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مجيع احلقوق حمفوظة

ÐÏÎ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين،

ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
وبعد..

فيق�ول العب�د الفقري إىل اهلل تعاىل (حممد س�عيد) عفي عنه ،نجل سماحة

حجة اإلسلام واملسلمني آية اهلل (الس�يد حممد عيل الطباطبائي احلكيم) دامت
تعم هبا
بركاته :هذه رس�الة عملية تشتمل عىل االحكام الرشعية للمسائل ا ّلتي ّ
البلوى من أبواب العبادات واملعامالت وغريها.

وق�د س�ميتها (منه�اج الصاحلني) باس�م رس�الة س�يدنا االعظ�م مرجع
الطائفة ا ُالس�تاذ اجلد (الس�يد حمس�ن الطباطبائي احلكيم) أعلى اهلل مقامه ،الين
وإن خرج�ت عنها كثري ًا يف التعبري والتبويب ونظم املس�ائل ،إال أين قد جاريتها

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

وقد حافظت عىل هذا االس�م تيمن ًا به ،واعتزاز ًا بصاحبه ،وإبقا ًء لذكره،
ً
اعرتاف�ا بالفض�ل ،وأدا ًء للحق.وأس�أله تع�اىل أن يعصمني م�ن الزلل يف القول

والعمل ،وجيعل عميل هذا خالص ًا لوجهه الكريم ،وال حيرمني أجره ،وأن ينفع

ب�ه إخ�واين املؤمنين ويوفقني خلدمتهم ،وجيعلني عند حس�ن ظنه�م ،ويرزقني

مودهتم ودعاءهم.

وأس�أله ج�ل ش�أنه يل وهلم خير العاجل�ة ،وث�واب االجلة ،إن�ه أرحم

الرامحني ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،نعم املوىل ونعم النصري.

متهيد

متيزت الطائفة اإلمامية اإلثنا عرشية ـ أعز اهلل دعوهتا وأعىل كلمتها ـ
ق�د َّ

مر العصور وتعاقب الدهور ،وعىل ذلك جرى علامؤها
بفتح باب االجتهاد عىل ِّ

األب�رار ،وه�م ال يريدون باالجتهاد التوس�ع عىل حس�اب احلك�م الرشعي بام

يالئم مس�تجدات العصر وتطور الزم�ن ،أو إرضاء لعامة الن�اس ،أو للحكام
واملتسلطني وغريهم من أهل النفوذ أو لغري ذلك.

ب�ل االجته�اد عندهم هو ب�ذل اجلهد ملعرف�ة احلكم الرشعي م�ن منابعه

االصيل�ة ،واحلف�اظ عليه كأمانة يس�أل اهلل تعاىل املجتهد عنه�ا عند ما يقف بني
يديه يوم العرض االكرب﴿ ،يوم ال يغني موىل عن موىل ش�يئ ًا﴾﴿ ،والظاملون ما
هلم من ويل وال نصري﴾.

متيزت هذه الطائفة بالتقليد ،ال�ذي هو عبارة عن رجوع عامة الناس
كما َّ

الذي�ن ال معرف�ة هلم باالح�كام الرشعية يف أعامهل�م ـ من عب�ادات ومعامالت
وغريه�ا ـ للمجته�د املأمون على احلكم الرشعي ،الذي ال يفرط فيه تس�احم ًا يف

البحث والفحص ،أو تبع ًا لس�لطان ،أو إرضا ًء لعامة الناس ،أو حب ًا للظهور يف
ابتداع اجلديد ،أو يف التخفيف والتسهيل ،أو لغري ذلك من املكاسب واألغراض
املادي�ة واملعنوي�ة .كل ذلك خوف ًا من اهلل تعاىل ،وفرق ًا من عظيم عقابه وش�ديد

نكاله.

عامة ومل�ن يق ِّلدونه خاصة م�ن االحرتام
ول�ذا تراه�م ُي ِك ُّن�ون لعلامئه�م َّ
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والتقديس والتعظيم والتبجيل اليشء الكثري.

وحق هلذه الطائفة أن ترفع رأس�ها فخر ًا واعتزاز ًا بمحافظتها عىل أحكام

اهلل تع�اىل ،واهتاممه�ا بأخذها من مناب�ع الترشيع االصيل�ة ،وصمودها يف ذلك
متحدية أعاصري الزمن ،وظلامت الفتن ،عىل طول املدة وشدة املحنة.

كل ذل�ك بفض�ل علامئها املخلصين الذين ال تأخذه�م يف اهلل تعاىل لومة

الئم ،وأتباعهم املؤمنني الذين ال يأخذون دينهم إال ممن هو أهل لالمانة يف دينه
وورعه وقدس�يته ،رافضني غريهم ممن ال يتحلى باالمانة والورع ،و ال يبايل يف

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

وأم�ام أعينه�م يف ذل�ك تعالي�م أئمة اهل�دى من أه�ل البي�ت (صلوات

اهلل عليه�م) املطابق�ة حلكم العقل الس�ليم ،وللكتاب املجيد وس�نة النبي،F
فق�د ورد عنه�م Bيف ذلك اليشء الكثير ،ويف احلديث الرشي�ف عن اإلمام
الص�ادق Aأن�ه بع�د أن ذم اليه�ود بتقليدهم لعلامئهم ،وش�دد عليه�م ،قال:
«وكذل�ك ع�وام ُامتن�ا إذا عرفوا من فقهائهم الفس�ق الظاه�ر ،والعصبية

الشديدة ،والتكالب عىل حطام الدنيا وحرامها ،وإهالك من يتعصبون عليه وإن
كان الصالح أمره مستحق ًا ،وبالرتفرف بالرب واالحسان عىل من تعصبوا له وإن
كان لالذالل واالهانة مستحق ًا ،فمن ق َّلد من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل

اليه�ود الذين ذ َّمهم اهلل تعاىل بالتقليد لفس�قة فقهائه�م ،فأما من كان من الفقهاء
صائن ًا لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا عىل هواه ،مطيع ًا المر مواله ،فللعوام أن يقلدوه،

وذل�ك ال يك�ون إال بعض فقهاء الش�يعة ال مجيعهم .فأما م�ن ركب من القبائح
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئ ًا وال كرامة.»...
فعلى املؤمنين س�ددهم اهلل تع�اىل ـ العلماء منه�م واالتب�اع ـ أن يعرفوا

متهيد 9..................................................................................................

محلها اهلل تعاىل إياهم.
عظيم املس�ؤولية امللقاة عىل عواتقهم ،وثقل االمانة التي ّ
اهلم األول و االخري للعامل هو معرفة احلقيقة واحلفاظ عليها والوصول
وليك�ن ُّ

للحك�م الرشع�ي من منابعه االصيل�ة وبيانه ،أدا ًء للوظيف�ة الرشعية ،من دون
اهتامم بكثرة االتباع واالنصار ،وال بالبهرجة وحب الظهور ،وال بغري ذلك من

مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان املهلكة ،وأمام عينيه قوله تعاىل﴿ :ولو

تق�ول علين�ا بعض األقاويل * الخذنا منه باليمني * ثم لقطعنا منه الوتني * فام
َّ

منكم من أحد عنه حاجزين﴾.

ه�م األتباع اخل�روج عن تبعة األح�كام الرشعي�ة بأخذها من
كما ليكن ّ

العلماء العاملني م�ن أهل الورع والتق�وى والنزاهة واإلخالص واإلس�تقامة،
وممن ال تناهلم الطعون وال تلوكهم األلس�ن ،لبعدهم عن الشبهات وعن مواقع

الته�م ،مع كمال التثبت والتروي ،ليكونوا بذلك عىل بصرية م�ن اخلروج عن

املس�ؤولية وقيام الع�ذر هلم بني يدي اهلل تعاىل يوم يعرض�ون عليه ال خيفى عليه
منهم خافية.

وال يك�ون اتّباعه�م الش�خص مبني� ًا على التسرع واالنخ�داع ببهرج�ة
ِ
ملوافقت�ه ألهوائه�م ورغباهتم ،ف�إن الرقيب يف مجيع ذل�ك هو اهلل
األق�وال ،أو

تع�اىل املطلع عىل الرسائر والعامل باخلفاي�ا والضامئر وال يعزب عنه مثقال ذرة يف
األرض وال يف السامء.

وقد يقف الناس حيارى ـ ملالبس�ات خاص�ة وظروف طارئة ـ أمام كثرة

جير للتفري�ط يف الوظيفة
الدع�اوى وتع�دد االجتاهات إال أن ذل�ك ال ينبغي أن ّ

وشبهت الفتن فإن اهلل جلت
والتقصري يف أداء الواجب ،إذ مهام التبست االمور َّ
آالؤه ال يضي�ع حجت�ه ،وال خيفي مع�امل دينه ـ بفضله ورمحته إن ش�اء اهلل ـ عىل
من حاول البحث عنها وجهد يف الوصول إليها﴿والذين جاهدوا فينا لنهدي َّنهم
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سبلنا وإن اهلل ملع املحسنني﴾﴿،قل فل ّله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني﴾.
و نرج�و بذل�ك أن نكون ق�د قمنا ببع�ض الواجب يف النص�ح الخواننا

املؤمنين ،وتذكريهم بواجبه�م ﴿فإن الذكرى تنفع املؤمنين﴾ ،وما توفيقي إال
باهلل عليه توكلت وإليه ُانيب ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

التقليد 11..............................................................................................

التقليد
مقدمة

يف بعض مسائل التقليد

يبلغ اإلنسان الذكر مرتبة التكليف بأحد ُامور:

األول :اإلنب�ات ،وه�و ظهور الش�عر اخلش�ن على الوج�ه ،أو يف منطقة

العانة ،وهي فوق الذكر ومن جانبيه.

الثاين :خروج املني ،سوا ًء كان باالحتالم أم بدونه ولو يف حال اليقظة.

الثالث :إكامل مخس عرشة سنة قمرية.

أما ا ُالنثى فتبلغ مرتبة التكليف بإكامل تسع سنني قمرية.

(مس�ألة  :)1إذا بلغ اإلنس�ان مرتبة التكليف ووجب عليه تطبيق أحكام

الرشيعة وتكاليفها عىل أعامله أمكنه تطبيقها بأحد وجوه:

األول :االجته�اد ،ب�أن ينظ�ر يف أدل�ة االح�كام الرشعية ويعرف بنفس�ه

احلكم منها ويعمل عليه .وهو ال يتيرس إال لقليل من الناس.

الثاين :االحتياط ،بأن يتحفظ عىل التكليف يف مورد احتامله ،سواء قامت

عليه حجة أم مل تقم.
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فإن أفتى بعض املجتهدين بحرمة التدخني ـ مث ً
ال ـ وأفتى بعضهم بحليته

يلتزم برتك التدخني الحتامل حرمته .وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة
يف الصلاة ،وأفت�ى بعضه�م بوجوب ثلاث تس�بيحات يلتزم باإلتي�ان بثالث

تس�بيحات الحتامل وجوهبا .وإن أفتى بعضه�م بوجوب القرص وأفتى بعضهم

بوج�وب التمام يلت�زم باجلمع بني القصر والتمام الحتامل وج�وب كل منهام.

وهكذا كلام احتمل وجود التكليف حيتاط بموافقته .وهذا الطريق يتعذر

أو يعرس يف حق أكثر الناس.

(مسألة  :)2االحتياط..

ت�ارة :يك�ون ل�ه جه�ة واح�دة كاالحتي�اط بترك التدخين ل�و اختلف

املجتهدون يف حليته وحرمته.

و ُاخ�رى :يك�ون ل�ه أكثر من جه�ة واح�دة ،كاالحتياط يف م�ورد اجلنابة

واحلي�ض :ف�إن اجلن�ب جيب علي�ه الغس�ل وجيزئ�ه عن الوض�وء ،فف�ي مورد

االحتي�اط يف اجلنابة ال يت�م االحتياط إال باجلمع بني الغس�ل والوضوء إذا كان
حمدث ًا باحلدث االصغر ،وال جيزئ فيه الغسل ،وكذا احلائض فإن االحتياط هلا ال

يت�م إال باجلمع بني واجب�ات الطاهر كالصالة والصيام وت�روك احلائض كرتك

دخول املسجد ومتكني الزوج من الوطء بإذنه وغري ذلك.
كام أن االحتياط..

تارة :يتعلق بشخص واحد كام هو الغالب يف العبادات كالطهارة والصوم

والصالة واملحرمات كرشب العصري ونحوه.

و ُاخرى :يتعلق بأكثر من شخص ،كام هو الغالب يف املعامالت ،فاالحتياط
ببطالن البيع ـ مث ً
ال ـ قائم باملشرتي والبائع مع ًا .فالبد يف اخلروج عنه من اتفاقهام

التقليد 13..............................................................................................

عىل تكرار عقد البيع بالوجه املعلوم الصحة ،أو عىل التقايل وفسخ البيع املحتمل

البطالن ،وال يكفي فيه العمل من أحدمها عىل احتامل بطالن البيع من دون رضا
االخ�ر .وهذا أمر يلزم االلتفات إليه يف مجيع االحتياطات الواردة يف الرس�الة.

الثال�ث :التقليد ،بأن يرجع املكلف فيام ال يعرف�ه من االحكام للمجتهد

العامل هبا الذي يأخذها من أدلتها الرشعية والعقلية املعتربة ،فيعمل بفتاواه فيها.

وهذا الطريق هو املتيرس لعامة الناس.

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

األول والثاين :الذكورة ،وطهارة املولد ،عىل األحوط وجوب ًا.

الثالث :االيامن ،وهو االعتقاد بإمامة االئمة االثني عرش من أهل البيت

صلوات اهلل عليهم.

الراب�ع :العدالة بمرتب�ة عالية ،بأن يكون عىل مرتبة من التقوى متنعه عاد ًة

من خمالفة التكليف الرشعي ومن الوقوع يف املعصية وإن كانت صغرية ،بحيث
لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطان ـ نادر ًا ـ فوقع يف املعصية الرسع للتوبة

وأناب هلل تعاىل.

وأم�ا العدال�ة املعتربة يف غري املق َّل�د كإمام اجلامعة والش�اهد ،فيكفي فيها

التق�وى املانعة م�ن ارتكاب املعصية الكبيرة ،وال يقدح فيها ارت�كاب املعصية

الصغرية من دون إرصار واستهوان.

(مس�ألة  :)4إذا قل�د جمتهد ًا فامت ،وجب البقاء على تقليده إىل أن يظهر

م�ن االحي�اء من ه�و أعلم منه بفارق ظاه�ر ومرتبة معتدّ هبا .م�ن دون فرق يف
ذلك بني املس�ائل التي عمل هبا وغريها ،وال بني املس�ائل التي يعلمها ويذكرها

واملسائل التي مل يعلمها أو نسيها.
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(مس�ألة  :)5إذا اختلف املجتهدون يف الفتوى ،ف�إن كان أحدهم متفوق ًا
على االخري�ن بمرتب�ة معتدّ هبا وج�ب اختياره ،وم�ع عدمه فاألح�وط وجوب ًا
العم�ل بأح�وط االقوال ،ومع تع�ذر ذلك أو تعرسه ـ كام ه�و الغالب ـ فالالزم
اختي�ار االعلم ولو بمرتبة ضعيفة ،ومع التس�اوي بينه�م يرتجح االورع ،ومع
عدمه يتخري بني املجتهدين ،فيقلد أحدهم ،ويعمل بفتاواه.

(مس�ألة  :)6يثبت اجته�اد املجتهد وأعلميته وعدالت�ه ـ بالنحو املتقدم ـ

بالعل�م الناش�ئ م�ن املخالط�ة واإلختبار أو من الش�ياع أو غريمه�ا .ومع عدمه

يكف�ي في�ه ش�هادة الثق�ة م�ن أه�ل اخلبرة ،إذا اس�تندت إىل اإلختب�ار ونحوه

مم�ا يلح�ق باحل�س ،وال يكف�ي اس�تنادها للح�دس والتخمني ،وم�ع اختالف
أهل اخلربة تسقط شهادهتم.

(مسألة  :)7إذا احتمل أعلمية بعض املجتهدين وجب الفحص عنه ،فمع

ثبوته بالعلم أو غريه مما تقدم يف املس�ألة اخلامس�ة يلزم اختياره ،ومع عدم تيرس
معرفت�ه بالوجه املتقدم ،ف�إن أمكن العمل بأحوط االقوال تعينّ  ،ومع ّ
تعذره أو

تعّس�رّ ه ـ كما هو الغالب ـ إن احتمل أعلمية ش�خص بعينه م�ن دون أن حيتمل
أعلمية غريه منه يتعني تقليده.

وإن كان احتامل االعلمية الكثر من ش�خص واحد تعني اختيار من يظن

بأعلميت�ه ،ومع اختلاط االمر وعدم تيرس الظن بأعلمي�ة أحدهم يتعني اختيار
االورع ،ومع عدمه يتخري بينهم ،كام سبق يف صورة التساوي.

(مسألة  :)8إذا قلد جمتهد ًا ثم ظهر له أن تقليده مل يكن عىل الوجه الرشعي
لزم العدول عنه وتقليد غريه عىل الوجه املطلوب رشع ًا.
(مس�ألة  :)9إذا بقي عىل تقليد امليت فاس�تجدت له بعض املس�ائل التي
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ال يس�تطيع معرف�ة فتوى امليت فيه�ا وجب الرجوع فيها للح�ي ،ومع اختالف
االحياء جيري ما س�بق من الرتجيح والتخيري .وكذا لو كان مقلد ًا للحي وتعذر
معرفة رأيه يف بعض املسائل.

(مس�ألة  :)10إذا قلد جمته�د ًا وعمل عىل رأيه مدة ث�م عدل املجتهد عن

رأي�ه اجت�زأ املقلد بعمله الس�ابق ومل جيب عليه قضاؤه يف العب�ادات ونحوها مما
يمكن فيه التدارك .وكذا لو عدل املقلد من جمتهد إىل آخر إذا كان تقليده األول
على الوجه الرشعي ،أو عىل غري الوجه الرشعي غفل ًة من دون تقصري ،وأما إذا

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

(مس�ألة  :)11إذا عم�ل من غري تقليد مدة م�ن الزمان فليس له االجتزاء
بعمل�ه ،ب�ل البد م�ن الرج�وع للمجتهد اجلام�ع للرشائط فع ً
ال وع�رض عمله

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

(مسألة  :)12من ال يتيرس له الفحص عمن جيب تقليده وأخذ احلكم منه،

لبع�ده عن مراكز الثقافة الدينية ،أو لقلة إدراكه كبعض النس�اء والعوام إذا وثق

ببع�ض املتدينين ـ من طالب العلوم الدينية أو غريه�م ـ يف اختيار من يقلده أو

يف تعيني حكمه الفعيل ليعمل عليه ،فأرش�ده يف أمره وعينّ له احلكم أو املجتهد

وحتمل الشخص
الذي يقلده فعمل عىل ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيحّ ،

الذي أرش�ده مس�ؤولية عمله ،فيجب عليه بذل الوسع واستكامل الفحص عن
مقتضى امليزان الرشع�ي أدا ًء لالمان�ة ،وإال كان خائن ًا مس�ؤو ً
ال أمام اهلل تعاىل.
(مسألة  :)13الوكيل يف العمل عن الغري يعمل عىل طبق تقليد ِّ
موكله أو

اجتهاده ،إال مع القرينة اخلاصة عىل ابتناء الوكالة عىل خالف ذلك ،وكذا احلال

يف ال�ويص فإن�ه يعمل على طبق اجتهاد امل�ويص أو تقليده ،إال م�ع القرينة عىل
خالف ذلك .نعم مع اجلهل بتقليد ِّ
املوكل واملويص أو اجتهاده جيوز العمل عىل
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طبق اجتهاد الوكيل أو الويص أو تقليدمها.

وأم�ا ال�ويل ـ املكل�ف بالقض�اء ع�ن امليت ـ فيعم�ل عىل طب�ق تقليده أو

اجتهاده بنفسه وكذا املتربع .وأما االجري فالبد من اتفاقه مع املستأجر عىل كيفية
العمل إال مع االنرصاف إىل وجه معينّ تبتني عليه االجارة ضمن ًا.

(مس�ألة  :)14احلاك�م الرشع�ي هو املجته�د العادل ،فإنه ه�و املنصوب

م�ن قبل أئمة أهل البي�ت Bللحكم والقضاء .فيجب الرتافع إليه عند النزاع

والتخاصم ،وينفذ حكمه يف فصل اخلصومة ،وال جيوز ر ّد حكمه ،بل الراد عليه

كالراد عىل االئمة Bالذي هو كالراد عىل اهلل تعاىل وهو عىل حدّ الرشك باهلل،

كام يف احلديث الرشيف.

(مسألة  :)15ال جيوز الرتافع لغري احلاكم الرشعي ،بل حيرم املال املأخوذ
بحكم ذلك الش�خص وإن كان االخذ حمق ًا .نعم إذا علم صاحب احلق بثبوت

ح ّق�ه جاز له اس�تنقاذه بالرتافع لغري احلاكم الرشعي ،بشرط ّ
تعذر الرتافع عند

احلاك�م الرشع�ي إما للعجز عن الوصول إليه أو اخل�وف من ذلك أو امتناع من
عليه احلق من الرتافع عنده.

(مس�ألة  :)16ال جي�وز للمقلد التصدي للقض�اء وفصل اخلصومة حتى
عىل طبق فتوى مق َّلده ،وال جيوز الرتافع له والتحاكم عنده ،وال ينفذ حكمه.
نعم ،جيوز له بيان حكم الواقعة عىل طبق تقليد املتخاصمني ،فمع وثوقهام

بصدقه ومعرفته جيب عليهام العمل بقوله.

(مس�ألة  :)17إذا مات املجتهد انعزل وكيله يف ا ُالمور العامة التي يرجع
إلي�ه فيها كتوليّ أموال القارصين واالوق�اف التي ال ويل هلا وغري ذلك ،بل البد
من جتديد وكالته من جمتهد عادل آخر.
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(مسألة  :)18االحتياط يف هذه الرسالة عىل قسمني:
األول :االحتياط الوجويب ،وهو االحتياط الذي ليس معه فتوى بالس�عة

ويتخري املكلف بني العمل به والرجوع ملجتهد آخر ،االعلم فاالعلم مع االمكان،

عىل التفصيل املتقدم.

الث�اين :االحتياط االس�تحبايب ،وهو االحتياط الذي معه فتوى بالس�عة،
كما ل�و قيل :جيوز ك�ذا واألحوط اس�تحباب ًا ترك�ه .أو قيل :األحوط اس�تحباب ًا

ت�رك الشيء الفلاين وإن كان الظاهر جواز فعله .وحيس�ن م�ن املكلف العمل

باالحتياط املذكور وإن كان له تركه والعمل عىل السعة.

(مسألة  :)19قد يرد االحتياط الوجويب يف بعض املستحبات ،كام إذا قيل:
األحوط وجوب ًا يف س�جود الشكر السجود عىل املساجد السبعة .واملراد بذلك:

أن س�جود الش�كر وإن كان مستحب ًا 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  :)20قد ترد يف الرسالة العبارات التالية :الظاهر كذا ،أو :االظهر

كذا ،أو :ال يبعد كذا .واملراد باجلميع الفتوى باالمر املذكور .كام قد ترد العبارة

التالي�ة ،وهي :األوىل ك�ذا ،واملراد بذلك رجحان االمر املذك�ور ـ ولو من غري
جهة الرشع ـ من دون أن يكون الزم ًا.
(مس�ألة  :)21إن كثير ًا م�ن املس�تحبات املذكورة يف هذه الرس�الة يبتني

اس�تحباهبا على ذكر العلامء هل�ا أو ورود بع�ض االخبار هب�ا 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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ه�ذا ،وق�د ورد يف االخبار الكثيرة املعتربة عن االئم�ة Bأن من بلغه

ثواب عىل عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن مل يكن االمر عىل ما بلغه ،ومن هنا

ال ينبغ�ي الزه�د يف العمل من أجل ضعف الدليل عىل اس�تحبابه ،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 إطالق لفظ املاء عليه من دون إضافة،

كامء املطر وماء البحر وماء النهر وماء االبار والعيون واملاء املقطر .فإنه يصح يف
مجيع ذلك أن يقال :هذا ماء.

الث�اين :املاء املضاف ،وهو ما ال يصح إطالق لفظ املاء عليه إال باالضافة

والتقييد ،ومنه املاء املعترص من بعض االجس�ام كامء 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 معتدّ به بحيث ال
مقيد ًا به ومضاف ًا إليه ،كامء الس�كر وماء امللح.
يص�ح إطالق لف�ظ املاء عليه إال َّ
وحمل الكالم هو األول ،وأما الثاين فال يذكر إال تبع ًا.
إذا عرفت هذا ،فيقع الكالم يف ضمن فصول:
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الفصل األول
يف طهارة املاء ونجاسته
امل�اء طاه�ر باالص�ل ،وه�و بجمي�ع أقس�امه ينج�س بمالقاة النجاس�ة

إذا تغير لون�ه أو طعم�ه أو رائحت�ه .وأم�ا إذا مل يتغري هب�ا فإنام ينج�س باملالقاة
ً
الك�ر أو كان ل�ه
الك�ر ومل يك�ن ل�ه م�ادة ،أم�ا إذا بل�غ
قليلا دون
إذا كان
ّ
ّ
م�ادة فإن�ه ال ينج�س بمالق�اة النجاس�ة م�ن دون تغير .وه�و املس�مى بامل�اء

املعتص�م .ه�ذا يف غير املط�ر .أم�ا املط�ر ،فيأيت ال�كالم في�ه يف الفص�ل الثاين.

(مسألة  :)1إنام ينجس املاء القليل بمالقاة النجاسة مع استقراره ،أما إذا
كان متدافع� ًا بحي�ث يصدق عليه اجلري�ان عرف ًا باجتاه معينّ فلا ينجس منه إال
موض�ع املالق�اة ،دون ما قبله .فإذا جرى من االعىل لالس�فل ،والقى االس�فل

النجاس�ة مل ينجس االعىل ،وإذا اندفع من االس�فل لالعىل ـ كام يف النافورات ـ
والق�ى االعىل النجاس�ة مل ينجس االس�فل ،وكذا إذا جرى من اليمني للشمال
والقى جانب الشامل النجاسة مل ينجس من جانب اليمني ،وهكذا.

(مس�ألة  :)2امل�اء القلي�ل كما ينج�س بمالق�اة النجس ينج�س بمالقاة

املتنجس بجميع أقسامه.

(مسألة ُ :)3
الك ّر بحسب احلجم سبعة وعرشون شرب ًا مكعب ًا .واألحوط

الكر بحسب الوزن فهو أربعامئة
وجوب ًا القياس بالشرب املقارب لربع املرت .وأما ّ
وأربعة وس�تون كيلو غرام ًا ومائة غرام ،واألحوط اس�تحباب ًا ما يزيد عىل ذلك
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قلي ً
ال ح ّتى يبلغ أربعامئة وسبعني كيلو غرام ًا.

(مس�ألة  :)4املراد بامل�اء الذي له مادة هو املتصل بغيره بحيث إذا نقص

أمدّ ه ،س�واء جرى عليه ،كاملاء الذي جتري عليه احلنفية التي تأخذ من املخازن

الكبيرة ،أم نبع فيه ،كامء االبار والعيون .والبدّ فيها من اتصال املادة باملاء ،وال

يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.

(مس�ألة  :)5امل�ادة إنام متنع امل�اء من التنجس بمالقاة النجاس�ة إذا بلغت
كرية جمم�وع املائني ،فإذا كانت املادة ثالث�ة أرباع ُ
الكر
وحده�ا ك�ر ًا ،وال يكفي ّ
ً
مثلا وج�رت عىل ماء يبل�غ نصف ُك�ر مل متنع من تنجس�ه ،بل ينج�س بمالقاة

النجاسة وإن مل يتغري.

كرية
نع�م ،م�ع اس�تقرار املائني وع�دم تدافع أحدمه�ا عىل االخر يكف�ي ّ

املجموع يف اعتصامه وعدم تنجس�ه بمالقاة النجاس�ة ،كام يف الغديرين املتصل

أحدمها باالخر بس�اقية ضيقة ،وكام يف املخ�ازن الصغرية املتصل بعضها ببعض
ٍ
حينئذ يصلح أن يكون مادة عاصمة ،فإذا جرى
ب ُانبوب صغري .كام أن املجموع

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

(مسألة  :)6البد يف التغري ـ الذي ينجس معه املاء وإن كان كر ًا ،أو كان له

مادة ـ من أن يكون بأحد الصفات الثالث ـ وهي اللون والطعم والرائحة ـ وال

يكفي التغري بغريها كالثقل والثخانة وغريمها .وكذا البدّ من استناده للنجاسة،
وال يكفي استناده للمتنجس هبا ،فإذا تنجس الدبس مث ً
ال بمالقاة امليتة ،ثم وقع

يف املاء الكثري فغيرَّ طعمه مل ينجس .إال أن يكون من الكثرة بحدّ خيرج املاء عن
كونه ما ًء مطلق ًا وجيعله ما ًء مضاف ًا.

نع�م ،لو كان التغري بوصف النجاس�ة الذي حيمل�ه املتنجس تنجس املاء
على األحوط وجوب ًا ،كما لو أنتن املتنجس بمالقاة امليتة ث�م وقع يف املاء الكثري
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ال�دم املتنجس فغيرّ لونه ،ث�م وقع ذلك املتنج�س يف املاء
فأنت�ن امل�اء .أو الق�ى
َ
الكثري فتأثر املاء بلون الدم الذي حيمله املتنجس.

(مس�ألة  :)7البدّ يف تنجس املاء بالتغري من استناده ملالقاة النجاسة ،وال

يكفي فيه التغري بسبب جماورة النجاسة أو نحوها من دون مالقاة.

(مس�ألة  :)8إذا تغير جان�ب من املاء الكثير بمالقاة النجاس�ة ومل يتغري
اجلانب االخر مل ينجس اجلانب غري املتغري إذا كان كر ًا أو متص ً
ال باملادة.

(مس�ألة  :)9إذا ش�ك يف ُكرية املاء فال جمال للبناء عىل ُك ّريته حتى لو كان
معل�وم ُ
الك ّرية س�ابق ًا و ُاخذ منه حتى ش�ك يف بق�اء ُك ّريته ،ب�ل األحوط وجوب ًا
البناء عىل عدم ُك ّريته ،فينجس بمالقاة النجاس�ة ولو مع عدم التغري ،وال يكون

مادة عاصمة للامء القليل.

(مسألة  :)10إذا شك يف أن للامء مادة بنى عىل عدم كونه ذا مادة .نعم إذا

علم بسبق اتصاله باملادة ثم احتمل انقطاعها عنه ،بنى عىل أن له مادة.

(مس�ألة  :)11إذا تنج�س امل�اء القلي�ل مل يطهر بإضافة امل�اء إليه وإن بلغ
الك ّر ،كام أن ُ
ُ
الك ّر إذا تنجس بالتغري مل يطهر بزوال التغري عنه بنفسه أو بعالج.

وينحصر تطهير املاء النجس غري املتغير ـ قلي ً
ال كان أم كثير ًا ـ باتصاله
بالك ّر الطاهر مع اس�تقرار املائني ،أو مع جري�ان ُ
ُ
الك ّر الطاهر وتدافعه عليه ،أما

م�ع تداف�ع املاء النجس عىل ُ
�ر الطاهر فال يكفي االتص�ال يف تطهري النجس
الك ّ
بتاممه ،وإنام يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع.
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الفصل الثاين
يف ماء املطر

م�اء املط�ر طاهر ومعتص�م يف نفس�ه ،وال ينجس بمالقاة النجاس�ة حال

س�قوطه من اجلو قبل استقراره ،فإذا س�قط عىل املوضع النجس فنضح منه عىل
ً
نجس�ا تنجس به .كام أنه
غريه مل ينجس املنتضح منه .نعم إذا القى املنتضح منه
إذا ج�رى من موضع س�قوطه والقى نجس� ًا تنج�س به .إال أن يس�تمر التقاطر
ٍ
حينئذ حتى ينقطع التقاطر .فإذا
ويستند اجلريان الستمراره ،فال ينجس اجلاري
ٍ
حينئذ تنجس اجلاري بمالقاة النجاسة إذا مل يكن كر ًا.
انقطع التقاطر

(مس�ألة  :)12إنام جي�ري حكم املطر عىل املاء إذا كان تقاطره من السماء
مبارشة ،أما إذا تقاطر عىل مكان ثم س�قط منه عىل غريه مل جي ِر عليه حكم املطر،
ب�ل كان بحك�م املاء القليل ،كام لو تقاطر عىل ورق الش�جر أو اخليمة ثم س�قط
منها عىل يشء آخر .نعم إذا جرى متص ً
ال بسبب التقاطر كان اجلاري معتص ًام ما
دام التقاطر مستمر ًا ،كام تقدم.

(مسألة  :)13ماء املطر بحكم املادة للامء املجتمع منه ،فال ينجس بمالقاة
النجاسة ما دام التقاطر عليه مستمر ًا.
طهره ،وكان له بحكم
(مس�ألة  :)14إذا تقاط�ر ماء املطر عىل ماء نج�س ّ

املادة إذا كان التقاطر بمقدار معتدّ به ،وال تكفي القطرة والقطرتان ونحوها.

(مس�ألة  :)15تقاط�ر املط�ر عىل غير املاء م�ن املائعات ـ كامل�اء املضاف
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وغيره ـ ال يطهرها مهام كثر التقاطر ،إال أن تس�تهلك ويصدق عىل املتجمع أنه
ماء عرف ًا ،فيطهر مع التقاطر عليه حني صدق املاء عليه.
(مس�ألة  :)16إذا تقاطر املطر عىل االرض ونحوها من االجسام الصلبة

طهره�ا إذا كانت نجس�ة برشط أن يس�تويل عىل املوضع النج�س ،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 باستيالء ماء املطر عليه،

وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر ،وال حيتاج إىل العرص 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  :)17املاء املستعمل يف الوضوء والغسل طاهر إذا مل تصبه نجاسة
خارجية ،سواء كان قلي ً
ال أم كثري ًا.

يطهر من اخلبث وهو النجاسة.
(مس�ألة  :)18املاء املستعمل يف الوضوء ِّ

يطهر من احلدث ،فيصح الوضوء به والغسل.
كام أنه ِّ

(مسألة  :)19املاء املستعمل يف غسل اجلنابة وغريه من االغسال الواجبة
معتصما ُ
ً
كالك ّر وذي املادة .وأما
ال يص�ح الوضوء وال الغس�ل به ،إال أن يكون

املس�تعمل يف الغس�ل املس�تحب فال بأس باس�تعامله يف الوضوء والغس�ل ،كامء
غسل اجلمعة إذا مل يصادف اجلنابة ومل يكن رافع ًا هلا.
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(مسألة  :)20إذا كان عليه غسل واجب قد ضاق وقته وكان عنده ماء قليل
ال يكفيه للغسل إال بأخذ ما يتساقط منه وإكامل الغسل به ،فاألحوط وجوب ًا الغسل
ب�ه بالنحو املذكور ثم التيمم ثم إعادة الغس�ل بعد وجدان املاء الكايف للغس�ل.

(مس�ألة  :)21املاء املس�تعمل يف التطهري من اخلبث ـ وهو النجاس�ة ـ إذا
كان قلي ً
ال غري معتصم بامدة نجس ،حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة املحل،
كالغس�لة الثاني�ة يف التطهير من البول .وال جيوز اس�تعامله يف رف�ع احلدث وال
منجس ملا يالقيه.
اخلبث ،بل هو ّ

ينجسمايالقيه برشوط:
(مسألة:)22ماءاالستنجاءوإنكاننجس ًاإالأنهال ّ
األول :عدم تعدي النجاس�ة املغس�ولة به عن موضع الغائ�ط 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 وجوب ًا اشرتاط أن ال

تصيبه نجاسة من الداخل ،كالدم اخلارج مع الغائط املغسول حال االستنجاء.

نع�م ،ال ب�أس بإصابة اليد الغاس�لة له املتنجس�ة بمالقاة النجاس�ة حني

االستنجاء ،كام ال بأس بام يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غري املهضوم
اخلارج مع الغائط واملتنجس به.

(مسألة  :)23األحوط وجوب ًا 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

(مس�ألة  :)24إذا ت�ردد املائ�ع بين أن يكون م�ا ًء مطلق ًا وغيره فال جمال
لرتتي�ب أحكام املاء املطلق عليه ،بل يتعني اس�تعامل ما يعل�م بكونه ما ًء مطلق ًا،

وم�ع االنحصار باملاء املش�تبه جيمع املكلف بني الوضوء أو الغس�ل به والتيمم،
وبعد تيرس املاء املعلوم كونه مطلق ًا يعيد الوضوء أو الغسل.
(مسألة  :)25إذا علم بأن أحد املائعني ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو

الغسل هبام ،بل وجب ذلك مع انحصار املاء هبام.

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

(مسألة  :)27إذا كان عند املكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدمها وطهارة االخر

ملجيزاستعامهلاميفالتطهريمناحلدث،بلينتقلللتيمم،واألوىل إهراقهامقبلالتيمم.

الفصل اخلامس
يف املاء املضاف

تطهر من احلدث وال من اخلبث ،وإذا
املاء املضاف وغريه من املائعات ال ِّ
تنجس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة ،نعم م�ع التدافع ال ترسي
الق�ت نجس� ًا ُ

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

النجاسة للمتدافع منه ،كام سبق يف املاء املطلق.

يطه�ر باتصاله ُ
بالك ّر
(مس�ألة  :)28إذا تنج�س املائع غري امل�اء املطلق ال ُ
وغريه إال أن يستهلك ،نظري ما تقدم يف املسألة ( )15من فصل ماء املطر.

الفصل السادس
يف األسآر

االسآر كلها طاهرة إال سؤر نجس العني ،كالكلب واخلنزير .ويكره سؤر
م�ا ال حيل أكل حلم�ه ،خصوص ًا اجل ّ
الل وآكل اجليف والف�أرة واحلية والعقرب
وال�وزغ وول�د الزنا ،وامل�رأة احلائض واجلنب غير املأمونتني على التطهري ،بل
مطلق احلائض خصوص ًا يف الوضوء بسؤرمها ،وال بأس بسؤر اهلرة.
(مس�ألة  :)29يستحب س�ؤر املؤمن وهو ش�فاء ،بل يف النص الصحيح

وغريه أنه شفاء من سبعني دا ًء.

(مسألة  :)30السؤر هو فضل رشاب احليوان وطعامه مما بارشه برطوبة.

لكن احلكم بالتنجيس فيام تقدم يعم كل ما بارشه احليوان برطوبة .س�واء بارشه

بفمه أم بغريه من أجزائه.
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املقصد الثاين

وفيه فصول..

يف أحكام اخللوة
الفصل األول

يف أحكام التخل

جيب يف حال التخيل ـ بل يف مجيع االحوال ـ سرت العورة عن كل ناظر مم ِّيز

عدا الزوج والزوجة ،فإنه جيوز لكل منهام كشف كل منهام عورته لالخر ،وكذا
املال�ك ومملوكت�ه إذا ّ
حل له نكاحها .وكذا االمة املح َّللة بالنس�بة إىل من ُح ِّللت
له ،إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها.

(مس�ألة  :)31املراد بالعورة يف الرجل القضي�ب والبيضتان والدبر ،ويف

املرأة القبل والدبر.

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

(مس�ألة  :)33املعيار يف التمييز كون الش�خص ممن يقبح التكشف أمامه
عرف� ًا ،لكون�ه ممن يدرك قبح العورة .واألحوط وجوب ًا ستر الع�ورة عن البالغ
وان مل يكن مميز ًا باملعنى املذكور.

أحكام التخيل 29.......................................................................................

(مس�ألة  :)34حي�رم النظ�ر لعورة املؤم�ن ،وكذا املخال�ف عىل األحوط
ً
مماثلا ،فيجوز نظر الرجل لع�ورة الرجل الكافر،
وجوب� ًا .دون الكاف�ر إذا كان

ونظر املرأة لعورة املرأة الكافرة ،دون العكس .نعم البد أن ال يكون النظر إليها
حمرم ًا .أما النظر لع�ورة الكافر غري املامثل فال
مثري ًا للش�هوة فإن كان مثير ًا كان ّ

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

(مسألة  :)35جيوز النظر لعورة الطفل ما مل يبلغ مرتبة يقبح عرف ًا يف حقه
أن ينظر إليه ،بحيث يكون توهين ًا عليه منافي ًا لكرامته فيجري عليه حكم الكبري.
(مس�ألة  :)36إذا احتم�ل وج�ود الناظ�ر ،فاألح�وط وجوب� ًا التحف�ظ

واالحرتاز من أن ينظر إىل العورة.

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

(مس�ألة  :)38إذا اضط�ر لكش�ف الع�ورة أم�ام الغري للت�داوي أو غريه

فاللازم ترجي�ح املامثل عىل غيره مع االمكان .وك�ذا فيام لو اضط�ر للنظر إىل
عورة الغري ،فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة املامثل مع االمكان.

(مسألة  :)39إذا دار االمر بني النظر للعورة والنظر لصورهتا املنعكسة يف

املرآة ونحوها لزم اختيار الثاين.

(مس�ألة  :)40املش�هور حرمة اس�تقبال القبلة واس�تدبارها حال التخيل

والتبول ،لكن الظاهر الكراهة .وال ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك .ويف الصحيح
عن اإلمام الرضا« :Aمن بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجال ً
ال للقبلة

ً
وتعظيما هلا مل يقم م�ن مقعده ذلك حتى يغفر له» .كما أن األحوط وجوب ًا عدم
قضاء احلاجة والقبل يف املوضع املنكشف باجتاه القبلة.
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(مسألة  :)41ال 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 حاهلام يف ذلك.

(مسألة  :)42األحوط وجوب ًا عدم التخيل يف املواضع التي توجب مزامحة
من له حق فيها ـ من دون ان يكون مالك ًا ـ واالرضار به ،كالتخليّ يف الطرق إذا

زاح�م املارة أو أرضّ هبم ،وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار يف دخوله

إليها وخروجه منها أو أرضَّ به.

الفصل الثاين

يف االستنجاء

(مس�ألة  :)43ال جي�زئ يف التطهير من البول إال امل�اء .وجيب صب املاء

مرتني يف القليل ومرة يف غريه ،وال جيب الدلك
عىل املوضع الذي يصيبه البول ّ
تلوث املوضع بامدة غليظة متنجس�ة بالب�ول ال تزول بالصب،
أو نح�وه إال م�ع ّ

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

(مس�ألة  :)44يتخري يف االس�تنجاء من الغائط بني غس�له باملاء واملس�ح
باالحج�ار أو ِ
اخل�رق أو نحومها مما يزيل عني النجاس�ة .والغس�ل باملاء أفضل.
واألوىل اجلمع بتقديم املسح باالحجار ونحوها ثم إتباعه بالغسل باملاء.
(مسألة  :)45إنام جيزئ املسح باالحجار ونحوها برشطني:

األول :عدم تعدي الغائط عن املخرج بمقدار خارج عن املتعارف.

الث�اين :عدم خروج نجاس�ة ُاخ�رى مع الغائط ـ كال�دم ـ بحيث يتنجس

املوضع هبا.
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(مس�ألة  :)46إذا زالت عني النجاس�ة باملس�ح بأقل من ثالثة أحجار أو
نحوها فاألحوط وجوب ًا إكامهلا ح َّتى تبلغ ثالثة أحجار أو نحوها.

تنجس املوضع به لوجود
(مسألة  :)47املسح باحلجر النجس إن أوجب ُّ
الرطوب�ة املرسي�ة ـ مل جي ِز يف االس�تنجاء ،بل البدّ بعد ذلك من االس�تنجاء باملاء
وال جيزئ احلجر الطاهر ،وإن مل يوجب تنجس املوضع ،فاألحوط وجوب ًا عدم
االجتزاء به ،لكن يكفي املسح باحلجر الطاهر بعده.

(مسألة  :)48األحوط وجوب ًا عدم االستنجاء بالعظم والروث .لكن لو

استنجى املكلف هبام طهر املحل.

(مسألة  :)49جيب يف الغسل باملاء إزالة عني الغائط وأثره ،وهو االجزاء

الدقيقة واملادة الغروية املصاحبة له ،وال جيب إزالة اللون وال الرائحة لو فرض

ختلفهما .وأم�ا مع املس�ح باالحج�ار أو نحوها فيكف�ي إزالة العين دون االثر
ونحوه مما من شأنه أن ال يزول باملسح.

الفصل الثالث

يف آداب التخيل

يس�تحب للمتخلي ـ على ما تضمنت�ه النص�وص الرشيفة وذك�ره علامء

الطائف�ة (رض�وان اهلل عليهم) ـ أن يك�ون بحيث ال يراه الناظ�ر ـ ولو باالبتعاد

عنه ـ وتغطية الرأس ،وأفضل منه التقنع .كام يس�تحب له التس�مية عند دخول

بي�ت اخللاء وعند التكش�ف وعند اخلروج م�ن بيت اخلالء والدع�اء باملأثور،
ففي النص الصحيح« :إذا دخلت املخرج فقل :بسم اهلل اللهم إين ُاعوذ بك من
اخلبيث املخبث الرجس النجس الش�يطان الرجيم ،فإذا خرجت فقل :بس�م اهلل
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احلمد هلل الذي عافاين من اخلبيث املخبث وأماط عني االذى».

كام يس�تحب تقديم الرجل اليرسى عند الدخ�ول واليمنى عند اخلروج.

وأن يتكئ حال اجللوس عىل رجله اليرسى ويفرج اليمنى.

ويك�ره التخيل يف الش�وارع ،ومش�ارع املي�اه ،ونحوها م�ن االماكن التي

يس�تقى منه�ا املاء ،وحتت االش�جار املثم�رة ،وعند أب�واب ال�دور إذا مل يزاحم
أصحاهب�ا وإال كان األح�وط وجوب ًا تركه ،كام تق�دم .ويف املواضع املعدّ ة لنزول
القوافل ،وقبلة املساجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامها.

كام يكره أن يس�تقبل الش�مس والقمر بفرجه ،خصوص ًا حال البول .وأن

يستقبل الريح ببوله .بل يكره استقبال الريح واستدبارها يف حال التخيل والبول
مع� ًا ،والبول يف االرض الصلبة ونحوها مما يوج�ب التعرض لنضح البول عىل
البدن .والبول يف ثقوب احليوانات ،ويف املاء ،خصوص ًا الراكد.

كام يكره حال اجللوس للتخيل الكالم بغري ذكر اهلل تعاىل واالكل والرشب

والس�واك ،واالس�تنجاء باليمني ،وأن يكون يف اليد التي يس�تنجي 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.

االسترباء 33............................................................................................

الفصل الرابع
يف االسترباء

يستحب للرجل إذا بال أن يستربئ بتنقية املجرى مما تب ّقى فيه من البول.

واألح�وط األوىل يف كيفيته :أن يمس�ح بيشء من الضغط م�ن املقعدة إىل أصل
الذك�ر ثالث� ًا ،ث�م يعرص أصل الذك�ر إىل طرفه ـ ويس�تحلب ما فيه م�ن البول ـ
ثالث ًا ،ثم ينرت طرف الذكر ثالث ًا.

(مس�ألة  :)50إذا خرج من املكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بني البول

وغيره م�ن املواد الطاه�رة كاملذي ،فإن كان قد اس�تربأ بنى على طهارته وعدم

انتق�اض وضوئ�ه به ل�و كان قد توضأ ،وإن مل يكن قد اس�تربأ بنى عىل نجاس�ته
وانتقاض وضوئه به.

(مس�ألة  :)51يلح�ق باالس�ترباء يف الفائ�دة املذك�ورة ما إذا عل�م بنقاء

املجرى من البول لعرص أو حركة أو طول مدة أو غريها.

(مسألة  :)52إذا شك من مل يستربئ يف خروج البلل منه بنى عىل عدمه،

طهره ،وعىل عدم انتقاض وضوئه إن كان قد توضأ.
وعىل طهارة املخرج إن كان قد ّ

(مس�ألة  :)53إذا عل�م م�ن مل يس�تربئ بخروج املذي ونحوه م�ن املواد

الطاهرة وش�ك يف خروج البول معه بنى على عدم خروجه ،وعىل طهارة البلل

اخلارج ،وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توضأ.

فام سبق من البناء عىل النجاسة وانتقاض الوضوء خمتص بام إذا مل يعلم بنوع

البلل اخلارج ،دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك يف خروج البول معه.
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(مس�ألة  :)54إذا ش�ك املكلف يف أنه هل اس�تربأ أو مل يس�تربئ بنى عىل

أن�ه مل يس�تربئ ح َّت�ى لو كان من عادته أن يس�تربئ ،إال أن يكون منش�أ الش�ك

الوسواس .وكذا لو شك يف أنه استنجى أو ال ،فإنه يبني عىل أنه مل يستنج ح َّتى
لو كان من عادته أن يستنجي ،إال مع الوسواس أيض ًا.
(مس�ألة  :)55إذا اس�تربأ أو اس�تنجى ث�م ش�ك يف وق�وع االس�ترباء أو

االستنجاء عىل الوجه الصحيح بنى عىل الصحة.

(مسألة  :)56ال استرباء عىل املرأة ،والبلل اخلارج منها حمكوم بالطهارة،

فلا جيب الوضوء منه إال أن تعلم باش�تامله عىل الب�ول .نعم األوىل هلا أن تصرب
قلي ً
ال وتتنحنح ثم تعرص موضع البول عرض ًا وتستنجي بعد ذلك.
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املقصد الثالث
وفيه فصول..

يف الوضوء
الفصل األول

يف نواقض الوضوء

ينتقض الوضوء ويصري اإلنسان ِ
حمدث ًا ب ُامور:

األول والثاين :خروج البول والغائط من القبل والدبر .واألحوط وجوب ًا
عموم احلكم خلروجهام من غري املوضعني ،سواء كان خروجهام منه معتاد ًا بسبب

ط�ارئ أم م�ن غري اعتياد إذا كان يصدق عىل اخل�ارج أنه بول أو غائط .واملعيار
ً
حمبوس�ا بانبوب أو كي�س أو نحومها.
على خروجهام عن حدّ اجلس�م وإن كان
الثالث :خروج الريح من الدبر .واألحوط وجوب ًا عموم احلكم ملا خيرج من

غريه إذا كان من شأنه أن خيرج من الدبر .وال عربة بام خيرج من الق ُبل ولو مع االعتياد.
الراب�ع :النوم الغالب عىل العقل .س�واء حصل حال القي�ام أم القعود أم

االضطجاع .ولو ش�ك املكلف يف أن ما حصل له نوم أو ال بنى عىل أنه نوم مع

غلبته عىل السمع.

اخلام�س :كل م�ا غلب عىل العق�ل من جنون أو إغامء أو س�كر أو غريه،
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عىل األحوط وجوب ًا.

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

(مس�ألة  :)57خروج ماء االحتقان ال ينقض الوضوء وكذا خروج الدم
أو القيح أو نحومها إال أن يعلم أن معه شيئ ًا من البول أو الغائط.
(مس�ألة  :)58ال ينتق�ض الوض�وء بامل�ذي أو ال�ودي أو ال�وذي .قي�ل:

واألول ما خيرج بعد املالعبة ،والثاين ما خيرج بعد البول ،والثالث ما خيرج بعد
املني .وال هيم حتديدها بعد انحصار الناقض بام سبق.

(مسألة  :)59إذا 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 غس�ل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلني ،فيقع
الكالم يف ُامور:
األول :جيب غسل الوجه ،وحدّ ه طو ً
ال ما بني منبت شعر الرأس وأسفل
الوج�ه ،وه�و ط�رف الذق�ن ،وح�ده عرض ًا م�ا دارت علي�ه االهب�ام واالصبع

الوس�طى .واألح�وط وجوب ًا غس�ل يشء مما خ�رج عن احلد الحراز اس�تيعاب
الغسل ملا دخل يف احلد.
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(مس�ألة  :)60األحوط وجوب ًا االبتداء من أعىل الوجه ناز ً
ال إىل أس�فله،
وع�دم االجت�زاء بالغس�ل منكوس� ًا .نعم ال جي�ب التدقيق يف ذلك ،ب�ل يكتفى

بصدق الغسل من االعىل لالسفل عرف ًا.

(مس�ألة  :)61غير مس�توي اخللق�ة ـ لكرب الوج�ه أو لصغ�ره أو لطول

االصاب�ع أو قرصها ـ يرجع إىل متعارف اخللقة ،فيغس�ل م�ن أطراف الوجه ما

يغس�له متعارف اخللقة .وكذا االغم الذي ينبت الش�عر على جبهته واالصلع،
فإهنام يغسالن طو ً
ال ما يغسله متعارف اخللقة.
(مس�ألة  :)62إذا أحاط الش�عر بموض�ع من البرشة وسترها ـ كاللحية

والش�ارب واحلاجبني ـ مل جيب البحث عن البرشة وإيصال املاء إليها ،بل يكفي
جريان املاء عىل الش�عر الظاهر .وإذا كان الش�عر غري ساتر للبرشة ـ كالشعرات

املتفرقة والش�عر الرقيق ـ مل جيب غس�له ووجب غس�ل البرشة ال غري ،فلو كان
عىل الش�عر املذكور حاجب يمنع من وصول املاء إليه وال يمنع من وصول املاء

للبرشة مل جيب رفعه وال إزالة الشعر املذكور.

(مسألة  :)63إنام جيب يف الوضوء غسل الظاهر ،الذي يصله املاء بإجرائه

علي�ه ـ ولو بمعونة الي�د ونحوها ـ من دون حاجة إىل بح�ث وعناية ،وال جيب

غسل الباطن كباطن االنف والفم ،وكذا مثل ثقبة االنف التي جتعل فيها احللقة

إال أن تك�ون ظاه�رة يصلها امل�اء بإجرائه وبإمرار اليد م�ن دون عناية ،وكذا ال
جيب غسل باطن العني ومطبق اجلفنني والشفتني.

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

(مس�ألة  :)65الش�عر الناب�ت خارج احل�د إذا تدلىّ عىل م�ا دخل يف احلد

ال جيب غس�له ،بل جيب غس�ل ما حتته ال غري .كام أن الش�عر النابت يف احلد إذا
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اسرتسل وخرج عن احلد ـ كشعر اللحية ـ مل جيب غسل املقدار اخلارج منه عن

احلد ،وأما الداخل يف احلد فإن ستر البرشة وجب غسله ،وإن مل يسرتها وجب

غسل البرشة عىل ما تقدم يف املسألة (.)62

(مسألة  :)66جيب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بمالحظة االماكن

التي قد تتعرض لوجود احلاجب املانع من وصول املاء للبرشة ،كأطراف العينني
التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانع ًا فيجب إزالته ،وكذا كلام شك

يف وج�ود املان�ع أوعل�م بوجود يشء وش�ك يف مانعيته فإنه جي�ب الفحص عنه
والعلم بإيصال املاء للبرشة يف موضعه.

(مس�ألة  :)67جت�ب إزالة الصب�غ والدهن ونحومها مما يوض�ع للزينة أو

الت�داوي أو غريمه�ا إن كان له ج�رم يمنع من وصول املاء للبشرة ،وإن مل يكن
كذلك للطافته ور ّقته 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.

(مس�ألة  :)68جي�ب يف الغس�ل االبت�داء من املرفقين ن�از ً
ال إىل أطراف
االصابع بحيث حيصل الرتتيب بالنحو املذكور عرف ًا ،وال جيوز النكس.

(مسألة  :)69إذا قطعت اليد فإن بقي منها يشء مما جيب غسله قبل القطع
وجب غس�له ،وإن مل يبق منه يشء فاألحوط وجوب ًا غس�ل ما بقي من العضد،

وإن قطعت من الكتف سقط غسلها.

(مسألة  :)70جيب غسل الزوائد النابتة دون املرفق مما ُيعدّ من توابع اليد

كاالصب�ع واللحم�ة الزائدتني .وكذا احلال فيام يقطع م�ن اليد أو الوجه إذا بقي
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مع ّلق ًا بجلدة ،فإنه جيب غسله ،وال جيب فصله إذا أمكن.

(مس�ألة  :)71الش�قوق التي يف اليد إن كانت معدودة من الظاهر وجب

غسلها وإال مل جيب ،وكذا ما حتت االظفار .وقد تقدم املعيار يف الظاهر والباطن

يف املس�ألة ( .)63كما تق�دم يف املس�ألة ( )66و ( )67حك�م املان�ع والطلاء
ونحوه.

(مس�ألة  :)72ال جيب الدلك يف غس�ل الوضوء ،ب�ل يكفي وصول املاء

ونية
واس�تيعابه للبرشة بنحو الرتتيب املتقدم .فيكفي جعل العضو حتت احلنفية ّ
الوضوء بجريان املاء من االعىل لالسفل ،كام يكفي جعله حتت املطر كذلك إذا

استوعب العضو بتاممه وجرى املاء عليه بنحو الرتتيب املتقدم.

(مس�ألة  :)73يكفي غس�ل العضو بنحو االرمتاس إما برمس العضو من

االعىل إىل االس�فل ،أو برمس�ه بتاممه م�ن دون نية الوضوء ،وتب�دأ ّنية الوضوء
بنحو الرتتيب بأحد وجهني:

األول :بجري�ان املاء باجتاه�ه ،فإذا كان اجتاه جريان النهر من الشمال إىل
اجلنوب وضع مبدأ العضو املغس�ول باجتاه الشمال وآخره باجتاه اجلنوب ونوى
الوضوء بجريان املاء عليه من أوله الخره وانتظر ح َّتى يمر املاء من أول العضو
الخره تدرجي ًا.

الث�اين :بتحري�ك العض�و يف املاء بنحو يم�ر املاء من أوله الخ�ره تدرجي ًا.
وك�ذا باخراج العضو من املاء تدرجي ًا فيدخل اليد مث ً
ال ثم خيرجها من املرفق إىل
أطراف االصابع تدرجي ًا ناوي ًا الوضوء باالخراج.

نعم ،يش�كل املسح باليد املغس�ولة بإجراء املاء أو برمسها ،عىل ما يأيت يف

املسألة ( )76بيانه إن شاء اهلل تعاىل.
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الثال�ث :جي�ب مس�ح مقدم ال�رأس .وح�دّ ه طو ً
ال م�ن أعىل ال�رأس إىل
قصاص الشعر وعرض ًا ما يوازي اجلبهة.
(مس�ألة  :)74املقدار الذي جيب مس�حه من املقدم هو املس�مى ،فيكفي
املس�ح بإصب�ع واح�دة قلي ً
ال .نع�م األحوط اس�تحباب ًا أن يك�ون بعرض ثالث

أصابع وطول إصبع.

(مس�ألة  :)75األح�وط وجوب ًا املس�ح بباط�ن الكف اليمن�ى ،فلو ّ
تعذر
فاألحوط وجوب ًا املسح بظاهرها ،فإن ّ
تعذر فاألحوط وجوب ًا املسح بباطن الذراع،

تعذر فبظاهره .ومع ّ
فإن ّ
تعذر املسح باليمنى يمسح باليرسى عىل الرتتيب املتقدم.

(مس�ألة  :)76جي�ب املس�ح بام تب ّقى يف الي�د من ب ّلة غس�ل الوضوء ،وال
جي�وز أخذ ماء جديد واملس�ح به .كما أن األحوط وجوب ًا ع�دم اختالط بلة اليد
ً
وجوب�ا أيض ًا عدم
بغير م�اء الوضوء بحيث يكون املس�ح هبام مع ًا .بل األحوط
اختلاط ب ّلة الي�د بامء بقية االعضاء بعد إكامل الغس�ل الوضوئ�ي .نعم ال بأس
لتعود ذلك وإن
بام هو املتعارف من االس�تمرار يف غس�ل اليرسى لالحتياط أو ّ
استلزم اختالط مائها بامء اليمنى.
ويرتتب عىل ذلك أمران:

األول :أن ال يك�ون على موضع املس�ح بلل كثري خيتلط ببل�ة اليد بحيث
يكون املس�ح عرف ًا بالب ّلتني مع ًا .نعم ال بأس بالبلل القليل الذي يستهلك يف بلة

اليد ،بحيث يكون املس�ح عرف ًا بب ّلة اليد وحده�ا .وأوىل باجلواز من ذلك ما إذا

كان عىل موضع املسح رطوبة غري مرسية.

الث�اين :أن�ه إذا كان غس�ل اليدين بإجراء امل�اء عليهام أو برمس�هام يف املاء

فالغال�ب كث�رة املاء اجلاري بعد إكامل غس�ل الي�د ،أو نزول املاء م�ن الذراعني
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ٍ
وحينئذ يش�كل املس�ح باليد
للكفين حني إخراج اليد من املاء بعد رمس�ها فيه،
لعدم كون ب ّلتها من ماء الوضوء وحدَ ه.
وم�ن هن�ا يتعينّ ملن يتوضأ بإج�راء املاء عىل العض�و أو برمس العضو يف
ً
قسما م�ن اليد اليرسى فال ين�وي وضوءها بذلك ،بل يس�تعني
املاء أن يس�تثني

بالي�د اليمن�ى الكامل غس�لها .ف�إن ّ
تعذر ذلك ـ لش�لل أو عض�ب أو نحومها ـ
حت ّفظ من كثرة املاء عند الوصول للكفني ،فال ينوي غس�لهام بإجراء املاء عليهام
أو بإخراجهما م�ن املاء بعد الرمس ،بل ينوي غس�لهام بعد ذلك بماء قليل ولو

ب�أن يبل قطعة من القامش وينوي غس�ل الك�ف بإمراره عليه�ا .وبذلك يرتفع

االشكال الذي أرشنا إليه يف آخر املسألة (.)73

(مس�ألة  :)77لو ّ
جف ما عىل اليد من البلل لعذر ـ من نس�يان أو حرارة

اهلواء أو غريمها ـ أخذ من بلة الوضوء يف اللحية أو أشفار العني أو احلاجبني أو
جتمع البلل ،وال بأس باالخذ من اللحية ح َّتى ما خرج منها
غريه�ا من مواض�ع ّ
عن احلد ،كجانبي العارضني وما نزل عن الذقن.

(مس�ألة  :)78لو كانت وظيفته املس�ح بباطن الكف مث ً
ّ
فجف ما عليه
ال
م�ن البل�ل وبقي البل�ل عىل ظاهر الك�ف فاألح�وط وجوب ًا اجلمع بني املس�ح
بظاهر الكف وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوء بباطنها واملسح به .وكذا احلال
يف بقي�ة املراتب املتقدمة يف املس�ألة ( )76فمع جفاف البل�ل فيام هو متقدم رتب ًة
دون املتأخر جيمع املكلف بني املس�ح باملتأخر ً
رتب�ة وأخذ البلل من بقية أعضاء

الوضوء بباطن الكف واملسح به.

تعذر حفظ ب ّلة الوضوء للمسح َ
(مس�ألة  :)79لو ّ
حلر أو نحوه فاألحوط

وجوب ًا اجلمع بني املسح بامء جديد والتيمم.

(مسألة  :)80جيوز املسح بأي وجه اتفق ولو منكوس ًا أو منحرف ًا أو عرض ًا.
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(مس�ألة  :)81جيوز املسح عىل الش�عر النابت يف مقدَّ م الرأس ،لكن البد
م�ن كون املوضع املمس�وح منه ه�و مامل خيرج ع�ن املقدَّ م ،إما لكون�ه قصري ًا ال
خي�رج عن املقدّ م ،أو لكونه طوي ً
ال مع كون املس�ح عىل ُاصوله غري اخلارجة عن

املقدَّ م ،أو مع التفافه وجتعده بحيث يكون مقتىض طبعه عدم خروجه عن املقدَّ م
بجره ومدّ ه بعناية.
ح َّتى لو أمكن خروج موضع املسح عن املقدَّ م ّ

نعم ال جيوز املس�ح عىل أطراف الش�عر اخلارجة عن املقدَّ م .بل األحوط
وجوب ًا عدم املسح عليها ح َّتى لو ُارجعت إىل املقدم وقلبت عليه إذا مل يكن ذلك

مقتىض وضعها الطبيعي.

(مسألة  :)82ال جيوز املسح عىل احلائل وإن كان رقيق ًا ال يمنع من وصول
وضم التيمم.
البلل ملا حتته ،ومع تعذر رفعه فاألحوط وجوب ًا املسح عليه
ّ

الرابع :جيب مسح ظاهر القدمني من أطراف االصابع إىل الكعبني ،ومها
قبت�ا القدمين ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا املس�ح إىل مفصل الس�اق .وجيزئ
املسمى َعرض ًا ولو بقدر إصبع أو دونه .ويستحب املسح بتامم الكف.

(مس�ألة  :)83األحوط وجوب ًا مسح اليمنى باليمنى واليرسى باليرسى،

مع تقديم اليمنى عىل اليرسى.

(مس�ألة  :)84املقطوع منه بعض القدم يمس�ح الباق�ي مما دخل يف احلد،
ولو قطع من الكعب فاألحوط وجوب ًا مسح ما بقي من ظهر القدم.
(مس�ألة  :)85يكفي املس�ح بإمرار اليد عىل الق�دم بالنحو املتعارف ،من

دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع املتعرجة أو ملا حتت الشعر.
(مسألة  :)86ال جيوز املسح عىل احلائل إال لربد أو تقية من املخالفني.

(مس�ألة  :)87يكفي يف التقية اخلوف عىل النفس أو املؤمنني من الرضر،
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بل يكفي فيها التحبب للمخالفني وحس�ن معارشهت�م وخمالطتهم جتنب ًا لرشهم

ول�و بلحاظ االم�د البعيد .نعم ال ترشع ملحض التزل�ف ،كام إذا علموا مذهب
طلب متابعته
أهل احلق يف املسألة وعلموا بأن املك َّلف منهم ومل يكن من حاهلم
ُ
ٍ
حينئذ بل قد حترم تكليف ًا ،ملا
هلم وترك ما يقتضيه مذهبه ،فإنه ال جتزئ متابعتهم

فيها من توهني مذهب أهل احلق.

(مس�ألة  :)88إذا أمك�ن املكل�ف يف م�ورد التقية أن يوهم م�ن يتقي منه
َ
العم�ل عىل طبق التقية ،مع إتيانه بالعم�ل التام يف الواقع وجب ذلك ،ومل يجُ ِزئه
العمل عىل مقتىض التقية إذا التفت لذلك.

(مسألة  :)89إذا دار االمر يف التقية بني املسح عىل احلائل وغسل الرجلني
َ
وختيل انحصار التقية باملس�ح عىل
اخت�ار الثاين .لكن لو غفل املكلف عن ذلك

احلائل فمسح عليه أجزأه.

(مس�ألة  :)90إذا غفل عن حتق�ق موضوع التقية فخالفه�ا وأتى بالعمل

الت�ام ص�ح وضوؤه ،وكذا إذا التفت لذلك وكان�ت التقية غري واجبة باعتقاده.
وتعمد خمالفتها عصيان ًا بطل وضوؤه.
نعم إذا اعتقد وجوهبا َّ

ً
تدرجي�ا بأن يضع كف�ه عىل االصابع
(مس�ألة  :)91جيوز مس�ح الرجلني
وجيره�ا إىل الكعبين ،كام جيوز دفع ًة بأن يضع كفه ابتدا ًء عىل متام موضع املس�ح
ّ
جيرها قلي ً
ال ،لكن األوىل األول.
من القدم ثم ّ

(مسألة  :)92جيوز النكس يف مسح الرجلني بأن يبتدئ من الكعب وينتهي
بأطراف االصابع .وأما املسح عرض ًا ـ بأن يضع كفه عىل متام موضع املسح ابتداء
ويمس�حها إىل اليمني أو اليس�ار ـ فال خيلو عن إش�كال فاألحوط وجوب ًا تركه.
(مس�ألة  :)93يكفي يف غس�ل الوض�وء ايصال اقل ما يص�دق عليه املاء

 ..........................................................................44منهاج الصاحلني /العبادات

للعضو املغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن ،وال جيب تكثري
املاء بحيث جيري عىل العضو املغس�ول لكثرت�ه .نعم ال يكتفى بايصال الرطوبة

إذا مل يصدق عليها املاء .وجيري ذلك يف الغس�ل باقس�امه عدا غس�ل امليت ،كام

يأيت يف حمله ان شاء اهلل تعاىل.

الفصل الثالث

يف رشوط الوضوء

يشرتط يف الوضوء ُامور:

األول :إطالق املاء ،وقد تقدم توضيحه يف أول كتاب الطهارة.
الثاين :طهارة املاء.

(مس�ألة  :)94إذا كان العض�و الوضوئي نجس� ًا فإن كان امل�اء قلي ً
ال غري

معتص�م مل يمكن غس�ل ذل�ك العضو به للوضوء إال بعد تطهريه من النجاس�ة،

الن�ه ينج�س املاء القليل بصب�ه عليه ،فال يصل�ح الن يتوضأ ب�ه ،وإن كان املاء
ً
والوضوء به
معتصما ـ لكونه ُكر ًا أو له مادة ـ أمكن تطهري العضو من النجاس�ة
ُ
دفع�ة واح�دة ،فلو وضع العضو النجس حتت ماء االس�الة مث ً
ال ونوى الوضوء
طهر العضو وحتق�ق الوضوء ،نعم األحوط اس�تحباب ًا تطهيره أو ً
ال ،ثم
بذل�ك ُ

غسله للوضوء بعد ذلك.

الثال�ث :عدم اس�تعامل املاء يف رفع احلدث االكرب ،على تفصيل تقدم يف

الفصل الثالث من مقصد املاء وأحكامه.
الرابع :النية ،وهي تتقوم بأمرين:
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أحدمها :قصد الوضوء بالغس�ل واملس�ح ،فلو غسل االعضاء أو مسحها

من دون أن ينوي الوضوء مل يتحقق الوضوء.

(مس�ألة  :)95يكف�ي ني�ة الوض�وء إمج�ا ً
ال ،فل�و أراد ش�خص أن يتعلم
ال ف�رأى رج ً
الصلاة مث ً
ً
ناوي�ا متابعته فيام فعل صح
ففعل مثله
ال يتوضأ ويصيل َ

من�ه الوضوء وإن مل ين� ِو الوضوء بعنوانه جلهله به ،الن ني�ة املتابعة ترجع إىل نية
الوضوء إمجا ً
ال.
ثانيهما :قصد التقرب هلل تعاىل بالوض�وء ،بحيث يكون الداعي للوضوء

حمرم إذا التف�ت املكلف إىل ذلك،
ه�و التق�رب .والزم ذلك ع�دم وقوعه بوجه َّ

لتعذر التقرب باملحرم .هذا ولوقوع الوضوء بالوجه املحرم صور:

ا ُالوىل :أن يك�ون الوض�وء اس�تعام ً
ال الن�اء الذهب أو الفض�ة ،ملا يأيت يف

مبحث االواين من حرمة استعامل االناء املتخذ منهام.

الثانية :أن يلزم من الوضوء الترصف يف املغصوب ،إما لكون املاء أو إنائه
مغصوب� ًا ،أو لكون امل�كان أوالفضاء الذي يق�ع فيه الوضوء مغصوب� ًا ،أو النه
يلزم جريان املاء يف مكان أو طش�ت مغصوب أو لكون ثوب املتوضئ مغصوب ًا

بحي�ث يل�زم م�ن الوض�وء حتركه والتصرف فيه أو غير ذلك من ص�ور لزوم

الترصف باملغصوب من الوضوء.

الثالثة :أن يلزم من الوضوء الوقوع يف رضر حيرم إيقاع النفس فيه .وكذا

ل�و وجب حفظ املاء خلوف عطش مرض بنفس حمرتمة جيب املحافظة عليها ،إىل

حمرم ،فإن الوضوء يبطل المتناع قصد
غري ذلك من صور وقوع الوضوء بوجه َّ

حمرم.
التقرب بام هو َّ

نع�م ،ل�و غفل عن حرمة الترصف الالزم م�ن الوضوء ـ ولو للتقصري يف
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الفح�ص ع�ن احلكم الرشعي ـ وحتق�ق منه قصد التقرب ص�ح الوضوء .وهذا
ج�ار يف مجي�ع العبادات التي يعترب فيها قصد التقرب ،كام يأيت االش�ارة إليه عند

التعرض لكل منها إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)96إذا كان قصد الوضوء مستلزم ًا للعزم عىل فعل احلرام امتنع

التقرب به وبطل ،كام لو توضأ يف مكان مباح يلزم من إكامل الوضوء فيه اخلروج
من طريق مغصوب حيرم العبور فيه فرشع يف الوضوء ملتفت ًا لذلك .وهذا جيري
يف مجيع العبادات أيض ًا.

(مس�ألة  :)97امل�راد من التصرف يف املغصوب كل تصرف مناف حلق
الغري ممن هو حمرتم رشع ًا ،وله صور:
ا ُالوىل :أن يكون الغري مالك ًا للعني التي يقع الترصف فيها ولو بأن يكون

رشيك ًا فيها.

الثانية :أن يكون الغري مالك ًا ملنفعتها ،كام لو كان مستأجر ًا للدار التي يقع

الترصف فيها.

الثالث�ة :أن يتعلق له ح�ق فيها يكون الترصف منافي ًا ل�ه ،كالعني املرهونة

للغري حيث ال جيوز الترصف فيها بدون رضاه ،وكرتكة امليت املدين التي يتعلق

هبا حق الدائنني ،وكذا تركة امليت التي تعلقت هبا وصيته ،حيث ال جيوز الترصف
فيها قبل إنفاذ الوصية إال بإذن الويص .وكاملال املتع َّلق للخمس والزكاة ،حيث
ال جي�وز التصرف في�ه إال عىل تفصيل مذك�ور يف كتايب ال�زكاة واخلمس .ومنه

التصرف يف االوق�اف عىل خالف مقتضى وقفيتها ،إىل غري ذل�ك مما يمنع من

سلطنة املكلف عىل الترصف.

(مس�ألة  :)98إذا كان التصـرف منافي� ًا حلق الغري لـم حيل التصـرف إال
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بـإذنـ�ه ـ الرصي�ح أو املعل�وم من ظاه�ر حاله ـ أو العل�م من حاله أن�ه لو َع ِلم
بالترصف لريض به .هذا إذا كان مس�تق ً
ال بالترصف أما إذا كان قارص ًا لصغر أو
وليه الرشعي.
جنون أو غريمها فالالزم مراجعة ّ

(مسألة  :)99لو شك يف إذن صاحب احلق أو رضاه مل ّ
حيل له الترصف،

وكذا إذا شك املكلف يف دخوله يف املوقوف عليهم ،عىل ما تقدم يف املسألة()41

من فصل أحكام التخيل.

(مس�ألة  :)100جيوز الوضوء والصالة وغريمها حتت السقف املغصوب
ً
مغصوب�ا ،فمن غصب خيمة
واخليم�ة املغصوب�ة إذا مل يكن الفض�اء الذي حتتها

ونصبها يف الصحراء مث ً
حمرم ًا ،ولكن يصح وضوؤه وصالته حتتها .نعم
ال َ
فعل ّ

إذا نص�ب ش�خص خيمة يف الصحراء صار له أولوي�ة الترصف يف املكان الذي

تش�غله وإن مل يملكه ،فلا جيوز لغريه االنتفاع بامل�كان والترصف فيه بالوضوء
وغريه بغري إذنه ورضاه.

(مس�ألة  :)101إذا توضأ وضوء ًا يس�تلزم التصرف يف املغصوب ملتفت ًا

حلرم�ة عمله بطل وضوؤه ،وال ينفع يف صحت�ه إرضاء املالك بعد ذلك وحتليله

من تبعة الترصف.

(مس�ألة  :)102جيوز التصرف ـ بمثل الوضوء والصلاة ـ يف االرايض

املعرضة
املعرضة ملرور عامة الناس .وكذا جيوز استعامل املياه املكشوفة َّ
املكشوفة َّ
الستعامل عامة الناس وإن مل حيرز رضا املالك يف اجلميع.

(مس�ألة  :)103إذا كان ماء املس�جد ـ مث ً
ال ـ وقف ًا على املصلني فيه حرم

الوض�وء منه بدون ني�ة الصالة فيه ،ولو توضأ منه بدون نية الصالة يف املس�جد

بط�ل وض�وؤه مع التفاته حلرم�ة ذلك ،وال ينفع يف تصحيح�ه أن يصيل يف ذلك
املس�جد ،ولو توضأ بنية الصالة يف ذلك املس�جد صح وضوؤه ،ولو بدا له بعد
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الف�راغ م�ن الوضوء أن ال يصيل فيه مل جيب علي�ه الصالة فيه ومل يبطل وضوؤه.
وك�ذا لو توض�أ غفلة عن وقفيته بالنحو املذك�ور أو غفلة عن حرمة الوضوء يف

ه�ذا احلال فإن�ه يصح وضوؤه وال جي�ب عليه الصالة يف ذلك املس�جد لو علم

باحلال بعد الوضوء.

(مسألة  :)104إذا اعتقد املكلف حرمة الترصف باملاء أو يف املكان فتوضأ

ب�ه بطل وض�وؤه ،وليس له االجتزاء ب�ه ح َّتى لو ظهر له بعد ذل�ك عدم حرمة
الترصف ،لعدم كونه مغصوب ًا ،أو لرضا املالك بالترصف ،وكذا احلال لو ش�ك

مسوغ رشعي للعمل ،كام لو شك يف رضا املالك بالترصف،
يف احلرمة ومل يكن له ِّ
فإن وضوءه يبطل ح َّتى لو انكشف بعد ذلك رضا املالك بترصفه.

(مس�ألة  :)105الب�د م�ن اخللوص يف الني�ة ،فلو قصد الري�اء وحده أو

م�ع التق�رب هلل تعاىل بطل العمل .واملراد بالرياء املح�رم أو املبطل هو أن يعمل
املكلف من أجل أن يراه الناس متد ّين ًا ،وترتفع منزلته الدينية عندهم .نعم إذا كان

الغ�رض من ذلك دفع رشهم وإرضارهم ب�ه واعتدائهم عليه ظل ًام فال بأس به.
بني�ة القرب�ة خالص ًة م�ن دون رياء ،ثم
(مس�ألة  :)106إذا أت�ى بالعم�ل ّ

خط�ر يف بال�ه أن ذلك يرفعه عند الناس مل يرض ذل�ك يف صحة العمل بعد أن مل

يكن عمله من أجل ذلك ،بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان ليصدّ ه عن

فليتعوذ باهلل تعاىل منه وليستمر يف عمله.
العمل،
ّ

(مس�ألة  :)107ال يرض يف التقرب نية الضامئ�م الراجحة رشع ًا كإرضاء

الوالدي�ن بالعمل واس�تجالب دعائهام أو دعاء املؤمنين ،وتعليم اجلاهلني ،بل
ذلك يؤكد التقرب .كام ال يرض أيض ًا نية الضامئم املباحة كالتربد.
(مس�ألة  :)108ال يعترب نية الوج�وب وال الندب وال نية رفع احلدث أو

استباحة الصالة أو غريها.
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(مس�ألة  :)109ال جيب يف النية التلف�ظ بمؤداها ،بل موقعها النفس .كام

أهن�ا ال حتتاج إىل تكلف واس�تحضار ،بل يكفي حصوهل�ا بمقتىض طبع املكلف
وارتكازه ،بحيث لو س�ئل الجاب بأين ُاريد الوضوء قربة هلل تعاىل .وكذا احلال

يف سائر العبادات.

اخلام�س م�ن رشوط الوض�وء :مب�ارشة املتوضئ للغس�ل واملس�ح .فلو
وضأه غريه بط�ل.إال مع ّ
تعذر املبارشة عليه ،فيجتزئ بذلك .والذي يتويل النية
ٍ
حينئذ هو املتوضئ ال ّ
املوضئ .وإن كان األحوط استحباب ًا ضم نية املوضئ إليه
أيض ًا .كام أنه البد من تس�بيب املتوضئ لفعل الغري بأن يطلبه منه ،أو متكينه من

أن يوضئه ،ليتس ّنى له قصد الوضوء وتقربه به.

(مس�ألة  :)110كيفية توضئة الغري للعاجز عن املبارشة :أن يغسل وجهه

ويديه كيف اتفق ثم يأخذ املبارش يد العاجز فيمسح هبا وجهه ويديه ،فإن تعذر

ذل�ك جف�ف املبارش ي�ده ثم أخذ هبا املاء من يد العاجز بعد غس�لها فمس�ح هبا

رأس العاجز ورجليه .فإن تعذر عليه أخذ املاء من يد العاجز مسح املبارش رأس
العاجز ورجليه بامء يده املتب ّقي فيها بعد غس�له لوجه العاجز ويديه .واألحوط
وجوب ًا يف هذه الصورة االخرية ضم التيمم.
الس�ادس :املواالة ،وهي التتابع بني أجزاء الوضوء ،بمعنى عدم الفصل
بنحو يلزم جفاف متام الس�ابق قبل البدء بالالحق ،فلو ّ
جف لقلة املاء أو حلرارة

اهلواء أو نحومها من دون فصل عريف مل يرض .وال يرض امليش والكالم ونحومها
يف االثناء مع عدم اجلفاف.

(مس�ألة  :)111األحوط وجوب ًا ع�دم االكتفاء ببق�اء الرطوبة فيام 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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(مس�ألة  :)112لو اس�تأنف الوضوء قب�ل فوات امل�واالة صح الوضوء
ٍ
حينئذ
املس�تأنف .وك�ذا لو اس�تأنفه احتياط ًا الحتامل ف�وت املواالة .وال جي�ب

جتفيف االعضاء قبل استئناف الوضوء.

(مسألة  :)113لو شك يف فوت املواالة الحتامل اجلفاف بنى عىل عدمه،

واجتزأ بإمتام وضوئه.

السابع :الرتتيب بني االعضاء ،فيغسل الوجه أو ً
ال ثم اليد اليمنى ثم اليد
اليرسى ثم يمس�ح الرأس ث�م الرجلني .واألحوط وجوب ًا تقديم مس�ح اليمنى

على مس�ح اليرسى .وك�ذا يلزم الرتتي�ب يف كل عضو مغس�ول بالبدء باالعىل
فاالعىل ،عىل ما تقدم يف فصل أجزاء الوضوء.

(مس�ألة  :)114لو أخل بالرتتيب فمع عدم ف�وت املواالة يكتفي بإعادة
ما قدّ مه عىل ما حيصل معه الرتتيب وإال استأنف الوضوء ،مث ً
غسل وجهه
ال لو َ

وغس�ل الي�د اليرسى ف�إن بقي بلل عىل وجهه كفاه غس�ل الي�د اليمنى ثم يعيد
َ
غسل اليرسى ويتم وضوءه ،وإن ّ
جف وجهه استأنف الوضوء.
ْ
(مس�ألة  :)115ل�و ّ
أخل بالرتتيب يف نفس العضو ـ كام لو غس�ل الكف

قب�ل أن يغس�ل ال�ذراع ـ جرى فيه ما س�بق ،فمع عدم فوت املواالة يتم غس�ل

العضو عىل الرتتيب املتقدم من غسل األعىل فاألعىل ثم يتم وضوءه ،وال يكتفي
بت�دارك خصوص اجلزء الذي أخل به عىل األح�وط وجوب ًا .ومع فوت املواالة
يس�تأنف الوضوء .وك�ذا احلال لو أخل ببعض العضو ،كام لو غس�ل الكف ومل

يغسل الذراع.
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الفصل الرابع
يف اجلبائر

وه�ي يف االص�ل ما جيرب به العظ�م عند الكرس من االخش�اب أو العظام

التي تشد عىل موضع الكرس ،واملراد هبا هنا كل ما يشد عىل البدن لكرس أو خلع

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

م�ن كان عىل بعض أعض�اء وضوئه جبرية فإن أمكن�ه ومل يرضّ ه الوضوء

االختي�اري ـ بأجزائ�ه ورشائط�ه الس�ابقة ـ وجب ،كام لو أمكن ن�زع اجلبرية أو
إجراء املاء حتتها بنحو حيصل الغسل تدرجي ًا .ولو ّ
تعذر ذلك لكن أمكن إيصال
املاء لمِ ا حتت اجلبرية ـ ولو بغمسها يف املاء ح َّتى ينفذ للجلد ـ وجب أيض ًا وأجزأه

وإن مل حيص�ل ب�ه الرتتيب املعترب يف الغس�ل .بل يكفي ذلك يف مواضع املس�ح ـ
كالرجلني ـ وإن مل يتحقق به املسح الواجب حال االختيار .أما مع ّ
تعذر إيصال
املاء للبرشة فيكفي املسح عىل اجلبرية.

(مسألة  :)116ال فرق يف ّ
املسوغ للمسح عىل اجلبرية بني أن يكون
التعذر ِّ
ّ
لتع�ذر ّ
ح�ل اجلبرية لكونه مرض ًا بالكرس أو اجلرح من دون أن يرضّ به املاء ،وأن
يك�ون الرضار املاء بالكسر أو اجلرح .وأما إذا كان ّ
لتعذر إزالة النجاس�ة ،فإن
كان منش�ؤه 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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(مس�ألة  :)117ل�و أمكن مس�ح البشرَ ة بامل�اء من دون أن حيقق َ
الغس�ل
املعترب فاألحوط وجوب ًا اجلمع بينه وبني املس�ح عىل اجلبرية إما باجلمع بينهام يف

وض�وء واحد ،أو بتكرار الوضوء .بل لو أمكن نزع اجلبرية حال الوضوء وبقي
اجلرح مكشوف ًا اجتزأ بمسح البشرَ ة ومل جيب وضع اجلبرية واملسح عليها.
(مس�ألة  :)118ل�و تعذر املس�ح عىل اجلبرية يف م�وارد وجوبه فاألحوط

وجوب ًا اجلمع بني الوضوء الناقص بغس�ل اجلبرية أو إجراء املاء عليها والتيمم.
وال جيزئ غسل اجلبرية عن مسحها.

(مس�ألة  :)119البد من استيعاب اجلبرية باملسح عرف ًا ،وال جتب املداقة
يف ذل�ك ،فال جيب اس�تيعاب مواضع ِ
اخللال ـ أي الفواص�ل ـ التي تكون بني

اخليوط ونحوها.

(مس�ألة  :)120اجلرح املكشوف يكفي غس�ل ما حوله ،وال جيب وضع

يشء عليه ومسحه .نعم إذا كان يف موضع املسح فإن أمكن مسحه وجب ،وإال
فاألحوط وجوب ًا وضع يشء عليه ومسحه.
(مسألة  :)121إذا كان بعض االطراف الصحيح حتت اجلبرية ،فإن كان
وض�ع اجلبرية لستر اجلرح أو نحوه م�ن دون أن حيتاج اجلرح ذل�ك بطبعه َلزم

نزع اجلبرية وغس�ل املوضع الصحيح ،وجرى على موضع اجلرح حكم اجلرح

املكشوف.

وإن كان وضع اجلبرية مما يقتضيه طبيعة اجلرح ،فإن كانت اجلبرية ساترة
للصحي�ح باملقدار املتعارف مل جيب نزع اجلبرية واجزأ مس�حها بد ً
ال عن غس�ل

ما حتتها.

وإن كان�ت س�اترة الكث�ر من املتع�ارف لزم نزعها وغس�ل م�ا حتتها من
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بر اجلبرية مما
املق�دار الصحي�ح ،ومع تع�ذر النزع أجزأه املس�ح عليها إن كان ِك ُ

تقتضي�ه طبيع�ة اجل�رح ،أما لو كان لفق�د اجلبرية الصغرية أو نح�وه من دون أن
حيتاجه اجلرح بطبعه فاألحوط وجوب ًا ضم التيمم.
(مس�ألة  :)122إذا كانت اجلبرية نجسة مل جيزئ املسح عليها ،فإن أمكن

تطهريه�ا أو تبديله�ا بجبرية طاه�رة أو نزعه�ا وإجراء حكم اجلرح املكش�وف
املتقدم وجب ،وإال فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني الوضوء الناقص ـ بعدم املس�ح

عىل اجلبرية ـ والتيمم .وإن أمكن وضع يشء طاهر عليها واملس�ح عليه فإن ُعدّ
ذل�ك بعد وضع�ه من أجزاء اجلبرية عرف ًا أجزأ املس�ح عليه وحلق�ه حكم تبديل

اجلبرية ،وإن ُعدّ أمر ًا خارج ًا عنها زائد ًا عليها مل جيزئ املس�ح عليه وحلقه حكم
ّ
تعذر املسح عىل اجلبرية من اجلمع بني الوضوء الناقص والتيمم.
(مسألة  :)123ال فرق يف جريان حكم اجلبرية املتقدم بني اجلبرية الصغرية

وغريها ح َّتى املس�توعبة للعضو الوضوئي ،بل املس�توعبة لتمام االعضاء .وأما
اجلرح املكشوف الكبري جد ًا فيشكل االكتفاء بغسل ماعدا موضعه ،بل األحوط

وجوب ًا ضم التيمم إليه.

(مس�ألة  :)124ال فرق يف جريان حكم اجلبرية بني أن تكون عىل العضو

املغس�ول وأن تك�ون على العضو املمس�وح .نع�م إذا مل تكن مس�توعبة للعضو
املمس�وح تعني املس�ح عىل البرشة يف غري موضع اجلبرية ،كام لو كانت عىل أحد

أصاب�ع الرج�ل ،فإنه يتعني املس�ح عىل غريه من االصابع ملا تق�دم من أنه يكفي
املسح عرض ًا.

مس�ح بب ّلتها ،وإال
(مس�ألة  :)125إذا اس�توعبت اجلبرية العضو املاسح َ
مس�ح بالبرشة ،إال أن يكون الظاهر من البرشة قلي ً
فيتمم
ال ال يكفي يف املس�حّ ،
َ
املسح باجلبرية.
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(مس�ألة  :)126ال فرق يف جريان حكم اجلبرية وحكم اجلرح املكش�وف
بني أن يكون املانع من استعامل املاء كرس ًا وجرح ًا وورم ًا وغريها مما يعود لنقص

يف الب�دن ،فمع وض�ع يشء عليه من جبرية أو عصابة يمس�ح عليه ،ومع عدمه

يغسل ما حوله ،عىل ما سبق تفصيله.

نعم لو كان اس�تعامل املاء للطهارة مرض ًا بام ال جيب غس�له كباطن االنف

والعين يتعين التيمم ،وال جيزئ الوض�وء الناقص .وكذا يتعين التيمم لو كان
اس�تعامل املاء موجب ًا حلدوث خلل يف البدن من دون أن يكون موجود ًا بالفعل،
كبعض االمراض اجللدية التي خيشى من ظهورها باستعامل املاء.

(مس�ألة  :)127اللطوخ والده�ون املطيل هبا العضو للت�داوي إن أمكن
املس�ح عليها وجب ،وإال فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني غس�ل ما حوهلا والتيمم.

هذا إذا كانت مكش�وفة ،أما إذا كانت عليها جبرية فيلحقها ما تقدم من وجوب
املسح عليها.

(مس�ألة  :)128احلاج�ب الالصق اتفاق ًا من دون أن حيت�اج إليه للعالج
األحوط وجوب ًا اجلمع بني املسح عليه والتيمم.
(مس�ألة  :)129ال جيب ختفيف اجلبرية ،إال أن يك�ون الزائد خارج ًا عن
اجلبرية عرف ًا ،كام جيوز إضافة يشء اليها إذا عدّ بعد إضافته إليها جز ًء منها عرف ًا.

(مسألة  :)130ما دام خوف الرضر باقي ًا جيري حكم اجلبرية ،ومع زواله
ضيق وقت أو ِ
جيب رفعها .فلو ّ
تعذر رفعها المر خارج من ِ
فقد من يحُ ِسن إزالتها

أو نحو ذلك فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني املسح عليها والتيمم ،نظري ما تقدم يف

املسألة (.)128

(مسألة  :)131إذا خاف الرضر فعمل بحكم اجلبرية ثم تبني عدمه ،فإن
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انكشف عدم اجلرح أو الكرس أو نحومها مما هو موضوع اجلبرية انكشف بطالن

الوضوء اجلبريي ولزم إعادته وإعادة الصالة الواقعة به ،س�واء كان االنكشاف
يف الوق�ت أم بع�د خروجه .وإن كان موضوع اجلبرية موج�ود ًا ـ بأن كان هناك

كرس أو جرح ـ وانكش�ف عدم الرضر من اس�تعامل املاء فالظاهر عدم وجوب
التدارك ،نعم جيب إعادة الوضوء للصلوات االتية.

(مس�ألة  :)132إذا كان موضع من أعضاء الوضوء نجس ًا ّ
وتعذر تطهريه
من دون أن يرضّ به املاء سقط الوضوء ووجب التيمم .وكذا مجيع موارد ّ
تعذر

الوض�وء م�ن غري جه�ة وجود احلاج�ب أو خوف الضرر عىل املوض�ع الذي
يصيبه املاء.

(مس�ألة  :)133ال ف�رق بني جري�ان حكم اجلبرية بني الوضوء والغس�ل

والتيمم.

(مس�ألة  :)134ال جي�وز إيقاع الطه�ارة اجلبريية ـ ونحوه�ا من الطهارة
الناقصة ،كالطهارة يف اجلرح املكش�وف ـ يف س�عة الوقت إال مراعا ًة باس�تمرار
العذر يف متام الوقت ،فإن ارتفع العذر يف س�عة الوقت انكشف بطالن الطهارة،

وبطلان العمل املرتت�ب عليها من صالة أو نحوها ،وإن اس�تمر العذر إىل آخر
ٍ
وحينئذ لو ارتف�ع العذر بعد
الوق�ت انكش�ف صحة الطه�ارة وصحة العم�ل.
الوقت مل تبطل الطهارة من وضوء أو غسل ،فال جيب االستئناف .وإن كان هو
األحوط استحباب ًا ،خصوص ًا يف الوضوء والتيمم.

(مس�ألة  :)135ف�إذا كان اس�تعامل املاء مضر ًا يف الواق�ع إال أن املك َّلف

غف�ل عن ذلك ومل خيف الرضر فاس�تعمل امل�اء من دون جبرية وأت�ى بالطهارة

التامة صحت طهارته.

وإن خ�اف الضرر وتعمد اإلتي�ان بالطه�ارة التامة ،ف�إن مل يكن الرضر
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بحدّ حيرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيض ًا ،وكذا إذا كان بحدّ حيرم إيقاع
ٍ
حينئذ
النفس فيه إال أنّه غفل عن احتامل احلرمة .وأما إذا التفت الحتامل احلرمة

فإن كان إيصال املاء ملا ال يرضه املاء وغس�له بنحو يس�تلزم وصوله ملا يرضه املاء
ِ
قصد القربة منه مع التفات�ه لرتتب احلرام عىل فعله،
بطل�ت طهارته ،لعدم ت�أتيّ

وإن مل يك�ن كذل�ك ب�ل كان وصول امل�اء ملا حي�رم وصوله إليه بحركة مس�تقلة

صحت طهارته.

وجي�ري ه�ذا التفصيل فيام ل�و خاف الرضر وتبين عدم�ه يف الواقع بعد

اإلتيان بالطهارة التامة.

(مسألة  :)136يف كل مورد يشك املكلف يف أن وظيفته الطهارة اجلبريية

ونحوها أو التيمم يتعينّ عليه اجلمع بينهام ح َّتى يتضح له احلال بالسؤال ونحوه.

الفصل اخلامس
يف َس َل ِ
س البول وال َب َطن

وامل�راد باألول عدم استمس�اك الب�ول ،وبالثاين عدم استمس�اك الغائط،

وبحكمه عدم استمساك الريح.

(مس�ألة  :)137ذوا الس�لس وال َبط�ن إن كان هلما فرتة مضبوطة تس�هل
�ع الوض�و َء والصال َة التام�ة وجب عليهام انتظاره�ا وإيقاع الصالة
تس ُ
معرفتها َ
بطهارة تامة فيها .وكذا احلال يف كل مستمر احلدث.

(مس�ألة  :)138يكف�ي يف احلك�م الس�ابق س�عة الفترة الدن�ى الصلاة

االختيارية الواجبة ،بل يكفي س�عتها لصالة املس�تعجل كالفاقدة للسورة.وأما

لو كانت تسع الصالة االضطرارية دون االختيارية كالصالة بااليامء ،أو الصالة
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بالتيمم فاألحوط وجوب ًا اجلمع بينها وبني الوظيفة االتية.

(مس�ألة  :)139ذو الس�لس إذا مل تك�ن له فترة مضبوطة تس�ع الطهارة

والصلاة التام�ة جيمع بني الظهري�ن بأذان وإقامتين بوضوء واح�د ،وكذا بني
العشائني ،ويتوضأ لكل صالة غريها إذا كانت مضيقة ،ح َّتى لو كانت مستحبة.

فرق ذو الس�لس يف الفرض الس�ابق بني الظهرين أو
(مس�ألة  :)140إذا ّ

العشائني أعاد الوضوء للصالة الثانية.

(مس�ألة  :)141ذو ال َبط�ن إن مل تك�ن ل�ه فترة مضبوط�ة تس�ع الطهارة

والصلاة التام�ة إذا فاجأه احلدث يف أثناء الصالة توض�أ وبنى عىل ما مىض من
صالته .واألحوط وجوب ًا جت ُّنب منافيات الصالة من الكالم والقهقهة والبكاء.
نع�م ال ب�أس برتك االس�تقبال وت�رك الستر ـ للم�رأة ـ باملقدار ال�ذي يقتضيه

الوض�وء ،وكذا الفع�ل الكثري الذي تقتضيه هتيئة مقدم�ات الوضوء القريبة أما
البعي�دة كاس�تقاء املاء ـ فاألحوط وجوب� ًا قدحه ،فالبد من جتن�ب ذلك بتهيئة
املقدمات املذكورة قبل الصالة.

(مس�ألة  :)142إذا مل تكن لذي ال َبطن فرتة تسع الطهارة وبعض الصالة

كان عليه الوضوء لكل صالة.

املنسية تابعة لصالهتا يف
(مسألة  :)143صالة االحتياط وقضاء االجزاء
ّ

االحكام السابقة ،فمع االكتفاء بوضوء واحد لصالة أو صالتني يكتفى بذلك

الوض�وء لصالة االحتياط وقضاء االجزاء املنس�ية ،وال حيتاج لتجديد الوضوء
هل�ا ،ومع تكرار الوضوء للصالة الواحدة الب�د من الوضوء إذا وقع احلدث هلا
أو يف أثنائها.

(مس�ألة  :)144جي�ب على من به الس�لس وال َبط�ن التحفظ م�ن تعدي
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النجاسة للبدن والثوب مهام أمكن فيعلق الرجل كيس ًا فيه قطن للبول ،وتستثفر
املرأة ،كام يستثفران للغائط ،عىل نحو ما يأيت يف االستحاضة .واألحوط وجوب ًا

التطهير لكل صلاة .نعم يف مورد اجلمع بين الصالتني بوض�وء واحد يكفي

التطهري لكل صالتني.

(مس�ألة  :)145بقية أفراد مس�تمر احلدث ـ مثل من يفجؤه النوم ـ إذا مل

تك�ن له فرتة تس�ع الصالة التامة اكتف�ى بالصالة االضطرارية م�ع الطهارة ولو
بتيم�م ،ف�إن ّ
تعذر ذلك فاألح�وط وجوب ًا الوض�وء لكل صالة .نع�م لو كانت

تس�ع الصلاة ـ وإن كانت اضطرارية بطهارة ول�و بتيمم ـ لكنه مل ّ
يصل
ل�ه فرتة َ
فيه�ا للجهل هبا أو تفريط ًا فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني الوضوء لكل صالة أدا ًء
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:

(مس�ألة  :)146الب�دّ من الوض�وء يف صحة الصالة الواجب�ة واملندوبة،
وكذا صالة االحتياط وقضاء االجزاء املنسية .بل هو األحوط وجوب ًا يف سجود

السهو.

(مسألة  :)147ال يشرتط الوضوء يف صحة الصالة عىل امليت ،وإن كان

االفضل إيقاعها عن وضوء.

(مس�ألة  :)148يشترط الوضوء يف الطواف الواجب ،وهو ما كان جز ًء
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م�ن ح�ج أو عم�رة .وال يشترط يف غريه ح َّت�ى لو وج�ب بنذر أو نح�وه .نعم
االفضل إيقاعه عن وضوء .وإنام يشرتط يف صالته ال غري.

(مس�ألة  :)149حي�رم على ا ُمل ِ
مس كتاب�ة املصحف
حدث غير املتوضئ ُّ
مس�ه ملا يكتب م�ن القرآن يف غري
الرشي�ف وأبعاض�ه .بل األحوط وجوب ًا عدم ّ
بم�س ما يكتب يف
املصح�ف ،ككتب التفسير واحلدي�ث وغريها .نعم ال بأس ّ
الدراهم والدنانري ،ح َّتى الورقية املتعارفة يف عصورنا.

ِ
مس رس�م احلرف الق�رآين يف
(مس�ألة  :)150إنما حي�رم على
املح�دث ّ

االعرابية واملدّ والتشديد ونحوها مما ال
املصحف ونحوه ،دون رس�م احلركات
ّ
لكيفية النطق به.
يكون رس ًام للحرف ،بل
ّ
ِ
املحدث غري املتوضئ لفظ
يم�س
(مس�ألة  :)151األحوط وجوب ًا أن ال ّ

اجلالل�ة وس�ائر أسماء اهلل تع�اىل وصفاته .وال يلحق به أسماء االنبي�اء واالئمة

وسيدة النساء صلوات اهلل عليهم أمجعني.

(مس�ألة  :)152ال ف�رق يف الكتاب�ة بني أنواع اخلط الع�ريب .بل األحوط
وجوب� ًا العموم للخطوط غري العربية إذا ُرس�م هبا الق�رآن عىل عربيته ،وكذا إذا

ُرسم هبا لفظ اجلاللة أو أسامؤه تعاىل.

مس ترمج�ة القرآن ،وأما أسماؤه
(مس�ألة  :)153ال حي�رم على املحدث ّ
مسها.
تعاىل بغري اللغة العربية فاألحوط وجوب ًا عدم ّ

(مس�ألة  :)154ال ف�رق بين الكتاب�ة باحلبر والتطريز َ
واحل ْف�ر وغريها.
ملس
امل�س يف احلف�ر
بم�س القع�ر ،بل األح�وط وجوب� ًا فيه العم�وم ّ
ّ
ويتحق�ق ّ
مس حواشيها.
مس الكتابة بنحو التخريم ،فيتجنب ّ
احلوايش ،وكذا احلال يف ّ

املس ح َّتى بام ال حتله احلياة ،كالظفر.
(مسألة  :)155األحوط وجوب ًا عدم ّ
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املس بالشعر.
نعم ال بأس يف ّ

(مس�ألة  :)156الب�د يف صدق الق�رآن من قصد الكات�ب ـ ولو إمجاال ـ
ِ
ِ
واحلكاية عنه مل حيرم
رسمه
بنية
احلكاي َة عنه ْ
ورس َمه ،فلو كتب ما يطابقه لفظ ًا ال ّ

مسه ،من دون فرق بني االلفاظ املشرتكة واملختصة.
ّ

(مس�ألة  :)157الظاهر أن الص�ور الفوتوغرافية لكتابة القرآن وأسمائه

املس.
تعاىل بحكم القرآن وبحكم أسامئه تعاىل يف ّ

(مس�ألة  :)158الظاه�ر ج�واز كتاب�ة الق�رآن الكري�م ونح�وه عىل بدن
ٍ
ِ
حينئذ املبادرة للوضوء أو الغسل.
املحدث ،وال جيب عىل املحدث

مس القرآن ونحوه،
(مسألة  :)159ال جيب منع املحدث غري املكلف من ّ
ال ِّ
ملسه ،وكذا احلال يف اجلاهل باحلرمة جه ً
معذر ًا.
بل جيوز التسبيب ّ
(مسألة  :)160ذكر العلامء (رضوان اهلل عليهم) أنه يستحب الوضوء لغري

الطواف من أفعال احلج ،ولطلب احلاجة ،وحلمل املصحف الرشيف ،ولتالوة

مغسل امليت قبل
القرآن ،ولدخول املس�اجد ،ولتغس�يل اجلنُب للميت ،وجلامع ِّ
أن يغتس�ل ،وللنوم ،ولسجود الشكر ،وللكون عىل الطهارة ،ولتجديد الطهارة
من دون حدث ،ولغري ذلك.

(مس�ألة  :)161يكف�ي يف التقرب املعترب يف الوض�وء اإلتيان به من أجل

بعض ما س�بق ،س�واء توقفت صحت�ه عليه ـ كالصالة ـ أم توق�ف كامله عليه ـ

كمس املصحف ـ أم توقف
كصالة امليت وقراءة القرآن ـ أم توقف جوازه عليه ـ ّ
مغس�ل امليت قبل أن يغتس�ل .بل يكفي فيه اإلتيان به
رفع كراهته عليه ،كجامع ِّ

برج�اء املطلوبي�ة لغاية حيتمل مرشوعيته هلا ،كام هو احلال يف بعض املس�تحبات
املذك�ورة يف كلامهت�م ،على ما ذكرن�اه يف أواخ�ر مباح�ث االجته�اد والتقليد.
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(مسألة:)162إذاتوضألغايةـكالصالةـثمتبينّ أنهقدأتىهباصح وضوؤه.

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

(مس�ألة  :)164إذا توض�أ للتجديد ثم تبينّ أن�ه كان حمدث ًا صح وضوؤه
وكان رافع ًا للحدث.
(مسألة  :)165يصح الوضوء لغاية ـ كالصالة ـ قبل دخول وقتها.

الفصل السابع

يف آداب الوضوء وسننه

(مسألة  :)166ال إشكال يف كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء

الوضوء ،كام ال إش�كال يف مرشوعية الثانية .بل قيل باس�تحباهبا ،لكنه مل يثبت.

وأم�ا الثالث�ة فالظاهر أهنا بدعة .بل يبطل الوضوء هبا إذا حتقق املس�ح بامئها .كام
لو غسل اليرسى ثالث ًا .وأما تعدُ د الغرفات للغسلة الواحدة فال بأس به ،وليس
هلا عدد خاص.

(مسألة  :)167سنن الوضوء عىل ما تضمنته النصوص الرشيفة أو ذكره
العلامء (رضوان اهلل عليهم) ُامور:
منها :الس�واك ،وهو دلك االسنان .بل هو مستحب ح َّتى 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

ح َّتى لغسلها .فيصبه يف اليرسى ثم يغسل اليمنى هبا.

 ..........................................................................62منهاج الصاحلني /العبادات

ومنها :التس�مية حني وضع اليد يف املاء حني االستنجاء مقدم ًة للوضوء،

وقبل وضع اليد يف املاء للوضوء ،وبعد الرشوع يف غسل الوجه .وحيسن تداركها

يف االثناء لوتركها يف ّأول الوضوء.

ومنه�ا :الدع�اء باملأثور ،وقد وردت أدعية كثيرة ،ففي النص الصحيح:

«إذا وضع�ت ي�دك يف امل�اء فق�ل :بس�م اهلل وب�اهلل الله�م اجعلني م�ن التوابني
واجعلني من املتطهرين».

حممد باملاء فأكفأه فصبه بيده
ويف حدي�ث وضوء أمري املؤمنني«:Aفأتاه ّ
اليرسى عىل يده اليمنى ثم قال :بسم اهلل وباهلل واحلمد هلل الذي جعل املاء طهور ًا

ومل جيعله نجس ًا.

وحرمني
قال :ثم استنجى فقال :اللهم ّ
حصن فرجي واع ّفه واسرت عوريت ّ

عىل النار.

ِ
وأطلق لس�اين
ق�ال :ثم متضمض فق�ال :اللهم ل ّقن�ي حجتي يوم ألقاك،
حترم َّ
علي ريح اجلنة واجعلني ممن يش�م
بذك�راك .ثم استنش�ق فق�ال :اللهم ال ّ

رحيها وطيبها.

قال :ثم غسل وجهه فقال :اللهم ّبيض وجهي يوم تسو ّد فيه الوجوه وال

تسود وجهي يوم ّ
تبيض فيه الوجوه.
ّ

ثم غس�ل ي�ده اليمنى فقال :اللهم اعطني كت�ايب بيميني واخللد يف اجلنان
بيساري وحاسبني حساب ًا يسري ًا.

ثم غس�ل يده اليسرى فقال :الله�م ال تعطني كتايب بشمايل ،وال جتعلها
مغلولة إىل عنقي ،وأعوذ بك من ّ
مقطعات النريان.
ثم مسح رأسه فقال :اللهم ِّ
غشني برمحتك وبركاتك وعفوك.
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ث�م مس�ح رجليه فق�ال :الله�م ّثبتني عىل الصراط يوم ّ
تزل في�ه االقدام

واجعل سعيي فيام يرضيك عني».

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

وهناك صور ُاخر وأدعية ُاخر يضيق املقام عن ذكرها.

ومنها :املضمضة واالستنشاق ،وتثليثهام ،وتقديم املضمضة.

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

ومنه�ا :إس�باغ الوضوء بتكثري املاء ل�كل عضو غرفت�ان ،أو غرفة وافية،

بحي�ث يس�تويل املاء عىل العضو املغس�ول ويفي�ض عليه ،وع�دم االكتفاء بأقل

املجزئ احلاصل بوصول املاء للبرشة وإن قل.

ومنه�ا :الوض�وء ُبمد وهو ثامنامئة وس�بعون غرام� ًا تقريب� ًا .والظاهر أن

املقدار املذكور إنام يستحب مع اإلتيان بآداب الوضوء.

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

(مسألة  :)168يكره يف الوضوء ُامور:

منها :االس�تعانة بالغير يف صب املاء لوضوء الصالة .بل يس�تحب عدم

االستعانة بالغري حتى يف مقدمات الوضوء البعيدة ،كاستقاء املاء وتسخينه.

ومنه�ا :الوضوء يف املس�جد من حدث البول والغائ�ط ،وكذا غريمها من

االح�داث إذا وق�ع يف غير املس�جد .وي�أيت ال�كالم يف حكم املعتك�ف يف حمله
إن شاء اهلل تعاىل.

ومنها :الوضوء من االناء َّ
املذهب أو املنقوش بالصور .وكذا
املفضض أو َّ

الوضوء فيه .وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم ،كام س�بق يف مبحث
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النية ،ويأيت يف آخر كتاب الطهارة.

ومنها :الوضوء باملاء املس�خن بالش�مس ،بل مطلق الغسل به ،بل مطلق

االستعامل له.

ومنه�ا :الوضوء من املاء القليل الذي يدخ�ل املحدث بالنوم أو البول أو
الغائط أو اجلنابة يدَ ه فيه.وترتفع الكراهة ،يف األول َبغسلها مرة ،وكذا يف الثاين
بالغسل مرتني ،ويف الرابع َ
وإن كان االفضل فيه مرتني ،ويف الثالث َ
بالغسل ثالث ًا.
ومنه�ا :الوضوء بامل�اء االجن ،وبجمي�ع املياه التي يكره اس�تعامهلا ،كامء

البئر قبل النزح واالسآر املكروهة ..إىل غري ذلك.

(مس�ألة  :)169يكره صب املاء املس�تعمل يف الوض�وء يف الكنيف ،وهو

جمرى املرافق الصحية.

الفصل الثامن

يف أحكام الشك

(مس�ألة  :)170م�ن تيقن بس�بق احلدث وش�ك يف التطهر من�ه بنى عىل

احل�دث م�ا مل يتيقن الطهارة .ومن تيقن بس�بق الطهارة وش�ك يف انتقاضها بنى
على الطه�ارة م�ا مل يتيقن احل�دث .وال أثر للظ�ن يف املوردي�ن إال أن يكون ظن ًا
كالبينة.
معترب ًا رشع ًا ّ

س�بق احلدث منه والطهارة مع ًا وجهل املتأخر
(مس�ألة  :)171من تيقن ْ

منهام ،فإن علم تاريخ الطهارة بنى عىل الطهارة وإن علم تاريخ احلدث بنى عىل
احل�دث .وإن جهل التارخيني مل يبن عىل الطهارة وال عىل احلدث ،فال يصح منه
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اإلتيان بام يشترط فيه الطهارة ـ كالصالة ـ حتى يتطهر ،وال حيرم عليه ما حيرم

كمس املصحف ـ حتى حيدث.
عىل املحدث ـ
ّ

(مس�ألة  :)172إذا ش�ك يف أثناء الصالة يف أنه عىل وضوء أو الَ ،
قطعها

وتطهر واس�تأنف الصالة .ولو كان شكه بعد الفراغ من الصالة بنى عىل صحة
ّ
الصالة وتوضأ للصلوات االتية ولغريها من الغايات.

(مسألة  :)173إذا شك قبل الفراغ من الوضوء يف فوت جزء منه تداركه
مع عدم فوات املواالة ،ومع فواهتا يس�تأنف الوضوء ،فإذا ش�ك مث ً
ال يف غس�ل

بعض اليد اليمنى وهو يف غسل اليرسى فإذا مل جيف ماء الوضوء السابق عىل اجلزء
املش�كوك غس�ل اجلزء املش�كوك وأتم وضوءه ،وإن جف املاء املذكور استأنف

الوضوء.

(مس�ألة  :)174إذا ش�ك بع�د الف�راغ م�ن الوض�وء يف صحت�ه بنى عىل

الصح�ة حتى لو علم من نفس�ه عدم التفاته ملنش�أ الش�ك ،كام ل�و توضأ بخامته
غفل�ة واحتم�ل وص�ول املاء حتته م�ن دون أن يتعم�د ذلك .نعم ل�و علم بعدم
وصول املاء حتته وجبت عليه االعادة.

(مس�ألة  :)175إذا كان�ت أعضاء وضوئه نجس�ة فتوضأ ثم ش�ك يف أنه

طهرها قبل الوضوء أو بقيت عىل نجاستها بنى عىل صحة وضوئه ،وعىل نجاسة
فيطهرها.
أعضائه ّ

وك�ذا إذا توض�أ بامء كان نجس� ًا ثم ش�ك بع�د الوضوء يف أن�ه طهره قبل

الوضوء به أو ال ،فإنه يبني عىل صحة وضوئه وعىل نجاس�ة املاء الذي توضأ به

فيطهر كل ما وصل إليه ذلك املاء حتى أعضاء وضوئه.
ّ
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املقصد الرابع
يف الغسل

ومس امليت،
جيب الغسل من اجلنابة ،واحليض ،واالستحاضة ،والنفاسّ ،
وجيب أيض ًا غس�ل امليت .كام يس�تحب الغس�ل يف موارد كثرية .فهنا مباحث..

املبحث األول

وفيه فصول..

تتحقق اجلنابة بأمرين:

يف غسل اجلنابة
الفصل األول

يف سبب اجلنابة

األول :خ�روج املن�ي من الرجل .واألحوط وجوب ًا ثب�وت اجلنابة للمرأة
باالنزال أيض ًا.
ويرتت�ب عىل ذل�ك لزوم اجلم�ع عليها بين الغس�ل والوض�وء احتياط ًا

وتطهري ما يالقيه املاء الذي ينزل عليها من مالبسها وبدهنا .وهذا هو احلكم يف
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مجيع موارد االحتياط الوجويب يف ثبوت اجلنابة.

(مسألة  :)176إن ُعرف املني فال إشكال وإن مل ُيعرف كفى يف احلكم به

مع املرض خروجه عن ش�هوة .وأما حال الصحة فالبد يف احلكم به من اجتامع

الدفق والفتور والشهوة .نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق ،ولو شك

يف الدفق كان قلة البلل أمارة عىل عدمه ،فال جيب معه الغسل .هذا يف الرجل.

ِ
وأم�ا يف املرأة فلي�س املني منها إال ما خي�رج من ُ
الش�هوة
الق ُبل عند بلوغ
ِ
الشهوة الذروة.
الذروة .وال أثر ملا خيرج لنضح البلل بمالعبة أو نحوها بدون بلوغ

الث�اين :اجلامع ،ولو بدون إنزال املني ويتحقق بدخول احلش�فة يف القبل.
ب�ل األح�وط وجوب ًا حتق�ق اجلنابة أيض� ًا بدخول احلش�فة يف الدبر م�ن الرجل
وامل�رأة .وب�ه تتحقق اجلنابة يف ح�ق الفاعل واملفعول ب�ه وإن مل يكونا مكلفني.
نعم يف ثبوت اجلنابة باالدخال يف امليت أو إدخال عضو امليت يف احلي إش�كال
وإن كان هو األحوط وجوب ًا .وأما االدخال يف فرج البهيمة فالظاهر عدم حتقق
اجلنابة به مع عدم إنزال املني.

الفصل الثاين

يف أحكام اجلنابة

(مس�ألة  :)177ال يصح من اجلنب مجيع ما ال يصح من غري املتوضئ مما
تقدم يف غايات الوضوء ،كام ال يصح الصوم منه أيض ًا ،عىل تفصيل يأيت يف كتاب

الصوم إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)178حيرم عىل اجلنب مجيع ما حيرم عىل غري املتوضئ مما تقدم.
كام حيرم عليه أيضا الكون يف املس�جد احلرام ومسجد النبي Fمطلق ًا وإن كان
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بنحو املرور واالجتياز .بل لو أصابته جنابة يف املسجدين املذكورين وجب عليه
املبادرة للخروج بعد التيمم .وأما يف س�ائر املس�اجد فيح�ل االجتياز بالدخول

م�ن ب�اب واخلروج من آخ�ر ،والدخول الخذ يشء منها ،وحي�رم ما عدا ذلك.

(مسألة  :)179ال جيوز للجنب دخول املسجد لوضع يشء فيه ،نعم جيوز

له وضع يشء يف املسجد حال االجتياز به ،كام جيوز له وضع يشء يف املسجد إذا

مل يستلزم الدخول فيه.

(مس�ألة  :)180األحوط وجوب ًا عدم مكث اجلنب يف َمشاهد النبي F
واألئم�ة Bفيقتصر من أعوزته حاج�ة لذلك أو أعجله أمر عن ُ
الغس�ل عىل

العب�ور فيه�ا ،أو الط�واف هبا من دون مكث .نعم ال ب�أس يف املكث يف االروقة

املطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القرب الرشيف.

(مس�ألة  :)181إذا احتم�ل عدم مس�جدية بعض أجزاء بناية املس�جد ـ
كالس�احة املكش�وفة واملدخل ـ جاز الدخول فيه واملك�ث ،ومل جت ِر عليه أحكام
املسجدية .نعم إذا اخرب بمسجديته املتويل أو من يكون املسجد حتت يده صدق

وجرت عليه أحكام املسجد.

(مس�ألة  :)182ال فرق يف جريان أحكام املسجد املذكورة بني العامر من
املساجد واخلراب ،بل حتى ما غصب من املساجد وجعل طريق ًا أو دار ًا أو حم ً
ال

جتاري ًا أو غري ذلك.

(مس�ألة  :)183حي�رم على اجلنب ق�راءة آية الس�جدة من س�ور العزائم

االرب�ع ،وه�ي (امل الس�جدة) و(ح�م الس�جدة) و(النج�م) و(العل�ق) .وجيوز
أن يق�رأ بقية الس�ور املذكورة ،نعم ه�و مكروه بل األحوط اس�تحباب ًا تركه ،كام
يك�ره قراءة القرآن مطلق ًا ،خصوص ًا ما زاد عىل س�بع آيات ،وأوىل بذلك ما زاد

عىل السبعني.
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(مس�ألة  :)184ذكر العلامء (رضوان اهلل عليهم) أنه يكره للجنب االكل

والرشب إال بعد الوضوء أو غس�ل اليدين واملضمضة واالستنشاق ،والنوم إال
بعد الوضوء أو التيمم بد ً
ومس ما عدا الكتابة من املصحف ،وأما الكتابة
ال عنهّ .

مسها ،كام تقدم.
فيحرم عىل اجلنب ّ

الفصل الثالث

وجيب فيه ُامور..

يف كيفية غسل اجلنابة

منها :النية ،وإيصال املاء للبرشة ،ومبارشة املغتس�ل ُلغسله ،وإطالق املاء
وطهارته ،وقد تقدم تفصيل هذه ا ُالمور يف الوضوء ،الن املقامني من باب واحد.

(مس�ألة  :)185ال جيب غس�ل الش�عر ،ب�ل جيب إيصال امل�اء ملا حتته من
البرشة حتى لو كان الشعر كثيف ًا.

ومنها :غسل متام البدن .واملشهور أن له صورتني ال جيوز اخلروج عنهام:
إحدامها :الرتتيب ،بأن يغسل أو ً
ال متام الرأس والرقبة ،ثم اجلانب االيمن

من اجلسد ،ثم اجلانب االيرس منه.

ثانيتهام :االرمتاس ،بتغطية البدن يف املاء دفع ًة واحد ًة بحيث حيصل غسل

متام البدن حينها.

وهذا وإن كان أحوط استحباب ًا إال أن الظاهر عدم تعينّ إحدى الصورتني،

غاي�ة االم�ر أنه ال جي�وز تقديم اجلس�د عىل الرأس ،وجي�وز ما ع�دا ذلك ،فمن
الص�ور اجلائزةَ :غس�ل متام الب�دن بالوقوف حت�ت املطر أو احلنفي�ة أو نحومها.
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صب املاء عىل الرأس واجلس�د ،ثم إمرار اليد حتى يستوعب املاء
ومنهاّ :

متام الرأس واجلسد ،والبد من التأكد من وصول املاء لتامم اجلسد.

ومنها :تقديم الش�ق االيمن من الرأس واجلس�د عىل الشق االيرس منهام.

وغري ذلك من الصور.

(مسألة  :)186ال يشرتط املواالة يف الغسل ،بل جيوز التفريق بني أجزائه
وإن ّ
جف املغسول قبل اإلتيان بالباقي.
(مسألة  :)187ذكر العلامء (رضوان اهلل عليهم) أنه يستحب للجنب عند
إرادة الغسل ُ
غسل اليدين من املرفقني ثالث ًا ثم املضمضة ثالث ًا ثم االستنشاق ثالث ًا.

(مس�ألة  :)188يس�تحب يف غس�ل اجلناب�ة الغس�ل بص�اع ،وهو ثالث
كيل�وات وأربعامئ�ة وثامن�ون غرام ًا تقريب ًا ،وإن كان جيزئ اس�تيعاب اجلس�د بام

يص�دق علي�ه املاء مهام قل ،كام تقدم يف الوضوء .وجيري هذا يف مجيع االغس�ال

عدا تغسيل امليت ،كام يأيت.

الفصل الرابع

يف أحكام غسل اجلنابة

(مس�ألة  :)189إذا أح�دث باالصغ�ر يف أثناء غس�ل اجلناب�ة أجزأه إمتام
الغسل وال حيتاج الستئنافه .وإن كان أحوط استحباب ًا .وعىل كل حال البد من
الوضوء الجل احلدث املذكور .وهكذا احلال يف كل غسل غري غسل اجلنابة.

(مس�ألة  :)190غسل اجلنابة جيزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مرشوع
غري غس�ل اجلنابة واجب ًا كان أو مستحب ًا ،نعم من آداب غسل غري اجلنابة تقديم

الوضوء عليه .وأما االغس�ال االحتياطية أو املعدودة يف املستحبات من دون أن
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يثبت استحباهبا رشع ًا فال جيتزأ هبا عن الوضوء.

(مس�ألة  :)191إذا اجتمع�ت أغس�ال متع�ددة أجزأ عنها غس�ل واحد،

سواء كانت واجبة أم مستحبة ثابتة االستحباب ـ عىل ما يأيت يف بحث االغسال
املس�تحبة التعرض لذلك ـ أم خمتلفة بعضها واجب وبعضها مس�تحب ،وسواء

بنية بعضها أم بنية اجلميع ،وجيزئ هذا الغسل عن
أتى املكلف بالغسل املذكور ّ
الوضوء ،وال سيام إذا كان املغتسل جنب ًا.
(مس�ألة  :)192إذا 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.

(مس�ألة  :)193إذا ش�ك يف أثناء الغس�ل يف صحته أو يف أنه هل غس�ل
موضع ًام�ن الب�دن وج�ب عليه الت�دارك ،أما إذا ش�ك يف ذلك بع�د الفراغ من

الغسل فال يعتني بشكه ويبني عىل صحة غسله ومتاميته.

(مسألة  :)194يستحب البول قبل الغسل ملن كانت جنابته بخروج املني
مع اجلامع أو بدونه .وليس هو رشط ًا يف صحة الغسل .ولكن فائدته أنه لو خرج

من�ه بع�د البول بلل مش�تبه باملني مل ِ
يبن عىل أنه مني ،أما ل�و خرج منه البلل قبل

الب�ول فالالزم البناء عىل أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغس�ل 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 بمقتىض طبيعة

م�زاج امل�رأة .والبد فيه من النزول لظاهر الف�رج ،وال يكفي النزول من الرحم

لباطنه .وإن كان ذلك يكفي يف استمرار احليض وبقائه ،كام يظهر فيام يأيت.

(مسألة  :)195إذا افتضت البكر فسال منها دم كثري وتردد بني أن يكون
م�ن دم الب�كارة أو من دم احليض أو منهام مع ًا أدخل�ت قطنة وتركتها مدة قليلة

ثم أخرجتها إخراج ًا رفيق ًا ،فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من
البكارة ،وإن كانت مستنقعة فهو من احليض.

(مس�ألة  :)196كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تس�ع سنني قمرية حمكوم
بأنه ليس بحيض ،وكذا ما تراه املرأة بعد بلوغ سن اليأس .نعم لو علم يقين ًا بأنه

من احليض ترتبت عليه أحكامه.

(مس�ألة  :)197حد اليأس يف القرشية بلوغ ستني سنة قمرية ،ويف غريها

بلوغ مخسين سنة ويكفي االنتساب لقريش من الزنا .ومع الشك يف كون املرأة
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قرشية حيكم بعدم كوهنا قرشية.

(مس�ألة  :)198أق�ل احليض ثالثة أي�ام ،واملراد باليوم هنا م�ا يعم الليل

احلاصل بدورة تامة لالرض ،ال خصوص بياض النهار.

(مس�ألة  :)199الظاه�ر أن�ه ال يعترب الت�وايل يف االيام الثالث�ة ،بل تكفي

الثالثة املتفرقة .لكن البد من اجتامعها يف ضمن عرشة أيام .نعم جيب عىل املرأة

ترتي�ب أحكام احلي�ض بمجرد رؤية ال�دم وإن مل يكن بصف�ات احليض االتية،
فإن اس�تمر ثالثة أيام ،أو انقطع ثم رجع حتى تم هلا ثالثة أيام يف ضمن العرشة
حتققت كونه حيض ًا ،وإال انكش�ف أنه اس�تحاضة ووجب عليها قضاء الصالة

التي تركتها حني رؤية الدم.

(مسألة  :)200أكثر احليض عرشة أيام .وهي أطول مدة بني أول احليض

وآخره ،غايته أن احليض قد يس�توعبها ،وق�د يتفرق فيها ،وإن كان الالزم بلوغ

جمموعه ثالثة أيام فأكثر ،كام تقدم.

(مس�ألة  :)201إذا تفرقت الثالثة أيام أو أكثر يف ضمن عرشة كان النقاء

املتخل�ل بحكم الطهر ،فتغتس�ل له وتصيل ،وإن مل تفعل وج�ب عليها القضاء.

نع�م ال عربة بفرتات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم احليض وتتعارف
يف النس�اء ،س�واء ن�زل الدم من الرح�م لباطن الف�رج أم مل ينزل ،ف�إن الفرتات
املذكورة ما مل تكن منافية الستمرار احليض عرف ًا تكون بحكم احليض.
(مس�ألة  :)202أقل الطهر بين حيضتني عرشة أيام ،ف�كل دم تراه املرأة

قبل إكامل عرشة أيام من احليض األول فهو ليس من احليض.

(مس�ألة  :)203كل دم تراه املرأة حتكم عليه بأنه حيض إذا مل ينقص عن

الثالثة 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 الكالم يف حكم احلامل وحكم الصفرة.

(مس�ألة  :)204تصري املرأة ذات عادة باتفاق احليض مرتني متواليتني يف

الع�دد والوق�ت أو يف أحدمها .فإن اتفقا يف الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية
وعددي�ة ،كما لو رأت الدم يف أول كل من الش�هرين املتواليني س�بعة أيام مث ً
ال.

وإن اتفق�ا يف الوق�ت دون الع�دد فهي ذات ع�ادة وقتية ال عددي�ة ،كام لو رأت
الدم يف أول الشهر األول مخسة أيام ،ويف أول الشهر الثاين سبعة أيام مث ً
ال .وإن

اتفقا يف العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ،كام لو رأت الدم يف أول
الش�هر األول مخسة أيام ،ويف وسط الشهر الثاين مخسة أيام مث ً
ال .واملراد بالشهر
هو اهلاليل.

(مس�ألة  :)205ال يزول حكم العادة باختالف احليض عنها يف الش�هور

الالحق�ة مهام طالت املدة مادامت الش�هور خمتلفة فيام بينه�ا .نعم تنقلب العادة
باتفاق شهرين متعاقبني من دون فصل عىل وقت أو عدد خمالف لعادهتا السابقة،

فتنعقد عادهتا عىل الوجه الالحق ويكون العمل عليه.

(مسألة  :)206احليض جيتمع مع احلمل حتى مع استبانته وظهوره ،فإن

كان�ت املرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤي�ة الدم يف عادهتا أو قبل عادهتا بقليل
ي�وم أو يومين ـ أو بع�د عادهتا قب�ل ميض عرشين يوم� ًا من ّأوهلا ،ه�ذا إذا كان
ً
وجوب�ا أن جتمع بني تروك احلائض وأعامل
أمح�ر ،وأما إذا كان أصفر فاألحوط
املس�تحاضة .وإن رأت�ه بع�د ميض عرشين يوم� ًا من أول عادهتا فلا تتحيض به
وإن كان أمح�ر .وأم�ا إذا مل تكن ذات عادة فإهنا تتحيض بالدم إذا كان أمحر ،وال

تتحيض به إذا كان أصفر.
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(مس�ألة  :)207ال يشترط يف حي�ض احلامل بل�وغ الدم ثالث�ة أيام ،بل
يكفي بلوغه يوم ًا واحد ًا أو يومني .نعم ال يكفي ما دون ذلك.
(مس�ألة  :)208الصف�رة إن كانت س�ابقة عىل دم حمك�وم عليه باحليضية

بيومين فام دون حيكم عليها بأهنا حيض ،س�واء كان�ت يف العادة أم ال .وكذا إذا

كان�ت متأخ�رة عن�ه بيومني فما دون متصلة به ،ب�ل وإن كان�ت منفصلة عنه يف
ضم�ن العرشة عىل األحوط وجوب ًا .وإن تقدّ مت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك
فهي ليست بحيض.

كما أهنا يف أي�ام العادة الوقتي�ة أو قبلها بيومني حيكم عليه�ا بأهنا حيض،

اتصلت بدم أو مل تتصل ،برشط بلوغها وحدها أو مع الدم ثالثة أيام .وفيام عدا

ذل�ك ال حيك�م عليها بأهنا حيض ،س�وا ًء مل تكن املرأة ذات ع�ادة أم كانت ذات
عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قلي ً
ال أو تقدمت أكثر من يومني.
(مس�ألة  :)209امل�راد بالصفرة هنا ويف مجيع املس�ائل االتية هي الس�ائل

املختل�ط بال�دم ال�ذي يكون بس�بب قلة ال�دم أمحر مح�رة خفيفة كالصف�رة .أما

السائل االصفر الذي ال تكون صفرته من الدم فهو طاهر ال يرتتب عليه يشء.

(مس�ألة  :)210ه�ذه الصفرة إذا مل حيكم عليها بأهن�ا حيض جيري عليها

حكم االستحاضة االيت يف حمله.

(مس�ألة  :)211إذا انقطع دم احليض عن اخلروج للظاهر واحتمل بقاؤه

يف باطن الفرج (املهبل) وجب الفحص واالس�ترباء ،وذلك بأن تستدخل قطنة

نقية
يف باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت عىل التحيض ،وإن خرجت ّ
بنَ�ت عىل الطه�ر ،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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ال�دم بقيت عىل التحيض ،وإن خرجت نقية بنت على الطهر ،وال جيب املبادرة
لالس�ترباء ً
ليلا ،بل هل�ا أن تنتظر به النه�ار وتبني عىل بقاء احلي�ض بدونه .ولو

ّ
تعذر عليها الفحص ولو هنار ًا فإهنا تبقى عىل التحيض حتى تعلم بالنقاء.

(مسألة  :)212إذا رأت املرأة الدم فتحيضت واستمر هبا الدم فإن مل تكن
ذات عادة عددية بقيت عىل التحيض به ما دام مس�تمر ًا ،فإن انقطع قبل العرشة
َت عىل الطهر ـ بعد االس�ترباء الذي تقدم يف املس�ألة الس�ابقة ـ
او عند إكامهلا َبن ْ
وجرى عليه حكمه ،وإن استمر عملت بعد العرشة أعامل املستحاضة االتية يف

املقصد الثالث.

وإن كان�ت ذات ع�ادة عددية فإن انقطع الدم عن�د ميض عادهتا بنت عىل

الطهر بعد االس�ترباء ،وإن اس�تمر بعد العادة جاز هلا االقتصار يف التحيض عىل
عادهتا وتعمل بعدها أعامل املس�تحاضة .لكن يس�تحب هلا االس�تظهار ،بل هو
األحوط اس�تحباب ًا .وذلك بأن تبقى على التحيض يوم ًا أو يومني أو ثالثة خمرية

بينها بل هلا أن تس�تظهر حتى تتم هلا عرشة أيام من حني رؤية الدم ،فإن اس�تمر
بعد ميض مدة االستظهار التي اختارهتا تعمل أعامل املستحاضة.

(مس�ألة  :)213إذا اقترصت ذات العادة يف املس�ألة الس�ابقة عىل عادهتا

وعمل�ت أعامل املس�تحاضة ثم انقط�ع الدم عىل العرشة أو قبلها مل ينكش�ف أن
حيضها متام العرشة ،فلو كانت عادهتا س�بعة أيام مث ً
ال فاقترصت عليها وقامت
بعده�ا بأعمال املس�تحاضة وص ّلت وصامت ،ف�إذا انقطع الدم على العرشة أو

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

وك�ذا إذا اس�تظهرت بام ال يبلغ هب�ا العرشة ـ كيوم أو يومين ـ ثم قامت
بأعامل املس�تحاضة وصامت وص ّلت ثم انقطع الدم عىل العرشة ،فإهنا ال تقيض
الصوم الذي جاءت به بني أيام استظهارها والعرشة .كام أهنا لو استظهرت بأي
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مقدار شاءت ثم جتاوز الدم العرشة مل ينكشف أن حيضها خصوص أيام العادة

فال جيب عليها قضاء الصالة التي تركتها أيام االستظهار.

(مس�ألة  :)214إذا اس�تمر احلي�ض بعد م�دة االس�تظهار يف ذات العادة

العددية وبعد العرشة يف غري ذات العادة وعملت أعامل املس�تحاضة فإن انقطع
بعد مدة قصرية فال إشكال ،وإن استمر شهر ًا فام زاد فإن كانت ذات عادة وقتية
وعددية اقترصت عليها ومل تستظهر ،وعملت بأحكام املستحاضة بعدها .لكن

بشرط أن يميض أقل الطه�ر بني آخر حتيضها وأيام عادهت�ا ،وإال مل تتحيض يف
ذلك الدَّ ور وانتظرت الدَّ ور الثاين.

ً
مثلا :ل�و كانت عادهت�ا من اخلام�س عرش م�ن الش�هر إىل العرشين منه

ورأت الدم يف الثالث من الش�هر ،فتحيضت إىل الثامن منه واستظهرت يومني،
وبن�ت عىل الطه�ر وعملت أعامل املس�تحاضة م�ن اليوم احلادي عشر ،فليس

هل�ا أن تتحيض أي�ام عادهتا من اليوم اخلامس عرش ،لع�دم ميض أقل الطهر بني
احليضتني ،بل تنتظر إىل الش�هر الالح�ق وتتحيض أيام عادهتا ،وتبقى عىل ذلك

يف كل شهر استمر به الدم.

(مس�ألة  :)215م�ن اس�تمر هب�ا الدم ش�هر ًا أو أكث�ر إن مل تك�ن هلا عادة

وقتي�ة وعددي�ة أو كان�ت ذات عادة وقتية وعددية ونس�يتها ترج�ع للتمييز بأن

تتحي�ض بال�دم الواج�د لصفات احلي�ض دون الفاق�د هلا ،بل تعم�ل يف الفاقد
أعامل املستحاضة .هذا إذا كان الواجد للصفات واجد ًا لرشوط احليض الثالثة
املذكورة يف املس�ائل املتقدمة من ( )198إىل ( ،)202وهي أن ال يقل عن ثالثة
أي�ام ولو متفرقة يف ضم�ن العرشة ،وأن ال يزيد عىل عرشة من أوله الخره ،وأن
ال يق�ل الفاقد للصفة ـ املحكوم بعدم كون�ه حيض ًا ـ عن عرشة ،الن أقل الطهر

بني احليضتني عرشة أيام كام تقدم.
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نعم ،ال يرض ختلل الفاقد يف ضمن حيضة واحدة وإن كان حمكوم ًا بكونه
استحاضة ،كام لو كان الواجد لصفات احليض متفرق ًا يف ضمن عرشة أيام يبلغ

بمجموع�ه ثالث�ة أيام أو يزيد عليها .كام لو رأت يومني بصفة احليض ثم يومني
فاق�د ًا هلا ث�م يومني بصفة احليض ث�م يومني فاقد ًا هلا ثم يومين بصفة احليض،

ثم اس�تمر الفاقد هلا .فإهنا جتعل ما بصف�ة احليض حيضة واحدة ،واملتخلل بينه
استحاضة ،نظري النقاء املتخلل حليضة واحدة ،عىل ما تقدم يف املسألة (.)201

(مسألة  :)216املعيار يف صفات دم احليض ـ التي عليها العمل يف املسألة

الس�ابقة وهب�ا يكون التمييز ـ يرج�ع إليها ،عىل كون الدم ش�ديد احلمرة بحيث
حار ًا خيرج بلذعة ودفع ،فمع اجتامع هذه الصفات يحُ كم
يميل للس�واد ،وكونه ّ
بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها حيكم بكونه استحاضة.

(مسألة  :)217من استمر هبا الدم ـ الذي تتحيض يف أوله ـ شهر ًا أو أكثر

ومل تك�ن ذات ع�ادة وقتي�ة وعددية أو كانت هل�ا ونس�يتها إذا مل يمكنها الرجوع

للتميي�ز وصفات احليض ـ إما لعدمها أو لفقدها للرشوط املتقدمة ـ رجعت إىل
ع�ادة أقارهب�ا فتوافقها يف العدد ،وتس�تظهر بيوم فإن مل تع�رف إ ّ
ال عادة بعضهن
عمل�ت عليها ،فإن اختلفن أو جهلت عادهتن حتيض�ت بالعدد فتختار أي عدد
شاءت من الثالثة إىل العرشة .وإن كان األوىل اختيار السبعة.

(مس�ألة  :)218املراد م�ن االقارب ا ُالم واجلدت�ان واالخوات والعماّ ت

واخلاالت القريبات وبناهتن .وال يرض موهتن.
(مسألة  :)219الدم املتقطع عىل صور:

ا ُالوىل :أن يت�م له بمجموعه ثالثة أيام فام فوق ويقع كله يف ضمن عرشة
أيام .كام لو رأت يومني أو ثالثة دم ًا ثم انقطع يومني ثم رأت يومني دم ًا وانقطع
يوم� ًا ث�م رأت يوم ًا دم ًا وانقطع .وحكمه البناء عىل ك�ون الدماء حيض ًا واحد ًا.

أحكام احليض 79.......................................................................................

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

الثاني�ة :أن يت�م لكل دم ـ متص ً
ال أو متفرق ًا يف ضمن عرشة ـ ثالثة أيام فام
ف�وق ويفصل بني جمموعتني من الدم عرشة أيام ،كام لو رأت مخس�ة أيام دم ًا ثم

انقطع عرشة أيام ثم رأت مخسة أيام ُاخرى دم ًا ،أو رأت ثالثة أيام أو يومني دم ًا
وانقطع يوم ًا ثم رأت يومني دم ًا وانقطع عرشة أيام ثم رأت ستة أيام دم ًا متصلة
أو منفصل�ة بي�وم .وحكم�ه البناء على أن جمموع ال�دم الذي قبل عشرة النقاء

حي�ض واحد ،وجمموع الدم الذي بعد عشرة النقاء حيض آخر ،من دون فرق

بين م�ا يقع يف أيام الع�ادة الوقتية وما يقع يف غريها ،وال بين ما يكون بصفات
احلي�ض املتقدم�ة يف املس�ألة ( )216وما يكون فاق�د ًا هلا .نعم تق�دم الكالم يف
حكم الصفرة يف املسألة (.)208

الثالث�ة :أن ال يتم ليشء من الدم ـ جمتمع ًا أو متفرق ًا يف ضمن عرشة أيام ـ
أقل احليض ،وهو ثالثة أيام ،كام لو رأت يومني دم ًا ثم انقطع عرشة أيام وهكذا،
أو رأت يوما دم ًا وانقطع يوم ًا ثم رجع يوم ًا ثم انقطع عرشة أيام ،ثم رأت الدم
يوم ًا وانقطع يوم ًا ثم رجع يوم ًا وانقطع عرشة أيام ،وهكذا .وحكمها البناء عىل
عدم احليضية يف مجيع الدماء مهام تكررت عىل النحو املذكور.

الرابع�ة :أن يت�م لشيء م�ن ال�دم ـ جمتمع� ًا أو متفرق� ًا يف ضم�ن

عشرة أي�ام ـ أق�ل احليض إال أن�ه ال يفصل بين املجموعتني أق�ل الطهر الذي

هو عرشة أيام ،كام لو رأت الدم س�بعة أيام وانقطع س�بعة أيام وعاد س�بعة أيام

وانقط�ع س�بعة أيام وهك�ذا .أو رأت الدم ثالثة أيام وانقط�ع يومني وعاد ثالثة

أي�ام وانقطع ثامني�ة أيام ثم عاد ثالثة أيام وانقطع يومني وعاد ثالثة أيام وانقطع

سبعة أيام ثم عاد ثالثة أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عرشة أيام ،وحكمها
التحي�ض بالدم احلاصل يف العرشة ا ُالوىل دون ال�دم الثاين ،بل ال تتحيض بعد
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ذلك إال بعد ميض أقل الطهر ـ وهو عرشة أيام ـ فإذا اس�تمرت عىل ذلك ش�هر ًا

رجعت إىل وظائف مستمرة الدم املتقدمة يف املسائل السابقة من املسألة ()214
حتى املسألة (.)217

(مسألة  :)220إذا 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 أعامل املستحاضة .وكذا
إذا كانت ذات عادة عددية عىل األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)221ما ت�راه املرأة قبل مضي أقل الطهر م�ن حيضـها ـ وهو

عرشة أيام ـ حيكم عليه بأنه اس�تحاضة ،فإن اس�تمر مدة طويلة فإن كانت ذات
عادة وقتية وعددية حتيضت أيام عادهتا ،وإال رجعت للتمييز بالصفات املتقدمة

يف املسألة ( ،)216فإن تعذر رجوعها للتمييز ـ لعدم مطابقته لرشوط احليض ـ
رجعت بعد ميض شهر من رؤية الدم لعادة أقارهبا ،فإن اختلفن أو ُف ِقدن حتيضت

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

الفصل الثاين

يف أحكام احليض

تش�ارك احلائ�ض اجلن�ب يف أكثر االح�كام املتقدم�ة ،ب�ل يف مجيعها عىل
األحوط وجوب ًا .بل األحوط وجوب ًا عدم صحة طواف النافلة منها أيض ًا.

(مسألة  :)222حيرم وطء احلائض يف القبل ،كام حيرم عليها التمكني من
ذلك .وكذا الوطء يف الدبر عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)223ال جيب عىل الزوج الكف�ارة بوطء زوجته احلائض ،نعم
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تس�تحب الكف�ارة م�ع تعمده .واالش�هر أهن�ا يف أول احليض دينار ويف وس�طه

نص�ف دينار ويف آخ�ره ربع دينار .والدينار يس�اوي أربع غرام�ات وربع غرام
ذهب ًا تقريب ًا .ويكفي دفع قيمته.
(مسألة  :)224جيوز االستمتاع باحلائض بغري الوطء .ويكره االستمتاع

بموضع املئزر ،وهو ما بني الرسة والركبة.

(مس�ألة  :)225ال جيوز طالق احلائض وال ظهارها عىل تفصيل يذكر يف

بحث الطالق والظهار.

(مس�ألة  :)226جيب عىل احلائ�ض قضاء صوم رمضان ،وال جيب عليها
قضاء الصالة املؤقتة التي استغرق احليض وقتها .فإذا كانت حائض ًا يف متام املدة
م�ن ال�زوال إىل الغ�روب ً
مثلا مل جيب عليها قض�اء الظهرين .نع�م جيب قضاء

الصلاة الت�ي حاض�ت بعد خ�روج وقته�ا الفضيلي ،كالظهر ل�و حاضت بعد
دخ�ول وقت العرص الفضييل ،بل األحوط وجوب ًا قض�اء الصالة التي حاضت

بعد ما مىض من وقتها بمقدار أدائها .فلو حاضت بعد الزوال مث ً
ال بمقدار أداء
صالة الظهر قضتها.

أداء الصالة التي طه�رت يف وقتها دون التي
كما جيب عليها إذا طه�رت ُ

خ�رج وقتها .بل ال يبعد عدم وجوب أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج

وقته�ا الفضييل وإن بقي وقتها االدائي .لكن يس�تحب أداؤها ،بل هو األحوط
استحباب ًا ،كام أنه األحوط وجوب ًا يف صالة املغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها
الفضييل قبل الفجر فض ً
ال عن العشاء ،كام يأيت يف االوقات.

(مس�ألة  :)227إذا طهرت املرأة من احليض جاز وطؤها وإن مل تغتس�ل.
لكنه مكروه ،ولو تعذر الغس�ل ختف الكراهة بالتيمم .واألحوط وجوب ًا تطهري

 ..........................................................................82منهاج الصاحلني /العبادات

فرجها قبل الوطء.

(مس�ألة  :)228مجي�ع ما تقدم ع�دم صحته من احلائ�ض أو عدم جوازه

هلا ال يصح منها وال حيل هلا بمجرد الطهر من احليض بل البد معه من الغس�ل
الرافع حلدث احليض.

(مس�ألة  :)229غس�ل احليض كغس�ل اجلنابة يف الكيفية ،ويشترك معه

يف االح�كام املتقدمة .نعم تقدم أنه يس�تحب عند إرادة غس�ل احليض الوضوء

قبله.

أحكام االستحاضة 83..................................................................................

املبحث الثالث

يف غسل االستحاضة

كل دم خي�رج م�ن الرحم ال حيك�م عليه بأنه حي�ض أو نفاس فهو حمكوم

بأنه دم اس�تحاضة وهو موجب للحدث ،فيمتنع عىل املستحاضة مجيع ما يمتنع
على املحدث الذي تقدم ذكره عن�د الكالم فيام يتوقف عىل الوضوء .وال يصح

منها إال مع القيام بالوظائف االتية.

(مسألة  :)230لالستحاضة ثالث مراتب:

ا ُالوىل :القليلة ،وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة ـ التي تستدخلها داخل

الفرج ـ من دون أن ينفذ فيها وخيرج من اجلانب االخر.

الثانية :املتوسطة ،وهي التي ينفذ دمها يف القطنة التي تستدخلها يف داخل

الف�رج وخي�رج للجانب االخ�ر من غري أن يس�يل عنها .وال أث�ر لتلطخ اخلرقة

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

الثالث�ة :الكثيرة ،وه�ي التي ينفذ دمها يف القطنة ويس�يل منه�ا لقوة دفع
الدم .بل األحوط وجوب ًا االكتفاء فيها بسيالن الدم لعدم وضع القطنة.
(مس�ألة  :)231حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صالة فريضة كانت

أو نافلة ،دون االجزاء املنسية وصالة االحتياط وسجود السهو املتصل بالصالة
بحي�ث ُيع�دّ من توابعها عرف ًا .فإن�ه جيتزأ له بوضوئها وأما م�ع الفصل املعتدّ به
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فاألح�وط وجوب� ًا الوضوء له .وال جيب تبديل القطن�ة أو تطهريها لكل صالة،
وإن كان أحوط استحباب ًا.
(مسألة  :)232حكم املتوسطة غسل واحد لليوم ،فإن كانت يف أوله لزم

إيقاعه قبل صالة الصبح ،وإن حدثت يف أثنائه لزم إيقاعه ملا بعد ذلك من الصلوات.

وجي�ب الوض�وء لكل صلاة منفصلة عن الغس�ل ،كصالة الظهر لو اغتس�لت

لصالة الصبح ،وكذا صالة الصبح لو اغتس�لت هلا ومل تبادر إليها بعد الغس�ل.
وأم�ا الصلاة املتصل�ة بالغس�ل فالظاهر عدم وج�وب الوض�وء هلا ،بل

الظاهر االجتزاء بالغسل لصالتني لو مجعت بينهام ،كام لو حصلت االستحاضة
املتوس�طة قبل الظهر فإهنا لو اغتس�لت اجتزأت بغس�لها عن الوضوء للظهرين
إذا مجعت بينهام وجاءت هبام بعد الغس�ل بال فصل ،وإن كان األحوط استحباب ًا

الوضوء لكل صالة حتى الصالة املتصلة بالغسل.

ٍ
وحينئ�ذ تتخير بين تقديم الوض�وء عىل الغس�ل وتأخريه عن�ه ،وجيزئ

الوض�وء أو الغس�ل املأيت به للصلاة لتوابعه�ا كقضاء االجزاء املنس�ية وصالة

االحتي�اط وس�جود الس�هو نظري ما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة ،وال جي�ب تبديل

القطنة لكل صالة وإن كان االحتياط االستحبايب هنا آكد منه يف املسألة السابقة.

ه�ذا ،والظاه�ر االكتفاء يف غري اليومي�ة بالوضوء لكل صلاة ،وإن كان
املضيقة م�ن الفرائ�ض والنوافل،
األح�وط وجوب� ًا االقتص�ار على الصل�وات
ّ
املوس�عة كصالة القضاء ،بل تنتظر
كصالة الكس�وف والنوافل الرواتب ،دون َّ

هبا الشفاء من االستحاضة.

ُ
الغس�ل لصلاة الصبح تب�ادر إليها بعده،
(مس�ألة  :)233حكم الكثرية
ُ
والغسل للعشائني كذلك .فإن
والغسل للظهرين جتمع بينهام وتبادر إليهام بعده،
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فرقت بني الصالتني أعادته للثانية .وال
فرقت بني الغسل والصالة أعادته ،وإن ّ
ّ

جيب الوضوء لكل صالة ،بل ال جيوز إذا أخل باملواالة العرفية بني الغسل والصالة
أو بين الصالتين .نعم ال بأس بالوضوء قبل الغس�ل النه م�ن آدابه ،كام تقدم.

وجيب عليها التحفظ من خروج الدم بعد الغس�ل حتى تفرغ من الصالة

بحش�و الفرج بقطنة والتعصب واالس�تثفار بأن تشدّ وس�طها بحزام وجتعل فيه

خرقة من مقدمها ثم تنزهلا بني فخذهيا وخترجها من مؤخرها وجتعلها يف احلزام

من خلفها مع شدّ ها بقوة وإحكام ،ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج الدم،
وال جي�ب عليه�ا تبديل القطن�ة أو اخلرقة بني الصالتني بل يل�زم جتنب ذلك إذا
أخل باملواالة املعتربة أو كان سبب ًا يف زيادة خروج الدم.

هذا ،والظاهر أن هلا اجلمع بني صالتني بغسل واحد حتى يف غري اليومية
املضيقة م�ن الفرائض أو
وإن كان األح�وط وجوب� ًا االقتص�ار عىل الصل�وات
َّ
النوافل ،نظري ما تقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)234م�ا تقدم من أقس�ام االس�تحاضة إنام هو يف ال�دم ،وأما
الصفرة التي ال يصدق عليها الدم عرف ًا فحكمها الوضوء لكل صالة مهام كثرت.

(مس�ألة  :)235إذا علمت املس�تحاضة أن هلا فترة مضبوطة ينقطع فيها

ال�دم تكف�ي الطه�ارة والصالة وجب انتظاره�ا وإيقاع الصالة فيه�ا ،وكذا مع
االطمئنان بذلك بل مع الظن أيض ًا عىل األحوط وجوب ًا ،وأما مع عدم الفرتة أو

عدم تيرس ضبطها فلو عملت أعامل املستحاضة وص ّلت ثم حصلت الفرتة بعد
الصالة مل جتب إعادة الصالة وإنام جتب إعادة االعامل للصلوات االتية.

(مس�ألة  :)236حيل الطواف للمس�تحاضة إذا عملت بالوظائف املقررة

للصالة من الوضوء يف القليلة واملتوسطة أو الغسل يف الكثرية ،بل يف املتوسطة
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إذا أرادت اإلتي�ان ب�ه أول الي�وم ،فإذا كانت وظيفتها الغس�ل اغتس�لت كام يف

الكثيرة واملتوس�طة أول اليوم ـ وطاف�ت من غري وض�وء ،وإذا كانت وظيفتها

الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصالته.

(مس�ألة  :)237ال تتوق�ف صح�ة الص�وم م�ن املس�تحاضة على القيام

بوظائفه�ا املتقدم�ة للصلاة ،بل يص�ح منها م�ع التفريط بالوظائ�ف املذكورة.
وك�ذا قراءة العزائم ،ودخول املس�اجد ،وإن كان األح�وط وجوب ًا عدم دخول

مس
الكعب�ة الرشيف�ة هل�ا حتى م�ع القي�ام بالوظائف .ب�ل الظاهر عدم ج�واز ّ
املصحف هلا ،وأما لو اضطرت له ـ ولو لتوقف رفع هتك املصحف عليه ـ كان
عليه�ا جتديد الوظائف املتقدم�ة له مع تيرسها ،ومع تعذره�ا فاألحوط وجوب ًا

االنتقال للتيمم.

(مس�ألة  :)238غسل االس�تحاضة كغس�ل اجلنابة واحليض يف الكيفية،

وجيزئ هو عنهام وعن غريمها من االغس�ال كام جتزئ عنه بقية االغس�ال .وكذا

جي�زئ اإلتي�ان بغس�ل واحد بني�ة اجلميع ،نظري ما س�بق يف املس�ألة ( )191من
الفصل الرابع يف أحكام غسل اجلنابة.
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املبحث الرابع

يف غسل النفاس

دم النف�اس دم يقذف�ه الرح�م بوض�ع احلمل ،س�واء خرج أثن�اء الوالدة

بخروج جزء من الولد أم بعدها ،دون ما خرج قبلها وإن استند إليها ،بل حيكم

عليه بأحكام االستحاضة.

(مس�ألة  :)239يشكل صدق النفاس عىل ما خيرج بالسقط إذا مل يصدق
عليه الولد ،مثل ما خيرج عند إلقاء املضغة أو العلقة أو النطفة ،واألحوط وجوب ًا

القيام معه بأعامل املستحاضة.

(مس�ألة  :)240ال ح�دّ لقليل النفاس ،بل قد ال يك�ون للمرأة نفاس كام
إذا مل َتر دم ًا عند الوالدة.
(مس�ألة  :)241النفس�اء إن اس�تمر هبا الدم فإن كانت ذات عادة عددية

تنفس�ت بق�در عادهتا ،واس�تظهرت بي�وم أو يومين إىل متام العشرة ،ثم تعمل

أعامل املستحاضة ،نظري ما تقدم يف املسألة ( )212يف الفصل األول من مباحث
احلي�ض ،وإن كان األح�وط وجوب ًا هلا عدم ترك االس�تظهار ول�و بيوم .وإن مل

تك�ن ذات ع�ادة عددية تنفس�ت إىل العرشة ثم عملت أعامل املس�تحاضة ،وإن
كان األحوط وجوب ًا هلا القيام برتوك النفساء إىل ثامنية عرش يوم ًا.
ت�ر املرأة بع�د الوالدة إىل عرشة أي�ام دم ًا مل يكن هلا
(مس�ألة  :)242إذا مل َ
ً
أصلا ،وإذا رأت�ه بعدها كان حيض� ًا إن كان واجد ًا لرشوط�ه ،وإال كان
نف�اس
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اس�تحاضة ،وكذا لو انفص�ل الدم عن الوالدة بمقدار معت�دٍّ به بحيث ال يكون
نفاس�ا عندهم .نعم إذا كان الفاصل قلي ً
ً
ال بحيث ُيعدّ
مس�بب ًا عرفا عنها وال ُيعدّ
َّ
عرف ًا نفاس ًا جرى عليه حكم النفاس.

(مس�ألة  :)243مبدأ احلساب من حني متام الوالدة ،ال من حني البدء هبا
وإن كان اخلارج بظهور أول جزء من الولد نفاس ًا أيض ًا كام سبق.
(مس�ألة  :)244إذا تعدد الولد كان ّ
لكل نفاس�ه ،ويتداخل النفاس�ان يف

الزمن املشترك بينهام وينفرد كل منهام بالزمن املختص به ،فلو كان نفاس املرأة
عرشة أيام وولدت األول يف أول الشهر ،والثاين يف خامسه كانت اخلمسة ا ُالوىل
من الشهر من نفاس األول واخلمسة الثالثة منه من نفاس الثاين واخلمسة الثانية
من نفاسهام مع ًا ،ولو مل يكن بينهام زمان مشرتك ـ كام لو كان بينهام عرشة أيام فام

ف�وق ـ اختص نفاس كل منهما بزمانه ،وال يعترب فصل أقل الطهر ـ وهو عرشة
أيام ـ بينهام ،بل قد ال يفصل بينهام طهر أص ً
ال.
(مسألة  :)245إذا ّ
تقطع الولد كان مبدأ احلساب خروج آخر قطعة منه،

وإن وجب ترتيب أثر النفاس عىل الدم اخلارج من أول ظهور جزء منه ،كام سبق.
(مس�ألة  :)246ال�دم اخل�ارج قبل املخاض حيض إن بل�غ يومني فام زاد

ومل يتجاوز العرشة ،وال يعترب الفصل بينه وبني النفاس بأقل الطهر ،بل جيوز أن
ال به من دون طهر أص ً
يك�ون متص ً
ال ،وإن جت�اوز العرشة أو مل يبلغ اليومني فهو
اس�تحاضة ،وكذا ما يبدأ خروجه حال املخاض قب�ل ظهور جزء من الولد ،أما

بعد ظهوره فهو نفاس كام سبق.

(مس�ألة  :)247إذا رأت النف�اس ث�م انقطع ثم عاد قب�ل ميض عادهتا أو

قب�ل العشرة فالنقاء املتخلل بني الدمني بحكم الطه�ر ،كام تقدم نظريه يف النقاء
املتخلل بني دمي احليض الواحد يف ضمن العرشة.
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(مس�ألة  :)248إذا استمر الدم بعد الوالدة مدة طويلة شهر ًا أو أكثر فقد

تقدم يف املس�ألة ( )241بيان مقدار نفاس�ها وأهنا تعمل بعده عىل االس�تحاضة
والظاهر أهنا تبقى عىل ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم اجلديد

م�ع واجديته لشروط احليض ،ومنها الفصل بينه وبني أيام النفاس بعرشة أيام.

وال تتحيض باس�تمرار ال�دم األول بمجرد ميض أقل الطهر بع�د أيام النفاس،

وال بحضور عادهتا الوقتية ـ لو كانت هلا عادة وقتية ـ وال بالتمييز لو صار الدم
بصفات احليض وال بغري ذلك مما تقدم يف حكم مستمرة الدم يف احليض.

نع�م ،إذا ط�ال أمد ال�دم بحيث خرج عام يتع�ارف عند النس�اء من الدم

املتص�ل بال�والدة ،رجعت إىل حكم مس�تمرة ال�دم املتق�دم يف مبحث احليض.
ّ
وخف ،ثم رجع ال�دم إىل الكثرة بحيث
وك�ذا إذا ضعف ال�دم املتصل بالوالدة
املسبب عن الوالدة.
ُيعدّ عرف ًا دم ًا آخر غري الدم َّ
(مسألة  :)249جيب عىل النفساء االسترباء عند انقطاع الدم عن الظهور

بإدخال قطنة ،نظري ما سبق يف املسألة ( )211يف الفصل األول من مباحث احليض.

(مسألة  :)250حيرم عىل النفس�اء العبادات املرشوطة بالطهارة ،وتقيض

الصوم وال تقيض الصالة إال التي تنفست أو طهرت يف أثناء وقتها االدائي ،كام
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 الغس�ل.
كما ال يص�ح طالقه�ا ،وال ظهاره�ا ،عىل نحو م�ا تق�دم يف احليض .بل
األح�وط وجوب� ًا مش�اركتها للحائ�ض يف االحكام حت�ى املكروه�ات ،بل هو

االظهر يف أكثر تلك االحكام.

(مس�ألة  :)251جيب عليها الغسل بعد احلكم بطهرها من النفاس ،وهو

يشارك غسل احليض يف الكيفية واالحكام.
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املبحث اخلامس

يف غسل األموات

التعرض لسائر أفعال التجهيز وملا يناسب ذلك مما يتعلق باملوت،
وينبغي ّ

فيقع الكالم يف ضمن ستة فصول.

الفصل األول

يف مقدمات املوت ولواحقه

خت�وف امل�وت أو ظه�ور أمارت�ه املب�ادرة الداء
جي�ب على اإلنس�ان عند ّ

الواجب�ات املالية وغريها التي يف ذمته هلل تع�اىل ـ كقضاء الصوم والصالة وأداء
اخلم�س وال�زكاة وغري ذلك ـ وأداء حقوق الناس احلال�ة والتو ّثق من أداء ما ال

يس�عه أداءه يف حيات�ه بالوصية عىل أوثق الوجوه املوصل�ة الدائه بعد وفاته ،كام
جي�ب عليه االقرار واالش�هاد عىل ما يف ذمت�ه وما حتت يده م�ن االمانات تو ّثق ًا

على حفظه�ا ووصوهلا الهلها .ويتأك�د عليه وجوب املبادرة للتوبة واملس�ارعة

لالستغفار والتكفري عام عليه مما خيلصه من تبعات ذنوبه.

(مس�ألة  :)252يس�تحب توجي�ه املحتضر للقبل�ة ،ب�ل ه�و األح�وط
اس�تحباب ًا ،كام جيب توجيهه إليها بعد املوت .وذلك بأن يكون مس�تقب ً
ال بوجهه
وباطن رجليه إليها ،بحيث لو جلس كان مستقب ً
ال هلا.
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(مس�ألة  :)253يس�تحب لالنس�ان ح�ال االحتض�ار ـ ب�ل يف مجي�ع

االح�وال ـ االق�رار بالش�هادتني وبوالي�ة االئم�ة Bوبجميع العقائ�د احلقة
ّ
وتذكره�ا وتقريره�ا يف النفس دفع ًا لوس�اوس الش�يطان .بل يس�تحب إش�هاد
م�ن حرضه من املؤمنني بذلك عند الوصية باملأثور ويس�تحب تلقينه بذلك كله

عن�د االحتض�ار ،كام يس�تحب أن يكون آخر كالمه «ال إل�ه إال اهلل» ففي بعض

النص�وص املعتبرة «م�ن كان آخر كالمه ال إل�ه إال اهلل دخل اجلنة» ويس�تحب

تلقين�ه كلمات الفرج ،وه�ي« :ال إل�ه إال اهلل احلليم الكريم ال إل�ه إال اهلل العيل

العظيم س�بحان اهلل رب الساموات الس�بع 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

عن�د امل�وت وال خيرجنا م�ن الدنيا حتى يرىض عن�ا ،وأن يعينن�ا بأفضل العون
ويلطف بنا برمحته ويس�هل علينا مجيع ًا سكرات املوت ،إنه أرحم الرامحني وويل

املؤمنني وهو حسبنا ونعم الوكيل.

مس حال النزع وأن حيرضه جنب أو حائض.
(مسألة  :)254يكره أن ُي ّ

وش�د
(مس�ألة  :)255يس�تحب بعد املوت املبادرة لتغميض عينَي امليت ّ
حلييه ـ ومها عظام الفك االس�فل ـ إىل رأس�ه .قيل :وأن يطبق فمه وتمُ دّ يداه إىل

جانبيه وساقاه ،كام يستحب أن يغطى بثوب.

(مسألة  :)256يستحب إعالم إخوانه املؤمنني بموته ليحرضوا جنازته،
فإن تش�ييع املؤمن م�ن أفضل القربات ،وقد ورد فيه الث�واب العظيم ،وليص ّلوا

عليه ويستغفروا له .كام يستحب تعجيل جتهيزه إذا حتقق موته.

(مسألة  :)257جيب عىل املك َّلفني كفاي ًة جتهيز امليت املؤمن بحيث لو قام

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.

(مس�ألة  :)258الب�دّ م�ن وق�وع التجهي�ز ب�إذن ال�ويل ،بمعن�ى حرم�ة
حمرم ًا ب�دون إذنه .ومع االلتف�ات لذلك يمتنع
االس�تقالل عن�ه ،فيكون الفعل ّ

التقرب به ،فيبطل إن كان عبادة كالصالة والتغس�يل ،أما مع الغفلة عن احلرمة

التقرب كالتكفني والدفن حتى
فيص�ح العمل وجيزئ ،كام جيزئ ما ال يعترب فيه ّ
مع االلتفات للحرمة.

(مس�ألة  :)259الزوج أوىل بزوجته من كل أحد ،إال أن يكون مملوك ًا أو
ق�ارص ًا ع�ن مقام الوالية بصغر أو جنون أو نحومه�ا ،كام 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 واالعامم ،مع قيام أوالدهم مقامهم عند فقدهم ،عىل ما
يذكر يف مباحث االرث ،ثم املوىل املعتِق ،ثم ضامن اجلريرة ،ثم اإلمام.

وال يرج�ع للطبقة املتأخ�رة إال مع ّ
تعذر الرجوع للطبق�ة املتقدمة لبعض

املوان�ع اخلارجي�ة أو امتناعه�ا عن إعمال واليتها أو قصورها ع�ن مقام الوالية

بصغر أو نحوه.

(مس�ألة  :)260م�ع تع�دد األولي�اء يف الطبقة الواحدة تس�قط والية من

ّ
يتع�ذر الرج�وع إليه لبعض املوانع اخلارجية أو من يمتن�ع عن إعامل واليته ،أو

يقرص عن مقام الوالية بصغر أو نحوه .وأما الرتجيح بني أفراد الطبقة الواحدة
فغري ثابت واألحوط وجوب ًا االستئذان من اجلميع.
(مس�ألة  :)261إذا ّ
تعذر الرج�وع للويل يف مجيع الطبقات فالظاهر جواز

استقالل كل أحد بالتجهيز وال حيتاج ملراجعة احلاكم الرشعي.

(مس�ألة  :)262إذا كان املي�ت ق�د أوىص ب�أن يت�وىل أمره ش�خص غري
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ال�ويل الرشع�ي فاألحوط وجوب ًا العمل بإذنه وإذن ال�ويل مع ًا ،كام أنه لو أوىص

بخصوصيات التجهيز كالغس�ل بامء خاص أو التكفني من نوع خاص أو الدفن
يف قبر خاص أو غري ذل�ك فاألحوط وجوب ًا عدم خروج ال�ويل عن ذلك ،وإن

كان بنظره أصلح للميت ،إال أن يس�تلزم رصف مال فيلحقه حكم الوصية ،أو
يكون حمرم ًا فال يعتد بالوصية.
(مس�ألة  :)263م�ؤن التجهي�ز ـ كالكف�ن واملاء والس�در وأرض القرب ـ

ل�و توقفت عىل بذل املال من الرتكة تقدم على الدين والوصية .نعم مؤن جتهيز
الزوج�ة على زوجها ،وال خترج م�ن الرتكة إال مع إعس�اره بحيث ال يقدر عىل
ٍ
حينئذ الرجوع عليه إذا دفعوها
االقتراض .وكذا م�ع عصيانه ،وإن جاز للورثة

بني�ة الرجوع علي�ه بعد مراجعة احلاك�م الرشعي مع تيرس الرج�وع إليه .كام ّ
ان
ّ
مؤن جتهيز اململوك عىل مالكه.

ه�ذا ،ول�و مل يكن للمي�ت تركة أو امتن�ع الورثة أو ال�زوج أو املالك عن
ّ
وتع�ذر إجبارهم مل جي�ب عىل عامة الن�اس كفائي ًا ب�ذل املؤن ،بل
القي�ام بذل�ك

يس�قط من التجهيز ما احت�اج إىل بذل مؤنة عدا الدفن ،فإن�ه جيب القيام بمؤنته
دفع ًا هلتك املؤمن ومراعاة حلرمته.
(مسألة  :)264املقدار الذي جيب بذله من املؤنة من الرتكة أو عىل الزوج

أو املالك هو املقدار الذي يتحقق به الواجب ،دون ما زاد عليه من املس�تحبات
أو ما تقتضيه االعراف االجتامعية أو العادات اخلاصة بالقبيلة أو نحو ذلك ،بل

ال يتحم�ل الزي�ادة إال من يريد القيام هب�ا أو كان امليت قد أوىص هبا فتخرج من
ثلث�ه .نع�م لو أعدّ اإلنس�ان كفن�ه وجب تكفينه ب�ه وإن زادت قيمت�ه عن أصل
الواجب ،بام يزيد عن الثلث أو استغرق الرتكة ،عىل األحوط وجوب ًا.
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الفصل الثاين

يف تغسيل امليت

(مس�ألة  :)265األحوط وجوب ًا تطهري كل موضع من بدن امليت من كل

نجاسة خارجية غري املوت قبل الرشوع يف تغسيله.

(مسألة  :)266كيفية تغسيل امليت كغسل اجلنابة ،وإن كان الرأس منفص ً
ال

وجبتقديمغسلرأسه.كامأنغسلامليتخيتلفعنغسل اجلنابةبأمرين آخرين:

األول :كث�رة امل�اء وإفاضت�ه بحي�ث يتحق�ق به الغس�ل عرف ًا على النحو

املعهود يف التطهري من اخلبث ،وال يكفي القليل منه بخالف بقية االغس�ال ،كام

تقدم يف آخر الفصل الثاين من الوضوء.

الثاين :تثليث الغسالت ،فيغسل أو ً
ال بامء السدر ثم بامء الكافور ثم باملاء

القراح ،وهو املاء املطلق.

(مس�ألة  :)267البد في�ه من النية عىل النحو املتق�دم يف الوضوء وجيري
فيه ما سبق هناك من الفروع .ويرتتب عىل ذلك عدم صحته بداعي أخذ ا ُالجرة
أو اجلع�ل عليه إذا مل يكن الداعي القريب صاحل ًا للداعوية اس�تقال ً
ال بحيث لو مل
يأخذ ا ُالجرة أو اجلعل مل يغسله .بل األحوط وجوب ًا عدم ا ُالجرة عليه وال اجلعالة

مطلق� ًا حت�ى لو كان بحيث يغس�ل على كل حال حتى ل�و مل يأخ�ذ ا ُالجرة أو
اجلعل ،ولو ُاريد دفع يشء عليه كان هدية حمضة غري مس�بوقة برشط أو اتفاق.
(مس�ألة  :)268ل�و ّ
تع�ذر أحد اخلليطين أو كالمها وجب الغس�ل باملاء
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ال عن غس�لته ،واألح�وط وجوب� ًا ّنية البدلي�ة ولو إمجا ً
الق�راح ب�د ً
ال ب�ان ينوي
اإلتيان بالغسل املرشوع عىل نحو ما شرَ عه اهلل تعاىل.
(مسألة  :)269يشرتط يف السدر أن يكون بمقدار حيقق تنظيف جسد امليت
الذي هو الغرض منه عرف ًا ،والظاهر أن ذلك مالزم خلروج املاء به عن االطالق.

نعم ،البدّ من عدم كثرته بنحو ال يصدق به الغس�ل بامء السدر .كام يعترب

يف الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جس�د امليت .وأما الغس�ل الثالث
فيعترب فيه إطالق املاء وال يقدح فيه اش�تامله عىل يشء من الس�در أو الكافور أو

غريمها مما ال خيرجه عن االطالق.

(مس�ألة  :)270ل�و ّ
تعذر تثليث االغس�ال لقلة املاء لزم ترجيح الغس�ل

باملاء القراح .ومع القدرة عىل غس�ل آخر يتخير بني أحد اخلليطني .واألحوط
ٍ
حينئذ.
ضم التيمم
وجوب ًا ّ
(مس�ألة  :)271إذا تع�ذر التغس�يل لع�دم امل�اء أو خل�وف تناث�ر جل�د

يمم .نعم لو أمكن صب املاء من دون دلك ومل
امليت حلرق أو غريه ـ وجب أن ُي َّ
خيف معه من تناثر جلد امليت ،وجب ومل يرشع التيمم.

(مسألة  :)272يكفي تيمم واحد .وإن كان األحوط استحباب ًا التثليث ـ
بدلية كل واحد عن
كام يف الغسل ـ وينوى هبا ما هو املرشوع واقع ًا من دون ّنية ّ
غسل خاص.

(مس�ألة  :)273جي�ب يف التيمم أن يكون الرضب واملس�ح بيد امليت مع

ييممه.
االمكان ،ومع تعذره يكفي الرضب واملسح بيد احلي الذي ّ

(مسألة  :)274إذا تنجس بدن امليت بنجاسة منه أو من غريه بعد التغسيل
قبل التكفني وجب تطهريه منها .وال جيب إعادة الغسل هلا .بل األحوط وجوب ًا
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التطهري حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفني ،بل بعد وضعه يف القرب إذا مل يتم الدفن.
واملغسل يف الذكورة وا ُالنوثة.
(مس�ألة  :)275البد من املامثلة بني امليت
ِّ

ويستثنى من ذلك موارد:

األول :الصبي والصبية ،فيجوز تغس�يل غري املامثل هلام اختيار ًا إىل ثالث
ِ
وفقد املامثل فيجوز مطلق ًا.
سنني .وأما مع االضطرار

الثاين :الزوجان ،فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة زوجها.
وإن كان األح�وط وجوب� ًا االقتص�ار يف الثاين عىل فقد املامث�ل .كام أن األحوط
وجوب ًا فيهام مع ًا عدم النظر للعورة.

الثال�ث :املحارم بنس�ب أو رضاع أو مصاهرة ،بشرط فقد املامثل وأحد

الزوجني .ويستحب كونه من وراء الثياب .وحيرم النظر للعورة.

الراب�ع :تغس�يل امل�وىل ال َمت�ه واال َمة ملواله�ا على كالم وتفصيل ال هيم

التعرض هلام بعد عدم االبتالء بذلك يف هذه العصور أو ندرته.

(مس�ألة  :)276إذا انحرص املامثل بالكت�ايب فمع وجود أحد الزوجني أو
املح�ارم من غري املامثل يتعني تو ّليهم التغس�يل ،ومع فقدهم يغتس�ل الكتايب ثم

يغس�ل امليت .وإذا أمكن املخالف قدّ م عىل الكتايب .واألحوط وجوب ًا اغتس�اله
ِّ

قبل التغسيل كالكتايب .وإذا وجد املامثل املسلم أو أحد الزوجني أو املحارم بعد
ذلك أعاد التغسيل مامل يتضيق وقت الدفن لتعرض امليت للهتك.

(مس�ألة  :)277إذا مل يوج�د املامث�ل حت�ى الكاف�ر وال أح�د الزوجين

واالرحام س�قط التغسيل ،نعم يستحب تغس�يل غري املامثل له من وراء الثياب،

ودون�ه يف امل�رأة غس�ل مواضع الوضوء ،ثم غس�ل مواضع التيمم ـ بأن يغس�ل
باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها ـ ثم االقتصار عىل غسل الكفني .ويتخري
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بينها وبني التيمم أيض ًا.

(مس�ألة  :)278إذا دف�ن املي�ت بال تغس�يل عم�د ًا أو ً
خطأ وجب نبش�ه
لتغس�يله .ولو ّ
تعذر التغس�يل لتغيرّ جس�د امليت وجب تيممه ،وكذا جيب نبشه
للتيم�م إذا كان حكمه التيمم قبل الدف�ن فلم ييمم .نعم إذا لزم حمذور هتكه أو

االرضار ببدنه حرم النبش.

(مس�ألة  :)279إذا م�ات يف ح�ال االح�رام قبل أن ّ
حيل ل�ه الطيب حرم

تطييبه بجعل الكافور يف ماء غسله الثاين وبتحنيطه وبغريمها من أنحاء التطييب.

(مس�ألة  :)280املقتول يف جهاد مرشوع إذا مل يدركه املس�لمون حي ًا بعد
يغسل وال حي ّنط ،بل يصلىّ عليه ويدفن
احلرب أو يف أثنائها عند تفقد اجلرحى ال ّ

جيرد من ثيابه فيك ّفن.
بثيابه ،إال أن ّ

(مسألة  :)281من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل امليت
املتقدم ويتح ّنط ويك ّفن كتكفني امليت ،ثم يقتل ويصلىّ عليه ويدفن بال تغسيل.

وقص شعره وحلقه وختانه ونحو
(مسألة  :)282حيرم تقليم أظافر امليت ّ
ذل�ك مم�ا يوجب فصل يشء من بدنه ،بل األحوط وجوب ًا عدم ختليل أظافره إال
م�ا يتوق�ف عليه وصول امل�اء لظاهر البرشة الذي جيب غس�له م�ن احلي ،وكذا

ترجيل ش�عره ومتش�يطه إذا احتمل سقوط يشء منه بس�ببه .ولو سقط منه يشء

ُدفن معه.

(مسألة  :)283ذكروا للتغسيل سنن ًا وآداب ًا:

منه�ا :أن يوجه إىل القبلة كحال االحتض�ار ،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 ثالث مرات قبل كل غسل...

املطوالت.
إىل غري ذلك مما يضيق املقام عن ذكرها .فلرتاجع يف ّ

(مس�ألة  :)284يس�تحب أن يس�تقبل املي�ت بع�د التغس�يل معرتض ًا كام

يستقبل به حال الصالة عليه.

الفصل الثالث
يف التكفني

جيب تكفني امليت بثالثة أثواب..

األول :القمي�ص ،واألح�وط وجوب� ًا ع�دم االجت�زاء عنه بثوب ش�امل

جلميع البدن.

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

الرأس منه.

الثالث:الرداء،والبدأنيلفمتامالبدنحتىالرأس .واألوىلكونه برد ًايامني ًا.

(مسألة  :)285ذكروا أنه البد يف القميص أن يكون ساتر ًا من املنكبني إىل

نصف الساق .لكن الظاهر كفاية سرته الفخذين.

(مس�ألة  :)286املش�هور أن أول ثي�اب الكفن مئزر يستر م�ا بني الرسة

والركب�ة م�ن دون حاجة لالزار الذي تق�دم أنه الثوب الثاين م�ن ثياب الكفن.
وعليه اش�تهر العمل اليوم .لكن مل يثبت مرشوعيته ،فض ً
ال عن االجتزاء به عام

ذكرنا .فالالزم التنبه لذلك.
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نعم قد هيون االمر بلحاظ ما عليه كثري من املؤمنني من زيادة حربة يلف
هبا امليت زائد ًا عىل الكفن للبناء عىل استحباهبا ،فإنه يتحصل هبا العدد املطلوب.
(مس�ألة  :)287البد من حصول الستر بمجموع الثي�اب .بل األحوط
وجوب ًا كون كل منها ساتر ًا بنفسه ملا حتته.
(مس�ألة  :)288إذا تع�ذرت الثي�اب الثالث�ة اقتصر عىل امليس�ور منها.

ويق�دم االش�مل مع الدوران بين�ه وبني غريه .وإذا مل يتيرس إال ما يستر العورة
وجب سرتها به ،ومع الدوران بني القبل والدبر يتعني سرت القبل.

(مس�ألة  :)289ال جي�وز التكفني باحلري�ر ،وال باملخلوط به إال أن يكون
اخلليط أكثر .ومع االنحصار فاألحوط وجوب ًا التكفني به.
(مس�ألة  :)290األحوط وجوب ًا عدم التكفني باجللد ونحوه مما ال يكون

من سنخ املنسوج إال مع الرضورة.

(مسألة  :)291البد من طهارة الكفن ،ولو تنجس بعد التكفني به بنجاسة
م�ن امليت أو غريه وجب تطهريه أو ُ
وقطعه من الكفن.
قرض موضع النجاس�ة
ُ

واألح�وط وجوب ًا االقتصار يف القرض عىل ما إذا كان موضع النجاس�ة
ُ
القرض مفسد ًا للكفن مانع ًا من سرت بدن امليت به ،وإال
صغري ًا بحيث ال يكون

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

(مس�ألة  :)292ل�و انحصر الكف�ن بالنج�س ومل يمكن تطهيره وجب

التكفني به.

(مس�ألة  :)293حي�رم التكفني باملغصوب ويس�قط وج�وب التكفني مع

االنحصار به.
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لك�ن ال جيب عىل من علم بغصبية الكفن الس�عي لنزع�ه أو تبديله إذا مل
ٍ
حينئذ الترصف فيه ولو بحمل امليت ،نعم لو
يكن هو الغاصب ،وإن حرم عليه
عل�م ال�وارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من الرتكة مع وفائها به أو

بامليسور منه.

(مس�ألة  :)294يس�تحب أن يزاد للميت خرقة ُيش�دّ هبا وركاه وفخذاه

وعورت�ه حت�ت القمي�ص أو فوق�ه ،ويزاد للرج�ل العامم�ة ،وللم�رأة اخلامر كام
يستحب أن يكثر من وضع القطن عىل القبل والدبر حتت اللفافة.

(مس�ألة  :)295يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من

خال�ص امل�ال وطهوره ،وأن يك�ون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه ،وأن يكتب

على حاش�ية االزار من�ه« :فالن يش�هد أن ال إله إال اهلل» .ويس�تحب أن يكتب
ذلك برتبة احلسني .Aوال بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبي Fواإلمامة
لالئم�ة Bبل س�ائر االعتقادات احلقة برجاء انتف�اع امليت هبا .وغري ذلك مما

هو مذكور يف املطوالت.

(مس�ألة  :)296يس�تحب لالنسان أن يعدّ كفنه يف حياته وأن يكرر النظر
ٍ
وحينئ�ذ يعد الكف�ن املذكور من املؤن فال جيب إخراج مخس�ه إذا كان من
إلي�ه.
أرباح سنة إعداده.

(مس�ألة  :)297يس�تحب أن جيع�ل مع امليت جريدة رطب�ة ،وأفضل منه

جريدتان .وينبغي االهتامم بذلك لعظيم فائدته هبا.

وق�د أمجع�ت عليه روايات الفريقني ،ش�يعة أه�ل البيت Bوغريهم،
وه�ي كثيرة جد ًا إال أن اهلل تعاىل و ّفق هذه الفرقة لالهتامم بذلك والعمل بس�نة
النبي Fفي�ه دون غريها ،حتى صار من متفرداهتا ،ويف النص الصحيح «قلت
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اليب جعف�ر :Aأرأيت امليت إذا مات لمِ َ جتع�ل معه جريدة ؟ فقال :يتجاىف عنه
الع�ذاب م�ا دام العود رطب ًا ،إنّام العذاب واحلس�اب كله يف يوم واحد يف س�اعة

واح�دة ق�در ما يدخ�ل يف القبر ويرجع القوم ،وإنما جعلت الس�عفتان لذلك
ّ
ولعل االفضل بقاء
فلا يصيبه عذاب وال حس�اب بعد جفوفهام إن ش�اء اهلل».

خوصها عليها.

(مس�ألة  :)298املستحب باالصل جريد النخل ،فإن ّ
تعذر فاألوىل عود

الس�در ،ث�م عود اخلالف ـ وهو نوع م�ن الصفصاف ـ ثم ع�ود الرمان ،ثم كل

عود رطب.

(مس�ألة  :)299يس�تحب أن يك�ون ط�ول كل من اجلريدتني قدر شبر،

وأفضل منه قدر ذراع.

(مسألة  :)300يستحب وضع اجلريدتني بإحدى كيفيتني:

ا ُالوىل :وض�ع إحدامه�ا يف اجلان�ب االيمن من عند الرتق�وة إىل ما بلغت
طو ً
ال ملصقة باجللد ،وا ُالخرى يف اجلانب االيرس فوق القميص من عند الرتقوة
إىل ما بلغت طو ً
ال كذلك.

الثاني�ة :وض�ع إحدامها بين الركبتني ط�و ً
ال بحيث تك�ون الركبتان عند
نصفه�ا ،ووضع ا ُالخرى حتت االب�ط االيمن .واألوىل اختي�ار الكيفية ا ُالوىل.
وم�ع ع�دم تيرس ذل�ك فاألوىل وضعهما يف القرب كي�ف اتفق ،ومع ع�دم تيرسه

تغ�رزان بع�د الدف�ن يف القرب .ول�و كانت جري�دة واحدة فاالفض�ل جعلها يف

يمني امليت.
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الفصل الرابع
يف التحنيط

جي�ب حتنيط امليت بعد تغس�يله قبل إكامل تكفين�ه .والواجب من مواضع

التحنيط هو املس�اجد الس�بعة ،واألوىل إضافة االنف إليها ،ويس�تحب أن يزاد

ولبت�ه ـ وه�ي احلف�رة يف أصل العن�ق حتت احلنج�رة ـ وصدره
عليه�ا مفاصل�ه ّ

وباطن قدميه وظهر كفيه ورأس�ه وحليته وعنقه ومنكب�اه وفرجه وفمه وراحتاه
وموضع الشرِّ اك من القدمني الذي هو ُق ّبة القدم.
واألوىل إضاف�ة املغاب�ن ،وه�ي االباط من اليدين واملراف�غ التي هي من

الرجلني كاالباط من اليدين.

(مس�ألة  :)301احلنوط الذي جيعل يف املواضع الس�بعة املتقدمة وغريها
ه�و الكافور .ويشترط فيه أن يكون مس�حوق ًا له رائح�ة .واألحوط وجوب ًا أن

يكون طاهر ًا.

(مسألة  :)302التحنيط بالكافور إنام يكون بمسحه عىل املواضع املتقدمة

بنحو يبقى يشء منه عليها.

(مسألة  :)303يكره وضع الكافور يف منخري امليت وعينيه و ُاذنيه وعىل

وجهه غري ما تقدم ذكره.

(مس�ألة  :)304يكف�ي من الكافور املس�مى بحيث يص�دق عرف ًا وضع
الكاف�ور يف املواض�ع املذكورة ،وإن كان قلي ً
ال إال أن األوىل أن يكون بقدر ثالثة
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ً
درمه�ا وثلث ـ وتس�اوي أربعني غرام� ًا إال ثلث الغرام تقريب� ًا ـ ثم أربعة
عشر
مثاقيل رشعية ـ وتس�اوي س�بعة عرش غرام ًا ـ ثم مثقال ونصف ـ وتساوي ستة
غرامات وثالثامئة ومخسة وسبعني ملغرام ًا ـ ثم مثقال ـ ويساوي أربعة غرامات
وربع ًا تقريب ًا ـ .
(مسألة  :)305يستحب خلط الكافور برتبة احلسني.A

الفصل اخلامس

يف الصالة عىل امليت

ال تشرع الصالة على الطفل إذا مل يعقل الصالة .واملش�هور وجوهبا بعد
ذلك .لكن الظاهر االستحباب وعدم وجوهبا حتى يبلغ ويك َّلف بالصالة.
هذا وقيل بأن احلدّ يف عقله للصالة أن يبلغ ست سنني ،لكن الظاهر أن

املرجع فيه العرف ،وهو خيتلف باختالف االطفال.

(مسألة  :)306جتب الصالة عىل املؤمن كام جتب عىل املستضعف الواقف،

يقر هبا ،ولو لعدم التفاته هلا ،وكذا عىل جمهول احلال.
وهو الذي ال جيحد الوالية وال ّ
تقي ًة
وال جتب عىل جاحد والية أهل البيت ،Bنعم قد جتب أو حتس�ن ّ
من املخالفني أو مداراة هلم وتأليف ًا لقلوهبم.
(مس�ألة  :)307الطف�ل ملح�ق بأبي�ه يف االيامن وغيره ،وك�ذا املجنون

املتص�ل جنونه بصغره ،وأما من عرض ل�ه اجلنون بعد البلوغ فهو حمكوم بحاله

حني عروض اجلنون.

(مس�ألة  :)308جيب يف الصالة عىل املؤمن واملستضعف وجمهول احلال
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الب�د من الذكر والدع�اء بينها ،وختامها التكبرية اخلامس�ة من
مخ�س تكبريات ّ

دون حاجة للتسليم ،بل هو غري مرشوع فيها.

وأم�ا الصلاة على اجلاحد لوالي�ة أهل البي�ت Bلو ُايت هب�ا تقية من
املخالفني أو مداراة هلم ـ فهي أربع تكبريات البد من الذكر والدعاء بينها أيض ًا،

ويكون ختامها بالرابعة.

(مس�ألة  :)309الب�د يف الصالة عىل املي�ت من الدعاء ل�ه إن كان مؤمن ًا
ال فيكفي الدعاء البوي�ه إن كانا أه ً
بالغ� ًا ،وأم�ا إن كان طف ً
ال لذلك وللمؤمنني،

ويف بع�ض النص�وص أنه يقال« :الله�م اجعله البويه ولنا فرط ًا وس�لف ًا» .وإن
كان مستضعف ًا واقف ًا غري جاحد للوالية ُيدعى للمؤمنني بدل الدعاء له ،وجيوز
خوة والوالية يف الدين .وأما جمهول
الدعاء له عىل سبيل الشفاعة ال عىل سبيل ا ُال ّ

احل�ال ف ُيدعى بام ينفعه إن كان مؤمن ًا كالدعاء للمؤمنني عموم ًا ،والدعاء له بأن

حيشر مع م�ن يتواله ،أو يقال«:اللهم إن كان حيب اخلري وأهله فاغفر له وارمحه

وجت�اوز عنه» ،ونحو ذلك.وأما الصالة عىل النب�ي Fفوجوهبا يف الصالة عىل
املي�ت ال خيل�و عن إش�كال ،وإن كان األحوط وجوب ًا اإلتي�ان هبا .وال جيب يف
امليت ما عدا ذلك كالشهادتني والدعاء للمؤمنني وإن كان حسن ًا.
الصالة عىل ّ

نعم األوىل يف كيفيتها :أن يكرب املصيل أو ً
ويتش�هد الش�هادتني ،وله أن
ال
ّ

يضيف االقرار بسائر العقائد احلقة.

ث�م يكّب�رّ ثاني ًا ويصيل على النبي وآله (صلوات اهلل عليهم) ،وحيس�ن أن
خي�ص إمام العصر بالدعاء ،وأن يضي�ف الصالة عىل مجيع االنبياء واملرس�لني
واملالئكة املقربني وغريهم ممن يستحق أن يصىل عليه.

ثم يكبرّ ثالث ًا ويدعو للمؤمنني واملؤمنات ويستغفر هلم.
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ويكبرّ رابع ًا ويدعو للميت إن كان مؤمن ًا بالغ ًا ،وإال فعىل النحو املتقدم.

ث�م يكّب�رّ خامس� ًا وينرصف .وجي�وز تك�رار مجي�ع االدعي�ة املتقدمة بني
التكبيرات كلها ،كما جيوز االقتصار عىل الصالة عىل النب�ي 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.

(مس�ألة  :)310األح�وط وجوب ًا أن يك�ون املقدار الواج�ب من الدعاء
بالعربية وأن ال يكون ملحون ًا.
(مس�ألة  :)311ال جتب ق�راءة القرآن يف صالة املي�ت .نعم جيوز اإلتيان

باالدعية واالذكار القرآنية املناسبة لصالة امليت فيها.

(مس�ألة  :)312يشترط يف الصالة عىل امليت ُامور:منها :النية ،عىل نحو

ما تقدم يف الوضوء.

ومنه�ا :إذن ال�ويل ،على م�ا تق�دم تفصيل�ه يف املس�ألة ( )258يف فص�ل

مقدمات املوت ولواحقه.

ومنه�ا :حض�ور امليت ،فال يصلىّ عىل الغائب .و ال يرشع يف حق الغائب

عندنا إال الدعاء له من دون ان يكون صالة عليه.

ً
حماذي�ا لبعض�ه ،إال أن يكون املصيل
ومنه�ا :وقوف املصلي خلف امليت
مأموم� ًا وق�د اس�تطال الصف حتى خ�رج عن حماذاة املي�ت ،أو كان�ت اجلنائز
التدرج ،عىل ما يأيت يف املسألة (.)323
متعددة قد وضعت بنحو
ّ

ومنه�ا :أن يك�ون امليت قريب ًا م�ن املصيل ،غري بعيد عن�ه وال مرتفع عليه

كثري ًا وال منخفض عنه كذلك ،وال حمجوب عنه بجدار أو سرت أو نحومها .نعم
ال بأس بأن يكون حمجوب ًا بالسرت املوضوع عىل الرسير ونحوه ،كام ال يرضّ الفصل
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باملقدار القليل ،والالزم أن يصدق عرف ًا كون املصيل واقف ًا عند امليت.

ومنها :أن يكون املصيل قائ ًام ،ومع ّ
تعذره جيتزأ بصالة اجلالس ،بل جتب،
أم�ا مع ّ
تعذر صالة اجلالس ففي وجوب صالة املضطجع واملس�تلقي إش�كال.

وإن كان أحوط وجوب ًا.

ومنها :أن يكون امليت مستلقي ًا عىل قفاه.

ومنها :اس�تقبال املصلي للقبلة ،واالس�تقبال بامليت بأن يك�ون معرتض ًا

اجتاه القبلة رأسه إىل يمني املصيل ورجاله إىل يساره.

ً
وجوب�ا .والالزم
ومنه�ا :امل�واالة بني التكبيرات واالدعية عىل األحوط
فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرف ًا عدم االنشغال بالصالة .نعم ال
بأس بإطالة االدعية ،بل يكفي االنش�غال بالذك�ر والدعاء وقراءة القرآن وإن مل
يكن من سنخ االدعية املعتربة يف صالة امليت.

ومنها :أن تكون الصالة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفني ،وقبل

الدفن .لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغريه ـ كام يف الشهيد ـ ال تسقط الصالة.

نع�م إذا كان املي�ت عريان� ًا ّ
وتعذر تكفين�ه ولو بثوب واح�د ،فإن أمكن

سرت متام بدنه بثوب حني الصالة فقط ونزعه بعدها ،وجب سرته والصالة عليه
ٍ
حينئذ ثم إنزاله يف القرب ،وإن ّ
تعذر فاألحوط وجوب ًا إنزاله يف حلده وسرت بدنه به

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

(مسألة  :)313ال يشرتط يف الصالة عىل امليت طهارة املصيل من احلدث وال
من اخلبث وال إباحة اللباس ،نعم األحوط وجوب ًا سرت العورة حال الصالة وترك

الكالم والضحك واالنحراف عن القبلة ،ونحوه مما يكون ماحي ًا لصورة الصالة.
(مسألة  :)314يرشع تكرار الصالة عىل امليت الواحد ممن مل ِّ
يصل عليه،
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وكذا ممن صلىّ عليه إذا كان هو اإلمام .بل هو مستحب خصوص ًا إذا كان امليت

من أهل الرشف يف الدين.

(مسألة  :)315الظاهر عدم مرشوعية الصالة بعد الدفن حتى عىل من دفن

بغري صالة أو كانت الصالة عليه باطلة .نعم ال بأس باإلتيان هبا برجاء املطلوبية.

(مسألة  :)316يستحب يف صالة امليت اجلامعة .وكلام كان املصلون أكثر
كان خير ًا للميت .بل الظاهر عدم اعتب�ار إذن الويل يف االئتامم ،وإنام يعترب إذنه

يف أص�ل الصلاة ملن يتقدّ م هلا ،الهنا من ش�ؤون التجهيز الت�ي تقدم اعتبار إذن
الويل فيها.

نع�م لو أوىص امليت بأن ال يصيل عليه ش�خص أو أش�خاص ولو بنحو
االئتامم فاألحوط وجوب ًا تنفيذ وصيته.

(مس�ألة  :)317الظاه�ر عدم اعتب�ار عدالة اإلمام يف الصلاة عىل امليت
وع�دم اعتبار طهارته باملاء إذا كان املأم�وم متطهر ًا به ،وعدم قدح االفة يف نطقه

إذا كانوا فصحاء ،لعدم حتمله عنهم شيئ ًا.

(مسألة  :)318الظاهر عدم انعقاد إمامة اجلالس للقائمني ،وكذا مع كون

موق�ف اإلمام أعىل من موقف املأمومني ومع ع�دم اتصاهلم به بالنحو املعترب يف

إمامة اجلامعة يف الصالة.

(مس�ألة  :)319األح�وط وجوب� ًا يف انعق�اد اجلامع�ة تق�دم اإلم�ام عىل
املأمومني إذا كان رج ً
ال.
تؤم النس�اء ،لكن تقوم يف وس�طهن وال
نع�م إذا كان�ت امرأة كان هلا أن ّ

تتقدم عليهن.

(مس�ألة  :)320إذا حرض ش�خص يف أثناء صالة اإلمام كان له أن يكرب
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ويلتح�ق باإلم�ام يف دعاء التكبرية التي هو مش�غول فيه�ا وجيعلها أول صالته،

ث�م يتاب�ع 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
وأتم برجاء املطلوبية.
تبعها وهو مستقبل القبلة ّ

(مسألة  :)321االفضل وقوف املصيل إذا كان إمام ًا أو منفرد ًا عند صدر

الرج�ل ورأس امل�رأة .بل يكره وقوفه عند وس�ط املرأة .وال ب�أس بوقوفه عند
وسط الرجل وصدر املرأة .وأما إذا كان مأموم ًا فإنه يقف حيث ينتهي به الصف.
(مسألة  :)322إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز ترشيكها بصالة واحدة،

ويراع�ى يف الدع�اء هلم التثنية أو اجلمع ،وإذا كان فيهم رجال ونس�اء فاالفضل
جع�ل الرج�ال أق�رب للمصلي ،وجيوز التذكير يف الدع�اء هلم بني�ة االموات،
والتأنيث بنية االنفس.

(مسألة  :)323مع اجتامع اجلنائز املتعددة جيوز أن يجُ علوا مجيع ًا يف سمت
واحد أمام املصيل .لكن االفضل جعل كل منهم عند ورك االخر فيكونون صف ًا

واحد ًا شبه الدرج ،ويقف اإلمام وسط الصف وراءهم مجيع ًا .وإذا كان فيهم رجال

ونس�اء وقف وسط الرجال .ويكون أقرهبم للمصيل من هو عىل جانب يساره.

(مس�ألة  :)324يس�تحب للمصيل الطهارة من احلدث ،وإذا خاف فوت
ً
مجاع�ة إن تطه�ر بامل�اء تيمم وصلىّ  .ب�ل ال ب�أس بالتيمم برجاء
الصلاة ا ُالوىل

املطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعامل املاء.

(مسألة  :)325يستحب رفع اليدين عند التكبري ،واألوىل أن يرفع اإلمام

َحرى كثرة
صوت�ه ـ يف صلاة اجلامع�ة ـ بالدعاء حتى يس�مع املأمومين .وأن يت ّ

املصلني عىل امليت .كام يستحب االجتهاد يف الدعاء للميت .وتكره الصالة عىل

امليت يف املسجد.

الدفن 109.............................................................................................

الفصل السادس
يف الدفن

جيب دفن املؤمن بمواراته يف االرض بنحو يؤمن عىل جس�ده من السباع

ونحوها ،ويمنع من ظهور رائحته .وال يكفي وضعه يف تابوت حمكم أو بناء إذا
مل يكن يف بطن االرض.

(مسألة  :)326جيب وضع امليت يف قربه معرتض ًا كام تقدم يف حال الصالة
علي�ه ،إال أنه يكون مضطجع ًا عىل جانبه االيم�ن موجه ًا وجهه إىل القبلة .وإذا
تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن ،ومع عدمه يسقط وجوب االستقبال.

(مس�ألة  :)327من م�ات يف البح�ر إن أمكن جتهيزه واالنتظ�ار به حتى

يدفن يف الرب وجب ،وإن تعذر ـ للزوم هتكه بظهور رائحته وتفسخه أو الرضار

م�ن معه من االحياء أو لغري ذلك ـ وجب تغس�يله وحتنيط�ه والصالة عليه ،ثم

إن أمكن حفظ جس�ده بوضعه يف خابية كبرية تس�عه من دون أن يلزم تكسيره

يس�د رأس�ها بإحكام
واالعتداء عىل جس�ده وجب حفظه بجعله يف اخلابية ،ثم ّ
وتلق�ى يف البح�ر .وإن ّ
تع�ذر ذل�ك وجب تثقيله لريس�ب يف املاء ث�م يلقى فيه.
وجيري احلكم املذكور يف من يموت يف الرب أو ّ
تعذر دفنه فيه أو خيف من

االعتداء عليه بعد الدفن بنبشه وهتك حرمته ،فيلقى يف النهر أو البحر كذلك.

(مس�ألة  :)328حي�رم دفن املؤمن يف مكان يوجب هت�ك حرمته كاملزبلة

والبالوع�ة ،كام حيرم الدفن يف امل�كان املوقوف جلهة خاصة ال تعم الدفن ،وكذا
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يف املكان اململوك بغري إذن مالكه ،أو يف املكان الذي تعلق به حق لش�خص من

دون إذنه.

(مس�ألة  :)329حيرم دفن ميت يف قرب ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك

القرب وفتح موضع امليت األول ،إال يف صورتني:

ا ُالوىل :أن يبتن�ي دف�ن املي�ت األول عىل عدم اختصاص�ه بالقرب ،بل عىل

جمرد جعله فيه مع كونه يف معرض دفن غريه معه.

الثانية :أن خيرج امليت األول من القرب وينقل عنه ،أو يتالشى فيه ويصري
تراب ًا ،بحيث خيرج املكان عن كونه قرب ًا له.
نعم حيرم فتح القرب ودفن ميت آخر فيه لو كان للميت األول كرامة دينية
بحي�ث يكون قربه رمز ًا من رموز الدين وش�عائره حتى بع�د االندراس أو بعد

نقله منه ويكون فتحه ودفن شخص آخر فيه هتك ًا له وتوهين ًا للدين.

(مس�ألة  :)330ورد يف بع�ض النص�وص النه�ي عن نق�ل امليت من بلد

موته .وحيس�ن متابعتها وإن مل تكن حج�ة ،لكنه غري واجب ،بل جيوز النقل بال
إشكال كام جرت عليه سرية املسلمني واملؤمنني من الصدر األول.

بل حيس�ن النقل للبقاع الرشيفة ،كحرم مكة ومش�اهد املعصومنيB
وخصوص ًا الغري واحلائر احلسيني ،فقد تضمنت االخبار أن من دفن يف احلرم

أمن من الفزع االكرب ،وأن الدفن يف الغري بل يف مجيع مشاهد املعصومنيB
مسقط لسؤال منكر ونكري.

(مسألة  :)331حيرم نبش قرب امليت عىل نحو يظهر جسده إذا كان فيه هتك
له بظهور رائحته وتغري صورته ،بل األحوط وجوب ًا عدم نبشه بعد الدفن مطلق ًا.
نعم جيوز النبش يف موارد:
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األول :ما إذا دفن بال غس�ل أو بال تكفني أو مع وقوعهام عىل غري الوجه
الرشعي ،فيجوز نبش�ه لذلك إذا كان دفن�ه قريب ًا بحيث ال يلزم من النبش هتك
املي�ت بظهور رائحت�ه وتغري صورته ،أما مع لزوم ذلك فيحرم النبش ،ويس�قط

التغسيل والتكفني.

كما أن�ه لو طال العهد وج�ف امليت بحيث ال يلزم هتك�ه مل جيب النبش

لتدارك التغسيل والتكفني.

الث�اين :ما إذا كان النبش ملصلحة املي�ت ،كالنقل للبقاع الرشيفة أو ملقربة
عائلته إذا كان ذلك تعزيز ًا له أو سبب ًا لذكره بام ينفعه من قراءة القرآن أو االستغفار
أو نحو ذلك .والالزم جتنب هتكه بانتظار جفافه والتكتم به مهام أمكن .بل قد

جيب النقل ،كام إذا دفن يف مكان يس�تلزم هتك�ه كاملزابل ونحوها .وإذا لزم منه

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

الثال�ث :ما إذا كان يف النبش دفع عدوان حمرم ،كام إذا دفن يف ملك الغري

بغري إذنه أو دفن معه مال للغري أو نحو ذلك ،ويراعى يف ذلك عدم هتكه بظهور
رائحت�ه ونحوه مهام أمك�ن ،وإذا أرص ذو احلق عىل التعجي�ل فاألحوط وجوب ًا
الرتجيح باالمهية.

الراب�ع :م�ا إذا توقف عىل النب�ش مصلحة مهمة أو دفع مفس�دة كذلك،

ويراع�ى يف ذل�ك ع�دم هتكه بظه�ور رائحت�ه ونحوه مهما أمك�ن .والالزم يف

املوردي�ن األولني اس�تئذان الويل عىل النحو املتقدم يف املس�ألة ( )258يف فصل
مقدمات املوت ولواحقه وهو األحوط وجوب ًا يف املوردين االخريين ،ومع فقد
من هو الويل حني موت امليت فاألحوط االنتقال ملن هو االقرب للميت بعده.

(مس�ألة  :)332يس�تحب أن جيعل امليت يف موضع متس�ع من قربه بقدر
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م�ا يمك�ن فيه اجلل�وس ،واالفضل أن يكون بش�ق حلد له يف جان�ب القرب ،فإن
ّ
تعذر لرخاوة االرض أو خيف اهندامه ُشقّ له يف االرض ش ّق ًا وسقف عليه ببناء

ونحوه .كام يستحب أن يكشف عن وجهه وجيعل خده عىل االرض ،وأن جيعل

معه يف القرب يشء من تربة احلسين ،Aواألوىل أن جيعل أمام وجهه لبنة منها.

وقد وردت أذكار كثرية عند تناول امليت وإنزاله يف القرب وبعد وضعه يف

القرب وعند سدّ القرب باللبن وبعد ذلك وال يسع املقام ذكرها ،وإن كان املناسب
االهتامم هبا واملحافظة عليها ،فلتطلب من املطوالت.

وينبغ�ي االهتمام بتلقين�ه وه�و يف القبر قب�ل إكمال الدفن بالش�هادتني
والعقائد احلقة وإمامة االئمة Bواحد ًا بعد واحد .وكذا تلقينه بذلك من قبل
أوىل الناس به بعد إكامل الدفن عند انرصاف املشيعني رافع ًا به صوته.

كام يستحب تربيع القرب ،ورشه باملاء .واالفضل أن يستقبل من يفعل ذلك

القبل�ة ويبدأ من عن�د الرأس إىل الرجلني ثم يدور إىل اجلانب االخر ،فإن فضل

منه يشء فاألوىل صبه يف وس�طه .ويف بعض النص�وص أنه يتجاىف عنه العذاب

م�ا دام الن�دى يف التراب ،كام يظهر من بعضها اس�تحباب تكرار الصب يف كل
ي�وم إىل أربعني يوم ًا أو أربعني ش�هر ًا ،كام يس�تحب أن يضع احلارضون أيدهيم

عىل القرب عند رأسه مع تفريج االصابع وغمزها فيه بعد رشه .وأن يستغفروا له
ويدعو له بمثل« :اللهم ِ
جاف االرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ول ّقه منك
رضوان ًا وأس�كن قربه من رمحتك ما تغنيه عن رمحة من سواك» ..إىل غري ذلك.
(مسألة  :)333يكره تعميق القرب أكثر من ثالثة أذرع ـ وهي تقارب املرت

والنص�ف ـ كما يكره نزول االب يف قرب ولده ،ون�زول غري املحرم يف قرب املرأة،
وإهالة الرحم عليه الرتاب ..إىل غري ذلك مما ذكر يف املطوالت.
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تتميم

فيه مسائل:

ا ُالوىل :إذا م�ات احلم�ل دون ُام�ه ،فإن أمكن إخراج�ه صحيح ًا وجب،
وإال جاز تقطيعه مقترص ًا من ذلك عىل ما تقتضيه الرضورة ،ولو خيف عىل ا ُالم
من االحتياط يف ذلك كان االحتياط هلا مقدّ م ًا 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 :العظ�ام املج�ردة عن اللح�م ،وال ّ
خيل نقص عظ�م أو عظمني مما

يتعارف يف من أكله السبع ونحوه.

الث�اين :الب�دن التام ،وإن فق�دت منه بعض أطرافه ـ م�ن الرأس واليدين

والرجلني ـ أو مجيعها.

الثالث :النصف الذي فيه القلب ـ عرضي ًا كان أو طولي ًا ـ إذا كان واجد ًا

لالطراف املناس�بة له ،فالعريض أطرافه الرأس واليدان ،والطويل أطرافه نصف
ال�رأس وي�د ورجل واح�دة .واألح�وط وجوب ًا إج�راء االفع�ال املذكورة عىل
النص�ف الذي فيه القلب وإن فقد االطراف أو فق�د بعضها.وأما يف غري املوارد
املذكورة فال إش�كال يف وجوب دفنه ،لكن األحوط وجوب ًا فيام اشتمل منه عىل

ّ
ويلف يف خرقة قبل الدفن .لكنه ال يطهر بالتغسيل .واألحوط
عظم أن يغس�ل
استحباب ًا فيام ال يشتمل عىل عظم أن يلف يف خرقة ال غري.

الثالث�ة :ال تشرع الصلاة على الس�قط .لك�ن إذا كملت خلقت�ه ونمت
وح ّنط ُ
ود ِف�ن .وهو األحوط وجوب ًا فيما إذا تم له أربعة
وك ّفن ُ
أعض�اؤه ُغ ّس�ل ُ
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أش�هر ومل تت�م خلقته ل�و أمكن ذلك .وأم�ا إذا مل يكن مكتمل اخللق�ة ومل تتم له
أربعة أشهر فالواجب دفنه ،واألحوط وجوب ًا أن يكون بعد ل ّفه 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

مس امليت
يف غسل ّ

جيب الغسل بمس ميت اإلنسان بعد أن يربد مجيع جسده ،من دون فرق

بمس السقط إذا وجلته الروح .وأما مس
بني املسلم والكافر .بل األحوط وجوبه ّ
املس برطوبة.
امليت بحرارته فال يوجب الغسل ،بل يوجب تنجس املاس إذا كان ّ
(مس�ألة  :)334إذا تم تغس�يل امليت مل جيب الغس�ل بمسه ،حتى لو كان

املغس�ل ل�ه الكافر عند فق�د املامثل .نعم يش�كل االكتفاء بالغس�ل االضطراري
الناقص ،كالغس�ل الواح�د مع قلة املاء والغس�ل الفاقد للخليطني ،كام يش�كل
باملس يف املقامني.
االكتفاء بالتيمم عند فقد املاء .فاألحوط وجوب ًا الغسل ّ
بمس ما ال حتله احلياة من امليت
(مس�ألة  :)335األحوط وجوب ًا الغس�ل ّ

املس بما ال حتله احلي�اة من احلي .نع�م الظاهر عدم
كالس�ن والظف�ر ،وك�ذا مع ّ

وباملس بالشعر من احلي.
بمس الشعر من امليت،
ّ
وجوبه ّ

(مس�ألة  :)336جيب الغس�ل بم�س القطعة املبانة من احل�ي أو امليت إذا

بمس اللحم اخل�ايل من العظم ،وال العظم
كان�ت مش�تملة عىل العظم وال جيب ّ
بمس
اخل�ايل من اللحم س�واء كان مقطوع ًا من حي أم من مي�ت .وكذا ال جيب ّ
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العظم إذا كان مش�تم ً
ال عىل قليل من اللحم غري معتدّ به ،كالس�ن إذا قلع ومعه

قليل من اللحم.

املس كل عمل مرشوط بالطهارة
(مسألة  :)337حيرم عىل من عليه غسل ّ

كالصالة وم�س املصحف ،وال حيرم عليه ما خيتص باجلنب واحلائض كدخول
املساجد وقراءة العزائم.

(مس�ألة  :)338غس�ل املس كغس�ل اجلناب�ة واحليض ،وتق�دم 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 ( )190يف الفصل الرابع يف
أحكام غسل اجلنابة ّ
أن كل غسل مرشوع جيزئ عن الوضوء فاملناسب يف املقام
التعرض جلملة مما ثبت عندنا مرشوعيته واستحبابه ،ثم نشري لغريه مما مل يثبت عندنا

استحبابه وإنام حيسن اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.
ٍ
وحينئذ نقول :األغسال املستحبة عىل أقسام ثالثة:
القسم األول :األغسال الزمانية:

وهي التي تستحب خلصوصية الزمان ،وهي عدة أغسال:

منها :غسل اجلمعة ،وهو من املستحبات املؤكدة ،ووقته من طلوع الفجر

ي�وم اجلمع�ة إىل ال�زوال .ويقضى بعده إىل آخر هن�ار يوم اجلمعة ،ف�إن مل يقضه
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ٍ
حينئذ قضاه يوم السبت.

(مسألة  :)339مع إعواز املاء وق ّلته عىل املكلف يف متام يوم اجلمعة جيوز

تقديم غس�له يوم اخلميس .ولو أخطأ املكلف يف اعتقاده ذلك ،ينكشف بطالن

ثم لو احتم�ل ذلك جاز له التقدي�م برجاء املطلوبي�ة من دون أن
غس�له .وم�ن ّ

جيتزئ به عن الوضوء.

ومنه�ا :غس�ل يوم�ي العيدي�ن ـ الفطر واالضح�ى ـ ووقتهما من طلوع

الفجر إىل غروب الشمس.

ومنها :غس�ل ي�وم عرفة ويوم الرتوي�ة ـ وهو اليوم الثامن من ش�هر ذي

احلج�ة ـ من دون فرق بين من يريد احلج وغريه .ووقتهام م�ن طلوع الفجر إىل

غروب الشمس.

ومنها :غسل الليلة ا ُالوىل من شهر رمضان ،والسابعة عرشة منه ،وغسل

ليايل القدر ،وهي الليايل التاس�عة عرشة واحلادية والعرشون والثالثة والعرشون
ِ
الثالث االخري ُة ثم الثانية.
منه .وأفضل
(مس�ألة  :)340يرشع غس�ل ليايل ش�هر رمضان يف أي ج�زء من الليل،

لك�ن االفض�ل إيقاعه يف أول اللي�ل ،وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الش�مس
ٍ
حينئذ عدم ختل�ل احلدث االكرب أو االصغر بينه وبني
بقلي�ل .واألحوط وجوب ًا
دخول الليل.

(مس�ألة  :)341ذك�ر العلامء (رضوان اهلل عليهم) من االغس�ال الزمانية

غس�ل ي�وم الغدير ـ وهو اليوم الثامن عرش من ش�هر ذي احلج�ةـ ويوم املباهلة

ـ وه�و اليوم الراب�ع والعرشون منه ـ ويوم مولد النبي Fـ وهو اليوم الس�ابع

عشر من ش�هر ربيع األول ـ ويوم النريوز ،وأول رج�ب ونصفه وآخره ،ويوم
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املبع�ث ـ وه�و اليوم الس�ابع والعرشون منه ـ وليلة النصف من ش�عبان ،وأول

يوم من شهر رمضان ،ومجيع ليايل االفراد منه ،ومجيع ليايل العرش االواخر منه،
خصوص� ًا ليلة الرابع والعرشين ،وغس�ل ث�ان يف آخر الليل�ة الثالثة والعرشين

منه ملن اغتس�ل أول الليلة املذكورة ،وغس�ل الكسوف إذا احرتق القرص كله،

وغير 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  :)342جيوز إيقاع االغسال الزمانية يف أي جزء من أجزاء الزمان

الذي نس�بت ل�ه ،إال ما تقدم التنبيه على التقييد فيه بوقت خاص منه ـ كغس�ل

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

(مس�ألة  :)343ال تنتقض االغس�ال 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 منهام 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.

ومنها :الغسل لدخول مسجد النبي.F

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

(مس�ألة  :)344ذكر العلامء (رض�وان اهلل عليهم) من االغس�ال املكانية
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الغس�ل لدخول املسجد احلرام ،والغس�ل لدخول مشاهد االئمة ،Bبل لكل
مش�هد أو مكان رشيف .لكنه مل يثبت عىل عموم�ه بوجه معترب ،فاألوىل اإلتيان

به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.

(مسألة  :)345وقت االغسال املكانية قبل الدخول يف االمكنة املرشوعة
هلا .عدا غس�ل دخول حرم مكةّ ،
فإن 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 لالحرام.

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 إش�كال .فاألوىل اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن

جيتزأ به عن الوضوء.

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

ومنها :الغس�ل للذبح أو النحر يف احلج ،واملتيقن منه استحبابه ملن يبارش

ذلك بنفسه ،دون من يستنيب فيه.

ومنه�ا :الغس�ل للحل�ق يف احلج.وهن�اك أغس�ال ُاخ�رى وردت مقدمة

العامل وعبادات ال يسع املقام استقصاءها.

(مس�ألة  :)346ذك�ر العلماء (رض�وان اهلل عليه�م) من هذا القس�م من
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االغس�ال الفعلية الغس�ل للوق�وف باملش�عر ولزي�ارة النبي Fواألئمة،B

لك�ن األول مل يثب�ت بوج�ه معتبر .وأم�ا الث�اين فق�د تضمنت�ه النص�وص يف
زي�ارات خاص�ة كثيرة يضيق املقام ع�ن اس�تقصائها وحتقيق حاهل�ا ،وال جمال

الس�تفادة اس�تحباب الغس�ل ل�كل زي�ارة منه�ا ،ف�األوىل اإلتيان بالغس�ل يف

مجي�ع امل�وارد املذك�ورة برج�اء املطلوبي�ة ،م�ن دون أن جيت�زأ به ع�ن الوضوء.
(مسألة  :)347جيزئ يف االغسال املكانية ويف القسم األول من االغسال

الفعلية غس�ل اليوم ملا يؤتى به يف ذلك اليوم ،وغس�ل اللي�ل ملا يؤتى به يف ذلك
الليل ،وال يستمر أثره ملا بعد ذلك ،فمن اغتسل هنار ًا لدخول الكعبة أو لالحرام

باحلج مث ً
ال فلم يتهيأ له دخوهلا وال االحرام حتى دخل الليل مل جيزئه غسله ،بل

عليه االعادة.

(مس�ألة  :)348تنتقض االغس�ال املكانية والقس�م األول من االغس�ال
الفعلي�ة باحل�دث االصغ�ر ـ فض ً
ال عن االكرب ـ بني الغس�ل والغاي�ة التي أوقع

هلا ،فمن اغتس�ل لدخول الكعبة أو الحرام احلج مث ً
ال ثم أحدث باالصغر قبل

فعلهام مل جيزئه غسله ،بل عليه االعادة.

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

ملس امليت بعد إمتام تغسيله.
منها :الغسل ّ

فرط يف صالة اخلس�وف إذا احرتق قرص القمر كله،
ومنها :الغس�ل ملن ّ

فإنه يستحب له أن يغتسل ويقيض الصالة.

ِ
تعم ِد سماع الغناء ورضب العود .بل حيس�ن
ومنه�ا :الغس�ل
للتوب�ة من ُّ
الغسل للتوبة مطلق ًا برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.
(مس�ألة  :)349ذكر العلامء (رضوان اهلل عليهم) استحباب الغسل لقتل

 ........................................................................ 120منهاج الصاحلني /العبادات

الوزغ والس�عي لرؤي�ة املصلوب وغري ذلك .لكنه مل يثب�ت بوجه معترب فاألوىل

اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.

(مس�ألة  :)350مل يثب�ت عم�وم مرشوعي�ة التيم�م ب�د ً
ال عن االغس�ال

املس�تحبة عن�د تعذرها ،بل قد يظه�ر من بعض النصوص عدم�ه .إال يف موارد
ٍ
وحينئذ ال
خاصة ال جمال الستقصائها ،فال ينبغي اإلتيان به إال برجاء املطلوبية

جيتزأ به عن الوضوء.
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املقصد اخلامس
وفيه فصول:

وهي ُامور:

يف التيمم

الفصل األول
مسوغاته
يف ّ

األول :ع�دم املاء الكايف للوضوء أو الغس�ل باملقدار الذي يتحقق به أقل
الواجب من دون فرق بني أن يكون فقده للامء قهر ًا عليه وأن يكون لتفريطه به،

كام لو كان عنده ثم أراقه.

(مسألة  :)351لو احتمل وجود املاء وجب الفحص عنه حتى حيصل له

العلم أو االطمئنان بعدمه.

(مس�ألة  :)352يكتفي املس�افر يف الفالة إذا مل يكن عن�ده ماء بأن يطلب
املاء يف االرض الس�هلة ـ وهي املنبس�طة ـ َغ ْلوتني من كل جانب حيتمل وجوده
فيه ،ويف االرض احلزنة َغ ْلوة واحدة ،وهي رمية سهم متعارفة.

(مس�ألة  :)353يس�قط وجوب الطل�ب يف ضيق الوقت ،كام يس�قط إذا

خاف عىل نفس�ه أو ماله من لص أو س�بع أو غريمها .وكذا إذا عجز عن الطلب

 ........................................................................ 122منهاج الصاحلني /العبادات

أو كان جمهد ًا له بنحو يبلغ احلرج.

فرط يف الطلب حتى ضاق الوقت عىص ووجب عليه
(مسألة  :)354إذا ّ

التيم�م والصالة ثم القضاء بعد ذلك ،إال أن ينكش�ف ع�دم وجود املاء يف حمل

الطلب ،فال جيب القضاء.

فتيمم وصلىّ ثم انكش�ف وجود
(مس�ألة  :)355إذا طلب املاء فلم جيده ّ
املاء ،فإن كان موجود ًا يف مكان من ش�أنه أن يعثر عليه بالطلب إال أن الطلب مل

يك�ن كافي ًا وجب عليه االعادة أو القض�اء ،وإن كان موجود ًا يف مكان ليس من
ش�أنه أن يعثر عليه ،فإن وجده يف الوقت فاألحوط وجوب ًا االعادة ،وإن وجده

بعد ذلك صحت صالته ومل جيب عليه القضاء.

(مسألة  :)356إذا مل يكن عنده املاء إال أنه كان واجد ًا لثمنه وجب رشاؤه
ٍ
حينئذ .كام أنه إذا أمكنه
إال أن جيحف به ويرض بحاله بمقتىض وضعه املايل فيتيمم

حتصيله باالس�تيهاب ونحوه وجب ،إال أن يس�توجب هوانه بنحو حيرم الوقوع
فيه ،أو يكون حرجي ًا ،فيتيمم أيض ًا.

الث�اين :خـوف العطش من اس�تعامل املاء الذي عن�ده ـ وإن مل يبلغ مرتبة

التلف ـ عىل نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه االهتامم به حتى دابته وحيواناته.
وأم�ا يف غير ذل�ك فإنام يشرع له التيم�م إذا خ�اف التلف عىل نف�س موجودة

جيب حفظها.

(مس�ألة  :)357إذا مل يعت�ن باحتمال العط�ش فل�م يتيم�م ب�ل توضأ أو

اغتس�ل ،فإن كان العطش املخوف بالنحو الذي حيرم الوقوع فيه ـ كام لو خيف

منه تلف نفس حمرتمة ـ فمع التفاته لذلك يبطل غس�له أو وضوؤه ،وجيب عليه
االعادة أو القضاء ،ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغس�ل أو الوضوء وال جيب
علي�ه االعادة وال القضاء ،وكذا إذا مل يكن العط�ش املخوف بالنحو الذي حيرم
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الوقوع فيه.

الثالث :خوف الرضر البدين من اس�تعامل املاء بحدوث مرض أو زيادته

أو ب�طء ش�فائه أو نحو ذل�ك .إال أن ترشع يف حقه اجلبرية فيتعني اس�تعامل املاء
ٍ
حينئذ.
معها عىل ما سبق تفصيله يف مباحث الوضوء ،وال يرشع التيمم
تيممه ومل جيب عليه
(مس�ألة  :)358إذا تيم�م ثم تبني عدم الرضر
ّ
ص�ح ّ
التدارك ،إال أن يتبني ذلك يف الوقت فاألحوط وجوب ًا االعادة.
(مس�ألة  :)359إذا كان يضره امل�اء فتوضأ أو اغتس�ل ،ف�إن كان الرضر
بمرتب�ة حيرم الوقوع فيه ،وكان عامل ًا ب�ه أو خائف ًا منه ملتفت ًا حلرمته بطل وضوؤه

صح وضوؤه
أو غس�له ووجب عليه إعادة الصالة الواقعة به أو قضاؤها ،وإال ّ
أو غس�له وصالته ومل جيب التدارك ،س�واء كان غاف ً
ال عن الرضر أم ملتفت ًا له،
حمرم ًاوكان غاف ً
ال عن حرمته.
حمرم ًا ،أم كان ّ
ومل يكن الرضر ّ

ُ
الرابع :ما إذا وجب
رصف املاء يف واجب آخر ،كتطهري املسجد أو تطهري

الب�دن أو الث�وب للصالة أو نحو ذلك .نعم إذا غفل ع�ن ذلك وتوضأ باملاء أو
اغتسل صح وضوؤه وغسله.

اخلامس :ما إذا لزم من اس�تعامل امل�اء حمذور رشعي كالترصف يف أرض

حتمله كاعت�داء ظامل عليه
الغير أو إنائ�ه من دون إذنه ،أو حم�ذور عريف يصعب ّ
ونح�وه مم�ا يكون حتمله حرجي ًا .نعم إذا غفل عن ذلك فتوضأ باملاء أو اغتس�ل

ص�ح وضوؤه أو غس�له .أما لو التف�ت لذلك ومل يعتن به ف�إن كان املحذور مما
حيرم الوقوع فيه رشع ًا بطل وضوؤه أو غسله ،وإن مل يكن كذلك ـ كام يف موارد
احلرج ـ صح وضوؤه أو غسله.

(مس�ألة  :)360ذهب مجاعة إىل أن ضيق الوقت عن استعامل املاء مسوغ
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للتيمم فيجتزأ به يف صحة العمل .لكنه غري ثابت .نعم األحوط استحباب ًا املبادرة

الداء الصلاة بالتيمم ،ثم القضاء إذا حتققت رشوطه .ويرتتب عىل ذلك أنه إذا

احتمل سعة الوقت الستعامل املاء وجبت املبادرة الستعامله برجاء إدراك الصالة
بالطهارة املائية ،وال جيوز له االكتفاء بالتيمم يف الوقت .بل حتى لو علم بضيق

الوقت عن إدراك متام الصالة بالطهارة املائية لكن علم أو احتمل إدراك بعضها
بمق�دار ركع�ة فما زاد فاألحوط وجوب ًا املبادرة الس�تعامل املاء وع�دم االكتفاء

بالتيم�م يف الوقت.هذا كله إذا كان واجد ًا للامء ،أما إذا مل يكن واجد ًا له وأمكنه

حتصيله بالس�عي له أو برشائه أو اس�تيهابه إال أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر

مرشوعي�ة التيمم واالجتزاء به يف صح�ة عمله ،من دون أن جيب عليه القضاء.
(مس�ألة  :)361يس�تحب النوم عىل طهارة ،فإذا أوى املكلف إىل فراش�ه

وذكر أنه عىل غري طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه ،فال بأس باإلتيان بذلك

برجاء املطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر باملاء.

الفصل الثاين
فيام يتيمم به

وه�و كل ما يس�مى أرض� ًا وإن كان صلب ًا ال يعلق من�ه يشء بالكف عند
رضهب�ا ب�ه ،كالصخ�ر واحلج�ر االمل�س .وإن كان األح�وط اس�تحباب ًا التيمم

بالرتاب مع االمكان.

(مسألة  :)362ال يصح التيمم بام ال يصدق عليه االرض ،وإن كان أصله

منه�ا ،كالنبات واملل�ح والزجاج ،وبقية املعادن كالياق�وت والزمرد والفريوزج
ومس�حوقها .نع�م الظاهر صدق االرض عىل ُد ّر النج�ف ،النه نوع من احلىص
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عرف ًا ،وأما العقيق فاالمر فيه ال خيلو عن إشكال ،فاألحوط وجوب ًا مع االنحصار
به اجلمع بني التيمم به والتيمم باملرتبة املتأخرة عن االرض كالغبار ،عىل ما يأيت

بيانه.

(مسألة  :)363الظاهر جواز التيمم باالرض بعد طبخها كاجلص والنورة
واالس�منت ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا عدم التيمم هبا مع تيرس غري املطبوخ.
(مسألة  :)364يشرتط فيام يتيمم به الطهارة ،فال جيوز التيمم بالنجس.

(مس�ألة  :)365ال جيوز التيمم بما يمتزج بغري االرض بحيث ال يصدق
عليه االرض وحدها ،نعم إذا كان اخلليط مستهلك ًا يف االرض فال بأس بالتيمم به.

(مس�ألة  :)366ال جي�وز التيمم بما يملكه الغري أو يك�ون له حق فيه من
غير إذنه ،ولو تيمم ب�ه ملتفت ًا 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
الغير بحب�س ونح�وه جاز التيمم هب�ا وصح تيمم�ه إذا مل يرض هب�ا رضر ًا زائد ًا

على م�ا يقتضيه احلب�س .كام جيوز التيم�م بمثل حائط الغري من جانب الش�ارع
وباالرض املكشوفة ونحو ذلك ،مما جيوز العبور فيه من دون إذن مالكه.

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

تيممه.

مجع الغبار من
(مس�ألة  :)368إذا عج�ز عن التيمم باالرض فإن أمكن�ه ُ

ثيابه وفراشه وغريمها بحيث يصدق عليه االرض وجب وتيمم به .وإن مل يمكنه

ذل�ك وجب التيم�م بالغبار املوجود يف ثوبه أو فراش�ه أو ُع�رف دابته أو غريها
وإن ق�ل .نع�م البد من كون�ه غبار ًا أصله م�ن االرض الطاهرة ،أم�ا إذا مل يكن
أصله منها كغبار الدقيق وغبار اخلشب املجتمع من نجارته فال يصح التيمم به.
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(مس�ألة  :)369إذا كان عن�ده طني ،فإن أمكنه جتفيف�ه والتيمم به وجب
وكان مقدّ م� ًا عىل التيمم بالغبار ،وإن عجز عن جتفيفه فال جيوز التيمم به إال مع

العجز عن التيمم بالغبار.

(مس�ألة  :)370إذا وجب عليه التيمم بالطني فاألحوط وجوب ًا يف كيفيته
أن يرضب بكفه عىل الطني ثم يفرك إحدى كفيه با ُالخرى ليزيل ما علق هبام من

الطني ثم يمسح هبام وجهه ويديه عىل ما يأيت يف كيفية التيمم ،وال يمسح بكفيه

قبل إزالة ما علق هبام من الطني.

(مسألة  :)371إذا عجز عن استعامل املاء وعن التيمم حتى بالطني صار
ٍ
وحينئذ إن كان قادر ًا يف أثناء
فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصالة يف الوقت.

الوقت عىل اس�تعامل املاء أو التيمم فلم يفعل غفل ًة أو تقصري ًا ثم عجز عنهام يف
آخ�ر الوق�ت وجب عليه قضاء الصلاة مع الطهارة .وهو األح�وط وجوب ًا فيام
إذا كـ�ان عاج�ز ًا عنهمـا من أول الوقت إن كان العجز مس�تند ًا إليه ـ قصور ًا أو
تقصري ًا ـ كام إذا كان عنده ماء فأراقه ،أو س�افر إىل مكان يعجز فيه عن اس�تعامل
امل�اء وع�ن التيمم.وأم�ا إذا كان عاجز ًا عنهما من أول الوقت ومل يس�تند العجز
إليه ،بل كان مغلوب ًا عىل أمره ـ كالس�جني ونحوه ـ فال جيب القضاء عليه .نعم
األح�وط اس�تحباب ًا يف مجيع الصور اجلمع بني أداء الصلاة يف الوقت بالطهارة

والقضاء يف خارج الوقت مع الطهارة.

(مس�ألة  :)372يك�ره التيم�م بتراب الطري�ق ونح�وه مما يط�ؤه الناس

بأرجله�م .واألوىل التيمم من االماك�ن العالية التي هي أبعد عن القذر ومالقاة

النجاسة.
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الفصل الثالث

أجزاء التيمم ُامور:

يف كيفية التيمم

مس
األول :رضب باط�ن اليدين ب�االرض دفعة واحدة .وال يكفي جمرد ّ
االرض من دون أن يصدق عليه الرضب.
الثاين :أن يمس�ح بباطن يديه مجيع ًا جبهته .وهي العظم املس�توي يف أعىل

الوج�ه ،وح�دّ ه م�ن االعلى قصاص الش�عر ومب�دأ الوجه ومن االس�فل عظم

احلاجبين ،ومن اجلانبني صفحتا الوجه .وينبغي مس�ح يشء مما خرج عن احلد

ليعلم اس�تيعاب اجلبهة باملس�ح .والبد من كون املس�ح من االعىل إىل االسفل،
وال يكفي املسح منكوس ًا وال معرتض ًا.
الثالث :مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليرسى ،ويبدأ من الزند ـ

وهو املفصل الذي بني الكف والذراع ـ وينتهي بأطراف االصابع.

الراب�ع :مس�ح ظه�ر الك�ف اليسرى بباطن الك�ف اليمنى ،على النحو

املذكور يف سابقه.

(مس�ألة  :)373الب�د من كون الرضب واملس�ح ببشرة الكفني من دون

حائ�ل كام البد من ذلك يف املمس�وح ،فيجب إزالة احلاج�ب كاخلاتم وغريه مما
يمنع من مماسة البرشة .هذا مع االمكان ،وسيأيت احلكم مع ّ
التعذر.
(مس�ألة  :)374ال جتب إزالة الش�عر النابت يف اجلبهة وظهر الكفني ،بل
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يكفي املسح عليه.

(مس�ألة  :)375ال جت�ب املدا ّق�ة يف اس�تيعاب املس�ح للوج�ه والكفين

بمالحظة املواضع املتعرجة بل يكفي االستيعاب العريف احلاصل بإمرار اليدين

م�رة واح�دة عىل املكان املمس�وح ،من دون حاج�ة لتخليل االصاب�ع ونحوها
للوصول ملا بينها من املواضع العميقة يف ظاهر الكفني.

(مس�ألة  :)376الظاه�ر أن�ه يكف�ي رضب الكفين م�رة واح�دة للوجه
والكفني يف التيمم ،كام سبق ،سواء كان التيمم بد ً
ال عن الوضوء أم عن الغسل.

لكن األحوط اس�تحباب ًا الرضب مرة ُاخرى للكفني ،فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم
عىل الوجه الس�ابق فإذا أكمل َمس�ح الكفني رضب هبام مرة ُاخرى عىل االرض

وأعاد مس�حهام ،فيمس�ح ظهر اليمنى بباطن اليرسى ،ثم يمس�ح ظهر اليرسى

بباطن اليمنى.

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

(مسألة  :)378من كان بعض كفه مقطوع ًا يرضب ويمسح بالباقي ،ومن

كانت إحدى كفيه مقطوعة بتاممها إن أمكنه أن يرضب ببقية يده املقطوعة االرض
رضب هبا مع كف اليد ا ُالخرى ومسح متام جبهته بالكف ومسح ظهر ك ّفه ببقية
يده املقطوعة .وإن مل يبق من يده املقطوعة ما يرضب به االرض رضب ّ
بكف يده

الس�املة االرض ومسح هبا وجهه ومسح ظهر كفه باالرض مبارشة .واألحوط
وجوب ًا أن ال يقترص عىل ذلك ،بل يطلب أيض ًا ـ مع االمكان ـ من شخص آخر

أن يضرب بك ّف�ه االرض ثم يمس�ح ذلك الش�خص بكفه تلك َّ
ك�ف االقطع.
(مسألة  :)379من كان متام كفيه مقطوع ًا إن أمكنه أن يرضب ببقية يديه

ومس�ح جبهته ،وك�ذا إذا متكن أن يرضب ببقي�ة يد واحدة
االرض رضب هبما َ
فق�ط .وإن ّ
مس�ح جبهته باالرض
تع�ذر عليه أن يرضب بيشء من يديه االرض ْ
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مب�ارشة .واألح�وط وجوب� ًا أن يضم إىل ذلك مس�حها ِّ
بكف ش�خص آخر مع
االمكان عىل النحو املتقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)380م�ن تعذر عليه املس�ح بك ّف�ه أو بك ّفيه ـ لش�لل أو قيد أو

نحومها ـ جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفني املتقدم يف املس�ألتني ()378
و(.)379

(مسألة  :)381من كان عىل بعض أعضاء تيممه جبرية جلرح أو كرس 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
ّ
وتعذرت إزالته فإن كان يف اجلبهة أو ظهر الكف مسح عليه ،وإن كان يف باطن

الكف رضب االرض بكفه ومس�ح هبا بنحو يكون املس�ح بام ال حاجب عليه.
نعم إذا كان مستوعب ًا لباطن الكف ـ بحيث ال يمكن مسح الوجه وظهر الكفني

ببرشهت�ا ـ فاألحوط وجوب ًا أن يضيف إىل ذلك رضْ ب االرض بذراعه واملس�ح

ب�ه ،ف�إن تعذر عليه ذل�ك طلب من غريه أن يرضب بكفه االرض ويمس�ح له،
نظري ما تقدم يف املسألتني ()378و (.)379

الفصل الرابع

يشرتط يف التيمم ُامور:

يف رشوط التيمم

األول:النيةعىلنحوماتقدميفالوضوء،والبدّ منحصوهلامنحنيالرضب.

(مس�ألة  :)382ال جت�ب ني�ة البدلية ع�ن الوضوء أو الغس�ل ،بل يكفي
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اإلتيان بالتيمم بنية القربة.

(مسألة  :)383لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنهام

ٍ
حينئذ.

الثاين :املبارشة مع االمكان ،بحيث يستقل املتيمم باإلتيان بأجزاء التيمم

السابقة .نعم مع تعذر ذلك جيوز االستعانة بالغري لكن البد من نية املتيمم ،وال
ييممه .وإن كان األحوط اس�تحباب ًا ضم نية الذي ييممه
تكف�ي نية الغري ال�ذي ّ

إليها ،كام أنه البد من تس�بيب املتيمم لفعل امليمم له بأن يطلبه منه أو يمكنه من

فعله ،ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به.

(مس�ألة  :)384الب�د م�ع االس�تعانة بالغير م�ن الرضب بي�دي املتيمم
واملسح هبام مع االمكان ،نعم مع ّ
َ
االرض بك ّفيه ويمسح
ري
تعذر ذلك يرضب الغ ُ

هبام وجه املتيمم وظاهر كفيه.

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

وجوب�ا وإن كان التيمم بد ً
ً
ال عن الغس�ل.
الراب�ع :امل�واالة عىل األحوط

والب�د فيه�ا من تعاقب االجزاء وع�دم الفصل بينها ،بحيث يص�دق أن املتيمم
ّ
منش�غل بالتيم�م عرف ًا من حني الرشوع فيه حتى يكمل�ه وال يصدق أنه تركه يف

االثناء ثم عاد إليه.

(مس�ألة  :)385إذا خال�ف الرتتيب عمد ًا أو س�هو ًا وجب عليه التدارك

على ما يطابقه بتكرار اجل�زء الذي قدمه إذا كان حقه التأخري ،فلو رضب بكفيه
مسح الكف اليرسى
مسح الكفني ثم الوجه أعاد مسح الكفني ،ولو َ
االرض ثم َ

ثم اليمنى أعاد مس�ح اليرسى .بل إذا طالت املدة حتى فاتت املواالة فاألحوط
وجوب� ًا اس�تئناف التيم�م م�ن أوله.اخلامس :طه�ارة أعضاء التيم�م ،فال يصح
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التيم�م مع نجاس�تها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاس�ة االرض التي يتيمم هبا.
ب�ل األح�وط وجوب ًا اعتب�ار طهارهتا حتى لو مل تس�تلزم ذلك جلفافه�ا .نعم إذا
ّ
تعذر تطهريها يصح التيمم مع اجلفاف.

(مس�ألة  :)386إذا ش�ك يف صحة التيمم بعد الف�راغ منه مل يلتفت وبنى

على صحته .وإذا ش�ك يف اإلتيان بجزء منه بعد اإلتي�ان باجلزء الذي بعده بنى

عىل اإلتيان به ،كام لو شك بعد مسح اليمنى يف مسح الوجه .وإن كان األحوط
استحباب ًا التدارك.
(مس�ألة  :)387يس�تحب نفض اليدي�ن بعد الرضب هبام قبل املس�ح إذا

عل�ق هبما يشء من االرض ،ويكفي عنه كل ما يزيل عنهام ما علق هبام ،كرضب
مسحها هبا.
إحدامها با ُالخرى أو ْ

الفصل اخلامس

يف أحكام التيمم

(مس�ألة  :)388األحوط وجوب ًا عدم التيم�م للصالة قبل وقتها حتى لو

عل�م بتعذر الطهارة املائي�ة عليه للصالة ذات الوقت يف متام وقتها .نعم إذا علم
أو خ�اف ُّ
تع�ذر التيمم عليه بع�د الوقت وجب�ت عليه املبادرة ل�ه ،ليتمكن من
الصالة يف وقتها.

(مس�ألة  :)389ال جت�وز الصالة بالتيمم يف س�عة الوق�ت إال مع احتامل

اس�تمرار الع�ذر يف مت�ام الوق�ت ،ف�إن اس�تمر أج�زأت ،وإن ارتف�ع مل جيتزأ هبا
ووجبت إعادهتا بالطهارة املائية.

(مس�ألة  :)390يس�تثنى مما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة من كان عذره عدم
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وجدان املاء الذي يسعه الطهارة به ،فإنه إذا مل يعلم أو يظن بقدرته عليه يف أثناء

الوق�ت جتوز له املبادرة للصالة بالتيمم وجيتزئ هبا حتى لو وجد املاء بعد ذلك
ٍ
حينئذ بالطهارة املائية ،كام يستحب
قبل خروج الوقت .نعم يستحب له االعادة
له االنتظار من أول االمر بالصالة حتى يقدر عىل املاء.

(مسألة  :)391ال ترشع صالة القضاء بالتيمم ،بل ينتظر هبا ارتفاع العذر

والق�درة عىل الطهارة املائية ،نع�م اذا علم بتعذر اإلتيان هبا بطهارة مائية ،لكون
الع�ذر الزم ًا ال يرتفع م�دى احلياة جاز إيقاعها به ،بل وجب ولو خاف املكلف
ذل�ك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان االجتزاء هبا مراعى باس�تمرار العذر ،فإن مل

يستمر مل جيتزأ هبا.

(مس�ألة  :)392ل�و تيم�م لصالة فريض�ة أو نافلة ثم دخ�ل وقت صالة

ُاخرى جاز له الصالة بذلك التيمم ،عىل التفصيل املتقدم يف املسألتني السابقتني.
وال ينتقض التيمم مهام طالت املدة إال باحلدث أو بارتفاع العذر املس�وغ للتيمم
كوجدان املاء والش�فاء من املرض ونحومها .ولو ارتفع العذر لكن مل يس�تعمل

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

(مس�ألة  :)393م�ن دخ�ل يف الصلاة بتيمم ث�م وجد املاء قب�ل الركوع

أتم صالته
قطع الصالة وتطهر باملاء واستأنف الصالة ،وإن وجده بعد الركوع ّ
بتيمم�ه ،وتطهر باملاء للصل�وات االتية .هذا إذا كان دخول�ه يف الصالة بالتيمم
مرشوع ًا كام تقدم يف املسألة (.)390

(مس�ألة  :)394يرشع التيمم بد ً
ال عن الوضوء يف مجيع موارد مرشوعية
الوض�وء حت�ى للكون عىل الطهارة ،كام يرشع بد ً
ال عن االغس�ال الواجبة .نعم

البدّ من كون الغاية مما يرجح حتققه فيجوز التيمم للكون يف املسجد مث ً
ال ،النه
املس أو يضطر
ملس املصحف ،إال أن يرجح ّ
أمر راجح رشع ًا ،وال جيوز التيمم ّ
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ملس املصحف وإن مل يرجح ومل يضطر
إلي�ه ،بخالف الوضوء ،فإنه جيوز إيقاعه ّ
إليه .وأما مرشوعية التيمم بد ً
ال عن االغسال املستحبة فهي ال ختلو عن إشكال،
كام تقدم يف آخر الكالم يف االغسال املستحبة.

(مس�ألة  :)395م�ن تيم�م لغاي�ة جاز له الدخ�ول بتيممه ذل�ك يف مجيع
الغاي�ات ،فمن تيمم لصلاة جاز له الدخول بتيممه ذل�ك يف صالة ُاخرى ويف

م�س املصح�ف والدخول للمس�جد وإن كان مس�بوق ًا
الط�واف ،وج�از ل�ه به ّ

باجلناب�ة وغري ذلك .نعم البد من مرشوعية إيقاع تلك الغاية بالتيمم ،كالصالة

يف الوقت عىل التفصيل املتقدم يف املسألتني ( )389و( .)390أما عدم مرشوعية
إيقاعها به كالصالة القضائية فهي خارجة عن ذلك.

(مسألة  :)396حيث تقدم يف املسألة ( )392أن التيمم ينتقض باحلدث،
ٍ
فانتقاضه به عىل نحو انتقاض الوضوء أو الغس�ل الذي يقع بد ً
وحينئذ
ال عنهام.
فاملحدث باالكبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث باالصغر مل تنتقض

طهارت�ه م�ن احلدث االكبر ،ومل ترتتب علي�ه أحكامه ،بل تنتق�ض طهارته من
احل�دث االصغر وترتتب أحكامه الغري ،فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه،
ومع تعذره يتيمم بد ً
ال عنه ال عن الغسل .نعم األحوط استحباب ًا مع القدرة عىل

الوض�وء اجلمع بين�ه وبني التيمم بد ً
ال عن الغس�ل ،ومع تع�ذر الوضوء التيمم
بد ً
ال عماّ يف ذمته من دون تعيني.
(مس�ألة  :)397حيث سبق يف املس�ألة ( )392أن التيمم ينتقض بالقدرة

عىل استعامل املاء .وعليه فلو وجد شخصان متيمامن أو أكثر ما ًء يكفي لشخص
واحد ،فإن قدر كل منهم عىل اس�تعامله لعدم تس�ابقهم إليه بطل تيممهم مجيع ًا.
وإن مل يق�در بعضهم عىل اس�تعامله ،لس�بق غريه إليه مل يبط�ل تيممه وبطل تيمم

السابق فقط.
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املقصد السادس

وفيه فصول..

وهي عرشة..

يف الطهارة من اخلبث
الفصل األول

يف عدد النجاسات

األول والث�اين :الب�ول والغائ�ط من كل حيوان حي�رم أكل حلمه إذا كانت

له نفس س�ائلة ،أما م�ا حيل أكل حلمه فبوله وغائطه طاه�ران ،وإن كان مكروه
االكل ،كاحلامر والبغل والفرس.

(مسألة  :)398ال فرق بني ما حيرم أكل حلمه باالصل كالثعلب واالرنب،
وما حيرم أكل حلمه بالعرض ،وهو ُامور ثالثة:األول :اجل َّ
الل ،وهو الذي يتغذى

بالع�ذرة فقط م�دة معتد ًا هبا ،بحيث يصدق عرف ًا أن غ�ذاءه العذرة .واألحوط
وجوب ًا ،حرمة نسله املتكون فيه قبل االسترباء.

الثاين :اجلدي الذي يرضع لبن اخلنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكرب .واألحوط

وجوب ًا العموم لكل حيوان يرتضع منها.

الثالث :البهيمة التي يطؤها الرجل ،حتى الذكر عىل األحوط وجوب ًا ،بل
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األح�وط وجوب ًا العموم لكل حيوان وإن مل يكن من البهائم كالطيور .والنس�ل
تاب�ع لالص�ل عىل األح�وط وجوب ًا .كام أن األح�وط وجوب ًا العم�وم ملا إذا كان
الواطئ صبي ًا.

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

(مس�ألة  :)400م�ا حي�رم أكل�ه مم�ا لي�س ل�ه نف�س س�ائلة إن مل يكن له
حل�م ـ كالب�ق والذب�اب ـ فما خي�رج من�ه طاه�ر ،وإن كان ل�ه حل�م ـ كا ِ
�ري
جل ّ
والس�لحفاة ـ فغائطه طاه�ر .وإن كان له بول فاألح�وط وجوب ًا االجتناب عنه
وإجراء حكم النجس عليه.

(مس�ألة  :)401املراد باحليوان الذي له نفس س�ائلة ه�و الذي له عروق

يش�خب منه�ا ال�دم ،وغيره إم�ا ال دم له كاخلنفس�اء ،أو ل�ه دم جيتم�ع يف بطنه

كالبق ،أو ينضح دمه من حلمه عند قطعه كالسمك .وأما وجود الدورة الدموية

للحي�وان ـ ال�ذي يدركه علامء الترشيح ـ فه�و ال يكفي يف كون احليوان ذا نفس
س�ائلة ،إال أن يك�ون ذلك مالزم ًا لش�خب الدم من العرق ول�و يف بعض أفراد

ذلك احليوان كالنشيط أو الكبري أو نحومها.

(مس�ألة  :)402م�ا يش�ك يف أن له نفس� ًا س�ائلة حيك�م بطه�ارة غائطه،
واألحوط وجوب ًا االجتناب عن بوله إن كان له حلم حيرم أكله.

(مس�ألة  :)403ما يش�ك يف حلية أكل حلمه حيكم بطهارة بوله وغائطه.

إذا كان الشك للشبهة املوضوعية ،كام لو اشتبه احليوان ـ لظلمة او نحوها ـ بني
أن يك�ون كلب� ًا أو ش�اة ،وأما إذا كان للش�بهة احلكمية فاللازم االحتياط حتى
يعرف حكمه من مقلده ،كام 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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فمنيه طاهر ،وكذا ما يؤكل حلمه وإن كان األحوط اس�تحباب ًا اجتنابه.
له س�ائلة ّ
الرابع :الدم من احليوان ذي النفس الس�ائلة .أما دم ما ال نفس له س�ائلة

كدم السمك والربغوث وغريمها فهو طاهر.

(مسألة  :)404دم الع َلقة يف احليوان ويف البيضة طاهر ،واألحوط وجوب ًا

عدم أكله.

(مسألة  :)405الدم املتخلف يف الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه

بالذبح والنحر طاهر ،إال أن يتنجس بنجاسة خارجية كام لو القى السكني أو يد
القصاب النجسة .نعم حيرم أكله ،إال ما يعدّ من أجزاء اللحم عرف ًا لق ّلته وختلفه
يف العروق الدقيقة.

(مس�ألة  :)406دم احلي�وان املش�كوك يف كون�ه ذا نف�س س�ائلة حمك�وم

بالطه�ارة .وك�ذا الدم الذي ال يعلم أنه من حيوان له نفس س�ائلة أو من حيوان
لي�س له نفس س�ائلة .فمن وجد عىل ثوبه دم ًا ومل يعل�م أنه منه أو من الربغوث
أو البع�وض يبني عىل طهارته ،وكذا احلال يف كل دم مردد بني الطاهر والنجس
كالدم املردد بني اخلارج بالذبح واملتخلف يف الذبيحة بعد الذبح.

(مس�ألة :)407الظاه�ر أن احلكم بنجاس�ة البول والغائ�ط واملني والدم

مشروط بخروجها للظاه�ر وأما قبل ذل�ك فهي طاه�رة ،ومالقاهتا ال توجب

نجاسة املالقي.

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

فهي طاهرة.

(مس�ألة  :)408اجلزء املقطوع من احلي نجس كامليتة ،ويستثنى من ذلك

االج�زاء غري اللحمية التي هي من س�نخ زوائد البدن ،كقش�ور البدن وأس�فل
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القدم وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه االنفصال.

(مس�ألة  :)409إذا ُاوصل اجلزء املقطوع من احليوان بجس�م اإلنسان أو

بحيوان آخر وجرت فيه احلياة طهر ،كام يف موارد زرع أعضاء اجلسم وأجهزته،

وك�ذا م�وارد ترقي�ع اجللد .نع�م إذا نقل من نج�س العني لطاهر العني أش�كل
احلك�م بالطه�ارة بمجرد وصل�ه وجريان احلي�اة فيه .بل األح�وط وجوب ًا عدم
احلكم بطهارته إال بعد إحلاقه عرف ًا باحليوان الطاهر بحيث يعدّ كسائر أجزائه.

(مس�ألة  :)410ما ال حت ّله احلياة الظاهرة من أجزاء امليتة طاهر كالصوف

والش�عر والعظ�م والق�رن والظفر ،وكذا م�ا ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتس�ت
القرش الغليظ.

(مس�ألة  :)411اللبن يف امليتة طاهر حيل رشبه إن اس�تخرج من رضعها
وإن كان مالقي ًا للميتة.

(مس�ألة  :)412حت�ل االنفح�ة م�ن امليت�ة ،وهي م�ا يؤخذ من الس�خال
ونحوها لصناعة اجلبن .واألحوط وجوب ًا االقتصار يف حلها عىل املادة املتجمدة
ٍ
وحينئذ يغسل
املوجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك املادة.

ظاهرها املالقي للكرش ليطهر قبل استعامله.

(مس�ألة  :)413املراد بامليتة هنا كل ميت مل َّ
يذك .ومع الش�ك يف التذكية

حيك�م بعدمه�ا ،وبنجاس�ة وحرمة احلي�وان وأجزائه من جلده وحلمه وش�حمه

ودهنه وغريها ،إال أن يقوم دليل رشعي عىل تذكيته.

(مس�ألة  :)414م�ا يكون حتت يد املس�لم م�ن أجزاء احليوان املش�كوك

التذكي�ة حيك�م بتذكيته وطهارته وحل�ه ،إذا كان يعامله معامل�ة املذكى بإعداده
للبي�ع أو للاكل أو اس�تعامله يف املأكول واملرشوب أو لبس�ه أو نحو ذلك ،دون
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م�ا ال يعامل�ه كذل�ك كظروف الع�ذرات والنجاس�ات.وكـذا حيك�م بتذكية ما
يباع يف س�وق املس�لمني ،أو يصنع يف بالد اإلسالم ـ ولو لغلبة املسلمني عليها ـ
إذا احتم�ل ك�ون البائ�ع أو الصانع هلا مس�ل ًام ،وكذا ما يوج�د مطروح ًا يف بالد

اإلسالم ـ وهي البالد التي يغلب عليها املسلمون ـ إذا احتمل كونه مسبوق ًا بيد
املسلم ،وكان عليه أثر االستعامل املناسب للتذكية.

(مس�ألة  :)415أجزاء احليوان املأخوذة من يد الكافر إذا كانت مس�بوقة

بيد املسلم حيكم بتذكيتها.

(مس�ألة  :)416أج�زاء احلي�وان الت�ي مل تكن س�ابق ًا حتت يد املس�لم إذا

ص�ارت يف يد املس�لم إن احتم�ل أخذه هلا بعد إح�رازه لتذكيته�ا بوجه رشعي
كانت حمكومة بالتذكية ،وإن علم بعدم إحراز املسلم لتذكيتها ـ غفلة أو تساحم ًا ـ
فهي حمكومة بالنجاسة وعدم التذكية.

الس�ادس والس�ابع :الكلب واخلنزير الربيان ،وكذا أجزاؤمها وإن كانت
مما ال حت ّله احلياة كالشعر ونحوه .وأما البحريان فهام طاهران.
الثام�ن :الكاف�ر غير الكت�ايب عىل األح�وط وجوب� ًا .أما الكت�ايب ـ وهو

اليهودي والنصراين واملجويس ـ فالظاهر طهارته بنفس�ه ،وإنام ينجس بمالقاة
النجاسة كامليتة واخلمر ونحومها مما يستعمله مستح ً
ال له أو غري مستحل.
(مس�ألة  :)417اإلسلام ه�و االق�رار بوحداني�ة اهلل تعاىل ونب�وة النبي

حمم�د Fوبما جاء به من عند اهلل تعاىل ،فالكاف�ر هو الذي ال يتدين بذلك ،إما
لعدم اعتقاده بدين أص ً
ال أو لتدينه بدين غري اإلسالم باملعنى املذكور.
(مس�ألة  :)418إن�كار الرضوري من الدين إن رج�ع إىل عدم االقرار به

بع�د العل�م بانزاله من قبل اهلل تع�اىل ،أو إىل تكذيب النب�ي Fيف تبليغه به بعد

عدد النجاسات 139...................................................................................

العل�م بتبليغ�ه له كان موجب ًا للكفر ،وإن رجع إىل عدم العلم بثبوته يف الدين أو
بتبليغ النبي Fله ،مل يوجب الكفر ،كام إذا نشأ من اجلهل بتحريمه أو من شبهة

اعتقد معها عدم التحريم.

(مس�ألة  :)419األحوط وجوب ًا نجاس�ة الناصب اله�ل البيت Bإذا

رج�ع نصب�ه إىل إنكار الضروري بالنحو املوجب للكفر الذي تقدم يف املس�ألة

السابقة .وكذا الغايل إذا رجع غلوه إىل إنكار التوحيد هلل تعاىل أو إنكار النبوة أو
إنكار الرضوري بالنحو املتقدم.

(مس�ألة  :)420يكره مبارشة الكتايب ومس�اورته مطلق ًا .وتتأكد الكراهة

يف مبارشت�ه برطوب�ة ،إذا احتمل نجاس�ته بالعرض ،وترتف�ع الكراهة املذكورة
بتطهريه بدنه من اخلبث.

التاس�ع :اخلم�ر وكل مس�كر مائ�ع باالص�ل وإن مل يتعارف رشب�ه .وأما
بالعرض.
املسكر اجلامد ـ كاحلشيشة ـ فإنه طاهر وإن صار مائع ًا َ
(مس�ألة  :)421نجاس�ة الكحول بأقس�امه تبتني عىل كونه مسكر ًا ،فمن

علم أنه مس�كر فهو نجس يف حقه ،ومن مل يعلم بأنه مس�كر فهو طاهر يف حقه.
ً
مجيع�ا باالجتناب عنه واالحتياط فيه ،فان من مل
إال أنن�ا ننصح إخواننا املؤمنني
يعلم بإسكاره ونجاسته وإن كان من حقه رشع ًا البناء عىل طهارته إال أنه يرجح

منه اجتنابه المرين:

األول :أنه قد يتضح له يوم ًا ما أنه مس�كر ونجس فيقع يف مش�اكل كثرية

بسبب عمله السابق.

الث�اين :أن�ه حيث كان الكحول نجس� ًا عن�د كثري من املؤمنين ـ بمقتىض
اجتهاده�م او تقليدهم ـ فاملناس�ب مالحظ�ة حاهلم والرفق هب�م ،خصوص ًا يف
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االس�تعامالت الظاهرة ،حيث قد يسبب ذلك احلرج هلم أو النفرة بني املؤمنني،

ف�إن مقتضى تكليف م�ن يرى نجاس�ته جتنب ال�ذي يس�تعمله والتطهير 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.

العامة خصوص ًا الدينية
واالش�د من ذلك واالنكى اس�تعامله يف االماكن َّ
منه�ا .بل قد حيرم ذلك الهنا ليس�ت ملك ًا لش�خص خاص يتصرف فيها كيف
يشاء ،بل يشرتك فيها اجلميع ،ففعل ما يوجب االحراج عىل البعض فيها خروج

هبا عن مقتىض وضعها .وكم رأينا من يتقرب إىل اهلل تعاىل بنرش العطور التي فيها
الكحول يف املش�اهد املرشفة واالماكن املقدس�ة ،وهو يرى أنه قد أحسن بذلك

ملقام تلك املش�اهد وللمؤمنني الذين يردوهن�ا ،مع أنه يف احلقيقة قد اعتدى عىل
املش�اهد ومن فيها .حيث صار س�بب ًا اليذاء مجاعة من املؤمنني الذين حيرضون

فيها ومنعهم عن أداء وظائفهم فيها من الزيارة عند االرضحة املطهرة والصالة
يف تلك املشاهد املعظمة ،لتنجس أبداهنم أو ثياهبم أو خوف تنجيسها.

ومن املؤس�ف حق ًا أن أم�ر ًا مصدره الغرب الكافر ال�ذي ال يتقيد بخلق

وال رشيعة يأخذه املس�لمون منهم وينترش بينهم هذا االنتش�ار الفظيع مع ما فيه

من اهلنات والشبهات من دون روية وال بصرية.

وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(مس�ألة  :)422العصري العنبي إذا غىل بالن�ار ال ينجس ،بل يبقى طاهر ًا

لكن حيرم رشبه حتى يذهب ثلثاه.

(مس�ألة  :)423إذا وضع العنب يف ماء و ُاغيل املاء ،فإن مل يغل املاء الذي

يف داخ�ل حب�ات العن�ب فال إش�كال يف حليت�ه ،وإن غىل ماء العن�ب يف داخله
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فاألح�وط وجوب� ًا االجتن�اب عن�ه وإن كان طاهر ًا ،وكذا لو غىل م�اء العنب يف
داخله بتعريضه حلرارة النار رأس ًا من دون أن يوضع العنب يف ماء.

(مس�ألة  :)424األح�وط وجوب� ًا االجتناب عن عصير الزبيب إذا غىل
بالنار حتى يذهب ثلثاه .وهو األحوط استحباب ًا يف عصري التمر .نعم ال إشكال
يف عدم نجاستهام.

(مسألة  :)425اذا غال عصري العنب أو الزبيب أو التمر من دون نار ـ بل
بحرارةاجلوأومنقبلنفسهـفال يبعدحرمتهونجاستهلصريورتهمسكر ًا بذلكوإن

كان ذلك أمر ًا تكويني ًا ال رشعي ًا والشبهة فيه موضوعية نظري ما تقدم يف الكحول.

(مس�ألة  :)426جي�وز وض�ع الزبي�ب والتم�ر يف االم�راق وغريه�ا من

املطبوخات ،وال حترم بذلك وال تنجس.

(مسألة ُ :)427
الف ّقاع نجس وإن مل يظهر إسكاره .وهو رشاب يتخذ من
الشعري عىل وجه خاص يعرفه أهله.العارش :عرق االبل اجل ّ
اللة ،بل كل حيوان
ج ّ
الل عىل األحوط وجوب ًا.
(مسألة  :)428الظاهر عدم نجاسة عرق اجلنب من احلرام .نعم األحوط

وجوب ًا أنه مانع من الصالة ،فإذا أصاب الثوب ال تصح الصالة فيه ح ّتى يغسل.

(مس�ألة  :)429إذا تردد اليشء بين الطاهر والنجس حيكم بطهارته ،كام

إذا ت�ردد الش�عر بني أن يكون من املاع�ز وأن يكون من اخلنزي�ر .وهكذا كل ما

يشك يف طهارته الشتباه حاله.
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الفصل الثاين

يف كيفية رساية النجاسة

ال ينجس اجلسم الطاهر بمالقاة النجاسة إال مع الرطوبة املرسية التي تنتقل

من أحدمها إىل االخر بمجرد املالقاة ،سواء كانت مائية أم دهنية .وأما الندى الذي ال

ينتقل إال بمدة طويلة ـ كرطوبة النجس التي ترسي يف البناء ـ فال ترسي به النجاسة.
(مس�ألة  :)430الذوب�ان م�ن دون رطوبة مرسية ال يكف�ي يف التنجيس
فالفلزات إذا ُاذيبت يف بوتقة نجسة مل تنجس.
ّ
(مس�ألة  :)431االجس�ام اجلام�دة إذا القت النجاس�ة برطوبة مرسية مل

ينجس منها إال موضع املالقاة ،وال ترسي النجاسة إىل غريه وإن كانت الرطوبة
املبتل مث ً
املرسية مستوعبة له .فالثوب ّ
ال ال ينجس منه إال موضع املالقاة.
(مس�ألة  :)432إذا القت النجاس�ة املائع تنجس كله .أما إذا كان جامد ًا

ـ لبرد أو غيره ـ فإنه ال يتنجس منه إال موضع املالقاة .واملراد باجلمود متاس�ك

اليشء بحيث ال يرس�ب فيه مثل الفأرة ،كالس�من يف الش�تاء ،وال يكفي ما دون

ذلك مهام كثف أو غلظ.

(مس�ألة  :)433االقوى أن املتنجس كالنجس ينجس ما يالقيه بالرطوبة

مهام تعددت الوسائط ،من دون فرق بني املاء وغريه.

(مس�ألة  :)434س�بق يف املس�ألة ( )407من فصل عدد النجاس�ات أن

االعيان النجسة ال حتكم بالنجاسة ما مل خترج للظاهر ،وأن مالقاهتا يف الباطن غري
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منجسة للمالقي .سواء كان املالقي من الباطن كالريق يالقي دم االسنان فيخرج

للظاهر ،أم كان املالقي من الظاهر ،كامء االحتقان يالقي الغائط ثم خيرج للظاهر.
أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلمالقاهتا يف الباطن صورتان:

ا ُالوىل :أن يكون املالقي من الباطن كاخلمر يرشبه اإلنسان فيالقي فضاء

الف�م أو اجلوف ،وبحكمه اللس�ان خيرجه اإلنس�ان فيذوق ب�ه الطعام النجس،
والظاهر هنا احلكم بالطهارة أيض ًا.

الثاني�ة :أن يكون النجس والطاهر مع ًا من اخلارج ويتالقيان يف الداخل،

فإن كان الطاهر من توابع الباطن مل ينجس ،كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع
س�ن ًا صناعية ثم يتمضمض باملاء النج�س ،وإن مل يكن الطاهر من توابع الباطن
ً
نجس�ا
فاألح�وط وجوب ًا نجاس�ته ،كام لو أدخ�ل إصبعني يف فمه وكان أحدمها
فتالقيا يف الفم برطوبة ثم انفصال و ُاخرجا منه.

(مس�ألة  :)435مع الش�ك يف املالقاة يبنى عىل الطه�ارة ،وكذا مع العلم

هبا والشك يف أن املالقي هو الطاهر أو النجس ،وكذا مع العلم بمالقاة النجس

والش�ك يف وج�ود الرطوب�ة ،أو يف كوهنا مرسية ،حتى لو عل�م بوجود الرطوبة
سابق ًا وكوهنا مرسية واحتمل جفافها بحيث مل تكن مرسية حني املالقاة.

الفصل الثالث

يف أحكام النجاسة

يشترط يف صحة الصلاة طهارة بدن املصلي وثيابه ،وإن مل تكن س�اترة

للعورة من دون فرق يف الصالة بني الواجبة واملستحبة ،بل حتى صالة االحتياط،
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وكذا قضاء االجزاء املنسية .بل هو األحوط وجوب ًا يف سجود السهو .نعم تصح

الصالة عىل امليت مع النجاسة.

(مسألة  :)436البد من طهارة مسجد اجلبهة باملقدار الذي جيب إمساس

يمس اجلبهة أو يمس بقية املساجد
اجلبهة له .وال يرض نجاسة ما زاد عىل ذلك مما ّ
الس�بعة أو غريه�ا من أج�زاء بدن املصيل فض ً
يمس�ه .نعم م�ع الرطوبة
ال عماّ ال ّ

ورسيان النجاسة لبدن املصيل أو لباسه ال تصح الصالة ،كام تقدم.

(مسألة  :)437ال ترض نجاسة الغطاء يف صالة املستلقي أو املضطجع إذا

مل يصدق عليه اللباس ،إال إذا لف املصيل به جسده بحيث يصدق أنه صىل فيه.

(مس�ألة  :)438من صىل مع النجاس�ة جه ً
ال بوجوده�ا ومل يعلم إال بعد
الفراغ صحت صالته ،وال إعادة عليه ،إال يف دم احليض فاألحوط وجوب ًا االعادة.
(مسألة  :)439من علم بوجود سبب النجاسة وصىل فيها للجهل بسببيته

للنجاس�ة صحت صالت�ه ،كام لو علم بإصاب�ة البول لثوبه فغس�له مرة واحدة،
ً
خط�أ ـ بكفاية الغس�لة الواح�دة يف التطهري م�ن البول.
وصلى في�ه العتق�اده ـ
بامنعيتها من الصالة
(مسألة  :)440من علم بالنجاسة وصىل فيها للجهل
ّ

صحت صالته.

(مسألة  :)441من علم بالنجاسة ثم نسيها وصىل كان عليه إعادة الصالة

إذا ذكر يف الوقت ،والقضاء إذا ذكر بعد خروج الوقت.

(مس�ألة  :)442إذا دخل يف الصالة مع النجاسة جه ً
ال بوجودها ثم علم

هبا يف أثناء الصالة بطلت صالته ،وعليه استئنافها بعد التطهري.

(مسألة  :)443إذا دخل يف الصالة مع الطهارة و ُاصيب بالنجاسة يف أثناء

الصالة فإن مل يعلم هبا إال بعد الفراغ صحت صالته ،وإن علم هبا يف االثناء فإن
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تيسر له التخل�ص منها ـ بالتطهري منها أو نزع الثوب النجس ـ من دون أن يقع

فيام ينايف الصالة ـ كاالنحراف عن القبلة والكالم ـ فعل ذلك وصحت صالته،
وإال خت ّلص من النجاسة واستأنف الصالة.
هذا مع س�عة الوقت ،وأم�ا مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاس�ة

فالالزم إمتام الصالة بالنجاس�ة واالجتزاء هبا اذا كانت النجاسة يف البدن ،وكذا

إذا كان�ت يف الث�وب ومل يكن نزعه لربد او وجود ناظ�ر أو غريمها .أما إذا أمكن
ً
عاري�ا بالكيفية االتي�ة يف صورة تعذر
نزع�ه كان خمير ًا بني الصالة ب�ه والصالة
الساتر من مبحث لباس املصيل ،وعىل كل حال ال جيتزأ بصالته تلك بل يقضيها
بعد ذلك عىل األحوط وجوب ًا.

(مسألة  :)444إذا رأى النجاسة يف أثناء الصالة وشك يف أهنا قد أصابته قبل

الدخول فيها أو بعده بنى عىل الثاين ،وجرى عليه احلكم املتقدم يف املسألة السابقة.
فطه�ره هو أو غريه وصىل
(مس�ألة  :)445إذا علم بنجاس�ة ثوبه أو بدنه ّ

وظه�ر له بع�د الفراغ من الصالة ع�دم صحة التطهري صح�ت صالته ومل جتب

علي�ه االع�ادة .نعم لو اعتمد على تطهري غريه فيام حيتاج إزالت�ه إىل كلفة كاملني

ونح�وه م�ن دون فح�ص عن حال�ه وظهر بع�د الصلاة عدم صح�ة تطهريه،
فاألحوط وجوب ًا االعادة.

(مسألة  :)446لو علم بالنجاسة واعتقد بأهنا قد طهرت فصىل ،ثم ظهر
ل�ه خط�أ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أص ً
ال صحت صالت�ه ،وليس احلال فيه
كاملسألة السابقة.

(مسألة  :)447لو علم بنجاسة ثوبه فصىل فيه وهو يرى أنه صىل يف غريه

صحت صالته.
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(مسألة  :)448لو علم بنجاسة يشء فنيس والقاه برطوبة فتنجس بدنه أو
ثوبه وهو ال يعلم فصىل ،وبعد الفراغ ذكر أن الذي القاه كان نجس ًا صحت صالته.

(مسألة  :)449من مل جيد إال ثوب ًا نجس ًا فإن اضطر إىل لبسه لربد أو نحوه
صىل فيه ،وأجزأته صالته .وأما مع إمكان نزعه والصالة عاري ًا فاألحوط وجوب ًا
اجلم�ع بني الصالة فيه والصالة عاري ًا بالكيفية االتية يف الكالم يف تعذر الس�اتر

الرشعي من مبحث لباس املصيل.

(مسألة :)450إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدمها وجب عليه الصالة
يف كل منهام بتكرار الصالة ،ومع ّ
تعذر اجلمع يف الوقت يأيت با ُالخرى يف خارجه.
(مس�ألة  :)451إذا كان بدن�ه وثوب�ه نجس� ًا ّ
وتعذر تطهريمه�ا مع ًا رجح

تطهري البدن ،وجرى عليه يف الصالة بالثوب ما تقدم يف املسألة (.)449

(مس�ألة  :)452ال جي�ب على املكلف إعالم غريه بنجاس�ة بدن�ه أو ثوبه

ليطهرمها يف الصالة ،بل جيوز له إهيامه يف ذلك من دون كذب ،إال مع استئامنه له
ّ
عىل ذلك ،كام لو أوكل إليه أمر التطهري ،أو طلب منه أن خيتار له ثوب ًا للصالة ،فإن
ٍ
حينئذ إعالمه باحلال وعدم اخلروج عن مقتىض االستئامن.
األحوط وجوب ًا له
(مسألة  :)453حيرم أكل النجس واملتنجس ورشهبام ،وجيوز االنتفاع هبام

فيام ال يشرتط فيه الطهارة ،كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك.

(مس�ألة  :)454حيرم س�قي االطفال واملجانني املسكر .وجيوز إطعامهم
وسقيهم غريه من النجاسات واملتنجسات إذا رآه الويل صالح ًا هلم.
(مس�ألة  :)455حيرم تنجيس املس�جد وإن مل يوجب هتكه من دون فرق

بني ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغريها .نعم إذا كان تنجيسه

ملصلحت�ه ـ كام ل�و توقف عليه تعمريه ـ جاز بنظر ال�ويل اخلاص أو العام.كام أن
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الظاهر جواز تنجيس حائط املسجد من اخلارج بالنحو املتعارف يف ظاهر االبنية

باملس ونحوه من دون استئذان املالك أو
التي جرت السيرة عىل الترصف فيها ّ
نحوه .نعم إذا كان تنجيس حائط املسجد من اخلارج هتك ًا له حرم.

(مس�ألة  :)456جت�ب إزالة النجاس�ة عن املس�جد إذا كان هت�ك ًا له .بل
مطلق� ًا على األحوط وجوب ًا .نعم ال جتب إزالته�ا عن باطن أرضه لو أمكن من

دون ختري�ب .ب�ل ال جيوز إزالتها عن باطن أرضه وغيره من أجزائه لو توقفت

على ختريبه بالنحو املرضّ به ،إال مع وجود الباذل لعامرته بعد التخريب أو أمهية
املفسدة املرتتبة عىل النجاسة حسب تشخيص الويل اخلاص أو العام.

(مس�ألة  :)457وج�وب االزال�ة فوري يقتضي املس�ارعة ،إال مع لزوم

الرضر أو احلرج أو املزامحة بتكليف أهم.

(مسألة  :)458وجوب االزالة كفائي يعم مجيع املكلفني وال خيتص بمن

بوليه أو غريمها.
ّ
نجسه أو ّ

(مسألة  :)459حيرم تنجيس فراش املسجد .وجيب تطهريه بعد التنجيس

إذا استلزم بقاء النجاسة هتك املسجد.

(مس�ألة  :)460بقي�ة آالت املس�جد وم�ا يوق�ف ل�ه إن ابتن�ى وقفه عىل

التعرض للنجاسة ـ كاخلشب املعدّ لوضع االحذية ـ مل حيرم تنجيسه ،وإال حرم
تنجيسه .وأما تطهريه بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم يف الفراش.

(مسألة  :)461املشاهد املرشفة كاملساجد يف حرمة التنجيس .كام أنه جيب
تطهريها إذا كان بقاء النجاسة هتك ًا هلا .وكذا احلال يف مجيع املوقوفات للجهات
ٍ
حينئذ.
املقدس�ة ،إال أن يبتني وقفها عىل االذن يف تنجيس�ها ،فيجوز تنجيس�ها
(مس�ألة  :)462ال جيوز تنجيس املس�جد اخلراب وإن صار أرض ًا خالية.
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وجيب تطهريه بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه.

(مس�ألة  :)463حيرم تنجيس املصحف الرشيف إذا كان هتك ًا له ،وجيب
ٍ
حينئذ .وكذا احلال يف كل ما يكتسب قدسية بنسبته جلهة مقدسة ،كرتبة
تطهريه
احلسني Aاملأخوذة للتربك وكسوة الكعبة وغريمها.

الفصل الرابع

فيام يعفى عنه يف الصالة من النجاسة

جتوز الصالة يف النجاسة يف موارد:

االول :دم اجل�روح والق�روح يف البدن واللباس ،حت�ى ينقطع عنها الدم

انقطاع برء.

(مس�ألة  :)464خيتص العفو بام إذا كانت رساية النجاسة مستندة لطبيعة

اجل�رح أو الق�رح بمقتيض املتعارف .أما لو اس�تندت المر خ�ارج عن ذلك فال

مس اجلرح بيده فتنجست   ،فإنه ال يعفى عن نجاستها.
عفو   ،كام لو ّ

(مس�ألة  :)465كام يعفى عن ال�دم يف اجلروح والقروح يعفى عن القيح

اخلارج من اجلرح أو القرح والدواء املوضوع عليهام والعرق املتنجس هبام .نعم

يش�كل العفو عن االش�ياء اخلارجية املالقية للجرح أو القرح   ،كام لو وقع عليه

ماء جرى منه للموضع الطاهر.

(مس�ألة  :)466الظاه�ر عدم العفو عن دم اجل�روح والقروح الباطنية  ،

كدم الرعاف وقروح املعاء الذي قد ينزل من االسافل ودم البواسري .بل يشكل
العفو عن دم البواسري الظاهرة   ،واالحوط وجوب ًا التطهري منه.
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(مس�ألة  :)467إذا كان�ت اجل�روح أو القروح متقارب�ة بحيث ال جيدي

لتعرض ما ينجس بس�ببه للنجاسة
عرف ًا التطهري من بعضها يف ختفيف النجاس�ة ّ
بس�بب االخر مل جيب التطهري منه عند برئه   ،وإن كان يوجب ختفيف النجاس�ة

دقة ،بل ينتظر بالتطهري برء اجلميع.

وإن كان�ت متباعدة فإذا برئ بعضها فاالحوط وجوب ًا التطهري منه وإن مل

يربأ الباقى.

(مس�ألة  :)468إذا ش�ك يف دم أنه من دم اجلروح أو القروح أو من غريه

من أقسام الدم النجس وجب التطهري منه.

الث�اين :ال�دم دون الدرهم يف اللب�اس   ،وأما يف الب�دن فاالحوط وجوب ًا

عدم العفو عنه.

(مس�ألة  :)469ال عفو عن دم احلي�ض وإن كان قلي ً
ال .وكذا دم النفاس
عىل االحوط وجوب ًا .وأما دم االس�تحاضة فالظاهر أنه كس�ائر الدماء يعفى عنه
إذا كان دون الدرهم   ،وإن كان االحوط استحباب ًا االجتناب عنه.

(مس�ألة  :)470ال يعفى عن دم ما ال يؤكل حلمه غري االنس�ان وإن كان
أقل من درهم .واالحوط وجوب ًا عدم العفو عن دم امليتة ودم نجس العني أيضا.
(مسألة  :)471العفو املتقدم إنام هو عن الدم اخلالص دون املخلوط بغريه

من طاهر أو نجس   ،ودون املتنجس به   ،فال تصح الصالة يف مجيع ذلك   ،وإن

كان أقل من الدرهم.

(مسألة  :)472إذا تفشّ ى الدم من أحد اجلانبني إىل االخر فهو دم واحد.
وكذا إذا وقع الدم يف اجلانبني من مكان واحد إذا اتصال حتى صارا دم ًا واحد ًا.

وإن مل يتصلا فهام دمان فيلزم مالحظة س�عة جمموعهما .وعىل ذلك جيري الدم
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يف الث�وب ذي الطبق�ات ـ كالظه�ارة والبطانة ـ فإنه إن اتص�ل الدم يف الطبقات
لتالصقها كان دم ًا واحد ًا   ،وإن مل يتصل كان دمني.
(مسألة:)473إذاشكيفأنالدماملوجوديفالثوبمناملستثنياتاومنغريه

ـ كدم احليض ـ بنى عىل العفو عنه .وكذا إذا شك يف أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك.

(مس�ألة  :)474الظاهر أن املدار يف التقدير عىل الدرهم الش�ايع استعامله
ً
وجوب�ا االقتصار فيه عىل م�ا يكون قطره
يف عصر الصادقين  ،Bواالحوط
سنتمرتين وثالثة ملمرتات.

الثال�ث :ماال تت�م به الصالة وحده   ،لعدم إمكان ستر عورة الرجل به.
كاخلف واجلورب واملنديل الصغري والتكة والقلنس�وة واخلاتم وغريها .فإنه ال
ب�أس بالصلاة يف مجيع ذل�ك وإن أصابته النجاس�ة   ،إال اذا كان�ت مما ال يؤكل
حلمه فاالحوط وجوب ًا عدم العفو.
(مس�ألة  :)475االح�وط وجوب� ًا ع�دم العفو عن نجاس�ة املحمول غري
امللبوس إذا كان مما تتم به الصالة كالثوب حيمل يف الصالة من دون لبس.

(مسألة  :)476ال يعفى عن امللبوس املتخذ من نجس العني أو امليتة وإن
كان مم�ا ال تتم به الصلاة   ،وكذا ال يعفى عن امليتة التابعة للملبوس كالس�يف
ال�ذي يكون قرابه م�ن جلد امليتة   ،بل االحوط وجوب ًا ع�دم العفو عن النجس
وامليتة املحمولني من دون لبس كاملحفظة املتخذة من جلد امليتة .وأوىل بذلك ما
إذا كان غري مأكول اللحم   ،إذا كان طاهر ًا ،كاملحفظة املتخذة من شعر االرنب
ال عماّ إذا كان نجس ًا كالذي يتخذ من شعر الكلب مث ً
فض ً
ال.
معفو عنه برشوط:
الرابع :ثوب ا ُالم املربية لطفلها   ،فإنّه ٌ

االول :أن تك�ون نجاس�ته ببول�ه   ،دون غيره مما خيرج من�ه   ،فض ً
ال عن
النجاسة االجنبية عنه.
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الثاين :أن ال يكون هلا إال ثوب واحد .واالحوط وجوب ًا أن تكون بحيث
يصعب عليها حتصيل غريه وإن مل يبلغ مرتبة احلرج.

الثالث :أن تغسله يف اليوم مرة .واالحوط وجوب ًا أن يكون غسله بحيث

تق�در على حفظ طهارته الكثر من صالة مع ع�دم لزوم احلرج من ذلك .كام أن
االحوط وجوب ًا أن يكون غسله يف النهار.
(مس�ألة  :)477ال يلحق ب�ا ُالم غريها ممن يريب الطفل من النس�اء فضال

عن الرجال.

(مسألة  :)478إذا كان عندها ثياب متعددة حتتاج إىل لبسها مجيعا لربد أو

نحوه فهي بحكم الثوب الواحد.

(مس�ألة  :)479ال يعفى عن نجاس�ة بدهنا من بول ولدها   ،بل البد من

تطهريه للصالة.

اخلامس :مجيع موارد االضطرار للصالة مع النجاس�ة أو لزوم احلرج من

جتنبها .وقد تقدم حكم االنحصار بالثوب النجس يف املسألة ( )449من الفصل
السابق.

الفصل اخلامس

يف التطهري من النجاسات

وهو خيتلف باختالف املطهرات ،وهي ُامور..

األول :املاء املطلق الطاهر ،وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويس�تويل

عليه .بل تقدم يف املس�ألة ( )11يف الفصل األول من أحكام املياه أنه يطهر املاء
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املطلق النجس.وأما املاء املضاف وسائر املائعات فال تطهر به إال أن تستهلك فيه
ٍ
حينئذ من طهارة
لغلبت�ه عليه�ا بكثرته بحيث تنعدم فيه عرف ًا .والبد يف طهارهتا
املاء حني استهالكها فيه العتصامه بالكرية أو باملادة أو باملطر.
إذا عرفت هذا ،فالكالم يف مقامني:

املقام األول :يف رشوط مطهرية املاء للمتنجس باستيالئه عليه.

(مس�ألة  :)480البد يف تطهري اجلسم باملاء من زوال عني النجاسة عرف ًا،
وال يضر بق�اء االثر م�ن اللون أو الرائحة .كما أنه لو كان متنجس� ًا باملتنجس ـ
ً
أيض�ا ،إال أن يطهر املتنجس
كاللب�ن أو التراب املتنجس ـ فالبد من زوال عينه

بغس�له بامل�اء مع ما تنجس به ،كالثوب الطاهر ينج�س بمالقاة احلىص املتنجس
فيطهران بغسلهام مع ًا باملاء.
(مسألة  :)481بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش حيتاج زوال

عين النجاس�ة فيها إىل عناية ،وال يكفي فيه جمرد وص�ول املاء بصب أو غمس،
بل البد من فركه أو نحوه مما حيقق الغسل عرف ًا.
(مس�ألة  :)482الدس�ومة إذا مل تبل�غ مرتبة اجلرم املانع م�ن وصول املاء

للمحل النجس ال متنع من التطهري.

(مسألة  :)483يشرتط يف التطهري بالقليل انفصال ماء الغسالة عىل النحو
املتعارف ،فإذا كان املتنجس صلب ًا ال ينفذ املاء فيه ومل تدخل النجاس�ة يف أعامقه

كفى صب املاء عليه وانفصاله عنه ،وإذا كان مما ينفذ املاء فيه كالفراش والثياب

واالسفنج فالبد من إخراج ماء الغسالة منه بعرص أو غمز أو نفض أو نحوها،

الصب عليه حتى خيرج ماء الغسالة منه وخيلفه غريه.
ويكفي توايل
ّ

ً
نجس�ا ،بل األحوط
وجتم�ع يف موضع بقي ذلك املوضع
وإذا مل ينفص�ل ّ
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وجوب ًا 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
كر ًا كان أو غريه ـ فال
بالنحو املتعارف يف الغسل باملاء .وأما مع الغسل باملعتصم ـ ّ
يعترب يشء من ذلك ،بل يكفي وصول املاء للموضع املتنجس وإن مل ينفصل عنه.

(مس�ألة  :)484ال يضر تعدي ماء الغس�الة من املوضع النجس بس�بب
فصب
تطهيره للموض�ع الطاهر املتصل به ،فل�و كان موضع من ذراعه نجس� ًا
َّ

علي�ه املاء فجرى منه عىل كفه ووقع على االرض مل تنجس ُّ
كفه .وإذا مل ينفصل
ع�ن ك ِّفه يف املث�ال لق ّلة املاء مل تطهر الكف ،بل تنجس بامء الغس�الة .وكذا إذا مل
يتص�ل املوض�ع الطاه�ر باملوضع النجس ال�ذي وصل منه املاء ل�ه ،كام إذا طهر

وجهه فتقاطر ماء الغسالة عىل بطنه فإنه ينجس بطنه.

(مس�ألة  :)485إذا كان املتنج�س صلب ًا قد تنجس�ت أعامقه وال ينفذ فيه

م�اء التطهري ،كالش�مع الذائ�ب إذا تنجس ثم مجد فال يطه�ر إال ظاهره املالقي
ٍ
وحينئذ إذا ُازيل منه سطحه الظاهر وظهر ما حتته فهو
للامء ويبقى باطنه نجس ًا.
نجس .ولو شك يف إزالة ظاهره وتبدُّ ل سطوحه حكم بنجاسته أيض ًا.

(مس�ألة  :)486إذا كان للمتنج�س صالب�ة متن�ع من نفوذ امل�اء يف باطنه

بمجرد وصوله وإن أمكن نفوذه فيه ببطء فله صورتان:

ا ُالوىل :أن يك�ون باطن�ه متنجس� ًا قب�ل تصلب�ه ،كالصاب�ون املصنوع من

الده�ن املتنج�س واجلب�ن املصنوع من احللي�ب املتنجس والوح�ل املتنجس إذا
انجم�د حت�ى صار طين ًا ،والظاهر أنه ال يطهر ال بامل�اء القليل وال باملاء املعتصم
ٍ
حينئذ إال رطوبة ال
مهام طال اتصاله به إذا بقي عىل متاسكه ،إذ ال ينفذ يف باطنه
يص�دق عليها املاء أو بلل كثري يمتزج بأجزائه بنحو يكون ما ًء مضاف ًا وال يكون
ما ًء مطلق ًا.
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نعم يمكن تطهري مثل الطني املتجمد إذا ذاب يف املاء املعتصم واس�تهلك
جتم�ع بعد ذلك
في�ه م�ن دون أن خيرجه ع�ن االطالق ،فإن�ه يكون طاه�ر ًا إذا ّ
ورسب يف املاء.

الثانية :أن يتنجس ظاهره بعد تصلبه ،فإن مل تنفذ الرطوبة النجسة لباطنه
أمكن تطهريه باملاء س�واء كان معتص ًام أم مل يكن .وكذا إذا نفذت فيه رطوبة من

النجاس�ة غري مرسية .أما إذا نفذت فيه رطوبة مرسية من النجاس�ة فاحلكم فيه
كام يف الصورة ا ُالوىل.
(مس�ألة  :)487اللحم الطري إذا طبخ بامء متنجس أمكن تطهريه بغسله

بامل�اء .وأما اللحم املجفف فإن علم بنف�وذ الرطوبة املرسية لباطنه امتنع تطهريه

بامل�اء ،وإن مل يعل�م بذلك،ب�ل علم أو احتمل ك�ون الرطوبة الناف�ذة باطنه غري
مرسية أمكن تطهريه بغسله باملاء ،وإن كان األوىل إطعامه لالطفال ونحوهم ممن
ال تكليف عليه .وجيري هذا التفصيل يف مجيع ما يطبخ باملاء املتنجس.

(مسألة  :)488البد يف التطهري باملاء القليل من ورود املاء عىل املتنجس،
ٍ
حينئذ وال يطهر املتنجس .نعم
وال يكفي غمس املتنجس باملاء ،بل ينجس املاء

م�ا يتع�ارف يف تطهريه غس�له داخل املاء املجم�وع ال فرق بين ورود املاء عليه
ووروده عىل املاء ،كالثوب يطهر بغسله يف الطست الذي جيتمع فيه املاء.

(مسألة  :)489إذا طهر الثوب املتنجس ثم وجد فيه شيئ ًا من الطني أو دقيق
االش�نان أو الصابون فإن كان ذلك اليشء مما يطهر ظاهره بالغسل الن له نحو ًا

من الصالبة كاالشنان بنى عىل طهارة ظاهره كالثوب لغسله معه تبع ًا ،وإال تعينّ

البناء عىل نجاسته ونجاسة املوضع الذي هو فيه من الثوب وطهارة باقي الثوب.
املقام الثاين :يف العدد الالزم يف التطهري.
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يكف�ي يف تطهير املتنجس اس�تيالء املاء علي�ه ـ بالشروط املتقدمة ـ مرة

واحدة ،إال يف موارد:

األول :املتنجس بالبول ثوب ًا كان أو جس�د ًا 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 الغس�الة منه ،ثم يغس�ل أو يصب عليه املاء ثم يفصل ماء

الغس�الة عنه .وال يكفي اس�تمرار الغس�ل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة

تعادل املرتني يف الزمن.

(مس�ألة  :)490الب�د م�ن زوال عني النجاس�ة بامل�رة ا ُالوىل ،وال يكفي
زواهلا هبام مع ًا.

(مس�ألة  :)491سبق يف املسألة ( )481أن الثياب ونحوها البد فيها من

الغس�ل .ولكن يكفي يف ثبوت املتنجس ببول الصب�ي والصبية اللذين مل يتغذيا

بالطع�ام صب امل�اء .بل يكف�ي يف بول الصب�ي الصب مرة واح�دة .واألحوط
وجوب ًا فيهام مع ًا العرص بعد الصب.
(مس�ألة  :)492يسقط التعدد يف البول مع الغسل باملاء املعتصم ُكر ًا كان
أو ذا مادة أو مطر ًا.
الث�اين :االن�اء ،فإن�ه إذا تنجس ال يطه�ر باملاء القليل إال إذا غس�ل ثالث

م�رات بجع�ل املاء فيه كل مرة بنحو يصل إىل موضع النجاس�ة ثم يفرغ منه .أما
إذا طهر باملاء املعتصم ـ ُكر ًا كان أو غريه ـ فيكفي غسله مرة واحدة.
يمر فيه املاء مرور ًا ،وينفصل
(مسألة  :)493يلحق باالناء كل موضع ال ّ
عنه ،بل جيتمع فيه ويقر يف قعره ُ
كاحلب ،بل حتى مثل احلوض واحلفرية.
(مسألة  :)494إذا أمكن تطهري االناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه املاء
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أجزأ غس�له مرة واحدة ،كام إذا كان قليل التقعري ،أو كان مثقوب ًا يف أس�فله بنحو

ينزل املاء منه كاملغسلة التي يف أسفلها ثقب جلريان املاء ،وكذا إذا تنجس ظاهر
االناء و ُاريد تطهريه.
(مس�ألة  :)495جيب يف تطهري االناء الذي يرشب فيه الكلب أن يغس�ل

أو ً
مرتني .من دون فرق بني رشبه للامء ورشبه لبقية املائعات.
ال بالرتاب ،ثم باملاء ّ
(مس�ألة  :)496األحوط وجوب ًا احلاق لطع الكل�ب لالناء ووقوع لعابه

فيه برشبه منه يف الغس�ل مرة بالرتاب ثم ثالث مرات باملاء .وأما مالقاته لالناء

بغير ذل�ك مما يوجب تنجيس�ه له فال جيب معها إال الغس�ل ثلاث مرات باملاء
وحده من دون تراب.

(مسألة  :)497البد من طهارة الرتاب الذي يغسل به االناء كاملاء.

(مسألة  :)498البد يف الغسل بالرتاب من أن يكون الرتاب ممزوج ًا باملاء

بمقدار معتدّ به ،بحيث يصدق أن الغس�ل بالرتاب ،ثم ينظف االناء من الرتاب

باملاء نظري الغسل بالصابون واالشنان والسدر ونحوها.

(مس�ألة  :)499جي�ب يف تطهري االناء ال�ذي يرشب منه اخلنزير الغس�ل

سبع مرات.

(مس�ألة  :)500األحوط وجوب ًا غسل االناء الذي يتنجس بموت اجلرذ

ـ وهو الكبري من الفأر ـ فيه س�بع مرات ،بل يس�تحب في�ه ذلك وإن مل يتنجس

بموته فيه لعدم رسيان الرطوبة لالناء مما حتله احلياة من جسده امليت.

(مس�ألة  :)501يس�قط التعدد يف غس�ل االناء باملاء املعتصم ،كام س�بق.

لكن ال يسقط معه الغسل بالرتاب إذا تنجس برشب الكلب منه ونحوه.

(مس�ألة  :)502االن�اء ونح�وه إذا كان كبير ًا أو مثبت� ًا يف موضع�ه ـ
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كاحل�وض إذا طهر باملاء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغس�الة
رأس� ًا يكفي تفريغه بالواس�طة ،وال يرض تقاطر ماء الغسالة فيه حال االخراج،

كام ال يرض فيه نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ هبا تدرجي ًا ،نعم
األحوط وجوب ًا تطهريها لكل غسلة.
(مس�ألة  :)503ال يعترب التوايل بني الغسلات يف كل ما جيب فيه التعدد،

ب�ل يكف�ي حتقق العدد املعتبر ولو مع الفصل بني الغسلات بزمان طويل .نعم
تقدم يف املس�ألة ( )483أن األحوط وجوب ًا املبادرة الخراج ماء الغس�الة يف كل
غسلة بمجرد متاميتها ،وعدم تركه مدة طويلة مع املتنجس املغسول به.

تطهر باط�ن القدم وم�ا يتو ّقى به
الث�اين م�ن املطه�رات :االرض .وه�ي ّ

كالنعل واخلف واحلذاء وغريها بامليش عليها.

(مس�ألة  :)504البد من جفاف األرض ،بل يبوستها .واألحوط وجوب ًا
طهارهتا .ولوش�ك يف طهارهتا بني عىل الطهارة ،إال أن يعلم بنجاس�تها س�ابق ًا

ويش�ك يف تطهريها بعد ذلك .أما لو شك يف جفاف االرض ويبوستها فالالزم

البناء عىل عدم التطهري بامليش عليها.

(مس�ألة  :)505الب�د يف تطهري باطن القدم من زوال عني النجاس�ة ولو

ني عىل عدم التطهري وكذا لوشك يف أصل علوق
قبل امليش .ولو شك يف زواهلا ُب َ
عني النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالق ًا.
(مس�ألة  :)506الظاهر عموم االرض لكل ما يطلق عليه اس�مها ،حتى

املطبوخ منها كالطابوق.

(مس�ألة  :)507الظاهر اختصاص مطهري�ة االرض بام إذا كان التنجس

بس�بب امليش عىل االرض ،لوجود عني النجاس�ة عليها أو لتنجسها ،دون ما إذا
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ٍ
حينئذ ال يكون مطهر ًا،
مل يكن بسبب امليش عىل االرض فإن امليش عىل االرض
ِ
نجاسة
وكذا إذا كان بسبب امليش عىل االرض إال أنه مل يكن لنجاسة االرض أو

ما عليها ،بل كان ملثل جرح القدم حال امليش وتنجسها بالدم اخلارج من اجلرح.
(مس�ألة  :)508الظاه�ر حت ّقق التطهير ملثل اجل�ورب إذا كان هو الواقي

للق�دم .لك�ن ال يطه�ر بامليش إال وجه�ه املماس للارض ،دون الباطن املامس

للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بامليش.

مس�حهام من النجاس�ة
(مس�ألة  :)509ال يكفي يف تطهري القدم والنعل ُ

باالرض من دون امليش عليها.

(مس�ألة  :)510األح�وط وجوب ًا عدم طه�ارة نعل الداب�ة بمجرد زوال

النجاس�ة أو املتنج�س عن�ه ،بل البد مع ذلك من مش�يها عىل االرض .بخالف

رجل الدابة فإهنا تطهر بزوال عني النجاس�ة كس�ائر أجزاء جس�مها ،كام يأيت يف

املطهر التاسع.

تطهر االرض وكل ماال ينقل من االبنية وما ثبت
الثالث :الشمس ،فإهنا ِّ

فيها ،وكذا االشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه.

(مسألة  :)511يشرتط يف التطهري بالشمس ُامور:األول :رطوبة املوضع.
الثاين :جفافه بالش�مس ،بحيث يس�تند عرف ًا الرشاقها عليه ،وال يكفي استناده

حلرارهت�ا .نعم البأس بمش�اركة الري�ح بالنحو املتع�ارف يف التجفيف.الثالث:

زوال عين النجاس�ة إذا كان هلا جرم ظاهر كالغائط وال�دم .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 وجوب ًا عدم طهارته.
(مس�ألة  :)512إذا ج�ف املوضع النج�س بغري الش�مس و ُاريد تطهريه
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بالشمس فالبد من ب ّله ،ولو باملاء النجس ،فيطهر بتجفيف الشمس له.

(مس�ألة  :)513ال تطهر الش�مس احلصر والبواري وكل م�ا ينقل .ويف

تطهريها ملثل الس�فينة والس�يارة ونحومها من املنقوالت التي هلا نحو من السعة
إش�كال واألح�وط وجوب ًا الع�دم ،نعم ما يك�ون من غري املنق�ول عرف ًا لوضعه

على االرض واس�تقراره فيها كالبي�وت اجلاهزة ملحق ب�االرض .وكذا ما يعدّ
م�ن أجزاء االرض عرف ًا كأحجارها وصخوره�ا ونحو ذلك ،دون مثل احلجر

املوضوع يف غري موضعه.

الرابع :االس�تحالة إىل جس�م آخر ،بحيث يعد املس�تحال إليه مباين ًا عرف ًا
للمس�تحال من�ه وناش�ئ ًا من�ه ،كاس�تحالة الطعام والشراب النجسين اللذين
يتناوهلام احليوان املأكول اللحم روث ًا وبو ً
ال له ،واستحالة اخلشب املتنجس رماد ًا
واستحالة املاء بخار ًا وغري ذلك.

نعم يش�كل حتققها بصريورة اخلش�ب فح ًام ،فاألحوط وجوب ًا البناء عىل
نجاس�ته لو كان اخلش�ب نجس� ًا ،بل ال إش�كال يف عدم حتققه�ا بمثل صريورة

الطني والصخر ونحوها آجر ًا أو خزف ًا أو جص ًا أو نورة.

(مسألة  :)514إذا استحال املتنجس بخار ًا ثم استحال البخار عرق ًا كان
العرق طاهر ًا ،وكذا إذا استحال عني النجس بخار ًا ثم استحال البخار عرق ًا ،إال
ٍ
حينئذ.
أن يصدق عىل العرق عنوان نجس كاملسكر فينجس
اخلام�س :االنقالب ،فإن�ه مطهر للخمر إذا انقلبت خ ً
ال أو ش�يئ ًا آخر ال
يصدق عليه اخلمر وال يكون مسكر ًا ،سواء انقلبت بنفسها أم بعالج ولو بوضع

يشء فيه�ا كامللح ونحوه ،س�واء اس�تهلك ذل�ك الغري يف اخلمر أم مل يس�تهلك،
وجيري ذلك يف كل مسكر وإن مل يكن مخر ًا.
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(مس�ألة  :)515الب�د يف االنقلاب املطهر من تبدل ِ
حال م�ا كان متصف ًا

باخلمرية بحيث ينس�لخ عنه اس�م اخلمر م�ع بقاء عينه .وال يكف�ي مزجه بغريه
بحي�ث يس�تهلك اخلمر في�ه وال يصدق عىل املجموع عن�وان اخلمر أو ال يكون
مسكر ًا بسبب التخفيف واملزج.
(مس�ألة  :)516البد يف طهارة اخلمر باالنقالب من عدم وصول نجاسة

خارجي�ة م�ن غري جه�ة اخلمر إليه�ا قبل االنقلاب فلو وضعت اخلم�ر يف إناء
متنج�س بغير اخلمر ثم انقلب خ ًّ
ال مل تطهر ،وكذا لو القت نجاس�ة ُاخرى غري
تنجس اخلل بغري اخلمر ثم انقلب مخر ًا ،ثم انقلبت اخلمر خ ًّ
ال،
اخلمر .وكذا لو ّ
فإنه ال يطهر يف مجيع ذلك.

ِ
للمنتق�ل منه ،كانتقال دم نجس العني إىل
مطهر
الس�ادس :االنتقال ،فإنه ّ

مطهر له .وأما انتقال دم طاهر العني هلا فهو
البق والربغوث والقمل ونحوها ،فإنه ّ
مطهر له ،النّه مل يكن نجس ًا عندما كان يف باطن احليوان ح ّتى يطهر باالنتقال.
غري ِّ
(مس�ألة  :)517إذا امتص العلق الدم من اإلنس�ان أو نحوه مما هو طاهر
العين ثم انفجر يش�كل احلكم بطهارة ال�دم املذكور ،واألح�وط وجوب ًا إجراء

حك�م النج�س عليه .وأم�ا إذا امتص دم نج�س العني ثم انفجر فال إش�كال يف

نجاس�ته .وك�ذا ما يمتصه احليوان الكارس من ال�دم النجس أو يرشبه ،ما دام يف
جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصري جز ًء منه ،فلو قاءه وجب االجتناب عنه.

مطه�ر للكافر النج�س ،حتى املرتد ع�ن فطرة.
الس�ابع :اإلسلام ،فإنه ّ

وتطهر فضالته املتصلة به معه.

(مس�ألة  :)518يكفي يف اإلسلام االقرار ظاهر ًا بالتوحيد والرسالة من

دون إعالن بعدم االعتقاد بمضموهنام أو بلوازمه من الرضوريات التي يلزم من
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االقرار به االقرار هبا .والظاهر قبول االقرار من الش�خص بالنحو املذكور وإن
علم بعدم االعتقاد بأحد االمرين إذا كتم ذلك.

(مس�ألة  :)519الظاه�ر قبول إسلام الصب�ي املميز الذي ي�درك معنى

اإلسالم وحيسن وصفه.

الثامن :التبعية ،فإهنا مطهرة يف موارد:

يطهر ولدَ ه الصغار الذين
يطهره ّ
منها :ما إذا أسلم الكافر ،فإن إسالمه كام ّ

مل يعلنوا اإلسالم وال الكفر .وكذا احلال يف غري االب ممن يعيش الطفل معه ويف
كنفه كأقاربه وآرسه إذا انقطع عن أبيه انقطاع ًا تام ًا 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 االنقالب املذكور واملصاحبة له كغطاء

االواين املذك�ورة .وك�ذا ما يتع�ارف جعله فيها من االجس�ام الطاهرة باالصل
س�واء وضع�ت قبل صريورته مخ�ر ًا ـ كالتمر الذي جيعل يف امل�اء للتخليل حتى

يصير امل�اء مخر ًا ثم يصري ً
خلا ـ أم بع�د صريورته مخر ًا ،كاملل�ح الذي جيعل يف
اخلمر من أجل أن ينقلب خ ً
ال.
ومنها :تبعية االناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له ،فإنه وإن كان ينجس

بمالقاة النجس الذي يغسل فيه وبمالقاة ماء الغسالة إال أنه ال حيتاج إىل تطهري
مس�تقل بعد تطهري ما يغس�ل فيه ،بل يكفي غس�له تبع ًا 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 بتاممية تغس�يل امليت تبع ًا لطهارته وهي يف احلقيقة تطهر بغس�لها مع
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امليت .نعم ال ينجس امليت بعد إمتام غسله بمالقاة الثوب قبل عرصه ،وإن كان

الثوب ال يطهر إال بالعرص.

التاس�ع :زوال عني النجاسة أو املتنجس عن بواطن اإلنسان وعن جسد

غيره من مجي�ع احليوانات لو قيل بأهنا تنجس بمالق�اة النجس واملتنجس .وأما

لوقلن�ا بأهن�ا ال تنج�س فال حيتاج إىل زوال عين النجاس�ة أو املتنجس من أجل

تطهريها ،بل من أجل اجتناب مالقاهتام ومها عليها.

(مسألة  :)520إذا علم بمالقاة باطن اإلنسان أو جسد غريه من احليوانات

للنجاس�ة ،ثم احتمل زوال عينها عنها ،فإذا القاها جس�م طاهر برطوبة مل حيكم

بنجاسته ،بل يبقى عىل طهارته.

(مس�ألة  :)521املالقاة يف الباطن ال توجب النجاس�ة ،عىل تفصيل تقدم

يف املسألة ( )434يف فصل كيفية رساية النجاسة.

مطهر لبوله وخرئ�ه ،وكذا لِ َع َرقه
العارش :اس�ترباء احليوان اجللال ،فإنه ّ

بن�اء عىل أنه نج�س .وكذلك اس�ترباء احليوان ال�ذي يرتضع من لب�ن خنزيرة.
مطهر ًا هلا أن ما يتجدد وخيرج منها بعد االس�ترباء طاهر ابتداء ،ال
واملراد بكونه ّ

أنه يطهر بعد نجاسته.

(مس�ألة  :)522يتحقق االسترباء يف اجلالل بمنع احليوان مدة طويلة عن
أكل العذرة ،بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة .وقد ُحدّ د رشع ًا يف االبل

بأربعني يوم ًا .ويف البقر بعرشين يوم ًا ،واألحوط االفضل ثالثون ،وأحوط منه
أربعون .ويف الشاة بعرشة أيام ،واألحوط االفضل أربعة عرش يوم ًا ،واألحوط
وجوب ًا إحلاق املاعز بالش�اة يف ذلك .ويف البطة بخمسة أيام ،واألحوط االفضل
سبعة أيام .ويف الدجاجة بثالثة أيام .وأما فيام عداها فاألحوط وجوب ًا مالحظة
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أكث�ر االمرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن ميض مدة مناس�بة حلجمه
باالضافة إىل ماسبق عده من احليوانات.

(مسألة  :)523يتحقق االسترباء يف احليوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة

بأن حيبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى عىل رضع شاة هذه املدة.

(مسألة :)524نسل اجلالل واحليوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة ـ بناء

عىل حرمته ـ ال حيل حلمه وال يطهر بوله وال خرؤه باالسترباء.

احل�ادي عشر :تغس�يل امليت ،فإن�ه مطهر له من نجاس�ته بامل�وت .لكنه

خيتص بالغسل التام ،دون الناقص ،للرضورة ،ودون التيمم عند تعذر الغسل.

الثاين عرش :حجر االستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع التخليّ ،
عىل تفصيل تقدم يف أحكام التخليّ .

(مسألة  :)525إذا علم املكلف بتنجس اجلسم وشك يف تطهريه بنى عىل

عدمه .إال مع قيام االمارة الرشعية عىل حتققه ،كالبينة وإخبار ذي اليد.

(مس�ألة  :)526لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهري وشك يف

صحت�ه بني عىل صحته .أم�ا إذا مل يعلم بوقوعه بعنوان التطهري وش�ك يف حتقق

رشوط التطهري فال حيكم به ،بل ببقاء النجاسة.

(مس�ألة  :)527إذا عل�م املكل�ف بتنج�س بدن املس�لم أو ثوب�ه أو إنائه
أو نح�و ذل�ك من متع ّلقاته ثم غ�اب عنه بنى ظاهر ًا عىل طه�ارة ذلك املتنجس
برشوط ثالثة:

األول :احتامل حصول التطهري لذلك املتنجس ولو من دون قصد.

الثاين :أن يعلم املسلم بأن اليشء اخلاص الذي حتت يده قد تنجس.
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متنجس ًا تعام َله مع الطاهر،
الثالث :أن يتعامل مع ذلك اليشء الذي كان ّ
إم�ا باس�تعامله فيام يشترط في�ه الطهارة رشع� ًا ـ كرشبه أو تقديم�ه ليرشب ـ أو

باس�تعامله فيام ال يس�تعمل فيه النجس عادة ،كام لو غمس يده التي كانت نجسة
معرض الن يرشب أو يتوضأ منه.
يف ماء طاهر َّ

خـــامتة  :يف األواين

(مس�ألة  :)528أواين اخلم�ر قابل�ة للتطهير بغس�لها ثالث ًا م�ع الرشوط

املتقدمة يف التطهري باملاء ،وجيوز استعامهلا بعد ذلك من دون فرق بني ما تنفذ فيه

الصفر.
الرطوبة كإناء اخلزف ،وغريه كإناء ِّ

(مس�ألة  :)529حيرم اس�تعامل أواين الذهب والفضة يف االكل والرشب

والوض�وء وغريه�ا من أن�واع االس�تعامل .وال حي�رم التزيني هب�ا ،وال اقتناؤها
لالدخار فقط.

(مس�ألة  :)530إذا انحصر الغ�رض من االن�اء عادة باالس�تعامل حرم
صنعه من الذهب والفضة ،وأخذ ا ُالجرة عليه ،وكذا حيرم بيعه ورشاؤه ،وحيرم

ثمن�ه إن كان هليئته دخ�ل يف بيعه ورشائه .وأم�ا إذا كان البيع والرشاء ملادته من

دون دخل للهيئة فال بأس به.وأما إذا مل ينحرص الغرض من االناء باالستعامل بل
ً
ً
متمحض�ا يف التزيني فال بأس بصنعه وبيعه ورشائه
صاحل�ا له وللتزيني ،أو
كان
وحيل ثمنه .أما بعد صنعه فال بأس بالتزيني به واقتنائه لالدخار حتى يف القس�م
األول.

(مس�ألة  :)531جيوز اس�تعامل االناء املفضض ،وهو ال�ذي فيه قطعة أو
قط�ع م�ن الفضة .نعم هو مكروه .بل األحوط وجوب� ًا عدم الرشب من موضع
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املذهب بذلك.
الفضة ،كام أن األحوط وجوب ًا إحلاق َّ

(مس�ألة  :)532ال إش�كال 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 وجوب ًا ذلك يف مثل االبريق ،دون مثل املالعق مما يعد
من سنخ آالت االكل والرشب ونحومها.

(مس�ألة  :)533ال يص�دق االن�اء على ما يتع�ارف خزن الشيء فيه من

دون أن يع�د الن ي�ؤكل أو يشرب منه كمخ�ازن املياه وصفائ�ح الدهن ،وكذا
م�ا يتعارف وض�ع بعض ا ُالمور فيه لالس�تعامل غري االكل والرشب والغس�ل

ونحومه�ا ،كظ�روف العط�ر والتب�غ وغريمها ،وما يصن�ع بيت ًا للق�رآن الرشيف

والع�وذة ونحومه�ا حلفظه�ا أو التز ُّين هبا .بل يش�كل صدقه على مثل زجاجة
املرشوب�ات الغازي�ة وإن ُاع�دَّ ت الن يرشب هب�ا .فال بأس باس�تعامل ما يصنع

هبيئتها من الذهب والفضة.

(مس�ألة  :)534ما ش�ك يف صدق االناء عليه جاز استعامله وإن كان من

الذهب أو الفضة.

(مسألة  :)535ال فرق يف احلرمة بني أن يكون الذهب والفضة خالصني
وأن يكون�ا مغشوشين ،إذا مل يكن الغش مانع ًا من ص�دق الذهب والفضة عىل

املادة التي يصنع منها االناء.

(مسألة  :)536إذا شك يف كون االناء من الذهب أو الفضة جاز استعامله.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الصالة
وهي إحدى الدعائم التي بني عليها اإلسالم ،بل هي ّأوهلا وأفضلها بعد

اإليامن ،وهي أصل اإلسالم وعمود الدين ووجهه ،وهي آخر وصية النبيF
ووصاي�ا االنبي�اء Bوأول ما يس�أل عنه العب�د يوم القيامة ،كما تضمن ذلك

االخبار عن النبي Fواالئمة االطهار.B

ويف بعضها :أن من ترك صالته متعمد ًا فقد برئت منه ملة اإلسالم ،وأنّه ما
ِّ
واملذكرة له به.
بني الكفر وااليامن إال ترك الصالة .وهي الصلة بني العبد وربه،

فينبغ�ي االهتمام هب�ا ،والتعاهد هلا ،والتوجه واخلش�وع فيه�ا ،والتأنيِّ يف
أدائها ،وإمتام ركوعها وسجودها وسائر أجزائها ،فإهنا إن ُقبلت ُقبِل ما سواها،
رد ما سواها.
وإن ُر َّدت َّ

وعن اإلمام الصادق Aأنه قالّ :
«إن شفاعتنا ال تنال مستخف ًا بالصالة».

وال يسعنا استقصاء ما ورد يف فضلها ،ويكفينا ما عن اإلمام الباقر Aقال« :قال

رس�ول اهلل :Fلو كان عىل باب دار أحدكم هنر واغتس�ل يف كل يوم منه مخس

مرات أكان يبقى يف جس�ده من الدرن يشء؟ قلت :ال .قال :فإن الصالة كمثل
النه�ر اجل�اري كلام صلىّ صلاة ك ّفرت ما بينهما من الذنوب» .وم�ا عن اإلمام
الصادق Aقال« :صالة الفريضة خري من عرشين حجة ،وحجة خري من بيت

 ........................................................................ 168منهاج الصاحلني /العبادات

مملوء ذهب ًا يتصدق منه ح ّتى يفنى».

وحيز يف النفس ما نراه اليوم من التسامح والتهاون من كثري من أهل هذه
ّ

ا ُال ّم�ة هب�ذه الفريضة العظيمة واالس�تخفاف هب�ا فـ (إنا هلل وإن�ا إليه راجعون)،
ونرجوا أن يكون ما قدّ مناه رادع ًا عن ذلك وحم ِّفز ًا لالهتامم هبذه الفريضة( ،فإن

الذك�رى تنف�ع املؤمنني) .ومنه س�بحانه وتعاىل نس�تمدّ الع�ون والتوفيق ،وهو

حسبنا ونعم الوكيل.

مقـدمة

الصلاة الواجب�ة يف هذا الزمان باالصل مخس :الصلاة اليومية ،وصالة

اجلمعة ،وصالة االيات ،وصالة االموات ،وصالة الطواف.

والباق�ي صلوات مس�تحبة ،وإن كانت قد جتب بالع�رض لنذر أو إجارة

أو نحومها.

أم�ا صالة الطواف فالكالم فيها موك�ول لكتاب احلج ،وصالة االموات
تق�دم الكالم فيه�ا عند الكالم يف أحكام االموات تبع ًا للكالم يف تغس�يل امليت

من كتاب الطهارة ،فلم يبق إال الصالة اليومية ،وصالة اجلمعة ،وصالة االيات،
والصلوات املستحبة.

فيقع الكالم فيها ضمن مقاصد:
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املقصد األول

وفيه مباحث..

يف الصالة اليومية
املبحث األول
يف أعدادها

جي�ب يف الي�وم والليلة مخ�س صلوات :الصب�ح والظهر ـ وه�ي الصالة

الوسطى ـ والعرص واملغرب والعشاء.

أماالصبحفركعتان،وأمااملغربفثالثركعات،وأماالباقيفأربع ركعات.

(مس�ألة  :)1تقصر الرباعي�ة ـ وه�ي الظه�ر والعرص والعش�اء ـ فتكون

ركعتني يف السفر واخلوف .عىل ما يأيت تفصيله يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)2يتخّي�رّ املكل�ف يف احلضر يف عصر الغيب�ة وعدم بس�ط يد
اإلمام Aبني إقامة الظهر يف يوم اجلمعة أربع ركعات وإقامة اجلمعة برشوطها

املقررة.

(مسألة  :)3الصلوات املستحبة وإن كانت كثرية ويأيت الكالم يف بعضها

التع�رض للنواف�ل الروات�ب الت�ي هي
إن ش�اء اهلل تع�اىل ،إال أن املناس�ب هن�ا ّ
ملحق�ة بالصلاة اليومية ،وهي ثامين ركع�ات للظهر قبلها ،وثمان للعرص بينها
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وبني الظهر ،وأربع للمغرب بعدها ،وركعتان من جلوس تعدّ ان بركعة للعشاء

بعده�ا وتس�مى الوتيرة .وثامين ركع�ات صالة اللي�ل ،وركعتا الش�فع 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.

تش�هد
(مس�ألة  :)4النواف�ل املذك�ورة ركعت�ان ركعت�ان ،ل�كل ركعتني ّ

بتش�هد وتس�ليم ،وتفصل عن الش�فع
وتس�ليم ،ع�دا الوتر ،فإهنا ركعة واحدة
ّ

بتش�هد
بتش�هد وتس�ليم .وأما بقي�ة الصلوات املس�تحبة فه�ي ركعتان ركعتان
ّ
ّ
التعرض له.
وتسليم ،إال ما اس ُتثني َّ
فينبه عليه عند ّ

(مس�ألة  :)5الوتيرة وإن كانت مرشوع�ة يف االصل ركعتني من جلوس

إال أنّه يرشع اإلتيان هبا من قيام ،بل هو أفضل.

(مس�ألة  :)6جي�وز االقتص�ار على بع�ض النواف�ل املذك�ورة ،كما جيوز

االقتصار يف نافلة العرص عىل أربع ركعات ،ويف نافلة املغرب عىل ركعتني ،ويف

صالة الليل عىل الشفع والوتر ،وعىل الوتر خاصة.

(مس�ألة  :)7تسقط نافلة الظهرين يف السفر عند قرص الفريضة ،والظاهر

عدم سقوط الوترية ،وهي الركعتان بعد العشاء.

(مسألة  :)8جيوز اإلتيان بالنوافل الرواتب وغري الرواتب حال اجللوس
مرتني ،كام
اختيار ًا .لكن يس�تحب ع�دّ كل ركعتني بركعة ،وعليه
فيك�رر الوتر ّ
ّ

يكرر غريها من النوافل.

(مس�ألة  :)9جيوز اإلتيان بالنوافل حال امليش والركوب اختيار ًا .ويومئ
يف احلالين للرك�وع والس�جود .واألح�وط وجوب� ًا أن يكون االيامء للس�جود

أخفض.

أوقات الفرائض اليومية 171...........................................................................

املبحث الثاين

يف أوقات الفرائض اليومية ونوافلها

وق�ت الظهري�ن من ال�زوال إىل املغ�رب .إال أنه جيب تقدي�م الظهر عىل

العصر .ووق�ت املغرب والعش�اء للمخت�ار من املغ�رب إىل نص�ف الليل ،إال
أن�ه جي�ب تقديم املغرب عىل العش�اء .وأما املضطر ـ لنوم أو نس�يان أو غريمها ـ
فيجب عليه اإلتيان باملغرب والعشاء قبل الفجر ،بل هو األحوط وجوب ًا للمرأة
ٍ
حينئذ االمر
إذا طه�رت من احليض والنفاس بعد نصف اللي�ل .لكن ينوى هبام
ً
وجوب�ا يف حق العامد
الفعلي امل�ردد بني االداء والقض�اء .بل ذلك هو األحوط
يف تأخريمه�ا عن نصف الليل ،فإن�ه وإن كان آث ًام بالتأخري إال أنه يبادر إليهام قبل
بنية االم�ر الفعيل امل�ر ّدد بين االداء والقضاء .ووقت صلاة الفجر من
الفج�ر ّ

طلوع الفجر الصادق إىل طلوع الشمس.

(مس�ألة  :)10الفج�ر الص�ادق هو البي�اض املعترض يف جانب املرشق
ال�ذي يتزاي�د وضوح� ًا وجلا ًء ح ّتى تطل�ع احلمرة ثم الش�مس .وقبل�ه الفجر
ال�كاذب ،وه�و البياض املس�تطيل يف ا ُالفق صاع�د ًا إىل السماء كالعمود ،وهو
يتناقص ويضعف ح ّتى ينمحي قبل ظهور الفجر الصادق.

(مس�ألة  :)11ال�زوال منتص�ف ما بني طل�وع الش�مس وغروهبا ،الذي
متي�ل فيه الش�مس إىل جانب املغرب بعد منتهى ارتفاعه�ا .ويعرف بزيادته ِّ
ظل
شاخص معتدل بعد نقصانه ،أو بحدوث ظله بعد انعدامه.

(مسألة  :)12نصف الليل منتصف ما بني غروب الشمس وطلوع الفجر
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الصادق .وهو يكون قبل الثانية عرشة عىل التوقيت الزوايل بام يرتاوح بني أربعني
دقيقة ومخسني دقيقة تقريب ًا ،حسب اختالف الفصول.
(مسألة  :)13املغرب عبارة عن غروب الشمس وسقوط قرصها وغيابه

الب�د من اليقني به .ويكف�ي يف معرفته ذهاب احلمرة
يف ا ُالف�ق .ومع الش�ك فيه ّ

املرشقي�ة ،وه�ي احلمرة الت�ي تظهر يف جان�ب املرشق عند مغيب الش�مس .بل
يكف�ي تغري احلم�رة وذهاب الصفرة .وأم�ا مع اليقني به فال جي�ب االنتظار ،بل
يستحب االنتظار قلي ً
ال بام يقارب ذهاب احلمرة.
(مس�ألة  :)14جي�وز اجلم�ع بين الظهر والعصر يف وقتهما املتقدم وبني

املغ�رب والعش�اء يف وقتهام املتقدم يف الس�فر واحلرض ،من غير مطر وال رضر،
تأس�ي ًا بالنبي Fعىل ما رواه الفريقان ش�يعة أهل البيت Fوغريهم .نعم ربام

يكون االفضل اإلتيان بكل منهام يف وقت فضيلته ،عىل ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)15من قدّ م العرص عىل الظهر عامد ًا بطلت صالته ،ولو قدّ مها
ناس�ي ًا فإن َ
بنيت�ه إىل الظهر وأ ّمتها ظهر ًا ثم جاء بالعرص ،وإن
ذكر يف االثناء عدل ّ
ذكر بعد الفراغ فاألحوط وجوب ًا أن جيعل ما أتى به ظهر ًا ،ثم يأيت بأربع ركعات

بنية ما يف الذمة مر ّددة بني الظهر والعرص .وال فرق يف ذلك بني اإلتيان بالعرص
ّ
عند الزوال واإلتيان هبا بعده بمقدار أداء الظهر .وإن كان األحوط استحباب ًا يف
الصورة ا ُالوىل عدم االعتداد هبا واإلتيان بالفريضتني مع ًا برجاء املطلوبية.

(مس�ألة  :)16م�ن قدّ م العش�اء عىل املغ�رب عمد ًا بطل�ت صالته ،ومن
قدمها سهو ًا فإن َ
بنيته إىل املغرب وأ ّمتها ثم
ذكر يف االثناء قبل القيام للرابعة عدل ّ
جاء بالعش�اء ،وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت .وإن ذكر بعد الفراغ صحت،

ووجب عليه اإلتيان باملغرب ال غري.
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(مس�ألة  :)17ال جيوز العدول من الس�ابقة إىل الالحقة ،فإذا صلىّ الظهر
ً
مثلا ،ويف االثن�اء التفت إىل أنه كان قد ص ّ
الها ليس ل�ه العدول إىل العرص ،بل
تبط�ل تل�ك الصالة وجيب عليه اس�تئناف العرص .وكذا املغرب والعش�اء .نعم
تقدم يف املسألتني السابقتني جواز العدول من الالحقة إىل السابقة.

(مس�ألة  :)18من أخر صلاة الظهرين ح ّتى خاف مغيب الش�مس قبل
اإلتي�ان هبما مع ًا قدم العصر ،ثم إن عل�م أو احتمل بقاء يشء م�ن الوقت ولو

بنية االمر هبا م�ن دون تعيني االداء وال
بمق�دار ركع�ة وجبت املبادرة إىل الظهر ّ
القض�اء ،وإن عل�م بخروج الوقت مل جت�ب املبادرة للظهر .وك�ذا احلال لو أخر

صلاة املغ�رب والعش�اء ح ّت�ى خاف ف�وت الوق�ت ـ وهو النص�ف األول من
الليل ـ لو ص ّ
المها مع ًا.
(مس�ألة  :)19وق�ت فضيل�ة فريض�ة الظه�ر م�ن ال�زوال إىل بل�وغ ظل
عجل هب�ا كان أفضل ما مل
(س َ
اإلنس�ان قدمين ُ
�بعي الش�اخص تقريب ًا) .وكلما ّ

�بعي الش�اخص تركها
ينش�غل بالنافلة ،فإذا مل يكمل النافلة ح ّتى يبلغ الظل ُس َ
وبادر لفريضة الظهر .وإذا مل ّ
يصل الظهر ح ّتى بلغ مثل الشاخص بادر إليها وكره

له تأخريها.

(مس�ألة  :)20وقت فضيلة فريضة العرص من بلوغ ظل اإلنس�ان قدمني
(س َبعي الشاخص تقريب ًا) إىل بلوغه أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص تقريب ًا).
ُ

عجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل ما مل ينشغل بالنافلة ،فإذا مل
وك ّلام ّ
يكمل النافلة ح ّتى بلغ الظل أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص تقريب ًا) تركها
وبادر لفريضة العرص .وإذا مل ّ
يصل العرص ح ّتى بلغ الظل ِمثليَ الش�اخص بادر

هلا وكره له تأخريها .واحلكم يف هذه املس�ألة وما قبلها غري خال عن االش�كال،

وك�ذا احلال يف كثري م�ن أوقات الفضيل�ة للفرائض وأوق�ات النوافل ،فاألوىل
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وهيون االمر أنّه
العم�ل عىل ذلك برجاء املطلوبية مراعاة لالحتماالت البعيدةّ .

عىل االستحباب.

(مس�ألة  :)21وق�ت فضيلة فريضة املغرب من املغ�رب ـ باملعنى املتقدم

يف املس�ألة ( )13ـ إىل ذهاب الش�فق وهو احلمرة املغربية ،ويمتدّ يف الس�فر إىل
عجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل.
ثلث الليل .وك ّلام ّ

(مس�ألة  :)22وق�ت فضيل�ة فريضة العش�اء من ذهاب الش�فق إىل ثلث
الليل ،وك ّلام عجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل.

(مس�ألة  :)23وقت فضيلة فريضة الصبح من الفجر إىل أن جي ّلل الصبح
السماء ،بحي�ث يطبق ضياؤه عىل جوانبه�ا .والغ َلس هب�ا يف أول الفجر أفضل.
وق�د ورد أن من صالها مع طل�وع الفجر ُاثبتت له مرتين فتثبتها مالئكة الليل

وتثبتها مالئكة النهار.

(مس�ألة  :)24من املس�تحبات املؤكدة التعجيل بالصلاة يف أول وقتها.

وق�د ورد يف بعض االخب�ار أن من تعاهدها يف أوقاهت�ا الفضيلية املتقدمة مل يعد
من الغافلني ،وأن ملك املوت يلقنه ش�هادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رس�ول

وينحي عنه إبليس.
اهللّ F

وق�د ورد يف النص�وص الكثيرة النه�ي ع�ن تأخريها عمد ًا ع�ن أوقات

الفضيل�ة ،ويظهر من النصوص أنه هو املراد بتضييع الصالة واالس�تخفاف هبا

الذي س�بق الردع عنه .وعن اإلمام الباقر Aأنه قال« :إن الصالة إذا ارتفعت

يف أول وقته�ا رجع�ت إىل صاحبها وهي بيضاء مرشقة تقول :حفظتني حفظك

اهلل ،وإذا ارتفعت يف غري وقتها بغري حدودها رجعت إىل صاحبها وهي س�وداء

ضيعك اهلل» .فاالمل باملؤمنني االهتامم بذلك وااللتزام
ضيعتني ّ
مظلم�ة تقولّ :
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ّ
فيخف عليهم.
يتعودوا عليه
به ح ّتى ّ

(مس�ألة  :)25وق�ت نافل�ة الظهر من ال�زوال إىل أن يبل�غ الظل احلادث
(س َبعي الشاخص تقريب ًا) .ووقت نافلة العرص من أول وقتها إىل أن يبلغ
قدمني ُ

الظل أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص تقريب ًا).

(مس�ألة  :)26وقت نافلة املغرب بعد الفراغ منها إىل نصف الليل ،غايته

أنه بعد ذهاب احلمرة املغربية يس�تحب تقديم فريضة العش�اء عليها .وأما نافلة

بنية االمر
العش�اء فاألوىل اإلتيان هبا قبل نصف الليل ،وإن ّ
أخرها بعده أتى هبا ّ
املردد بني االداء والقضاء.

(مس�ألة  :)27وق�ت نافلة اللي�ل من منتصف اللي�ل إىل الفجر الصادق،

وأفضل�ه قرب الفج�ر ،وربام يكون االفض�ل من ذلك التفريق ،ب�أن يصيل عند

نص�ف اللي�ل أرب�ع ركعات ،ث�م يفصل م�دة ـ بنوم أو غيره ـ ثم يصلي أربعة

ركعات ،ثم يصيل الشفع والوتر قرب الفجر.

(مس�ألة  :)28م�ن قام آخ�ر الليل وخ�اف أن يفجأه الفجر اس�تحب له

التعجي�ل بصالة اللي�ل وختفيفها ولو بقراءة الفاحتة وحده�ا ،وإن ضاق الوقت

عن ذلك اقترص عىل ركعتي الشفع وركعة الوتر.

(مس�ألة  :)29من صىل من صالة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر كان

ل�ه إكامل صلاة الليل ولو بعد الفجر .واالفضل االقتصار عىل الش�فع والوتر،
وقضاء الركعات االربع الباقية من نافلة الليل بعد صالة الفجر.

(مسألة  :)30يبدأ وقت نافلة الفجر من السدس االخري من الليل ويستمر
حت�ى تطلع احلمرة املرشقية ،فإذا طلعت احلم�رة املرشقية بعد الفجر ومل يص ّلها

دس�ها يف صالة الليل قبل ذلك،
كان األوىل تأخريها عن فريضة الفجر .وجيوز ّ
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نعم إن نام بعدها واستحفيظ قبل الفجر استحب له إعادهتا.

(مس�ألة  :)31جي�وز تقدي�م نافلت�ي الظهرين على الزوال ي�وم اجلمعة.
كما جي�وز يف بقية االيام أيض ًا إذا علم أنه يش�غله عنهام ش�اغل .بل جيوز من غري

شاغل ،إال أن أداءمها يف وقتهام أفضل.

(مس�ألة  :)32جي�وز تقدي�م صلاة اللي�ل على نص�ف اللي�ل للمس�افر

واملري�ض ،وملن خيش�ى أن يغلبه النوم فال يقوم بع�د نصف الليل ،وملن يصعب
علي�ه القي�ام نصف اللي�ل ،بل مطلق� ًا ،وإن كان مرجوح ًا .وقضاؤه�ا يف النهار

أفضل من تقديمها.

ٍ
حينئذ .نعم
(مس�ألة  :)33ال جيوز تقديم الفريضة عىل الوقت ،بل تبطل

لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصالة صحت الصالة برشط أن يكون قد دخل
يف الصلاة اعتامد ًا على حجة رشعية أو باعتقاد دخول الوق�ت ولو كان اعتقاد ًا
بدو ّي ًا راجع ًا للذهول والغفلة عماّ يوجب الشك فيه.

(مس�ألة  :)34لو دخل يف الصالة وهو ش�اك يف دخول الوقت فال تصح

صالته إال إذا انكشف دخول الوقت قبل الصالة ،وال يكفي دخوله يف االثناء.
(مسألة  :)35يثبت الوقت ب ُامور:

األول :العلم ،ولو حصل من إخبار ثقة عارف باعتقاد املكلف.

الث�اين :قي�ام البين�ة ،بأن يش�هد عادالن بدخ�ول الوق�ت إذا كان خربمها
ٍ
حينئ�ذ وإن احتم�ل بعيد ًا
مس�تند ًا إىل احل�س ،فإن�ه جي�وز االعتامد على خربمها
خطؤمها .نعم إذا اس�تند خربمه�ا إىل احلدس والتخمني فال جي�وز االعتامد عليه
إال إذا أوجب اليقني.

الثالث :أذان العارف الثقة ،الذي ينحرص خطؤه بالغفلة ،دون التس�امح
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أو ق ّلة املعرفة.

(مس�ألة  :)36إذا بل�غ الصب�ي يف أثن�اء الوقت ف�إن كان قد صّل�ىّ اجتزأ
أت�م صالته واجت�زأ هب�ا .وإن مل يكن صلىّ
بصالت�ه ،وإن كان يف أثن�اء الصلاة ّ
وجبت عليه الصالة إذا وسعها الوقت ،بل األحوط وجوب ًا املبادرة إليها إذا بقي

من الوقت مقدار أداء ركعة.

تضيق وقت
(مسألة  :)37جيوز اإلتيان بالنافلة يف وقت الفريضة ،نعم مع ّ

الفريضة جتب املبادرة هلا .وكذلك جيوز اإلتيان بالنافلة ملن عليه قضاء فريضة.

املبحث الثالث
يف القبلة

وهي الكعبة الرشيفة ،وما حاذاها من تخُ وم االرض إىل عنان السامء.

وجيب اس�تقباهلا يف الصالة الواجبة مع االمكان ،وكذا يف توابعها كصالة
االحتياط وقضاء االجزاء املنس�ية ،بل يف س�جود الس�هو عىل األحوط وجوب ًا.

وكذا النوافل إذا ص ّليت عىل االرض حال االستقرار .أما إذا ص ّليت حال امليش
أو الركوب أو يف السفينة ،فال جيب فيها االستقبال.

(مس�ألة  :)38إذا عل�م املك َّلف حين إرادة الصالة باجت�اه القبلة احلقيقية

وج�ب علي�ه التوجه هلا ،وال جيوز ل�ه االنحراف عنها حت�ى يف العراق وما كان
يف سمته من البالد عىل األحوط وجوب ًا .ومع اجلهل باجتاه القبلة احلقيقية جيزئه

التوج�ه جلهته�ا العرفية التي ال ّ
خيل هب�ا الفارق القليل فيتخري بين مجيع نقاطها
الت�ي حيتم�ل وق�وع القبل�ة احلقيقية فيه�ا ،وال جيب مع�ه تك ُّلف حتصي�ل العلم
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ً
فمثلا لو علم ببناء مس�جد أو مكان عىل
بالقبل�ة احلقيقي�ة وال املدا ّق�ة يف ذلك.
القبل�ة احلقيقيه مل جيب عليه الصالة فيه ،بل جيزئه الصالة يف مكان آخر متوجه ًا
جلهة القبلة العرفية.

البينة إذا ابتنت ش�هادهتا
(مس�ألة  :)39جيزئ الرجوع يف معرفة القبلة إىل ّ
ٍ
حينئذ مقدَّ مة عىل كل طريق ،وال
عىل احلس أو احلدس القريب من احلس وهي
تسقط عن احلجية إال مع العلم أو االطمئنان بخطئها.

(مسألة  :)40جيزئ العمل عىل قبلة بلد املسلمني التي يصلون ويذبحون

إليه�ا وعليها بنيت مس�اجدهم وحماريبهم وقبوره�م .وال يرض فيها االختالف
اليسير ال�ذي ال خيل باجلهة العرفي�ة ،بل يتخري بني نقاط تل�ك اجلهة املتحصلة

م�ن املجم�وع .نعم إذا ظ�ن بخطئها وخروجها ح ّت�ى عن اجله�ة العرفية مل جيز

العمل عليها.

تعذر العلم بالقبلة ِ
(مسألة  :)41مع ّ
وفقد الطرق املتقدمة جيب عىل املكلف

بذل اجلهد والوس�ع يف معرفتها بس�ؤال من يتيرس س�ؤاله والنظ�ر يف االمارات
الظني�ة وغير ذلك ،ويعمل عىل ما حتصل له منها وإن كان ظن ًا .وجيزئه يف عمله
ٍ
حينئذ الظن باجلهة العرفية التي ال يرضّ فيها االختالف اليسري.
(مسألة  :)42إذا ّ
تعذر عىل املكلف معرفة القبلة أو الظن هبا أجزأته صالة

الي جهة حيتمل كوهنا القبلة ،فإن انكش�ف بعد الفراغ أو يف االثناء اهنا
واحدة ّ
ليست إىل القبلة فاألحوط وجوب ًا جريان التفصيل االيت يف املسألتني ( )44و(.)45
(مسألة  :)43يستحب ملن تعذر عليه معرفة القبلة أو الظن هبا أن ال جيتزئ

بصالة واحدة ـ وإن تقدم يف املس�ألة الس�ابقة أهنا جتزئه ـ بل حيتاط بالصالة إىل
اجله�ات االربع ـ بأن يكون بين كل صالتني ربع دائرة عرف ًا ـ إذا احتمل وقوع
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القبلة يف كل منها ،وإن علم أو ظن بعدم وقوعها يف بعضها سقط االحتياط فيها
وأجزأه الصالة للباقي .كام أنه لو صلىّ لبعض اجلهات فإن كش�ف وقوع القبلة
يف ضمنها صحت صالته ومل حيتج إىل الصالة لبقية اجلهات.

(مس�ألة  :)44م�ن صلىّ إىل جه�ة وهو يرى أهنا القبل�ة أو قامت حجة له

على ذلك وبع�د الفراغ تبينّ أهنا ليس�ت إىل القبل�ة ،فإن كانت القبل�ة أمامه فيام
بين يمينه ويس�اره صحت صالته وال إع�ادة علي�ه ،وإن كان انحرافه أكثر من

ذلك بحيث تتجاوز ما بني اليمني واليسار إىل اخللف ،فإن تبينّ ذلك يف الوقت

أع�اد الصالة ،وإن كان بعد الوقت مض�ت صالته وال قضاء عليه ح ّتى لو كان
مستدبر ًا للقبلة.

(مس�ألة  :)45م�ن صلىّ إىل جهة يرى أهن�ا القبلة أو قام�ت حجة له عىل

ذل�ك وتبين له يف االثناء أهنا ليس�ت إىل القبل�ة ،فإن كانت القبل�ة أمامه فيام بني

يمينه ويساره انحرف إليها وأتم صالته ،وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت
صالته ووجب استئنافها إىل القبلة.
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املبحث الرابع

وفيه فصول..

يف لباس املصيل
الفصل األول

فيام جيب سرته يف الصالة

جي�ب عىل الرج�ل حال الصالة ستر الع�ورة ،وهي القضي�ب وا ُالنثيان

والدب�ر .وعىل املرأة ستر مجيع جس�دها ،وال جي�ب عليها ستر الوجه والكفني
والقدمين ،من دون فرق بين وجود الناظر وعدمه حتى م�ع الظلمة املانعة من
النظر .وقد تقدم يف أحكام اخللوة حتديد السرت وبيان الضابط فيه.

(مسألة  :)46يلحق بالصالة يف وجوب السرت قضاء االجزاء املنسية ،بل
سجود السهو عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)47امل�راد بالوجه يف امل�رأة طو ً
ال من قصاص الش�عر إىل حتت
احلنك املس�امت للرقبة ،وعرض ًا ما بني ا ُالذنني .وجيب عليها ستر الشعر ح ّتى
املنسدل عىل األحوط وجوب ًا ،وكذا العنق.

يتحرر
(مسألة  :)48يسقط وجوب سرت الرأس والرقبة عن اال َمة التي مل ّ
يشء منه�ا .وكذا عن الصبية ،واملراد هبا هن�ا عىل االظهر من مل ِ
حت ْ
ض لصغرها،

وإن كان األحوط استحباب ًا االقتصار عىل غري املك َّلفة.
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(مس�ألة  :)49ال جي�ب ستر العورة والب�دن من جهة االس�فل برساويل
ونحوها .نعم إذا كان املصيل واقف ًا عىل ش�باك أو طرف سطح فاألحوط وجوب ًا

التسرت بحيث لو كان حتته أحد مل يره.

أخل بالستر جه ً
(مس�ألة  :)50إذا ّ
ال أو نس�يان ًا ومل يلتفت إال بعد الفراغ
صحت صالته .وأ ّما لو التفت يف االثناء فإن كان حني االلتفات مستور ًا صحت

صالته وال يبطلها االخالل به قبل االلتفات ،وإن مل يكن حني االلتفات مستور ًا
قطع
فبادر إىل الستر ففي صحة صالته إش�كال ،فاألحوط وجوب ًا االعادة .وله ُ
الصالة بفعل املبطل حني االلتفات واالستئناف.

الفصل الثاين

يف اللباس الساتر

املح�رم كل مانع عن الرؤي�ة كالثياب وورق
يكف�ي يف الس�اتر عن النظر
َّ

الشجر واحلشيش والطني واليدين ،بل ح ّتى البناء احلاجب عن الناظر والظلمة

على م�ا تقدم يف أحكام اخللوة .أما الس�اتر يف الصالة فال يكف�ي فيه ذلك ،ولذا
تق�دم عموم وجوب الستر حلالة عدم الناظر ،بل األح�وط وجوب ًا مع االمكان
لزوم كون الساتر من سنخ الثياب واللباس كاملئزر والرساويل والقميص والرداء

والقن�اع للم�رأة ونحو ذل�ك ،وع�دم االجتزاء بمثل ورق الش�جر واحلش�يش
واليدين ،فض ً
ال عن مثل الطني والوحل ونحوها مما يطىل به البدن وحيجب عن
النظر ،إال أن يضطر إىل ذلك فيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.
إذا عرفت هذا ،فيشرتط يف لباس املصيل ُامور:

األول :الطه�ارة ،إال فيما يعفى عنه ،عىل ما تقدم يف أحكام النجاس�ات.
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وتقدم حكم انحصار الساتر بالنجس.

الثاين :االباح�ة ،فال جتوز الصالة يف املغصوب إذا كان يتحرك بحركات

الصالة الواجبة ،كاهلوي للركوع والسجود والقيام منهام ،بحيث تكون االفعال
الالزم�ة يف الصالة ترصف ًا فيه .نعم منش�أ رشطية االباحة هو امتناع التقرب مع
احلرم�ة ،وذلك خيتص بما إذا كان املكلف ملتفت ًا حني الصلاة حلرمة الترصف

يف املغص�وب الذي عليه .عىل ما تقدم نظريه عند الكالم يف نية الوضوء ،وتقدم
كثري من الفروع املتع ّلقة بذلك فالالزم مراجعتها.

(مس�ألة  :)51ال فرق يف مانعية املغصوب ،بني كونه ساتر ًا ملا جيب سرته
َ
يتحرك
املحمول ال�ذي
تع�م املانعية
يف الصلاة وغيره كاجلورب للرج�ل .بل ّ
ّ

بحركات املصيل.

الثال�ث :أن ال يك�ون م�ن امليتة النجس�ة ،وأم�ا امليتة الطاه�رة فاألحوط
وجوب� ًا االجتن�اب عما كان له جل�د ينتفع به منه�ا .وال بأس بغيره كميتة البق
والقم�ل ونحومه�ا .كام ال بأس بام ال حتل�ه احلياة من أجزاء امليت�ة .وقد تقدم يف

النجاسات بيان ذلك ،وبيان حكم الشك يف تذكية احليوان.

(مس�ألة  :)52األحوط وجوب ًا االجتناب عن محل امليتة يف الصالة وإن مل

تكن ملبوسة.

ً
جاهلا ومل يعل�م ح ّتى ف�رغ من صالته
(مس�ألة  :)53إذا صّل�ىّ يف امليت�ة
صحت صالته ،وإن صلىّ فيها ناسي ًا فإن كانت طاهرة صحت صالته ،وإن كانت

نجسة فاألحوط وجوب ًا االعادة لو ذكر يف الوقت والقضاء لو ذكر بعد الوقت.
(مسألة  :)54ما يشك يف كونه من جلد احليوان ال بأس به ،مثل ما يشتبه يف

هذا الزمان فال يعلم كونه من مادة النايلون وكونه من اجللد الذي حترم الصالة به.
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الرابع :أن ال يكون من أجزاء ما ال حيل أكل حلمه من ذي النفس السائلة،
وأما من غري ذي النفس السائلة فاألحوط وجوب ًا املنع إذا كان له حلم ،دون مثل
البق والربغوث والنحل واخلنافس مما ال حلم له.

(مس�ألة  :)55ال ف�رق يف املنع بني امللبوس واملحمول مم�ا تتم به الصالة
وغريه .بل ح ّتى مثل الشعرات القليلة الواقعة عىل الثوب عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)56يس�تثنى من غري مأكول اللحم اإلنسان ،فإنه جيوز الصالة

يف أجزائه وفضالته الطاهرة.

اخل�ز وجلده،
(مس�ألة  :)57يس�تثنى م�ن أج�زاء م�ا ال يؤكل حلم�ه َو َبر ّ

رب له َو َبر ينس�ج منه الثياب .لكن يف تعيينه
وهو دابة تعيش يف املاء ،وخترج إىل ال ّ
باخلز االن ر ّبام يكون حيوان ًا بري ًا .وهناك مستثنيات ُاخر
إش�كال ،الن املعروف ّ

قيل هبا ،وال خيلو استثناؤها عن إشكال ،فاألحوط وجوب ًا االجتناب عن الكل.
(مس�ألة  :)58اذا صلىّ يف غري املأكول جاه ً
ال به صحت صالته ،وكذا لو
صلىّ به ناسي ًا له أو جاه ً
ال بامنعيته.

(مسألة  :)59إذا ّ
شك يف أن شيئ ًا ما من أجزاء احليوان صحت الصالة به،

وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مر ّدد بني احلالل واحلرام كاملاعز والثعلب.

اخلام�س :أن ال يك�ون من الذهب امللبوس وإن مل يكن س�اتر ًا ،كاخلاتم،
وال ب�أس باملحم�ول املس�تور .وأما الظاه�ر الذي يتزي�ن به فاألح�وط وجوب ًا
مانعيته .وهذا كله للرجال ،وأما للنساء فال بأس بذلك كله.

(مسألة  :)60حيرم عىل الرجال التز ّين بالذهب ح ّتى يف غري الصالة ،ولو

بغير اللبس ،كتعليق األوس�مة من الذهب .نعم إذا مل يكن بنفس�ه زينة للرجل
ظهرا .بل
عرف� ًا ،ب�ل زينة ملا حيمله فال بأس به ،كتحلية الس�يف والقلم ب�ه وإن َ
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ٍ
حينئذ ،وأظهر من ذلك املحمول املستور  .نعم األحوط وجوب ًا
تصح الصالة به

عدم لبسه من دون تز ّين به ،كلبسه يف موضع مستور.

(مس�ألة  :)61ال ب�أس باملطلي بالذه�ب إذا كان الطالء من س�نخ اللون

عرف ًا ومل يكن له جرم معتدّ به.

(مس�ألة  :)62ال بأس بش�دّ االس�نان بالذهب إذا مل يص�دق عليه التز ّين
عرف� ًا .أما لو ص�دق عليه التز ّين فاألحوط وجوب ًا الترك ،إال مع احلاجة لذلك
وانحصار االمر به.

�ب ،وأما الظاهرة
(مس�ألة  :)63ال بأس بإلباس االس�نان الداخلية َ
الذه َ
فاألحوط وجوب ًا ترك إلباس�ها الذهب ،إال لدفع الرضر مع االنحصار ،نظري ما

تقدم يف املسألة السابقة.

ً
جاهلا بوج�وده أو ناس�ي ًا له صحت
(مس�ألة  :)64إذا صّل�ىّ بالذه�ب
ال بكونه مبط ً
صالته ،وكذا لو صلىّ جاه ً
ال للصالة.

السادس :أن ال يكون من احلرير اخلالص للرجال ،وأما للنساء فال بأس به.
(مسألة  :)65حيرم لبس احلرير اخلالص للرجال ح ّتى يف غري الصالة.

(مسألة  :)66ال بأس بلبس احلرير للرجال يف احلرب ،وتصح الصالة به

ٍ
حينئذ .وكذا مع االضطرار عىل ما يأيت يف املسألة ( )77من الفصل الثالث.

(مس�ألة  :)67األح�وط وجوب� ًا عدم الصالة فيما ال تتم ب�ه الصالة من

احلرير املحض ،كالقلنسوة واجلورب.

(مس�ألة  :)68ال ب�أس ّ
بكف الث�وب باحلرير املح�ض وإن زاد عىل أربع

أصابع ،واملراد به ما جيعل يف أطراف الثوب ،وكذا الس�فائف واالزرار ونحوها
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من توابع الثياب مما ُتز َّين به أو ُت َشدّ فيه .وكذا إذا كان الثوب حمشو ًا باحلرير.

(مس�ألة  :)69ال ب�أس بحمل احلرير وافرتاش�ه والتغط�ي والتعصب به
وشدّ اجلروح وغري ذلك مما ال يعدّ لبس ًا له.

(مسألة  :)70األحوط وجوب ًا عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حرير ًا
ً
ً
عرف�ا ـ كأكاممه وبطانته
حمض�ا بحيث يكون البع�ض املذكور بعض ًا من امللبوس
وصدره ونحوه ـ ال تابع ًا له.

(مس�ألة  :)71ال ب�أس بلب�س ما يصنع م�ن احلرير املم�زوج بغريه ،وإن
كان احلري�ر أكث�ر ما مل يكن اخلليط مس�تهلك ًا عرف ًا ،بحيث يصدق عىل النس�يج
أنه حرير خالص.

(مس�ألة  :)72إذا ّ
ش�ك يف كون اللب�اس حرير ًا جاز لبس�ه والصالة فيه،

وكذا إذا تردد بني احلرير اخلالص وغريه.

(مس�ألة  :)73إذا صّل�ىّ يف احلرير جه ً
ومانعيته أو نس�يان ًا
ال به أو بحرمته
ّ

هلام صحت صالته.

(مس�ألة  :)74جي�وز إلب�اس الصبيان احلري�ر أو الذهب .لك�ن ال تصح

صالهتم فيهام.
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الفصل الثالث

يف تعذر الساتر الرشعي

تق�دم يف أول الفص�ل الث�اين أن األح�وط وجوب� ًا يف الس�اتر الصاليت أن
ٍ
وحينئ�ذ إن تعذر ذلك فإن وج�د املصيل ما
يك�ون من س�نخ الثياب واللب�اس.
وأتم صالته.
يتستر به كاحلشيش وورق الش�جر والقرطاس ونحوها تسّت�رّ به ّ
وإن تعذر عليه ذلك أيض ًا وأمكنه التسترّ بالطني والوحل ونحومها وجب أيض ًا
يتم هبا ركوعه
ضيقة ُّ
ّ
وأتم صالته .وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول يف حفرية ّ
وس�جوده وج�ب عليه ذل�ك .وإن كان األحوط وجوب ًا أن يستر عورته بيديه،

ً
الضي�ق والت ّنور ونحومها،
رجلا كان أو ام�رأة .ويلحق باحلفرية نحوها كالبناء ّ
وإن كان األحوط وجوب ًا تقديم احلفرية مع االمكان.
ً
(مس�ألة  :)75من مل جيد س�اتر ًا ح ّتى ما تقدم ،فإن رآه أحد صلىّ
جالس�ا
ويوم�ئ للرك�وع والس�جود ،وإن مل ي�ره أح�د صّل�ىّ من قي�ام ويوم�ئ للركوع
ويتعمد أن ال
والس�جود أيض ًا .لكنه جيلس للتشهد والتسليم .ويسرت ق ُبله بيديه
ّ
ينفرج ليسرت الدبر باالليتني.

(مس�ألة  :)76إذا اضطر إىل لبس الس�اتر الفاقد للرشوط السابقة لربد أو

غريه صحت صالته فيه.

(مس�ألة  :)77إذا انحصر الس�اتر بالفاق�د للشروط الس�ابقة ومل يك�ن
مضطر ًا إىل لبسه ـ لربد أو نحوه ـ ففي املغصوب واحلرير والذهب جيب الصالة

عاري ًا بالكيفية املتقدمة يف املسألة ( ،)75ويف غري املأكول األحوط وجوب ًا اجلمع
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بين الصالة ب�ه والصالة عاري ًا .وكذا احلال يف النجس ،على ما تقدم يف أحكام
النجاسات.

(مس�ألة  :)78ال جيوز البدار للصالة عاري ًا يف أول الوقت أو مع الس�اتر

الفاق�د للرشائ�ط ،إال م�ع اليأس ع�ن وجدان الس�اتر الواجد للرشائ�ط يف متام
الوق�ت ،ول�و صَّل�ىَّ مع الي�أس ثم اتفق وج�دان الس�اتر الواج�د للرشائط قبل
خروج الوقت وجب إعادة الصالة به.

(مسألة  :)79ذكر العلامء (رضوان اهلل عليهم) أنه يكره الصالة يف الثوب
االس�ود ح ّتى للنس�اء عدا ّ
اخلف والعاممة والكس�اء ومنه العباءة .ويف الرسوال
وح�ده للرجل وإن كان صفيق ًا ـ كثيف النس�ج ـ ال حيكي ما حتته ،بل جيعل عىل
منكبي�ه ش�يئ ًا ،ويف ث�وب واحد للم�رأة وإن كان س�اتر ًا .وكذا يك�ره الصالة يف

العامم�ة م�ن دون حتنك .ويف خاتم أو ثوب عليهام ص�ورة ذي روح ،ويف لباس
الكفار وأعداء الدين ،ويف الثوب الوسخ ويف الثوب الضيق وغري ذلك.

(مس�ألة  :)80ذكر العلماء (رضوان اهلل عليهم) أنه يس�تحب الصالة يف
أنظ�ف الثي�اب ،وأن تكون بيضاء ،وأن تكون قطن� ًا أو كتان ًا ،مع التطيب ولبس

الرساوي�ل واخلاتم من العقيق والعاممة للرجل ،وستر القدمني للمرأة ،والرداء

إلمام اجلامعة وغري ذلك.

 ........................................................................ 188منهاج الصاحلني /العبادات

املبحث اخلامس
يف مكان املصيل

التقرب هلل تعاىل فال
ملا كانت الصالة من العبادات التي يشترط فيه�ا ّنية ّ
تص�ح إذا وقع�ت يف املكان والفض�اء املغصوبني إذا كان املصلي ملتفت ًا للحرمة

املحرم بقدره�ا ،من دون فرق بني أن
وكان�ت ّنيته للصلاة تبتني عىل نية املكث َّ
ً
ترصف�ا حمرم ًا فيهام كما يف صالة املخت�ار ،وأن ال تكون
تك�ون ح�ركات املصيل
كذل�ك كما يف صلاة االيامء م�ن دون قيام وقع�ود وركوع وس�جود ،نعم إذا مل
ِ
املحرم بقدرها ومل تشتمل الصالة عىل حركات
تبتن ّنيته للصالة عىل ّنية املكث
ّ
املح�رم صح�ت الصلاة ،كما يف صلاة العاب�ر يف االرض
تس�تلزم التصرف
ّ

املغصوب�ة إيما ًء .وقد تقدم يف الوضوء كثير من الفروع املتعلق�ة بذلك تنفع يف
املقام ،فالالزم مراجعتها.

(مس�ألة  :)81إذا دخل املكان الغصبي جه ً
ال ثم التفت ،فمع س�عة وقت

الصالة ال جيوز التشاغل بالصالة ،بل جيب قطعها واملبادرة باخلروج إذا مل حيرز
ٍ
حينئذ .ومع ضيق الوقت جت�ب الصالة حال اخلروج مع
رض�ا املال�ك بالصالة

االيامء للركوع والسجود.

وك�ذا احلال لو دخله عمد ًا عصيان ًا ث�م تاب ،فإنه يصيل بااليامء مع ضيق
ٍ
حينئذ وإن كان عصيان ًا حمرم ًا إال
الوقت .بل وكذا احلال إذا مل َي ُتب ،الن اخلروج

أن الصالة حال اخلروج بااليامء ال تكون ترصف ًا يف املكان املغصوب عرف ًا.

مكان املصيل 189......................................................................................

(مسألة  :)82املحبوس يف املكان املغصوب له أن يصيل فيه صالة املختار
إذا مل توجب ترصف ًا مرض ًا باملكان.
(مس�ألة  :)83م�ن س�بق إىل م�كان يف املس�جد أو املش�هد أو غريمها من

ونحاه وأخذ
االماكن العامة فهو أحق به ،وحترم مزامحته فيه ،ولو قهره شخص ّ
مكان�ه كان آث ًام ما دام األول غري معرض عن املكان ،ووجب عليه متكني األول

من�ه .لك�ن لو صلىّ الغاصب فيه مل تبطل صالته إال إذا كان اس�تمراره يف غصبه

من أجل الصالة مع االلتفات للحرمة .كام أنه إذا أعرض األول عنه بعد غصبه
من�ه ـ ولو لتجنب املشاكس�ة واالهتامم بقضاء ِ
وط�ره يف مكان آخر ـ ّ
حل املكث
فيه للغاصب وغريه.

(مس�ألة  :)84البدّ يف س�بق الش�خص للمكان املوج�ب الح ّقيته به من
جلوسه فيه وإشغاله فيام هو معدٌّ له من عبادة أو نحوها ،وال يكفي وضعه شيئ ًا

فيه كسجادة وسبحةَ ،فمن اكتفى بذلك جاز لغريه إشغال املكان .نعم حيرم عليه

التصرف يف ذلك الشيء املوضوع فيه .فاذا أمكنه االنتف�اع باملكان ـ بصالة أو

غريها ـ من دون ترصف يف ذلك اليشء ،املوضوع فيه جاز له وصح عمله.

ب�ل إذا كان حجز املكان بالشيء املوضوع فيه موجب ًا لتعطيله عرف ًا لطول

امل�دة ووج�ود من حيتاج الش�غاله فيه س�قطت حرمة ذلك الشيء املوضوع فيه
ّ

وج�از إش�غال املكان وإن أوج�ب الترصف يف اليشء املوضوع في�ه ،غاية االمر
أن�ه يلزم االقتص�ار يف الترصف فيه عىل مقدار الضرورة واحلاجة التي يقتضيها

االنتفاع باملكان.

(مس�ألة  :)85إذا سبق شخص ملكان من االماكن العامة وأشغله فيام هو
ُم َعدّ له وصار أحق به ،ثم قام عنه ،فإن قام مع ِرض ًا عنه س�قط حقه فيه ،وإن قام
ناوي� ًا للع�ود إليه فإن ترك فيه ش�يئ ًا لتحجريه بقي ح ّقه فيه ،فإن أش�غله غريه يف
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غيابه مل ّ
حيل له منع األول منه إذا عاد إليه.

وأم�ا إذا مل يرتك فيه ش�يئ ًا لتحجيره ففي ارتفاع حقه إش�كال ،خصوص ًا
ً
وجوب�ا الرتايض بينه وبني من يريد
إذا ق�ام حلاجة كالوضوء ونحوه .فاألحوط

إشغال املكان.

(مس�ألة  :)86حيرم اشغال الطريق بالصالة وغريها إذا أرض باملارة .لكن

الظاه�ر ع�دم بطلان الصالة بذل�ك ،إال أن يك�ون املكث يف الطري�ق من أجل

الصالة مع االلتفات للحرمة.

(مسألة  :)87ال بأس بصالة الرجل واملرأة يف مكان واحد ،متقدمة عليه
وحماذي�ة ل�ه ومتأخرة عنه .نعم يكره ذل�ك ،بل األحوط اس�تحباب ًا تركه ،إال أن

يتقدم الرجل ولو بصدره ،بحيث إذا سجدا حياذي رأسها ركبتيه ،أو يكون بينهام
حائ�ل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصري ًا ال يمنع من املش�اهدة ،أو يكون بينهام
مسافة عرشة أذرع بذراع اليد ـ تقارب مخسة أمتار ـ ودون ذلك أن يكون بينهام

م�ا ال يتخط�ى ـ ويقارب املتر والربع ـ ودون ذل�ك أن يكون بينهما قدر عظم
الذراع ،ودون ذلك أن يكون بينهام شرب.

(مس�ألة  :)88ال ف�رق بني املحارم وغريهم وال�زوج والزوجة وغريمها،

والبالغ وغريه .نعم البدّ من صحة صالة كل منهام.

(مس�ألة  :)89ال جي�وز ملن يصيل عن�د قرب النبي Fوقب�ور األئمةB

الصلاة أمام القبر الرشيف ،بحيث يكون القرب خلفه .بل تكون الصالة خلف

القرب وعن يمينه وشامله .وال بأس بالتقدم من اجلانبني عن سمت القرب الرشيف،
بحيث ال يصدق عرف ًا أن القرب خلف املصيل.

(مس�ألة  :)90خيتص املنع ع�ن الصالة أمام القرب بالصلاة يف البنية التي
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فيها القرب الرشيف دون ما خرج عنها من األروقة املتصلة هبا.

(مس�ألة  :)91ل�و تقدم املصيل على قرب املعصومين Bجه ً
ال بموضع
القرب أو باحلرمة أو غفل ًة فالظاهر صحة الصالة.

(مس�ألة  :)92األح�وط وجوب ًا إحلاق قبر الصديقة الزه�راء Dبقبور

النب�ي Fواالئم�ة Bيف احلك�م املذكور لو تيسر العلم بموضع�ه .بخالف

قبور غري األئمة Bمهام ارتفع مقامهم ،ح ّتى األنبياء اآلخرين Bفإنه جيوز
التق�دم عليه�ا باملعنى املذك�ور ،إال أن يس�تلزم التوهني وس�وء االدب ،فيحرم

وتبطل الصالة مع االلتفات لذلك.

(مسألة  :)93جتوز الصالة يف جوف الكعبة وسطحها .نعم يكره ذلك يف
صالة الفريضة ،بل األحوط استحباب ًا تركه مع االختيار.

(مس�ألة  :)94جي�ب يف مس�جد اجلبه�ة ـ مضاف� ًا إىل الطه�ارة ،كما تقدم

يف فص�ل أح�كام النجاس�ة ـ أن يك�ون م�ن االرض أو م�ا أنبتت غير املأكول
وامللبوس .والس�جود على االرض أفضل ،وأفضلها طني قرب احلسين Aفقد
ورد عن اإلمام الصادق Aأنه كان قد أعدّ منه لصالته وأنه قال« :إن الس�جود

عىل تربة أيب عبد اهلل Aخترق احلجب الس�بع» .وقال« :الس�جود عىل طني قرب

احلسني Aينور إىل االرضني السبعة».

(مس�ألة  :)95ال جت�ب مماس�ة بقية املس�اجد لالرض ،أو م�ا انبتت .نعم

االفضل مماسة الكفني االرض .بل ربام عم ذلك مجيع املساجد.

(مس�ألة  :)96ال جيوز الس�جود عىل املع�ادن إذا مل يصدق عليها االرض

كالقري ،وقد تقدم يف التيمم ما ينفع يف املقام.

(مس�ألة  :)97جي�وز الس�جود على االرض املطبوخة كاجل�ص واالجر
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واخلزف واالسمنت ونحوها.

(مس�ألة  :)98امل�راد باملأك�ول وامللبوس ما من ش�أنه أن ي�ؤكل أو يلبس

وإن احت�اج إىل إعداد من طبخ أو غ�زل أو نحومها ،واملدار فيه عىل تعارف أكل

اإلنس�ان ولبس�ه له بحس�ب طبعه ،وال عربة باحل�االت االس�تثنائية من مرض
وجماعة ونحومها .نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه يف احلال املتعارف لندرته وق ّلة
وج�وده فيدخر للضرورات ونحوها كان من املأكول أو امللبوس الذي ال جيوز

السجود عليه.

(مسألة  :)99األحوط وجوب ًا عدم السجود عىل غري املأكول مما يستخلص

منه مادة تؤكل أو ترشب كال ُب ّن والشاي .نعم جيوز السجود عىل التبغ ونحو مما

ال يؤكل وان استعمل للتدخني او نحوه.

(مسألة  :)100املدار يف االكل واللبس عىل عامة الناس ،وال عربة بالنادر.
نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبس�هم لعدم واجد ّيت ِهم له مع أكلهم أو

لبسهم له لو وجدوه كان من املأكول أو امللبوس الذي ال جيوز السجود عليه.

(مس�ألة  :)101األح�وط وجوب� ًا عدم الس�جود عىل ما ي�ؤكل أو يلبس
إذا كان يف ِ
قشره ِ
غير الصال�ح لالكل واللب�س كاجلوز واللوز وج�وزة القطن
ونحوها .نعم جيوز الس�جود عىل القرش بعد إخ�راج ُل ّبه .هذا فيام ينفصل قرشه

عن�ه ،وأما م�ا يتصل به كالبطيخ فالظاه�ر عدم جواز الس�جود عليه قبل فصل
قرشه ،بل األحوط وجوب ًا عدم السجود عىل قرشه ح ّتى بعد انفصاله عنه.
(مسألة  :)102ال جيوز السجود عىل املأكول وامللبوس ح ّتى إذا مل يصلح
لالكل واللبس بس�بب تع ّفن أو طبخ أو متزق أو نحو ذلك ،كالثياب املس�تعملة
تعالج وتكبس فتكون حمفظة أو نحوها.
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لب
لب له أو الذي له ّ
(مسألة  :)103ال بأس بالسجود عىل النوى الذي ال ّ
ال يتعارف أكله وان كانت الثمرة ذات النوى مأكولة ،وكذا ورق الشجر ـ الذي

يؤكل ثمره ـ وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما ال يؤكل منه.

(مس�ألة  :)104جي�وز الس�جود على اخلش�ب وإن صن�ع من�ه االحذية
امللبوس�ة أو دخ�ل يف صنعه�ا .وكذا لو اختذ من�ه احليل امللب�وس أو كان ُقراب ًا أو
مقبض ًا للسيف امللبوس.

(مس�ألة  :)105ال جيوز السجود عىل ِ
رماد ما يصح السجود عليه ،وكذا
الفحم عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)106جيوز الس�جود عىل القرطاس املتخذ مما يصح الس�جود

علي�ه كالبرَ دي ،دون ما ي ّتخذ مما ال يصح الس�جود علي�ه كالقطن والكتان .ولو
ّ
شك يف حاله ال جيوز السجود عليه.
(مس�ألة  :)107جي�وز ـ على كراهة ـ الس�جود عىل ما ه�و مكتوب ـ من

القرطاس وغريه مما جيوز الس�جود عليه ـ اذا كانت الكتابة من س�نخ اللون .أما
اذا كان هلا جرم حائل بني برشة اجلبهة وما يصح السجود عليه فال جيوز السجود

إال ان تكون الفراغات بني الكتابة بمقدار يتحقق به أدنى الواجب من السجود

عىل ما يصح السجود عليه.

(مسألة:)108جيوز مع التقية السجود عىل ما ال يصح السجود عليه اختيار ًا.

بالتقي�ة التي تنفع يف املقام فراجع.
وق�د تق�دم يف الوضوء بعض الفروع املتعلقة
ّ

(مس�ألة  :)109إذا ّ
تعذر الس�جود عىل ما يصح الس�جود عليه لغري تقية
س�جد على ثوب�ه ،واألحوط وجوب� ًا تقدي�م الثوب م�ن القط�ن أو الكتان مع
َ
تيسرُّ مه�ا ،ف�إن مل يتيسرّ الثوب س�جد عىل ِ
ظه�ر ك ّفه .وامل�راد بالتعذر جمرد عدم
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تيرس السجود عىل ما يصح السجود عليه يف الوقت واملكان الذي يريد املكلف
الصالة فيه ـ كاملس�جد ونحوه ـ لربد أو َح ّر أو نحومها ،وال يعترب ُّ
التعذر التام،

فلا جيب تبدي�ل املكان وال تأخري الصلاة وال غري ذلك مما يمك�ن معه القدرة
على ما يصح الس�جود عليه .نعم األحوط وجوب ًا ع�دم االكتفاء بفقد ما يصح
السجود عليه إذا أمكن حتصيله بتأخري الصالة أو تبديله املكان.

(مسألة  :)110لو تعذر السجود ح ّتى عىل ظهر الكف جاز السجود عىل
كل يشء ،واألح�وط وجوب ًا تقديم النبات .وامل�راد بالتعذر هنا التعذر احلقيقي
الذي ال يرتفع بتبديل املكان ،وال بتأخري الصالة.

(مس�ألة  :)111إذا ف َقد يف أثناء الصالة ما يصح الس�جود عليه ففي سعة

الوقت يقطع الصالة ،ويف ضيقها ينتقل إىل البدل املتقدم.

جره إىل ما
(مس�ألة  :)112إذا س�جد عىل ما ال يصح السجود عليه كفى ّ
يصح الس�جود عليه وال جيب رفعه ،بل األح�وط وجوب ًا عدم الرفع .ولو ّ
تعذر
باجلر فاألحوط وجوب ًا استئناف الصالة بعد فعل املبطل أو بعد إمتامها.
حتصيله ّ

ً
جهلا به أو
(مس�ألة  :)113إذا س�جد على م�ا ال يص�ح الس�جود عليه
بوجوبه أو سهو ًا ومل يلتفت إال بعد الفراغ من السجود صحت صالته.

(مسألة  :)114البدّ من متكن اجلبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر

عليه ،وال يكفي جمرد املامس�ة من دون اس�تقرار ،فال جيوز الس�جود عىل الرتاب

الرخ�و وال على الطين غري املتامس�ك ،وك�ذا إذا كان م�ا يصح الس�جود عليه
موضوع� ًا على امل�كان غري املس�تقر ،كالقطن املن�دوف .نع�م إذا أمكن حتصيل
االستقرار بعد وضع اجلبهة بزيادة االعتامد صح السجود.

(مسألة  :)115إذا لصق بجبهته حني السجود يشء من الطني أو الرتاب
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وجب إزالته للسجدة الثانية إذا كان مستوعب ًا للجبهة.

(مسألة  :)116إذا مل جيد إال الطني الذي ال تستمكن اجلبهة عليه فاألحوط
بمامسته .نعم إذا كانت االرض مع ذلك ِ
موحلة
وجوب ًا السجود عليه واالكتفاء
ّ
بحي�ث ّ
يتلطخ بدن�ه وثيابه كان له أن يقوم فيصيل ويركع ركوع ًا تام ًا ،ثم س�جد
ً
تش�هد ّ
وجوب�ا االقتصار يف ذلك
وس�لم قائ ًام أيض ًا .واألحوط
بااليماء قائ ًام ،ثم ّ
عىل ما إذا تعذرت الصالة التامة يف متام الوقت.

(مسألة  :)117يشرتط يف مكان املصيل أن يكون بحيث يستقر فيه املصيل
ويتحقق له الطمأنينه املعتربة يف الصالة فال تصح يف املكان املضطرب وا ُملهت َّز ،كام

يف الكثري من صور الصالة عىل الدابة ويف الس�فينة والسيارة والقطار والطائرة.
وال يرض جمرد سري هذه ا ُالمور إذا مل يكن هلا اهتزاز معتدّ به وحتققت هبا الصالة

التامة بالركوع والسجود واالستقبال وغريها.

نع�م م�ع الضرورة ـ ولو لضي�ق الوقت ـ تص�ح الصالة فيها بامليس�ور،
ٍ
وحينئ�ذ ينح�رف إىل القبلة ك ّلام انحرفت ،وإن تعذر االس�تقبال يف بعضها أو يف

مجيعها س�قط .واألحوط استحباب ًا اختيار االقرب للقبلة فاالقرب .وكذا احلال
يف املايش وغريه من املعذورين .هذا كله يف الفريضة وأما يف النافلة فيجوز اإلتيان
هبا ماشي ًا وراكب ًا اختيار ًا ،كام سبق عند الكالم يف أعداد الفرائض والنوافل.

(مسألة  :)118يستحب إيقاع الصالة يف املسجد ،بل يف بعض النصوص

أن الصالة يف املسجد فرادى أفضل من الصالة يف غريه مجاعة .وأفضل املساجد

املس�جد احلرام .ويف بعض النصوص :أن الصالة فيه تعدل ألف ألف صالة يف

غريه من املس�اجد ،ثم مس�جد النبي Fوالصالة فيه تعدل عرشة آالف صالة

يف غريه من املس�اجد ،ثم مس�جد الكوفة والصالة فيه تعدل ألف صالة يف غريه

م�ن املس�اجد ،ثم املس�جد األقىص والصلاة فيه تعدل ألف صلاة ،ويف بعض
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النص�وص مفاضل�ة بينهام ،ثم مس�جد اجلامع وهو املس�جد االعظ�م يف البلد ـ

والصلاة في�ه بامئة صلاة ،ثم مس�جد القبيلة والصلاة فيه بخم�س وعرشين
صالة ،ثم مسجد السوق والصالة فيه باثنتي عرشة صالة.

(مسألة  :)119صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد .وأفضل

البيوت املخدع ،وهو البيت الصغري الذي يكون داخل بيتها.

(مس�ألة  :)120تس�تحب الصالة يف مش�اهد األئمة ،Bوق�د ورد أن

الصالة عند عيل Aبامئتي ألف صالة.

(مس�ألة  :)121يك�ره تعطيل املس�اجد ،ففي اخلرب ثالثة يش�كون إىل اهلل
جهال ،ومصح�ف مع ّلق
تع�اىل :مس�جد خ�راب ال يصيل في�ه أحد ،وعامل بين ّ
ق�د وق�ع عليه الغب�ار ال يقرأ فيه .ويكره اخلروج من املس�جد بع�د االذان ح ّتى

يصلى فيه ـ ويف اخلبر أنه من عالمات النفاق ـ إال أن يري�د الرجوع إليه .وكذا
يكره جلار املس�جد أن يصيل يف غريه لغري ع ّلة كاملطر ،ويف اخلرب« :ال صالة جلار
املسجد إال يف املسجد».

(مس�ألة  :)122يس�تحب الرتدد إىل املس�اجد ،ففي اخلرب :من مش�ى إىل

مس�جد م�ن مس�اجد اهلل فله ب�كل خطوة خطاه�ا ح ّت�ى يرج�ع إىل منزله عرش

حس�نات وحمي عنه عرش س�يئات ورف�ع له عرش درجات .ويس�تحب اجللوس
ترهب ُامتي القعود يف املساجد
يف املس�جد النتظار الصالة .وعن النبي :Fأن ّ
وانتظار الصالة بعد الصالة.

ً
حائلا من عود أو
(مس�ألة  :)123يس�تحب للمصلي أن جيعل بني يديه

حبل أو قلنسوة أو كومة تراب أو نحوها ح ّتى مثل اخلط يف الرتاب.

(مس�ألة  :)124ق�د ذكروا أنه ُيك�ره الصالة يف احلّم�اّ م واملزبلة واملجزرة
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املع�دة للتخلي ويف بيت فيه مس�كر ويف مبا ِرك االب�ل ومرابِط اخليل
واملواض�ع ّ
والبغ�ال واحلمير والبقر والغنم ،بل يف كل مكان ق�ذر ،وتكره الصالة أيض ًا يف
ً
حمر ً
أيض�ا يف جماري
م�ا ـ كام تق�دم ـ وتكره
الطري�ق إذا مل يضر امل�ارة ،وإال كان ّ

املياه ،ويف االرض الس�بخة وبيت النار كاملطبخ ،وعىل القرب ويف املقربة أو أمامه
قرب ،وبني قربين إال مع احلائل أو بعد عرشة أذرع بذراع اليد.

(مس�ألة  :)125يكره ان يكون امام املصيل نار مرضمة ـ ولو رساج ًا ـ او

متث�ال او ص�ورة لذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوحان ،او إنس�ان مواجه له

وغري ذلك.
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املقصد الثاين

وفيه مباحث:

وفيه فصول..

يف كيفية الصالة
املبحث األول

يف األذان واالقامة
الفصل األول

يس�تحب االذان واالقام�ة يف الفرائ�ض اليومي�ة أدا ًء كان�ت أو قض�ا ًء،

يف احلضر والس�فر ،والصحة واملرض ،س�وا ًء كانت الصالة ف�رادى أم مجاعة،
وسوا ًء كان املصيل ذكر ًا أم ُأنثى .ويتأكد استحباهبام للرجال والسيام يف االدائية،

وأش�دمها تأكد ًا االقامة .وال يرشع االذان واالقامة
خصوص ًا املغرب والصبح،
ّ
للنوافل وال للفرائض غري اليومية كصالة االيات.

(مس�ألة  :)126للم�رأة أن جتتزئ ع�ن االذان بالتكبري والش�هادتني مر ًة

مر ًة ،بل بالش�هادتني فقط ،كام جتتزئ عن االقامة بالتكبري وش�هادة أن ال إله إال
اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله .بل لو سمعت االذان اجتزأت بالشهادتني.
(مس�ألة  :)127ال يشرع االذان للعصر إذا جمُ ع�ت مع الظه�ر يف عرفة
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يومها ،وللعش�اء إذا جمُ عت مع املغرب يف املزدلفة ليلة العيد .كام ال جيوز االذان
للصلاة الثانية للمس�لوس إذا جمَ�ع بني صالتني بوضوء واح�د ،وإذا أ ّذن أعاد

الوضوء للثانية .وكذا املس�تحاضة الكثرية التي جتمع بني صالتني بغس�ل واحد
على األح�وط وجوب ًا ،فإذا أ ّذن�ت أعادت الغس�ل للثانية .ب�ل كل من مجع بني

صالتني أدائيتني جيزئه هلام أذان واحد يف ّأوهلام ،بل لعله ال يرشع االذان ملا بعدها
ٍ
حينئذ .وكذا من مجع بني صالتني قضائيتني أو أكثر.
(مسألة  :)128يتحقق اجلمع بني الصالة بعدم الفصل بينهام بزمان طويل،

وال ينافي�ه التعقيب القليل .نعم ينافيه التنفل بين الفريضيتني ولو بركعتني عىل
األحوط وجوب ًا.
(مسألة  :)129يسقط االذان واالقامة مع ًا يف موارد:

األول :من دخل يف مجاعة قد ُا ّذن هلا و ُاقيم ،إمام ًا كان أو مأموم ًا .والظاهر

عدم مرشوعيته.

الثاين :من دخل املس�جد قبل تفرق اجلامعة س�واء صّل�ىّ
إمام ًا أو مأموم ًا برشوط:

منفرد ًا أم مجاعة

أحده�ا :وح�دة املكان عرف� ًا ولو كان واس�ع ًا عىل األح�وط وجوب ًا ،فال

يس�قطان م�ع تع�دّ ده لفصل املس�جد بعضه ع�ن بعض ببن�اء أو ستر،أو لكون
إحدامها يف أرض املسجد وا ُالخرى عىل سطحه.

ثانيها :أن تكون اجلامعة الس�ابقة بأذان وإقامة .بل الظاهر االجتزاء بام إذا
ِ
بأذان غريهم وإقامته .نعم إذا مل يؤ ّذنوا
س�قط االذان واالقامة عنهم الجتزائهم
عمن بعدهم.
ويقيموا من دون أن يسقطا عنهم مل يسقط االذان واالقامة ّ

أدائيتني مشتركتني يف الوق�ت عىل األحوط
ثالثه�ا :أن تك�ون الصالتان ّ
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وجوب ًا ،ففي غري ذلك يؤتى هبام برجاء املطلوبية.

رابعها :أن تكون اجلامعة ا ُالوىل صحيحة ،هذا والظاهر أن سقوط االذان

واالقام�ة مع اجتامع الرشوط عزيمة ـ بمعن�ى أنهّام غري مرشوعني ـ ال رخصة.
كام أن الظاهر عموم الس�قوط لغري املس�جد مع وحدة املكان عرف ًا .نعم ال بأس

باإلتيان هبام فيه برجاء املطلوبية.

الثالث :من سمع أذان غريه وإقامته للصالة ،فإنه جيزئه ذلك عن أن يؤ ّذن
أتم ما بقي برشط مراعاة الرتتيب ،وال
أو يقيم ،ولو سمع أحدَ مها أو بعض ًا منهام ّ
فرق يف املؤ ّذن واملقيم بني اإلمام واملأموم واملنفرد ،وكذا ال فرق يف الس�امع بني

اإلمام واملنفرد ،وأما املأموم فيشكل اكتفاؤه بسامع أذان غريه وإقامته يف دخوله
يف اجلامعة التي مل يؤذن هلا ومل جيزئها أذان آخر.

واخلالصة :سماع اإلم�ام يكفي عن االذان للجامعة ،أما سماع املأمومني

أو بعضهم فال يكفي هلا .كام أنه يشكل مرشوعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد
اجلامعة لدخوله فيها إذا مل يكن قد ُا ّذن هلا وال أجزأها أذان آخر.

(مس�ألة  :)130األح�وط وجوب ًا عدم اجت�زاء الرجل بسماع أذان املرأة

وإقامتها.

(مسألة  :)131يستحب حكاية االذان ملن سمعه ،كام يستحب االذان يف

ُاذن املولود اليمنى واالقامة يف اليرسى.
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الفصل الثاين

فصول االذان ثامنية عرش :اهلل أكرب أربع مرات ،ثم أشهد أن ال إله إال اهلل،
حي
حي عىل الفالح ،ثم ّ
حي عىل الصالة ،ثم ّ
ثم أشهد أن حممد ًا رسول اهلل ،ثم ّ

عىل خري العمل ،ثم اهلل أكرب ،ثم ال إله إال اهللّ ،
مرتان.
كل منها ّ

وفصول االقامة س�بعة عرش ،وهي كاالذان إال أن التكبري يف أوهلا مرتان

والتهليل يف آخرها مرة ،ويزاد فيها قبل التكبري يف آخرها :قد قامت الصالة مرتني.

(مسألة  :)132تستحب الصالة عىل النبي وعىل آله (صلوات اهلل وسالمه

عليهم أمجعني) عند ذكر اسمه الرشيف يف االذان وغريه ،وعند سامع اسمه.F

(مس�ألة  :)133ورد يف بع�ض االخب�ار أن م�ن أج�زاء االذان الش�هادة

لعيل Aبالوالية وبإمرة املؤمنني ،بل عن بعض كتب اجلمهور املخطوطة أن أبا
ذر (ريض اهلل تعاىل عنه) قد َّأذن بالوالية له Aفش�كاه الناس لرس�ول اهللF
فأقره عىل ما فعل.
َّ

إال ان�ه حي�ث مل تت�م عندنا حجية االخب�ار املذكورة فال جم�ال لإلتيان هبا

بني�ة اهن�ا من أج�زاء االذان .نعم قد حيس�ن اإلتيان هب�ا ال بنية ذل�ك ،بل برجاء

كوهنا من أجزاء االذان املس�تحبة ،أو كوهنا مس�تحبة يف نفسها لقوله Aيف خرب
االحتج�اج« :إذا ق�ال احدك�م :ال إل�ه إال اهلل حممد رس�ول اهلل فليقل :عيل أمري

املؤمنين» ،والهنا ش�هادة بحق جعله اهلل تع�اىل من الفرائض اخلم�س التي بني

عليها اإلسالم ،بل هو أمهها.
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وهي بعد شهادة اذن اهلل سبحانه هبا يف بدء اخللق مع الشهادتني األوليني،
رفع ًا لش�أهنا وتثبيت ًا ملضموهنا ،فقد روى ثقة اإلسالم الكليني بسنده عن اإلمام

الص�ادق Aق�ال« :إنا أول أه�ل بيت َّنوه اهلل بأسمائنا .انه ملا خلق السماوات
واالرض أم�ر منادي� ًا فن�ادى :أش�هد ان ال ال�ه إال اهلل ـ ثالث ًا ـ أش�هد ان حممد ًا

رسول اهلل ـ ثالث ًا ـ أشهد أن علي ًا أمري املؤمنني حق ًا ـ ثالث ًا ـ ».

وال ب�دع م�ع كل ذل�ك أن يؤتى هب�ا يف األذان واإلقامة تأكيد ًا هل�ا وتثبيت ًا

ملضموهن�ا ال بني�ة اجلزئية منهام ،كام فعل املس�لمون يف عرص النبي Fيوم قتلوا
(عيهل�ة) األس�ود العنيس الكذاب لعن�ه اهلل تعاىل ،فقد قال مؤذهن�م ـ إمعان ًا يف
احل�ط لدعوته وإعالن ًا بخمود نارها ـ« :أش�هد أن حممد ًا رس�ول اهلل وان عيهلة
كذاب» ومل ينكر عليهم احد بأهنم قد أدخلوا يف االذان ما ليس منه.

وانما ترك�وا ذلك ومل يس�تمروا عليه لعدم احلاجة له بع�د ان ماتت دعوة

العنيس بقتله .أما ش�هادتنا هذه فال زال املس�لمون يف حاجة لالعالن هبا بعد ان
جتاهلها البعض ،بل ال زالوا مرصين عىل انكارها جمدين يف اطفاء نورها ،ويأبى

اهلل تع�اىل إال ان يتم نوره ويعلي كلمته .وعىل ذلك جرى اتباع أهل البيتB
مر العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعار ًا هلم ورمز ًا لاليامن ،من دون
عىل ِّ

ان يدع�ي أح�د منهم أهنا م�ن أج�زاء االذان أو االقامة الواجب�ة ،فالتزامهم هبا
كالتزامه�م بالصلاة عىل النبي وعىل آله (صلوات اهلل وسلامه عليهم أمجعني)

عند ذكر اسمه الرشيف راجح من دون أن يكون جز ًء من االذان وال االقامة.

(مس�ألة  :)134جيزئ يف الس�فر والعجلة اإلتيان ب�كل فصل من االذان

واالقامة مرة مرة.

(مسألة  :)135يشرتط يف االذان واالقامة ُامور:
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األول :الني�ة ،فيؤت�ى بالفص�ول املتقدمة بعن�وان أهن�ا أذان أو إقامة ،وال
والب�د فيهام من قصد القربة.
يكف�ي التل ّفظ هب�ا من دون قصد العنوان املذكور.
ّ
واألحوط وجوب ًا تعيني الصالة التي يراد االذان واالقامة هلا.

الث�اين والثال�ث :العقل وااليمان ،دون البلوغ ،فيج�زئ أذان وإقامة غري
البالغ إذا كان مميز ًا.
الراب�ع :الذك�ورة على األحوط وجوب� ًا ،فال جي�زئ أذان امل�رأة وإقامتها

للرجال ،نعم جيزئان للنساء.

اخلامس :الرتتيب ،بتقديم االذان عىل االقامة ،وكذا الرتتيب بني فصوهلام

على النح�و املتق�دم .وإذا خال�ف الرتتيب بني الفص�ول أعاد عىل م�ا حيصل به
الرتتيب ،إال أن تفوت املواالة ،فيعيد من األول.

السادس :املواالة بني فصول كل من االذان واالقامة ،فال يصح كل منهام
م�ع الفصل الطويل املاحي للصورة عرف ًا عىل األحوط وجوب ًا .وكذا بني االذان
واالقامة بالنحو الذي ال ينافيه الفصل بام يأيت .وكذا بني االقامة والصالة.

السابع :العربية ،فال جيزئ ترمجتها بغري العربية ،كام ال جيزئ امللحون.

الثامن :دخول الوقت ،حتى للمنفرد يف الفجر عىل األحوط وجوب ًا.

التاس�ع :القي�ام واالس�تقبال والطه�ارة يف االقام�ة دون االذان ،بل غاية

االمر أهنا مستحبة فيه.

(مس�ألة  :)136يستحب فيهام التس�كني يف فصوهلام .مع التأنيّ يف االذان

االفصاح بااللف واهلاء الواقعتني يف
واالرساع يف االقامة .كام يستحب يف االذان
ُ
ورفع الصوت فيه ،ووضع االصبعني يف ا ُال ُذن ،وغري ذلك.
آخر بعض فصوله،
ُ
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(مس�ألة  :)137يكره الكالم يف أثناء االذان واالقامة ،وتشتدّ الكراهة يف
ٍ
حينئذ ،وأشدّ ذلك بعد قول :قد قامت الصالة.
االقامة ،بل يستحب إعادهتا
(مس�ألة  :)138يس�تحب الفصل بني االذان واالقامة بصالة ركعتني أو

بس�جدة ،أو بجلوس أو بكالم ،إال يف الفجر فيكره الكالم .ويستحب أن يقول
يف الس�جود« :ال إله إال أنت ريب س�جدت لك خاضع ًا خاش�ع ًا» أو« :سجدت
لك خاضع ًا خاشع ًا ذلي ً
ال».

الفصل الثالث

قطعها
م�ن نسي االذان واالقام�ة ح ّت�ى دخ�ل يف الصلاة اس� ُتحب ل�ه ُ
والسيام إذا ذكر ذلك قبل أن يركع ،وخصوص ًا إذا ذكره قبل أن يقرأ.
لتداركهام،
ّ

وكذا إذا نيس االقامة وحدها وذكر قبل القراءة .بل الظاهر جواز القطع يف غري

ذلك لتدارك االذان أو االقامة ،س�واء ترك االذان وحده أم االقامة وحدها .بل
تعمد َ
تركهام أو ترك أحدمها ثم بدا له التدارك جاز له القطع أيض ًا.
لو ّ
(مس�ألة  :)139جي�ري احلك�م املذكور يف م�ن ترك بع�ض فصوهلام ،فله
القط�ع لت�دارك ما ترك وما بعده حمافظ ًة عىل الرتتي�ب ،إال مع االخالل باملواالة
فيستأنف من األول.

تتميم :فيه إيقاظ وتذكري

ق�ال اهلل تع�اىل( :قد أفل�ح املؤمنون * الذين هم يف صالهتم خاش�عون)،

وع�ن النب�ي Fواالئمة Bكام ورد يف أخبار كثرية ـ أنه ال حيس�ب للعبد من
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يقدمن أحدكم عىل الصالة متكاس ً
ال ،وال
صالته إال ما ُيقبل عليه منها ،وأنه ال
َّ
َّ
يفكرن يف نفس�ه ،ويقبل بقلبه عىل ربه وال يش�غله بأمر الدنيا ،وأن
ناعس� ًا ،وال
الصلاة وف�ادة عىل اهلل تع�اىل ،وأن العبد قائ�م فيها بني يدي اهلل تع�اىل .فينبغي
أن يك�ون ً
قائما مقام العب�د الذليل الراغ�ب الراهب اخلائف الراجي املس�تكني
املترضع ،وأن يصيل صالة مودع يرى أن ال يعود إليها أبد ًا.

وكان اإلم�ام زي�ن العابدي�ن Aإذا قام يف الصالة كأنه س�اق ش�جرة ال

حرك�ت الريح منه ،وكان اإلمام�ان الباقر والصادق Cإذا
يتح�رك منه إال ما ّ
ومر ًة صفر ًة وكأنهّام يناجيان شيئ ًا يريانِه.
مر ًة محر ًة ّ
قاما إىل الصالة تغريت ألواهنام ّ

وينبغ�ي أن يك�ون صادق ًا يف قوله( :إ ّياك نعبد وإ ّياك نس�تعني) فال يكون
عاب�د ًا هلواه وال مس�تعين ًا بغري مواله .وكذا ينبغ�ي إذا أراد الصالة أو غريها من
فرط يف جنب اهلل ،ليكون معدود ًا
الطاعات أن يس�تغفر اهلل تعاىل ويندم عىل م�ا ّ
يتقبل اهلل من امل َّتقني).
يف عداد املتقني الذين قال اهلل تعاىل يف حقهم( :إ َّنام َّ
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
النية
يف ّ

الصالة من العبادات التي جتب فيها النية ،والبد فيها من اإلتيان باالفعال

تق�دم يف الوضوء ،وقد تقدم
بقص�د كوهن�ا صالة قربة إىل اهلل تعاىل ،عىل نحو ما ّ

حمرم ،وتقدم كثري من الفروع املتعلقة
هناك أنّه البدّ من عدم وقوع العبادة بوجه َّ
بالنية اجلارية يف املقام.
ّ

(مس�ألة  :)140الب�دّ م�ن تعيني الصلاة التي يري�د اإلتيان هب�ا ويمتثل

أمره�ا ،ف�إذا كان عليه صل�وات متعددة ون�وى اإلتيان بصالة منه�ا مر ّددة بني

القضائيتني بطلت صالته.
االدائية والقضائية أو بين
الفريض�ة والنافلة أو بين
ّ
ّ
نع�م يكفي تعيينها إمجا ً
ال ،كام لو نوى الصالة الواجبة عليه فع ً
ال وكان الواجب

عليه صال ًة واحد ًة ال يعرف نوعها صحت صالته ،وكذا لو نوى ما وجب عليه
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ّأو ً
ال ـ مث ً
ال ـ فيامإذا كان الواجب عليه متعدد ًا.

(مس�ألة  :)141ال يشترط ّنية القضاء واالداء مع وحدة الصالة الواجبة
عليه ،فلو علم انشغال ذمته بصالة ظهر مث ً
ال وترددت بني أن تكون أدائية وقضائية

كفى ّنية الظهر الذي انش�غلت هبا ذمته .بل ل�و نوى الصالة اخلاصة بتخيل أهنا
أدائية فبانت قضائية مث ً
وختيل
ال أو بالعكس صحت صالته .فمن أفاق من نومه ّ

صحت صالته
عدم طلوع الش�مس فصلىّ ُصب�ح ذلك اليوم بتخيل أهن�ا أدائية ّ
ختي�ل طلوعها فصىل ُصبح
ح ّت�ى لو كانت الش�مس طالع ًة يف الواق�ع ،وكذا لو ّ

ذل�ك اليوم بتخيل أهن�ا قضائية صحت صالته ح ّتى لو مل تكن طالعة يف الواقع.

(مسألة  :)142ال يشرتط نية الوجوب وال االستحباب مع وحدة الصالة

ذات� ًا ،فمن علم مرشوعية صلاة ومل يعلم أهنا واجبة أو مس�تحبة أجزأه اإلتيان

هب�ا بني�ة القربة واملرشوعية م�ن دون حاجة إىل قصد الوجوب أو االس�تحباب
ول�و إمج�ا ً
ال ،بل لو نواه�ا عىل خالف واقعها خطأ صحت ،كما لو أعاد صالته
مجاعة بنية االس�تحباب لتخيل صحة صالته ا ُالوىل فإهنا تصح حتى لو انكشف

وجوهبا لبطالن صالته األوىل.

(مس�ألة  :)143إذا أتى بالصالة فنوى قطعه�ا ثم رجع عن ذلك قبل أن

النية
ي�أيت بيشء من االجزاء صح�ت صالته .أما لو أتى بيشء م�ن االجزاء مع ّ
املذك�ورة فال جيتزئ به ،كام لو نوى قب�ل القراءة ْ
قط َع الصالة بعد إكامل القراءة،
ٍ
حينئذ ،بل يش�كل صحة
فق�رأ هبذه النية ثم عدل من نية القطع مل جيتزئ بقراءته
صالت�ه ح ّتى لو تدارك الق�راءة .فاألحوط وجوب ًا االس�تئناف بعد فعل القاطع
للصالة التي بيده أو بعد إكامهلا.

تصح مع
(مس�ألة  :)144ال جي�ب يف الصاله البناء عىل ع�دم قطعها ،بل ّ
التردد يف قطعه�ا ،فلو صلىّ يف م�كان حيتمل تعذر إكامل صالت�ه فيه واضطراره
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لقطعها فصادف عدم حصول القاطع ح ّتى أمتها صحت صالته.

بني ِ�ة صلاة معينة ثم ت�ر ّدد فيام نواه
(مس�ألة  :)145إذا رشع يف الصلاة َّ
صحت
بنية إمتام م�ا دخل فيه ّ
أو ختي�ل أن�ه نوى صالة ُاخ�رى فمىض يف صالته ّ

ووقعت عىل ما نواه عند الرشوع فيها.

(مس�ألة  :)146ال جي�وز العدول من صالة إىل ُاخ�رى بحيث تقع للثانية

إال يف موارد:

األول :م�ن دخل يف العرص ثم ذكر أنّه مل يصل الظهر أو دخل يف العش�اء
ث�م ذك�ر أنّه مل يصل املغرب ،ف�إن عليه العدول إىل الس�ابقة حمافظ ًة عىل الرتتيب
الواج�ب م�ع بقاء حم�ل العدول ،وإال فال جم�ال للعدول كام لو ذك�ر أنه مل ّ
يصل

املغرب بعد القيام للرابعة من العشاء فإهنا تبطل ،كام تقدم يف املواقيت.

الثاين :إذا كانت الصالتان قضائيتني مرتتبتني ،كالظهر والعرص واملغرب

والعشاء ،عىل نحو ما تقدم يف االدائيتني.

الثالث :ما إذا دخل يف احلارضة فذكر ّ
أن عليه فائتة ،فإن له العدول للفائتة

مع سعة وقت احلارضة وبقاء حمل العدول ،وإال تعينّ إكامل الصالة عىل ما نواها.

الراب�ع :م�ا إذا قرأ يف صلاة اجلمعة س�ورة التوحيد والتف�ت بعد الفراغ

منها ،فإنه يستحب أن جيعلها نافلة ويتمها ثم يصيل اجلمعة باجلمعة واملنافقني.

اخلامس :إذا دخل يف الفريضة منفرد ًا ثم أقيمت اجلامعة استحب له العدول

بنيت�ه للنافل�ة وإمتامها ركعتني ليدخل يف اجلامعة .ولو عل�م بعدم إدراك اجلامعة
إذا أمته�ا نافل�ة جاز ل�ه قطعها ،بل جيوز له قطعها ح ّتى م�ع عدم خوف الفوت.

(مس�ألة  :)147إذا ع�دل يف غير م�ورد الع�دول ،فإن مل ي�أت بيشء من
االجزاء جاز له الرجوع إىل ما نواه أو ً
ويتم صالته .وإن فعل شيئ ًا قبل الرجوع
ال ّ
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فكما ال يقع ملا ع�دل إليه ،كذلك األحوط وجوب ًا عدم وقوعه ملا عدل منه ونواه
ال ،بل يتخيرّ بني إبطاهلا بفعل املبطل وإمتامها برجاء وقوعها عام نواه أو ً
أو ً
ال من

دون أن يعتدّ هبا.

ش�ك يف أثناء الصالة أنه نواها ظه�ر ًا أو عرص ًا مث ً
(مس�ألة  :)148إذا ّ
ال،
يص�ل الظهر قب�ل ذلك نواها ظهر ًا واجتزأ هبا .وكذا لو ّ
ّ
ش�ك يف أنه
ف�إن كان مل
صلىّ الظهر .وإن كان قد صلىّ الظهر بطلت ،واألحوط استحباب ًا عدم الدخول

يف غريها إال بعد إبطاهلا بفعل أحد املبطالت.

(مس�ألة  :)149إذا قام لصالة ثم ّ
ش�ك بعد الدخول يف الصالة أنه نوى
ما قام له أو نوى غريها مل ِ
يبن عىل أنه نوى ما قام له ،بل يتعينّ عليه قطع ما بيده

بفعل مبطل ،أو إمتامه عىل ما نواه من دون أن جيتزئ به عن صالة خاصة ،إال أن

يتذكر بعد ذلك ما نواه فيجتزئ هبا له.

(مس�ألة  :)150إذا كان يف أثناء الصالة ناوي ًا لصالة معينة ثم ّ
شك يف أنه

ه�ل ن�وى تلك الصالة من أول االمر أو نوى غريها مل جيتزئ هبا لصالة خاصة،
وجيري عليه حكم املسألة السابقة.

الفصل الثاين

يف تكبرية اإلحرام

وهب�ا يكون الدخ�ول يف الصالة .وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمد ًا
أو س�هو ًا ،كام تبطل بزيادهتا عمد ًا ،فإذا جاء هبا ثانية بطلت الصالة فيحتاج إىل

ثالثة ،فإن جاء بالرابعة بطلت أيض ًا واحتاج إىل خامس�ة ،وهكذا تبطل بالش�فع
وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها االفتتاح .والظاهر عدم البطالن بزيادهتا سهو ًا،
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كام لو نيس أنه افتتح الصالة بالتكبري فكبرّ لالفتتاح .وإن كان األحوط استحباب ًا
االستئناف بعد فعل املبطل.
وصورهت�اُ :
«اهلل َأكبر»((( وجي�ب أن تكون عىل النهج الع�ريب ،فال جيزئ

امللح�ون ،كما ال جي�زئ مرادفها بالعربي�ة وال ترمجته�ا بغري العربي�ة ،وال تغيري
صورهت�ا بإضاف�ة يشء إليها ،ب�ل األحوط وجوب ًا عدم وصله�ا بام قبلها بحذف

مهزة (اهلل) وال بام بعدهابضم راء (أكرب) للدرج.

(مس�ألة  :)151اجلاه�ل هبا جي�ب عليه التعل�م ولو بتلقني غيره هلا عند

الصالة ،فإن عجز عنها ـ تامة عىل ما س�بق ـ اجتزأ باملمكن منها ،فإن عجز جاء
بمرادفها بالعربية ،فإن عجز فبرتمجتها.

(مسألة  :)152االخرس يأيت هبا عىل قدر االمكان ،فإن مل يقدر عىل يشء
منها اكتفى بتحريك لس�انه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إمجا ً
ال ،بأن

يعلم املعنى ويقصده عىل إمجاله حني حتريك اللسان واالشارة باالصبع من دون

استحضار له بخصوصياته ،وكذا احلال يف قراءته للقرآن وتشهده وذكره ودعائه.
(مس�ألة :)153الب�دّ يف تكبرية االح�رام من ظهور الص�وت ولو خفيف ًا
بحيث ال ُي ِ
نفسه لو مل يكن مانع ،وال يكفي ما دون ذلك ،فض ً
ال عام إذا
سمع إال َ

مل يكن له صوت أص ً
بمجرد حتريك اللس�ان والش�فتني .كام البد من
ال ،بل كان
ّ
علو الصوت املفرط املعدود عرف ًا من الصياح.
عدم ّ
وهكذا احلال يف مجيع ما يعترب يف الصالة من قراءة أو ذكر أو غريمها .نعم

بنية اجلزئية من
ال ب�أس بارتف�اع الصوت املفرط يف القراءة واالذكار املأيت هبا ال ّ
املنبهني يف صالة اجلامعة.
الصالة ،كام يقع من ّ

((( بعض الناس يقرؤها هبذه الصيغة« :اهلل َو ْكبرَ » ،وهو خطأ شائع البدّ من االنتباه إليه وجت ّنبه.
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(مسألة  :)154األوىل تفخيم الالم من لفظ اجلاللة والباء والراء من «أكرب».

(مس�ألة  :)155جيب القيام التام حال تكبرية االحرام فاذا تركه عمد ًا أو

سهو ًا بطلت.

(مسألة  :)156ال يكفي القيام حال امليش فلو جاء بتكبرية االحرام ماشي ًا
عمد ًا بطلت ،ولو كان ذلك سهو ًا فاألحوط وجوب ًا االستئناف بعد إمتام الصالة
أو بعد فعل املبطل.

(مس�ألة  :)157األح�وط وجوب ًا الطمأنينة حال تكبيرة االحرام بحيث
يص�دق عرف� ًا أنه مس�تقر حينها غري مضط�رب ،وال جيب املدا ّق�ة يف ذلك .ولو
ّ
أخل بالطمأنين�ة عمد ًا مل جيتزئ بالتكبرية ،وإن كان األحوط وجوب ًا فعل املبطل
قبل إعادهتا .أما لو أخل بالطمأنينة سهو ًا فال تبطل التكبرية .كام أنه لو عجز عن
ارجتاج مكان ال يقدر عىل غريه سقطت.
الطمأنينة ملرض أو
ِ

(مس�ألة  :)158لو ّ
ش�ك يف تكبرية االحرام قبل اإلتيان بام بعدها وجب

اإلتي�ان هب�ا ،وإن كان ذلك بعد الدخول فيام بعدها ـ كالقراءة بل االس�تعاذة بل

دعاء التوجه اآليت يف املسألة ( )160ـ بنى عىل أنه أتى هبا.

(مس�ألة  :)159جي�زئ يف تكبيرة االفتت�اح واح�دة ،واالفض�ل ثلاث

تكبريات ،وأفضل منها مخس ،وأفضل منها س�بع .ويتحقق الدخول يف الصالة
مكمل لفضيلتها .ويس�تحب لإلم�ام يف صالة اجلامعة
ب�ا ُالوىل ،والزائ�د عليه�ا ّ
اجلهر بواحدة واالرسار بالباقي.

(مس�ألة  :)160جيوز اإلتيان بالتكبيرات وال ًء من غري دعاء .واالفضل
ً
أن يكبر
ثالث�ا ثم يق�ول« :اللهم أنت املل�ك احلق ال إله إال أنت س�بحانك إنيّ

ظلم�ت نفسي فاغفر يل ذنب�ي إنّه ال يغفر الذنوب إال أن�ت» ،ثم يكرب تكبريتني
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ث�م يقول« :لبيك وس�عديك واخلري يف يدي�ك والرش ليس إلي�ك ،واملَهدي من

هدي�ت ،ال ملج�أ من�ك إال إلي�ك س�بحانك وحناني�ك وتبارك�ت وتعالي�ت

س�بحانك رب البيت» ،ثم يكرب التكبريتني االخريتني ويقول« :وجهت وجهي
لل�ذي فطر الس�موات واالرض حنيف ًا مس�ل ًام وما أنا م�ن املرشكنيّ ،
إن صاليت
و ُن ُس�كي وحمي�اي ومم�ايت هلل رب العاملين ال رشيك ل�ه وبذلك ُام�رت وأنا من

املس�لمني» وهو دع�اء التوجه .وإذا اجت�زأ بتكبرية واحدة اس� ُتحب له يف دعاء

التوج�ه أن يق�ول بعدها« :وجهت وجهي للذي فطر الس�موات واالرض عىل
مل�ة إبراهي�م حنيف� ًا مس�ل ًام وما أنا م�ن املرشكين ،إن صاليت و ُن ُس�كي وحمياي
وممايت هلل رب العاملني ال رشيك له ،وبذلك ُامرت وأنا من املسلمني».
(مس�ألة  :)161يس�تحب أن يكون التكبري يف حال رفع اليدين مس�تقب ً
ال

بباطنهام القبلة ،واألوىل أن تكونا مضمومتي االصابع كلها أو ما عدا االهبامني.
ويستحب أن يكون رفعهام مقارب ًا للوجه أو ما زاد عىل ذلك ح ّتى حياذي ا ُالذنني
وال يزيد عىل ذلك ،فإذا أتم التكبري أسبل يديه.

الفصل الثالث
يف القيام

وه�و إنام جي�ب يف الصلاة الواجبة م�ع الق�درة واالختيار ويس�قط فيها

بالتعذر ،كام يأيت .وال جيب يف الصالة املندوبة ،كام تقدم يف فصل أعداد الصالة.

(مس�ألة  :)162يشترط يف الصالة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبرية
االح�رام ،وحال القراءة أو الذكر ب�د ً
ال عنها وقبل الركوع وبعده .واالخالل به

ً
عمد ًا مبطل للصالة يف اجلميع .بل تقدم ّ
جالس�ا سهو ًا تبطل صالته،
أن من كبرّ
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وكذا لو قام راكع ًا من دون أن هيوي للركوع من القيام سهو ًا ،نعم ال إشكال يف
صحة صالته لو هوى من الركوع للس�جود س�هو ًا من دون أن ينتصب قائ ًام من

الركوع ،عىل ما يأيت يف مبحث الركوع.

(مس�ألة  :)163جيب مع االمكان االعتدال يف القيام ،فإذا انحنى بظهره
أو م�ال إىل أح�د اجلانبني بطل ،وك�ذا إذا فرج بني رجليه كثري ًا أو قوس�هام بثني
الركبتني إىل اإلمام .نعم جيوز إطراق الرأس ،وإن كان االفضل انتصابه.

(مس�ألة  :)164األح�وط وجوب ًا القي�ام عىل متام القدمين مجيع ًا ،ال عىل
أحدمه�ا وال عىل ُاصوهلام وال عىل أطراف االصابع .نعم ال جيب اشتراك الكل
يف االعتماد ،بل جي�وز االعتامد عىل إحدى القدمين دون ا ُالخرى ،وعىل بعض
القدم دون بعض مع وضع متام القدمني عىل االرض.

(مس�ألة  :)165جيوز االتكاء حال القيام واالعتامد عىل يشء من إنس�ان
أو عص�ا أو حائ�ط ،وإن كان مكروه� ًا ،بل األحوط اس�تحباب ًا االس�تقالل مع

االمكان .أما مع االضطرار فال بأس به.

(مس�ألة  :)166إذا ّ
تع�ذر القي�ام منتصب ًا ـ ولو معتم�د ًا عىل يشء ـ اجتزأ
بمس�مى القيام ولو منحني ًا أو مائ ً
ال إىل أحد اجلانبني ،أو مع عدم الطمأنينة ،فإن
ٍ
ّ
حينئذ ـ مع االم�كان ـ االنتصاب بإقامة الظهر
تع�ذر صلىّ من جل�وس .وجيب
واعتداله .واألحوط استحباب ًا عدم االتكاء واالعتامد حاله ،كام تقدم يف القيام.

(مسألة  :)167من عجز عن اجللوس صلىّ مضطجع ًا عىل جانبه االيمن،
موجه� ًا إىل القبل�ة بص�دره ،ف�إن مل يس�تطع صّل�ىّ مضطجع ًا على جانبه االيرس
ّ
موجه ًا إىل القبلة بصدره أيض ًا ،فإن مل يستطع صلىّ مستلقي ًا بحيث لو جلس كان
مستقب ً
ال للقبلة .ويومئ للركوع والسجود .وليكن إيامء السجود أخفض .ومع
تع�ذر االيامء يغمض عينيه عىل األحوط وجوب ًا .ومع ّ
ّ
تعذره ينوي بقلبه .كام أن
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يصح
األح�وط وجوب ًا مع القدرة أن يضع حال الس�جود بااليامء جبهته عىل ما
ّ
السجود عليه ،وكذا يف حال السجود بتغميض العينني .وال جيب ذلك يف النافلة.

(مس�ألة  :)168إذا متكن من القيام وعجز عن الركوع قائ ًام صلىّ من قيام
وركع جالس ًا ،وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالس ًا أومأ للركوع قائ ًام وأومأ

للس�جود ـ مع تعذره ـ قائ ًام أو جالس� ًا ،وجلس للتش�هد .وم�ع اإليامء جيري ما
تقدم يف املس�ألة الس�ابقة من كون اإليامء للسجود أخفض ووضع اجلبهة عىل ما

يصح السجود عليه.

املسوغ لالنتقال من القيام للجلوس وملا بعده
(مسألة  :)169حد العجز ِّ
م�ن املرات�ب ّ
ع�دو أو نحومها،
التعذر احلقيق�ي أو لزوم الرضر ،م�ن مرض أو
ّ
ويكفي فيه اخلوف أو لزوم احلرج واملشقة التي يصعب حتملها عادة.

(مسألة  :)170من قدر عىل القيام يف بعض الصالة دون بعض وجب عليه

القيام ح ّتى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر ح ّتى يعجز ،وهكذا ح ّتى يتم صالته.

(مس�ألة  :)171إذا دار االم�ر بني الصلاة من جلوس بركوع وس�جود
والصالة قائ ًام بااليامء اختار األول .وكذا إذا دار االمر بني الصالة ماشي ًا بااليامء

والصلاة جالس� ًا .نع�م إذا دار االمر بني الصالة ماش�ي ًا مع الركوع والس�جود
التا ّمين والصلاة من جلوس فاألح�وط وجوب ًا اجلمع بينهام .كما أن األحوط
استحباب ًا يف الصورتني ا ُالوليني اجلمع بني الوجهني.

(مس�ألة  :)172إذا دخ�ل الوقت وهو قادر عىل الصالة م�ن قيام وتو ّق َع
فرط ح ّتى ّ
تعذر عليه جاز
جتدُّ َد العجز عنها يف الوقت وجبت املبادرة إليها ،فإن ّ
له الصالة جالس ًا أو ما دوهنا من املراتب املتقدمة واجتزأ هبا ،بل األحوط وجوب ًا
مع التفريط عدم االكتفاء باملشقة يف االنتقال للمرتبة الدانية ولزوم حتمل احلرج

باإلتي�ان بالصالة التامة لو قدر عليه�ا .وهكذا احلال يف مجيع موارد القدرة عىل
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الصالة التامة وتو ُّقع جتدُّ د العجز يف أثناء الوقت.

(مسألة  :)173إنام ترشع الصالة الناقصة باجللوس وما دونه من املراتب

مع اس�تيعاب العذر للوقت ،فلو بادر إليها يف أول الوقت كانت صحتها مراعاة
باس�تمرار العذر ،وكذا احلال يف مجيع موارد ّ
تعذر الصالة التامة ،إال ما اس�تثني

فينبه عليه يف موضعه.
َّ

(مس�ألة  :)174يس�تحب يف القي�ام إس�دال املنكبين وإرس�ال اليدي�ن

ووضع الكفني مبس�وطتني مضمومتي االصابع عىل الفخذين بحذاء الركبتني،
َّ
يصف قدميه
وأن يكون نظره ـ يف غري حال القنوت ـ إىل موضع السجود ،وأن
متحاذيتني بحيث ال تتقدم إحدامها عىل ا ُالخرى ،وإن يستقبل هبام ويباعد بينهام
فرجات إال املرأة فإن
بإصبع إىل شبر ،واالفضل أن يكون بينهام ثالث أصابع ُم َ

االفض�ل هلا أن جتمع بني قدميها ،وأن يس�اوي بينهام يف االعتامد ،وأن يكون يف
حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بني يدي املوىل اجلليل.

الفصل الرابع
يف القراءة

الب�د يف الركع�ة ا ُالوىل والثانية م�ن كل صالة ـ فريض ًة كان�ت أو نافلة ـ

قراءة س�ورة فاحتة الكتاب .ومنها البس�ملة ،فإهنا جزء منها ومن كل سورة عدا

سورة براءة.

(مس�ألة  :)175جي�ب يف الفريضة قراءة س�ورة كاملة بعده�ا ،واملراد هبا
الفريضة باالصل وإن صارت مندوبة بالعارض ،كالصالة اليومية ا ُملعادة مجاع ًة

وصالة العيدين يف عرص الغيبة .أما النافلة فال جيب فيها قراءة الس�ورة ح ّتى لو
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بكيفية
وجب�ت بالع�ارض ،كنذر أو إج�ارة .نعم بعض النوافل اخلاص�ة وردت
ّ

خمصوص�ة مش�تملة عىل س�ور أو آيات خمصوص�ة وغري ذلك ،فالب�د يف إدراك
فضيلتها من املحافظة عىل كيفيتها الواردة.

(مس�ألة  :)176تس�قط الس�ورة يف الفريض�ة عن املريض واملس�تعجل.
واألحوط وجوب ًا فيهام االقتصار عىل صورة املشقة يف اجلملة ،بل ال إشكال يف عدم

كفاية كون الش�خص ممن يس�تعجل يف صالته ولو من دون ش�غل لعدم اهتاممه

هب�ا .كام يكفي يف ترك الس�ورة خوف ضيق الوق�ت ،واخلوف من يشء يرضّ به.
(مس�ألة  :)177ال جت�وز قراءة الس�ور التي يفوت الوق�ت بقراءهتا .فإن
قرأها متعمد ًا متلفت ًا لفوت الوقت بقراءهتا وحلرمة ذلك بطلت الصالة.

(مس�ألة  :)178م�ن قرأ الس�ورة التي يف�وت الوقت بقراءهت�ا غفل ًة عن

ذل�ك ،فإن التف�ت يف االثناء مع إمكان التدارك بتبديل الس�ورة وإدراك الوقت
وجب وصحت صالته ،وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة ُاخرى إذا أمكن
ٍ
حينئذ ترك السورة الدراك الركعة.
إدراك الوقت ولو بإدراك ركعة ،حيث جيب
وأم�ا إذا التف�ت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت
ٍ
حينئذ .وكذا لو التفت
فيجب إكامل الس�ورة وإمتام الصالة وتقع الصالة قضاء

بعد إكامل السورة أو بعد إمتام الصاله ،فإهنا تصح وتقع قضاء.

(مس�ألة  :)179ال جتوز قراءة إحدى س�ور العزائ�م االربع يف الفريضة،
بنية اجلزئية متعمد ًا وملتفت ًا
لوجوب الس�جود هبا املوجب لبطالهنا .فإن قرأ هب�ا ّ
لذلك بطلت صالته.

بنية اجلزئي�ة حرم عليه
(مس�ألة  :)180م�ن قرأ إحدى س�ور العزائ�م ال ّ

قراءة آية السجدة منها ،فإن قرأها سجد هلا وبطلت صالته.
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بنية اجلزئية س�هو ًا أو غفل ًة
(مس�ألة  :)181من قرأ إحدى س�ور العزائم ّ

عن وجوب الس�جود هلا أو عن بطالن الصالة بالسجود املذكور ،فإن مل يلتفت

ومل يس�جد هلا ح ّتى أتم صالته صحت صالته ،ووجب عليه الس�جود للتالوة.
وكذا تصح صالته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصالة أو جه ً
ال هبا.
وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صالته ،وإن

التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة ـ ولو بعد جتاوز النصف ـ لسورة
ُاخرى وصحت صالته ،فإن مل يعدل واستمر يف قراءة سورة العزيمة بطلت صالته.
(مس�ألة  :)182إذا اس�تمع إىل آية الس�جدة وهو يف الصالة أومأ برأس�ه
للسجود ومل تبطل صالته .وكذا إذا سمعها من غري استامع عىل األحوط وجوب ًا،

وإن مل يومئ عىص ،ومل تبطل صالته أيض ًا.

تقي ًة فقرأ اإلمام س�ورة من
(مس�ألة  :)183من صلىّ م�ع إمام من العامة ّ

العزائم فإن س�جد اإلمام هلا س�جد معه ،وإن مل يس�جد اجتزأ بااليامء وصحت

صالته يف احلالني.

(مس�ألة  :)184جتوز قراءة س�ورة من العزائم يف النافلة فإذا بلغ موضع

الس�جود س�جد وال تبطل صالت�ه ،بل يتمها ،وك�ذا احلكم لو قرأ آية الس�جدة

منها .ولو نيس السجود هلا يف حمله جاء به متى ذكره يف الصالة أو بعدها.

(مسألة  :)185سور العزائم أربع :سورة (أمل السجدة) ،وموضع السجود

فصلت ،وموضع
منها االية اخلامسة عرشة .وسورة (حم السجدة) وهي سورة ّ

السجود منها االية السابعة والثالثون .وسورتا النجم والعلق ،وموضع السجود
منهام االية االخرية.

(مس�ألة  :)186جيب الس�جود لقراءة االيات املذكورة من سور العزائم
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االربع ولو يف غري الصالة عىل القارئ واملس�تمع ،بل الس�امع من دون اس�تامع
على األحوط وجوب ًا ،إال أن يكون مص ّلي ًا فال جيب عليه الس�جود ،بل األحوط
وجوب ًا له االيامء برأسه بد ً
ال عنه.
(مسألة  :)187ال جيب السجود بقراءة بعض االية أو سامعها ،إال إذا كان
ٍ
مشتم ً
حينئذ.
ال عىل اجلملة املتضمنة للسجود ،فإن األحوط وجوب ًا السجود
(مس�ألة  :)188يستحب الس�جود يف كل موضع من القرآن يشتمل عىل

س�جدة ،ومنه�ا املواض�ع املعروفة املس�جلة يف املصاحف املطبوع�ة ،حيث ذكر

العلامء اس�تحباب الس�جود فيها باخلصوص ،ومنها سجدة سورة (ص) وإن مل

تشتمل عىل السجود بل اشتملت عىل الركوع.

(مسألة  :)189وجوب الس�جود يف العزائم االربع واستحبابه يف غريها
فوري ،ومع عدم املبادرة عمد ًا أو سهو ًا ال يسقط ،بل يبقى عىل فوريته.
(مسألة  :)190يتكرر السجود بتكرر السبب .ولو تعدد السبب ومل يسجد

يف الكل وجب عليه تكرار الس�جود ،ويكفي ختلل رفع الرأس بني الس�جدتني
وال جيب اجللوس التام بينهام كام يف الصالة.

الني ُة ،عىل نحو ما تقدم يف الوضوء.
(مسألة  :)191جيب يف سجود التالوة ّ
علو مس�جد اجلبهة
واألحوط وجوب ًا مماس�ة اجلبهة لالرض أو ما أنبتت ،وعدم ّ

بأكثر من أربعة أصابع .ووضع املس�اجد الس�بعة على االرض عىل نحو ما يأيت

يف س�جود الصالة .نعم ال جيب االخريان مع قراءة الس�جدة حال الركوب ،بل

يكفي السجود بااليامء.

(مس�ألة  :)192ال يشترط يف هذا الس�جود االس�تقبال وال الطهارة من

احلدث وال اخلبث ،وال يس�قط عن احلائض ،كام ال يشترط في�ه طهارة موضع
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اجلبهة وال سرت العورة وال بقية رشوط سجود الصالة.

تشهد وال تسليم.
(مس�ألة  :)193ليس هلذا السجود تكبري لالفتتاح وال ّ
نعم يس�تحب التكبري بعد رفع الرأس منه .واألح�وط وجوب ًا الذكر فيه وجيزئ

تعبد ًا
في�ه ما جيزئ يف س�جود الصالة .واالفض�ل أن يقول فيه« :س�جدت لك ُّ
ور ّق� ًا ال مس�تكرب ًا ع�ن عبادتك وال مس�تنكف ًا وال مس�تعظ ًام ،بل أن�ا عبد ذليل
خائف مستجري».

بنية اجلزئية يف الصالة
(مس�ألة  :)194ال جتوز قراءة البسملة يف الفريضة ّ

إال بنية تعيينها لسورة خاصة .وإذا مل يعينها لسورة فإن قصد هبا الذكر أو القرآن
من دون نية اجلزئية مل تبطل الصالة ،وإن قصد هبا اجلزئية عمد ًا بطلت الصالة،
وإن كان س�هو ًا مل تبطله�ا ،لك�ن ال يجُ تزأ هب�ا ،بل البد من إعادهتا للس�ورة التي

يريد قراءهتا.

ولو عينها لس�ورة فليس له أن يقرأ هبا غريها ،بل البدّ من إعادهتا للثانية

إذا جاز العدول إليها ،عىل ما يأيت التعرض ملوارده.

(مس�ألة  :)195يكف�ي يف تعيني البس�ملة للس�ورة االمج�ايل االرتكازي

الناش�ئ م�ن الع�ادة ،فلو كان م�ن عادته أن يقرأ س�ورة االخالص بع�د الفاحتة
فجاء بالبسملة هلا جري ًا عىل عادته من دون التفات تفصييل لذلك وقعت لسورة

االخالص ومل حيتج العادهتا .وهكذا احلال يف كل ما هو مشترك بني السور مما

يقع يف أوائلها مثل (أمل) و(حم) و(احلمد هلل) و(تبارك الذي) وغريها.

تردد يف الس�ورة الت�ي قصدها هلا مل
(مس�ألة  :)196إذا ق�رأ البس�ملة ثم َّ

جيتزئ هبا ،بل البد من إعادهتا للسورة التي يريد قراءهتا.

(مس�ألة  :)197إذا عزم يف أول الصالة عىل قراءة س�ورة خاصة ثم غفل
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عنها وقرأ غريها جري ًا عىل عادته أو المر آخر اجتزأ بام قرأ.

(مس�ألة  :)198األح�وط وجوب� ًا ع�دم الزي�ادة على س�ورة واح�دة يف
الفريض�ة ،وذل�ك ب�أن يأيت بام زاد عىل الس�ورة على أنّه جزء م�ن الصالة إ ّ
ال يف

م�وارد الع�دول االتية ،أ ّما إذا أتى به ال بقصد اجلزئية بل بام أنّه قراءة للقرآن فال
ب�أس به .وكذا ال بأس باإلتيان بأكثر من س�ورة يف النواف�ل مطلق ًا ،بل مجلة من
النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.

(مسألة  :)199ال جيوز االقتصار يف ركعة واحدة من الفريضة عىل سورة

(الضح�ى) وال عىل س�ورة (أمل نرشح) وال عىل س�ورة (الفيل) وال عىل س�ورة
(االيلاف) ،بل م�ن أراد ق�راءة إحدى هذه الس�ور لزم عليه اجلم�ع يف الركعة
الواح�دة بين الس�ورتني ا ُالوليني أو الس�ورتني االخريتين مع الرتتي�ب بينهام
والبسملة يف كل منهام.

(مس�ألة  :)200ال جي�وز الع�دول م�ن س�ورة التوحي�د أو اجلح�د ـ
وهي الكاف�رون ـ إىل غريمها ،وال من إحدامه�ا ل ُ
الخرى .ويكفي يف عدم جواز
بقية الس�ور فال جي�وز إذا قرأ ث ُلثي
العدول الرشوع بالبس�ملة .وأما العدول من ّ
السورة ،بل األحوط وجوب ًا عدم العدول مع جتاوز النصف.
(مس�ألة  :)201من أراد أن يقرأ سورة اجلمعة أو املنافقني يف يوم اجلمعة
فنيس وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إىل ما أراد قراءته أو ً
ال،

تعمد قراءة التوحيد
سوا ًء كان ذلك يف صالة الصبح أم الظهر أم العرص ،أما لو ّ
م�ن أول االمر فاألحوط وجوب ًا عدم العدول منها ،كام أن األحوط وجوب ًا عدم
العدول من سورة اجلحد للسورتني املذكورتني مطلق ًا.

(مس�ألة  :)202يتخير املصلي يف الثالث�ة م�ن املغ�رب واالخريتين من

الرباعي�ة بني قراءة الفاحت�ة والذكر ،من دون فرق بني اإلم�ام واملأموم واملنفرد.
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والذك�ر أفض�ل للمأم�وم ،ب�ل ه�و األح�وط اس�تحباب ًا .ويف أفضليت�ه لإلم�ام
واملنفرد إشكال.

(مس�ألة  :)203ال جيب مساواة الركعتني االخريتني يف القراءة أو الذكر،
بل جيوز القراءة يف إحدامها والذكر يف ا ُالخرى.

(مسألة  :)204جيوز العدول من الذكر قبل إكامله إىل القراءة ،وكذا العكس.

(مسألة  :)205إذا قصد أحدمها فسبق لسانه إىل االخر فال جيتزئ به ،بل

البدّ 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 ا ُالوليين فتبين أنه يف االخريتني أو اعتقد أنه يف االخريتني فاختار القراءة ثم

تبين أنه يف ا ُالوليني ،أو اعتقد أنه يف ا ُالوليني فغفل وأتى بالتس�بيح ثم تبينّ أنّه
يف االخريتني ،فإنه جيتزئ بام أتى به يف مجيع ذلك وال حيتاج لالستئناف.

(مسألة  :)206يكفي يف الذكر يف الركعتني االخريتني أن يقول( :سبحان
ً
ثالث�ا ،أو يق�ول:
اهلل واحلم�د هلل وال إل�ه إال اهلل واهلل أكبر) م�رة ،واالفض�ل

(سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل) ثالث ًا ،أو يقول( :احلمد هلل وسبحان اهلل

واهلل أكرب) مرة ،أو يسبح وحيمد اهلل ويستغفر .بل حيتمل االجتزاء بمطلق الذكر
م�ن دون حتدي�د بص�ورة خاص�ة ،لكن األح�وط وجوب ًا االقتص�ار عىل إحدى

ُ
إضافة االستغفار.
الصور املتقدمة .واألوىل يف غري الصورة االخرية

(مسألة  :)207جيب اجلهر عىل الرجال بالقراءة يف الصبح وا ُالوليني من

املغرب والعشاء ،وال جيب عىل النساء فيها ،بل يتخيرّ ن بينه وبني االخفات.

(مس�ألة  :)208جي�ب االخف�ات على الرج�ال والنس�اء يف الق�راءة يف
الظهرين ،كام جيب عليهم مجيع ًا االخفات يف ثالثة املغرب والركعتني االخريتني
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من الرباعية ،سواء اختار املصيل الذكر أم القراءة.

(مس�ألة  :)209يس�تحب اجله�ر بالبس�ملة يف ا ُالوليين م�ن الصلاة
االخفاتية ،بل ح ّتى يف االخريتني لو اختار القراءة ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا
االخفات ،بل جيب عىل املأموم يف اجلامعة.

(مس�ألة  :)210جيب اجله�ر يف صالة اجلمعة ،ويس�تحب يف صالة ظهر
يوم اجلمعة متام ًا كانت أو قرص ًا.
(مسألة  :)211يتخري املصيل بني اجلهر واالخفات فيام عدا القراءة وذكر

الركعتني االخريتني ،كتكبرية االحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم.
ح�د الكالم املعترب
(مس�ألة  :)212تقدم عند ال�كالم يف تكبرية االحرام ّ

يف مجي�ع االلف�اظ ال�واردة يف الصلاة .أما اجله�ر واالخفات يف املق�ام فالظاهر
أن املرج�ع فيهما إىل العرف ،فاالخفات ما يصدق ب�ه االرسار عرف ًا ،واألحوط
وجوب� ًا فيه عدم ظهور جوهر الصوت ،واجلهر ما يصدق به االعالن واالظهار
عرف ًا الرتفاع الصوت ،واألحوط وجوب ًا فيه ظهور جوهر الصوت .وعىل ذلك

ال جي�زئ يف اجلهر وال االخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره ،كالكالم
املرتفع الصادر من املبحوح.

(مسألة  :)213ال بأس بارتفاع الصوت املفرط يف القراءة واالذكار املأيت

املنبهني لصالة اجلامعة.
بنية اجلزئية من الصالة ،كام يكون من بعض ّ
هبا ال ّ

(مسألة  :)214إذا جهر املصيل يف موضع االخفات أو أخفت يف موضع
ً
جاهلا باحلك�م ـ ولو للجهل
اجله�ر عم�د ًا بطل�ت صالته ،وإذا كان ناس�ي ًا أو

بضاب�ط اجله�ر واالخفات ـ صحت صالت�ه .نعم إذا كان متردد ًا حني الصالة

فجه�ر أو أخف�ت برجاء املطلوبية وانكش�ف خمالفة ما أتى ب�ه للواقع فاألحوط
وجوب ًا له االعادة.
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(مس�ألة  :)215إذا ّ
تذكر النايس أو علم اجلاهل يف أثناء القراءة أو الذكر

أو بعدمها مل جتب عليه إعادة ما قرأه.

(مس�ألة  :)216جي�ب يف الق�راءة والذك�ر وغريمه�ا مم�ا ه�و مطلوب يف

الصلاة أن يك�ون عىل النه�ج العريب ،فال جي�زئ امللحون وال الرتمج�ة ،نظري ما

تقدم يف تكبرية االحرام .نعم ال يلزم ذلك يف الذكر املأيت به ال بقصد اجلزئية يف
الصالة.

(مسألة  :)217جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج إن مل تفصل عام قبلها

بسكتة مثل مهزة (اهلل) و(الرمحن) و(الرحيم) و(اهدنا) وغريها ،كام جيب إثباهتا

مع الوقوف عىل ما قبلها ،وجيب إثباب مهزة القطع مثل مهزة (إياك) و(أنعمت)

و(أشهد) ونحوها.

(مس�ألة  :)218الظاهر جواز الوقوف باحلركة والوصل بالسكون ،وإن
كان األحوط استحباب ًا ترك االمرين مع ًا .وال جيوز تبديل احلركة بحركة ُاخرى،
وإال كان الكالم ملحون ًا باط ً
ال.

(مس�ألة  :)219الظاه�ر عدم وج�وب املدّ يف الواو الس�اكنة املضموم ما

قبلها والياء الس�اكنة املكس�ور ما قبلها ،وااللف املفت�وح ماقبلها إذا كان بعدها
و(سوء) و(جيء) .بل وكذا
مهزة وإن كانتا يف كلمة واحدة ،مثل (جاء) و(ماء) ُ
إذا كان بعدها س�كون الزم كام يف مثل (ضآ ّلني) .لكن البدّ من ظهور احلروف
املذكورة عرف ًا وعدم حذفها بس�بب التقاء الساكنني .نعم حيسن املدّ يف املوردين
املذكورين ،خصوص ًا الثاين ،بل هو األحوط استحباب ًا.

(مس�ألة  :)220جيب إظه�ار الم التعريف وال جي�وز إدغامها فيام بعدها

إذا كان بعدها أحد احلروف القمرية ،وهي :اهلمزة والباء واخلاء واحلاء والعني

والغين والفاء والقاف والكاف وامليم والواو واهلاء والياء ،كام يف مثل (احلمد)
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ً
وجوب�ا قبل اجليم ،كام يف (اجلاين) ،كام
و(العاملني) و(املس�تقيم) ،وهو األحوط
أن األحوط وجوب ًا عدم إظهار الم التعريف بل تدغم فيام بعدها إذا كان بعدها
أحد احلروف الشمسية ،وهي باقي احلروف اهلجائية.

(مسألة  :)221جيب إدغام أحد احلرفني املتامثلني يف االخر إذا كان األول
و(عم) ،وهو األحوط وجوب ًا فيام إذا كانا
ساكن ًا وكانا يف كلمة واحدة كام يف (مدّ )
ّ
يف كلمتين ،كما يف (إذهب بكتايب) و(يدرككم) ،وأم�ا إذا كان احلرفان متقاريب

املخ�رج ـ كالت�اء والدال والطاء ،وكالث�اء والذال ،والضاد والظ�اء ـ فال يدغم
ً
ً
قليلا .وجيزئ فيه اجلري عىل ما تقتضيه طبيعة
إدغام�ا تام ًا ،بل قد يظهر
األول

النطق من دون تك ّلف كام يف (عبدتم) و(قالت طائفة) و(يلهث ذلك) ونحوها.
(مس�ألة  :)222األحوط وجوب ًا إدغام النون الساكنة ـ حتى نون التنوين

ـ بما بعده�ا اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون) .فمث�ل (من ما) تقرأ( :مما)،
ومثل (أش�هد أن ال إله إال اهلل) تقرأ( :أش�هد أال إله إال اهلل) ،ومثل (حممد وآل
ِ
(حممد ّوآل حممد) ،وهكذا
حممد) تقرأ:
(مسألة  :)223يتخري املكلف يف القراءة بني القراءات املشهورة املتداولة

يف زمان االئمة .Bوإن كان األوىل اليوم القراءة عىل ما هو املثبت يف املصاحف
املشهورة بني املسلمني.

(مس�ألة  :)224جيوز يف س�ورة الفاحتة قراءة (مالك يوم الدين) و(ملك

يوم الدين) وقراءة (رصاط) و(رساط) ،وإن كان األوىل األول يف املقامني.

(مس�ألة  :)225جي�وز يف س�ورة التوحيد ق�راءةُ :
(ك ُفو ًا) بض�م الفاء مع
و(ك ْفؤ ًا) ُ
الواوُ ،
و(ك ُفؤ ًا) بضم الفاء وسكوهنا مع اهلمزة .وإن كان األوىل األول.
(مس�ألة  :)226األح�وط وجوب� ًا يف قوله تعاىل( :قل ه�و اهلل أحد * اهلل
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الدرج.
الصمد) إظهار تنوين (أحدٌ ) وكرسه يف ْ

(مس�ألة  :)227جتب املواالة بني حروف الكلم�ة الواحدة باملقدار الذي
يتوقف عليه صدق الكلمة عرف ًا ،فإذا فاتت املواالة سهو ًا بطلت الكلمة فتجب
إعادهت�ا وال تبطل الصالة بذل�ك ،وكذا املواالة بني ح�رف التعريف ومدخوله
وبين الضمير املتصل وم�ا يتصل به ،ونح�و ذلك مما ُيع�دّ كلمة واح�دة عرف ًا.

واألح�وط وجوب� ًا ع�دم الفص�ل املعتد ب�ه بني ح�رف اجلر ومدخول�ه وحرف
العطف ومدخوله وح�رف النداء واملنادى ،بل مجيع احلروف ومدخوهلا ،وكذا

املضاف واملضاف إليه.

وأما يف غري ذلك ،فإن كان الكالم ِذكر ًا من تس�بيح أو تش�هد أو نحومها،
مما كان وظيفة املصيل فيه قصد أداء مضمونه ولو إمجا ً
ال ـ ومنه التسليم ـ فالالزم
املحافظ�ة فيه عىل املواالة بني املفردات يف اجلمل�ة الواحدة ،وبني اجلمل املتع ِّلق

بعضه�ا ببع�ض ،كاجلملة احلالي�ة والتعليلية مع م�ا قبلها ،وكاجلم�ل املتعاطفة

وغريه�ا ،فلا جي�وز الفص�ل بينه�ا بال�كالم االجنب�ي وال بالس�كوت الطويل

الذي ال يتعارف عند أهل اللس�ان إال عند االعراض عن الكالم ،فمن س�كت

رد السلام أو نحو ذلك
باملق�دار املذك�ور بني أجزاء الش�هادتني يف التش�هد أو َّ

لزمه اس�تئناف التشهد وعدم االجتزاء بام وقع منه ،بخالف ما لو فعل ذلك بني
التس�بيحات االربع عند تكرارها أو بني التش�هد والصلاة عىل النبي وآله وبني

الصلاة والتس�ليم ،حيث الحاجة الس�تئناف ما وقع ،إال أن يكون الس�كوت
ً
طويلا ماحي� ًا لص�ورة الصالة فيس�تأنف الصالة ،على ما يأيت عن�د الكالم يف
منافيات الصالة.

وأم�ا يف القراءة التي ال يعترب فيها إال قص�د املصيل حكاية القرآن الكريم

بال حاجة لقصد املضمون ،فال يقدح الفصل بالسكوت الطويل وال باالجنبي،
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إال أن يكون ماحي ًا لصورة الصالة.

(مس�ألة  :)228إذا ش�ك يف حركة كلمة أو يف صورة نطقها أو غري ذلك
مما يشترط يف صحتها فإن كان يف القراءة مل ُجتز له القراءة بالوجهني ،أو بجميع
الوج�وه املحتمل�ة ،بل جيب علي�ه التع ّلم .ولو حصل له الش�ك وهو يف الصالة
ّ
وتعذر عليه التع ّلم حاهلا قرأ بأحد الوجهني برجاء صحته ،فإن انكشف صحته
اجتزأ به وإال أعاد الصالة .وكذا احلال يف السالم.

وإن كان يف ذك�ر اهلل تع�اىل أو النب�ي Fأو الدع�اء ج�از النط�ق بجميع
الوجوه املحتملة مع نية الصالة إمجا ً
ال بالصحيح منها والذكر املطلق بغريه.
(مسألة  :)229جيوز تكرار االية أو الذكر أو الدعاء وإن مل يكن مطلوب ًا يف

الصالة.لكنالبدّ منعدمقصداجلزئيةيفالزائد،بلبقصدالقرآنيةأوالذكر املطلق.

(مس�ألة  :)230جي�وز يف الق�راءة قص�د مضم�ون ال�كالم م�ن الدع�اء

واخلط�اب ونحوها يف طول قص�د القرآنية ،بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن

بيان مضمونه.

(مس�ألة  :)231ال تص�ح الق�راءة والذك�ر يف الركعتين االخريتني حال
املشي ،بل األح�وط وجوب ًا فيها الطمأنينة عىل نحو ماتق�دم يف تكبرية االحرام،

وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطالن باالخالل هبا سهو ًا.

(مسألة  :)232إذا حترك يف حال القراءة قهر ًا وجب عليه السكوت ،فإن
مل يسكت غفل ًة صحت صالته وقراءته ومل جيب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك،

وإن كان�ت إعادته أحوط اس�تحباب ًا ،بل االقوى عدم إعادته أيض� ًا إذا قرأ قهر ًا
لقوة االس�تمرار بنحو ف َقد الس�يطرة عىل نطقه ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا فيه
إعادة الصالة بعد إكامهلا أو استئنافها بعد قطعها.
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(مسألة  :)233ما تقدم يف تكبرية االحرام من حكم االخرس جيري هنا.

وال جيب عليه االئتامم.

(مسألة  :)234من ال يقدر إال عىل امللحون ولو بتبديل بعض احلروف أجزأه
ذلك ،وال جيب عليه االئتامم .وكذا إذا ضاق الوقت عن التع ّلم من دون تفريط منه.
(مس�ألة  :)235من كان يعل�م بعض الفاحتة قرأه ،واألح�وط وجوب ًا أن
بقيتها ويأيت بالسورة بعد ذلك .وإذا مل يعلم شيئ ًا من
يقرأ من سائر القرآن بقدر ّ
الفاحتة قرأ من س�ائر الق�رآن ،واألحوط وجوب ًا أن يك�ون بقدرها وإذا قدر عىل
السورة التامة أتى هبا ،وإذا مل يقدر عىل ذلك فاألحوط وجوب ًا أن يقرأ من القرآن

ويس�بح بقدر ما يحُ س�ن،
بقدره�ا .وإن مل يعلم ش�يئ ًا م�ن القرآن أجزأه أن يكبرّ
ّ
واألحوط وجوب ًا أن يكون بقدر الفاحتة والسورة.

(مس�ألة  :)236جي�ب تع ّلم القراءة والذكر ونحومه�ا مما جيب يف الصالة
م�ع القدرة عرف� ًا عىل ذلك ،كام جيب تع ّل�م النهج العريب املعتبر فيه ،وال جيزئ
ٍ
فرط حتى ض�اق الوقت ع�ن التع ّلم فاألحوط
الناق�ص أو الب�دل حينئذ .ول�و ّ
وجوب� ًا االمت�ام م�ع القدرة علي�ه ،ومع ّ
تع�ذره أو ك�ون النقص يف غير القراءة
فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني االداء بالناقص والقضاء.

(مسألة  :)237إذا قرأ أو ذكر بالوجه غري الصحيح معتقد ًا صحته جه ً
ال
أو نسيان ًا ومل يلتفت إال بعد ميض حمل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صالته.
(مس�ألة  :)238إذا نيس القراءة أو الذك�ر أو بعضهام حتى وصل إىل حدّ

الرك�وع مىض وصحت صالته ،ولو ذكر بعد اهلوي للركوع قبل الوصول حلدّ ه
رجع وتدارك ما نس�يه .وكذا إذا ترك شيئ ًا العتقاد عدم وجوبه ،كام إذا دخل يف
اجلامعة باعتقاد أن اإلمام يف األوليني فتبني أنه يف االخريتني.
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(مس�ألة  :)239إذا ش�ك يف الق�راءة أو الذك�ر قب�ل التكبير للرك�وع أو
القنوت أتى بام شك فيه ،بل هو األحوط وجوب ًا إذا كان الشك بعد التكبري قبل

الركوع ،أما لوشك بعد الدخول يف الركوع مىض يف صالته وبنى عىل أنه قد أتى
بام ش�ك فيه .بل الظاهر ذلك أيض ًا لو حصل الش�ك بع�د الدخول يف القنوت،

وإن كان األحوط اس�تحباب ًا فيه الرجوع واإلتيان بام ش�ك فيه ثم إعادة القنوت

برجاء املطلوبية.

(مس�ألة  :)240تس�تحب االس�تعاذة قبل الرشوع يف الق�راءة يف الركعة

ا ُالوىل ب�أن يق�ول« :أعوذ باهلل م�ن الش�يطان الرجي�م» .واألوىل االخفات هبا،
الرتتي�ل يف الق�راءة ،وحتسين الصوت بال غن�اء ،والوقف على فواصل االيات

والس�كتة بني احلمد والس�ورة ،وبني الس�ورة وتكبري الركوع ،أو القنوت ،وأن

يق�ول بع�د قراءة التوحيد( :كذلك اهلل ريب) أو (ربن�ا) وأن يقول بعد الفراغ من
الفاحت�ة (احلمد هلل رب العاملني) ،واملأموم يقوهلا بعد فراغ اإلمام ،وقراءة بعض

(عم) و(هل أتى) و(الغاش�ية) و(البلد) يف
الس�ور يف بعض الصلوات كق�راءة ّ
صلاة الصب�ح ،وس�ورة (االعىل) و(الش�مس) ونحومه�ا يف الظهر والعش�اء،
وسورة (النرص) و(التكاثر) يف العرص واملغرب.

ويستحب قراءة سورة اجلمعة يف الركعة ا ُالوىل وسورة االعىل يف الركعة
الثانية من العش�ائني ليلة اجلمعة ،وقراءة س�ورة اجلمع�ة يف ا ُالوىل والتوحيد يف

الثاني�ة م�ن صبحها ،وق�راءة س�ورة اجلمع�ة يف ا ُالوىل واملنافقين يف الثانية من
ظهرهي�ا ،وق�راءة س�ورة (هل أت�ى) يف ا ُالوىل و(هل أت�اك) يف الثاني�ة يف صبح
اخلميس واالثنني ،ويستحب يف كل صالة قراءة (التوحيد) يف ا ُالوىل و(القدر)
يف الثاني�ة ،وروي أيض� ًا عكس ذل�ك ،وإذا عدل عن غريمها إليهما ملا فيهام من

فضل ُاعطي أجر السورة التي عدل عنها مضاف ًا إىل أجرمها.
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(مس�ألة  :)241يك�ره ت�رك س�ورة التوحي�د يف الفرائض اخلم�س ليوم
واح�د ،ويك�ره قراءهت�ا ب َن َفس واح�د ،وقراءة س�ورة واحدة يف كلت�ا الركعتني
ا ُالوليين إال س�ورة التوحيد فإنه ال يكره االقتص�ار عليها يف صالة واحدة ،بل
يف مجيع الصلوات.

الفصل اخلامس
يف الركوع

وه�و واجب يف كل ركعة مرة،فريض ًة كانت أو نافل ًة ،عدا صالة االيات،
عىل ما يأيت يف حم ّله إن شاء اهلل تعاىل .كام أنه ركن تبطل الصالة بزيادته ونقيصته

عمد ًا وس�هو ًا ،عدا صلاة اجلامعة ،فال تبطل بزيادته للمتابع�ة ،كام يأيت يف حمله
إن ش�اء اهلل تع�اىل ،وع�دا النافلة فال تبطل بزيادته فيها س�هو ًا على كالم يأيت يف
مباحث اخللل.

وجيب فيه ُامور:

األول :االنحن�اء بقص�د الرك�وع إىل اإلم�ام بمق�دار تصل مع�ه أطراف

االصاب�ع إىل الركبتين ل�و كان الس�اقان مس�تقيمني ومل ينثنيا إىل اإلم�ام .وغري
مس�توي اخللقة ـ لط�ول اليدين أو ِقصرَ مها أو طول اجلث�ة أو ِقصرَ ها ـ يرجع يف
مقدار االنحناء إىل مستوي اخللقة.

الث�اين :الذكر ،وجيزئ فيه« :س�بحان ريب العظيم وبحمده» أو «س�بحان
اهلل» ثالث ًا .بل جيزئ مطلق الذكر من حتميد وتكبري وهتليل إذا كان بقدر الثالث
الصغريات ،وجيوز اجلمع بني التسبيحة الكربى والثالث الصغريات ،وكذا بينها
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وبني غريمها من االذكار ،ويشرتط يف الذكر العربية عىل نحو ما تقدم يف القراءة.

(مس�ألة  :)242جي�زئ «س�بحان اهلل» م�رة واحدة للمريض الذي يش�ق

علي�ه الثالث ،وك�ذا مع ضيق الوقت عنها أو وج�ود رضورة عرفية من خوف
أو نح�وه .واألح�وط وجوب� ًا االقتصار يف الضرورة العرفية عىل م�ا إذا كانت
مستوعبة للوقت.

(مس�ألة  :)243جيري يف االخرس والعاج�ز عن تع ّلم الصحيح ما تقدم

يف القراءة.

(مس�ألة  :)244من نيس الذكر حتى رفع رأس�ه م�ن الركوع وخرج عن

حدّ ه الواجب صحت صالته.

(مسألة  :)245من قال يف الركوع «سبحان ريب االعىل وبحمده» مل جيتزئ

به إال أن يضيف من الذكر ما يكون معه املجموع بقدر ثالث تسبيحات.

الثال�ث :الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب عىل األحوط وجوب ًا ،باملقدار

املتقدم يف تكبرية االحرام والقراءة.

الراب�ع :رفع الرأس من�ه حتى يعتدل ً
قائما .واألحوط وجوب� ًا الطمأنينة
حال�ه ،ول�و ّ
أخل هبا س�هو ًا مل تبطل صالت�ه .وكذا لو أخل باالعت�دال إذا خرج

ع�ن ح�دّ الرك�وع .وق�د تق�دم يف الق�راءة بع�ض الف�روع املتعلق�ة بالطمأنينة،
وهي جتري هنا.

(مسألة  :)246إذا عجز عن االنحناء باملقدار املتقدم ـ ولو باالعتامد عىل
يشء من عصا أو غريها ـ ركع جالس ًا إذا ّ
متكن من االنحناء حال اجللوس بقدر
ً
جالس�ا
االنحن�اء للركوع حال القيام .وإن تعذر االنحناء باملقدار املذكور حتى
فاألحوط وجوب ًا االنحناء بظهره باملقدار امليس�ور وهو قائم ،فإن ّ
تعذر االنحناء
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بظهره ولو قلي ً
ال صلىّ قائ ًام بااليامء ويومئ للركوع برأسه ،فإن ّ
تعذر كان ركوعه

بتغميض عينيه.

(مس�ألة  :)247إذا كان كالراك�ع ِخلقة أو لعارض فإن أمكنه االنتصاب

الت�ام للق�راءة ولله�وي للرك�وع ـ ولو باالس�تعانة بيشء ـ وج�ب ،وإال اكتفى
بامليس�ور ول�و باخل�روج عن حدّ الرك�وع خلصوص اهلوي للرك�وع ،وإن ّ
تعذر
علي�ه اخل�روج عن حدّ الركوع رأس� ًا أومأ برأس�ه للركوع أو بعيني�ه عىل النحو
ّ
يتع�ذر علي�ه القي�ام يف الصلاة ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا له
املتق�دم يف م�ن
مع القدرة االنحناء قلي ً
ال بنحو ال ينزل عن حدّ الركوع ،ومع ّ
تعذر ذلك لكونه
يف آخر مرتبة من الركوع يرفع رأسه قلي ً
بنية الركوع.
ال ثم هيوي إىل حاله ّ

(مسألة  :)248جيب أن يكون االنحناء بقصد الركوع ،فلو انحنى بقصد

أم�ر آخ�ر ـ كتناول يشء ـ فليس له أن ينوي بع�د حتقق االنحناء منه الركوع ،بل

البد من الرجوع للقيام ثم الركوع منه.

(مس�ألة  :)249إذا نيس الركوع فهوى إىل الس�جود ،فإن ذكر قبل وضع
جبهت�ه على االرض رج�ع إىل القيام ث�م ركع ،واألح�وط وجوب� ًا االعتدال يف

القي�ام .وإن ذك�ر بعد وضع جبهته عىل األرض يف الس�جدة األوىل قام فركع ثم
يس�جد س�جدتني ويميض يف صالته ،ويكون كمن زاد سجدة يف صالته سهو ًا،
وإن ذك�ر بعد وض�ع جبهته عىل األرض يف الس�جدة الثاني�ة بطلت صالته عىل
األح�وط وجوب ًا فيأيت باملبطل قبل اس�تئناف الصلاة .هذا يف الفريضة ،وأما يف
النافلة فال تبطل الصالة ،بل يرجع ويتدارك الركوع ،ويأيت بام بعده.

(مسألة  :)250إذا هوى للركوع ثم نيس وهوى للسجود ،فإن كان نسيانه

قبل الوصول إىل حدّ الركوع كان كمن نيس الركوع الذي تقدم حكمه يف املسألة

السابقة .وإن كان نسيانه بعد الوصول إىل حدّ الركوع حسب له الركوع.
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ٍ
خيرج عن االنحن�اء يف نزوله رجع راكع ًا وأتى
وحينئ�ذ إن التفت قبل أن ُ
بالذك�ر إن كان مل ي�أت ب�ه ثم قام منتصب� ًا وهوى للس�جود ،وإن مل يلتفت حتى
وصحت منه.
خرج عن االنحناء أو حتى سجد مىض يف صالته
ّ

(مس�ألة :)251حدّ رك�وع اجلالس أن ينحن�ي قدر انحن�اء الراكع قائ ًام.
وم�ع العجز عن ذلك فاألح�وط وجوب ًا االنحناء باملقدار امليس�ور ،ومع ّ
تعذره

يركع بااليامء برأسه ،ومع ّ
تعذره فبتغميض عينيه.

(مس�ألة  :)252إذا ش�ك يف الركوع قبل اهلوي للس�جود أت�ى به ،أما لو

ش�ك فيه بعد اهلوي للس�جود قبل وضع جبهته على االرض أو بعده فإنه يبني

عىل أنه ركع ويميض يف صالته.

(مس�ألة  :)253يستحب التكبري قبل الركوع ،ورفع اليدين حال التكبري
ووض�ع الكفني عىل الركبتين اليمنى عىل اليمنى واليرسى على اليرسىّ ،
ممكن ًا

وم�د العنق موازي ًا
ك ّفي�ه م�ن عينيهام ،ور ّد الركبتني إىل اخللف ،وتس�وية الظهرّ ،
للظه�ر ،وأن يكون نظره بين قدميه ،وأن يجُ نِّح بمرف َقي�ه ،وأن يضع اليمنى عىل
الركب�ة قب�ل اليرسى ،وأن تضع املرأة ك ّفيها عىل فخذهيا ،وتكرار التس�بيح ثالث ًا
ً
مخس�ا أو س�بع ًا أو أكث�ر وكلما زاد كان أفض�ل ،وأن يكون الذك�ر وتر ًا ،وأن
أو

يق�ول قبل التس�بيح( :اللهم لك ركعت ولك أس�لمت وعلي�ك توكلت وأنت

ريب خش�ع لك قلبي وس�معي وبرصي وش�عري وبرشي وحلمي ودمي وخمي
وعصبي وعظامي وما أق ّلته قدماي ،غري مستنكف وال مستكرب وال مستحرس)،

وأن يصلي على النبي وآله يف الرك�وع ،وأن يقول بعد الرك�وع حني االنتصاب
منه« :س�مع اهلل ملن محده» ،وأن يضم الي�ه« :احلمد هلل رب العاملني» أو أن يضم

إلي�ه« :أهل اجلربوت والكربي�اء والعظمة واحلم�د هلل رب العاملني» ،وأن يرفع
يديه لالنتصاب املذكور ثم يكرب.
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(مس�ألة  :)254يك�ره يف الرك�وع أن يطأط�ئ رأس�ه أو يرفع�ه إىل فوق،
وأن يض�م يدي�ه إىل جنبيه ،وأن يضع إحدى الكفني عىل ا ُالخرى ويدخلهام بني

ركبتيه ،وأن يقرأ القرآن يف الركوع ،وأن جيعل يديه حتت ثيابه مالصق ًا جلسده.

الفصل السادس
يف السجود

وهو وضع اجلبهة عىل االرض بقصد اخلضوع .والواجب منه يف كل ركعة
س�جدتان .ومها مع ًا ركن تبطل الصلاة بنقصاهنام مع ًا يف الركعة الواحدة عمد ًا

وسهو ًا ،كام تبطل بزيادهتام فيها عمد ًا ،بل سهو ًا أيض ًا عىل األحوط وجوب ًا .وال
تبطل بزيادة واحدة والنقصها سهو ًا ،وجيب فيه ـ مضاف ًا إىل ما سبق يف مبحث
مكان املصيل من لزوم مماسة اجلبهة ملا يصح السجود عليه ـ ُامور:

األول :الس�جود عىل س�بعة أعضاء :اجلبهة والكفين والركبتني وإهبا َمي

الرجلني .ويستحب إضافة االنف إليها.

(مسألة  :)255املدار يف الزيادة والنقيصة والركنية عىل وضع اجلبهة دون

بقية االعضاء.

(مس�ألة  :)256يشرتط مماسة اجلبهة ملا يصح السجود عليه ،عىل ماتقدم

يف مبحث مكان املصيل ،وال يشرتط ذلك يف بقية االعضاء.

(مس�ألة  :)257األحوط وجوب ًا السجود عىل باطن الكفني ،ومع ّ
تعذره
ينتقل للظاهر ،ومع ّ
تعذره يس�قط وضع اليدين يف الس�جود ،وإن كان األحوط
استحباب ًا السجود عىل االقرب فاالقرب من الذراع والعضد.
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(مس�ألة  :)258يكفي يف اجلبهة املس�مى ولو قلي ً
ال ،كما يكفي أن يكون
متفرق� ًا غري جمتمع كالس�جود عىل احلىص الناعم أو الس�بحة من الطني ،وجيزئ

املسمى أيض ًا يف بقية االعضاء ،وإن كان األحوط استحباب ًا يف الك ّفني استيعاهبام
أي جزء منهام .وإن كان األحوط استحباب ًا طرفهام.
عرف ًا .ويكفي يف االهبامني ُّ
(مس�ألة  :)259الب�د يف الس�جود على كل عضو من االعتماد عليه ولو

قلي ً
مماسته ملا يوضع عليه مع االعتامد عىل غريه.
ال ،وال يكفي جمرد ّ

الثاينِ :
الذكر ،عىل نحو ما تقدم يف الركوع ،إال أن التسبيحة الكربى فيه:

«س�بحان ريب االعىل وبحمده» ،ولو جاء بتس�بيحة الرك�وع وجب إكامهلا ،عىل

نحو ما تقدم يف الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.

واللازم أن يك�ون الذكر ح�ال وضع املس�اجد بتاممها ،واس�تقرارها يف
حتركه عمد ًا
مكاهن�ا ،وال يكفي فيه وضع اجلبهة .ول�و أتى به مع رفع بعضها أو ّ
ٍ
بطلت الصالة .ولو كان ذلك س�هو ًا أو جه ً
حينئذ
ال مل تبطل ،واألحوط وجوب ًا
إعادة الذكر بعد وضع املساجد واستقرارها.

الثالث :الطمأنينة حال الذكر ،عىل نحو ما تقدم يف الركوع.

الراب�ع :رف�ع الرأس بين الس�جدتني حتى ينتص�ب جالس� ًا مطمئن ًا ،بل
األح�وط وجوب� ًا ذل�ك بعد الس�جدة الثاني�ة م�ن الركع�ة ا ُالوىل والثالثة ،وهو
املعروف بجلسة االسرتاحة.

اخلام�س :ع�دم ارتفاع مس�جد اجلبهة عن بقية املس�اجد بأكث�ر من أربع
أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك ،بل األحوط وجوب ًا عدم انخفاضه بأكثر
من ذلك عن الرجلني وإن كان مساوي ًا لبقية املساجد.

(مسألة  :)260إذا وضع جبهته عىل املوضع املرتفع أكثر من أربعة أصابع
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س�هو ًا ،فإن كان بحدٍّ ال يصدق معه الس�جود جاز له رفع رأس�ه والسجود عىل
املوضع املنخفض ،كام جيوز إزالة املرتفع وإكامل اهلوي للسجود ،وإن كان بحدٍّ
جر اجلبهة
يصدق معه الس�جود فاألحوط وجوب ًا إزالة املرتفع وإكامل اهلوي أو ّ
للموضع املنخفض ،من دون رفع للرأس.

(مسألة  :)261إذا ارتفعت جبهته عن املسجد قهر ًا فلذلك صورتان:

ا ُالوىل :أن يك�ون بع�د اس�تقرارها على املس�جد وركودها ،فتحس�ب له
ٍ
وحينئذ إن أمكن حفظها عن
سجدة من دون فرق بني إدراك الذكر فيها وعدمه.

الرجوع للمسجد ثاني ًا وجب ولزم اجللوس منها .وإن رجعت قهر ًا للمسجد مل
حتس�ب الثانية س�جدة ،بل إن كان ذلك يف ا ُالوىل وجب اإلتيان بالسجدة الثانية
بعد اجللوس منها.

الثاني�ة :أن يكون ذلك قبل اس�تقرارها عىل املس�جد ـ كما يتفق كثري ًا مع
العجل�ة ـ ف�إن عادت ثاني� ًا قهر ًا فاألح�وط وجوب ًا اإلتي�ان بالذك�ر فيها برجاء
اجلزئية من دون أن حتسب سجدة ثانية ،بل إن كان ذلك يف ا ُالوىل وجب اإلتيان

بالس�جدة الثاني�ة بعد اجللوس منه�ا .وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمس�جد
ثاني ًا فاألحوط وجوب ًا استئناف الصالة بعد فعل املبطل.
(مس�ألة  :)262إذا عج�ز عن الس�جود التام فاألح�وط وجوب ًا االنحناء

باملقدار املمكن ووضع اجلبهة عىل ما يصح الس�جود عليه ووضع بقية املساجد
يف مواضعه�ا ،ومع ّ
تعذر االنحناء يتعني االيامء برأس�ه ،وإال فبعينيه وإال فبقلبه

عىل ما تقدم يف فصل القيام ،وتقدّ م ما يتعلق بذلك من الفروع فراجع.

(مس�ألة  :)263من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه الس�جود عىل
أطراف اجلبهة ولو بحفر حفرية ليقع السليم منها عىل االرض وجب ،فإن ّ
تعذر
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ذلك س�جد عىل ذقنه وهو أس�فل الوج�ه .فإن تعذر ذلك فاألح�وط وجوب ًا أن
يسجد عىل يشء من وجهه مقدِّ م ًا االنف عىل غريه.
(مس�ألة  :)264من نيس سجدة أو سجدتني ،فإن ذكر قبل الركوع رجع

وأتى بام نسيه وبام بعده ،وإن ذكر بعد الدخول يف الركوع فإن كان املنيس سجدة

واحدة مىض يف صالته وقضاها بعد الفراغ من الصالة ،وإن كان املنيس سجدتني

بطل�ت صالته .ه�ذا يف الفريضة ،وأم�ا يف النافلة فال تبطل الصلاة ،بل يرجع

ويتدارك الس�جود حتى لو كان س�جدة واحدة ،ثم يأيت بما بعده حتى الركوع.
(مسألة  :)265من نيس السجود حتى سلم ،فإن كان املنيس سجدتني من

ركع�ة بطلت صالته ،من دون فرق بني الفريض�ة والنافلة ،وإال صحت صالته

وقىض ما نسيه.

(مس�ألة  :)266إذا ش�ك يف السجود قبل أن يس�توي قائ ًام ـ ولو يف حال

النهوض ـ أو قبل الدخول يف التشهد رجع وأتى به ،وإن شك فيه بعد أن يستوي
قائ ًام أو بعد الدخول يف التش�هد ـ ولو بقول :بس�م اهلل وباهلل ـ بنى عىل أنه أتى به

ومىض يف صالته.

(مس�ألة  :)267يس�تحب التكبير ح�ال االنتص�اب بعد الرك�وع وقبل

السجود ،ورفع اليدين حال التكبري ،والسبق باليدين إىل االرض قبل الركعتني

عند اهلوي للس�جود ،واستيعاب اجلبهة يف الس�جود عليها ،واالرغام باالنف،
وبس�ط اليدي�ن مضمومتي االصابع حت�ى االهبام أزاء ا ُالذنين متوجه ًا هبام 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 وبرصه ،احلمد هلل رب العاملني
تبارك اهلل أحس�ن اخلالقني» ،ويس�تحب تكرار الذكر وأن يكون وتر ًا ،واختيار
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التس�بيح فيه واالفضل التس�بيحة الكربى منه ،وتكرارها ثالث ًا أو مخس ًا أو سبع ًا

أو أكثر ،وكلام زاد كان أفضل.

وأن يسجد عىل االرض بل الرتاب ،ومساواة موضع اجلبهة للموقف ،بل
املساواة يف مجيع املساجد ،والتجايف َ
حال السجود يعني رفع البدن عن االرض،

والتج ُّن�ح بمعن�ى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه ع�ن بدنه ،والدعاء يف
الس�جود بام يريد من حوائج الدني�ا واالخرة ،خصوص ًا الرزق ،فيقول« :ياخري

املس�ؤولني وياخري املعطني ارزقني وارزق عيايل م�ن فضلك ،فإنك ذو الفضل

العظيم».

وأن يصّل�يّ على النبي وآله Fيف الس�جدتني والت�ورك يف اجللوس بني
ً
جاعلا ظهر قدمه
الس�جدتني وبعدمه�ا ،ب�أن جيلس عىل فخ�ذه وأليته اليرسى

اليمنى عىل بطن اليرسى ،وأن يقول يف اجللوس بني الس�جدتني« :أس�تغفر اهلل
ريب وأتوب إليه» ،وأن يكبرّ بعد الرفع من السجدة ا ُالوىل بعد اجللوس مطمئن ًا،
ويكّب�رّ قبل الس�جدة الثانية وهو جال�س ،ويكبرّ بعد الرفع م�ن الثانية كذلك،
ويرف�ع اليدي�ن حال التكبيرات ،ووض�ع اليدين عىل الفخذي�ن حال اجللوس

اليمن�ى على اليمنى واليرسى عىل اليرسى ،وأن يبس�ط كفي�ه عىل االرض عند
القي�ام ثم يقوم رافع� ًا ركبتيه قبل يديه ،وأن يقول بني الس�جدتني« :اللهم اغفر

وأج�رين وادف�ع عن�ي إين مل�ا أنزل�ت إليَ َّ م�ن خري فقري ،تب�ارك اهلل
يل وارمحن�ي ُ

رب العاملين» وأن يق�ول عند النه�وض« :بحول اهلل وقوته أق�وم وأقعد وأركع

وأس�جد» أو «بحولك وقوتك أقوم وأقعد» ،واالفض�ل أن يضم إليه« :وأركع
وأس�جد» ،وأن يطيل الس�جود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح ،ويبارش االرض
بكفيه ،وزيادة متكني اجلبهة.

(مس�ألة  :)268يس�تحب للمرأة وضع اليدين بع�د الركبتني عند اهلوي
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للس�جود وع�دم جتافيها ،ب�ل تفرش ذراعيه�ا وتلصق بطنها ب�االرض ،وتضم

أعضاءها وال ترفع عجيزهتا حال النهوض للقيام ،بل تنهض معتدلة.

(مس�ألة  :)269يكره االقعاء يف اجللوس بني الس�جدتني وبعدمها أيض ًا،
وه�و :أن يعتمد بصدر قدميه عىل االرض وجيلس عىل عقبيه .ويكره أيض ًا نفخ

موضع السجود ،وأن ال يبقي يديه عىل االرض بني السجدتني ،وأن يقرأ القرآن

يف السجود.

الفصل السابع
يف التشهد

وه�و واج�ب يف الثنائية م�رة بعد رفع ال�رأس من الس�جدة االخرية من
الركع�ة الثانية ،وجيب أن يضيف إليه�ا يف الثالثية والرباعية مرة ُاخرى بعد رفع
الرأس من الس�جدة االخرية من الركعة االخرية .وهو واجب غري ركن ،فتبطل
الصلاة بنقصه وزيادته عم�د ًا ،وال تبطل بنقصه وزيادته س�هو ًا ،وإنام جيب مع

نقصه سهو ًا قضاؤه بعد الصالة ،عىل تفصيل يأيت يف حم ّله إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)270جيزئ يف التشهد أن يقول« :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده
الرشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،اللهم ّ
صل عىل حممد وآل حممد».

واألوىل عدم اخلروج عن هذه الكيفية .وإن كان الظاهر االجتزاء بالش�هادتني،

وبالصلاة على النبي وآل�ه Fبأي ص�ورة حصلت .ب�ل الظاهر ع�دم جزئية
الصالة عىل النبي وآله Fمن التشهد .نعم األحوط وجوب ًا عدم تركها.
(مس�ألة  :)271جيب يف التشهد العربية ،وعدم اللحن ،ومع اجلهل جيب

التعل�م ،وم�ع العجز جيزئ امليس�ور ولو مع الرتمجة عىل نحو م�ا تقدم يف تكبرية
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فرط يف
االح�رام ،كما تقدم فيها حك�م االخرس .وتق�دم يف القراءة حك�م من ّ
التع ّلم ملتفت ًا .وحكم من قرأ ً
خطأ وهو يعتقد صحة ما أتى به.
(مس�ألة  :)272جيب يف التش�هد اجلل�وس ،ومع ّ
تعذره جيتزئ بامليس�ور

مقدم ًا القيام عىل االضطجاع واالستلقاء.

(مسألة  :)273األحوط وجوب ًا الطمأنينة حال التشهد ،عىل نحو ما تقدّ م

يف تكبرية االحرام والقراءة وغريمها.

(مس�ألة  :)274إذا نيس التش�هد األول يف الرباعي�ة والثالثية فذكر حال

القيام قبل الركوع وجب عليه اجللوس واإلتيان به ،وإن ذكره بعد الركوع مىض

يف صالته ،ووجب عليه قضاؤه يف ضمن سجود السهو ،فيجتزئ بتشهد سجود
الس�هو عن التشهد املنيس .وإذا نيس التشهد االخري يف مجيع الصلوات فإن ذكر

قبل التس�ليم املخرج عن الصالة رجع وأتى به ثم س�لم .وان ذكره بعد التسليم
املخرج قضاه منفرد ًا .واألحوط اس�تحباب ًا اإلتيان بسجود السهو أيض ًا .هذا يف
الفريضة ،وأما النافلة فيأيت الكالم فيها يف مباحث اخللل إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)275إذا شك يف التش�هد بعد القيام أو بعد الرشوع يف السالم

بن�ى على اإلتي�ان ب�ه ،ومضى يف صالته .وإن ش�ك فيه قب�ل ذل�ك ـ ولو حال
النهوض قبل أن يستوي قائ ًام ـ وجب عليه اإلتيان به.

(مس�ألة  :)276يك�ره االقع�اء في�ه ،بل هو أش�دّ كراهة م�ن االقعاء بني
مت�ورك ًا كام تق�دم فيام بني الس�جدتني،
الس�جدتني .بل يس�تحب في�ه اجللوس
ّ
وأن يق�ول قب�ل الشروع يف الذك�ر« :احلم�د هلل» أو يق�ول« :بس�م اهلل وب�اهلل،

واحلمد هلل وخري االسماء هلل» أو «واالسماء احلس�نى كلها هلل» .وأن جيعل يديه
على فخذي�ه منضم�ة االصاب�ع ،وأن يكون نظ�ره إىل ِحج�ره ،وأن يق�ول بعد
«وتقبل ش�فاعته وارفع درجته» يف التش�هد األول ،قيل:
الصالة عىل النبي:F
ّ
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ويف الث�اين أيض ًا .وأن يقول( :س�بحان اهلل) س�بع ًا بعد التش�هد األول ثم يقوم،
ويس�تحب للم�رأة يف جلوس�ها للتش�هد أن ترف�ع ركبتيها ع�ن االرض وتضم

فخذهيا إىل نفسها.

الفصل الثامن
يف التسليم

وهو واجب يف كل صالة ،وهو آخر أجزائها ،واملح ّلل هلا ،فبه خيرج عنها

بحيث ال يبطلها بعده وقوع منافياهتا .وله صيغتان:

ا ُالوىل« :السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني».
والثانية« :السالم عليكم».

ويستحب أن يضيف يف الثانية فيقول «السالم عليكم ورمحة اهلل».

وأفض�ل م�ن ذل�ك أن يضيف فيه�ا فيقول« :السلام عليك�م ورمحة اهلل
وبركاته» ،وإذا بدأ بالصيغة ا ُالوىل اس ُتحب له إضافة الثانية هلا ،وإذا بدأ بالثانية

مل تستحب ا ُالوىل بعدها.

(مسألة  :)277جيب اإلتيان بالتسليم عىل النهج العريب ،ومع العجز عن
ذلك أو عن أصل التسليم بِ َخ َرس أو غريه جيري ما تقدم يف التشهد.
(مس�ألة  :)278جيب فيه اجللوس ،وكذا الطمأنينة عىل األحوط وجوب ًا،

عىل نحو ما تقدم يف التشهد وغريه.

(مسألة  :)279جيزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة لإلمام واملأموم

واملنف�رد ،ويس�تحب أن يوم�ئ بعين�ه أو بصفح�ة وجه�ه إىل جان�ب يمينه ،كام
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يستحب للمأموم أن يسلم مرة ُاخرى إىل شامله إن كان عىل شامله أحد.

(مسألة  :)280إذا نيس التسليم حتى دخل يف التعقيب وغريه مما ال يبطل

الصلاة رج�ع وأتى ب�ه .وإن ذكره بعد الدخ�ول يف املنايف ف�إن كان املنايف مما ال

يبطل الصالة إال مع العمد كالكالم أتى بالسلام وصحت صالته ،وإن كان مما
يبطلها مطلق ًا ـ كاحلدث ـ بطلت صالته.
(مس�ألة  :)281إذا ش�ك يف التس�ليم بع�د الف�راغ م�ن الصلاة بنى عىل

صحتها .واملعيار يف الفراغ عىل إهناء العمل املأيت به بعنوان الصالة ،وإذا مل حيرز
ذلك فإن دخل فيام يرتتب عىل الصالة كالتعقيب أو صالة ُاخرى صحت صالته.

(مسألة  :)282إذا سلم عىل نقص يف الركعات فإن مل يأت باملنايف أو جاء

بام ال يبطل مع السهو ـ كالكالم ـ قام فأتم صالته .وإن جاء بام يبطل مع السهو
ـ كاحلدث واالنحراف عن القبلة ـ استأنف الصالة.

التورك يف اجللوس حال التسليم ،ووضع اليدين
(مسألة  :)283يستحب ّ

على الفخذي�ن ،وأن يكون نظره إىل حجره ،ويكره فيه االقعاء ،نظري ما تقدم يف

التشهد.

تتميم  :يف التعقيب وسجود الشكر

وه�و االش�تغال بعد الف�راغ من الصالة بالذك�ر والدعاء وق�راءة القرآن

الكريم وهو من املستحبات املؤكدة ذات الفوائد املتعددة ،كسعة الرزق ،وكفاية
اهل�م ،وب�ه يكون العب�د ضيف ًا عىل اهلل تع�اىل ،وحقيق ًا بكرامته ،وق�د ورد ان من
صىل فريضة فله دعوة مستجابة ..إىل غري ذلك.

(مس�ألة  :)284من التعقيب أن يكرب ثالث ًا بعد التس�ليم رافع ًا يديه ،عىل

 ........................................................................ 242منهاج الصاحلني /العبادات

نحو ما سبق يف تكبريات الصالة ،وأن يقول بعدها« :ال إله إال اهلل وحده وحده،
وأعز جنده ،وغل�ب االحزاب وحده ،فله امللك وله
أنج�ز وعده ،و َنصرَ عبدهَّ ،
احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير».

(مس�ألة  :)285م�ن التعقي�ب تس�بيح الزه�راء ،Dوه�و «اهلل أكبر»
أربع� ًا وثالثني ،ثم «احلم�د هلل» ثالث ًا وثالثني ،ثم «س�بحان اهلل» ثالث ًا وثالثني،

ويستحب أن يقول يف ختامه« :الإله إال اهلل» وأن يأيت به قبل أن يثني رجليه من
صالة الفريضة.

(مسألة  :)286يستحب مالزمة تسبيح الزهراء Dحتى يف غري الصالة

وأمر الصبيان به .كام يستحب عند النوم.

(مسألة  :)287يستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طني قرب احلسني،A

تسبح يف يد من يديرها ويكتب ثواب تسبيحها له وإن غفل
ويف بعض االخبار أهنا ّ
عن التسبيح.

(مسألة  :)288من التعقيب قراءة سورة الفاحتة ،وقراءة سورة االخالص،

وقراءة آية (شهد اهلل )....وهي االية الثامنة عرشة من سورة آل عمران ،واألوىل

أن يضيف إليها االية التاس�عة عرشة منها ،وآية الكريس ،وآية (قل اللهم مالك

امللك )...وهي االية السادس�ة والعرشون والس�ابعة والعرشون من س�ورة آل

عمران.

يزوجه
وم�ن التعقيب أن يس�تعيذ باهلل تعاىل من النار ويس�أله اجلنة ،وأن ّ

من احلور العني .وغري ذلك مما هو كثري ومذكور يف الكتب املعدّ ة لذلك.

(مس�ألة  :)289يس�تحب سجدة الش�كر بعد كل صالة فريضة أو نافلة،

ويف اخلبر الصحي�ح ع�ن الص�ادق Aأن�ه ق�ال« :س�جدة الش�كر واجبة عىل

التعقيب وسجود الشكر 243...........................................................................

ت�م هبا صال َت�ك ،و ُتريض هبا ر َّب�ك ،وتعجب املالئك�ة منك،»...
كل مس�لمُ ،ت ّ
واالفض�ل س�جدتان يفصل بينهام بتعفير اخلدين أو اجلبينين أو اجلميع مقدم ًا
االيمن عىل االيرس.

(مس�ألة  :)290يس�تحب يف س�جدة الش�كر افرتاش الذراعني وإلصاق
الصدر والبطن باالرض .وأن يقول فيها ثالث مرات« :ش�كر ًا هلل» ،أو مائة مرة

«ش�كر ًا» أو «عف�و ًا» أو يقول مائة مرة «احلمد هلل ش�كر ًا» وكلام قال عرش مرات
ق�ال «ش�كر ًا للمجي�ب» ثم يق�ول« :ياذا املن ال�ذي ال ينقطع أب�د ًا ،وال حيصيه
غيره عدد ًا ،وياذا املع�روف الذي ال ينفذ أبد ًا ،ياكريم ياكريم ياكريم» ثم يدعو
ويتضرع ويذكر حاجت�ه دنيوية كان�ت أو ُاخروية .وق�د ورد يف بعض االخبار
أدعية ُاخرى ،ومنها أدعية طويلة ال جمال الستقصائها.

(مس�ألة  :)291األحوط وجوب ًا يف س�جود الشكر السجود عىل ما يصح

السجود عليه والسجود عىل املساجد السبعة.

(مس�ألة  :)292يس�تحب بعد رفع الرأس من س�جود الشكر أن يمسح

يمرها عىل وجهه ومقاديم بدنه وما نالته يده منها.
موضع سجوده بيده ثم ّ

(مس�ألة  :)293يس�تحب سجود الش�كر أيض ًا عند جتدد كل نعمة ودفع

كل نقمة وعند التوفيق للخري والرب .بل يستحب السجود بقصد التذلل هلل تعاىل
تعبد ًا له ولو مل يكن الجل الشكر ،بل هو من أعظم العبادات وأفضل القربات،
ّ
وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إىل اهلل تعاىل وهو س�اجد .ويس�تحب إطالته،

ريه مما هو مذكور يف املطوالت.
وجيزئ فيه ما تقدم وغ ُ

(مس�ألة  :)294حي�رم الس�جود لغير اهلل تع�اىل ،م�ن دون ف�رق بين

املقربني هلل تعاىل .وس�جود املالئك�ة ليس آلدمA
املعصومين Bواألولياء ّ
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ً
تكريما آلدم ،وك�ذا س�جود إخ�وة يوس�ف Aلي�س ل�ه
ب�ل هلل ع�ز وج�ل
بل هلل عزوجل.

(مس�ألة  :)295ال بأس بالس�جود هلل تعاىل يف املشاهد املرشفة شكر ًا عىل

التوفي�ق لزيارهتا والترشف باحلضور فيها .والدع�اء فيه بقضاء احلوائج بربكتها
وبركة من ّ
حل 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 الصالة عىل النحو املتقدم بأن يفتتح الصالة بالتكبري،

ويق�دم الق�راءة أو الذك�ر يف كل ركع�ة على الرك�وع ،والركوع عىل الس�جود،

والسجود عىل التشهد ،والتشهد عىل التسليم.

(مس�ألة  :)296إذا خال�ف الرتتيب فقدّ م َّ
مؤخ�ر ًا ،فإن كان عمد ًا بطلت
الصالة ،وإن كان س�هو ًا أو جه ً
ال ،فإن قدّ م ركن ًا عىل ركن بطلت الصالة أيض ًا،

كما ل�و ترك الركوع ومل يلتفت حتى أكمل الس�جدتني أو ترك الس�جدتني حتى
دخ�ل يف رك�وع الركعة الالحق�ة ،وإن قدم غري الركن عليه رج�ع وأتى بالركن

وأعاد ما قدّ م ،كام لو ترك الركوع والتفت بعد إكامل س�جدة واحدة ،فإنه يرجع
وي�أيت بالرك�وع ثم يعيد الس�جدة ،وكذا إن قدّ م غري الرك�ن عىل غري الركن ،كام

لو تشهد بني السجدتني فإنه يرجع ويأيت بالسجدة الثانية ثم يعيد التشهد .وإن
ق�دم الرك�ن عىل غريه فإن�ه يميض يف صالته ،كام لو قدم الرك�وع عىل القراءة أو

عىل التش�هد .نعم إذا كان اجلزء الفائت مما يقىض ـ كالتش�هد ـ قضاه بعد الفراغ

القنوت 245...........................................................................................

م�ن الصلاة .ه�ذا كله يف الفريض�ة ،وأما النافل�ة فيأيت الكالم فيه�ا يف مباحث

اخللل يف الصالة.

الفصل العارش
يف املواالة

تقدم يف القراءة بيان املواالة املعتربة فيها .واألحوط وجوب ًا اعتبار املواالة

بين أج�زاء الصالة وعدم الفصل على نحو يوجب حمو ص�ورة الصالة يف نظر
أهل الرشع .وال بأس به لو وقع سهو ًا.
(مسألة  :)297ال يرض باملواالة املعتربة تطويل الركوع والسجود وقراءة

بنية اجلزئية.
السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن مل يكن ّ

خامتة :يف القنوت

وهو مستحب يف مجيع الصلوات ،فريضة كانت أو نافلة ،عىل إشكال يف

الش�فع ،وينبغي اإلتيان به فيها برجاء املطلوبية .ويتأكد اس�تحبابه يف الفرائض
اجلهري�ة ،خصوص� ًا يف الصب�ح واجلمع�ة واملغ�رب ،ويف الوت�ر م�ن النواف�ل،

واملس�تحب من�ه مرة بع�د القراءة قب�ل الركوع يف الركع�ة الثاني�ة إال يف اجلمعة
التعرض هلا إن شاء اهلل تعاىل.
والعيدين وااليات ،عىل ما يأيت عند ّ

(مسألة  :)298يستحب القنوت يف صالة الوتر وإن كانت ركعة واحدة،

وحمل�ه بعد القراءة قبل الركوع بل قيل اس�تحباب قن�وت آخر فيها بعد الركوع.

لكنه غري ثابت.
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نع�م ينبغ�ي أن يدع�و بام روي عن اإلمام أيب احلس�ن موس�ى ب�ن جعفر

الكاظ�م Cوهو« :ه�ذا مقام من حس�ناته نعمة منك وش�كره ضعيف وذنبه
عظي�م ،وليس لذلك إال رفقك ورمحتك ،فإنك قلت يف كتابك املنزل عىل نبيك
املرس�ل( :Fكانوا قلي ً
ال من الليل ما هيجعون * وباألس�حار هم يستغفرون)

استغفار من
طال واهلل هجوعي وقل قيامي وهذا الس�حر وأنا أستغفرك لذنويب
َ
ال يملك لنفسه رض ًا وال نفع ًا وال موت ًا وال حيات ًا وال نشور ًا ».
(مس�ألة  :)299ال يشترط يف القن�وت قول خمصوص ،ب�ل يكفي فيه ما

تيسر م�ن ذكر أو دعاء أو مح�د أو ثناء ،وجيزئ الصالة على النبي Fوآله ،كام
ّ
ولعل من
سبحان اهلل مخس ًا أو ثالث ًا .واألوىل قراءة املأثور عن املعصومني.B
أفضل�ه كلمات الفرج ،وهي« :ال إل�ه إال اهلل احلليم الكريم ال إل�ه إال اهلل العيل

العظيم س�بحان اهلل رب السموات الس�بع ورب االرضني السبع وما فيهن وما
بينهن ورب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني».

(مسألة  :)300يستحب يف قنوت الوتر أن يدعو بكلامت الفرج السابقة،
وأن يس�تغفر الربعني مؤمن ًا أموات ًا وأحيا ًء ،وأن يقول س�بعني مرة« :أستغفر اهلل

ريب وأت�وب إلي�ه» .ثم يقول« :أس�تغفر اهلل الذي الإله إال هو احل�ي القيوم ،ذو
اجلالل واالكرام جلميع ظلمي وجرمي وإرسايف عىل نفس�ى ،وأتوب إليه» سبع
م�رات ،ثم يقول س�بع مرات« ،هذا مقام العائذ بك م�ن النار» ،ثم يقول« :رب

صنعت ،وهذي يدي جزاء بام كس�بت ،وهذه
وظلمت نفيس وبئس ما
أس�أت،
ُ
ُ
ُ
رقبت�ي خاضع�ة مل�ا آتيت ،وها أنا ذا بني يديك ،فخذ لنفس�ك م�ن نفيس الرضا

حتى ترىض ،لك العتبى ال أعود» ،ثم يقول« :العفو» ثالثمأه 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.

القنوت 247...........................................................................................

(مس�ألة  :)301يستحب التكبري قبل القنوت ،ورفع اليدين حال التكبري
ووضعهام ثم يقنت رافع ًا يديه حيال الوجه جاع ً
ال باطنهام إىل السماء وظاهرمها

إىل االرض .قي�ل :وأن تكونا منضمتني مضمومتي االصابع إال االهبامني ،وأن

يكون نظره إىل كفيه.

(مسألة  :)302يستحب اجلهر بالقنوت لإلمام واملنفرد ،بل حتى للمأموم

وإن كان يكره له إسامع اإلمام.

(مسألة  :)303إذا نيس القنوت وهوى إىل الركوع فإن ذكر قبل الوصول

ح�د الركوع اس�تحب ل�ه الرجوع واإلتيان ب�ه .وإن كان بع�د الوصول إليه
إىل ّ
ٍ
حينئذ ،بل يميض
قضاه حني رفع الرأس من الركوع ،إال يف الوتر فإنه ال يقضيه

يف صالت�ه .وإن ذك�ره بعد اهلوي من�ه أتى به بعد الصالة وهو جالس مس�تقبل
القبلة ،وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائ ًام.
(مس�ألة  :)304جي�وز القنوت بغير العريب وبالعريب امللح�ون إذا مل يكن

مغيرّ ًا للمعنى ،وتؤ ّدى به وظيفة القنوت.
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املبحث الثالث

وهي ُامور:

يف منافيات الصالة

األول :فقدُ بعض الرشوط ،كالطهارة من اخلبث والس�اتر ونحوها ،عىل

تفصيل تقدم عند التعرض هلا.

الث�اين :احلدث ،س�واء كان أصغر أم أكبر ،فإنه مبطل أينما وقع ،ولو يف
آخ�ر جزء من السلام الواجب عىل األحوط وجوب ًا ،عمد ًا وس�هو ًا .ويس�تثنى
املستحاضة واملسلوس واملبطون ونحوهم ،كام تقدم.

الثالث :االلتفات بتامم البدن عن القبلة ،وإن مل يكن فاحش ًا ،إال أن يكون

باملق�دار املغتف�ر يف االس�تقبال ،ال�ذي تقدم حتدي�ده .من دون فرق بني الس�هو

واالختي�ار واالضطرار لري�ح أو نحوه .إال أن يضطر للصالة بالنحو املس�تلزم

لاللتف�ات املذكور ،كالصالة يف الس�فينة .وأما االلتفات بالوجه مع االس�تقبال
بمقاديم البدن فهو مكروه إذا مل يكن فاحش ًا ،وإن كان فاحش ًا كان مبط ً
ال .والظاهر
أن املعيار يف كونه فاحش ًا عىل أن يرى ما خلفه ،وهو ربع الدائرة الذي يكون يف

جانب اخللف .وخيتص االبطال به بالفريضة ،دون النافلة ،وبالعمد دون السهو.

الراب�ع :م�ا كان منافي� ًا للصالة بنظر أه�ل الرشع بحيث خي�رج به املصيل
عنه�ا بنظره�م تبع� ًا الرتكاز ّياهتم عىل األح�وط وجوب ًا ،كاالص�وات اخلارجة

منافيات الصالة 249...................................................................................

م�ن الفم احلاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكالم ،وكالرقص
والتصفيق ونحوه مما يستعمل يف مقام اللهو والفرح ،وكبعض االشارات الواردة

يف مقام الفحش والبذاء ،وكبعض االعامل اليدوية املعتدّ هبا كاخلياطة والنساجة
بنح�و ُيعتدّ به لكثرت�ه ،وغري ذلك .ومنه االكل والرشب إذا كان بنحو معتدٍّ به،
دون غريه كابتالع بقايا الطعام يف الفم وما يذوب فيه من َّ
السكر.

(مس�ألة  :)305م�ن كان مش�غو ً
ال بالدع�اء يف الوت�ر ،وقد ن�وى الصوم

وض�اق علي�ه الوقت وهو عطش�ان جاز ل�ه أن يميش للامء فيشرب منه قبل أن

يفجأه الفجر ويعود للدعاء وال تبطل صالته بذلك.

(مس�ألة  :)306إذا أت�ى بفع�ل يش�ك يف كون�ه منافي ًا للصلاة بنظر أهل
الرشع كان عليه السؤال ممن يق ّلده عن ذلك.

(مس�ألة  :)307الب�أس بالتصفي�ق لالعلام ،وكذا مث�ل رضب الفخذ

ورضب احلائ�ط باليد أو بالعصا ،ورمي الغري باحلصى لينبهه .كام البأس بمثل

حرك�ة اليد واالش�ارة هبا واالنحناء لتن�اول يشء م�ن االرض ومناولته للغري،
ورمي الكلب باحلجر ليزجره ،وقتل احلية والعقرب والقملة والذباب ونحوه،

وجل�وس املرأة يف الصالة حلم�ل طفلها وإرضاعه وتس�كيته ،وغري ذلك مما ال

ينايف الصالة بحسب نظر أهل الرشع.

تعم�د إدخال صلاة يف صالة،
(مس�ألة  :)308األح�وط وجوب� ًا ع�دم ّ
فتبطل ا ُالوىل به احتياط ًا .وكذا الثانية إذا كانت ا ُالوىل فريض ًة وكان ملتفت ًا حلرمة
صحت الثانية
قطعها ،وإن كانت ا ُالوىل نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها ّ
ٍ
حينئذ ما يأيت يف صورة السهو.
وله إمتامها ،وجيري

عدم بطالن
وأم�ا لو أدخ�ل إحدى الصالتني يف ا ُالخرى س�هو ًا فالظاهر ُ
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ُ
وصحة الثانية ويتخري يف إكامل أهيام ش�اء ،فإن س�جد الحدى الصالتني
ا ُالوىل
س�جدة واح�دة ملتفت ًا ل ُ
الخ�رى بطلت ا ُالخرى ،وكذا إذا س�جد هلا س�جدتني
ٍ
وحينئذ
م�ع غفلت�ه عن ا ُالخرى ،بل هو األح�وط وجوب ًا يف الرك�وع الحدامها
تم التي مىض فيها الغري .وإن كان األحوط اس�تحباب ًا عدم االعتداد هبا أيض ًا،
ُي ّ
فيستأنفهام مع ًا بعد إبطال التي بيده أو إمتامها.
تعمد ال�كالم ،عربي ًا كان أو غريه مع خماطب أو بدونه ،منش�ئ ًا
اخلام�سّ :
كان املصيل أو حاكي ًا لكالم غريه.
(مس�ألة  :)309الظاه�ر صدق الكالم على تعمد إخ�راج احلروف عىل

الوج�ه املعه�ود عند الع�رف يف مقام البي�ان وإن مل يقصد هب�ا احلكاية عن معنى
ً
وجوب�ا عمومه للحرف الواحد
المهاهل�ا أو لع�دم قصد معناها منها .واألحوط

غري املفهم للمعنى ،وأما إذا كان مفه ًام له فال إشكال يف مبطليته.

وأم�ا إخ�راج ص�ورة احل�روف بالنحو غير املعه�ود يف مقام البي�ان ،بل

لغ�رض آخ�ر كالتنحنح الذي قد يس�تلزم خروج حرف احل�اء والنفخ الذي قد
يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكالم عليه.

(مسألة  :)310األحوط وجوب ًا جتنب بعض االصوات الصادرة من الفم

الت�ي يتعارف احلكاي�ة هبا عن معان خاصة كاالنني ال�ذي يتعارف بيان االمل به،

والزعق�ة التي يتع�ارف بيان الردع أو التضجر هبا ،فإهن�ا وإن مل تكن من الكالم
ٌ
منافية للصالة بنظر أهل الرشع
عرف ًا لعدم اشتامهلا عىل احلروف املعهودة إال أهنا
فتدخل يف القاطع الرابع.

(مس�ألة  :)311تبطل الصالة بتعمد الكالم حتى لو كان التكلم ُمضطر ًا

ملحة .نعم ال تبطل به مع السهو لو غفل عن كونه يف الصالة
له خلوف أو حاجة ّ
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ختيل اخلروج منها.
أو ّ

(مس�ألة  :)312ال ب�أس بذك�ر اهلل تع�اىل والنبي Fيف الصلاة .واملراد
ً
وجوب�ا االقتصار عىل م�ا كان بداعي
ب�ه ذكرمه�ا بام فيه ثن�اء عليهام ،واألحوط
التعظي�م وامل�دح ،دون م�ا كان بقصد االخبار من دون نظ�ر للمدح ،كام لو قال
رزق اهلل زيد ًا ولد ًا .أو تويف حممد يف شهر صفر.
(مس�ألة  :)313الب�أس بالدع�اء إذا كان بنح�و املناج�اة م�ع اهلل تع�اىل
واخلط�اب ل�ه ،مثل :الله�م ارحم زي�د ًا ،دون مثل :رحم اهلل زي�د ًا ،أو اخلطاب

لش�خص بمثل :رمحك اهلل .وعىل هذا فال جيوز للمصيل تس�ميت العاطس ،بأن
يقول له« :يرمحك اهلل» مث ً
سمته،
ال ،وال رد العاطس إذا كان يف الصالة عىل من ّ

ب�أن يق�ول له« :غفر اهلل لك» مث ً
ال .نعم يس�تحب للمصلي إذا عطس أن يقول:
«احلمد هلل» ،بل يستحب له ذلك إذا عطس غريه أيض ًا.
(مسألة  :)314البأس بقراءة القرآن يف الصالة.

ريه من أقس�ام
(مس�ألة  :)315ال جيوز للمصيل السلام عىل الغري وال غ ُ

التحية .نعم جيب عليه ر ّد السالم ،وإذا مل ير ّد ومىض يف صالته أثم ،وإن صحت

صالته .لكن يكره السالم عليه.

(مسألة  :)316جيب عىل املصيل أن يكون ر ّده السالم بمثل ما ُس ِّلم عليه،
ف�إذا قال املس� ِّلم« :السلام عليك» قال املصلي يف اجلواب« :السلام عليك»،

وإذا قال« :السلام عليكم» قال« :السلام عليكم» ،وإذا قال« :السلام» قال:
«السلام» .نعم إذا أضاف املس ِّلم أمر ًا غري السلام فاألحوط وجوب ًا عدم رده،
ِّ
املس�لم« :السلام عليكم ورمحة اهلل وبركاته» اقترص املصليّ يف اجلواب
فإذا قال

عىل« :السالم عليكم».
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(مس�ألة  :)317إذا كان السلام بامللح�ون ففي وجوب ال�رد يف الصالة
وغريه�ا إش�كال ،واألحوط وجوب ًا ال�ر ّد لكن بقصد القرآني�ة إن مل يرشع الرد.

هذا إذا مل خيرج باللحن عن كونه سالم ًا ،وإال مل جيب الرد.

يمي�ز السلام أو ام�رأة فالظاه�ر
(مس�ألة  :)318إذا كان املس� ّلم صبي� ًا ّ

وجوب الرد.

(مس�ألة  :)319األح�وط وجوب� ًا االسماع يف رد السلام يف الصلاة

وغريه�ا ،وال يكف�ي االعلام بال�ر ّد بمعون�ة االش�ارة ونحوها .نع�م يكره يف
الصالة رفع الصوت كثري ًا .ولو ّ
تعذر االسماع مل جيب رفع الصوت بالرد حتى
باملق�دار املتع�ارف ،ب�ل يكفي الرد اخلف�ي .نعم األحوط وجوب� ًا االعالم بالرد

بمثل االشارة.

(مسألة  :)320إذا كانت التحية بغري السالم مل يرشع الرد يف الصالة ،بل
يكون مبط ً
ال هلا .نعم يستحب الرد يف غري الصالة هبا أو بأحسن منها.
(مس�ألة  :)321ر ّد السلام واجب كفائي ،فإذا خوطب بالسلام مجاعة
أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبي ًا مميز ًا ،وإن اس�تحب لالخرين الر ّد أيض ًا.
ٍ
وحينئ�ذ إذا كان املصيل أحدهم ،ف�إن مل ير ّد غريه وجب عليه الر ّد ،وإن ر ّد غريه
فاألح�وط وجوب� ًا عدم الر ّد منه ،بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من

بينهم فال إشكال يف أنه ال جيوز له الرد عليه حتى لو مل يرد واحد منهم.

(مس�ألة  :)322إذا تعدد السالم من شخص واحد أو من مجاعة أجزأ يف

الرد للكل اجلواب مرة واحدة .نعم لو جتدّ د السالم بعد الرد وجب ر ّده.

(مس�ألة  :)323إذا س� ّلم ّ
كل م�ن الش�خصني على االخر دفع�ة واحدة
وج�ب على ٍّ
كل منهام الرد على صاحبه ومل يكتف بسلامه عليه .أم�ا إذا تأخر

منافيات الصالة 253...................................................................................

سلام أحدمها عن االخر كفى يف الرد وال حيتاج إىل قصد عنوان كونه رد ًا .نعم
ً
وجوب�ا الرد منه عىل
إذا مل يعل�م الثاين بسلام األول حينام س�لم عليه فاألحوط
األول ،ورد األول عليه أيض ًا.

(مس�ألة  :)324إذا س ّلم س�خرية أو مزاح ًا أو إحراج ًا ال بقصد التحية مل

جيب الرد.

(مسألة  :)325إذا كان السالم بصيغة «عليكم السالم» وجب الرد به.

(مسألة  :)326جيب يف رد السالم الفورية العرفية بالنحو املتعارف ،فإذا
أخر عصيان ًا أو نس�يان ًا حتى خرج عن ص�دق اجلواب مل جيب الرد ،ويف الصالة

ال جيوز ،ولو شك يف عدم صدق اجلواب فاحلكم كام لو علم بعدم صدقه.

(مس�ألة  :)327األح�وط وجوب� ًا ع�دم بدء املس�لم للكافر بالسلام إال

مع لزومه بمقتىض وضع املعارشة ،بحيث يكون ترك السلام جفاء .ولو س�لم
الكاف�ر فاألح�وط وجوب ًا عدم رد السلام عليه بالصيغة التام�ة ،بل يقترص عىل

«السالم» أو عىل «عليكم».

(مس�ألة  :)328يس�تحب لكل أحد البدء بالسالم ،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،
ب�ل األحوط وجوب� ًا التعميم ملطلق الضحك املش�تمل عىل الص�وت ،من دون

ف�رق بني االختي�ار واالضطرار .نعم ال تبطل الصالة بالقهقهة س�هو ًا أو جه ً
ال
باحلكم ،والبأس بالتبسم من دون صوت ولو عمد ًا.
وامحر وجهه ،لكن حبس نفس�ه
(مس�ألة  :)329لو امتال جوف�ه ضحك ًا
ّ
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عن إظهار الصوت فالظاهر عدم بطالن الصالة بذلك.

تعمد البكاء املش�تمل عىل الص�وت إذا كان ُالمور الدنيا ،كذكر
الس�ابعُّ :
ميت أو فقد مال أو خوف من سلطان أو نحو ذلك ،فإن األحوط وجوب ًا بطالن

الصالة به وال بأس بالبكاء إذا كان خوف ًا من اهلل تعاىل أو تذ ّل ً
ال له أو ترضع ًا إليه
لقضاء حاجة دينية أو دنيوية .كام البأس به إذا كان س�هو ًا ،أما إذا كان اضطرار ًا
ٍ
حينئذ.
بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل
(مس�ألة  :)330الب�كاء على مصائ�ب أهل البي�ت Bوما ناهل�م ونال

مبدأه�م وش�يعتهم إن رج�ع إىل أمر االخرة فلا بأس به ،كما إذا كان بكا ًء عىل
احل�ق وحزن� ًا على معصية اهلل فيهم أو ً
حب�ا هلم بلحاظ ارتباطهم ب�ه تعاىل .وإن
رج�ع الم�ر الدنيا ب�أن يكون ملح�ض العاطفة غير املرتبطة به تع�اىل فاألحوط
وجوب ًا كونه مبط ً
ال.

الثامن :التكفري ،وهو وضع إحدى اليدين عىل ا ُالخرى تذ ّل ً
ال وخضوع ًا

هلل تع�اىل ،ف�إن املش�هور بطالن الصلاة به .لكن�ه ال خيلو عن إش�كال واالظهر
الكراه�ة .نع�م إذا كان في�ه تروي�ج للباطل كان حمرم� ًا ،وكذا إذا أت�ى به بقصد
ٍ
وحينئذ مع االلتفات لذلك يكون مانع ًا
الترشيع عىل أنه أمر موظف يف الصالة،

من التقرب بالصالة فتبطل .نعم البأس باإلتيان به تقية أو سهو ًا.

التاس�ع :تعم�د قول «آمني» بعد مت�ام الفاحتة ،فإنه ح�رام ومبطل للصالة
عىل األحوط وجوب ًا .وال يبطل إذا أتى به سهو ًا ،وكذا تقية ،بل قد جيب.

(مسألة  :)331إذا شك يف حصول أحد القواطع املتقدمة بنى عىل عدمه.
(مسألة  :)332إذا شك يف صحة الصالة بعد الفراغ منها بنى عىل الصحة.

(مس�ألة  :)333يك�ره يف الصلاة االلتفات بالوجه ـ كام س�بق ـ وبالعني
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والعب�ث بالي�د واللحية والرأس واالصاب�ع ،ونفخ موضع الس�جود والبصاق
والتمط�ي والتث�اؤب ومدافع�ة الب�ول والغائط والري�ح والتكاس�ل والتناعس
والتثاق�ل واالمتخ�اط ووص�ل إحدى القدمين با ُالخرى بال فص�ل بينهام ،إال
للمرأة فإنه مس�تحب ،ويكره أيض ًا تش�بيك االصابع ،ولبس اخلف أو اجلورب

الضيق ،وحديث النفس ،والنظر إىل نقش اخلاتم واملصحف والكتاب ،ووضع
اليد عىل الورك متعمد ًا ،وغري ذلك مما ذكر يف املفصالت.

خـــامتة

األح�وط وجوب ًا ع�دم قطع الفريضة اختيار ًا .وجي�وز لكل غرض راجح

دين�ي أو دني�وي كأداء الواجب�ات واملس�تحبات الفورية وكحف�ظ املال وحبس

الغري�م والداب�ة ونحومها .ومن�ه القطع اليقاع الصالة على الوجه االكمل ،كام
ل�و صّل�ىّ يف ثوب يكره الصالة فيه فله قطعها للصلاة يف ثوب آخر ال تكره فيه
الصلاة .وكذا قطعها وإعادهت�ا لتج ّنب احتامل البطالن س�واء صحت الصالة
ظاه�ر ًا ،كما لو صّل�ىّ يف ثوب حيتمل طهارته من دون س�بق العلم بنجاس�ته ،أم
تص�ح كما ل�و صلىّ يف أح�د ثوبني يعلم بنجاس�ة أحدمها ،ويرتت�ب عىل ذلك
مل ّ

ج�واز قطع الصلاة يف مجيع موارد االحتي�اط الوجويب واالس�تحبايب بإعادهتا،
فإن�ه المل�زم مع ذلك بإمتامها ثم االعادة ـ كام جرى عليه مجاعة من االكابر ـ بل
جيوز قطعها واستئنافها ،كام ذكرناه مرار ًا فيام تقدم.
(مس�ألة  :)334جي�وز قط�ع النافل�ة اختي�ار ًا ول�و ملجرد االع�راض عن

امتثاهلا ،حتى لو وجبت باالصل كاملعادة مجاعة أو وجبت بالعرض كاملنذورة.

(مس�ألة  :)335إذا وجب قطع الفريض�ة أو النافلة الداء واجب فوري،

 ........................................................................ 256منهاج الصاحلني /العبادات

ف�إن خالف املكلف ومل ُيؤ ِّد الواجب وانش�غل بالصلاة ،فإن كان الداعي لرتك

الواجب هو االنش�غال بالصالة أش�كل صحتها لعدم وضوح تأيت قصد القربة
هب�ا ،بل األحوط وجوب ًا عدم االعتداد هبا .وإن كان الداعي لرتك الواجب أمر ًا
آخر فالظاهر صحة الصالة.

تكملة
يف الصالة عىل النبيF

تس�تحب الصالة على النبي Fيف مجي�ع االحوال ،وق�د ورد أهنا تعدل
عند اهلل تعاىل التس�بيح والتهليل والتكبري ،وأهنا هتدم الذنوب هدم ًا ،وأهنا أحمق

للخطاي�ا م�ن املاء للنار ،وأهن�ا تذهب بالنفاق ،وأهنا أثق�ل يشء يف امليزان ،وهبا
تثقل ميزان من خفت أعامله .وأن اهلل تعاىل إنام اختذ إبراهيم خلي ً
ال لكثرة صالته

على حمم�د وأهل بيته ،وأن من صىل عىل النبي صالة واحدة صىل اهلل تعاىل عليه

ال�ف صلاة يف ألف صف من املالئكة ،ومل يبق يشء مم�ا خلقه اهلل إال صىل عىل

العب�د لصلاة اهلل وصالة مالئكته .قال« :Aفم�ن مل يرغب يف هذا فهو جاهل

مغ�رور قد برئ اهلل منه ورس�وله وأهل بيته» ،وعن�ه Fأنه قال« :من كان آخر
كالمه الصالة ع ّ
يل وعىل عيل دخل اجلنة».
وق�د ورد أن الدع�اء مايزال حمجوب ًا حتى يصّل�ىّ عىل حممد وآله .وأن من

سأل اهلل حاجة فليبدأ بالصالة عىل النبي وآله ثم يسأل حاجته ثم خيتم بالصالة
عليهم لتقىض حاجته ..إىل غري ذلك مما هو كثري جد ًا.
(مس�ألة  :)336يس�تحب رفع الصوت بالصالة عىل النبي Fوقد ورد

أن ذلك يذهب بالنفاق.
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(مس�ألة  :)337تس�تحب الصالة عىل النب�ي Fباخلصوص عند الذبح

والعطاس ،كام ورد أهنا متنع النسيان.

(مس�ألة  :)338يتأكد اس�تحباب الصالة عىل النبي Fملن ذكره أو ُذكر

عنده ،وإن كان يف الصالة ،بل الظاهر كراهة تركها كراهة ش�ديدة ملن مل يكن له

عذر يف ذلك .بل قد حيرم إذا ابتنى عىل الزهد فيها.

(مسألة  :)339الفرق يف ذلك بني ذكره باسمه الرشيف أو بلقبه أو كنيته

أو بالضمري.

(مس�ألة  :)340إذا ذكر اس�مه مك�رر ًا يف حديث واحد اس�تحب تكرار

الصالة ،وإن كان الظاهر زوال الكراهة باإلتيان هبا مرة.

(مس�ألة  :)341الظاهر أن استحباب الصالة عليه بعد ذكره بنحو الفور

العريف.

(مس�ألة  :)342ال يشترط يف الصلاة عليه كيفية خاص�ة .نعم ال تؤدى

وظيفتها إال بضم آله ـ صلوات اهلل عليهم ـ إليه ،كام يشهد به النصوص الكثرية
التي رواها الفريقني ش�يعة أهل البيت وغريهم ،وقد ورد من طرقهم النهي عن
الصلاة البرتاء ،وهي التي ال يذكر فيها آل�ه ،Bبل ّ
حمرم.
لعل تركه رغب ًة عنه ّ

وقد ورد يف غري واحد من االخبار عنه Fأن من صىل عليه ومل يصل عىل آله مل
جيد ريح اجلنة وان رحيها ليوجد من مسرية مخسامئة عام ..إىل غري ذلك.

(مس�ألة  :)343اذا ذك�ر احد االنبي�اء فاالفضل الصالة على النبي وآله

ث�م الصالة عىل ذل�ك النبي.واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل عىل حممد وآله

الطاهرين.
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املقصد الثالث

يف صالة اجلمعة

وق�د تق�دم يف فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بس�ط ي�د اإلمام ـ كام يف

عرصنا هذا عرص الغيبة ـ يتخري املكلف بينها وبني صالة الظهر.
ويقع الكالم فيها يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف كيفيتها

وه�ي ركعت�ان ،يقرأ فيهام بالفاحتة وس�ورة كس�ائر الفرائ�ض املقصورة.

ومتت�از عنه�ا بخطبتني قبلها ب�دل الركعتني ،وبوجوب إيقاعه�ا مجاعة ،برشوط

اجلامعة االتية يف حملها ،وال ترشع فرادى.

(مسألة  :)344جيب عىل اإلمام اجلهر بالقراءة يف صالة اجلمعة.

(مس�ألة  :)345يس�تحب أن يق�رأ يف الركع�ة األوىل بع�د الفاحتة س�ورة

اجلمعة ،ويف الثانية بعد الفاحتة سورة املنافقني.

(مس�ألة  :)346يس�تحب فيها قنوت�ان( ،األول) :يف الركع�ة ا ُالوىل بعد

القراءة قبل الركوع( ،الثاين) :يف الركعة الثانية بعد الركوع حني االنتصاب منه.
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(مس�ألة  :)347جي�ب أن يك�ون اخلطيب هو اإلمام للصلاة ،وال يكفي

خطب�ة غيره ،كام جيب علي�ه القيام حال اخلطب�ة والفصل بني اخلطبتني بجلس�ة
قصرية.

(مس�ألة  :)348الب�د يف اخلطب�ة ا ُالوىل من مح�د اهلل تعاىل والثن�اء عليه،

والوصية بتقوى اهلل تعاىل ،ويقرأ سورة من القرآن .أما يف اخلطبة الثانية فال بد من
محد اهلل تعاىل والثناء عليه والصالة عىل النبي وآله ،Fواألحوط وجوب ًا تسمية

األئم�ة Bواحد ًا واح�د ًا عند الصالة عليهم معه Fواالس�تغفار للمؤمنني
واملؤمن�ات .وينبغي االهتامم يف ا ُالوىل بالثناء عىل اهلل تعاىل ومتجيده وتقديس�ه،
ويف الثاني�ة باالع�ذار واالنذار وبيان م�ا يصلح للناس يف أم�ر دينهم ودنياهم،
والتنبيه ملا ورد عىل املسلمني يف االفاق وما ينبغي هلم االهتامم به واالعداد له.

(مسألة  :)349األحوط وجوب ًا رفع الصوت باخلطبة باملقدار املتعارف يف

مقام االسماع ،لتحقيق الغرض املطلوب منها ولو باالضافة إىل بعض املصلني،
تعذر االسماع حتى باالضافة إىل بع�ض املأمومني لِ ُّ
ولو ّ
تعذر رفع الصوت عىل
اإلمام أو لصمم املأمومني أو لوجود مانع خارجي من سامعهم َ
أشك َل مرشوعية
اجلمعة ،فاألحوط وجوب ًا عدم االجتزاء هبا.

(مس�ألة  :)350األح�وط وجوب� ًا يف اخلطب�ة طه�ارة اإلم�ام من احلدث

واخلبث يف الثوب والبدن باملقدار الالزم يف الصالة.

(مسألة  :)351األحوط وجوب ًا العربية يف املقدار الواجب من اخلطبتني،

دون املق�دار الزائ�د منهام على الواجب .ومع كون مجي�ع احلارضين ال يفهمون
العربية فاألحوط وجوب ًا اجلمع يف االمر بتقوى اهلل تعاىل بني العربية واللغة التي
يفهموهنا ،مع املحافظة عىل العربية فيام بقي من املقدار الواجب من اخلطبتني.
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الفصل الثاين

وهي ُامور:

يف رشوط مرشوعيتها وصحتها

األول :دخ�ول الوق�ت ،وه�و رشط يف الصلاة .أم�ا اخلطبت�ان فيج�وز

تقديمهام عىل الزوال بحيث يفرغ منهام عند الزوال ،وجيوز تأخريمها عن الزوال
أيض� ًا ،لك�ن يرج�ح مؤكد ًا املب�ادرة عرف ًا هلما وللصالة يف أول الوق�ت ،بل هو

األحوط وجوب ًا .فمع تراخي املكلف عنها ال جيتزئ هبا ،بل يأيت بصالة الظهر.
ً
وجوب�ا عدم
الث�اين :اجتامع مخس�ة مصلين أحده�م اإلم�ام .واألحوط

انعقادها باملرأة والصبي ،وإن صحت منهام إذا انعقدت بخمسة غريمها.

الثال�ث :ع�دم انعق�اد مجعتين بينهما دون فرس�خ ،وه�و يق�ارب س�تة

كيلومرتات ،ولو س�بقت إحدامها وكانت واجدة لبقي�ة الرشوط بطلت الثانية،
ولو اقرتنتا بطلتا مع ًا.

الفصل الثالث

يف أحكام صالة اجلمعة

(مسألة  :)352ال جيوز الكالم حال اخلطبة ،بل حيسن االصغاء هلا.

(مس�ألة  :)353م�ن مل يدرك اخلطبتين أجزأه إدراك الصلاة مع اإلمام.
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ويكف�ي يف إدراكه�ا أن ي�درك اإلمام بعد الدخ�ول فيها إىل أن يرك�ع يف الركعة
الثاني�ة ،ف�إذا التحق به يف الركعة الثانية صالها مع�ه وأكملها بركعة ُاخرى جيهر

فيه�ا ،وتت�م له اجلمع�ة .وأما إذا أدركه بع�د الركوع فقد فاتت�ه اجلمعة ولزمه أن
يصيل الظهر أربع ًا.
(مس�ألة  :)354مل�ا مل تكن اجلمعة يف هذا الزمان واجب�ة تعيين ًا بل ختيري ًا،

فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.

يعتم يف الشتاء والصيف وأن يرت ّدى
(مس�ألة  :)355يس�تحب لإلمام أن ّ

ببرُ د 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
وهي ُامور:

يف أسباهبا

األول :كسوف الشمس وخسوف القمر ،سواء حصل اخلوف منهام أم ال.

الثاين :الزلزلة ،عىل األحوط وجوب ًا ،سواء حصل اخلوف منها أم ال.

الثال�ث :كل خمي�ف سماوي ،كالري�ح الس�وداء واحلم�راء والصف�راء

والظلمة الش�ديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر يف السماء وغريها .بل
هو األحوط وجوب ًا يف املخيف االريض كاهلدة واخلس�ف وغريمها .والظاهر أن

املعيار يف ذلك أن تكون خميفة نوع ًا بمقتىض طبع اإلنس�ان وإن مل حيصل اخلوف
ً
التعود أو قس�وة القلوب أو تفسير احلوادث تفسير ًا
فعلا يف عصورنا بس�بب ُّ

علمي ًا أو غري ذلك.
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(مس�ألة  :)356إنام جتب هذه الصالة عىل أهل املكان الذي يقع الس�بب
فيه وما يلحق به عرف ًا ،دون غريه ممن َب ُعد عنه.

الفصل الثاين

فـي وقـتـــها

وقت صالة الكسوفني من ابتداء االنكساف إىل متام االنجالء .واألحوط
استحباب ًا اإلتيان هبا قبل الرشوع باالنجالء .واألحوط وجوب ًا مع بقاء يشء من

ُ
اإلتيان هبا البنية االداء وال القضاء .ولو كان وقت
الوقت ال يس�ع متام الصالة
الكس�وف ك ُّله ال يسع متام الصالة فاألحوط وجوب ًا اإلتيان هبا برجاء املطلوبية.
وأم�ا يف غريمه�ا من االي�ات فالظاهر وج�وب املبادرة إىل الصلاة عند حصوله
بحيث يصدق عرف ًا أنه صلىّ حينه ،وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت املبادرة

إليه قبل ارتفاعه.

(مس�ألة  :)357إذا مل يعل�م املكل�ف بالكس�وفني إىل مت�ام االنجالء ،فإن

مل حيترق الق�رص كل�ه مل جيب علي�ه القض�اء ،وإن احرتق الق�رص كله وجب
القض�اء ،وأما إذا علم بالكس�وف أو اخلس�وف حينه ومل يص�ل ،فإنه يقيض وإن
مل حيترق القرص كله .وأما يف غري الكس�وفني من االي�ات فاألحوط وجوب ًا مع

العلم به وعدم الصالة له القضاء ،أما مع اجلهل به حتى ارتفع فال جيب القضاء.
(مس�ألة  :)358ل�و جاء بالصلاة يف الوقت ثم تبينّ بع�د خروج الوقت
فسادها فهو بحكم ما إذا مل يصلها يف القضاء وجوب ًا أو احتياط ًا.
(مسألة  :)359ال جيب عىل احلائض والنفساء عند حصول السبب قضاء

الصالة بعد الطهر من احليض والنفاس.
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(مسألة  :)360إذا حصل السبب يف وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت
كل منهما يتخري يف تقديم أهيام ش�اء ،وإن كان االفض�ل تقديم اليومية خصوص ًا
تضيق وقت إحدامه�ا دون ا ُالخرى يبادر
إذا خ�اف فوت وق�ت فضيلتها ،ومع ُّ
للتي ضاق وقتها ،وإن ضاق وقتهام مع ًا قدم اليومية.

(مسألة  :)361إذا رشع يف صالة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة

اليومية االدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية ،وإذا خاف فوت وقتها
الفضييل اس�تحب له قطعها وأداء الفريضة اليومي�ة .وإذا مل يأت باملنايف للصالة

يف املوردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصالة الكس�وف من املوضع

الذي قطعها عنده ،وال جيب عليه استئنافها.

الفصل الثالث
يف كيفيتها

وه�ي ركعت�ان يف كل ركعة مخس�ة ركوعات يق�رأ قبل كل منه�ا ويعتدل

يف قيامه بعد كل منها ،وبعد القيام من اخلامس يس�جد س�جدتني ،ويتشهد بعد
سجود الركعة الثانية ويسلم .وليس فيها أذان وال إقامة .واألوىل أن ينادى عند
اإلتيان هبا مجاعة :الصالة الصالة الصالة.

(مسألة  :)362جيب يف كل ركعة من الركعتني قراءة الفاحتة وسورة ،وله
تفريق س�ورة واحدة عىل الركوعات اخلمسة يقرأ يف الركعة الواحدة بعض ًا منها
ٍ
وحينئذ إن ختم قبل الركوع س�ورة ق�رأ بعد القيام
قب�ل كل رك�وع حتى يتمها.

منه وقبل الركوع الذي بعده الفاحتة وبدأ بس�ورة ،وإن مل خيتم س�ورة ،بل هوى
للرك�وع من بعض س�ورة بدأ بعد القيام منه وقب�ل الركوع الذي بعده من حيث
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انتهى من تلك السورة ومل يقرأ الفاحتة حتى يتم مخسة ركوعات.

فرق س�ورة
وعلى ذلك قد يكتف�ي بالفاحتة مرة واحدة يف الركعة ،كام إذا ّ

واحدة عىل الركوعات اخلمس�ة ،وقد جيب عليه اإلتيان بالفاحتة مخس مرات يف

الركع�ة ،كام إذا أتم الس�ورة قب�ل كل ركوع من الركوعات اخلمس�ة .وقد جيب

علي�ه اإلتي�ان بالفاحتة أكثر من مرة وأقل من مخس مرات ،كام لو ختم س�ورة يف
بعض الركوعات وقطع السورة يف بعض الركوعات وأ ّمتها يف بعض.
(مس�ألة  :)363األحوط وجوب ًا عدم اهل�وي للركوع اخلامس يف كل من

الركعتين إالبع�د إكامل الس�ورة ،وعدم االكتفاء ببعض س�ورة وإن كان قد أتم

سورة يف ركوع سابق من تلك الركعة.

(مس�ألة  :)364حك�م هذه الصلاة حكم الثنائية يف البطالن بالش�ك يف

عدد الركعات ،ويف حجية الظن فيها .وأما الش�ك يف عدد الركوعات من ركعة
واحدة فحكمه البناء عىل االقل.

(مس�ألة  :)365ركوع�ات ه�ذه الصلاة أركان تبط�ل الصلاة بزيادهتا
ونقصها عمد ًا وس�هو ًا ،نظري ما تق�دم يف اليومية .وجيب فيها ما جيب يف اليومية

من االجزاء والرشائط واالذكار الواجبة واملندوبة .كام جيري فيها أحكام الشك

يف املحل وبعد التجاوز.

(مس�ألة  :)366يس�تحب فيها القن�وت بعد الق�راءة قبل الرك�وع الثاين

والرابع والس�ادس والثامن والعارش ،وجيوز االقتصار عىل بعضها .ويس�تحب

التكبير عن�د اهلوي للرك�وع وعند القي�ام من�ه ،إال يف رفع الرأس م�ن الركوع

اخلام�س يف كل من الركعتني ،فإنه يقول :س�مع اهلل ملن محده .نعم البأس بضم

التكبري إليه برجاء املطلوبية.
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(مس�ألة  :)367يس�تحب اإلتيان هبا مجاعة ويتحمل اإلم�ام فيها القراءة

الغير ،كاليومي�ة .وتدرك ب�إدراك اإلمام قب�ل الركوع األول أو في�ه يف كل من

الركعتني ،أما إذا أدركه يف غريه ففيه إشكال.

(مس�ألة  :)368يس�تحب التطويل يف صالة الكسوف إىل متام االنجالء،
ف�إن ف�رغ قبله جلس يف مصاله مش�تغ ً
ال بالدع�اء أو يعيد الصلاة ،نعم إذا كان
املصيل إمام ًا يشق عىل من خلفه التطويل خف استحبابه يف حقه.

(مس�ألة  :)369حي�ث كانت االعادة قب�ل متام االنجالء مس�تحبة جيوز

االئتامم بمن يعيدها ملن صالها وملن مل يصلها ،كام هو احلال يف الصالة اليومية.

(مسألة :)370يستحب يف صالة الكسوف قراءة السور الطوال كـ :يس

والنور والكهف واحلجر ،وإكامل السورة يف كل قيام ،وأن يكون كل من الركوع
والسجود بقدر القراءة يف التطويل.

(مس�ألة  :)371يس�تحب اجلهر بالقراءة يف صالة الكس�وف لي ً
ال وهنار ًا

حتى يف كسوف الشمس عىل االصح.

(مسألة  :)372يستحب اإلتيان بصالة الكسوف حتت السامء ،ويف املسجد.

(مس�ألة  :)373يثبت الكس�وف ونحوه بالعلم والبين�ة ،وال يثبت بقول

املنجمني ونحوهم ممن ال يشهد برؤيته ،إال أن يوجب العلم.

(مس�ألة  :)374تتع�دد الصلاة الواجب�ة بتع�دد الس�بب من أف�راد نوع

واح�د أو أنواع متعددة .وال جيب تعيني الس�بب عند اإلتيان بالصالة يف االداء
وال القضاء.
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املقصد اخلامس

وفيه فصول..

يف صالة القضاء
الفصل األول

يف حكم القضاء ومورده

جيب قضاء الصالة اليومية التي فاتت يف وقتها عمد ًا أو سهو ًا أو جه ً
ال أو
الجل النوم املس�توعب للوقت أو لغري ذلك .وكذا إذا ُايت هبا فاس�د ًة ِ
لفقد جزء

أو رشط مستلزم لبطالهنا ووجوب إعادهتا يف الوقت.

وال جي�ب قضاء ما تركه الصبي حال صباه وال املجنون حال جنونه ،وال

املغم�ى علي�ه ،وإن كان ذلك منهما بفعلهام ،وكذا ما ترك�ه الكافر االصيل حال

كف�ره ،وم�ا تركته احلائض والنفس�اء ،عىل تفصيل تق�دّ م يف مبحث احليض .أما
املرت�د فاألحوط وجوب ًا أن يقيض ما فاته حال االرتداد بعد توبته ،من دون فرق
بني املرتد الفطري واملليّ  .والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله ،فترتتب
أحكام اإلسالم عليه إذا مل يقتل.

(مس�ألة  :)375إذا بل�غ الصب�ي أو أفاق املجن�ون أو املغمى عليه وجب
عليهم االداء إذا أدركوا من الوقت ما يس�ع الصالة ،بل هو األحوط وجوب ًا إذا
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أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة ،فإذا تركوه وجب القضاء عىل األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)376إذا طرأ اجلنون أو االغامء بعد ما مىض من الوقت مقدار
ما يس�ع من الصالة االختيارية فاألحوط وجوب ًا القضاء .أما احلائض والنفساء
إذا طهرت�ا يف أثن�اء الوق�ت أو طرأ عليهام احلي�ض والنفاس يف أثنائ�ه فقد تقدم

الكالم فيهام يف مبحث احليض.

(مسألة  :)377جيب القضاء عىل السكران إذا كان السكر مستند ًا إليه ،أما إذا
كان قهر ًا عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء ،وإن كان األحوط استحباب ًا القضاء.

(مس�ألة  :)378إذا اس�تبرص املخالف وجب عليه قضاء م�ا فاته دون ما

أتى به عىل طبق مذهبه أو غريه إذا تأتّى منه قصد القربة.

(مسألة  :)379الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة املنذورة يف وقت معني.

(مس�ألة  :)380إذا فاتت�ه الصلاة يف بع�ض مواضع التخيير بني القرص
والتامم قىض قرص ًا حتى يف نفس تلك املواضع عىل األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)381يس�تحب ّ
مؤكد ًا قض�اء النوافل الروات�ب .نعم ال يتأكد

قض�اء م�ا فات منها حال املرض .وإذا عجز ع�ن قضاء مجيع ما فاته منها قدّ م ما

فاته لطلب الدنيا الزائدة عن املعاش عىل ما فاته لطلب املعاش أو لقضاء احلقوق
الواجبة واملس�تحبة ،فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتني بصدقة أق ّلها
ُمدّ ـ ثامنامئة وسبعون غرام ًا تقريب ًا ـ 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  :)382ال يشرتط الرتتيب يف القضاء بني الفوائت اليومية وغريها،
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فم�ن كان علي�ه صلاة يومية فائت�ة وصالة الكس�وف جاز له تقديم أهيام ش�اء.
ً
مرتتب�ا أدا ًء جيب الرتتيب يف قضائه،
وأم�ا الصلوات اليومية فام كان منها

فم�ن فاتت�ه الظه�ر والعصر أو املغ�رب والعش�اء م�ن ي�وم واحد وج�ب عليه

تقدي�م الظه�ر أو املغ�رب .وأما غريها فلا جيب الرتتيب يف قضائه�ا ،فمن فاته
أي�ام متع�ددة جاز له أن يقيض صبح ًا بعددها ثم ظهر ًا بعددها وهكذا .وإن كان

األحوط اس�تحباب ًا الرتتيب بينها يف القضاء حس�ب ترتبه�ا يف الفوت خصوص ًا
م�ع إم�كان معرفة الرتتيب بينها ،فمن فاته أيام متع�ددة يقيض يوم ًا تا ّم ًا ثم يوم ًا

تا ّم ًا حتى يفرغ منها.

(مس�ألة  :)383إذا عل�م أن عليه إحدى الصل�وات اخلمس يكفيه صبح
ومغ�رب ورباعي�ة ين�وي هبا م�ا يف الذمة م�ر ّدد ًا بين الظهر والعرص والعش�اء،
ويتخير فيه�ا بني اجله�ر واالخفات .ول�و كان مس�افر ًا أجزأته مغ�رب وثنائية

مرددة بني الصلوات االربع الباقية .وكذا احلال يف مجيع موارد تردد الفائت بني

الصلوات املذكورة ،فإنه مع اختالفه يف عدد الركعات يكرر حتى يقطع بالفراغ،
وم�ع اتفاقه فيه يأيت بواحدة مرددة بين الكل خمري ًا فيه بني اجلهر واالخفات مع
اختالفها فيه.

(مس�ألة  :)384إذا ش�ك يف ف�وت الفريض�ة بن�ى عىل الع�دم ،وإذا علم

بالفوت وتردد الفائت بني االقل واالكثر جاز له االقتصار عىل االقل.

(مس�ألة  :)385ال جي�ب الف�ور يف القض�اء ،فيجوز التأخير مامل حيصل

التهاون يف تفريغ الذمة.

(مسألة  :)386ال جيب تقديم قضاء الفائتة عىل احلارضة ،فيجوز اإلتيان

باحل�ارضة ملن علي�ه القضاء وإن كان ليومه ،بل يس�تحب ذل�ك إذا خاف فوت

فضيل�ة احل�ارضة ،نعم مع س�عة وقت فضيلة احلارضة يس�تحب تقدي�م الفائتة
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ٍ
عليها ،بل إن َ
حينئذ الفائتة وقد رشع يف احلارضة استحب له العدول للفائتة
ذكر

مع بقاء حمله ،كام سبق يف املسألة ( )146يف فصل النية يف الصالة.

(مس�ألة  :)387ال جت�وز املب�ادرة والتعجي�ل بالقض�اء ل�ذوي االع�ذار

املوجب�ة لنقص�ان الطهارة أو الصالة ،مثل من يصلي بتيمم أو مع اجلبرية أو من

جلوس ،بل جيب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصالة كاملة،

نع�م مع احتامل اس�تمرار العذر إىل حني املوت جي�وز التعجيل برجاء املطلوبية،
صحة العمل مراعا ًة باس�تمرار العذر .كام جيوز التعجيل مع اجلزم بالنية
وتكون ّ
عند القطع باس�تمرار العذر .لكن لو انكش�ف عدم استمراره جتب االعادة بعد
ارتفاع�ه إذا كان اخللل باالركان التي تبطل الصالة بنقصها عمد ًا وس�هو ًا .وأما
إذا كان اخللل بغريها فال جتب االعادة.

الفصل الثاين
يف النيابة

ال يرشع التربع وال النيابة عن االحياء يف الواجبات ولو مع عجزهم عنها،
إال يف احل�ج إذا كان مس�تطيع ًا وكان عاج�ز ًا ع�ن املبارشة عىل م�ا يذكر يف حمله،
وجي�وز التبرع والنيابة عن االحي�اء يف مجلة من املس�تحبات ،كالصالة والصوم
واحل�ج والصدق�ة والزيارة وقراءة القرآن .بل قد يشرع ذلك يف بقية العبادات،
وإن كان األح�وط وجوب ًا اإلتيان هبا برجاء املرشوعي�ة ،كام جيوز التربع والنيابة
عن االموات يف الواجبات واملستحبات.

نعم يش�كل مرشوعي�ة التربع والنيابة يف الدعاء ع�ن االحياء واالموات،
فاألوىل إبداله بالدعاء هلم .وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد يف بعض ا ُالمور
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كاحل�ج وبع�ض الصل�وات وق�راءة القرآن ،وحك�ي فعله عن بع�ض أصحاب
األئم�ة .Bواألحوط وجوب ًا اإلتيان به برجاء املرشوعية وترتُّب االثر ،حيث

يرج�ى ترتب�ه بفضل اهلل س�بحانه وس�عة رمحته .نعم ه�و ال يقتيض ب�راءة الذمة
وحتق�ق االمتثال ،بل مه�ا متو ّقفإن عىل أن ينوي العام�ل بالعمل حني اإلتيان به
امتثال االمر املتوجه للغري ،وذلك ال يكون إال بالنيابة تربع ًا أو بإجارة.
(مسألة  :)388يشرتط يف النائب ُامور:

األول :العقل ،فال جيتزأ بفعل غري العاقل وإن حتقق منه القصد يف اجلملة،

لعدم التعويل عىل قصده ،بل هو كقصد النائم ملغي عند العقالء .نعم إذا مل يبلغ

الضعف العقيل عنده مرتبة اجلنون فال بأس بعمله.
الثاين :اإلسالم.

الثال�ث :االيامن ،فال جيتزأ بعمل املخال�ف ،وإن جاء بالعمل عىل الوجه
قر بالوالية وال
الصحيح عندنا .بل يش�كل االجتزاء بعمل
َ
املس�تضعف ـ غري ا ُمل ّ
اجلاحد هلا ـ فاألحوط وجوب ًا عدم االجتزاء بعمله.

(مس�ألة  :)389ال يشترط يف النائب البلوغ ،فيص�ح عمل الصبي املم ِّيز
إذا أ ّداه بالوج�ه املطل�وب رشع ًا .كام ال يشترط العدالة ،فيصح عمل الفاس�ق،

نعم يشكل التعويل عىل إخباره باإلتيان بالعمل إال مع كونه ثقة يف نفسه مأمون ًا

بنية تفري�غ ذمة الغري
وحص�ول الوث�وق من خربه .نع�م لو علم بإتيان�ه بالعمل ّ
ّ
وشك يف صحة عمله فالظاهر البناء عىل الصحة وإن مل يكن ثقة.
(مس�ألة  :)390ال يشترط املامثل�ة بين النائب واملنوب عن�ه يف الذكورة

واال ُنوثة ،فتصح نيابة الرجل عن املرأة واملرأة عن الرجل ،ويف اجلهر واالخفات
يراعى حال النائب.
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(مس�ألة  :)391النائ�ب يعمل عىل طب�ق اجتهاده أو تقلي�ده ال عىل طبق
اجتهاد املنوب عنه أو تقليده .نعم إذا كان وصي ًا عن الغري يف تفريغ ذمته والوفاء

عن�ه كان ظاه�ر حال الوصية أن املوىص به هو العم�ل عىل طبق اجتهاد املويص

أو تقلي�ده ،فال يقوم بالوصية إال إذا جاء بالعمل عىل الوجه املذكور ،وال يكفيه

العمل عىل طبق اجتهاد نفسه أو تقليده .لكن إذا شك يف مقتىض اجتهاد املويص

أو تقلي�ده ومل ينبه�ه املويص عىل خمالفته له يف االجته�اد أو التقليد ومل تقم قرينة

ـ عام�ة او خاص�ة عىل ذل�ك ـ كان له اإلتيان بالعمل عىل طبق اجتهاد نفس�ه أو
تقليده .وأما االجري فيأيت الكالم فيه يف املسألة ( )412يف الفصل االيت.

(مس�ألة  :)392يس�تحب التربع عن املؤمن امليت يف أداء الواجبات التي

رب
علي�ه كقضاء الصلوات والصيام وغريها ،وكذا املس�تحبات فإنه من أفضل ال ِّ
باملؤمن والصلة له واالحسان إليه.
(مسألة  :)393ينوي النائب بالفعل امتثال أمر املنوب عنه وتفريغ ذمته،

وذل�ك كاف يف املقربي�ة الالزم�ة يف العبادة ،وال يشترط مع ذل�ك التقرب بأمر

النيابة املتوجه للنائب نفسه ،حيث إنه يستحب للمؤمن أن ينوب عن املؤمن يف
تفري�غ ذمته ويؤدي اخلريات عنه ،فإن تقرب النائب باالمر املذكور ليس رشط ًا

مبعد ،كام
يف صح�ة عبادته التي ينوب فيها .نعم البد من عدم وقوعه منه بوجه ِّ

حمرم لغصب املكان أو اللباس أو غريمها.
لو أوقعه بوجه َّ

(مس�ألة  :)394ال تربأ ذمة املنوب عن�ه بعمل النائب إذا كان اضطراري ًا،

كام لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة اجلبريية أو الصالة من جلوس أو نحوها،

إال م�ع االضطرار ،ب�ان ال يكون هناك من يؤدي عنه بعم�ل اختياري تام ،ولو

حص�ل ذلك وجيء بالعم�ل االضطراري فاالجتزاء به مراع�ى بعدم تيرس من

يؤدي عنه بالعمل التام ،فمتى تيرس كان الالزم اإلتيان به.
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(مس�ألة  :)395الب�دّ من تعيني املنوب عنه حني العم�ل ولو إمجا ً
ال .وال

يكفي التعيني بعد العمل.

(مس�ألة  :)396جي�ب على و ّيل امليت أن يقيض ما على امليت من الصالة

والصيام ،س�وا ًء فاته لعذر ـ من مرض أو جه�ل بالتكليف أو بكيفية االداء ـ أم
ومترد ًا.
تساحم ًا .نعم ال جيب االداء إذا مات الشخص وهو غري مهتم بالقضاء هتاون ًا ّ
(مس�ألة  :)397املراد بالويل هو الوارث الذكر .ويف عمومه للطفل حني
امليت إشكال .فاألحوط وجوب ًا عليه القضاء إذا بلغ.
موت ّ

(مس�ألة  :)398الظاه�ر اختص�اص وج�وب القض�اء بما إذا كان امليت
ً
رجلا ،وال جي�ب القض�اء ع�ن امل�رأة .وإن كان هو األح�وط اس�تحباب ًا ،بل ال

إشكال يف استحبابه.

(مسألة  :)399إذا تعدّ د الويل وجب القضاء عىل كل منهم بنحو الوجوب

الكفائي ،فيعاقب الكل عىل تركه ويس�قط بفعل البعض عن الباقني .وال يتوزّ ع

القضاء عليهم بالنسبة.

(مسألة  :)400ال جيب عىل الويل أن يقيض بدل امليت ما وجب عىل امليت
ولي� ًا عن ميت قبله عليه ص�وم أو صالة ،أو كان
قض�اؤه ع�ن غريه ،كام لو كان ّ

مس�تأجر ًا عىل أن يصيل أو يصوم عن غريه ،بل يس�قط األول وجيري عىل الثاين
َ

حك�م الدي�ن فيخرج من أصل الرتكة ،إال مع اشتراط مبارشته فتبطل االجارة
بموته وجيب إرجاع ا ُالجرة من تركته ،وليس عىل الويل يشء.
ريه تربع ًا أو
(مسألة  :)401يسقط القضاء عن الويل إذا قىض عن امليت غ ُ
بإجارة من ِق َبل الويل أو غريه ،ولو لوصية امليت بالقضاء من ثلثه.

(مس�ألة  :)402ل�و عجز الويل عن القضاء بنفس�ه س�قط عنه ،وال جيب
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لقضاء ِ
ِ
غريه عن امليت باستئجار أو غريه.
عليه السعي

(مس�ألة  :)403إذا ش�ك ال�ويل يف فوات يشء عن املي�ت مل جيب القضاء

عليه ،وإذا شك يف مقدار الفائت اقترص عىل االقل.

(مسألة  :)404إذا أخرب الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فاألحوط وجوب ًا
للويل قضاؤها عنه بعد موته إذا مل يكن م ّت َه ًام يف إخباره.
(مس�ألة  :)405إذا مل يك�ن للمي�ت ويل أو كان ومل جي�ب علي�ه القض�اء

فاالقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل الرتكة.
نعم إذا أوىص بإخراجه نفذت وصيته يف الثلث.

(مس�ألة  :)406ال جي�ب الف�ور يف القض�اء ع�ن املي�ت ،وإن كان األوىل

املسارعة ولو لتخليص امليت من تبعة الفوت.

(مس�ألة  :)407كما جيب عىل ال�ويل قضاء ما فات امليت جي�ب عليه أداء

م�ا وجب عىل املي�ت أداؤه ومل يؤ ّده ،كام لو مات يف وقت صالة ومل يؤ ّدها وكان
مك ّلف� ًا بأدائها مليضّ زمان يتيرس له االداء فيه .واألحوط وجوب ًا للويل املبادرة هلا
يف الوقت مع االمكان ،وإن مل يبادر وجب عليه أداؤها بعده.

(مس�ألة  :)408ال تبرأ ذم�ة امليت بصلاة الويل االضطراري�ة ،كصالته

بالتيم�م أو بطه�ارة جبريية أو من جلوس .إال مع تعذر إتيانه هبا بوجه اختياري
ٍ
حينئ�ذ اإلتيان بالصالة
وع�دم تفري�غ ذمة امليت م�ن ِق َبل غريه ،فإنه جي�ب عليه
االضطرارية حتقيق ًا للميس�ور .لكن لو قدر بعد ذلك عىل االداء بوجه اختياري

مل جيتزئ بام أتى به بوجه اضطراري .وكذا ال جيتزئ به غريه من األولياء لو قدر

عىل االداء بوجه اختياري ،كام أنه ال يمنع من مرشوعية أداء غري الويل عن امليت

بوجه اختياري.
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الفصل الثالث

يف االستئجار عىل تفريغ ذمة الغري

كل عم�ل تصح فيه النيابة يرشع االس�تئجار له ،فيس�تحق صاحب املال
حي ًا كان ذلك الغري أو ميت ًا،
عىل االجري العمل للغري المتثال أمره وتفريغ ذمتهّ ،
واجب ًا كان ذلك العمل أو مستحب ًا .وأما االجارة عىل العمل الهداء ثوابه للغري

فلا خيلو عن إش�كال .نعم البأس بدفع املال مقابل إه�داء الثواب إذا حتقق من

الفاعل قصد القربة بالعمل.

(مس�ألة  :)409يشترط يف االجري يف املقام ما يشرتط يف االجري يف سائر
موارد االجارة .نعم إذا ابتنت االجارة عىل أن يبارش العمل بنفس�ه لزم فيه أيض ًا

الرشوط املتقدمة يف النائب وجرى عليه حكمه.

(مس�ألة  :)410ال يشترط يف االجري العدالة وال الوثاقة .لكن ال يعول
عىل إخباره بالقيام بالعمل املستأجر عليه إذا مل يكن ثق ًة مأمون ًا ،فال حيكم برباءة
حيثية استحقاقه ا ُالجرة ،البتناء االجارة
ذمة املنوب عنه .لكن يلزم تصديقه من ّ

عىل ذلك يف مثل هذه ا ُالمور التي ال ُتعلم إال بإخباره.

(مس�ألة  :)411ال تفرغ ذمة امليت باس�تئجار من يصيل صالة اضطرارية

كاملتيم�م وذي اجلبيرة والعاجز عن القيام ،بل البد فيه من اس�تئجار غريه ،فإن
جت�دد له الع�ذر بعد االجارة ،ف�إن كان العذر مو ّقت ًا ال يس�توعب زمان االجارة
ّ
وجب عىل االجري انتظار القدرة عىل الصالة االختيارية التامة ،وإن كان مستوعب ًا
انفس�خت االج�ارة .نعم إذا مل تكن االجارة لتفريغ ذم�ة امليت من صالة واجبة
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ثابت�ة يف ذمت�ه بل ملجرد الصالة عنه وإن مل يكن مش�غول الذمة جاز االس�تئجار
للصالة االضطرارية إذا كانت مرشوعة يف حق املبارش.

(مس�ألة  :)412إذا اختل�ف االجير واملؤج�ر يف االجته�اد أو التقليد يف
كيفية العمل املس�تأجر علي�ه ،فإن كانت االجارة مقي�دة بأحد الوجهني رصحي ًا

ل�زم العم�ل علي�ه ،وك�ذا ل�و كان هن�اك قرين�ة عام�ة عىل تعيين الوج�ه الذي
جي�ري عليه العم�ل ،كام لو كان هن�اك مرجع عام للتقليد تنصرف االجارة إىل
مطابق�ة فت�واه أو فت�اوى مش�هورة تنصرف االج�ارة إىل ع�دم اخل�روج عنه�ا

وم�ع ع�دم ذل�ك يكون ظاه�ر االج�ارة االكتف�اء باجته�اد االجير أو تقليده،

فيل�زم املؤج�ر االكتفاء بذلك يف دفع االج�رة وإن مل جيزه ذلك يف فراغ الذمة إذا
كان العمل باط ً
ال عنده.

(مس�ألة  :)413ال تفرغ ذمة امليت بمجرد االجارة ،بل يتوقف عىل حتقق

العمل املستأجر عليه.

(مس�ألة  :)4143إذا اس�تأجره على أن يصيل كان ظاه�ره لزوم مبارشته
بنفس�ه وعدم االكتفاء بفعل غريه ب�د ً
ال 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  :)415إذا كان مقتىض االجارة عدم اشرتاط املبارشة فلالجري أن

يس�تنيب غيره يف تفريغ ذ ّمة امليت بإجارة أو غريها ،نع�م البدّ يف االجارة أن ال
تكون بأقل من ا ُالجرة التي جعلت له عىل العمل إال مع اختالف جنس ا ُالجرة

أو أدائه لبعض العمل.

(مس�ألة  :)416إذا ُاخ�ذ يف االج�ارة زمان معين الداء العمل فإن رجع
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ذلك لتعيني العمل املستأجر عليه بام يقع يف الزمن املذكور ،كام قد يكون يف مثل
قراءة القرآن يف شهر رمضان ،فمع عدم اإلتيان بالعمل يف الزمان املذكور تبطل
االجارة فال يستحق ا ُالجرة بالعمل بعدها .بل يكون متربع ًا.

وإن رج�ع ذل�ك إىل اشتراط الزمان املعين زائد ًا عىل االج�ارة ،كام لعله
الغالب يف ا ُملدَ د املرضوبة الجل احلث عىل املسارعة يف العمل ،فمع عدم اإلتيان

بالعم�ل يف الزم�ان املعين ال تبطل االج�ارة ،وال يكون اإلتي�ان بالعمل بعدها
جماني ًا .غاية االمر أن يكون للمس�تأجر حق فسخ االجارة ،فمع الفسخ يستحق
ُاجرة املثل ،ومع عدمه يستحق ا ُالجرة املسامة .نعم تفرغ ذمة املنوب عنه بالعمل
يف مجيع فروض املسألة.

(مس�ألة  :)417إذا انكش�ف بطالن االجارة بعد العمل اس�تحق االجري

ُاجرة املثل عىل املستأجر ،وكذا إذا فسخت خليار أو إقالة.

(مسألة  :)418إذا مل ُتعينّ كيفية العمل من حيثية االشتامل عىل املستحبات

تنرصف االجارة إىل النحو املتعارف يف القضاء.

(مس�ألة  :)419إذا نيس االجري بعض املس�تحبات املأخ�وذة يف االجارة
أو الواجبات التي ال ّ
ختل بصحة العمل ،فإن كان بالنحو املتعارف مل ينقص من
ا ُالجرة يشء ،وإال نقص من ا ُالجرة بالنسبة.
فتبرع متربع
(مس�ألة  :)420إذا كان�ت االج�ارة على تفري�غ ذمة امليت ّ

بالعمل قبل قيام املستأجر به بطلت االجارة .أما إذا كانت عىل العمل عن امليت
ولو مع فراغ ذ ّمته فال تبطل.

(مس�ألة  :)421إذا م�ات االجري قب�ل القيام بالعمل املس�تأجر عليه فإن
كانت املبارشة رشط ًا يف العمل املس�تاجر علي�ه بطلت االجارة ،ووجب إرجاع
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ا ُالج�رة م�ن الرتك�ة إن كان قد أخذه�ا ،وإال وجب عىل ورثته االس�تئجار من
تركته ،ومنها ا ُالجرة التي استحقها باالجارة ،كسائر الديون املالية ،وإذا مل تكن

له تركة مل جيب عىل الوارث يشء ،ويبقى امليت مش�غول الذمة بالعمل ،كس�ائر
الديون التي تفي تركته هبا.

(مس�ألة  :)422كام جيوز اس�تئجار الغري عىل الصالة أو غريها عن امليت

جي�وز جعل اجلعل له ،والفرق بينهام أن االجارة عقد الزم مرشوط برشوط وله

أح�كام مذكورة يف حملها من كتاب االجارة ،أما اجلعالة فهي إيقاع قوامه الوعد
بدف�ع املال على العمل ،وال يك�ون الزم ًا ،ب�ل جلاعلِ اجلعل الرج�وع عنه قبل

عم�ل العامل .ومجلة من الفروع املتقدمة ختتص باالجارة وال جتري يف اجلعالة،
كام يظهر بالتأمل فيها.

صالة اجلامعة 279......................................................................................

املقصد السادس
يف صالة اجلامعة

وه�ي م�ن املس�تحبات املؤك�دة يف مجي�ع الفرائ�ض خصوص� ًا االدائي�ة
وخصوص� ًا يف الصب�ح والعش�ائني ،وخصوص ًا جلريان املس�جد ال�ذي تقام فيه

اجلامع�ة وملن يس�مع النداء .وهلا ث�واب عظيم ،وقد ورد يف احل�ث عليها والذم
ً
مخس�ا
على تركه�ا أخبار كثرية ومضامني عالية .ففي كثري من االخبار أهنا تعدل
وعرشي�ن صالة للف�رد ـ وعن النبي« :Fمن صلىّ خلف إمام عامل فكأنام صلىّ
خلفي وخلف إبراهيم خليل الرمحن».

وع�ن الص�ادق« :Aالصالة خل�ف العامل بألف ركع�ة وخلف القريش

بامئة» ،وعن النبي« :Fركعة 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».

ً
رشط�ا يف الصالة ،وال متن�ع من الصالة
وم�ع كل ذلك فليس�ت اجلامعة

ف�رادى ،حت�ى يف املكان ال�ذي تقام فيه اجلامعة ،فمن دخل املس�جد وفيه مجاعة
منعقدة جاز له أن يصيل منفرد ًا ،سوا ًء أحرز أهلية اإلمام ألن يؤتم به ،أم مل حيرز
ذلك وجهل حال اإلمام .بل إذا مل حيرز أهلية اإلمام مل جيز له االئتامم به.
والكالم يف صالة اجلامعة يف ضمن فصول:
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الفصل األول

فيام ترشع فيه اجلامعة

تشرع اجلامعة يف الصالة اليومية وصالة االيات وصالة العيدين وصالة

االستسقاء.

(مس�ألة  :)423يشكل مرشوعية اجلامعة يف صالة االحتياط ويف الصالة

بالع�رض ،ويف صالة الط�واف ـ وإن
املن�ذورة ونحوه�ا م�ن النواف�ل الواجب�ة َ
وجب�ت تبع ًا للط�واف ـ فاألحوط وجوب ًا عدم ترتيب أثر اجلامعة عليها لو ُجعل

املصلي هلا إمام ًا ،وعدم اإلتيان هبا مجاعة مأموم ًا .نعم البأس باإلتيان هبا مجاعة

برجاء املرشوعية من دون أن يتحمل اإلمام عن املأموم القراءة.

(مس�ألة  :)424اجلامعة رشط يف صالة اجلمع�ة .وكذا يف صالة العيدين
مع وجوهبا .وأما مع عدم وجوهبا فليست رشط ًا فيها ،بل ترشع فرادى أيض ًا.
(مس�ألة  :)425ال ترشع اجلامعة لشيء من النوافل االصلية وإن وجبت

بالعارض لنذر ونحوه حتى صالة الغدير ،إال يف صالة االستس�قاء ،كام س�بق.
نع�م ورد يف بعض االخبار فيام إذا ائتم املس�افر باحلارض أنه يصيل فريضة الظهر
مع اإلمام يف الركعتني ا ُالوليني من الظهر ،ثم يصليّ معه يف الركعتني االخريتني

منها النافلة ،ويصيل معه يف الركعتني ا ُالوليني من العرص النافل َة ثم يصيل معه يف
الركعتني ا ُالخريني منها فريض َة العرص .وال بأس بالعمل بذلك برجاء املطلوبية.

حب له يف الوقت إعادة صالته مجاع ًة
(مسألة  :)426إذا صلىّ فرادى اس ُت َّ
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إمام� ًا أو مأموم� ًا .بل حتى لو كان قد صلىّ مجاعة ،فإنه يرشع بل يس�تحب له أن
يعيده�ا مجاع�ة إمام ًا أو مأموم ًا ،ولو ظهر بعد ذلك بطلان ا ُالوىل أجزأته الثانية
ختيل أهنا مستحبة.
وكانت هي الواجبة وإن ّ

(مسألة  :)427ال ترشع إعادة الصالة مجاعة بعد الوقت.

(مس�ألة  :)428الصلاة ا ُملعادة يف الوقت احتياط ًا إن ُاحرز اش�تامهلا عىل

االج�زاء والشروط الواجبة ترشع اجلامع�ة فيها وترتتب آثاره�ا ،النه إن كانت
ا ُالوىل صحيح�ة كان�ت الثاني�ة إع�اد ًة هلا مجاع� ًة ،وقد تقدم يف املس�ألة الس�ابقة

مرشوعيته�ا .وإن كان�ت ا ُالوىل باطل�ة كانت الثاني�ة صال ًة مبت�دأ ًة مجاع ًة ،وإن
مل يحُ�رز اش�تامهلا على االجزاء والرشوط املعتبرة جيوز اإلتيان هب�ا مجاع ًة برجاء

مرشوعيته�ا ،لك�ن ال جمال لرتتيب آثار اجلامعة عليها من قبل غري املصليّ  ،وكذا
احل�ال يف كل صلاة يؤتى هبا احتياط ًا وال حيرز اش�تامهلا عىل االجزاء والرشوط

كرر الصلاة يف الثوبين املعلومة
املعتبرة وإن كان�ت ابتدائي�ة ال مع�ادة ،فم�ن ّ

نجاسة أحدمها أو جمَ ع بني القرص والتامم يف موارد عدم قيام احلجة عىل وجوب
خص�وص أحدمه�ا ال جمال الجتزاء غريه باالئتامم ب�ه يف إحدى الصالتني لعدم
إح�راز مرشوعيته�ا ،كما الجمال ال تص�ال غريه به ل�و كان مأموم ًا ،ب�ل لو كان

الفصل به كثري ًا مل تنعقد اجلامعة.

وك�ذا احل�ال يف ا ُملعادة خ�ارج الوقت احتياط ًا س�وا ًء ُاحرز اش�تامهلا عىل

االج�زاء والشروط املعتبرة أم مل حيرز .نع�م إذا اتفقت اجله�ة املوجبة الحتامل

صحة الصالة يف حقّ مجاعة جاز ائتامم بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض يف

اجلمع بني القرص والتامم فإنه جيوز هلم االئتامم
اجلامعة ،كام لو كانت وظيفة مجاعة
َ
ببعضهم يف كلتا الصالتني ،بأن يص ّلوا مجاعة قرص ًا ،ثم متام ًا أو بالعكس.
(مس�ألة  :)429جي�وز اقتداء م�ن يصيل إح�دى الصل�وات اليومية بمن
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يصلي ا ُالخرى ،وإن اختلف يف اجلهر واالخف�ات ،واالداء والقضاء ،والقرص
والتمام .وال جيوز اقتداء مصليّ اليومية بمصيل العيدين أو االيات أو االموات،
وك�ذا العك�س ،ولو مع ع�دم لزوم اختلاف ْ
النظم ،كام لو ائت�م مصيل اليومية

يف الرك�وع االخري من صالة االيات .بل يش�كل ائتامم مصلي االيات بمثله مع
اختالف السبب ،فاألحوط وجوب ًا تركه.

الفصل الثاين

فيام تنعقد به اجلامعة

أق�ل عدد تنعقد به اجلامعة يف غري اجلمعة والعيدين إثنان ،أحدمها اإلمام
ً
رجلا أم امرأة أم صبي� ًا مم ِّيز ًا ،وأما يف اجلمع�ة والعيدين فال
س�واء كان املأم�وم
تنعقد إال بخمسة أحدهم اإلمام .ويشرتط يف انعقاد اجلامعة ُامور.

األول :ني�ة االئتمام من املأموم ،ولو مع عدم ني�ة اإلمام لإلمامة المتناعه

منه�ا أو جلهله بوجود املأموم .نعم البدّ من ني�ة اإلمام لإلمامة يف صالة اجلمعة
والعيدين ،وكذا إذا كانت صالته معادة ،لتوقف مرشوعية صالته عليها.

(مسألة  :)430ال يشرتط يف انعقاد اجلامعة قصد القربة ال من اإلمام وال
م�ن املأموم .ف�إذا كان الداعي هلا غرض� ًا مباح ًا ،كالفرار من الش�ك والتخلص

حمرم
م�ن الق�راءة انعق�دت وإن مل يرتتب عليها الث�واب .نعم إذا وقع�ت بوجه َّ

كالري�اء أو تروي�ج باط�ل ملتفت إليه ـ مل تنعق�د لبطالن الصالة هب�ا .كام أنه إذا
كان�ت اجلامع�ة رشط ًا يف الصالة املأيت هبا تعينّ قص�د القربة هبا تبع ًا للصالة ،كام
يف الصالة املعادة وصالة اجلمعة.

(مس�ألة  :)431البدّ من نية االئتامم من أول الصالة ،فال يصح ملن رشع
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يف الصالة منفرد ًا االئتامم يف االثناء.

(مس�ألة  :)432جي�وز الع�دول من االئتمام إىل االنفراد اختي�ار ًا يف مجيع

أح�وال الصلاة ،كام جيوز نية ذلك من أول الصالة بأن ينوي أن ينفرد يف االثناء

بع�د انعق�اد اجلامعة ،ال أنه ينوي من أول االم�ر االئتامم يف بعض الصالة بحيث
ٍ
حينئذ.
ينفرد بانتهاء البعض من دون نية ،فإن ذلك ال يرشع ،وال تنعقد اجلامعة
(مس�ألة  :)433إذا ن�وى االنفراد بع�د قراءة اإلمام قب�ل الركوع أجزأته

ق�راءة اإلم�ام ومل جت�ب عليه الق�راءة ،وأما إذا انف�رد يف أثناء الق�راءة فاألحوط
وجوب ًا له استئناف القراءة لنفسه وعدم االجتزاء بام قرأه اإلمام قبل أن ينفرد.

(مس�ألة  :)434إذا توقف يف أثناء صالة اجلامعة عن نية االئتامم ـ إما مع
نية االنفراد أو بدوهنا ـ فإن أتى هو أو اإلمام بيشء من االفعال مل ُجيز له الرجوع
لالئتمام ،ب�ل وكذا إذا مل ِ
ً
وجوب�ا ،وأما إذا كان
ي�أت أحدمها بيشء عىل األحوط
ناوي� ًا لالئتمام لك ّن�ه تردد يف أنه ه�ل يبقى علي�ه أو ينفرد فالظاهر أن�ه يبقى عىل

االئتامم ما مل يتوقف عن ّنيته.

(مسألة  :)435إذا شك يف أثناء صالة اجلامعة يف أنه هل نوى االنفراد أو

ال ،بنى عىل العدم وبقي عىل االئتامم.

(مسألة  :)436إذا شك يف أنه نوى االئتامم أو ال بنى عىل العدم ،حتى لو

بني�ة الدخول يف اجلامعة أو ظهر عليه أح�وال االئتامم كعدم القراءة
عل�م أنه قام ّ
ونح�وه ،ب�ل وإن رأى نفس�ه ناوي ًا فع ً
ّ
وش�ك يف أنه هل ن�واه من أول
ال االئتامم

االم�ر أو ال .وعليه يتخري بني قطع الصالة واس�تئنافها بنية االئتامم ،وبني امليض
فيها وترتيب آثار االنفراد ،وإن كان األحوط استحباب ًا يف الثاين نية االنفراد .نعم

لو رجع الشك للوسواس مل يعتن به.
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الثاين :تعيني اإلمام ولو إمجا ً
ال من دون أن يعرفه بشخصه أو باسمه ،مثل

أن ينوي االئتامم بإمام اجلامعة املنعقدة ،أو الذي يسمع صوته أو غري ذلك .وال
جيوز االئتامم بأحد شخصني عىل نحو الرتديد.

(مسألة  :)437إذا نوى االئتامم بشخص خاص معتقد ًا أنه زيد فبان عمر ًا

انعقدت مجاعته .إال أن يرجع إىل تقييد االئتامم بالش�خص اخلاص وتعليقه عىل
أن يكون هو زيد ًا.
يأتم به ،فلا جيوز االئتامم بش�خصني دفع ًة
الثال�ث :وح�دة اإلم�ام الذي ّ
واح�د ًة وإن اقرتب�ا يف االق�وال واالفع�ال ،كام ال جي�وز االنتق�ال يف االئتامم من

ش�خص الخر يف أثناء الصالة ،إال أن يطرأ عىل اإلمام ما يمنعه من االس�تمرار

يف الصالة من موت أو جنون أو إغامء أو حدَ ث أو علة أو غري ذلك ،ومنه ماإذا
ٍ
ّ
وحينئذ للمأمومين أن يكملوا صالهتم فرادى ،وجيوز بل
تذك�ر أنه كان حمدث ًا.
يس�تحب هلم االئتامم بش�خص آخر من املأمومني أو من غريهم يقدّ مه اإلمام أو
املأمومون أو يتقدم بنفسه ُيكملون معه صالهتم .واالفضل أن ال يكون مسبوق ًا

تم صالته بعدهم.
بركعة أو أكثر .فإن كان مسبوق ًا أ ّمتوا صالهتم معه ،ثم ُي ّ

الرابع :إدراك اإلمام بعد تكبرية االفتتاح وقبل التسليم يف أي جزء من أجزاء

الصالة :القراءة أو الذكر أو تكبرية الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو التشهد.

نعم يتوقف إدراك ركعة واحتساهبا من الصالة عىل إدراك اإلمام يف القيام

قبل الركوع أو يف تكبرية الركوع أو يف الركوع .أما إذا أدركه بعد رفع رأس�ه من

الركوع فال يدرك تلك الركعة وال حتسب له وال يعتدّ بام أدركه منها ،وال حيسب

من صالته.

ه�ذا كل�ه يف الدخول يف مجاعة قائمة ،أما إذا أراد االئتامم بش�خص منفرد
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فال يدخل معه إال حال القيام أو حال الركوع وحتسب له ركعة.

(مس�ألة  :)438إذا أدرك اإلمام بعد رفع رأس�ه من الركوع قبل السجود

وس�جد معه وتابعه ومل يعتدّ بس�جوده ذلك للصالة ،فإن
أو حاله كبرّ لالفتتاح َ
ق�ام اإلم�ام يف الركع�ة الثانية أو الثالثة ق�ام معه وجعلها الركع�ة ا ُالوىل له ،وإن

أدركه حال التشهد األول كبرّ لالفتتاح قائ ًام ،واألحوط وجوب ًا أن ال جيلس معه
يف التشهد ،بل يبقى قائ ًام حتى يقوم اإلمام فيتابعه وجيعلها الركعة ا ُالوىل له.
وإن أدركه حال التش�هد الثاين كبرّ لالفتتاح قائ ًام وجلس حتى ِّ
يس�لم ثم
يقوم للركعة ا ُالوىل وال حيتاج الستئناف التكبري قائ ًام عند البدء بالركعة ا ُالوىل يف

مجيع الصور ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا التكبري يف مجيع الصور برجاء اجلزئية
من دون جزم هبا ،بل مر ّدد ًا بينها وبني الذكر املطلق.

(مسألة  :)439إذا أدرك اإلمام راكع ًا وعلم أنه إن كبرّ مل يدركه يف الركوع
فاألح�وط وجوب� ًا ع�دم التكبري حت�ى يرف�ع اإلمام رأس�ه ،فيكبرّ وهي�وي معه

للسجود ،عىل ما تقدم يف املسألة السابقة ،أو يكبرّ بعد قيام اإلمام للركعة الالحقة.
(مسألة  :)440إذا كبرّ املصيل برجاء إدراك اإلمام فرفع اإلمام رأسه قبل
أن هي�وي املصيل للركوع فاألح�وط وجوب ًا عدم إدراك اجلامعة ،بل إما أن ينوي

االنفراد ،أو يستأنف الصالة بعد فعل املبطل ليدرك اجلامعة بالتكبري مرة ُاخرى.

أم�ا لو كرب وركع برجاء إدراك اإلمام ومل يدرك�ه فإنه ال يدرك بركوعه اجلامعة،

ب�ل الظاه�ر وق�وع صالته فرادى واحتس�اب الركع�ة منه�ا ،وإن كان األحوط
استحباب ًا استئناف الصالة بعد فعل املبطل.

(مس�ألة  :)441ل�و ركع برج�اء إدراك اإلمام راكع ًا فرفع اإلمام رأس�ه،
وش�ك يف إدراك�ه ل�ه قبل رفع رأس�ه فاألح�وط وجوب ًا ع�دم البناء على انعقاد
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اجلامعة ،بل ينوي االنفراد ثم جيري حكم املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)442يكفي يف إدراك الركوع اجتماع املأموم مع اإلمام يف حد

الرك�وع وإن كان اإلمام قد هنض منه واملأم�وم قد هوى إليه ،وإن كان األحوط
استحباب ًا فيه نية االنفراد ،عىل نحو ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مس�ألة  :)443إذا حضر امل�كان الذي في�ه اجلامعة فرأى اإلم�ام راكع ًا

وخشي أن يرفع رأس�ه قبل وصوله للص�ف كان له أن يكبرّ لالح�رام يف مكانه
ويرك�ع ث�م يمشي يف ركوع�ه أو َبع�ده أو بين الس�جدتني أو بعدمه�ا ،فيلتحق
بالص�ف وه�م جلوس أو قيام .س�وا ًء كان امليش إىل اإلم�ام أم إىل اخللف أم إىل
أحد اجلانبني .واألحوط وجوب ًا كونه حني التكبري متأخر ًا عن اإلمام.
كما البدّ م�ن عدم االنح�راف عن القبل�ة ومراعاة س�ائر رشوط الصالة

ومنه�ا الطمأنين�ة حال الذكر .وك�ذا رشوط اجلامعة عدا ال ُبع�د ،فالبدّ من عدم
جر الرجلين حال امليش وعدم
احلائ�ل وع�دم ّ
علو اإلمام وغير ذلك .واألوىل ّ

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
البدّ من اتصال املأمومني بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد جانبيه حتى يتصلوا
باإلمام .نعم ال يمنع من ائتامم النساء بالرجل وجود احلائل بينهن وبني املصلني.

(مس�ألة  :)444ال ب�أس باحلائ�ل القلي�ل االرتفاع ،كال�ذي يكون بقدر
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شبر .وأما احلائل غري املس�توعب جلس�د املصيل يف امتداده كالش�جرة وأعمدة

البن�اء فالظاهر عدم منعه .وعىل ذلك فال يقدح يف االئتامم انفراد بعض املصلني

وإن انحرص االتصال من جانبه ،إال إذا استلزم البعد املانع ،كام يأيت .نعم إذا امتد
احلائ�ل من موقف املصلي إىل ركبتيه عند اجللوس أو الس�جود واختص الفراغ
منعه من االئتامم.
واالتصال بمقدّ م البدن عند السجود فاألحوط وجوب ًا ُ

(مسألة  :)445ال يمنع من اتصال اجلامعة ُ
فصل مثل الشبابيك واجلدران
املخرمة .نعم إذا كانت ُ
ضيقة فاألحوط وجوب ًا عدم االتصال ،وكذا احلال
الف َرج ّ
ّ

يف احلائ�ل املس�توعب غري املانع م�ن الرؤية كالزج�اج والث�وب الرقيق احلاكي

واحلائ�ل املثقوب الذي يمكن معه الرؤية يف خص�وص بعض االحوال كالقيام
أو الركوع أو السجود ،فإن األحوط وجوب ًا عدم االنعقاد يف مجيع ذلك.
(مس�ألة  :)446إذا اتص�ل أه�ل الص�ف بعضهم ببعض كف�ى يف انعقاد

اجلامع�ة هلم ع�دم احلائل بني بعضهم وبين اإلمام أو الص�ف املتقدم ،وال يرض

املتق�دم ،فإذا كانت الصفوف
في�ه وجود احلائ�ل بني بعضهم واإلمام أو الصف ّ

صحت اجلامعة للكل من
يف مكانني مفصولني بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها ّ
جهة االتصال يف موضع الباب.

(مس�ألة  :)447ليس م�ن احلائل املانع من انعقاد اجلامعة مرور اإلنس�ان
املارة وتكاثفوا واس�تمروا مدّ ة معتدّ ًا هبا منع ذلك من
بين املصلني ،نعم إذا كثر ّ
انعقاد اجلامعة.

الث�اين :أن تتص�ل اجلامع�ة ،ب�أن ال يك�ون بين اإلم�ام واملأمومين وبني
ً
وجوب�ا يف حتديده أن ال يكون بينهم من
املأمومني أنفس�هم ُبعدٌ كثري ،واألحوط
أح�د اجلانبني أو بني موقف املتقدم ومس�جد املتأخر م�اال يتخطى ،وهو يقارب

املتر والرب�ع ،وإن كان االفضل االتصال العريف .وال يضر الفصل املذكور من
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جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.

نع�م تق�دم يف آخر الكالم يف الرشط الثالث من الفصل الس�ابق عدم منع

ال ُبع�د يف ابت�داء اجلامعة ملن يدخل إىل مكان اجلامعة وخيش�ى ع�دم إدراكها وأنّه

يأتم مع ال ُبعد ثم يتصل باجلامعة.
ّ

الثال�ث :أن ال يكون موقف اإلمام أعىل م�ن موقف املأموم بمقدار معتدّ
به ،واألحوط وجوب ًا أن ال يزيد عىل إصبعني .هذا إذا كان العلو دفعي ًا أو تدرجيي ًا

قريب ًا من الدفعي لوضوحه ،كسفح اجلبل ،أما إذا كان ترسحيي ًا خفيف ًا يغفل عنه
عرف� ًا وال ين�ايف صدق أن االرض منبس�طة فال ب�أس باالرتفاع أكث�ر من ذلك

بسبب سعة املكان.

بعلو موقف املأم�وم عىل موقف اإلمام وإن كان
(مس�ألة  :)448ال بأس ّ
كثري ًا .إال أن يكون مفرط ًا كعرشة أمتار فإن األحوط وجوب ًا عدم االتصال معه.
(مسألة  :)449ال بأس بكون بعض املأمومني أسفل من بعض إذا مل يكن

أسفل من اإلمام حتى لو انحرص اتصاله باجلامعة باملأموم املرتفع .نعم األحوط
وجوب� ًا م�ع االنحص�ار أن ال يكون انخفاضه عن�ه كثري ًا بحيث ين�ايف االجتامع
ويتحقق به تعدد املكان.

الرابع :أن ال يتقدم املأموم عىل اإلمام ،بل األحوط وجوب ًا أن ال يساويه،
بل يتأخر عنه بموقفه ولو قلي ً
ال جدّ ًا كقدر أربع أصابع.

(مسألة  :)450الرشوط االربعة االخرية رشوط يف االبتداء واالستدامة،

ف�اذا ُفق�د أحدها يف االثناء بطلت اجلامعة وإذا مل يلتفت املأموم لذلك وبقي عىل
نية االئتامم ،فإذا أتى بام ُيبطل صالة املنفرد حتى لو وقع س�هو ًا ـ كزيادة الركوع

صحت ُفرادى.
ـ بطلت صالته ،وإال ّ
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(مس�ألة  :)451الب�د م�ن إح�راز الشروط املذك�ورة حين الدخول يف

الصلاة ،ف�إذا غفل ودخ�ل فيها ث�م التفت بعد الف�راغ بنى على صحة صالته
ومجاعت�ه .وإن التف�ت يف االثناء فإن تيسرّ له إحرازه�ا صحت صالته ومجاعته،
وإال بن�ى على ع�دم انعقاد اجلامع�ة ،فإن مل تش�تمل صالته عىل م�ا يبطل صالة
املنفرد صحت فرادى.

(مس�ألة  :)452إذا أح�رز املأم�وم الشروط املذك�ورة حين الدخول يف
الصلاة وأح�رز انعق�اد اجلامعة ثم احتم�ل َفقْدَ ها أو َفقْدَ بعضه�ا يف االثناء بنى

عىل بقاء اجلامعة.

الفصل الرابع

يف رشوط إمام اجلامعة

يشرتط يف إمام اجلامعة ـ مضاف ًا إىل العقل وااليامن ـ ُامور:

األول :طهارة املولد ،فال تصح إمامة ولد الزنا.

الثاين :الرجولة إذا كان يف املأمومني رجل ،فال تصح إمامة املرأة إال للمرأة.
ويف صح�ة إمام�ة الصبي ولو ملثله إش�كال ،فاألحوط وجوب ًا ع�دم االئتامم به.

الثال�ث :العدال�ة ،وهي عبارة عن كون اإلنس�ان متد ّين ًا بحيث يمتنع من

الكبائ�ر ،وال يق�ع فيه�ا إال يف حالة نادرة لغلبة الش�هوة أو الغضب .ومن لوازم

وجوده�ا حصول الن�دم والتوبة عند االلتفات لصدور املعصية بمجرد س�كون

الش�هوة والغض�ب .أما إذا كثر وق�وع املعصية منه لضعف تد ّين�ه وإن كان يندم
ك ّلام حصل ذلك منه فليس هو بعادل.
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(مس�ألة  :)453الكبائ�ر ه�ي الذنوب التي أوع�د اهلل عليه�ا النار.وهي

التع�رض جلملة منه�ا يف كتاب االم�ر باملعروف والنه�ي عن املنكر
كثيرة ي�أيت
ّ

إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)454ال جيوز الصالة خلف من يش�ك يف عدالته ،بل البدّ من
إحرازها بأحد ُامور:
أحدها :العلم الناشئ من املعارشة أو غريها.

البينة إذا استندت شهادهتا للمعارشة ونحوها مما يوجب االطالع
ثانيهاّ :

عىل العدالة بوجه مقارب للحس ،وال يكفي استنادها للحدس والتخمني بدون
ذلك وإن أوجب للش�اهد العلم .وإذا ّ
ش�ك 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 حيس�ن القراءة الصحيحة
وكان االئتمام يف ا ُالوليين م�ن اجلهر ّي�ة ،عىل األح�وط وجوب ًا .أم�ا إذا كان يف
االخريتني أو كان املأموم كاإلمام يف عدم صحة قراءته مع احتاد ّ
حمل اللحن فال بأس

بإمامته ،وكذا إذا كانت الصالة إخفاتية ،فإنه جيوز االئتامم به ويقرأ املأموم لنفسه.

(مسألة  :)455جتوز إمامة االخرس ملثله ،وال جتوز إمامته لغري االخرس.
(مس�ألة  :)456ال ب�أس بأن يأتم االفصح بالفصي�ح والفصيح بغريه إذا

كان يؤدي القدر الواجب من النطق.

(مس�ألة  :)457جت�وز إمامة القائم للجالس ،واجلالس ملثله ،ويش�كل ما

ع�دا ذلك ،كإمامة اجلال�س لغريه ممن هو أكمل منه ودونه ،وإمامة املضطجع أو
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املستلقي ملثله أو لغريه.

(مس�ألة  :)458جت�وز إمام�ة املتيمم ملثله ول�ذي الطهارة املائي�ة ،وإمامة

ذي الطه�ارة اجلبريية ل�ذي الطهارة التامة .أما إمامة املس�لوس واملبطون ملثلهام
ولغريمها فال ختلو عن إشكال ،واألحوط وجوب ًا عدم انعقادها.

اخلام�س :أن ال يك�ون حم�دود ًا ح�دّ ًا رشعي ًا ول�و بعد التوب�ة .واألحوط
وجوب� ًا عموم�ه ملا إذا أقام احل�دّ من ليس أه ً
ال له إذا كان يدّ عي لنفس�ه االهلية.
احل�د عىل من مل يرتكب موجبه ً
خطأ أو
نع�م الب�دّ من كون احلدّ بحقّ  ،فإذا ُاقيم ّ

ً
ظلما مل يمن�ع من االقتداء به .كام ال يمنع من االقتداء أيض ًا الذنب الذي يوجب
احلد من دون أن يقام عليه احلد إذا تاب منه وحصلت له العدالة.

ِ
املهاج�ر .واملراد باالعرايب من
يؤم
الس�ادس :أن ال يك�ون أعرابي ًا فإنه ال ّ

يس�كن البوادي ممن تقل معرفتهم باالحكام الرشعية ،ويكثر منهم بس�بب ذلك

خمالفتها ويلحق هبم من هو مثلهم من س�كنة املدن ،واملراد باملهاجر من يس�كن

املدن ويتفقه يف الدين ويعرف االحكام الرشعية ،ويلحق به من يسكن البوادي

ممن يتفقه يف الدين.

(مس�ألة  :)459إذا تبّي�نّ بعد الصالة فقدُ اإلم�ام الحد الرشوط املتقدمة
أو بطالن صالته لفقد رشط عمد ًا أو ِ
فقد ركن ولو سهو ًا مل جيب عىل املأمومني
االع�ادة ،وتص�ح صالهتم إذا مل يك�ن فيها ما يبطل صالة املنف�رد بل مطلق ًا عىل
االق�وى ،وإن كان األح�وط اس�تحباب ًا االعادة يف الصورة املذك�ورة ،كام لو زاد

ركن� ًا للمتابع�ة أو رجع لإلمام يف الش�ك يف عدد الركع�ات وكان اإلمام حافظ ًا

ي�رى االكثر ،وهكذا احل�ال لو تبينّ بطالن صالة اإلم�ام يف االثناء ،فإن املأموم

يت�م صالته ،وال يشء عليه .نعم إذا تبينّ ذل�ك مع إمكان تدارك القراءة وجب
ّ

تداركها كام لو تبينّ بطالهنا قبل الركوع.

 ........................................................................ 292منهاج الصاحلني /العبادات

(مسألة  :)460إذا علم املأموم بطالن صالة اإلمام أو قامت عنده احلجة
على ذل�ك مل ُجيز ل�ه االئتامم به ،وإ ّ
ال بن�ى عىل صحة صالته وجاز ل�ه االئتامم به

وإن اختلفا يف اجلهة املوجبة للبطالن ،كام إذا كان اإلمام يعتقد طهارة املاء الذي
عنده واملأموم يعتقد نجاس�ته لكن احتمل املأموم أن اإلمام مل يتوضأ بذلك املاء

بل توضأ بغريه ،وكذا إذا كان اإلمام يرى عدم وجوب الرتتيب يف غسل اجلنابة
واملأم�وم ي�رى وجوبه ،لكن احتمل املأموم أن اإلمام قد اغتس�ل بنحو الرتتيب

فإنه يبني عىل صحة صالته يف ذلك وأمثاله وجيوز له االئتامم به.

الفصل اخلامس

يف أحكام اجلامعة

(مس�ألة  :)461ال يتحم�ل اإلم�ام ع�ن املأموم ش�يئ ًا من أفع�ال الصالة
وأقواهلا غري القراءة يف الركعتني ا ُالوليني إذا ائتم به فيهام ،فتجزئه قراءته.
(مس�ألة  :)462األح�وط وجوب ًا عدم القراءة خل�ف اإلمام يف الركعتني

ا ُالوليين م�ن االخفاتي�ة بقص�د اخلصوصي�ة ،نع�م جيوز ل�ه الق�راءة ال بقصد
اخلصوصي�ة ب�ل بام أن قراءة الق�رآن ال تبطل الصالة ،كام أنه يكره له الس�كوت

ويس�تحب له االش�تغال بالذكر ،كالتس�بيح والتحميد والصالة عىل النبي وآله
(صل�وات اهلل عليه�م) .وأم�ا يف اجلهري�ة فإن س�مع صوت اإلم�ام ولو مههمة

وجب عليه ترك القراءة ،واالفضل له االس�تامع واالنصات له ،بل هو األحوط
اس�تحباب ًا .وإن مل يسمع حتى اهلمهمة جازت له القراءة ،سواء كان عدم السامع

لصمم أم بعد أم غ ِ
ريمها.

(مسألة  :)463لو شك يف أن ما يسمعه صوت اإلمام أو غريه جازت له
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القراءة.

(مس�ألة :)464املس�بوق بركعة أو أكثر ال يتحمل عنه اإلمام يف ثالثته أو

رابعته القراءة ،بل إن أدرك اإلمام يف الركوع س�قطت عنه القراءة ،كام لو أدركه
يف رك�وع ا ُالوليين ،وإن أدركه قائ ًام قبل الركوع قرأ لنفس�ه فإن ركع اإلمام قبل

أن يأيت بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ بام قرأ وركع معه ،وجيوز له إمتام السورة
إذا مل ّ
خيل باملتابعة العرفية.

وك�ذا إن رك�ع اإلمام قبل أن ي�أيت املأموم بالفاحتة أو قب�ل أن يتمها .وإن
كان األحوط اس�تحباب ًا له إمتامها إذا مل ّ
خيل باملتابعة العرفية ،واالنفراد من أجل
االمت�ام باملتابعة .وإذا علم قبل الدخول يف الصالة بعدم إدراكه
الق�راءة إذا أخل
ُ
للفاحتة تامة فاألحوط استحباب ًا له انتظار اإلمام حتى يركع فيدخل معه.

(مس�ألة  :)465املس�بوق إن طابق�ت وظيفت�ه وظيفة اإلمام يف التش�هد
جلس معه فيه ،سواء طابقتها يف السالم أيض ًا ـ كام لو كانت صالته ثنائية ودخل

يف الثالثة من الصالة الرباعية لإلمام ـ أم مل تطابقها فيه ـ كام إذا التحق من صال ُته
رباعية باجلامعة يف الركعة الثالثة ـ.
ّ

وإن اختلف�ت الوظيفت�ان ـ كام لو دخ�ل معه يف الثاني�ة أو الرابعة ـ وأراد

البق�اء على االئتمام ومل ينف�رد تابعه يف اجللوس للتش�هد وحده أو مع السلام.

واستحب له حال اجللوس اإلتيان بالتشهد ،وجيوز له االشتغال بالذكر البقصد

اخلصوصي�ة ب�ل بما أنه أمر مس�تحب يف نفس�ه ال يبطل الصالة .كما جيب عليه
اجللوس للتش�هد لنفس�ه يف ثانيته إذا قام اإلمام للرابعة ث�م يلتحق باإلمام ،وال

يسقط عنه التشهد للمتابعة.

تشهده أو سالمه من
(مس�ألة  :)466إذا جلس املس�بوق ملتابعة اإلمام يف ّ
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دون أن تك�ون وظيفت�ه يف نفس�ه اجللوس فاألح�وط وجوب ًا ل�ه أن يتجاىف ،وال
ّ
متمكن ًا.
جيلس

(مس�ألة  :)467إذا دخل املس�بوق يف ثانية اإلمام قبل الركوع تابع اإلمام
يف القنوت وإن كانت هي الركعة ا ُالوىل له .ويف مرشوعية القنوت له مرة ُاخرى
يف ثانيته إشكال ،فاألحوط وجوب ًا له عدم اإلتيان به إال برجاء املطلوبية.

(مس�ألة  :)468جيب االخف�ات يف القراءة والذكر خلف اإلمام ،س�وا ًء
كان�ا مس�تحبني كاملأيت هبام حال االئتامم يف الركعتين ا ُالوليني لإلمام أم واجبني
كاملأيت هبام حال االئتامم يف الركعتني االخريتني لإلمام.

(مسألة  :)469جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف االفعال ،فال يتقدم عليه
وال يتأخر عنه تأخر ًا كثري ًا ينايف املتابعة عرف ًا .بل يتأخر عنه قلي ً
ال أو يقارنه ،وإن

كان األحوط استحباب ًا عدم مقارنته له أيض ًا .وأما االقوال ـ من القراءة والذكر ـ

فالظاهر عدم وجوب املتابعة فيها عدا تكبرية االحرام فال جيوز التقدم فيها ،بل
الب�د من التأخر ولو كثري ًا ،بمعنى لزوم فراغ اإلمام من التكبري الذي به يتحقق
ّ
الدخول يف الصالة قبل رشوع املأموم يف التكبري.

(مسألة  :)470إذا ترك املتابعة عمد ًا مل تبطل صالته وال مجاعته ،بل يأثم

املتق�دم رشط يف انعقاد
بذل�ك ،عدا تكبيرة االحرام ،ف�إن املتابعة فيه�ا باملعنى ّ
اجلامعة ،فلو مل يتابع صحت الصالة فرادى.

كما أنه ال جيوز له الرك�وع قبل فراغ اإلمام من الق�راءة عمد ًا ،بل حكمه
حكم ترك القراءة عمد ًا ،املوجب لبطالن الصالة .وأما الركوع قبله س�هو ًا فهو

بحك�م س�بق اإلمام س�هو ًا الذي يأيت الكالم في�ه .وأما عدم املتابعة يف التس�ليم
واإلتيان به قبل اإلمام فهو ال يوجب إال عدم استكامل فضيلة اجلامعة ،من دون
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أن يقتيض بطالن الصالة.

(مس�ألة  :)471إذا ركع قبل اإلمام عمد ًا يف الركعتني ا ُالوليني قبل فراغ
اإلمام من القراءة بطلت صالته ،كام تقدم ،وكذا إذا ركع قبله عمد ًا يف غري ذلك
أو س�جد قبل�ه عمد ًا ملتفت ًا ملنافاتِه لوجوب املتابع�ة وكونِه معصي ًة له .وإن غفل

ع�ن وج�وب املتابعة فركع ـ يف الفرض ـ أو س�جد قبل اإلم�ام عمد ًا فاألحوط
وجوب� ًا البق�اء يف ركوع�ه أو س�جوده بانتظار رك�وع اإلمام أو س�جوده ،وعدم
الرجوع إىل اإلمام لريكع أو يسجد معه.

(مس�ألة  :)472إذا ركع أو س�جد قبل اإلمام س�هو ًا فاألحوط وجوب ًا له

املتابعة بالعودة إىل اإلمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه ،وال جيب عليه

االولين ،بل جيب عليه الذكر يف الركوع
قبل العود الذكر يف الركوع والس�جود ّ

والسجود املعادين مع اإلمام.

(مس�ألة  :)473إذا رفع رأس�ه من الركوع أو السجود قبل اإلمام عمد ًا،
فإن كان قبل الذكر بطلت صالته ،وإن كان بعده فاألحوط وجوب ًا له البقاء عىل

حاله إىل أن يلحقه اإلمام ،وال تبطل مجاعته وال صالته.

(مس�ألة  :)474إذا رفع رأس�ه من الركوع أو الس�جود قبل اإلمام سهو ًا

وج�ب علي�ه الرج�وع لإلم�ام إن احتمل إدراكه ل�ه قبل أن يرفع رأس�ه ،وإن مل

يرج�ع أثم ومل تبطل صالته وال مجاعته .وإن رجع فركع أو س�جد ورفع اإلمام
رأسه قبل أن يتحقق منه الركوع والسجود .فاألحوط وجوب ًا إجراء حكم زيادة

الركوع أو السجود سهو ًا.

فتخيل
(مس�ألة  :)475إذا رفع رأس�ه من الس�جود فرأى اإلمام ساجد ًا ّ
أن�ه يف ا ُالوىل فع�اد إليها بقص�د املتابعة فتبينّ أهن�ا الثانية اجتزأ هب�ا ،وإذا ختيلها
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الثانية فس�جد ُاخ�رى بقصد الثانية فتبني أهنا ا ُالوىل حس�بت للمتابعة ،ووجب
عليه السجود مرة ُاخرى مع اإلمام يف السجدة الثانية له.

(مس�ألة  :)476إذا س�ها اإلم�ام فزاد س�جد ًة أو تش�هد ًا أو غريمها مما ال
تبط�ل الصالة بزيادته س�هو ًا مل جت�ب عىل املأموم متابعته في�ه ،وال تبطل اجلامعة

بع�دم املتابع�ة بذلك ،أم�ا لو زاد عم�د ًا أو كان الزائد ركن ًا بطل�ت صالة اإلمام

وج�رى حكم بطالهنا عىل املأموم حيث يتعني االنفراد أو تقديم إمام آخر ،عىل

ما تقدم يف الفصل الثاين فيام تنعقد به اجلامعة.

(مسألة  :)477إذا سها اإلمام فنقص شيئ ًا ال يرض نقصه سهو ًا وجب عىل

املأموماإلتيانبه،وإذاالتفتاإلمامبعدذلكفرجعلتداركمافاتهمليتابعه املأمومفيه.

(مس�ألة  :)478إذا نيس اإلمام القنوت فركع جاز للمأموم اإلتيان به إذا
مل يوجب فوات املتابعة عرف ًا ،وإذا مل ِ
يأت به عمد ًا وركع مع اإلمام فذكر اإلمام
وت�دارك القن�وت بعد الركوع مل يرشع للمأموم متابعت�ه فيه .نعم جيوز له الدعاء

ال بعنوان القنوت.

(مسألة  :)479إذا كان اإلمام ال يرى وجوب يشء ـ كجلسة االسرتاحة
ـ ويرى املأموم وجوبه فإن جاء به اإلمام فال إشكال ،وإن مل ِ
يأت به وجب عىل
املأموم اإلتيان به من دون أن ّ
خيل باجلامعة .نعم إذا كان من االركان بنظر املأموم

كانت صالة اإلمام باطلة بنظره فال يرشع االئتامم هبا.

(مس�ألة  :)480إذا كان اإلم�ام ي�رى وجوب فصل فأتى ب�ه واملأموم ال

ي�رى وجوبه ،فإن كان املأموم ي�رى مرشوعيته وجواز اإلتيان به تابعه فيه ،وإال
مل ُجيز له اإلتيان به .لكن ال تبطل اجلامعة ،إال أن يكون بنظر املأموم من االركان
التي تبطل الصالة بزيادهتا فتبطل اجلامعة.
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(مسألة  :)481إذا حرض اجلامعة ومل يدر أن اإلمام يف الركعتني ا ُالوليني

أو االخريتين جاز له أن يقرأ الفاحتة والس�ورة برج�اء اجلزئية فإن تبينّ كونه يف
االخريتني وقعت القراءة يف حملها ،وإن تبني كونه يف ا ُالوليني مل يرض.

(مس�ألة  :)482إذا رشع املقي�م يف االقام�ة يك�ره مل�ن يري�د الدخ�ول يف
تل�ك الصلاة الرشوع يف النافلة ،وإن علم أنه يدرك اجلامعة يف الركعة ا ُالوىل أو
غريه�ا .بل لو كان قد رشع يف النافلة قبل ذلك جاز له قطعها ،بل يس�تحب من
أجل استحباب الدخول يف اجلامعة.

(مس�ألة  :)483إذا كان يف الفريض�ة الثالثية أو الرباعية و ُاقيمت اجلامعة
استحب له العدول
وخيش من إمتامها عدم إدراك اجلامعة يف الركعة ا ُالوىل منها
ّ
هب�ا إىل النافل�ة وإمتامه�ا ركعتني .هذا وجي�وز قطع الفريض�ة الدراك اجلامعة بل

يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك اجلامعة.

(مس�ألة  :)484إذا شك املأموم يف عدد الركعات كان له الرجوع لإلمام
إذا كان حافظ ًا ،ولو بأن يكون ظان ًا ،وكذا يرجع اإلمام للمأموم إذا كان حافظ ًا.

وإن تعدد املأمومون فال بد يف رجوع اإلمام هلم من اتفاقهم.

وأما إذا اختلف اإلمام واملأموم بأن كان أحدمها متي ِّقن ًا أو ظان ًا عىل خالف
يقني االخر أو ظنه فالالزم ُ
عمل ّ
كل منهام عىل مقتىض يقينه أو ظنه.

(مس�ألة  :)485إذا ش�ك اإلم�ام أو املأم�وم يف فع�ل من أفع�ال الصالة

كالرك�وع أو الس�جود قب�ل التج�اوز عن�ه والدخ�ول يف غريه فاالظه�ر رجوع
أحدمها لالخر.

(مس�ألة  :)486إذا ش�ك املأموم بعد الس�جدة الثانية لإلمام يف أنه سجد

مع�ه الس�جدتني أو واحدة بنى على أنه مل يأت بالثانية ،وك�ذا 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 ـ كاالقوال ـ ال يبني عىل أنه أتى به .إال أن يكون كثري الشك أو

يرجع شكه للوسواس.

(مس�ألة  :)487إذا وقع من اإلمام ما يوجب س�جود السهو عليه مل جيب
عىل املأموم السجود معه إال أن يقع منه أيض ًا ما يوجبه.
(مسألة  :)488إذا ّ
شك املأموم يف الوقت فال جيوز له التعويل عىل اإلمام
والدخول معه يف الصالة .وكذا لو ّ
شك يف القبلة ،إال أن يثق بمعرفة اإلمام هلا

التحري الذي هو حجة يف القبلة ،كام تقدم.
بحيث يتحقق بالرجوع إليه
ّ

ً
فاحش�ا ال
(مس�ألة  :)489اختلاف اإلم�ام واملأموم يف القبلة إذا مل يكن

يمنع من انعقاد اجلامعة.

(مس�ألة  :)490يس�تحب أن يقوم املأموم إن كان رج ً
ال واحد ًا عن يمني
اإلمام متأخر ًا عنه قلي ً
ال عىل األحوط وجوب ًا ،كام تقدم ،وإن كان امرأة وقفت خلف

اإلمام عن يمينه ،وان كان رج ً
ال واحد ًا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن

يمني اإلمام واملرأة الواحدة أو االكثر خلفهام .وإن كان املأمومون أكثر من رجل

واحد وقفوا خلف اإلمام وبرز اإلمام عنهم .وإن كان معه نساء رصن خلفهم.
(مس�ألة  :)491يس�تحب للمأم�وم القي�ام عن�د ق�ول املقيم :ق�د قامت

الصلاة .ويق�ول« :اللهم اقمه�ا وادمها واجعلن�ي من صاحلي اهله�ا» .وكلام

سارع للدخول يف الصالة بعد تكبري اإلمام كان افضل.

(مسألة  :)492يكره للمأموم الوقوف يف صف وحده إال ان يضيق الصف

فال بأس بالوقوف يف صف وحده ،وان كان االفضل ان يقف عن يمني اإلمام.

(مس�ألة  :)493يكره تع�رج الصفوف بل ينبغي تس�ويتها واعتداهلا .كام
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س�د الفرج
يكره تباعد املصلني بعضهم عن بعض يف الصف الواحد .بل ينبغي ّ
وحماذاة املصلني بعضهم لبعض يف املناكب.

(مس�ألة  :)494يك�ره التنفل عند الشروع يف االقامة ،وتش�تد عند قول
ٍ
حينئذ.
املقيم« :قد قامت الصالة» .بل تقدم انه تقطع النافلة بل الفريضة
(مسألة  :)495يكره الكالم بعد قول املقيم« :قد قامت الصالة».

(مسألة:)496يكرهلإلمامأنخيصنفسهبالدعاء،بليدعوللمأمومني معه.

ٍ
وحينئذ تقوم وسطهن
(مسألة  :)497س�بق أنه جيوز إمامة املرأة للنساء.

يف الصف وال تربز عنهن.
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املقصد السابع
وفيه فصول..

يف اخللل

الفصل األول

يف حكم الزيادة والنقيصة

م�ن ترك ش�يئ ًا من أجزاء الصلاة ورشائطها عمد ًا بطل�ت صالته ،حتى
لو كان ذلك اليشء حرف ًا أو حركة من القراءة أو الذكر ،وكذا من زاد ش�يئ ًا من
أجزائها عمد ًا ،سوا ًء كان ذلك اجلزء من سنخ أجزاء الصالة كالتكبري والركوع

أم من غري س�نخها ،كام ل�و رفع يده بقصد اجلزئية .وك�ذا إذا فعل أحد االمرين
مرتدد ًا يف صحة عمله شاك ًا يف ذلك من دون حجة.
(مس�ألة  :)498ال تتحق�ق الزي�ادة إال باإلتي�ان باليشء بقص�د اجلزئية،
حرك يده أو َّ
حك جس�ده أو قرأ القرآن أو
فإن فعل ش�يئ ًا ال بقصد ذلك ،كام لو ّ

سبح أو ص ّفق للتنبيه أو غري ذلك مل تبطل صالته .نعم ال يشرتط ذلك يف زيادة
َّ
الس�جود ،فمن س�جد البقصد اجلزئية من الصالة ،بل بداع آخر ـ كام يف سجود
التالوة أو الشكر ـ بطلت صالته .وكذا احلال يف الركوع عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)499من زاد جز ًء س�هو ًا أو جه ً
ال مل تبطل صالته إال أن يكون
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الزائد ركوع ًا ،أو س�جدتني يف ركعة على األحوط وجوب ًا ،وأما من أنقص جز ًء
سهو ًا أو جه ً
ال فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصالة،
كام أن االخالل بالطهارة من احلدث موجب لبطالن الصالة مطلق ًا ،سواء كان
عن عمد أم جهل أم نسيان ،وسواء كان برتكها رأس ًا أم باإلتيان هبا بوجه باطل،
وأما غريها من الرشوط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل رشط رشط.

الفصل الثاين
يف الشك

وامل�راد به ما خيالف اليقني ،س�واء تس�اوى فيه طرفا االحتمال أم ترجح
أحدمها فكان مظنون ًا واالخر موهوم ًا.
نع�م الب�دّ من ع�دم بلوغه مرتبة الوس�واس الذي خيرج به اإلنس�ان عن
الوضع العقالئي فريى الواقع بعقله وال يطمئن له بقلبه ،بل يبقى قلق ًا مضطرب ًا،
ومثل هذا ال يعتنى به يف الصالة وال يف مجيع ا ُالمور ،بل ينبغي لالنسان مكافحة

هذه احلالة بإمهاهلا وعدم االهتامم هبا ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه.
إذا عرفت هذا ،فيقع الكالم يف مقامني..

املقام األول

يف الشك يف الصالة وأفعاهلا

(مسألة  :)500من شك يف أنه صلىّ أو ال ،فإن كان بعد خروج الوقت بنى
عىل أنه صلىّ وإن كان قبل خروجه أتى هبا .نعم يف املرتتّبتني ـ كالظهر والعرص،
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واملغرب والعش�اء ـ إن شك يف اإلتيان بالسابقة بعد الرشوع يف الالحقة أو بعد
الفراغ منها مل ِ
يعتن بالشك املذكور وبنى عىل اإلتيان هبا.
(مسألة  :)501كثري الشك يعتني بشكه يف املقام إذا مل يرجع شكه للوسواس.

(مسألة  :)502إذا ّ
شك ـ حني الشك يف اإلتيان بالصالة ـ يف بقاء الوقت

بنى عىل بقائه ،فيجب عليه اإلتيان بالصالة املشكوكة.

(مسألة  :)503إذا ّ
شك يف صحة الصالة بعد الفراغ منها بنى عىل الصحة.

(مس�ألة  :)504من ّ
ش�ك يف فعل من أفعال الصالة وق�د دخل فيام بعده
بنى عىل اإلتيان به ومىض يف صالته ،كمن ّ
ش�ك يف االذان وهو يف االقامة أو يف
االقامة وهو يف الصالة ،أو يف تكبرية االحرام وهو يف القراءة ..إىل غري ذلك مما

تقدم تفصيله عند الكالم يف كل جزء جزء.

ّ
وش�ك يف صحته بعد الفراغ منه بنى عىل
(مس�ألة  :)505إذا أتى باجلزء
صحته وإن مل يدخل فيام بعده ،كمن كبرّ لالحرام ثم ّ
ش�ك يف صحة التكبري قبل
الدخول يف القراءة ،أو قرأ ثم ّ
شك يف صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع،
أو أت�ى بذك�ر الركوع أو الس�جود ثم ّ
ش�ك يف صحته قبل رفع ال�رأس منهام..

إىل غير ذل�ك ،فإنه يبن�ي عىل صحة ما وقع .وأما إذا ّ
ش�ك يف صحة اجلزء وهو

مشتغل به قبل الفراغ منه ،فالالزم عليه االعادة .إال أن يرجع الشك للوسواس.

(مس�ألة  :)506إذا أت�ى باملش�كوك يف املحل ثم تبينّ أنه ق�د فعله أو ً
ال مل
تبط�ل صالت�ه ،إال إذا كان اجل�زء مما تبطل الصلاة بزيادته عمد ًا وس�هو ًا ،وهو

الركوع وكذا السجدتان مع ًا من ركعة واحدة.

ّ
الشك يف فعل من أفعال الصالة قبل الدخول
(مسألة  :)507من كثر عليه
فيما بعده ،فإن أدرك أن أحد طريف ّ
ِ
يعت�ن به وجرى عىل
الش�ك من الش�يطان مل
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الطرف االخر ،كام هو الغالب فيام إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفني ،حيث يكون
املرتكز غالب ًا ّ
أن االحتامل االخر املوهوم من الشيطان وإن مل يدرك أن أحد الطرفني

بخصوصه من الش�يطان فاألحوط وجوب ًا له البناء عىل االكثر مامل يكن مبط ً
ال،
ٍ
حينئذ .فمن ّ
شك يف أنه سجد أو تشهد أو ال ،يبني عىل فعلهام.
فيبني عىل االقل
نعم إذا أمكن اإلتيان باملشكوك برجاء اجلزئية من دون أن يستلزم الزيادة
التشهد دون مثل السجود ،وأ ّما َمن كثر
املبطلة كان له اإلتيان به احتياط ًا ،كام يف
ّ

ّ
ّ
بالشك مطلق ًا حتى لو رأى
الشك يف الفعل ،وقد دخل فيام بعده فإنه ال يعتني
عليه
أن أحد الطرفني من الشيطان ،ويبني عىل حتقق الفعل املذكور ما مل يكن مبط ً
ال.

يعتن ّ
ّ
الشك يف رشوط الصالة مل ِ
بشكه وإن كان
(مسألة  :)508من كثر عليه
ّ
الشك يف الرشط ـ كالطهارة ـ قبل
ذلك قبل الفراغ من الصالة .نعم من كثر عليه
الصالة يعتني ّ
بشكه ويبني عىل عدم حصول الرشط ما مل يبلغ مرتبة الوسواس.

الش�ك إىل العرف .نعم إذا كان ّ
(مس�ألة  :)509املرجع يف كثرة ّ
يش�ك يف
ّ
ّ
الش�ك
الش�ك ،وقد تصدُ ق كثرة
كل ثلاث صل�وات متتالية فهو ممن كثر عليه

بأقل من ذلك.

ّ
الش�ك من أن يس�تند عرف ًا
(مس�ألة  :)510الب�د يف جري�ان حك�م كثري

للش�يطان ال إىل أس�باب خارجي�ة من م�رض أو خوف أو قل�ق أو نحو ذلك مما

يوجب اضطراب الذهن.

ّ
ّ
كالشك يف السجدة
الش�ك يف فعل خاص ـ
(مس�ألة  :)511إذا كثر عليه
والسجدتني ـ أو يف حال خاص ـ كالصالة فرادى ـ وكان ّ
شكه يف غري ذلك عىل

ّ
الشك بذلك احلال ،أما يف غريه فيجري
املتعارف الكثرة فيه اختص حكم كثري
ّ
الشك املتعارف.
حكم
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ّ
(مس�ألة  :)512إذا مل ِ
بالش�ك ثم تبني أنّه قد نقص يف صالته جرى
يعتن
عليه حكم النقيصة سهو ًا.

املقام الثاين

ّ
الشك يف الركعات
يف

من ّ
ش�ك أثن�اء الصالة يف عدد الركع�ات فإن تيسرّ له الظ�ن بأحد طريف
ّ
الرتوي ـ أخذ به وعمل عليه .وإن مل يتيرس له الظن ،فإن كانت
الشك ـ ولو بعد ّ
الصلاة ثنائي�ة أو ثالثي�ة فليس له املضي يف الصالة ،ب�ل يس�تأنف .وإن كانت

رباعي�ة ف�إن أحرز الركع�ة الثانية بإمتام الذك�ر الواجب من الس�جدة الثانية من

الركعة املرددة بني الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصالة يف صور مخس:

ا ُالوىلّ :
الش�ك بين االثنتين والثلاث بع�د إكمال الذك�ر الواج�ب من
الس�جدة الثاني�ة .وحكمه البناء عىل الثلاث واإلتيان بالرابعة ،فإذا س� ّلم صلىّ
ً
وجوب�ا يف كيفيتها أن
صلاة االحتي�اط يتدارك هبا النق�ص املحتمل ،واألحوط

يصيل ركعة من قيام بفاحتة الكتاب إخفات ًا ،ثم يس ّلم.

ّ
الش�ك بني الثلاث واالرب�ع يف أي موضع كان ،وحكم�ه البناء
الثاني�ة:
على االربع ،فإذا ّ
س�لم صّل�ىّ صالة االحتي�اط ،وهي ركعة من قي�ام ـ كام تقدم
يف الصورة ا ُالوىل ـ أو ركعتني من جلوس بفاحتة الكتاب ،واألحوط اس�تحباب ًا
اختيار الركعتني من جلوس.

ّ
الشك بني االثنتني واالربع بعد إكامل الذكر الواجب من السجدة
الثالثة:
االخيرة .وحكم�ه البن�اء عىل االرب�ع ،فإذا س� ّلم صلىّ صلاة االحتياط ،وهي

ركعتان من قيام بفاحتة الكتاب إخفات ًا.

الشك يف الركعات 305................................................................................

ّ
الش�ك بني االثنتني والثالث واالرب�ع بعد إكامل الذكر الواجب
الرابعة:
من السجدة االخرية .وحكمه البناء عىل االربع ،فإذا س ّلم صلىّ صالة االحتياط،
وه�ي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس .ويتعين تقديم الركعتني من قيام.

ّ
الشك بني االربع واخلمس بعد ذكر السجدة االخرية .وحكمه
اخلامسة:
البناء عىل االربع فإذا س ّلم سجد سجديت السهو.
وأم�ا بقية الصور املذك�ورة يف كلامت الفقهاء وغريه�ا فالظاهر فيها عدم

جواز امليض يف الصالة ،بل يتعني االستئناف.

(مس�ألة  :)513من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعينّ عليه صالة
يتم هبا النقص الفائت .ففي الصورتني ا ُالوليني يتعني عليه
االحتياط على نحو ّ
ركعة من جلوس ،ويف الثالثة يتعني عليه ركعتان من جلوس ،ويف الرابعة يتعني

عليه ركعتان من جلوس ،ثم ركعة من جلوس.

ّ
الش�ك يف
(مس�ألة  :)514تق�دم أنه الب�دّ يف إمكان تصحيح الصالة مع

الرباعية من إحراز متام الركعتني بالفراغ من الذكر الواجب يف السجدة الثانية.

وعلى ذلك لو ّ
ش�ك يف أن�ه هل أتى بالس�جدة الثانية أو ال ،ف�إن كان مع

ميض حمل الس�جدة والدخول فيام بعدها ـ كالتش�هد أو القيام ـ بنى عىل اإلتيان
ّ
الشك ،وإال بنى عىل عدمها وعدم
هبا ،وكان له تصحيح الصالة والقيام بوظيفة
إحراز الركعتني واستئناف الصالة.

ظن أو ّ
ش�ك ـ كام قد يتفق عند
(مس�ألة  :)515إذا تر ّدد يف أن احلاصل له ّ
ّ
الشك.
اضطراب النفس ـ جرى عليه حكم

ّ
الش�ك وق�ام بوظيفت�ه وقبل الف�راغ من
(مس�ألة  :)516إذا حص�ل ل�ه
الصلاة تب�دّ ل باليقين أو بالظن َ
ّ
الش�ك وعمل بيقين�ه أو ظنه .وإذا
ترك وظيفة
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ثم ْقبل الفراغ من الصالة ارتفع الظن وصار ش�ك ًا
حصل له الظن وجرى عليه ّ
عمل بوظيفة الشك الفعلية .مث ً
ال إذا تردد بني الواحدة واالثنتني وظن باالثنتني

ّ
ش�اك ًا جرى
وعمل بظ ّنه ومىض يف صالته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظ ّنه وبقي
ٍ
ّ
وحينئذ فإن كان ذلك قبل الفراغ من
الش�ك بني االثنتني والثلاث،
عليه حكم

الذكر الواجب يف الس�جدة الثانية فليس له امليض يف الصالة ،بل يس�تأنف ،وإن
كان بعده كان له تصحيح الصالة بالبناء عىل الثالث ،كام تقدم يف الصورة ا ُالوىل.

(مس�ألة  :)517إذا ظن بالركعات وجرى عىل ظ ّنه حتى فرغ من الصالة
ّ
ثم ارتفع ظنه وصار شك ًا مل ِ
بالشك وبنى عىل صحة عمله.
يعتن
(مس�ألة  :)518إذا ّ
ش�ك وبنى عىل االكثر ،وبعد الفراغ من الصالة قبل
اإلتيان بصالة االحتياط تبدل ّ
شكه بالظن فله صور:

ا ُالوىل :أن يظ�ن باالكث�ر ال�ذي بنى عليه ،كما لو كان ّ
ش�كه بني الثالث
ٍ
حينئ�ذ بصالة
فظ�ن بع�د الف�راغ باالربع .واألح�وط وجوب� ًا اإلتيان
واالرب�ع
ّ
ّ
الشك السابق.
االحتياط التي هي مقتىض وظيفة

يظن بنقص صالته باملقدار الذي تتداركه صالة االحتياط ،كام
الثانية :أن ّ
ٍ
حينئذ أن ال ينوي بصالة
ظن يف الفرض الس�ابق بالثالث ،واألحوط وجوب ًا
لو ّ
االحتياط الصال َة املستقل َة ،بل االعم منها ومن الركعة املتممة لصالته السابقة،
بنية االفتتاح جزم ًا ،بل برجاء االفتتاح واجلزئية.
وال يكبرّ هلا ّ

يظن بنقص صالته باملقدار الذي ال تتداركه صالة االحتياط،
الثالث�ة :أن ّ
كما لو كان ّ
ظن
ش�كه بين االثنتين واالربع ،فبن�ى عىل االرب�ع ،وبعد الف�راغ ّ
بالثالث ،فاألحوط وجوب ًا االستئناف بعد فعل املبطل وعدم االعتداد بصالته.
(مس�ألة  :)519إذا ّ
ش�ك وبنى على االكثر وبعد الف�راغ من صالته قبل
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اإلتيان بصالة االحتياط تيقن بتاممية صالته اجتزأ هبا ومل حيتج لصالة االحتياط،
وإن تيقن بنقص صالته جرى عليه حكم من س ّلم عىل النقص وال حيتاج لصالة
االحتياط.

(مسألة  :)520لو تبينّ يف أثناء صالة االحتياط متامية صالته انكشف أن
صلاة االحتياط نافلة فله قطعها ،أما لو تبينّ ن ْقص صالته كان عليه إمتام صالة

االحتياط وأجزأته.

ّ
الشك بالوجوه املتقدمة ،بل
(مس�ألة  :)521الظاهر عدم وجوب عالج

جي�وز قط�ع الصالة بفعل املبطل واس�تئنافها ،لكن لو مضى يف صالته عىل طبق
الوظيف�ة حت�ى س� ّلم فاألحوط وجوب ًا عدم ت�رك صالة االحتي�اط وعدم إعادة
الصالة بد ً
ال عنها.
(مس�ألة  :)522جيب يف صالة االحتي�اط ما جيب يف الصالة من االجزاء

والرشوط ،وجيب فيها التش�هد والتس�ليم ،و ُيقترص يف قراءهتا عىل الفاحتة ،وال

يرشع فيها سورة ،إال أن يؤتى هبا من دون قصد اجلزئية.

(مسألة  :)523األحوط وجوب ًا عدم ختلل املنايف بينها وبني الصالة .ولو
ختل�ل فاألح�وط وجوب ًا اإلتي�ان هبا ثم إعادة الصلاة .نعم ل�و كان املنايف مما ال

تبطل الصالة به سهو ًا فمع اإلتيان به سهو ًا جيتزأ بصالة االحتياط.

(مس�ألة  :)524األح�وط وجوب� ًا املواالة بين الصلاة االصلية وصالة

االحتياط بالنحو املعترب يف الصالة.

(مس�ألة  :)525جيري يف صالة االحتياط ما جيري يف س�ائر الفرائض من
ّ
والشك يف اجلزء قبل الدخول فيام بعده وبعد
أحكام السهو يف الزيادة والنقيصة
الدخول فيام بعده وغري ذلك .نعم إذا ّ
ش�ك يف ع�دد ركعاهتا فالظاهر أنه يتخيرّ
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بني البناء عىل االقل والبناء عىل االكثر ،وإن كان األحوط استحباب ًا الثاين.

(مس�ألة  :)526إذا ّ
ش�ك يف اإلتيان بصالة االحتياط بنى عىل العدم ،إال

أن خيرج الوقت ،مع إمكان إيقاعها فيه لسعته ،أو يتحقق منه الفراغ عن الصالة

بمج�رد السلام الذي يكون قب�ل صالة االحتياط ،بل بترك الصالة بعنوان
ال
ّ

إكامهلا وإمتامها وحتقق امتثاهلا املفرغ لذمته.

(مس�ألة  :)527إذا بطلت صالة االحتياط فاألح�وط وجوب ًا إعادهتا ثم

إعادة الصالة ،نظري ما تقدم يف املسألة ( )523عند الكالم يف ختلل املنايف.

الفصل الثالث

يف قضاء األجزاء املنسية

تق�دم يف مبحث الس�جود وجوب قضاء الس�جدة املنس�ية ،كما تقدم يف

مبح�ث التش�هد وجوب قض�اء التش�هد االخري إذا ذك�ره املصيل بعد السلام.
واألح�وط وجوب� ًا قض�اء بع�ض التش�هد إذا نس�يه .وال يقضي غير ذلك من
االجزاء .وأما التش�هد األول إذا نس�يه أو نيس بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه

عنه سجود السهو.

(مس�ألة  :)528جي�ب يف القض�اء مجي�ع ما يعتبر يف اجل�زء الصاليت من

االج�زاء والشروط .واألوىل ع�دم الفص�ل بينه وبين الصالة باملن�ايف ،بل هو
األحوط استحباب ًا ،لكن الظاهر عدم بطالن الصالة لو فصل به.
(مسألة  :)529إذا ّ
شك يف نسيان اجلزء الذي يقىض بنى عىل عدم نسيانه،
ّ
وشك يف قضائه بنى عىل عدم قضائه ،إال أن خيرج الوقت أو يتحقق
ولو علم به
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منه الفراغ عن الصالة ،بالنحو املتقدم يف املسألة ( )526يف الفصل السابق.
(مسألة  :)530إذا ذكر اجلزء املنيس بعد خروج وقت الصالة قضاه.

الفصل الرابع

يف سجود السهو

جيب سجود السهو ُالمور:

األول :الكالم ،قلي ً
ال كان أو كثري ًا ،من دون فرق بني أن يتكلم ساهي ًا وأن
بتخيل أنه خارج عن الصالة ،كام لو س ّلم يف غري حمل السالم .نعم
يتكلم عامد ًا ّ
لتخيل أن ما أتى به قرآن مث ً
ال .كام ال جيب بسبق اللسان.
ال جيب بالكالم عامد ًا ّ

الثاين :نس�يان التش�هد األول يف الثالثي�ة والرباعية ،ب�ل األحوط وجوب ًا
ثبوته بنسيان التشهد مطلق ًا.

الثالث :زيادة السالم ا ُملخ ِرج عىل األحوط وجوب ًا .بل هو االظهر لو زاد

معه التشهد املتصل به.

ّ
الشك بني االربع واخلمس بعد ذكر السجدة االخرية.
الرابع:

ً
جالس�ا بام يرشع حال القيام ،أو أتى قائ ًام بام يرشع حال
اخلامس :إذا أتى

اجلل�وس ،كما لو قرأ م�ن وظيفته القيام حال اجللوس ،أو تش�هد ح�ال القيام.
ً
مبطلا للصالة كام لو كبر لإلحرام من وظيفت�ه القيام حال
إال ان يك�ون ذل�ك
ٍ
حينئذ.
اجللوس ،فإنه ال سجود

س�بح يف
س�بح بدل الق�راءة ،كام لو ّ
الس�ادس :م�ن قرأ بدل التس�بيح أو ّ
الركعتني ا ُالوليني ،أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.
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الس�ابع :ما إذا علم إمجا ً
ال بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطالن.
واألحوط اس�تحباب ًا أن يلحق به ما إذا تردد االمر بني الزيادة والنقيصة والعدم.

بل األحوط استحباب ًا اإلتيان به لكل زيادة أو نقيصة غري مبطلة.

(مس�ألة  :)531يس�تحب سجود الس�هو ملن ّ
ش�ك بني الثالث واالربع
وظن باالربع فبنى عليها وس ّلم.

(مس�ألة  :)532األح�وط وجوب ًا املبادرة لس�جود الس�هو بع�د الصالة،
بحيث ال ينش�غل بيشء آخر من كالم أو عمل أو نحومها .نعم األحوط وجوب ًا
تأخريه عن صالة االحتياط .واألوىل تأخريه عن قضاء االجزاء املنسية.

(مس�ألة  :)533جي�ب عدم فصل الكالم بينه وبين الصالة .بل األحوط

وجوب ًا العموم لغري الكالم من منافيات الصالة.

(مس�ألة  :)534إذا مل يب�ادر لس�جود الس�هو أو فصل بين�ه وبني الصالة
باملنايف أو تركه رأس ًا مل تبطل الصالة التي وجب تبع ًا هلا.
(مس�ألة  :)535إذا نيس س�جود الس�هو ثم ذكره وهو يف الصالة مل يبعد
وجوب قطعها واإلتيان به إذا كان إمتامها موجب ًا لفوت املبادرة العرفية .لكن لو

أ ّمتها ومل يبادر إليه مل تبطل.

(مس�ألة  :)536الظاهر تعدد س�جود الس�هو بتعدد الس�بب املوجب له.

لك�ن ال جيب الرتتيب بني الس�جود حس�ب ترتيب أس�بابه .ب�ل ال جيب تعيني
السبب املأيت به له.

(مس�ألة  :)537ليس يف سجود الس�هو تكبرية االفتتاح ،وإن كان أحوط
استحباب ًا.
(مسألة  :)538سجود السهو سجدتان ،وليكونا متواليتني عىل األحوط
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وجوب ًا .وجيب فيهام:

1ـ النية املعتربة يف العبادة.

2ـ أن يكون السجود فيهام عىل املساجد السبعة.

3ـ وضع اجلبهة عىل ما يصح السجود عليه يف الصالة.

4ـ عدم ع ّلو موضع اجلبهة.

واألح�وط وجوب� ًا التش�هد بعدمها ثم التس�ليم .كام أن األح�وط وجوب ًا

اشرتاطهام برشوط الصالة من الطهارة واالستقبال وغريمها.

(مس�ألة  :)539األحوط وجوب ًا يف سجديت الس�هو الذكر ،لكن ال جيب

ذكر معينّ  ،نعم يستحب أن يقول« :بسم اهلل وباهلل وصىل اهلل عىل حممد وآل
فيهام ٌ

حممد» أو «بس�م اهلل وباهلل اللهم صل عىل حممد وآل حممد» أو« :بس�م اهلل وباهلل

والسالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته» أو بحذف الواو يف أول السالم.

(مس�ألة  :)540إذا ّ
ش�ك يف حتقق موجب سجود السهو بنى عىل العدم،
ّ
وإذا ّ
وش�ك يف اإلتيان به
ش�ك يف ع�دده بن�ى على االق�ل .وإذا عل�م بوجوب�ه

فاألحوط وجوب ًا اإلتيان به وإن طالت املدة.

(مس�ألة  :)541إذا ّ
شك يف أنه سجد سجدة أو سجدتني بنى عىل االقل،

إال مع حتقق الفراغ من العمل.

(مسألة  :)542إذا ّ
شك بعد رفع الرأس من السجدة يف أنه هل أتى بالذكر
فيه�ا أو ال ،مضى ومل ِ
يعت�ن ،وإذا علم بعدمه فاألحوط وجوب ًا إعادة الس�جدة.
(مسألة  :)543ال يبطل سجود السهو بالزيادة فيه.
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الفصل اخلامس

يف اخللل يف النافلة

(مس�ألة  :)544تبط�ل النافل�ة بالنقيصة العمدي�ة مطلق ًا ،وك�ذا بالزيادة
العمدي�ة على األحوط وجوب� ًا ،كام تبطل بنقيص�ة الركن واالخالل به س�هو ًا.

واملراد بالركن هو تكبرية االحرام والركوع والسجود والطهارة احلدثية والقبلة،
عىل التفصيل املتقدم يف مبحث القبلة سهو ًا .وال تبطل بزيادة الركن سهو ًا.

(مسألة  :)545لو نقص جز ًء ركني ًا ـ كالركوع ـ أو غريه ـ كسجدة واحدة
ـ حتى فعل جز ًء ركني ًا ـ كالركوع أو الس�جدتني ـ مل يرشع له امليض ،بل البدّ له
م�ن الرجوع وتدارك اجلزء املنيس وإن اس�تلزم زيادة اجل�زء الركني الذي فعله.
نعم إذا نيس القراءة حتى ركع مىض يف صالته ومل يرجع.

كام ّ
أن السجود والتشهد املنسيني ال يقضيان ،بل يتعني تداركهام وإن دخل
يف ركن بعدمها .نعم إذا مل يذكر حتى ّ
س�لم فاألحوط وجوب ًا الرجوع والتدارك

ثم إمتام الصالة حتى السالم.

(مس�ألة  :)546إذا ّ
شك يف ركعات النافلة كان خميرّ ًا بني البناء عىل االقل
والبن�اء على االكث�ر .واألوىل البناء على االقل .ب�ل قيل :إنه مس�تحب .كام أن
األحوط وجوب ًا العمل بالظن.
(مس�ألة  :)547األحوط وجوب ًا االستئناف إذا ّ
شك يف عدد الركعات يف

صالة الوتر.
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(مسألة  :)548إذا ّ
شك يف اجلزء بعد الدخول فيام بعده مىض يف صالته،
كام تقدم يف الفريضة .كام أنه إذا ّ
شك فيه قبل الدخول فيام بعده فاألحوط وجوب ًا

اإلتيان به ،كام تقدم يف الفريضة.

(مسألة  :)549ال جيب سجود السهو يف النافلة ،وإن كان أحوط استحباب ًا.

(مس�ألة  :)550م�ن نقص ركعة من النافلة ف�إن أمكن تداركها قبل فعل

تق�دم يف الفريضة .وأما
املن�ايف تداركها وصحت صالت�ه ،وإال بطلت ،نظري ما ّ
بطالهنا بزيادة ركعة فال خيلو عن إشكال ،وإن كان هو األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)551النواف�ل التي هلا كيفيات خمصوصة من حيثية الس�ور أو

األذكار أو غريها جيوز للمكلف العدول يف أثنائها عن الكيفية اخلاصة إىل النافلة

املطلق�ة .كما أنه لو نيس وخال�ف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأيت بما ينافيها كان له
الرج�وع وت�دارك الكيفية اخلاصة ،كما لو نيس قراءة آية الغفيلة وقرأ س�ورة ثم
ذك�ر قبل الركوع ،فإن له قراءة االي�ة وإمتام الصالة .وأما إذا ذكر بعد اإلتيان بام

ينافيها فال خيلو التدارك عن إشكال ،كام لو ذكر يف الفرض السابق بعد الركوع،
الن الرك�وع يص�ح منه للنافلة املطلقة ،والتدارك يس�تلزم زي�ادة الركوع عمد ًا،
وقد س�بق االحتياط بمبطليت�ه للنافلة .ومن هنا يك�ون األوىل امليض يف الصالة
بقصد النافلة املطلقة ،أو قطعها ثم استئناف الصالة اخلاصة.
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املقصد الثامن

يف صالة املسافر

تقصر الصلاة الرباعي�ة يف اخلوف والس�فر ،أما قرصه�ا يف اخلوف ففيه

تفصي�ل وكالم الجم�ال له يف املقام بع�د ندرة االبتالء أو عدم�ه بذلك .والكالم
هنا يف السفر ،وفيه فصول..

الفصل األول

وهي ُامور:

يف رشوط السفر املوجب للقرص

األول :املسافة ،وهي ثامنية فراسخ.

(مس�ألة  :)552تكفي الثامنية امللفقة من أربعة فراس�خ ذهاب ًا وأربعة إياب ًا

فما زاد ،إذا مل يفص�ل بينها بأحد القواطع االتي�ة .وال يكفي امللفقة مما دون أحد
االمرين ،كثالثة ذهاب ًا ومخسة إياب ًا أو العكس.
(مس�ألة  :)553ال يشترط يف وج�وب القصر يف املس�افة املل ّفق�ة قصدُ
الرج�وع ليوم�ه ،بل جيب القصر ولو مع نية املبيت يف مقص�ده يوم ًا أو أكثر مامل
يقصد البقاء عرشة أيام ،حيث ينقطع حكم السفر كام يأيت.
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(مسألة  :)554الثامنية فراسخ تقارب الستة واالربعني كيلومرت ًا ،وحيسن
ال أو زاد عليه قلي ً
االحتياط فيام نقص عن ذلك قلي ً
ال.
(مس�ألة  :)555تثـبت املس�ـافة بالعل�م وبالبينة الرشعية ،وهي ش�هادة

العدلني ،ومع الش�ك يف بلوغ السفر املس�افة مع تعيني املقصد جيب التامم ،لكن
ل�و ظه�ر بلوغه املس�افة يف الوقت لزمت االع�ادة قرص ًا ،ولو ظه�ر بعد الوقت

فاألحوط وجوب ًا القضاء قرص ًا .أما مع الشك يف بلوغ السفر املسافة لعدم تعيني

املقص�د فيجب التامم لعدم حصول قصد املس�افة منه ،كما لو خرج من النجف
االرشف وهو مرتدد بني السفر للكوفة والسفر للحلة.

(مس�ألة  :)556إذا اعتقد بلوغ الس�فر املسافة فقرص الصالة فظهر اخلطأ

وجب�ت علي�ه االعادة يف الوقت والقضاء خارجه ،وإذا اعتقد عدم بلوغ الس�فر
فأتم ثم ظهر اخلطأ فاألحوط وجوب ًا له االعادة أو القضاء.
املسافة ّ

(مس�ألة  :)557إذا كان للمقص�د طريق�ان قريب ال يبلغ املس�افة وبعيد

أت�م إذا قصد س�لوك القريب وقرص إذا قصد س�لوك البعيد وإن مل حيتج
يبلغه�ا ّ

لس�لوكه .وإذا كان الذهاب من أحدمها والرجوع من االخر يبلغ ثامنية فراس�خ

فإن كان يف الطريق البعيد موضع بينه وبني بلده أربعة فراس�خ يف ذهابه منه ويف

أتم.
رجوعه إليه قصرّ  ،وإال ّ

(مس�ألة  :)558السري يف املسافة املس�تديرة حول البلد إن مل يصدق عليه

الس�فر لق�رب الطريق من البلد بحيث يك�ون من توابعه وجب التمام وكذا إذا
التعر ُ
ض له ،وإن صدق عليه الس�فر ل ُبعد
مل خي�رج عن حدّ الرتخص الذي يأيت ّ
الطريق من البلد وجب فيه القرص إذا بلغ جمموع الدائرة مع اخلط الواصل بينها

وبين البلد يف الذهاب واالياب ثامنية فراس�خ .كام ل�و كان طول اخلط الفاصل
نصف فرسخ وحميط الدائرة سبعة فراسخ.
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(مس�ألة  :)559مبدأ حس�اب املس�افة م�ن مبدأ صدق الس�فر ،وهو من
املنزل فيام إذا كان منفرد ًا يف الصحراء ،ومن منتهى القرية ،ومن منتهى البلد.

(مسألة  :)560البلدان الكبرية التي تعارفت يف عصورنا كثري ًا عىل قسمني:

األول :م�ا يكون بعضه مرتبط ًا ببعض يف الوضع املعايش واحليايت بحيث
ال تستقل أحياؤه وحما ّله 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 ّ
كل حي أو حملة بنفسه
يف وضع�ه املع�ايش ،وال حيت�اج بعضه�ا االخر إال كما حيتاج امل�دن ا ُالخرى أو

حتتاجه فهي ـ وإن جتاورت وشملها اسم واحد ـ كاملدن املتعددة ،وليس تقارهبا
إال كتقارب القرى أو املدن التي تتسع شيئ ًا فشيئ ًا حتى تتقارب أو تتصل .ومبدأ
حس�اب املس�افة يف هذا القسم املحلة أو احلي الذي يسكنه املسافر .نعم إذا كان
املس�افر مرتبط� ًا بأكثر من حي أو حملة ،كان مبدأ احلس�اب له م�ن منتهى أقرب
احليني أو االحياء إىل جهة سفره .كالشخص الذي يبيت يف حي ويعمل يف آخر.

كام أن الش�خص الذي يرتبط بجميع أحياء املدينة ـ لتعدد مراكز عمله أو لس�عة
عالئقه االجتامعية أو لغري ذلك ـ يكون مبدأ احلساب له أطراف املدينة.

الث�اين :القصد إىل الس�فر يف املس�افة املتقدمة ،فال يكفي الس�فر من دون

مغمى عليه أو نائم ،كام ال يكفي قصد السفر من دون
قصد كام لو ساروا به وهو
ً
قصد املسافة حتى لو متادى به السري فبلغ املسافة من دون قصد هلا .نعم إذا قصد

االس�تمرار بعد ذلك يف السير بام يبلغ ثامنية فراس�خ أو أربعة مع قصد الرجوع

قرص .كام أنه إذا قصد الرجوع وكان ثامنية فراسخ قرص فيه.

(مس�ألة  :)561يكفي يف التقصري قصد املوضع الذي يبلغ املسافة وإن مل
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يعل�م ببلوغه هلا ،ب�ل وإن اعتقد عدم بلوغه خطأ .كام ال يكفي يف التقصري قصد
السفر ملا يعتقد بلوغه املسافة إذا مل يبلغها يف الواقع.

(مس�ألة  :)562يكفي قصد املس�افة إمجا ً
ال ،كام إذا قصد أحد بلدين كل

منهام يبلغ املسافة ،أو قصد السري أربعة فراسخ مع تر ّدده بني أن يرجع أو يستمر
يف السري ثامنية فراسخ ثم ينوي االقامة يف املقصد.

(مس�ألة  :)563إذا خ�رج إىل م�ا دون أربعة فراس�خ وهو يري�د التجاوز
عنه�ا مع ّلق� ًا عىل أمر غري معلوم احلصول ـ كتحصيل نفقة له أو رفيق يف طريقه،
أو توث�ق على من خ ّلف من أهل�ه ـ مل يقرص إال أن حيصل له ذل�ك ويتجدد منه
ٍ
الع�زم فع ً
وحينئذ يكون مبدأ املس�افة من حني
ال عىل الس�فر املس�افة املذك�ورة،
جتدّ د العزم الفعيل.

(مس�ألة  :)564يكفي يف قصد السفر للمس�افة املذكورة العزم عىل ذلك

لوجود املقتيض وعدم العلم باملانع ،وال يرض احتامل عروض املانع.

(مس�ألة  :)565ال يشترط قص�د املس�افة اس�تقال ً
ال ،بل يكف�ي قصدها
تبع� ًا للغري ،كام يف قص�د الزوجة تبع ًا لزوجها والعيال تبع ًا ملعيلهم واالجري تبع ًا
للمستأجر واالسري تبع ًا لالرس ونحوهم.
نعم البدّ من أمرين:

أحدمها :العزم عىل عدم مفارقة املتبوع ،فمع عدم العزم املذكور واحتامل

مفارقته ال يتحقق القصد التبعي ويتعني االمتام.

ثانيهما :العلم بقصد املتبوع للمس�افة ،أما مع اجلهل بقصده املس�افة فال

يتحق�ق القصد التبع�ي ،ويتعني االمتام .وال جيب على 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 قصرّ إذا حتقق منه قصد املسافة االمتدادية أو املل ّفقة من حني
حتقق القصد املذكور ،عىل نحو ما تقدم عند الكالم يف اعتبار قصد املسافة.
الثالث :اس�تمرار القصد للسفر يف املس�افة املذكورة ،فلو عدل قبل بلوغ

أتم.
أربعة فراسخ فبنى عىل الرجوع أو تردد يف االستمرار ّ

(مس�ألة  :)566إذا صلىّ قرص ًا أو تناول املفطر ثم تردد يف االس�تمرار يف
السفر أو عدل عن السفر قبل بلوغ املسافة فاألحوط وجوب ًا له إعادة الصالة يف

بقية اليوم
الوق�ت متام ًا وقضاؤها خارج الوقت كذلك .ووجب عليه االمس�اك ّ

وقضاؤه.

(مس�ألة  :)567إذا كان عدول�ه أو تردده بعد بلوغ أربعة فراس�خ بحيث
الب�د ل�ه يف الرجوع من أربعة فراس�خ ُاخرى وكان عازم ًا على العود قبل إقامة

بقية يومه،
عشرة أيام مل جيب عليه إعادة صالته وال االمس�اك عن املفطرات يف ّ

ب�ل يبقى عىل القرص واالفطار إىل أن يع�ود إىل منزله .وإذا كان عدوله أو تردده
بعد بلوغ ثامنية فراسخ فالالزم عليه القرص واالفطار وإن مل يعزم عىل العود ،إال

أن ينوي إقامة عرشة أيام.

(مس�ألة  :)568يكف�ي يف اس�تمرار القصد للس�فر البقاء عىل ّنية الس�فر

ولو مع تبدل املقصد قبل بلوغ املسافة ،كام إذا قصد السفر إىل مكان وقبل بلوغ

الب�د من كون ما بقي من الس�فر بضميمة ما
املس�افة ع�دل إىل مكان آخر .لكن ّ
حصل منه متم ًام للمسافة.

(مس�ألة  :)569إذا تردد أو عدل عن الس�فر قبل بلوغ أربعة فراس�خ ثم
عاد لنية الس�فر قبل قطع يشء من املس�افة رجع إىل القرص .وإن قطع ش�يئ ًا من
املس�افة حال التردد أو العدول ثم رجع إىل ّنية الس�فر ،فالظاه�ر وجوب التامم
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علي�ه .إال أن يرشع يف س�فر جدي�د قاصد ًا ثامنية فراس�خ أو قاص�د ًا أربعة وهو
ٍ
حينئذ.
ينوي الرجوع فيقرص

الرابع :أن ال يكون ناوي ًا يف أول السفر قطعه ـ باملرور بالوطن أو ما يلحق
به أو إقامة عرشة أيام قبل بلوغ املس�افة ـ أو يكون مرتدد ًا يف ذلك ،فإنه ال يعتد

مسوغ ًا للقرص ،وال يكون التلفيق منه .فال يقرص ال
بالس�فر املذكور ،فال يكون ِّ
يف الطريق وال يف حمل االقامة وال يف الرجوع ،إال أن ينوي سفر ًا جديد ًا باملسافة

املتقدمة.

(مس�ألة  :)570إذا عزم يف أثناء الس�فر عىل املرور بالوطن أو االقامة ،ثم

عدل عن ذلك جرى فيه التفصيل املتقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)571يكف�ي يف وجوب القرص العزم على عدم املرور بالوطن

وع�دم ّني�ة االقامة وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد االمرين ،نظري ما تقدم يف
املسألة (.)564

حمرم ًا بنفس�ه ـ كس�فر العبد
اخلام�س :أن يك�ون الس�فر مباح� ًا ،فلو كان َّ

االبق وس�فر الزوجـة م�ن بيت الزوجية بدون إذن الزوج ـ أو بغايته ـ كالس�فر

لقتل نفس حمرتمة أو للرسقة ـ مل يوجب القرص ،بل جيب فيه التامم.

حمرمة ـ كالرسقة ـ وجب التامم وإن مل
(مسألة  :)572إذا كان السفر لغاية َّ

ترتتب الغاية ،فعدم ترتبها ال يكشف عن وجوب القرص يف ذلك السفر.

(مس�ألة  :)573ال يمن�ع من وج�وب القرص ترتب احلرام عىل الس�فر ـ
كإي�ذاء املؤم�ن ـ إذا مل يك�ن مقصود ًا من�ه وال غاي ًة له .نعم إذا عل�م بأنه يضطر
للحرام بسبب السفر بحيث لوال السفر مل يفعله وجب التامم وإن مل يكن احلرام

ـ بالوجه املذكور ـ هو الغاية من السفر.
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(مس�ألة  :)574إذا كان الس�فر مباح� ًا يف الواقع واعتق�د املكلف حرمته
خط�أ ،فالواجب القرص كام لو س�افر لالرضار بمن حي�ل االرضار به واقع ًا وهو
ٍ
وحينئذ لوصىل قصر ًا وتيسرّ له قصد القربة صحت
يعتق�د حرمة االرضار به،
صالت�ه ،أما لو صلىّ متام ًا فاألحوط وجوب ًا له االعادة يف الوقت قرص ًا والقضاء
يف خارجه كذلك.

(مس�ألة  :)575إذا كان الس�فر حرام� ًا يف الواق�ع وكان املكل�ف جاه ً
ال
بحرمته معذور ًا يف جهله فالظاهر وجوب القرص عليه .أ ّما لو مل يكن معذور ًا يف
ً
وجوب�ا اجلمع بني القرص والتامم،
جهله فاالمر ال خيلو عن إش�كال ،واألحوط
فلو فعل أحدمها كان عليه االحتياط بضم االخر ولو بعد الوقت.

(مس�ألة  :)576إذا كان السفر مس�تلزم ًا لرتك أداء الواجب يف بلده ،فإن
كان الغ�رض منه الفرار عن الواجب وجب التامم كام لو س�افر املدين فرار ًا عن

أداء الدين مع حلوله والقدرة عىل وفائه .وكذا إذا مل يكن الغرض منه ذلك لكن
كان املكل�ف بنحو يؤدي الواجب لوال الس�فر ،عىل األح�وط وجوب ًا .أما إذا مل
يكن يف مقام أداء الواجب سافر أو مل يسافر فالظاهر وجوب القرص.

(مس�ألة  :)577إذا س�افر املكل�ف س�فر ًا مباح� ًا يف نفس�ه إال أن�ه ركب

على الدابة املغصوبة أو يف الس�يارة املغصوب�ة أو نحومها ،فإن كان بقصد الفرار
باملغصوب وسلبه وجب عليه االمتام ،وإال وجب القرص.

(مس�ألة  :)578إذا كان الس�فر مرض ًا بالنفس أو الغري رضر ًا حيرم إيقاعه

وجب االمتام فيه.

يتم يف س�فره ال�ذي يكون من
(مس�ألة  :)579التاب�ع للجائ�ر يف منصبه ّ
تبعيته له سوا ًء كان مرس ً
مشيع ًا له أم غري ذلك .نعم إذا كان
ال من قبله أم ّ
شؤون ّ
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مكره ًا يف تبعيته له أو كان غرضه منها دفع مظلمة عن نفس�ه أو عن املؤمنني أو
َ

نفعهم من دون أن يلزم منها ظلم ملؤمن قصرّ .

(مس�ألة  :)580التابع للجائر بشخصه ال بمنصبه يقرص يف سفره ،كام لو
ارسله ليبني دار ًا له ال تتعلق بمنصبه ،إال أن يستلزم تروجي ًا لباطل أو رضر ًا عىل
ٍ
حينئذ.
مؤمن أو نحومها من العناوين املحرمة ،فيتم

(مس�ألة  :)581الس�فر لصيد الرب والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان
حلا ً
ال ووج�ب فيه التقصري واالفط�ار ،وإن كان ل ّله�و كان حرام ًا ووجب فيه

االمتام والصيام .وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حالل مطلق ًا.

وحمرم�ة ـ كما ل�و س�افر
(مس�ألة  :)582إذا س�افر لغايتين حم َّلل�ة
ّ
للتجارةوللارضار بمؤمن ـ وج�ب عليه االمتام ،نعم لو مل تك�ن اجلهة املحرمة
غاية للسفر ،بل مما قد تتفق فيه من دون أن تكون مقصودة منه وجب القرص.

(مس�ألة  :)583إذا كان السفر حمرم ًا بنفسه البلحاظ غايته ـ كالسفر تبع ًا

للجائر ،والس�فر املرضّ بالب�دن ـ فالالزم التامم في�ه وإن كان إيقاعه بداعي غاية
حم ّللة كالنزهة.
(مس�ألة  :)584إذا اختل�ف الس�فر الواحد فكان بعضه حلا ً
ال وبعضه

حرام ًا وجب التقصري يف القس�م احلالل واالمتام يف القس�م احلرام ،وال يتوقف
التقصري يف القسم احلالل إىل ّنية قطع مسافة تامة جديدة .فمن سافر تبع ًا للجائر

ث�م ترك�ه وتوقف يف بع�ض املواضع للعالج قصر وإن مل يقطع مس�افة .كام أن

االمت�ام يف القس�م احلرام إنما يتوقف عىل السير وقطع املس�افة إذا كان العنوان

املحرم يتوقف عليه كالسفر لتشييع اجلائر.

أم�ا إذا كان العن�وان املح�رم منطبق ًا عىل الس�فر ببقائه ول�و مع عدم قطع
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املسافة فال حيتاج وجوب االمتام للسري وقطع املسافة .فمن سافر لغاية حمللة ،ثم

ب�دا له التوقف يف م�كان لقطع الطريق أو التحق بركب اجلائر وجب عليه التامم
وإن مل يقطع مسافة.

(مس�ألة  :)585الراجع من س�فر املعصية إن ُعدّ رجوعه من توابع س�فر

املعصي�ة وانحصر غرض�ه بالرج�وع وجب عليه االمت�ام حال�ه ،وإن مل ينحرص
غرض�ه به فاألح�وط وجوب ًا له اجلم�ع بني القرص والتمام ،كام لو اخت�ار طريق ًا
خاص� ًا يف الرج�وع أو عجل بالرج�وع لداع حم ّل�ل .وأما لو مل يع�دّ الرجوع من

توابع س�فر املعصية فالواج�ب فيه القرص ،كام لو رجع على طريق بعيد لغرض
حم ّل�ل ،أو فص�ل بني الذه�اب والرجوع باملكث مدة معتد ًا هب�ا بنحو ال يتعارف

يف سفر الذهاب.

الس�ادس :أن ال يكون الس�فر كثري ًا من املكلف بمقتىض طبيعة حياته أو

عمله ،فيجب التامم يف السفر الذي يتكثر من املكلف ويتعارف بمقتىض وضعه

احليايت أو العميل ،س�واء كان عمله الس�فر ـ كاملكاري واملالح وس�ائق السيارة

ـ أم كان عمل�ه يف الس�فر ـ كاجل�ايب الذي ي�دور يف جبايته والتاج�ر الذي يدور

يف جتارت�ه والصان�ع الذي ي�دور يف صنعته ـ أم توقف عمله عىل تكرر الس�فر ـ
تع�ود اخلروج الحتطاب احلط�ب وبيعه يف البل�د ،ومن ابتنى
كاحلط�اب الذي ّ

عمل�ه عىل جل�ب البضاعة يف فرتات متقاربة وبيعها يف بل�ده ـ أم كان له غرض
يف تك�رر الس�فر يف فرتات متقاربة للزيارة أو العلاج أو الدرس أو غريها بنحو
يكون مستمر ًا عىل ذلك ،بحيث يكون مقتىض وضعه الطبيعي.

(مسألة  :)586إذا كان كثري السفر ملا دون املسافة ،وجب عليه القرص إذا

اتفق له السفر إىل املسافة.

(مس�ألة  :)587إذا كان كثري الس�فر جلهة معينة فاتفق له الس�فر لغريها،
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تعوده بحيث يكون مقتىض طبيعة
فإن كان السفر الطارئ من سنخ السفر الذي ّ

حيات�ه أوعمل�ه مثله وج�ب عليه التمام يف الس�فر املذكور ،كالس�ائق عىل خط

خاص يس�تأجر خل�ط آخر ،وجالب البضاع�ة من مكان معني حيت�اج جللبه من

مكان آخر ونحومها.

تعوده ـ بحيث خيرج عن
وإن كان الس�فر الطارئ أجنبي ًا عن السفر الذي ّ

مقتىض طبيعة حياته وعمله ـ وجب عليه القرص ،كالسائق واملالح ونحومها إذا
س�افرا لزيارة إمام أو صديق أو لعالج أو غريه ،ومنه ما إذا ترك الس�ائق سيارته
ٍ
حينئذ.
يتعود ذلك ويكثر منه ،فيتم
يف سفره ،ورجع إىل أهله .إال أن ّ
(مس�ألة  :)588من كان كثرة الس�فر مقتىض عمل�ه كالتاجر الذي يدور
فيتم يف الس�فرة ا ُالوىل
يف جتارت�ه وامللاح يكف�ي يف إمتامه إختاذ العم�ل املذكور ّ

بلا حاج�ة لتكرار الس�فر .أما م�ن كانت كثرة س�فره لداع خ�اص يقتيض كثرة
الس�فر فالالزم مضي مدّ ة معتدٍّ هبا يصدق فيها ّ
أن الس�فر مقتىض طبيعة حياته.
واألح�وط وجوب� ًا اجلمع بني القصر والتامم من حني ح�دوث الداعي املذكور
واالبتداء بكثرة السفر إىل ميض املدة املذكورة.

(مسألة  :)589إذا كان كثري السفر بالوجه املتقدم يف فرتة معينة من السنة
اختص التامم عليه بتلك املدة ،كالذي يسوق با ُالجرة يف بعض املواسم أو جيلب

اخلضر يف فص�ل الصيف .نعم البدّ من كون املدة معتدّ ًا هبا عرف ًا بحيث يصدق
عرف ًا أن ذلك مقتىض وضعه الطبيعي بلحاظ حياته أو عمله.
(مس�ألة  :)590البدّ يف صدق كثرة الس�فر بالوجه املتقدم من البناء عىل
مزاولة الس�فر مرة بعد ُاخرى ،وال يكفي املرة واملرتان وإن طالت مدة الس�فر.
والظاه�ر صدقه يف الس�فر الطوي�ل املتكرر قلي ً
ال مع تقارب مدة الس�فر مع مدة
احلرض ،فض ً
ال عام إذا زادت مدة السفر.
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وأما يف السفر القصري فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد
ً
فضلا عام إذا زادت أيام الس�فر .وأم�ا إذا زادت أيام احلرض بقدر
أي�ام احلرض،

معتد به فالظاهر وجوب القرص ،كام يف من يقيض يومني من األسبوع يف السفر.
وأم�ا إذا كان الس�فر قصير ًا ال يتجاوز نص�ف هنار فالظاهر ع�دم كفاية االربع
سفرات يف ا ُالسبوع.
(مس�ألة  :)591من كان كثري الس�فر بالوجه املتقدم إذا أقام يف بلده أو يف
البلد الذي يدخله عرشة أيام قرص وأفطر يف السفرة ا ُالوىل ،سوا ًء كانت العرشة

منو ّية من أول االمر أم ال.

يتم يف سياحته.
(مسألة  :)592السائح يف االرض الذي مل يتخذ له وطن ًا منها ّ

(مس�ألة  :)593م�ن خرج معرض ًا عن وطنه عازم� ًا عىل التوطن يف غريه
يقرص يف الطريق .وأما إن كان عازم ًا عىل عدم التوطن يف غريه ،وعدم اختاذ مقر
له بل يبقى متجو ً
يتم .وكذا إذا كان مرتدد ًا يف ذلك .وإن كان
ال يف االرض فإنه ّ
فيتم.
األحوط استحباب ًا له اجلمع بني القرص والتامم إىل أن تطول عليه املدة ّ
السابع :أن يصل إىل حدّ الرتخص ،ويعرف بأحد أمرين:

أوهلما :أن يتوارى ع�ن البيوت ،بحيث خيفى ش�خصه على أهلها ل ُبعده
عنهم ،ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث خيفى عليه من كان واقف ًا أو ماشي ًا عندها.

ثانيهام :أن يبعد بحيث ال يس�مع أذان أهل البلد .وان حصل أحدمها ومل

يعل�م بحصول االخر قصر .أما إذا حصل أحدمها وعل�م بعدم حصول االخر

فالالزم االحتياط ولو بتأخري الصالة.

(مسألة  :)594املدار يف السامع عىل املتعارف من حيث السامع والصوت

املسموع وموانع السمع .ومع اختالف املتعارف يلزم االحتياط وال عربة بالسامع

رشوط السفر املوجب للقرص 325......................................................................

بس�بب مكرب الصوت أو بس�بب سّم�اّ عة القطة له .كام أن املدار يف التواري عىل

ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب اخلارجي .وكذا عىل ما يكون يف الوجه

املتع�ارف يف النظر بالعني املجردة ،وال عربة بام خيرج عن املتعارف يف قوة النظر

أو ضعفه ،كام ال عربة بالنظر بالواسطة.

(مس�ألة  :)595الوص�ول إىل ح�دّ الرتخ�ص مبدأ التقصير عند خروج

املسافر من بلده ،ومنتهى التقصري عند رجوعه لبلده.

(مس�ألة  :)596األح�وط وجوب� ًا ع�دم التقصير عند اخل�روج من حمل
االقامة أو املكان الذي يبقى فيه ثالثني يوم ًا إال بعد الوصول إىل حدّ الرتخص،
مجع بني القرص والتامم .وأما عند إرادة الدخول ملكان يريد
وإذا أراد الصالة قبله َ

املق�ام في�ه عرشة أيام فال يكفي يف التامم الوصول إىل حدّ الرتخص ،بل البدّ من

الوصول إىل مكان االقامة بنفسه.

(مس�ألة  :)597إذا ّ
ش�ك يف الوص�ول إىل حدّ الرتخ�ص بنى عىل عدمه،

فيبقى عىل التامم يف الذهاب وعىل القرص يف االياب .إال أن يصيل صالتني يعلم
إمج�ا ً
ال ببطالن إحدامها ،فيجب االحتي�اط بإعادهتام .نعم إذا رجع ذلك المجال

احلد الرشعي ـ كام إذا شك يف املراد بحدود البلد أو بالتواري عن البلد ـ فالالزم
االحتياط أو الرجوع للمقلد.

(مس�ألة  :)598إذا اعتقد الوص�ول إىل حد الرتخص عند اخلروج فصىل
قصر ًا أو عن�د الرج�وع فصىل متام ًا ث�م تبينّ اخلطأ وج�ب الت�دارك باالعادة أو
القضاء يف األول ،بل يف الثاين عىل األحوط وجوب ًا.
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الفصل الثاين

وهي ُامور..

يف قواطع السفر

مق�ر ًا له عىل
األول :امل�رور بالوط�ن .وه�و املكان الذي ي ّتخذه اإلنس�ان ّ
الدوام لو خليّ ونفس�ه ،بحيث يعزم عىل البقاء فيه وعدم اخلروج منه إال لس�بب
طارئ .س�واء كان مسقط رأس�ه أم اس�تجده .ويكفي فيه التبعية للغري كالزوج
واالب ونحومها ،فوطن املتبوع وطن للتابع ما مل ُيعرض عنه وخيرج منه.

بالنية املتقدمة ،وال
(مس�ألة  :)599يكفي يف الوطن املستجد السكني فيه ّ

لنية االقامة
يتوقف مع ذلك عىل قضاء مدّ ة معتدّ هبا ،فال حيتاج يف املدة املذكورة ّ
أو االحتياط باجلمع بني القرص والتامم ،وإن كان أحوط استحباب ًا.

(مس�ألة  :)600يمكن تعدد الوطن ،بأن يتخذ اإلنس�ان بلدين مث ً
مقر ًا
ال ّ
له يقيض يف كل منهام قس ًام من أوقاته وال خيرج منهام لغريمها إال لسبب طارئ.
ٍ
وحينئذ البدّ يف التقصري عند السفر بني الوطنني من أمرين:

األول :بل�وغ املس�افة االمتدادية ،وه�ي ثامنية فراس�خ ،وال يكفي امللفقة

النقطاع السفر بدخول كل منهام.

الثاين :أن ال يكون كثري السفر بينهام ،وإال وجب عليه التامم يف الطريق ومل
يقصرّ إال يف السفرة ا ُالوىل إذا بقي يف أحدمها عرشة أيام ،عىل ما تقدم يف كثري السفر.
(مس�ألة  :)601إذا اختذ اإلنسان مس�كن ًا يبيت فيه يف مدينته ،وحمل عمل
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مبني ًا عىل الدوام واالستمرار ،كان كل
يعمل فيه يف مدينة ُاخرى وكان كل منهام ّ
منهام وطن ًا له ،فيجري عليه حكم ذي الوطنني.

(مس�ألة  :)602الظاه�ر عدم ثب�وت الوطن الرشعي ،فلا جتري أحكام
الوط�ن على املكان ال�ذي يملك فيه اإلنس�ان منز ً
ال قد أقام فيه س�تة أش�هر إذا

أعرض عنه ،بل جيب فيه القرص كام جيب يف الوطن الذي أعرض عنه.

(مس�ألة  :)603الظاهر عدم خروج الوطن ع�ن كونه وطن ًا إال بالعدول
ع�ن جعله وطن ًا م�ع اخلروج عنه ،وال يكف�ي العدول عنه مع البق�اء فيه وعدم
اخلروج منه ،كام ال يكفي الرتدد يف البقاء عىل كونه وطن ًا ولو مع اخلروج عنه.

مقر ًا له مدة
(مس�ألة  :)604يلحق بالوطن املكان الذي ي ّتخذه اإلنس�ان ّ
طويلة يس�كن فيه س�كناه يف وطنه بمنزل وأثاث ونحومها ،بحيث يصدق عرف ًا
أنه مس�كنه يف املدة املذكورة ،كالبلد الذي يس�كنه طالب العلم يف مدة دراس�ته،

واملوظ�ف يف م�دة وظيفته وصاحب العمل يف مدة عمل�ه ونحوهم ،فإنه وإن مل
يك�ن وطن� ًا ل�ه ـ كام يظه�ر مما س�بق يف معنى الوط�ن ـ إال أنه جي�ري عليه حكم

يتم وإن مل ين ِو االقامة فيه ،وإذا خرج منه صار
الوطن ،فإذا كان فيه كان حارض ًا ّ
مس�افر ًا والبدّ يف وجوب القرص عليه من العزم عىل قطع املس�افة االمتدادية أو

م�ر به يف س�فره انقطع س�فره إىل غير ذلك .لكن الب�دّ فيه من أن
املل ّفق�ة ،وإذا ّ
ٍ
حينئذ.
يتم فيه لكونه كثري السفر
مقر ًا له .نعم ّ
ال ُيكثر اخلروج منه ،وإال مل يكن ّ
(مس�ألة  :)605ملا كان الس�فر ينقط�ع باملرور بالوط�ن وباملقر ،فال بدّ يف

التقصري عند السفر بينهام من بلوغ املسافة االمتدادية وهي ثامنية فراسخ.

مقر ًا له يف وقت معني من السنة مل جير عليه
(مسألة  :)606إذا اختذ املكان ّ

حكم الوطن يف غري ذلك الوقت .فطالب العلم الذين يتخذون حمل دراس�تهم
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مقر ًا يف أيام الدراس�ة ويرتكونه ويرجع�ون 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 عرف ًا.

الثاين :العزم من املسافر عىل االقامة عرشة أيام متوالية يف مكان واحد أو

العل�م ببقائه يف املدة املذكورة وإن مل يكن باختياره .ويكفي تلفيق اليوم املنكرس
م�ن يوم آخر ،فإذا نوى االقامة مث ً
ال م�ن زوال يوم إىل زوال اليوم احلادي عرش

من ذلك اليوم كان عليه التامم.

ومبدأ اليوم طلوع الفجر ،فاذا نوى االقامة من طلوع الش�مس فالبدّ من

ّنيتها إىل طلوع الش�مس م�ن اليوم احلادي عرش ،كام أن الليايل املتوس�طة داخلة
يت�م به ليلة ملفقة ،وإن
دون الليل�ة املتطرف�ة ،وأبعاض الليلتني
املتطرفتني بنحو ّ
ّ
كان األحوط استحباب ًا ضمها لالقامة.
(مسألة  :)607يشرتط وحدة حمل االقامة عرف ًا ،فال تصح االقامة يف أكثر

م�ن قري�ة أو بلد واحد .نعم ال يضر التنقل يف أبعاض القري�ة أو البلد الواحد،

ونح�و ذل�ك مما من ش�أن أهل املكان ـ ال�ذي يقيم فيه ـ التنقل في�ه بام أهنم أهل
مبني ًا عىل العناية واخلروج عن مقتىض
ذل�ك املكان ،بحيث ال يكون تنقلهم في�ه ّ

محامه ومتنزهاته ومقربته ،دون غري ذلك مما يكون ذهاب
إقامتهم فيه ،كمسجده و ّ
أه�ل ذل�ك املكان له خروج ًا عن مقتىض إقامته�م يف مكاهنم عرف ًا ،نظري ذهاب

غريهم له من املسافرين .وإن كان ذهاهبم له أيرس من ذهاب غريهم لقرهبم منه.

(مسألة  :)608تصح ّنية االقامة يف الصحراء ،عىل أن ينوى املقام يف مكان

منها وعدم الوصول إىل ما ال يتعارف وصول أهل ذلك املكان إليه من املواضع.
(مسألة  :)609يكفي يف ّنية االقامة النية التبعية ،كنية الزوجة تبع ًا للزوج
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والول�د تبع ًا البيه .لكن البدّ من العلم بتحقق ّنية االقامة من املتبوع ،وال يكفي
حتققها منه من دون أن يعلم التابع هبا وإن كان باني ًا عىل املتابعة.
(مسألة  :)610الظاهر عدم حتقق ّنية االقامة يف املكان مع ّنية اخلروج منه
إىل ما دون املس�افة مم�ا ال يعدّ من توابعه بحيث يعدّ ذهاب أهل املكان له س�فر ًا

منه�م ،وإن كان زم�ان اخل�روج قلي ً
ال ،بل يتعني القرص م�ع ذلك حتى يف املحل
الذي نوى فيه االقامة .نعم إذا انعقدت االقامة بحيث ال يرض فيها العدول ـ بأن
ن�وى االقامة م�ن دون نية اخلروج للمكان املذكور وصلى فريضة رباعية متام ًا ـ
ال عن نيته ـ مبط ً
ال يكون اخلروج ملا دون املسافة ـ فض ً
ال هلا.

(مسألة  :)611إذا نوى املقام إىل حادث ال يعلم أمده ـ كورود مسافر أو قضاء

حاجة ـ فصادف أمده عرشة أيام أو أكثر مل تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القرص.

(مس�ألة  :)612إذا نوى االقامة إىل يوم معني وكان يف الواقع عرشة أيام

من دون أن يعلم ذلك متت إقامته وكان من الواجب عليه التامم ،كام لو نوى ظهر
االربعاء االقامة إىل ظهر يوم اجلمعة الثانية ،وإن اعتقد خطأ أن ّنيته لالقامة كانت يف

ظهر يوم اخلميس .ولو انعكس االمر مل تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القرص.

(مسألة  :)613إذا نوى إقامة عرشة أيام يف املكان ثم عدل عن إقامته قبل
مضي عشرة أيام فعزم عىل اخلروج قبل إكامهلا أو تردد فإن كان قد صلىّ فريضة
رباعية متام ًا بقي عىل التامم إىل أن يسافر.

يصل أص ً
وإن مل يكن قد صلىّ فريضة متام ًا رجع إىل القرص ،سواء مل ّ
ال ولو
عصيان ًا ـ أم صلىّ صالة غري رباعية أم رشع يف صالة رباعية ومل يتمها وإن دخل

يف ركوع الركعة الثالثة ،وس�واء فعل غري الصالة الرباعية مما ال جيوز للمس�افر
كالصوم ،والنوافل النهارية أم ال .بل حتى لو صلىّ رباعية ،ثم تبينّ بطالهنا ،فإنه
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ٍ
حينئذ يكون بحكم من مل يصل.

(مس�ألة  :)614إذا ع�دل عن ّني�ة االقامة وهو يف الرباعي�ة قبل أن يتمها
وج�ب عليه قرصها ،وإن دخل يف الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأ ّمتها قرص ًا.

وإن كان بع�د الرك�وع بطلت ،نعم لو كان يف مواضع التخيير كان عليه إمتامها
أربع ًا ،لكن ال تكفي يف البقاء عىل التامم.
(مسألة  :)615إذا نوى االقامة فصام وعدل عن ّنية االقامة قبل أن يصيل

ً
متام�ا وقبل ال�زوال بطل صوم�ه ،وإن كان عدوله بعد ال�زوال صح صوم ذلك
الي�وم ،دون مابع�ده ،ووجب عليه القرص .وأما إن كان عدوله بعد الصالة متام ًا
فيصح صوم ذلك اليوم مطلق ًا ،كام يصح الصوم بعده ما دام مل خيرج.

ّ
وشك يف أنه صلىّ متام ًا أم مل ّ
يصل
(مسألة  :)616إذا عدل عن ّنية االقامة

بن�ى عىل أن�ه مل يصل ووجب عليه القصر .نعم إذا كان بعد الف�راغ من الصالة
ش�ك يف صحته�ا ،أو بعد خ�روج وقتها وقد ّ
الرباعي�ة وق�د ّ
ش�ك يف اإلتيان هبا
فالظاه�ر البناء على اإلتيان هبا والبقاء على التامم ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا
ضم القرص إليه.
ّ

(مس�ألة  :)617إذا صلىّ بعد ّنية االقامة فريض ًة متام ًا نس�يان ًا أو غفلة عن

إقامته أو لرشف البقعة ـ كام يف مواضع التخيري ـ كفى ذلك يف انعقاد االقامة وعدم
الرجوع للقرص مع العدول عنها .أما إذا فاتته الصالة أداء فقضاها متام ًا ثم عدل عن

نية االقامة فاالمر ال خيلو من إشكال ،واألحوط وجوب ًا اجلمع بني القرص والتامم.
(مسألة  :)618إذا عدل عن ّنية االقامة قبل أن يصيل فريضة متام ًا بطلت

االقام�ة من حني العدول ال من أول االم�ر ،فلو كان قد صام قبل العدول صح
صومه ،ولو فاتته صالة رباعية قبل العدول قضاها متام ًا بعد العدول.
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(مس�ألة  :)619إذا متت مدة االقامة مل حيت�ج يف البقاء عىل التامم إىل إقامة
جديدة ،بل يبقى عىل التامم إىل أن يسافر وإن مل ّ
يصل يف مدة االقامة فريضة متام ًا.
(مسألة  :)620ال يشرتط يف انعقاد ّنية االقامة كونه مك َّلف ًا حني النية ،فلو

نوى وهو غري بالغ كان حكمه التامم ،عىل التفصيل املتقدم .وكذا لو نوت املرأة
وهي حائض أو نفساء.

(مس�ألة  :)621إذا اس�تقرت االقامة ـ ولو بالصالة متام ًا ـ ثم بدا للمقيم
اخلروج إىل ما دون املسافة ثم السفر منه بام تتم به ،فإن مل يكن عازم ًا عىل الرجوع

إىل حم�ل االقام�ة وجب علي�ه القرص باخلروج م�ن حمل إقامت�ه .وإن كان عازم ًا

على الرج�وع إىل حمل االقامة ـ ولو مع املكث فيه م�ن دون ّنية إقامة جديدة ـ مل

جيب عليه القرص باخلروج من حمل االقامة ،وإنام جيب عليه القرص بمفارقة حمل
االقام�ة ثاني ًا .فمث ً
ال من اس�تقرت ل�ه االقامة يف النج�ف االرشف إذا خرج إىل

الكوف�ة وأراد الرج�وع إىل النجف ثم اخلروج من�ه إىل كربالء مل يقرص بخروجه
م�ن النجف إىل الكوفة وال بخروجه من الكوف�ة إىل النجف ،بل بخروجه ثاني ًا

من النجف يف طريقه إىل كربالء.

الثالث :أن يقيم يف مكان واحد ثالثني يوم ًا من دون عزم عىل إقامة عرشة
أتم الثالثني ،أم
أيام ،س�واء عزم عىل إقامة ما دون العرشة مرة بعد ُاخرى حتى ّ

مل يعزم عىل إقامة أص ً
ّ
يصل بعدها إال
ال ،فيجب بعدها االمتام حتى يسافر وإن مل
صالة واحدة .وال يكفي الش�هر اهلاليل إذا كان تس�عة وعرشين يوم ًا ،والظاهر

هن�ا تبعي�ة الليايل لاليام ،فالبدّ من إكامل ثالثني ليلة م�ع االيام .ويكفي التلفيق
من اليوم أو الليلة املنكرسين.

(مس�ألة  :)622الب�دّ يف إمتام املرتدد ثالثني يوم ًا م�ن وحدة املكان الذي

هو فيه هذه املدة ،عىل نحو ما تقدم يف ّنية االقامة .وإذا خرج إىل ما دون املسافة
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مما ال يعد من توابع البلد بقي عىل التقصري.

(مسألة  :)623إذا انتقل من املكان قبل إمتام املدة بقليل مل جيب التامم وإن

تكرر ذلك منه يف أمكنة متعددة.

(مس�ألة  :)624يظهر منهم أن االقامة ثالثني يوم ًا متنع من تلفيق املس�افة

وتتميم ما بعدها ملا قبلها ،فال بدّ يف القرص من سفر جديد وتام املسافة كام سبق.

وينكشف هبا عدم مرشوعية القرص منه إذا كانت املسافة السابقة منه دون الثامنية.
ويف هذا االخري إشكال ،فاألحوط وجوب ًا قضاء ما صاله قرص ًا واإلتيان به متام ًا
غري مقصور.

الفصل الثالث

يف أحكام املسافر

واملراد به املسافر بالرشوط املتقدمة ،وله أحكام:

األول :حرم�ة الصوم منه وعدم صحته ،عدا ما اس�تثني مما يأيت التعرض

له يف كتاب الصوم إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)625يصح الصوم من اجلاهل بحرمت�ه وعدم مرشوعيته ولو
للجهل بتحقق الس�فر ِّ
املرخص ،كام إذا اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده املس�افة،
أو للجه�ل بكون الس�فر مرخص ًا ،كام لو اعتقد عدم وج�وب االفطار مع قصد
يصح من النايس عىل األحوط وجوب ًا.
املسافة امللفقة .وال ّ

الثاين :س�قوط نافلة الصالة املقص�ورة النهارية ،دون غريها حتى الوترية

عىل االقوى.
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(مسألة  :)626إذا سافر بعد الوقت ومل يكن قد صلىّ مل ترشع له نافلة تلك
الصالة .نعم لو صالها قبل السفر صحت وإن مل ّ
يصل الفريضة إال يف السفر قرص ًا.

(مسألة  :)627ال ترشع نافلة املقصورة يف السفر حتى ملن يؤخر الفريضة
وي�أيت هبا متام ًا يف احلرض .نعم إذا رجع من س�فره قب�ل خروج وقتها رشعت له

يف احلرض.

الثال�ث :وجوب القصر يف الفرائض الرباعية ،وهي صل�وات الظهرين
والعشاء ،وال ترشع متام ًا إال يف مواضع التخيري االتية.
(مس�ألة  :)628إذا صلىّ املس�افر الرباعية متام ًا عامل ًا عامد ًا بطلت صالته
وعليه االعادة أو القضاء .وإن صالها جاه ً
ال بأصل وجوب القرص يف السفر مل

جتب االعادة ،فض ً
ال عن القضاء .وإن كان للجهل بتحقق الس�فر املرخص ـ كام
ل�و اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده املس�افة ـ فاألحوط وجوب� ًا االعادة والقضاء
وكذا إذا كان عامل ًا بأصل وجوب القرص يف الس�فر لكن جهل خصوصياته ،كام

ل�و جهل أن كثري الس�فر لو أق�ام ببلده عرشة أيام وجب عليه القرص يف الس�فرة
ا ُالوىل ،أو أن العايص بسفره يقرص إذا رجع إىل الطاعة أو نحو ذلك من الفروع.
نعم إذا قلد يف اخلصوصيات تقليد ًا صحيح ًا فأفتى مق َّلده بالتامم ثم عدل

مقل�ده إىل القصر أو عدل هو عن تقليده لش�خص آخر يفت�ي بالقرص فالظاهر

االجزاء ،كام تقدم يف مبحث التقليد.

(مسألة  :)629إذا سها املسافر يف صالته بأن أراد أن يصيل ركعتني فصىل
أربع ًا فاألحوط وجوب ًا له االعادة أو القضاء.
(مس�ألة  :)630إذا نسي املس�افر فصىل ً
متام�ا ،فإن ذك�ر يف الوقت فعليه

االع�ادة أو القضاء ،وإن ذكر بعد خ�روج الوقت فال قضاء عليه .من دون فرق
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بني نسيان السفر ونسيان وجوب القرص يف السفر.

(مسألة  :)631ال تقرص املغرب يف السفر ،ومن قصرَ ها جاه ً
ال فاألحوط
وجوب ًا له التدارك باالعادة أو القضاء .بل هو الواجب يف غريه من موارد القرص
يف موض�ع االمت�ام .نعم من قرص م�ع ّنية االقام�ة جه ً
ال بوجوب التمام أجزأته
صالت�ه وال إع�ادة عليه .كام أنه إذا ابتنى تقصريه للصلاة عىل تقليد صحيح ثم
عدل مقلده أو عدل هو عن تقليده أجزأه ،نظري ما تقدم يف املسألة (.)628

(مسألة  :)632العربة يف التامم والقرص بحال أداء الصالة البحال دخول

وقتها والتكليف هبا ،فمن دخل عليه الوقت وهو حارض أو بحكمه ـ ولو لعدم
جتاوزه حدّ الرتخص ـ فلم ّ
يصل حتى سافر ـ برشوط السفر السابقة ـ كان عليه

قرص الصالة ،ومن دخل عليه الوقت وهو مس�افر فلم ّ
يصل حتى صار حارض ًا
كان عليه إمتام الصالة.

(مس�ألة  :)633إذا فاتت�ه الصلاة يف احلرض قىض متام ًا ولو كان مس�افر ًا
حين القض�اء ،وإذا فاتته الصالة يف الس�فر قضى قرص ًا ول�و كان حارض ًا حني

القض�اء .واملعي�ار يف الفوت آخر الوقت ،فمن خ�رج عليه الوقـت وهو حارض
قىض متام ًا ،ومن خرج عليه الوقت وهو مسافر قىض قرص ًا.
(مس�ألة  :)634يتخير املس�افر بين القرص والتمام يف االماك�ن االربعة

الرشيفة ،وهي :مكة املكرمة ،واملدينة املرشفة ،والكوفة ـ وال يلحـق هبا النجف
ً
وجوب�ا االقتصار في�ه يف زماننا عىل
االرشف ـ وح�رم احلسين ،Aواألحوط
البناء الذي فيه القبة الرشيفة دون املسجد امللحق به من جانب الشامل.

(مسألة  :)635ال يلحق الصوم بالصالة يف التخيري املذكور ،بل املواضع

املذكورة كغريها فيه.
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بنية
(مس�ألة  :)636التخيير املذكور اس�تمراري ،ف�إذا رشع يف الصالة ّ
القرص كان له العدول للتامم وبالعكس .نعم األحوط وجوب ًا االستمرار يف التامم

مع القيام للركعة الثالثة فال يرشع اهلدم منه والرجوع للقرص.

بقية املساجد ومشاهد املعصومنيB
(مسألة  :)637ال جيري التخيري يف ّ

ونحوها من املواضع الرشيفة غري ما تقدم.

(مسألة  :)638ال جيري التخيري املذكور يف قضاء الصلوات الفائتة قرص ًا.
بل األحوط وجوب ًا عدم جريانه يف الصالة التي تفوت يف املواضع املذكورة ،بل

يتعينّ اإلتيان هبا قرص ًا.

(مس�ألة  :)639يس�تحب للمس�افر أن يقول عقيب كل صالة مقصورة

ثالثين مرة« :س�بحان اهلل واحلم�د هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر» .ويف احلديث:

«إن ذلك متام الصالة».
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خامتة

يف بعض الصلوات املستحبة

منها :صالة العيدين ،الفطر واألضحى.

وه�ي واجب�ة يف زم�ان حض�ور اإلمام وبس�ط ي�ده مع اجتماع الرشائط
ومس�تحبة يف عصر الغيب�ة مجاع ًة وف�رادى ،وال يشترط فيها الع�دد وال تباعد

اجلامعتني ،وال غري ذلك من رشائط صالة اجلمعة.

وكيفيته�ا ركعت�ان يق�رأ يف كل منهما احلمد وس�ورة ،واالفض�ل أن يقرأ
يف األوىل (الش�مس) ويف الثاني�ة (الغاش�ية) أو يف ا ُالوىل (األعلى) ويف الثاني�ة

(الش�مس) ث�م يكبر يف ا ُالوىل مخس تكبيرات ويقنت عقي�ب كل تكبرية .ويف
الثاني�ة أربع� ًا ،ويقن�ت بع�د كل تكبرية عىل األح�وط وجوب� ًا يف كل التكبريات

والقنوت�ات ،وجيزئ يف القن�وت ما جيزئ يف قنوت س�ائر 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
الي�وم الذي جعلته للمس�لمني عيد ًا ،وملحمد Fذخ�ر ًا ومزيد ًا ،أن تصيل عىل

ّ
وصل عىل مالئكتك
حمم�د وآل حممد ،كأفضل ما صليت عىل عب�د من عبادك،

ورس�لك ،واغف�ر للمؤمنين واملؤمنات ،واملس�لمني واملس�لامت االحياء منهم
واالم�وات ،اللهم إين أس�ألك من خ ِ
ري ما س�ألك عبادك املرس�لون وأعوذ بك
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من ِّ
رش ما اس�تعاذ بك منه عبادك املرس�لون» ،ووردت يف بعض االخبار صور ًا
ُاخرى للدعاء.
ويأيت اإلمام بخطبتني بعد الصالة يفصل بينهام بجلسة خفيفة ،واألحوط

وجوب ًا اإلتيان هبام ،وال جيب احلضور عندمها وال االصغاء.

(مسألة  :)640ال يتحمل اإلمام يف هذه الصالة غري القراءة.

(مسألة  :)641إذا مل جتتمع رشائط وجوهبا فالظاهر جريان أحكام النافلة

عليها ،فيجوز البناء عىل االقل واالكثر عند الش�ك يف الركعات ،وال تقدح فيها
زي�ادة الركن س�هو ًا ،واألحوط وجوب ًا قضاء اجلزء املنيس ،واألحوط اس�تحباب ًا

السجود للسهو.

(مسألة  :)642إذا ّ
شك يف جزء منها وهو يف املحل أتى به ،وإن كان بعد

جتاوز املحل مىض.

(مسألة  :)643ليس يف هذه الصالة أذان وال إقامة ،بل يستحب أن يقول
املؤذن« :الصالة» ثالث ًا.
(مس�ألة  :)644وقت صالة العيدين من طلوع الشمس إىل الزوال ،ويف

سقوط قضائها لو فاتت إشكال ،ويستحب الغسل قبلها ،واجلهر فيها بالقراءة،
إمام� ًا كان أو منف�رد ًا ،ورفع اليدين ح�ال التكبريات ،والس�جود عىل االرض،

واالصحار هبا إال يف مكة املعظمة فإن اإلتيان هبا يف املسجد احلرام أفضل ،وأن
خيرج إليها راج ً
مشمر ًا ثوبه إىل ساقه ،وأن يأكل قبل
ال حافي ًا البس ًا عاممة بيضاء ِّ

يضحي به إن
خروج�ه إىل الصلاة يف عيد الفطر ،أما يف عيد االضحى فيأكل مما
ّ

كان قد ضحى.

ومنها :صالة الغفيلة.
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وه�ي :ركعت�ان بني املغرب والعش�اء يق�رأ يف ا ُالوىل س�ورة الفاحتة وآية
﴿وذا الن�ون إذ ذه�ب مغاضب ًا 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 الثاني�ة س�ورة الفاحتة وآية ﴿وعن�ده مفاتح الغي�ب ال يعلمها إال هو

ويعل�م م�ا يف البر والبحر وما تس�قط م�ن ورق�ة إال يعلمها وال حب�ة يف ظلامت
االرض وال رط�ب وال ياب�س إال يف كتاب مبني﴾ ثم يقن�ت ويقول« :اللهم إين

أس�ألك بمفات�ح الغي�ب التي ال يعلمه�ا إال أنت أن تصيل على حممد وآل حممد
وأن تفعل يب ».....ويذكر حاجته ثم يقول«:اللهم أنت ويل نعمتي والقادر عىل
طلبت�ي تعلم حاجتي فأس�لك بحق حممد وآله عليه وعليهم السلام ملّا قضيتها

يل» ويس�أل حاجت�ه .وال حيت�اج للبس�ملة يف الركعتني قبل االيتين ،بل ال جيوز

والتبرك أو بقص�د القرآنية م�ن دون ّني�ة الورود
اإلتي�ان هب�ا إال بقص�د الذكر
ّ
واخلصوصية.

(مسألة  :)645جتزئ صالة الغفيلة عن ركعتني من نافلة املغرب إذا نوى

النافلة هبا.

ومنها :صالة جعفر بن أيب طالب.

ع ّلمه�ا النب�ي Fجلعف�ر ملا ق�دم من احلبش�ة ،وهي أرب�ع ركعات لكل

ركعتين تش�هد وتس�ليم يق�ول يف كل ركعة بع�د الفاحتة والس�ورة( ،س�بحان

اهلل واحلم�د هلل وال إل�ه إال اهلل واهلل أكبر) مخ�س عرشة م�رة ،ويف الركوع عرش
م�رات ،ويف القي�ام بعد الرك�وع عرش مرات ،ويف الس�جدة ا ُالوىل عرش مرات،
ويف اجللوس بني الس�جدتني عرش مرات ،ويف الس�جدة الثانية عرش مرات ،ويف

فيتم له يف كل ركعة مخس وس�بعون
اجللوس بعد الس�جدة الثانية عرش مراتّ ،
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مرة ،ويكون جمموع التسبيحات يف الركعات االربع ثالثامئة تسبيحة.

(مس�ألة  :)646روي أنه يقرأ يف كل ركعتني من صالة جعفر بعد س�ورة
الفاحت�ة س�وريت (التوحي�د) و(الكاف�رون) .كما روي أيض� ًا أن يق�رأ يف ا ُالوىل
(الزلزل�ة) ويف الثانية (والعاديات) ويف الثالث�ة (النرص) ويف الرابعة (التوحيد)،

وروي أنه يقرأ فيها (الزلزلة) و(النرص) و(القدر) و(التوحيد) .وله أن يأيت بأي

وجه شاء ،بل له أن جيتزئ بأي سورة شاء من القرآن.

(مس�ألة  :)647من كان مس�تعج ً
ال أج�زأه أن يص ّليها أرب�ع ركعات من

دون تس�بيح ث�م يقضي التس�بيح وهو ذاه�ب يف حاجته .كما روي أن من نيس
التسبيح يف بعض حاالت الصالة قضاه يف احلالة ا ُالخرى التي يذكره فيها ،فإذا

نيس التسبيح بعد القراءة حتى ركع ـ مث ً
سبح يف الركوع مخس ًا وعرشين مرة.
ال ـ ّ

(مس�ألة  :)648يس�تحب اإلتيان بصالة جعفر يف كل وقت ليل أو هنار،
وخصوص ًا صدر النهار من يوم اجلمعة ،وليلة النصف من شعبان.
(مسألة  :)649جيوز االجتزاء هبا عن أربع ركعات من النوافل املرتبة.
ومنها :صالة ليلة الدفن.

وهي صالة ركعتني يف الليلة ا ُالوىل التي متر عىل املؤمن امليت يف قربه يقرأ

يف ا ُالوىل س�ورة الفاحت�ة وآية الكريس .ويف الثانية :س�ورة الفاحتة وعرش مرات
س�ورة القدر ،فإذا س� ّلم قال( :اللهم صل عىل حممد وآل حممد وابعث ثواهبا إىل

قرب )...ويذكر اسم امليت.

(مس�ألة  :)650ورد عن النب�ي Fاألمر بالتصدق عن امليت ليلة الدفن
متر ب�ه ،فإن مل جيد صّل�ىّ ركعتني يق�رأ يف ا ُالوىل س�ورة التوحيد
الهن�ا ّ
أش�د ليلة ّ

مرتني ،ويف الثانية سورة التكاثر عرش ًا.
ّ
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(مسألة  :)651ال يرشع االستئجار لصالة ليلة الدفن .نعم البأس بأن يدفع
ٍ
لشخص ما ً
وحينئذ لو مل
ال ويأذن له يف مت ّلكه هب ًة بعد اإلتيان بالصالة املذكورة.
يصل عمد ًا أو نسيان ًا جاز .لكن مل ّ
ّ
حيل له املال ووجب عليه إرجاعه لصاحبه ،ومع

اجلهل به واليأس عن الوصول إليه جيري عليه حكم جمهول املالك وهو الصدقة.

منجزة ويشرتط عليه فيها أن يصيل الصـالة
ويمكن أن يدفع املال له هدية َّ
ٍ
وحينئ�ذ حيرم عليه ترك هذه الصالة ،فإن تركه�ا عمد ًا ـ عصيان ًا ـ أو
املذك�ورة،
نس�يان ًا كان لصاحب امل�ال الرجوع يف هديته ،فإن مل يرج�ع ولو جلهله باحلال مل

حيرم املال عىل الشخص املذكور.
ومنها :صالة أول الشهر.

وه�ي ركعت�ان يف أول ي�وم م�ن كل ش�هر قمري يق�رأ يف ا ُالوىل س�ورة

(الفاحت�ة) وس�ورة (التوحي�د) بعدد أي�ام الش�هر ،ويف الثانية :س�ورة (الفاحتة)

وس�ورة (القدر) بعدد أيام الش�هر ثم بعد االنتهاء من الصالة يتصدق بام يتيسرّ
له فيشتري بذلك سلامة الش�هر كله .ويف بعض الروايات أنه يقرأ بعدها هذه
االي�ات الكريم�ة (بس�م اهلل الرمحن الرحي�م وما من داب�ة يف االرض إال عىل اهلل

مستقرها ومستو ّدعها كل يف كتاب مبني)
رزقها ويعلم
ّ

(بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م * وإن يمسس�ك اهلل بضر فال كاش�ف له إال

ه�و وإن ي�ردك بخري فال راد لفضله يصيب به من يش�اء من عب�اده وهو الغفور
الرحيم)( ،وإن يمسسك اهلل برضّ فال كاشف له إال هو ،وإن يمسسك بخري فهو

عىل كل يشء قدير).

(بس�م اهلل الرمحن الرحيم * سيجعل اهلل بعد عرس يرس ًا) ( ،ما شاء اهلل ال
ق�وة إال باهلل)( ،حس�بنا اهلل ونعم الوكيل)( ،و ُافوض أم�ري إىل اهلل إن اهلل بصري
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(رب إين ملا أنزلت
بالعب�اد)( ،ال إله إال أنت س�بحانك إين كنت من الظاملين)ّ ،
(رب ال تذرين فرد ًا وأنت خري الوارثني).
إ ّيل من خري فقري)ّ ،
ومنها :صالة املهامت.

ّ
فصل أربع ركعات
مه�م
فعن اإلمام احلسين Bأن�ه قال :إذا كان لك ّ
حتس�ن قنوهت�ن وأركاهن�ن :تق�رأ يف ا ُالوىل (احلم�د) م�رة ،و (حس�بنا اهلل ونعم
الوكيل) سبع مرات.

ويف الثانية (احلمد) مرة وقوله ( :ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل إن ترن أنا أقل
منك ً
ماال وولد ًا) سبع مرات.
ويف الثالث�ة (احلم�د) مرة وقول�ه( :ال إله إال أنت س�بحانك إين كنت من

الظاملني) سبع مرات.

ويف الرابعة (احلمد) مرة (و ُافوض 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
س�هله ويسرّ ه ،وإن مل يكن خري ًا
يف ذل�ك االم�ر ما هو اخلري له ،فإن كان خري ًا له ّ
رصفه عنه ومنعه منه .مثل أن يقول« :أستخري اهلل برمحته خرية يف عافية» .وقد
له َ
رويت هلا صور خمتلفة يضيق املقام عن استقصائها ،نذكر:

منه�ا :ما روي عن الصادق Aمن أنه قال«:ما اس�تخار عبد قط يف أمره

مائة مرة عند رأس احلسني Aفيحمد اهلل ويثني عليه إال رماه اهلل بخري االمرين».
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كما ورد يف كثري من النصوص االمر باالس�تخارة بعد صالة ركعتني عىل

صور خمتلفة..

منه�ا :م�ا روي يف الصحيح عن مرازم قال« :ق�ال يل أبو عبد اهلل :Aإذا
ّ
فليصل ركعتني ،ثم ليحمد اهلل ول ُي ِ
ثن عليه ،ويصيل عىل حممد
أراد أحدكم ش�يئ ًا

وأه�ل بيت�ه ويقول :ال ّله�م إن كان هذا االمر خري ًا يل يف دين�ي ودنياي فيسرّ ه يل
وقدره وإن كان غري ذلك فارصفه عني.

ق�ال مرازم :فس�ألته أي يشء أقرأ فيهام ؟ فقال :اقرأ فيهام ما ش�ئت ،وإن

ش�ئت فاقرأ فيهام بقل هو اهلل أحد وقل ياأهيا الكافرون ،وقل هو اهلل أحد تعدل

ثلث القرآن».

وق�د ورد يف كثير من النص�وص أن الالزم عىل املكلف بعد االس�تخارة
الرضا بام خيتاره اهلل تعاىل ،وإال كان م ّت ِه ًام له يف قضائه.
ونس�أله س�بحانه وتعاىل أن خيتار لنا وجلميع املؤمنني م�ا فيه صالح ديننا

ودنيانا وآخرتنا إنه أرحم الرامحني.

رب العاملني
واحلمد هلل ّ

كتاب الصوم
فريضة الصوم إحدى الدعائم التي بني عليها اإلسالم ،وإحدى الفرائض

تعبد هبا تعاىل
العظام التي فرضها اهلل سبحانه عىل عباده ،وإحدى العبادات التي ّ

خلقه لتهذيب نفوس�هم وتطهري قلوهبم وزكاة أبداهنم ،وهو ُج ّنة من النار ،وبه
يدخ�ل العبد إىل اجلن�ة ،ويف احلديث« :قال اهلل تعاىل :كل عمل ابن آدم احلس�نة
بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،إال الصيام فإنه يل وأنا ُاجزئ به».
وق�د ورد يف االخبار عن النبي Fواألئم�ةّ :B
أن نوم الصائم عبادة،

ونفس�ه وصمته تس�بيح ،وعمله متقبل ،ودعاءه مستجاب ،ورائحة فمه عند اهلل
أطيب من رائحة املس�كّ ،
وأن الصائم يرفع يف رياض اجلنة ،وتدعو له املالئكة
حت�ى يفط�ر ،وله فرحتان :فرح�ة عند االفطار وفرحة حني يلق�ى اهلل تعاىل ،كام

ويسود وجهه.
ورد أن الصوم يباعد الشيطان
ّ

وق�د اخت�ار اهلل س�بحانه وتعاىل هل�ذه الفريض�ة الرشيفة أفضل الش�هور
فكرمه ّ
وعظم�هّ ،
ورشفه بإنزال
وأكرمه�ا عليه الذي
ّ
اختصه لنفس�ه ونس�به إليه ّ

كتاب�ه في�ه ،واختص�ه بليل�ة الق�در الت�ي ه�ي خري م�ن ألف ش�هر ،وفي�ه ّ
تغل

الشياطني ،وتغفر السيئات ،وتضاعف احلسنات ،وتغلق أبواب النريان ،وتفتح

وجعلوا من أهل كرامته.
أبواب اجلنان ،ودعي فيه املؤمنون إىل ضيافة اهلل تعاىلُ ،
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ونسأله سبحانه التوفيق فيه ملا حيب ويرىض وهو أرحم الرامحني.
ويقع الكالم يف كتاب الصوم يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف النية

(مسألة  :)1يشرتط يف صحة الصوم النية ،وتتقوم ب ُامور:
األول :نية ترك املفطرات االتية.
الثاين :أن ينوي برتكها الصوم.

الثال�ث :أن يك�ون الداعي للصوم هو التقرب هلل تع�اىل .وال يرضّ فيه أن
يكون ترك املفطرات لدواعي ُاخر ـ كتعذر حصوهلا أو عدم الرغبة فيها ـ ما دام

الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب ،ويكفي فيها النية االرتكازية بحيث لو
سئل لقال ُاريد الصوم ،وال جيب استحضارها تفصي ً
ال.

(مسألة  :)2ال يرض عروض الغفلة املطلقة بنوم أو نحوه يف صحة الصوم
إذا س�بقت الني�ة املذك�ورة ،فلو ن�وى الصيام غ�د ًا ونام حتى طل�ع عليه الفجر

ص�ح صوم�ه ،بل يصح صوم�ه حتى لو اس�تمر نومه من قبل الفج�ر إىل ما بعد
الغ�روب .نعم األحوط وجوب ًا عدم صحة الصوم بعروض الس�كر واالغامء يف

أثناء النهار.

(مس�ألة  :)3ال جي�ب قص�د الوج�وب وال االس�تحباب ،وال االداء وال

القضاء وال غري ذلك ،بل يكفي قصد الصوم عن أمره .نعم مع تعدد االمر البد
م�ن تعيين الصوم املنوي ولو إمجا ً
ال ،كام لو نوى الصوم الذي انش�غلت ذمته به
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ّأو ً
ال مث ً
ال.

ربع ين�وي امتثال االمر
(مس�ألة  :)4م�ن يص�وم عن غريه باس�تئجار أو ت ّ

املتوجه ملن يصوم عنه وتفريغ ذمته.

ِّ
باملفطرات بخصوصياهتا ،ب�ل يكفي ّنية ترك
(مس�ألة  :)5ال جي�ب العلم

املفطرات عىل إمجاهلا.

(مس�ألة  :)6ال يقع يف ش�هر رمضان صوم غريه وإن مل يكن مك َّلف ًا بصيام
متعمد ًا بطل
ش�هر رمض�ان كاملس�افر ،ومن نوى يف ش�هر رمض�ان صيام غيره ّ

صومه .نعم مع اجلهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما
مندوب ًا أو منذور ًا او كفارة او قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.
(مس�ألة  :)7وقت النية يف صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق

بحي�ث يدخل عليه الفج�ر وهو ناو للصوم ،وكذا احل�ال يف مجيع أنواع الصوم
الواجب املعينّ عىل األحوط وجوب ًا ،كام لو نذر صوم أول مخيس يف الشهر.

(مس�ألة  :)8يمت�د وقت النية إىل الزوال يف الص�وم الواجب غري املعينّ ـ
كقضاء ش�هر رمضان والكفارة ـ حتى لو تضيق وقت�ه فإذا أصبح ناوي ًا لالفطار

ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضا ًء ـ مث ً
أخر النية
ال ـ فنوى صيامه أجزأه .أ ّما لو ّ
إىل م�ا بعد الزوال فاألحوط وجوب ًا عدم االجتزاء به .أما الصوم املندوب فيمتد
وقت النية فيه إىل أن يبقى من النهار ما يمكن فيه جتديد النية.

(مس�ألة  :)9اجلاه�ل بدخول ش�هر رمض�ان إذا مل يس�تعمل املفطر جيزيه

جتديد النية قبل الزوال ،ويش�كل االكتفاء بذلك يف النايس له واجلاهل بوجوب

صيامه والنايس له ،وكذا يشكل اإلجزاء يف كل صوم واجب معينّ باألصل.

(مسألة  :)10يوم الشك ـ املردد بني آخر شعبان وأول شهر رمضان ـ إذا
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بنية صوم ش�عبان ندب ًا او قضاء أو نذر ًا او غري ذلك صح صومه،
صامه املكلف ّ

بنيته إليه ،وإذا تبني أنه
وإذا تبينّ أنّه من ش�هر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل ّ
من ش�هر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت حمل النية أجزأه عن رمضان ،وكذا إذا

بنية االم�ر الواقعي املتوجه إليه ـ إما االمر بصوم ش�عبان أو االمر بصوم
صام�ه ّ
شهر رمضان ـ فإنه يصح وجيزئ عن شهر رمضان لو صادفه.

(مسألة  :)11جيب البقاء عىل نية الصوم يف متام النهار يف صوم شهر رمضان

وغريه من الواجب املعينّ باألصل ،فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه يف أثناء النهار
مل جيتزئ به مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا .وكذا إذا نوى انه س�وف يفطر .وأما يف

يصح بعده
الواج�ب غير املعينّ فيصح الصوم مع جتديد النية قب�ل الزوال ،وال
ّ
عىل األحوط وجوب ًا .وأما يف املندوب فيصح مع جتديد النية ولو يف آخر النهار.
(مس�الة  :)12إذا ت�ردد يف البق�اء على الصوم للش�ك يف صح�ة الصوم

من�ه ،صح يف مجيع الص�ور املتقدمة إذا كان من عزمه البق�اء عىل الصوم لو كان
صحيح ًا ،أما إذا كان الش�ك يف صحة صومه س�بب ًا يف عدوله عن الصوم جرى
فيه ما تقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)13ال يص�ح الع�دول م�ن ص�وم إىل صوم إذا ف�ات وقت نية
الص�وم املعدول إلي�ه بل مطلق ًا عىل األح�وط وجوب ًا .فإذا ن�وى صوم الكفارة
مث ً
ال مل يكن له العدول إىل صوم القضاء حتى قبل الزوال.
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الفصل الثاين
وهي ُامور:

يف املفطرات

األول والث�اين :االكل والشرب ،والبدّ فيهام م�ن صدق االكل والرشب

عرف� ًا ،من دون فرق بين القليل والكثري ،وبني ما يتع�ارف أكله ورشبه وغريه.
ً
عرف�ا ،كابتالع احلىص واخلرز
وأم�ا مع عدم ص�دق االكل والرشب عىل اليشء
والدراهم ونحوها ،مما يعد اجلوف ظرف ًا له الغري ،فال إفطار به.

الثال�ث :اجلماع ،ويكفي فيه إدخال مقدار احلش�فة يف ُقب�ل املرأة ولو من
دون إنزال ،وهو األحوط وجوب ًا يف إدخاله يف الدبر من املرأة وغريها .وال فرق

يف مفطرية اجلامع بني الفاعل واملفعول به.

الراب�ع :الك�ذب على اهلل تعاىل أو على نبينا حممد Fأو على االئمة من

آله ،Bسواء كان يف أمر ديني أم دنيوي.

(مس�ألة  :)14إذا أخرب معتقد ًا الص�دق ُّ
رب به مل يبطل صومه
وحتقق ما أخ َ
ً
خمطئ�ا .أما إذا أخرب بيشء وهو يعتقد الكذب وعدم ُّ
حتقق ما
وإن كان يف الواق�ع
أخرب به فيبطل صومه وان كان يف الواقع صادق ًا .وكذا إذا أخرب بام ُ
يش ّك يف ثبوته
ملتفت ًا للشك عىل األحوط وجوب ًا.

تعمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر يف صوم شهر رمضان
اخلامسّ :

ويف قضائه ،بل يف كل صوم واجب .أما الصوم املندوب فال يبطل بذلك.
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يتعمد البقاء
(مس�ألة  :)15إذا طل�ع عليه الفجر وهو جنب م�ن دون أن ّ

عىل اجلنابة مل يبطل صومه ،وال فرق يف ذلك بني صوم شهر رمضان ،وغريه من

تضيق وقته.
الصوم الواجب واملندوب .نعم ال يصح منه قضاء شهر رمضان وإن ّ

(مس�ألة  :)16ال يبط�ل الص�وم باالحتالم يف أثناء النه�ار ،من دون فرق
ٍ
وحينئذ له الب�ول وإن علم ببقاء يشء من املني
بين الصوم الواجب واملندوب.
يف املجرى وخروجه مع البول.

بمس امليت عم�د ًا يف النهار أو قبل الفجر
(مس�ألة  :)17ال يبطل الصوم ّ

ومل يغتسل منه.

(مس�ألة  :)18من علم من نفس�ه أنه ال يقدر عىل الغس�ل قبل الفجر إذا
تعم�د البقاء عىل اجلناب�ة ،فيبطل
تعم�د اجلناب�ة يف اللي�ل ملتفت ًا لذل�ك كان من ّ
ّ

صومه وجيب عليه القضاء والكفارة ،ولو ّ
متكن من التيمم فاألحوط اس�تحباب ًا
مضيق� ًا ـ أن يبادر له قب�ل الفجر من دون أن يس�قط عنه
ـ م�ع وج�وب الصوم ّ
القضاء والكفارة .أما إذا كان حني االقدام غاف ً
ال عن عجزه عن الغسل فصومه

صحيح وال يشء عليه.

(مس�ألة  :)19إذا نسي املجنب غس�ل اجلنابة بطل صوم�ه عىل األحوط

وجوب ًا ،من دون فرق بني صيام ش�هر رمضان وغريه من الصيام الواجب .نعم

ال جتب بذلك الكفارة ،وكذا احلال يف احلائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.

(مس�ألة  :)20إذا كان املجن�ب ال يتمك�ن م�ن الغس�ل مل�رض ونح�وه
فاألح�وط اس�تحباب ًا ل�ه املبادرة للتيم�م قبل الفجر م�ع القدرة علي�ه .وإن كان

الظاهر عدم بطالن الصوم برتكه.

(مس�ألة  :)21إذا ظ�ن س�عة الوقت فأجنب فب�ان ضيقه بنحو ال يس�عه
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الغس�ل قب�ل الفج�ر فال يشء علي�ه ،وصح صومه .أم�ا إذا تبّي�نّ أن اجلنابة بعد
الفج�ر ج�رى عليه حكم من اس�تعمل ّ
املفط�ر بعد الفجر للظن بع�دم طلوعه،
الذي يأيت حكمه يف الفصل الرابع.

(مس�ألة  :)22إذا تس�اهلت وتوانت احلائض والنفس�اء يف الغس�ل حتى

طل�ع الفج�ر بطل صومهما وعليهام القض�اء دون الكفارة .أم�ا إذا تعمدتا عدم
الغس�ل فاألح�وط وجوب ًا هلام القضاء م�ع الكفارة .نعم إذا حص�ل هلام النقاء يف
وقت ال يسع الغسل او تعذر الغسل عليهام فالظاهر صحة صومهام ،وكذا احلال
إذا مل تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر .وإن كان األحوط اس�تحباب ًا هلام يف الصورة
ا ُالوىل املبادرة للتيمم إن أمكن.
(مسألة  :)23ال يشرتط يف صحة صوم ذات االستحاضة الكثرية الغسل،
وإن كان األحوط استحباب ًا هلا املحافظة عىل غسل ليلة الصوم وغسليَ يومه.
(مسألة  :)24إذا علم باجلنابة لي ً
ال يف شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر،
تعمد البقاء عىل اجلنابة ،فيبطل صومه وعليه
فإن نام ناوي ًا ترك الغس�ل كان من ُّ
كف�ارة االفطار .وإن نام عازم ًا عىل االس�تيقاظـ والغس�ل فغلبه النوم حتى طلع
الفج�ر مل يبطل صومه .وإن اس�تيقظ قبل الفجر وع�اد إىل النوم ثاني ًا فغلبه النوم

حت�ى طلع الفجر بطل صومه ،وعليه القض�اء دون الكفارة ،وهكذا احلال مهام

تكرر االستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام مل يعدل عن العزم عىل الغسل.

(مسألة  :)25إذا علم باجلنابة ثم نام غاف ً
ال عن كونه جمنب ًا فغلبه النوم حتى

طل�ع الفج�ر صح صومه ،وال ف�رق يف ذلك بني الن�وم األول والثاين وغريمها.
وكذا احلال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصد ًا له.

(مسألة  :)26إذا اعتقد أنه إن نام مل يستيقظ إال بعد الفجر ،فنام حتى طلع
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تعمد البقاء عىل اجلناب�ة ،فيجب عليه القضاء والكفارة .وانام ال
الفج�ر كان من ّ
جتب الكفارة أو القضاء إذا احتمل االستيقاظ وكان عازم ًا عىل الغسل.

(مس�ألة  :)27ال ُتع�دّ النوم�ة التي حيتل�م فيها من الن�وم األول ،بل النوم
األول هو النومة ا ُالوىل بعد االستيقاظ من االحتالم.
(مسألة  :)28احلائض والنفساء ال يلحقان باجلنب يف احلكم السابق ،بل

إذا صدق بنومهام التواين والتفريط بالغسل بطل صومهام ،وعليهام القضاء دون

الكف�ارة حتى يف الن�وم األول .وإن مل يصدق التواين والتفري�ط بنومهام مل يبطل

صومهام ،وإن تكرر النوم منهام .هذا كله مع العزم منهام عىل الغسل قبل الفجر.
أما مع عدمه فاألحوط وجوب ًا هلام الكفارة أيض ًا.

السادس :خروج املني مع قصد االستمتاع بفعل ما يثري الشهوة ،إذا احتمل
خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة ،وأما إذا كان واثق ًا من نفسه وآمن ًا من

خروج املني بالفعل املذكور فسبقه املني بطل صومه ،وعليه القضاء دون الكفارة.

(مسألة  :)29ال يبطل الصوم بخروج املني بفعل مامل يقصد به االستمتاع
وإثارة الشهوة ،كام لو ك ّلم الرجل امرأته فسبقه املني.
الس�ابع :االحتقان باملائع ،فإنه يبط�ل الصوم .بخالف التحميل باجلامد،
فإنه ليس مفطر ًا .وأما املواد الدهنية اجلامدة ،بسبب الربودة ـ كالتحاميل الطبية ـ
فاألحوط وجوب ًا اجتناهبا.

يس�مى أك ً
ال
(مس�ألة  :)30ال يرض بالصوم كل ماال يصل إىل احللق مما ال ّ
ً
ص�ب دوا ًء يف اجلرح او االحليل او قبل املرأة ،بل حتى االذن
وال
رشب�ا ،كام إذا ّ
او العني او االنف إذا مل ينزل للجوف ،وال يرض االحساس بطعمه.

(مس�ألة  :)31م�ا يتع�ارف يف زماننا م�ن إيصال الغ�ذاء إىل اجلوف ،عن
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طري�ق االن�ف واحللق لبع�ض امل�رىض ،فإنه مبطل للص�وم بل يع�د من االكل
والشرب .وأما إيصال�ه إىل اجلوف من طريق آخر غري احلل�ق فاألحوط وجوب ًا
اجتنابه ،إذا كان يصل إىل املعدة ،وأما إذا مل يصل إليها فال يرض بالصوم.

ّ
واملغذي يف الوري�د أو العضلة ،وال
(مس�ألة  :)32البأس بزرق ال�دواء
يرض بالصوم ،وإن كان األحوط استحباب ًا يف املغذي الرتك.
(مس�ألة  :)33جي�وز للصائم ابتالع ما خيرج من الص�در من اخللط ،وإن

وصل إىل فضاء الفم ،كام جيوز ابتالع ما ينزل من الرأس وإن وصل إىل فضاء الفم.
وجيوز أيض ًا ابتالع الريق املجتمع يف الفم وإن كثر وكان اجتامعه باختيار الصائم.
تعمد القيء
تعمد القيء وان كان مضطر ًا إليه ملرض ونحوه ،فإذا ّ
الثامنّ :

ليستريح من اضط�راب يف معدته ،أو أمل يف رأس�ه ،بطل صومه .وأم�ا إذا غلبه

القيء من دون أن يتعمد فال يبطل صومه.

التاسع :االخالل بالنية ،عىل تفصيل تقدم يف الفصل السابق.

(مس�ألة  :)34ال يبطل الص�وم بام خيرج بالتجشّ �ؤ ،وإن وصل إىل فضاء
الفم ،كام ال يبطل بابتالعه بعد خروجه ،وان كان األحوط استحباب ًا تركه.
(مس�ألة  :)35األح�وط اس�تحباب ًا ع�دم االرمت�اس باملاء ،وع�دم ابتالع

الغب�ار الغلي�ظ ،وان كان االظهر ع�دم مفطر ّيتهام ،إال أن يك�ون بحيث يصدق
عليه االكل للغبار عرف ًا لكثرته وكثافته فيكون ّ
مفطر ًا.
(مس�ألة  :)36ال يبط�ل الصوم باستنش�اق اهلواء املمت�زج بالدخان .نعم
األح�وط وجوب ًا عدم التدخني بالنحو املتعارف يف ه�ذه العصور وإجراء حكم

املفطر عليه.

(مس�ألة  :)37لي�س م�ن املفط�رات مضغ الطع�ام للصب�ي وذوق املرق
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ونحومها مما ال يتعدى عن احللق وال يصل إىل اجلوف ،أو وصل إىل اجلوف من
التعمد فإنه ّ
مفطر وإن كان قلي ً
ال جد ًا.
غري قصد ،أو لنسيان الصوم .أما مع ّ
(مس�ألة  :)38البأس بمضغ العل�ك ،إال أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعها ،أو
ٍ
يكون حاوي ًا عىل ما يتح ّلل بالريق ـ كالسكر ـ وينزل للجوف معه ،فإنه ّ
حينئذ.
يفطر
بمص لسان الزوج والزوجة ،وإن كان عليه رطوبة
(مسألة  :)39البأس ّ
جتمع عىل اللس�ان ريق كثري بحيث يص�دق عرف ًا أن
بالنح�و املتع�ارف ،نعم إذا ّ
االخر قد ابتلعه بطل صومه.

(مس�ألة  :)40يكره للصائم مالمس�ة النس�اء وتقبيلهن ومالعبتهن إذا مل
يقص�د االن�زال وال كان من عادت�ه.وإن كان قاصد ًا االن�زال بطل صومه وان مل

لنية املفطر ،وان أن�زل فعليه الكفارة وان مل يكن م�ن عادته ،عىل تفصيل
ُين�زلّ ،
تقدم يف ّ
املفطر السادس.
ويك�ره للصائ�م االكتحال بام ُ
يصل طعمه أو رائحت�ه إىل احللق ـ كالصرب
واملس�ك ـ وإخراج الدم املضعف ،والدخول للحماّ م إذا خيش الضعف ،وش�م

كل نب�ت طيب الريحّ ،
وبل الثوب عىل اجلس�د ،وجلوس املرأة يف املاء ،واحلقنة
باجلام�د ،وقل�ع الضرس ب�ل مطل�ق إدم�اء الف�م ،والس�واك بالع�ود الرطب،
واملضمض�ة عبث ًا ،وإنش�اد الش�عر ،إال يف مراث�ي االئم�ة Bومدائحهم .ويف
اخلرب« :إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم وال تنازعوا
وال حتاس�دوا وال تغتاب�وا وال مت�اروا وال تبارشوا وال ختالف�وا وال تغضبوا وال

تس�ا ّبوا وال تش�امتوا وال تنابزوا وال جتادلوا وال تبادوا وال تظلموا وال تس�افهوا
وال تزاجروا وال تغفلوا عن ذكر اهلل تعاىل ...احلديث».
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الفصل الثالث

يف أحكام اإلفطار

(مسألة  :)41املفطرات املتقدمة إنام تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم
مفطر ،فإذا كان ال يعلم بأن ما يستعمله ّ
عن عمد وعلم بأن ما يس�تعمله ّ
مفطر،

فاس�تعمله وه�و يرى أن�ه حالل مل يبطل صوم�ه ،وكذا إذا دخ�ل يف جوفه قهر ًا
بدون اختيار ،أو غفل عن الصوم فاستعمل ّ
املفطر ،فإن الصوم ال يبطل يف مجيع

ذل�ك .نع�م يبطل مع االكراه إذا مل يبلغ حدّ ًا خيرج به عن االختيار ،كام إذا هدّ ده
ٍ
حينئذ القضاء دون الكفارة.
شخص فخاف منه فأفطر ،لكن جيب عليه
(مس�ألة  :)42االفطار تقي ًة من املخالفني إن ابتنى عىل موافقتهم يف جواز

االفط�ار وجب به القضاء دون الكفارة ،كام ل�و أفطر بثبوت العيد عندهم تقية.
وإن ابتن�ى على موافقتهم يف كيفي�ة الصوم مع وجوبه ،فال يبط�ل به الصوم وال

جيب به القضاء ،كام لو استعمل بعض املفطرات عندنا النهّ م يروهنا غري مفطرة،

أو أفطر يف النهار الهنم يرون دخول الليل.

(مس�ألة  :)43إذا غلب عىل الصائم العطش وخاف عىل نفسه من الصرب

علي�ه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به رضورته وال يرتوي ،وال يفس�د بذلك
صوم�ه ،ف�إن زاد عليه عامد ًا بطل صومه ووجب�ت عليه الكفارة ،أما إذا مل َ
خيش
عىل نفس�ه م�ن العطش ب�ل كان حرجي ًا يصع�ب حتمله ،ففي صح�ة صومه مع
رشب املاء إشكال ،واألحوط وجوب ًا إمتام الصوم ثم القضاء.
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(مس�ألة  :)44م�ن اضط�ر يف أثناء النه�ار لتناول يشء غري امل�اء كالدواء

ونحوه مل يصح منه الصوم ،وكانت وظيفته االفطار.

(مس�ألة  :)45جيب عىل من بطل صومه يف ش�هر رمضان االمس�اك عن
ّ
املفطرات يف بقية النهار مراعا ًة حلرمة شهر رمضان.

الفصل الرابع
يف الكفارة

بتعمد االفطار يف ش�هر رمض�ان إذا كان االفط�ار باالكل
جت�ب الكف�ارة ّ

والشرب ،واجلماع ،وفعل ما يوجب خ�روج املني ،وتعمد البق�اء عىل اجلنابة،
وايص�ال الغبار الغليظ إىل اجلوف لو قلن�ا بكونه مفطر ًا .كام ان األحوط وجوب ًا

بتعمد البقاء عىل حدث احليض والنفاس ،وتعمد التدخني ،وال
ثبوت الكفارةّ ،

جت�ب الكف�ارة بباقي املفطرات ،وهي :الكذب عىل اهلل ورس�وله واألئمة،B
واالحتق�ان باملائ�ع ،وتعم�د القيء ،واالرمتاس بامل�اء ـ لو قلنا بكون�ه ّ
مفطر ًا .ـ
تعمد االفطار يف قضاء ش�هر
واالخلال بالني�ة من دون اس�تعامله املفط�ر .وأما ّ

رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته ،إذا كان االفطار باجلامع ،بل هو األحوط
تعمد
وجوب� ًا يف مجيع املفط�رات التي جتب هبا كفارة إفطار ش�هر رمضان .وأما ّ
املضيق فتجب به كفارة اليمين مطلق ًا ،من دون فرق بني
إفط�ار الص�وم املنذور
َّ
بنية الصوم من دون استعامل املفطر.
املفطرات ،بل جتب حتى مع االخالل ّ

(مس�ألة  :)46إنام جتب الكفارة إذا كان االفطار عن علم بحرمة االفطار
أو ت�ر ّدد في�ه ،وأما إذا كان معتقد ًا جلوازه ـ ولو تقصري ًا ـ فأفطر ثم تبينّ له حرمة

االفطار ،فال جتب عليه الكفارة ،نعم ال يفرق يف وجوب الكفارة بني العلم حني
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استعامل املفطر بوجوهبا واجلهل به.

(مس�ألة  :)47كف�ارة إفط�ار يوم من ش�هر رمض�ان خميرَّ ة بين عتق رقبة
مؤمنة ،وصوم شهرين متتابعني ،وإطعام ستني مسكين ًا ،بإعطاء كل مسكني ُمدّ ًا

من طعام أو اشباعه.

(مس�ألة  :)48كفارة إفطار قضاء ش�هر رمضان بعد الزوال إطعام عرشة

مساكني لكل منهم ُمدّ  ،فإن عجز عن ذلك صام ثالثة أيام متتابعة.

(مس�ألة  :)49كف�ارة إفطار الصوم املن�ذور املعينّ كف�ارة احلنث بالنذر،

وهي :عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم ،فإن عجز عن ذلك

صام ثالثة أيام متتابعة.

(مسألة  :)50ا ُملدّ يساوي ثامنامئة وسبعني غرام ًا تقريب ًا ،وإذا دفع تسعامئة
غرام كان احتياط ًا وافي ًا.

(مس�ألة  :)51جيب عىل من أفس�د صومه يف هنار ش�هر رمضان االمساك
متعمد ًا عصى وأثم ،لكنه
ع�ن املفط�رات يف بقي�ة النهار ،وإذا اس�تعمل املفط�ر ّ

كرره يف هنار ش�هر رمضان
ال جت�ب علي�ه الكفارة لذلك ،إال يف اجلماع فإنه إذا ّ
فاألحوط وجوب ًا الكفارة لكل مرة .كام أنه اذا كان فساد الصوم باالخالل بالنية
فاستعامل املفطر بعده موجب للكفارة اذا كان املفطر مما فيه الكفارة.

(مس�ألة  :)52إذا عج�ز عن خص�ال الكف�ارة الثالث كفاه االس�تغفار،
واالفضل األحوط اس�تحباب ًا أن يضم إليه الصدقة بام يطيق ،وإذا اس�تغفر بد ً
ال
عن الكفارة ثم قدر عىل الكفارة مل جيب دفعها ،إال إذا كانت فرتة العجز قصرية
غري معتدّ هبا عرف ًا .نعم األحوط استحباب ًا التكفري بعد التمكن مطلق ًا.
(مس�ألة  :)53جي�ب يف االفط�ار على احلرام كف�ارة اجلمع بين اخلصال
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الثلاث املتقدم�ة ،فمن أفطر عىل رشب اخلمر يف هنار ش�هر رمضان مث ً
ال وجب
عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعني وإطعام ستني مسكين ًا.
(مس�ألة  :)54إذا أك�ره الصائم زوجته الصائمة عىل اجلامع يف هنار ش�هر
رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران ـ مخسون سوط ًا ـ فيتحمل كفارهتا والتعزير

عنها ،وال فرق يف ذلك بني الزوجة الدائمة واملنقطعة ،بل األحوط وجوب ًا عموم

احلكم لالمة.

(مس�ألة  :)55إذا كان ال�زوج مفط�ر ًا لع�ذر فأكره زوجت�ه الصائمة عىل
اجلامع مل يتحمل عنها الكفارة وإن كان آث ًام بذلك.
(مسألة  :)56إذا أفطر عمد ًا ثم سافر قبل الزوال مل تسقط عنه الكفارة.

(مسألة  :)57إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بني ما جيب فيه

القضاء والكفارة وما جيب فيه القضاء فقط مل جتب عليه الكفارة.

(مسألة  :)58إذا علم أنه أفطر أيام ًا وجهل عددها اقترص يف الكفارة عىل
الق�در املعلوم ،فإذا ت�ر ّدد مث ً
ال بني عرشة أيام أو عرشين يوم ًا اقترص عىل العرشة

فق�ط .وإذا عل�م أن�ه أفطر عم�د ًا وتردد بني أن يك�ون قد أفط�ر باملح َّلل فتجب

باملح�رم فيجب عليه اجلمع بني
علي�ه إحدى اخلصال ،وبين أن يكون قد أفطر
َّ
اخلصال ،جاز له االكتفاء بإحدى اخلصال.

(مس�ألة  :)59إذا علم أنه أفطر يف يوم صوم ،وتر ّدد صومه بني أن يكون

من شهر رمضان ،أو من قضاء شهر رمضان ،فإن كان قد أفطر قبل الزوال مل جيب
بنية ما يف الذمة.
عليه يشء ،وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستني مسكين ًا ّ
(مس�ألة  :)60جي�وز التبرع بالكفارة ع�ن امليت ،وال فرق بين أن يكون

التكفير بالصوم وأن يكون بغريه .أما احلي فيج�وز التربع عنه بالكفارة إذا كان
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التكفري بغري الصوم ،وال جيوز التربع عنه إذا كان التكفري بالصوم.

(مسألة  :)61جتب املبادرة إىل أداء الكفارة ،فإهنا بمنزلة التوبة عن املعصية.

(مسألة  :)62إطعام الفقري يف الكفارة يكون بأمرين:
األول :إشباعه وال يشرتط فيه مقدار معينّ .

الث�اين :إعط�اؤه ُم�دّ ًا ،ويكفي فيه مجيع أن�واع الطعام ،م�ن دون فرق بني
التم�ر ،واحلنط�ة ،والدقي�ق ،والرز ،وامل�اش ،وغريها .نعم األح�وط وجوب ًا يف

كفارة اليمني وما ُاحلق به االقتصار عىل احلنطة ودقيقها وخبزها ،إذا كان التكفري

باالعطاء ،وأما إذا كان باالشباع فيكفي مجيع أنواع الطعام.

(مس�ألة  :)63جيب يف كفارة االفطار توزيعها عىل س�تني مس�كين ًا ،وكذا

يف س�ائر الكفارات فإنه البد من مراعاة العدد ،وال جيزئ إش�باع مسكني واحد

مرتني أو أكثر ،وال تسليمه مدّ ين أو أكثر عن كفارة واحدة .نعم إذا تعذر إكامل
العدد أجزأ التكرار عىل فقري واحد ،لكن مع التفريق عىل أيام متعددة.

(مس�ألة  :)64إذا تع�ددت الكف�ارة يف ذم�ة املكل�ف ج�از تكرارها عىل
الفقير الواحد بعدده�ا ،فإذا كان عليه عشرة كفارات الفطار عشرة أيام مث ً
ال

أجزأه إعطاء ستني مسكين ًا لكل مسكني عرشة أمداد.

(مس�ألة  :)65إذا كان للفقير عيال جاز إعطاؤه�م وعدّ ّ
كل واحد منهم
واح�د ًا من الس�تني وإذا كان وكي ً
ولي ًا عليهم جاز تس�ليمه بعددهم،
ال عنهم أو ّ

لك�ن الطعام يك�ون ملك ًا هلم بعد قبضه فال جيوز له التصرف فيه إال بإذهنم إذا
كانوا كبار ،وأما الصغار فيجب رصف حصصهم يف مصاحلهم.

(مس�ألة  :)66إذا كان�ت الزوجة فقرية ف�إن بذل الزوج هل�ا نفقتها مل جيز
أخذه�ا من الكفارة ،س�واء كان الزوج غني ًا أم فقير ًا ،وكذا احلكم إذا مل يبذل هلا
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نفقته�ا ولكنها كانت ق�ادرة عىل أخذها منه من دون حم�ذور رشعي أو عريف أو
ح�رج ،إال أن حتت�اج إىل نفقة غري الزمة عىل ال�زوج فيجوز أخذها من الكفارة،

كام جيوز هلا ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه ،أو لزم منه حمذور أو حرج.

(مس�ألة  :)67إذا ملك الفقري الطعام برئت ذمة املك ِّفر ،وال تتوقف براءة

ذمته عىل أكله للطعام ،وعىل ذلك جيوز للفقري بعد أن متلك الطعام أن يبيعه عىل
املك ِّفر وغريه.

(مس�ألة  :)68إذا كان التكفير باالعط�اء والتمليك أج�زأ إعطاء ا ُملدّ من

الطع�ام للصغري ،أما إذا كان التكفري باالش�باع فالبد م�ن أن يزيد الصغري بقدر
ف�رق م�ا بني ِ
أكله وأكلِ الكبري ،فإن مل يتيرس ضب�ط ذلك قام صغريان مقام كبري
واحد .والبدّ من مراجعة ويل الصغري يف احلالني.

تتميم :جيب القضاء دون الكفارة يف موارد:

مر من النوم الثاين وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر.
األول :ما ّ

املفطر أو
الث�اين :إذا أفس�د صوم�ه باالخلال بالني�ة م�ن دون اس�تعامل
ّ

تعمد
بالك�ذب على اهلل تع�اىل والنب�ي واالئم�ة ،Bأو باالحتقان باملائ�ع ،أو ّ

القيء ،عىل ما تقدم.

الثالث :إذا نيس غسل اجلنابة يوم ًا أو أيام ًا ،عىل األحوط وجوب ًا.

الرابع :من اس�تعمل ّ
املفطر يف شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن

الفجر ثم تبينّ له أنه كان بعد طلوع الفجر ،س�وا ًء اعتقد عدم طلوعه أوش�ك يف
ذل�ك .أما إذا كان اس�تعامله للمفطر بع�د املراعاة بأن نظر بنفس�ه إىل الفجر فلم

يره ،فإنه ال قضاء عليه وال كفارة .هذا يف شهر رمضان ،وأما يف غريه من الصوم
الواج�ب واملندوب ،فيبطل الص�وم مطلق ًا إذا تبينّ وقوع املفطر بعد الفجر ،من
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دون فرق بني صورة املراعاة وغريها.

ويس�تثنى م�ن ذلك ك ّله اس�تعامل املفط�ر يف أوائل طلوع الفج�ر باملقدار
الالزم عند االس�تمرار باالكل حتى يؤ ّذن امل�ؤذن العارف بالفجر ،فإنه ال يرض
بالصوم مطلق ًا.

(مس�ألة  :)69إذا عل�م بع�دم رؤي�ة الفج�ر م�ع املراعاة ،حلج�ب ا ُالفق

بالس�حب ،أو لغلبة نور القمر أو الكهرباء ،أو نحو ذلك فالظاهر عدم وجوب

القضاء لو صادف طلوع الفجر حني استعامل املفطر يف شهر رمضان.

(مس�ألة  :)70إذا ش�ك يف طلوع الفجر جاز له اس�تعامل 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 ،كام سبق.

(مسألة  :)71إذا شك يف دخول الليل أو ظن به من دون حجة عىل دخوله
ـ م�ع التفات�ه الحتامل عدم دخول�ه ـ مل جيز له االفطار ،وإذا أفط�ر كام آث ًام وعليه

القض�اء والكف�ارة ،إال إذا تبينّ أنّه كان بعد دخول اللي�ل فإنه يصح صومه وال

قضاء عليه .أما إذا اعتقد دخول الليل ـ ولو غفلة لغيم أو غريه ـ أو قامت احلجة
على ذل�ك فأفطر ،ثم تبينّ أن�ه مل يدخل بعدُ  ،فيصح صوم�ه وال قضاء عليه وال

كفارة .من دون فرق يف ذلك بني صوم شهر رمضان وغريه.

اخلام�س :إدخال املاء إىل الف�م بمضمضة أو غريها إذا س�بق املاء ودخل

إىل جوف�ه ،فإنه جيب عليه القضاء دون الكفارة ،إال إذا كانت املضمضة لوضوء
الفريض�ة فإن�ه ال قض�اء .وأما إذا كان الوض�وء لنافلة فيجب القض�اء ،وأما إذا

كان إدخ�ال امل�اء لغرض معتد به غري الوضوء ـ كقطع الدم ـ فاالمر ال خيلو عن
إشكال واألحوط وجوب ًا القضاء.
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(مس�ألة  :)72إذا ادخ�ل الصائ�م املاء لفمه بمضمض�ة او غريها ثم نيس

الصوم فابتلعه مل يبطل صومه.

(مس�ألة  :)73ال ف�رق يف مجيع ما تقدم يف االمر اخلامس بني صوم ش�هر

رمضان وغريه.

الس�ادس :سبق املني بمالعبة ونحوها مما يثري الشهوة إذا كان واثق ًا بعدم

خروج املني بذلك ،فإنه جيب عليه القضاء دون الكفارة ،كام تقدم.

الفصل اخلامس

يف رشوط صحة الصوم

يشرتط يف صحة الصوم ُامور:

األول :اإلسالم ،بل االيامن ،فال يصح الصوم من الكافر واجلاحد لوالية

أه�ل البيت ،Bوإذا أس�لم الكافر يف أثناء النه�ار مل يصح صومه حتى يف غري
شهر رمضان ،وكذا احلكم يف اجلاحد للوالية.

الثاين :العقل ،فال يصح الصوم من املجنون ،وإذا ارتفع جنونه فجدد النية
قبل الزوال فاألحوط وجوب ًا عدم صحة صومه ،حتى يف غري شهر رمضان.

اخللو من احليض والنفاس يف متام النهار ،فال يصح الصوم من املرأة
الثالثّ :

إذا فاجأها احليض أو النفاس يف النهار ،وهكذا إذا طهرت منهام يف أثناء النهار.

(مسألة  :)74األحوط وجوب ًا عدم االعتداد بالصوم مع طروء السكر أو

االغامء حتى مع ّنية الصوم قبلهام.

الرابع :عدم السفر سفر ًا جيب فيه قرص الصالة ،ويستثنى من ذلك موردان:
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أحدمه�ا :صوم ثالثة أيام يف احلج من العشرة أيام التي جتب عىل املتمتع
باحلج إذا مل جيد اهلدي ،عىل ما يذكر مفص ً
ال يف كتاب احلج.

ثانيهما :ص�وم النذر املرشوط إيقاعه يف الس�فر أو املنوي تعميمه للس�فر
واحلرض ،فإنه جيب الوفاء به يف السفر ،ولو كان حني النذر حارض ًا.
(مس�ألة  :)75جيب عىل من أفاض م�ن عرفات يف احلج قبل الغروب أن
يك ّفر ببدنة ـ وهي البعري ـ فإن مل جيد صام ثامنية عرش يوم ًا ،وقيل :له إيقاعها يف
السفر ،ولكنه ال خيلو عن إشكال ،واألحوط وجوب ًا عدم إيقاعه يف السفر.

(مسألة  :)76االقوى عدم مرشوعية الصوم املندوب يف السفر ،إال صوم

االربعاء واخلميس واجلمعة يف ضمن عمل خاص لقضاء احلاجة يف املدينة املنورة.

(مسألة  :)77إذا 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 مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)78يصح الصوم من املس�افر إذا كان حكم�ه التامم يف الصالة

كناوي االقامة واملسافر سفر معصية ونحومها.

اخلامس :عدم املرض الذي يرضّ به الصوم ،فال يصح الصوم من املريض

الذي يرضّ به الصوم ،سواء أكان الرضر بشدة املرض أم طول فرتة عالجه ،كل ذلك
ِ
حلدوث
باملقدار املعتدّ به عرف ًا ،كام أنه ال يصح الصوم من الصحيح إذا كان موجب ًا

مرض له .أما املريض الذي ال يرضّ الصوم بمرضه فيصح منه الصوم وجيب عليه.

مسوغ ًا لالفطار وإن كان
(مس�ألة  :)79الضعف املؤقت ليس مرض ًا وال ّ
حتمله حرجي ًا فيج�وز به االفطار .نعم إذا لزم اس�تحكام
ش�ديد ًا ،إال أن يك�ون ّ

الضع�ف املعت�دّ به بحيث ال يزول بميض أيام الص�وم أو حيتاج إىل عالج طويل
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املسوغ لالفطار.
فهو نوع من املرض ّ

(مس�ألة  :)80إذا مل يطق املكلف الصوم إال برتك العمل الالزم ملعاش�ه،

ف�إن أمكن هتيئة املعاش بدونه باس�تيهاب أو دين أو غريمه�ا من دون حرج لزم

ووجب الصوم ،وإال جاز االفطار .نعم إذا مل يس�تلزم من الصوم مع العمل إال
تحمل عاد ًة وجب الص�وم ،وكان له رشب املاء بحيث يرفع
العط�ش ال�ذي ال ُي ّ

رضورته وال يرتوي ،ويصح صومه فال جيب عليه القضاء.

(مسألة  :)81إذا اعتقد املكلف أن الصوم ال يرض به فصام فتبني كونه مرض ًا

ص�ح صوم�ه ،أما إذا صام مع اعتقاد الضرر أو خوفه فإن صادف حتقق الرضر
ّ

بط�ل صومه ،وإن صادف ع�دم حتققه وأمكنه قصد القرب�ة ـ لعدم كون الرضر
ٍ
حينئذ ـ صح صومه.
املحتمل بمرتبة حيرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام

ٌ
حجة يصح االعتامد عليه
(مس�ألة  :)82قول الطبيب العارف غري املتهم

يف إثب�ات الضرر وإن مل حيص�ل م�ن قوله اخل�وف ،إال مع العل�م أو االطمئنان

بخطئه ،وأما إذا أخرب بعدم الرضر فمع عدم حصول اخلوف بالرضر الإش�كال
يف وجوب الصوم ،وأما مع حصول اخلوف بالرضر فالظاهر جواز االفطار ،إال
ٍ
حينئذ.
أن يكون اخلوف غري عقالئي فال اعتبار به

(مسألة  :)83إذا برئ املريض من مرضه قبل الزوال ،فإن مل يستعمل املفطر
ومل يكن عاصي ًا بإمساكه فاألحوط وجوب ًا له جتديد النية ثم القضاء .نعم إذا انكشف

بامساكه أنّه مل يكن يرضه الصوم يف بعض النهار صح صومه ومل حيتج إىل القضاء.
(مس�ألة  :)84يصح الصوم من الصبي ،كغريه من العبادات .ويس�تحب

مترينه عليه ولو بتبعيض الصوم حسب طاقته.

(مس�ألة  :)85ال يصح الصوم املندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن
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نفس�ه ،بخالف ما إذا كان مس�تأجر ًا عن غريه يف القضاء أو كان عليه غري قضاء
ش�هر رمضان من أقس�ام الصوم الواجب ،كصوم الكفارة والنذر فإنه يصح منه
الصوم املندوب.

(مسألة  :)86جيوز ملن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجري ًا عن غريه
ٍ
حينئذ ،نعم يش�كل أن يؤدي عن
يف الص�وم املن�دوب والواجب ،وله أداؤمه�ا
غريه الصوم املندوب أو الواجب من دون عقد اجارة حتى مع اجلعالة.

(مس�ألة  :)87يشترط يف وجوب صوم ش�هر رمضان البلوغ ،والعقل،

واحلضر ،وع�دم امل�رض ،واخللو م�ن احليض والنف�اس .ويلحق بصوم ش�هر
رمض�ان يف ذل�ك قضاؤه والصوم املنذور .أما صوم االس�تئجار فال يشترط يف
وجوبه غري البلوغ والعقل ،وعىل هذا فإذا آجر املكلف نفسه لصوم شعبان مث ً
ال

مل جي�ز له الس�فر ،وال إيقاع نفس�ه يف امل�رض ،وال إيقاع املرأة نفس�ها يف احليض
والنفاس بالوجه اخلارج عن املتعارف .أما صوم ش�هر رمضان وما ُاحلق به فال

يمنع من ذلك كله.

تطوع ًا ثم بل�غ يف أثناء النهار مل جيب عليه
(مس�ألة  :)88إذا ص�ام الصبي ّ
االمتام وإن كان هو األحوط استحباب ًا.
(مس�ألة  :)89إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي عىل صومه ،وكذا إذا بدا

ل�ه بعد الفجر أن يس�افر .أما إذا نوى الس�فر من الليل وس�افر قب�ل الزوال فال
يصح منه الصوم.

(مس�ألة  :)90إذا دخ�ل املس�افر بلده قبل ال�زوال ومل يكن قد اس�تعمل

املفط�ر وج�ب عليه جتدي�د ّنية الص�وم ويصح منه ،وك�ذا إذا ن�وى االقامة قبل
الزوال يف سفره .وأما إذا دخل بلده أونوى االقامة يف سفره بعد الزوال ،أو كان
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قد اس�تعمل ّ
املفطر قبل الدخول لبلده أو قب�ل ّنية االقامة فال يصح منه الصوم،
وإن كان األحوط استحباب ًا له االمساك إىل الغروب.

(مس�ألة  :)91ال جيوز ملن عزم عىل الس�فر أن يفطر يف بلده ،بل ال جيوز
حل�د الرتخص ،وإذا أفطر قبل ذل�ك عامل ًا باحلرمة
ل�ه االفط�ار إال بعد الوصول ّ
وجبت عليه الكفارة.

(مس�ألة  :)92املدار يف كون الس�فر قبل الزوال أو بعده عىل اخلروج من

البلد ،ال اخلروج من حدّ الرتخص .فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده
قبل الزوال أفطر ،وإن كان خروجه من حدّ الرتخص بعد الزوال.

(مسألة  :)93جيوز 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 هالكه ،أو أخ يريد توديعه ،أو كل حاجة البدّ منها.
كما ّ
ختف الكراهة يف الس�فر بعد مضي ثالث وعرشين ليلة من ش�هر رمضان.

(مس�ألة  :)94جيوز الس�فر ملن عليه قضاء شهر رمضان ،أو صوم منذور
وإن تضي�ق وقتهام ،كام أن من كان مس�افر ًا ال جي�ب عليه ّنية االقامة أو العود إىل

بلده من أجل حتقيق الصوم املذكور ،نعم يف بقية أقسام الصوم ال جيوز السفر إذا
مفوت ًا للصوم ،كام جيب عىل املسافر ّنية االقامة إذا توقف عليها حتقيق الصوم.
كان ّ
(مس�ألة  :)95جيوز للمسافر يف شهر رمضان اجلامع ،والتمليّ من الطعام
والشراب يف النه�ار عىل كراه�ة يف اجلميع ،ب�ل األحوط اس�تحباب ًا ترك ذلك،

والسيام اجلامع.
ّ

من َّيرخص يف اإلفطار 365.............................................................................

الفصل السادس

يف من َّ
يرخص يف اإلفطار

وردت الرخصة يف االفطار الشخاص:

األول والثاين :الش�يخ والش�يخة إذا كان الصوم حرج ًا أو متعذر ًا عليهام،

وعليهما الفدي�ة عن كل يوم بم�دّ  ،وال قضاء عليهام .نعم يشرع هلام 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 اتفاق ًا من دون مرض فال يرشع له االفطار ،بل يرشب

بقدر رضورته ويبقى عىل الصوم ،كام تقدم يف املس�ألة ( )43يف الفصل الثالث.
الراب�ع :احلام�ل املقرب إذا كان الصوم جمهد ًا هلا ـ بس�بب طبيعة احلمل ـ

من دون أن يرضّ هبا أو بحملها ،فإنه يسوغ هلا االفطار وعليها الفدية عن كل يوم
فرطت يف القضاء يف أثناء السنة وجبت عليها فدية ُاخرى.
ُبمدّ مع القضاء ،فإن ّ

عىل ما يأيت تفصيله يف الفصل الثامن يف أحكام القضاء.

(مس�ألة  :)96إذا أرض الصوم باحلام�ل أو بحملها وجب عليها االفطار
والقضاء يف أثناء السنة من دون فدية ،فإن مل ِ
تقض يف السنة وجبت عليها الفدية،
من غري فرق بني احلامل املقرب وغريها.

اخلام�س :املرضعة إذا أرض الص�وم بلبنها بحيث ّ
يقل جد ًا ،أو ينقطع وال

يعود بعد ـ كام هو الغالب ـ فإنه جيوز هلا االفطار ،وجتب عليها الفدية والقضاء،
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ف�إن 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 ّ
وتعذر عليها

اجلم�ع بين الرضاع والصوم ،إما النه يرضّ هبا ،أو الن�ه يرضّ بلبنها مؤقت ًا فيرضّ

برضيعها.

امل�د يف الفدية يف املق�ام وغريه ،بل
(مس�ألة  :)97ال جي�زئ االش�باع عن ّ

خيتص االشباع بالكفارة.

(مسألة  :)98الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد عىل الفقري ،واالفضل

مدّ ان ،وأن يكونا من احلنطة.

الفصل السابع

يثبت اهلالل ب ُامور:

يف ثبوت اهلالل

األول :العلم احلاصل من الرؤية ،أو التواتر ،أو الش�ياع ،أو ميض ثالثني
يوم ًا من الش�هر املايض ،فيثبت هالل ش�هر رمضان بميض ثالثني يوم ًا من شهر

شعبان ،ويثبت هالل شوال بميض ثالثني يوم ًا من شهر رمضان.

الث�اين :ش�هادة العدلني برؤيتهام له ،إذا مل يك�ن هناك ما يوجب الريب يف
صدقهام ويكون أمارة عرف ًا عىل خطئهام.
الثالث :رؤيته قبل الزوال ،فإنه لو حصل ـ ولو نادر ًا ـ يبني عىل أن اهلالل
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لليلة املاضية وأن يوم رؤيته أول الشهر.

(مس�ألة  :)99ال يشرتط يف ثبوت اهلالل بش�هادة العدلني أن يشهدا عند

احلاكم الرشعي ،بل كل من علم بشهادهتام جيوز له االعتامد عليهام.

(مس�ألة  :)100وجود اهلالل يف بلد يوجب دخول الش�هر فيه ويف مجيع

البلدان الغربية باالضافة إليه ،بل وكذا يف البالد الرشقية باالضافة إليه ،إذا كان

البلد الذي ظهر فيه اهلالل من بلدان العامل القديم ـ وهو القارات الثالث آسيا،
أفريقي�اُ ،اوربا ـ دون بالد االمريكيتني ،ف�إن ظهور اهلالل فيها ال يوجب ثبوت

الشهر يف بلدان العامل القديم .نعم وجود اهلالل يف بعض بلداهنا يكفي يف دخول
الشهر يف بقية بلداهنا.

(مسألة  :)101ال يثبت اهلالل بشهادة النساء ،وال بشهادة العدل الواحد

انض�م إليها اليمني ،وال بقول املنجمني ،وال بش�هادة العدلني إذا مل يش�هدا
ول�و
ّ

بتطوق اهللال ،وال
بالرؤي�ة ب�ل اس�تندت ش�هادهتام إىل احل�دس ،كام ال يثب�ت ّ
بغيبوبته بعد الشفق أنّه لليلة ثانية ،وال بغري ذلك.

الفصل الثامن

يف أحكام قضاء شهر رمضان
وبقية أحكام الصوم

(مس�ألة  :)102ال جي�ب قض�اء ما فات من الصيام يف زم�ن الصبا ،أو يف

ح�ال اجلن�ون أو االغماء ،أو الكفر االصيل ،وجي�ب قضاء ما فات م�ن الصيام
حلي�ض ،أو نفاس ،أو نوم ،أو س�كر ،أو مرض أو غير ذلك .واألحوط وجوب ًا
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قضاء ما فات الكافر املرتد حال ارتداده.

(مس�ألة  :)103املخالف إذا اس�تبرص فإن كان قد ص�ام عىل طبق مذهبه
أو مذهب غريه مع تأتيّ قصد القربة منه ولو تقصري ًا ،فال جيب عليه إعادته .نعم
إذا مل يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء.

(مس�ألة  :)104إذا ش�ك يف أنه هل صام يوم ًا من ش�هر رمضان أو أكثر،
أو مل يص�م بن�ى على انّه قد ص�ام .نعم إذا رجع ش�كه إىل احتامل كونه مس�افر ًا

أو مريض� ًا ،وكان مس�بوق ًا بالس�فر أو امل�رض فاألحوط وجوب ًا قضاء ما يش�ك
يف أدائه .بخالف ما إذا مل يكن مس�بوق ًا بالس�فر أو املرض ،فإنه يبني عىل أنه قد
صام وال جيب القضاء .وهكذا إذا علم أنّه قد فاته الصيام ّ
وش�ك يف عدد االيام
الفائت�ة فإن�ه يبني عىل االقل ،إال إذا رجع ش�كه إىل الش�ك يف الس�فر أو املرض
فيأيت التفصيل املتقدم.

(مس�ألة  :)105ال جي�وز تأخير قضاء ش�هر رمضان عن ش�هر رمضان

أخ�ره مع القدرة علي�ه أثم ووجبت عليه الفدي�ة ويبقى يف ذمته،
الالح�ق ،وإذا ّ
موسع ًا إىل آخر العمر.
لكن يكون ّ
(مسألة  :)106إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معينّ ال جيب الرتتيب بينها

يف القضاء ،وال التعيني ،بل لو عينّ مل يتعني ،وكذا إذا كان عليه أيام من أشهر متعددة.

(مس�ألة  :)107إذا كان عليه قضاء ش�هر رمضان من س�نته ـ التي جتب

املبادرة إليها ـ وقضاء ش�هر رمضان من س�نة س�ابقة ـ ال جتب املب�ادرة إليها ـ مل
يقع عن خصوص أحدمها إال بقصده وتعيني الصوم له .ومع عدم التعيني يصح
ٍ
وحينئذ ال
الصوم ،وتربأ ذمته باملقدار الذي أتى به ،من دون أن يتعني الحدمها،

تفرغ ذمته من كل من الشهرين ـ السابق والالحق ـ إال باإلتيان بام يستوعبهام مع ًا.
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(مس�ألة  :)108إذا وجبت املب�ادرة الحد الصومين دون االخر ،فصام

الذي ال جتب املبادرة إليه دون الذي جتب املبادرة اليه صح صومه وأثم بتأخريه

ملا جتب املبادرة له.

(مس�ألة  :)109ال ترتي�ب بين صوم القض�اء وغريه من أقس�ام الصوم

الواجب كالكفارة والنذر ،فله تقديم أهيام شاء.

(مسألة  :)110إذا مل يصم املكلف ملرض ،أو حيض ،أو نفاس ،ومات يف

أثناء السنة قبل أن يتمكن من القضاء مل جيب القضاء عنه.

(مس�ألة  :)111من فاته ش�هر رمضان لعذر واس�تمر به العذر إىل ش�هر

رمضان الثاين ،فله صورتان:

ا ُالوىل :أن يفط�ر للع�ذر االضط�راري كامل�رض ،واحلي�ض ،والنف�اس،
والس�فر الذي يضطر إليه ـ ويس�تمر معذور ًا بعذر اضط�راري أيض ًا ـ وحكمها
س�قوط القضاء ووجوب الفدية بدله ،نعم يستحب القضاء بعد ذلك .وال فرق

يف احلكم املذكور بني اس�تمرار عذر واحد كاملرض ،وتعاقب أعذار متعددة .إذ
املدار عىل ّ
تعذر القضاء يف أثناء السنة.
الثانية :أن يفطر للعذر االختياري كالسفر االختياري ،وكاحلامل املق ِرب

واملرضع�ة القليل�ة اللب�ن إذا مل ّ
يضر هبام الص�وم وال بولدمها ـ حي�ث جيوز هلام
االفط�ار وال جيب ،كام تقدم ـ وحكمها بقاء وجوب الصوم يف الس�نني الالحقة
ً
وجوب�ا ووجوب الفدية .وك�ذا احلال إذا افطر لع�ذر اضطراري
على األحوط
واستمر به العذر االختياري او ختلل يف أثناء السنة.

(مس�ألة  :)112من متكن من القضاء يف أثناء الس�نة ومل ِ
يقض هتاون ًا ولو

بتخيل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاين ،ثبت القضاء
ّ
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يف ذمته ،ووجبت عليه الفدية ـ ُبمدّ من طعام لكل يوم ـ لرتكه املبادرة إىل القضاء

يف أثن�اء الس�نة .وال فرق يف ذلك بني أن يكون وجوب القضاء بس�بب االفطار
تعمد االفطار س�نني متعددة
عصيان ًا ،أو لعذر من س�فر وغريه .وعىل هذا فمن ّ
وجب عليه القضاء وكفارة االفطار والفدية لرتكه القضاء يف أثناء السنة.

(مس�ألة  :)113إذا أخر قضاء ش�هر رمضان واحد سنني متعددة مل جيب
عليه إال فدية واحدة للسنة ا ُالوىل.
(مسألة  :)114جيوز للمكلف يف قضاء شهر رمضان االفطار قبل الزوال

مع سعة وقت القضاء ،وحيرم مع ضيق الوقت ،لكن ال كفارة فيه .أما االفطار بعد
الزوال فال جيوز له مطلق ًا حتى مع سعة وقت القضاء ،وقد تقدم أن فيه الكفارة.

(مس�ألة  :)115حي�رم االفط�ار بعد ال�زوال يف كل صوم وج�ب بعنوان
كونه صوم ًا ،كصوم عرشة أيام بدل اهلدي ،وصوم الكفارة املرتّبة ،لكن ال جتب
في�ه الكف�ارة .كام أن�ه جيوز فيه االفطار قب�ل الزوال .أما الصوم املنذور املوس�ع
واالج�ارة ونحومها مم�ا وجب بعنوان آخر غري الصوم فيج�وز فيه االفطار متى
شاء .وكذا احلال يف صوم الكفارة املخيرّ ة والصوم املندوب.

(مسألة  :)116جيوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد ،ومن شهور

متعددة إىل فقري واحد.

يتحملها
(مسألة  :)117جتب فدية شهر رمضان عىل الشخص نفسه ،وال ّ

عن�ه املعيل به ،وال م�ن وجبت نفقته عليه ،فال يتحمله�ا الزوج عن زوجته وال
االب عن ولده.

(مس�ألة  :)118ال جت�زئ القيم�ة يف الفدية ،ب�ل البدّ من إعط�اء الطعام

إىل الفقير ،وكذا احلك�م يف الكفارات ،نعم تفرتق الكف�ارات يف االجتزاء فيها
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باالشباع ،وال جيزئ ذلك يف الفدية.

(مسألة  :)119إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فامت قبل اإلتيان به وجب
على ولي�ه قضاؤه عنه ،س�واء فاته تس�احم ًا أم لعذر جيب معه القض�اء ،نعم البدّ

م�ن ك�ون امليت عازم� ًا قبل موته عىل القض�اء وإن مل ِ
يقض تس�ويف ًا .أما إذا كان
متم�رد ًا غري عازم علي�ه فالظاهر عدم وجوب القضاء عن�ه .كام ال جيب القضاء
ّ
عن املرأة.

وليه القضاء.
(مسألة  :)120إذا فاته ما ال جيب قضاؤه مل جيب عىل ّ

(مسألة  :)121املراد بالويل هو الوارث َ
الذكر ،من دون فرق بني طبقات

املرياث .وال جيب القضاء عىل االناث ،وقد تقدم يف قضاء الصالة بعض الفروع

املتعلقة بذلك فإهنام من باب واحد.

(مس�ألة  :)122الق�ايض عن غيره ال يلحق�ه حكم القضاء عن نفس�ه،
فيج�وز له االفطار متى ش�اء ،إال أن يك�ون القضاء واجب ًا علي�ه ويتضيق وقته،
ٍ
حينئذ قبل الزوال وبعده ،لكن ال كفارة فيه.
فيحرم عليه االفطار
(مس�ألة  :)123جيب التتابع يف صوم الش�هرين من كفارة اجلمع وكفارة

التخيري ،ويكفي يف حصوله صوم الش�هر األول ويوم من الش�هر الثاين من دون

فصل ،ثم له بعد ذلك إمتام الشهر الثاين مع ختلل االفطار .ويستثنى من ذلك كفارة

القت�ل يف احل�رم أو يف الش�هر احلرام ،فإنه جيب فيها صوم ش�هرين من االش�هر
احلرم متتابعني تتابع ًا تا ّم ًا من دون فصل يف االفطار .حتى يف يوم عيد االضحى،

ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد.

(مس�ألة  :)124إذا رشع يف الص�وم ال�ذي جي�ب في�ه التتاب�ع ث�م اضطر

لالفطار لعذر طارئ ،مل يرضّ ذلك يف التتابع ،فإذا ارتفع العذر رجع إىل الصوم
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يتم له العدد املعترب من دون حاجة العادة ما أتى به قبل طروء العذر ،وال
حتى ّ

املضطر
فرق يف العذر بني ماال يكون بفعله كاحليض ،وما يكون بفعله كالس�فر
ّ
إليه ،نعم يف غري احليض البدّ من كون العذر مانع ًا من الصوم عرف ًا ،ال مانع ًا من

التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم ،كام 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 ّ
حينئذ.
تعذر التكفري بالصوم
(مس�ألة  :)125إذا ن�ذر صوم ش�هرين متتابعني لزم التتاب�ع التام ،إال أن

يكون قصد الناذر التتابع الرشعي فيجزئ ما تقدم من التتابع يف ش�هر ويوم ثم
ج�واز التفري�ق اختيار ًا .نعم مع إطالق النذر ال ّ
يضر بالتتابع االفطار عن عذر
فيميض يف صومه بعد ارتفاع العذر حتى يتم الش�هرين ،إال أن ينص الناذر عىل

عدم االجتزاء بذلك بحيث يرجع نذره إىل نذر استئناف الصوم بعد ارتفاع العذر.

(مس�ألة  :)126إذا ن�ذر صوم ش�هر متتابع ًا أجزأه أن يصوم مخس�ة عرش
ُ
الفصل
يفرق الباقي إن شاء .وال يرضّ بتتابع اخلمسة عرش يوم ًا
يوم ًا متتابع ًا ،ثم ّ
بعذر قاهر.

(مسألة  :)127إذا وجب عليه صوم متتابع ال جيوز له أن يبدأ به يف وقت

يعل�م بفص�ل التتاب�ع بالعي�د أو أيام الترشيق مل�ن كان يف منى ،وك�ذا احلكم مع
الش�ك يف ذل�ك ،بل هو األح�وط وجوب ًا م�ع الغفلة عن ذلك ،ف�إذا صام غفل ًة
واتفق خت ّلل العيد لزمه االستئناف عىل األحوط وجوب ًا .ويستثنى من ذلك صوم
ثالث�ة أيام بدل اهلدي إذا رشع فيها ي�وم الرتوية وعرفة ،فإن األحوط وجوب ًا أن
ي�أيت بالي�وم الثالث بعد العي�د ،أو بعد أيام الترشيق مل�ن كان بمنى ،أما إذا رشع

يوم عرفة فيجب عليه االستئناف بعد العيد وأيام الترشيق.

(مس�ألة  :)128إذا نذر أن يصوم ش�هر ًا أو أيام ًا مع�دودة ،فال جيب فيها
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التتابع إال إذا اشرتط ذلك رصحي ًا ،أو كان النذر منرصف ًا إليه.

(مسألة  :)129إذا نذر صوم ًا متتابع ًا ففاته ،فالظاهر عدم وجوب التتابع
يف قضائه ،وإن كان هو األحوط استحباب ًا .وأظهر من ذلك ما إذا مل يؤخذ التتابع
قيد ًا يف املنذور ،بل كان الزم ًا له خارج ًا كام لو نذر صوم شهر معني كصوم شهر

رجب فال جيب التتابع يف قضائه.

(مسألة  :)130الصوم من املستحبات املؤكدة ،وقد تقدم يف أول الكتاب
تطوع ًا ابتغ�اء ثواب اهلل
بي�ان فضل�ه ،وع�ن النبي Fأنه ق�ال« :من صام يوم� ًا ّ
وجبت له املغفرة» .ويس�تحب يف كل وقت عدا االيام التي يأيت حرمة صومها.
واملؤكد منه صوم ثالثة أيام من كل شهر ،واالفضل يف كيفيتها صوم أول مخيس

من الش�هر وآخر مخيس منه وأول أربعاء من العرش وس�ط الش�هر ،وصوم يوم
الغدير فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مربورات متقبالت ،ويتأكد أيض ًا صوم

يوم املولد النبوي الرشيف ـ وهو اليوم السابع عرش من شهر ربيع األول ـ ويوم

مبعثه Fـ وهو اليوم السابع والعرشون من شهر رجب ـ ويوم دحو االرض ـ

وه�و اخلامس والعرشون من ذي القعدة ـ ويوم عرفة ملن ال يضعفه الصوم عن
الدعاء مع عدم الشك يف اهلالل ،ويوم املباهلة ـ وهو الرابع والعرشون من ذي

احلجة ـ ومتام ش�هر رجب ،ومتام ش�عبان ،وبعض كل منهام عىل اختالف االيام

حم�رم ،وثالثه ،وس�ابعه ،وكل مخيس
يف الفض�ل ،وي�وم النيروز ،وأول يوم من ّ
وكل مجعة إذا مل يصادفا عيد ًا.
(مسألة  :)131يكره الصوم يف موارد:

األول :ص�وم يوم عرف�ة ملن خياف أن يضعفه عن الدع�اء ،أو كان اهلالل
مشكوك ًا بحيث حيتمل كونه عيد ًا.
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مضيفه.
الثاين :صوم الضيف نافلة بدون إذن ّ
الثالث :صوم الولد نافلة بدون إذن والده.

(مس�ألة  :)132حي�رم صوم العيدي�ن وأيام الترشيق مل�ن كان بمنى ،ولو
بع�ض النهار على األحوط وجوب ًا .ويس�تثنى م�ن ذلك من وج�ب عليه صوم

احلرم،
احلرم ،أو يف َ
ش�هرين متتابعني من أش�هر احلرم ،وهو من َقتل يف االشهر ُ
فإنه جيب فيه التتابع التام وإن اس�تلزم صوم االيام املذكورة .وحيرم أيض ًا صوم

يوم الشك عىل أنه من شهر رمضان .وصوم نذر املعصية بأن ينذر الصوم شكر ًا
على فعل حرام ،أو ترك واجب ،أم�ا إذا نذر الصوم ليكون تثبيط ًا له عن احلرام
ٍ
حينئ�ذ ،وحيرم صوم
وزاج�ر ًا ل�ه عن املعصي�ة فال بأس به ،ب�ل جيب الوف�اء به
الوص�ال ،وه�و صوم الليل والنهار ،وال بأس بتأخري االفطار يف الليلة إىل اليوم
الثاين إذا مل يكن عن ّنية الصوم ،واألحوط استحباب ًا اجتنابه.
(مس�ألة  :)133األحوط اس�تحباب ًا للزوجة أن ال تصوم إال باذن الزوج

إذا مل يناف حقه ،وأما إذا ناىف حقه فال جيوز هلا الصوم.

ونسأله تعاىل التوفيق والسداد ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

واحلمد هلل رب العاملني
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خامتـة

يف االعتكاف

وهو التعبد هلل تعاىل باللبث يف املس�جد واملكث فيه .واألحوط اس�تحباب ًا
أن يكون بقصد عبادة ُاخرى من صالة أو قراءة أو ِذكر أو دعاء.
والكالم فيه يكون يف ضمن فصول:

الفصل األول
يف رشوطه

يشرتط يف االعتكاف ـ مضاف ًا إىل االيامن والعقل ـ ُامور:

األول :النية ،وهي قصد املكث يف املس�جد وعدم اخلروج منه إال حلاجة

بام أنه عبادة خاصة ،وأن يكون ذلك قربة هلل تعاىل ،كس�ائر العبادات عىل النحو

املعتبر فيها .وآخر وقتها عند طلوع الفجر .ويش�كل تقديمها يف الليل إذا نوى
ٍ
حينئذ جتديد النية.
أنه س�يكون معتكف ًا عن�د طلوع الفجر ،بل األحوط وجوب� ًا
نعم إذا نوى يف الليل االعتكاف املرشوع عىل إمجاله من أثناء الليل أو عند الفجر

أجزأه ذلك وال يرضّ ه الغفلة أو النوم حني طلوع الفجر.

(مس�ألة  :)134ال جيوز العدول من اعتكاف الخر اتفقا يف الوجوب أو
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الندب أو اختلفا ،سواء كانا مع ًا عن نفسه أم عن غريه أم خمتلفني.

الث�اين :الصوم ،فال يص�ح بدونه ،ويرتتب عىل ذلك أنه ال يصح يف زمان
أو حال ال يصح فيه الصوم ،كيوم العيد وكام لو كان املعتكف مسافر ًا.

(مس�ألة  :)135يكف�ي الص�وم لغري االعت�كاف ،كصوم ش�هر رمضان

وقضائه وصوم النذر واالجارة وغريمها.

الثال�ث :العدد ،فال يرشع اعتكاف أقل من ثالث�ة أيام وجيوز زيادة ثالثة

أيام ثم ثالثة وهكذا ،فإن أتم مخس�ة ايام وجب اليوم الس�ادس .قيل :وكلام اتم
يومني وجب الثالث .وهو ال خيلو عن إشكال ،وإن كان األحوط وجوب ًا العمل
عليه .وأما زيادة ايام وليايل مفردة فال خيلو من اش�كال .نعم اذا اعتكف تس�عة

أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عارش.

املتطرفتني.
(مسألة  :)136البدّ من دخول الليلتني املتوسطتني دون
ّ

الرابع :أن يكون يف املس�جد اجلامع يف البلد ،وهو الذي جيتمع فيه عموم

أه�ل البل�د ،دون الذي خيت�ص به أهل حمل�ة خاصة أو منطقة خاصة كمس�جد
املحلة والس�وق .واألحوط وجوب ًا مع ذل�ك أن يكون مما صليّ فيه صالة مجاعة

صحيح�ة ولو س�ابق ًا .واألحوط اس�تحباب ًا االقتصار مع االمكان عىل املس�جد

احل�رام ومس�جد املدينة ومس�جد الكوفة ومس�جد البرصة الذي صلى فيه أمري

املؤمنني Aاجلمعة.

(مس�ألة  :)137الب�دّ م�ن وحدة املس�جد الذي يعتكف في�ه ،وال يرشع

االعتكاف الواحد يف أكثر من مسجد واحد.

(مسألة  :)138لو تعذر إمتام االعتكاف يف املسجد الذي أوقعه فيه مل جيز

إمتامه يف غريه ،بل يبطل وجتب إعادته ـ يف املس�جد املذكور بعد ارتفاع املانع أو
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يف مسجد آخر ـ إن كان واجب ًا موسع ًا بنذر ونحوه.

مضيق ًا وقد خرج وقته فال جيب تداركه.
أما لو مل يكن واجب ًا أو كان واجب ًا ّ

(مس�ألة  :)139إذا قص�د االعت�كاف يف م�كان خاص من املس�جد لغى

قصده ومل جيب االلتزام به.

اخلامس :إذن من يعترب إذنه ،كالزوج يف اعتكاف الزوجة إذا ناىف حقه أو
كان مستلزم ًا للخروج من بيتها ،كام إذا مل تكن سكنامها يف املسجد ،واالبوين يف

اعت�كاف الول�د إذا كان عقوق ًا هلام وقطيعة عرف ًا ،ول�و بأن يكونا يف حاجة لقربه
منهما وكان قادر ًا عىل ذلك من دون حمذور رشعي أو عريف ،واملوىل يف اعتكاف

عبده إذا ناىف حقه.

(مس�ألة  :)140املش�هور أن م�ن رشوط االعت�كاف اس�تدامة اللبث يف

املس�جد وعدم اخلروج إال حلاجة البدّ منها ،فلو خرج لغري ذلك بطل اعتكافه،

لكن�ه غير ظاهر .بل الظاهر أن حقيقة االعتكاف هي فرض املكلف عىل نفس�ه
املحرمات املعهودة .فلو نوى
اللبث بنحو االس�تدامة ،نظري فرض االحرام عن
ّ
ٍ
وحينئذ
االعتكاف بنحو حيقّ له اخلروج مل ينعقد االعتكاف ،وكان ما نواه الغي ًا.

إذا فرض عىل نفسه االعتكاف بنحو االستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه اخلروج
مسوغ من دون فسخ لالعتكاف كان خروجه
ما دام معتكف ًا .لكنه لو خرج بال ِّ

حمرم ًا من دون أن يبطل اعتكافه ،فحرمة اخلروج من أحكام االعتكاف من دون
ّ
أن يكون اخلروج مبط ً
ال له .نعم لو طالت املدة ففي صحة االعتكاف إش�كال.
واألحوط وجوب ًا البقاء عليه برجاء الصحة ،أو فس�خه إذا بقي حمل الفس�خ .ثم
القضاء إن كان واجب ًا ،كاملنذور.
(مس�ألة  :)141ال يبطل االعتكاف بلبس املعتكف اللباس املغصوب أو
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اجللوس عىل الفراش املغصوب .بل الظاهر عدم بطالن االعتكاف بمزامحة من

سبق إىل مكان يف املسجد ،فإذا أزال املعتكف من سبق إىل املكان وجلس بدله مل
يبطل اعتكافه ،وإن كان آث ًام.

الفصل الثاين

يف حكم االعتكاف

االعتكاف مندوب يف نفس�ه .وقد جيب بالعرض من نذر أو ش�بهه .فإذا
معين ًا ـ كام لو نذر
رشع فيه املكلف وجب االس�تمرار فيه واكامل�ه إن كان واجب ًا ّ

تضيق وقته ـ كام لو نذر االعتكاف يف شهر
االعتكاف يف أيام خاصة ـ أو ّ
موسع ًا ّ
فاعتك�ف يف آخ�ره ـ وإن كان واجب ًا موس�ع ًا مل يتضيق وقت�ه أو كان مندوب ًا جاز

قطع�ه قبل إكمال يومني منه ،فإذا أكم�ل يومني وجب الثالث ،وال جيوز فس�خ
االعتكاف ،إال أن يشترط عند عقد ّنية االعتكاف أنه له فس�خه والرجوع عنه
ٍ
حينئذ حتى بعد إكامل اليومني.
متى شاء ،فله الفسخ
(مس�ألة  :)142الظاهر أن له اشتراط الرجوع والفس�خ متى شاء وإن مل

يكن له عذر أو حاجة.

(مس�ألة  :)143إذا رشط الرج�وع لنفس�ه حني عقد ّني�ة االعتكاف ،ثم

أسقط رشطه مل يسقط ،وجاز الرجوع.

(مس�ألة  :)144يتأك�د اس�تحباب االعت�كاف يف ش�هر رمض�ان ،وع�ن

النب�ي  Fأنه قال« :اعتكاف عرش يف ش�هر رمض�ان تعدل حجتني وعمرتني»،
وأفضله العرش االواخر منه ،ففي الصحيح«:كان رس�ول اهلل Fإذا كان العرش
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وش�مر املئ�زر وطوى
االواخ�ر اعتك�ف يف املس�جد ورضبت له قبة من ش�عر،
ّ

فراشه».

الفصل الثالث

يف أحكام املعتكف

حيرم عىل املعتكف ُامور:

األول :اخلروج من املس�جد إال أن يكون لرضورة رشعية أو عرفية .وإذا

خرج لرضورة اقترص عىل أدائها ثم يرجع .وال يصيل إال يف املسجد ،إال يف مكة،
فإن�ه جي�وز ل�ه أن يصيل يف بيوهت�ا إذا خرج .بل ق�د يدعى جواز اخل�روج له من
مسجدها اختيار ًا ،وإن كان األحوط وجوب ًا تركه.

(مسألة  :)145جيوز للمعتكف اخلروج لعيادة املريض املؤمن ،أو حضور

جنازة املؤمن ،وجيب عليه املبادرة بالرجوع.

(مس�ألة  :)146األحوط وجوب ًا مع طول مدة اخلروج البقاء عليه برجاء

صحتهأوفسخهإذابقيحملالفسخ،نظريماسبقيفاملسألة()140يف الفصلاألول.

ال ودب�ر ًا لي ً
الث�اين :اجلماع قب ً
ال وهن�ار ًا للرجل واملرأة ،واألح�وط وجوب ًا

إحلاق اللمس والتقبيل بشهوة به ،وكذا االستمناء بغري اجلامع.

(مسألة  :)147إذا جامع املعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان
البطال االعتكاف ،وقد جتب عليه كفارة ُاخرى حلنث النذر إذا كان االعتكاف

مضيق ًا ،وكف�ارة ثالثة البطال الصوم إذا كان الص�وم مما جيب يف إبطاله
من�ذور ًا ّ

الكفارة.
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الثالث :شم الطيب مع التلذذ ،بل مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا .وكذا شم
الرحيان((( مع التلذذ .وال رضر فيهام إذا كان فاقد ًا حلاسة الشم.
الراب�ع :البي�ع والشراء ،بل مطل�ق التكس�ب املبني عىل االسترباح عىل
األح�وط وجوب� ًا كاالج�ارة والصل�ح ،دون مثل اهلب�ة للغري واالس�تيهاب منه
والدين ووفائه وغريها.

(مس�ألة  :)148الب�أس بالتوكي�ل يف البي�ع والشراء ،إذا ابتنى عىل تويل

الوكيل للمعاملة بتامم ش�ؤوهنا ،أما التوكيل يف خصوص إجراء العقد مع حتديد
خصوصي�ات املعاملة م�ن قبل املعتكف فاألح�وط وجوب ًا ترك�ه .إال أن يكون
التوكيل سابق ًا عىل االعتكاف.

(مس�ألة  :)149إذا اضطر للبيع والرشاء أو لزم من تركهام احلرج وتعذر

التوكيل جاز إيقاعهام.

اخلامس :املامراة ،وهي اجلدال واملخاصمة يف الكالم ،سواء كانت بقصد

الغلب�ة وإظه�ار الفضيلة أم كانت الظهار احلق واالنتصار له .نعم البد فيها من
الج ًا فيه�ا بنحو ال ي�رىض بالتصدي له
ك�ون الط�رف االخر مرص ًا على دعواه ّ
وإبط�ال حجت�ه عليها ،أما اذا كان طالب ًا للحقيقة راغب ًا يف اخلوض فيها من الغري
من أجل استيضاحها فال بأس باجلدل معه ،وال ينايف االعتكاف.

(مس�ألة  :)150يفس�د االعتكاف بام يفس�د الصوم ،وك�ذا باجلامع لي ً
ال،
وباخلروج الطويل من املس�جد عىل األحوط وجوب ًا ،والظاهر عدم بطالنه بغري
ذلك من املحرمات املتقدمة.

موسع ًا وجب تداركه.
(مسألة  :)151إذا فسد االعتكاف فإن كان واجب ًا ّ

((( ّ
طيب الرائحة .جممع البحرين.
كل نبات ّ
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مضيق ًا فيقىض بعد وقته .وإن كان مندوب ًا مل
وه�و األحوط وجوب� ًا لو كان واجب ًا ّ
االولني ،واألحوط وجوب ًا تداركه إن كان
جيب تداركه لو كان فساده يف اليومني ّ

فساده يف اليوم الثالث .كام أن األحوط وجوب ًا الفور يف القضاء.

(مسألة  :)152إذا اعتكف يف زمان ال يسع االعتكاف مل جيب القضاء ،كام

ل�و صادف العيد يف ثالث أيام االعتكاف .نعم جيب التدارك إذا كان االعتكاف
موسع ًا وقد بقي وقته ،بل األحوط وجوب ًا تداركه حتى لو خرج وقته.
واجب ًا ّ
واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الزكاة

وهي إحدى الدعائم التي بني عليها اإلسلام ،وإحدى الفرائض العظام

الت�ي افرتضه�ا اهلل على عباده رمح�ة هلم ،ويف وصي�ة أمري املؤمنين« :Aاهلل يف
ال�زكاة فإهن�ا تطفئ غضب ربك�م» ،وقد قرهنا اهلل تعاىل بالصلاة ،ففي احلديث

عن اإلمام أيب جعفر الباقر Aقال« :إن اهلل قرن الزكاة بالصالة فقال( :وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة) فم�ن أقام الصالة ومل يؤت ال�زكاة فكأنه مل يقم الصالة».
ً
قرياط�ا من الزكاة
وع�ن اإلم�ام أيب عبد اهلل الصادق Aق�ال« :من منع

فليس هو بمؤمن وال مس�لم وال كرامة» ،وعنه قال« :من منع قرياط ًا من الزكاة
نرصاني� ًا» ،وقد فرضه�ا اهلل عىل عب�اده تطهري ًا هلم،
فليم�ت إن ش�اء هيود ّي� ًا أو
ّ

وتزكي ًة النفسهم ،وحتصين ًا المواهلم ،ونام ًء الرزاقهم.

وه�ي حق جعل�ه اهلل للفق�راء يف أم�وال االغنياء فإن منعوه�ا غصبوهم

حقه�م ،وعن أمري املؤمنني Aأنه قال« :إن اهلل فرض يف أموال االغنياء أقوات

الفقراء ،فام جاع فقري إال بام منَع غني ،واهلل تعاىل سائلهم عن ذلك» .فطوبى ملن
طيبة نفس�ه رغبة فيام عند اهلل وطلب ًا للمزيد من فضله ،ومنه تعاىل اخللف،
أداها ّ

فعن اإلمام أيب عبد اهلل الصادق« :Aما أ ّدى أحدٌ 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
وفيها مباحث..

يف زكاة املال
املبحث األول

وهي ُامور:

يف رشوط وجوهبا

األول :البلوغ.
الثاين :العقل.

احلري�ة .فال جتب عىل من هو صب�ي أو جمنون أو عبد َ
حال تع ّلق
الثال�ثّ :

الوجوب أو يف أثناء احلول .نعم ال يمنع منها السكر واالغامء ونحومها مما يفقد
معه العقل مؤ ّقت ًا من دون أن يصدق اختالط العقل أو االصابة فيه.

الراب�ع :املل�ك الفعيل حال تعلق الوجوب ،او يف مت�ام احلول .وال يكفي

امللكية الشأنية ،كاملال املوىص به قبل وفاة املويص.

(مس�ألة  :)1جتب الزكاة يف نامء الوقف بالرشوط املقررة إذا كان الوقف

بنحو يقتيض ملك املوقوف عليهم النامء بحيث يملكونه من دون حاجة للتمليك.
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وإن كان مقتضاه وجوب متليكهم النامء فال جتب الزكاة يف النامء بمجرد ظهوره،

ب�ل الب�دّ من متامية الشروط فيه بعد متليكه�م له .وأم�ا اذا كان مقتضاه رصف
النماء عليه�م من دون متلكه�م له وال متليكه�م إياه فال جتب ال�زكاة فيه أص ً
ال.
(مسألة  :)2ال جتب الزكاة يف االعيان املشرتكة إال يف حقّ من تبلغ حصته

النصاب ،وال يكفي بلوغ جمموع املال املشرتك النصاب يف وجوب الزكاة فيه.

اخلام�س :القدرة على الترصف ،ح�ال تعلق الوج�وب أو يف متام احلول

أيض ًا ،واملراد هبا القدرة اخلارجية والرشعية عىل الترصفات اخلارجية باالتالف

والترصف ونحوه مما تقتضيه القدرة عىل املال ،فال جتب الزكاة يف املال املرسوق
واملجحود والضائع واملرهون والذي ينذر التصدق به وغري ذلك.

(مس�ألة  :)3إذا ع�رض العج�ز عن الترصف بع�د تعلق ال�زكاة مل ترتفع

وتك�ون مضمون�ة م�ع التقصري يف تأخير االداء قبل ط�روء العج�ز ،ومع عدم
التقصري الضامن ،بل جيب أداؤها بعد جتدد القدرة.

(مسألة  :)4اإلسالم وإن مل يكن رشط ًا يف وجوب الزكاة ،فالكافر خماطب

هبا ومعاقب عليها كسائر الفروع ،إال أنه ال جيب عىل املسلم ترتيب آثار وجوهبا

يف حقه ،فله الترصف يف مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة فيه.

املبحث الثاين

فيام جتب فيه الزكاة

جتب الزكاة يف تسعة أشياء :النقدين ـ الذهب والفضة ـ واالنعام الثالث

االبل والغنم والبقر ـ والغالت االربع ـ احلنطة والش�عري والتمر والزبيب ـ وال
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جتب فيام عدا ذلك حتى الرطب الذي ال يصري متر ًا والعنب الذي ال يصري زبيب ًا.
نعم املش�هور اس�تحباهبا يف مال التج�ارة ،ويف احلبوب التي تنب�ت من االرض

كالسمس�م واالرز وامل�اش والدخن واحلمص والعدس وال�ذرة ،والثامر ،دون
اخلضروات كالبقل والقث�اء والبطيخ ونحوها .ويف إناث اخليل ،دون ذكورها،

ودون احلمري والبغال .وال إش�كال يف اس�تحباهبا بام أهنا صدقة ،أما اس�تحباهبا

بعنوان كوهنا زكاة فال خيلو عن إش�كال .نعم حيس�ن اإلتيان هبا برجاء املطلوبية

بالعنوان املذكور.

واملهم الكالم فيام جتب فيه الزكاة ،وهو يقع يف ضمن فصول..
ّ

الفصل األول

يف زكاة النقدين

يشرتط يف وجوب الزكاة فيهام ـ مضاف ًا إىل ما تقدّ م يف املقصد األول ـ ُامور:

األول :النصاب ،وهو يف الذهب عرشون دينار ًا فال زكاة فيام نقص عنها.

وفيها نصف دينار ،ثم ال جيب يف الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانري فيجب فيه

معفو عنه.
ُعرش دينار ،وهكذا كلام زاد أربعة دنانري وجب ُعرش دينار ،وما بينهام ّ

أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم ،فال زكاة فيام نقص عنها ،وفيها مخس�ة
دراهم ،ثم ال جيب يف الزائد عليها ،حتى يبلغ أربعني درمه ًا فيجب فيها درهم واحد.

معفو عنه ،كام يف الذهب.
وهكذا كلام زاد أربعون درمه ًا وجب درهم ،وما بينهام ّ
(مس�ألة  :)5الدينار أربعة غرامات وربع تقريب ًا .والدرهم ثالثة غرامات
ربع ُع ِ
رش الغرام تقريب ًا.
إال َ
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(مسألة  :)6ال يكفي تلفيق النصاب من النقدين مع ًا بلحاظ القيمة ،فإذا
كان عنده مث ً
يتم
ال تسعة عرش دينار ًا ومائة وتسعون درمه ًا مل جيب عليه يشء .نعم ّ

النصاب من أصناف جنس واحد ،فإذا كان عنده نصاب مل ّفق من لريات عثامنية
وجنيهات سعودية وجبت الزكاة .وكذا املل ّفق من رياالت((( عراقية وسعودية.
الثاين :أن يكونا مس�كوكني بسكة املعاملة ،بحيث يصدق عليهام الدنانري

والدراهم ،دون غريها كالسبائك واحليل والرتاب من املعدنني وغريها.

(مسألة  :)7إذا سقطت الدنانري والدراهم عن أن يتعامل هبا مل جتب الزكاة

فعلية التعامل هبا ،أم هلجرها بعد ذلك ،أم
فيها ،س�واء كان ذلك لس�قوطها قبل ّ

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 ،فال يرضّ فقد الرشائط بعد الدخول فيه .نعم البدّ
م�ن حتقق الرشائط يف متام االحد عرش ش�هر ًا ،فال جتب ال�زكاة بفقدها وإن كان
بفعل املك ّلف فرار ًا من الزكاة.

(مس�ألة  :)8وجوب ال�زكاة وإن كان بدخول الش�هر الثاين عرش ،إال أن

الشهر الثاين عرش حمسوب من احلول األول ،وال يبدأ احلول الثاين إال بالدخول

يف الشهر الثالث عرش.

(مس�ألة  :)9م�ن كان عن�ده نص�اب تام أو م�ا زاد عليه بام ه�و معفو عنه

فملك ما زاد عليه يف أثناء احلول ،فله صور:

ا ُالوىل :أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب الالحق ،كام لو كان
حمرم عرشون دينار ًا او واحد وعرشون دينار ًا وملك يف أول رجب
عنده يف أول ّ

((( من العمالت الفضية التي كانت متداولة سابق ًا ،كام ّ
ذهبيتان كانتا متداولتني
ان ا ُالوليني عملتان ّ
سابق ًا [النارش].
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ٍ
حمرم إال نصف دينار.
دينارين ،وحينئذ ال أثر للملك املذكور ،بل ال يدفع يف شهر ّ

الثانية :أن يملك نصاب ًا تام ًا ،أو ما يتمم النصاب ،كام لو ملك يف الفرض
ٍ
حينئذ يبدأ لكل
السابق يف أول رجب عرشين دينار ًا ُاخرى أو تسعة عرش دينار ًا.
ٌ
حمرم الثاين نص�ف دينار ،ويف أول رجب
نص�اب
ح�ول بانفراده ،فيدفع يف أول ّ
الثاين نصف دينار.

الثالث�ة :أن يمل�ك م�ا يتمم النص�اب الالحق م�ن دون أن يك�ون نصاب ًا
ٍ
مس�تق ً
وحينئذ ُيتِم
ال ،كام لو ملك يف الفرض املذكور يف أول رجب س�تة دنانري،
َ
حول النصاب األول ويخُ ِرج زكا َته ،ويستأنف حو ً
ال آخر بعد ميض احلول األول
حم�رم الثاين نصف دينار ،ويس�تأنف ح�و ً
ال لالربعة
للنص�اب الث�اين ،فيدفع يف ّ
حمرم الثالث ستة أعشار الدينار.
والعرشين دينار ًا ،فيدفع يف ّ

الفصل الثاين

يف زكاة األنعام

يشرتط يف وجوب الزكاة فيها ـ مضاف ًا إىل ما تقدم يف املقصد األول ـ ُامور:
االمر األول :النصاب.

(مسألة  :)10لالبل إثنا عرش نصاب ًا:
األول :مخس ،وفيها شاة.

الثاين :عرش ،وفيها شاتان.

الثالث :مخس عرشة ،وفيها ثالث شياه.
الرابع :عرشون ،وفيها أربع شياه.
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اخلامس :مخس وعرشون ،وفيها مخس شياه.

الس�ادس :س�ت وعرشون ،وفيها بن�ت خماض ـ وهي الداخلة يف الس�نة

الثانية ـ فإن مل يكن عنده بنت خماض أجزأ عنها ابن لبون ـ وهو الداخل يف السنة
الثالث�ة ـ وال جي�زئ إذا كانت عنده بنت خماض ،ف�إن مل يكونا عنده كان خميرّ ًا يف
رشاء أو استيهاب أيهّام شاء.

السابع :ست وثالثون ،وفيها بنت لبون ـ وهي الداخلة يف السنة الثالثة ـ.

الثامن :ست وأربعون ،وفيها ح ّقة ـ وهي الداخلة يف السنة الرابعة ـ.

التاسع :إحدى وستون ،وفيها َ
جذعة ـ وهي الداخلة يف السنة اخلامسة ـ.
العارش :ست وسبعون ،وفيها بنتا لبون.

احلادي عرش :إحدى وتسعون ،وفيها ح ّقتان.

الثاين عرش :مائة وإحدى وعرشون فام زاد ،وفيها يف ِّ
كل مخسني ح ّق ٌة ،ويف
ٍ
وحينئذ يتعينّ احلس�اب بالنحو الذي ال يفضل معه عرش
كل أربعني بنت لبون،
ال زكاة فيها ،إما باالقتصار عىل أحد احلس�ابني فيقترص يف مثل املائة واخلمسين

عىل اخلمس�ينات ،ويف مثل املائة والس�تني عىل االربعينات ،وإ ّما بالتخيري بينهام

كام يف مثل املائتني ،وإ ّما بالتبعيض كام يف مثل املائتني والثامنني ،حيث توزّ ع عىل
العرشْ .
أربع مخسينات وأربعينَني ،ونحو ذلك .وعىل ذلك ال عفو إال عماّ دون َ

(مسألة  :)11الفرق يف االبل بني العراب والبخايت ،وا ُالوىل ذات السنام

الواحد والثانية ذات السنامني.

النصب اخلمسة ا ُالوىل
(مسألة  :)12األحوط وجوب ًا يف الشاة التي جتب يف ُ

أن تدخل يف السنة الثانية إن كانت من الضأن ،ويف السنة الثالثة إن كانت من املاعز.
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(مسألة  :)13للبقر نصابان:

تبيع َحويل ـ وهو مادخل يف السنة الثانية ـ واألحوط
األول :ثالثون ،وفيها ٌ
وجوب ًا عدم إجزاء التبيعة ،وهي ا ُالنثى .وليس فيام دون الثالثني يشء.

الث�اين :أربعون ،وفيها ُم ِس� ّنة ـ وه�ي ما دخل يف الس�نة الثالثة ـ والظاهر
عدم إجزاء ا ُمل ِس ّ�ن ـ وهو الذكر ـ فإذا بلغ الس ّتني ففيها تبيعان ،فإذا بلغ السبعني

ففيه�ا تبيع ومس� ّنة ،ف�إذا بلغ الثامنني ففيه مس� ّنتان ،فإذا بلغ تس�عني ففيها ثالثة
ومس� ّنة ،فإذا بلغ مائة وعرشة
أتبِع�ة ،ف�إذا بلغ مائة فاألحوط وجوب ًا دفع تبيعني ُ
فاألح�وط وجوب ًا دفع تبيع ومس� ّنتني ،فإذا بلغ مائ�ة وعرشين فاألحوط وجوب ًا
دف�ع ثالث مس� ّنات ،ثم االحتياط بدفع مس� ّنة لكل أربعين ،وتبيع لكل ثالثني
وإذا انقس�م املوج�ود عىل العددين مع ًا ،تعني احلس�اب على االربعني كاملائتني

واالربعني ،فيدفع ست مس ّنات ،ال ثامنية أتبِعة ،ويقترص يف مراعاة الثالثني عىل

مس�نات
إكامل حس�اب املوج�ود ،كام لو كان عنده مائة ومخس�ون فيدفع ثالث
ّ
وتبِيع ًا ،المخسة أتبعة مث ً
ال .كل ذلك مقتىض االحتياط الوجويب.

نع�م قد يتناىف احلس�ابان ،كام ل�و كان عنده مائة وثالث�ون ،فإنه إذا اقترص
مس�نات وبقي عرش بقرات معفو ًا عنها،
عىل حس�اب االربعني كان عليه ثالث ّ
ومس�نة الربعني .فالالزم
وإذا مجع بني احلس�ابني كان عليه ثالثة أتبعة لتس�عني
ّ
االحتياط ول�و باالنتقال الكثر القيمتني ،أو بدفع االمرين مع ًا للفقري ليقبض ما

ينطبق عليه الزكاة واقع ًا ثم يتصالح معه عىل تعيني ملكه مما أخذ ،أو بغري ذلك.

وعىل ذلك خيتص العفو بام دون العرشة.

(مس�ألة  :)14اجلاموس والبقر جنس واح�د ،فيجب يف النصاب يف كل

منهما م�ا جيب يف النص�اب من االخر ،ويت�م النصاب بامللفق منهما .ويتخري يف

الدفع من كل منهام ولو مع كون النصاب من االخر.
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(مسألة  :)15للغنم مخسة ُن ُصب:

األول :أربعون ،وفيها شاة ،وليس فيام دون االربعني يشء.

الثاين :مائة وإحدى وعرشون ،وفيها شاتان.

الثالث :مائتان وشاة ،وفيها ثالث شياه.
الرابع :ثالثامئة وشاة ،وفيها أربع شياه.

اخلامس :أربعامئة فام فوق ،ففي كل مائة شا ٌة بالغ ًا ما بلغ.

(مس�ألة  :)16الف�رق يف الغنم بني الضأن واملاع�ز ،فيتم النصاب بامللفق

منهام ،كام جيزئ أحدمها عن االخر.

(مس�ألة  :)17األحوط وجوب ًا يف الش�اة التي جتب يف الغنم أن تدخل يف

السنة الثانية إن كانت من الضأن ،ويف السنة الثالثة إن كانت من املاعز.

(مس�ألة  :)18ال جيب دفع الزكاة من النص�اب ،بل جيوز الدفع من غريه
ولو مع االختالف يف الذكورة وا ُالنوثة أو كون املدفوع دون النصاب يف القيمة.

(مس�ألة  :)19الفرق بني الصحيح واملريض والس�ليم واملعيب والشاب
الع�د من النص�اب .وال جيوز دف�ع املري�ض إال إذا كان النصاب ك ُّله
واهل�رم يف ّ

مريض ًا ،وال دفع املعيب إال إذا كان النصاب ك ُّله معيب ًا ،وال دفع اهلرم إال إذا كان
النصاب ك ُّله هرم ًا .واألحوط وجوب ًا يف صورة جواز دفع املريض أو املعيب أو
اهلرم االقتصار عىل الدفع من النصاب.

الس�وم ،بحيث يصدق عرف ًا أهنا س�ائمة يف احلول .وال يرضّ
االمر الثاينَّ :
ع َلفه�ا اتفاق ًا بالنحو الذي ال ختلو منه الس�وائم عادة ،لضرورة من مطر أو َح ّر

تعمد علفها م�دة قليلة بالنحو الذي ال يتعارف يف الس�وائم ،ففي
أو ب�رد .وأم�ا ّ
السوم معه إشكال ،واالظهر العدم.
صدق َّ
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(مس�ألة  :)20الظاهر توقف الس�وم عىل رعي احليوان بنفس�ه يف املراعي

املكش�وفة الواس�عة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة
وكان الرع�ي فيها بثمن ،فال يكفي الرعي يف البس�اتني وإن اعتلف مما زرع فيها
ً
زرع�ا مملوك ًا لزارعه ،وال يف املزابل امللقاة
بنفس�ه ،وال يف الصحاري إذا اعتلف

جماني ًا ،ب�ل ال يكفي علفها مم�ا ينبت يف
الضيق�ة .وإن كان ذل�ك ك ّل�ه ّ
يف الط�رق ّ

محلها عىل اعتالفه .نعم ال
جزه ومجعه هلا و َ
تعمد الراعي ّ
االرايض املكش�وفة إذا ّ
يرض يف صدق الس�وم ُ
علف احليوان ما قد يلقى صدف ًة يف املراعي لعجز حامله

عن نقله أو لسقوطه عن االنتفاع املعدّ له ،لعفن أو غريه.

االمر الثالث :أن ال تكون عوامل واملراد بالعوامل ما ُتعدّ للعمل من نقل
أو ح�رث أو غريمه�ا .وال يكفي يف صدقها وقوع العمل هب�ا صدق ًة من دون أن
ُت َع�دّ لذل�ك ،كما لو ركب الراع�ي أو غريه ظهر بع�ض االبل أو اس�تقى املاء به
حلاجة طارئة.

االمر الرابع :احلول ،عىل النحو املتقدم يف زكاة النقدين.

(مس�ألة  :)21من كان عنده نصاب تام فم َلك ما زاد عليه يف أثناء احلول

فله صور:

ا ُالوىل :أن يمل�ك مقدار العف�و من دون أن يبلغ النصاب الالحق ،كام لو
حمرم أربعون ش�اة فملك يف أول رجب مخسين ش�اة ُاخرى،
كان عن�ده يف أول ّ
ٍ
ً
وحينئذ الأثر للملك املذكور ،بل ال
ثالث�ا،
أو كان عن�ده مخس من االبل فملك
حمرم إال شاة واحدة.
يدفع يف شهر ّ

حمرم مخس من االبل
الثانية :أن يملك نصاب ًا تا ّم ًا ،كام لو كان عنده يف أول ّ
ٍ
وحينئذ يبدأ لكل نصاب ٌ
حول بانفراده فيدفع
فملك يف أول رجب مخس ًا ُاخرى
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حمرم الثاين شاة ويف رجب شاة ُاخرى.
يف ّ

الثالث�ة :أن يمل�ك مايتم�م النص�اب الالح�ق م�ن دون أن يك�ون نصاب ًا
مس�تق ً
حمرم ثالثون بق�رة فملك يف أول رجب اثنتي
ال ،كام ل�و كان عنده يف أول ّ
ٍ
يتم حول النصاب األول وخيرج زكاته ،ثم يس�تأنف بعده
عشرة بق�رة .وحينئذ ّ
ح�و ً
مس�نة.
حمرم الثالث
ّ
حمرم الثاين تبيع ًا ،ويف ّ
ال آخ�ر للنصاب الثاين ،فيدفع يف ّ
حمرم عشرون من االبل ومل�ك يف أول رجب
ومثل�ه م�ا إذا كان عن�ده يف أول ّ
حمرم الثالث بن�ت خماض .نعم
حم�رم الثاين أربع ش�ياه ويف ّ
س�بع ًا ،فإن�ه يدفع يف ّ

ً
مخس�ا م�ن االبل كان من الص�ورة الثاني�ة ،فيدفع َ
للخمس
ل�و ملك يف الفرض
حمرم أربع ش�ياه ويف
االخيرة يف رج�ب الثاين ش�اة ،ويبق�ى عىل ذلك يدف�ع يف ّ
رج�ب ش�اة ،إىل أن تزيد االبل فيب�دأ بحول جديد للمجموع بع�د انتهاء حوليَ

ملكه سابق ًا وتنتقل فريضته من الشياه إىل فريضة املجموع.

(مس�ألة  :)22ابتداء حول الصغار من حني والدهتا س�واء كانت أمهاهتا

سوائم أم معلوفات .نعم لو علفت قبل احلول مل جتب فيها الزكاة.

الفصل الثالث

يف زكاة الغالت

وقد تقدم أهنا احلنطة والش�عري والتمر والزبيب ،وال جتب يف غريها حتى
الرط�ب ال�ذي ال يصري متر ًا والعن�ب الذي ال يصري زبيب ًا .ويشترط يف وجوب

ال�زكاة فيه�ا ـ مضاف ًا إىل م�ا تقدم يف املقصد األول ـ النص�اب وهو ما يبلغ ألف
كيلو وأربعة وأربعني كيلو ًا وربع ًا تقريب ًا.
(مسألة  :)23املدار يف قدر النصاب عىل ما يصدق عليه احلنطة والشعري
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والتم�ر والزبي�ب ،ف�إذا بلغت الثم�رة النصاب قب�ل أن يصدق عليه�ا ذلك ثم
نقصت عنه عند جفافها ِ
وص ِ
دق العناوين املذكورة عليها مل جتب الزكاة.
(مس�ألة  :)24يض�م النخي�ل والك�رم وال�زرع بعضه إىل بع�ض يف بلوغ

النص�اب وإن كان يف أمكن�ة متباع�دة ،وك�ذا إذا اختل�ف زمان إدراك�ه إذاكان
االختالف بالنحو املتعارف يف بلوغ ثمرة العام الواحد .وأما إذا كان االختالف

بفاص�ل كثري خارج عن املتعارف فالظاه�ر عدم ضم بعضه إىل بعض ،وإن كان
الضم أحوط استحباب ًا.

(مس�ألة  :)25الب�دّ يف وج�وب ال�زكاة يف الغلات من متامي�ة الرشوط
ُ
عن�وان احلنطة
املتقدم�ة ـ هن�ا ويف املقص�د األول ـ عندم�ا يص�دق على الثمرة

والشعري والتمر والزبيب ،فلو بلغ الصبي أو عقل املجنون أو قدر عىل املال بعد

ص�دق ذلك على الثمرة مل جتب الزكاة ،وكذا لو اشتراها ،بل تكون الزكاة عىل

البائع ،أما لو اشرتاها قبل ذلك فصدقت العناوين املذكورة عند املشرتي كانت

الزكاة عليه دون البائع.

(مسألة  :)26زمان تع ّلق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين

املتقدمة عليها ـ كام سبق ـ إال أنه جيوز تقديم أداء الزكاة يف الزبيب عند صريورة
الثم�رة عنب ًا ،بع�د ختمني مقداره حني يصري زبيب ًا ودف�ع الزبيب من غري الثمرة.
(مس�ألة  :)27جي�وز للامل�ك التصرف يف الثم�رة قب�ل ص�دق العناوين

تصرف يف البرس
املذك�ورة وإن زاد على املتع�ارف من دون ضمان للزكاة ،فلو ّ
والرطب واحلصرم والعنب مث ً
ال باالكل واهلبة والبيع ونحوها مل يضمن الزكاة
باملقدار الثابت فيها لو صارت متر ًا أو زبيب ًا.

(مس�ألة  :)28إذا مات املالك بعد ص�دق العناوين املذكورة ثبتت الزكاة
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يف العين ووج�ب عىل الورث�ة إخراجها .أم�ا إذا مات قبله وصدق�ت العناوين

املذكورة يف ملك الورثة فال جتب إال عىل من بلغت حصته منهم النصاب .وكذا
احلكم فيام إذا كان االنتقال بغري االرث كالبيع واهلبة.

(مس�ألة  :)29ال جتب املبادرة لالخراج قب�ل تصفية الغلة واجتذاذ التمر

تتعرض الثمرة للخطر عىل خالف
واقتطاف الزبيب عىل النحو املتعارف ،إال أن ّ

املتع�ارف ،فيجب على من حتت ي�ده الثمرة املب�ادرة الخراج ال�زكاة وإيصاهلا
ٍ
حينئذ يضمن .وأما املب�ادرة بعد التصفية
الهله�ا مع تيرس ذلك ،وم�ع التفريط
واالجتذاذ واالقتطاف فسيأيت الكالم فيها يف الفصل الرابع.

(مس�ألة  :)30ال تتك�رر الزكاة يف الغلات بتعاقب الس�نني ،فإذا أعطى
زكاة احلنطة مث ً
ال ثم بقيت عنده أكثر من سنة مل جتب فيها الزكاة مرة ُاخرى وإن
بقيت الرشوط املعتربة فيها .وهذا بخالف االنعام والنقدين.

(مسألة  :)31الظاهر عدم استثناء املؤن التي حيتاج إليها الزرع والثمر من

ُاجرة الفالح 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 غصب ًا بعد

متامي�ة النصاب يرد نقصه عىل الزكاة بالنس�بة إذا مل يمك�ن التخلص منه .كام أن

ماجيع�ل عىل العني من املؤن ـ كام يف املزارعة ـ يس�تثنى قب�ل النصاب ،فال جتب
الزكاة عىل املالك إال إذا كان الباقي له من الثمرة بقدر النصاب .كام أنه ال جتب

الزكاة عىل العامل يف املزارعة إال إذا بلغت حصته من الثمر بقدر النصاب.

(مسألة  :)32إذا اختلفت أنواع الغ ّلة الواحدة يف َ
اجلودة والرداءة ختيرّ املالك
اجليد.
يف الدفع من أهيا ش�اء .وإن كان األحوط استحباب ًا عدم دفع الرديء عن ّ
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(مس�ألة  :)33ورد العف�و عن الزكاة يف نوعني من التم�ر ،ومها اجلعرور

واملعاف�ارة ،كما ورد النهي عن دفعهام يف الزكاة ،وقد ُوصفا بأهنام من أردأ أنواع

التمر عظيام النوى قليال اللحا .وال يتيسرّ لنا حتديدمها ،فمع اشتباه نوع من التمر
بدفع الزكاة عنهام ولو منهام ،وعد ِم دفعهام عن غريمها.
الرديء هبام جيب االحتياط ِ
الع ُ
رش إذا س�قي
(مس�ألة  :)34املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الغالت ُ
ُ
ونصف العرش
بمص عروقه من ماء االرض ـ
بال عالج ـ سيح ًا أو بامء السامء أو ّ

إذا سقي بعالج ،كام لو ُسقي بالدالء والنواعري واملكائن الزراعية ونحوها .وإذا
ُ
نصف
العرش ويف النصف االخر
سقي بالوجهني فالتنصيف ،فيجب يف النصف ُ

العرش ،سوا ًء تساويا أم كان أحدمها أكثر .إال أن تكون غلبة أحدمها بنحو ال ُيعتدّ
ٍ
حينئذ.
معه باالخر لق ّلته فالعمل عىل الغالب

(مس�ألة  :)35ليس م�ن العالج حفر النهر واس�تنباط العني وإصالحهام

وفت�ح طري�ق املاء للزرع ،فيجب العرش مع مجيع ذلك إذا كان املاء يرتفع بنفس�ه
إىل مستوى الزرع من دون عالج.

(مس�ألة  :)36االمط�ار املعت�ادة يف الس�نة ال خت�رج ما يس�قى بعالج عن
ٍ
حينئذ
م�دة معتدّ ًا هبا ،فيجب
حكمه ،إال إذا كثرت بحيث يس�تغنى عن الدوايل ّ

التنصيف عىل نحو ماتقدم يف املسألة ( ،)34ولو استغنى هبا عن العالج يف متام
املدة أو أكثرها بحيث ال يعتدّ بالسقي بالعالج لق ّلته فالواجب العرش.

العرش على الثمر ال عىل
العرش ونصف ُ
(مس�ألة  :)37امل�دار يف وجوب ُ
ا ُالص�ول ،ف�إذا كان النخ�ل أو الكرم حني غرس�ه يس�قى بعالج فلّم�اّ بلغ أوان
االثمار اس�تغنى س�قيه عن العلاج وجب يف الثم�ر العرش ،ول�و كان بالعكس
وجب نصف العرش.
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املبحث الثالث

وفيه فصالن..

يف املستحقني للزكاة
الفصل األول

يف أصناف املستحقني

وهم ثامنية ،كام نطق هبم الكتاب املجيد:

األول والثاين :الفقري واملسكني ،والثاين أسوأ حا ً
ال من األول ،ويكفي يف

كل منهما عدم قدرته املالية عىل القيام بمؤنة س�نته الالئق�ة بحاله له ولعياله من

غير إرساف .والغن�ي بخالفهام ،وهو من يق�در عىل القيام بمؤنة س�نته بالنحو
املذكور .نعم لو كان مدين ًا دين ًا حا ً
ال ال يقدر عىل وفائه كان فقري ًا أيض ًا وحلت له

الزكاة.

(مس�ألة  :)38إذا كان الش�خص غير مالك ملقدار املؤن�ة املذكورة إالأنه
كان ق�ادر ًا عىل حتصيلها بصنعة أو حي�ازة أو جتارة مل ّ
حتل له الزكاة .ولو مل يفعل
ً
تكاسلا مل ّ
حت�ل له ،إال أن يمضي وقت التحصيل ،كام ل�و كان وقت التحصيل
ً
ّ
فيح�ل له أخذ
خاص� ًا من الس�نة فلم يفعل حتى مضى الفصل املذكور،
فصلا ّ
ٍ
حينئذ.
الزكاة

(مس�ألة  :)39إذا كان ق�ادر ًا على تعلم صنعة تكفيه فل�م يفعل مل حيل له

أخ�ذ ال�زكاة .نع�م إذامىض وق�ت التعلم جاز ل�ه أخذها .وكذا جي�وز له االخذ
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لس�دّ نفقت�ه يف م�دة التع ّلم أو قبل�ه ،وإن كان األحوط وجوب� ًا االقتصار عىل ما
إذا مل يقدر عىل س�د حاجته باالس�تدانة مع القدرة عىل الوفاء يف نفس السنة بعد
التعلم ،مث ً
ال إذا كان زمان التعلم ش�هري ربيع جاز له ان يأخذ من الزكاة لنفقة

شهري حمرم وصفر وشهري ربيع ،إال إذا كان قادر ًا عىل االستدانة هلا ثم الوفاء

بعد التعلم قبل شهر حمرم الثاين.

(مسألة  :)40إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار

أو آالت أو حيوان�ات يؤجره�ا أو يعمل عليها لكن ال يكفيه ماحيصله منها جاز
تتميم حاجته من الزكاة ،وال جيب عليه بيع االشياء املذكورة وإن كان ثمنها وافي ًا
َ
مستغلة الكتساب النفقة
بمؤنة سنته .نعم إذا كانت ا ُالمور املذكورة معطلة غري
ً
حمتاج�ا إليه�ا يف حياته وكان ثمنها وافي ًا بمؤنة س�نته مل ّ
حيل ل�ه أخذ الزكاة.
وال

(مس�ألة  :)41إذا كان قادر ًا عىل التكسب لكنه كان منافي ًا لشأنه ـ بحيث
يكون وهن ًا عليه أو عىل بعض اجلهات التي جيب حفظها ـ جاز له االخذ من الزكاة.
(مسألة  :)42دار السكنى واخلادم وفرس الركوب املحتاج إليها بحسب

حال�ه ـ ول�و لكونه من أه�ل الرشف ـ ال يمنع م�ن أخذ الزكاة ،وك�ذا ما حيتاج
إليه بحس�ب ش�أنه من الثياب واالثاث والكتب وغريها .نعم ما كان زائد ًا عن
حاجته يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.

(مس�ألة  :)43إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غريمها مما حيتاج
إليه بأقل منه قيم ًة ،فإن كان املوجود عنده زائد ًا عن مقتىض ش�أنه وغري مناسب
له وجب االبدال ،وإن كان مناسب ًا له مل جيب االبدال.

(مسألة  :)44طالب العلم جيوز له االخذ من الزكاة إذا كان فقري ًا عاجز ًا
عن التكسب ولو لكونه منافي ًا لشأنه ،وكذا إذا كان طلب العلم واجب ًا عليه عين ًا

أصناف مستحقي الزكاة 399...........................................................................

ـ ولو لعدم قيام غريه بام يؤدي الواجب ـ وكان االنش�غال به مزامح ًا للتكس�ب،
بحي�ث ال يمكن�ه اجلم�ع بينهام ،ويف غري هاتين الصورتني ال ّ
حتل ل�ه الزكاة من
سهم الفقراء .نعم جيوز أن يدفع له من سهم سبيل اهلل تعاىل باملقدار الذي حيمله
ٌ
راجحة رشع ًا.
عىل طلب العلم إذا ترتب عىل طلبه له فائدة

(مس�ألة  :)45جي�وز للزوجة أخ�ذ الزكاة إذا مل يكن ال�زوج باذ ً
ال لنفقتها
حرجي ،أما إذا كان باذ ً
ال هلا أو كانت قادر ًة عىل
ومل تقدر عىل إجباره بوجه غري َ
حرجي فال جيوز هلا أخذ الزكاة.
إجباره بوجه غري َ

(مسألة  :)46سقوط نفقة الزوجة بالنشوز اليحُ ّل هلا االخذ من الزكاة.

(مسألة  :)47غري الزوجة ممن جتب نفقته عىل غريه إن كان من جتب نفقته
علي�ه واج�د ًا للنفقة باذ ً
ال هلا من دون حرج معتدّ به يف أخذ النفقة منه فاألحوط
وجوب ًا عدم أخذه من الزكاة .أما يف غري ذلك فيجوز له االخذ منها.

(مسألة  :)48وجود املتربع بالنفقة للفقري من دون أن جتب عليه ال يمنعه

من أخذ الزكاة واالستغناء هبا عنه.

(مس�ألة  :)49املدع�ي للفق�ر إن مل ُيعلم حاله فإن كان فقري ًا س�ابق ًا ـ ولو
ً
طفلا ـ جاز البن�اء عىل فقره ،وإن ُعلم غناه س�ابق ًا مل يص�دَّ ق إال إذا
حينما كان
حصل االطمئنان بفقره ،ولو من ش�واهد وقرائن خارجية .وكذا احلال لو أخرب

شخص بفقر غريه.

(مسألة  :)50إذا 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  :)51دفع الزكاة للفقري عىل أحد وجهني:

ولي�ه أو وكليه التم ُّلك ملا
األول :متليك�ه إياه�ا ،والبد من قصده أو قصد ّ
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يأخذه وإن مل يعلم بأنه زكاة ومل يقصده بل أخذه غاف ً
ال عن ذلك أو بتخيل كونه
هدي�ة .أم�ا لو مل يقصد التم ُّلك فال يتم ه�ذا الوجه ،كام لو دفع إليه عىل أنه ملكه

سابق ًا وقد ُارجع إليه ،وكذا لو قصد مت ُّلكه برشط أن ال يكون زكاة ملتفت ًا لذلك.

الث�اين :رصفه�ا يف مصاحل�ه ،كام لو دفع إلي�ه الطعام الزك�وي فأكله ،وال

حيت�اج ه�ذا إىل القصد من�ه وال من وليه أو وكلي�ه ،فلو دفع ل�ه الطعام الزكوي
فأخ�ذه على أنه ملكه س�ابق ًا ق�د ُارجع اليه ،أو على أنه ليس بزكاة ب�ل هدية أو

غير ذل�ك مل يمن�ع من حصول هذا الوج�ه .نعم ال بد من رصف�ه له يف مصالح
نفسه ،كام لو أكل الطعام بنفسه ،وال يكفي رصفه يف مصالح غريه ممِ ّن ِمن شأنه
الرصف عليه ،كواجب النفقة والضيف عىل األحوط وجوب ًا .إال أن يكون ذلك
الغري فقري ًا أيض ًا ويقصد دافع الزكاة بذهلا له أيض ًا.

(مس�ألة  :)52إذا كان للاملك دين عىل الفقري جاز احتسابه من الزكاة بال
حاج�ة إىل دفعه�ا له ث�م أخذها منه ،س�واء كان املدين حي ًا أم ميت� ًا .نعم إذا كان
للميت تركة تفي بدَ ينه مل جيز احتساب َدينه من الزكاة إالأن يتعذر وفاء َدينه من
الرتكة المتناع الورثة من وفائه جه ً
ال أو عصيان ًا وعدم تيرس إجبارهم عىل الوفاء
أو إقناعهم به.

(مس�ألة  :)53إذا دفع الزكاة لش�خص باعتقاد فقره فبان كون املدفوع له

غني ًا ،فلذلك صورتان:

متعينة بالعزل ،من دون أن تنش�غل هبا ذمته ،إما لعزهلا
ا ُالوىل :أن تك�ون ّ

م�ن نفس النص�اب أو من غريه .وحكمه�ا أنه مع تفريط الداف�ع وخروجه عن
مقتىض واليته يف إحراز فقره يكون ضامن ًا هلا ،ومع عدم تفريطه ال يكون ضامن ًا.
متعينة بالعزل ،كام لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة
الثاني�ة :أن ال تك�ون ّ
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متعينة بالعزل إال أهنا مضمونة عليه لتأخريه
فإنتقل�ت الزكاة إىل ذمت�ه ،أو تكون ّ
دفعه�ا مع وج�ود املس�تحق أو لتفريطه يف حفظه�ا ،واألحوط وجوب� ًا هنا بقاء
فرط يف إحراز فق ِر من دفعها إليه.
الضامن عليه مطلق ًا وإن مل ُي ِّ

ه�ذا ك ّله يف حق دافع الزكاة ،وأما يف حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ
املال بال حق ،فيضمن وال يرجع عىل الدافع ،إال أن يكون مغرور ًا من قبله لعدم

إخباره له بأن املدفوع إليه زكاة.

وه�ذا التفصي�ل جيري يف مجيع موارد دفع الزكاة لغري املس�تحق ،مثل من

جت�ب نفقته .نعم من دفع زكات�ه لغري املؤمن باعتقاد أنه مؤمن جتزئ عنه إذا كان

قد اجتهد يف الفحص ،ومع تقصريه ال جتزئ عنه ،من غري فرق يف الصورتني بني
تعينها بالعزل وعدمه.
ّ

الثالث ـ من املستحقني للزكاة ـ  :العاملون عليها ،وهم املنصوبون الخذ

لوليها أو إىل املستحق .والذي ينصبهم لذلك
الزكاة وحفظها وضبطها وإيصاهلا ّ
هو اإلمام أو نائبه اخلاص .ويف والية احلاكم الرشعي عىل ذلك إشكال ،بل منع.

الرابع :املؤلفة قلوهبم ،وهم املسلمون الذين يضعف اعتقادهم باملعارف
الديني�ة فيعط�ون من الزكاة تأليف� ًا لقلوهبم ليأنس�وا بالدين ويتح ّلل�وا من ُع َقد
اجلاهلية وينظروا بعني بصائرهم بعيد ًا عنها.

اخلامس :الرقاب ،واملراد بذلك عتق العبيد .إما لكوهنم مكا َتبني عاجزين
عن أداء مال الكتابة ف ُي َ
ويتحرروا ،أو لكوهنم
عطون من الزكاة ليؤ ّدوا ما عليهم
ّ

الش�دة فالالزم
الش�دة ،ف ُيشَت�رَ ون و ُيعتَقون .وأما لو مل يكونوا حتت ّ
عبيد ًا حتت ّ
االقتص�ار عىل ما إذا مل جي�د مرصف ًا للزكاة غريهم ،حتى ل�و كان اململوك مؤمن ًا

عىل األحوط وجوب ًا.
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السادس :الغارمون ،وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ،وإن
رس َف.
كانوا مالكني قوت سنتهم ،برشط أن ال تكون ديوهنم يف معصية وال َ
(مسألة  :)54وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهني:

األول :أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه هبا بعد أن يملكها.

الث�اين :أن يوفىّ دين�ه من الزكاة ابتدا ًء من دون أن ُتدفع الزكاة له ،بل وإن

مل يعلم هبا.

(مسألة  :)55لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه
للمدين من
زكاة ،نظري ماتقدم يف املس�ألة ( ،)52وأما أن جيعل ش�يئ ًا م�ن زكاته َ
دون أن يقبضه املَدين ثم يأخذه وفا ًء عن دينه فهو ال خيلو عن إشكال ،واألحوط
وجوب ًا عدم االجتزاء به.

(مس�ألة  :)56ل�و كان الغ�ارم ممن جتب نفقت�ه عىل صاحب ال�زكاة جاز

لصاح�ب ال�زكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وف�اء دينه منها ابتدا ًء من دون
أن يدفعها إليه.

السابع :سبيل اهلل تعاىل ،وهو مجيع سبل اخلري الراجحة رشع ًا .واألحوط
وجوب� ًا االقتصار عىل اجلهات العامة ،كبناء املس�اجد والقناطر وإقامة الش�عائر

الديني�ة ونحوه�ا .وأم�ا اجلهات اخلاص�ة كالتزويج واحلج ونحوه�ا فاألحوط
وجوب ًا ختصيصها بسهم الفقراء ،فيعترب يف من ينتفع فيها الفقر.
الثامن :ابن الس�بيل ،وهو املس�افر الذي نفذت نفقته بحيث ال يقدر عىل

الذه�اب إىل بلده ولو ببيع بعض ما يس�عه االس�تغناء عنه م�ن متاعه ،بل الالزم
االقتصار عىل ما إذا ّ
تعذرت عليه االستدانة والوفاء من ماله من غري حرج .وال
يشرتط فيه أن يكون فقري ًا يف بلده .نعم يشرتط أن ال يكون سفره يف معصية.
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الفصل الثاين

وهي ُامور:

يف رشوط املستحقني

األول :اإلسلام ،فال يعطى الكافر إال من س�هم س�بيل اهلل إذا كان دفعه

له من أجل صالح الدين أو املؤمنني ،كام إذا كان لدفع رشه عنهم أو االس�تعانة
به ملا ينفعهم.

املقر بوالي�ة أهل البيت،B
الث�اين :االيامن ،فال يعط�ى الكافر وال غري ّ
حت�ى من س�هم املؤ ّلف�ة قلوهب�م ،وإن كان يف دفعه�ا تأليف هلم ،على األحوط
وجوب� ًا يف عص�ور ع�دم بس�ط ي�د اإلم�ام .Aنعم جي�وز الدف�ع له من س�هم

س�بيل اهلل إذا كان دفعه�ا له من أج�ل صالح الدين او املؤمنين ،نظري ما تقدم.

(مسألة  :)57جيوز دفع الزكاة الطفال املؤمنني وجمانينهم ،فإن كان بنحو

وليه�م ،وإن كان بنحو الرصف مبارشة أو بتوس�ط أمني
التملي�ك وج�ب قبول ّ

وليهم يف ذلك ،بل ال حيتاج إىل إذنه مع العلم بصالح الرصف املذكور
كفى إذن ّ
هلم من دون مزاحم.

املخالف زكاته َ
ُ
أهل نحلته ثم اس�تبرص أعادها.
(مس�ألة  :)58إذا أعطى

املؤمن أجتزأ هبا.
وإن كان قد أعطاها
َ

(مسألة  :)59ال تشرتط العدالة يف مستحق الزكاة ،بل جيوز دفعها ملرتكب
املعايص عدا ش�ارب اخلمر ،واألحوط وجوب ًا عدم دفعها ملرتكب الكبائر التي
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ه�ي أعظم من رشب اخلمر ،كرتك الصالة .بل حي�رم دفعها للعايص إذا كان يف
دفعها له تشجيع عىل املعصية ،كام جيب منعه منها إذا كان منعه هني ًا له عن املنكر.
الثال�ث :أن ال يك�ون ممن جتب نفقته عىل ا ُملعطي ،وهم االبوان وإن علوا

واألوالد وإن نزل�وا والزوج�ة الدائمة إذا مل تس�قط نفقته�ا واململوك ،فال جيوز

إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.

(مس�ألة  :)60جي�وز مل�ن عليه الزكاة دفعه�ا ملن جتب عليه نفقت�ه إذا كان
يتمم النفقة الواجبة
عاج�ز ًا ع�ن االنفاق عليه باملقدار الالزم عليه ،فيدفع ل�ه ما ّ
علي�ه ،كام جيوز أن يدفع له من الزكاة للتوس�عة غري الالزم�ة عليه باملقدار الذي
حيت�اج إليه عرف� ًا ،وجيوز دفعها أيض ًا لنفق�ة ال جتب عليه ،كوف�اء الدين والقيام
ببعض الواجبات الرشعية والعرفية املتوقفة عىل املال.

(مسألة  :)61إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته ملن جتب عليه نفقته

يف حياته مع فقرهم.

(مسألة  :)62جيوز للزوجة دفع زكاهتا لزوجها ولو كان لالنفاق عليها.

الرابع :أن ال يكون هاش�مي ًا إذا كانت الزكاة من غري اهلاش�مي .من دون

فرق بني س�هم الفقراء واملساكني وغريمها من سائر السهام حتى سهم سبيل اهلل
تعاىل .نعم البأس بترصفهم يف االوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ،كاملس�اجد
واملدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها.

(مس�ألة  :)63امل�راد من اهلاش�مي من انتس�ب هلاش�م ب�االب ،دون من
انتسب له با ُالم فقط.
(مسألة  :)64الظاهر شمول اهلاشمي ملن انتسب هلاشم بالزنا فال ّ
حتل له

الزكاة من غري اهلاشمي.
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(مس�ألة  :)65جيوز للهاش�مي أن يأخذ زكاة اهلاشمي ،من دون فرق بني
السهام أيض ًا.
(مس�ألة  :)66جيوز للهاش�مي أخذ زكاة غري اهلاش�مي م�ع االضطرار.
واألحوط وجوب ًا االقتصار عىل الرضورة احلقيقية ،نظري االضطرار للميتة.
(مس�ألة  :)67ال حي�رم على اهلاش�مي غير زكاة امل�ال وزكاة الفطرة من
الصدق�ات الواجب�ة ،كالكفارات ،والفدية ،والصدقة املن�ذورة ،فض ً
ال عن مثل

اللقط�ة وجمه�ول املالك مم�ا وجب التص�دق به على الدافع دون املال�ك ،وكذا
الصدقات املندوبة .نعم ينبغي تنزهيهم عماّ يبتني عىل االستهوان من املح َّقرات.

وبالبينة وبالفراش ،كمن تو ّلد
(مس�ألة  :)68يثبت كونه هاش�مي ًا بالعلم
ّ

م�ن أمرأة هي فراش للهاش�مي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء ش�بهة

حمتم�ل .كام يثبت بالش�ياع املوجب للوثوق .وال يكفي جم�رد الدعوى من دون

ذلك .نعم يش�كل مع الدعوى املذكورة دفع زكاة غري اهلاش�مي له ،إال أن يعلم
البنية عىل كذبه فيها.
بعدم استناده يف دعواه إىل حجة أو قامت ّ

املبحث الرابع

يف بقية أحكام الزكاة

(مس�ألة  :)69للامل�ك الوالية على رصف الزكاة يف مصارفها الس�ابقة،

ع�دا س�هم العاملين عليها ،مل�ا تقدم من ع�دم الوالية على نصبه لغير اإلمام
ٍ
وحينئذ ال جيب عىل املالك دف�ع الزكاة للحاكم الرشعي ليتولىّ
ونائب�ه اخلاص.
رصفها يف مصارفها ،بل لو دفعها إليه ال يكون احلاكم إال وكي ً
ال عن املالك ،ولو
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انش�غلت ذمة املال�ك هبا مل تربأ بالدف�ع للحاكم ،بل تتوق�ف براءهتا عىل رصف

احلاكم هلا يف مصارفها.

(مسألة  :)70ال جيب البسط عىل االصناف الثامنية ،وال عىل أفراد صنف

واحد ،فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

حق متع ّل�ق بالعني يمنع عىل األح�وط وجوب ًا من
(مس�ألة  :)71ال�زكاة ٌّ

تصرف فيها املال�ك بالنحو
التصرف اخلارج�ي فيه�ا باالتلاف ونح�وه .ولو ّ
فرط يف أداء الزكاة حتى تلفت العني.
املذكور َضمنها ،وكذا لو ّ

(مسألة  :)72إذا ترصف املالك يف املال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه .فإن
كان التصرف املذك�ور يف متام النصاب نفذ البيع وبقيت ال�زكاة متع ِّلقة بالعني،

فإن أداها البائع من غري العني سلمت العني للمشرتي ،وإن أداها من العني كان
تبعض الصفقة وإن مل يؤ ّدها البائع ّ
وس�لم العني للمشرتي كان
للمشتري خيار ّ
ضامن� ًا هلا ووجب عىل املشتري أداؤها أيض ًا ،فإن أداها رج�ع عىل البائع ،وإن

أداها البائع سقطت عنه .وان عىص املشرتي ومل يؤدها وجب عىل البائع اداؤها.
أم�ا ل�و كان التصرف ببعض النص�اب بحيث يقصر عن مق�دار الزكاة
فالظاهر نفود الترصف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عني ُاخرى.

(مس�ألة  :)73إذا ب�اع املالك متام النصاب وش�ك يف أدائه للزكاة وعدمه

بنى عىل نفود البيع يف متام املال ،وال جيب عىل املشرتي اخراجه.

(مسألة  :)74جتب املبادرة الداء الزكاة وال جيوز تأخري دفعها إال لغرض
عقالئ�ي ،كانتظار مس�تحق خاص أو تو ّق�ع طالب هلا يأمل من�ه دفعها اليه وأن
ٍ
حينئذ عزهلا وتعيينها أو كتابتها أو االش�هاد
طال زمان ذلك .واألحوط وجوب ًا
عليها خوف ًا من الضياع.
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(مس�ألة  :)75جي�وز للامل�ك ع�زل ال�زكاة م�ن دون أن يدفعه�ا ،س�واء
ٍ
وحينئ�ذ يتعين املع�زول زكا ًة
كان عزهل�ا م�ن نف�س النص�اب أم م�ن غيره،
فل�و تلف النص�اب مل يدخل عليه النقص .واذا حصل للمع�زول نامء كان تابع ًا

له يف املرصف.

(مس�ألة  :)76إذا عزل املالك الزكاة كانت أمانة يف يده يضمنها بالتفريط

وبتأخري دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به ،وإن جاز له التأخري كام سبق يف
املسألة (.)74

(مسألة  :)77ال جيوز للاملك إبدال الزكاة بعد عزهلا.

ً
خط�أ فأعطاها مل يملكها االخذ،
(مس�ألة  :)78إذا اعتقد وجوب الزكاة
وكان علي�ه إرجاعها مع بقاء عينه�ا ،وضامهنا مع تلفها إال أن يكون مغرور ًا من
ِقبل الدافع ،كام اذا اومهه أهنا هدية.
(مس�ألة  :)79جي�وز دف�ع القيمة بد ً
ال ع�ن الزكاة من النق�ود ونحوها مما

يتمح�ض يف املالي�ة كاالوراق النقدي�ة املتعارف�ة يف عصورن�ا .وامل�دار فيها عىل
ّ
القيم�ة وقت الدفع ومكانه ،الوقت وج�وب الزكاة وال مكان وجود النصاب.

وأم�ا دف�ع القيم�ة من غير النق�ود ـ كالثياب والطع�ام ـ فال خيلو عن إش�كال،
واألح�وط وجوب� ًا تركه .نعم جيوز للاملك عزل ال�زكاة ورشاء املتاع هبا ولو من

نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أهنا أنفع للفقري.

(مس�ألة  :)80جي�وز نقل ال�زكاة من البلد الذي هي في�ه إىل غريه ولو مع

وجود املس�تحق فيه .لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود املس�تحق يف البلد والقدرة
عىل الدفع له يضمن ،وال ُي ِ
َ
الضامن ُ
إذن الفقيه يف النقل .أما مع عدم وجود
سقط
ً
مرصف�ا آخر من املص�ارف الثامنية
املس�تحق م�ن الفقراء واملس�اكني ف�إن مل جيد
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املتقدمة فال ضامن ،وأما مع وجودها وتيسرّ إحرازها لصاحب الزكاة فاألحوط
وجوب ًا الضامن.
(مس�ألة  :)81مؤن�ة نقل الزكاة عىل املالك الناق�ل إال أن ينحرص رصفها

بالنق�ل فيجوز إخ�راج مؤنة نقلها منها ،لكن البدّ م�ن مراجعة احلاكم الرشعي
ِ
ال�زكاة املؤنة املذكورة ،ومع ّ
قبل النقل واس�تئذانه يف حتميل
تعذر مراجعته البدّ

م�ن ب�ذل اجلهد ـ ول�و باالس�تعانة بأهل املعرف�ة ـ الحراز أن النق�ل مع حتميل
ِ
الزكاة املؤن َة املذكورة أصلح هلا.
(مس�ألة  :)82ال جي�وز تقديم ال�زكاة قبل تع ّلق الوج�وب يف غري ماتقدم
من زكاة الزبيب عند صريورته عنب ًا .نعم جيوز أن يعطى الفقري قرض ًا قبل وقت
الوجوب وحيتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن البد من بقاء املقرتض حني
االحتساب عىل صفة االستحقاق.

(مس�ألة  :)83إذا أتل�ف ال�زكاة املعزول�ة ُمتلف كان ضامن ًا هل�ا وكذا إذا

أتل�ف النص�اب بتامم�ه .وال يضمن املالك مع�ه إال إذا حتقق منه س�بب الضامن
ٍ
وحينئ�ذ جيب عىل املتلف دفع ال�زكاة لصاحبها ليتوىل
املتقدم يف املس�ألة(،)71
رصفها ،وال يرصفها بنفسه ،إال أن يكون صاحبها ممتنع ًا عن أدائها فيجب عليه
ٍ
حينئذ .ولو س�بق حتقق
مراجع�ة احلاكم الرشعي ،النتقال الوالية عىل الزكاة له

سبب الضامن من صاحبها وجب عليه أيض ًا أداؤها فإن أداها رجع عىل املتلف،
وإن أداها ِ
املتلف له مل يرجع عليه.

للنية واألحوط وجوب ًا مقارنة
(مس�ألة  :)84الزكاة من العبادات املفتقرة ّ
الني�ة للع�زل وللدفع مع� ًا وبدوهنا ال يرتت�ب االثر عليهام ،فإن خلا العزل عن
ّ

النية بقي املال ـ عىل األحوط وجوب ًا ـ عىل ملك املالك ،وإن كان العزل عن ّنية
ّ
والدف�ع بال ّنية بقي املال ـ عىل األحوط وجوب ًا ـ زكاة غري مملوكة ملن ُدفعت له،
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النية ما دامت العني موجودة ،فإن تلفت بال ضامن القابض وجب الدفع
وجتوز ّ
تعينها زكا ًة
ثاني� ًا ،وإن تلف�ت مع الضامن ـ كام لو كان هو املتلف هل�ا ـ فمع عدم ُّ
تعينها زكا ًة بالعزل يكون الفقري
بالعزل عن ّنية يكون الفقري مدين ًا للاملك ،ومع ّ

مدين ًا للزكاة .ويف األول جيوز للاملك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي مرصف ًا
هل�ا ،ويف الثاين يش�كل احلال ،واألحوط وجوب ًا له تس�ليمها للامل�ك ويكون له
ٍ
حينئذ أن ُيرجعها له إذا بقي مرصف ًا هلا.

(مس�ألة  :)85ال بد عند عزل الزكاة او عند دفعها إن مل تكن معزولة من
املزكى عند اختالف نوعه ولو إمجا ً
تعيني املال ّ
ال ،فلو كان عنده مخس من االبل

وأربعون شاة فعزل شاة واحدة أو دفعها البدّ من تعيني املال الذي يزكى هبا .نعم

لو أخرج شاتني دفعة كفى قصد جمموع املالني هبام بال حاجة لتعيني كل منهام الحد
املالين .أم�ا مع عزل الزكاة فال جيب عند دفع املع�زول تعيني املال الذي خيصه.

(مسألة  :)86جيوز للاملك التوكيل يف عزل الزكاة ويف أدائها ،وال بد من
ٍ
حينئذ بأن يقصد العن�وان ّ
املوكل فيه وامتثال أمر املوكل وتقريبه به.
ني�ة الوكيل

كما جي�وز التوكيل يف االيصال إىل الفقير مع تعيينه من قبل املال�ك نظري احلماّ ل
ٍ
حينئذ من ّنية املالك عن�د دفع العني للوكيل ،وال
ال�ذي تدفع له العين ،وال بد
جيب نية الوكيل أص ً
ال.

ُ
التوثق
(مسألة  :)87جتب املبادر ُة الداء الزكاة عند ظهور أمارات املوت أو
عليها باالشهاد ونحوه .أما يف غريها من احلقوق الرشعية ،فال يجُ تزأ بالتوثق إال عند
تعذر االداء ،لوجوب املبادرة الدائها بخالف الزكاة ،كام تقدم يف املسألة(.)69

(مسألة  :)88ال يعطى الفقري من الزكاة أكثر من مؤنة السنة ،وال حدّ له من
طرف القلة .نعم يكره دفع ما دون اخلمسة دراهم له ،بل األحوط استحباب ًا تركه.
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(مس�ألة  :)89إذا مل يؤ ّد الش�خص زكاته حتى م�ات وجب إخراجها مع
بق�اء النص�اب ،وأما مع تلف�ه فتخرج من تركت�ه إذا كان ضامن ًا هل�ا بالتفريط أو
تأخري االداء مع وجود املستحق ،كسائر الديون.

(مس�ألة  :)90ل�و مات املالك بع�د تع ّلق الزكاة بامله وش�ك يف أدائه هلا،

ترصف
فإن مل يعلم بانش�غال ذمته هبا الحتامل أدائه�ا أو بقائها يف النصاب ،فإن ّ
َ
ترصف املالك املطلق الظاه�ر يف ملكيته لتاممه بني عىل أدائها .وإال
يف النص�اب
فاألح�وط وجوب� ًا أداؤه�ا ،وك�ذا لو علم انش�غال ذمته هب�ا لتفريط�ه فيها ،فإن
األحوط وجوب ًا أداؤها.
(مسألة  :)91قيل :يستحب ملن يأخذ الزكاة الدعاء للاملك.

(مس�ألة  :)92ذك�ر العلماء أنه يس�تحب ختصي�ص أهل الفض�ل بزيادة

النصيب .ويس�تحب ترجيح االقارب وتفضيلهم على 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.
(مس�ألة  :)93يك�ره لصاح�ب املال استرجاع ال�زكاة م�ن الفقري برشاء

ونح�وه ،وك�ذا احلال يف الصدق�ة املندوبة .نعم ال كراه�ة يف بقائها عىل ملكه إذا
املم ّلكات القهرية.
رجعا إليه بمرياث ونحوه من َ
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املقصد الثاين

يف زكاة الفطرة
وه�ي م�ن الزكاة الواجبة ،وقد روي أن من مل ت�ؤ ّد عنه خيف عليه املوت

يف سنته كام أنه يظهر من بعض النصوص أن هبا متام الصوم.
والكالم فيها يف ضمن فصول..

الفصل األول
وهي ُامور:

يف رشوط وجوهبا

األول :البلوغ ،فال جتب عىل الصبي.

الثاين :العقل ،فال جتب عىل املجنون ولو كان جنونه إدواري ًا.

(مسألة  :)94املشهور أنه يشرتط يف زكاة الفطرة عدم االغامء .واألحوط
وجوب� ًا االقتص�ار على م�ا إذا خ�رج املغم�ى عليه ع�ن قابلي�ة التكلي�ف عرف ًا
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الستحكام االغامء ،دون االغامء املؤ ّقت امللحق بالنوم عرف ًا.

الثال�ث :احلري�ة ،فلا جت�ب على اململ�وك إال إذا كان مكا َتب� ًا غير عيال

للموىل.

الرابع :الغنى ،فال جتب عىل الفقري باملعنى املتقدم يف زكاة االموال ،سواء
كان فقره لعدم ملكه قوت الس�نة وعدم هنوض كس�به لتحصيله أم لكونه مدين ًا
عاجز ًا عن وفاء دينه ،وإن كان واجد ًا للقوت.

(مسألة  :)95من كان واجد ًا ملؤنة السنة أو قادر ًا عىل كسبها بعمل ونحوه
وليس واجد ًا ملا يزيد عليها بقدر الفطرة جتب عليه.
(مس�ألة  :)96ال بد من اجتامع هذه الرشوط آن ًا ما قبل غروب ليلة العيد
إىل أن يتحقق الغروب ،فمن فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارن ًا للغروب

مل جتب عليه .قيل :ولو اجتمعت لشخص هذه الرشوط بعد الغروب إىل ما قبل
الزوال استحب إخراجها.

(مس�ألة :)97إذا أس�لم الكافر مل يك ّلف بالفطرة سواء مىض وقتها أم ال،
إال أن يك�ون إسلامه قب�ل الغروب آن ًا م�ا .أما إذا اس�تبرص املخالف فالواجب

عليه دفعها لو مل يدفعها وتداركها لو كان قد دفعها لغري املؤمن ،نظري ما تقدم يف
املسألة ( )58يف الفصل الثاين من مبحث املستحقني من زكاة املال.

(مس�ألة  :)98يستحب للفقري إخراج الفطرة .وإذا مل يكن عنده إال صاع

تصدّ ق به عىل بعض عياله ،ثم يتصدق به االخر عىل بعضهم وهكذا يرتدد بينهم
حت�ى يكون الصاع فط�ر ًة عنهم مجيع ًا ،واألوىل إخراجه يف آخ�ر الدَ ور الجنبي
خ�ارج عن العي�ال .وإذا كان فيهم صغري أو جمنون جاز دفعها له ثم دفعها عنه.
وإن كان األح�وط اس�تحباب ًا دفعها خلصوص البالغ العاق�ل من العائلة ثم أخذ

من جيب دفع زكاة الفطرة عنه 413......................................................................

ال�ويل هل�ا منه ودفعه�ا عن املولىّ علي�ه .نعم ال ب�د يف جواز دفعه�ا لبعض أفراد
العائلة من كونه فقري ًا ،فلو كان غني ًا مل يجَ ُ ز للمعيل وال لغريه دفعها له فطرة.

الفصل الثاين

فيمن جيب دفعها عنه

جي�ب عىل من مجع رشائ�ط التكليف املتقدمة أن خيرجها عن نفس�ه وعن
كل من يعول به ممن يكون تابع ًا له عرف ًا يف املعاش ،س�واء كان واجب النفقة أم

ً
قريب�ا أم بعيد ًا ،مك ّلف ًا أم ال ،مس�ل ًام أم كاف�ر ًا ،صغري ًا أم كبري ًا ،حتى الضيف
ال،
ونحوه ممن يكون من عياله وتابع ًا له مؤ ّقت ًا .نعم ال يكفي جمرد احلضور يف الدار

لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا مل يبتن حضوره فيها عىل التبعية للمعيل.

(مسألة  :)99البدّ يف وجوب إخراج فطرة الغري من صدق كونه عياال آن ًا

ما قبل غروب ليلة العيد إىل أن يتحقق الغروب.

ِ
يك�ف ذلك يف ص�دق كونه من
حتم�ل نفق�ة الغير مل
(مس�ألة  :)100إذا ّ

عياله ،بل البدّ من نحو من التبعية له ،بحيث يكون يف حوزته.

(مس�ألة  :)101إذا أدى املعي�ل ع�ن العيال الفطرة س�قطت عنهم ،وإن
مل يؤده�ا عصيان� ًا أو جه ً
ال أو نس�يان ًا أو لع�دم متامي�ة رشوط الوجوب يف حقه
فاألحوط وجوب ًا عليهم أداؤها إذا وجدوا الرشوط املتقدمة.

عم�ن ُك ِّل�ف هبا م�ن دون حاجة
(مس�ألة  :)102جي�وز التبرع بالفط�رة ّ

لتوكيله .ويرتتب عىل ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفس�هم س�قطت عن
املعيل وإن متت يف حقه رشوط وجوهبا.
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(مس�ألة  :)103إنما جت�ب فط�رة الول�د والزوج�ة إذا كانا عي�ا ً
ال لالب
والزوج ،فلو مل يكونا عيا ً
ال هلام مل جتب فطرهتام عليهام ،بل عىل من يعول هبام.

(مس�ألة  :)104إذا تع�دد املعي�ل مع وح�دة العيال وجب�ت فطرهتم عىل
ال�كل بالنس�بة ،فإن مل يؤ ّد بعضهم عصيان ًا أو لع�دم واجديته لرشوط الوجوب
فاألح�وط وجوب� ًا عىل الباق�ي أداء ما عليه بالنس�بة ،بل األح�وط وجوب ًا تتميم

العيال مع واجديتهم للرشوط .والالزم احتاد جنس ما خيرجه الكل عن كل فرد

م�ن العي�ال ،فال جي�وز أن يدفع بعضهم احلص�ة التي عليه من فط�رة العيال من
جنس خمالف ملا يدفعه االخر.

الفصل الثالث
يف جنسها وقدرها

جي�زئ يف الفطرة احلنطة والش�عري والتمر والزبي�ب وان مل يقوت املكلف
هبا عياله .وكذا كل قوت شائع يقوت به املك ّلف عياله ،من ذرة أو أرز أو لبن أو
أقط ـ وهو اللبن املجفف ـ أو غريها ،واالفضل التمر ،ثم الزبيب.

(مس�ألة  :)105األحوط وجوب ًا االقتصار عىل الصحيح وعدم االجتزاء
باملعيب ،إال أن يكون قوت ًا شائع ًا يقوت به املك ّلف عياله.

(مسألة  :)106ال يشرتط احتاد ما خيرجه املك ّلف 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 املل ّفق من أكثر من جنس واحد.

(مس�ألة  :)107املق�دار الواج�ب إخراج�ه ص�اع .وهو ثالث�ة كيلوات

وقت إخراج زكاة الفطرة 415..........................................................................

وأربعامئة وثامنون غرام ًا تقريب ًا ،وإن دفع ثالثة كيلوات ونصف ًا أو زاد عليها كان
احتياط ًا وافي ًا.
جي ِد أحد االجناس وإن كان
(مس�ألة  :)108ال جيزئ ما دون الصاع من ّ
مساوي ًا يف القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها.
(مس�ألة  :)109جي�وز دفع القيمة من النقود ونحوه�ا من االوراق املالية

املتداولة يف عصورنا ،دون غريها من أنواع املتاع والعروض.

(مس�ألة :)110اللازم دف�ع القيم�ة الس�وقية العامة ،وال عربة بالس�عر

الرسمي وال بسعر احلصة التموينية التي تتعارف يف بعض املناطق.

(مس�ألة  :)111إذا اختلفت القيمة السوقية باختالف االوقات واالزمنة

وجب�ت قيمة وق�ت االخراج والعزل دون قيمة وق�ت الوجوب ،وإذا اختلفت
القيمة باختالف البلدان واالمكنة وجبت قيمة بلد االخراج والعزل أيض ًا دون
بلد املك ّلف.

الفصل الرابع

يف وقت إخراجها

وق�ت إخراجه�ا ي�وم الفطر من طل�وع الفج�ر ،واألحوط وجوب� ًا عدم
تأخريه�ا عن ال�زوال ،واالفضل ـ ب�ل األحوط اس�تحباب ًا ـ تقديمها عىل صالة

العي�د مل�ن يص ّليها .ويكفي يف ذلك العزل ولو مع عدم الدفع النتظار املس�تحق
كام سيأيت .فإذا مىض الزوال ومل خيرجها ،فاألحوط وجوب ًا املبادرة إىل إخراجها

قبل الغروب ،وإذا مىض الغروب ومل يؤدها بقيت يف ذمته حتى يؤ ّدهيا مهام طال

الزمان ،ولو مات قضيت عنه.
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(مس�ألة  :)112جي�وز تقديمه�ا يف ش�هر رمض�ان ،وإن كان االفض�ل

إخراجها يف وقتها.

(مسألة  :)113جيوز عزهلا يف مال خمصوص من االجناس املتقدمة أو من

قيمتها ،والظاهر عدم حتققه بعزهلا يف ماله عىل نحو االشاعة ،بأن جيب عليه صاع
مث ً
ال فيخرج صاعني ينوي ّ
أن نصفهام فطرة ونصفهام االخر باق عىل ملكه .نعم
لو نوى الزائد صدق ًة مستحبة من دون أن يبقى يف ملكه يشء فالظاهر كفايته يف
حتقق العزل .واألحوط وجوب ًا عدم االكتفاء بالعزل عىل نحو االش�اعة مع مال

الغري ،كام لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة يف طعام قدره صاعان مشترك بينه

وبني غريه.

ف�رط فيها كان
(مس�ألة  :)114إذا عزهل�ا مل جيزل�ه تبديله�ا بغريه�ا .ولو ّ
ضامن� ًا .وكذا لو مل يؤ ّدها مع وجود املس�تحق عىل األحوط وجوب ًا ،وإن جاز له

ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه ،عىل نحو ما تقدم يف زكاة املال.

(مس�ألة  :)115جيوز نقلها إىل غري بلد االخراج مع عدم وجود املستحق
في�ه ،أما مع وج�وده فاألحوط وجوب� ًا رصفها فيه وعدم النق�ل منه ،وليس من
النقل إخراجها يف غري بلد التكليف لسفر املك ّلف إليه أو الخراج وكيله هلا.

(مسألة  :)116لو نقلها جاز دفعها يف البلد الثاين ومل جيب إرجاعها لبلد

االخراج ورصفها فيه.

(مس�ألة  :)117لو نقله�ا من بلد االخراج لبلد آخر ـ لعدم املس�تحق أو

خمالف�ة لالحتي�اط املتقدم ـ مل جيب رصفه�ا يف البلد الثاين ،بل جي�وز نقلها لغريه
ٍ
حينئذ.

مرصف زكاة الفطرة 417...............................................................................

الفصل اخلامس
يف مرصفها

وه�و مرصف زكاة املال من االصناف الثامنية ،عىل الرشائط املتقدمة ،إال

أنه جيوز عند عدم وجود املؤمن دفعها للمس�تضعف .وهو مقدم عىل نقلها من
بلد االخراج.

(مسألة  :)118ال جيوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غري اهلاشمي وإن كانت

مستحبة ،كفطرة الفقري.

(مس�ألة  :)119املعيار يف اهلاشمي الذي جيوز للهاشمي أخذ فطرته عىل
هاش�مي ًا والعيال غري هاشمي جاز للهاشمي
املعيل دون العيال ،فإذا كان املعيل
ّ
ُ
أخذ فطرته ،وإن كان األحوط استحباب ًا الرتك.

(مس�ألة  :)120جيوز للاملك دفعها بنفس�ه وبوكيله ،ومنه الدفع للحاكم

الرشعي ليرصفها يف مصارفها ،نظري ما تقدم يف زكاة املال.

(مس�ألة  :)121األحوط وجوب ًا أن ال يدفع للفقري أقل من صاع .وجيوز
يقسم ثالثة أصوع عىل رجلني مث ً
ال.
أن يدفع له صاع ًا وكرس ًا ،بأن ّ

(مس�ألة  :)122يس�تحب تقدي�م االرحام واجليران .وينبغ�ي الرتجيح

بالعل�م والدي�ن والفضل ،نظري ما تق�دم يف زكاة املال التي تش�اركها الفطرة يف
بقية االحكام املتقدمة.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب اخلمس
وهو حق فرضه اهلل تعاىل له ولرس�وله األمني Fوآلله الطاهرين،B
ولبن�ي هاش�م عشيرته االقربين ،عوض ًا عما منعهم من�ه من صدق�ات الناس
وأوس�اخهم ،كرام ًة هلم ،ورفع ًا لشأهنم ،وترشيف ًا ملقامهم ،وحفظ ًا حلق رسول

اهلل Fفيهم.

فعلى املؤمنين أعزهم اهلل تعاىل االهتامم بأداء ه�ذا احلق ،كي ال يعدّ وا يف

عداد الظاملني الهله املعتدين عليهم ،فعن اإلمام الصادق Aأنه قال« :إن أشد

م�ا في�ه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب اخلم�س فقال:يارب مخيس» .وبذلك
ّ
وحل أمواهلم ،ونامء أرزاقهم ،فعنه Aأنه قال« :إين الخذ من
طهارة املؤمنني،
أحدك�م الدرهم وإين ملن اكثر أهل املدينة م�ا ً
ال ،ما ُاريد بذلك إال أن تطهروا».

وعن اإلمام الكاظم Aأنه قال« :واهلل لقد يسرّ اهلل عىل املؤمنني أرزاقهم
بخمس�ة دراه�م جعلوا لرهب�م واحد ًا وأكل�وا أربعة أحلاء ،ثم ق�ال :هذا من
حديثنا صعب مس�تصعب ال يعمل به وال يصبر عليه إال ممتحن قلبه لاليامن».
وع�ن اإلم�ام الرضا Aيف كتاب كتبه يف أمر اخلم�س «..فال تزووه عنا،

وال حترموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ،فإن إخراجه مفتاح رزقكم ومتحيص

ذنوبكم وما متهدون النفس�كم ليوم فاقتكم ،واملس�لم من يفيء هلل بام عهد إليه،
وليس املسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب».
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مقدمة

املعيار يف ثبوت اخلمس امللك واالستفادة الشخصية ،فال يثبت يف االموال

العا ّم�ة وال يف االم�وال غري اململوكة من املباحات االصلي�ة أو املتعينة للجهات

العامة أو اخلاصة من دون أن متلك .وإنام يثبت يف االموال اململوكة الش�خاص
بأعياهنم ،من دون فرق بني امللكية االختيارية كحيازة املباحات واهلبة ،والقهرية

كبع�ض ص�ور املرياث والوقف والوصية .كام ال يعتبر 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

وهو ُامور:

فيام جيب فيه اخلمس

األول :الغنائ�م املنقول�ة املأخ�وذة باحلرب م�ن الكفار الذي�ن ّ
حيل قتاهلم

إذا كان ب�إذن اإلم�ام .أما إذا مل يكن بإذنه ،فإن كان اإلمام مبس�وط اليد ومل يكن
القتال واجب ًا فالغنيمة كلها لإلمام ،وإن مل يكن اإلمام مبسوط اليد ـ ولو لغيبته ـ

فيجب يف الغنيمة اخلمس ال غري .وكذا إذا وجب القتال عىل املسلمني من دون
ٍ
إذن�ه ،كام يف القتال دفاع ًا عند ّ
حينئذ ـ
تعذر اس�تئذانه ،فإن�ه ال جيب يف الغنيمة ـ
إال اخلمس.

(مسألة  :)1ما يؤخذ من الكافر احلريب من غري قتال ال جيب فيه اخلمس،

ما جيب فيه اخلمس 421................................................................................

إال أن يزيد عىل مؤنة السنة ،عىل النحو االيت يف االمر السابع مما جيب فيه اخلمس.
الث�اين :املع�دن ،كالذه�ب والفض�ة والرص�اص واحلدي�د والنح�اس

واالملني�وم وغريه�ا من الفل�زات .ومن�ه أو يلحق ب�ه النفط والكربي�ت وامللح
ونحوه�ا مم�ا خي�رج م�ن االرض ويباينها عرف� ًا .وأما مث�ل العقي�ق والفريوزج

والياق�وت ونحوها من االحجار الكريمة فإحلاقها به ال خيلو عن إش�كال ،وإن
كان ه�و األحوط وجوب ًا .نع�م ال يلحق به اجلص والنورة وحجر الرحى وطني
َ
الغس�ل ونحوه�ا مما كان له خصوصية ينتفع هبا ويرغ�ب فيها من دون أن خيرج

عن اسم االرض ،بل يملكها آخذها من دون مخس إال أن تزيد عىل مؤنة السنة.

(مس�ألة  :)2يشترط يف ثبوت اخلم�س يف املعدن بلوغ ما خي�رج منه من
موضع واحد بعد استثناء مؤنة االخراج قيمة عرشين مثقا ً
ال من الذهب ،وهي
تقارب :مخسة وثامنني غرام ًا.

(مس�ألة  :)3إذا ُاخ�رج املعدن من حمل واحد على دفعات كفى يف ثبوت
اخلم�س بلوغ املجموع النصاب ،إذا صدق عىل املجموع عرف ًا أنه إخراج واحد

لتق�ارب الدفع�ات .أم�ا مع ُبع�د الفاصل بين الدفع�ات بحيث يص�دق تعدد

االخ�راج فيل�زم يف وجوب اخلم�س يف كل إخراج بلوغه النص�اب ،وال يكفي

بلوغ املجموع النصاب.

(مس�ألة  :)4املع�دن تابع لالرض التي ه�و فيها ،فإن كان�ت مملوكة كان

ملالكه�ا ،وال جيوز لغريه إخراجه إال بإذن�ه أو إذن وليه ،وإذا أخرجه بغري إذنه مل

يملكه ،بل يكون ملالك االرض .وعليه مخسه إذا صار حتت يده.

(مسألة  :)5إذا اشرتك مجاعة يف إخراج املعدن كفى بلوغ جمموع ما خرج

النصاب ،وإن كانت حصة كل منهم ال تبلغه.
منه
َ

الثالث :الكنز ،وهو املال املدفون يف االرض ،إذا َب ُعد عهده بحيث ينقطع
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عن مالكه ووراثه عرف ًا لتقادم العهد ،فإنه يكون لواجده وعليه فيه اخلمس.

(مس�ألة  :)6الب�دّ يف وج�وب اخلم�س م�ن أن يك�ون امل�ال املدفون من

النقدي�ن املس�كوكني للمعامل�ة ـ كالدراه�م والدنانير القديم�ة ـ دون غريمه�ا
ً
فضلا عن غري الذهب والفضة م�ن املجوهرات واالثار
م�ن الذهب والفضة،
القديمة وغريها ،فإنه جيوز لواجدها متلكها بال مخس إال أن تزيد عىل مؤنة السنة.

نعم إذا علم بكونه ملسلم طال العهدبه فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني إجراء

حكم جمهول املالك عليه وحكم مرياث من ال وارث له .وكذا إذا كان يف أرض
اإلسالم وعلم بدفنه فيها بعد صريورهتا أرض اإلسالم.

خمفي� ًا يف غري االرض ـ من
(مس�ألة  :)7املال القديم إذا كان مكش�وف ًا أو ّ

جدار أو سقف أو غريمها ـ يملكه واجده من دون مخس ،سوا ًء كان من النقدين
أم من غريمها .إال أن يعلم بكونه ملسلم أو يكون يف أرض اإلسالم ويعلم كون

جعله فيها بعد صريورهتا أرض اإلسالم فيجري عليه ماتقدم يف املسألة السابقة.

(مسألة  :)8البدّ يف وجوب اخلمس يف الكنز من بلوغ نصاب الزكاة ،بأن
يك�ون عرشين دينار ًا فما زاد أو مائتي درهم فام زاد ،وال يكف�ي املل ّفق منهام إذا
بلغ جمموعه قيمة أحد النصابني.

(مسألة  :)9ال يفرق يف حكم الكنز املتقدم بني أن يكون يف أرض اإلسالم

وغريها ،عليه أثر اإلسالم أو الُ ،يعلم بملك املسلم أو الذمي له أو بملك غريمها
له أو يجُ هل حال مالكه.
(مس�ألة  :)10امل�ال املدف�ون يف االرض إن ق�رب عه�ده ،بحيث حيتمل

وج�ود صاحب�ه أو وارث�ه إن كان يف دار أو نحوها من االمكن�ة املحجوبة ُع ّرف

عرفوه كان هل�م ،وإن مل يعرفوه فإن
ملكيتهم ل�ه ،فإن َ
أه�ل امل�كان به إن احتمل ّ
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احتم�ل العثور عىل صاحبه بالفحص والتعريف فاألح�وط وجوب ًا ذلك ،وكذا
إذا عل�م بعدم ملكيتهم له أو كان يف أرض مكش�وفة .أم�ا مع اليأس عن معرفة

صاحبه ـ قبل الفحص أو بعده ـ فيجب التصدق به عنه.

(مس�ألة  :)11إذا اشرتى دابة فوجد يف جوفها ما ً
ال وجب تعريف بائعها

ب�ه إن احتمل كونه ل�ه ،ومثله الواهب لو كانت موهوبة ،ول�و قرب عهد البائع
أو الواهب وعرف من سبقهام واحتمل ملكه له فاألحوط وجوب ًا تعريفه أيض ًا،

وم�ع عدم معرفته�م به فهو لواجده .وك�ذا احلال فيام يوجد يف جوف الس�مكة

مدجنة عند املالك الس�ابق ،بحيث يتعارف ابتالعها ما يقع يف حوضه
إن كانت َّ

يعرف املالك السابق باملال
من ماله ،وإن كانت مصطادة من البحر أو النهر فال َّ
املوجود فيها ،بل يتم ّلكه واجده .وال جيب اخلمس يف اجلميع إال أن يفضل عن
املؤنة ،عىل التفصيل االيت يف االمر السا بع مما جيب فيه اخلمس.

الراب�ع :ما ُاخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من اجلوهر ونحوه،
ب�ل األح�وط وجوب ًا العموم فيه ملا خيرج من البحر بنفس�ه فيطفو عىل وجهه ،أو
يلقي�ه عىل الس�احل .وأما مثل الس�مك وغريه من احليوان فه�و خارج عن هذا
القسم وإن ُاخذ بالغوص.
(مسألة  :)12خيتص هذا القسم بام يكون يف البحر من املباحات االصلية

الت�ي يتع�ارف اكتس�اهبا بمهنة الغ�وص املعه�ودة ،دون مثل ماغ�رق يف البحر
واستخرج بالغوص أو بااللة عند ترك صاحبه له فإنه ملستخ ِرجه من دون مخس،

إال أن يفضل عن مؤنة الس�نة ،عىل مايأيت يف االمر الس�ابع مما جيب فيه اخلمس.
(مسألة  :)13ما يوجد من اجلواهر ونحوها يف جوف السمك ونحوه من

احليوان�ات البحرية املأخوذة بالغوص أو بااللة ال يدخل يف هذا القس�م ،إال أن
يتعارف اكتس�ابه من طريق أخذ احليوان الذي هو يف جوفه ،بحيث يكون عرف ًا
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داخ ً
ال يف مهنة الغوص.

(مس�ألة  :)14يشترط يف وج�وب اخلم�س يف هذا القس�م بلوغ�ه ـ بعد

استثناء مؤنة االخراج ـ النصاب ،وهو قيمة دينار ،وجيري هنا ما تقدم يف املعدن
من حكم الدفعة والدفعات واالنفراد واالشرتاك.

(مس�ألة  :)15جيب اخلمس يف العنبر وإن ُاخذ من وجه املاء .واألحوط
وجوب ًا عدم اعتبار النصاب فيه وإن ُاخذ بغوص أو بآلة.
اخلام�س :االرض الت�ي اشتراها الذم�ي من املس�لم ،إذا مل تك�ن واجدة
لعنوان زائد من دارأو خان أو بستان أو نحوها ،بل مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا.

كام أن األحوط وجوب ًا العموم لغري الرشاء من أسباب انتقال امللك.

(مس�ألة  :)16ال يس�قط هذا اخلمس بإسالم املشرتي ،فيجب عليه أداؤه

ل�و مل يؤ ّده ح�ال كفره .وكذا ال يس�قط ببي�ع االرض عىل املس�لم ،فيكون البيع
فضولي ًا يف مقدار اخلمس.نعم إذا كان املشرتي مؤمن ًا ّ
حل له اخلمس من االرض
وملكه بالرشاء.

الس�ادس :امل�ال املختلط باحل�رام إذا مل يتمي�ز احلرام منه ع�ن احلالل ومل

يعرف صاحبه ،فإن إخراج اخلمس منه حيلله .ومرصف اخلمس يف هذا القس�م

هو مرصف سائر أقسام اخلمس.

(مسألة  :)17املراد باملال املختلط باحلرام هو أعيان االموال التي يكتسب

اإلنس�ان بعضه�ا بوج�ه حلال وبعضها بوج�ه ح�رام ـ كالرسق�ة واملعامالت

الباطلة ـ ثم خيتلط وال يتميز أحد القس�مني عن االخر .وليس منه االعيان التي
يشرتهيا اإلنسان بمعاملة صحيحة ويدفع ثمنها من مال مشتبه قد كسب بعضه

م�ن حالل وبعضه من حرام ،بل االعيان املذك�ورة كلها حالل ويكون املكلف
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مشغول الذمة باالثامن التي دفع بدهلا ما ً
ال حمرم ًا.

(مس�ألة  :)18إذا متي�ز احل�رام مل يشرع اخلم�س ،ب�ل البدّ م�ن التصدق

باحل�رام بع�د الي�أس م�ن الوص�ول لصاحبه ،كما هو احل�ال يف س�ائر االموال

املجهولة املالك.

(مسألة  :)19الظاهر أن التصدق بمجهول املالك ال يتوقف عىل استئذان
احلاكم الرشعي وإن كان هو األحوط استحباب ًا.

(مسألة  :)20البدّ من كون املتصدَّ ق عليه يف املقام فقري ًا ،كام هو احلال يف

مجيع موارد الصدقة.

(مس�ألة  :)21ال فرق يف حم ّللية اخلم�س للامل املختلط باحلرام بني العلم

بكون احلرام أكثر من اخلمس والعلم بكونه أقل من اخلمس ،واجلهل باالمرين.

نعم مع العلم بنس�بة احلرام للحالل يمكن الرجوع للحاكم الرشعي واملصاحلة

معه من أجل القس�مة ومتييز احلرام من احلالل ثم التصدق باحلرام عن صاحبه
الذي هو حكم جمهول املالك ،وال حيتاج مع ذلك للخمس.

(مس�ألة :)22إذا عل�م املال�ك تفصي ً
ال وجب�ت مراجع�ة واملصاحلة معه
لتعيين حق�ه وأدائ�ه ل�ه ،وإذا عل�م إمجا ً
ال بين عدد حمص�ور فاألح�وط وجوب ًا
التش�اح ولزوم الرضر املعتد به من إرضاء
مراجعة اجلميع والصلح معهم ،ومع
ّ
ال�كل فالظاهر رجوع القرع�ة ،واألحوط وجوب ًا الرج�وع للحاكم الرشعي يف

إجرائها.

(مس�ألة  :)23إذا كان يف ذمته مال للغير وقد يئس من معرفة صاحبه أو

الوصول إليه وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه .قيل :وجيب عليه التصدق بمقدار

امل�ال املذكور ،وهو املعروف يف عصورنا ب�ر ّد املظامل .لكن الظاهر عدم وجوب
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ذلك عليه ،بل ال جيزئ يف فراغ الذمة من املال ،نعم البأس يف التصدق املذكور

ب�إذن احلاك�م الرشعي برجاء فراغ الذم�ة به ،مع نية الوفاء ل�و قدر عىل املالك.
(مس�ألة  :)24إذا كان امل�ال احلرام املختلط باحلالل غري مملوك لش�خص
خ�اص ،بل متعين ًا جلهة معينة معلوم�ة ـ كاحلقوق الرشعية ونامء الوقف املعلوم

املصرف ـ مل يشرع اخلمس ،بل جيب مراجعة و ّيل امل�ال املذكور والتصالح معه
لتخلي�ص املال من احل�رام املذكور .بل لو تردد املال بين جهتني أو أكثر وجب
االحتياط مع عدم لزوم الرضر منه ،ومع لزوم الرضر فاألحوط وجوب ًا مراجعة
أولياء اجلهات املذكورة حلل املشكلة بينهم بالتصالح أو االحتياط.

(مسألة  :)25حيرم الترصف باملال املختلط باحلرام قبل إخراج اخلمس ،فإن

فعل وصادف أن أتلف احلرام انتقل للذمة وجرى عليه ما تقدم يف املسألة (.)22

الس�ابع :م�ا يفض�ل ع�ن مؤنة س�نته ل�ه ولعيال�ه م�ن فوائ�د الصناعات

والزراع�ات والتج�ارات واالجارات وحيازة املباحات ،ب�ل مجيع الفوائد حتى

مث�ل اهلب�ة واملال املوىص به ونماء الوقف واملهر وعوض اخلل�ع واملرياث الذي
املحتسب
املورث عن الوارث س�بب ًا أو نس�ب ًا ،بخالف املرياث
حيتس�ب ل ُبعد ِّ
َ
ال َ

امل�ورث ،فإن�ه ال مخس فيه .نع�م اذا حصل عن�د الوارث نماء او منفعة
لق�رب
ِّ
مقابلة بعوض ثبت اخلمس يف النامء والعوض املذكورين.

(مس�ألة  :)26البدّ يف صدق الفائدة عىل املال من كونه مملوك ًا لالنس�ان،
ف�إذا كان مباح� ًا ل�ه م�ن دون أن يك�ون مملوك ًا له فلا مخس في�ه ،كبعض صور

نماء الوقف ،ومثل س�هم اإلمام ال�ذي كثري ًا ما يدفعه الويل للش�خص ليرصفه
يف حوائج�ه م�ن دون أن يم ّلك�ه إياه .نع�م لو م ّلكه إي�اه ـ بمعاوض�ة أو جمان ًا ـ
وجب فيه اخلمس كام جيب يف س�ائر احلقوق الرشعية ،كس�هم الس�ادة والزكاة
والكفارات ونحوها إذا ملكها الفقري.
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(مسألة  :)27ال يكفي يف صدق الفائدة التملك القانوين ،بل البدّ فيه من
التملك الرشعي بتحقق سببه ،فاالرايض املباحة املم َّلكة من قبل الدولة بعوض
أو جمان ًا ال تكون من الفوائد التي جيب فيها اخلمس إال أن متلك رشع ًا باالحياء،

وك�ذا املباح�ات االصلية كاحلىص واحلجر واجلص ونحوه�ا فإهنا ال تكون من
ٍ
وحينئذ تكون من
الفوائ�د التي جي�ب فيها اخلمس إال أن متلك رشع ًا باحلي�ازة،
ارباح سنة التملك باحليازة او االحياء ،ال من ارباح سنة التملك القانوين.

(مس�ألة  :)28ال ف�رق يف الفوائ�د الت�ي جي�ب فيها اخلمس بين االعيان

اخلارجي�ة والذمي�ة ـ كالديون على الغري ـ واملناف�ع اململوكة بإج�ارة ونحوها،

واحلقوق املجعولة بمعاوضة مالية ،كحق الرسقفلية ،إذا كان بذل املال يف مقابل

حق يف العني املستأجرة للدافع عىل املالك يقتيض أولويته باستئجارها من غريه،

وأم�ا إذا كان هدي�ة من الدافع مقدمة لالس�تئجار من دون أن يس�تحق يف قباله
شيئ ًا فال ُيعدّ ما ً
ال .نعم يكون بذل املال من مقدمات حتصيل الربح التي تستثنى

من الربح ،كام يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)29إذا باع ثمرة بس�تانه س�نني متع�ددة كان الثم�ن من أرباح

س�نة البيع ووجب اخلمس فيام يفضل منه عن املؤنة ،وكذا إذا آجر داره س�نني،
ف�إن ا ُالج�رة تك�ون من أرباح س�نة االجارة ،أما إذا آجر نفس�ه على عمل مدة
طويل�ة أو قصيرة ،فإن ا ُالج�رة وان كانت من أرباح س�نة االج�ارة ،إال أنه إذا
مضت السنة ومل يؤ ّد بعض العمل أو مل يؤ ّده بتاممه كان العمل الذي بقي يف ذمته

مس�تثنى بقيمته املتعارفة من أرباحه كالدين .فإذا آجر نفس�ه لصالة عرش سنني

فصىل سنة واحدة ثم انتهت السنة ،كان قيمة التسع سنني كسائر الديون مستثناة

م�ن جمم�وع ربحه ،وال جيب اخلمس إال يف الباقي من ربحه بعد اس�تثنائها .وال
تستثنى باالجرة املسامة التي وقع العقد عليها ،بل بقيمتها املتعارفة التي قد تزيد
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وقد تنقص.

(مس�ألة  :)30االم�وال الت�ي ُادي مخس�ها أو الت�ي مل يتعل�ق هب�ا اخلمس
ـ كاملرياث الذي حيتسب ـ إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرف ًا مل تعدّ تلك
الزيادة من الفوائد فال جيب فيها اخلمس ،كام إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة
أو كربت .ولو بيعت العني مع الزيادة املذكورة مل جيب اخلمس يف الثمن أيض ًا.

(مس�ألة  :)31االموال التي ُا ّدي مخس�ها أو الت�ي مل يتعلق هبا اخلمس إذا
زادت زي�اد ًة مباينة هلا عرف ًا وجب اخلم�س يف الزيادة ،كالولد والصوف واللبن

م�ن احلي�وان ،وكالثمر من الش�جر .ب�ل الظاهر عموم ذلك مل�ا إذا مل ينفصل إذا
ج�زه ،والثمر إذا
كان ل�ه وج�ود معتدّ به عرف ًا مق�دّ ر ًا باملال ،كالصوف إذا حان ّ

كان صاحل ًا للقطف.

(مس�ألة  :)32االموال التي ُا ّدي مخس�ها أو الت�ي مل يتعلق هبا اخلمس إذا

ارتفع�ت قيمتها الس�وقية مل جيب اخلمس يف زيادة الس�عر ،م�ن دون فرق بني ما
اتخُّ�ذ للتج�ارة وما اتخُّ ذ لالدخار وما اخت�ذ لالنتفاع واملؤن�ة وإن بقي معط ً
ال ومل

يصرف يف املؤن�ة .نعم إذا بيعت وكانت قد ُم ِلك�ت بالرشاء كان الربح احلاصل
بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع وجيب فيه اخلمس .أما لو ُم ِلكت بغري الرشاء
كاهلدية واملرياث ـ فال جيب يشء ببيعها وإن ارتفع سعرها.

(مس�ألة  :)33االم�وال التي تعلق هب�ا اخلمس ومل يؤ ّد مخس�ها إذا زادت
زي�ادة متصل�ة أو منفصل�ة جيب اخلم�س يف الزيادة تبع� ًا هلا .وك�ذا إذا ارتفعت

قيمته�ا الس�وقية فإذا ُاريد دفع اخلمس لزم إخراج مخ�س املجموع ـ من االصل
والزيادة ـ من العني ،أو بقيمته حني إخراج اخلمس.

(مس�ألة  :)34إذا نق�ص اخلمس بس�بب نزول القيمة الس�وقية مل يضمنه
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ف�رط يف عدم بي�ع العني حني ارتفاع س�عرها أو يف دفع اخلمس عند
املال�ك وإن ّ
رأس السنة ،فإذا كان ر ْبحه متاع ًا قيمته ألف دينار مث ً
ال فلم يبعه ومل يدفع مخسه
عامد ًا عاصي ًا حتى صار س�عره مخسمائة دينار مل جيب عليه إال مخسه فيدفعه من

العين أو بقيمت�ه وه�ي مائة دينار ،وال جيب عليه ـ م�ع ذلك ـ ضامن مخس فرق
السعر ،وهو ما يعادل مائة دينار ُاخرى.

(مس�ألة  :)35إذا اشترى أو اس�تبدل متاع ًا بامل قد تعل�ق به اخلمس ومل

يؤ ّده بعد حلول رأس السنة فلذلك صورتان:

األوىل :أن يك�ون الشراء بعني امل�ال املذكور ،وحنيئ�ذ ال ينفذ الرشاء يف
مق�دار اخلم�س إال بتنفي�ذ احلاكم الرشع�ي ،فإذا ن ّف�ذه انتقل اخلم�س للمتاع،
فيجب إخراج مخسه من العني ،أو بقيمته حني دفع اخلمس ،ومل جيب دفع مخس
الثمن الذي دفعه ،فإذا أبدل س�يارة قد تع ّلق هبا اخلمس بس�يارة ُاخرى ،فأجاز

احلاكم الرشعي وجب أداء مخس السيارة الثانية ـ ولو بقيمته حني أداء اخلمس ـ
ً
مؤمن�ا ،أما إذا كان مؤمن ًا
ال أداء مخس الس�يارة ا ُالوىل .هذا إذا مل يكن املشتري
فينف�ذ البيع بال حاجة إىل إمضاء احلاكم الرشعي وينتقل مخس الثمن للذمة وال
جيب مخس املثمن ،ففي املثال املتقدم جيب مخس السيارة ا ُالوىل دون الثانية.

الثاني�ة :ان يك�ون الرشاء بالذمة والوفاء باملال الذي تعلق به اخلمس ،كام
ٍ
وحينئذ ينتقل مخس الثمن املدفوع للذمة ومل جيب اخلمس يف املثمن
هو الغالب.
مطلق ًا ،س�واء كان املشتري مؤمن ًا أم غري مؤمن ،ومل يتعلق اخلمس باملتاع الذي

اشتراه .نعم إذا باع املتاع املذكور بربح كان الربح من فوائد سنة البيع ،ووجب
فيه اخلمس إذا زاد عن مؤنة تلك السنة ،فإذا اشرتى سيارة ـ شخصية أو لعمله

أو للتج�ارة ـ ودفع مائة ألف دينار ق�د تعلق هبا اخلمس وفا ًء لثمنها وجب دفع
عرشين ألف دينار مخس ًا عماّ 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  :)36املراد من مؤنة السنة التي جيب اخلمس يف الزائد عليها كل
ما يتك ّلف صاحب الربح رصفه لغرض عقالئي من سدّ حاجة له ولعياله ـ من

مطع�م أو ملب�س أو مس�كن أو عالج أو نحوه�ا ـ أو حتقيق رغب�ة أو قيام بحق
رشع�ي أو عريف أو مواس�اة الغري واالحس�ان إليه ـ إبت�دا ًء أو رد ًا للجميل ـ إىل
غري ذلك مما يعدّ من نفقاته عرف ًا.

(مس�ألة  :)37م�ن مجلة املؤن املصارف املس�تحبة ـ من ح�ج أو زيارة أو

صدقة أو غري ذلك ـ مهام كثرت وعظمت ،سوا ًء تعارف قيام صاحب الربح هبا

وكانت مناسبة لشأنه أم ال.

تع�م املباح�ات
(مس�ألة  :)38ال يشترط يف املؤن�ة الرجح�ان ،ب�ل
ّ

املحرمات ،فإن مرجوحيتها أو حرمتها ال تنايف استثناء ماينفق
واملكروهات ،بل ّ

فيها من الربح.

(مس�ألة  :)39املعيار يف املؤنة عىل فعلية الرصف ال إىل احلاجة إليه ،فمن
لتبرع الغري عنه باالنفاق ـ مل
احت�اج لالنف�اق فلم ينفق ـ اقتصاد ًا ،أو تقتري ًا ،أو ّ
ِ
يستثن مقدار احلاجة من الربح ،ومن مل حيتج لالنفاق يف مورد فأنفق كانت نفقته
مس�تثنا ًة من الربح .نعم الب�دّ من كون االنفاق من الش�خص لغرض عقالئي،

بحيث يكون االنفاق يف شؤونه ،فال يستثنى املال الذي يتلفه من دون أن يرصفه
يف شؤونه ،إال أن يكون االتالف تبع ًا لالنفاق يف املؤنة عرف ًا ،كام لو صنع الطعام
الكثير لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يرصف يف حاجة،
فإنه يستثنى أيض ًا.

(مس�ألة  :)40ال ف�رق يف املؤن�ة بين ما ينتفع ب�ه بإتالف عين�ه ـ كاالكل
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والرشب والدواء ـ وما ينتفع به مع بقاء عينه ـ كدار السكن والثياب واالثاث ـ

كالثالجة والغس�الة وأجهزة التربيد وغريها ـ حتى السيارة الشخصية التي هي
من شؤون حياة اإلنسان اخلاصة ،دون مثل سيارة العمل ،كام يأيت.

(مس�ألة  :)41من مجلة املؤن ما يتزين به الش�خص أو يتزين به عياله من

احليل كالقالدة والسوار واخلاتم ونحوها.

(مس�ألة  :)42لي�س م�ن املؤن املس�تثناة رأس م�ال التج�ارة ،وال آالت

يتكسب به ،كاملعمل وسيارة النقل وديكور املحل وأجهزته ،وكذا
العمل الذي ّ

احليوان�ات التي يعم�ل عليها أو ينقل عليها وغري ذل�ك ،فإهنا من مجلة االرباح

الت�ي جيب اخلمس فيها ،س�واء احت�اج إليها لتحصيل مؤنة س�نته أم زادت عن

ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح.

(مسألة  :)43من مجلة املؤن املستثناة مصارف احلج والعمرة الواجبني يف
س�نة الربح أو من س�نني س�ابقة .لكن لو مل حيج ـ ولو عصيان ًا ـ مل تس�تثن مقدار

املص�ارف املذك�ورة .وك�ذا احل�ال يف مجيع ما وج�ب بنذر ونحوه م�ن زيارة أو
غريها مما يقتيض رصف املال من دون أن يكون ما ً
ال بنفسه.

(مسألة  :)44إذا وجب عليه بنذر أو غريه إنفاق مال يف وجه خاص ،فإن
قام بذلك كان من املؤنة واستثني من الربح ،وإن مل يقم بذلك فاألحوط وجوب ًا
عدم استثناء مقداره يف النذر والرشط ،بل هو االظهر يف اليمني والعهد.

(مسألة  :)45أداء الدين من املؤن املستثناة سواء كانت االستدانة يف سنة
الربح أم قبلها .وإذا مل يؤ ّد الدين كان مس�تثنى أيض ًا إذا كان دين ًا ملؤنة الس�نة ،كام

لو اس�تدان لرشاء طعام لعياله فتقوتوا به يف س�نتهم .وكذا إذا كان الدين نفس�ه
دين مؤمن ُمعسر مث ً
ال بال إذنه
مع�دود ًا م�ن املؤنة ،كام لو ضمن يف تلك الس�نة َ
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وك�ذا إذا كان الدي�ن من اجل التجارة ،عىل ما يأيت يف املس�ألة الالحقة .وأما يف
غري ذلك فال يستثنى مع عدم أدائه ،كام لو كان مدين ًا من سنني سابقة ملؤنة تلك
السنني أو لغريها ،فإن الديون املذكورة ال تستثنى من الربح إذا مل يؤ ّدها.

(مسألة  :)46إذا استدان رأس مال وعمل به استثنى الدين مما عنده مهام

تعاقبت الس�نوات ،إال أن يصاب بخس�ارة يف بعض الس�نني فال يس�تثني مقدار
اخلسارة يف السنني الالحقة ،مث ً
ال :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 الس�نني فبلغ مخس�ة
آالف ثم ارتفع يف الس�نني الالحقة إىل عرشة آالف مث ً
ال اس�تثنى مخسة آالف ال

غري وكانت اخلمس�ة االالف االخرى دين ًا غري مس�تثنى مما يصري عنده ،نعم لو

وفاها كان وفاؤها من مؤنة سنة الوفاء ،كام تقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)47إذا كان حصول الرب�ح ،موقوف ًا عىل رصف مال كان ذلك
امل�ال مس�تثنى من الربح ك ُاج�رة املحل واحلارس واحلماّ ل وصيان�ة البضاعة من
التل�ف ومصانع�ات الس�لطان املتعلق�ة باملال وغير ذلك ،فم�ن كان عنده مال
خمم�س يف أول الس�نة كعرشة آالف دين�ار مث ً
ال فأنفقه كل�ه يف مقدمات التجارة
ّ

وحتصيل الربح مل جيب اخلمس يف الربح احلاصل بعد ذلك إال أن يزيد عىل املال
املذكور ،فإذا نقص الربح يف السنة ا ُالوىل عن املال املذكور ،كام لو كان احلاصل

مخس�ة آالف دينار يف املثال الس�ابق فإن ُعدّ النقص خسار ًة بعد مالحظة الوضع
الطبيع�ي يف اكتس�اب امل�ال كان رأس امل�ال املخمس هو الناقص ـ وهو مخس�ة

آالف ـ وجي�ب اخلم�س يف الزائد عليه يف الس�نة الثانية ،فإذا حصل له يف الس�نة
الثانية مخس�ة عرش ألف دينار كان ربحه منها عرشة آالف دينار ووجب مخسها،

وهو ألفان.
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تأخ�ر
يع�د النق�ص خس�ارة الن م�ن ش�أن املقدم�ات املذك�ورة ّ
وإن مل ّ

ربحها ـ كام قد يكثر ذلك يف الزراعة ـ فال جيب اخلمس يف الس�نة الثانية إال بعد

استثناء متام املال املرصوف ،فلو حصل له مخسة عرش ألف دينار كان ربحه منها

مخسة آالف ال غري وجب مخسها وهو ألف دينار فقط.

(مس�ألة  :)48إذا كان حصول الربح مس�تتبع ًا خلس�ارة مال كان مستثنى

م�ن الربح ،كرضائب الس�لطان ،فتس�تثنى م�ن الربح وإن مل يب�ادر لدفعها إذا مل
يمك�ن التخل�ص منها .وم�ن ذلك ما إذا وج�ب عليه رشع ًا ـ بن�ذر أو يمني أو

رشط أو غريه�ا ـ إنف�اق م�ال عىل تقدير حصول الربح ،كام ل�و نذر أن يتصدق

ببع�ض ربح�ه أو أن يتصدق بمقدار من املال إن رب�ح يف معاملة خاصة أو نحو
ذلك .نعم إذا مل جيب رشع ًا القيام بذلك ـ كام يف الوعد املجرد أو النذر واليمني
غري الرشعيني ـ فال يستثنى إال أن يبادر إىل القيام به يف أثناء السنة ،حيث يكون

من املؤن املرصوفة التي تقدم استثناؤها يف املسألة السادسة والثالثني.

(مس�ألة  :)49املراد من املؤنة املس�تثناة هي مؤنة الس�نة .ومبدأ السنة هو

حص�ول أول ربح لالنس�ان مهما كان س�ببه .وال خيتلف مبدأ الس�نة باختالف
املكاس�ب واالرباح ،بل لالنس�ان سنة واحدة سواء ربح فيها أم ال ،احتد مكسبه

أم تعدد ،احتد نوعه أم تعدد .وعىل املبدأ املذكور تتعاقب السنني.

(مس�ألة  :)50املعيار يف الس�نة عىل الس�نة القمرية العربية .نعم إذا ضاق

عىل ش�خص اجلري عليها لعدم مناسبته لوضعه أمكن مراجعة احلاكم الرشعي
واملصاحلة معه لنقلها للسنة الشمسية.

(مس�ألة  :)51إذا كان رأس الس�نة غري مناس�ب لوضع الش�خص أمكن

الرجوع للحاكم الرشعي واملصاحلة معه لتبديله.
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(مسألة  :)52إذا جهل الشخص مبدأ سنته باملعنى املتقدم أمكن الرجوع

للحاكم الرشعي واملصاحلة معه لتعيني مبدأ السنة.

(مسألة  :)53جيب عىل املك ّلف أن ينظر يف مبدأ سنته إىل ما زاد عن مؤنته

من االعيان التي ينتفع هبا بإتالف عينها ـ كاملطعوم واملرشوب والدواء وغريها

ختمس .وكذا االعي�ان التي ينتفع هب�ا مع بقاء
ـ فتك�ون م�ن مجل�ة أرباحه الت�ي ّ
عينها إذا مل يس�تعملها وينتفع هبا انتفاع املؤن�ة ،كالثياب غري املخيطة أو املخيطة
غري امللبوس�ة ،والكتب التي مل ينتفع هبا ،ومجيع االثاث واملتاع الذي مل يستعمله
بالوجه املناسب له .وأما إذا استعمله مدة معتدّ ًا هبا بحيث يعدّ مستغ ًّ
ال له عرف ًا،
فإنه يكون من املؤنة املستثناة وال جيب اخلمس فيه.

(مس�ألة  :)54املؤنة الت�ي ينتفع هبا مع بقاء عينها ـ كاحللي والثياب ـ إذا
اس�تعملها الشخص مدة معتدّ ًا هبا ثم استغنى عنها مل جيب فيها اخلمس ،كاحليل

التي ترتكها املرأة بعد ما يتقدم هبا الس�ن .نعم إذا كان قد اشتراه فإذا باعه بربح

كان الرب�ح من مجلة أرباح س�نة البي�ع التي جيب فيها اخلمس بعد اس�تثناء مؤنة
الس�نة ،وأم�ا إذا مل يكن قد اشتراه ـ بل كان هدية أو مرياث� ًا مث ً
ال ـ فال مخس فيه
وإن باعه بأكثر من قيمته حني ملكه بعد ارتفاع سعره.

(مس�ألة  :)55إذا مات صاحب الربح يف أثناء الس�نة فاملستثنى من الربح

هو املؤنة إىل حني املوت ،المؤنة متام السنة.

(مس�ألة  :)56ال يشترط يف اس�تثناء مؤنة الس�نة 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.

(مس�ألة  :)57إذا ا ّدخ�ر من أرباح س�نني متع�ددة ما ً
ال للمؤن�ة ومل ينفقه

عليه�ا إال يف س�نني الحق�ة كان عليه مخ�س ذلك املال املدّ خر ،كما لو ادخر من
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ربح س�نني متعددة م�ا ً
ال لزواج أو رشاء دار أو أث�اث أو غريها ،فإنه جيب عليه

مخ�س امل�ال الذي يدخره من ربح كل س�نة ال ينفقه يف مؤنتها .وكذا إذا رشع يف
إعداد املؤنة تدرجي ًا ومل يستغلها إال يف سنة الحقة .فإذا اشرتى مث ً
ال يف سنة أرض ًا

للدار بنى الطابق األول منها يف الثانية ،والطابق الثاين يف السنة الثالثة ومل يسكن
الدار إال يف الس�نة الرابعة كان عليه يف الس�نني الثالث ا ُالول 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.

وه�ذا بخلاف ما لو اس�تدان للمؤنة واس�تغلها ث�م وفىّ دينه م�ن أرباح
الس�نني الالحقة ،كام لو استدان يف سنة واشرتى دار ًا وسكنها أو تزوج ،ثم وىف

دينه يف السنني الالحقة فإنه المخس عليه ال يف سنة الرشاء أو الزواج ،لعدم وفاء
ربحه ملؤنته ،وال يف الس�نني الالحقة لصرف أرباحها يف وفاء الدين الذي تقدم

أنه من املؤن.

وك�ذا ل�و أنفق ربح س�نته يف بناء دار ناقصة وس�كنها يف نفس الس�نة ،ثم
اس�تمر يف بنائها تدرجي ًا يف الس�نني الالحقة وانتفع يف كل س�نة بام يحُ دثه فيها من
ّ
أرباحه�ا ،حتى أكملها ،فإنه ال جيب عليه مخس يشء من هذه االرباح ،لرصفها

يف مؤنة سنة حتصيلها.

(مسألة  :)58ال فرق يف استثناء مؤنة السنة من ربحها بني أن تكون سابقة

على حصول الرب�ح وأن تكون الحقة له ،فمن ال يظهر ربحه إال يف آخر الس�نة

يستثني مؤنة متام السنة منه.

(مسألة  :)59الظاهر جرب ربح السنة للخرسان احلاصل فيها .سواء كانا يف

أبعاض معاملة واحدة ،كام لو اشرتى بضاعة فباع بعضها بربح وآخر بخسارة.

أم يف أفراد نوع واحد من املعامالت ،كام لو اجتر جتارتني فربح يف إحدامها وخرس
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يف ا ُالخرى .أم يف نوعني ،كام لو ربح يف الزراعة وخرس يف التجارة.

(مسألة  :)60الظاهر جرب الربح للتلف احلاصل فيه أو يف رأس املال ،كام

لو ربح يف جتارته ورسق بعض بضاعته أو نقوده .بل الظاهر جرب الربح للخسارة

اخلارجة عن املكسب ،كام لو ربح يف جتارته واحرتق بعض أثاث بيته أو هدمت
داره ،وإن كان األحوط استحباب ًا يف ذلك عدم اجلرب.

خيمس
(مس�ألة  :)61يرتتب عىل املسائل الثالث السابقة أن الربح الذي ّ

يف آخر السنة هو الزائد عىل املوجود عند صاحبه يف آخر السنة السابقة بعد إخراج
متام مؤنة سنة الربح وخسارهتا والتلف احلاصل فيها.

(مس�ألة  :)62إذا بق�ي امل�ال املخمس او الذي ال مخس في�ه بعينه او بقي
بعضه للس�نة الثانية فال أثر الرتفاع قيمته أو هبوطها يف الربح واخلس�ارة .مث ً
ال:
إذا كان عن�ده يف أول الس�نة م�ن امل�ال املخم�س او الذي ال مخس في�ه ما يعادل

مائ�ة الف دينار نصفها عين او بضاعة ونصفها نقد ،فبقي النصف األول بحاله
إىل الس�نة الثانية واجتر بالنصف الث�اين فإن ربح النصف الثاين وجب اخلمس يف

ربحه حتى لو هبطت قيمة النصف األول وال جترب خسارته بالربح .وان مل يربح
النصف الثاين فال مخس حتى لو زادت قيمة النصف األول.

(مس�ألة  :)63إذا كان الش�خص 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 س�نته عرشة آالف وخرس يف تلك الس�نة م�ن ماله املوجود
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عنده عرشين الف ،فإنه جيب عليه ختميس عرشة آالف .إال أن تكون خسارة أو
تلف ًا يف مال ال جيب فيه اخلمس ـ وهو املرياث الذي حيتس�ب واملؤنة ـ أو يف مال

خممس ،أو كانت اخلسارة يف ذمته ال من مال موجود عنده.
ّ

ختمس ،كام لو مضت
الثالث :ما أنفقه عىل مؤنته من أرباح سنني سابقة مل ّ

علي�ه م�دة ال يرب�ح فيها أو ينق�ص ربحه عن مؤنت�ه فكان ينفق م�ن املال الذي
اكتس�به يف الس�نني الس�ابقة ومل يؤ ّد مخس�ه ،إال أن يكون ذلك امل�ال الذي أنفقه
المخس فيه ـ وهو املرياث الذي حيتسب ـ أو كان قد أخرج مخسه.

(مس�ألة  :)64إذا كان الش�خص ال خيم�س م�دة م�ن الزم�ان ،ث�م أراد

التخمي�س و كان عن�ده دار أو أث�اث ق�د كس�به يف ايام�ه الس�ابقة واس�تغله،

فلذلك صور:

األوىل :أن يك�ون ق�د حصل له بشراء او غريه وبقي عنده م�دة طويلة مل

يس�تغله ومل ينتف�ع به حتى مىض رأس الس�نة الت�ي حصل له فيه�ا ذلك اليشء،
ٍ
وحينئ�ذ جيب عليه مخ�س ذلك اليشء بعينه ،ولو اراد ان يدف�ع القيمة كان عليه
قيمته حني دفع اخلمس ،وإن كان اليشء قد نقص بس�بب االس�تعامل كان عليه
تدارك النقص وضامنه .بل الظاهر ان عليه مخس ُاجرة االنتفاع به تلك املدة.
الثانية :أن يكون قد اس�تعمله رأس� ًا إال أنه كان قد اشتراه يف الذمة ودفع
ٍ
وحينئذ جي�ب عليه دفع مخس
ثمن�ه م�ن مال خمزون عن�ده قد تعلق به اخلم�س،

ذل�ك امل�ال الذي اشتراه ب�ه ،وال جي�ب اخلمس يف نف�س اليشء الذي اس�تغله
واستعمله.

الثالث�ة :أن يك�ون قد اس�تغله رأس� ًا إال انه كان قد اشتراه من ربح س�نة
ٍ
وحينئذ ال
الشراء ،او اقترض ثمن�ه يف ذمته ثم وف�اه تدرجي ًا من ارباح الحق�ة.
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مخس عليه يف ذلك اليشء بنفسه وال يف ثمنه.

(مس�ألة  :)65إذا اشترى عقار ًا مث ً
ال ليس من املؤنة بدين ،استثنى الدين

يف آخر الس�نة م�ن العقار ،فال جيب اخلم�س يف العقار إال يف املق�دار الزائد عىل
الدي�ن ،فإذا بقي العقار للس�نة الثانية وقد برئت ذمت�ه من بعض الدين أو مجيعه

فيه�ا وج�ب اخلمس فيام يقابل املق�دار الذي برئت ذمته منه م�ن الدين ،وهكذا

حت�ى يت�م ختميس العق�ار بتامم�ه .وهك�ذا كل َدين له م�ال مقابل عن�د املدين،
ف�إن الدين يس�تثنى من ذل�ك املال وال جيب اخلمس يف ذلك امل�ال مهام تعاقبت
السنوات إال باملقدار الذي يزيد عىل الدين وال يقابل به.

(مس�ألة  :)66إذا انتهت س�نة الربح فلم يدفع اخلم�س ودفعه من أرباح
الس�نة االتية ،فإن كان ربح الس�نة ا ُالوىل باقي ًا مل يكن وفاء اخلمس من مؤن سنة

الوفاء ،بل جيب مخس املقدار الذي وىف به اخلمس كبقية ربح تلك الس�نة ،وإن
كان تالف ًا كان وفاء اخلمس من مؤن سنة الوفاء فال جيب اخلمس يف مقداره.
(مسألة  :)67إذا انتهت السنة وكان بعض أرباحها دين ًا حا ًّ
ال يف ذمة الناس

ثبت يف ذمة املدين مخس ما يف ذمته فيجب عليه أداؤه بأداء الدين لصاحبه ،وال

جي�وز لصاحب الدي�ن االذن يف تأخري الوفاء ،إال أن يب�ادر إىل أداء مخس الدين

بنفس�ه او يراج�ع احلاكم الرشعي .ول�و اذن من دون مراجعته ف�إن كان املدين
مؤمن ًا ّ
وحتمل الدائن تبعة تأخري الدين.
حل له التأخري ّ

(مسألة  :)68يتعلق اخلمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة

السنة ،وجيوز للاملك تأخري دفعه إىل آخر السنة حتى لو علم بزيادته عن املؤنة.

(مس�ألة  :)69جي�وز للاملك تعجي�ل دفع اخلم�س بعد ثبوته قب�ل انتهاء

الس�نة .نعم ال يكفي يف ذلك العلم بحصول الربح بام يزيد عىل املؤنة يف جمموع
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السنة ولو يف أواخرها بعد دفع اخلمس ،بل البدّ من حصوله قبل دفع اخلمس،
إذ مع عدم حصوله ال مخس حتى يدفع فمث ً
ال إذا كان الش�خص ال يربح إال يف
آخ�ر الس�نة مل يكن ل�ه دفع اخلمس يف اوهل�ا .وإذا كان يربح يف كل ش�هر عرشة

آالف دين�ار مل يك�ن ل�ه أن يدفع يف أول الس�نة مخ�س جمموع ربحه�ا ،وهو مائة
وعشرون ال�ف دينار ،بل ال يدفع إال مخس ما حص�ل 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.

(مس�ألة  :)70جيب املبادرة ألداء اخلمس بعد انتهاء سنة الربح إذا كانت

العني حتت يده ،وال جيوز تأخريه إال بإذن احلاكم الرشعي.

(مسألة  :)71ال جيوز الترصف يف العني التي تعلق هبا اخلمس بعد انتهاء

س�نة الرب�ح ،م�ن دون فرق بين الترصف اخلارج�ي باالكل واللب�س ونحومها
والتصرف االعتب�اري بالبيع والشراء واالج�ارة ونحوها ،واألح�وط وجوب ًا
العم�وم يف ذلك للترصف بالبيع والرشاء ونحومه�ا من أجل تصفية املال ودفع
فالب�د من اس�تئذان احلاكم الرشعي يف ذلك ،وقد أذن�ت يف ذلك إذن ًا
اخلم�س،
ّ

عا ّم ًا لكل من يريد به املبادرة لألداء.

(مس�ألة  :)72يتعل�ق اخلمس بالعني ويتخيرّ املال�ك بني دفع العني ودفع
القيمة من النقود ،وال جيوز دفعه من االعيان ا ُالخرى إال باذن احلاكم الرشعي.
نعم يف غنائم احلرب تكون الوالية يف التعيني لإلمام ،ويف االرض التي يشرتهيا
الذم�ي ال يبعد إلزام الذمي بدفع القيمة إذا مل يكن مخس العني صاحل ًا لالنتفاع.

بل حيتمل ذلك مطلق ًا .واالمر سهل لعدم االبتالء بذلك يف عصورنا هذه.

(مسألة  :)73إذا ترصف املالك يف املال الذي تعلق به اخلمس قبل إخراج
اخلم�س بالبي�ع أو الشراء أو اهلبة أو االبراء أو االج�ارة أو ُاذن بالترصف فيه مل
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ينف�ذ ترصف�ه وال إذنه ب�دون إذن احلاكم الرشعي ،فال جيوز للغير ترتيب االثر
عىل ذلك ،إال إذا كان مؤمن ًا فإنه جيوز له ترتيب االثر عىل ذلك الن االئمة عليهم

أفض�ل الصالة والسلام قد أباحوا لش�يعتهم ذل�ك ،فينتقل مخ�س العني لذمة

صاحب احلق إن أخذ املؤمن العني ،كام ينتقل مخس منفعتها لذمة صاحب احلق
إن ترصف املؤمن يف املنفعة بإذنه .بل يكفي أخذ املؤمن للعني بوجه رشعي ولو

املقاصة واس�تيفاء الدين عند
م�ن دون ترصف من صاح�ب املال ،كام يف موارد
ّ
املورث باني ًا عىل
امتناع املدين من أدائه ونحوها ،وكذا يف مرياث املال إذا مل يكن َ

أداء اخلمس ،وأما إذا كان باني ًا عىل أدائه وقد غلبه املوت فاألحوط وجوب ًا عدم
ٍ
حينئذ.
سقوط اخلمس عن العني خصوص ًا إذا أوىص به ،فيلزم إخراجه
(مس�ألة  :)74إذا حل رأس السنة وحاسب الشخص نفسه وعني مقدار

اخلمس ومل يدفعه ،فلذلك صورتان:

األوىل :أن يعين مق�دار اخلم�س من النقد بمصاحلة م�ع احلاكم الرشعي
ٍ
وحينئذ
عىل ان تنشغل به ذمته وختلص االعيان اخلارجية التي عنده من اخلمس.

يثبت يف ذمته املقدار الذي عني باملصاحلة .سوا ًء بقيت االعيان اخلارجية عنده ام
مل تبق ،بل تلفت أو أخرجها عن ملكه بعوض او جمان ًا وس�وا ًء بقي س�عرها عىل

حاله ام تغري.

الثاني�ة :ان يعين مق�دار اخلم�س من النق�د بنظره م�ع بقائ�ه يف االعيان
ٍ
وحينئذ ان ارتفعت
اخلارجي�ة التي عنده من دون مصاحلة م�ع احلاكم الرشعي.

قيمة االعيان التي فيها اخلمس قبل دفعه ارتفع مقدار اخلمس ،وإن نقصت قيمتها
نقص مقدار اخلمس ،وال يضمن النقص حتى لو كان مفرط ًا يف تأخري اخلمس.

نع�م إذا اخرج االعيان الذي عنده والتي فيها اخلمس عن ملكه بعوض او جمان ًا

قبل نزول قيمتها فإن اخلمس بقيمته األوىل ينتقل لذمته وال ينقص بنزول القيمة
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بعد ذلك .أما اذا طرأ التلف او نحوه ـ كرسقة او ضياع ـ عىل االعيان املذكورة،

ف�إن كان غير مف�رط يف تأخري اخلم�س وال يف التلف نقص من اخلمس بنس�بة
التال�ف للباق�ي ،فإن تلف النص�ف مث ً
ال نقص من اخلم�س النصف ،وان تلف

الرب�ع نقص من اخلمس الربع وهك�ذا ،وإن كان مفرط ًا يف تأخري اخلمس او يف
التلف ضمن اخلمس بتاممه.

الفصل الثاين

يف مستحق اخلمس

يقس�م اخلم�س بعد النب�ي Fنصفني :نص�ف إلمام املس�لمني ،وهو يف

عرصن�ا املنتظ�ر قائم آل حممد صاح�ب الزمان عجل اهلل فرج�ه وجعل أرواحنا
فداه ،وهو الذي يطلق عليه س�هم اإلمام .ونصف لبني هاشم زادهم اهلل رشف ًا،

وهو الذي يطلق عليه سهم السادة.

(مس�ألة  :)75املراد من بني هاش�م من انتس�ب هلاش�م باالب ،من دون

فرق بني بطوهنم .نعم األوىل تقديم العلوي ،بل الفاطمي.

(مسألة  :)76يشرتط يف بني هاشم االيامن والفقر بالنحو املتقدم تفصيله

يف ال�زكاة .نع�م يف اب�ن الس�بيل يكفي الفق�ر يف بل�د التس�ليم إذا مل يتمكن من

االستدانة بالنحو الذي يقدر معه عىل الوفاء من ماله والذي ال يلزم منه االهانة
واحلرج عليه .واألحوط وجوب ًا أن ال يكون عاصي ًا بسفره.

يتم له به مؤنة سنته ،وأما ابن السبيل
(مسألة  :)77ال يعطى الفقري أكثر مما ّ

فال يدفع له أكثر مما يوصله لبلده ،إال أن حيتاج لالستمرار يف سفره فيدفع له ما
يسدّ حاجته فيه.
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بالبينة أو الشياع املوجب
(مس�ألة  :)78ال يصدّ ق من ادعى النس�ب ،إال ّ

لالطمئنان ،وقد تقدم يف الزكاة ما ينفع يف املقام.

(مسألة  :)79ال 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.

(مس�ألة  :)80البدّ يف دفع نصف احلق لبني هاشم من متليكهم له بقبض

املستحق أو وليه ،وال يكفي بذله هلم أو رصفه عليهم من دون متليك.

(مس�ألة  :)81ال يرشع اشتراط مرصف خاص عىل من يملك احلق من
بني هاش�م ،فال جيوز مث ً
ال أن يدفع له عىل أن يتزوج به او ينفقه يف رشاء الطعام
او ال�داوء أو نح�و ذلك ،وإن أمك�ن أن يكون يشء من ذلك ه�و الداعي لدفع
اخلم�س له دون أن يلزم باالقتص�ار يف رصف املال عليه .نعم يمكن أن يدفع له
امل�ال أمان�ة عىل أن ال يتملكه إال إذا كان ينفق�ه 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.

ّ
يس�تقل م�ن علي�ه احل�ق يف توزيع نص�ف اخلمس عىل
(مس�ألة  :)82ال

أذنت
مستحقيه من بني هاشم ،بل البدّ من استئذانه احلاكم الرشعي يف ذلك ،وقد ُ
ملن عليه احلق يف دفع احلق املذكور هلم ،وينبغي له مالحظة املرجحات الرشعية.
(مسألة  :)83ال جيوز رصف النصف الراجع لإلمام يف عرص غيبته إال يف

مورد حيرز رضاه برصفه فيه ،للعلم باهتاممه صلوات اهلل عليه به بمقتىض منصبه

الرفي�ع وواليت�ه العامة ورعايته للدين وأبوته على املؤمنني وكفالته هلم ،ونحن
ُنحرز ذلك يف موردين:
األول :خدم�ة الدي�ن احلني�ف برف�ع دعائم�ه وإقام�ة ش�عائره واحلفاظ
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على حرماته ،ودفع عادي�ة املعتدين عليه ور ّد كيد الظاملين عنه وترويج الرشع
ُ
خدم�ة أهل العلم املخلصني
الرشي�ف ونرش أحكام�ه ،ومن أهم مصاديق ذلك
الصحيحين املهتمني بأداء وظيفتهم الذين يرصف�ون أوقاهتم يف حتصيل العلوم

الدينية وحتقيق حقائقها ،والباذلني أنفس�هم يف تعليم اجلاهلني وإرشاد الضالني
ونص�ح املؤمنني ووعظه�م وإصالح ذات بينهم ،ونحو ذلك مما يرجع إىل تقوية
دينه�م وتكمي�ل نفوس�هم وتقريبهم من رهب�م ،فإهنم من أحس�ن مصارف هذا

احل�ق وهل�م أن يأخذوا منه ما يكفيه�م وحيفظ هلم عزهتم وكرامتهم ويس�تغنون
ليتفرغوا الداء واجبهم ،والقيام بوظيفتهم ،بعيد ًا عن التوس�ع
ب�ه عن غريه�مّ ،
واجلمع والرسف والرتف.

وأما من تز ّيى بزيهّ م وانتسب هلم من دون أن يؤدي خدمة أو يقوم بواجب
فال يس�تحق من هذا احلق ش�يئ ًا ،ولو أخذ منه كان سارق ًا ،وأوىل بذلك من اختذ

املحرمة ال هيمه من أين أتت�ه وأي طريق يركبه
من ز ّيه ونس�بته هلم ُس� ّل ًام للدني�ا ّ
إليه�ا ،فصار أدا ًة للش�يطان وس�بب ًا لطمس احلقائق وتضلي�ل الغافلني وحتريف
أح�كام الرشع املبين .أعاذنا اهلل تعاىل من ذلك وكفانا رشور أنفس�نا وس�يئات

أعاملنا وأعاننا عىل أنفس�نا بام يعني به الصاحلني عىل أنفس�هم .وهو حسبنا ونعم

الوكيل.

الثاين :دفع رضورات املؤمنني املتد ّينني ومدّ يد العون إليهم ،وإغاثة هلفتهم

وتنفي�س كربته�م ،فإهنم عيال صاحب ه�ذا احلق صل�وات اهلل عليه الالزمون

ل�ه الذين جيب عليه نفقتهم وكش�ف رضّ هم والذي�ن حيزنه حزهنم ويؤمله أملهم،
النه االب الرؤوف والوالد العطوف ،ففي تفريج كربتهم وإغاثة هلفتهم تفريج

لكربته وأداء لوظيفته يف غيبته وحتقيق لرغبته يف حمنته.

واللازم وراء هذي�ن املرصفني ش�دة االهتمام بإحراز رض�اه Aوبذل
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املرجح�ات واألولوي�ات ،بعي�د ًا ع�ن االغ�راض
الوس�ع يف ذل�ك بمالحظ�ة ِّ
الش�خصية واملغانم الفردية ،فإن احلق ح ّقه وامل�ال ماله ،وكل من قدّ م مصلحته
عىل مصلحة احلق خائن له صلوات اهلل عليه وملنصبه الرفيع مهام كان مقام ذلك
الشخص وإن خدعته نفسه باالماين الكاذبة واالوهام الباطلة.

(مس�ألة  :)84ال جي�وز للاملك االس�تقالل يف التصرف بنصف اخلمس

الراج�ع لإلم�ام ورصف�ه يف مصارف�ه املتقدم�ة ،بل البدّ م�ن الرج�وع للحاكم

الرشعي املستوعب للجهات العامة واخلاصة والعارف بجهات الرصف ،الذي
يتيسر ل�ه القيام هبا ولو باالس�تعانة بأهل املعرفة واالمان�ة ،فيكون رصف احلق
املذك�ور برأي ّ
كل من املالك واحلاكم ،إما بإيكال أحدمها االمر لالخر أو إعامل
نظرمه�ا مع� ًا يف كيفية الصرف ،فالالزم على املالك الرجوع ملن ه�و االوثق يف
نفس�ه يف االمانة واملعرفة وحسن الترصف و ُبعد النظر َبعد التثبت وبذل اجلهد،
واحل�ذر ثم احلذر من املؤثرات اخلارجة ع�ن مقتىض الوظيفة الرشعية ،فإن هذا

احلق أمانة بيده وبيد احلاكم الرشعي املذكور وبيد كل من تقع يده عليه ،فالالزم

حتري االقرب فاالقرب من رض�اه صلوات اهلل عليه ،لتؤدى االمانة
على الكل ّ

في�ه عىل أفضل الوجوه وأحوطها ،مع صدق النية واالخالص يف أداء الواجب

وال ُبعد عن الرغبات الشخصية واملغانم الفردية وحماباة االخرين.

ّ
فلعل اهلل سبحانه وتعاىل إذا علم ذلك من القائمني به سدّ دهم يف عملهم

ووفقه�م يف مس�عاهم وأج�رى اخلير عىل أيدهي�م وبارك هل�م يف أمره�م ،وإن
أخطؤوا مع ذلك َقبِل منهم وعفى عنهم ،الن نية املرء خري من عمله وال يك ّلف
نفس�ا إال وس�عها ،وإال َ
ً
يتورطون
اهلل
خذهل�م يف أمره�م وأوكلهم إىل أنفس�همّ ،
يف الش�بهات ويرتطم�ون باملحرمات ،فإن صادف أن ترت�ب النفع عىل عملهم

بترصفهم ورصف يف غري
مل يكونوا مش�كورين وال مأجورين ،وإن ض�اع احلق ّ
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حماس�بني عىل تفريطهم ،مؤاخذي�ن بخيانتهم يوم ال يغني موىل عن
مورده كانوا َ
م�وىل ش�يئ ًا وال هم ُينرصون ،وهذا ه�و الواجب يف مجيع م�وارد أداء الوظائف
الرشعي�ة والقي�ام هب�ا ،الن ا ُملطالِب هبا ع�المِ بالرسائ�ر ّ
ومطلع على الضامئر قد
أوضح معامل احلق واستكمل احلجة عىل اخللق.

(مس�ألة  :)85إذا أذن احلاك�م الرشع�ي يف أخذ احلق لش�خص يعلم من
نفس�ه أن�ه ليس ً
أهلا له ـ إما دفع ًا ّ
لشره أو رضره ،أو خلطئه يف تش�خيص حاله

بعد اس�تكامل الفحص حسب طاقته ـ مل ّ
حيل املال لذلك الشخص ،الن احلاكم
الرشع�ي وإن كان مع�ذور ًا ق�د أدى وظيفته حس�ب طاقته واجته�اده إال أنه ال
حيرم حال ً
ال ،وال يغيرّ ح ّق ًا وال باط ً
ال ،فاملال املدفوع كالرش�وة
حي ّل�ل حرام ًا وال ّ

حيل له دفعها وحيرم عىل ِ
التي يدفعها صاحبها عند الرضورة دفع ًا للرشّ ،
آخذها
أخذها وأكلها ،أو كاملال املأخوذ بشهادة الزور الذي هو قطعة من النار وإن كان
وصي ًا.
احلاكم به نبي ًا أو ّ

(مس�ألة  :)86ليس من مصارف هذا احل�ق العاملون عليه الذين يتو ّلون

أخ�ذه من صاح�ب املال وإيصال�ه للحاكم الرشعي ،فإن ذل�ك خمتص بالزكاة،
فقد جعل اهلل تعاىل للعاملني عليها سه ًام فيها من ثامنية أسهم ـ عىل تفصيل تقدم
يف كتاب الزكاة ـ ومل جيعله يف بقية الواجبات املالية من اخلمس وغريه.

ِ
املوصل للحـق مـن مصـارف�ه ـ فـي نفعه الديني أو حاجته
نع�م إذا كان

وتد ّينه ـ جاز دفع يشء له مما أوصل أو من غريه ،بل قد يستحقّ أكثر مما أوصل،
على نح ِو ما تقدم يف املس�ألة ( ،)83كام أن�ه إذا كان عارف ًا بجهات رصفه مطلع ًا

حس�ن التعاون معه ومع أمثاله يف
عليها مأمون ًا عىل احلق يطيق أداء الوظيفة فيه ُ
إيصال احلق الهله ورصفه يف مصارفه وأداء االمانة فيه ،بل قد حيس�ن أن َ
يوكل

إليه رصف متام ما حمَ ل أو أكثر منه حس�بام يراه احلاكم الرشعي الذي هو مأمون
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عليه وناظر فيه.

وقد خرجنا يف حترير هذه املس�ائل عن الوضع التقليدي ،رغبة يف إيضاح
بعض احلقائق املس َّلمة التي قد تتعرض يف زماننا هذا للتشويه والتحريف.

ونس�أله سبحانه وتعاىل أن يس�دّ د القائمني عىل هذا احلق املتو ّلني لرصفه

ويوفقهم الداء وظيفتهم عىل أكمل وجوهها وأرضاها لصاحب هذا احلق إمام

العرص 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.

(مس�ألة  :)87جي�وز نقل اخلم�س من بلد املال الذي وج�ب فيه إىل غريه

مع عدم وجود املس�تحق فيه أو عدم معرفته ،بل مع وجوده ومعرفته إذا مل يكن
النقل منافي ًا للفورية ،وأما إذا كان منافي ًا هلا فال جيوز إال بإذن احلاكم الرشعي.

(مسألة  :)88جيوز عزل اخلمس يف مال خمصوص بإذن احلاكم الرشعي،
ٍ
وحينئذ ال جيوز
فيتعين اخلم�س يف املال املعزول ويتخلص بيقية املال من احلق.

تبديل املال املعزول بغريه .كام أن املال املعزول يكون أمانة يف يد صاحبه ال يضمنه
إال مع التعدّ ي والتفريط ولو بتأخري الدفع للمس�تحق .وأما اس�تقالل صاحب

املال بعزل اخلمس من دون إذن احلاكم الرشعي فالظاهر عدم ترتب االثر عليه.
(مس�ألة  :)89إذا كان لصاح�ب امل�ال دي�ن يف ذمة املس�تحق ففي كفاية
احتس�ابه عليه من النصف الراجع للسادة إشكال .واألحوط وجوب ًا االستئذان

من الفقري ليقبض عنه مقدار احلق الذي يراد دفعه إليه ليملكه ثم يؤخذ وفا ًء عن

ذمته .وأما النصف الراجع لإلمام فالظاهر جواز احتسابه بإذن احلاكم الرشعي.
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(مس�ألة  :)90إذا دف�ع احلاك�م الرشع�ي ـ او املال�ك ب�إذن احلاك�م
الرشعي ـ س�هم اإلمام Aلش�خص ،فإن كان عوض ًا عن عمل او عني يملكها

ملك�ه ،وإن كان عط�ا ًء جماني� ًا ـ حلاجت�ه او لنفعه الديني أو نحو ذلك مما يس�وغ
ٍ
وحينئذ
الدف�ع ل�ه ـ مل يملكه ،لعدم توق�ف الغرض من دفعه غالب ًا على متليكه،

يبقى املال يف يده يباح له الترصف فيه من دون أن يصري له ،فال جيب فيه اخلمس
لو حل رأس سنته ،وال جتري احكام املواريث عليه لو مات ،بل ال يستحقه من

ورثته إال من هو مرصف له بنظر احلاكم بعد مراجعته.

نعم لو رأى احلاكم الرشعي املصلحة يف متليك املال للشخص فم ّلكه اياه

ملكه وجرت عليه أحكام امللك.

أما س�هم الس�ادة فقد س�بق انه يمل�ك ،فتج�ري عليه أح�كام امللك بال

إشكال.

واحلمد هلل رب العاملني.

كتاب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر

ومها م�ن أعظم الواجب�ات الدينية ،وهبام يصلح املجتمع ويقمع الفس�اد
ويس�تدفع الرش .قال تعاىل﴿ :كنتم خري ُام�ة ُاخرجت للناس تأمرون باملعروف

عز من قائ�ل﴿ :ولتكن منكم ُامة يدع�ون اىل اخلري
وتنه�ون ع�ن املنكر﴾ وق�ال ّ
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر و ُاولئك هم املفلحون﴾.
وع�ن النبي Fأنه ق�ال« :إذا ُا ّمت�ي تواكلت [تواكل�وا] االمر باملعروف

والنه�ي ع�ن املنك�ر فليأذنوا بوق�اع من اهلل» .وع�ن اإلمام الرض�ا Aأنه قال:
«لتأم َّ
ليس�تعملن عليك�م رشاركم فيدعو
�ن ع�ن املنكر أو
�رن باملع�روف ُ
ّ
ولتنه ّ
ُ
خياركم فال يستجاب هلم».

وع�ن اإلمام الباقر Aأنه ق�ال« :إن االمر باملع�روف والنهي عن املنكر

س�بيل االنبي�اء ومنه�اج الصلح�اء ،فريض�ة عظيمة تقام هب�ا الفرائ�ض وتأمن
املذاه�ب ّ
وحت�ل املكاس�ب وتر ّد املظ�امل وتعم�ر االرض وينتصف م�ن االعداء
ويستقيم االمر».

ويف حدي�ث« :ق�ال النب�ي :Fكيف بكم إذا فس�دت نس�اؤكم وفس�ق

ش�بابكم ومل تأم�روا باملع�روف ومل تنهوا ع�ن املنكر ؟ فقيل ل�ه :ويكون ذلك يا
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رسول اهلل ؟ ! قال :نعمّ ،
ورش من ذلك ،كيف بكم إذا أمرتم باملنكر وهنيتم عن
املع�روف ؟ فقي�ل له :يارس�ول اهلل ويكون ذلك ؟ ! قال :نع�مّ ،
ورش من ذلك،
كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكر ًا واملنكر معروف ًا ؟».
والكالم فيه يقع يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف حقيقتهام

جيب عىل املؤمن بالنسبة للمعروف واملنكر موقفان مرتتبان طبع ًا:

األول :املوقف النفيس ،وهو :ا ُالنس باملعروف واالرتياح له ،واالنزعاج
من املنكر والتأمل منه والرفض له نفسي ًا .وهو املراد بإنكار املنكر بالقلب.

الثاين :املوقف العميل ،وهو حماولة التغيري باحلث عىل املعروف عند تركه

باالم�ر به والتش�جيع عليه ،وال�ردع عن املنكر عند فعله بالنه�ي عنه والتبكيت
عليه .وهو املراد باالمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وله مراتب:

ا ُالوىل :التغيير الصامت ،بظهور الغضب والتأمل من العايص واالعراض

بالوجه عنه واهلجر له يف املعارشة وقطع االحسان عنه ونحو ذلك.

الثاني�ة :التغيري بالقول ،باالمر والنهي والوعظ والتذكري بثواب اهلل تعاىل

وعقابه ونحو ذلك.

الثالث�ة :التغيير العملي ،بالعقاب عىل املعصي�ة عند القي�ام هبا بالرضب

واحلبس واجلرح ونحوها.

رشوط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 451..................................................

الفصل الثاين

يف رشوط وجوهبام

والكالم يف ذلك يف مقامني:

املق�ام األول :يف املوق�ف النفسي ،الذي تق�دم أنه املراد بإن�كار املنكر يف

القل�ب .وه�و واج�ب على كل أح�د ،وال يتوقف وجوب�ه على يشء إال العلم
باملع�روف واملنك�ر حيث ال حيت�اج إىل مؤنة بع�د ذلك ،ومن َث�م كان من لوازم

كامل االيامن التي ال تفارقه ،بل هو روح االيامن بالدين وجوهره.

رست�ه وأن�س هب�ا،
ويرتت�ب علي�ه أن املؤم�ن إن ص�درت من�ه احلس�نة ّ

وإن ص�درت منه الس�يئة س�اءته وندم عليها وأنّب نفس�ه ،وعىل ه�ذا ورد عن

رسته حس�نته وس�اءته س�يئته فهو مؤمن».
النبي Fواالئمة Bقوهلم« :من ّ

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 املؤمنني Aقوله:
«إنام جيمع الناس الرضا والس�خط ،فمن ريض أمر ًا فقد دخل فيه ومن س�خطه
فقد خرج منه».

واللازم عىل املؤمن ش�دة االهتامم هبذه اجلهة واحلذر م�ن التفريط فيها.
والتع�ود عليها قد
ف�إن كث�رة وقوع املع�ايص يف املجتمع�ات الفاس�دة و ُال َفته�ا
ّ

توجب خ ّفة االس�تياء منها والغضب هلا ،حتى يغفل املؤمن عن قبحها ،ويأنس
ً
تدرجي�ا كام أن قلة املع�روف وندرته قد توج�ب إنكاره والنف�رة منه ،فيصري
هب�ا
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املعروف منكر ًا واملنكر معروف ًا ،كام تقدم يف احلديث الرشيف .وبذلك تنس�لخ

روح االيامن وتنطفئ جذوته ،نعوذ باهلل تعاىل من خذالنه.

املق�ام الث�اين :يف املوق�ف العملي ،الذي تقدم أن�ه املراد باالم�ر املعروف

والنهي عن املنكر .والظاهر أنه جيب برشطني:

األول :احتمال ترت�ب الفائ�دة علي�ه ،إما يف ح�ق الع�ايص بارتداعه عن
املعصية ،أو يف حقّ غريه ممن قد يتأس�ى به ويتش�جع عليها بفعله ،بحيث يحُ تمل
كون القيام باملوقف املذكور سبب ًا يف تقليل املعصية ومانع ًا من انتشارها.

الث�اين :أن اليخُ اف منه رضر عىل النفس أو املال أو العرض عىل من يقوم

بذلك أو عىل غريه من املؤمنني.

(مسألة  :)1إذا حتقق الرشطان املذكوران وجب االمر باملعروف والنهي
عن املنكر باملرتبة ا ُالوىل والثانية ،وخيتار املك ّلف منهام ما هو االجدى بنظره ،مع

تكرر احلث يف
احل�ذر من العن�ف إذا كان موجب ًا للتنفري من الدعوة للخري ،وقد ّ

الكتاب الكريم والس�نة الرشيفة عىل الدعوة هلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة
وعىل الرفق يف ا ُالمور ،كام أن القطيعة واملهاجرة قد ال حتسن إذا كان يف املواصلة
أمل يف صالح حال فاعل املنكر ،الهنا تكون سبب ًا للحديث معه ونصيحته .وأما

املرتب�ة الثالثة فال جيوز االقدام عليه�ا إال بالرجوع للحاكم الرشعي ،ومع عدم

تيسر الرج�وع له البدّ من اليقين بأمهية مصلحة دفع املنك�ر من حمذور االيقاع
بفاعل�ه والتع�دي علي�ه ،والبدّ مع ذلك م�ن االقتصار عىل االخ�ف عند تأ ّدي

الغرض به.

(مسألة  :)2إذا علم أو احتمل كون قيام الشخص برتك الواجب أو فعل

احلرام غري مبني عىل التمرد ،بل للجهل بكونه معصية وجب إنكار ذلك يف موارد:
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األول :ما إذا احتمل كون وقوع ذلك منه سبب ًا لتشجيع غريه عليه ولشيوع

املعصية.

الث�اين :م�ا إذا كان جهل�ه راجع ًا إىل اجلهل باحلك�م الرشعي ،حيث جيب

ٍ
حينئذ بيانه عىل من َيعلم به إذا كان من شأنه القيام بذلك ،بحيث يكون تركه له
إغرا ًء باجلهل عرف ًا.

املحرمات
الثالث :ما إذا تكرر ذلك منه بسبب جهله وكان االمر الواقع من ّ

املهم�ة الت�ي يعلم م�ن حال الش�ارع االقدس االل�زام باالحتي�اط والتحفظ يف
وقوعه�ا حت�ى جه ً
ال ،نعم ال جي�وز يف مجيع الصور االنكار على الفاعل وتأنيبه

وعذل�ه والني�ل منه ،بل يقترص عىل تنبيهه خلطئ�ه أو إنكار فعله من دون نيل منه

وتعدٍّ عليه.

(مسألة  :)3البدّ يف من يقوم باالمر باملعروف وإنكار املنكر من أن يكون

على بصرية من أمره يعلم بأن املع�روف معروف واملنكر منكر ،لكن ذلك ليس
ً
رشط�ا يف وج�وب الوظيف�ة املذكورة عليه ،ب�ل مقدّ مة هلا .فيج�ب عىل اجلاهل
التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق احلاجة إليها.

حتمل الرضر مقدمة لالمر باملعروف والنهي عن املنكر يف
(مسألة  :)4جيب ّ

موارد العلم بأمهية حمذور انتشار الفساد من الرضر احلاصل ،وال ضابط لذلك.
(مسألة  :)5ال خيتص وجوب االمر باملعروف والنهي عن املنكر بصنف

دون صنف ،فالكل عبيد اهلل تعاىل ،وعليهم القيام بواجبهم أزاءه وأزاء دينه.

(مس�ألة  :)6يتأك�د وج�وب االمر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر يف حق
املك ّلف بالنس�بة إىل أهله ،قال اهلل تعاىل( :قوا أنفس�كم وأهليكم نار ًا) فإذا رأى

منهم التهاون بالتكاليف الرشعية جيب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه املتقدمة.
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وال ينبغ�ي ل�ه أن متنعه العاطفة عن أداء واجبه نحوه�م ،بل هي أدعى لردعهم

عن املنكر وجتنيبهم غضب اهلل تعاىل وعقابه الذي هو أشدّ من بالء الدنيا الذي
فرط يف أداء واجبه إمه�ا ً
ال له أو من أجل عاطفته العمياء
حي�ذر عليهم منه .ولو ّ

انقلبوا وبا ً
ال عليه حيث يكونون سبب شقائه واستحقاقه عذاب اهلل تعاىل ،قال
ع�دو ًا لكم فاحذروهم
تع�اىل﴿ :ياأهيا الذين آمن�وا إن من أزواجكم وأوالدكم
ّ
وإن تعف�وا وتصفح�وا وتغفروا ف�إن اهلل غفور رحيم * إنما أموالكم وأوالدكم

فتنة واهلل عنده أجر عظيم﴾.

حس�ن ّ
احلث عليه من دون إلزام.
(مس�ألة  :)7إذا كان املعروف مستحب ًا ُ

لك ّن�ه لي�س من االمر باملع�روف الن املراد به االلزام باملع�روف ،وهو خيتص بام

كان تركه معصية.

تتميم..

جي�ب على اآلمر باملعروف والناه�ي عن املنكر اختي�ار الوجه االكمل يف

التأثير ،والطري�ق االوصل للغرض ،والس�بب االوثق يف بلوغ امل�راد .وإن من

أهم أس�باب تأثير االمر والنهي يف الناس ش�عورهم بصدق االم�ر والناهي يف

دعوته وإخالصه يف أداء رس�الته ،ولذا قي�ل:إن املوعظة إذا خرجت من القلب
دخلت إىل القلب وإذا خرجت من اللسان مل تتجاوز االذان.

ومن هنا كان الئمتنا Bمن التأثري ماليس لغريهم .فالالزم عىل شيعتهم
الت�أيس هبم واالهت�داء هبدهيم والتأدب بآداهب�م ،فإن لكل مأم�وم إمام ًا يقتدي

ب�ه ويتبع أثره .وإن من أه�م دواعي تصديق الناس لالمر والناهي وش�عورهم

بإخالص�ه اتعاظ�ه بام وعظ فال يأم�ر بمعروف إال فعله وال ينه�ى عن منكر إال

املحرمات 455................................................................................
مجلة من
ّ

وقد اجتنبه ،فهو يعظهم بعمله قبل قوله وبسيرته قبل دعوته .عىل أن من دعى
للحق بلسانه وخالفه بعمله إن كانت دعوته ريا ًء ونفاق ًا كانت وبا ً
ال عليه وسبب ًا

لش�قائه ،وإن كانت صادقة وقد خالفها تساحم ًا وتفريط ًا فياهلا حرسة يوم القيامة
حين ي�رى أنه قد أس�عد الناس وأنقذهم وأش�قى نفس�ه وأهلكها .ق�ال تعاىل:

وتنس�ون أنفس�كم وأنتم تتلون الكت�اب أفال تعقلون﴾،
﴿أتأمرون الناس بالبرِ ّ َ
وع�ن النب�ي Fيف وصيته اليب ذر« :ي�ا أبا ذر ّ
يطلع قوم من أه�ل اجلنة إىل قوم
م�ن أهل النار فيقولون :ما أدخلكم يف الن�ار ،وإنام دخلنا اجلنة بفضل تعليمكم

وتأديبك�م ،فيقولون:إنّ�ا كنا نأمرك�م باخلري وال نفعله» .وع�ن خيثمة« :قال أبو
جعفر :Aأبلغ شيعتنا أنه لن ُينال ما عند اهلل إال بعمل ،وأبلغ شيعتنا أن أعظم
الناس حرسة يوم القيامة من وصف عد ً
ال ثم خيالفه إىل غريه».

نس�أله س�بحانه أن يعيذن�ا ومجي�ع املؤمنين من ذل�ك ويس�ددنا ملا حيب

ويرىض .وهو أرحم الرامحني.

الفصل الثالث

املحرمات
يف مجلة من
َّ

ونقتصر هنا عىل الكبائر منها التي يك�ون تركها معيار ًا يف العدالة املعتربة
يف كثير من املوارد والتي ورد أن باجتناهبا تك َّف�ر الصغائر ،وقد نتعرض لغريها
تبع� ًا .والظاه�ر أن الكبائر هي الذن�وب التي ثبت الوعيد عليه�ا بالنار ،أو التي
أهم من بعض تلك الذنوب،
ورد عدّ ه�ا من الكبائر يف االخبار ،أو م�ا ثبت أنه ّ
وهي ـ بعد الرشك باهلل تعاىل والكف ِر بام أنزل ـ ُامور:
الروح
األول :الي�أس م�ن َر ْوح اهلل تعاىل والقن�وط من رمحت�ه ،وإن كان َّ
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والرمحة دنيويني ،كش�فاء مريض وكش�ف كربة ،فإنه عىل كل يشء قدير ورمحته

وسعت كل يشء.

الثاين :األمن من مكر اهلل تعاىل ،واملتيقن منه االمن مع املعصية املناس�ب

لع�دم االرتداع عنه�ا .أما االمن العتق�اد عدم حتقق املعصي�ة أو غفران الذنب
بتوب�ة أو ش�فاعة أو عم�ل فل�م يثب�ت كونه كبيرة .نع�م الإش�كال يف أن ذلك
حمرم ًا ،فقد ورد االمر بأن يكون املؤمن بني اخلوف
مرجوح رشع ًا ،بل قد يكون ّ

قال«:ارج اهلل رجاء
م�ن اهلل تعاىل والرجاء له .ويف احلديث عن الصادق Aأنه
ُ
ال جيرؤك عىل معصية (معاصيه) ِ
وخ ِ
ف اهلل خوف ًا ال يؤيِسك من رمحته».
الثالث :عقوق الوالدين ،واملتيقن منه االساءة إليهام بمرتبة عالية تناسب

القطيعة هلام وال تناسب الصلة معهام .وأما غري ذلك فلم يثبت كونه من الكبائر
حمرم ًا.
وإن كان مرجوح ًا رشع ًا .بل قد يكون ّ

(مس�ألة  :)8جتب إطاعة الوالدين واالحسان إليهام إذا كان تركها موجب ًا
للعقوق والقطيعة عرف ًا ،وال جيبان يف غري ذلك.
(مسألة  :)9إذا هنى الوالدان أو احدمها الولد عن القيام ببعض الطاعات

والقربات غري الواجبة ،فلذلك صور:

ا ُالوىل :ان يكون ذلك حلاجتهام للعون املش�غل عن الطاعة واملزاحم هلا.

كما ل�و كانت الطاعة تقتيض رصف املال وكانا حمتاجني للامل ،او كانت مش�غلة

للول�د وكانا حمتاجين خلدمته .والظاهر ان عوهنام افضل م�ن الطاعة املزامحة له
حت�ى ل�و مل ينهيا ع�ن تلك الطاعة .ب�ل قد جيب عوهنما ،كما إذا كان تركه يعد
تقصري ًا يف حقهام وعقوق ًا هلام.
الثانية :أن يكون ذلك منهام المر يرجع للولد املنهي عن الطاعة ،كاخلوف

املحرمات 457................................................................................
مجلة من
ّ

علي�ه م�ن الرضر او عىل وقته من الضياع او عىل ماله من التلف ،فإن كانا حمقني

يف ذل�ك او احتم�ل كوهنما حمقني فيه فالراج�ح متابعتهام .وإن كان�ا خمطئني فال
ترج�ح متابعتهما ،إال أن يكون يف خمالفتهام ايذاء هلام ،فريج�ح جتنبه ولوبالتكتم

يف خمالفتهما .كام حتس�ن حماولة اقناعهما ليعدال عن موقفهما ،الن ذلك احرى

بالتوفيق وقبول العمل.

الثالث�ة :أن يك�ون ذلك منهام لع�دم اهتاممهام بالطاع�ات لضعف تدينهام
ٍ
وحينئذ ترج�ح خمالفتهام وإن آذهتام وآملتهما .لكن البد مع
وبعدمه�ا من اخلير.

ذلك من عدم مقابلتهام بغلظة وجفاء ونحو ذلك مما يرجع لسوء معارشهتام ،بل

ينبغي الرفق معهام الذي هو حسن عىل كل حال.

الرابع :قتلاملسلماملحرتمالدمومنيلحقبهكالطفلواملجنونحتى السقط.

وكذا االعانه عىل ذلك ولو بكلمة .بل من الكبائر التعدّ ي عىل املؤمن بالرضب

بلا حق .كام حيرم التع�دي عليه بكل وجه وايذاؤه وإذالله وس�به ونحو ذلك.
(مس�ألة  :)10حيرم عىل اإلنس�ان ايذاء جاره .ويس�تحب ل�ه الصرب عىل

أذاه .كام يستحب االحسان باجلار.

(مسألة  :)11األحوط وجوب ًا للمكلف أن ال هيجر املؤمن أكثر من ثالثة
أي�ام وإن كان ظامل� ًا ل�ه .ويكفي يف ع�دم اهلجر الصل�ة ولو بالسلام ،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 رشع ًا ،كام إذا كان فيه تنبيه

عىل حقيقة حيسن اظهارها ،بحيث لو متت املواصلة ضاعت احلقيقة ونسيت ،او
غري ذلك من املحاذير.
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الثال�ث :ما إذا ل�زم من الصلة الذل عىل من يصل�ه .نعم ينبغي احلذر من

تلبيس النفس والشيطان ،لئال يلتبس الغضب للنفس والتعصب هلا بالذل.
(مسألة  :)12حيرم قتل اإلنسان نفسه ،وهو من الكبائر.

اخلام�س :ق�ذف املحصن واملحصن�ة ،وامل�راد باالحصان العفة والستر

ولو لعدم ثبوت الفاحش�ة عليه .وما اكثر التهاون يف ذلك والترسع فيه مع ش�دة

الوعيد عليه.

(مسألة  :)13املراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط ،إال

يعم كل قبيح ،فإن نسبته للربيء منه من البهتان الذي هو من الكبائر.
أن احلكم ّ
السادس :أكل مال اليتيم ظل ًام ،بل مطلق املؤمن.

السابع :الفرار من الزحف يف حرب واجبة رشع ًا.

الثامن :أكل الربا ،وهو الفائدة املرشوطة يف الدين ،وفاضل ما بني الثمن
واملثم�ن عن�د بي�ع املكيل أو املوزون م�ن جنس واحد ،عىل ما يذك�ر مفص ً
ال يف

كتاب البيع.

(مس�ألة  :)14كما حي�رم الرب�ا على االكل حي�رم على املعط�ي والكاتب

والشاهد ،والظاهر أنه من الكبائر يف حق الكل.

التاسع والعارش واحلادي عرش :الزنا واللواط والسحق.

املحرم.
الثاين عرش :القيادة ،وهي السعي بني اثنني جلمعهام عىل الوطء
ّ
الثالث عرش والرابع عرش :السحر والكهانة.

(مسألة  :)15الظاهر جواز َح ّل السحر بالسحر.

(مس�ألة  :)16الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغريمها ممن

املحرمات 459................................................................................
مجلة من
ّ

خيبر بالغيب ،بل ه�و من الكبائر .وال بأس بالسماع منهم ملج�رد ّ
االطالع عىل

ما عندهم يف الواقعة واحتامل صدق خربهم من دون تصديق وجزم بام أخربوا،
حمرم ًا ،وإال
وهك�ذا احلال يف إخباره�م باحلوادث ف�إن كان إخبار ًا جازم� ًا كان ّ
كان حال ً
ال.

اخلام�س عرش :الك�ذب ،وخصوص� ًا عىل اهلل ورس�وله واالئم�ة ـ ومنه
الفتوى بغري علم ـ وشهادة الزور والبهتان عىل املؤمن بنسبة ما يشينه إليه كذب ًا.

ف�إن ُاضيف للك�ذب اليمني كانت كبرية ُاخرى ،وال س�يام إذا كانت عىل
ِ
أخذ ِ
مال مسلم ظل ًام ،حيث تضمنت بعض االخبار أهنا اليمني الغموس الفاجرة
التي ورد يف كثري من االخبار عدّ ها من الكبائر.

حمرمة ،بل كبرية إال أنه الكفارة
(مسألة  :)17اليمني املذكورة وإن كانت ّ

عليها بل اخلالص من تبعتها بالتوبة واالستغفار.

(مسألة  :)18ال يفرق يف حرمة الكذب واليمني عليه وكوهنا من الكبائر

تعهد
بني االخبار عن أمر س�ابق وحارض ومس�تقبل ،نعم إذا رجعت اليمني إىل ّ

صاحبه�ا بفع�ل يشء أو ترك�ه وج�ب الوف�اء هبا بالشروط املذك�ورة يف كتاب
االيمان ،ف�إن خالفها م�ع متامية الرشوط وجب�ت الكف�ارة .وإن مل تتم الرشوط

جاز خمالفتها من دون كفارة.

(مسألة  :)19جيوز الكذب لدفع الرضر عن النفس واملال واالخ املؤمن.

والظاه�ر توقف�ه عىل تعذر التورية ول�و للخوف من ظهور احلال لعدم س�يطرة

املتكلم عليها.

(مس�ألة  :)20جي�وز الك�ذب لالصالح ورف�ع الش�حناء والتباغض بني

املؤمنين ،ب�ل مطل�ق املصلحة املعتد هب�ا ،كتأمين اخلائف ووع�ظ املتمرد .وال
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يتوقف عىل تعذر التورية.

(مسألة  :)21ذكر بعضهم أنه جيوز الوعد الكاذب عىل االهل ،واألحوط
وجوب� ًا االقتصار عىل ما إذا كان لدفع الرشّ والفس�اد والصالح احلال معهم أو
بينهم ،نظري ما تقدم.

الس�ادس عشر :من�ع ال�زكاة املفروض�ة ،بل حب�س كل ح�ق هلل تعاىل ـ

كاخلمس والزكاة ـ أو للناس ،كاملامطلة يف أداء الدين مع القدرة عىل االداء.
السابع عرش :رشب اخلمر وكل مسكر.

الثام�ن عرش :ت�رك الصلاة وغريها من فرائض اإلسلام ،وه�ي الزكاة

والصوم واحلج.

التاسع عرش :نقض العهد.

العشرون :قطيعة الرحم ،وهي ترك االحس�ان إليه من كل وجه يف مقام

يتعارف فيه ذلك ،فال تصدق مع عدم تعارف الوصل ،وكذا مع تعارفه والقيام

ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السالم.

(مسألة  :)22جتوز قطيعة الرحم يف موردين:

األول :ما إذا كان فيها أمر باملعروف او هني عن املنكر.

الث�اين :م�ا إذا ل�زم م�ن صلت�ه ال�ذل عىل م�ن يصله .نع�م ينبغ�ي احلذر

من تلبيس النفس والشيطان لئال يشتبه عىل املكلف التعصب للنفس والغضب

هلا بالذل.

التعرب بعد اهلجرة ،وهو االنتقال للبالد التي تنقص
الواحد والعرشونّ :
فيها معارف املك ّلف الدينية ويزداد جهله بدينه.

املحرمات 461................................................................................
مجلة من
ّ

الثاين والعرشون :الرسقة.

الثال�ث والعشرون :أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وم�ا ُا َّ
هل به لغري اهلل،
وهو ما ُذكر عليه عند الذبح اسم غري اهلل تعاىل من صنم أو نحوه.
الراب�ع والعشرون :القامر ولو م�ن دون رهن ،وهو كل لعب�ة ابتنت عىل
املغالبة واخترُ عت لكسب املال ،كلعب الورق والطاويل والدومنة والشطرنج.

(مسألة  :)23كام حيرم اللعب بالشطرنج حيرم بيع آالته وأكل ثمنه واختاذ

آالت�ه واالحتفاظ هب�ا ـ ولو بغري الرشاء ـ من أجل اللعب هب�ا ،كام حيرم التفرج
جيوز له ذلك ،وكل
على الالعب هبا والسلام عليه حال لعبه هبا ما مل يق ّلد م�ن ّ

ذلك من الكبائر.

اخلامس والعرشون :أكل الس�حت ،وهو املال احلرام بوجه َّ
مؤكد ،كثمن

امليت�ة واخلم�ر وكل مس�كر ،وأج�ر الزاني�ة والكاه�ن ،وثمن آالت الش�طرنج

واجلاري�ة املغ ّني�ة والكلب الذي ال يصطاد ،ومال اليتي�م ،والربا بعد العلم ،وما
ُاصيب من أعامل الوالة الظلمة ،وما ُاصيب بحكم قضاة اجلور وإن كان االخذ
حمق ًا ،والرشوة يف احلكم ولو باحلق.

الس�ادس والعشرون :البخس والتطفي�ف يف املكيال واملي�زان .بأن يزن

لنفسه او يكيل بزيادة ،ويزن لغريه او يكيل بنقيصة.

الس�ابع والعشرون :الوالي�ة للظاملني ،ب�ل مطلق معونتهم س�واء كانت
بالعمل هلم واالنتس�اب الجهزهت�م أم بالقيام بعمل خاص ب ُاج�رة أو جعالة أو

نحومه�ا .نع�م البدّ يف احلرمة من تبعية العمل هلم بام هم ظلمة بحيث يكون من
ش�ؤون ظلمهم وإن كان يف نفس�ه حم ّل ً
ال لو مل ينتس�ب هلم .أما إذا مل يكن كذلك
بل كان يف شؤوهنم الشخصية من دون أن يبتني عىل االنتساب هلم بام هم ظلمة
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وال عىل الدخول يف كياهنم فال بأس به.

(مسألة  :)24يستثنى من حرمة الوالية واملعونة للظامل ما إذا استكره عىل

العمل أو كان الغرض منه نفع املؤمنني ،عىل تفصيل ال يسعه املقام.

الثامن والعرشون :كون اإلنسان ممن ُيتقى ّ
رشه ويخُ اف لسانه.

التاس�ع والعرشون :التكرب ،بالتعايل عن الناس والرت ّفع عليهم للبناء عىل

أنه أرفع منهم.

احل�د يف االنفاق بنحو يوجب
الثالث�ون :االرساف والتبذي�ر ،وهو جتاوز ّ

إفساد املال من دون غرض عقالئي.

الواحد والثالثون :املحاربة الولياء اهلل واملوا ّدة العدائه.

الثاين والثالثون :االش�تغال باملالهي ،كرضب االوت�ار والطبول والنفخ

يف املزامري وغري ذلك من االالت املوسيقية ،بالنحو املبني عىل التلذذ والطرب،

عىل ما هو املعهود عند أهل الفسوق.

وليس املراد اس�تعامله عنده�م فع ً
ال .بل كل ما يبتني على التلذذ اللهوي

باخلروج عن مقام اجلد والواقع احلارض إىل نحو من العبث املبني عىل التوجه لباطن
النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بااليقاع املوسيقي اشباع ًا لرغبتها يف املزيد

من االبتهاج أو التفجع أو الفخر أو الغرام أو غري ذلك حسب اختالف االغراض.
الثالث والثالثون :الغناء ،وهو الصوت املشتمل عىل املدّ بنسق خاص من

شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به ،عىل النحو املعهود عند أهل الفسوق

بالنح�و املتقدم يف االش�تغال باملالهي .ويس�تثنى من ذلك غناء املرأة للنس�اء يف

األعراس يف خصوص جملس الزفاف عىل أن خيلو من استعامل آالت اللهو حتى
الطبل املجرد عىل األحوط وجوب ًا.

املحرمات 463................................................................................
مجلة من
ّ

(مس�ألة  :)25كما حيرم االش�تغال باملالهي والغناء حيرم االس�تامع إليها

بالنحو املناسب ملحاولة االنفعال هبا ،دون السامع العابر من دون انفعال.

الرابع والثالثون :االرصار عىل الصغائر ،وهو فعلها اس�تهوان ًا هبا بحيث

ال يستنكر الفاعل من نفسه فعلها.

سب املؤمن وإذالله وإهانته.
اخلامس والثالثونّ :

السادس والثالثون :النميمة ،وهي أن حيكي لشخص انتقاص غريه له.

السابع والثالثون :الرياء ،وقد تقدم بعض الكالم فيه يف مسائل الوضوء.

الثامن والثالث�ونُ :
الغ ّ
ش للمؤمن ،وهو إهيامه باليشء عىل خالف واقعه
بنح�و يقتيض وقوعه فيام ال يقدم عليه جت ّنب ًا لرضره الديني أو الدنيوي ،من دون

فرق بني الغش يف البيع والرشاء وغريه ،حتى مثل مدح اخلائن أمام شخص من

ليتورط معه ويس�تأمنه .أما جمرد إظه�ار اليشء عىل خالف
أج�ل إهيام�ه بأمانته ّ

واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من ّ
الغش يف يشء ،أو هو غش غري حمرم.

التاس�ع والثالث�ون :كتامن الش�هادة ،إذا كان املك َّلف ق�د طلب منه حتمل
الشهادة.بل مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا.

الهج�ر ،وهو الفحش م�ن القول والبذاء في�ه .من دون فرق
األربع�ونُ :

بني ما يرجع للجنس وغريه مما يناس�ب اجلفاء واخلشونة وعدم احلياء ،والظاهر
اختصاص ذلك بام يبتني عىل كونه خلق ًا يف اإلنس�ان عادة له ،بحيث يكون ممن

تك�ره جمالس�ته وال يبايل بام قال وما قيل فيه ،دون م�ا يقع نادر ًا لطوارئ خاصة،

فإنه ال حيرم إال أن يشتمل عىل حمرم ،كالكذب واالعتداء عىل الغري ونحو ذلك.

الواح�د واالربعون :غيبة املؤمن ،وهي انتقاص�ه والوقوع فيه وإعابته يف
حمرم ًا.
غيبته .وإن كان يف حضوره مل يكن غيبة وإن كان ّ
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ِ
ِ
واالعابة،
االنتقاص
(مس�ألة  :)26لي�س من الغيبة ذكر العيب البقص�د
حمرم ًا.
وال كشفه إذا كان مستور ًا وإن كان ذلك ّ

(مس�ألة  :)27الظاه�ر اختص�اص الغيبة بصورة س�امع يقص�د إفهامه،

فم�ع ترديد ذلك وح�ده أو مع من ال يفهم كالمه ال تصدق الغيبة .نعم إذا كان
املقصود من الذكر االفهام مع عدم وجود سامع ـ كام يف تسجيل الكالم ليسمعه
حمرم ًا أيض ًا وملحق ًا بالغيبة.
االخرون ـ كان َّ

(مس�ألة  :)28البدّ يف ص�دق الغيبة من تعيني املغت�اب الذي يعاب ،فلو
ً
مبهما غري معين مل تكن غيبة له ،كام لو قال :بعض أهل البلد جبان أو أحد
كان

أوالد زيد بخيل .نعم قد حيرم من جهة ُاخرى ،كام لو لزم من ذلك توهني مؤمن.
(مسألة  :)29جتوز الغيبة يف موارد:

األول :ما إذا كان العيب ظاهر ًا ِ
كاحلدة والعجلة .لكن البدّ من االقتصار
يف االعابة عىل ما يقتضيه العيب املذكور من دون تبشيع وهتويل ،فض ً
ال عن إبداء

ما ليس عيب ًا بصورة العيب ،كاالنتقاص باهلزال والفقر والسمرة ونحوها.

الث�اين :غيبة املتجاهر بالفس�ق اخلال�ع جلباب احلياء ،ولو فيما مل يتجاهر

فيه ،أو أمام من هو متسترّ معه .واملراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة،
برسه ويعرفون بواطن أمره.
وال يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفيض هلم ّ

الثال�ث :غيب�ة املظلوم للظ�امل ،والظاهر اختصاصها بذك�ر ظالمته ،دون

بقية العيوب املستورة.

الراب�ع :غيبة ا ُملبدع يف الدين ،الس�قاطه عند الن�اس دفع ًا لرضره .بل كل

م�ن خياف رضره عىل الدين إذا كان اخلوف بنحو معتدٍّ به .لكن يقترص يف الثاين

عىل مقدار احلاجة لدفع رضره.

املحرمات 465................................................................................
مجلة من
ّ

اخلام�س :غيبة الش�خص لدفع الضرر عنه أو عن املتكل�م أو عن مؤمن

ثالث .نعم البدّ من كون الرضر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتدٍّ به.

الس�ادس :كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مس�او هلا يف االمهية

أو أهم منها.

(مس�ألة  :)30ذك�روا م�ن مس�تثنيات الغيبة نص�ح املستشير ،بل مطلق

النص�ح ،وأداء الش�هادة .لك�ن االمرين ال يس�تلزمان الغيبة ،وه�ي ذكر العيب

بقص�د االنتق�اص ،إذ ال يتوق�ف االمران على االنتقاص ،بل يكف�ي فيهام بيان

الواقع ال بقصد االنتقاص واالعابة .نعم مها قد يالزمان كش�ف سرت الشخص
حمرم كالغيبة.
وهو َّ

وم�ن هنا يش�كل جوازه يف النصيح�ة ،المكان تأ ّدي الغ�رض ببيان رأي

الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي.

نع�م ،لو توقف عىل بيان العيب عند النصيحة دفع رضر مهم يعلم برضا

الش�ارع بكش�ف ستر الش�خص من أجله جاز ،وال ضاب�ط لذل�ك .وأما أداء
الش�هادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثب�ات حق اهلل تعاىل أو حقّ الناس ،كام
يف ب�اب احل�دود والضامنات واملعامالت ،دون ما عدا ذلك ،كالش�هادة بفس�ق

شخص مستور ملنع الناس من الصالة خلفه.

(مسألة  :)31حيرم سامع 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 سامع الشخص هلا من دون أن يوجه اخلطاب إليه فال بأس به.

إال أن يبتن�ي على الرضا هب�ا ،الن الرايض بعمل قوم يرشكه�م يف تبعة عملهم.

(مس�ألة  :)32جي�ب ر ّد الغيبة والدفاع عن املقول في�ه ،إما بمحاولة بيان
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ع�دم كون االمر املقول يف الش�خص الغائب نقص ًا يعاب ب�ه ،أو ببيان عذره فيام

نس�ب إلي�ه ،وال أقل من الردع عن الغيبة والنه�ي عنها ،نعم من باب النهي عن
املنك�ر البدّ م�ن عدم لزوم حم�ذور رشعي أو ع�ريف يف الرد املذك�ور .ومن أهم

املحاذي�ر خوف إغراق القائل يف الغيبة واالستش�هاد لصحة كالمه ولبيان أهلية
وتعصب ًا له.
الشخص ملا قيل فيه دفاع ًا عن موقفه
ّ

(مس�ألة  :)33الب�دّ يف خ�روج املك ّل�ف م�ن تبع�ة الغيب�ة ـ مضاف� ًا إىل

التوبة ـ من أن حيلله الش�خص الذي اغتابه ،فإن تعذر ذلك ـ ولو خلوف ترتب

فس�اد على ذلك ـ فالبدّ من االس�تغفار له ،وهذا جيري يف مجي�ع موارد التعدّ ي

والظلم للعباد.

ولنكت�ف هب�ذا املق�دار من ال�كالم يف الكبائ�ر التي تق�دم بي�ان الضابط

فيه�ا ،حيث يضيق الوقت عن اس�تقصائها كام يضيق عن اس�تقصاء املحرمات
غري الكبائر.

بعض مكارم األخالق 467.............................................................................

تتميم
وفيه مطالب..

املطلب األول

يف بعض مكارم األخالق
منها :االعتصام باهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل( :ومن يعتصم باهلل فقد هدي إىل

رصاط مس�تقيم) وقال أبو عبد اهلل« :Aأوحى اهلل عزوجل إىل داود ما اعتصم

يب عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من ّنيته 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

والعز جي�والن فإذا ظفرا بموضع من
حس�به) وق�ال أبو عبد اهلل« :Aإن الغنى
ّ

التوكل أوطنا».

ومنها :حسن الظن باهلل تعاىل ،قال أمري املؤمنني Aفيام قال« :والذي ال

إل�ه إال هو ال حيس�ن ظن عبد مؤمن ب�اهلل إال كان اهلل عند ظن عبده املؤمن ،الن

اهلل كريم بيده اخلري يس�تحي أن يكون عبده املؤمن قد أحس�ن به الظن ثم خيلف
ظنه ورجاءه فأحسنوا باهلل الظن وارغبوا إليه».
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ومنها :الصرب عند البالء ،والصرب عن حمارم اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل( :إنام

ىّ
يوف الصابرون أجرهم بغري حساب) ،وقال رسول اهلل Fيف حديث« :فاصرب
ف�إن يف الصبر عىل ما تكره خري ًا كثري ًا ،واعل�م أن النرص مع الصرب ،وأن الفرج

م�ع الكرب ،فإن مع العرس يسر ًا ،إن مع العرس يرس ًا» ،وقال أمري املؤمنني:A

«ال يع�دم الصبر الظفر وإن طال به الزمان» ،وق�ال« :الصرب صربان :صرب عند
حرم اهلل تعاىل عليك».
املصيبة حسن مجيل ،وأحسن من ذلك الصرب عند ما ّ

ومنه�ا :العفة ،قال أب�و جعفر« :Aما عبادة أفضل عند اهلل من عفة بطن
وفرج» ،وقال أبو عبد اهلل« :Aإنام ش�يعة جعفر من ّ
عف بطنه وفرجه ،واش�تد
جه�اده ،وعمل خلالقه ،ورج�ا ثوابه ،وخاف عقابه ،فإذا رأي�ت ُاولئك فاولئك

شيعة جعفر».

ومنه�ا :احلل�م ،ق�ال رس�ول اهلل« :Fم�ا أع�ز اهلل بجهل ق�ط ،وال أذل

بحل�م ق�ط» ،وق�ال أمير املؤمنين« :Aأول ع�وض احللي�م م�ن حلم�ه أن
الن�اس أنص�اره عىل اجلاهل» ،وق�ال الرضا« :Aال يكون الرج�ل عابد ًا حتى
يكون حلي ًام».

ومنه�ا :التواضع ،قال رس�ول اهلل« :Fم�ن تواضع هلل رفع�ه اهلل ،ومن
تكّب�رّ خفض�ه اهلل ،ومن اقتصد يف معيش�ته رزقه اهلل ،ومن ّب�ذر حرمه اهلل ،ومن
أكثر ذكر املوت أحبه اهلل تعاىل».
ومنها :إنصاف الناس ،ولو من النفس ،قال رسول اهلل« :Fسيد االعامل

إنصاف الناس من نفسك ،ومواساة االخ يف اهلل تعاىل عىل كل حال».

ومنها :اش�تغال اإلنس�ان بعيبه ع�ن عيوب الناس ،قال رس�ول اهلل:F

عزوجل عن خوف الناس ،طوبى ملن ش�غله عيبه
«طوبى ملن ش�غله خ�وف اهلل ّ
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ع�ن عي�وب املؤمنني» ،وق�ال« :Fإن أرسع اخلير ثواب ًا الِب�رِ  ،وإن أرسع الرشّ
عقاب� ًا البغي ،وكفى باملرء عيب ًا أن يبرص من الناس ما يعمى عنه من نفس�ه ،وأن
يعيرّ الناس بام ال يستطيع تركه ،وأن يؤذي جليسه بام ال يعنيه».

ومنه�ا :اصالح النفس عن�د ميلها إىل الرش ،قال أمير املؤمنني« :Aمن

أصل�ح رسيرته أصلح اهلل تع�اىل عالنيته ،ومن عمل لدينه كف�اه اهلل دنياه ،ومن
أحسن فيام بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس».

ومنه�ا :الزهد يف الدنيا وترك الرغبة فيها ،قال أبو عبد اهلل« :Aمن زهد

يف الدنيا أثبت اهلل احلكمة يف قلبه ،وأنطق هبا لسانه ،وبرصه عيوب الدنيا ; داءها
ودواءها وأخرجه منها سامل ًا إىل دار السالم».

وقال رجل« :قلت اليب عبد اهلل :Aإين ال ألقاك إال يف السنني فأوصني
بشيء حتى آخذ به ،فق�الُ :اوصيك بتقوى اهلل ،وال�ورع واالجتهاد ،وإياك أن
تطم�ع إىل من فوق�ك ،وكفى بام ق�ال اهلل عز وجل لرس�ول اهلل( :Fوال متدّ ن
عيني�ك إىل م�ا متعن�ا ب�ه أزواج� ًا منهم زه�رة احلياة الدني�ا)  ،وقال تع�اىل( :فال
تعجبك أمواهلم وال أوالدهم) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اهلل Fفإنام

كان قوت�ه من الش�عري وحل�واه من التمر ووق�وده من الس�عف إذا وجده ،وإذا
ُاصب�ت بمصيبة يف نفس�ك أو مال�ك أو ولدك فاذكر مصابك برس�ول اهلل،F
فإن اخلالئق مل يصابوا بمثله قط».
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املطلب الثاين

يف بعض مساوئ األخالق

منها:الغض�ب ،ق�ال رس�ول اهلل« :Fالغضب ُيفس�د االيامن كام ُيفس�د

ّ
اخلل العسل» ،وقال أبو عبد اهلل« :الغضب مفتاح كل رش» ،وقال أبو جعفر«:إن
الرج�ل ليغضب فام ي�رىض أبد ًا حتى يدخل النار ،فأيما رجل غضب عىل قومه
وه�و قائ�م فليجلس من ف�وره ذلك ،فإنه س�يذهب عنه رجس الش�يطان ،وأيام
ُ
فليمسه فإن الرحم إذا ُم ّست سكنت».
فليدن منه
رجل غضب عىل ذي رحم
ّ

ومنها :احلسد ،قال أبو جعفر وأبو عبد اهلل« :Cإن احلسد ليأكل االيامن

دب
كام تأكل النار احلطب» ،وقال رس�ول اهلل Fذات يوم الصحابه« :إنه قد ّ
إليكم داء ا ُالمم ممن قبلكم وهو احلس�د ليس بحالق الشعر ولكنه حالق الدين،
وينج�ي في�ه أن ّ
يكف اإلنس�ان ي�ده وخيزن لس�انه وال يكون ذا غم�ز عىل أخيه
املؤمن».

ومنه�ا :الظل�م ،وأش�د أنواع�ه ظلم م�ن ال جي�د ن�ارص ًا إال اهلل ،فعن أيب

ضمني إىل صدره ثم قال:
جعفر Aقال :ملا حرض عيل بن احلسين Cالوفاة ّ
يابن�ي ُاوصي�ك بام أوصاين به أيب حين حرضته الوفاة ،وبام ذك�ر أن أباه أوصاه

ب�ه قال :يابني إي�اك وظلم من ال جيد عليك ن�ارص ًا إال اهلل .وقد ورد النهي عن

كل ظل�م يف كثير م�ن الروايات ،فق�د قال أبو عب�داهلل« :Aما ظف�ر بخري من
ظف�ر بالظل�م ،أم�ا أن املظلوم يأخذ من دي�ن الظامل أكثر مما يأخ�ذ الظامل من مال

املظلوم».

وقال« :من َظلم مظلمة ُاخذ هبا يف نفسه أو يف ماله أو يف ولده».

التوبة 471.............................................................................................

املطلب الثالث
يف التوبة

من اهلل هبا على عباده رأف ًة منه هبم ورمحة هلم .وقد ورد احلث
وه�ي التي ّ

عليه�ا يف آي�ات كثيرة وأحاديث م�ن النب�ي وأوصيائ�ه عليهم أفض�ل الصالة

والسلام ،وقد ورد أن العبد إذا اقرتف س�يئة أنظره اهلل تعاىل س�بع 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 .

ال ونق ً
فالواجب عىل املؤمن عق ً
ال املبادرة إليها وانتهاز الفرصة قبل أن يفجأه

االجل أو يس�و ّد قلبه من الذنوب ويطبع عليه فال يفيق من س�كرته وال يصحو
من غش�يتهُ ،اولئك الذين نس�وا اهلل فأنساهم أنفس�هم ،وما ربك بظالم للعبيد.
والب�د يف التوبة من أمري�ن :الندم عىل الذنب ،والعزم عىل ترك العود فيه
ّ

أبد ًا ،وبذلك تتحقق التوبة النصوح التي ورد ذكرها يف الكتاب الكريم والس�نة

وس�ول له الش�يطان فعاد يف الذنب كان عليه املبادرة
الرشيفة ،فإن غلبته نفس�ه
ّ
للتوب�ة أيض ًا ،وهكذا كلام عاد تاب حتى تقوى توبته وتس�تحكم حيث ال تغلق

عز اسمه حيب من عبده
التوبة يف وجهه أبد ًا مهام عاد رأفة من اهلل ورمحة به ،فإنه ّ

أن ال تقع�د ب�ه املعصية عن التوب�ة مهام كثرت ذنوبه وعظم�ت عيوبه ،وليحذر

العب�د من القن�وط واليأس من رمحة اهلل تع�اىل ،فقد تقدم أن ذل�ك من الكبائر،

وجيره إىل
وه�و من أعظم وس�ائل الش�يطان وأقوى حبائله ليس�يطر عىل العب�د ّ

اهللكة ،أعاذنا اهلل تعاىل منه ومن مكره وكيده.

ونس�أله أن يعصمن�ا م�ن الزل�ل يف الق�ول والعم�ل وأن خيتم لن�ا بالتوبة
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واملغف�رة والس�عادة وحس�ن العاقبة ،إن�ه أرح�م الرامحين وويل املؤمنني ،وهو

حسبنا ونعم الوكيل.

انتهى الكالم يف العبادات ليلة االربعاء ،التاسع عرش من شهر رمضان املبارك،
عام ألف وأربعامئة وأربعة عرش للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل
الصلوات وأزكى التحيات.
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