوليني مل يرض.

)مسـألة 482(: إذا رشع املقيمم يف االقاممة يكمره ملمن يريمد الدخمول يف 
تلمك  الصماة الرشوع يف النافلة، وإن علم أنه يدرك اجلاعة يف الركعة ااُلوىل أو  
غريهما. بل لو كان قد رشع يف النافلة قبل ذلك جاز له قطعها، بل يسمتحب من  

أجل استحباب الدخول يف اجلاعة.

)مسـألة 483(: إذا كان يف الفريضمة الثاثية أو الرباعية وُاقيمت اجلاعة  
وخيش من إمتامها عدم إدراك اجلاعة يف الركعة ااُلوىل منها استحّب له  العدول 
هبما إىل النافلمة وإمتامهما ركعتني. هذا وجيموز قطع الفريضمة الدراك  اجلاعة بل 

يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك اجلاعة.

)مسـألة 484(: إذا شك املأموم يف عدد الركعات كان له الرجوع لإلمام 
إذا  كان حافظًا، ولو بأن يكون ظانًا، وكذا يرجع اإلمام للمأموم إذا كان حافظًا.

وإن  تعدد املأمومون فا بد يف رجوع اإلمام هلم من اتفاقهم. 

نًا أو ظانًا عىل  خاف  وأما إذا اختلف اإلمام واملأموم بأن كان أحدمها متيقِّ
يقني االخر أو ظنه فالازم عمُل كّل منها عىل مقتى يقينه أو ظنه.

)مسـألة 485(: إذا شمك اإلممام أو املأمموم يف فعمل من أفعمال الصاة 
كالركموع  أو السمجود قبمل التجماوز عنمه والدخمول يف غريه فاالظهمر رجوع   

أحدمها لاخر.

)مسـألة 486(: إذا شمك املأموم بعد السمجدة الثانية لإلمام يف أنه سجد 
معمه  السمجدتني أو واحدة بنى عمىل أنه مل يأت بالثانية، وكمذا احلال يف كل فعل  
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حيتمل عدم إتيانه به مع اإلمام فإنه يبني عىل عدم إتيانه به ومتابعته فيه. نعم ماال  
جيب املتابعة فيه م كاالقوال م ال يبني عىل أنه أتى به. إال أن يكون كثري الشك  أو 

يرجع شكه للوسواس.

)مسـألة 487(: إذا وقع من اإلمام ما يوجب سمجود السهو عليه مل جيب  
عىل املأموم السجود معه إال أن يقع منه أيضًا ما يوجبه.

)مسألة 488(: إذا شّك املأموم يف الوقت فا جيوز له التعويل عىل اإلمام  
والدخول معه يف الصاة. وكذا لو شّك يف القبلة، إال أن يثق   بمعرفة اإلمام هلا 

بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحّري الذي هو حجة يف القبلة،  كا تقدم.

)مسـألة 489(: اختماف اإلممام واملأموم يف القبلة إذا مل يكن فاحشمًا ال  
يمنع من انعقاد اجلاعة.

)مسـألة 490(: يسمتحب أن يقوم املأموم إن كان رجًا واحدًا عن يمني  
اإلمام متأخرًا عنه قليًا عىل األحوط وجوبًا، كا تقدم، وإن كان امرأة وقفت  خلف 
اإلمام عن يمينه، وان كان رجًا واحدًا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل  عن 
يمني اإلمام واملرأة الواحدة أو االكثر خلفها. وإن كان املأمومون   أكثر من رجل 
واحد وقفوا خلف اإلمام وبرز اإلمام عنهم. وإن كان معه نساء  رصن خلفهم.

)مسـألة 491(: يسمتحب للمأمموم القيمام عنمد قمول املقيم: قمد قامت 
الصماة.  ويقمول: »اللهم اقمهما وادمها واجعلنمي من صاحلي اهلهما«. وكلا 

سارع للدخول  يف الصاة بعد تكبري اإلمام كان افضل.

)مسألة 492(: يكره للمأموم الوقوف يف صف وحده إال ان يضيق الصف  
فا بأس بالوقوف يف صف وحده، وان كان االفضل ان يقف عن يمني اإلمام.

)مسـألة 493(: يكره تعمرج الصفوف بل ينبغي تسمويتها واعتداهلا. كا  



يكره تباعد املصلني بعضهم عن بعض يف الصف الواحد. بل ينبغي سمدّ الفرج  
وحماذاة املصلني بعضهم لبعض يف املناكب.

)مسـألة 494(: يكمره التنفل عند المرشوع يف االقامة، وتشمتد عند قول  
املقيم: »قد قامت الصاة«. بل تقدم انه تقطع النافلة بل الفريضة حينئٍذ.

)مسألة 495(: يكره الكام بعد قول املقيم: »قد قامت الصاة«.

)مسألة 496(: يكره لإلمام أن خيص نفسه بالدعاء، بل يدعو للمأمومني  معه.

)مسألة 497(: سمبق أنه جيوز إمامة املرأة للنساء. وحينئٍذ تقوم وسطهن  
يف الصف وال تربز عنهن.
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املقصد السابع

يف اخللل
وفيه فصول..

الفصل األول

يف حكم الزيادة والنقيصة
ممن ترك شميئًا من أجزاء الصماة ورشائطها عمدًا بطلمت صاته، حتى 
لو  كان ذلك اليشء حرفًا أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شميئًا من  
أجزائها عمدًا، سواًء كان ذلك اجلزء من سنخ أجزاء الصاة كالتكبري والركوع  
أم من غري سمنخها، كا لمو رفع يده بقصد اجلزئية. وكمذا إذا فعل أحد االمرين  

مرتددًا يف صحة عمله شاكًا يف ذلك من دون حجة.

)مسـألة 498(: ال تتحقمق الزيمادة إال باإلتيمان باليشء بقصمد اجلزئية، 
فإن  فعل شميئًا ال بقصد ذلك، كا لو حّرك يده أو حكَّ جسمده أو قرأ القرآن أو 
سبَّح  أو صّفق للتنبيه أو غري ذلك مل تبطل صاته. نعم ال يشرتط ذلك يف زيادة  
السمجود، فمن سمجد البقصد اجلزئية من الصاة، بل بداع آخر م كا يف سجود  
التاوة أو الشكر م بطلت صاته. وكذا احلال يف الركوع عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 499(: من زاد جزًء سمهوًا أو جهًا مل تبطل صاته إال أن يكون  



الزائد ركوعًا، أو سمجدتني يف ركعة عمىل األحوط وجوبًا، وأما من أنقص جزًء 
سهوًا أو جهًا فيظهر  حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصاة، 
كا أن االخال  بالطهارة من احلدث موجب لبطان الصاة مطلقًا، سواء كان 
عن عمد أم جهل  أم نسيان، وسواء كان برتكها رأسًا أم باإلتيان هبا بوجه باطل، 
وأما غريها من  الرشوط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل رشط رشط.

الفصل الثاين

يف الشك
واملمراد به ما خيالف اليقني، سمواء تسماوى فيه طرفا االحتمال أم ترجح  

أحدمها فكان مظنونًا واالخر موهومًا.

نعمم البمّد من عمدم بلوغه مرتبة الوسمواس الذي خيرج به اإلنسمان عن  
الوضع العقائي فريى الواقع بعقله وال يطمئن له بقلبه، بل يبقى قلقًا مضطربًا،  
ومثل هذا ال يعتنى به يف الصاة وال يف مجيع ااُلمور، بل ينبغي لانسان  مكافحة 

هذه احلالة بإمهاهلا وعدم االهتام هبا ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه.

إذا عرفت هذا، فيقع الكام يف مقامني..

املقام األول

يف الشك يف الصالة وأفعاهلا
)مسألة 500(: من شك يف أنه صىّل أو ال، فإن كان بعد خروج الوقت بنى  
عىل أنه صىّل وإن كان قبل خروجه أتى هبا. نعم يف املرتّتبتني م كالظهر  والعر، 
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واملغرب والعشماء م إن شك يف اإلتيان بالسابقة بعد الرشوع يف  الاحقة أو بعد 
الفراغ منها مل يعتِن بالشك املذكور وبنى عىل اإلتيان هبا.

)مسألة 501(: كثري الشك يعتني بشكه يف املقام إذا مل يرجع شكه  للوسواس.

)مسألة 502(: إذا شّك م حني الشك يف اإلتيان بالصاة م يف بقاء الوقت  
بنى عىل بقائه، فيجب عليه اإلتيان بالصاة املشكوكة.

)مسألة 503(: إذا شّك يف صحة الصاة بعد الفراغ منها بنى عىل الصحة.

)مسـألة 504(: من شمّك يف فعل من أفعال الصاة وقمد دخل فيا بعده 
بنى  عىل اإلتيان به ومى يف صاته، كمن شمكّ يف االذان وهو يف االقامة أو يف  
االقامة وهو يف الصاة، أو يف تكبرية االحرام وهو يف القراءة.. إىل غري ذلك  مما 

تقدم تفصيله عند الكام يف كل جزء جزء.

)مسـألة 505(: إذا أتى باجلزء وشمّك يف صحته بعد الفراغ منه بنى عىل  
صحته وإن مل يدخل فيا بعده، كمن كرّب لاحرام ثم شمكّ يف صحة التكبري قبل  
الدخول يف القراءة، أو قرأ ثم شّك يف صحة القراءة قبل القنوت أو قبل  الركوع، 
أو أتمى بذكمر الركوع أو السمجود ثم شمّك يف صحته قبل رفع المرأس  منها.. 
إىل غمري ذلمك، فإنه يبنمي عىل صحة ما وقع. وأما إذا شمّك يف صحة  اجلزء وهو 
مشتغل به قبل الفراغ منه، فالازم عليه االعادة. إال أن يرجع الشك  للوسواس.

)مسـألة 506(: إذا أتمى باملشمكوك يف املحل ثم تبنّي أنه قمد فعله أواًل مل  
تبطمل صاتمه، إال إذا كان اجلمزء مما تبطل الصماة بزيادته عمدًا وسمهوًا، وهو  

الركوع وكذا السجدتان معًا من ركعة واحدة.

)مسألة 507(: من كثر عليه الشّك يف فعل من أفعال الصاة قبل الدخول  
فيما بعده، فإن أدرك أن أحد طريف الشمكّ من الشميطان مل يعتمِن به وجرى عىل  



الطرف االخر، كا هو الغالب فيا إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفني، حيث  يكون 
املرتكز غالبًا أّن االحتال االخر املوهوم من الشيطان وإن مل يدرك أن  أحد الطرفني 
بخصوصه من الشميطان فاألحوط وجوبًا له البناء عىل االكثر مامل  يكن مبطًا، 
فيبني عىل االقل حينئٍذ. فمن شّك يف أنه سجد أو تشهد أو ال،  يبني عىل فعلها.

نعم إذا أمكن اإلتيان باملشكوك برجاء اجلزئية من دون أن يستلزم  الزيادة 
املبطلة كان له اإلتيان به احتياطًا، كا يف التشّهد دون مثل السجود، وأّما  َمن كثر 
عليه الشّك يف الفعل، وقد دخل فيا بعده فإنه ال يعتني بالشّك مطلقًا  حتى لو رأى 
أن أحد الطرفني من الشيطان، ويبني عىل حتقق الفعل املذكور ما  مل يكن مبطًا.

)مسألة 508(: من كثر عليه الشّك يف رشوط الصاة مل يعتِن بشّكه وإن  كان 
ذلك قبل الفراغ من الصاة. نعم من كثر عليه الشّك يف الرشط م كالطهارة م  قبل 
الصاة يعتني بشّكه ويبني عىل عدم حصول الرشط ما مل يبلغ مرتبة  الوسواس.

)مسـألة 509(: املرجع يف كثرة الشمكّ إىل العرف. نعم إذا كان يشمكّ يف  
كل ثماث صلموات متتالية فهو ممن كثر عليه الشمّك، وقد تصُدق كثرة الشمّك  

بأقل من ذلك.

)مسـألة 510(: البمد يف جريمان حكمم كثري الشمّك من أن يسمتند عرفًا  
للشميطان ال إىل أسمباب خارجيمة من ممرض أو خوف أو قلمق أو نحو ذلك مما  

يوجب اضطراب الذهن.

)مسـألة 511(: إذا كثر عليه الشمّك يف فعل خاص م كالشّك يف السجدة  
والسجدتني م أو يف حال خاص م كالصاة فرادى م وكان شّكه يف غري ذلك  عىل 
املتعارف الكثرة فيه اختص حكم كثري الشّك بذلك احلال، أما يف غريه  فيجري 

حكم الشّك املتعارف.
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)مسـألة 512(: إذا مل يعتِن بالشمّك ثم تبني أّنه قد نقص يف صاته جرى  
عليه حكم النقيصة سهوًا.

املقام الثاين

يف الشّك يف الركعات
من شمّك أثنماء الصاة يف عدد الركعمات فإن تيّر له الظمن بأحد طريف  
الشّك م ولو بعد الرتّوي م أخذ به وعمل عليه. وإن مل يتير له الظن، فإن كانت  
الصماة ثنائيمة أو ثاثيمة فليس له املميض يف الصاة، بمل يسمتأنف. وإن كانت  
رباعيمة فمإن أحرز الركعمة الثانية بإمتام الذكمر الواجب من السمجدة الثانية من 

الركعة  املرددة بني الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصاة يف صور مخس:

ااُلوىل: الشمكّ بمني االثنتمني والثماث بعمد إكمال الذكمر الواجمب من  
السمجدة الثانيمة. وحكمه البناء عىل الثماث واإلتيان بالرابعة، فإذا سمّلم صىّل  
صماة االحتيماط يتدارك هبا النقمص املحتمل، واألحوط وجوبمًا يف كيفيتها أن  

يصيل ركعة من قيام بفاحتة الكتاب إخفاتًا، ثم يسّلم.

الثانيـة: الشمّك بني الثماث واالربمع يف أي موضع كان، وحكممه البناء  
عمىل االربع، فإذا سمّلم صمىّل صاة االحتيماط، وهي ركعة من قيمام م كا تقدم 
يف  الصورة ااُلوىل م أو ركعتني من جلوس بفاحتة الكتاب، واألحوط اسمتحبابًا  

اختيار الركعتني من جلوس.

الثالثة: الشّك بني االثنتني واالربع بعد إكال الذكر الواجب من السجدة  
االخمرية. وحكممه البنماء عىل االربمع، فإذا سمّلم صىّل صماة االحتياط، وهي  

ركعتان من قيام بفاحتة الكتاب إخفاتًا.



الرابعة: الشمّك بني االثنتني والثاث واالربمع بعد إكال الذكر الواجب 
من  السجدة االخرية. وحكمه البناء عىل االربع، فإذا سّلم صىّل صاة االحتياط،  
وهمي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. ويتعمني تقديم الركعتني من قيام.

اخلامسة: الشّك بني االربع واخلمس بعد ذكر السجدة االخرية. وحكمه  
البناء عىل االربع فإذا سّلم سجد سجديت السهو.

وأمما بقية الصور املذكمورة يف كلات الفقهاء وغريهما فالظاهر فيها عدم  
جواز امليض يف الصاة، بل يتعني االستئناف.

)مسـألة 513(: من كانت وظيفته الصماة من جلوس يتعنّي عليه صاة  
االحتياط عمىل نحو يتّم هبا النقص الفائت. ففي الصورتني ااُلوليني يتعني عليه  
ركعة من جلوس، ويف الثالثة يتعني عليه ركعتان من جلوس، ويف الرابعة  يتعني 

عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.

)مسـألة 514(: تقمدم أنه البمّد يف إمكان تصحيح الصاة مع الشمّك يف  
الرباعية من إحراز متام الركعتني بالفراغ من الذكر الواجب يف السجدة الثانية.

وعمىل ذلك لو شمّك يف أنمه هل أتى بالسمجدة الثانية أو ال، فمإن كان مع  
ميض حمل السمجدة والدخول فيا بعدها م كالتشمهد أو القيام م بنى عىل اإلتيان  
هبا، وكان له تصحيح الصاة والقيام بوظيفة الشّك، وإال بنى عىل عدمها وعدم  

إحراز الركعتني واستئناف الصاة.

)مسـألة 515(: إذا ترّدد يف أن احلاصل له ظّن أو شمكّ م كا قد يتفق عند  
اضطراب النفس م جرى عليه حكم الشّك.

)مسـألة 516(: إذا حصمل لمه الشمّك وقمام بوظيفتمه وقبل الفمراغ من 
الصماة  تبمّدل باليقمني أو بالظن ترَك وظيفة الشمّك وعمل بيقينمه أو ظنه. وإذا 
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حصل له  الظن وجرى عليه ثّم قْبل الفراغ من الصاة ارتفع الظن وصار شمكًا 
عمل بوظيفة  الشك الفعلية. مثًا إذا تردد بني الواحدة واالثنتني وظن باالثنتني 
وعمل بظّنه  ومى يف صاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظّنه وبقي شماّكًا جرى 
عليه حكم  الشمّك بني االثنتني والثماث، وحينئٍذ فإن كان ذلك قبل الفراغ من 
الذكر الواجب  يف السمجدة الثانية فليس له امليض يف الصاة، بل يسمتأنف، وإن 
كان بعده كان  له تصحيح الصاة بالبناء عىل الثاث، كا تقدم يف الصورة ااُلوىل.

)مسـألة 517(: إذا ظن بالركعات وجرى عىل ظّنه حتى فرغ من الصاة 
ثم  ارتفع ظنه وصار شكًا مل يعتِن بالشّك وبنى عىل صحة عمله.

)مسـألة 518(: إذا شمّك وبنى عىل االكثر، وبعد الفراغ من الصاة قبل  
اإلتيان بصاة االحتياط تبدل شّكه بالظن فله صور: 

ااُلوىل: أن يظمن باالكثمر المذي بنى عليه، كما لو كان شمّكه بني الثاث  
واالربمع فظمّن بعمد الفمراغ باالربع. واألحموط وجوبمًا اإلتيان حينئمٍذ بصاة 

االحتياط  التي هي مقتى وظيفة الشّك السابق.

الثانية: أن يظّن بنقص صاته باملقدار الذي تتداركه صاة االحتياط،  كا 
لو ظّن يف الفرض السمابق بالثاث، واألحوط وجوبًا حينئٍذ أن ال ينوي  بصاة 
االحتياط الصاَة املستقلَة، بل االعم منها ومن الركعة املتممة لصاته  السابقة، 

وال يكرّب هلا بنّية االفتتاح جزمًا، بل برجاء االفتتاح واجلزئية.

الثالثـة: أن يظّن بنقص صاته باملقدار الذي ال تتداركه صاة االحتياط،  
كما لو كان شمّكه بمني االثنتمني واالربع، فبنمى عىل االربمع، وبعد الفمراغ ظّن  
بالثاث، فاألحوط وجوبًا االستئناف بعد فعل املبطل وعدم االعتداد بصاته.

)مسـألة 519(: إذا شمّك وبنى عمىل االكثر وبعد الفمراغ من صاته قبل 



اإلتيان  بصاة االحتياط تيقن بتامية صاته اجتزأ هبا ومل حيتج لصاة االحتياط، 
وإن  تيقن بنقص صاته جرى عليه حكم من سّلم عىل النقص وال حيتاج لصاة  

االحتياط.

)مسألة 520(: لو تبنّي يف أثناء صاة االحتياط متامية صاته انكشف أن  
صماة االحتياط نافلة فله قطعها، أما لو تبنّي نْقص صاته كان عليه إمتام صاة  

االحتياط وأجزأته.

)مسـألة 521(: الظاهر عدم وجوب عاج الشّك بالوجوه املتقدمة، بل  
جيموز قطمع الصاة بفعل املبطل واسمتئنافها، لكن لو ممى يف صاته عىل طبق  
الوظيفمة حتمى سمّلم فاألحوط وجوبًا عدم تمرك صاة االحتيماط وعدم إعادة  

الصاة بداًل عنها.

)مسـألة 522(: جيب يف صاة االحتيماط ما جيب يف الصاة من االجزاء  
والرشوط، وجيب فيها التشمهد والتسمليم، وُيقتر يف قراءهتا عىل الفاحتة،  وال 

يرشع فيها سورة، إال أن يؤتى هبا من دون قصد اجلزئية.

)مسألة 523(: األحوط وجوبًا عدم ختلل املنايف بينها وبني الصاة. ولو  
ختلمل فاألحموط وجوبًا اإلتيمان هبا ثم إعادة الصماة. نعم لمو كان املنايف مما ال  

تبطل الصاة به سهوًا فمع اإلتيان به سهوًا جيتزأ بصاة االحتياط.

)مسـألة 524(: األحموط وجوبمًا املواالة بمني الصماة االصلية وصاة  
االحتياط بالنحو املعترب يف الصاة.

)مسـألة 525(: جيري يف صاة االحتياط ما جيري يف سمائر الفرائض من  
أحكام السهو يف الزيادة والنقيصة والشّك يف اجلزء قبل الدخول فيا بعده  وبعد 
الدخول فيا بعده وغري ذلك. نعم إذا شمكّ يف عمدد ركعاهتا فالظاهر أنه  يتخرّي 
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بني البناء عىل االقل والبناء عىل االكثر، وإن كان األحوط استحبابًا الثاين.

)مسـألة 526(: إذا شمّك يف اإلتيان بصاة االحتياط بنى عىل العدم، إال 
أن  خيرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصاة 
ال  بمجمّرد السمام الذي يكون قبمل صاة االحتياط، بل بمرتك الصاة بعنوان 

إكاهلا  وإمتامها وحتقق امتثاهلا املفرغ لذمته.

)مسـألة 527(: إذا بطلت صاة االحتياط فاألحموط وجوبًا إعادهتا ثم 
إعادة  الصاة، نظري ما تقدم يف املسألة )523( عند الكام يف ختلل املنايف.

الفصل الثالث

يف قضاء األجزاء املنسية
تقمدم يف مبحث السمجود وجوب قضاء السمجدة املنسمية، كما تقدم يف  
مبحمث التشمهد وجوب قضماء التشمهد االخري إذا ذكمره املصيل بعد السمام.  
واألحموط وجوبمًا قضماء بعمض التشمهد إذا نسميه. وال يقميض غمري ذلك من 
االجزاء.  وأما التشمهد األول إذا نسميه أو نيس بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه 

عنه سجود  السهو.

)مسـألة 528(: جيمب يف القضماء مجيمع ما يعتمرب يف اجلمزء الصايت من  
االجمزاء والمرشوط. واألوىل عمدم الفصمل بينه وبمني الصاة باملنمايف، بل هو  

األحوط استحبابًا، لكن الظاهر عدم بطان الصاة لو فصل به.

)مسألة 529(: إذا شّك يف نسيان اجلزء الذي يقى بنى عىل عدم  نسيانه، 
ولو علم به وشّك يف قضائه بنى عىل عدم قضائه، إال أن خيرج الوقت  أو يتحقق 



منه الفراغ عن الصاة، بالنحو املتقدم يف املسألة )526( يف الفصل  السابق.

)مسألة 530(: إذا ذكر اجلزء املنيس بعد خروج وقت الصاة قضاه.

الفصل الرابع

يف سجود السهو
جيب سجود السهو اُلمور:

األول: الكام، قليًا كان أو كثريًا، من دون فرق بني أن يتكلم ساهيًا  وأن 
يتكلم عامدًا بتخّيل أنه خارج عن الصاة، كا لو سّلم يف غري حمل  السام. نعم 
ال جيب بالكام عامدًا لتخّيل أن ما أتى به قرآن مثًا. كا ال جيب  بسبق اللسان.

الثاين: نسميان التشمهد األول يف الثاثيمة والرباعية، بمل األحوط وجوبًا  
ثبوته بنسيان التشهد مطلقًا.

الثالث: زيادة السام امُلخِرج عىل األحوط وجوبًا. بل هو االظهر لو  زاد 
معه التشهد املتصل به.

الرابع: الشّك بني االربع واخلمس بعد ذكر السجدة االخرية.

اخلامس: إذا أتى جالسمًا با يرشع حال القيام، أو أتى قائًا با يرشع  حال 
اجللموس، كما لو قرأ ممن وظيفته القيام حال اجللوس، أو تشمهد حمال  القيام. 
إال ان يكمون ذلمك مبطمًا للصاة كا لو كمرب لإلحرام من وظيفتمه القيام حال  

اجللوس، فإنه ال سجود حينئٍذ.

السـادس: ممن قرأ بدل التسمبيح أو سمّبح بدل القمراءة، كا لو سمّبح يف  
الركعتني ااُلوليني، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.
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السـابع: ما إذا علم إمجااًل بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطان.  
واألحوط اسمتحبابًا أن يلحق به ما إذا تردد االمر بني الزيادة والنقيصة والعدم. 

بل  األحوط استحبابًا اإلتيان به لكل زيادة أو نقيصة غري مبطلة.

)مسـألة 531(: يسمتحب سجود السمهو ملن شمّك بني الثاث واالربع 
وظن  باالربع فبنى عليها وسّلم.

)مسـألة 532(: األحموط وجوبًا املبادرة لسمجود السمهو بعمد الصاة، 
بحيث  ال ينشمغل بيشء آخر من كام أو عمل أو نحومها. نعم األحوط وجوبًا 

تأخريه  عن صاة االحتياط. واألوىل تأخريه عن قضاء االجزاء املنسية.

)مسـألة 533(: جيمب عدم فصل الكام بينه وبمني الصاة. بل األحوط  
وجوبًا العموم لغري الكام من منافيات الصاة.

)مسـألة 534(: إذا مل يبمادر لسمجود السمهو أو فصل بينمه وبني الصاة  
باملنايف أو تركه رأسًا مل تبطل الصاة التي وجب تبعًا هلا.

)مسـألة 535(: إذا نيس سمجود السمهو ثم ذكره وهو يف الصاة مل يبعد  
وجوب قطعها واإلتيان به إذا كان إمتامها موجبًا لفوت املبادرة العرفية. لكن لو  

أمّتها ومل يبادر إليه مل تبطل.

)مسـألة 536(: الظاهر تعدد سمجود السمهو بتعدد السمبب املوجب له. 
لكمن  ال جيب الرتتيب بني السمجود حسمب ترتيب أسمبابه. بمل ال جيب تعيني 

السبب  املأيت به له.

)مسـألة 537(: ليس يف سجود السمهو تكبرية االفتتاح، وإن كان أحوط  
استحبابًا.

)مسألة 538(: سجود السهو سجدتان، وليكونا متواليتني عىل األحوط  



وجوبًا. وجيب فيها:

1ـ النية املعتربة يف العبادة.

2ـ أن يكون السجود فيها عىل املساجد السبعة.

3ـ وضع اجلبهة عىل ما يصح السجود عليه يف الصاة.

4ـ عدم عّلو موضع اجلبهة. 

واألحموط وجوبمًا التشمهد بعدمها ثم التسمليم. كا أن األحموط وجوبًا  
اشرتاطها برشوط الصاة من الطهارة واالستقبال وغريمها.

)مسـألة 539(: األحوط وجوبًا يف سجديت السمهو الذكر، لكن ال جيب  
فيها ذكٌر معنّي، نعم يستحب أن يقول: »بسم اهلل وباهلل وصىل اهلل عىل حممد  وآل 
حممد« أو »بسمم اهلل وباهلل اللهم صل عىل حممد وآل حممد« أو: »بسمم اهلل  وباهلل 

والسام عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته« أو بحذف الواو يف أول  السام.

)مسـألة 540(: إذا شمّك يف حتقق موجب سجود السهو بنى عىل العدم،  
وإذا شمّك يف عمدده بنمى عمىل االقمل. وإذا علمم بوجوبمه وشمّك يف اإلتيان به  

فاألحوط وجوبًا اإلتيان به وإن طالت املدة.

)مسـألة 541(: إذا شّك يف أنه سجد سجدة أو سجدتني بنى عىل االقل،  
إال مع حتقق الفراغ من العمل.

)مسألة 542(: إذا شّك بعد رفع الرأس من السجدة يف أنه هل أتى بالذكر  
، وإذا علم بعدمه فاألحوط وجوبًا إعادة السمجدة. فيهما أو ال، ممى ومل يعتمنِ

)مسألة 543(: ال يبطل سجود السهو بالزيادة فيه.
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الفصل اخلامس

يف اخللل يف النافلة
)مسـألة 544(: تبطمل النافلمة بالنقيصة العمديمة مطلقًا، وكمذا بالزيادة 
العمديمة  عمىل األحوط وجوبمًا، كا تبطل بنقيصمة الركن واالخال به سمهوًا. 
واملراد  بالركن هو تكبرية االحرام والركوع والسجود والطهارة احلدثية والقبلة، 

عىل  التفصيل املتقدم يف مبحث القبلة سهوًا. وال تبطل بزيادة الركن سهوًا.

)مسألة 545(: لو نقص جزًء ركنيًا م كالركوع م أو غريه م كسجدة واحدة 
م  حتى فعل جزًء ركنيًا م كالركوع أو السمجدتني م مل يرشع له امليض، بل البّد له  
ممن الرجوع وتدارك اجلزء املنيس وإن اسمتلزم زيادة اجلمزء الركني الذي فعله.  

نعم إذا نيس القراءة حتى ركع مى يف صاته ومل يرجع.

كا أّن السجود والتشهد املنسيني ال يقضيان، بل يتعني تداركها وإن  دخل 
يف ركن بعدمها. نعم إذا مل يذكر حتى سمّلم فاألحوط وجوبًا الرجوع  والتدارك 

ثم إمتام الصاة حتى السام.

)مسـألة 546(: إذا شّك يف ركعات النافلة كان خمرّيًا بني البناء عىل االقل  
والبنماء عمىل االكثمر. واألوىل البناء عمىل االقل. بمل قيل: إنه مسمتحب. كا أن  

األحوط وجوبًا العمل بالظن.

)مسـألة 547(: األحوط وجوبًا االستئناف إذا شّك يف عدد الركعات يف  
صاة الوتر.



)مسألة 548(: إذا شّك يف اجلزء بعد الدخول فيا بعده مى يف  صاته، 
كا تقدم يف الفريضة. كا أنه إذا شّك فيه قبل الدخول فيا بعده  فاألحوط وجوبًا 

اإلتيان به، كا تقدم يف الفريضة.

)مسألة 549(: ال جيب سجود السهو يف النافلة، وإن كان أحوط  استحبابًا.

)مسـألة 550(: ممن نقص ركعة من النافلة فمإن أمكن تداركها قبل فعل  
م يف الفريضة. وأما   املنمايف تداركها وصحت صاتمه، وإال بطلت، نظري ما تقمدّ

بطاهنا بزيادة ركعة فا خيلو عن إشكال، وإن كان هو األحوط وجوبًا.

)مسـألة 551(: النوافمل التي هلا كيفيات خمصوصة من حيثية السمور أو  
األذكار أو غريها جيوز للمكلف العدول يف أثنائها عن الكيفية اخلاصة إىل النافلة  
املطلقمة. كما أنه لو نيس وخالمف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأيت بما ينافيها كان له  
الرجموع وتمدارك الكيفية اخلاصة، كما لو نيس قراءة آية الغفيلة وقرأ سمورة ثم  
ذكمر قبل الركوع، فإن له قراءة االيمة وإمتام الصاة. وأما إذا ذكر بعد اإلتيان با  
ينافيها فا خيلو التدارك عن إشكال، كا لو ذكر يف الفرض السابق بعد  الركوع، 
الن الركموع يصمح منه للنافلة املطلقة، والتدارك يسمتلزم زيمادة الركوع  عمدًا، 
وقد سمبق االحتياط بمبطليتمه للنافلة. ومن هنا يكمون األوىل امليض يف  الصاة 

بقصد النافلة املطلقة، أو قطعها ثم استئناف الصاة اخلاصة.
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املقصد الثامن

يف صالة املسافر
تقمر الصماة الرباعيمة يف اخلوف والسمفر، أما قرهما يف اخلوف ففيه  
تفصيمل وكام الجممال له يف املقام بعمد ندرة االبتاء أو عدممه بذلك. والكام  

هنا يف السفر، وفيه فصول..

الفصل األول

يف رشوط السفر املوجب للقرص
وهي ُامور:

األول: املسافة، وهي ثانية فراسخ.

)مسـألة 552(: تكفي الثانية امللفقة من أربعة فراسمخ ذهابًا وأربعة إيابًا  
فما زاد، إذا مل يفصمل بينها بأحد القواطع االتيمة. وال يكفي امللفقة مما دون أحد  

االمرين، كثاثة ذهابًا ومخسة إيابًا أو العكس.

)مسـألة 553(: ال يشمرتط يف وجموب القمر يف املسمافة امللّفقمة قصُد  
الرجموع ليوممه، بل جيب القمر ولو مع نية املبيت يف مقصمده يومًا أو أكثر مامل  

يقصد البقاء عرشة أيام، حيث ينقطع حكم السفر كا يأيت.



)مسألة 554(: الثانية فراسخ تقارب الستة واالربعني كيلومرتًا، وحيسن  
االحتياط فيا نقص عن ذلك قليًا أو زاد عليه قليًا.

)مسـألة 555(: تثمبت املسممافة بالعلمم وبالبينة الرشعية، وهي شمهادة  
العدلني، ومع الشمك يف بلوغ السفر املسمافة مع تعيني املقصد جيب التام،  لكن 
لمو ظهمر بلوغه املسمافة يف الوقت لزمت االعمادة قرًا، ولو ظهمر بعد الوقت  
فاألحوط وجوبًا القضاء قرًا. أما مع الشك يف بلوغ السفر املسافة لعدم  تعيني 
املقصمد فيجب التام لعدم حصول قصد املسمافة منه، كما لو خرج من  النجف 

االرشف وهو مرتدد بني السفر للكوفة والسفر للحلة.

)مسـألة 556(: إذا اعتقد بلوغ السمفر املسافة فقر الصاة فظهر اخلطأ  
وجبمت عليمه االعادة يف الوقت والقضاء خارجه، وإذا اعتقد عدم بلوغ السمفر  

املسافة فأتّم ثم ظهر اخلطأ فاألحوط وجوبًا له االعادة أو القضاء.

)مسـألة 557(: إذا كان للمقصمد طريقمان قريب ال يبلغ املسمافة وبعيد 
يبلغهما  أتمّم إذا قصد سملوك القريب وقر إذا قصد سملوك البعيد وإن مل حيتج 
لسملوكه.  وإذا كان الذهاب من أحدمها والرجوع من االخر يبلغ ثانية فراسمخ 
فإن كان يف  الطريق البعيد موضع بينه وبني بلده أربعة فراسمخ يف ذهابه منه ويف 

رجوعه إليه  قّر، وإال أتّم.

)مسـألة 558(: السري يف املسافة املسمتديرة حول البلد إن مل يصدق عليه  
السمفر لقمرب الطريق من البلد بحيث يكمون من توابعه وجب التمام وكذا إذا 
مل  خيمرج عن حّد الرتخص الذي يأيت التعّرُض له، وإن صدق عليه السمفر لُبعد  
الطريق من البلد وجب فيه القر إذا بلغ جمموع الدائرة مع اخلط الواصل بينها  
وبمني البلد يف الذهاب واالياب ثانية فراسمخ. كا لمو كان طول اخلط الفاصل  

نصف فرسخ وحميط الدائرة سبعة فراسخ.
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)مسـألة 559(: مبدأ حسماب املسمافة ممن مبدأ صدق السمفر، وهو من  
املنزل فيا إذا كان منفردًا يف الصحراء، ومن منتهى القرية، ومن منتهى   البلد.

)مسألة 560(: البلدان الكبرية التي تعارفت يف عصورنا كثريًا   عىل قسمني:

األول: مما يكون بعضه مرتبطًا ببعض يف الوضع املعايش واحليايت  بحيث 
ال تستقل أحياؤه وحماّله بنفسها، بل يرتبط أحدها باالخر أو ترتبط كلها  باملركز. 

ويف هذا القسم يكون مبدأ حساب املسافة طرف البلد.

الثاين: ما يستقل بعضه عن بعض، بحيث يستغني كّل حي أو حملة  بنفسه 
يف وضعمه املعمايش، وال حيتماج بعضهما االخر إال كما حيتاج املمدن  ااُلخرى أو 
حتتاجه فهي م وإن جتاورت وشملها اسم واحد م كاملدن  املتعددة، وليس تقارهبا 
إال كتقارب القرى أو املدن التي تتسع شيئًا فشيئًا حتى  تتقارب أو تتصل. ومبدأ 
حسماب املسمافة يف هذا القسم املحلة أو احلي الذي  يسكنه املسافر. نعم إذا كان 
املسمافر مرتبطمًا بأكثر من حي أو حملة، كان مبدأ  احلسماب له ممن منتهى أقرب 
احليني أو االحياء إىل جهة سفره. كالشخص الذي  يبيت يف حي ويعمل يف آخر. 
كا أن الشمخص الذي يرتبط بجميع أحياء  املدينة م لتعدد مراكز عمله أو لسمعة 

عائقه االجتاعية أو لغري ذلك م يكون  مبدأ احلساب له أطراف املدينة.

الثـاين: القصد إىل السمفر يف املسمافة املتقدمة، فا يكفي السمفر من دون  
قصد كا لو ساروا به وهو مغمًى عليه أو نائم، كا ال يكفي قصد السفر من دون  
قصد املسافة حتى لو متادى به السري فبلغ املسافة من دون قصد هلا. نعم إذا  قصد 
االسمتمرار بعد ذلك يف السمري با يبلغ ثانية فراسمخ أو أربعة مع قصد  الرجوع 

قر. كا أنه إذا قصد الرجوع وكان ثانية فراسخ قر فيه.

)مسـألة 561(: يكفي يف التقصري قصد املوضع الذي يبلغ املسافة وإن مل  



يعلمم ببلوغه هلا، بمل وإن اعتقد عدم بلوغه خطأ. كا ال يكفي يف التقصري قصد  
السفر ملا يعتقد بلوغه املسافة إذا مل يبلغها يف الواقع.

)مسـألة 562(: يكفي قصد املسمافة إمجااًل، كا إذا قصد أحد بلدين كل  
منها يبلغ املسافة، أو قصد السري أربعة فراسخ مع ترّدده بني أن يرجع أو  يستمر 

يف السري ثانية فراسخ ثم ينوي االقامة يف املقصد.

)مسـألة 563(: إذا خمرج إىل مما دون أربعة فراسمخ وهو يريمد التجاوز 
عنهما  معّلقمًا عىل أمر غري معلوم احلصول م كتحصيل نفقة له أو رفيق يف طريقه، 
أو  توثمق عمىل من خّلف من أهلمه م مل يقر إال أن حيصل له ذلمك ويتجدد منه 
العمزم  فعًا عىل السمفر املسمافة املذكمورة، وحينئٍذ يكون مبدأ املسمافة من حني 

جتّدد  العزم الفعيل.

)مسـألة 564(: يكفي يف قصد السفر للمسمافة املذكورة العزم عىل ذلك  
لوجود املقتيض وعدم العلم باملانع، وال يرض احتال عروض املانع.

)مسـألة 565(: ال يشمرتط قصمد املسمافة اسمتقااًل، بل يكفمي قصدها 
تبعمًا  للغري، كا يف قصمد الزوجة تبعًا لزوجها والعيال تبعًا ملعيلهم واالجري تبعًا  

للمستأجر واالسري تبعًا لارس ونحوهم.

نعم البّد من أمرين:

أحدمها: العزم عىل عدم مفارقة املتبوع، فمع عدم العزم املذكور  واحتال 
مفارقته ال يتحقق القصد التبعي ويتعني االمتام.

ثانيهـام: العلم بقصد املتبوع للمسمافة، أما مع اجلهل بقصده املسمافة فا  
يتحقمق القصد التبعمي، ويتعني االمتام. وال جيب عمىل التابع الفحص، وال عىل  
املتبوع االخبار لو سأله التابع. نعم إذا جتدد له العزم عىل عدم مفارقة   املتبوع أو 
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العلم بقصد املتبوع قّر إذا حتقق منه قصد املسافة االمتدادية أو  امللّفقة من حني 
حتقق القصد املذكور، عىل نحو ما تقدم عند الكام يف اعتبار  قصد املسافة.

الثالث: اسمتمرار القصد للسفر يف املسمافة املذكورة، فلو عدل قبل بلوغ  
أربعة فراسخ فبنى عىل الرجوع أو تردد يف االستمرار أتّم.

)مسـألة 566(: إذا صىّل قرًا أو تناول املفطر ثم تردد يف االسمتمرار يف  
السفر أو عدل عن السفر قبل بلوغ املسافة فاألحوط وجوبًا له إعادة الصاة يف  
الوقمت متامًا وقضاؤها خارج الوقت كذلك. ووجب عليه االمسماك بقّية اليوم  

وقضاؤه.

)مسـألة 567(: إذا كان عدولمه أو تردده بعد بلوغ أربعة فراسمخ بحيث 
البمد  لمه يف الرجوع من أربعة فراسمخ ُاخرى وكان عازمًا عمىل العود قبل إقامة 
عمرشة  أيام مل جيب عليه إعادة صاته وال االمسماك عن املفطرات يف بقّية يومه، 
بمل  يبقى عىل القر واالفطار إىل أن يعمود إىل منزله. وإذا كان عدوله أو تردده 
بعد  بلوغ ثانية فراسخ فالازم عليه القر واالفطار وإن مل يعزم عىل العود، إال 

أن  ينوي إقامة عرشة أيام.

)مسـألة 568(: يكفمي يف اسمتمرار القصد للسمفر البقاء عىل نّية السمفر 
ولو  مع تبدل املقصد قبل بلوغ املسافة، كا إذا قصد السفر إىل مكان وقبل بلوغ  
املسمافة عمدل إىل مكان آخر. لكن البمدّ من كون ما بقي من السمفر بضميمة ما  

حصل منه متمًا للمسافة.

)مسـألة 569(: إذا تردد أو عدل عن السمفر قبل بلوغ أربعة فراسمخ ثم 
عاد  لنية السمفر قبل قطع يشء من املسمافة رجع إىل القر. وإن قطع شميئًا من  
املسمافة حال المرتدد أو العدول ثم رجع إىل نّية السمفر، فالظاهمر وجوب التام  



عليمه. إال أن يرشع يف سمفر جديمد قاصدًا ثانية فراسمخ أو قاصمدًا أربعة وهو  
ينوي الرجوع فيقر حينئٍذ.

الرابع: أن ال يكون ناويًا يف أول السفر قطعه م باملرور بالوطن أو ما  يلحق 
به أو إقامة عرشة أيام قبل بلوغ املسمافة م أو يكون مرتددًا يف ذلك، فإنه  ال يعتد 
غًا للقر، وال يكون التلفيق منه. فا  يقر ال  بالسمفر املذكور، فا يكون مسوِّ
يف الطريق وال يف حمل االقامة وال يف الرجوع، إال أن ينوي سفرًا  جديدًا باملسافة 

املتقدمة.

)مسـألة 570(: إذا عزم يف أثناء السمفر عىل املرور بالوطن أو االقامة، ثم  
عدل عن ذلك جرى فيه التفصيل املتقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 571(: يكفمي يف وجوب القر العزم عمىل عدم املرور بالوطن  
وعمدم نّيمة االقامة وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد االمرين، نظري ما تقدم يف  

املسألة )564(.

مًا بنفسمه م كسمفر العبد   اخلامـس: أن يكمون السمفر مباحمًا، فلو كان حمرَّ
االبق وسمفر الزوجمة ممن بيت الزوجية بدون إذن الزوج م أو بغايته م كالسمفر 

لقتل  نفس حمرتمة أو للرقة م مل يوجب القر، بل جيب فيه التام.

مة م كالرقة م وجب التام وإن مل   )مسألة 572(: إذا كان السفر لغاية حمرَّ
ترتتب الغاية، فعدم ترتبها ال يكشف عن وجوب القر يف ذلك السفر.

)مسـألة 573(: ال يمنمع من وجموب القر ترتب احلرام عىل  السمفر م 
كإيمذاء املؤممن م إذا مل يكمن مقصودًا منمه وال غايًة له. نعم إذا علمم بأنه  يضطر 
للحرام بسبب السفر بحيث لوال السفر مل يفعله وجب التام وإن مل يكن  احلرام 

م بالوجه املذكور م هو الغاية من السفر.
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)مسـألة 574(: إذا كان السمفر مباحمًا يف الواقع واعتقمد املكلف حرمته  
خطمأ، فالواجب القر كا لو سمافر لارضار بمن حيمل االرضار به واقعًا وهو  
يعتقمد حرمة االرضار به، وحينئٍذ لوصىل قمرًا وتيّر له قصد القربة   صحت 
صاتمه، أما لو صىّل متامًا فاألحوط وجوبًا له االعادة يف الوقت قرًا  والقضاء 

يف خارجه كذلك.

)مسـألة 575(: إذا كان السمفر حراممًا يف الواقمع وكان املكلمف جاهًا 
بحرمته  معذورًا يف جهله فالظاهر وجوب القر عليه. أّما لو مل يكن معذورًا يف 
جهله  فاالمر ال خيلو عن إشمكال، واألحوط وجوبمًا اجلمع بني القر والتام، 

فلو  فعل أحدمها كان عليه االحتياط بضم االخر ولو بعد الوقت.

)مسـألة 576(: إذا كان السفر مسمتلزمًا لرتك أداء الواجب يف بلده، فإن 
كان  الغمرض منه الفرار عن الواجب وجب التام كا لو سمافر املدين فرارًا عن 
أداء  الدين مع حلوله والقدرة عىل وفائه. وكذا إذا مل يكن الغرض منه ذلك لكن 
كان  املكلمف بنحو يؤدي الواجب لوال السمفر، عىل األحموط وجوبًا. أما إذا مل 

يكن  يف مقام أداء الواجب سافر أو مل يسافر فالظاهر وجوب القر.

)مسـألة 577(: إذا سمافر املكلمف سمفرًا مباحمًا يف نفسمه إال أنمه ركب 
عمىل  الدابة املغصوبة أو يف السميارة املغصوبمة أو نحومها، فإن كان بقصد الفرار  

باملغصوب وسلبه وجب عليه االمتام، وإال وجب القر.

)مسـألة 578(: إذا كان السمفر مرضًا بالنفس أو الغري رضرًا حيرم إيقاعه  
وجب االمتام فيه.

)مسـألة 579(: التابمع للجائمر يف منصبه يتّم يف سمفره المذي يكون من  
شؤون تبعّيته له سواًء كان مرسًا من قبله أم مشّيعًا له أم غري ذلك. نعم إذا كان  



مكَرهًا يف تبعيته له أو كان غرضه منها دفع مظلمة عن نفسمه أو عن املؤمنني أو  
نفعهم من دون أن يلزم منها ظلم ملؤمن قّر.

)مسـألة 580(: التابع للجائر بشخصه ال بمنصبه يقر يف سفره، كا لو  
ارسله ليبني دارًا له ال تتعلق بمنصبه، إال أن يستلزم تروجيًا لباطل أو رضرًا عىل  

مؤمن أو نحومها من العناوين املحرمة، فيتم حينئٍذ.

)مسـألة 581(: السمفر لصيد الرب والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان 
حمااًل  ووجمب فيه التقصري واالفطمار، وإن كان لّلهمو كان حرامًا ووجب فيه 

االمتام  والصيام. وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حال مطلقًا.

سمافر   لمو  كما  م  وحمّرممة  لمة  حملَّ لغايتمني  سمافر  إذا   :)582 )مسـألة 
للتجارةولمارضار بمؤمن م وجمب عليه االمتام، نعم لو مل تكمن اجلهة املحرمة  

غاية للسفر، بل مما قد تتفق فيه من دون أن تكون مقصودة منه وجب القر.

)مسـألة 583(: إذا كان السفر حمرمًا بنفسه البلحاظ غايته م كالسفر تبعًا  
للجائر، والسمفر املرّض بالبمدن م فالازم التام فيمه وإن كان إيقاعه بداعي غاية  

حمّللة كالنزهة.

)مسـألة 584(: إذا اختلمف السمفر الواحد فكان بعضه حمااًل وبعضه 
حرامًا  وجب التقصري يف القسمم احلال واالمتام يف القسمم احلرام، وال يتوقف  
التقصري يف القسم احلال إىل نّية قطع مسافة تامة جديدة. فمن سافر تبعًا  للجائر 
ثمم تركمه وتوقف يف بعمض املواضع للعاج قمر وإن مل يقطع مسمافة.  كا أن 
االمتمام يف القسمم احلرام إنما يتوقف عىل السمري وقطع املسمافة إذا كان  العنوان 

املحرم يتوقف عليه كالسفر لتشييع اجلائر.

أمما إذا كان العنموان املحمرم منطبقًا عىل السمفر ببقائه ولمو مع عدم قطع  
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املسافة فا حيتاج وجوب االمتام للسري وقطع املسافة. فمن سافر لغاية  حمللة، ثم 
بمدا له التوقف يف ممكان لقطع الطريق أو التحق بركب اجلائر وجب  عليه التام 

وإن مل يقطع مسافة.

)مسـألة 585(: الراجع من سمفر املعصية إن ُعّد رجوعه من توابع سمفر  
املعصيمة وانحمر غرضمه بالرجموع وجب عليه االمتمام حالمه، وإن مل ينحر  
غرضمه به فاألحموط وجوبًا له اجلممع بني القر والتمام، كا لو اختمار طريقًا  
خاصمًا يف الرجموع أو عجل بالرجموع لداع حمّلمل. وأما لو مل يعمّد الرجوع من  
توابع سمفر املعصية فالواجمب فيه القر، كا لو رجع عمىل طريق بعيد لغرض  
حمّلمل، أو فصمل بني الذهماب والرجوع باملكث مدة معتدًا هبما بنحو ال يتعارف  

يف سفر الذهاب.

السـادس: أن ال يكون السمفر كثريًا من املكلف بمقتى طبيعة حياته أو  
عمله، فيجب التام يف السفر الذي يتكثر من املكلف ويتعارف بمقتى  وضعه 
احليايت أو العميل، سمواء كان عمله السمفر م كاملكاري واملاح وسمائق  السيارة 
م أم كان عملمه يف السمفر م كاجلمايب الذي يمدور يف جبايته والتاجمر الذي  يدور 
يف جتارتمه والصانمع الذي يمدور يف صنعته م أم توقف عمله عىل تكرر  السمفر م 
كاحلطماب الذي تعمّود اخلروج الحتطاب احلطمب وبيعه يف البلمد، ومن  ابتنى 
عملمه عىل جلمب البضاعة يف فرتات متقاربة وبيعها يف بلمده م أم كان له  غرض 
يف تكمرر السمفر يف فرتات متقاربة للزيارة أو العماج أو الدرس أو غريها  بنحو 

يكون مستمرًا عىل ذلك، بحيث يكون مقتى وضعه الطبيعي.

)مسألة 586(: إذا كان كثري السفر ملا دون املسافة، وجب عليه القر إذا  
اتفق له السفر إىل املسافة.

)مسـألة 587(: إذا كان كثري السمفر جلهة معينة فاتفق له السمفر لغريها، 



فإن  كان السفر الطارئ من سنخ السفر الذي تعّوده بحيث يكون مقتى طبيعة 
حياتمه  أوعملمه مثله وجمب عليه التمام يف السمفر املذكور، كالسمائق عىل خط 
خاص  يسمتأجر خلمط آخر، وجالب البضاعمة من مكان معني حيتماج جللبه من 

مكان  آخر ونحومها.

وإن كان السمفر الطارئ أجنبيًا عن السفر الذي تعّوده م بحيث خيرج عن  
مقتى طبيعة حياته وعمله م وجب عليه القر، كالسائق واملاح ونحومها  إذا 
سمافرا لزيارة إمام أو صديق أو لعاج أو غريه، ومنه ما إذا ترك السمائق سيارته  

يف سفره، ورجع إىل أهله. إال أن يتعّود ذلك ويكثر منه، فيتم حينئٍذ.

)مسـألة 588(: من كان كثرة السمفر مقتى عملمه كالتاجر الذي يدور 
يف  جتارتمه واملماح يكفمي يف إمتامه إختاذ العممل املذكور فيتّم يف السمفرة ااُلوىل  
بما حاجمة لتكرار السمفر. أما ممن كانت كثرة سمفره لداع خماص يقتيض كثرة 
السمفر  فالازم مميض مّدة معتدٍّ هبا يصدق فيها أّن السمفر مقتى طبيعة حياته.  
واألحموط وجوبمًا اجلمع بني القمر والتام من حني حمدوث الداعي املذكور  

واالبتداء بكثرة السفر إىل ميض املدة املذكورة.

)مسألة 589(: إذا كان كثري السفر بالوجه املتقدم يف فرتة معينة من السنة  
اختص التام عليه بتلك املدة، كالذي يسوق بااُلجرة يف بعض املواسم أو  جيلب 
اخلمرض يف فصمل الصيف. نعم البّد من كون املدة معتّدًا هبا عرفًا بحيث  يصدق 

عرفًا أن ذلك مقتى وضعه الطبيعي بلحاظ حياته أو عمله.

)مسـألة 590(: البّد يف صدق كثرة السمفر بالوجه املتقدم من البناء عىل  
مزاولة السمفر مرة بعد ُاخرى، وال يكفي املرة واملرتان وإن طالت مدة السمفر.  
والظاهمر صدقه يف السمفر الطويمل املتكرر قليًا مع تقارب مدة السمفر مع مدة  

احلرض، فضًا عا إذا زادت مدة السفر.
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وأما يف السفر القصري فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد  
أيمام احلرض، فضمًا عا إذا زادت أيام السمفر. وأمما إذا زادت أيام احلرض بقدر  
معتد به فالظاهر وجوب القر، كا يف من يقيض يومني من األسبوع يف السفر. 
وأمما إذا  كان السمفر قصمريًا ال يتجاوز نصمف هنار فالظاهر عمدم كفاية االربع 

سفرات يف  ااُلسبوع.

)مسـألة 591(: من كان كثري السمفر بالوجه املتقدم إذا أقام يف بلده أو يف  
البلد الذي يدخله عرشة أيام قر وأفطر يف السفرة ااُلوىل، سواًء كانت العرشة  

منوّية من أول االمر أم ال.

)مسألة 592(: السائح يف االرض الذي مل يتخذ له وطنًا منها يتّم يف  سياحته.

)مسـألة 593(: ممن خرج معرضًا عن وطنه عازممًا عىل التوطن يف غريه  
يقر يف الطريق. وأما إن كان عازمًا عىل عدم التوطن يف غريه، وعدم اختاذ  مقر 
له بل يبقى متجواًل يف االرض فإنه يتّم. وكذا إذا كان مرتددًا يف ذلك. وإن  كان 

األحوط استحبابًا له اجلمع بني القر والتام إىل أن تطول عليه املدة فيتّم.

السابع: أن يصل إىل حّد الرتخص، ويعرف بأحد أمرين: 

أوهلـام: أن يتوارى عمن البيوت، بحيث خيفى شمخصه عمىل أهلها لُبعده  
عنهم، ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث خيفى عليه من كان واقفًا أو ماشيًا عندها.

ثانيهام: أن يبعد بحيث ال يسممع أذان أهل البلد. وان حصل أحدمها  ومل 
يعلمم بحصول االخر قمر. أما إذا حصل أحدمها وعلمم بعدم حصول االخر  

فالازم االحتياط ولو بتأخري الصاة.

)مسألة 594(: املدار يف الساع عىل املتعارف من حيث السامع  والصوت 
املسموع وموانع السمع. ومع اختاف املتعارف يلزم االحتياط وال  عربة بالساع 



بسمبب مكرب الصوت أو بسمبب سمّاعة القطة له. كا أن املدار يف  التواري عىل 
ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب اخلارجي. وكذا عىل ما  يكون يف الوجه 
املتعمارف يف النظر بالعني املجردة، وال عربة با خيرج عن  املتعارف يف قوة النظر 

أو ضعفه، كا ال عربة بالنظر بالواسطة.

)مسـألة 595(: الوصمول إىل حمّد الرتخمص مبدأ التقصمري عند خروج  
املسافر من بلده، ومنتهى التقصري عند رجوعه لبلده.

)مسـألة 596(: األحموط وجوبمًا عمدم التقصمري عند اخلمروج من حمل 
االقامة  أو املكان الذي يبقى فيه ثاثني يومًا إال بعد الوصول إىل حّد الرتخص، 
وإذا  أراد الصاة قبله مَجع بني القر والتام. وأما عند إرادة الدخول ملكان يريد  
املقمام فيمه عرشة أيام فا يكفي يف التام الوصول إىل حّد الرتخص، بل البّد  من 

الوصول إىل مكان االقامة بنفسه.

)مسـألة 597(: إذا شمّك يف الوصمول إىل حّد الرتخمص بنى عىل عدمه،  
فيبقى عىل التام يف الذهاب وعىل القر يف االياب. إال أن يصيل صاتني  يعلم 
إمجمااًل ببطان إحدامها، فيجب االحتيماط بإعادهتا. نعم إذا رجع ذلك  المجال 
احلد الرشعي م كا إذا شك يف املراد بحدود البلد أو بالتواري عن  البلد م فالازم 

االحتياط أو الرجوع للمقلد.

)مسـألة 598(: إذا اعتقد الوصمول إىل حد الرتخص عند اخلروج فصىل  
قمرًا أو عنمد الرجموع فصىل متامًا ثمم تبنّي اخلطأ وجمب التمدارك باالعادة أو  

القضاء يف األول، بل يف الثاين عىل األحوط وجوبًا.
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الفصل الثاين 

يف قواطع السفر
وهي ُامور.. 

األول: املمرور بالوطمن. وهمو املكان الذي يّتخذه اإلنسمان مقمّرًا له عىل  
الدوام لو خيّل ونفسمه، بحيث يعزم عىل البقاء فيه وعدم اخلروج منه إال لسمبب  
طارئ. سمواء كان مسقط رأسمه أم اسمتجده. ويكفي فيه التبعية للغري كالزوج  

واالب ونحومها، فوطن املتبوع وطن للتابع ما مل ُيعرض عنه وخيرج منه.

)مسـألة 599(: يكفي يف الوطن املستجد السكني فيه بالنّية املتقدمة، وال  
يتوقف مع ذلك عىل قضاء مّدة معتّد هبا، فا حيتاج يف املدة املذكورة لنّية  االقامة 

أو االحتياط باجلمع بني القر والتام، وإن كان أحوط استحبابًا.

)مسـألة 600(: يمكن تعدد الوطن، بأن يتخذ اإلنسمان بلدين مثًا مقّرًا 
له  يقيض يف كل منها قسًا من أوقاته وال خيرج منها لغريمها إال لسبب طارئ.

وحينئٍذ البّد يف التقصري عند السفر بني الوطنني من أمرين:

األول: بلموغ املسمافة االمتدادية، وهمي ثانية فراسمخ، وال يكفي امللفقة  
النقطاع السفر بدخول كل منها.

الثاين: أن ال يكون كثري السفر بينها، وإال وجب عليه التام يف الطريق  ومل 
يقّر إال يف السفرة ااُلوىل إذا بقي يف أحدمها عرشة أيام، عىل ما تقدم يف  كثري السفر.

)مسـألة 601(: إذا اختذ اإلنسان مسمكنًا يبيت فيه يف مدينته، وحمل عمل  



يعمل فيه يف مدينة ُاخرى وكان كل منها مبنّيًا عىل الدوام واالستمرار، كان كل  
منها وطنًا له، فيجري عليه حكم ذي الوطنني.

)مسـألة 602(: الظاهمر عدم ثبموت الوطن الرشعي، فما جتري أحكام  
الوطمن عمىل املكان المذي يملك فيه اإلنسمان منزاًل قد أقام فيه سمتة أشمهر إذا  

أعرض عنه، بل جيب فيه القر كا جيب يف الوطن الذي أعرض عنه.

)مسـألة 603(: الظاهر عدم خروج الوطن عمن كونه وطنًا إال بالعدول 
عمن  جعله وطنًا ممع اخلروج عنه، وال يكفمي العدول عنه مع البقماء فيه وعدم 

اخلروج  منه، كا ال يكفي الرتدد يف البقاء عىل كونه وطنًا ولو مع اخلروج عنه.

)مسـألة 604(: يلحق بالوطن املكان الذي يّتخذه اإلنسمان مقّرًا له مدة  
طويلة يسمكن فيه سمكناه يف وطنه بمنزل وأثاث ونحومها، بحيث يصدق عرفًا  
أنه مسمكنه يف املدة املذكورة، كالبلد الذي يسمكنه طالب العلم يف مدة دراسمته،  
واملوظمف يف ممدة وظيفته وصاحب العمل يف مدة عملمه ونحوهم، فإنه وإن مل  
يكمن وطنمًا لمه م كا يظهمر مما سمبق يف معنى الوطمن م إال أنه جيمري عليه حكم  
الوطن، فإذا كان فيه كان حارضًا يتّم وإن مل ينِو االقامة فيه، وإذا خرج منه صار  
مسمافرًا والبّد يف وجوب القر عليه من العزم عىل قطع املسمافة االمتدادية أو  
امللّفقمة، وإذا ممّر به يف سمفره انقطع سمفره إىل غمري ذلك. لكن البمّد فيه من أن  

الُيكثر اخلروج منه، وإال مل يكن مقّرًا له. نعم يتّم فيه لكونه كثري السفر حينئٍذ.

)مسـألة 605(: ملا كان السمفر ينقطمع باملرور بالوطمن وباملقر، فا بّد يف  
التقصري عند السفر بينها من بلوغ املسافة االمتدادية وهي ثانية فراسخ.

)مسألة 606(: إذا اختذ املكان مقّرًا له يف وقت معني من السنة مل جير  عليه 
حكم الوطن يف غري ذلك الوقت. فطاب العلم الذين يتخذون حمل  دراسمتهم 
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مقّرًا يف أيام الدراسمة ويرتكونه ويرجعمون إىل أوطاهنم يف أيام العطلة  إذا ذهبوا 
إليه يف العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجرى عليهم حكم السفر. إال  أن تكون 

العطلة قصرية ال تنايف االرتباط باملكان عرفًا.

الثاين: العزم من املسافر عىل االقامة عرشة أيام متوالية يف مكان واحد  أو 
العلمم ببقائه يف املدة املذكورة وإن مل يكن باختياره. ويكفي تلفيق اليوم  املنكر 
ممن يوم آخر، فإذا نوى االقامة مثًا ممن زوال يوم إىل زوال اليوم  احلادي عرش 

من ذلك اليوم كان عليه التام.

ومبدأ اليوم طلوع الفجر، فاذا نوى االقامة من طلوع الشممس فابّد من  
نّيتها إىل طلوع الشممس ممن اليوم احلادي عرش، كا أن الليايل املتوسمطة داخلة  
دون الليلمة املتطرفمة، وأبعاض الليلتني املتطّرفتني بنحو يتممّ به ليلة ملفقة، وإن  

كان األحوط استحبابًا ضمها لاقامة.

)مسألة 607(: يشرتط وحدة حمل االقامة عرفًا، فا تصح االقامة يف أكثر  
ممن قريمة أو بلد واحد. نعم ال يمرض التنقل يف أبعاض القريمة أو البلد الواحد،  
ونحمو ذلمك مما من شمأن أهل املكان م المذي يقيم فيه م التنقل فيمه با أهنم أهل  
ذلمك املكان، بحيث ال يكون تنقلهم فيمه مبنّيًا عىل العناية واخلروج عن مقتى  
إقامتهم فيه، كمسجده ومّحامه ومتنزهاته ومقربته، دون غري ذلك مما يكون  ذهاب 
أهمل ذلمك املكان له خروجًا عن مقتى إقامتهمم يف مكاهنم عرفًا، نظري  ذهاب 
غريهم له من املسافرين. وإن كان ذهاهبم له أير من ذهاب غريهم  لقرهبم منه.

)مسألة 608(: تصح نّية االقامة يف الصحراء، عىل أن ينوى املقام يف  مكان 
منها وعدم الوصول إىل ما ال يتعارف وصول أهل ذلك املكان إليه من  املواضع.

)مسألة 609(: يكفي يف نّية االقامة النية التبعية، كنية الزوجة تبعًا للزوج  



والولمد تبعًا البيه. لكن البّد من العلم بتحقق نّية االقامة من املتبوع، وال يكفي  
حتققها منه من دون أن يعلم التابع هبا وإن كان بانيًا عىل املتابعة.

)مسألة 610(: الظاهر عدم حتقق نّية االقامة يف املكان مع نّية اخلروج منه  
إىل ما دون املسمافة ممما ال يعّد من توابعه بحيث يعّد ذهاب أهل املكان له سمفرًا  
منهمم، وإن كان زممان اخلمروج قليًا، بل يتعني القر ممع ذلك حتى يف املحل  
الذي نوى فيه االقامة. نعم إذا انعقدت االقامة بحيث ال يرض فيها العدول م بأن  
 نموى االقامة ممن دون نية اخلروج للمكان املذكور وصمىل فريضة رباعية متامًا م  

ال يكون اخلروج ملا دون املسافة م فضًا عن نيته م مبطًا هلا.

)مسألة 611(: إذا نوى املقام إىل حادث ال يعلم أمده م كورود مسافر أو  قضاء 
حاجة م فصادف أمده عرشة أيام أو أكثر مل تنعقد له إقامة وكان الواجب  عليه القر.

)مسـألة 612(: إذا نوى االقامة إىل يوم معني وكان يف الواقع عرشة أيام 
من  دون أن يعلم ذلك متت إقامته وكان من الواجب عليه التام، كا لو نوى ظهر  
االربعاء االقامة إىل ظهر يوم اجلمعة الثانية، وإن اعتقد خطأ أن نّيته لاقامة كانت  يف 
ظهر يوم اخلميس. ولو انعكس االمر مل تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه  القر.

)مسألة 613(: إذا نوى إقامة عرشة أيام يف املكان ثم عدل عن إقامته قبل  
مميض عمرشة أيام فعزم عىل اخلروج قبل إكاهلا أو تردد فإن كان قد صىّل  فريضة 

رباعية متامًا بقي عىل التام إىل أن يسافر.

وإن مل يكن قد صىّل فريضة متامًا رجع إىل القر، سواء مل يصّل أصًا   ولو 
عصيانًا م أم صىّل صاة غري رباعية أم رشع يف صاة رباعية ومل يتمها وإن  دخل 
يف ركوع الركعة الثالثة، وسمواء فعل غري الصاة الرباعية مما ال جيوز  للمسمافر 
كالصوم، والنوافل النهارية أم ال. بل حتى لو صىّل رباعية، ثم تبنّي  بطاهنا، فإنه 
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حينئٍذ يكون بحكم من مل يصل.

)مسـألة 614(: إذا عمدل عن نّيمة االقامة وهو يف الرباعيمة قبل أن يتمها 
وجمب  عليه قرها، وإن دخل يف الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأمّتها قرًا. 
وإن  كان بعمد الركموع بطلت، نعم لو كان يف مواضع التخيمري كان عليه إمتامها 

أربعًا،  لكن ال تكفي يف البقاء عىل التام.

)مسألة 615(: إذا نوى االقامة فصام وعدل عن نّية االقامة قبل أن يصيل  
متاممًا وقبل المزوال بطل صوممه، وإن كان عدوله بعد المزوال صح صوم ذلك  
اليموم، دون مابعمده، ووجب عليه القر. وأما إن كان عدوله بعد الصاة متامًا  

فيصح صوم ذلك اليوم مطلقًا، كا يصح الصوم بعده ما دام مل خيرج.

)مسألة 616(: إذا عدل عن نّية االقامة وشّك يف أنه صىّل متامًا أم مل يصّل  
بنمى عىل أنمه مل يصل ووجب عليه القمر. نعم إذا كان بعد الفمراغ من الصاة  
الرباعيمة وقمد شمّك يف صحتهما، أو بعد خمروج وقتها وقد شمّك يف اإلتيان هبا  
فالظاهمر البناء عمىل اإلتيان هبا والبقاء عمىل التام، وإن كان األحوط اسمتحبابًا 

ضّم  القر إليه.

)مسـألة 617(: إذا صىّل بعد نّية االقامة فريضًة متامًا نسميانًا أو غفلة عن  
إقامته أو لرشف البقعة م كا يف مواضع التخيري م كفى ذلك يف انعقاد االقامة  وعدم 
الرجوع للقر مع العدول عنها. أما إذا فاتته الصاة أداء فقضاها متامًا ثم  عدل عن 
نية االقامة فاالمر ال خيلو من إشكال، واألحوط وجوبًا اجلمع بني  القر والتام.

)مسألة 618(: إذا عدل عن نّية االقامة قبل أن يصيل فريضة متامًا بطلت  
االقاممة من حني العدول ال من أول االممر، فلو كان قد صام قبل العدول صح  

صومه، ولو فاتته صاة رباعية قبل العدول قضاها متامًا بعد العدول.



)مسـألة 619(: إذا متت مدة االقامة مل حيتمج يف البقاء عىل التام إىل إقامة  
جديدة، بل يبقى عىل التام إىل أن يسافر وإن مل يصّل يف مدة االقامة فريضة  متامًا.

فًا حني النية، فلو   )مسألة 620(: ال يشرتط يف انعقاد نّية االقامة كونه مكلَّ
نوى وهو غري بالغ كان حكمه التام، عىل التفصيل املتقدم. وكذا لو نوت  املرأة 

وهي حائض أو نفساء.

)مسـألة 621(: إذا اسمتقرت االقامة م ولو بالصاة متامًا م ثم بدا للمقيم  
اخلروج إىل ما دون املسافة ثم السفر منه با تتم به، فإن مل يكن عازمًا عىل  الرجوع 
إىل حممل االقاممة وجب عليمه القر باخلروج ممن حمل إقامتمه. وإن كان  عازمًا 
عمىل الرجموع إىل حمل االقامة م ولو مع املكث فيه ممن دون نّية إقامة  جديدة م مل 
جيب عليه القر باخلروج من حمل االقامة، وإنا جيب عليه  القر بمفارقة حمل 
االقاممة ثانيًا. فمثًا من اسمتقرت لمه االقامة يف النجمف  االرشف إذا خرج إىل 
الكوفمة وأراد الرجموع إىل النجف ثم اخلروج منمه إىل  كرباء مل يقر بخروجه 
ممن النجف إىل الكوفة وال بخروجه من الكوفمة إىل  النجف، بل بخروجه ثانيًا 

من النجف يف طريقه إىل كرباء.

الثالث: أن يقيم يف مكان واحد ثاثني يومًا من دون عزم عىل إقامة  عرشة 
أيام، سمواء عزم عىل إقامة ما دون العرشة مرة بعد ُاخرى حتى أتّم  الثاثني، أم 
مل يعزم عىل إقامة أصًا، فيجب بعدها االمتام حتى يسافر وإن مل  يصّل بعدها إال 
صاة واحدة. وال يكفي الشمهر اهلايل إذا كان تسمعة وعرشين  يومًا، والظاهر 
هنما تبعيمة الليايل لايام، فابّد من إكال ثاثني ليلة ممع االيام.  ويكفي التلفيق 

من اليوم أو الليلة املنكرين.

)مسـألة 622(: البمّد يف إمتام املرتدد ثاثني يومًا ممن وحدة املكان الذي  
هو فيه هذه املدة، عىل نحو ما تقدم يف نّية االقامة. وإذا خرج إىل ما دون  املسافة 
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مما ال يعد من توابع البلد بقي عىل التقصري.

)مسألة 623(: إذا انتقل من املكان قبل إمتام املدة بقليل مل جيب التام  وإن 
تكرر ذلك منه يف أمكنة متعددة.

)مسـألة 624(: يظهر منهم أن االقامة ثاثني يومًا متنع من تلفيق املسمافة  
وتتميم ما بعدها ملا قبلها، فا بّد يف القر من سفر جديد وتام املسافة كا  سبق. 
وينكشف هبا عدم مرشوعية القر منه إذا كانت املسافة السابقة منه دون  الثانية. 
ويف هذا االخري إشكال، فاألحوط وجوبًا قضاء ما صاه قرًا  واإلتيان به متامًا 

غري مقصور.

الفصل الثالث

يف أحكام املسافر
واملراد به املسافر بالرشوط املتقدمة، وله أحكام:

األول: حرممة الصوم منه وعدم صحته، عدا ما اسمتثني مما يأيت التعرض  
له يف كتاب الصوم إن شاء اهلل تعاىل.

)مسـألة 625(: يصح الصوم من اجلاهل بحرمتمه وعدم مرشوعيته ولو  
ص، كا إذا اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده املسمافة،   للجهل بتحقق السمفر املرخِّ
أو للجهمل بكون السمفر مرخصًا، كا لو اعتقد عدم وجموب االفطار مع قصد  

املسافة امللفقة. وال يصّح من النايس عىل األحوط وجوبًا.

الثاين: سمقوط نافلة الصاة املقصمورة النهارية، دون غريها حتى الوترية  
عىل االقوى.



)مسألة 626(: إذا سافر بعد الوقت ومل يكن قد صىّل مل ترشع له نافلة  تلك 
الصاة. نعم لو صاها قبل السفر صحت وإن مل يصّل الفريضة إال يف  السفر قرًا.

)مسألة 627(: ال ترشع نافلة املقصورة يف السفر حتى ملن يؤخر  الفريضة 
ويمأيت هبا متامًا يف احلرض. نعم إذا رجع من سمفره قبمل خروج وقتها  رشعت له 

يف احلرض.

الثالـث: وجوب القمر يف الفرائض الرباعية، وهي صلموات الظهرين  
والعشاء، وال ترشع متامًا إال يف مواضع التخيري االتية.

)مسـألة 628(: إذا صىّل املسمافر الرباعية متامًا عاملًا عامدًا بطلت صاته  
وعليه االعادة أو القضاء. وإن صاها جاهًا بأصل وجوب القر يف السفر مل  
جتب االعادة، فضًا عن القضاء. وإن كان للجهل بتحقق السمفر املرخص م كا  
لمو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده املسمافة م فاألحوط وجوبمًا االعادة والقضاء  
وكذا إذا كان عاملًا بأصل وجوب القر يف السمفر لكن جهل خصوصياته، كا  
لمو جهل أن كثري السمفر لو أقمام ببلده عرشة أيام وجب عليه القر يف السمفرة  
ااُلوىل، أو أن العايص بسفره يقر إذا رجع إىل الطاعة أو نحو ذلك من الفروع.

ده بالتام ثم عدل   نعم إذا قلد يف اخلصوصيات تقليدًا صحيحًا فأفتى مقلَّ
مقلمده إىل القمر أو عدل هو عن تقليده لشمخص آخر يفتمي بالقر فالظاهر  

االجزاء، كا تقدم يف مبحث التقليد.

)مسألة 629(: إذا سها املسافر يف صاته بأن أراد أن يصيل ركعتني  فصىل 
أربعًا فاألحوط وجوبًا له االعادة أو القضاء.

)مسـألة 630(: إذا نميس املسمافر فصىل متاممًا، فإن ذكمر يف الوقت فعليه  
االعمادة أو القضاء، وإن ذكر بعد خمروج الوقت فا قضاء عليه. من دون فرق 
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بني  نسيان السفر ونسيان وجوب القر يف السفر.

)مسألة 631(: ال تقر املغرب يف السفر، ومن قَرها جاهًا فاألحوط  
وجوبًا له التدارك باالعادة أو القضاء. بل هو الواجب يف غريه من موارد القر  
يف موضمع االمتمام. نعم من قر ممع نّية االقاممة جهًا بوجوب التمام أجزأته  
صاتمه وال إعمادة عليه. كا أنه إذا ابتنى تقصريه للصماة عىل تقليد صحيح ثم  

عدل مقلده أو عدل هو عن تقليده أجزأه، نظري ما تقدم يف املسألة )628(.

)مسألة 632(: العربة يف التام والقر بحال أداء الصاة البحال دخول  
وقتها والتكليف هبا، فمن دخل عليه الوقت وهو حارض أو بحكمه م ولو لعدم  
جتاوزه حّد الرتخص م فلم يصّل حتى سافر م برشوط السفر السابقة م كان عليه  
قر الصاة، ومن دخل عليه الوقت وهو مسمافر فلم يصّل حتى صار حارضًا  

كان عليه إمتام الصاة.

)مسـألة 633(: إذا فاتتمه الصماة يف احلرض قى متامًا ولو كان مسمافرًا  
حمني القضماء، وإذا فاتته الصاة يف السمفر قمى قرًا ولمو كان حارضًا حني  
القضماء. واملعيمار يف الفوت آخر الوقت، فمن خمرج عليه الوقمت وهو حارض  

قى متامًا، ومن خرج عليه الوقت وهو مسافر قى قرًا.

)مسـألة 634(: يتخمري املسمافر بمني القر والتمام يف االماكمن االربعة  
الرشيفة، وهي: مكة املكرمة، واملدينة املرشفة، والكوفة م وال يلحمق هبا  النجف 
االرشف م وحمرم احلسمنيA، واألحوط وجوبمًا االقتصار فيمه يف زماننا  عىل 

البناء الذي فيه القبة الرشيفة دون املسجد امللحق به من جانب الشال.

)مسألة 635(: ال يلحق الصوم بالصاة يف التخيري املذكور، بل املواضع  
املذكورة كغريها فيه.



)مسـألة 636(: التخيمري املذكور اسمتمراري، فمإذا رشع يف الصاة بنّية  
القر كان له العدول للتام وبالعكس. نعم األحوط وجوبًا االستمرار يف التام  

مع القيام للركعة الثالثة فا يرشع اهلدم منه والرجوع للقر.

 Bمسألة 637(: ال جيري التخيري يف بقّية املساجد ومشاهد  املعصومني( 
ونحوها من املواضع الرشيفة غري ما تقدم.

)مسألة 638(: ال جيري التخيري املذكور يف قضاء الصلوات الفائتة قرًا.  
بل األحوط وجوبًا عدم جريانه يف الصاة التي تفوت يف املواضع املذكورة،  بل 

يتعنّي اإلتيان هبا قرًا.

)مسـألة 639(: يسمتحب للمسمافر أن يقول عقيب كل صاة مقصورة 
ثاثمني  مرة: »سمبحان اهلل واحلممد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكمرب«. ويف احلديث: 

»إن ذلك  متام الصاة«.
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خامتة

يف بعض الصلوات املستحبة
منها: صالة العيدين، الفطر واألضحى.

وهمي واجبمة يف زممان حضمور  اإلمام وبسمط يمده مع اجتماع الرشائط 
ومسمتحبة يف عمر الغيبمة مجاعًة وفمرادى،  وال يشمرتط فيها العمدد وال تباعد 

اجلاعتني، وال غري ذلك من رشائط صاة  اجلمعة.

وكيفيتهما ركعتمان يقمرأ يف كل منهما احلمد وسمورة، واالفضمل أن يقرأ  
يف األوىل )الشممس( ويف الثانيمة )الغاشمية( أو يف ااُلوىل )األعمىل( ويف الثانيمة  
)الشممس( ثمم يكمرب يف ااُلوىل مخس تكبمريات ويقنت عقيمب كل تكبرية. ويف  
الثانيمة أربعمًا، ويقنمت بعمد كل تكبرية عىل األحموط وجوبمًا يف كل التكبريات  
والقنوتمات، وجيزئ يف القنموت ما جيزئ يف قنوت سمائر الصلوات، واالفضل  
أن يدعو باملأثور فيقول يف كل قنوت منها:»اللهم أهل الكربياء والعظمة،  وأهل 
اجلود واجلربوت، وأهل العفو والرمحة، وأهل التقوى واملغفرة،  أسألك يف هذا 
اليموم الذي جعلته للمسملمني عيدًا، وملحمدF ذخمرًا  ومزيدًا، أن تصيل عىل 
حمممد وآل حممد، كأفضل ما صليت عىل عبمد من  عبادك، وصّل عىل مائكتك 
ورسملك، واغفمر للمؤمنمني واملؤمنات،  واملسملمني واملسملات االحياء منهم 
واالمموات، اللهم إين أسمألك من خرِي ما  سمألك عبادك املرسملون وأعوذ بك 



من رشِّ ما اسمتعاذ بك منه عبادك  املرسملون«، ووردت يف بعض االخبار صورًا 
ُاخرى للدعاء.

ويأيت اإلمام بخطبتني بعد الصاة يفصل بينها بجلسة خفيفة، واألحوط  
وجوبًا اإلتيان هبا، وال جيب احلضور عندمها وال االصغاء.

)مسألة 640(: ال يتحمل اإلمام يف هذه الصاة غري القراءة.

)مسألة 641(: إذا مل جتتمع رشائط وجوهبا فالظاهر جريان أحكام النافلة  
عليها، فيجوز البناء عىل االقل واالكثر عند الشمك يف الركعات، وال تقدح فيها  
زيمادة الركن سمهوًا، واألحوط وجوبًا قضاء اجلزء املنيس، واألحوط اسمتحبابًا  

السجود للسهو.

)مسألة 642(: إذا شّك يف جزء منها وهو يف املحل أتى به، وإن كان بعد  
جتاوز املحل مى.

)مسألة 643(: ليس يف هذه الصاة أذان وال إقامة، بل يستحب أن يقول  
املؤذن: »الصاة« ثاثًا.

)مسـألة 644(: وقت صاة العيدين من طلوع الشمس إىل الزوال، ويف  
سقوط قضائها لو فاتت إشكال، ويستحب الغسل قبلها، واجلهر فيها بالقراءة،  
إماممًا كان أو منفمردًا، ورفع اليدين حمال التكبريات، والسمجود عىل االرض،  
واالصحار هبا إال يف مكة املعظمة فإن اإلتيان هبا يف املسجد احلرام أفضل،  وأن 
رًا ثوبه إىل ساقه، وأن  يأكل قبل  خيرج إليها راجًا حافيًا البسًا عامة بيضاء مشمِّ
خروجمه إىل الصماة يف عيد الفطر، أما يف عيد االضحى فيأكل مما  يضّحي به إن 

كان قد ضحى.

ومنها: صالة الغفيلة.
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 وهمي: ركعتمان بني املغرب والعشماء يقمرأ يف  ااُلوىل سمورة الفاحتة وآية 
﴿وذا النـون إذ ذهـب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه  فنادى يف الظلامت أن ال إله 
إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني *  فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 

ننجي املؤمنني﴾.

ويف الثانيمة سمورة الفاحتة وآية ﴿وعنـده مفاتح الغيـب ال يعلمها إال هو  
ويعلـم مـا يف الـرب والبحر وما تسـقط مـن ورقـة إال يعلمها وال حبـة يف ظلامت  
االرض وال رطـب وال يابـس إال يف كتاب مبني﴾ ثم يقنمت ويقول: »اللهم إين  
أسمألك بمفاتمح الغيمب التي ال يعلمهما إال أنت أن تصيل عمىل حممد وآل حممد  
وأن تفعل يب.....« ويذكر حاجته ثم يقول:»اللهم أنت ويل نعمتي والقادر  عىل 
طلبتمي تعلم حاجتي فأسملك بحق حممد وآله عليه وعليهم السمام ملّا  قضيتها 
يل« ويسمأل حاجتمه. وال حيتماج للبسمملة يف الركعتني قبل االيتمني، بل ال  جيوز 
اإلتيمان هبما إال بقصمد الذكر والتمرّبك أو بقصمد القرآنية ممن دون نّيمة الورود  

واخلصوصية.

)مسألة 645(: جتزئ صاة الغفيلة عن ركعتني من نافلة املغرب إذا نوى  
النافلة هبا.

ومنها: صالة جعفر بن أيب طالب.

 عّلمهما النبميF جلعفمر ملا قمدم من  احلبشمة، وهي أربمع ركعات لكل 
ركعتمني تشمهد وتسمليم يقمول يف كل ركعة بعمد  الفاحتة والسمورة، )سمبحان 
اهلل واحلممد هلل وال إلمه إال اهلل واهلل أكمرب( مخمس عرشة  ممرة، ويف الركوع عرش 
ممرات، ويف القيمام بعد الركموع عرش مرات، ويف السمجدة  ااُلوىل عرش مرات، 
ويف اجللوس بني السمجدتني عرش مرات، ويف السمجدة  الثانية عرش مرات، ويف 
اجللوس بعد السمجدة الثانية عرش مرات، فيتّم له يف كل  ركعة مخس وسمبعون 



مرة، ويكون جمموع التسبيحات يف الركعات االربع  ثاثائة تسبيحة.

)مسـألة 646(: روي أنه يقرأ يف كل ركعتني من صاة جعفر بعد سمورة  
الفاحتمة سموريت )التوحيمد( و)الكافمرون(. كما روي أيضمًا أن يقمرأ يف ااُلوىل  
)الزلزلمة( ويف الثانية )والعاديات( ويف الثالثمة )النر( ويف الرابعة )التوحيد(،  
وروي أنه يقرأ فيها )الزلزلة( و)النر( و)القدر( و)التوحيد(. وله أن يأيت بأي  

وجه شاء، بل له أن جيتزئ بأي سورة شاء من القرآن.

)مسـألة 647(: من كان مسمتعجًا أجمزأه أن يصّليها أربمع ركعات من 
دون  تسمبيح ثمم يقميض التسمبيح وهو ذاهمب يف حاجته. كما روي أن من نيس 
التسبيح  يف بعض حاالت الصاة قضاه يف احلالة ااُلخرى التي يذكره فيها، فإذا 
نيس  التسبيح بعد القراءة حتى ركع م مثًا م سّبح يف الركوع مخسًا وعرشين مرة.

)مسـألة 648(: يسمتحب اإلتيان بصاة جعفر يف كل وقت ليل أو هنار،  
وخصوصًا صدر النهار من يوم اجلمعة، وليلة النصف من شعبان.

)مسألة 649(: جيوز االجتزاء هبا عن أربع ركعات من النوافل املرتبة.

ومنها: صالة ليلة الدفن.

وهي صاة ركعتني يف الليلة ااُلوىل التي متر  عىل املؤمن امليت يف قربه يقرأ 
يف ااُلوىل سمورة الفاحتمة وآية الكريس. ويف  الثانية: سمورة الفاحتة وعرش مرات 
سمورة القدر، فإذا سمّلم قال: )اللهم صل عىل  حممد وآل حممد وابعث ثواهبا إىل 

قرب...( ويذكر اسم امليت.

)مسـألة 650(: ورد عن النبميF األمر بالتصدق عن امليت ليلة الدفن  
الهنما أشمدّ ليلة متّر بمه، فإن مل جيد صمىلّ ركعتني يقمرأ يف ااُلوىل سمورة التوحيد  

مّرتني، ويف الثانية سورة التكاثر عرشًا.
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)مسألة 651(: ال يرشع االستئجار لصاة ليلة الدفن. نعم البأس بأن يدفع  
لشخص مااًل ويأذن له يف متّلكه هبًة بعد اإلتيان بالصاة املذكورة. وحينئٍذ لو  مل 
يصّل عمدًا أو نسيانًا جاز. لكن مل حيّل له املال ووجب عليه إرجاعه  لصاحبه، ومع 
اجلهل به واليأس عن الوصول إليه جيري عليه حكم جمهول  املالك وهو الصدقة.

زة ويشرتط عليه فيها أن يصيل  الصماة  ويمكن أن يدفع املال له هدية منجَّ
املذكمورة، وحينئمٍذ حيرم عليه ترك هذه الصاة، فإن تركهما عمدًا م  عصيانًا م أو 
نسميانًا كان لصاحب املمال الرجوع يف هديته، فإن مل يرجمع ولو  جلهله باحلال مل 

حيرم املال عىل الشخص املذكور.

ومنها: صالة أول الشهر.

وهمي ركعتمان يف أول يموم ممن كل شمهر قمري  يقمرأ يف ااُلوىل سمورة 
)الفاحتمة( وسمورة )التوحيمد( بعدد أيمام الشمهر، ويف  الثانية: سمورة )الفاحتة( 
وسمورة )القدر( بعدد أيام الشمهر ثم بعد االنتهاء من  الصاة يتصدق با يتيّر 
له فيشمرتي بذلك سمامة الشمهر كله. ويف بعض  الروايات أنه يقرأ بعدها هذه 
االيمات الكريممة )بسـم اهلل الرمحن الرحيـم وما من  دابـة يف االرض إال عىل اهلل 

رزقها ويعلم مستقّرها ومستوّدعها كل يف كتاب  مبني(

)بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم * وإن يمسسـك اهلل بـر فال كاشـف له إال 
هـو  وإن يـردك بخري فال راد لفضله يصيب به من يشـاء من عبـاده وهو الغفور  
الرحيم(، )وإن يمسسك اهلل بّر فال كاشف له إال هو، وإن يمسسك بخري  فهو 

عىل كل يشء قدير(.

)بسـم اهلل الرمحن الرحيم * سيجعل اهلل بعد عرس يرسًا(، ) ما شاء اهلل  ال 
قـوة إال باهلل(، )حسـبنا اهلل ونعم الوكيل(، )وُافوض أمـري إىل اهلل إن اهلل  بصري 



بالعبـاد(، )ال إله إال أنت سـبحانك إين كنت من الظاملـني(، )رّب إين  ملا أنزلت 
إيّل من خري فقري(، )رّب ال تذرين فردًا وأنت خري الوارثني(.

ومنها: صالة املهامت.

فعن اإلمام احلسمنيB أنمه قال: إذا كان لك  مهممّ فصّل أربع ركعات 
حتسمن قنوهتمن وأركاهنمن: تقمرأ يف ااُلوىل )احلممد(  ممرة، و )حسـبنا اهلل ونعم 

الوكيل( سبع مرات.

ويف الثانية )احلمد( مرة وقوله: ) ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل إن ترن أنا أقل  
منك مااًل وولدًا( سبع مرات.

ويف الثالثمة )احلممد( مرة وقولمه: )ال إله إال أنت سـبحانك إين كنت من  
الظاملني( سبع مرات.

ويف الرابعة )احلمد( مرة )وُافوض أمري إىل اهلل إن اهلل بصري بالعباد( سبع 
مرات، ثم تسأل حاجتك.

ومنها: صالة االستخارة.

 فقد ورد يف النصوص الكثرية احلث عىل  االستخارة عند االقدام عىل أمر 
كالزواج والسفر وغريمها. واملراد هبا ابتهال  العبد إىل اهلل تعاىل يف أن خيتار للعبد 
يف ذلمك االممر ما هو اخلري له، فإن كان  خريًا له سمّهله ويّره، وإن مل يكن خريًا 
له رَصفه عنه ومنعه منه. مثل أن يقول:  »أستخري اهلل برمحته خرية يف عافية«. وقد 

رويت هلا صور خمتلفة يضيق املقام  عن استقصائها، نذكر:

منهـا: ما روي عن الصادقA من أنه قال:»ما اسمتخار عبد قط يف أمره  
مائة مرة عند رأس احلسنيA فيحمد اهلل ويثني عليه إال رماه اهلل بخري  االمرين«.
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كما ورد يف كثري من النصوص االمر باالسمتخارة بعد صاة ركعتني عىل  
صور خمتلفة..

منهـا: مما روي يف الصحيح عن مرازم قال: »قمال يل أبو عبد اهللA: إذا  
أراد أحدكم شميئًا فليصّل ركعتني، ثم ليحمد اهلل ولُيثِن عليه، ويصيل عىل  حممد 
وأهمل بيتمه ويقول: الّلهمم إن كان هذا االمر خريًا يل يف دينمي ودنياي  فيّره يل 

وقدره وإن كان غري ذلك فارصفه عني. 

قمال مرازم: فسمألته أي يشء أقرأ فيها ؟ فقال: اقرأ فيها ما شمئت، وإن  
شمئت فاقرأ فيها بقل هو اهلل أحد وقل ياأهيا الكافرون، وقل هو اهلل أحد تعدل  

ثلث القرآن«. 

وقمد ورد يف كثمري من النصموص أن الازم عىل املكلف بعد االسمتخارة  
الرضا با خيتاره اهلل تعاىل، وإال كان مّتِهًا له يف قضائه.

ونسمأله سمبحانه وتعاىل أن خيتار لنا وجلميع املؤمنني مما فيه صاح ديننا  
ودنيانا وآخرتنا إنه أرحم الرامحني. 

واحلمد هلل رّب العاملني



كتاب الصوم

فريضة الصوم إحدى الدعائم التي بني عليها اإلسام، وإحدى الفرائض  
العظام التي فرضها اهلل سبحانه عىل عباده، وإحدى العبادات التي تعّبد هبا تعاىل  
خلقه لتهذيب نفوسمهم وتطهري قلوهبم وزكاة أبداهنم، وهو ُجّنة من النار، وبه  
يدخمل العبد إىل اجلنمة، ويف احلديث: »قال اهلل تعاىل: كل عمل ابن آدم احلسمنة  

بعرش أمثاهلا إىل سبعائة ضعف، إال الصيام فإنه يل وأنا ُاجزئ به«. 

وقمد ورد يف االخبار عن النبيF واألئممةB: أّن نوم الصائم عبادة،  
ونفسمه وصمته تسمبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، ورائحة فمه عند اهلل  
أطيب من رائحة املسمك، وأّن الصائم يرفع يف رياض اجلنة، وتدعو له  املائكة 
حتمى يفطمر، وله فرحتان: فرحمة عند االفطار وفرحة حني يلقمى اهلل  تعاىل، كا 

ورد أن الصوم يباعد الشيطان ويسّود وجهه.

وقمد اختمار اهلل سمبحانه وتعاىل هلمذه الفريضمة الرشيفة أفضل الشمهور  
وأكرمهما عليه الذي اختّصه لنفسمه ونسمبه إليه فكّرمه وعّظممه، ورّشفه بإنزال 
كتابمه  فيمه، واختصمه بليلمة القمدر التمي همي خري ممن ألف شمهر، وفيمه تغّل 
الشياطني،  وتغفر السيئات، وتضاعف احلسنات، وتغلق أبواب النريان، وتفتح 
أبواب  اجلنان، ودعي فيه املؤمنون إىل ضيافة اهلل تعاىل، وُجعلوا من أهل كرامته.  
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ونسأله سبحانه التوفيق فيه ملا حيب ويرىض وهو أرحم الرامحني.

ويقع الكام يف كتاب الصوم يف ضمن فصول..

الفصل األول

يف النية
)مسألة 1(: يشرتط يف صحة الصوم النية، وتتقوم بُامور:

األول: نية ترك املفطرات االتية. 

الثاين: أن ينوي برتكها الصوم. 

الثالـث: أن يكمون الداعي للصوم هو التقرب هلل تعماىل. وال يرّض فيه أن  
يكون ترك املفطرات لدواعي ُاخر م كتعذر حصوهلا أو عدم الرغبة فيها م ما دام  
الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية االرتكازية بحيث لو  

سئل لقال ُاريد الصوم، وال جيب استحضارها تفصيًا.

)مسألة 2(: ال يرض عروض الغفلة املطلقة بنوم أو نحوه يف صحة  الصوم 
إذا سمبقت النيمة املذكمورة، فلو نموى الصيام غمدًا ونام حتى طلمع عليه  الفجر 
صمح صوممه، بل يصح صوممه حتى لو اسمتمر نومه من قبل الفجمر إىل ما بعد  
الغمروب. نعم األحوط وجوبًا عدم صحة الصوم بعروض السمكر واالغاء يف  

أثناء النهار.

)مسـألة 3(: ال جيمب قصمد الوجموب وال االسمتحباب، وال االداء وال  
القضاء وال غري ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد االمر البد  
ممن تعيمني الصوم املنوي ولو إمجااًل، كا لو نوى الصوم الذي انشمغلت ذمته به  



أّواًل مثًا.

)مسـألة 4(: ممن يصموم عن غريه باسمتئجار أو ترّبع ينموي امتثال االمر  
املتوجه ملن يصوم عنه وتفريغ ذمته.

رات بخصوصياهتا، بمل يكفي نّية ترك   )مسـألة 5(: ال جيمب العلم باملفطِّ
املفطرات عىل إمجاهلا.

فًا بصيام   )مسـألة 6(: ال يقع يف شمهر رمضان صوم غريه وإن مل يكن مكلَّ
شمهر رمضمان كاملسمافر، ومن نوى يف شمهر رمضمان صيام غمريه متعّمدًا بطل  
صومه. نعم مع اجلهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما  

مندوبًا أو منذورًا او كفارة او قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.

)مسـألة 7(: وقت النية يف صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق  
بحيمث يدخل عليه الفجمر وهو ناو للصوم، وكذا احلمال يف  مجيع أنواع الصوم 

الواجب املعنّي عىل األحوط وجوبًا، كا لو نذر صوم أول مخيس يف الشهر.

)مسـألة 8(: يمتمد وقت النية إىل الزوال يف الصموم الواجب غري املعنّي م  
كقضاء شمهر رمضان والكفارة م حتى لو تضيق وقتمه فإذا أصبح ناويًا لافطار 
ثم  بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاًء م مثًا م فنوى صيامه أجزأه. أّما لو أّخر النية  
إىل مما بعد الزوال فاألحوط وجوبًا عدم االجتزاء به. أما الصوم املندوب فيمتد  

وقت النية فيه إىل أن يبقى من النهار ما يمكن فيه جتديد النية.

)مسـألة 9(: اجلاهمل بدخول شمهر رمضمان إذا مل يسمتعمل املفطر جيزيه 
جتديد النية قبل الزوال، ويشمكل االكتفاء بذلك يف النايس له واجلاهل بوجوب 

صيامه  والنايس له، وكذا يشكل اإلجزاء يف كل صوم واجب معنّي باألصل.

)مسألة 10(: يوم الشك م املردد بني آخر شعبان وأول شهر رمضان م إذا  
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صامه املكلف بنّية صوم شمعبان ندبًا او قضاء أو نذرًا او غري ذلك صح صومه،  
وإذا تبنّي أّنه من شمهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنّيته إليه، وإذا تبني أنه  
من شمهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت حمل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا  
صاممه بنّية االممر الواقعي املتوجه إليه م إما االمر بصوم شمعبان أو االمر بصوم 

شهر  رمضان م فإنه يصح وجيزئ عن شهر رمضان لو صادفه.

)مسألة 11(: جيب البقاء عىل نية الصوم يف متام النهار يف صوم شهر  رمضان 
وغريه من الواجب املعنّي باألصل، فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه يف أثناء  النهار 
مل جيتزئ به مطلقًا عىل األحوط وجوبًا. وكذا إذا نوى انه سموف يفطر.  وأما يف 
الواجمب غمري املعنّي فيصح الصوم مع جتديد النية قبمل الزوال، وال  يصّح بعده 
عىل األحوط وجوبًا. وأما يف املندوب فيصح مع جتديد النية ولو  يف آخر النهار.

)مسـالة 12(: إذا تمردد يف البقماء عمىل الصوم للشمك يف صحمة الصوم 
منمه،  صح يف مجيع الصمور املتقدمة إذا كان من عزمه البقماء عىل الصوم لو كان  
صحيحًا، أما إذا كان الشمك يف صحة صومه سمببًا يف عدوله عن الصوم جرى 

فيه  ما تقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 13(: ال يصمح العمدول ممن صموم إىل صوم إذا فمات وقت نية 
الصموم  املعدول إليمه بل مطلقًا عىل األحموط وجوبًا. فإذا نموى صوم الكفارة 

مثًا مل  يكن له العدول إىل صوم القضاء حتى قبل الزوال.



 الفصل الثاين

يف املفطرات 
وهي ُامور:

األول والثـاين: االكل والمرشب، والبّد فيها ممن صدق االكل والرشب  
عرفمًا، من دون فرق بمني القليل والكثري، وبني ما يتعمارف أكله ورشبه وغريه.  
وأمما مع عدم صمدق االكل والرشب عىل اليشء عرفمًا، كابتاع احلىص واخلرز  

والدراهم ونحوها، مما يعد اجلوف ظرفًا له الغري، فا إفطار به.

الثالـث: اجلماع، ويكفي فيه إدخال مقدار احلشمفة يف ُقبمل املرأة ولو من  
دون إنزال، وهو األحوط وجوبًا يف إدخاله يف الدبر من املرأة وغريها. وال  فرق 

يف مفطرية اجلاع بني الفاعل واملفعول به.

 الرابـع: الكمذب عمىل اهلل تعاىل أو عمىل نبينا حممدF أو عمىل االئمة من  
آلهB، سواء كان يف أمر ديني أم دنيوي.

ق ما أخرَب به مل يبطل صومه   )مسـألة 14(: إذا أخرب معتقدًا الصمدق وحتقُّ
ق ما   وإن كان يف الواقمع خمطئمًا. أما إذا أخرب بيشء وهو يعتقد الكذب وعدم حتقُّ
أخرب به فيبطل صومه وان كان يف الواقع صادقًا. وكذا إذا أخرب با يُشّك يف  ثبوته 

ملتفتًا للشك عىل األحوط وجوبًا.

اخلامس: تعّمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر يف صوم شهر  رمضان 
ويف قضائه، بل يف كل صوم واجب. أما الصوم املندوب فا يبطل  بذلك.
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)مسـألة 15(: إذا طلمع عليه الفجر وهو جنب ممن دون أن يتعّمد البقاء 
عىل  اجلنابة مل يبطل صومه، وال فرق يف ذلك بني صوم شهر رمضان، وغريه من  
الصوم الواجب واملندوب. نعم ال يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضّيق  وقته.

)مسـألة 16(: ال يبطمل الصموم باالحتام يف أثناء النهمار، من دون فرق 
بمني  الصوم الواجب واملندوب. وحينئٍذ له البمول وإن علم ببقاء يشء من املني 

يف  املجرى وخروجه مع البول.

)مسـألة 17(: ال يبطل الصوم بمّس امليت عممدًا يف النهار أو قبل الفجر  
ومل يغتسل منه.

)مسـألة 18(: من علم من نفسمه أنه ال يقدر عىل الغسمل قبل الفجر إذا  
تعّممد اجلنابمة يف الليمل ملتفتًا لذلمك كان من تعّممد البقاء عىل اجلنابمة، فيبطل  
صومه وجيب عليه القضاء والكفارة، ولو متّكن من التيمم فاألحوط  اسمتحبابًا 
م ممع وجموب الصوم مضّيقمًا م أن يبادر له قبمل الفجر من دون أن يسمقط  عنه 
القضاء والكفارة. أما إذا كان حني االقدام غافًا عن عجزه عن الغسل  فصومه 

صحيح وال يشء عليه.

)مسـألة 19(: إذا نميس املجنب غسمل اجلنابة بطل صوممه عىل األحوط  
وجوبًا، من دون فرق بني صيام شمهر رمضان وغريه من الصيام الواجب. نعم 

ال  جتب بذلك الكفارة، وكذا احلال يف احلائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.

)مسـألة 20(: إذا كان املجنمب ال يتمكمن ممن الغسمل ملمرض ونحموه  
فاألحموط اسمتحبابًا لمه املبادرة للتيممم قبل الفجر ممع القدرة عليمه. وإن كان 

الظاهر عدم بطان الصوم برتكه.

)مسـألة 21(: إذا ظمن سمعة الوقت فأجنب فبمان ضيقه بنحو ال يسمعه 



الغسمل  قبمل الفجمر فا يشء عليمه، وصح صومه. أمما إذا تبمنّي أن اجلنابة بعد 
الفجمر جمرى  عليه حكم من اسمتعمل املفّطمر بعد الفجر للظن بعمدم طلوعه، 

الذي يأيت حكمه  يف الفصل الرابع.

)مسـألة 22(: إذا تسماهلت وتوانت احلائض والنفسماء يف الغسمل حتى  
طلمع الفجمر بطل صومهما وعليها القضماء دون الكفارة. أمما إذا تعمدتا عدم  
الغسمل فاألحموط وجوبًا هلا القضاء ممع الكفارة. نعم إذا حصمل هلا النقاء يف  
وقت ال يسع الغسل او تعذر الغسل عليها فالظاهر صحة صومها، وكذا احلال  
إذا مل تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان األحوط اسمتحبابًا هلا يف الصورة  

ااُلوىل املبادرة للتيمم إن أمكن.

)مسألة 23(: ال يشرتط يف صحة صوم ذات االستحاضة الكثرية الغسل،  
وإن كان األحوط استحبابًا هلا املحافظة عىل غسل ليلة الصوم وغسيَل يومه.

)مسألة 24(: إذا علم باجلنابة ليًا يف شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر،  
د البقاء عىل اجلنابة، فيبطل صومه وعليه   فإن نام ناويًا ترك الغسمل كان من تعمُّ
كفمارة االفطار. وإن نام عازمًا عىل االسمتيقاظم والغسمل فغلبه النوم حتى طلع  
الفجمر مل يبطل صومه. وإن اسمتيقظ قبل الفجر وعماد إىل النوم ثانيًا فغلبه النوم  
حتمى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضماء دون الكفارة، وهكذا احلال مها  

تكرر االستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام مل يعدل عن العزم عىل الغسل.

)مسألة 25(: إذا علم باجلنابة ثم نام غافًا عن كونه جمنبًا فغلبه النوم  حتى 
طلمع الفجمر صح صومه، وال فمرق يف ذلك بني النموم األول والثاين  وغريمها. 

وكذا احلال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصدًا له.

)مسألة 26(: إذا اعتقد أنه إن نام مل يستيقظ إال بعد الفجر، فنام حتى طلع  

املفطرات ......................................................................................... 349



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 350

الفجمر كان من تعّمد البقاء عىل اجلنابمة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وانا ال  
جتب الكفارة أو القضاء إذا احتمل االستيقاظ وكان عازمًا عىل الغسل.

)مسـألة 27(: الُتعمّد النوممة التي حيتلمم فيها من النموم األول، بل النوم  
األول هو النومة ااُلوىل بعد االستيقاظ من االحتام.

)مسألة 28(: احلائض والنفساء ال يلحقان باجلنب يف احلكم السابق،  بل 
إذا صدق بنومها التواين والتفريط بالغسل بطل صومها، وعليها القضاء  دون 
الكفمارة حتى يف النموم األول. وإن مل يصدق التواين والتفريمط بنومها مل  يبطل 
صومها، وإن تكرر النوم منها. هذا كله مع العزم منها عىل الغسل قبل  الفجر. 

أما مع عدمه فاألحوط وجوبًا هلا الكفارة أيضًا.

السادس: خروج املني مع قصد االستمتاع بفعل ما يثري الشهوة، إذا  احتمل 
خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقًا من نفسه  وآمنًا من 
خروج املني بالفعل املذكور فسبقه املني بطل صومه، وعليه القضاء  دون الكفارة.

)مسألة 29(: ال يبطل الصوم بخروج املني بفعل مامل يقصد به االستمتاع  
وإثارة الشهوة، كا لو كّلم الرجل امرأته فسبقه املني.

السـابع: االحتقان باملائع، فإنه يبطمل الصوم. بخاف التحميل باجلامد،  
 فإنه ليس مفطرًا. وأما املواد الدهنية اجلامدة، بسبب الربودة م كالتحاميل  الطبية م 

فاألحوط وجوبًا اجتناهبا.

ى أكًا   )مسـألة 30(: ال يرض بالصوم كل ماال يصل إىل احللق مما ال يسممّ
وال رشبمًا، كا إذا صمبّ دواًء يف اجلرح او االحليل او قبل املرأة، بل حتى االذن  

او العني او االنف إذا مل ينزل للجوف، وال يرض االحساس بطعمه.

)مسـألة 31(: مما يتعمارف يف زماننا ممن إيصال الغمذاء إىل اجلوف، عن  
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طريمق االنمف واحللق لبعمض املمرىض، فإنه مبطل للصموم بل يعمد من االكل  
والمرشب. وأما إيصالمه إىل اجلوف من طريق آخر غري احللمق فاألحوط وجوبًا  

اجتنابه، إذا كان يصل إىل املعدة، وأما إذا مل يصل إليها فا يرض بالصوم.

)مسـألة 32(: البأس بزرق المدواء واملغّذي يف الوريمد أو العضلة، وال  
يرض بالصوم، وإن كان األحوط استحبابًا يف املغذي الرتك.

)مسـألة 33(: جيموز للصائم ابتاع ما خيرج من الصمدر من اخللط، وإن  
وصل إىل فضاء الفم، كا جيوز ابتاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إىل فضاء  الفم.
وجيوز أيضًا ابتاع الريق املجتمع يف الفم وإن كثر وكان اجتاعه باختيار  الصائم.

الثامن: تعّمد القيء وان كان مضطرًا إليه ملرض ونحوه، فإذا تعّمد  القيء 
ليسمرتيح من اضطمراب يف معدته، أو أمل يف رأسمه، بطل صومه. وأمما إذا  غلبه 

القيء من دون أن يتعمد فا يبطل صومه.

التاسع: االخال بالنية، عىل تفصيل تقدم يف الفصل السابق.

)مسـألة 34(: ال يبطل الصموم با خيرج بالتجّشمؤ، وإن وصل إىل فضاء  
الفم، كا ال يبطل بابتاعه بعد خروجه، وان كان األحوط استحبابًا تركه.

)مسـألة 35(: األحموط اسمتحبابًا عمدم االرمتماس باملاء، وعمدم ابتاع  
الغبمار الغليمظ، وان كان االظهر عمدم مفطرّيتها، إال أن يكمون بحيث يصدق 

عليه  االكل للغبار عرفًا لكثرته وكثافته فيكون مفّطرًا.

)مسـألة 36(: ال يبطمل الصوم باستنشماق اهلواء املمتمزج بالدخان. نعم  
األحموط وجوبًا عدم التدخني بالنحو املتعارف يف همذه العصور وإجراء حكم  

املفطر عليه.

)مسـألة 37(: ليمس ممن املفطمرات مضغ الطعمام للصبمي وذوق املرق  
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ونحومها مما ال يتعدى عن احللق وال يصل إىل اجلوف، أو وصل إىل اجلوف  من 
غري قصد، أو لنسيان الصوم. أما مع التعّمد فإنه مفّطر وإن كان قليًا جدًا.

)مسـألة 38(: البأس بمضغ العلمك، إال أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعها، أو  
يكون حاويًا عىل ما يتحّلل بالريق م كالسكر م وينزل للجوف معه، فإنه يفّطر  حينئٍذ.

)مسألة 39(: البأس بمّص لسان الزوج والزوجة، وإن كان عليه رطوبة  
بالنحمو املتعمارف، نعم إذا جتّمع عىل اللسمان ريق كثري بحيث يصمدق عرفًا أن  

االخر قد ابتلعه بطل صومه.

)مسـألة 40(: يكره للصائم مامسمة النسماء وتقبيلهن وماعبتهن إذا مل  
يقصمد االنمزال وال كان من عادتمه.وإن كان قاصدًا االنمزال بطل صومه وان مل  
ُينمزل، لنّية املفطر، وان أنمزل فعليه الكفارة وان مل يكن ممن عادته، عىل تفصيل  

تقدم يف املفّطر السادس.

ويكمره للصائمم االكتحال با يصُل طعمه أو رائحتمه إىل احللق م كالصرب  
واملسمك م وإخراج الدم املضعف، والدخول للحّام إذا خيش الضعف، وشمم  
كل نبمت طيب الريح، وبّل الثوب عىل اجلسمد، وجلوس املرأة يف املاء،  واحلقنة 
باجلاممد، وقلمع المرضس بمل مطلمق إدمماء الفمم، والسمواك بالعمود الرطب،  
واملضمضمة عبثًا، وإنشماد الشمعر، إال يف مراثمي االئممةB ومدائحهم. ويف  
اخلرب: »إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم وال تنازعوا  
وال حتاسمدوا وال تغتابموا وال متماروا وال تبارشوا وال ختالفموا وال تغضبوا وال  
تسماّبوا وال تشمامتوا وال تنابزوا وال جتادلوا وال تبادوا وال تظلموا وال تسمافهوا 

وال  تزاجروا وال تغفلوا عن ذكر اهلل تعاىل... احلديث«.



الفصل الثالث

يف أحكام اإلفطار
)مسألة 41(: املفطرات املتقدمة إنا تبطل الصوم إذا صدرت من  الصائم 
عن عمد وعلم بأن ما يسمتعمله مفّطر، فإذا كان ال يعلم بأن ما يستعمله  مفّطر، 
فاسمتعمله وهمو يرى أنمه حال مل يبطل صوممه، وكذا إذا دخمل يف جوفه  قهرًا 
بدون اختيار، أو غفل عن الصوم فاستعمل املفّطر، فإن الصوم ال يبطل يف  مجيع 
ذلمك. نعمم يبطل مع االكراه إذا مل يبلغ حّدًا خيرج به عن االختيار، كا إذا  هّدده 

شخص فخاف منه فأفطر، لكن جيب عليه حينئٍذ القضاء دون الكفارة.

)مسـألة 42(: االفطار تقيًة من املخالفني إن ابتنى عىل موافقتهم يف جواز  
االفطمار وجب به القضاء دون الكفارة، كا لمو أفطر بثبوت العيد عندهم تقية.  
وإن ابتنمى عمىل موافقتهم يف كيفيمة الصوم مع وجوبه، فا يبطمل به الصوم وال  
جيب به القضاء، كا لو استعمل بعض املفطرات عندنا الهّنم يروهنا غري  مفطرة، 

أو أفطر يف النهار الهنم يرون دخول الليل.

)مسـألة 43(: إذا غلب عىل الصائم العطش وخاف عىل نفسه من الصرب  
عليمه جاز أن يمرشب بمقدار ما يرفع به رضورته وال يرتوي، وال يفسمد بذلك  
صوممه، فمإن زاد عليه عامدًا بطل صومه ووجبمت عليه الكفارة، أما إذا مل خيَش 
عىل نفسمه ممن العطش بمل كان حرجيًا يصعمب حتمله، ففي صحمة صومه مع 

رشب املاء  إشكال، واألحوط وجوبًا إمتام الصوم ثم القضاء.
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)مسـألة 44(: ممن اضطمر يف أثناء النهمار لتناول يشء غري املماء كالدواء  
ونحوه مل يصح منه الصوم، وكانت وظيفته االفطار.

)مسـألة 45(: جيب عىل من بطل صومه يف شمهر رمضان االمسماك عن  
املفّطرات يف بقية النهار مراعاًة حلرمة شهر رمضان.

الفصل الرابع

يف الكفارة
جتمب الكفمارة بتعّمد االفطار يف شمهر رمضمان إذا كان االفطمار باالكل  
والمرشب، واجلماع، وفعل ما يوجب خمروج املني، وتعمد البقماء عىل  اجلنابة، 
وايصمال الغبار الغليظ إىل اجلوف لو قلنما بكونه مفطرًا. كا ان األحوط  وجوبًا 
ثبوت الكفارة، بتعّمد البقاء عىل حدث احليض والنفاس، وتعمد  التدخني، وال 
 ،Bجتمب الكفمارة بباقي املفطرات، وهي: الكذب عىل اهلل ورسموله  واألئمة
واالحتقمان باملائمع، وتعممد القيء، واالرمتاس باملماء م لو قلنا  بكونمه مفّطرًا. م 
واالخمال بالنيمة من دون اسمتعاله املفطمر. وأما تعّمد االفطار يف  قضاء شمهر 
رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته، إذا كان االفطار باجلاع، بل  هو األحوط 
وجوبمًا يف مجيع املفطمرات التي جتب هبا كفارة إفطار شمهر  رمضان. وأما تعّمد 
إفطمار الصموم املنذور املضيَّق فتجب به كفارة اليممني مطلقًا،  من دون فرق بني 

املفطرات، بل جتب حتى مع االخال بنّية الصوم من دون  استعال املفطر.

)مسـألة 46(: إنا جتب الكفارة إذا كان االفطار عن علم بحرمة االفطار 
أو  تمرّدد فيمه، وأما إذا كان معتقدًا جلوازه م ولو تقصريًا م فأفطر ثم تبنّي له حرمة  
االفطار، فا جتب عليه الكفارة، نعم ال يفرق يف وجوب الكفارة بني العلم  حني 



استعال املفطر بوجوهبا واجلهل به.

ة بمني عتق رقبة   )مسـألة 47(: كفمارة إفطمار يوم من شمهر رمضمان خمريَّ
مؤمنة، وصوم شهرين متتابعني، وإطعام ستني مسكينًا، بإعطاء كل مسكني  ُمّدًا 

من طعام أو اشباعه.

)مسـألة 48(: كفارة إفطار قضاء شمهر رمضان بعد الزوال إطعام عرشة  
مساكني لكل منهم ُمّد، فإن عجز عن ذلك صام ثاثة أيام متتابعة.

)مسـألة 49(: كفمارة إفطار الصوم املنمذور املعنّي كفمارة احلنث بالنذر،  
وهي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم، فإن عجز عن ذلك  

صام ثاثة أيام متتابعة.

)مسألة 50(: امُلّد يساوي ثانائة وسبعني غرامًا تقريبًا، وإذا دفع  تسعائة 
غرام كان احتياطًا وافيًا.

)مسـألة 51(: جيب عىل من أفسمد صومه يف هنار شمهر رمضان االمساك  
عمن املفطمرات يف بقيمة النهار، وإذا اسمتعمل املفطمر متعّمدًا عمىص وأثم، لكنه 
ال  جتمب عليمه الكفارة لذلك، إال يف اجلماع فإنه إذا كّرره يف هنار شمهر رمضان  
فاألحوط وجوبًا الكفارة لكل مرة. كا أنه اذا كان فساد الصوم باالخال بالنية  

فاستعال املفطر بعده موجب للكفارة اذا كان املفطر مما فيه الكفارة.

)مسـألة 52(: إذا عجمز عن خصمال الكفمارة الثاث كفاه االسمتغفار،  
واالفضل األحوط اسمتحبابًا أن يضم إليه الصدقة با يطيق، وإذا اسمتغفر بداًل 
عن  الكفارة ثم قدر عىل الكفارة مل جيب دفعها، إال إذا كانت فرتة العجز قصرية 

غري  معتّد هبا عرفًا. نعم األحوط استحبابًا التكفري بعد التمكن مطلقًا.

)مسـألة 53(: جيمب يف االفطمار عمىل احلرام كفمارة اجلمع بمني اخلصال  
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الثماث املتقدممة، فمن أفطر عىل رشب اخلمر يف هنار شمهر رمضان مثًا وجب  
عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعني وإطعام ستني مسكينًا.

)مسـألة 54(: إذا أكمره الصائم زوجته الصائمة عىل اجلاع يف هنار شمهر  
رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران م مخسون سوطًا م فيتحمل كفارهتا  والتعزير 
عنها، وال فرق يف ذلك بني الزوجة الدائمة واملنقطعة، بل األحوط  وجوبًا عموم 

احلكم لامة.

)مسـألة 55(: إذا كان المزوج مفطمرًا لعمذر فأكره زوجتمه الصائمة عىل  
اجلاع مل يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثًا بذلك.

)مسألة 56(: إذا أفطر عمدًا ثم سافر قبل الزوال مل تسقط عنه الكفارة.

)مسألة 57(: إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بني ما جيب فيه  
القضاء والكفارة وما جيب فيه القضاء فقط مل جتب عليه الكفارة.

)مسألة 58(: إذا علم أنه أفطر أيامًا وجهل عددها اقتر يف الكفارة عىل  
القمدر املعلوم، فإذا تمرّدد مثًا بني عرشة أيام أو عرشين يومًا اقتر عىل العرشة  
ل فتجب  فقمط. وإذا علمم أنمه أفطر عممدًا وتردد بني أن يكمون قد أفطمر باملحلَّ
م فيجب عليه اجلمع بني   عليمه  إحدى اخلصال، وبمني أن يكون قد أفطر باملحمرَّ

اخلصال، جاز له االكتفاء بإحدى اخلصال.

)مسـألة 59(: إذا علم أنه أفطر يف يوم صوم، وترّدد صومه بني أن يكون  
من شهر رمضان، أو من قضاء شهر رمضان، فإن كان قد أفطر قبل الزوال مل  جيب 
عليه يشء، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستني مسكينًا بنّية ما  يف الذمة.

)مسـألة 60(: جيموز التمربع بالكفارة عمن امليت، وال فرق بمني أن يكون  
التكفمري بالصوم وأن يكون بغريه. أما احلي فيجموز التربع عنه بالكفارة إذا كان  



التكفري بغري الصوم، وال جيوز التربع عنه إذا كان التكفري بالصوم.

)مسألة 61(: جتب املبادرة إىل أداء الكفارة، فإهنا بمنزلة التوبة عن  املعصية.

)مسألة 62(: إطعام الفقري يف الكفارة يكون بأمرين:

األول: إشباعه وال يشرتط فيه مقدار معنّي.

الثـاين: إعطماؤه ُممّدًا، ويكفي فيه مجيع أنمواع الطعام، ممن دون فرق بني  
التممر، واحلنطمة، والدقيمق، والرز، واملماش، وغريها. نعم األحموط وجوبًا يف  
كفارة اليمني وما ُاحلق به االقتصار عىل احلنطة ودقيقها وخبزها، إذا كان التكفري  

باالعطاء، وأما إذا كان باالشباع فيكفي مجيع أنواع الطعام.

)مسـألة 63(: جيب يف كفارة االفطار توزيعها عىل سمتني مسمكينًا، وكذا  
يف سمائر الكفارات فإنه البد من مراعاة العدد، وال جيزئ إشمباع مسكني واحد  
مرتني أو أكثر، وال تسليمه مّدين أو أكثر عن كفارة واحدة. نعم إذا تعذر إكال  

العدد أجزأ التكرار عىل فقري واحد، لكن مع التفريق عىل أيام متعددة.

)مسـألة 64(: إذا تعمددت الكفمارة يف ذممة املكلمف جماز تكرارها عىل  
الفقمري الواحد بعددهما، فإذا كان عليه عمرشة كفارات الفطار عمرشة أيام مثًا 

أجزأه  إعطاء ستني مسكينًا لكل مسكني عرشة أمداد.

)مسـألة 65(: إذا كان للفقمري عيال جاز إعطاؤهمم وعّد كّل واحد منهم  
واحمدًا من السمتني وإذا كان وكيًا عنهم أو ولّيًا عليهم جاز تسمليمه بعددهم، 
لكمن  الطعام يكمون ملكًا هلم بعد قبضه فا جيوز له التمرف فيه إال بإذهنم إذا 

كانوا  كبار، وأما الصغار فيجب رصف حصصهم يف مصاحلهم.

)مسـألة 66(: إذا كانمت الزوجة فقرية فمإن بذل الزوج هلما نفقتها مل جيز  
أخذهما من الكفارة، سمواء كان الزوج غنيًا أم فقمريًا، وكذا احلكم إذا مل يبذل هلا  
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نفقتهما ولكنها كانت قمادرة عىل أخذها منه من دون حممذور رشعي أو عريف أو  
حمرج، إال أن حتتماج إىل نفقة غري الزمة عىل المزوج فيجوز أخذها من الكفارة،  

كا جيوز هلا ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه، أو لزم منه حمذور أو حرج.

ر، وال تتوقف براءة   )مسـألة 67(: إذا ملك الفقري الطعام برئت ذمة املكفِّ
ذمته عىل أكله للطعام، وعىل ذلك جيوز للفقري بعد أن متلك الطعام أن يبيعه  عىل 

ر وغريه. املكفِّ

)مسـألة 68(: إذا كان التكفمري باالعطماء والتمليك أجمزأ إعطاء امُلّد من  
الطعمام للصغري، أما إذا كان التكفري باالشمباع فابد ممن أن يزيد الصغري بقدر 
فمرق  مما بني أكِله وأكِل الكبري، فإن مل يتير ضبمط ذلك قام صغريان مقام كبري 

واحد.  والبّد من مراجعة ويل الصغري يف احلالني.

تتميم: جيب القضاء دون الكفارة يف موارد: 

األول: ما مّر من النوم الثاين وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر.

الثـاين: إذا أفسمد صوممه باالخمال بالنيمة ممن دون اسمتعال املفطّر أو  
بالكمذب عمىل اهلل تعماىل والنبمي واالئممةB، أو باالحتقان باملائمع، أو تعّمد  

القيء، عىل ما تقدم.

الثالث: إذا نيس غسل اجلنابة يومًا أو أيامًا، عىل األحوط وجوبًا.

الرابع: من اسمتعمل املفّطر يف شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن  
الفجر ثم تبنّي له أنه كان بعد طلوع الفجر، سمواًء اعتقد عدم طلوعه أوشمك يف  
ذلمك. أما إذا كان اسمتعاله للمفطر بعمد املراعاة بأن نظر بنفسمه إىل الفجر فلم  
يره، فإنه ال قضاء عليه وال كفارة. هذا يف شهر رمضان، وأما يف غريه من  الصوم 
الواجمب واملندوب، فيبطل الصموم مطلقًا إذا تبنّي وقوع املفطر بعد  الفجر، من 



دون فرق بني صورة املراعاة وغريها. 

ويسمتثنى ممن ذلك كّله  اسمتعال املفطمر يف أوائل طلوع الفجمر باملقدار 
الازم عند االسمتمرار باالكل  حتى يؤّذن املمؤذن العارف بالفجر، فإنه ال يرض 

بالصوم مطلقًا.

)مسـألة 69(: إذا علمم بعمدم رؤيمة  الفجمر ممع املراعاة، حلجمب ااُلفق 
بالسمحب، أو لغلبة نور القمر أو الكهرباء، أو  نحو ذلك فالظاهر عدم وجوب 

القضاء لو صادف طلوع الفجر حني استعال  املفطر يف شهر رمضان.

)مسـألة 70(: إذا شمك يف طلوع الفجر جاز له اسمتعال املفطر من دون  
مراعاة، ويبني مع ذلك عىل صحة الصوم يف شهر رمضان وغريه. لكن إذا تبني  

طلوع الفجر مل يعتد بالصوم ووجب عليه القضاء، كا سبق.

)مسألة 71(: إذا شك يف دخول الليل أو ظن به من دون حجة عىل  دخوله 
م ممع التفاتمه الحتال عدم دخولمه م مل جيز له االفطار، وإذا أفطمر كا آثًا  وعليه 
القضماء والكفمارة، إال إذا تبنّي أّنه كان بعد دخول الليمل فإنه يصح صومه  وال 
قضاء عليه. أما إذا اعتقد دخول الليل م ولو غفلة لغيم أو غريه م أو قامت  احلجة 
عمىل ذلمك فأفطر، ثم تبنّي أنمه مل يدخل بعُد، فيصح صوممه وال قضاء  عليه وال 

كفارة. من دون فرق يف ذلك بني صوم شهر رمضان وغريه.

اخلامـس: إدخال املاء إىل الفمم بمضمضة أو غريها إذا سمبق املاء ودخل  
إىل جوفمه، فإنه جيب عليه القضاء دون الكفارة، إال إذا كانت املضمضة لوضوء  
الفريضمة فإنمه ال قضماء. وأما إذا كان الوضموء لنافلة فيجب القضماء، وأما إذا 
كان  إدخمال املماء لغرض معتد به غري الوضوء م كقطع الدم م فاالمر ال خيلو عن  

إشكال واألحوط وجوبًا القضاء.
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)مسـألة 72(: إذا ادخمل الصائمم املاء لفمه بمضمضمة او غريها ثم نيس  
الصوم فابتلعه مل يبطل صومه.

)مسـألة 73(: ال فمرق يف مجيع ما تقدم يف االمر اخلامس بني صوم شمهر  
رمضان وغريه.

السـادس: سبق املني بماعبة ونحوها مما يثري الشهوة إذا كان واثقًا بعدم  
خروج املني بذلك، فإنه جيب عليه القضاء دون الكفارة، كا تقدم.

الفصل اخلامس

يف رشوط صحة الصوم
يشرتط يف صحة الصوم ُامور: 

األول: اإلسام، بل االيان، فا يصح الصوم من الكافر واجلاحد لوالية  
أهمل البيتB، وإذا أسملم الكافر يف أثناء النهمار مل يصح صومه حتى يف غري  

شهر رمضان، وكذا احلكم يف اجلاحد للوالية.

الثاين: العقل، فا يصح الصوم من املجنون، وإذا ارتفع جنونه فجدد  النية 
قبل الزوال فاألحوط وجوبًا عدم صحة صومه، حتى يف غري شهر رمضان.

الثالث: اخللّو من احليض والنفاس يف متام النهار، فا يصح الصوم من  املرأة 
إذا فاجأها احليض أو النفاس يف النهار، وهكذا إذا طهرت منها يف أثناء  النهار.

)مسألة 74(: األحوط وجوبًا عدم االعتداد بالصوم مع طروء السكر أو  
االغاء حتى مع نّية الصوم قبلها.

الرابع: عدم السفر سفرًا جيب فيه قر الصاة، ويستثنى من ذلك  موردان:



أحدمهـا: صوم ثاثة أيام يف احلج من العمرشة أيام التي جتب عىل  املتمتع 
باحلج إذا مل جيد اهلدي، عىل ما يذكر مفصًا يف كتاب احلج.

ثانيهـام: صموم النذر املرشوط إيقاعه يف السمفر أو املنوي تعميمه للسمفر  
واحلرض، فإنه جيب الوفاء به يف السفر، ولو كان حني النذر حارضًا.

)مسـألة 75(: جيب عىل من أفاض ممن عرفات يف احلج قبل الغروب أن  
يكّفر ببدنة م وهي البعري م فإن مل جيد صام ثانية عرش يومًا، وقيل: له إيقاعها  يف 

السفر، ولكنه ال خيلو عن إشكال، واألحوط وجوبًا عدم إيقاعه يف السفر.

)مسألة 76(: االقوى عدم مرشوعية الصوم املندوب يف السفر، إال صوم  
االربعاء واخلميس واجلمعة يف ضمن عمل خاص لقضاء احلاجة يف املدينة  املنورة.

)مسألة 77(: إذا مل يعلم بحرمة الصوم يف السفر فصام صح صومه. وإن  
علم يف االثناء بطل صومه. وال يلحق النايس باجلاهل، فإنه ال يصح منه الصوم  

يف السفر مطلقًا عىل األحوط وجوبًا.

)مسـألة 78(: يصح الصوم من املسمافر إذا كان حكممه التام يف الصاة  
كناوي االقامة واملسافر سفر معصية ونحومها.

اخلامس: عدم املرض الذي يرّض به الصوم، فا يصح الصوم من  املريض 
الذي يرّض به الصوم، سواء أكان الرضر بشدة املرض أم طول فرتة  عاجه، كل ذلك 
باملقدار املعتّد به عرفًا، كا أنه ال يصح الصوم من الصحيح  إذا كان موجبًا حلدوِث 
مرض له. أما املريض الذي ال يرّض الصوم بمرضه  فيصح منه الصوم وجيب عليه.

)مسـألة 79(: الضعف املؤقت ليس مرضًا وال مسّوغًا لافطار وإن كان  
شمديدًا، إال أن يكمون حتّمله حرجيًا فيجموز به االفطار. نعم إذا لزم اسمتحكام  
الضعمف املعتمّد به بحيث ال يزول بميض أيام الصموم أو حيتاج إىل عاج طويل  

361 ............................................................................. رشوط صحة الصوم 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 362

فهو نوع من املرض املسّوغ لافطار.

)مسـألة 80(: إذا مل يطق املكلف الصوم إال برتك العمل الازم ملعاشمه،  
فمإن أمكن هتيئة املعاش بدونه باسمتيهاب أو دين أو غريمهما من دون حرج لزم  
ووجب الصوم، وإال جاز االفطار. نعم إذا مل يسمتلزم من الصوم مع العمل إال  
العطمش المذي ال ُيتحّمل عادًة وجب الصموم، وكان له رشب املاء بحيث يرفع  

رضورته وال يرتوي، ويصح صومه فا جيب عليه القضاء.

)مسألة 81(: إذا اعتقد املكلف أن الصوم ال يرض به فصام فتبني كونه  مرضًا 
صمّح صوممه، أما إذا صام مع اعتقاد المرضر أو خوفه فإن صادف حتقق  الرضر 
بطمل صومه، وإن صادف عمدم حتققه وأمكنه قصد القربمة م لعدم كون  الرضر 
املحتمل بمرتبة حيرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئٍذ م صح  صومه.

)مسـألة 82(: قول الطبيب العارف غري املتهم حجٌة يصح االعتاد عليه  
يف إثبمات المرضر وإن مل حيصمل ممن قوله اخلموف، إال مع العلمم أو االطمئنان  
بخطئه، وأما إذا أخرب بعدم الرضر فمع عدم حصول اخلوف بالرضر الإشمكال  
يف وجوب الصوم، وأما مع حصول اخلوف بالرضر فالظاهر جواز االفطار، إال  

أن يكون اخلوف غري عقائي فا اعتبار به حينئٍذ.

)مسألة 83(: إذا برئ املريض من مرضه قبل الزوال، فإن مل يستعمل  املفطر 
ومل يكن عاصيًا بإمساكه فاألحوط وجوبًا له جتديد النية ثم القضاء. نعم  إذا انكشف 
بامساكه أّنه مل يكن يرضه الصوم يف بعض النهار صح صومه ومل  حيتج إىل القضاء.

)مسـألة 84(: يصح الصوم من الصبي، كغريه من العبادات. ويسمتحب  
مترينه عليه ولو بتبعيض الصوم حسب طاقته.

)مسـألة 85(: ال يصح الصوم املندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن  



نفسمه، بخاف ما إذا كان مسمتأجرًا عن غريه يف القضاء أو كان عليه غري قضاء  
شمهر رمضان من أقسمام الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر فإنه يصح منه  

الصوم املندوب.

)مسألة 86(: جيوز ملن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجريًا عن  غريه 
يف الصموم املنمدوب والواجب، وله أداؤمهما حينئٍذ، نعم يشمكل أن يؤدي  عن 

غريه الصوم املندوب أو الواجب من دون عقد اجارة حتى مع اجلعالة.

)مسـألة 87(: يشمرتط يف وجوب صوم شمهر رمضان البلوغ، والعقل،  
واحلمرض، وعمدم املمرض، واخللو ممن احليض والنفماس. ويلحق بصوم شمهر  
رمضمان يف ذلمك قضاؤه والصوم املنذور. أما صوم االسمتئجار فا يشمرتط يف  
وجوبه غري البلوغ والعقل، وعىل هذا فإذا آجر املكلف نفسه لصوم شعبان مثًا  
مل جيمز له السمفر، وال إيقاع نفسمه يف املمرض، وال إيقاع املرأة نفسمها يف  احليض 
والنفاس بالوجه اخلارج عن املتعارف. أما صوم شمهر رمضان وما  ُاحلق به فا 

يمنع من ذلك كله.

)مسـألة 88(: إذا صمام الصبي تطّوعًا ثم بلمغ يف أثناء النهار مل جيب عليه  
االمتام وإن كان هو األحوط استحبابًا.

)مسـألة 89(: إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي عىل صومه، وكذا إذا بدا 
لمه  بعد الفجر أن يسمافر. أما إذا نوى السمفر من الليل وسمافر قبمل الزوال فا 

يصح منه  الصوم.

)مسـألة 90(: إذا دخمل املسمافر بلده قبل المزوال ومل يكن قد اسمتعمل  
املفطمر وجمب عليه جتديمد نّية الصموم ويصح منه، وكمذا إذا نموى االقامة قبل  
الزوال يف سفره. وأما إذا دخل بلده أونوى االقامة يف سفره بعد الزوال، أو كان  

363 ............................................................................. رشوط صحة الصوم 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 364

قد اسمتعمل املفّطر قبل الدخول لبلده أو قبمل نّية االقامة فا يصح منه الصوم،  
وإن كان األحوط استحبابًا له االمساك إىل الغروب.

)مسـألة 91(: ال جيوز ملن عزم عىل السمفر أن يفطر يف بلده، بل ال  جيوز 
لمه االفطمار إال بعد الوصول حلمدّ الرتخص، وإذا أفطر قبل ذلمك عاملًا  باحلرمة 

وجبت عليه الكفارة.

)مسـألة 92(: املدار يف كون السمفر قبل الزوال أو بعده عىل اخلروج من  
البلد، ال اخلروج من حّد الرتخص. فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده  

قبل الزوال أفطر، وإن كان خروجه من حّد الرتخص بعد الزوال.

)مسألة 93(: جيوز السفر يف شهر رمضان، ولو للفرار من الصوم،  ولكنه 
مكروه وترتفع الكراهة يف السفر حلج، أو عمرة، أو غزو يف سبيل اهلل،  أو يف سبيل 
مال خياف تلفه، أو أخ خياف هاكه، أو أخ يريد توديعه، أو كل  حاجة البّد منها. 
كما ختّف الكراهة يف السمفر بعد مميض ثاث وعرشين ليلة من  شمهر رمضان.

)مسـألة 94(: جيوز السمفر ملن عليه قضاء شهر رمضان، أو صوم منذور  
وإن تضيمق وقتها، كا أن من كان مسمافرًا ال جيمب عليه نّية االقامة أو العود إىل  
بلده من أجل حتقيق الصوم املذكور، نعم يف بقية أقسام الصوم ال جيوز السفر  إذا 
كان مفّوتًا للصوم، كا جيب عىل املسافر نّية االقامة إذا توقف عليها حتقيق  الصوم.

)مسـألة 95(: جيوز للمسافر يف شهر رمضان اجلاع، والتميّل من  الطعام 
 والمرشاب يف النهمار عىل كراهمة يف اجلميع، بمل األحوط اسمتحبابًا ترك  ذلك، 

والسّيا اجلاع. 



الفصل السادس

ص يف اإلفطار يف من يرخَّ
وردت الرخصة يف االفطار الشخاص:

األول والثاين: الشميخ والشميخة إذا كان الصوم حرجًا أو متعذرًا عليها،  
وعليهما الفديمة عن كل يوم بممّد، وال قضاء عليها. نعم يمرشع هلا الصوم مع  

القدرة وعدم الرضر، بل هو أفضل.

الثالث: ذو العطاش، وجيري عليه حكم الشيخ والشيخة، واملراد به  من به 
داء العطش. أما من يعطش اتفاقًا من دون مرض فا يرشع له االفطار، بل  يرشب 
بقدر رضورته ويبقى عىل الصوم، كا تقدم يف املسمألة )43( يف  الفصل الثالث.

الرابـع: احلاممل املقرب إذا كان الصوم جمهدًا هلا م بسمبب طبيعة  احلمل م 
من دون أن يرّض هبا أو بحملها، فإنه يسوغ هلا االفطار وعليها الفدية  عن كل يوم 
بُمّد مع القضاء، فإن فّرطت يف القضاء يف أثناء السنة وجبت عليها  فدية ُاخرى. 

عىل ما يأيت تفصيله يف الفصل الثامن يف أحكام القضاء.

)مسـألة 96(: إذا أرض الصوم باحلاممل أو بحملها وجب عليها االفطار  
والقضاء يف أثناء السنة من دون فدية، فإن مل تقِض يف السنة وجبت عليها  الفدية، 

من غري فرق بني احلامل املقرب وغريها.

اخلامـس: املرضعة إذا أرض الصموم بلبنها بحيث يقّل جدًا، أو ينقطع وال  
يعود بعد م كا هو الغالب م فإنه جيوز هلا االفطار، وجتب عليها الفدية  والقضاء، 
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فمإن مل تقض حتى جاء رمضان االخر وجبت عليها فدية ُاخرى،  عىل ما يأيت يف 
الفصل الثامن يف أحكام القضاء. هذا كله إذا حل هلا الصوم،  لعدم لزوم حمذور 
من قلة اللبن، أما إذا حرم عليها الصوم فليس عليها إال  القضاء، وال جتب عليها 
الفدية إال إذا مل تقض، وذلك إذا مل يمكن أن يستغني  عنها رضيعها وتعّذر عليها 
اجلممع بمني الرضاع والصوم، إما النه يرّض هبا، أو النمه  يرّض بلبنها مؤقتًا فيرّض 

برضيعها.

)مسـألة 97(: ال جيمزئ االشمباع عن املمدّ يف الفدية يف املقمام وغريه، بل  
خيتص االشباع بالكفارة.

)مسألة 98(: الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد عىل الفقري، واالفضل  
مّدان، وأن يكونا من احلنطة.

الفصل السابع

يف ثبوت اهلالل
يثبت اهلال بُامور:

األول: العلم احلاصل من الرؤية، أو التواتر، أو الشمياع، أو ميض ثاثني  
يومًا من الشمهر املايض، فيثبت هال شمهر رمضان بميض ثاثني يومًا من شهر  

شعبان، ويثبت هال شوال بميض ثاثني يومًا من شهر رمضان.

الثـاين: شمهادة العدلني برؤيتها له، إذا مل يكمن هناك ما يوجب الريب  يف 
صدقها ويكون أمارة عرفًا عىل خطئها.

الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنه لو حصل م ولو نادرًا م يبني عىل أن  اهلال 



لليلة املاضية وأن يوم رؤيته أول الشهر.

)مسـألة 99(: ال يشرتط يف ثبوت اهلال بشمهادة العدلني أن يشهدا عند  
احلاكم الرشعي، بل كل من علم بشهادهتا جيوز له االعتاد عليها.

)مسـألة 100(: وجود اهلال يف بلد يوجب دخول الشمهر فيه ويف مجيع  
البلدان الغربية باالضافة إليه، بل وكذا يف الباد الرشقية باالضافة إليه، إذا كان  
البلد الذي ظهر فيه اهلال من بلدان العامل القديم م وهو القارات الثاث آسيا،  
أفريقيما، ُاوربا م دون باد االمريكيتني، فمإن ظهور اهلال فيها ال يوجب ثبوت  
الشهر يف بلدان العامل القديم. نعم وجود اهلال يف بعض بلداهنا يكفي يف  دخول 

الشهر يف بقية بلداهنا.

)مسألة 101(: ال يثبت اهلال بشهادة النساء، وال بشهادة العدل الواحد  
ولمو انضمّم إليها اليمني، وال بقول املنجمني، وال بشمهادة العدلني إذا مل يشمهدا  
بالرؤيمة بمل اسمتندت شمهادهتا إىل احلمدس، كا ال يثبمت بتطّوق اهلمال، وال  

بغيبوبته بعد الشفق أّنه لليلة ثانية، وال بغري ذلك.

الفصل الثامن

يف أحكام قضاء شهر رمضان 

وبقية أحكام الصوم
)مسـألة 102(: ال جيمب قضماء ما فات من الصيام يف زممن الصبا، أو يف  
حمال اجلنمون أو االغماء، أو الكفر االصيل، وجيمب قضاء ما فات ممن الصيام  
حليمض، أو نفاس، أو نوم، أو سمكر، أو مرض أو غمري ذلك. واألحوط وجوبًا  
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قضاء ما فات الكافر املرتد حال ارتداده.

)مسـألة 103(: املخالف إذا اسمتبر فإن كان قد صمام عىل طبق مذهبه 
أو  مذهب غريه مع تأيّت قصد القربة منه ولو تقصريًا، فا جيب عليه إعادته. نعم  

إذا مل يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء.

)مسـألة 104(: إذا شمك يف أنه هل صام يومًا من شمهر رمضان أو أكثر، 
أو  مل يصمم بنمى عمىل اّنه قد صمام. نعم إذا رجع شمكه إىل احتال كونه مسمافرًا 
أو  مريضمًا، وكان مسمبوقًا بالسمفر أو املمرض فاألحوط وجوبًا قضاء ما يشمك 
يف  أدائه. بخاف ما إذا مل يكن مسمبوقًا بالسمفر أو املرض، فإنه يبني عىل أنه قد  
صام وال جيب القضاء. وهكذا إذا علم أّنه قد فاته الصيام وشمكّ يف عدد االيام  
الفائتمة فإنمه يبني عىل االقل، إال إذا رجع شمكه إىل الشمك يف السمفر أو املرض  

فيأيت التفصيل املتقدم.

)مسـألة 105(: ال جيموز تأخمري قضاء شمهر رمضان عن شمهر رمضان  
الاحمق، وإذا أّخمره مع القدرة عليمه أثم ووجبت عليه الفديمة ويبقى يف ذمته،  

لكن يكون موّسعًا إىل آخر العمر.

)مسألة 106(: إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معنّي ال جيب الرتتيب  بينها 
يف القضاء، وال التعيني، بل لو عنّي مل يتعني، وكذا إذا كان عليه أيام من  أشهر متعددة.

)مسـألة 107(: إذا كان عليه قضاء شمهر رمضان من سمنته م التي جتب  
املبادرة إليها م وقضاء شمهر رمضان من سمنة سمابقة م ال جتب املبمادرة إليها م مل  
يقع عن خصوص أحدمها إال بقصده وتعيني الصوم له. ومع عدم التعيني يصح  
الصوم، وتربأ ذمته باملقدار الذي أتى به، من دون أن يتعني الحدمها،   وحينئٍذ ال 
تفرغ ذمته من كل من الشهرين م السابق والاحق م إال باإلتيان با  يستوعبها معًا.



)مسـألة 108(: إذا وجبت املبمادرة الحد الصوممني دون االخر، فصام 
الذي  ال جتب املبادرة إليه دون الذي جتب املبادرة اليه صح صومه وأثم بتأخريه 

ملا  جتب املبادرة له.

)مسـألة 109(: ال ترتيمب بمني صوم القضماء وغريه من أقسمام الصوم 
الواجب  كالكفارة والنذر، فله تقديم أهيا شاء.

)مسألة 110(: إذا مل يصم املكلف ملرض، أو حيض، أو نفاس، ومات  يف 
أثناء السنة قبل أن يتمكن من القضاء مل جيب القضاء عنه.

)مسـألة 111(: من فاته شمهر رمضان لعذر واسمتمر به العذر إىل شمهر  
رمضان الثاين، فله صورتان: 

ااُلوىل: أن يفطمر للعمذر االضطمراري كاملمرض، واحليمض، والنفماس،  
والسمفر الذي يضطر إليه م ويسمتمر معذورًا بعذر اضطمراري أيضًا م وحكمها  
سمقوط القضاء ووجوب الفدية بدله، نعم يستحب القضاء بعد ذلك. وال فرق  
يف احلكم املذكور بني اسمتمرار عذر واحد كاملرض، وتعاقب أعذار متعددة.  إذ 

املدار عىل تعّذر القضاء يف أثناء السنة. 

الثانية: أن يفطر للعذر االختياري كالسفر االختياري، وكاحلامل املقِرب  
واملرضعمة القليلمة اللبمن إذا مل يمرّض هبا الصموم وال بولدمها م حيمث جيوز هلا  
االفطمار وال جيب، كا تقدم م وحكمها بقاء وجوب الصوم يف السمنني الاحقة  
عمىل األحوط وجوبمًا ووجوب الفدية. وكمذا احلال إذا افطر لعمذر اضطراري  

واستمر به العذر االختياري او ختلل يف أثناء السنة.

)مسـألة 112(: من متكن من القضاء يف أثناء السمنة ومل يقِض هتاونًا ولو  
بتخّيل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاين، ثبت القضاء  
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يف ذمته، ووجبت عليه الفدية م بُمّد من طعام لكل يوم م لرتكه املبادرة إىل  القضاء 
يف أثنماء السمنة. وال فرق يف ذلك بني أن يكون وجوب القضاء بسمبب  االفطار 
عصيانًا، أو لعذر من سمفر وغريه. وعىل هذا فمن تعّمد االفطار سمنني  متعددة 

وجب عليه القضاء وكفارة االفطار والفدية لرتكه القضاء يف أثناء السنة.

)مسـألة 113(: إذا أخر قضاء شمهر رمضان واحد سنني متعددة مل جيب  
عليه إال فدية واحدة للسنة ااُلوىل.

)مسألة 114(: جيوز للمكلف يف قضاء شهر رمضان االفطار قبل الزوال  
مع سعة وقت القضاء، وحيرم مع ضيق الوقت، لكن ال كفارة فيه. أما االفطار  بعد 
الزوال فا جيوز له مطلقًا حتى مع سعة وقت القضاء، وقد تقدم أن فيه  الكفارة.

)مسـألة 115(: حيمرم االفطمار بعد المزوال يف كل صوم وجمب بعنوان 
كونه  صومًا، كصوم عرشة أيام بدل اهلدي، وصوم الكفارة املرّتبة، لكن ال جتب 
فيمه  الكفمارة. كا أنمه جيوز فيه االفطار قبمل الزوال. أما الصوم املنذور املوسمع  
واالجمارة ونحومها ممما وجب بعنوان آخر غري الصوم فيجموز فيه االفطار متى  

شاء. وكذا احلال يف صوم الكفارة املخرّية والصوم املندوب.

)مسألة 116(: جيوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد، ومن شهور  
متعددة إىل فقري واحد.

)مسألة 117(: جتب فدية شهر رمضان عىل الشخص نفسه، وال يتحّملها  
عنمه املعيل به، وال ممن وجبت نفقته عليه، فا يتحملهما الزوج عن زوجته وال  

االب عن ولده.

)مسـألة 118(: ال جتمزئ القيممة يف الفدية، بمل البّد من إعطماء الطعام 
إىل  الفقمري، وكذا احلكمم يف الكفارات، نعم تفرتق الكفمارات يف االجتزاء فيها  



باالشباع، وال جيزئ ذلك يف الفدية.

)مسألة 119(: إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فات قبل اإلتيان به وجب  
عمىل وليمه قضاؤه عنه، سمواء فاته تسماحمًا أم لعذر جيب معه القضماء، نعم البّد  
ممن كمون امليت عازممًا قبل موته عىل القضماء وإن مل يقِض تسمويفًا. أما إذا كان  
متممّردًا غري عازم عليمه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنمه. كا ال جيب القضاء  

عن املرأة.

)مسألة 120(: إذا فاته ما ال جيب قضاؤه مل جيب عىل ولّيه القضاء.

)مسألة 121(: املراد بالويل هو الوارث الذَكر، من دون فرق بني طبقات  
املرياث. وال جيب القضاء عىل االناث، وقد تقدم يف قضاء الصاة بعض  الفروع 

املتعلقة بذلك فإهنا من باب واحد.

)مسـألة 122(: القمايض عن غمريه ال يلحقمه حكم القضاء عن نفسمه، 
فيجموز  له االفطار متى شماء، إال أن يكمون القضاء واجبًا عليمه ويتضيق وقته، 

فيحرم عليه  االفطار حينئٍذ قبل الزوال وبعده، لكن ال كفارة فيه.

)مسـألة 123(: جيب التتابع يف صوم الشمهرين من كفارة اجلمع وكفارة  
التخيري، ويكفي يف حصوله صوم الشمهر األول ويوم من الشمهر الثاين من دون  
فصل، ثم له بعد ذلك إمتام الشهر الثاين مع ختلل االفطار. ويستثنى من ذلك  كفارة 
القتمل يف احلمرم أو يف الشمهر احلرام، فإنه جيب فيها صوم شمهرين من  االشمهر 
احلرم متتابعني تتابعًا تاّمًا من دون فصل يف االفطار. حتى يف يوم عيد  االضحى، 

ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد.

)مسـألة 124(: إذا رشع يف الصموم المذي جيمب فيمه التتابمع ثمم اضطر 
لافطار  لعذر طارئ، مل يرّض ذلك يف التتابع، فإذا ارتفع العذر رجع إىل الصوم 
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حتى  يتّم له العدد املعترب من دون حاجة العادة ما أتى به قبل طروء العذر، وال 
فرق  يف العذر بني ماال يكون بفعله كاحليض، وما يكون بفعله كالسمفر املضطّر 
إليه،  نعم يف غري احليض البّد من كون العذر مانعًا من الصوم عرفًا، ال مانعًا من  
التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم، كا لو ابتيل بمرض ال يتمكن معه من  
االستمرار يف الصوم أكثر من عرشة أيام، أو كان قد نذر أن يصوم كل مخيس أو  

نحومها. فإن الظاهر تعّذر التكفري بالصوم حينئٍذ.

)مسـألة 125(: إذا نمذر صوم شمهرين متتابعني لزم التتابمع التام، إال أن 
يكون  قصد الناذر التتابع الرشعي فيجزئ ما تقدم من التتابع يف شمهر ويوم ثم 
جمواز  التفريمق اختيارًا. نعم مع إطاق النذر ال يمرّض بالتتابع االفطار عن عذر 
فيميض  يف صومه بعد ارتفاع العذر حتى يتم الشمهرين، إال أن ينص الناذر عىل 
عدم  االجتزاء بذلك بحيث يرجع نذره إىل نذر استئناف الصوم بعد ارتفاع العذر.

)مسـألة 126(: إذا نمذر صوم شمهر متتابعًا أجزأه أن يصوم مخسمة عرش   
يومًا متتابعًا، ثم يفّرق الباقي إن شاء. وال يرّض بتتابع اخلمسة عرش يومًا   الفصُل 

بعذر قاهر.

)مسألة 127(: إذا وجب عليه صوم متتابع ال جيوز له أن يبدأ به يف وقت  
يعلمم بفصمل التتابمع بالعيمد أو أيام الترشيق ملمن كان يف منى، وكمذا احلكم مع  
الشمك يف ذلمك، بل هو األحموط وجوبًا ممع الغفلة عن ذلك، فمإذا صام غفلًة  
واتفق ختّلل العيد لزمه االستئناف عىل األحوط وجوبًا. ويستثنى من ذلك صوم  
ثاثمة أيام بدل اهلدي إذا رشع فيها يموم الرتوية وعرفة، فإن األحوط وجوبًا أن  
يمأيت باليموم الثالث بعد العيمد، أو بعد أيام الترشيق ملمن كان بمنى، أما إذا رشع  

يوم عرفة فيجب عليه االستئناف بعد العيد وأيام الترشيق.

)مسـألة 128(: إذا نذر أن يصوم شمهرًا أو أيامًا معمدودة، فا جيب فيها  



التتابع إال إذا اشرتط ذلك رصحيًا، أو كان النذر منرفًا إليه.

)مسألة 129(: إذا نذر صومًا متتابعًا ففاته، فالظاهر عدم وجوب التتابع 
يف  قضائه، وإن كان هو األحوط استحبابًا. وأظهر من ذلك ما إذا مل يؤخذ التتابع  
قيدًا يف املنذور، بل كان الزمًا له خارجًا كا لو نذر صوم شهر معني كصوم  شهر 

رجب فا جيب التتابع يف قضائه.

)مسألة 130(: الصوم من املستحبات املؤكدة، وقد تقدم يف أول الكتاب  
بيمان فضلمه، وعمن النبيF أنه قمال: »من صام يوممًا تطّوعًا ابتغماء ثواب اهلل  
وجبت له املغفرة«. ويسمتحب يف كل وقت عدا االيام التي يأيت حرمة صومها.  
واملؤكد منه صوم ثاثة أيام من كل شهر، واالفضل يف كيفيتها صوم أول  مخيس 
من الشمهر وآخر مخيس منه وأول أربعاء من العرش وسمط الشمهر،  وصوم يوم 
الغدير فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مربورات متقبات، ويتأكد  أيضًا صوم 
يوم املولد النبوي الرشيف م وهو اليوم السابع عرش من شهر ربيع  األول م ويوم 
مبعثهF م وهو اليوم السابع والعرشون من شهر رجب م ويوم  دحو االرض م 
وهمو اخلامس والعرشون من ذي القعدة م ويوم عرفة ملن ال  يضعفه الصوم عن 
الدعاء مع عدم الشك يف اهلال، ويوم املباهلة م وهو الرابع  والعرشون من ذي 
احلجة م ومتام شمهر رجب، ومتام شمعبان، وبعض كل منها  عىل اختاف االيام 
يف الفضمل، ويموم النمريوز، وأول يوم من حممّرم، وثالثه،  وسمابعه، وكل مخيس 

وكل مجعة إذا مل يصادفا عيدًا.

)مسألة 131(: يكره الصوم يف موارد:

األول: صموم يوم عرفمة ملن خياف أن يضعفه عن الدعماء، أو كان اهلال  
مشكوكًا بحيث حيتمل كونه عيدًا.
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الثاين: صوم الضيف نافلة بدون إذن مضّيفه.

الثالث: صوم الولد نافلة بدون إذن والده.

)مسـألة 132(: حيمرم صوم العيديمن وأيام الترشيق ملمن كان بمنى، ولو  
بعمض النهار عمىل األحوط وجوبًا. ويسمتثنى ممن ذلك من وجمب عليه صوم  
شمهرين متتابعني من أشمهر احلرم، وهو من َقتل يف االشهر احلُرم، أو يف  احلَرم، 
فإنه جيب فيه التتابع التام وإن اسمتلزم صوم االيام املذكورة. وحيرم  أيضًا صوم 
يوم الشك عىل أنه من شهر رمضان. وصوم نذر املعصية بأن ينذر  الصوم شكرًا 
عمىل فعل حرام، أو ترك واجب، أمما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطًا له  عن احلرام 
وزاجمرًا لمه عن املعصيمة فا بأس به، بمل جيب الوفماء به حينئمٍذ،  وحيرم صوم 
الوصمال، وهمو صوم الليل والنهار، وال بأس بتأخري االفطار يف  الليلة إىل اليوم 

الثاين إذا مل يكن عن نّية الصوم، واألحوط استحبابًا اجتنابه.

)مسـألة 133(: األحوط اسمتحبابًا للزوجة أن ال تصوم إال باذن الزوج 
إذا مل  يناف حقه، وأما إذا ناىف حقه فا جيوز هلا الصوم.

ونسأله تعاىل التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

واحلمد هلل رب العاملني



خامتـة

يف االعتكاف

وهو التعبد هلل تعاىل باللبث يف املسمجد واملكث فيه. واألحوط  اسمتحبابًا 
أن يكون بقصد عبادة ُاخرى من صاة أو قراءة أو ِذكر أو دعاء.

والكام فيه يكون يف ضمن فصول:

الفصل األول

يف رشوطه
يشرتط يف االعتكاف م مضافًا إىل االيان والعقل م ُامور:

األول: النية، وهي قصد املكث يف املسمجد وعدم اخلروج منه إال  حلاجة 
با أنه عبادة خاصة، وأن يكون ذلك قربة هلل تعاىل، كسمائر العبادات  عىل النحو 
املعتمرب فيها. وآخر وقتها عند طلوع الفجر. ويشمكل تقديمها يف  الليل إذا نوى 
أنه سميكون معتكفًا عنمد طلوع الفجر، بل األحوط وجوبمًا حينئٍذ  جتديد النية. 
نعم إذا نوى يف الليل االعتكاف املرشوع عىل إمجاله من أثناء  الليل أو عند الفجر 

أجزأه ذلك وال يرّضه الغفلة أو النوم حني طلوع الفجر.

)مسـألة 134(: ال جيوز العدول من اعتكاف الخر اتفقا يف الوجوب أو  
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الندب أو اختلفا، سواء كانا معًا عن نفسه أم عن غريه أم خمتلفني.

الثـاين: الصوم، فا يصمح بدونه، ويرتتب عىل ذلك أنه ال يصح يف  زمان 
أو حال ال يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكا لو كان املعتكف مسافرًا.

)مسـألة 135(: يكفمي الصموم لغري االعتمكاف، كصوم شمهر رمضان 
وقضائه  وصوم النذر واالجارة وغريمها.

الثالـث: العدد، فا يرشع اعتكاف أقل من ثاثمة أيام وجيوز زيادة ثاثة  
أيام ثم ثاثة وهكذا، فإن أتم مخسمة ايام وجب اليوم السمادس. قيل: وكلا اتم  
يومني وجب الثالث. وهو ال خيلو عن إشكال، وإن كان األحوط وجوبًا العمل  
عليه. وأما زيادة ايام وليايل مفردة فا خيلو من اشمكال. نعم اذا اعتكف تسمعة  

أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عارش.

)مسألة 136(: البّد من دخول الليلتني املتوسطتني دون املتطّرفتني.

الرابع: أن يكون يف املسمجد اجلامع يف البلد، وهو الذي جيتمع فيه  عموم 
أهمل البلمد، دون الذي خيتمص به أهل حملمة خاصة أو منطقة خاصة  كمسمجد 
املحلة والسموق. واألحوط وجوبًا مع ذلمك أن يكون مما صيّل فيه  صاة مجاعة 
صحيحمة ولو سمابقًا. واألحوط اسمتحبابًا االقتصار مع االمكان عىل  املسمجد 
احلمرام ومسمجد املدينة ومسمجد الكوفة ومسمجد البرة الذي صمىل فيه  أمري 

املؤمننيA اجلمعة.

)مسـألة 137(: البمّد ممن وحدة املسمجد الذي يعتكف فيمه، وال يرشع  
االعتكاف الواحد يف أكثر من مسجد واحد.

)مسألة 138(: لو تعذر إمتام االعتكاف يف املسجد الذي أوقعه فيه مل  جيز 
إمتامه يف غريه، بل يبطل وجتب إعادته م يف املسمجد املذكور بعد ارتفاع  املانع أو 



يف مسجد آخر م إن كان واجبًا موسعًا بنذر ونحوه.

أما لو مل يكن واجبًا أو كان واجبًا مضّيقًا وقد خرج وقته فا جيب  تداركه.

)مسـألة 139(: إذا قصمد االعتمكاف يف ممكان خاص من املسمجد لغى 
قصده  ومل جيب االلتزام به.

اخلامس: إذن من يعترب إذنه، كالزوج يف اعتكاف الزوجة إذا ناىف حقه  أو 
كان مستلزمًا للخروج من بيتها، كا إذا مل تكن سكنامها يف املسجد،  واالبوين يف 
اعتمكاف الولمد إذا كان عقوقًا هلا وقطيعة عرفًا، ولمو بأن يكونا يف  حاجة لقربه 
منهما وكان قادرًا عىل ذلك من دون حمذور رشعي أو عريف،  واملوىل يف اعتكاف 

عبده إذا ناىف حقه.

)مسـألة 140(: املشمهور أن ممن رشوط االعتمكاف اسمتدامة اللبث يف  
املسمجد وعدم اخلروج إال حلاجة البّد منها، فلو خرج لغري ذلك بطل اعتكافه،  
لكنمه غمري ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة االعتكاف هي فرض املكلف عىل نفسمه  
اللبث بنحو االسمتدامة، نظري فرض االحرام عن املحّرمات املعهودة. فلو نوى  
االعتكاف بنحو حيّق له اخلروج مل ينعقد االعتكاف، وكان ما نواه الغيًا.  وحينئٍذ 
إذا فرض عىل نفسه االعتكاف بنحو االستدامة وانعقد اعتكافه حرم  عليه اخلروج 
غ من دون فسخ لاعتكاف  كان خروجه  ما دام معتكفًا. لكنه لو خرج با مسوِّ
حمّرمًا من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة اخلروج من أحكام  االعتكاف من دون 
أن يكون اخلروج مبطًا له. نعم لو طالت املدة ففي صحة  االعتكاف إشمكال. 
واألحوط وجوبًا البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسمخه إذا بقي  حمل الفسمخ. ثم 

القضاء إن كان واجبًا، كاملنذور.

)مسـألة 141(: ال يبطل االعتكاف بلبس املعتكف اللباس املغصوب أو  
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اجللوس عىل الفراش املغصوب. بل الظاهر عدم بطان االعتكاف بمزامحة  من 
سبق إىل مكان يف املسجد، فإذا أزال املعتكف من سبق إىل املكان  وجلس بدله مل 

يبطل اعتكافه، وإن كان آثًا.

الفصل الثاين

يف حكم االعتكاف
االعتكاف مندوب يف نفسمه. وقد جيب بالعرض من نذر أو شمبهه. فإذا  
رشع فيه املكلف وجب االسمتمرار فيه واكالمه إن كان واجبًا معّينًا م كا لو نذر  
االعتكاف يف أيام خاصة م أو موّسعًا تضّيق وقته م كا لو نذر االعتكاف يف  شهر 
فاعتكمف يف آخمره م وإن كان واجبًا موسمعًا مل يتضيق وقتمه أو كان مندوبًا  جاز 
قطعمه قبل إكمال يومني منه، فإذا أكممل يومني وجب الثالث، وال جيوز  فسمخ 
االعتكاف، إال أن يشمرتط عند عقد نّية االعتكاف أنه له فسمخه والرجوع  عنه 

متى شاء، فله الفسخ حينئٍذ حتى بعد إكال اليومني.

)مسـألة 142(: الظاهر أن له اشمرتاط الرجوع والفسمخ متى شاء وإن مل 
يكن له  عذر أو حاجة.

)مسـألة 143(: إذا رشط الرجموع لنفسمه حني عقد نّيمة االعتكاف، ثم 
أسقط  رشطه مل يسقط، وجاز الرجوع.

 )مسـألة 144(: يتأكمد اسمتحباب االعتمكاف يف شمهر رمضمان، وعمن 
النبمي F أنه قال: »اعتكاف عرش يف شمهر رمضمان تعدل حجتني وعمرتني«،  
وأفضله العرش االواخر منه، ففي الصحيح:»كان رسمول اهللF إذا كان العرش  



االواخمر اعتكمف يف املسمجد ورضبت له قبة من شمعر، وشمّمر املئمزر وطوى  
فراشه«.

الفصل الثالث

يف أحكام املعتكف
حيرم عىل املعتكف ُامور:

األول: اخلروج من املسمجد إال أن يكون لرضورة رشعية أو عرفية. وإذا  
خرج لرضورة اقتر عىل أدائها ثم يرجع. وال يصيل إال يف املسجد، إال يف  مكة، 
فإنمه جيموز لمه أن يصيل يف بيوهتما إذا خرج. بل قمد يدعى جواز اخلمروج له  من 

مسجدها اختيارًا، وإن كان األحوط وجوبًا تركه.

)مسألة 145(: جيوز للمعتكف اخلروج لعيادة املريض املؤمن، أو  حضور 
جنازة املؤمن، وجيب عليه املبادرة بالرجوع.

)مسـألة 146(: األحوط وجوبًا مع طول مدة اخلروج البقاء عليه برجاء  
صحته أو فسخه إذا بقي حمل الفسخ، نظري ما سبق يف املسألة )140( يف  الفصل األول.

الثـاين: اجلماع قبًا ودبمرًا ليًا وهنمارًا للرجل واملرأة، واألحموط وجوبًا  
إحلاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا االستمناء بغري اجلاع.

)مسألة 147(: إذا جامع املعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان  
البطال االعتكاف، وقد جتب عليه كفارة ُاخرى حلنث النذر إذا كان االعتكاف  
منمذورًا مضّيقًا، وكفمارة ثالثة البطال الصوم إذا كان الصموم مما جيب يف إبطاله  

الكفارة.
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الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقًا عىل األحوط وجوبًا. وكذا شم  
الرحيان)1( مع التلذذ. وال رضر فيها إذا كان فاقدًا حلاسة الشم.

الرابـع: البيمع والمرشاء، بل مطلمق التكسمب املبني عىل االسمرتباح عىل  
األحموط وجوبمًا كاالجمارة والصلمح، دون مثل اهلبمة للغري واالسمتيهاب منه 

والدين  ووفائه وغريها.

)مسـألة 148(: البمأس بالتوكيمل يف البيمع والمرشاء، إذا ابتنى عىل تويل  
الوكيل للمعاملة بتام شمؤوهنا، أما التوكيل يف خصوص إجراء العقد مع حتديد  
خصوصيمات املعاملة ممن قبل املعتكف فاألحموط وجوبًا تركمه. إال أن يكون  

التوكيل سابقًا عىل االعتكاف.

)مسـألة 149(: إذا اضطر للبيع والرشاء أو لزم من تركها احلرج وتعذر  
التوكيل جاز إيقاعها.

اخلامس: املاراة، وهي اجلدال واملخاصمة يف الكام، سواء كانت  بقصد 
الغلبمة وإظهمار الفضيلة أم كانت الظهار احلق واالنتصار له. نعم البد فيها  من 
كمون الطمرف االخر مرًا عمىل دعواه الّجًا فيهما بنحو ال يمرىض بالتصدي له 
وإبطمال حجتمه عليها، أما اذا كان طالبًا للحقيقة راغبًا يف اخلوض فيها من الغري  

من أجل استيضاحها فا بأس باجلدل معه، وال ينايف االعتكاف.

)مسـألة 150(: يفسمد االعتكاف با يفسمد الصوم، وكمذا باجلاع ليًا،  
وباخلروج الطويل من املسمجد عىل األحوط وجوبًا، والظاهر عدم بطانه بغري  

ذلك من املحرمات املتقدمة.

)مسألة 151(: إذا فسد االعتكاف فإن كان واجبًا موّسعًا وجب تداركه.  

)1( كّل نبات طّيب الرائحة. جممع البحرين.



وهمو األحوط وجوبمًا لو كان واجبًا مضّيقًا فيقى بعد وقته. وإن كان مندوبًا مل  
جيب تداركه لو كان فساده يف اليومني االّولني، واألحوط وجوبًا تداركه إن كان  

فساده يف اليوم الثالث. كا أن األحوط وجوبًا الفور يف القضاء.

)مسألة 152(: إذا اعتكف يف زمان ال يسع االعتكاف مل جيب القضاء،  كا 
لمو صادف العيد يف ثالث أيام االعتكاف. نعم جيب التدارك إذا كان  االعتكاف 

واجبًا موّسعًا وقد بقي وقته، بل األحوط وجوبًا تداركه حتى لو خرج  وقته.

واحلمد هلل رب العاملني
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كتاب الزكاة
وهي إحدى الدعائم التي بني عليها اإلسمام، وإحدى الفرائض العظام  
التمي افرتضهما اهلل عمىل عباده رمحمة هلم، ويف وصيمة أمري املؤمنمنيA: »اهلل يف  
المزكاة فإهنما تطفئ غضب ربكمم«، وقد قرهنا اهلل تعاىل بالصماة، ففي احلديث  
عن اإلمام أيب جعفر الباقرA قال: »إن اهلل قرن الزكاة بالصاة فقال: )وأقيموا  
الصـالة وآتوا الزكاة( فممن أقام الصاة ومل يؤت المزكاة فكأنه مل يقم الصاة«.

 وعمن اإلممام أيب عبد اهلل الصادقA قمال: »من منع قرياطمًا من الزكاة 

فليس هو  بمؤمن وال مسملم وال كرامة«، وعنه قال: »من منع قرياطًا من الزكاة 
فليممت إن  شماء هيودّيمًا أو نرانّيمًا«، وقد فرضهما اهلل عىل عبماده تطهريًا هلم، 

وتزكيًة  النفسهم، وحتصينًا المواهلم، وناًء الرزاقهم. 
وهمي حق جعلمه اهلل للفقمراء يف  أمموال االغنياء فإن منعوهما غصبوهم 
حقهمم، وعن أمري املؤمننيA أنه قال:  »إن اهلل فرض يف أموال االغنياء أقوات 
الفقراء، فا جاع فقري إال با مَنع غني،  واهلل تعاىل سائلهم عن ذلك«. فطوبى ملن 
أداها طّيبة نفسمه رغبة فيا عند اهلل  وطلبًا للمزيد من فضله، ومنه تعاىل اخللف، 
فعن اإلمام أيب عبد اهلل  الصادقA: »ما أّدى أحٌد الزكاة فنقصت من ماله، وال 

منعها أحد فزادت يف  ماله«.
ومنه تعاىل نستمد التوفيق لنا وللمؤمنني، وهو أرحم الرامحني. 

ويقع البحث يف الزكاة يف ضمن مقصدين..
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املقصد األول

يف زكاة املال
وفيها مباحث..

املبحث األول

يف رشوط وجوهبا
وهي ُامور:

األول: البلوغ.

الثاين: العقل.

الثالـث: احلّريمة. فا جتب عىل من هو صبمي أو جمنون أو عبد حاَل  تعّلق 
الوجوب أو يف أثناء احلول. نعم ال يمنع منها السكر واالغاء ونحومها  مما يفقد 

معه العقل مؤّقتًا من دون أن يصدق اختاط العقل أو االصابة فيه.

الرابـع: امللمك الفعيل حال تعلق الوجوب، او يف متمام احلول. وال  يكفي 
امللكية الشأنية، كاملال املوىص به قبل وفاة املويص.

)مسـألة 1(: جتب الزكاة يف ناء الوقف بالرشوط املقررة إذا كان  الوقف 
بنحو يقتيض ملك املوقوف عليهم الناء بحيث يملكونه من دون  حاجة للتمليك. 



وإن كان مقتضاه وجوب متليكهم الناء فا جتب الزكاة يف  الناء بمجرد ظهوره، 
بمل البمّد من متامية المرشوط فيه بعد متليكهمم له. وأمما اذا  كان مقتضاه رصف 
النماء عليهمم من دون متلكهمم له وال متليكهمم إياه فا جتب  المزكاة فيه أصًا.

)مسألة 2(: ال جتب الزكاة يف االعيان املشرتكة إال يف حّق من تبلغ  حصته 
النصاب، وال يكفي بلوغ جمموع املال املشرتك النصاب يف وجوب  الزكاة فيه.

اخلامـس: القدرة عمىل الترف، حمال تعلق الوجموب أو يف متام احلول  
أيضًا، واملراد هبا القدرة اخلارجية والرشعية عىل الترفات اخلارجية  باالتاف 
والترف ونحوه مما تقتضيه القدرة عىل املال، فا جتب الزكاة يف  املال املروق 

واملجحود والضائع واملرهون والذي ينذر التصدق به وغري  ذلك.

)مسـألة 3(: إذا عمرض العجمز عن الترف بعمد تعلق المزكاة مل ترتفع  
وتكمون مضمونمة ممع التقصري يف تأخمري االداء قبل طمروء العجمز، ومع عدم  

التقصري الضان، بل جيب أداؤها بعد جتدد القدرة.

)مسألة 4(: اإلسام وإن مل يكن رشطًا يف وجوب الزكاة، فالكافر  خماطب 
هبا ومعاقب عليها كسائر الفروع، إال أنه ال جيب عىل املسلم ترتيب  آثار وجوهبا 

يف حقه، فله الترف يف مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة  فيه.

املبحث الثاين

فيام جتب فيه الزكاة
جتب الزكاة يف تسعة أشياء: النقدين م الذهب والفضة م واالنعام الثاث   
االبل والغنم والبقر م والغات االربع م احلنطة والشمعري والتمر والزبيب م وال  
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جتب فيا عدا ذلك حتى الرطب الذي ال يصري مترًا والعنب الذي ال يصري  زبيبًا. 
نعم املشمهور اسمتحباهبا يف مال التجمارة، ويف احلبوب التي تنبمت من  االرض 
كالسمسمم واالرز واملماش والدخن واحلمص والعدس والمذرة،  والثار، دون 
اخلمرضوات كالبقل والقثماء والبطيخ ونحوها. ويف إناث اخليل،  دون ذكورها، 
ودون احلمري والبغال. وال إشمكال يف اسمتحباهبا با أهنا صدقة،  أما اسمتحباهبا 
بعنوان كوهنا زكاة فا خيلو عن إشمكال. نعم حيسمن اإلتيان هبا  برجاء املطلوبية 

بالعنوان املذكور.

واملهّم الكام فيا جتب فيه الزكاة، وهو  يقع يف ضمن فصول..

الفصل األول

يف زكاة النقدين
يشرتط يف وجوب الزكاة فيها م مضافًا إىل ما تقّدم يف املقصد األول م  ُامور:

األول: النصاب، وهو يف الذهب عرشون دينارًا فا زكاة فيا نقص  عنها. 
وفيها نصف دينار، ثم ال جيب يف الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانري  فيجب فيه 
ُعرش دينار، وهكذا كلا زاد أربعة دنانري وجب ُعرش دينار، وما  بينها معفّو عنه.

أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فا زكاة فيا نقص عنها، وفيها مخسمة  
دراهم، ثم ال جيب يف الزائد عليها، حتى يبلغ أربعني درمهًا فيجب فيها درهم  واحد. 
وهكذا كلا زاد أربعون درمهًا وجب درهم، وما بينها معفّو عنه، كا  يف الذهب.

)مسـألة 5(: الدينار أربعة غرامات وربع تقريبًا. والدرهم ثاثة غرامات  
إال ربَع ُعرِش الغرام تقريبًا.



)مسألة 6(: ال يكفي تلفيق النصاب من النقدين معًا بلحاظ القيمة، فإذا  
كان عنده مثًا تسعة عرش دينارًا ومائة وتسعون درمهًا مل جيب عليه يشء. نعم  يتّم 
النصاب من أصناف جنس واحد، فإذا كان عنده نصاب ملّفق من لريات  عثانية 
وجنيهات سعودية وجبت الزكاة. وكذا امللّفق من رياالت)1( عراقية  وسعودية.

الثاين: أن يكونا مسمكوكني بسكة املعاملة، بحيث يصدق عليها  الدنانري 
والدراهم، دون غريها كالسبائك واحليل والرتاب من املعدنني  وغريها.

)مسألة 7(: إذا سقطت الدنانري والدراهم عن أن يتعامل هبا مل جتب  الزكاة 
فيها، سمواء كان ذلك لسمقوطها قبل فعلّية التعامل هبا، أم هلجرها بعد  ذلك، أم 

الحداث يشء فيها منع من التعامل هبا كتغيريها من أجل اختاذها  للزينة.

الثالث: احلول، وهو ميض سنة قمرية. ويكفي يف استقرار وجوب  الزكاة 
الدخول يف الشهر الثاين عرش، فا يرّض فقد الرشائط بعد الدخول فيه.  نعم البّد 
ممن حتقق الرشائط يف متام االحد عرش شمهرًا، فا جتب المزكاة بفقدها  وإن كان 

بفعل املكّلف فرارًا من الزكاة.

)مسـألة 8(: وجوب المزكاة وإن كان بدخول الشمهر الثاين عرش، إال أن  
الشهر الثاين عرش حمسوب من احلول األول، وال يبدأ احلول الثاين إال  بالدخول 

يف الشهر الثالث عرش.

)مسـألة 9(: ممن كان عنمده نصماب تام أو مما زاد عليه با همو معفو عنه  
فملك ما زاد عليه يف أثناء احلول، فله صور:

ااُلوىل: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب الاحق، كا لو  كان 
عنده يف أول حمّرم عرشون دينارًا او واحد وعرشون دينارًا وملك يف أول  رجب 
)1( من العمات الفضية التي كانت متداولة سابقًا، كا اّن ااُلوليني عملتان ذهبّيتان كانتا  متداولتني 

سابقًا ]النارش[.
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دينارين، وحينئٍذ ال أثر للملك املذكور، بل ال يدفع يف شهر حمّرم إال  نصف دينار.

الثانية: أن يملك نصابًا تامًا، أو ما يتمم النصاب، كا لو ملك يف  الفرض 
السابق يف أول رجب عرشين دينارًا ُاخرى أو تسعة عرش دينارًا.  حينئٍذ يبدأ لكل 
نصماب حموٌل بانفراده، فيدفع يف أول حمّرم الثاين نصمف  دينار، ويف أول رجب 

الثاين نصف دينار.

الثالثـة: أن يملمك مما يتمم النصماب الاحق ممن دون أن يكمون نصابًا  
مسمتقًا، كا لو ملك يف الفرض املذكور يف أول رجب سمتة دنانري، وحينئٍذ  ُيتِم 
حوَل النصاب األول وخُيِرج زكاَته، ويستأنف حواًل آخر بعد ميض احلول  األول 
للنصماب الثماين، فيدفع يف حممّرم الثاين نصف دينار، ويسمتأنف حمواًل  لاربعة 

والعرشين دينارًا، فيدفع يف حمّرم الثالث ستة أعشار الدينار.

الفصل الثاين

يف زكاة األنعام
يشرتط يف وجوب الزكاة فيها م مضافًا إىل ما تقدم يف املقصد األول م  ُامور: 

االمر األول: النصاب.

)مسألة 10(: لابل إثنا عرش نصابًا:

األول: مخس، وفيها شاة.

الثاين: عرش، وفيها شاتان.

الثالث: مخس عرشة، وفيها ثاث شياه.

الرابع: عرشون، وفيها أربع شياه.



اخلامس: مخس وعرشون، وفيها مخس شياه.

السـادس: سمت وعرشون، وفيها بنمت خماض م وهي الداخلة يف السمنة  
الثانية م فإن مل يكن عنده بنت خماض أجزأ عنها ابن لبون م وهو الداخل يف  السنة 
الثالثمة م وال جيمزئ إذا كانت عنده بنت خماض، فمإن مل يكونا عنده كان  خمرّيًا يف 

رشاء أو استيهاب أهّيا شاء. 

السابع: ست وثاثون، وفيها بنت لبون م وهي الداخلة يف السنة  الثالثة م.

الثامن: ست وأربعون، وفيها حّقة م وهي الداخلة يف السنة الرابعة م.

التاسع: إحدى وستون، وفيها جَذعة م وهي الداخلة يف السنة  اخلامسة م.

العارش: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.

احلادي عر: إحدى وتسعون، وفيها حّقتان.

الثاين عر: مائة وإحدى وعرشون فا زاد، وفيها يف كلِّ مخسني  حّقٌة، ويف 
كل أربعني بنت لبون، وحينئٍذ يتعنّي احلسماب بالنحو الذي ال يفضل  معه عرش 
ال زكاة فيها، إما باالقتصار عىل أحد احلسمابني فيقتر يف مثل املائة  واخلمسمني 
عىل اخلمسمينات، ويف مثل املائة والسمتني عىل االربعينات، وإّما  بالتخيري بينها 
كا يف مثل املائتني، وإّما بالتبعيض كا يف مثل املائتني  والثانني، حيث توّزع عىل 

أربع مخسينات وأربعيَنني، ونحو ذلك. وعىل  ذلك ال عفو إال عّا دون الَعرْش.

)مسألة 11(: الفرق يف االبل بني العراب والبخايت، وااُلوىل ذات السنام  
الواحد والثانية ذات السنامني.

)مسألة 12(: األحوط وجوبًا يف الشاة التي جتب يف النُصب اخلمسة  ااُلوىل 
أن تدخل يف السنة الثانية إن كانت من الضأن، ويف السنة الثالثة إن كانت  من املاعز.
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)مسألة 13(: للبقر نصابان:

األول: ثاثون، وفيها تبيٌع َحويل م وهو مادخل يف السنة الثانية م  واألحوط 
وجوبًا عدم إجزاء التبيعة، وهي ااُلنثى. وليس فيا دون   الثاثني يشء.

الثـاين: أربعون، وفيها ُمِسمّنة م وهمي ما دخل يف السمنة الثالثة م والظاهر  
عدم إجزاء امُلِسمنّ م وهو الذكر م فإذا بلغ السّتني ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعني  
ففيهما تبيع ومسمّنة، فمإذا بلغ الثانني ففيه مسمّنتان، فإذا بلغ تسمعني ففيها ثاثة  
أتبِعمة، فمإذا بلغ مائة فاألحوط وجوبًا دفع تبيعني وُمسمّنة، فإذا بلغ مائة وعرشة  
فاألحموط وجوبًا دفع تبيع ومسمّنتني، فإذا بلغ مائمة وعرشين فاألحوط وجوبًا  
دفمع ثاث مسمّنات، ثم االحتياط بدفع مسمّنة لكل أربعمني، وتبيع لكل ثاثني 
وإذا  انقسمم املوجمود عىل العددين معًا، تعني احلسماب عمىل االربعني كاملائتني  
واالربعني، فيدفع ست مسّنات، ال ثانية أتبِعة، ويقتر يف مراعاة الثاثني  عىل 
إكال حسماب املوجمود، كا لو كان عنده مائة ومخسمون فيدفع ثاث  مسمّنات 

وتبِيعًا، المخسة أتبعة مثًا. كل ذلك مقتى االحتياط الوجويب.

نعمم قد يتناىف احلسمابان، كا لمو كان عنده مائة وثاثمون، فإنه إذا اقتر  
عىل حسماب االربعني كان عليه ثاث مسمّنات وبقي عرش بقرات معفوًا عنها،  
وإذا مجع بني احلسمابني كان عليه ثاثة أتبعة لتسمعني ومسمّنة الربعني. فالازم  
االحتياط ولمو باالنتقال الكثر القيمتني، أو بدفع االمرين معًا للفقري ليقبض ما  
ينطبق عليه الزكاة واقعًا ثم يتصالح معه عىل تعيني ملكه مما أخذ، أو بغري  ذلك. 

وعىل ذلك خيتص العفو با دون العرشة.

)مسـألة 14(: اجلاموس والبقر جنس واحمد، فيجب يف النصاب يف كل  
منهما مما جيب يف النصماب من االخر، ويتمم النصاب بامللفق منهما. ويتخري يف  

الدفع من كل منها ولو مع كون النصاب من االخر.



)مسألة 15(: للغنم مخسة ُنُصب:

األول: أربعون، وفيها شاة، وليس فيا دون االربعني يشء.

الثاين: مائة وإحدى وعرشون، وفيها شاتان. 

الثالث: مائتان وشاة، وفيها ثاث شياه. 

الرابع: ثاثائة وشاة، وفيها أربع شياه. 

اخلامس: أربعائة فا فوق، ففي كل مائة شاٌة بالغًا ما بلغ.

)مسـألة 16(: الفمرق يف الغنم بني الضأن واملاعمز، فيتم النصاب بامللفق  
منها، كا جيزئ أحدمها عن االخر.

)مسـألة 17(: األحوط وجوبًا يف الشماة التي جتب يف الغنم أن تدخل يف  
السنة الثانية إن كانت من الضأن، ويف السنة الثالثة إن كانت من املاعز.

)مسـألة 18(: ال جيب دفع الزكاة من النصماب، بل جيوز الدفع من غريه  
ولو مع االختاف يف الذكورة وااُلنوثة أو كون املدفوع دون النصاب يف القيمة.

)مسـألة 19(: الفرق بني الصحيح واملريض والسمليم واملعيب والشاب  
ه   واهلمرم يف العمدّ من النصماب. وال جيوز دفمع املريمض إال إذا كان النصاب كلُّ
ه معيبًا، وال دفع اهلرم إال إذا كان   مريضًا، وال دفع املعيب إال إذا كان النصاب كلُّ
ه هرمًا. واألحوط وجوبًا يف صورة جواز دفع املريض أو املعيب  أو  النصاب كلُّ

اهلرم االقتصار عىل الدفع من النصاب.

ـوم، بحيث يصدق عرفًا أهنا سمائمة يف احلول. وال  يرّض  االمر الثاين: السَّ
عَلفهما اتفاقًا بالنحو الذي ال ختلو منه السموائم عادة، لمرضورة من مطر أو  َحّر 
أو بمرد. وأمما تعّمد علفها ممدة قليلة بالنحو الذي ال يتعارف يف السموائم، ففي  

وم معه إشكال، واالظهر العدم. صدق السَّ
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)مسـألة 20(: الظاهر توقف السموم عىل رعي احليوان بنفسمه يف املراعي  
املكشموفة الواسمعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة  
وكان الرعمي فيها بثمن، فا يكفي الرعي يف البسماتني وإن اعتلف مما زرع فيها  
بنفسمه، وال يف الصحاري إذا اعتلف زرعمًا مملوكًا لزارعه، وال يف املزابل  امللقاة 
يف الطمرق الضّيقمة. وإن كان ذلمك كّلمه جمانّيًا، بمل ال يكفي علفها ممما  ينبت يف 
االرايض املكشموفة إذا تعّمد الراعي جّزه ومجعه هلا ومَحلها عىل  اعتافه. نعم ال 
يرض يف صدق السموم علُف احليوان ما قد يلقى صدفًة يف  املراعي لعجز حامله 

عن نقله أو لسقوطه عن االنتفاع املعّد له، لعفن أو غريه.

االمر الثالث: أن ال تكون عوامل واملراد بالعوامل ما ُتعّد للعمل من نقل  
أو حمرث أو غريمهما. وال يكفي يف صدقها وقوع العمل هبما صدقًة من دون أن  
ُتَعمّد لذلمك، كما لو ركب الراعمي أو غريه ظهر بعمض االبل أو اسمتقى املاء به  

حلاجة طارئة.

االمر الرابع: احلول، عىل النحو املتقدم يف زكاة النقدين.

)مسـألة 21(: من كان عنده نصاب تام فمَلك ما زاد عليه يف أثناء احلول  
فله صور:

ااُلوىل: أن يملمك مقدار العفمو من دون أن يبلغ النصاب الاحق، كا لو  
كان عنمده يف أول حمّرم أربعون شماة فملك يف أول رجب مخسمني شماة ُاخرى،  
أو كان عنمده مخس من االبل فملك ثاثمًا، وحينئٍذ الأثر للملك املذكور، بل ال  

يدفع يف شهر حمّرم إال شاة واحدة.

الثانية: أن يملك نصابًا تاّمًا، كا لو كان عنده يف أول حمّرم مخس من  االبل 
فملك يف أول رجب مخسًا ُاخرى وحينئٍذ يبدأ لكل نصاب حوٌل بانفراده  فيدفع 



يف حمّرم الثاين شاة ويف رجب شاة ُاخرى.

الثالثـة: أن يملمك مايتممم النصماب الاحمق ممن دون أن يكمون نصابًا  
مسمتقًا، كا لمو كان عنده يف أول حمّرم ثاثون بقمرة فملك يف أول رجب اثنتي  
عمرشة بقمرة. وحينئٍذ يتّم حول النصاب األول وخيرج زكاته، ثم يسمتأنف بعده  
حمواًل آخمر للنصاب الثاين، فيدفع يف حمّرم الثاين تبيعًا، ويف حمّرم الثالث  مسمّنة. 
ومثلمه مما إذا كان عنمده يف أول حمّرم عمرشون من االبل وملمك يف أول  رجب 
سمبعًا، فإنمه يدفع يف حممّرم الثاين أربع شمياه ويف حمّرم الثالث بنمت  خماض. نعم 
لمو ملك يف الفرض مخسمًا ممن االبل كان من الصمورة الثانيمة، فيدفع  للَخمس 
االخمرية يف رجمب الثاين شماة، ويبقمى عىل ذلك يدفمع يف حمّرم أربع  شمياه ويف 
رجمب شماة، إىل أن تزيد االبل فيبمدأ بحول جديد للمجموع بعمد انتهاء  حويَل 

ملكه سابقًا وتنتقل فريضته من الشياه إىل فريضة املجموع.

)مسـألة 22(: ابتداء حول الصغار من حني والدهتا سمواء كانت أمهاهتا  
سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل احلول مل جتب فيها الزكاة.

الفصل الثالث

يف زكاة الغالت
وقد تقدم أهنا احلنطة والشمعري والتمر والزبيب، وال جتب يف غريها حتى  
الرطمب المذي ال يصري مترًا والعنمب الذي ال يصري زبيبًا. ويشمرتط يف وجوب  
المزكاة فيهما م مضافًا إىل مما تقدم يف املقصد األول م النصماب وهو ما يبلغ ألف  

كيلو وأربعة وأربعني كيلوًا وربعًا تقريبًا.

)مسألة 23(: املدار يف قدر النصاب عىل ما يصدق عليه احلنطة  والشعري 
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والتممر والزبيمب، فمإذا بلغت الثممرة النصاب قبمل أن يصدق عليهما ذلك  ثم 
نقصت عنه عند جفافها وِصدِق العناوين املذكورة عليها مل جتب الزكاة.

)مسـألة 24(: يضمم النخيمل والكمرم والمزرع بعضه إىل بعمض يف بلوغ  
النصماب وإن كان يف أمكنمة متباعمدة، وكمذا إذا اختلمف زمان إدراكمه إذاكان  
االختاف بالنحو املتعارف يف بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان االختاف  
بفاصمل كثري خارج عن املتعارف فالظاهمر عدم ضم بعضه إىل بعض، وإن كان  

الضم أحوط استحبابًا.

)مسـألة 25(: البمّد يف وجموب المزكاة يف الغمات من متاميمة الرشوط  
املتقدممة م هنما ويف املقصمد األول م عندمما يصمدق عمىل الثمرة عنمواُن احلنطة  
والشعري والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي أو عقل املجنون أو قدر عىل املال  بعد 
صمدق ذلك عمىل الثمرة مل جتب الزكاة، وكذا لو اشمرتاها، بل تكون الزكاة  عىل 
البائع، أما لو اشرتاها قبل ذلك فصدقت العناوين املذكورة عند املشرتي  كانت 

الزكاة عليه دون البائع.

)مسألة 26(: زمان تعّلق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين  
املتقدمة عليها م كا سبق م إال أنه جيوز تقديم أداء الزكاة يف الزبيب عند  صريورة 
الثممرة عنبًا، بعمد ختمني مقداره حني يصري زبيبًا ودفمع الزبيب من غري  الثمرة.

)مسـألة 27(: جيموز للالمك التمرف يف الثممرة قبمل صمدق العناوين  
املذكمورة وإن زاد عمىل املتعمارف من دون ضمان للزكاة، فلو تمّرف يف البر  
والرطب واحلمرم والعنب مثًا باالكل واهلبة والبيع ونحوها مل يضمن الزكاة  

باملقدار الثابت فيها لو صارت مترًا أو زبيبًا.

)مسـألة 28(: إذا مات املالك بعد صمدق العناوين املذكورة ثبتت الزكاة  



يف العمني ووجمب عىل الورثمة إخراجها. أمما إذا مات قبله وصدقمت العناوين  
املذكورة يف ملك الورثة فا جتب إال عىل من بلغت حصته منهم النصاب.  وكذا 

احلكم فيا إذا كان االنتقال بغري االرث كالبيع واهلبة.

)مسـألة 29(: ال جتب املبادرة لاخراج قبمل تصفية الغلة واجتذاذ التمر  
واقتطاف الزبيب عىل النحو املتعارف، إال أن تتعّرض الثمرة للخطر عىل  خاف 
املتعمارف، فيجب عمىل من حتت يمده الثمرة املبمادرة الخراج المزكاة  وإيصاهلا 
الهلهما مع تير ذلك، وممع التفريط حينئٍذ يضمن. وأما املبمادرة بعد  التصفية 

واالجتذاذ واالقتطاف فسيأيت الكام فيها يف الفصل الرابع.

)مسـألة 30(: ال تتكمرر الزكاة يف الغمات بتعاقب السمنني، فإذا أعطى 
زكاة  احلنطة مثًا ثم بقيت عنده أكثر من سنة مل جتب فيها الزكاة مرة ُاخرى وإن 

بقيت  الرشوط املعتربة فيها. وهذا بخاف االنعام والنقدين.

)مسألة 31(: الظاهر عدم استثناء املؤن التي حيتاج إليها الزرع والثمر من  
ُاجرة الفاح واحلارث والساقي والعوامل واالرض وغريها، من دون فرق بني  
املؤن التي حيتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين املتقدمة  وبعده، 
ومنها الرضائب التي يأخذها السلطان. نعم مايأخذه من عني الثمرة  غصبًا بعد 
متاميمة النصاب يرد نقصه عىل الزكاة بالنسمبة إذا مل يمكمن التخلص  منه. كا أن 
ماجيعمل عىل العني من املؤن م كا يف املزارعة م يسمتثنى قبمل  النصاب، فا جتب 
الزكاة عىل املالك إال إذا كان الباقي له من الثمرة بقدر  النصاب. كا أنه ال جتب 

الزكاة عىل العامل يف املزارعة إال إذا بلغت حصته من  الثمر بقدر النصاب.

)مسألة 32(: إذا اختلفت أنواع الغّلة الواحدة يف اجَلودة والرداءة خترّي  املالك 
يف الدفع من أهيا شماء. وإن كان األحوط استحبابًا عدم دفع الرديء عن  اجلّيد.
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)مسـألة 33(: ورد العفمو عن الزكاة يف نوعني من التممر، ومها اجلعرور  
واملعافمارة، كما ورد النهي عن دفعها يف الزكاة، وقد ُوصفا بأهنا من أردأ  أنواع 
التمر عظيا النوى قليا اللحا. وال يتيّر لنا حتديدمها، فمع اشتباه نوع  من التمر 
الرديء هبا جيب االحتياط بدفِع الزكاة عنها ولو منها، وعدِم  دفعها عن غريمها.

)مسـألة 34(: املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الغات الُعرُش إذا سمقي  
با عاج م سيحًا أو باء الساء أو بمّص عروقه من ماء االرض م ونصُف  العرش 
إذا سقي بعاج، كا لو ُسقي بالدالء والنواعري واملكائن الزراعية  ونحوها. وإذا 
سقي بالوجهني فالتنصيف، فيجب يف النصف الُعرش ويف  النصف االخر نصُف 
العرش، سواًء تساويا أم كان أحدمها أكثر. إال أن تكون  غلبة أحدمها بنحو الُيعتّد 

معه باالخر لقّلته فالعمل عىل الغالب حينئٍذ.

)مسـألة 35(: ليس ممن العاج حفر النهر واسمتنباط العني وإصاحها  
وفتمح طريمق املاء للزرع، فيجب العرش مع مجيع ذلك إذا كان املاء يرتفع بنفسمه  

إىل مستوى الزرع من دون عاج.

)مسـألة 36(: االمطمار املعتمادة يف السمنة ال ختمرج ما يسمقى بعاج عن  
ة معتّدًا هبا، فيجب حينئٍذ   حكمه، إال إذا كثرت بحيث يسمتغنى عن الدوايل ممدّ
التنصيف عىل نحو ماتقدم يف املسألة )34(، ولو استغنى هبا عن العاج يف  متام 

املدة أو أكثرها بحيث ال يعتّد بالسقي بالعاج لقّلته فالواجب العرش.

)مسـألة 37(: املمدار يف وجوب الُعرش ونصف الُعرش عمىل الثمر ال عىل  
ااُلصمول، فمإذا كان النخمل أو الكرم حني غرسمه يسمقى بعاج فلمّا بلغ أوان 
االثمار  اسمتغنى سمقيه عن العماج وجب يف الثممر العرش، ولمو كان بالعكس 

وجب نصف  العرش.



املبحث الثالث

يف املستحقني للزكاة
وفيه فصان..

الفصل األول 

يف أصناف املستحقني
وهم ثانية، كا نطق هبم الكتاب املجيد:

األول والثاين: الفقري واملسكني، والثاين أسوأ حااًل من األول، ويكفي  يف 
كل منهما عدم قدرته املالية عىل القيام بمؤنة سمنته الائقمة بحاله له ولعياله  من 
غمري إرساف. والغنمي بخافها، وهو من يقمدر عىل القيام بمؤنة سمنته بالنحو  
املذكور. نعم لو كان مدينًا دينًا حااًل ال يقدر عىل وفائه كان فقريًا أيضًا وحلت  له 

الزكاة.
)مسـألة 38(: إذا كان الشمخص غمري مالك ملقدار املؤنمة املذكورة إالأنه  
كان قمادرًا عىل حتصيلها بصنعة أو حيمازة أو جتارة مل حتّل له الزكاة. ولو مل  يفعل 
تكاسمًا مل حتملّ له، إال أن يمميض وقت التحصيل، كا لمو كان وقت  التحصيل 
فصمًا خاّصمًا من السمنة فلم يفعل حتى ممى الفصل املذكور، فيحمّل له  أخذ 

الزكاة حينئٍذ.
)مسـألة 39(: إذا كان قمادرًا عمىل تعلم صنعة تكفيه فلمم يفعل مل حيل له  
أخمذ المزكاة. نعمم إذامى وقمت التعلم جاز لمه أخذها. وكذا جيموز له االخذ 
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لسمّد  نفقتمه يف ممدة التعّلم أو قبلمه، وإن كان األحوط وجوبمًا االقتصار عىل ما 
إذا مل  يقدر عىل سمد حاجته باالسمتدانة مع القدرة عىل الوفاء يف نفس السنة بعد  
التعلم، مثًا إذا كان زمان التعلم شمهري ربيع جاز له ان يأخذ من الزكاة لنفقة  
شهري حمرم وصفر وشهري ربيع، إال إذا كان قادرًا عىل االستدانة هلا ثم الوفاء  

بعد التعلم قبل شهر حمرم الثاين.

)مسألة 40(: إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار  
أو آالت أو حيوانمات يؤجرهما أو يعمل عليها لكن ال يكفيه ماحيصله منها جاز  
تتميم حاجته من الزكاة، وال جيب عليه بيع االشياء املذكورة وإن كان ثمنها  وافيًا 
بمؤنة سنته. نعم إذا كانت ااُلمور املذكورة معطلة غري مستَغلة الكتساب  النفقة 
وال حمتاجمًا إليهما يف حياته وكان ثمنها وافيًا بمؤنة سمنته مل حيّل لمه أخذ  الزكاة.

)مسـألة 41(: إذا كان قادرًا عىل التكسب لكنه كان منافيًا لشأنه م بحيث  
يكون وهنًا عليه أو عىل بعض اجلهات التي جيب حفظها م جاز له االخذ من  الزكاة.

)مسألة 42(: دار السكنى واخلادم وفرس الركوب املحتاج إليها بحسب  
حالمه م ولمو لكونه من أهمل الرشف م ال يمنع ممن أخذ الزكاة، وكمذا ما حيتاج 
إليه  بحسمب شمأنه من الثياب واالثاث والكتب وغريها. نعم ما كان زائدًا عن 

حاجته  يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.

)مسـألة 43(: إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غريمها مما حيتاج  
إليه بأقل منه قيمًة، فإن كان املوجود عنده زائدًا عن مقتى شمأنه وغري مناسب  

له وجب االبدال، وإن كان مناسبًا له مل جيب االبدال.

)مسألة 44(: طالب العلم جيوز له االخذ من الزكاة إذا كان فقريًا عاجزًا  
عن التكسب ولو لكونه منافيًا لشأنه، وكذا إذا كان طلب العلم واجبًا عليه عينًا 



م  ولو لعدم قيام غريه با يؤدي الواجب م وكان االنشمغال به مزامحًا للتكسمب،  
بحيمث ال يمكنمه اجلممع بينها، ويف غري هاتمني الصورتني ال حتّل لمه الزكاة من  
سهم الفقراء. نعم جيوز أن يدفع له من سهم سبيل اهلل تعاىل باملقدار الذي  حيمله 

عىل طلب العلم إذا ترتب عىل طلبه له فائدة راجحٌة رشعًا.

)مسـألة 45(: جيموز للزوجة أخمذ الزكاة إذا مل يكن المزوج باذاًل لنفقتها  
ومل تقدر عىل إجباره بوجه غري حَرجي، أما إذا كان باذاًل هلا أو كانت قادرًة عىل  

إجباره بوجه غري حَرجي فا جيوز هلا أخذ الزكاة.

)مسألة 46(: سقوط نفقة الزوجة بالنشوز الحُيّل هلا االخذ من الزكاة.

)مسألة 47(: غري الزوجة ممن جتب نفقته عىل غريه إن كان من جتب  نفقته 
عليمه واجمدًا للنفقة باذاًل هلا من دون حرج معتّد به يف أخذ النفقة منه  فاألحوط 

وجوبًا عدم أخذه من الزكاة. أما يف غري ذلك فيجوز له االخذ منها.

)مسألة 48(: وجود املتربع بالنفقة للفقري من دون أن جتب عليه ال  يمنعه 
من أخذ الزكاة واالستغناء هبا عنه.

)مسـألة 49(: املدعمي للفقمر إن مل ُيعلم حاله فإن كان فقريًا سمابقًا م ولو  
ق إال إذا   حينما كان طفمًا م جاز البنماء عىل فقره، وإن ُعلم غناه سمابقًا مل يصمدَّ
حصل االطمئنان بفقره، ولو من شمواهد وقرائن خارجية. وكذا احلال لو أخرب  

شخص بفقر غريه.

)مسألة 50(: إذا شهد بفقر الشخص غريه، فإن متت بالشهادة البينة عمل  هبا، 
وكذا إذا اوجبت الوثوق. وإال جرى عليه ما تقدم يف املسألة السابقة من  التفصيل.

)مسألة 51(: دفع الزكاة للفقري عىل أحد وجهني:

ك ملا   األول: متليكمه إياهما، والبد من قصده أو قصد ولّيمه أو وكليه التملُّ
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يأخذه وإن مل يعلم بأنه زكاة ومل يقصده بل أخذه غافًا عن ذلك أو بتخيل كونه  
ك فا يتم همذا الوجه، كا لو دفع إليه عىل أنه ملكه   هديمة. أمما لو مل يقصد التملُّ
كه برشط أن ال يكون زكاة ملتفتًا لذلك. سابقًا وقد ُارجع إليه، وكذا لو قصد متلُّ

الثـاين: رصفهما يف مصاحلمه، كا لو دفع إليمه الطعام الزكموي فأكله، وال  
حيتماج همذا إىل القصد منمه وال من وليه أو وكليمه، فلو دفع لمه الطعام الزكوي  
فأخمذه عمىل أنه ملكه سمابقًا قمد ُارجع اليه، أو عمىل أنه ليس بزكاة بمل هدية أو 
غمري  ذلمك مل يمنمع من حصول هذا الوجمه. نعم ال بد من رصفمه له يف مصالح 
نفسه،  كا لو أكل الطعام بنفسه، وال يكفي رصفه يف مصالح غريه مِمّن ِمن شأنه  
الرف عليه، كواجب النفقة والضيف عىل األحوط وجوبًا. إال أن يكون ذلك  

الغري فقريًا أيضًا ويقصد دافع الزكاة بذهلا له أيضًا.

)مسـألة 52(: إذا كان للالك دين عىل الفقري جاز احتسابه من الزكاة با  
حاجمة إىل دفعهما له ثمم أخذها منه، سمواء كان املدين حيًا أم ميتمًا. نعم إذا كان  
للميت تركة تفي بَدينه مل جيز احتساب َدينه من الزكاة إالأن يتعذر وفاء َدينه من  
الرتكة المتناع الورثة من وفائه جهًا أو عصيانًا وعدم تير إجبارهم عىل الوفاء  

أو إقناعهم به.

)مسـألة 53(: إذا دفع الزكاة لشمخص باعتقاد فقره فبان كون املدفوع له  
غنيًا، فلذلك صورتان:

ااُلوىل: أن تكمون متعّينة بالعزل، من دون أن تنشمغل هبا ذمته، إما لعزهلا  
ممن نفس النصماب أو من غريه. وحكمهما أنه مع تفريط الدافمع وخروجه عن  
مقتى واليته يف إحراز فقره يكون ضامنًا هلا، ومع عدم تفريطه   ال يكون ضامنًا.

الثانيـة: أن ال تكمون متعّينة بالعزل، كا لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة  



فإنتقلمت الزكاة إىل ذمتمه، أو تكون متعّينة بالعزل إال أهنا مضمونة عليه لتأخريه  
دفعهما مع وجمود املسمتحق أو لتفريطه يف حفظهما، واألحوط وجوبمًا هنا بقاء  

ط يف إحراز فقِر من دفعها إليه. الضان عليه مطلقًا وإن مل ُيفرِّ

همذا كّله يف حق دافع الزكاة، وأما يف حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ  
املال با حق، فيضمن وال يرجع عىل الدافع، إال أن يكون مغرورًا من قبله  لعدم 

إخباره له بأن املدفوع إليه زكاة.

وهمذا التفصيمل جيري يف مجيع موارد دفع الزكاة لغري املسمتحق، مثل من  
جتمب نفقته. نعم من دفع زكاتمه لغري املؤمن باعتقاد أنه مؤمن جتزئ عنه إذا كان  
قد اجتهد يف الفحص، ومع تقصريه ال جتزئ عنه، من غري فرق يف الصورتني  بني 

تعّينها بالعزل وعدمه.

الثالث م من املستحقني للزكاة م : العاملون عليها، وهم املنصوبون  الخذ 
الزكاة وحفظها وضبطها وإيصاهلا لولّيها أو إىل املستحق. والذي ينصبهم  لذلك 
هو اإلمام أو نائبه اخلاص. ويف والية احلاكم الرشعي عىل ذلك إشكال،  بل منع.

الرابع: املؤلفة قلوهبم، وهم املسلمون الذين يضعف اعتقادهم  باملعارف 
الدينيمة فيعطمون من الزكاة تأليفمًا لقلوهبم ليأنسموا بالدين ويتحّللموا من  ُعَقد 

اجلاهلية وينظروا بعني بصائرهم بعيدًا عنها.

اخلامس: الرقاب، واملراد بذلك عتق العبيد. إما لكوهنم مكاَتبني  عاجزين 
عن أداء مال الكتابة فُيعَطون من الزكاة ليؤّدوا ما عليهم ويتحّرروا، أو  لكوهنم 
ة  فالازم  ة، فُيشمرَتون وُيعَتقون. وأما لو مل يكونوا حتت الشمدّ عبيدًا حتت الشمدّ
االقتصمار عىل ما إذا مل جيمد مرفًا للزكاة غريهم، حتى لمو كان اململوك  مؤمنًا 

عىل األحوط وجوبًا.
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السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن  
كانوا مالكني قوت سنتهم، برشط أن ال تكون ديوهنم يف معصية وال رَسَف.

)مسألة 54(: وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهني: 

األول: أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه هبا بعد أن يملكها.

الثـاين: أن يوىّف دينمه من الزكاة ابتداًء من دون أن ُتدفع الزكاة له، بل وإن  
مل يعلم هبا.

)مسألة 55(: لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه  
زكاة، نظري ماتقدم يف املسمألة )52(، وأما أن جيعل شميئًا ممن زكاته للَمدين من  
دون أن يقبضه املَدين ثم يأخذه وفاًء عن دينه فهو ال خيلو عن إشكال،  واألحوط 

وجوبًا عدم االجتزاء به.

)مسـألة 56(: لمو كان الغمارم ممن جتب نفقتمه عىل صاحب المزكاة جاز  
لصاحمب المزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفماء دينه منها ابتداًء من دون 

أن  يدفعها إليه.

السابع: سبيل اهلل تعاىل، وهو مجيع سبل اخلري الراجحة رشعًا.  واألحوط 
وجوبمًا االقتصار عىل اجلهات العامة، كبناء املسماجد والقناطر وإقامة  الشمعائر 
الدينيمة ونحوهما. وأمما اجلهات اخلاصمة كالتزويج واحلج ونحوهما  فاألحوط 

وجوبًا ختصيصها بسهم الفقراء، فيعترب يف من ينتفع فيها الفقر.

الثامن: ابن السمبيل، وهو املسمافر الذي نفذت نفقته بحيث ال يقدر عىل  
الذهماب إىل بلده ولو ببيع بعض ما يسمعه االسمتغناء عنه ممن متاعه، بل الازم  
االقتصار عىل ما إذا تعّذرت عليه االستدانة والوفاء من ماله من غري حرج. وال  

يشرتط فيه أن يكون فقريًا يف بلده. نعم يشرتط أن ال يكون سفره يف معصية.



الفصل الثاين 

يف رشوط املستحقني
وهي ُامور:

األول: اإلسمام، فا يعطى الكافر إال من سمهم سمبيل اهلل إذا كان دفعه 
له  من أجل صاح الدين أو املؤمنني، كا إذا كان لدفع رشه عنهم أو االسمتعانة 

به  ملا ينفعهم.

  ،Bالثـاين: االيان، فا يعطمى الكافر وال غري املقّر بواليمة أهل البيت
حتمى من سمهم املؤّلفمة قلوهبمم، وإن كان يف دفعهما تأليف هلم، عمىل األحوط  
وجوبمًا يف عصمور عمدم بسمط يمد اإلممامA. نعم جيموز الدفمع له من سمهم 
سمبيل  اهلل إذا كان دفعهما له من أجمل صاح الدين او املؤمنمني، نظري ما تقدم.

)مسألة 57(: جيوز دفع الزكاة الطفال املؤمنني وجمانينهم، فإن كان  بنحو 
التمليمك وجمب قبول ولّيهمم، وإن كان بنحو الرف مبارشة أو بتوسمط أمني  
كفى إذن ولّيهم يف ذلك، بل ال حيتاج إىل إذنه مع العلم بصاح الرف  املذكور 

هلم من دون مزاحم.

)مسـألة 58(: إذا أعطى املخالُف زكاته أهَل نحلته ثم اسمتبر أعادها.  
وإن كان قد أعطاها املؤمَن أجتزأ هبا.

)مسألة 59(: ال تشرتط العدالة يف مستحق الزكاة، بل جيوز دفعها  ملرتكب 
املعايص عدا شمارب اخلمر، واألحوط وجوبًا عدم دفعها ملرتكب  الكبائر التي 
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همي أعظم من رشب اخلمر، كرتك الصاة. بل حيمرم دفعها للعايص  إذا كان يف 
دفعها له تشجيع عىل املعصية، كا جيب منعه منها إذا كان منعه هنيًا  له عن املنكر.

الثالـث: أن ال يكمون ممن جتب نفقته عىل امُلعطي، وهم االبوان وإن  علوا 
واألوالد وإن نزلموا والزوجمة الدائمة إذا مل تسمقط نفقتهما واململوك، فا  جيوز 

إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.

)مسـألة 60(: جيموز ملمن عليه الزكاة دفعهما ملن جتب عليه نفقتمه إذا كان  
عاجمزًا عمن االنفاق عليه باملقدار الازم عليه، فيدفع لمه ما يتّمم النفقة الواجبة  
عليمه، كا جيوز أن يدفع له من الزكاة للتوسمعة غري الازممة عليه باملقدار الذي  
حيتماج إليه عرفمًا، وجيوز دفعها أيضًا لنفقمة ال جتب عليه، كوفماء الدين والقيام  

ببعض الواجبات الرشعية والعرفية املتوقفة عىل املال.

)مسألة 61(: إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته ملن جتب عليه  نفقته 
يف حياته مع فقرهم.

)مسألة 62(: جيوز للزوجة دفع زكاهتا لزوجها ولو كان لانفاق عليها.

الرابع: أن ال يكون هاشمميًا إذا كانت الزكاة من غري اهلاشممي. من دون  
فرق بني سمهم الفقراء واملساكني وغريمها من سائر السهام حتى سهم سبيل اهلل  
تعاىل. نعم البأس بترفهم يف االوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، كاملسماجد  

واملدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها.

)مسـألة 63(: املمراد من اهلاشممي من انتسمب هلاشمم بماالب، دون من  
انتسب له بااُلم فقط.

)مسألة 64(: الظاهر شمول اهلاشمي ملن انتسب هلاشم بالزنا فا حتّل  له 
الزكاة من غري اهلاشمي.



)مسـألة 65(: جيوز للهاشممي أن يأخذ زكاة اهلاشمي، من دون فرق بني  
السهام أيضًا.

)مسـألة 66(: جيوز للهاشممي أخذ زكاة غري اهلاشممي ممع االضطرار.  
واألحوط وجوبًا االقتصار عىل الرضورة احلقيقية، نظري االضطرار للميتة.

)مسـألة 67(: ال حيمرم عمىل اهلاشممي غمري زكاة املمال وزكاة الفطرة من  
الصدقمات الواجبمة، كالكفارات، والفدية، والصدقة املنمذورة، فضًا عن مثل  
اللقطمة وجمهمول املالك ممما وجب التصمدق به عمىل الدافع دون املالمك، وكذا  
رات. الصدقات املندوبة. نعم ينبغي تنزهيهم عّا يبتني عىل االستهوان من  املحقَّ

)مسـألة 68(: يثبت كونه هاشمميًا بالعلم وبالبّينة وبالفراش، كمن توّلد 
ممن  أمرأة هي فراش للهاشممي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء شمبهة 
حمتممل.  كا يثبت بالشمياع املوجب للوثوق. وال يكفي جممرد الدعوى من دون 
ذلك.  نعم يشمكل مع الدعوى املذكورة دفع زكاة غري اهلاشممي له، إال أن يعلم 

بعدم  استناده يف دعواه إىل حجة أو قامت البنّية عىل كذبه فيها.

املبحث الرابع

يف بقية أحكام الزكاة
)مسـألة 69(: للالمك الوالية عمىل رصف الزكاة يف مصارفها السمابقة، 
عمدا  سمهم العاملمني عليها، ملما تقدم من عمدم الوالية عمىل نصبه لغمري اإلمام 
ونائبمه  اخلاص. وحينئٍذ ال جيب عىل املالك دفمع الزكاة للحاكم الرشعي ليتوىّل  
رصفها يف مصارفها، بل لو دفعها إليه ال يكون احلاكم إال وكيًا عن املالك، ولو  
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انشمغلت ذمة املالمك هبا مل تربأ بالدفمع للحاكم، بل تتوقمف براءهتا عىل رصف  
احلاكم هلا يف مصارفها.

)مسألة 70(: ال جيب البسط عىل االصناف الثانية، وال عىل أفراد  صنف 
واحد، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

)مسـألة 71(: المزكاة حقٌّ متعّلمق بالعني يمنع عىل األحموط وجوبًا من  
التمرف اخلارجمي فيهما باالتماف ونحموه. ولو تمّرف فيها املالمك بالنحو  

املذكور َضمنها، وكذا لو فّرط يف أداء الزكاة حتى تلفت العني.

)مسألة 72(: إذا ترف املالك يف املال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه.  فإن 
قة  بالعني،  كان التمرف املذكمور يف متام النصاب نفذ البيع وبقيت المزكاة متعلِّ
فإن أداها البائع من غري العني سلمت العني للمشرتي، وإن أداها من  العني كان 
للمشمرتي خيار تبّعض الصفقة وإن مل يؤّدها البائع وسمّلم العني  للمشرتي كان 
ضامنمًا هلا ووجب عىل املشمرتي أداؤها أيضًا، فإن أداها رجمع  عىل البائع، وإن 
أداها البائع سقطت عنه. وان عىص املشرتي ومل يؤدها وجب  عىل البائع اداؤها.

أمما لمو كان التمرف ببعض النصماب بحيث يقمر عن مقمدار الزكاة 
فالظاهر  نفود الترف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عني ُاخرى.

)مسـألة 73(: إذا بماع املالك متام النصاب وشمك يف أدائه للزكاة وعدمه  
بنى عىل نفود البيع يف متام املال، وال جيب عىل املشرتي اخراجه.

)مسألة 74(: جتب املبادرة الداء الزكاة وال جيوز تأخري دفعها إال لغرض  
عقائمي، كانتظار مسمتحق خاص أو توّقمع طالب هلا يأمل منمه دفعها اليه وأن 
طال  زمان ذلك. واألحوط وجوبًا حينئٍذ عزهلا وتعيينها أو كتابتها أو االشمهاد 

عليها  خوفًا من الضياع.



)مسـألة 75(: جيموز للالمك عمزل المزكاة ممن دون أن يدفعهما، سمواء 
 كان  عزهلما ممن نفمس النصماب أم ممن غمريه، وحينئمٍذ يتعمني املعمزول زكاًة 
فلمو تلف  النصماب مل يدخل عليه النقص. واذا حصل للمعمزول ناء كان تابعًا 

له يف  املرف.

)مسـألة 76(: إذا عزل املالك الزكاة كانت أمانة يف يده يضمنها بالتفريط  
وبتأخري دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به، وإن جاز له التأخري كا سبق يف  

املسألة )74(.

)مسألة 77(: ال جيوز للالك إبدال الزكاة بعد عزهلا.

)مسـألة 78(: إذا اعتقد وجوب الزكاة خطمًأ فأعطاها مل يملكها االخذ،  
وكان عليمه إرجاعها مع بقاء عينهما، وضاهنا مع تلفها إال أن يكون مغرورًا من  

ِقبل الدافع، كا اذا اومهه أهنا هدية.

)مسـألة 79(: جيموز دفمع القيمة بداًل عمن الزكاة من النقمود ونحوها مما  
يتمّحمض يف املاليمة كاالوراق النقديمة املتعارفمة يف عصورنما. واملمدار فيها عىل  
القيممة وقت الدفع ومكانه، الوقت وجموب الزكاة وال مكان وجود النصاب.  
وأمما دفمع القيممة من غمري النقمود م كالثياب والطعمام م فا خيلو عن إشمكال،  
واألحموط وجوبمًا تركه. نعم جيوز للالك عزل المزكاة ورشاء املتاع هبا ولو من  

نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أهنا أنفع للفقري.

)مسـألة 80(: جيموز نقل المزكاة من البلد الذي هي فيمه إىل غريه ولو مع  
وجود املسمتحق فيه. لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود املسمتحق يف البلد والقدرة  
عىل الدفع له يضمن، وال ُيسِقط الضاَن إذُن الفقيه يف النقل. أما مع عدم  وجود 
املسمتحق ممن الفقراء واملسماكني فمإن مل جيد مرفمًا آخر من املصمارف  الثانية 

407 ................................................................................ بقية أحكام الزكاة 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 408

املتقدمة فا ضان، وأما مع وجودها وتيّر إحرازها لصاحب الزكاة  فاألحوط 
وجوبًا الضان.

)مسـألة 81(: مؤنمة نقل الزكاة عىل املالك الناقمل إال أن ينحر رصفها  
بالنقمل فيجوز إخمراج مؤنة نقلها منها، لكن البّد ممن مراجعة احلاكم الرشعي 
قبل  النقل واسمتئذانه يف حتميل المزكاِة املؤنة املذكورة، ومع تعّذر مراجعته البّد 
ممن  بمذل اجلهد م ولمو باالسمتعانة بأهل املعرفمة م الحراز أن النقمل مع حتميل 

الزكاِة  املؤنَة املذكورة أصلح هلا.

)مسـألة 82(: ال جيموز تقديم المزكاة قبل تعّلق الوجموب يف غري ماتقدم  
من زكاة الزبيب عند صريورته عنبًا. نعم جيوز أن يعطى الفقري قرضًا قبل وقت  
الوجوب وحيتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن البد من بقاء املقرتض حني  

االحتساب عىل صفة االستحقاق.

)مسـألة 83(: إذا أتلمف المزكاة املعزولمة ُمتلف كان ضامنًا هلما وكذا إذا 
أتلمف  النصماب بتاممه. وال يضمن املالك معمه إال إذا حتقق منه سمبب الضان 
املتقدم  يف املسمألة)71(، وحينئمٍذ جيب عىل املتلف دفع المزكاة لصاحبها ليتوىل  
رصفها، وال يرفها بنفسه، إال أن يكون صاحبها ممتنعًا عن أدائها فيجب عليه  
مراجعمة احلاكم الرشعي، النتقال الوالية عىل الزكاة له حينئٍذ. ولو سمبق حتقق  
سبب الضان من صاحبها وجب عليه أيضًا أداؤها فإن أداها رجع عىل  املتلف، 

وإن أداها املتِلف له مل يرجع عليه. 

)مسـألة 84(: الزكاة من العبادات املفتقرة للنّية واألحوط وجوبًا مقارنة  
النّيمة للعمزل وللدفع معمًا وبدوهنا ال يرتتمب االثر عليها، فإن خما العزل عن 
النّية  بقي املال م عىل األحوط وجوبًا م عىل ملك املالك، وإن كان العزل عن نّية  
والدفمع با نّية بقي املال م عىل األحوط وجوبًا م زكاة غري مملوكة ملن ُدفعت  له، 



وجتوز النّية ما دامت العني موجودة، فإن تلفت با ضان القابض وجب  الدفع 
نها  زكاًة  ثانيمًا، وإن تلفمت مع الضان م كا لو كان هو املتلف هلما م فمع عدم تعيُّ
بالعزل عن نّية يكون الفقري مدينًا للالك، ومع تعّينها زكاًة بالعزل يكون  الفقري 
مدينًا للزكاة. ويف األول جيوز للالك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي  مرفًا 
هلما، ويف الثاين يشمكل احلال، واألحوط وجوبًا له تسمليمها للالمك  ويكون له 

حينئٍذ أن ُيرجعها له إذا بقي مرفًا هلا.

)مسـألة 85(: ال بد عند عزل الزكاة او عند دفعها إن مل تكن معزولة من  
تعيني املال املزّكى عند اختاف نوعه ولو إمجااًل، فلو كان عنده مخس من  االبل 
وأربعون شاة فعزل شاة واحدة أو دفعها البّد من تعيني املال الذي يزكى  هبا. نعم 
لو أخرج شاتني دفعة كفى قصد جمموع املالني هبا با حاجة لتعيني  كل منها الحد 
املالمني. أمما مع عزل الزكاة فا جيب عند دفع املعمزول تعيني  املال الذي خيصه.

)مسألة 86(: جيوز للالك التوكيل يف عزل الزكاة ويف أدائها، وال بد  من 
نيمة الوكيل حينئٍذ بأن يقصد العنموان املوّكل فيه وامتثال أمر املوكل وتقريبه  به. 
كما جيموز التوكيل يف االيصال إىل الفقمري مع تعيينه من قبل املالمك نظري  احلّال 
المذي تدفع له العمني، وال بد حينئٍذ من نّية املالك عنمد دفع العني  للوكيل، وال 

جيب نية الوكيل أصًا.

)مسألة 87(: جتب املبادرُة الداء الزكاة عند ظهور أمارات املوت أو  التوثُق 
عليها باالشهاد ونحوه. أما يف غريها من احلقوق الرشعية، فا جُيتزأ  بالتوثق إال عند 
تعذر االداء، لوجوب املبادرة الدائها بخاف الزكاة، كا تقدم  يف املسألة)69(.

)مسألة 88(: ال يعطى الفقري من الزكاة أكثر من مؤنة السنة، وال حّد له من  
طرف القلة. نعم يكره دفع ما دون اخلمسة دراهم له، بل األحوط استحبابًا  تركه.
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)مسـألة 89(: إذا مل يؤّد الشمخص زكاته حتى ممات وجب إخراجها مع  
بقماء النصماب، وأما مع تلفمه فتخرج من تركتمه إذا كان ضامنًا هلما بالتفريط أو 

تأخري  االداء مع وجود املستحق، كسائر الديون.

)مسـألة 90(: لمو مات املالك بعمد تعّلق الزكاة باله وشمك يف أدائه هلا،  
فإن مل يعلم بانشمغال ذمته هبا الحتال أدائهما أو بقائها يف النصاب، فإن تّرف  
يف النصماب ترَف املالك املطلق الظاهمر يف ملكيته لتامه بني عىل أدائها.  وإال 
فاألحموط وجوبمًا أداؤهما، وكمذا لو علم انشمغال ذمته هبما لتفريطمه فيها، فإن  

األحوط وجوبًا أداؤها.

)مسألة 91(: قيل: يستحب ملن يأخذ الزكاة الدعاء للالك.

)مسـألة 92(: ذكمر العلماء أنه يسمتحب ختصيمص أهل الفضمل بزيادة  
النصيب. ويسمتحب ترجيح االقارب وتفضيلهم عمىل غريهم، وترجيح من ال  
يسأل عىل من يسأل، ورصف صدقة املوايش عىل أهل التجمل. وهذه  مرجحات 

حيسن العمل عليها إال أن يزامحها مرجحات ُاخر أهم وأرجح.

)مسـألة 93(: يكمره لصاحمب املال اسمرتجاع المزكاة ممن الفقري برشاء  
ونحموه، وكمذا احلال يف الصدقمة املندوبة. نعم ال كراهمة يف بقائها عىل ملكه إذا  

رجعا إليه بمرياث ونحوه من املَمّلكات القهرية.



املقصد الثاين 

يف زكاة الفطرة

وهمي ممن الزكاة الواجبة، وقد روي أن من مل تمؤّد عنه خيف عليه املوت  
يف سنته كا أنه يظهر من بعض النصوص أن هبا متام الصوم. 

والكام فيها يف  ضمن فصول..

الفصل األول

يف رشوط وجوهبا
وهي ُامور:

األول: البلوغ، فا جتب عىل الصبي.

الثاين: العقل، فا جتب عىل املجنون ولو كان جنونه إدواريًا.

)مسألة 94(: املشهور أنه يشرتط يف زكاة الفطرة عدم االغاء.  واألحوط 
وجوبمًا االقتصمار عمىل مما إذا خمرج املغممى عليه عمن قابليمة التكليمف  عرفًا 
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الستحكام االغاء، دون االغاء املؤّقت امللحق بالنوم عرفًا.

الثالـث: احلريمة، فما جتمب عمىل اململموك إال إذا كان مكاَتبمًا غمري عيال  
للموىل.

الرابع: الغنى، فا جتب عىل الفقري باملعنى املتقدم يف زكاة االموال،  سواء 
كان فقره لعدم ملكه قوت السمنة وعدم هنوض كسمبه لتحصيله أم لكونه  مدينًا 

عاجزًا عن وفاء دينه، وإن كان واجدًا للقوت.

)مسألة 95(: من كان واجدًا ملؤنة السنة أو قادرًا عىل كسبها بعمل  ونحوه 
وليس واجدًا ملا يزيد عليها بقدر الفطرة جتب عليه.

)مسـألة 96(: ال بد من اجتاع هذه الرشوط آنًا ما قبل غروب ليلة العيد  
إىل أن يتحقق الغروب، فمن فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنًا للغروب  
مل جتب عليه. قيل: ولو اجتمعت لشخص هذه الرشوط بعد الغروب إىل ما قبل  

الزوال استحب إخراجها.

)مسـألة 97(:إذا أسملم الكافر مل يكّلف بالفطرة سواء مى وقتها أم ال،  
إال أن يكمون إسمامه قبمل الغروب آنًا مما. أما إذا اسمتبر املخالف فالواجب 
عليه  دفعها لو مل يدفعها وتداركها لو كان قد دفعها لغري املؤمن، نظري ما تقدم يف  

املسألة )58( يف الفصل الثاين من مبحث املستحقني من زكاة املال.

)مسـألة 98(: يستحب للفقري إخراج الفطرة. وإذا مل يكن عنده إال صاع  
تصّدق به عىل بعض عياله، ثم يتصدق به االخر عىل بعضهم وهكذا يرتدد  بينهم 
حتمى يكون الصاع فطمرًة عنهم مجيعًا، واألوىل إخراجه يف آخمر الَدور  الجنبي 
خمارج عن العيمال. وإذا كان فيهم صغري أو جمنون جاز دفعها له ثم دفعها  عنه. 
وإن كان األحموط اسمتحبابًا دفعها خلصوص البالغ العاقمل من العائلة ثم أخذ  



المويل هلما منه ودفعهما عن املوىّل عليمه. نعم ال بمد يف جواز دفعهما لبعض أفراد  
ز للمعيل وال لغريه دفعها له فطرة. العائلة من كونه فقريًا، فلو كان غنيًا مل جَيُ

الفصل الثاين

فيمن جيب دفعها عنه
جيمب عىل من مجع رشائمط التكليف املتقدمة أن خيرجها عن نفسمه  وعن 
كل من يعول به ممن يكون تابعًا له عرفًا يف املعاش، سمواء كان واجب  النفقة أم 
ال، قريبمًا أم بعيدًا، مكّلفًا أم ال، مسملًا أم كافمرًا، صغريًا أم كبريًا، حتى  الضيف 
ونحوه ممن يكون من عياله وتابعًا له مؤّقتًا. نعم ال يكفي جمرد  احلضور يف الدار 

لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا مل يبتن حضوره فيها عىل  التبعية للمعيل.

)مسألة 99(: البّد يف وجوب إخراج فطرة الغري من صدق كونه عياال آنًا  
ما قبل غروب ليلة العيد إىل أن يتحقق الغروب.

)مسـألة 100(: إذا حتّممل نفقمة الغمري مل يكمِف ذلك يف صمدق كونه من  
عياله، بل البّد من نحو من التبعية له، بحيث يكون يف حوزته.

)مسـألة 101(: إذا أدى املعيمل عمن العيال الفطرة سمقطت عنهم، وإن 
مل  يؤدهما عصيانمًا أو جهًا أو نسميانًا أو لعمدم متاميمة رشوط الوجوب يف حقه  

فاألحوط وجوبًا عليهم أداؤها إذا وجدوا الرشوط املتقدمة.

)مسـألة 102(: جيموز التمربع بالفطمرة عّممن ُكلِّمف هبا ممن دون حاجة 
لتوكيله.  ويرتتب عىل ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسمهم سمقطت عن 

املعيل وإن  متت يف حقه رشوط وجوهبا.
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)مسـألة 103(: إنما جتمب فطمرة الولمد والزوجمة إذا كانا عيمااًل لاب 
والزوج،  فلو مل يكونا عيااًل هلا مل جتب فطرهتا عليها، بل عىل من يعول هبا.

)مسـألة 104(: إذا تعمدد املعيمل مع وحمدة العيال وجبمت فطرهتم عىل 
المكل  بالنسمبة، فإن مل يؤّد بعضهم عصيانًا أو لعمدم واجديته لرشوط الوجوب  
فاألحموط وجوبمًا عىل الباقمي أداء ما عليه بالنسمبة، بل األحموط وجوبًا تتميم  
العيال مع واجديتهم للرشوط. والازم احتاد جنس ما خيرجه الكل عن كل فرد  
ممن العيمال، فا جيموز أن يدفع بعضهم احلصمة التي عليه من فطمرة العيال من  

جنس خمالف ملا يدفعه االخر.

الفصل الثالث

يف جنسها وقدرها
جيمزئ يف الفطرة احلنطة والشمعري والتمر والزبيمب وان مل يقوت املكلف  
هبا عياله. وكذا كل قوت شائع يقوت به املكّلف عياله، من ذرة أو أرز أو لبن أو  

أقط م وهو اللبن املجفف م أو غريها، واالفضل التمر، ثم الزبيب.

)مسـألة 105(: األحوط وجوبًا االقتصار عىل الصحيح وعدم االجتزاء  
باملعيب، إال أن يكون قوتًا شائعًا يقوت به املكّلف عياله.

)مسألة 106(: ال يشرتط احتاد ما خيرجه املكّلف عن نفسه مع ما  خيرجه 
عن عياله، وال احتاد ما خيرجه عن بعضهم مع ما خيرجه عن البعض  االخر. نعم 

ال جيزئ عن الواحد الصاع امللّفق من أكثر من جنس واحد.

)مسـألة 107(: املقمدار الواجمب إخراجمه صماع. وهو ثاثمة كيلوات  



وأربعائة وثانون غرامًا تقريبًا، وإن دفع ثاثة كيلوات ونصفًا أو زاد عليها كان  
احتياطًا وافيًا.

)مسـألة 108(: ال جيزئ ما دون الصاع من جّيِد أحد االجناس وإن كان  
مساويًا يف القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها.

)مسـألة 109(: جيموز دفع القيمة من النقود ونحوهما من االوراق املالية  
املتداولة يف عصورنا، دون غريها من أنواع املتاع والعروض.

)مسـألة 110(:المازم دفمع القيممة السموقية العامة، وال عربة بالسمعر 
الرسمي  وال بسعر احلصة التموينية التي تتعارف يف بعض املناطق.

)مسـألة 111(: إذا اختلفت القيمة السوقية باختاف االوقات واالزمنة  
وجبمت قيمة وقمت االخراج والعزل دون قيمة وقمت الوجوب، وإذا اختلفت  
القيمة باختاف البلدان واالمكنة وجبت قيمة بلد االخراج والعزل أيضًا دون  

بلد املكّلف.

 الفصل الرابع

يف وقت إخراجها
وقمت إخراجهما يموم الفطر من طلموع الفجمر، واألحوط وجوبمًا عدم  
تأخريهما عن المزوال، واالفضل م بمل األحوط اسمتحبابًا م تقديمها عىل صاة  
العيمد ملمن يصّليها. ويكفي يف ذلك العزل ولو مع عدم الدفع النتظار املسمتحق  
كا سيأيت. فإذا مى الزوال ومل خيرجها، فاألحوط وجوبًا املبادرة إىل  إخراجها 
قبل الغروب، وإذا مى الغروب ومل يؤدها بقيت يف ذمته حتى  يؤّدهيا مها طال 

الزمان، ولو مات قضيت عنه.
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)مسـألة 112(: جيموز تقديمهما يف شمهر رمضمان، وإن كان االفضمل 
إخراجها  يف وقتها.

)مسألة 113(: جيوز عزهلا يف مال خمصوص من االجناس املتقدمة أو  من 
قيمتها، والظاهر عدم حتققه بعزهلا يف ماله عىل نحو االشاعة، بأن جيب  عليه صاع 
مثًا فيخرج صاعني ينوي أّن نصفها فطرة ونصفها االخر باق عىل  ملكه. نعم 
لو نوى الزائد صدقًة مستحبة من دون أن يبقى يف ملكه يشء  فالظاهر كفايته يف 
حتقق العزل. واألحوط وجوبًا عدم االكتفاء بالعزل عىل نحو  االشماعة مع مال 
الغري، كا لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة يف طعام قدره  صاعان مشمرتك بينه 

وبني غريه.

)مسـألة 114(: إذا عزهلما مل جيزلمه تبديلهما بغريهما. ولو فمّرط فيها كان  
ضامنمًا. وكذا لو مل يؤّدها مع وجود املسمتحق عىل األحوط وجوبًا، وإن جاز له  

ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه، عىل نحو ما تقدم يف زكاة املال.

)مسـألة 115(: جيوز نقلها إىل غري بلد االخراج مع عدم وجود املستحق  
فيمه، أما مع وجموده فاألحوط وجوبمًا رصفها فيه وعدم النقمل منه، وليس من  

النقل إخراجها يف غري بلد التكليف لسفر املكّلف إليه أو الخراج وكيله هلا.

)مسألة 116(: لو نقلها جاز دفعها يف البلد الثاين ومل جيب إرجاعها لبلد  
االخراج ورصفها فيه.

)مسـألة 117(: لو نقلهما من بلد االخراج لبلد آخر م لعدم املسمتحق أو  
خمالفمة لاحتيماط املتقدم م مل جيب رصفهما يف البلد الثاين، بل جيموز نقلها  لغريه 

حينئٍذ.



الفصل اخلامس

يف مرصفها
وهمو مرف زكاة املال من االصناف الثانية، عىل الرشائط املتقدمة،  إال 
أنه جيوز عند عدم وجود املؤمن دفعها للمسمتضعف. وهو مقدم عىل نقلها  من 

بلد االخراج.
)مسألة 118(: ال جيوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غري اهلاشمي وإن كانت  

مستحبة، كفطرة الفقري.
)مسـألة 119(: املعيار يف اهلاشمي الذي جيوز للهاشمي أخذ فطرته عىل  
املعيل دون العيال، فإذا كان املعيل هاشممّيًا والعيال غري هاشمي جاز للهاشمي  

أخُذ فطرته، وإن كان األحوط استحبابًا الرتك.
)مسـألة 120(: جيوز للالك دفعها بنفسمه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم  

الرشعي ليرفها يف مصارفها، نظري ما تقدم يف زكاة املال.
)مسـألة 121(: األحوط وجوبًا أن ال يدفع للفقري أقل من صاع. وجيوز 

أن  يدفع له صاعًا وكرًا، بأن يقّسم ثاثة أصوع عىل رجلني مثًا.
)مسـألة 122(: يسمتحب تقديمم االرحام واجلمريان. وينبغمي الرتجيح 
بالعلمم  والديمن والفضل، نظري ما تقمدم يف زكاة املال التي تشماركها الفطرة يف 

بقية  االحكام املتقدمة. 

واحلمد هلل رب العاملني
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كتاب اخلمس
 ،Bوآلله الطاهرين Fوهو حق فرضه اهلل تعاىل له ولرسموله األمني 
ولبنمي هاشمم عشمريته االقربمني، عوضًا عما منعهم منمه من صدقمات الناس  
 وأوسماخهم، كرامًة هلم، ورفعًا لشأهنم، وترشيفًا ملقامهم، وحفظًا حلق  رسول 

اهللF فيهم.
فعمىل املؤمنمني أعزهم اهلل تعاىل االهتام بأداء همذا احلق، كي ال يعّدوا  يف 
عداد الظاملني الهله املعتدين عليهم، فعن اإلمام الصادقA أنه قال: »إن  أشد 
مما فيمه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب اخلممس فقال:يارب مخيس«.  وبذلك 
طهارة املؤمنني، وحّل أمواهلم، وناء أرزاقهم، فعنهA أنه قال:  »إين الخذ من 
أحدكمم الدرهم وإين ملن اكثر أهل املدينة ممااًل، ما ُاريد بذلك إال  أن تطهروا«.

وعن اإلمام الكاظمA أنه قال: »واهلل لقد يّر اهلل عىل املؤمنني  أرزاقهم 
بخمسمة دراهمم جعلوا لرهبمم واحدًا وأكلموا أربعة أحماء، ثم قمال: هذا  من 
حديثنا صعب مسمتصعب ال يعمل به وال يصمرب عليه إال ممتحن قلبه  لايان«. 
وعمن اإلممام الرضاA يف كتاب كتبه يف أمر اخلممس »..فا تزووه  عنا، 
وال حترموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم  ومتحيص 
ذنوبكم وما متهدون النفسمكم ليوم فاقتكم، واملسملم من يفيء هلل  با عهد إليه، 

وليس املسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب«.
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مقدمة
املعيار يف ثبوت اخلمس امللك واالستفادة الشخصية، فا يثبت يف  االموال 
العاّممة وال يف االمموال غري اململوكة من املباحات االصليمة أو املتعينة  للجهات 
العامة أو اخلاصة من دون أن متلك. وإنا يثبت يف االموال اململوكة  الشمخاص 
بأعياهنم، من دون فرق بني امللكية االختيارية كحيازة املباحات  واهلبة، والقهرية 
كبعمض صمور املرياث والوقف والوصية. كا ال يعتمرب التكليف  يف من جيب يف 

ماله اخلمس، فيثبت اخلمس يف مال الطفل واملجنون،  ويتوىل إخراجه الويل.

وحيث ظهر ذلك، فالبحث يف املقام يف فصلني..

الفصل األول

فيام جيب فيه اخلمس
وهو ُامور:

األول: الغنائمم املنقولمة املأخموذة باحلرب ممن الكفار الذيمن حيّل قتاهلم  
إذا كان بمإذن اإلممام. أما إذا مل يكن بإذنه، فإن كان اإلمام مبسموط اليد ومل يكن  
القتال واجبًا فالغنيمة كلها لإلمام، وإن مل يكن اإلمام مبسوط اليد م ولو لغيبته م  
فيجب يف الغنيمة اخلمس ال غري. وكذا إذا وجب القتال عىل املسلمني من  دون 
إذنمه، كا يف القتال دفاعًا عند تعّذر اسمتئذانه، فإنمه ال جيب يف الغنيمة م  حينئٍذ م 

إال اخلمس.
)مسألة 1(: ما يؤخذ من الكافر احلريب من غري قتال ال جيب فيه  اخلمس، 



إال أن يزيد عىل مؤنة السنة، عىل النحو االيت يف االمر السابع مما  جيب فيه اخلمس.

املعمدن، كالذهمب والفضمة والرصماص واحلديمد والنحماس   الثـاين: 
واالملنيموم وغريهما من الفلمزات. ومنمه أو يلحق بمه النفط والكربيمت وامللح  
ونحوهما ممما خيمرج ممن االرض ويباينها عرفمًا. وأما مثمل العقيمق والفريوزج  
والياقموت ونحوها من االحجار الكريمة فإحلاقها به ال خيلو عن إشمكال، وإن  
كان همو األحوط وجوبًا. نعمم ال يلحق به اجلص والنورة وحجر الرحى وطني  
الَغسمل ونحوهما مما كان له خصوصية ينتفع هبا ويرغمب فيها من دون أن خيرج  
عن اسم االرض، بل يملكها آخذها من دون مخس إال أن تزيد عىل مؤنة  السنة.

)مسـألة 2(: يشمرتط يف ثبوت اخلممس يف املعدن بلوغ ما خيمرج منه  من 
موضع واحد بعد استثناء مؤنة االخراج قيمة عرشين مثقااًل من الذهب،  وهي 

تقارب: مخسة وثانني غرامًا.

)مسـألة 3(: إذا ُاخمرج املعدن من حمل واحد عمىل دفعات كفى يف  ثبوت 
اخلممس بلوغ املجموع النصاب، إذا صدق عىل املجموع عرفًا أنه  إخراج واحد 
لتقمارب الدفعمات. أمما مع ُبعمد الفاصل بمني الدفعمات بحيث يصمدق  تعدد 
االخمراج فيلمزم يف وجوب اخلممس يف كل إخراج بلوغه النصماب، وال  يكفي 

بلوغ املجموع النصاب.

)مسـألة 4(: املعمدن تابع لارض التي همو فيها، فإن كانمت مملوكة كان  
ملالكهما، وال جيوز لغريه إخراجه إال بإذنمه أو إذن وليه، وإذا أخرجه بغري إذنه مل  

يملكه، بل يكون ملالك االرض. وعليه مخسه إذا صار حتت يده.

)مسألة 5(: إذا اشرتك مجاعة يف إخراج املعدن كفى بلوغ جمموع ما  خرج 
منه النصاَب، وإن كانت حصة كل منهم ال تبلغه.

الثالث: الكنز، وهو املال املدفون يف االرض، إذا َبُعد عهده بحيث  ينقطع 
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عن مالكه ووراثه عرفًا لتقادم العهد، فإنه يكون لواجده وعليه فيه  اخلمس.

)مسـألة 6(: البمّد يف وجموب اخلممس ممن أن يكمون املمال املدفون من  
النقديمن املسمكوكني للمعاملمة م كالدراهمم والدنانمري القديممة م دون غريمهما 
ممن  الذهب والفضة، فضمًا عن غري الذهب والفضة ممن املجوهرات واالثار 
القديمة  وغريها، فإنه جيوز لواجدها متلكها با مخس إال أن تزيد عىل مؤنة السنة.  

نعم إذا علم بكونه ملسلم طال العهدبه فاألحوط وجوبًا اجلمع بني إجراء 
حكم  جمهول املالك عليه وحكم مرياث من ال وارث له. وكذا إذا كان يف أرض  

اإلسام وعلم بدفنه فيها بعد صريورهتا أرض اإلسام.

)مسـألة 7(: املال القديم إذا كان مكشموفًا أو خمفّيمًا يف غري االرض م من  
جدار أو سقف أو غريمها م يملكه واجده من دون مخس، سواًء كان من  النقدين 
أم من غريمها. إال أن يعلم بكونه ملسلم أو يكون يف أرض اإلسام  ويعلم كون 
جعله فيها بعد صريورهتا أرض اإلسام فيجري عليه ماتقدم يف  املسألة السابقة.

)مسألة 8(: البّد يف وجوب اخلمس يف الكنز من بلوغ نصاب الزكاة،  بأن 
يكمون عرشين دينارًا فما زاد أو مائتي درهم فا زاد، وال يكفمي امللّفق  منها إذا 

بلغ جمموعه قيمة أحد النصابني.

)مسألة 9(: ال يفرق يف حكم الكنز املتقدم بني أن يكون يف أرض  اإلسام 
وغريها، عليه أثر اإلسام أو ال، ُيعلم بملك املسلم أو الذمي له أو  بملك غريمها 

له أو جُيهل حال مالكه.

)مسـألة 10(: املمال املدفمون يف االرض إن قمرب عهمده، بحيث حيتمل  
وجمود صاحبمه أو وارثمه إن كان يف دار أو نحوها من االمكنمة املحجوبة ُعّرف  
أهمل املمكان به إن احتمل ملكّيتهم لمه، فإن عَرفوه كان هلمم، وإن مل يعرفوه فإن  



احتممل العثور عىل صاحبه بالفحص والتعريف فاألحموط وجوبًا ذلك، وكذا 
إذا  علمم بعدم ملكيتهم له أو كان يف أرض مكشموفة. أمما مع اليأس عن معرفة  

صاحبه م قبل الفحص أو بعده م فيجب التصدق به عنه.

)مسـألة 11(: إذا اشرتى دابة فوجد يف جوفها مااًل وجب تعريف بائعها  
بمه إن احتمل كونه لمه، ومثله الواهب لو كانت موهوبة، ولمو قرب عهد البائع 
أو  الواهب وعرف من سبقها واحتمل ملكه له فاألحوط وجوبًا تعريفه أيضًا،  
وممع عدم معرفتهمم به فهو لواجده. وكمذا احلال فيا يوجد يف جوف السممكة 
نة عند املالك السمابق، بحيث يتعارف ابتاعها ما يقع يف حوضه  إن  كانت مدجَّ
ف املالك السابق باملال   من  ماله، وإن كانت مصطادة من البحر أو النهر فا يعرَّ
املوجود فيها، بل يتمّلكه واجده. وال جيب اخلمس يف اجلميع إال أن يفضل  عن 

املؤنة، عىل التفصيل االيت يف االمر السا بع مما جيب فيه اخلمس.

الرابـع: ما ُاخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من اجلوهر ونحوه،  
بمل األحموط وجوبًا العموم فيه ملا خيرج من البحر بنفسمه فيطفو عىل وجهه، أو  
يلقيمه عىل السماحل. وأما مثل السممك وغريه من احليوان فهمو خارج عن هذا  

القسم وإن ُاخذ بالغوص.

)مسألة 12(: خيتص هذا القسم با يكون يف البحر من املباحات  االصلية 
التمي يتعمارف اكتسماهبا بمهنة الغموص املعهمودة، دون مثل ماغمرق يف  البحر 
واستخرج بالغوص أو بااللة عند ترك صاحبه له فإنه ملستخِرجه من دون  مخس، 
إال أن يفضل عن مؤنة السمنة، عىل مايأيت يف االمر السمابع مما جيب  فيه اخلمس.

)مسألة 13(: ما يوجد من اجلواهر ونحوها يف جوف السمك ونحوه من  
احليوانمات البحرية املأخوذة بالغوص أو بااللة ال يدخل يف هذا القسمم، إال أن  
يتعارف اكتسمابه من طريق أخذ احليوان الذي هو يف جوفه، بحيث يكون عرفًا  
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داخًا يف مهنة الغوص.

)مسـألة 14(: يشمرتط يف وجموب اخلممس يف هذا القسمم بلوغمه م بعد  
استثناء مؤنة االخراج م النصاب، وهو قيمة دينار، وجيري هنا ما تقدم يف  املعدن 

من حكم الدفعة والدفعات واالنفراد واالشرتاك.

)مسـألة 15(: جيب اخلمس يف العنمرب وإن ُاخذ من وجه املاء. واألحوط  
وجوبًا عدم اعتبار النصاب فيه وإن ُاخذ بغوص أو بآلة.

اخلامـس: االرض التمي اشمرتاها الذممي من املسملم، إذا مل تكمن واجدة  
لعنوان زائد من دارأو خان أو بستان أو نحوها، بل مطلقًا عىل األحوط وجوبًا.  

كا أن األحوط وجوبًا العموم لغري الرشاء من أسباب انتقال امللك.

)مسـألة 16(: ال يسمقط هذا اخلمس بإسام املشرتي، فيجب عليه أداؤه  
لمو مل يؤّده حمال كفره. وكذا ال يسمقط ببيمع االرض عىل املسملم، فيكون البيع  
فضوليًا يف مقدار اخلمس.نعم إذا كان املشرتي مؤمنًا حّل له اخلمس من  االرض 

وملكه بالرشاء.

السـادس: املمال املختلط باحلمرام إذا مل يتميمز احلرام منه عمن احلال ومل  
يعرف صاحبه، فإن إخراج اخلمس منه حيلله. ومرف اخلمس يف هذا  القسمم 

هو مرف سائر أقسام اخلمس.

)مسألة 17(: املراد باملال املختلط باحلرام هو أعيان االموال التي  يكتسب 
اإلنسمان بعضهما بوجمه حمال وبعضها بوجمه حمرام م كالرقمة  واملعامات 
الباطلة م ثم خيتلط وال يتميز أحد القسممني عن االخر. وليس منه  االعيان التي 
يشرتهيا اإلنسان بمعاملة صحيحة ويدفع ثمنها من مال مشتبه قد  كسب بعضه 
ممن حال وبعضه من حرام، بل االعيان املذكمورة كلها حال  ويكون املكلف 



مشغول الذمة باالثان التي دفع بدهلا مااًل حمرمًا.

)مسـألة 18(: إذا متيمز احلمرام مل يمرشع اخلممس، بمل البّد ممن التصدق  
باحلمرام بعمد اليمأس ممن الوصمول لصاحبه، كما هو احلمال يف سمائر االموال  

املجهولة املالك.

)مسألة 19(: الظاهر أن التصدق بمجهول املالك ال يتوقف عىل استئذان  
احلاكم الرشعي وإن كان هو األحوط استحبابًا.

ق عليه يف املقام فقريًا، كا هو احلال  يف  )مسألة 20(: البّد من كون املتصدَّ
مجيع موارد الصدقة.

)مسـألة 21(: ال فرق يف حمّللية اخلممس للال املختلط باحلرام بني  العلم 
بكون احلرام أكثر من اخلمس والعلم بكونه أقل من اخلمس، واجلهل  باالمرين. 
نعم مع العلم بنسمبة احلرام للحال يمكن الرجوع للحاكم الرشعي  واملصاحلة 
معه من أجل القسممة ومتييز احلرام من احلال ثم التصدق باحلرام  عن صاحبه 

الذي هو حكم جمهول املالك، وال حيتاج مع ذلك للخمس.

)مسـألة 22(:إذا علمم املالمك تفصيًا وجبمت مراجعمة واملصاحلة معه  
لتعيمني حقمه وأدائمه لمه، وإذا علمم إمجااًل بمني عدد حمصمور فاألحموط وجوبًا  
مراجعة اجلميع والصلح معهم، ومع التشماّح ولزوم الرضر املعتد به من إرضاء  
المكل فالظاهر رجوع القرعمة، واألحوط وجوبًا الرجموع للحاكم الرشعي يف  

إجرائها.

)مسـألة 23(: إذا كان يف ذمته مال للغمري وقد يئس من معرفة صاحبه أو  
الوصول إليه وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه. قيل: وجيب عليه التصدق  بمقدار 
املمال املذكور، وهو املعروف يف عصورنا بمرّد املظامل. لكن الظاهر  عدم وجوب 
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ذلك عليه، بل ال جيزئ يف فراغ الذمة من املال، نعم البأس يف  التصدق املذكور 
بمإذن احلاكمم الرشعي برجاء فراغ الذممة به، مع نية الوفاء لمو  قدر عىل املالك.

)مسـألة 24(: إذا كان املمال احلرام املختلط باحلال غري مملوك لشمخص  
خماص، بل متعينًا جلهة معينة معلوممة م كاحلقوق الرشعية وناء الوقف املعلوم  
املمرف م مل يمرشع اخلمس، بل جيب مراجعة ويّل املمال املذكور والتصالح  معه 
لتخليمص املال من احلمرام املذكور. بل لو تردد املال بمني جهتني أو أكثر  وجب 
االحتياط مع عدم لزوم الرضر منه، ومع لزوم الرضر فاألحوط وجوبًا  مراجعة 

أولياء اجلهات املذكورة حلل املشكلة بينهم بالتصالح أو االحتياط.

)مسألة 25(: حيرم الترف باملال املختلط باحلرام قبل إخراج  اخلمس، فإن 
فعل وصادف أن أتلف احلرام انتقل للذمة وجرى عليه ما تقدم  يف املسألة )22(.

السـابع: مما يفضمل عمن مؤنة سمنته لمه ولعيالمه ممن فوائمد الصناعات  
والزراعمات والتجمارات واالجارات وحيازة املباحات، بمل مجيع الفوائد حتى  
مثمل اهلبمة واملال املوىص به ونماء الوقف واملهر وعوض اخللمع واملرياث  الذي 
ث عن الوارث سمببًا أو نسمبًا، بخاف املرياث  املحتَسب  ال حيتَسمب لُبعد املورِّ
ث، فإنمه ال مخس فيه. نعمم اذا حصل عنمد الوارث نماء  او منفعة  لقمرب املمورِّ

مقابلة بعوض ثبت اخلمس يف الناء والعوض املذكورين.

)مسـألة 26(: البّد يف صدق الفائدة عىل املال من كونه مملوكًا لانسمان،  
فمإذا كان مباحمًا لمه ممن دون أن يكمون مملوكًا له فما مخس فيمه، كبعض صور 
نماء  الوقف، ومثل سمهم اإلمام المذي كثريًا ما يدفعه الويل للشمخص ليرفه 
يف  حوائجمه ممن دون أن يمّلكمه إياه. نعمم لو مّلكه إيماه م بمعاوضمة أو جمانًا م 
وجب  فيه اخلمس كا جيب يف سمائر احلقوق الرشعية، كسمهم السمادة والزكاة  

والكفارات ونحوها إذا ملكها الفقري.



)مسألة 27(: ال يكفي يف صدق الفائدة التملك القانوين، بل البّد فيه من  
كة من قبل الدولة  بعوض  التملك الرشعي بتحقق سببه، فاالرايض املباحة اململَّ
أو جمانًا ال تكون من الفوائد التي جيب فيها اخلمس إال أن متلك رشعًا  باالحياء، 
وكمذا املباحمات االصلية كاحلىص واحلجر واجلص ونحوهما فإهنا ال  تكون من 
الفوائمد التي جيمب فيها اخلمس إال أن متلك رشعًا باحليمازة، وحينئٍذ  تكون من 

ارباح سنة التملك باحليازة او االحياء، ال من ارباح سنة التملك  القانوين.

)مسـألة 28(: ال فمرق يف الفوائمد التمي جيمب فيها اخلمس بمني االعيان  
اخلارجيمة والذميمة م كالديون عمىل الغري م واملنافمع اململوكة بإجمارة ونحوها،  
واحلقوق املجعولة بمعاوضة مالية، كحق الرقفلية، إذا كان بذل املال يف  مقابل 
حق يف العني املستأجرة للدافع عىل املالك يقتيض أولويته باستئجارها  من غريه، 
وأمما إذا كان هديمة من الدافع مقدمة لاسمتئجار من دون أن يسمتحق يف  قباله 
شيئًا فا ُيعّد مااًل. نعم يكون بذل املال من مقدمات حتصيل الربح التي  تستثنى 

من الربح، كا يأيت إن شاء اهلل تعاىل. 

)مسـألة 29(: إذا باع ثمرة بسمتانه سمنني متعمددة كان الثممن من أرباح 
سمنة  البيع ووجب اخلمس فيا يفضل منه عن املؤنة، وكذا إذا آجر داره سمنني، 
فمإن  ااُلجمرة تكمون من أرباح سمنة االجارة، أما إذا آجر نفسمه عمىل عمل مدة 
طويلمة أو  قصمرية، فإن ااُلجمرة وان كانت من أرباح سمنة االجمارة، إال أنه إذا 
مضت السنة  ومل يؤّد بعض العمل أو مل يؤّده بتامه كان العمل الذي بقي يف ذمته 
مسمتثنى  بقيمته املتعارفة من أرباحه كالدين. فإذا آجر نفسمه لصاة عرش سنني 
فصىل  سنة واحدة ثم انتهت السنة، كان قيمة التسع سنني كسائر الديون مستثناة 
ممن  جممموع ربحه، وال جيب اخلمس إال يف الباقي من ربحه بعد اسمتثنائها. وال  
تستثنى باالجرة املساة التي وقع العقد عليها، بل بقيمتها املتعارفة التي قد  تزيد 
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وقد تنقص.

 )مسـألة 30(: االمموال التمي ُادي مخسمها أو التمي مل يتعلمق هبما اخلمس 
م  كاملرياث الذي حيتسب م إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفًا مل تعّد تلك  
الزيادة من الفوائد فا جيب فيها اخلمس، كا إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة  
أو كربت. ولو بيعت العني مع الزيادة املذكورة مل جيب اخلمس يف الثمن  أيضًا.

)مسـألة 31(: االموال التي ُاّدي مخسمها أو التمي مل يتعلق هبا اخلمس إذا  
زادت زيمادًة مباينة هلا عرفًا وجب اخلممس يف الزيادة، كالولد والصوف واللبن  
ممن احليموان، وكالثمر من الشمجر. بمل الظاهر عموم ذلك ملما إذا مل ينفصل إذا  
كان لمه وجمود معتّد به عرفًا مقمّدرًا باملال، كالصوف إذا حان جمّزه، والثمر إذا 

كان  صاحلًا للقطف.

)مسـألة 32(: االموال التي ُاّدي مخسمها أو التمي مل يتعلق هبا اخلمس إذا  
ارتفعمت قيمتها السموقية مل جيب اخلمس يف زيادة السمعر، ممن دون فرق بني ما  
ذ لادخار وما اختمذ لانتفاع واملؤنمة وإن بقي معطًا ومل   مذ للتجمارة وما اختُّ اختُّ
يمرف يف املؤنمة. نعم إذا بيعت وكانت قد ُمِلكمت بالرشاء كان الربح احلاصل  
بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع وجيب فيه اخلمس. أما لو ُمِلكت بغري الرشاء   

كاهلدية واملرياث م فا جيب يشء ببيعها وإن ارتفع سعرها.

)مسـألة 33(: االمموال التي تعلق هبما اخلمس ومل يؤّد مخسمها إذا زادت  
زيمادة متصلمة أو منفصلمة جيب اخلممس يف الزيادة تبعمًا هلا. وكمذا إذا ارتفعت  
قيمتهما السموقية فإذا ُاريد دفع اخلمس لزم إخراج مخمس املجموع م من االصل  

والزيادة م من العني، أو بقيمته حني إخراج اخلمس.

)مسـألة 34(: إذا نقمص اخلمس بسمبب نزول القيمة السموقية مل يضمنه  



املالمك وإن فمّرط يف عدم بيمع العني حني ارتفاع سمعرها أو يف دفع اخلمس عند  
رأس السنة، فإذا كان رْبحه متاعًا قيمته ألف دينار مثًا فلم يبعه ومل يدفع  مخسه 
عامدًا عاصيًا حتى صار سمعره مخسمائة دينار مل جيب عليه إال مخسه  فيدفعه من 
العمني أو بقيمتمه وهمي مائة دينار، وال جيب عليه م ممع ذلك م ضان  مخس فرق 

السعر، وهو ما يعادل مائة دينار ُاخرى.

)مسـألة 35(: إذا اشمرتى أو اسمتبدل متاعًا بال قد تعلمق به اخلمس ومل  
يؤّده بعد حلول رأس السنة فلذلك صورتان:

األوىل: أن يكمون المرشاء بعني املمال املذكور، وحنيئمذ ال ينفذ الرشاء يف  
مقمدار اخلممس إال بتنفيمذ احلاكم الرشعمي، فإذا نّفمذه انتقل اخلممس للمتاع،  
فيجب إخراج مخسه من العني، أو بقيمته حني دفع اخلمس، ومل جيب دفع  مخس 
الثمن الذي دفعه، فإذا أبدل سميارة قد تعّلق هبا اخلمس بسميارة ُاخرى،  فأجاز 
 احلاكم الرشعي وجب أداء مخس السيارة الثانية م ولو بقيمته حني أداء  اخلمس م 
ال أداء مخس السميارة ااُلوىل. هذا إذا مل يكن املشمرتي مؤمنمًا، أما إذا  كان مؤمنًا 
فينفمذ البيع با حاجة إىل إمضاء احلاكم الرشعي وينتقل مخس الثمن  للذمة وال 

جيب مخس املثمن، ففي املثال املتقدم جيب مخس السيارة  ااُلوىل دون الثانية.

الثانيـة: ان يكمون الرشاء بالذمة والوفاء باملال الذي تعلق به اخلمس،  كا 
هو الغالب. وحينئٍذ ينتقل مخس الثمن املدفوع للذمة ومل جيب اخلمس  يف املثمن 
مطلقًا، سمواء كان املشمرتي مؤمنًا أم غري مؤمن، ومل يتعلق اخلمس  باملتاع الذي 
اشمرتاه. نعم إذا باع املتاع املذكور بربح كان الربح من فوائد سنة  البيع، ووجب 
فيه اخلمس إذا زاد عن مؤنة تلك السنة، فإذا اشرتى سيارة م  شخصية أو لعمله 
أو للتجمارة م ودفع مائة ألف دينار قمد تعلق هبا اخلمس وفاًء  لثمنها وجب دفع 
عرشين ألف دينار مخسًا عّا دفعه من الثمن، وال جيب دفع  مخس السيارة، إال أن 
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يبيعها بربح، فيجب دفع مخس الربح إذا زاد عن مؤنة  سنة البيع.

)مسألة 36(: املراد من مؤنة السنة التي جيب اخلمس يف الزائد عليها  كل 
ما يتكّلف صاحب الربح رصفه لغرض عقائي من سّد حاجة له  ولعياله م من 
مطعمم أو ملبمس أو مسمكن أو عاج أو نحوهما م أو حتقيق رغبمة أو  قيام بحق 
رشعمي أو عريف أو مواسماة الغري واالحسمان إليه م إبتمداًء أو ردًا  للجميل م إىل 

غري ذلك مما يعّد من نفقاته عرفًا.

)مسـألة 37(: ممن مجلة املؤن املصارف املسمتحبة م من حمج أو زيارة أو  
صدقة أو غري ذلك م مها كثرت وعظمت، سواًء تعارف قيام صاحب الربح هبا  

وكانت مناسبة لشأنه أم ال.

املباحمات   تعمّم  بمل  الرجحمان،  املؤنمة  يف  يشمرتط  ال   :)38 )مسـألة 
واملكروهات، بل املحّرمات، فإن مرجوحيتها أو حرمتها ال تنايف استثناء  ماينفق 

فيها من الربح.

)مسـألة 39(: املعيار يف املؤنة عىل فعلية الرف ال إىل احلاجة إليه،  فمن 
احتماج لانفماق فلم ينفق م اقتصادًا، أو تقتريًا، أو لتمرّبع الغري عنه باالنفاق م  مل 
يستثِن مقدار احلاجة من الربح، ومن مل حيتج لانفاق يف مورد فأنفق كانت  نفقته 
مسمتثناًة من الربح. نعم البمّد من كون االنفاق من الشمخص لغرض عقائي،  
بحيث يكون االنفاق يف شؤونه، فا يستثنى املال الذي يتلفه من دون أن  يرفه 
يف شؤونه، إال أن يكون االتاف تبعًا لانفاق يف املؤنة عرفًا، كا لو  صنع الطعام 
الكثمري لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يرف  يف حاجة، 

فإنه يستثنى أيضًا.

)مسـألة 40(: ال فمرق يف املؤنمة بمني ما ينتفع بمه بإتاف عينمه م كاالكل  



والرشب والدواء م وما ينتفع به مع بقاء عينه م كدار السكن والثياب واالثاث م  
كالثاجة والغسمالة وأجهزة التربيد وغريها م حتى السيارة الشخصية التي هي 

من  شؤون حياة اإلنسان اخلاصة، دون مثل سيارة العمل، كا يأيت.

)مسـألة 41(: من مجلة املؤن ما يتزين به الشمخص أو يتزين به عياله من  
احليل كالقادة والسوار واخلاتم ونحوها.

)مسـألة 42(: ليمس ممن املؤن املسمتثناة رأس ممال التجمارة، وال آالت  
العمل الذي يتكّسب به، كاملعمل وسيارة النقل وديكور املحل وأجهزته،  وكذا 
احليوانمات التي يعممل عليها أو ينقل عليها وغري ذلمك، فإهنا من مجلة  االرباح 
التمي جيب اخلمس فيها، سمواء احتماج إليها لتحصيل مؤنة سمنته أم زادت  عن 

ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح.

)مسألة 43(: من مجلة املؤن املستثناة مصارف احلج والعمرة الواجبني  يف 
سمنة الربح أو من سمنني سمابقة. لكن لو مل حيج م ولو عصيانًا م مل تسمتثن  مقدار 
املصمارف املذكمورة. وكمذا احلمال يف مجيع ما وجمب بنذر ونحوه ممن  زيارة أو 

غريها مما يقتيض رصف املال من دون أن يكون مااًل بنفسه.

)مسألة 44(: إذا وجب عليه بنذر أو غريه إنفاق مال يف وجه خاص، فإن  
قام بذلك كان من املؤنة واستثني من الربح، وإن مل يقم بذلك فاألحوط وجوبًا  

عدم استثناء مقداره يف النذر والرشط، بل هو االظهر يف اليمني والعهد.

)مسألة 45(: أداء الدين من املؤن املستثناة سواء كانت االستدانة يف  سنة 
الربح أم قبلها. وإذا مل يؤّد الدين كان مسمتثنى أيضًا إذا كان دينًا ملؤنة  السمنة، كا 
لو اسمتدان لرشاء طعام لعياله فتقوتوا به يف سمنتهم. وكذا إذا كان  الدين نفسمه 
معمدودًا ممن املؤنة، كا لو ضمن يف تلك السمنة ديَن مؤمن ُمعمر  مثًا با إذنه 
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وكمذا إذا كان الديمن من اجل التجارة، عىل ما يأيت يف املسمألة  الاحقة. وأما يف 
غري ذلك فا يستثنى مع عدم أدائه، كا لو كان مدينًا من  سنني سابقة ملؤنة تلك 

السنني أو لغريها، فإن الديون املذكورة ال تستثنى من  الربح إذا مل يؤّدها.

)مسألة 46(: إذا استدان رأس مال وعمل به استثنى الدين مما عنده مها  
تعاقبت السمنوات، إال أن يصاب بخسمارة يف بعض السمنني فا يسمتثني مقدار  
اخلسارة يف السنني الاحقة، مثًا: إذا استدان عرشة آالف وبقيت يف ذمته  سنني 
كثرية يعمل هبا فإن مل ينقص ما عنده عن عرشة آالف استثنى عرشة آالف  وكان 
الربح هو الزائد عليها ال غري. وإن نقص ما عنده يف بعض السمنني فبلغ  مخسمة 
آالف ثم ارتفع يف السمنني الاحقة إىل عرشة آالف مثًا اسمتثنى مخسة  آالف ال 
غري وكانت اخلمسمة االالف االخرى دينًا غري مسمتثنى مما يصري عنده،  نعم لو 

وفاها كان وفاؤها من مؤنة سنة الوفاء، كا تقدم يف املسألة السابقة.

)مسـألة 47(: إذا كان حصول الربمح، موقوفًا عىل رصف مال كان ذلك  
املمال مسمتثنى من الربح كُاجمرة املحل واحلارس واحلّال وصيانمة البضاعة من  
التلمف ومصانعمات السملطان املتعلقمة باملال وغمري ذلك، فممن كان عنده مال  
خمّممس يف أول السمنة كعرشة آالف دينمار مثًا فأنفقه كلمه يف مقدمات التجارة  
وحتصيل الربح مل جيب اخلمس يف الربح احلاصل بعد ذلك إال أن يزيد عىل  املال 
املذكور، فإذا نقص الربح يف السنة ااُلوىل عن املال املذكور، كا لو كان  احلاصل 
مخسمة آالف دينار يف املثال السمابق فإن ُعّد النقص خسارًة بعد  ماحظة الوضع 
الطبيعمي يف اكتسماب املمال كان رأس املمال املخمس هو  الناقص م وهو مخسمة 
آالف م وجيمب اخلممس يف الزائد عليه يف السمنة الثانية،  فإذا حصل له يف السمنة 
الثانية مخسمة عرش ألف دينار كان ربحه منها عرشة آالف  دينار ووجب مخسها، 

وهو ألفان.



 وإن مل يعمدّ النقمص خسمارة الن ممن شمأن املقدممات املذكمورة تأّخمر  
ربحها م كا قد يكثر ذلك يف الزراعة م فا جيب اخلمس يف السمنة الثانية إال  بعد 
استثناء متام املال املروف، فلو حصل له مخسة عرش ألف دينار كان  ربحه منها 

مخسة آالف ال غري وجب مخسها وهو ألف دينار فقط.

)مسـألة 48(: إذا كان حصول الربح مسمتتبعًا خلسمارة مال كان مستثنى 
ممن  الربح، كرضائب السملطان، فتسمتثنى ممن الربح وإن مل يبمادر لدفعها إذا مل 
يمكمن  التخلمص منها. وممن ذلك ما إذا وجمب عليه رشعًا م بنمذر أو يمني أو 
رشط أو  غريهما م إنفماق ممال عىل تقدير حصول الربح، كا لمو نذر أن يتصدق 
ببعمض  ربحمه أو أن يتصدق بمقدار من املال إن ربمح يف معاملة خاصة أو نحو 
ذلك.  نعم إذا مل جيب رشعًا القيام بذلك م كا يف الوعد املجرد أو النذر واليمني 
غري  الرشعيني م فا يستثنى إال أن يبادر إىل القيام به يف أثناء السنة، حيث يكون 

من  املؤن املروفة التي تقدم استثناؤها يف املسألة السادسة والثاثني.

)مسـألة 49(: املراد من املؤنة املسمتثناة هي مؤنة السمنة. ومبدأ السنة هو  
حصمول أول ربح لانسمان مهما كان سمببه. وال خيتلف مبدأ السمنة باختاف  
املكاسمب واالرباح، بل لانسمان سنة واحدة سواء ربح فيها أم ال، احتد مكسبه  

أم تعدد، احتد نوعه أم تعدد. وعىل املبدأ املذكور تتعاقب السنني.

)مسـألة 50(: املعيار يف السمنة عىل السمنة القمرية العربية. نعم إذا ضاق  
عىل شمخص اجلري عليها لعدم مناسبته لوضعه أمكن مراجعة احلاكم الرشعي  

واملصاحلة معه لنقلها للسنة الشمسية.

)مسـألة 51(: إذا كان رأس السمنة غري مناسمب لوضع الشمخص أمكن  
الرجوع للحاكم الرشعي واملصاحلة معه لتبديله.
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)مسألة 52(: إذا جهل الشخص مبدأ سنته باملعنى املتقدم أمكن الرجوع  
للحاكم الرشعي واملصاحلة معه لتعيني مبدأ السنة.

)مسألة 53(: جيب عىل املكّلف أن ينظر يف مبدأ سنته إىل ما زاد عن  مؤنته 
من االعيان التي ينتفع هبا بإتاف عينها م كاملطعوم واملرشوب والدواء  وغريها 
م فتكمون ممن مجلمة أرباحه التمي ختّمس. وكذا االعيمان التي ينتفع هبما مع  بقاء 
عينها إذا مل يسمتعملها وينتفع هبا انتفاع املؤنمة، كالثياب غري املخيطة أو  املخيطة 
غري امللبوسمة، والكتب التي مل ينتفع هبا، ومجيع االثاث واملتاع  الذي مل يستعمله 
بالوجه املناسب له. وأما إذا استعمله مدة معتّدًا هبا بحيث  يعّد مستغاًّ له عرفًا، 

فإنه يكون من املؤنة املستثناة وال جيب اخلمس فيه.

)مسـألة 54(: املؤنة التمي ينتفع هبا مع بقاء عينها م كاحلميل والثياب م إذا  
اسمتعملها الشخص مدة معتّدًا هبا ثم استغنى عنها مل جيب فيها اخلمس،  كاحليل 
التي ترتكها املرأة بعد ما يتقدم هبا السمن. نعم إذا كان قد اشمرتاه فإذا باعه  بربح 
كان الربمح من مجلة أرباح سمنة البيمع التي جيب فيها اخلمس بعد اسمتثناء  مؤنة 
السمنة، وأمما إذا مل يكن قد اشمرتاه م بل كان هدية أو مرياثمًا مثًا م فا مخس  فيه 

وإن باعه بأكثر من قيمته حني ملكه بعد ارتفاع سعره.

)مسـألة 55(: إذا مات صاحب الربح يف أثناء السمنة فاملستثنى من الربح  
هو املؤنة إىل حني املوت، المؤنة متام السنة.

)مسـألة 56(: ال يشمرتط يف اسمتثناء مؤنة السمنة من ربحها االنفاق عىل  
املؤنة املذكورة من ذلك الربح، بل إذا أنفق عليها من الدين أو من مال آخر كان  

له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح.

)مسـألة 57(: إذا اّدخمر من أرباح سمنني متعمددة مااًل للمؤنمة ومل ينفقه 
عليهما  إال يف سمنني الحقمة كان عليه مخمس ذلك املال املّدخر، كما لو ادخر من 



ربح  سمنني متعددة ممااًل لزواج أو رشاء دار أو أثماث أو غريها، فإنه جيب عليه 
مخمس  املمال الذي يدخره من ربح كل سمنة ال ينفقه يف مؤنتها. وكذا إذا رشع يف 
إعداد  املؤنة تدرجيًا ومل يستغلها إال يف سنة الحقة. فإذا اشرتى مثًا يف سنة أرضًا  
للدار بنى الطابق األول منها يف الثانية، والطابق الثاين يف السنة الثالثة ومل يسكن  
الدار إال يف السمنة الرابعة كان عليه يف السمنني الثاث ااُلول مخس الدار فيدفع  
يف السنة األوىل مخس االرض، ويف الثانية مخس الطابق األول، ويف الثالثة  مخس 

الطابق الثاين، النه مل ينتفع هبا ومل تكن من مؤنته يف تلك السنني.

وهمذا بخماف ما لو اسمتدان للمؤنة واسمتغلها ثمم وىّف دينه ممن أرباح 
السمنني  الاحقة، كا لو استدان يف سنة واشرتى دارًا وسكنها أو تزوج، ثم وىف 
دينه  يف السنني الاحقة فإنه المخس عليه ال يف سنة الرشاء أو الزواج، لعدم وفاء  
ربحه ملؤنته، وال يف السمنني الاحقة لمرف أرباحها يف وفاء الدين الذي تقدم  

أنه من املؤن.

وكمذا لمو أنفق ربح سمنته يف بناء دار ناقصة وسمكنها يف نفس السمنة، ثم  
اسمتمّر يف بنائها تدرجيًا يف السمنني الاحقة وانتفع يف كل سمنة با حُيدثه فيها  من 
أرباحهما، حتى أكملها، فإنه ال جيب عليه مخس يشء من هذه االرباح،  لرفها 

يف مؤنة سنة حتصيلها.

)مسألة 58(: ال فرق يف استثناء مؤنة السنة من ربحها بني أن تكون سابقة  
عمىل حصول الربمح وأن تكون الحقة له، فمن ال يظهر ربحه إال يف آخر السمنة  

يستثني مؤنة متام السنة منه.

)مسألة 59(: الظاهر جرب ربح السنة للخران احلاصل فيها. سواء كانا  يف 
أبعاض معاملة واحدة، كا لو اشرتى بضاعة فباع بعضها بربح وآخر  بخسارة. 
أم يف أفراد نوع واحد من املعامات، كا لو اجتر جتارتني فربح يف  إحدامها وخر 
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يف ااُلخرى. أم يف نوعني، كا لو ربح يف الزراعة وخر يف  التجارة.

)مسألة 60(: الظاهر جرب الربح للتلف احلاصل فيه أو يف رأس املال،  كا 
لو ربح يف جتارته ورسق بعض بضاعته أو نقوده. بل الظاهر جرب الربح  للخسارة 
اخلارجة عن املكسب، كا لو ربح يف جتارته واحرتق بعض أثاث  بيته أو هدمت 

داره، وإن كان األحوط استحبابًا يف ذلك عدم اجلرب.

)مسـألة 61(: يرتتب عىل املسائل الثاث السابقة أن الربح الذي خيّمس  
يف آخر السنة هو الزائد عىل املوجود عند صاحبه يف آخر السنة السابقة بعد  إخراج 

متام مؤنة سنة الربح وخسارهتا والتلف احلاصل فيها.

)مسـألة 62(: إذا بقمي املمال املخمس او الذي ال مخس فيمه بعينه او بقي  
بعضه للسمنة الثانية فا أثر الرتفاع قيمته أو هبوطها يف الربح واخلسمارة. مثًا:  
إذا كان عنمده يف أول السمنة ممن املمال املخممس او الذي ال مخس فيمه ما يعادل  
مائمة الف دينار نصفها عمني او بضاعة ونصفها نقد، فبقي النصف األول بحاله  
إىل السمنة الثانية واجتر بالنصف الثماين فإن ربح النصف الثاين وجب اخلمس يف  
ربحه حتى لو هبطت قيمة النصف األول وال جترب خسارته بالربح. وان مل يربح  

النصف الثاين فا مخس حتى لو زادت قيمة النصف األول.

)مسـألة 63(: إذا كان الشمخص ال حياسب نفسه سنني عديدة وال خيرج  
مخسه فإذا أراد أداء احلق لزم عليه أداء اخلمس يف ُامور:

األول: املال املوجود عنده مما َفضل عىل مؤنته من نقود أو عقار أو  آالت 
العمل والنقد التابع له، وغري ذلك مما يملكه.

الثاين: كل خسارة أو تلف حصل له باملقدار الزائد عىل ربح سنة  حصوله، 
كما لو كان ربحه يف سمنته عرشة آالف وخر يف تلك السمنة ممن ماله  املوجود 



عنده عرشين الف، فإنه جيب عليه ختميس عرشة آالف. إال أن  تكون خسارة أو 
تلفًا يف مال ال جيب فيه اخلمس م وهو املرياث الذي  حيتسمب واملؤنة م أو يف مال 

خمّمس، أو كانت اخلسارة يف ذمته ال من مال  موجود عنده.

الثالث: ما أنفقه عىل مؤنته من أرباح سنني سابقة مل ختّمس، كا لو  مضت 
عليمه ممدة ال يربمح فيها أو ينقمص ربحه عن مؤنتمه فكان ينفق ممن املال  الذي 
اكتسمبه يف السمنني السمابقة ومل يؤّد مخسمه، إال أن يكون ذلك املمال الذي  أنفقه 

المخس فيه م وهو املرياث الذي حيتسب م أو كان قد أخرج مخسه.

)مسـألة 64(: إذا كان الشمخص ال خيممس ممدة ممن الزممان، ثمم أراد  
 التخميمس و كان عنمده دار أو أثماث قمد كسمبه يف اياممه السمابقة واسمتغله،  

فلذلك صور:

األوىل: أن يكمون قمد حصل له بمرشاء او غريه وبقي عنده ممدة طويلة مل  
يسمتغله ومل ينتفمع به حتى مى رأس السمنة التمي حصل له فيهما ذلك اليشء،  
وحينئمٍذ جيب عليه مخمس ذلك اليشء بعينه، ولو اراد ان يدفمع القيمة كان عليه  
قيمته حني دفع اخلمس، وإن كان اليشء قد نقص بسمبب االسمتعال كان عليه  

تدارك النقص وضانه. بل الظاهر ان عليه مخس ُاجرة االنتفاع به تلك املدة.

الثانية: أن يكون قد اسمتعمله رأسمًا إال أنه كان قد اشمرتاه يف الذمة ودفع  
ثمنمه ممن مال خمزون عنمده قد تعلق به اخلممس، وحينئٍذ جيمب عليه دفع مخس  
ذلمك املمال الذي اشمرتاه بمه، وال جيمب اخلمس يف نفمس اليشء الذي اسمتغله  

واستعمله.

الثالثـة: أن يكمون قد اسمتغله رأسمًا إال انه كان قد اشمرتاه من ربح سمنة  
المرشاء، او اقمرتض ثمنمه يف ذمته ثم وفماه تدرجيًا من ارباح الحقمة. وحينئٍذ ال  
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مخس عليه يف ذلك اليشء بنفسه وال يف ثمنه.

)مسـألة 65(: إذا اشمرتى عقارًا مثًا ليس من املؤنة بدين، استثنى الدين  
يف آخر السمنة ممن العقار، فا جيب اخلممس يف العقار إال يف املقمدار الزائد عىل  
الديمن، فإذا بقي العقار للسمنة الثانية وقد برئت ذمتمه من بعض الدين أو مجيعه  
فيهما وجمب اخلمس فيا يقابل املقمدار الذي برئت ذمته منه ممن الدين، وهكذا  
حتمى يتمم ختميس العقمار بتاممه. وهكمذا كل َدين له ممال مقابل عنمد املدين، 
فمإن  الدين يسمتثنى من ذلمك املال وال جيب اخلمس يف ذلك املمال مها تعاقبت  

السنوات إال باملقدار الذي يزيد عىل الدين وال يقابل به.

)مسـألة 66(: إذا انتهت سمنة الربح فلم يدفع اخلممس ودفعه من أرباح  
السمنة االتية، فإن كان ربح السمنة ااُلوىل باقيًا مل يكن وفاء اخلمس من   مؤن سنة 
الوفاء، بل جيب مخس املقدار الذي وىف به اخلمس كبقية ربح   تلك السمنة، وإن 

كان تالفًا كان وفاء اخلمس من مؤن سنة الوفاء فا جيب  اخلمس يف مقداره.

)مسألة 67(: إذا انتهت السنة وكان بعض أرباحها دينًا حاالًّ يف ذمة الناس  
ثبت يف ذمة املدين مخس ما يف ذمته فيجب عليه أداؤه بأداء الدين لصاحبه،  وال 
جيموز لصاحب الديمن االذن يف تأخري الوفاء، إال أن يبمادر إىل أداء مخس  الدين 
بنفسمه او يراجمع احلاكم الرشعي. ولمو اذن من دون مراجعته فمإن كان  املدين 

مؤمنًا حّل له التأخري وحتّمل الدائن تبعة تأخري الدين.

)مسألة 68(: يتعلق اخلمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة  
السنة، وجيوز للالك تأخري دفعه إىل آخر السنة حتى لو علم   بزيادته عن املؤنة.

)مسـألة 69(: جيموز للالك تعجيمل دفع اخلممس بعد ثبوته قبمل انتهاء  
السمنة. نعم ال يكفي يف ذلك العلم بحصول الربح با يزيد عىل املؤنة يف  جمموع 



السنة ولو يف أواخرها بعد دفع اخلمس، بل البّد من حصوله قبل دفع  اخلمس، 
إذ مع عدم حصوله ال مخس حتى يدفع فمثًا إذا كان الشمخص ال  يربح إال يف 
آخمر السمنة مل يكن لمه دفع اخلمس يف اوهلما. وإذا كان يربح يف كل  شمهر عرشة 
آالف دينمار مل يكمن لمه أن يدفع يف أول السمنة مخمس جمموع  ربحهما، وهو مائة 
وعمرشون المف دينار، بل ال يدفع إال مخس ما حصمل له من  الربح. فإن احتاج 
إىل تعجيل الدفع قبل العلم بحصول الربح يتعني عليه الدفع  بعنوان القرض ثم 

وفاء القرض من اخلمس بعد ظهور الربح.

)مسـألة 70(: جيب املبادرة ألداء اخلمس بعد انتهاء سنة الربح إذا كانت  
العني حتت يده، وال جيوز تأخريه إال بإذن احلاكم الرشعي.

)مسألة 71(: ال جيوز الترف يف العني التي تعلق هبا اخلمس بعد  انتهاء 
سمنة الربمح، ممن دون فرق بمني الترف اخلارجمي باالكل واللبمس ونحومها  
والتمرف االعتبماري بالبيع والمرشاء واالجمارة ونحوها، واألحموط وجوبًا 
العمموم  يف ذلك للترف بالبيع والرشاء ونحومهما من أجل تصفية املال ودفع  
اخلممس، فابمدّ من اسمتئذان احلاكم الرشعي يف ذلك، وقد أذنمت يف ذلك إذنًا  

عاّمًا لكل من يريد به املبادرة لألداء.

)مسـألة 72(: يتعلمق اخلمس بالعني ويتخرّي املالمك بني دفع العني ودفع  
القيمة من النقود، وال جيوز دفعه من االعيان ااُلخرى إال باذن احلاكم الرشعي.  
نعم يف غنائم احلرب تكون الوالية يف التعيني لإلمام، ويف االرض التي  يشرتهيا 
الذممي ال يبعد إلزام الذمي بدفع القيمة إذا مل يكن مخس العني صاحلًا  لانتفاع. 

بل حيتمل ذلك مطلقًا. واالمر سهل لعدم االبتاء بذلك يف عصورنا  هذه.

)مسألة 73(: إذا ترف املالك يف املال الذي تعلق به اخلمس قبل  إخراج 
اخلممس بالبيمع أو المرشاء أو اهلبة أو االبراء أو االجمارة أو ُاذن بالترف فيه  مل 
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ينفمذ ترفمه وال إذنه بمدون إذن احلاكم الرشعي، فا جيوز للغمري ترتيب االثر  
عىل ذلك، إال إذا كان مؤمنًا فإنه جيوز له ترتيب االثر عىل ذلك الن االئمة  عليهم 
أفضمل الصاة والسمام قد أباحوا لشميعتهم ذلمك، فينتقل مخمس العني  لذمة 
صاحب احلق إن أخذ املؤمن العني، كا ينتقل مخس منفعتها لذمة  صاحب احلق 
إن ترف املؤمن يف املنفعة بإذنه. بل يكفي أخذ املؤمن للعني  بوجه رشعي ولو 
ممن دون ترف من صاحمب املال، كا يف موارد املقاّصة  واسمتيفاء الدين عند 
امتناع املدين من أدائه ونحوها، وكذا يف مرياث املال إذا  مل يكن املوَرث بانيًا عىل 
أداء اخلمس، وأما إذا كان بانيًا عىل أدائه وقد غلبه  املوت فاألحوط وجوبًا عدم 

سقوط اخلمس عن العني خصوصًا إذا أوىص به،  فيلزم إخراجه حينئٍذ.

)مسـألة 74(: إذا حل رأس السنة وحاسب الشخص نفسه وعني مقدار  
اخلمس ومل يدفعه، فلذلك صورتان:

األوىل: أن يعمني مقمدار اخلممس من النقد بمصاحلة ممع احلاكم الرشعي  
عىل ان تنشغل به ذمته وختلص االعيان اخلارجية التي عنده من اخلمس.  وحينئٍذ 
يثبت يف ذمته املقدار الذي عني باملصاحلة. سواًء بقيت االعيان  اخلارجية عنده ام 
مل تبق، بل تلفت أو أخرجها عن ملكه بعوض او جمانًا  وسمواًء بقي سمعرها عىل 

حاله ام تغري.

الثانيـة: ان يعمني مقمدار اخلممس من النقمد بنظره ممع بقائمه يف االعيان  
اخلارجيمة التي عنده من دون مصاحلة ممع احلاكم الرشعي. وحينئٍذ ان ارتفعت  
قيمة االعيان التي فيها اخلمس قبل دفعه ارتفع مقدار اخلمس، وإن نقصت  قيمتها 
نقص مقدار اخلمس، وال يضمن النقص حتى لو كان مفرطًا يف تأخري  اخلمس. 
نعمم إذا اخرج االعيان الذي عنده والتي فيها اخلمس عن ملكه بعوض  او جمانًا 
قبل نزول قيمتها فإن اخلمس بقيمته األوىل ينتقل لذمته وال ينقص  بنزول القيمة 



بعد ذلك. أما اذا طرأ التلف او نحوه م كرقة او ضياع م عىل  االعيان املذكورة، 
فمإن كان غمري مفمرط يف تأخري اخلممس وال يف التلف نقص  من اخلمس بنسمبة 
التالمف للباقمي، فإن تلف النصمف مثًا نقص من اخلممس  النصف، وان تلف 
الربمع نقص من اخلمس الربع وهكمذا، وإن كان مفرطًا يف  تأخري اخلمس او يف 

التلف ضمن اخلمس بتامه.

الفصل الثاين

يف مستحق اخلمس
يقسمم اخلممس بعد النبميF نصفني: نصمف إلمام املسملمني، وهو يف  
عرنما املنتظمر قائم آل حممد صاحمب الزمان عجل اهلل فرجمه وجعل أرواحنا  
فداه، وهو الذي يطلق عليه سمهم اإلمام. ونصف لبني هاشم زادهم اهلل رشفًا،  

وهو الذي يطلق عليه سهم السادة.
)مسـألة 75(: املراد من بني هاشمم من انتسمب هلاشمم باالب، من دون  

فرق بني بطوهنم. نعم األوىل تقديم العلوي، بل الفاطمي.
)مسألة 76(: يشرتط يف بني هاشم االيان والفقر بالنحو املتقدم  تفصيله 
يف المزكاة. نعمم يف ابمن السمبيل يكفي الفقمر يف بلمد التسمليم إذا مل يتمكن  من 
االستدانة بالنحو الذي يقدر معه عىل الوفاء من ماله والذي ال يلزم منه  االهانة 

واحلرج عليه. واألحوط وجوبًا أن ال يكون عاصيًا بسفره.
)مسألة 77(: ال يعطى الفقري أكثر مما يتّم له به مؤنة سنته، وأما ابن  السبيل 
فا يدفع له أكثر مما يوصله لبلده، إال أن حيتاج لاستمرار يف سفره  فيدفع له ما 

يسّد حاجته فيه.
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)مسـألة 78(: ال يصّدق من ادعى النسمب، إال بالبّينة أو الشياع املوجب  
لاطمئنان، وقد تقدم يف الزكاة ما ينفع يف املقام.

)مسألة 79(: ال جيوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي يف ماله ملن  جتب 
نفقته عليه، إال إذا كانت عليه نفقة غري الزمة عليه، عىل التفصيل املتقدم  يف الزكاة.

)مسـألة 80(: البّد يف دفع نصف احلق لبني هاشم من متليكهم له بقبض  
املستحق أو وليه، وال يكفي بذله هلم أو رصفه عليهم من دون متليك.

)مسـألة 81(: ال يرشع اشمرتاط مرف خاص عىل من يملك احلق من  
بني هاشمم، فا جيوز مثًا أن يدفع له عىل أن يتزوج به او ينفقه يف رشاء الطعام  
او المداوء أو نحمو ذلك، وإن أمكمن أن يكون يشء من ذلك همو الداعي لدفع  
اخلممس له دون أن يلزم باالقتصمار يف رصف املال عليه. نعم يمكن أن يدفع له  
املمال أمانمة عىل أن ال يتملكه إال إذا كان ينفقمه يف وجه خاص. لكن ال تربأ ذمة  
دافع احلق وال يتعني املال من السهم املذكور بدفعه له، بل يتوقف عىل متلكه  بعد 

ذلك من أجل رصفه يف الوجه املذكور.

)مسـألة 82(: ال يسمتقّل ممن عليمه احلمق يف توزيع نصمف اخلمس عىل  
مستحقيه من بني هاشم، بل البّد من استئذانه احلاكم الرشعي يف ذلك، وقد  أذنُت 
ملن عليه احلق يف دفع احلق املذكور هلم، وينبغي له ماحظة  املرجحات الرشعية.

)مسألة 83(: ال جيوز رصف النصف الراجع لإلمام يف عر غيبته إال  يف 
مورد حيرز رضاه برفه فيه، للعلم باهتامه صلوات اهلل عليه به بمقتى  منصبه 
الرفيمع وواليتمه العامة ورعايته للدين وأبوته عمىل املؤمنني وكفالته هلم،  ونحن 

ُنحرز ذلك يف موردين:

األول: خدممة الديمن احلنيمف برفمع دعائممه وإقاممة شمعائره واحلفاظ 



عمىل  حرماته، ودفع عاديمة املعتدين عليه ورّد كيد الظاملمني عنه وترويج الرشع  
الرشيمف ونرش أحكاممه، ومن أهم مصاديق ذلك خدممُة أهل العلم املخلصني  
الصحيحمني املهتمني بأداء وظيفتهم الذين يرفمون أوقاهتم يف حتصيل العلوم  
الدينية وحتقيق حقائقها، والباذلني أنفسمهم يف تعليم اجلاهلني وإرشاد الضالني  
ونصمح املؤمنني ووعظهمم وإصاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إىل تقوية  
دينهمم وتكميمل نفوسمهم وتقريبهم من رهبمم، فإهنم من أحسمن مصارف هذا  
احلمق وهلمم أن يأخذوا منه ما يكفيهمم وحيفظ هلم عزهتم وكرامتهم ويسمتغنون 
بمه  عن غريهمم، ليتفّرغوا الداء واجبهم، والقيام بوظيفتهم، بعيدًا عن التوسمع  

واجلمع والرف والرتف.

وأما من تزّيى بزهّيم وانتسب هلم من دون أن يؤدي خدمة أو يقوم  بواجب 
فا يسمتحق من هذا احلق شميئًا، ولو أخذ منه كان سارقًا، وأوىل بذلك  من اختذ 
من زّيه ونسمبته هلم ُسمّلًا للدنيما املحّرمة ال هيمه من أين أتتمه وأي  طريق يركبه 
إليهما، فصار أداًة للشميطان وسمببًا لطمس احلقائق وتضليمل الغافلني  وحتريف 
أحمكام الرشع املبمني. أعاذنا اهلل تعاىل من ذلك وكفانا رشور أنفسمنا  وسميئات 
أعالنا وأعاننا عىل أنفسمنا با يعني به الصاحلني عىل أنفسمهم. وهو  حسبنا ونعم 

الوكيل.

الثاين: دفع رضورات املؤمنني املتدّينني ومّد يد العون إليهم، وإغاثة  هلفتهم 
وتنفيمس كربتهمم، فإهنم عيال صاحب همذا احلق صلموات اهلل  عليه الازمون 
لمه الذين جيب عليه نفقتهم وكشمف رّضهم والذيمن حيزنه حزهنم  ويؤمله أملهم، 
النه االب الرؤوف والوالد العطوف، ففي تفريج كربتهم وإغاثة  هلفتهم تفريج 

لكربته وأداء لوظيفته يف غيبته وحتقيق لرغبته يف حمنته.

والمازم وراء هذيمن املرفني شمدة االهتمام بإحراز رضماهA وبذل  
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حمات واألولويمات، بعيمدًا عمن االغمراض   الوسمع يف ذلمك بماحظمة املرجِّ
الشمخصية واملغانم الفردية، فإن احلق حّقه واملمال ماله، وكل من قّدم مصلحته  
عىل مصلحة احلق خائن له صلوات اهلل عليه وملنصبه الرفيع مها كان مقام  ذلك 

الشخص وإن خدعته نفسه باالماين الكاذبة واالوهام الباطلة.

)مسـألة 84(: ال جيموز للالك االسمتقال يف التمرف بنصف اخلمس  
الراجمع لإلممام ورصفمه يف مصارفمه املتقدممة، بل البّد ممن الرجموع للحاكم  
الرشعي املستوعب للجهات العامة واخلاصة والعارف بجهات الرف، الذي  
يتيمر لمه القيام هبا ولو باالسمتعانة بأهل املعرفة واالمانمة، فيكون رصف احلق  
املذكمور برأي كّل من املالك واحلاكم، إما بإيكال أحدمها االمر لاخر أو إعال  
نظرمهما معمًا يف كيفية المرف، فالازم عمىل املالك الرجوع ملن همو االوثق يف  
نفسمه يف االمانة واملعرفة وحسن الترف وُبعد النظر َبعد التثبت وبذل اجلهد،  
واحلمذر ثم احلذر من املؤثرات اخلارجة عمن مقتى الوظيفة الرشعية، فإن هذا  
احلق أمانة بيده وبيد احلاكم الرشعي املذكور وبيد كل من تقع يده عليه،  فالازم 
عمىل الكل حتّري االقرب فاالقرب من رضماه صلوات اهلل عليه، لتؤدى  االمانة 
فيمه عىل أفضل الوجوه وأحوطها، مع صدق النية واالخاص يف أداء  الواجب 

والُبعد عن الرغبات الشخصية واملغانم الفردية وحماباة االخرين.

فلعّل اهلل سبحانه وتعاىل إذا علم ذلك من القائمني به سّددهم يف عملهم  
ووفقهمم يف مسمعاهم وأجمرى اخلمري عىل أيدهيمم وبارك هلمم يف أمرهمم، وإن  
أخطؤوا مع ذلك َقبِل منهم وعفى عنهم، الن نية املرء خري من عمله وال يكّلف  
اهلل نفسمًا إال وسمعها، وإال خَذهلمم يف أمرهمم وأوكلهم إىل أنفسمهم، يتوّرطون 
يف  الشمبهات ويرتطممون باملحرمات، فإن صادف أن ترتمب النفع عىل عملهم 
مل  يكونوا مشمكورين وال مأجورين، وإن ضماع احلق بتّرفهم ورصف يف غري  



مورده كانوا حماَسمبني عىل تفريطهم، مؤاخذيمن بخيانتهم يوم ال يغني موىل عن  
مموىل شميئًا وال هم ُينرون، وهذا همو الواجب يف مجيع مموارد أداء الوظائف  
الرشعيمة والقيمام هبما، الن امُلطالِب هبا عمامِل بالرائمر ومّطلع عمىل الضائر قد  

أوضح معامل احلق واستكمل احلجة عىل اخللق.

)مسـألة 85(: إذا أذن احلاكمم الرشعمي يف أخذ احلق لشمخص يعلم من  
نفسمه أنمه ليس أهمًا له م إما دفعًا لمرّشه أو رضره، أو خلطئه يف تشمخيص حاله  
بعد اسمتكال الفحص حسب طاقته م مل حيّل املال لذلك الشخص، الن  احلاكم 
الرشعمي وإن كان معمذورًا قمد أدى وظيفته حسمب طاقته واجتهماده إال أنه ال  
حيّلمل حرامًا وال حيّرم حااًل، وال يغرّي حّقًا وال باطًا، فاملال املدفوع كالرشموة  
التي يدفعها صاحبها عند الرضورة دفعًا للرش، حيّل له دفعها وحيرم عىل  آخِذها 
أخذها وأكلها، أو كاملال املأخوذ بشهادة الزور الذي هو قطعة من النار  وإن كان 

احلاكم به نبيًا أو وصّيًا.

)مسـألة 86(: ليس من مصارف هذا احلمق العاملون عليه الذين يتوّلون  
أخمذه من صاحمب املال وإيصالمه للحاكم الرشعي، فإن ذلمك خمتص بالزكاة،  
فقد جعل اهلل تعاىل للعاملني عليها سهًا فيها من ثانية أسهم م عىل تفصيل  تقدم 

يف كتاب الزكاة م ومل جيعله يف بقية الواجبات املالية من اخلمس وغريه.

نعمم إذا كان املوِصل للحمق ممن مصمارفمه م فمي نفعه الديني أو حاجته  
وتدّينه م جاز دفع يشء له مما أوصل أو من غريه، بل قد يستحّق أكثر مما  أوصل، 
عمىل نحِو ما تقدم يف املسمألة )83(، كا أنمه إذا كان عارفًا بجهات  رصفه مطلعًا 
عليها مأمونًا عىل احلق يطيق أداء الوظيفة فيه حُسمن التعاون معه  ومع أمثاله يف 
إيصال احلق الهله ورصفه يف مصارفه وأداء االمانة فيه، بل قد  حيسمن أن يوَكل 
إليه رصف متام ما مَحل أو أكثر منه حسمبا يراه احلاكم  الرشعي الذي هو مأمون 
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عليه وناظر فيه.
وقد خرجنا يف حترير هذه املسمائل عن الوضع التقليدي، رغبة يف  إيضاح 

مة التي قد تتعرض يف زماننا هذا للتشويه  والتحريف.  بعض احلقائق املسلَّ

ونسمأله سبحانه وتعاىل أن يسمّدد القائمني عىل هذا احلق املتوّلني  لرفه 
ويوفقهم الداء وظيفتهم عىل أكمل وجوهها وأرضاها لصاحب هذا  احلق إمام 
العر وويل االمر عجل اهلل تعاىل فرجه، ليكونوا بذلك مرضيني  لديه، مقبولني 
عنده، معدودين يف خدامه وأعوانه يف غيبته، مستحقني دعاءه  وشفاعته، ليفوزوا 

بأعىل منازل املقربني وأرفع درجات العاملني. 

وما توفيقي  إال باهلل عليه توكلت وإليه ُانيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)مسـألة 87(: جيموز نقل اخلممس من بلد املال الذي وجمب فيه إىل غريه  
مع عدم وجود املسمتحق فيه أو عدم معرفته، بل مع وجوده ومعرفته إذا مل يكن  

النقل منافيًا للفورية، وأما إذا كان منافيًا هلا فا جيوز إال بإذن احلاكم الرشعي.

)مسألة 88(: جيوز عزل اخلمس يف مال خمصوص بإذن احلاكم  الرشعي، 
فيتعمني اخلممس يف املال املعزول ويتخلص بيقية املال من احلق.  وحينئٍذ ال جيوز 
تبديل املال املعزول بغريه. كا أن املال املعزول يكون أمانة  يف يد صاحبه ال يضمنه 
إال مع التعّدي والتفريط ولو بتأخري الدفع للمسمتحق.  وأما اسمتقال صاحب 
املال بعزل اخلمس من دون إذن احلاكم الرشعي فالظاهر  عدم ترتب االثر عليه.

)مسـألة 89(: إذا كان لصاحمب املمال ديمن يف ذمة املسمتحق ففي كفاية  
احتسمابه عليه من النصف الراجع للسادة إشكال. واألحوط وجوبًا االستئذان 
من  الفقري ليقبض عنه مقدار احلق الذي يراد دفعه إليه ليملكه ثم يؤخذ وفاًء عن  
ذمته. وأما النصف الراجع لإلمام فالظاهر جواز احتسابه بإذن احلاكم الرشعي.



احلاكمم  بمإذن  املالمك  او  م  الرشعمي  احلاكمم  دفمع  إذا   :)90  )مسـألة 
الرشعي م  سمهم اإلمامA لشمخص، فإن كان عوضًا عن عمل او عني يملكها 
ملكمه، وإن  كان عطماًء جمانيمًا م حلاجتمه او لنفعه الديني أو نحو ذلك مما يسموغ 
الدفمع لمه م مل  يملكه، لعدم توقمف الغرض من دفعه غالبًا عمىل متليكه، وحينئٍذ 
يبقى املال  يف يده يباح له الترف فيه من دون أن يصري له، فا جيب فيه اخلمس 
لو حل  رأس سنته، وال جتري احكام املواريث عليه لو مات، بل ال يستحقه من 

ورثته  إال من هو مرف له بنظر احلاكم بعد مراجعته. 

نعم لو رأى احلاكم الرشعي  املصلحة يف متليك املال للشخص فمّلكه اياه 
ملكه وجرت عليه أحكام  امللك. 

أما سمهم السمادة فقد سمبق انه يملمك، فتجمري عليه أحمكام امللك با  
إشكال.

واحلمد هلل رب العاملني.
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كتاب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر

ومها ممن أعظم الواجبمات الدينية، وهبا يصلح املجتمع ويقمع الفسماد  
ويسمتدفع الرش. قال تعاىل: ﴿كنتم خري ُامـة ُاخرجت للناس تأمرون  باملعروف 
وتنهـون عـن املنكر﴾ وقمال عّز من قائمل: ﴿ولتكن منكم ُامة يدعـون  اىل اخلري 

ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وُاولئك هم املفلحون﴾.  
وعمن النبيF أنه قمال: »إذا ُاّمتمي تواكلت ]تواكلموا[ االمر باملعروف 
والنهمي  عمن املنكمر فليأذنوا بوقماع من اهلل«. وعمن اإلمام الرضماA أنه قال: 
»لتأُممرنَّ  باملعمروف ولتنُهمّن عمن املنكر أو ليسمتعملّن عليكمم رشاركم فيدعو 

خياركم فا  يستجاب هلم«. 
وعمن اإلمام الباقرA أنه قمال: »إن االمر باملعمروف والنهي عن  املنكر 
سمبيل االنبيماء ومنهماج الصلحماء، فريضمة عظيمة تقام هبما الفرائمض وتأمن  
املذاهمب وحتملّ املكاسمب وترّد املظمامل وتعممر االرض وينتصف ممن االعداء  

ويستقيم االمر«. 
 ويف حديمث: »قمال النبميF: كيف بكم إذا فسمدت نسماؤكم  وفسمق 
شمبابكم ومل تأممروا باملعمروف ومل تنهوا عمن املنكر ؟ فقيل لمه: ويكون  ذلك يا 
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رسول اهلل ؟ ! قال: نعم، ورّش من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم باملنكر  وهنيتم عن 
املعمروف ؟ فقيمل له: يارسمول اهلل ويكون ذلك ؟ ! قال: نعمم، ورّش  من ذلك، 

كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرًا واملنكر معروفًا ؟«.

والكام فيه يقع يف ضمن فصول..

الفصل األول

يف حقيقتهام
جيب عىل املؤمن بالنسبة للمعروف واملنكر موقفان مرتتبان طبعًا:

األول: املوقف النفيس، وهو: ااُلنس باملعروف واالرتياح له،  واالنزعاج 
من املنكر والتأمل منه والرفض له نفسيًا. وهو املراد بإنكار املنكر  بالقلب.

الثاين: املوقف العميل، وهو حماولة التغيري باحلث عىل املعروف  عند تركه 
باالممر به والتشمجيع عليه، والمردع عن املنكر عند فعله بالنهمي عنه  والتبكيت 

عليه. وهو املراد باالمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وله مراتب:

ااُلوىل: التغيمري الصامت، بظهور الغضب والتأمل من العايص واالعراض  
بالوجه عنه واهلجر له يف املعارشة وقطع االحسان عنه ونحو ذلك.

الثانيـة: التغيري بالقول، باالمر والنهي والوعظ والتذكري بثواب اهلل تعاىل  
وعقابه ونحو ذلك.

الثالثـة: التغيمري العمميل، بالعقاب عىل املعصيمة عند القيمام هبا بالرضب  
واحلبس واجلرح ونحوها.



الفصل الثاين

يف رشوط وجوهبام
والكام يف ذلك يف مقامني:

املقـام األول: يف املوقمف النفميس، الذي تقمدم أنه املراد بإنمكار املنكر  يف 
القلمب. وهمو واجمب عمىل كل أحمد، وال يتوقف وجوبمه عمىل يشء إال العلم  
باملعمروف واملنكمر حيث ال حيتماج إىل مؤنة بعمد ذلك، ومن َثمم كان من لوازم  

كال االيان التي ال تفارقه، بل هو روح االيان بالدين وجوهره.

ويرتتمب عليمه أن املؤممن إن صمدرت منمه احلسمنة رّستمه وأنمس هبما، 
 وإن  صمدرت منه السميئة سماءته وندم عليها وأّنب نفسمه، وعىل همذا ورد عن  
النبيF واالئمةB قوهلم: »من رّسته حسمنته وسماءته سميئته فهو مؤمن«.  
وكذا إذا صدرت احلسنة من غريه فهو يأنس هبا ويبارك له، وإن صدرت السيئة  
من غريه أنكرها يف نفسه وأنكر عمله، وعىل هذا ورد عن أمري املؤمننيA قوله: 
»إنا جيمع الناس الرضا والسمخط، فمن ريض أمرًا فقد دخل فيه ومن  سمخطه 

فقد خرج منه«.

والمازم عىل املؤمن شمدة االهتام هبذه اجلهة واحلذر ممن التفريط فيها.  
فمإن كثمرة وقوع املعمايص يف املجتمعمات الفاسمدة وُالَفتهما والتعمّود عليها قد  
توجب خّفة االسمتياء منها والغضب هلا، حتى يغفل املؤمن عن قبحها، ويأنس  
هبما تدرجيمًا كا أن قلة املعمروف وندرته قد توجمب إنكاره والنفمرة منه، فيصري  
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املعروف منكرًا واملنكر معروفًا، كا تقدم يف احلديث الرشيف. وبذلك  تنسملخ 
روح االيان وتنطفئ جذوته، نعوذ باهلل تعاىل من خذالنه.

املقـام الثـاين: يف املوقمف العمميل، الذي تقدم أنمه املراد باالممر  املعروف 
والنهي عن املنكر. والظاهر أنه جيب برشطني:

األول: احتمال ترتمب الفائمدة عليمه، إما يف حمق العمايص بارتداعه عن  
املعصية، أو يف حّق غريه ممن قد يتأسمى به ويتشمجع عليها بفعله، بحيث  حُيتمل 

كون القيام باملوقف املذكور سببًا يف تقليل املعصية ومانعًا من  انتشارها.

الثـاين: أن الخُياف منه رضر عىل النفس أو املال أو العرض عىل من  يقوم 
بذلك أو عىل غريه من املؤمنني.

)مسألة 1(: إذا حتقق الرشطان املذكوران وجب االمر باملعروف  والنهي 
عن املنكر باملرتبة ااُلوىل والثانية، وخيتار املكّلف منها ما هو  االجدى بنظره، مع 
احلمذر من العنمف إذا كان موجبًا للتنفري من الدعوة للخري،  وقد تكّرر احلث يف 
الكتاب الكريم والسمنة الرشيفة عىل الدعوة هلل تعاىل  باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وعىل الرفق يف ااُلمور، كا أن القطيعة واملهاجرة  قد ال حتسن إذا كان يف املواصلة 
أمل يف صاح حال فاعل املنكر، الهنا تكون  سببًا للحديث معه ونصيحته. وأما 
املرتبمة الثالثة فا جيوز االقدام عليهما إال  بالرجوع للحاكم الرشعي، ومع عدم 
تيمر الرجموع له البّد من اليقمني بأمهية  مصلحة دفع املنكمر من حمذور االيقاع 
بفاعلمه والتعمدي عليمه، والبّد مع ذلك ممن  االقتصار عىل االخمف عند تأّدي 

الغرض به.

)مسألة 2(: إذا علم أو احتمل كون قيام الشخص برتك الواجب أو فعل  
احلرام غري مبني عىل التمرد، بل للجهل بكونه معصية وجب إنكار ذلك يف  موارد:



األول: ما إذا احتمل كون وقوع ذلك منه سببًا لتشجيع غريه عليه  ولشيوع 
املعصية.

الثـاين: مما إذا كان جهلمه راجعًا إىل اجلهل باحلكمم الرشعي، حيث جيب  
حينئٍذ بيانه عىل من َيعلم به إذا كان من شأنه القيام بذلك، بحيث يكون تركه له  

إغراًء باجلهل عرفًا.

الثالث: ما إذا تكرر ذلك منه بسبب جهله وكان االمر الواقع من  املحّرمات 
املهممة التمي يعلم ممن حال الشمارع االقدس االلمزام باالحتيماط  والتحفظ يف 
وقوعهما حتمى جهًا، نعم ال جيموز يف مجيع الصور االنكار عمىل  الفاعل وتأنيبه 
وعذلمه والنيمل منه، بل يقتر عىل تنبيهه خلطئمه أو إنكار فعله من  دون نيل منه 

وتعدٍّ عليه.

)مسألة 3(: البّد يف من يقوم باالمر باملعروف وإنكار املنكر من أن  يكون 
عمىل بصرية من أمره يعلم بأن املعمروف معروف واملنكر منكر، لكن  ذلك ليس 
رشطمًا يف وجموب الوظيفمة املذكورة عليه، بمل مقّدمة هلا. فيجمب عىل  اجلاهل 

التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق احلاجة إليها.

)مسألة 4(: جيب حتّمل الرضر مقدمة لامر باملعروف والنهي عن  املنكر يف 
موارد العلم بأمهية حمذور انتشار الفساد من الرضر احلاصل، وال  ضابط لذلك.

)مسألة 5(: ال خيتص وجوب االمر باملعروف والنهي عن املنكر  بصنف 
دون صنف، فالكل عبيد اهلل تعاىل، وعليهم القيام بواجبهم أزاءه وأزاء  دينه.

)مسـألة 6(: يتأكمد وجموب االمر باملعمروف والنهي عمن املنكر يف حق  
املكّلف بالنسمبة إىل أهله، قال اهلل تعاىل: )قوا أنفسـكم وأهليكم نارًا( فإذا  رأى 
منهم التهاون بالتكاليف الرشعية جيب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه  املتقدمة. 

453 ................................................. رشوط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 



.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات 454

وال ينبغمي لمه أن متنعه العاطفة عن أداء واجبه نحوهمم، بل هي أدعى  لردعهم 
عن املنكر وجتنيبهم غضب اهلل تعاىل وعقابه الذي هو أشّد من باء  الدنيا الذي 
حيمذر عليهم منه. ولو فّرط يف أداء واجبه إمهمااًل له أو من أجل  عاطفته العمياء 
انقلبوا وبااًل عليه حيث يكونون سبب شقائه واستحقاقه عذاب  اهلل تعاىل، قال 
تعماىل: ﴿ياأهيا الذين آمنـوا إن من أزواجكم وأوالدكم عـدّوًا  لكم فاحذروهم 
وإن تعفـوا وتصفحـوا وتغفروا فـإن اهلل غفور رحيم * إنـام  أموالكم وأوالدكم 

فتنة واهلل عنده أجر عظيم﴾.

)مسـألة 7(: إذا كان املعروف مستحبًا حُسمن احلّث عليه من دون إلزام.  
لكّنمه ليمس من االمر باملعمروف الن املراد به االلزام باملعمروف، وهو خيتص با  

كان تركه معصية.

تتميم..
جيمب عمىل اآلمر باملعروف والناهمي عن املنكر اختيمار الوجه االكمل يف  
التأثمري، والطريمق االوصل للغرض، والسمبب االوثق يف بلوغ املمراد. وإن من  
أهم أسمباب تأثمري االمر والنهي يف الناس شمعورهم بصدق االممر والناهي يف  
دعوته وإخاصه يف أداء رسمالته، ولذا قيمل:إن املوعظة إذا خرجت من القلب  

دخلت إىل القلب وإذا خرجت من اللسان مل تتجاوز االذان.

ومن هنا كان الئمتناB من التأثري ماليس لغريهم. فالازم عىل شيعتهم  
التمأيس هبم واالهتمداء هبدهيم والتأدب بآداهبمم، فإن لكل مأمموم إمامًا يقتدي 
بمه  ويتبع أثره. وإن من أهمم دواعي تصديق الناس لامر والناهي وشمعورهم  
بإخاصمه اتعاظمه با وعظ فا يأممر بمعروف إال فعله وال ينهمى عن منكر إال 



وقد  اجتنبه، فهو يعظهم بعمله قبل قوله وبسمريته قبل دعوته. عىل أن من دعى  
للحق بلسانه وخالفه بعمله إن كانت دعوته رياًء ونفاقًا كانت وبااًل عليه وسببًا  
لشمقائه، وإن كانت صادقة وقد خالفها تساحمًا وتفريطًا فياهلا حرة يوم القيامة  
 حمني يمرى أنه قد أسمعد الناس وأنقذهم وأشمقى نفسمه وأهلكها. قمال تعاىل:  
﴿أتأمرون الناس بالرِبّ وتنَسـون أنفسـكم وأنتم تتلون الكتـاب أفال تعقلون﴾،  
وعمن النبميF يف وصيته اليب ذر: »يما أبا ذر يّطلع قوم من أهمل اجلنة إىل قوم  
ممن أهل النار فيقولون: ما أدخلكم يف النمار، وإنا دخلنا اجلنة بفضل تعليمكم  
وتأديبكمم، فيقولون:إّنما كنا نأمركمم باخلري وال نفعله«. وعمن خيثمة: »قال أبو  
جعفرA: أبلغ شيعتنا أنه لن ُينال ما عند اهلل إال بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم  

الناس حرة يوم القيامة من وصف عداًل ثم خيالفه إىل غريه«. 

نسمأله سمبحانه أن  يعيذنما ومجيمع املؤمنمني من ذلمك ويسمددنا ملا حيب 
ويرىض. وهو أرحم  الرامحني.

الفصل الثالث

مات يف مجلة من املحرَّ
ونقتمر هنا عىل الكبائر منها التي يكمون تركها معيارًا يف العدالة املعتربة  
مر الصغائر، وقد نتعرض لغريها   يف كثمري من املوارد والتي ورد أن باجتناهبا تكفَّ
تبعمًا. والظاهمر أن الكبائر هي الذنموب التي ثبت الوعيد عليهما بالنار، أو التي 
ورد  عّدهما من الكبائر يف االخبار، أو مما ثبت أنه أهّم من بعض تلك الذنوب، 

وهي م  بعد الرشك باهلل تعاىل والكفِر با أنزل م ُامور:

وح   األول: اليمأس ممن َرْوح اهلل تعاىل والقنموط من رمحتمه، وإن كان الرَّ
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والرمحة دنيويني، كشمفاء مريض وكشمف كربة، فإنه عىل كل يشء قدير  ورمحته 
وسعت كل يشء.

الثاين: األمن من مكر اهلل تعاىل، واملتيقن منه االمن مع املعصية  املناسمب 
لعمدم االرتداع عنهما. أما االمن العتقماد عدم حتقق املعصيمة أو غفران  الذنب 
بتوبمة أو شمفاعة أو عممل فلمم يثبمت كونه كبمرية. نعمم الإشمكال يف أن ذلك  
مرجوح رشعًا، بل قد يكون حمّرمًا، فقد ورد االمر بأن يكون املؤمن بني  اخلوف 
ممن اهلل تعاىل والرجاء له. ويف احلديث عن الصادقA أنه قال:»ارُج  اهلل رجاء 

ال جيرؤك عىل معصية )معاصيه( وِخِف اهلل خوفًا ال يؤيِسك من  رمحته«.

الثالث: عقوق الوالدين، واملتيقن منه االساءة إليها بمرتبة عالية  تناسب 
القطيعة هلا وال تناسب الصلة معها. وأما غري ذلك فلم يثبت كونه من  الكبائر 

وإن كان مرجوحًا رشعًا. بل قد يكون حمّرمًا.

)مسـألة 8(: جتب إطاعة الوالدين واالحسان إليها إذا كان تركها موجبًا  
للعقوق والقطيعة عرفًا، وال جيبان يف غري ذلك.

)مسألة 9(: إذا هنى الوالدان أو احدمها الولد عن القيام ببعض الطاعات  
والقربات غري الواجبة، فلذلك صور:

ااُلوىل: ان يكون ذلك حلاجتها للعون املشمغل عن الطاعة واملزاحم  هلا. 
كما لمو كانت الطاعة تقتيض رصف املال وكانا حمتاجني للال، او كانت  مشمغلة 
للولمد وكانا حمتاجمني خلدمته. والظاهر ان عوهنا افضل ممن الطاعة  املزامحة له 
حتمى لمو مل ينهيا عمن تلك الطاعة. بمل قد جيب عوهنما، كما إذا كان  تركه يعد 

تقصريًا يف حقها وعقوقًا هلا.

الثانية: أن يكون ذلك منها المر يرجع للولد املنهي عن الطاعة،  كاخلوف 



عليمه ممن الرضر او عىل وقته من الضياع او عىل ماله من التلف، فإن  كانا حمقني 
يف ذلمك او احتممل كوهنما حمقني فيه فالراجمح متابعتها. وإن كانما  خمطئني فا 
ترجمح متابعتهما، إال أن يكون يف خمالفتها ايذاء هلا، فريجمح  جتنبه ولوبالتكتم 
يف خمالفتهما. كا حتسمن حماولة اقناعهما ليعدال عن  موقفهما، الن ذلك احرى 

بالتوفيق وقبول العمل.

الثالثـة: أن يكمون ذلك منها لعمدم اهتامها بالطاعمات لضعف تدينها  
وبعدمهما من اخلمري. وحينئٍذ ترجمح خمالفتها وإن آذهتا وآملتهما. لكن البد  مع 
ذلك من عدم مقابلتها بغلظة وجفاء ونحو ذلك مما يرجع لسوء  معارشهتا، بل 

ينبغي الرفق معها الذي هو حسن عىل كل حال.

الرابع: قتل املسلم املحرتم الدم ومن يلحق به كالطفل واملجنون حتى  السقط. 
وكذا االعانه عىل ذلك ولو بكلمة. بل من الكبائر التعّدي عىل   املؤمن بالرضب 
بما حق. كا حيرم التعمدي عليه بكل وجه وايذاؤه وإذالله  وسمبه ونحو ذلك.

)مسـألة 10(: حيرم عىل اإلنسمان ايذاء جاره. ويسمتحب لمه الصرب عىل  
أذاه. كا يستحب االحسان باجلار.

)مسألة 11(: األحوط وجوبًا للمكلف أن ال هيجر املؤمن أكثر من ثاثة  
أيمام وإن كان ظاملمًا لمه. ويكفي يف عمدم اهلجر الصلمة ولو بالسمام، فإن ارص  

الطرف االخر عىل املقاطعة كان هو اهلاجر. ويستثنى من ذلك موارد:

األول: ما إذا كان يف اهلجر هني عن املنكر.

الثاين: ما إذا كان يف اهلجر فائدة حيسن مراعاهتا رشعًا، كا إذا كان فيه  تنبيه 
عىل حقيقة حيسن اظهارها، بحيث لو متت املواصلة ضاعت احلقيقة  ونسيت، او 

غري ذلك من املحاذير.
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الثالـث: ما إذا لمزم من الصلة الذل عىل من يصلمه. نعم ينبغي احلذر من  
تلبيس النفس والشيطان، لئا يلتبس الغضب للنفس والتعصب هلا بالذل.

)مسألة 12(: حيرم قتل اإلنسان نفسه، وهو من الكبائر.

اخلامـس: قمذف املحصن واملحصنمة، واملمراد باالحصان العفة والسمرت  
ولو لعدم ثبوت الفاحشمة عليه. وما اكثر التهاون يف ذلك والترع فيه مع شمدة  

الوعيد عليه.

)مسألة 13(: املراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط، إال  
أن احلكم يعّم كل قبيح، فإن نسبته للربيء منه من البهتان الذي هو من الكبائر.

السادس: أكل مال اليتيم ظلًا، بل مطلق املؤمن.

السابع: الفرار من الزحف يف حرب واجبة رشعًا.

الثامن: أكل الربا، وهو الفائدة املرشوطة يف الدين، وفاضل ما بني  الثمن 
واملثممن عنمد بيمع املكيل أو املوزون ممن جنس واحد، عىل ما يذكمر  مفصًا يف 

كتاب البيع.

)مسـألة 14(: كما حيمرم الربما عمىل االكل حيمرم عمىل املعطمي والكاتب  
والشاهد، والظاهر أنه من الكبائر يف حق الكل.

التاسع والعارش واحلادي عر: الزنا واللواط والسحق.

الثاين عر: القيادة، وهي السعي بني اثنني جلمعها عىل الوطء  املحّرم.

الثالث عر والرابع عر: السحر والكهانة.

)مسألة 15(: الظاهر جواز َحّل السحر بالسحر.

)مسـألة 16(: الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغريمها ممن  



 خيمرب بالغيب، بل همو من الكبائر. وال بأس بالسماع منهم ملجمرد االّطاع عىل 
ما  عندهم يف الواقعة واحتال صدق خربهم من دون تصديق وجزم با أخربوا،  
 وهكمذا احلال يف إخبارهمم باحلوادث فمإن كان إخبارًا جازممًا كان حمّرمًا، وإال 

 كان حااًل.

اخلامـس عر: الكمذب، وخصوصمًا عىل اهلل ورسموله واالئممة م ومنه  
الفتوى بغري علم م وشهادة الزور والبهتان عىل املؤمن بنسبة ما يشينه إليه كذبًا.

فمإن ُاضيف للكمذب اليمني كانت كبرية ُاخرى، وال سميا إذا كانت عىل  
أخِذ ماِل مسلم ظلًا، حيث تضمنت بعض االخبار أهنا اليمني الغموس  الفاجرة 

التي ورد يف كثري من االخبار عّدها من الكبائر.

)مسألة 17(: اليمني املذكورة وإن كانت حمّرمة، بل كبرية إال أنه الكفارة  
عليها بل اخلاص من تبعتها بالتوبة واالستغفار.

)مسألة 18(: ال يفرق يف حرمة الكذب واليمني عليه وكوهنا من الكبائر  
بني االخبار عن أمر سمابق وحارض ومسمتقبل، نعم إذا رجعت اليمني إىل تعّهد  
صاحبهما بفعمل يشء أو تركمه وجمب الوفماء هبا بالمرشوط املذكمورة يف كتاب  
االيمان، فمإن خالفها ممع متامية الرشوط وجبمت الكفمارة. وإن مل تتم الرشوط  

جاز خمالفتها من دون كفارة.

)مسألة 19(: جيوز الكذب لدفع الرضر عن النفس واملال واالخ  املؤمن. 
والظاهمر توقفمه عىل تعذر التورية ولمو للخوف من ظهور احلال لعدم  سميطرة 

املتكلم عليها.

)مسـألة 20(: جيموز الكمذب لاصاح ورفمع الشمحناء والتباغض بني  
املؤمنمني، بمل مطلمق املصلحة املعتد هبما، كتأممني اخلائف ووعمظ املتمرد. وال 
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يتوقف عىل تعذر التورية.

)مسألة 21(: ذكر بعضهم أنه جيوز الوعد الكاذب عىل االهل، واألحوط  
وجوبمًا االقتصار عىل ما إذا كان لدفع الرّش والفسماد والصاح احلال معهم أو  

بينهم، نظري ما تقدم.

السـادس عـر: منمع المزكاة املفروضمة، بل حبمس كل حمق هلل تعاىل م  
كاخلمس والزكاة م أو للناس، كاملاطلة يف أداء الدين مع القدرة عىل االداء.

السابع عر: رشب اخلمر وكل مسكر.

الثامـن عر: تمرك الصماة وغريها من فرائض اإلسمام، وهمي الزكاة  
والصوم واحلج.

التاسع عر: نقض العهد.

العـرون: قطيعة الرحم، وهي ترك االحسمان إليه من كل وجه يف مقام  
يتعارف فيه ذلك، فا تصدق مع عدم تعارف الوصل، وكذا مع تعارفه والقيام  

ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السام.

)مسألة 22(: جتوز قطيعة الرحم يف موردين:

األول: ما إذا كان فيها أمر باملعروف او هني عن املنكر.

 الثـاين: مما إذا لمزم ممن صلتمه المذل عىل ممن يصله. نعمم ينبغمي احلذر
من  تلبيس النفس والشيطان لئا يشتبه عىل املكلف التعصب للنفس والغضب 

هلا  بالذل.

الواحد والعرون: التعّرب بعد اهلجرة، وهو االنتقال للباد التي  تنقص 
فيها معارف املكّلف الدينية ويزداد جهله بدينه.



الثاين والعرون: الرقة.

الثالـث والعـرون: أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير ومما ُاهلَّ به لغري اهلل،  
وهو ما ُذكر عليه عند الذبح اسم غري اهلل تعاىل من صنم أو نحوه.

الرابـع والعـرون: القار ولو ممن دون رهن، وهو كل لعبمة ابتنت عىل  
املغالبة واخرُتعت لكسب املال، كلعب الورق والطاويل والدومنة والشطرنج.

)مسألة 23(: كا حيرم اللعب بالشطرنج حيرم بيع آالته وأكل ثمنه  واختاذ 
آالتمه واالحتفاظ هبما م ولو بغري الرشاء م من أجل اللعب هبما، كا حيرم  التفرج 
عمىل الاعب هبا والسمام عليه حال لعبه هبا ما مل يقّلد ممن جيّوز له ذلك،  وكل 

ذلك من الكبائر.

د،  كثمن  اخلامس والعرون: أكل السمحت، وهو املال احلرام بوجه مؤكَّ
امليتمة واخلممر وكل مسمكر، وأجمر الزانيمة والكاهمن، وثمن آالت الشمطرنج  
واجلاريمة املغّنيمة والكلب الذي ال يصطاد، ومال اليتيمم، والربا بعد العلم، وما  
ُاصيب من أعال الوالة الظلمة، وما ُاصيب بحكم قضاة اجلور وإن كان االخذ  

حمقًا، والرشوة يف احلكم ولو باحلق.

السـادس والعـرون: البخس والتطفيمف يف املكيال وامليمزان. بأن يزن  
لنفسه او يكيل بزيادة، ويزن لغريه او يكيل بنقيصة.

السـابع والعـرون: الواليمة للظاملني، بمل مطلق معونتهم سمواء كانت  
بالعمل هلم واالنتسماب الجهزهتمم أم بالقيام بعمل خاص بُاجمرة أو جعالة أو  
نحومهما. نعمم البّد يف احلرمة من تبعية العمل هلم با هم ظلمة بحيث يكون  من 
شمؤون ظلمهم وإن كان يف نفسمه حمّلًا لو مل ينتسمب هلم. أما إذا مل يكن  كذلك 
بل كان يف شؤوهنم الشخصية من دون أن يبتني عىل االنتساب هلم با  هم ظلمة 
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وال عىل الدخول يف كياهنم فا بأس به.

)مسألة 24(: يستثنى من حرمة الوالية واملعونة للظامل ما إذا استكره  عىل 
العمل أو كان الغرض منه نفع املؤمنني، عىل تفصيل ال يسعه املقام.

الثامن والعرون: كون اإلنسان ممن ُيتقى رّشه وخُياف لسانه.

التاسـع والعرون: التكرب، بالتعايل عن الناس والرتّفع عليهم للبناء  عىل 
أنه أرفع منهم.

الثالثـون: االرساف والتبذيمر، وهو جتاوز احلمدّ يف االنفاق بنحو يوجب  
إفساد املال من دون غرض عقائي.

الواحد والثالثون: املحاربة الولياء اهلل واملواّدة العدائه.

الثاين والثالثون: االشمتغال باملاهي، كرضب االوتمار والطبول والنفخ  
يف املزامري وغري ذلك من االالت املوسيقية، بالنحو املبني عىل التلذذ  والطرب، 

عىل ما هو املعهود عند أهل الفسوق.

وليس املراد اسمتعاله عندهمم فعًا. بل كل ما يبتني عمىل التلذذ اللهوي  
باخلروج عن مقام اجلد والواقع احلارض إىل نحو من العبث املبني عىل التوجه  لباطن 
النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بااليقاع املوسيقي اشباعًا لرغبتها  يف املزيد 
من االبتهاج أو التفجع أو الفخر أو الغرام أو غري ذلك حسب اختاف  االغراض.

الثالث والثالثون: الغناء، وهو الصوت املشتمل عىل املّد بنسق خاص  من 
شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به، عىل النحو املعهود عند أهل  الفسوق 
بالنحمو املتقدم يف االشمتغال باملاهي. ويسمتثنى من ذلك غناء املرأة للنسماء يف 
األعراس يف خصوص جملس الزفاف عىل أن خيلو من استعال آالت اللهو حتى 

الطبل املجرد عىل األحوط وجوبًا.



)مسـألة 25(: كما حيرم االشمتغال باملاهي والغناء حيرم االسمتاع إليها  
بالنحو املناسب ملحاولة االنفعال هبا، دون الساع العابر من دون انفعال. 

الرابع والثالثون: االرصار عىل الصغائر، وهو فعلها اسمتهوانًا هبا بحيث  
ال يستنكر الفاعل من نفسه فعلها.

اخلامس والثالثون: سّب املؤمن وإذالله وإهانته.

السادس والثالثون: النميمة، وهي أن حيكي لشخص انتقاص غريه له.

السابع والثالثون: الرياء، وقد تقدم بعض الكام فيه يف مسائل  الوضوء.

الثامن والثالثـون: الُغّش للمؤمن، وهو إهيامه باليشء عىل خاف واقعه  
بنحمو يقتيض وقوعه فيا ال يقدم عليه جتّنبًا لرضره الديني أو الدنيوي، من  دون 
فرق بني الغش يف البيع والرشاء وغريه، حتى مثل مدح اخلائن أمام  شخص من 
أجمل إهياممه بأمانته ليتوّرط معه ويسمتأمنه. أما جمرد إظهمار اليشء  عىل خاف 
واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغّش يف يشء، أو هو  غش غري حمرم.

التاسـع والثالثـون: كتان الشمهادة، إذا كان املكلَّف قمد طلب منه حتمل  
الشهادة.بل مطلقًا عىل األحوط وجوبًا.

األربعـون: الُهجمر، وهو الفحش ممن القول والبذاء فيمه. من دون فرق 
بني ما يرجع للجنس وغريه مما يناسمب اجلفاء واخلشونة وعدم احلياء، والظاهر 
اختصاص ذلك با يبتني عىل كونه خلقًا يف اإلنسمان عادة له، بحيث يكون ممن 
تكمره جمالسمته وال يبايل با قال وما قيل فيه، دون مما يقع نادرًا لطوارئ خاصة، 
فإنه ال حيرم إال أن يشتمل عىل حمرم، كالكذب واالعتداء عىل الغري ونحو ذلك.

الواحـد واالربعون: غيبة املؤمن، وهي انتقاصمه والوقوع فيه وإعابته يف  
غيبته. وإن كان يف حضوره مل يكن غيبة وإن كان حمّرمًا.
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)مسـألة 26(: ليمس من الغيبة ذكر العيب البقصمد االنتقاِص واالعابِة، 
وال  كشفه إذا كان مستورًا وإن كان ذلك حمّرمًا.

)مسـألة 27(: الظاهمر اختصماص الغيبة بصورة سمامع يقصمد إفهامه، 
فممع  ترديد ذلك وحمده أو مع من ال يفهم كامه ال تصدق الغيبة. نعم إذا كان  
املقصود من الذكر االفهام مع عدم وجود سامع م كا يف تسجيل الكام  ليسمعه 

مًا أيضًا وملحقًا بالغيبة. االخرون م كان حمرَّ

)مسـألة 28(: البّد يف صمدق الغيبة من تعيني املغتماب الذي يعاب، فلو  
كان مبهمًا غري معمني مل تكن غيبة له، كا لو قال: بعض أهل البلد جبان   أو أحد 
أوالد زيد بخيل. نعم قد حيرم من جهة ُاخرى، كا لو لزم من ذلك  توهني مؤمن.

)مسألة 29(: جتوز الغيبة يف موارد:

األول: ما إذا كان العيب ظاهرًا كاحِلدة والعجلة. لكن البّد من االقتصار  
يف االعابة عىل ما يقتضيه العيب املذكور من دون تبشيع وهتويل، فضًا عن  إبداء 

ما ليس عيبًا بصورة العيب، كاالنتقاص باهلزال والفقر والسمرة ونحوها.

الثـاين: غيبة املتجاهر بالفسمق اخلالمع جلباب احلياء، ولو فيما مل يتجاهر  
فيه، أو أمام من هو متسرّت معه. واملراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة،  

وال يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفيض هلم بّره ويعرفون بواطن أمره.

الثالـث: غيبمة املظلوم للظمامل، والظاهر اختصاصها بذكمر ظامته، دون  
بقية العيوب املستورة.

الرابـع: غيبة امُلبدع يف الدين، السمقاطه عند النماس دفعًا لرضره. بل كل  
ممن خياف رضره عىل الدين إذا كان اخلوف بنحو معتدٍّ به. لكن يقتر يف  الثاين 

عىل مقدار احلاجة لدفع رضره.



اخلامـس: غيبة الشمخص لدفع المرضر عنه أو عن املتكلمم أو عن مؤمن  
ثالث. نعم البّد من كون الرضر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتدٍّ به.

السـادس: كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مسماو هلا يف االمهية  
أو أهم منها.

)مسـألة 30(: ذكمروا ممن مسمتثنيات الغيبة نصمح املستشمري، بل مطلق  
النصمح، وأداء الشمهادة. لكمن االمرين ال يسمتلزمان الغيبة، وهمي ذكر العيب 
بقصمد  االنتقماص، إذ ال يتوقمف االمران عمىل االنتقاص، بل يكفمي فيها بيان 
الواقع ال  بقصد االنتقاص واالعابة. نعم مها قد يازمان كشمف سرت الشخص 

م  كالغيبة. وهو حمرَّ

وممن هنا يشمكل جوازه يف النصيحمة، المكان تأّدي الغمرض ببيان رأي  
الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي. 

نعمم، لو توقف عىل بيان العيب عند النصيحة دفع رضر مهم يعلم برضا  
الشمارع بكشمف سمرت الشمخص من أجله جاز، وال ضابمط لذلمك. وأما أداء  
الشمهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبمات حق اهلل تعاىل أو حّق الناس، كا  
يف بماب احلمدود والضانات واملعامات، دون ما عدا ذلك، كالشمهادة بفسمق  

شخص مستور ملنع الناس من الصاة خلفه.

)مسألة 31(: حيرم ساع الغيبة إذا ابتنى عىل التجاوب مع املغتاب  وحتقيق 
غرضه، الن ذكر العيب ال يوجب انتقاص املقول فيه ما مل يكن هناك  سامع يوجه 
اخلطاب إليه، أما ساع الشخص هلا من دون أن يوجه اخلطاب إليه  فا بأس به. 
إال أن يبتنمي عمىل الرضا هبما، الن الرايض بعمل قوم يرشكهمم يف  تبعة عملهم.

)مسـألة 32(: جيمب رّد الغيبة والدفاع عن املقول فيمه، إما بمحاولة بيان  
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عمدم كون االمر املقول يف الشمخص الغائب نقصًا يعاب بمه، أو ببيان عذره فيا  
نسمب إليمه، وال أقل من الردع عن الغيبة والنهمي عنها، نعم من باب النهي عن  
املنكمر البّد ممن عدم لزوم حممذور رشعي أو عمريف يف الرد املذكمور. ومن أهم  
املحاذيمر خوف إغراق القائل يف الغيبة واالستشمهاد لصحة كامه ولبيان أهلية  

الشخص ملا قيل فيه دفاعًا عن موقفه وتعّصبًا له.

 )مسـألة 33(: البمّد يف خمروج املكّلمف ممن تبعمة الغيبمة م مضافمًا إىل 
التوبة م  من أن حيلله الشمخص الذي اغتابه، فإن تعذر ذلك م ولو خلوف ترتب 
فسماد  عمىل ذلك م فابّد من االسمتغفار له، وهذا جيري يف مجيمع موارد التعّدي  

والظلم للعباد.

ولنكتمف هبمذا املقمدار من المكام يف الكبائمر التي تقمدم بيمان الضابط 
 فيهما،  حيث يضيق الوقت عن اسمتقصائها كا يضيق عن اسمتقصاء املحرمات

غري  الكبائر.



تتميم

وفيه مطالب..

املطلب األول

يف بعض مكارم األخالق

منها: االعتصام باهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل: )ومن يعتصم باهلل فقد هدي  إىل 
رصاط مسـتقيم( وقال أبو عبد اهللA: »أوحى اهلل عزوجل إىل داود ما  اعتصم 
يب عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نّيته ثم تكيده  السموات 

واالرض ومن فيهن إال جعلت له املخرج من بينهن«.

ومنها: التوكل عىل اهلل سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العامل  بمصاحلهم 
والقادر عىل قضاء حوائجهم. وإذا مل يتوكل عليه تعاىل فعىل من  يتوكل ؟ ! أعىل 
نفسه أم عىل غريه مع عجزه وجهله ؟ ! قال اهلل تعاىل: )ومن  يتوكل عىل اهلل فهو 
حسـبه( وقمال أبو عبد اهللA: »إن الغنى والعّز جيموالن فإذا  ظفرا بموضع من 

التوكل أوطنا«.

ومنها: حسن الظن باهلل تعاىل، قال أمري املؤمننيA فيا قال: »والذي  ال 
إلمه إال هو ال حيسمن ظن عبد مؤمن بماهلل إال كان اهلل عند ظن عبده املؤمن، الن  
اهلل كريم بيده اخلري يسمتحي أن يكون عبده املؤمن قد أحسمن به الظن ثم خيلف  

ظنه ورجاءه فأحسنوا باهلل الظن وارغبوا إليه«.
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ومنها: الصرب عند الباء، والصرب عن حمارم اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل:  )إنام 
يوّف الصابرون أجرهم بغري حساب(، وقال رسول اهللF يف  حديث: »فاصرب 
فمإن يف الصمرب عىل ما تكره خريًا كثريًا، واعلمم أن النر مع  الصرب، وأن الفرج 
 :Aممع الكرب، فإن مع العر يمرًا، إن مع العر يرًا«، وقال  أمري املؤمنني
»ال يعمدم الصمرب الظفر وإن طال به الزمان«، وقمال: »الصرب  صربان: صرب عند 

املصيبة حسن مجيل، وأحسن من ذلك الصرب عند ما حّرم  اهلل تعاىل عليك«.

ومنهـا: العفة، قال أبمو جعفرA: »ما عبادة أفضل عند اهلل من عفة بطن  
وفرج«، وقال أبو عبد اهللA: »إنا شميعة جعفر من عّف بطنه وفرجه، واشمتد  
جهماده، وعمل خلالقه، ورجما ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيمت ُاولئك فاولئك  

شيعة جعفر«.

ومنهـا: احللمم، قمال رسمول اهللF: »مما أعمز اهلل بجهل قمط، وال أذل 
بحلمم  قمط«، وقمال أممري املؤمنمنيA: »أول عموض احلليمم ممن حلممه أن 
 النماس أنصماره  عىل اجلاهل«، وقمال الرضاA: »ال يكون الرجمل عابدًا حتى 

يكون حليًا«.

ومنهـا: التواضع، قال رسمول اهللF: »ممن تواضع هلل رفعمه اهلل، ومن  
ر حرمه اهلل، ومن   تكمرّب خفضمه اهلل، ومن اقتصد يف معيشمته رزقه اهلل، ومن بمذّ

أكثر ذكر املوت أحبه اهلل تعاىل«.

ومنها: إنصاف الناس، ولو من النفس، قال رسول اهللF: »سيد  االعال 
إنصاف الناس من نفسك، ومواساة االخ يف اهلل تعاىل عىل كل حال«.

 :Fومنها: اشمتغال اإلنسمان بعيبه عمن عيوب الناس، قال رسمول اهلل
»طوبى ملن شمغله خموف اهلل عّزوجل عن خوف الناس، طوبى ملن شمغله عيبه  



، وإن أرسع الرّش   عمن عيموب املؤمنني«، وقمالF: »إن أرسع اخلمري ثوابًا المربِ
عقابمًا البغي، وكفى باملرء عيبًا أن يبر من الناس ما يعمى عنه من نفسمه، وأن  

يعرّي الناس با ال يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه با ال يعنيه«.

ومنهـا: اصاح النفس عنمد ميلها إىل الرش، قال أممري املؤمننيA: »من  
أصلمح رسيرته أصلح اهلل تعماىل عانيته، ومن عمل لدينه كفماه اهلل دنياه، ومن  

أحسن فيا بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس«.

ومنهـا: الزهد يف الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اهللA: »من زهد  
يف الدنيا أثبت اهلل احلكمة يف قلبه، وأنطق هبا لسانه، وبره عيوب الدنيا ;  داءها 

ودواءها وأخرجه منها ساملًا إىل دار السام«.

وقال رجل: »قلت اليب  عبد اهللA: إين ال ألقاك إال يف السنني فأوصني 
بميشء حتى آخذ به، فقمال:  ُاوصيك بتقوى اهلل، والمورع واالجتهاد، وإياك أن 
تطممع إىل من فوقمك، وكفى  با قمال اهلل عز وجل لرسمول اهللF: )وال متّدن 
عينيـك إىل مـا متعنـا بـه  أزواجـًا منهم زهـرة احلياة الدنيـا( ، وقال تعماىل: )فال 
تعجبك أمواهلم وال  أوالدهم( فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اهللF فإنا 
كان قوتمه من  الشمعري وحلمواه من التمر ووقموده من السمعف إذا وجده، وإذا 
 ،Fُاصبمت بمصيبة يف  نفسمك أو مالمك أو ولدك فاذكر مصابك برسمول اهلل

فإن اخلائق مل  يصابوا بمثله قط«.
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املطلب الثاين

يف بعض مساوئ األخالق
منها:الغضمب، قمال رسمول اهللF: »الغضب ُيفسمد االيان كا ُيفسمد  
اخلّل العسل«، وقال أبو عبد اهلل: »الغضب مفتاح كل رش«، وقال أبو جعفر:»إن  
الرجمل ليغضب فا يمرىض أبدًا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب عىل قومه  
وهمو قائمم فليجلس من فموره ذلك، فإنه سميذهب عنه رجس الشميطان، وأيا  

رجل غضب عىل ذي رحم فليدُن منه فليمّسه فإن الرحم إذا ُمّست سكنت«.

ومنها: احلسد، قال أبو جعفر وأبو عبد اهللC: »إن احلسد ليأكل  االيان 
كا تأكل النار احلطب«، وقال رسمول اهللF ذات يوم الصحابه: »إنه  قد دّب 
إليكم داء ااُلمم ممن قبلكم وهو احلسمد ليس بحالق الشعر ولكنه حالق  الدين، 
وينجمي فيمه أن يكّف اإلنسمان يمده وخيزن لسمانه وال يكون ذا غممز عىل  أخيه 

املؤمن«.

 ومنهـا: الظلمم، وأشمد أنواعمه ظلم ممن ال جيمد نمارصًا إال اهلل، فعن أيب  
جعفرA قال: ملا حرض عيل بن احلسمنيC الوفاة ضّمني إىل صدره ثم  قال: 
يابنمي ُاوصيمك با أوصاين به أيب حمني حرضته الوفاة، وبا ذكمر أن أباه  أوصاه 
بمه قال: يابني إيماك وظلم من ال جيد عليك نمارصًا إال اهلل. وقد ورد النهي  عن 
كل ظلمم يف كثمري ممن الروايات، فقمد قال أبو عبمداهللA: »ما ظفمر بخري من  
ظفمر بالظلمم، أمما أن املظلوم يأخذ من ديمن الظامل أكثر مما يأخمذ الظامل من مال  

املظلوم«. 

وقال: »من َظلم مظلمة ُاخذ هبا يف نفسه أو يف ماله أو يف ولده«.



املطلب الثالث

يف التوبة
وهمي التي مّن اهلل هبا عمىل عباده رأفًة منه هبم ورمحة هلم. وقد ورد  احلث 
عليهما يف آيمات كثمرية وأحاديث ممن النبمي وأوصيائمه عليهم أفضمل الصاة  
والسمام، وقد ورد أن العبد إذا اقرتف سميئة أنظره اهلل تعاىل سمبع ساعات فإن  
تاب مل تكتب عليه، وإن مل يتب كتبت عليه سيئة، ثم هو يف فسحة من أمره  تقبل 

منه التوبة ما دام فيه الروح .

فالواجب عىل املؤمن عقًا ونقًا املبادرة  إليها وانتهاز الفرصة قبل أن يفجأه 
االجل أو يسموّد قلبه من الذنوب ويطبع عليه  فا يفيق من سمكرته وال يصحو 
من غشميته، ُاولئك الذين نسموا اهلل فأنساهم  أنفسمهم، وما ربك بظام للعبيد.

والبمدّ يف التوبة من أمريمن: الندم عىل الذنب، والعزم عىل ترك العود فيه  
أبدًا، وبذلك تتحقق التوبة النصوح التي ورد ذكرها يف الكتاب الكريم والسمنة  
الرشيفة، فإن غلبته نفسمه وسمّول له الشميطان فعاد يف الذنب كان عليه املبادرة  
للتوبمة أيضًا، وهكذا كلا عاد تاب حتى تقوى توبته وتسمتحكم حيث ال تغلق  
التوبة يف وجهه أبدًا مها عاد رأفة من اهلل ورمحة به، فإنه عّز اسمه حيب من  عبده 
أن ال تقعمد بمه املعصية عن التوبمة مها كثرت ذنوبه وعظممت عيوبه،  وليحذر 
العبمد من القنموط واليأس من رمحة اهلل تعماىل، فقد تقدم أن ذلمك من  الكبائر، 
وهمو من أعظم وسمائل الشميطان وأقوى حبائله ليسميطر عىل العبمد وجيّره  إىل 

اهللكة، أعاذنا اهلل تعاىل منه ومن مكره وكيده.

ونسمأله أن يعصمنما ممن الزلمل يف القمول والعممل وأن خيتم لنما بالتوبة  
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واملغفمرة والسمعادة وحسمن العاقبة، إنمه أرحمم الرامحمني وويل املؤمنني، وهو 
حسبنا ونعم الوكيل.

انتهى الكالم يف العبادات ليلة االربعاء، التاسع عر من شهر رمضان  املبارك، 
عام ألف وأربعامئة وأربعة عر للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله  أفضل 

الصلوات وأزكى التحيات. 

واحلمد هلل رب العاملني 
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