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 المقدمة
 

 
 

احلمدددد هلل رب العددداملنيال والصدددالع والسدددالم علدددني أحمدددرمل افلددد  أ عدددنيال  مدددد املصددد  ني 
 وعرتته ال اهرينال واللعنة علني أعدائهم أ عني.

نني طلبددوا مددا ر ددالة عمليددة م صددلة باللغددة العربيددة ت ددوا أ  ددر وبعدددف نددعا  عددامل مددن املدد م
 ا تيعابا لل روع ال قهية من بقية الر ائل اليت  ب  طبعها و نشرهاال نأجبت إىل ذلك.

 وأض ت إليها ما يليف 

 ف موجزامل يف أصول الدين.1
 ف مبح امل حول القرآا احل يم.4
 ف ملخصامل عن النظام اإل المي.1
 اد احملرماتال وال ضائل األخالقية وما أحمبه ذلك.ف نوائد يف تعد2
 ف خمتصرامل توضيحيامل يف اإلرث و ي ية تقسيمه.9
 املسائل احلدي ة. :6

 وما تونيقي إالّ باهللال عليه تو لت وإليه أنيب.
 

 هـ 1221قم المقدسة / 
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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 أصول الدين 
 مخسةف  أصول الدين

 ف التوحيد. 1
 ف العدل. 4
 ف النبوع. 1
 ف اإلمامة. 2
 ف املعاد. 9

 : التوحيد 1
التوحيدددددف هددددو أا يعددددرمل اإلنسدددداا أا لل ددددوا إلددددامل خلقدددده وأوجددددد  مددددن العدمالوبيددددد   ددددل 

نددافل ال والددرواال واإلع ددا ال واملنددتال واإلماتددةال واإلحيددا ال والصددحةال واملددر ..  لهددا … حمددي 
قول له كن فيكونإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يحتت إرادته 

(1). 
والدليل علني وجود اهلل تعاىلف ما نرى من السما  وما نيهاال من الشمس املضديةةال والقمدر 

 املنريال والنجوم الزواهرال والسحابال والرياحال وامل ر..
ومن األر  وما نيهاال مدن البحدار واألردارال وال مدار واألحمدجارال واملعدادا املختل دة ال ميندة  

 زمرد.. الذهب و ال ضة وال
ومددددن أصددددنامل احليواندددداتال ال ددددائرع يف ال ضددددا ال والسدددداجة يف املددددا ال واملاحمددددية علددددني وجدددده 

 االر ال بأحم ال وأصوات متباينةال وحجوم متشاهبة وغري متشاهبة..
هدددذا واإلنسددداا العجيدددب املشدددتمل علدددني احلدددوامل املختل دددة واحلددداالت املت اوتدددةال مدددن العدددني 

 واحلزاال والغضب وغريها. واألذا واللسااال والصحة والسقمال وال رح
 ددل ذلددك دليددل علددني إلدده ح دديم علدديمال نعتقددد بددهال ونعبددد ال ونسددتمد مندده العددوا ونتو ددل 

 عليه.
 واهلل  بحانه له ص ات   ريعف

                                                           

 . 22 ورع يسف ( 1)
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 ف نهو يعلم  ل حمي ال  بريا أو صغرياال ويعلم ما يف القلوب.كالعلم
  ال وغريها.نهو يقدر علني  ل حمي ال علني افل  والرواال واإلماتة واإلحيا والقدرة:
 نهو حي ال ميوت. والحياة:
 نهو يريد الشي  الذي نيه املصلحةال وال يريد ما نيه م سدع. واإلرادة:
 نهو يبصر  ل حمي ال ويسمت  ل صوتال ولو  اا مهسامل يف اآلذاا. واإلدراك:
 نهو  اا قبل  ل حمي ال مث خل  األحميا ال ويبقني بعدها إىل األبد. والِقدم:
ـــتكلم: ن يشدددا  مدددن عبددداد  املخلصدددني وأنبيائددده ومالئ تدددهال وذلدددك  لددد  نهدددو ي لّدددم مددد وال

 الصوت.
 نهو صادا نيما يقولال وال خيلف وعد . والصدق:

 … ما أنه تعاىلف خال ال راواال  ٍيال معٍطال مانتال رحيمال غ ورال عزيزال حمريفال  رمي
 واهلل  بحانه وتعاىل منز  عن النقائصف 

 نليس جسمامل  أجسامنا.
 جزا  املختل ة.وليس مر بامل من األ

 وال مي ن رؤية اهللال ال يف الدنيا وال يف اآلخرع.
 وليس  ال للعوار ال نال يعر  عليه حمي ال وال جيوعال وال يهرم.

 وال حمريك لهال بل هو واحد أحد نرد صمدال مل يلد ومل يولد ومل ي ن له   وا أحد.
جداهلني مث نعلدمال مندذ األولال ال  م لندا حيدن  ندا … وص اته عني ذاتهال نهو عامل قدادر

 و نا عاجزين مث نقدر.
 وغاال نال حيتاج إىل مشورعال أو معاواال أو وويرال أو جندال أو حنو ذلك.
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 : العدل4

عددادلال ال يظلددم أحددداال وال ي عددل مددا ينددايف احل مددةال ن ددل خلدد  أو  العدددل ىنعددنف إا اهلل
ب إذا داوى أحددددامل روا أو إع ددا  أو منددت صدددر عنددده ملصددام وإا مل نعلددم هبددداال  مددا إا ال بيدد

 بدوا ال علمنا أا نيه الصالحال وإا مل ن ن نعرمل وجه الصالح يف ذلك الدوا .
نعذا رأينا إا اهلل تعاىل أغن أحداملال وأنقر آخرال أو جعل حمخصامل حمري املال ومل جيعدل اآلخدرال 
أو أمدددر  أحددددامل دوا اآلخدددرال أو أم دددال ذلدددكال ندددالالوم أا نعتقدددد أا  يدددت ذلدددك علدددني وجددده 

 .(4)احل مةال وإا ن ن ال نعرمل ح مة ذلكالصالح و 
طلدب مدن اهلل تعداىل أا يّعرنده بعده عدلده د  دا  )عليده السدالم(ويف احلددينف )إا مو دني 

يش ل ظاهر  د نأمر  اهلل بأا يذهب إىل عني ما  يف الصحرا ال لينظدر مداذا جيدري هنداكال نلمدا 
رأى أا نار ددامل ندزل علددني العددني وقضدني حاجتدده ووقددت مدا  دداا معدده  )عليده السددالم(خدرج مو ددني 

نقود ال مث جا  بعد مدع ط ل وأخذ ال يس و ذهدبال مث جدا  أعمدني ليتوضدأ علدني العدنيال من 
ندددعذا بال دددارمل قدددد رجدددت واذدددم األعمدددني بأخدددذ ال ددديسال وآل األمدددر إىل أا قتدددل ال دددارمل ذلدددك 

ف أا )عليه السددددالم(ال نلمددددا ذهددددب ال ددددارملال أوحددددني اهلل إىل مو ددددني…األعمددددني باذددددام السددددرقة
الوارث وهدو ال  دلال واألعمدني  داا قداتال ألب  ال ارمل  را مال أب ال  لال نرددنا املال إىل

 .(1)ال ارملال ناقتص الوارث منه(
 وه ذا ي وا ح م اهلل تعاىل وعدلهال واا  اا يف النظر الس حي بعيدامل عن القواعد.

                                                           

 هذا باإلضانة إىل أا   ريا  ّا ذ ر من ال قر واملر  وما أحمبه ي وا بسو  تصرمل اإلنساا وتدبري ال ندق . ( 2)
 ال ط بريوت.2ب 117ص 61راجت جار األنوارف ج( 3)
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 : النبوة 1

 النيب هو الشخص الذي يوحي إليه اهلل تعاىل.
 واألنبيا  علني قسمنيف

اذ الندداملال مددن الظلمددات إىل النددورال ومددن الباطددل إىل ددد الندديب املر ددلف وهددو املبعددوث إلنقدد1
 احل ال ومن افرانة إىل احلقيقةال ومن اجلهل إىل العلم.

 د النيب غري املر لف وهو الذي يوحني إليه لن سهال ومل ي مر بتبليغ األح ام إىل النامل.4
 ( واملر لوا منهم قليلوا.142222وعدد األنبيا ف مائة وأربعة وعشروا ألف نيب )

 .)صلني اهلل عليه وآله(ال وآخرهم  مد  )عليه السالم(أول األنبيا  آدم و 
 واألنبيا  املر لوا علني قسمنيف

 أولو العزم.األول: 
 غري أويل العزم. الثاني:

 وأولو العزمف هم الذين بع هم اهلل تعاىل إىل حمرا األر  وغرهبا وهم مخسةف
 . )عليه السالم(ف إبراهيم 1
 . )عليه السالم(ف نوح 4
 . )عليه السالم(ف مو ني 1
 . الم()عليه السف عيسني 2
 .)صلني اهلل عليه وآله(ف  مد 9

.  )عليده السدالم(. والنصارى من أتبداع عيسدني  )عليه السالم(مو ني  واليهود من أتباع
. ل ددن اإل ددالم نسددا األديدداا السددابقةال نددال )صددلني اهلل عليدده وآلدده(واملسددلموا مددن أتبدداع  مددد 

جيددوو البقددا  عليهدداال بددل يلددزم علددني  يددت النددامل أا يتبعددوا تعدداليم اإل ددالمال  مددا قددال اهلل تعدداىلف 
ومن يبتِغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين

 (2). 
 ناليهودية والنصرانية باطلةال واإل الم يبقني حمريعة اهلل إىل يوم القيامةال والينسا أبدامل.

                                                           

 .25 ورع آل عمرااف ( 4)
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 بعض أحوال النبي 
آخدر األنبيدا ال وإا دينده د وهدو اإل دالم د  )صدلني اهلل عليده وآلده(هذا وقد عرنت أا  مددامل 

 نا ا لألديااال وأا حمريعته باقية إىل يوم القيامة.
 ف(9) رمية نال بأمل باإلحمارع إىل بعه أحواله ال

 وأّمه آمنة بنت وهب. )صلني اهلل عليه وآله(نهو  مد بن عبد اهلل 
يدددوم اجلمعدددة السدددابت عشدددر مدددن حمدددهر ربيدددت األول بعدددد طلدددوع  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(ولدددد 

) سددرى( ال وبعددن بالر ددالة يف  (6)ال جددرال عددام ال يددلال ىن ددة املعّظمددةال يف ومددن امللددك العددادل
إذ ندزل عليده  السابت والعشرين من حمهر رجبال بعد ما مضني مدن عمدر  الشدريف أربعدني  دنةال

حينةدذ يف غدار )حدرا (  )صلني اهلل عليده وآلده(و هو ملك عظيمال و اا  )عليه السالم(جربئيل 
 وهوجبل ىن ةال نأنزل عليه  ورع من القرآا وهيف

 بســم اا الــرحمن الــرحيم   إقــرأ باســم ربــ  الــ ي خلــ  خلــ  اإلنســان مــن
عل 

 إىل آخر السورع. (7)
و بتبليددغ ر دداالت ربددهال وأخددذ يدددور يف الشددوارع واألوقددةال وهددد )صددلني اهلل عليدده وآلدده(نقددام 

 .(8) يقولف)أيها النامل قولوا ال اله إال اهلل ت لحوا(
وحين إا أهل م دة  دانوا مشدر ني جعلدوا يسدتهزؤوا بدهال ويضدح وا منده وي ذوندهال حد  

 . (5)ف )ما أوذي نيب م ل ما أوذيت ()صلني اهلل عليه وآله(قال 
 )عليده السدالم(ومل ي من به إال ن ر قليلال أّولم اإلمام أمري امل منني علدي بدن أط طالدب 

 مث  ت آخر. )عليها السالم(ال مث ووجته خدجية 
وملددددا   ددددر اضدددد هاد املشدددددر ني لددددهال هدددداجر إىل )املدينددددة(ال وهدددددذ  الجددددرع هددددي بددددد  تددددداريا 
املسددلمنيال وهندداك   ددر املسددلموا وحمددرعت الدولددة اإل ددالمية تعتددز بالعدددع والعددددال حدد  ناقددت 

                                                           

( و )باقدددة ع دددرع يف أحدددوال خددداا النبيدددني( و)السدددريع 2-1مدددرع يف تددداريا العدددامل ج  راجدددت للت صددديل  تددداب )وألول( 5)
 والقرآا( لإلمام امل لف )دام ظله(.  ال واحة( و) مد 

 أي العادل نسبياال أي بالنسبة إىل غري .( 6)
 .2و1 ورع العل ف( 7)
 نصل نيما القني من ال  ار يف ر الته. 56ص  1املناقبف ج( 2)
 .5باب 4نصل 537ص 2ةف ج شف الغم( 9)



 11 

 حضارات العاملال واألدياا مساويها وغري مساويها.
ورع حددروب وغددزواتال و لهددا  أثنددا   وندده يف املدينددة املندد )صددلني اهلل عليدده وآلدده(وات قددت للندديب 

)صددلني اهلل  انددت بسددبب اعتدددا ات املشددر ني واليهددود والنصددارى علددني املسددلمنيال و دداا الندديب 
يف  يعهدددا يأخدددذ جاندددب السدددلم والرمحدددة وال ضددديلةال ولدددذا مل ي دددن قتلدددني ال دددرننيال  عليددده وآلددده(

الدديت بلغددت ني ددا وادداننيال ا  ددر مددن ألددف  اهلل عليدده وآلدده()صددلني املسددلمني وغددريهمال يف حروبدده 
 ا.وأربعمائةال  ما ح ظها التاري

بالر الة إىل أا تويفال  اا القرآا احل يم يندزل  )صلني اهلل عليه وآله(ومنذ أا بعن  مد 
عليه من جانب اهلل تعداىل حمديةا نشديةا ويف منا دبات خمتل دة حد  ا تمدل هدذا ال تداب العظديم 

 يف ظرمل ثالث وعشرين  نة.
يدددنظم ديدددن املسدددلمني ودنيددداهمال ويعلمهدددم ال تدددداب  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(ن ددداا النددديب  

 لعبادعال واملعاملة واملعاحمرع والسيا ة وما إليها..واحل مةال ويشرع لم قوانني ا
 )عليدده السدددالم(علدددي بددن أط طالدددب  )صددلني اهلل عليددده وآلدده(وبعدددما  مدددل الدددين ونصدددب 

ــنكم وأتممــم علــيكم نعمتــي خلي ددة مددن بعددد  ونددزل قولدده تعدداىلف  اليــوم أكملــم لكــم دي
ــا ورضــيم لكــم اإلســالم دين

مرضددامل ط ي دداملال ل ندده  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(ال مددر  الندديب (12)
يددوم ال ددامن والعشددرين مددن حمددهر صدد رال وقددام بغسددله و  ندده احمددتد حدد  حلدد  بددالرني  األعلددني يف ال

 ال وُدنن باملدينة املنورع د حين قرب  د. )عليه السالم(والصالع عليه ودننه أمري امل منني علي 
يف  يت حاالته م اال أعلني لألمانة واإلخالصال والصددا  )صلني اهلل عليه وآله(وقد  اا 

التقددوىال والزهددد وحسددن افلدد ال والعلددم واحللددمال والسددماح والع ددوال وال ددرم والشددجاعةال والددورع و 
 وال ضيلةال والعدل والتواضتال واجلهاد و..

و دداا جسددمه الشددريف  أحسددن مددا ي ددواال يف االعتدددال والتنا ددبال ووجهدده أوهددر  البدددر 
 ليلة التمام.

جممدددت ال ضدددائلال ومعقدددد الشدددرمل وال رامدددةال  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(وباجلملدددةال نقدددد  ددداا 
نيمدا مضدنيال وال يدأىل إىل  وموطن العلم والعددل وال ضديلةال ومددار الددين والددنياال مل يدأت م لده

 األبد. 

                                                           

 .3 ورع املائدعف ( 11)
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هذا هو نيب املسلمنيال وهذا هو حمرع اإل المال ودينده خدري االديدااال و تابده خدري ال تدبال 
 ال يأتيه الباطل من بني يديهال وال من خل هالتنزيل من ح يم محيد.

 : اإلمامة2
 إا اهلل تعاىل  ما يعني األنبيا ال  ذلك يعني أوصيا  األنبيا  وخل ائهم.

اثا عشر وصيامل وخلي ةال وه ال  هم  )صلني اهلل عليه وآله(عني اهلل تعاىل لنبينا  مد وقد 
 ال وهمف (11)األئمة االثا عشر املشهوروا لدى املسلموا  انة

)صدلني اهلل الابدن عدم النديب  )عليده السدالم(ف اإلمدام أمدري املد منني علدي بدن أط طالدب 1
 . )عليها السالم(وووج ابنته ناطمة  عليه وآله(
)صدلني اهلل عليده ال وأمده ناطمدة بندت  مدد  )عليده السدالم(ف اإلمدام احلسدن بدن علدي 4

 .وآله(
)صدلني اهلل ال وأمه ناطمدة بندت  مدد  )عليه السالم(الشهيد احلسني بن علي  ف اإلمام1

 . عليه وآله(
 . )عليه السالم(فاإلمام وين العابدينف علي بن احلسني 2
 . )عليه السالم(ف اإلمام الباقرف  مد بن علي 9
 . )عليه السالم(فاإلمام الصاداف جع ر بن  مد 6
 . )عليه السالم(ف اإلمام ال اظمف مو ني بن جع ر7
 . ليه السالم()عف اإلمام الرضاف علي بن مو ني 8
 . )عليه السالم(ف اإلمام اجلوادف  مد بن علي 5
 . )عليه السالم(ف اإلمام الاديفعلي بن  مد 12
 . )عليه السالم(ف اإلمام العس ريف احلسن بن علي 11
 ف اإلمام املهديف  مد بن احلسن القائم املنتظر )عجل اهلل تعاىل نرجه الشريف(.14

                                                           

ف )افل ا  من بعدي اثنا عشر( وهذا احلدين مت د  عليده ومشدهور بدني  اندة املسدلمنيال  دنة إحمارع إىل قوله ( 11)
باب ما جا  من  345ص 2ال اإلرحمادف جال افل ا  واألئمة بعد النيب 43ح 472وحميعةال راجت افصال ص

ال صل ال اينال  تاب  396باب ما جا  من النص ..ال أعالم الورىف ص 447ص 2ال  شف الغمةف ج…النص
 . وراجت الصحاح الست للسنة.141 ليم بن قيس ص
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)صددلني اهلل عليدده حجددا اهلل علددني افلدد ال و لهددم مددن أنددوار ر ددول اهلل  وهدد ال  األئمددة 
والعددل والعصدمة وحسدن  يف العلدم واحللدم وال ضديلة )صلني اهلل عليده وآلده(ن انوا  النيب  وآله(

وهدم خل داؤ  وأوصددياؤ  وأئمدة افلد  وقددادع األندام وحجددا … افلد  و دائر الصدد اتال يف ال
 اهلل علني البشر  انة من بعد .

ووج الوصدددي  وأحدددوال بندددت النددديب  ولندددذ ر خمتصدددرامل مدددن أحدددوال  دددل واحدددد مدددنهم 
 أمهمال ناطمة الزهرا  )صلوات اهلل عليها(.
 بنم النبي  

ال أبوهدا ر دول اهلل )صدلوات اهلل عليده وآلده و دلم(  )عليهدا السدالم(الزهدرا   هدي ناطمدة
 مددد بددن عبددداهللال وأمهددا السدديدع العظيمددة )خدجيددة( أّم املدد مننيال وووجهددا  دديد األوصدديا  علددي 

 .ال وأوالدها وأح ادها األئمة ال اهروا  )عليه السالم(أمري امل منني 
صددلني اهلل )ندديب ولدددت يددوم العشددرين مددن  ددادى اآلخددرع  ددنة مخددس وأربعددني مددن مولددد ال 

 دددنة إحددددى عشدددرع مدددن (14)وتونيدددت حمدددهيدع يدددوم ال الثدددا  ثالدددن  دددادى اآلخدددرع  عليددده وآلددده(
ودننها يف املديندةال  )عليه السالم(الجرعال وعمرها ااين عشرع  نةال قام بتجهيزها أمري امل منني 

 وأخ ني قربها حسب وصيتها.
يف قمددة العبددادع والزهددد وال ضدديلةال وأنزلددت نيهددا آيددات مددن القددرآا  )عليهددا السددالم(و انددت 

 احل يم.
( و دداا حيبهددا حبددامل ســيدة نســاع العــالمينلّقبهدداف ) )صددلني اهلل عليدده وآلدده(ل اهلل و دداا ر ددو 

رّحدددب هبدددا وقدددام لدددا  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده( دددامل حددد  أردددا  اندددت إذا دخلدددت علدددني ر دددول اهلل 
يقددولف )إا اهلل يرضددني لرضددني  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(وأجلسددها يف  لدده ورىنددا قبددل يددديهاال و دداا 

 .(11)ناطمةال ويغضب لغضبها(
احلسدني ال واإلمدام  )عليه السالم(ف اإلمام احلسن  )عليه السالم(وولدت ألمري امل منني 

ل نده  دقط ملدا أصداهبا مدن االذىال والسديدع ويندب  )عليه السدالم(ال واحملسدن )عليده السدالم(

                                                           

 ال وقيل بعد مخسة وتسعني منها.قيلف اا وناذا  اا بعد مخسة و بعني يومامل من وناع الر ول ( 12)
ل اهلل قدددال ل اطمدددةف يدددا ناطمدددة اا اهلل اا ر دددو ونيدددهف ) ال احتجددداج اط عبدددد اهلل 354راجدددت االحتجددداجف ص( 13)

 (.عزوجل يغضب لغضبك ويرضني لرضاك
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 .)عليها السالم(ال والسيدع أم  ل وم )عليها السالم(
 اإلمام األول:

ال وأمده ناطمدة بندت أ ددال ابدن عدم ر دول اهلل  )عليده السدالم(هدو علدي بدن أط طالدب 
 .iوووج ابنته وافلي ة علني النامل من بعد ال أمري امل منني ووالد األئمة  )صلني اهلل عليه وآله(

ة امل رمةال يوم اجلمعة ليلة ال الدن عشدر مدن رجدب بعدد ثالثدني ولد يف ال عبة املعظمة ىن 
ال وا تشدهد ليلدة اجلمعدة يف مسدجد ال وندة يف )صدلني اهلل عليده وآلده( نة من والدع ر ول اهلل 

احملراب بسيف ابن ملجم )لعنه اهلل( ليلة التا ت عشر من حمهر رمضاا املبداركال وحلد  بدالرني  
توا  دنةال قدام بتجهيدز  اإلمامداا األعلني بعدد ثالثدة أيدام مدن ضدربهال وعمدر  الشدريف ثدالث و د

 ال ودنن يف النجف األحمرمل حين مرقد  اآلا.احلسن واحلسني 
ومل  ولددده مدددن ال ضدددائل واملناقدددب مدددا ال حيصدددنيال نقدددد  ددداا أول مدددن آمدددن بر دددول اهلل 

يسددجد لصددنم قددطال و دداا النصددر معقددودا برايتدده يف  يددت احلددروبال مل ي ددر قددطال وقددد بلددغ مددن 
ال ومدن   درع (12)نيدهف )أقضدا م علدي( )صدلني اهلل عليده وآلده(اهلل  حسن قضائهال أنه قدال ر دول

)صددلني اهلل ال ومددن مالومتدده للحدد  قددال (19)نيددهف )أنددا مدينددة العلددم وعلددي باهبددا( علمدده قددال 
 .(16)نيهف )علي مت احل  واحل  مت علي( عليه وآله(

و داا عددادالمل يف الرعيدةال قامسددامل بالسدويةال واهدددامل يف ح ددام الددنياال ن دداا يدأىل إىل بيددت املددال 
مث ي رقهددا علددني  (17)ويقددولف )يددا صدد را  ويددا بيضددا  غددري غددريي( وينظددر إىل الددذهب وال ضددةال

الندددداملال و دددداا يددددرحم املسدددد نيال وجيددددالس ال قددددرا ال ويقضددددي احلددددوائاال ويددددت لم بدددداحل  ويقضددددي 
 بالعدل..

يف  يدت الصد اتال حد  جعلده اهلل تعداىل د يف  )صدلني اهلل عليده وآلده(وباجلملةف هو  دالنيب 
 .)صلني اهلل عليه وآله(د ن س النيب  (18)آية املباهلة

                                                           

 .391ال واالحتجاجف ص263ص 1 شف الغمةف ج( 14)
 اجمللس افامس وافمسوا. 345االمايل للشيا الصدواف ص ( 15)
 .97ال وال صول املختارعف ص21اجلملف ص( 16)
 . ليماا نصل يف مساواته مت داوود وطالوت و  257ص 3املناقبف ج( 17)
نمن حاجك نيه من بعد ما جا ك من العلم نقدل تعدالوا نددع أبنا ندا وأبندا  م ونسدا نا ف 61 ورع آل عمرااف ( 12)

 .ونسا  م وأن سنا وأن س م مث نبتهل ننجعل لعنت اهلل علني ال اذبني
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 اإلمام الثاني:
ال وأمدده ناطمددة الزهددرا  بنددت  مددد  )عليدده السددالم(ن بددن علددي بددن أط طالددب هددو احلسدد

ال وثاين خل ائه واإلمام علني )صلني اهلل عليه وآله(ال وهو  بط ر ول اهلل )صلني اهلل عليه وآله(
 .)عليه السالم(النامل بعد أبيه أمري امل منني

ولددد يف املدينددة املنددورع يددوم ال الثددا ال منتصددف حمددهر رمضدداا يف السددنة ال انيددة أو ال ال ددة مددن 
 نة تست وأربعدنيال قدام بتجهيدز  (15)السابت من ص ر الجرعال وتويف حمهيدامل بالسمِّ يوم افميس

 ال ودنن يف البقيت يف املدينة املنورعال حين مضجعه اآلا. )عليه السالم(أخو  اإلمام احلسني 
أعبددددد النددددامل يف ومانددددهال وأعلمهددددمال وأنضددددلهمال و دددداا أحمددددبه النددددامل  )عليدددده السددددالم(و دددداا 

 ال و اا أ رم أهل البيت يف ومانهال واحلم النامل.له()صلني اهلل عليه وآبالنيب
لدده جاريددة مددن جواريدده طاقددة رحيددااال نقددال لافأنددت حددرع لوجدده و دداا مددن  رمددهف أا قدددمت 

ــــــوا بأحســــــن منهــــــا أو اهللال مث قددددددالف ه ددددددذا أدبنددددددا اهلل تعدددددداىلف  ــــــة فحي ــــــتم بتحي وإذا حيي
ردوها

(42). 
ال يدرد عليدهال نلمدا  )عليده السدالم(ومن حلمهف أا حمداميامل رآ  را بداملال نجعدل يلعنده واحلسدن 

لشدديا أظنّددك غريبددامل ال نسددّلم عليدده وضددحك نقددالف أيهددا ا )عليدده السددالم(نددرأ أقبددل احلسددن 
ولعلددك حمددبهتال نلددو ا ددتعتبتنا اعتبندداكال ولددو  ددألتنا أع يندداكال ولددو ا رتحمدددتنا أرحمدددناكال ولددو 
ا تحملتنا أمحلناكال وإا  نت جائعا أحمبعناكال وإا  انت عريانامل  سدوناكال وإا  ندت  تاجدا 

لرجدل . نلمدا مسدت ا(41)أغنيناكال وإا  نت طريدامل آويناكال وإا  انت لدك حاجدة قضديناها لدك
  المه ب ني وقالف أحمهد أنك خلي ة اهلل يف أرضهال اهلل أعلم حين جيعل ر الته.

 اإلمام الثالث:
ال وهدو ال وأمه ناطمدة بندت  مدد  )عليه السالم(هو احلسني بن علي بن أط طالب 

 ددبط ر ددول اهلل وثالددن خل ائدده وأبددو األئمددة التسددعة مددن بعددد ال واإلمددام علددني النددامل بعددد أخيدده 
 . )عليه السالم(احلسن 

                                                           

 ص ر. 22وقيلف ( 19)
 .26 ورع النسا ف ( 21)
 نصل يف م ارم أخالقه. 19ص 4املناقبف ج( 21)
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املندددورع ثالدددن حمدددهر حمدددعبااال وقتدددل ظلمدددامل بالسددديف ظاميدددامل يف واقعدددة عاحمدددورا   ولدددد باملديندددة
املشهورعال يوم السبت العاحمر من  رم احلرامال  نة إحددى و دتني مدن الجدرعال قدام بدأمور  بعدد 

 ووارا  حين قرب  اآلا يف  ربال  املقد ة. م()عليه السالثالثة أيام ولد  وين العابدين 
)صدلني حيدن قدال  )صلني اهلل عليه وآلده(ر ول اهلل ونضله ا  ر من أا يذ رال نهو رحيانة 

 .(44)ف )حسني ما وأنا من حسني(اهلل عليه وآله(
ف )مهددددددددا رحيانتدددددددداي مددددددددن ف نيدددددددده ويف أخيدددددددده احلسددددددددن )صددددددددلني اهلل عليدددددددده وآلدددددددده(وقددددددددال 

ف )احلسدن . وقدال (42)ف )احلسن واحلسني  يدا حمدباب أهدل اجلندة (.وقال (41)الدنيا(
 .(49)واحلسني إماماا إا قاما وإا قعدا(

)عليده ألف ر عدة  أبيده أمدري املد منني و اا أعلم النامل وأعبدهمال نقد  اا يصلي  ل ليلة 
ال و دداا حيمددل يف   ددري مددن الليددايل جرابددامل مددن ال عددام إىل ال قددرا  حدد  حمددوهد أثددر  بعددد  السددالم(

قتلدده علددني ظهددر ال و دداا  رميدداملال عظيمدداملال حليمدداملال وإذا ُعصددي اهلل تعدداىل حمددديداملال ومددن  رمددهف إا 
 إعرابيامل قصد  مستع ياملال وأنشد نيهف 

 لـــــم يخـــــب اآلن مـــــن رجـــــاك ومـــــن
 

 حـــــــــــرك مـــــــــــن دون بابـــــــــــ  الحلقـــــــــــة 
 أنـــــــــــم جــــــــــــواد وأنـــــــــــم معتمــــــــــــد 

 
ــــــــــل الفســــــــــقة  ــــــــــد كــــــــــان قات ــــــــــوك ق  أب
ـــــــ ي كـــــــان مـــــــن أوائلكـــــــم   لـــــــوك ال

 
 كانـــــــــــم علينـــــــــــا الجحـــــــــــيم منطبقـــــــــــة 
 أربعة آالمل دينارال واعتذر قائالف )عليه السالم(نأع ا  احلسني  
 خـــــــــــ ها فـــــــــــ ني إليـــــــــــ  معتـــــــــــ ر

 
ـــــــــــ  ذو شـــــــــــفقة  ـــــــــــأني علي  واعلـــــــــــم ب
 لــــو كــــان فــــي ســــيرنا ال ــــداة عصــــى 

 
 ســـــــــــم ســـــــــــمانا عليـــــــــــ  مندفقـــــــــــةأم 
ــــــــــر  ــــــــــب الزمــــــــــان ذو غي  لكــــــــــن ري

 
ــــــــــــــي قليلــــــــــــــة النفقــــــــــــــة   والكــــــــــــــف من
بنهضددته اجلبددارع د الدديت مل يسددب  لددا م يددل يف العددامل د حمددريعة  )عليدده السددالم(وقددد أحدد   

ال بل وأح  العامل  له إىل يوم القيامةال نهو )صلني اهلل عليه وآله(اإل المال ودين جد  الر ول 
  يد الشهدا  وأنضل النامل بعد أخيه.

                                                           

 .باب طرمل من نضائل احلسني 127ص 2االرحمادف ج( 22)
احلسن واحلسني مها رحيانتاي »يقولف  نصل يف معايل امور . ونيه عن ابن عمر مسعته  76ص  4املناقبف ج( 23)

 «.يف الدنيا
 .11ح  57االمايل للشيا الصدواف ص( 24)
 .عليباب العلة اليت من اجلها صام احلسن بن  2ح 211علل الشرائتف ص( 25)
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 :اإلمام الرابع
ال وأمه )حما  وناا( بنت امللك )يزدجدرد( ولدد  )عليه السالم(هو اإلمام علي بن احلسني 

)عليددده  ددنة  دددت وثالثدددنيال يدددوم ندددت  علدددي (46)باملدينددة املندددورع يدددوم النصدددف مدددن  دددادى األوىل
 دنة مخدس (47)البصرعال ومات مسدمومامل يدوم السدبت افدامس والعشدرين مدن حمدهر  درم السالم(

  املدينة بالبقيت.وتسعنيال وعمر  الشريف  بت ومخسوا  نةال ودنن يف
يف العلدمال والعبدادعال وال ضديلةال والدورعال وإغاثدة امللهونني..أوحددي  )عليده السدالم( و داا

ومانهال وقد روى عنه ال قها  والعلما  مدا ال حيصدني   درعال وح ده عنده مدن املدواعهال واألدعيدةال 
 وال رامات وغريها.. الشي  ال  ري..

ونيدددده الصدددددرر مددددن الددددددنانري و دددداا خيددددرج يف الليلدددددة الظلمددددا  نيحمدددددل اجلددددراب علددددني ظهدددددر  
والدددراهمال ورىنددا محددل علددني ظهددر  ال عددام أو احل ددبال حدد  يددأىل بابددامل بابددامل نيقرعدده مث يناولدده مددن 

 )عليده السدالم(خيرج إليهال و اا يغ ي وجهه لةال يعرنه ال قريال نلما مات عرنده أهدل املديندة انه
  اا صاحب اجلرابال و اا يعجبه أا حيضر طعامه اليتامني و ال قرا  واملسا ني.

و ددداا مدددن حسدددن أخالقدددهف أنددده  ددداا يددددعو يف  دددل حمدددهر خدمددده ويقدددولف مدددن أراد مدددن ن 
 التزويا ووجتها أو البيت بعتها أو العت  أعتقتها.

 و اا إذا أتا  السائل يقولف مرحبامل ىنن حيمل وادي إىل اآلخرع.
و ددداا مدددن حمددددع ورعددده يصدددلي يف اليدددوم والليلدددة ألدددف ر عدددةال وإذا حضدددرت الصدددالع اقشدددعر 

 اص ر لونهال وارتعد  السع ة. جلد ال و 
 و اا من ألقابه ذو ال  ناتال ألثر السجود يف جبهته و  يه ور بتيه. 

 ا ت ال يدت لمال وبعدد مددعال مضدني  )عليه السالم(وحمتمه رجل وأمسعه ما ال حيب وهو 
والكـــاظمين إليدددهال نظدددّن احلاضددروا أنددده يريدددد أا يقابلدده بامل دددلال نقدددرأف  )عليددده السددالم(اإلمددام 

يحـب المحسـنين ال يظ والعافين عن الناس واا
. مث وقدف علدني ذلدك الرجدل وقدالف (48)

يا أخي إنك  نت قد وق ت علّي آن امل وقلت وقلت.. نعا  نت قد قلت ما يّفال نأنا أ تغ ر 

                                                           

 وقيلف افامس من حمعباا.( 26)
 من حمهر  رم. 12أو  12وقيلف ( 27)
 .134 ورع آل عمرااف ( 22)
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 .(45)اهللال وإا  نت قد قلت ما ليس يّف نغ ر اهلل لك

 اإلمام الخامس:
)عليده ال وأمده ناطمدة بندت اإلمدام احلسدن  )عليده السدالم(هو اإلمام  مد بن علي البداقر 

.و داا ذلدك عدام  دبت ومخسدني. وهدو أول (12)ولدد يدوم االثندني ثالدن حمدهر صد رال  السدالم(
علوي بني علدوينيال ومدات مسدموما يدوم االثندني  دابت ذي احلجدة  دنة مائدة وأربدت عشدرعال ولده 

  بعة ومخسوا  نةال ودنن بالبقيت يف املدينة املنورع.
حسدنةال وعبدادع و اا ذا نضل عظيمال و  دد وديانةال وعلم غزيرال وحلدم وا دتال وأخدالا 

 وتواضتال وجود ومساحة.
 وبلغ من حسن أخالقهال أا قال له نصراينف أنت بقر!

 ف أنا باقر.  )عليه السالم(قال  
 قالف أنت ابن ال باخة.

 ف ذاك حرنتها. )عليه السالم(قال 
 قالف أنت ابن السودا  الزجنية البذية.

ف إا  ندت صددقت غ در اهلل لداال واا  ندت  دذبت غ در اهلل لدك.  )عليده السدالم(قدال 
 نأ لم النصراين.

 و اا يف العلم  البحر املواجال جييب علني  ل مسألة يسةل عنها بدوا توقف.
)عليدده وقددد قددال ابددن ع ددا امل دديف مددا رأيددت العلمددا  عنددد أحددد قددط أصددغر مددنهم عنددد الباقر

ال وقدد رأيدت احل دم بدن عتيبدة د مدت جاللتده يف القدوم د بدني يديده  أنده صديب بدني يددي السدالم(
 معلمه.

)عليدددده   إال  ددددألته عددددن  مددددد بددددن عليوقددددال  مددددد بددددن مسددددلمف مددددا خ ددددر  دددداطري حمددددي
 ال ح   ألته عن ثالثني ألف حدين.السالم(

ف ) داا أط   دري الدذ رال لقدد  ندت  )عليه السدالم(و اا دائم الدذ رال حد  قدال الصدادا
أمشي معه وأنه ليذ ر اهللال وآ ل معه ال عام وإنه ليذ ر اهللال ولو  اا حيدث القوم مدا يشدغله 

                                                           

 ال صل الرابت يف ذ ر بعه معجزاته ومناقبه ونضائله. 261أعالم الورىف ص( 29)
 وقيلف األول من حمهر رجب.( 31)
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 غزير الدمت.و اا   ري التهجد والعبادعال (11)ذلك عن ذ ر اهلل(

 اإلمام السادس:
وأمده ناطمدة امللقبدة بدد )أم ندروع(ال ولدد باملديندة  )عليه السدالم(هو جع ر بن  مد الصادا 

ال و اا ذلك  نة ثالث واداننيال يوم االثنني  ابت عشر حمهر ربيت األول يوم ميالد النيب 
اك ومددات مسددمومامل يددوم افددامس و العشددرين مددن حمددوال  ددنة مائددة وادداا وأربعددنيال وعمددر  إذ ذ

 مخس و  توا  نة. 
مدن العلدم وال ضدلال واحل مدة وال قدهال والزهدد والدورعال والصددا والعددلال  )عليه السالم(له 

 والنبل والس ددال وال رم والشجاعة.. و ائر ال ضائلال ما ال حيصيه العادوا.
ولقد قال امل يد )رضواا اهلل عليه(ف ومل ينقل من أحد من أهل بيته العلما  ما نقلدوا عندهال 

نهم من أهل اآلثار ونقلة األخبدار وال نقلدوا عدنهم  مدا نقلدوا عدن أط عبدد اهلل د وال لقني أحد م
ال وقدد  عدوا أمسدا  الدرواع عنده مدن ال قدات علدني اخدتالنهم يف  لسدالم()عليده اأي الصدادا د 

 .. اخل.(14)اآلرا  واملقاالتال ن انوا أربعة آالمل رجل
 . )عليه السالم(وأبو حني ة إمام احلن ية  اا من تالمذته 

يأ دل افدل و الزيدتال ويلدبس قميصدامل غليظدامل خشدناملال   داا )عليده السدالم(ومن وهد ف أنده 
 ورىنا لبس املرقتال و اا يعمل بن سه يف بستانه.

ومددن عبادتددهف أندده  دداا يصددلي   ددريامل ورىنددا غشددي عليدده يف الصددالعال وا ددتدعا  املنصددور يف  
 ليلةال قال افادمف نصرت إىل بابه نوجدته يف دار خلوته مع رامل خديهال مبدتهال بظهدر يديدهال قدد

 أثر الرتاب يف وجهه و خديه.
  ددري الع دددا ال حسددن افلدد ال لدددني ال ددالمال طيدددب اجملالسددة وظريدددف  )عليدده السدددالم(و دداا 

 املعاحمرع.
 اإلمام السابع:

ال وأمدده محيدددع املصدد اعال ولددد بددد  )عليدده السددالم(هددو اإلمددام مو ددني بددن جع ددر ال دداظم 
ينال )االبوا ( وهو منزل بني م ة و املدينةال يوم األحد  ابت حمهر ص ر  نة مائة وااا وعشدر 

                                                           

 الباب افامس نيما احل  بالدعا  وهو الذ ر. 242عدع الداعيف ص( 31)
 قيل عشروا أل امل.و ( 32)
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وتويف مسمومامل يف حبس هارواال بعد ما طدال  دجنه أربعدة عشدر  دنة ظلمدامل و اعتددا املال و داا 
ذلددك يف افدددامس والعشدددرين مدددن رجدددب  دددنة مائدددة وثدددالث واددداننيال وتدددوىل  هيدددز  ولدددد  الرضدددا 

 ال ودنن حين مرقد  الشريف اآلا يف ال اظمية. )عليه السالم(
ال حسددن ال أعلددم أهددل وماندده و أنضددلهمال وأ ددخاهم وأحمددجعهم )عليدده السددالم(و دداا 

األخددالاال ل يددف الشددمائلال ظدداهر ال ضددل والعلددمال  بددري القدددرال عظدديم الشددأاال   ددري العبددادعال 
طويددل السددجدعال ول  ددرع مددا  ظددم الغدديه مسددي بددد ) ال دداظم( ولعظددم صددالحهال  دداا يلقددب بددد ) 

 العبد الصام(.
 بدري   (11)وقد ظهر مدن علمده ىنختلدف العلدوم مدا هبدر النداملال ومدن ذلدك حددين )بريهدة( 
 ارى املشهورال نلما أنحمه اإلمام أ لم وحسن إ المه.النص

 ددأله نقددري مائددة درهددمال نسددأله اإلمددام عددن مسددألة اختبددارامل  )عليدده السددالم(ومددن جددود  اندده 
 ملقدار معرنتهال نلما أجاب أع ا  أل ي درهم.

أحسددن النددامل صددوتامل بددالقرآاال وأ  ددر النددامل عبددادع وتددالوعال وأطددولم  )عليدده السددالم(و دداا 
 يف حال السجدع. )عليه السالم(  جوداملال وأغزرهم دموعملاال وقد تويف

 اإلمام الثامن:
)عليدده ال وأمدده السدديدع جنمددةال ولددد  )عليدده السددالم(هددو اإلمددام علددي بددن مو ددني الرضددا 

حادي عشر ذي القعدعال يوم اجلمعةال  دنة مائدة واداا وأربعدني باملديندة املندورعال وتدويف  السالم(
ال ودنن  )عليه السالم(مسمومامل يوم آخر ص رال  نة مائتني وثالث وتوىل  هيز  ولد  اجلواد 

 رقد  اآلا.يف خرا اا حين م
 وعلمهال ونضلهال ونبلهال و خاؤ ال وحسن خلقهال وتواضعهال وعبادتهال أحمهر من أا يذ ر.

وقد طلب املدأموا منده أا يتدوىل أمدور افالندة اإل دالمية د م انده د ل نده وهدد يف الددنيا ومل 
مل يقبدل افالندة د يف  )عليده السدالم(يقبلال حين علم ما يف ذلكال  ما أا جد  أمري املد منني 

 داا ذلدك رهدن  دذب واحددالوهو أا يقدولف بدايعت م علدني أا أعمدل ب تداب   الشورى د حين
)عليدددده اهلل و ددددنة ر ددددوله )و ددددريع الشدددديخني(ال وهددددذ  هددددي ال لمددددة الدددديت مل يقلهددددا أمددددري امل منني

                                                           

 …باب الرد علني الذين قالوا اا اهلل ثالن 271التوحيد ص( 33)
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 .(12)وقالا ع ماا السالم(
 )عليده السدالم(وملا مل يقبل اإلمام افالنةال أجرب  املأمواال علني قبدول )واليدة العهدد( ل نده 

 من حم وا الدولةال وقبل والية العهد علني هذا الشرط.حمرط بأا ال يتدخل يف أي حمي  
وقد ظهر من علومه ال  ارال بالنسبة إىل األدياا و املذاهب و املبادئ د يف جملدس املنداظرع 

 الذي هيةه املأموا د  ا صار حدين الر باا.
يصدلي ومن عبادتهف أنه  اا حييي أ  ر الليايلال وخيتم القرآا يف ثالثة أيامال و  ريامل ما  داا 

يف اليددوم و الليلددة ألددف ر عددةال و  ددريامل مددا  دداا يسددجد  ددجدات طويلددة يسددتغرا  دداعاتال و دداا  
  دددري املعدددروملال   دددري الع دددا ال وأ  دددر صددددقاته يف السدددرال  )عليددده السدددالم(  دددري الصددديام.و اا 

 خصوصامل يف الليايل املظلمة.
أندده مدا ج دا أحددامل ب دالم قددطال ومدا أغلده يف القدولال وال ات دد   )عليده السدالم(ومدن آدابده 

يسال ومل يقهقده أبدداملال ومل يبصد  أمدام أحدد قدطال وإذا نصدب املائددع أحضدر  يددت بدني يددي جلد
 أهله وخدمه وأ ل معهم.

 اإلمام التاسع: 
)عليدده ال وأمدده السدديدع  ددبي ةال ولددد  )عليدده السددالم(هددو اإلمددام  مددد بددن علددي اجلددواد 

يدددوم العاحمدددر مدددن حمدددهر رجدددبال  دددنة مائدددة ومخدددس وتسدددعنيال يف املديندددة املندددورعال وتدددويف  السدددالم(
 آخددر ذي القعدددع  ددنة مددائتني وعشددرينال ودنددن عنددد ظهددر جددد  مو ددني مسددمومامل يف بغدددادال يف

 يف ال اظمية حين مرقد  اآلا.  بن جع ر
أعلدددم أهدددل وماندددهال وأنضدددلهمال وأ دددخاهم   ددداملال وأطيدددبهم جملسددداملال  يددده السدددالم()علو ددداا  

وأحسددنهم خلقددداملال وأنصدددحهم لسددداناملال و ددداا إذا ر ددب حيمدددل ذهبدددامل ونضدددةال وال يسدددأله أحدددد إال 
له من عمومته ال يع يه أقدل مدن مخسدني دينداراملال ومدن  دألته مدن عماتده وأع ا ال و اا من يسأ

 ال يع يها أقل من مخس وعشرين دينارامل.
ومددن علمدده ال  ددري الددذي ظهددر للندداملف أا اددانني مددن علمددا  األمصددار اجتمعددوا عليدده بعددد 

  يعامل. )عليه السالم(منصرنهم من احلاال و ألو  عن مسائل خمتل ةال نأجاهبم 
أا  اعدددة   دددريع اجتمعدددوا عندددد  و دددألو  عدددن  )عليددده السدددالم(ومدددن غريدددب مدددا حي دددني عنددده 
                                                           

 قصة الشورى. 122ص 1راجت را البالغة حمرح ابن اط احلديدف ج( 34)
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دد أجداهبم عنهدا غدري  تندت و ال غدالطال و داا عمدر  إذ (19)ثالثدني ألدف مسدألة د يف جملدس واحدد
 .ذاك تست  ننيال ل ن أم ال هذا ليس غريبامل عن أهل بيت الوحي و التنزيل 
  قصة مشهورع د. وووجه افلي ة ابنتهال بعدما امتحنه ىنسائل مهمة وأجاب عن اجلميت د يف

                                                           

 ما يص ل  عليه اليوم بد )امل متر(.( 35)
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 اإلمام العاشر:

)عليدده ال وأمدده السدديدع مسانددة. ولددد  )عليدده السددالم(هددو اإلمددام علددي بددن  مددد الددادي 
باملدينددة املنددورع خددامس عشددر ذي احلجددةال أو ثدداين رجددبال  ددنة مددائتني واثنتددنيال وتددويف  السددالم(

مسمومامل بسامرا  يف يوم االثنني ثالن حمدهر رجدبال  دنة مدائتني وأربدت ومخسدنيال ودندن هنداكال 
 ه اآلا.حين مضجع

أنضدددل أهدددل وماندددهال وأعلمهدددمال وأ عهدددم لل ضدددائلال وأ دددرمهم   ددداملال  )عليددده السدددالم(و ددداا 
وألينهم لساناملال وأعبدهم هللال وأطيبهم  دريرعال وأحسدنهم أخالقداملال ومدن  رمده مدا روا  )االربلدي( 
يف قصددة أا افلي ددة أر ددل إليدده ثالثددني ألددف درهددم نوهبهددا إلعددراط مددن أهددل ال ونددة وقددال لددهف 

ن دد  علددني عيالددك وأهلددكال واعددذرناال نقددال لدده اإلعددراطف يددا بددن ر ددول اهلل اقدده مندده دينددك وا
إا أملي  اا يقصر عن ثلن هذاال ول ن اهلل أعلدم حيدن جيعدل ر دالته  )صلني اهلل عليه وآله(
 .(16)وأخذ املال وانصرمل

 اإلمام الحادي عشر: 
)عليددده وأمددده السددديدع )جددددع( ولدددد  )عليددده السدددالم(هدددو اإلمدددام احلسدددن بدددن علدددي العسددد ري 

نة مددائتني واثنتددني وثالثددنيال وتددويف مسددمومامل يددوم  دد(17)يددوم االثنددني عاحمددر ربيددت اآلخددر السددالم(
ال  )عليدده السددالم(اجلمعددةال ال ددامن مددن حمددهر ربيددت األولال وقددام بتجهيددز  ولددد  اإلمددام احلجددة 

 ودنن عند أبيه بسامرا ال حين مزار  الشريف اآلا.
ونضددلهال وعلمددهال ونبلددهال وحمددرنهال و دد دد ال وعبادتددهال وتواضددعهال و ددائر م ددارم أخالقددهال ال 

حسن القامدةال  يدل الوجدهال جيدد البدداال لده مهابدة عظيمدة علدني صدغر خي ني علني أحدال و اا 
 يف أخالقه. )صلني اهلل عليه وآله(ميّ ل بالنيب  )عليه السالم( نهال و اا 

علددني ظهددر ال ريدد   )عليدده السددالم(ومددن أحاديددن  رمدده مددا روا  إمساعيددل قددالف قعدددت لدده 
ف حتلدف بداهلل  اذبدامل وقدد دنندت مدائيت ديندارال  )عليده السدالم(نلمدا مدّر ط حمد وت لدهال نقدال 

                                                           

 …ذ ر اإلمام العاحمر اط احلسن علي 374ص 2 شف الغمةف ج( 36)
 وقيلف ال امن.( 37)



 24 

 .(18)ةال أع ه يا غالم ما معكال نأع اين غالمه مائة ديناروليس قويل هذا دنعامل عن الع يّ 
)عليده وقصد  رجل د ملا مست من مساحه و رمه د و اا  تاجا إىل مخسمائة درهدمال نأع دا  

 .(15)مخسمائة درهم و ثالاائة درهم السالم(
م ددددل املسددددي  يف نضددددله وعلمدددده وإعجدددداو ال  )عليدددده السددددالم(وقددددد حمددددهدت النصددددارى بأندددده 

 ض  الصالحال   ري اليبة.  ري العبادعال دائم التهجدال وا )عليه السالم(و اا
 اإلمام الثاني عشر:

هددو اإلمددام احلجددة املهددديال  مددد بددن احلسددن )عليدده السددالم( و)عجددل اهلل تعدداىل يف نرجدده 
 الشريف(ال وأمه السيدع نرجس.

ولد بسامرا  ليلة النصف من حمعبااال  نة مائتني ومخس ومخسدني. وهدذا اإلمدام هدو آخدر 
ال آخدر أئمدة املسدلمني )صدلني اهلل عليده وآلده( دول اهلل حجا اهلل علني األر ال وخداا خل دا  ر 

االثا عشرال وهو بعد يف دار الدنياال قد أطال اهلل تعاىل د ىنشيةته د عمر  الشريفال وهو غائب 
عدددن األبصدددارال و ددديظهر يف آخدددر الزمددداا بعددددما ملةدددت الددددنيا ظلمدددامل وجدددوراملال ليمألهدددا عددددالمل و 

 قس امل.
ال ح  يظهدر و ال بأنه يبقني حيامل ال ميوتواألئمة  )صلني اهلل عليه وآله(وقد أخرب النيب 

ليظهـــره علـــى الـــدين كلـــه ولـــو كـــره ميلدددك الددددنيا جدددذانريها نيبسدددط العددددلال ويبيدددد اجلبدددابرع 
المشركون

(22). 
 اللهم عجل نرجهال و هِّل خمرجهال واجعلنا من أنصار  وأعوانه.

وحين أا هدذا اإلمدام العظديمال اخت دني عدن األبصدار د بدأمر اهلل تعداىل د وهدو يف دار ال ا دذ 
 حملل املنسوب إليه د يف  امرا  د املشتهر بد ) رداب الغيبة( مزارامل ومعبدامل.املسلموا ا

                                                           

 …باب ذ ر طرمل من إخبار أط  مد 332ص 2ادف جاالرحم( 32)
 .باب ذ ر طرمل من أخبار أط  مد  326ص 2االرحمادف ج( 39)
 .33 ورع التوبةف ( 41)
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 : المعاد 9

ومعندددا ف أا اهلل تعددداىل حييدددي اإلنسددداا بعدددد مدددا مددداتال ليجدددزي احملسدددن ىندددا أحسدددنال وجيدددزي 
املسي  ىنا أ ا ال نمن آمن وعمل الصاحلاتال وصّلني وصامال وصددا وأخلدصال وآوى اليتديمال 

مدددا إليهدددا.. جيزيددده  نّدددات  دددري مدددن حتتهدددا األردددارال يف ظدددل ظليدددلال ورمحدددة وأطعدددم املسددد نيال و 
وا عةال وقصور وحور.. ومن   ر وعمل السيةاتال و ذب وخدااال وقتدل و دراال ووش وحمدرب 
افمددر.. ومددا إليهدداال جيزيدده  هددنم  لددو ع نددارامل وعددذاباملال طعامدده مددن وقددومال وحمددرابه مددن محدديمال يف  

  رب دائم وعذاب خالد.
 اجلنة والنارال مقاماا آخرااف  وهناك قبل

ال ن ددل أحددد ُيسددةل يف قددرب  عمددا عمددلال نيجدداوى باألعمددال احلسددنة و األعمددال : القبــر1
ف )القدددرب إمدددا ح دددرع مدددن ح دددر الندددريااال أو روضدددة مدددن ريدددا  السددديةةال ولدددذا قدددال ر دددول اهلل

رؤيدا حسدنة وحدال اإلنسداا يف القدرب بالنسدبة إىل األحيدا  د  حدال الندائم الدذي يدرى  (21)اجلنة(
نيسددعدال أو رؤيددا  دديةة نيتعددذبال مددت أا الددذي يقددرب مددن النددائم ال يعددرمل اندده يف راحددة أو يف 
عذابال و ذلك األحيا  ال يدروا مدن األمدوات إال األجسداد الامددعال أمدا أنده يعدذعب أو يدنعمال 

 نال حيّسوا به.
را  وهدددي بعدددد إحيدددا  هدددذ  األجسددداد مدددن القبدددورال نيحشدددر اجلميدددت يف صدددح : القيامـــة:4

وا دعةال وهنداك تشدّ ل احملدا م ال دربى و تنصدب املدواوينال وحيضدر احلدا موا د وهدم أنبيدا  اهلل 
والصاحلوا من عباد  د وتووع إضدبارات األعمدالف الصدحفال وتدأىل الشدهودال نيسدعد نريد   دن 

 عمل صاحلامل يف الدنياال و يشقني اجملرموا الذين  انوا يعملوا السيةات يف الدنيا.
أا جيتهددد قدددر طاقتدده يف األعمددال الصدداحلة حدد  ال يشددقني هندداكال حمددقا امل  نعلددني اإلنسدداا

 أبديامل ال منجني منه وال م رال نهو يف حبس دائم وعذاب خالد. نعوذ باهلل تعاىل.

                                                           

 اجمللس احلادي وال الثوا. 265راجت االمايل للشيا امل يد ص( 41)
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 ه ا هو النظام اإلسالمي
 

الحمددك أا اإل ددالم لدده نظددام خدداصال  مدددا ال حمددك أا النظددام اإل ددالمي طبدد  يف الدددبالد 
ة عشددر قرنددامل د  ددوا   دداا الت بيدد  تامددامل أم ناقصددامل د حدد   ددق ت الدولددة اإل ددالمية طيلددة ثالثدد

 اإل المية قبل نصف قرا تقريبامل. 
وقددد يسددمت اإلنسدداا أا احلضددارع اإل ددالمية  انددت م اليددة إىل أبعددد احلدددودال وأا اإل ددالم 
 مت  ل حلل مشا ل العاملال وأنه لو أعيد إىل احل م صدارت الددنيا جندة نعديم.. نمدا هدو ذلدك

 النظام؟ 
 وهل بعم اا النظام اإل المي أا يعود إىل احلياع يف عصر الس ن ال ضائية والذرع؟

 و يف حيل اإل الم املشا ل إذا أخذ بالزمام؟ 
 …إرا أ ةلة تستح  اجلواب

وقد ت ري هذ  األجوبة_ اليت ندذ رها يف هدذا ال تداب _ دهشدة القدارئال ويظدن أندا ندت لم 
 أنددددده يدددددرى بعدددددد إقامدددددة األدلدددددة إم ددددداا أا يعدددددود هدددددذا النظدددددام إىل عدددددن املديندددددة ال اضدددددلة... إال

 . (24)الوجود
وقدددد  تبدددت  دددابقامل  تبدددامل ألجدددل هدددذ  الغايدددات _ مدددوجزامل أو مسدددهبامل _ وهدددذا مدددوجز هبدددذا 

 .(21)الشأاال واهلل املستعاا

                                                           

 بل لزوم ذلكال نعا النظام اإل المي أنضل نظام عرنه البشر.( 42)
راجددت مددن مو ددوعة ال قدده  تدداب )السيا ددة( و)االقتصدداد( و)االجتمدداع( و)اإلدارع( و)احل ددم يف للت صدديل األ  ددر ( 43)

اإل الم( و)احلريات(ال و تاب )إذا قام اإل دالم يف العدراا( و)السدبيل إىل إردا  املسدلمني( و)الصدياغة اجلديددع( 
 لإلمام امل لف )دام ظله(.… و) ار ة التغيري( و
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 1  
 السياسة

 
 هل يف اإل الم  يا ة؟س: 
 والعباد.نيه أنضل قسم من السيا ةال وإدارع البالد … نعم ج:
 إل الم  هوريال أم مل ي؟س: ا
ال  هددوري وال مل دديال بدداملعن املصدد ل  عليهمدددا يف قددامومل عددامل الغددرب اليددوم. بدددل  ج:

ا تشدداريال ورىنددا يصدد  أا ي لدد  عليدده )اجلمهددوري( باعتبددار ال ولدديس احل ددم اإل ددالمي مل يددامل 
 وراثيامل.
 ن يف احلا م اإل المي؟ س:
متامدداملال ويعددرمل حمدد وا الدددنياال ويتحلددني بالعدالددة التامددةال اندده رجددل مدد من ال ي قدده الدددين  ج:

نمهمددا تددونرت هددذ  الشددروطال ورضددي بدده أ  ددر الندداملال يبقددني حا مددامل ولددو مخسددني  ددنةال وإذا 
نقدت إحدى هذ  الشروط عزل عن منصبه نوراملال ول دن إذا مل تدر  األمدة ببقائده رئيسدامل حد  

 دددن ال قهدددا  متعدددددين وإال ناحل ومدددة لدددم تبديلددده إىل غدددري   دددن  دددت الشدددرائط. هدددذا إذا مل ي
 اإل المية ت وا بشورى ال قها  املراجت. 

 من يعني احلا م اإل المي؟س: 
 .(22)أغلبية األمة ج:
 هل يف اإل المال انتخاباتال وبرملاناتال وجمالس بلدية؟س: 
نعم نيه  ل ذلكال ل ن بالصيغة اإل الميةال نالربملداا للتن يدذ وت بيد  القدوانني ال ليدة  ج:

 علني املوارد اجلزئيةال ال للتشريت.
 ما هو عمل الدولة اإل المية؟س: 
 ح ه العدل بني النامل _ داخالمل وخارجامل _ والدنت باحلياع إىل األمام. ج:

                                                           

 .عنّي من قبل اهلل  بحانه وتعاىل  النيب واألئمة األطهار  هذا إذا مل ي ن معصومامل ( 44)
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 ما هو القانوا الذي يعمل به يف الدولة اإل المية؟س: 
 القانوا املست اد من ال تابال والسنةال واإل اعال والعقل. ج:
 واال بصيغة عملية؟من يضت القانس: 
 ال قها  العدولال العلما  بالدين والدنيا. ج:
 هل يف اإل الم)أحزاب(؟س: 
ال بددأمل بدداحلزبال إذا  دداا مقدمددة للربملدداا الددذي هددو مقددرر للتن يددذال أمددا احلددزب الددذي  ج:

هدددددو مقدمدددددة للربملددددداا الدددددذي بيدددددد  التشدددددريت ندددددالال و ذلدددددك ألا تشدددددريت القدددددانوا خددددداص بددددداهلل 
 .(29) بحانه

4  
 تصاداكق

 هل يف اإل الم نظام لالقتصاد؟س: 
 أنضل نظام عرنه العامل.…نعم ج:
 هل نظام اقتصاد اإل الم رأمسايلال أو احمرتا يال أو حميوعيال أو توويعي؟س: 
 ال رأمسالية يف اإل المال وال احمرتا يةال باملعن امل هوم اليومال وال حميوعيةال وال توويعية. ج:
 ن يف االقتصاد اإل المي؟س: 
 .(26)ه جيوو املل ية ال رديةال علني حمرط أا ال جيتمت املال من احلرامال وي دي حقهإن ج:
 من أين تأىل الدولة اإل المية باألموال؟س: 
  باية احلقوا الواجبة املقررع يف اإل الم. ج:
 ما هي احلقوا الواجبة؟س: 
 هي أربعةف )افمس( و)الز اع( و)افراج( و)اجلزية(. ج:
 ؟…احلقوانسروا لنا هذ  س: 
)افمدددس( هدددو مدددال يأخدددذ  احلدددا م اإل دددالمي )عشدددرين يف املائدددة( مدددن م لددد  أربددداح  ج:

اإلنسااال ومن املعداال وال نزال والغوصال واحلالل املختلط باحلرامال وغنائم احلدربال وقسدم مدن 
                                                           

  ما ال بأمل باألحزاب اليت تعمل ألجل إعمار الوطن إذا مل ت ن خمال ة للشرع.( 45)
 أي احلقوا الشرعيةال  افمس والز اع.( 46)
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 .(27)األر  بشروط معينة
د يف املائددة( و)الز دداع(ف مددال يأخددذ  احلددا م اإل ددالمي )مددن الواحددد يف األربعددني إىل الواحدد

مددن الغددنمال والبقددرال واإلبددلال والددذهبال وال ضدددةال والتمددرال والزبيددبال والشددعريال واحلن ددة بشدددروط 
 .(28)معينة

 .(25)و)افراج(ف ما يأخذ  احلا م اإل المي من الزارعنيال يف األراضي امل توحة عنوع 
 دددائر و)اجلزيدددة(ف مدددا يأخدددذ  احلدددا م اإل دددالمي مدددن اليهدددود والنصدددارى واجملدددومل الدددذميني و 

 ال  ار الذين هم يف ذمة اإل الم يف مقابل الذمة واحلماية عنهم.
 هل يف اإل الم )بنوك(؟س: 
نعم.. ول ن بدوا رباال مت ت بي   ل قوانينها مت أح ام اإل المال وامندا تددار حمد وا  ج:

 .(92)موظ يها من  ائر وارداذا
 وجودع اآلا؟.هل تأخذ الدولة من النامل ماالمل آخرال من أم ال الضرائب املس: 
 الال نعنه ال حي  للدولة اإل الميةال أا تأخذ غري هذ  الضرائب األربعدة د م لقدامل د اال   ج:

إذا اقتضدددت الضدددرورع ذلدددكال والضدددرورات تقددددر بقددددرهاال وجيدددب اا ي دددوا ذلدددك بدددعذا حمدددورى 
 ال قها  املراجت.

 ما ذا تعمل الدولة اإل الميةال ىنا تأخذ  من األموال؟س: 
لددددة اإل ددددالمية دائددددرع تسمدددددني بددددد )بيددددت املددددال( معدددددع لقضددددا   يددددت حددددوائا اا يف الدو  ج:

املسددلمنيال نباإلضددانة إىل اا الدولددة تقددوم  ميددت املشدداريت اإلصددالحية ال والعمرانيددةال والتقدميددةال 
تسعف  ل نقري باملال ال ايف إلدارع أمور ال حد  ال يبقدني نقدري يف الدبالدال وتقضدي حاجدة  دل 

لددددزواجال أو إىل رأمل املددددال لل سددددبال أو إىل الدددددار والددددد ااال أو إىل  تدددداجال نمددددن احتدددداج إىل ا
ال بيدددب والعدددالجال أو إىل السددد ر حلاجدددة لددده ضدددروريةال أو انق دددت يف  ددد ر  نلدددم ت دددن لددده م ندددة 

راجدددت بيدددت املدددالال وأثبدددت لددده ب ريددد  … العدددودال أو إىل درا دددة حتتددداج إىل املدددالال أو مدددا أحمدددبه
إىل الشدددي  ال دددالينال وال مدددال لدددهال وعندددد ذاك  بسددديطال مدددن إقامدددة حمددداهد أو حلدددفال انددده حيتددداج

                                                           

  تاب افمس.  33راجت مو وعة ال قهف ج ( 47)
 ع. تاب الز ا  32د 29راجت مو وعة ال قهف ج ( 42)
  تاب اجلهاد.  42-47اص الح نقهيال راجت مو وعة ال قهف ج ( 49)
 راجت  تاب )حملات عن البنك اإل المي( و)ال قه االقتصاد( لإلمام امل لف.( 51)
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يقدددم لدده بيددت املددال مددا يسددد بدده حاجتدده بقدددر حمددأنه و  ايتددهال ولددذا ال يبقددني يف الدولددة نقددري أو 
 معوو إطالقامل.
 هل ت  ي تلك احلقوا األربعة ب ل هذ  احلاجات؟س: 

ذدددددا نعدددددم ..ت  دددددي باإلضدددددانة إىل مدددددا حتصدددددله الدولدددددة مدددددن أمال هدددددا و اراذدددددا وحياو  ج: 
 .(91)للمباحات  الن ط وغري 

 و يف ت  يال مت أنا نرى اا الضرائب الضخمة اليوم ال ت  ي باحلاجات؟س: 
إا املوظ ني يف الدولة اإل المية قليلوا جداملال ألا   ريامل من الدوائر الحاجدة إليهدا يف  ج:

هبدا الشدعوب يف الدولة اإل الميةال و  دريامل مدن األعمدال الديت تقدوم هبدا احل ومدة _ اآلا _ تقدوم 
الدولددة اإل ددالميةال ومددا علددني عددات  احل ومددة مددن أعمددال إمنددا ينجددز بأ ددرع وقددت وأبسددط صددورع 

 طبيعيةال ولغري ذلكال وإذا قل املوظ وا وقضي علني )الروتني( تونرت األموال.
 هل يع ني املال )للمتقاعد(؟س: 
احل ومدات اآلا د إا  اا نقريامل عاجزامل أع ي بقدر حاجتهال ال بقدر معني د  مدا عندد  ج:

 .(94)وإال مل يعط حميةاملال إال إذا  انت جهة توجب إع ائهال أو إع ا  القدر املعني 
1 
 الجيش

 وهل يف اإل الم جيش منظم؟ س: 
 علني أنضل صورع.… نعمج: 
 هل يوجد يف اإل الم التجنيد اإلجباري؟ س:
 .(91) الال نالتجنيد يف اإل الم اختياريال إال يف حالة االض رارج: 
 و يف ذلك؟ س:
إا الدولة اإل المية تعني  احات  بريع خارج املداال مزودع بأنواع السالحال وتندب ج: 

                                                           

 هذا بشرط عدم اإلجحامل ج  اآلخرين ومنهم األجيال القادمة.( 51)
  عقد حمرعي أو حمرط يف ضمن عقد أو ما أحمبه.( 52)
 بيد حمورى ال قها  املراجت. وي وا تشخيص ذلك( 53)
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. وبدذلك يتددرب  (92)النامل إىل التمرين هناكال من غدري ندرا بدني  يدت العناصدرال  بدارامل وصدغارامل 
  ل الشعب تقريباملال وترنت عن  اهل احل ومة ن قات اجليش.. 

وائلهمال وعلني م سبهمال ن ل إنساا يتدرب يومياملال  داعة  ما أا العاملني يبقوا عند ع
 أو  اعتنيال م الملال مث يرجت إىل  سبه ويبقني عند أهله. 

نعذا أدهم الدولة عدوال وجب علني اجلميت املقاتلة دناعدامل عدن بيضدة اإل دالمال ومدن رغدب 
 ية.يف خدمة الدولة اختياراملال قرر له راتبال ليبقني علني طول افط خيدم الدولة اإل الم

 ماذا يرى اإل الم يف الو ائل احلربية احلدي ة؟س: 
وأعـدوا ال  ما قال تعاىلف (55)يرى وجوب صنت واقتنا  الدولة ب ل قدر   ن منهاج: 

لهم ما استطعتم من قوة
(56). 

 ماذا تصنت الدولة بعائلة من يقتل من اجلنود؟س: 
حسددب حمددأراال وإا مل إذا  انددت العائلددة نقددريع عدداجزعال أع يددت بقدددر  ددد حاجاذددا ج: 

 ت ن  ذلكال مل تعط حميةاملال إال إذا  اا يف إع ائهم مصلحة وحنوها.
 

2 
 الحرية 

 هل يف اإل الم حرية؟س: 
 نعمال أنضل أقسام احلريةال ىنا مل حيلم هبا العامل يف ظل أرقني احلضارات األرضية.ج: 
 ما هي احلريات اإل المية؟س: 
 هي   ريعال نذ ر منهافج: 
ارعال نمن حما  أا يستورد بضاعة أو يصدرهاال أو يشرتي أو يبيتال نال مانت حرية التج :1

 له إطالقاملال نال  ارك يف اإل المال وال ر ومال وال حمروط.. 

                                                           

 هذا ال ينايف تنظيم ذلكال بل املقصود انه ينبغي تعليم اجلميت من ال بار والصغار. . . ( 54)
ال ضددرر وال  مددا يلددزم صددد البشددر عددن صددنت وتو ددعة أم ددال القنابددل النوويددة الدديت نيهددا ضددرر البشددرية  عددا ال نعندده )( 55)

 . 11ح 1ب 376ص  17( راجت و ائل الشيعةف جضرار يف اإل الم
 .61 ورع األن الف ( 56)
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نعم يشدرتط أا ال ت دوا البضداعة  رمدة د  دافمر د وأا ال ي دوا التعامدل ربويدامل أو حرامداملال 
 ني الدولة اإل المية.ال وأا ال ي وا يف ذلك ضرر عل(97)وأا ال حيت ر التاجر

حريدددة الزراعدددةال نمدددن حمدددا  أا يدددزرع أي مقددددار مدددن األر  بأيدددة  ي يدددة حمدددا ال  ددداا لددده  :4
ذلدددكال وال )إصددددالح وراعددددي( بددداملعن املسددددتورد يف اإل ددددالمال نعدددم إا  انددددت األر  )م توحددددة 

وجدب علدني الدزارع دندت أجدرع األر  د ىنقددار ط يدف د إىل الدولدةال وهدو املسدمني بدد  (98)عندوع(
راج(ال وإا  اا الزارع نقريامل وجب علني الدولة  د حاجتده حسدب حمدأنهال وال مدانت مدن أا )اف

يزرع اإلنساا أي مقدار حما  علني حمرط أا ال ي وت ال رصة علني اآلخرينال وليس للدولدة إال 
 )افمس( و)الز اع( مت حمرائ هما  ما  ب .

 اندتال  داا لده ذلدكال   حرية الصناعة والعمارعال نمن حما  أا يعمر األر  بأية  ي يدة :1
وال ر دددوم علدددني العمدددارع إطالقددداملال وال حيددد  للدولدددة أا تأخدددذ منددده ولدددو نلسدددامل واحددددامل لدددألر  أو 

إال إذا  اندت األر  )م توحدة  (95)غريهاال نقد قرر اإل دالمف )مدن أحد  أرضدامل مواتدا نهدي لده(
 عنوع( نعلني العامر األجرع للدولة..

 ة من معن د إال الصناعات احملرمة.و ذلك  يت الصنائت حرع د ىنا يف ال لم
حريدددة ال سدددب والعمدددلال نالصددديدال وإخدددراج املعددداداال وحيددداوع املباحددداتال و يدددت أندددواع  :2

الت سب مباح ملن حما ال بأية  ي يدة حمدا ال وال حيد  للدولدة املندت عدن ذلدكال أو أخدذ ر دومال أو 
  المية. جعل قيود عليهاال نعم..ال جيوو الت سب باحلرام املقرر يف الشريعة اإل

حرية الس ر واإلقامةال نمن حما  أا يقيم يف م دااال أو يسدانر إىل أي م دااال نلده مدا  :9
حما ال بال قيد أو حمرطال نال حدود إقليمية يف اإل المال وال قيود عنصريةال وال متايزات لونية أو 

اضد ر لغويةال وهبذ  احلرية تسقطف الويةال واجلنسيةال وجواو الس رال و يت ندروع ذلدكال إال إذا 
 إىل حمي  من ذلك )والضرورات تقدر بقدرها( وت وا بعحمرامل حمورى ال قها  املراجت.

حرية األعمال واحلر ات م لقاملال إال مدا حرمهدا اإل دالمال وهدو قليدل جددامل.. ندال دوائدر  :6
ال ن ددل نددرد حددر يف  (62)للتجسددس إطالقدداملال إال دائددرع  ددت املعلومددات ملصددلحة الدولددة اإل ددالمية

                                                           

 . 231ص 5أي ما حيرم احت ار ال راجت مو وعة ال قهف  تاب البيت ج( 57)
  تاب اجلهاد.  42-47راجت مو وعة ال قهف ج ( 52)
 .32222ح 322ص 17. وراجت و ائل الشيعةف ج 22ح 152ص 7( ذذيب االح امف ج59)
 ( لإلمام امل لف )دام ظله(.راجت  تاب )اذا قام اإل الم يف العراا( 61)
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وت ويندده اجلمعيددات واليةدداتال و عدده التربعدداتال وإصدددار  اجملددالت واجلرائدددال   المددهال و تابددهال
 ونصبه دار اإلذاعة والتل زيواال وغري ذلك.

 ائر أقسام احلريةال نم المل  ل عارمل بالسياقةال حر يف أا يسوا بال إع ا  ر دوم أو  :7
 وه ذا.…حنوهاال  ما اا امليت ال حيتاج إىل إجاوع ح  جيهز

 يقتضي إلغا  ال  ري من الدوائر؟ إا ما ذ ر س:
نعم.. و ذلك  اندت الدولدة اإل دالميةال ال دوائدر نيهدا إال قليلدة جدداملال ولدذا ذ رندا إا ج: 

املوظ ني يف الدولة اإل المية قليلواال منتهني القلةال وبسبب قلة املوظ ني اليره   اهدل الدولدة 
 باملال ال  ري.

 
9 
 القضاع 

 ا ؟هل يف اإل الم قوانني للقض س:
 .(61)نعمال أنضل القوانني القضائية موجودع يف اإل الم ج: 
  يف هو القضا  اإل المي؟  س:
وهو يقضدي يف األمدور بدال … جيب يف القاضيال أا ي وا رجالمل م منامل ناقهامل للقضا ج: 

 ر وم إطالقاملال وال حيتاج إىل تقدمي عريضة للش وى.
 ل نيها علني ضو  اإل الم.وقا  واحد مي ن أا يرى  يت أقسام الدعاوى وي ص

ال وال )روتينيددات( يف القضددا  اإل ددالميال ولددذا نقددد  (64)وال يقبددل مددن الشددهود إال العدددول
 دداا يقضددي القاضددي الواحددد ملدينددة نيهددا )ماليددني( مددن النددامل جيددن ال تبقددني مشدد لة قضددائية 

 .(61)إطالقامل 
 من أين يأ ل القاضي؟ س:
 من بيت املال.ج: 

                                                           

  تاب القضا .  25-24راجت مو وعة ال قهف ج( 61)
  تاب الشهادات.  26راجت مو وعة ال قهف ج( 62)
 راجت )تلخيص احلضارع اإل المية( لإلمام امل لف )دام ظله(.( 63)
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 ما هو عمل القاضي؟ س:
إنه وىنساعدع معاونيه  اا يقوم بأعمدال دوائدر   دريعال مدن دوائدر احل ومدات احلاضدرعال : ج

نهو يقوم بشد وا األوقدامل واملتدولنيال ويأخدذ أمدوال القصدر لريدهدا علديهم لددى تدونر الشدروطال 
وحيجدددز علدددني السددد يهال ويدددن  ال وي لددد ال ويبيدددتال ويدددرهنال ويددد جرال وي صدددل بدددني الندددامل وجيدددري 

 .(62)كاحلدود .. إىل غري ذل
 هل يف اإل الم نظام للمحاماعال بال ي ية املعرونة؟ س:
لديس يف اإل ددالم نظددام للمحامداع هبددذ  ال ي يددة الديت  عددل احلدد  بداطالمل والباطددل حقدداملال ج: 

وال حيتددددداج النظدددددام اإل دددددالمي إىل هدددددذ  ال  دددددرع مدددددن احملدددددامنيال ندددددعا األمدددددور متشدددددي يف الدولدددددة 
 اإل المية بيسر و هولة وبساطة.

 يصنت اإل الم باحملامني واملوظ ني الذين ال يعرتمل هبمال إذا قبه الزمام؟ماذا  س:
إا اإل دددالم يعدددني لدددم أعمدددال عمرانيدددة تقدميدددةال ويددددر علددديهم مدددن خزيندددة الدولدددةال مدددا ج: 

يسدداعدهم يف متضددية حمدد ورمال حدد  يهيدد  لددم العمددل الددذي يريدددوا مزاولتددهال وبعددد هددذا نهددل 
ي تدده( يتمددرد علددني النظددام اإل ددالميال إذا هيددأ اإل ددالم لدده يظددن أا موظ ددامل )ال يقددر اإل ددالم بوظ

عمددالمل ينا ددب مقامدده مددن األعمددال احلددرع العمرانيددةال و دداعد  حدد  مت ددن مددن مزاولتدده ب ددل عددز 
 ورنا  . 

و ددذلك اإل ددالم يلغددي املخدددامر وعمددل ال ددواجر ومددا أحمدددبهال مددت االهتمددام ألا يوجددد لدددم 
 …عمالمل  لالملال ولن أوواجامل صاحلني

 
6  
 لصحةا

 هل يف اإل الم نظام لصحة البدا؟ س:

                                                           

هندداك ورقددة  وقبددل مخسددني  ددنةال أو أقددلال  انددت  يددت هددذ  األمددور تنجددز يف بيددت عددامل إ ددالمي واحدددال و انددت( 64)
بسي ة ت تب و تم  تم ذلك العاملال وتدور املعدامالت علدني ذلدكال وقدد  داا التزويدر نيده مأموندامل إىل حدد يوجدب 

 الدهشة.
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 .(69)نعمال أنضل األنظمة وقاية وعالجامل ج: 
 ما هي  يزات الصحة اإل المية؟ س:
 اإل الم جعل اف وط العريضة للصحة العامة بسن أمور ثالثفج: 
 الوقايةال نعنه حي ه اجملتمت عن تسرب األمرا  إليهال وذلكف  :1
 دلف افمدرال الزنداال األحمديا  الضدارعال الغندا ال أ دباب القلد ال بتحرمي أ باب األمدرا ال م أ: 

 …وما أحمبه
وبسدددن آداب احليددداع والصدددحةال م دددلف النظاندددةال احلجامدددةال ال صددددال الصدددومال التددددهنيال  ب:

 …الزواجال السعوطال ال حلال النورعال بياا  ي ية األ ل والشرب والنومال وما أحمبه
الج األمدددرا ال و لهددددا تتسدددم ب ددددابت العدددالجف وذلدددك باإلرحمدددداد إىل أدويدددة وأغذيددددة لعددد :4

البساطة والسهولةال وهذ  ت رد   ريامل من األمرا  خصوصامل يف بدد  ت ورداال  دا هدو مدذ ور يف 
 …و iوطب األئمة  )صلني اهلل عليه وآله(طب النيب 
الرقابةال نعا اإل الم يراقب األطبا  مراقبة دقيقةال حد  انده قدررف )ال بيدب ضدامن ولدو   :1

تم ن اا حييد عن احلقيقةال بدل خيلد  يف ن سده مل دة قويدة  اا حاذقامل(  ا يقيد ال بيب نال ي
 ورقابة حمديدع يف وص ه للدوا  وتشخيصه وعالجه.

 أليس ال ب تقدم نعالمل تقدمامل ملمو امل؟  س:
ال حمك يف تقدم ال بال واإل الم ال خيالف ذلك بل ي يد ال ول ن إا تلك األ س ج: 

دمتال ولددذا جنددد اا األمددرا  غددزت الدديت ذ رناهددا هددي عمدددع أ ددباب الصددحة العامددةال وقددد اردد
البشرية بصدورع مدهشدةال حد  أا هدذ  ال  درع ال  دريع مدن األطبدا ال والصديادلةال واملستشد ياتال 
ومددا أحمدددبه.. ال ت  دددي يف إرجددداع الصدددحة العامدددةال ومددا ولندددا ندددذ ر آبا ندددا الدددذين  دددانوا يتمتعدددوا 

ريه أو مرضنيال و  ريامل من بصحة نائقة ح  املماتال بينما نرى اليوم أا  ل دار ال لو من م
 …األحمخاص مصابوا ىنر  أو أمرا 

 ما هو العالج إذا؟ س:
أا ترجدددددت اف دددددوط الصدددددحية اإل دددددالمية إىل الوجدددددودال وأخدددددذ الندددددانت مدددددن ال شدددددومل ج: 

                                                           

راجدددت  تددداب )حت دددة التح دددة( و)مبدددادئ ال دددب( و)األمدددرا  واألعدددرا  وقايدددة وعالجدددامل( و)مو دددوعة ال قددده  تددداب ( 65)
 ال ب( لإلمام امل لف )دام ظله(.
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اجلديددددعال وإخدددراج احملرمدددات منهددداال وندددت  ال ريددد  أمدددام ال دددب السددداب  اجملدددربال ليمتدددزج ال بددداا 
امل حدد  تعددود الصددحة العامددةال وال تددةن اإلنسددانية حتددت نددري القدددمي واحلدددينال وليعمددل ال ددب حددر 

 األمرا  ال تا ة.
 

7  
 الثقافة

 هل يف اإل الم منهاج لل قانة؟  س:
 أنضل منهاج.ج: 
 وما هو؟ س:
ال وهيدأ لده الو دائلال وألدزم الدولدة (66)إنه أوجب طلب العلدم علدني  دل مسدلم ومسدلمةج: 
 مساندته.
 نلماذا تأخر املسلموا؟ س:
تأخروا منذ تر وا منهاج اإل المال أما حني  انوا آخذين بهال نقدد ناقدت ثقدانتهم  إرمج: 

علددني ثقانددة الغددرب اليددومال وعلددني  انددة حمددعوب األر ال وال أدل علددني ذلددك مددن اعددرتامل الغددرب 
بدددذلكال ن اندددت نسدددبة  تدددبهم وم تبددداذمال ومدار دددهم وم ق ددديهمال بلحدددا  الو دددائل يف تلدددك 

ب وامل تبدات واملددارمل وامل ق دني يف هدذا اليدومال مدت تقددم الظروملال أ  ر ب  ري من نسبة ال ت
 .(67)الو ائل واأل باب

 وهل حيرم اإل الم املدارملال والصحفال والتل زيواال والراديوال والسينما؟ س:
إا اإل ددالم حيددرم امل ا ددد واملغريددات يف هددذ  الو ددائل ال قانيددةال وإذا خلددت عنهددا  دداا ج: 

                                                           

 1ب 171ص 1ف ) طلدددب العلدددم نريضدددة علدددني  دددل مسدددلم ومسدددلمة( راجدددت جدددار االندددوار جل اهلل قدددال ر دددو ( 66)
 45ب 62ص 67يف البحددددددار ج  . وعندددددده عددددددن الصددددددادا  21ح 9ب 31ص 2. ويف البحددددددار ج23ح
. هددددددذا 15ص 115)ضددددددمن بيدددددداا العالمدددددة اجمللسددددددي( والبحددددددار ج 5ح 52ب 141ص 67. والبحدددددار ج14ح

علني طلب العلم الشاملة للذ ر واالن ني.. راجت  تداب )منيدة املريدد( للشدهيد ال داين  باإلضانة اىل العمومات الدالة
 )قدمل  ر (..

راجددددت  تدددداب )حضددددارع العددددرب( للددددد تور غو ددددتامل لوبددددوا و تدددداب )مددددوجز تدددداريا اإل ددددالم( و تاب)ملدددداذا تددددأخر ( 67)
 املسلموا( لإلمام امل لف )دام ظله(.
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 اإل الم من أحمد املستقبلني لا.
 ما هو ال ارا العام بني منهاج اإل الم ال قايفال وبني منهاج ال قانة اليوم؟ س:
ال ارا العام هوف مزج اإل الم العلم باإلمياا وال ضيلةال وبرت ال قانة اليدوم عدن اإلميداا ج: 

وال ضيلةال ومزجه باإلحلاد والرذيلة.. ولذا أصب  العلمال الذي هو أنضل و يلة للرقدي والسدالم 
 يلة لالحن اطال والتدمريال واالض راب.واألمنال و 

 
8 
 السالم 

 هل اإل الم دين حربال أم دين  الم؟ س:
 يا أيها ال ين آمنوا ادخلوا في السلم كافـة  اإل الم دين السالمال قال تعاىلف ج: 

أمددددا إذا تعدددددى أحددددد علددددني الندددداملال أو علددددني املسددددلمني ناإل ددددالم حيددددارب ألجددددل العدالددددة  (68)
 ا .واحلقيقة ورد االعتد

 هل اإل الم دين السلم أم العنف؟ س:
 اإل الم دين السلم ال العنف.ج: 
  يف يدعم اإل الم السالم؟  س:
يددرى اإل دددالم وجدددوب ا دددتتباب األمدددنال يف الدددداخل ويف افدددارجال ن دددي الدددداخل ين دددي ج: 

 اجلرميةال ويف افارج ال يتعدى علني أحدال ويضرب علني أيدي املعتدين.
 رمية؟ يف ين ي اإل الم اجل س:
إا أ دددباب اجلرميدددة هددديف )ال قدددر(ال )املغريدددات(ال )اجلهدددل(ال )العددددا (ال )املشدددا ل( ومدددا ج: 

أحمبه.. واإل الم حيارهبا ح  ين يهاال نعذا انت تال اخت ت اجلرمية تلقائياملال نم الملف ال قري يسرا 
 لسددد حاجتددهال واملددرأع ال اتنددة وافمددر تسددبباا الزندداال والسدد ر موجددب للجرميددة.. واجلهددل  ددبب

واملشدددددا ل العائليدددددة تسدددددبب التدددددوتر واجلرميدددددةال … للتعددددددي.. والعددددددا  يوجدددددب الضدددددرب والقتدددددل
واإل الم يغدا ال قدرا ال وميندت عدن التدربج وافمدورال ويعمدم ال قاندةال وحيصدد أ دباب … وه ذا

 العدا   املهاترات وما أحمبهال وي صل املشا ل بقضا  يسريال وح م  ريت و....
                                                           

 .212 ورع البقرعف ( 62)
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 جياوى؟من أجرم يف اإل المال  يف  س:
إا اإل الم د بعد ما يل ف اجلو وحيصد أ باب اجلرمية د يضت العقاب للمجدرمال ألنده ج: 

إمنا اقدرتمل لددنا ع طبعده واحندرامل ن سدهال وبالعقداب الصدارمال السدريت التن يدذال يعقدم اجلدوال حد  
نمددد المل عندددد مدددا يق دددت أربدددت أصدددابت مدددن يدددد السددداراال بعدددد تدددونر عشدددرات …ال تت دددرر اجلرميدددة

يت منها إغنا  ال قرا ال نال جيرأ أحد علدني السدرقةال ولدذا يريندا التداريا أا أيدادي قليلدة الشروط ال
 جدامل ق عت طول قرنني يف الدولة اإل المية.

 ماذا يصنت اإل الم بالسجوا؟ س:
إا اإل دددالم يدددرى أا القدددانوا الوضدددعي ال قيمدددة لددده إطالقددداملال وإمندددا القدددانوا هدددو قدددانوا ج: 

ري من اجلرائم القانونية حاالملال ليست  درائم بنظدر اإل دالمال حد  السما  نقطال وعلني هذا ن  
 يسجن مرت بيها.

أما ما يعترب  اإل الم جرميةال  السرقةال والزناال نقد عني له عقابامل صدارمامل عداجالملال  دالق تال 
 واجللدال نعم .. هناك جرائم قليلة يف اإل المال عقاهبا السجنال  ال ري املماطل يف دينه.

ع عددددن أا يسددددلم القاضددددي اجملددددرم املسددددتح  للسددددجن إىل أحددددد أنددددراد النددددامل والسددددجن عبددددار 
ليحبسده يف غرندة مدن بيتده مد المل أو مدا أحمدبه... ولدذا ندال  دجن يف اإل دالم د بدامل هوم احلدايل د 
إطالقددداملال ولددددى االضددد رار ببندددا  السدددجن ال ي دددوا إال بنايدددة بسدددي ة مدددت مراعددداع  يدددت حقدددوا 

 .(65)السجني 
 م السالم يف افارج؟  يف حي ه اإل ال س:
إا اإل دددالم ال يتعددددى علدددني أحدددد إطالقددداملال ومدددن مدددال مدددن الددددول إىل السدددلمال مدددال ج: 

وإذا وقعددددت  اربددددةال خيوضددددها   (72)وإن جنحــــوا للســــلم فــــاجن  لهــــا  اإل ددددالم إليهدددداال 
اإل ددالم بددأنظف صددورع مل يشددهد لددا التدداريا م دديالملال نعددم مددن اعتدددى مددن الدددول رد اإل ددالم 

 .اعتدا ها
 و يف حي ه اإل الم السالم بني احل ومة والشعب؟ س:
إا احل ومددة د يف اإل ددالم د حمددعبية بدداملعن الصددحي  لل لمددةال نمدداذا يريددد النددامل غددري ج: 

                                                           

 ف ينظر اإل الم إىل السجني( لإلمام امل لف.راجت  تاب ) ي( 69)
 .61 ورع األن الف ( 71)
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املشددار ة يف الددرأيال والغددنال والعلددمال واحلريددةال واألمددنال والصددحةال وال ضدديلةال  ددا يونرهددا اإل ددالم 
 خري تونري.

ة يف اإل ددالم  انددت تعمددر طددويالمل د عددادع د للحددب ولددذا نددرى أا احل ومددات الصددحيح
املتبادل بني األمة وبني احل ومةال ومل ي ن الرئيس حيتاج إىل )أمدن( و)حدرمل( ومدا أحمدبهال حد  

 حيميه من النامل إال لدى االض رار.
5 
 العائلة 

 (71) يف يرى اإل الم العائلة؟ س:
ا يدرى اإل دالم )احلجداب( للمدرأعال ي  د اإل الم   ريامل علني العائلة ولزوم رعايتهداال  مدج: 

ــــن وراع حجــــاب  قددددال تعدددداىلف وإذا ســــألتموهن متاعــــاً فاســــألوهن م
وبددددذلك تقددددل  (72)

املوبقاتال وتشتد عالقة الرجدل بزوجتدهال والزوجدة بزوجهداال نتعديش العائلدة يف جدو حدب وودادال 
 .(71)ومعن احلجاب عدم إبدا  الشعر وامل اتن  ما هو مذ ور يف ال قه

  الم حيرم علني املرأع العلم والعمل؟هل اإل س:
 الال نعا اإل الم مل حيرم علني املرأع علمامل وال عمالملال وامنا حرم عليها التبذل وامليوعة ج: 

 .(72)والتربجال  ما حرم عليها أا تقوم بأعمال تنايف ع تها وحمأرا 
 ما هو رأي اإل الم يف املرأع؟ س:
تم إال بتعدددب و دددد مدددن خدددارج البيدددتال و ددد ن اإل دددالم يدددرى أا احليددداع العائليدددةال ال تدددج: 

وعمدددل داخدددل البيدددتال نقّسدددم األمدددرف للرجدددل افدددارجال وللمدددرأع الدددداخلال وبدددذلك هيدددأ لألندددرا  
وقد رأى اإل الم احل ديمال اا …البشرية خري  ل للنشو  والنما  اجلسدي والعقلي والعاط ي

لدني الرجدالال ويف ذلدك إضداعة لو واولت املرأع أعمال الرجلال ال بد و أا يُلقدني عملهدا البيديت ع
لل داقتنيال طاقددة املدرأع العاط يددةال وطاقدة الرجددل العمليدةال نالعمددل ن دس العمددلال إال أنده مع ددومل 

                                                           

 راجت  تاب )العائلة( لإلمام امل لف.( 71)
 .53 ورع االحزاب ف ( 72)
  تاب الصالع نصل يف السرت والساتر.  113-47ص  12راجت مو وعة ال قهف ج ( 73)
 راجت  تاب )احلجاب الدرع الواقي( لإلمام امل لف.( 74)
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 .(79)مقلوبال يأىل بنتائا غري مرضيةال ولذا حبذ للمرأع األعمال الداخلية
 ما هو رأي اإل الم يف الزواج؟  س:
ندداملرأع بع مالدا  ددن التا ددعة مددت اإل دالم يددرى ا ددتحباب الددزواجال وي  دد علددني ذلددكال ج: 

 الرحمد والرجل بع ماله  ن افامس عشرع ..وذلكال ح  ال يقت ال حشا  والبغا .
 ما هو رأي اإل الم يف اختالط ال تياا بال تياتال يف خمتلف مران  احلياع؟ س:
االخددددتالط احملددددرم غددددري جددددائزال  ددددوا  يف املسدددداب ال أو املدددددارملال أو السددددينما اتال أو ج: 

مددلال أو التجمعدداتال أو املنتدددياتال أو غريهدداال ويددرى اإل ددالم إا ذلددك يوجددب ال سدداد  ددا املعا
جيب وقاية اجملتمت عنهال إال إذا  اا االختالط من قبيدل اخدتالطهم يف احلدا واملشداهد املشدرنة 

 وما أحمبه.
 ما هو ت ليف الزوجني يف احلياع العائلية بنظر اإل الم؟ س:
وإحمدباع غريدزع املدرأع اجلسددية د حسدب املقدرر حمدرعامل د وعلدني علدني الدزوج الن قدة  املدةال ج: 

الزوجة إطاعة الزوج يف افروج من الدارال واال تمتاعال أما الشد وا البيتيدة نليسدت واجبدة علدني 
الزوجةال والن اح ال ينعقد إال برضامهاال وال الا إمندا هدو بيدد الدزوج نقدطال إال مدت الشدرط عندد 

 الن اح ني وا بيد الزوجة أيضامل.
 ما هو رأي اإل الم يف تعدد الزوجات؟ س:
اإل الم يرى جواو التعدد إىل أربت بالعقد الدائمال ويوجب العدالدة بيدنهنال وهبدذا حدل ج: 

 اإل الم مش لة العوانس و األرامل.
 
12 
 لواح  

للمجتمت اإل المي لوا آخرال غري لدوا اجملتمدت الدذي نشداهد  يف احلدال احلاضدرال إذ  :1
وذلدك يعددل السدلوك تعدديالمل ال يقددر عليده  يدت املنداها األرضديةال ولدذا يشدت  يتمتت باإلميااال

نيه املعن اإلنساين الرنيتال بينمدا العدامل اليدوم يع دي لإلنسداا صدبغة اآللدة واحلديددال ويف اجملتمدت 

                                                           

 مل حيرم عليها األعمال افارجية بشروطها.وإا ( 75)
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اإل المي  ت ي العقد الن سية و  دري مدن املشدا ل احلاليدةال  مدا ت ديه ال قدة واحلدب والعاط دة 
 واالجتماع. علني ال رد
لدددديس معددددن أخددددذ اإل ددددالم بالزمددددامف ضددددرورع أا تتبدددددل احل ومددددات يف هددددذا اليددددوم إىل  :4

)صددلني ال بددل معنددا  أا تتبدددل املندداها إىل مندداها إ ددالميةال ولددذا أقددر النيب(76)ح ومددات أخددرى
النجاحمددي علددني  ددل ته حددني أ ددلم ال و انددت  ددريته ال دداهرع اا يقددر  ددل حمدديا  اهلل عليدده وآلدده(

 ما  اا  يدامل قبل اا يسلمال نال خشية مدن اإل دالم لدرئيس قبيلة علني  يادته بعد اإل المال  
 أو أمري إذا ا تعد اا ي يف ن سه حسب ال ي ية اإل المية وي ب  قوانني السما . 

تزدهر احليداع د  ميدت حمدعبها د حتدت لدوا  النظدام اإل دالميال و دم تتصدور أا تبدن دارال  :1
رتا م ال دددروعال يف جدددو ال ظلدددم نيددده وال وتدددزرع األر ال وتتقددددم الصدددناعةال وتتو دددت التجدددارعال وتددد

 …حمروطال وال قيودال وال  بت نيهال وال مشا لال وال نقر
ولذا  اا العمرااال واحلبال والتقدمال وال قةال اباا ت بي  اإل الم أمرامل عاديامل مل جيدد  العدامل 

 يف هذا اليومال وإا   رت نيه الو ائل.
احددددع اإل دددالمية العامليدددةال واهلل الواجددب علدددني ال دددل أا يعمدددل ألجدددل إعدددادع احل ومدددة الو و

 املستعاا.

                                                           

 نعم لألمة اإل المية تبديل احلا م إذا حما ت.( 76)
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 فصل 
 فيما يتعل  بالقرآن الكريم

 
وهذ   لة من الروايات الواردع يف  تاب )و ائل الشيعة( وغري  ذ رناها تعميما لل ائددعال 
واهلل املسددتعااال وقدددمنا عليهددا يف هددذ  ال بعددة مددا يددرتبط  مددت القددرآا وعدددم حتري دده واندده مل يددزد  

)صدلني رنامل ومل ينقص منه حميةاال نهو اليوم ن س القدرآا الدذي ندزل علدني ر دول اهلل  لمة وال ح
هبذ  ال ي ية من ترتيدب السدور واآليدات  )صلني اهلل عليه وآله(قد  عه الر ول  اهلل عليه وآله(

 بأمر من اهلل تعاىل يف حياته.
 الوحي وآخر آية من القرآن: 

انـ  ميـم وانهـم ميتــونيف املناقدب عدن ابدن عبدامل انده قدالف ملدا نددزل قولده تعداىلف
(77) 

)صدلني اهلل عليده ف )ليتا أعلم م  ي وا ذلك د هذا وهو ه وآله()صلني اهلل عليال ر ول اهلل ق
يعلدم الغيدب بعذنده تعداىل ووحيده د ننددزلت  دورع النصدرال ن داا بعدد نزولدا يسد ت ر دول  وآلده(

بدددني الت بدددري والقدددرا ع مث يقدددولف ) دددبحاا اهلل وجمدددد ال أ دددتغ ر اهلل  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(اهلل
 ب ددني ب دددا امل حمدددديداملال وأتددوب إليددده(ال نقيددل لددده يف ذلددكال نقدددالف )أمدددا أا ن سددي نعيدددت إيل( مث

نقيددلف يددا ر ددول اهلل أو تب ددي مددن املددوت وقددد غ ددر اهلل لددك مددا تقدددم مددن ذنبددك ومددا تددأخر؟ 
ف نأين هول امل لت؟ وأيدن ضديقة القدربال وظلمدة اللحدد؟ وأيدن القيامدة )صلني اهلل عليه وآله(نقال

 )صددلني اهلل عليدده وآلدده(اإلملدداع إىل األهددوال ال اندده  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(واألهددوال؟ د أراد النيب
 . (78)هذ  السورع عامامل(بعد نزول  )صلني اهلل عليه وآله(يبتلني هبا د مث قالف )نعاش 

مددن  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(مث نزلددت آيددات وآيددات حدد  إذا مل يبدد  علددني ارحتددال ر ددول اهلل 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اا ثم توفى كـل نفـس مـا  هذ  الدنيا  وى  بعة أيام نزلتف 

                                                           

 .31 ورع الزمرف ( 77)
 .21ح  1ب  471ص 22راجت جار األنوارف ج( 72)
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كسبم وهم ك يظلمـون
ن اندت هدذ  اآليدة د علدني بعده الروايدات د هدي آخدر آيدة مدن  (75)

وقدال لدهف  )صدلني اهلل عليده وآلده(علدني ر دول اهلل  )عليده السدالم(ل هبا جربائيل القرآا ال رمي نز 
 مدا اا أول آيدة مدن القدرآا  داا قدد ندزل   (82)ضعها يف رأمل املائتني وال مانني مدن  دورع البقدرع

بسـم اا  هدي قولده تعداىلف )صدلني اهلل عليده وآلده(علدني ر دول اهلل  )عليه السالم(هبا جربئيل 
الرحمن الرحيم، اقرأ باسم رب  ال ي خل 

 اآليات.  (81)
بأول يوم من البع ة النبوية الشري ةال وآخدر آيدة مدن آيدات القدرآا نأول آية من القرآا ابتدأ 

ال ومدا بينهمدا مدن ندرتع  داا ندزول مدا )صدلني اهلل عليده وآلده(اختدتم يف األيدام األخدريع لر دول اهلل 
 بني هاتني اآليتنيال وتلك ال رتع ا تغرقت مدع ثالث وعشرين  نة. 

 
 من جمع القرآن؟ 

عندد  )صدلني اهلل عليده وآلده(للنديب  وهنا مدا يل دت النظدر وجيلدب االنتبدا ال وهدو قدول جربئيدل
نزوله باآلية األخريع د  ما يف الرواية دف )ضعها يف رأمل املائتني وال مانني من  ورع البقرع(ال نعنده 

 مدددت القدددرآا وبرتتيبددده ترتيبدددامل دقيقدددامل حددد  يف م دددل تدددرقيم  صدددري  يف اا اهلل تعددداىل أمدددر نبيددده 
 مدا أمدر    عليده وآلده( )صدلني اهللذلدك يف حياتده  )صلني اهلل عليده وآلده(اآلياتال وقد نعل النيب 

 يرتك القرآا مت رقامل ح  جيمت من بعد .  )صلني اهلل عليه وآله( ي ناهلل تعاىلال ومل
مدددت  بدددري اهتمامددده و  دددري حرصددده علدددني القدددرآا  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(وهدددل مي دددن للر دددول 

ال رمي أا اليقوم  مت القرآا وترتيبه! وأا يرت ه مبع رامل يف أيدي املسدلمني ويو دل  عده إلديهمال 
ان  ميم وانهم ميتون مت أا الوحي أخرب  بقولهف 

(84) . 
)صلني حريصامل علني القرآا من جهة د ح  انه  )صلني اهلل عليه وآله(ي وا  نهل يص  أا

 ددداا يدددأمر ج ددده القدددرآا واإلهتمدددام بددده والتحدددريه علدددني تالوتددده والعمدددل بدددهال   اهلل عليددده وآلددده(
وخاصة يف أيامه األخريعال حين  داا يقدول مدراراملف )إين خملدف ندي م ال قلدني  تداب اهلل وعدرتىل 

                                                           

 .221 ورع البقرعف ( 79)
 .23ف ص ت سري الشرب ( 21)
 .1 ورع العل ف ( 21)
 .31 ورع الزمرف ( 22)
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القددرآا ويرت دده مبع ددرامل مددن  أهددل بيدديت مددا إا متسدد تم هبمددا لددن تضددلوا بعدددي أبدددامل (ددد وأا ال جيمددت
 جهة أخرى؟.

بل أليس القرآا هدو د دتور اإل دالم افالددال ومعجزتده الباقيدة علدني مدر القدروا واألعصدار  
مبع دددرامل مدددن دوا أا  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(إىل يدددوم القيامدددة؟ ومعددده هدددل يصددد  أا يرت ددده النددديب 

 جيمعه؟! 
ان علينـا جمعـه أم  يف يأذا اهلل تعداىل لنبيده بدأا ال يقدوم  معده مدت انده تعداىل يقدولف 

وقرآنه
نعلدني النديب  (82) إنا نحن نزلنا ال كر وإنا لـه لحـافظونويقول تعاىل أيضاملف  (81)

 ابالأ القرآا جمموعامل ومرتبامل إىل النامل  انةال  ما  عه اهلل تعاىل ورتبه.  )صلني اهلل عليه وآله(
إذاف نهددددذا القددددرآا الددددذي هددددو بأيدددددينا علددددني ترتيبدددده و عددددهال وتددددرقيم آياتددددهال وترتيددددب  ددددور  

و عدده للمسددلمني يف  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(هال هددو بعيندده القددرآا الددذي رتبدده ر ددول اهلل وأجزائدد
بدددأمر مدددن اهلل تعددداىلال مل ي دددرأ عليددده أي تغيدددري وحتريدددفال أو تبدددديل  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(حياته

 وتعديلال أو ويادع ونقصاا. 
عدددن  )عليددده السدددالم(وي يدددد ف مدددا روي عدددن ت سدددري علدددي بدددن إبدددراهيم عدددن اإلمدددام الصدددادا 

)صددلني اهلل   مددت القددرآا وقددال )عليدده السددالم(اندده أمددر عليددامل  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(ر ددول اهلل 
ف )يددا علدديال القددرآا خلددف نراحمددي يف املصددحف واحلريددر والقددراطيس نخددذو  وا عددو  عليدده وآلدده(

نجمعده يف ثدوب أصد ر مث  ()عليه السدالموال تضيعو   ما ضيعت اليهود التوراعال نان ل  علي 
 . (89)ختم عليه(

ويف جممددت البيددداا نقدددالمل عدددن السدديد املرتضدددني انددده قدددالف إا القددرآا  دددت يف عهدددد ر دددول اهلل 
 وم بأيدينا. بالش ل الذي هو الي )صلني اهلل عليه وآله(

 وقال ىنقالته قبله الشيا الصدوا )قدمل  ر ( والشيا امل يدف )قدمل  ر (. 
وقدددال ىنقالتددده بعدددد  حمددديا ال ائ دددة الشددديا ال و دددي )قددددمل  دددر ( وامل سدددر ال بدددري الشددديا 

 هد وباقي علمائنا األبرار إىل يومنا هذا.  542ال ربي )قدمل  ر ( املتوىف  نة 
نددا جنمددت الق ددت املت رقددة مددن آيددات القددرآا وجنعلهددا بددأمر وعددن ويددد بددن ثابددت اندده قددالف ) 

                                                           

 .17 ورع القيامةف ( 23)
 .9 ورع احلجرف ( 24)
 ط بريوت. 7ح  7ب  42ص  29جار األنوارف ج ( 25)
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يف م اردا املنا دبال ول دن مدت ذلدك  اندت اآليدات مت رقدةال  )صدلني اهلل عليده وآلده(ر دول اهلل 
أا جيمعها يف م اا واحدال وحذرنا  )عليه السالم(عليامل  اهلل عليه وآله()صلني نأمر ر ول اهلل 
 من تضييعها(.

مدن قبدل  دتة  )صدلني اهلل عليده وآلده(وعن الشعيب انه قالف  ت القرآا يف عهد ر ول اهلل 
 ار. ن ر من األنص

)صددلني اهلل وعدن قتددادع اندده قددالف  ددالت أنسددامل عددن اندده مددن  ددت القددرآا يف عهددد ر ددول اهلل 
 نقالف أربعة ن ر من األنصار مث ذ ر أمساؤهم.  عليه وآله(

 ت القرآا هدو وُأط بدن  عدب  )عليه السالم(وعن علي بن رباحف اا علي بن أط طالب 
 . )صلني اهلل عليه وآله(يف عهد ر ول اهلل 

 الشواهد األخرى: 
ى تددددل علددني أا القدددرآا الدددذي هددو بأيددددينا هدددو هددذا باإلضدددانة إىل حمدددواهد وم يدددات أخدددر 

 من غري ويادع وال نقيصة.  )صلني اهلل عليه وآله(ن سه الذي  ت ورتب يف عهد ر ول اهلل 
يعددا  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(تسددمية  ددورع احلمددد بسددورع ال احتددة يف عهددد ر ددول اهلل منهــا: 

ارددا ناحتددة القددرآا مددت ارددا مل ت ددن السددورع وال اآليددات األوىل الدديت نددزل هبددا الددوحي علددني ر ددول 
يشدري إىل  )صدلني اهلل عليده وآلده(نتسدميتها ب احتدة ال تداب يف عهدد  ال )صلني اهلل عليه وآله(اهلل

اا ال تاب  اا جمموعامل هبذا الش ل املوجود بأيدينا اليومال و ورع احلمد ناحتتده  مدا هدو اليدوم 
 ناحتته أيضامل. 
 داا يقدول يف حددين ال قلدني املدروي عدن ال دريقني   )صدلني اهلل عليده وآلده(اا النديب  ومنها:

 أهدل بيديتال مدا إا متسد تم هبمدا لدن تضدلوا متواتراملف )إين خملف ني م ال قلنيف  تاب اهلل وعرتىل
يف امتددهال ال  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(بعدددي أبدددامل(. نال تدداب اجملمددوع واملرتددب خيل دده ر ددول اهلل 

 )صدلني اهلل عليده وآلده(اآليات املت رقةال إذ ال ي ل  عليها ال تابال وقدد  دب  اهلل تعداىل ر دوله 
 انه يف هذا التعبري حين أطل  مرارامل ويف آيات متعددع  لمة )ال تاب( علني القرآاال إحمارع إىل

جممدوع ومرتدب عندد  تعداىل يف اللدوح احمل دو  د  مدا قدال بده بعده امل سدرين د وانده تعداىل اطلدت 
علني  عه وترتيبه لديه وأمر  بأا جيمت القرآا علني ما هو جمموع  )صلني اهلل عليه وآله(ر وله 

 ذلك.  )صلني اهلل عليه وآله(يف اللوح احمل و ال ويرتبه ون  ترتيبهال ونعل النيب 
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 حمدهر رمضداا ويف غدري   دتم القدرآا يف صلني اهلل عليده وآلده()ما ورد من أمر النيب  ومنها:
من  ائر األيامال وبياا ما فتمه من ال ضيلة وال وابال ح  أا عبدد اهلل بدن مسدعودال واط ابدن  

عدددع مددراتال ولددوال إا  )صددلني اهلل عليدده وآلدده( عددب وغريمهددا قددد ختمددوا القددرآا عنددد ر ددول اهلل 
القددرآا جممددوع ومرتددبال مل ي ددن فددتم القددرآا معددنال ألا افددتم يقددال ملددا يبدددأ مددن أولدده وينتهددي 

 خر . بآ
وعددن  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(روايددات تددأمر بعددر  األحاديددن املرويددة عددن الر ددول  ومنهــا:

ملعرندة غ هدا مدن مسينهدا علدني القددرآا ال درمي وتقدولف مدا واند   تداب اهلل نقدد قالدده  أهدل بيتده 
ال ومدددا خدددالف ال تددداب نهدددو وخدددرمل iوقالددده أهدددل البيدددت  )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(ر دددول اهلل 

هددذا القددرآا الددذي هددو بأيدددينا ملعرنددة  وباطددلال وارددم مل يقولددو ال نقددد أحالتنددا هددذ  الروايددات إىل
احل  من الباطل  ا يدل علني  المته من  ل ويادع ونقيصةال وتبدديل وحتريدفال وإال مل يصدل  

 أا ي وا مرجعامل ملعرنة احل  من الباطل. 
ما ورد من اا القرآا  له  اا م توبامل موضوعامل بني احملراب واملنربال و اا املسلموا  ومنها:

 ي تبوا منه. 
)صدلني  داا يعدر  القدرآا علدني ر دول اهلل  )عليده السدالم(مدا ورد مدن اا جربئيدل  منها:و 

 يف عامه األخري مرتني.  )صلني اهلل عليه وآله( ل عام مرعال وعرضه عليه   اهلل عليه وآله(
مددا روي مددن اا  اعددة مددن الصددحابة  ددانوا قددد ح ظددوا القددرآا  لدده يف عهددد ر ددول  ومنهــا:

. وال خي دددني ذلدددك علدددني مدددن راجدددت ت سدددري القدددرآا للعالمدددة البالغدددي )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(اهلل 
 لمددة حددول ذلددك طبعددت يف إحدددى أعددداد )أجوبددة املسددائل    (86)ولوالدددي )قدددمل  ددر (ال 

 الدينية( يف  ربال  املقد ة. 
)صلني هذا باإلضانة إىل اا هناك آيات وروايات تشري إىل أا القرآا نزل علني ر ول اهلل 

 مدا قدال   )صدلني اهلل عليده وآلده(مرتنيف مرع نزل ىنجموعه علني قلدب ر دول اهلل  اهلل عليه وآله(
إنا أنزلناه في ليلة القدرتعاىلف 

ومرع نزل عليه جنومامل ومت رقامل عرب ثالث وعشرين  دنة  (27)
قددد وعددني قلبدده القددرآا الددذي نددزل  )صددلني اهلل عليدده وآلدده(يف املنا ددبات والقضددايا املت رقددةال والندديب 

                                                           

 .آية اهلل العظمني السيد مريوا مهدي الشرياوي ( 26)
 .1 ورع القدرف ( 27)
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عليه أوالمل جمموعامل ومرتباملال نجمت القرآا الذي نزل عليه ثانيامل جنومامل ومت رقدامل حسدب  دت القدرآا 
 ي هو اليوم بأيدينا. األولال ورتبه ون  ترتيبهال وهو بعينه القرآا الذ

اىل غددري ذلددك  ددا يشددري ىنجموعدده إىل أا هددذا القددرآا الددذي هددو اليددوم بأيدددينا هددو القددرآا 
)صدددلني اهلل عليددده يف عهدددد ر ددول اهلل  )صدددلني اهلل عليددده وآلدده(الددذي  دددت بددأمر مدددن اهلل ور ددوله 

مل يزدد حرنامل ومل ينقص حرناملال ومل يتغري حمي  منه ومل يتبدل أبداملال  يف وقدد قدال تعداىلف  وآله(
ن يديه وك من خلفهك يأتيه الباطل من بي

(88) . 

                                                           

 .42 ورع نصلتف ( 22)
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 روايات في القرآن

 
 .(85)ف )ال يعذب اهلل قلبا وعني القرآا( له()صلني اهلل عليه وآقال ر ول اهلل 

 .(52)ف )أهل القرآا هم أهل اهلل وخاصته( وعنه 
 .(51)ف )أنضل العبادع قرا ع القرآا(وعنه 
 .(54)ف )القرآا غا ال غن دونه وال نقر بعد (وعنه 
 .(51)ة القرآا وأصحاب الليل(ف )أحمرامل أميت محلوعنه 
ف )من قرأ القرآا ح  يستظهر  و حي ظهال أدخله اهلل اجلنة وحم عه يف عشرع من وعنه 

 .(52)أهل بيته  لهم قد وجبت لم النار(
 .(59)قالف )محلة القرآا يف الدنيا عرنا  أهل اجلنة يوم القيامة( )صلني اهلل عليه وآله(وعنه

بنيال والش ا  النانت نداقرؤو  نداا اهلل ف )اا هذا القرآا هو حبل اهلل وهو النور املوعنه 
يأجر م علني تالوته ب ل حرمل عشر حسناتال أمدا إين ال اقدول أمل حدرمل واحدد ول دن ألدف 

 .(56)والم وميم وثالثوا حسنة(
ال بسـم اا الـرحمن الـرحيم قالف )إذا قدال املعلدم للصديب قدلف )صلني اهلل عليه وآله(وعنه 

يب وبرا ع ألبويده وبدرا ع للمعلدم مدن  تب اهلل برا ع للص  بسم اا الرحمن الرحيمنقال الصيبف 
 .(57)النار(
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 اجمللس احلادي واألربعوا. 234االمايل للشيا الصدواف ص ( 93)
 .14ح 1ب 226ص 4و ائل الشيعةف ج( 94)
 ال صل ال الن والعشروا. 42جامت االخبارف ص( 95)
 شروا يف القرآا.ال صل احلادي والع 41جامت االخبارف ص( 96)
 ال صل ال اين والعشروا. 42جامت االخبارف ص ( 97)
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ف )نددوروا بيددوت م بدتالوع القددرآا وال تتخددذوها قبددورامل  مدا نعلددت اليهددود والنصددارى وعنده 
صددلوا يف ال نددائس والبيددت وع لددوا بيددوذمال اا البيددت إذا   ددر نيدده تددالوع القددرآا   ددر خددري  وامتددت 

 .(58)ألهل الدنيا(أهله وأضا  ألهل السما   ما تضي  جنوم السما  
يقولف )النظر إىل  )صلني اهلل عليه وآله(وعن أط ذر) يف حدين( قالف مسعت ر ول اهلل 

عبدادعال والنظدر إىل الوالددين برأندة ورمحدة عبدادعال والنظددر يف  )عليده السدالم(علدي ابدن أط طالدب 
 . (55)املصحف عبادعال والنظر إىل ال عبة عبادع(

 .(122)قالف )خري م من تعلم القرآا وعّلمه(  أا النيب  )عليه السالم(وعن علي 
أنه قال يف خ بة لدهف )وتعلمدوا القدرآا  )عليه السالم(ويف )را البالغة( عن أمري امل منني 

ناندده احسددن احلدددينال وت قهددوا نيدده ناندده ربيددت القلددوبال وا تشدد وا بنددور  ناندده حمدد ا  الصدددورال 
وأحسددنوا تالوتدده نأندده أن ددت )أحسددن( القصددصال واا العددامل العامددل بغددري علمدده  اجلاهددل احلددائر 

هلدددددهال بدددددل احلجدددددة عليددددده أعظدددددمال واحلسدددددرع لددددده ألدددددزمال وهدددددو عندددددد اهلل الدددددذي ال يسدددددت ي  مدددددن ج
 .(121)ألوم(

)يف حدددين االربعمائددة( قددالف )ال يقددرأ  )عليدده السددالم(ويف )افصددال ( با ددناد  عددن علددي 
 .(124)العبد القرآا اذا  اا علني غري طهور ح  يت هر(

قالف )من ا تمت حرنامل من  تاب اهلل مدن غدري قدرا ع   )عليه السالم(وعن علي بن احلسني 
له حسنةال و ني عنه  يةةال ورنت له درجةال ومن قرأ نظرامل من غري صالع  تب اهلل له  تب اهلل 

ب ل حرمل حسنةال و ني عنده  ديةةال ورندت لده درجدةال ومدن تعلدم منده حرندامل ظداهرامل  تدب اهلل لده 
عشددر حسددناتال و ددني عندده عشددر  دديةاتال ورنددت لدده عشددر درجدداتال قددالف ال اقددولف ب ددل آيددةال 

حمبههماال قالف من قدرأ حرندامل وهدو جدالس يف صدالع  تدب اهلل  ول ن ب ل حرمل با  أو تا  أو
له به مخسني حسنةال و ني عنه مخسني  يةةال ورنت له مخسني درجةال ومن قرأ حرنامل وهدو قدائم 
يف صددالته  تددب اهلل لدده مائددة حسددنةال و ددني عندده مائددة  دديةةال ورنددت لدده مائددة درجددةال ومددن ختمدده  

                                                           

 الباب السادمل. 226عدع الداعيف ص( 92)
 .نصل يف  بته 212ص 3( املناقبف ج99)
 ال صل السادمل. 99ص 1غوايل اللةايلف ج( 111)
 يف أر اا الدين. من  المه 111را البالغةف اف بة ( 111)
 .627افصالف ص ( 112)
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قلتف جعلت نداك ختمه  لده؟ قدالف ختمده   انت له دعوع مستجابة م خرع أو معجلة قالف 
 .(121) له(

ف )آيات القرآا خزائن ن لما نتحت خزانة ينبغدي  )عليه السالم(وعن علي بن احلسني 
 . (122)لك أا تنظر ما نيها(
ف )أندا أول واندد )صدلني اهلل عليده وآلده(ف قدال ر دول اهلل  )عليده السدالم(وعدن أط جع در 

ب تدداب اهلل و  علددني العزيددز اجلبددار يددوم القيامددة و تابدده و أهددل بيدديت مث أمدديتال مث أ ددألم مددا نعلددتم
 .(129)بأهل بييت(

ف )أال أخدرب م  )عليده السدالم(ف قدال أمدري املد منني  )عليده السدالم(وعدن أط جع در 
بال قيدده حقددامل مددن مل يقددنط النددامل مددن رمحددة اهلل ومل يدد منهم مددن عددذاب اهللال ومل يددرخص لددم يف 
معاصي اهلل ومل يرتك القرآا رغبة عنه إىل غري ال أال ال خري يف علم ليس نيه ت همال أال ال خدري 

 .(126)قرا ع ليس نيها تدبرال أال ال خري يف عبادع ليس نيها ت قه(يف 
 .(127)قالف )ل ل حمي  ربيتال وربيت القرآا حمهر رمضاا( )عليه السالم(وعن أط جع ر 
قددالف )قددرا  القددرآا ثالثددةف رجددل قددرأ القددرآا نأ ددذ  بضدداعة  )عليدده السددالم(وعددن أط جع ددر 

وضدديت حدددود ال وا ددتدر بدده امللددوك وا ددت ال بدده علددني النددامل ورجددل قددرأ القددرآا نح دده حروندده 
ورجددل قددرأ القددرآا نوضددت دوا  القددرآا علددني دا  قلبدده نأ ددهر بدده ليلدده وأظمددأ بدده رددار  وقددام بدده يف 
مساجد  و اىف به عن نراحمهال نبأولةدك يددنت اهلل العزيدز اجلبدار الدبال ال وبأولةدك يدديل اهلل مدن 

آا اعدز مدن ال ربيدت األعدا ال وبأولةدك يندزل اهلل الغيدن مدن السدما ال ندواهلل لد ال  يف قدرا  القدر 
 .(128)األمحر(

)يف  )صدلني اهلل عليده وآلده(قدالف قدال ر دول اهلل  iوعن أط عبد اهلل الصداداال عدن آبائده 
حدين(ف )إذا التبست علي م ال نت  ق ت الليدل نعلدي م بدالقرآا نانده حمدانت مشد تال وماحدل 

                                                           

 الباب السادمل يف تالوع القرآا. 222-225دع الداعيف صراجت ع( 113)
 .2ح 15ب 249ص 4و ائل الشيعةف ج( 114)
 .2ح 2ب 227ص  4و ائل الشيعةف ج( 115)
 .7ح 3ب 229ص 4و ائل الشيعةف ج( 116)
 .2ح 12ب 253ص 4و ائل الشيعةف ج( 117)
 نصل قرا  القرآا ثالثة. 164ح 142افصالف ص ( 112)



 51 

مصداال ومن جعله أمامه قاد  إىل اجلنةال ومن جعلده خل ده  داقه إىل الندارال وهدو الددليل علدني 
 بيل وهو  تاب نيه ت صيل وبياا و حتصيلال وهو ال صل ليس بالزلال وله ظهر وب نال خري 

نظاهر  ح مال وباطنه علمال ظاهر  أني ال وباطنه عمي ال له جنوم وعلني جنومه جندومال ال حتصدني 
عجائبددهال وال تبلددني غرائبددهال نيدده مصددابي  الدددىال ومنددار احل مددة ودليددل علددني املعرنددة ملددن عددرمل 

صددر ال وليبلددت الصدد ة نظددر ال يددنا مددن ع ددبال ويددتخلص مددن نشددبال ندداا الصدد ة نليجددل جددال ب
الت  ددر حيدداع قلددب البصددري  مددا ميشددي املسددتنري يف الظلمددات بددالنورال نعلددي م جسددن الددتخلص 

 .(125)وقلة الرتبص(
ف )صددلني اهلل عليدده وآلدده(عددن آبائدده قددالف قددال ر ددول اهلل  )عليدده السددالم(وعددن أط عبددد اهلل

 .(112)  و القرا ()صن اا من أميت اذا صلحا صلحت اميت واذا نسدا نسدتف األمرا
قددالف )مددن قددرأ القددرآا ليأ ددل بدده  iعددن أبيدده عددن آبائدده  )عليدده السددالم(وعددن أط عبددد اهلل 

 .(111)النامل جا  يوم القيامة ووجهه عظم ال حلم نيه(
ف )اقدددرؤوا )صدددلني اهلل عليددده وآلددده(قدددالف قدددال ر دددول اهلل  )عليددده السدددالم(وعدددن أط عبدددد اهلل 

  قدوم القرآا بأحلداا العدرب وأصدواذمال وإيدا م وحلدوا أهدل ال سد  وأهدل ال بدائرال نعنده  ديجي
مددن بعدددي يرجعددوا بددالقرآا ترجيددت الغنددا  والنددوح والرهبانيددةال ال جيدداوو تددراقيهمال م تونددة قلددوهبم 

 . (114)مقلوبة وقلوب الذين يعجبهم حمأرم(
)عليدده لعلي )صدلني اهلل عليده وآلده(ف )يف وصدية النديب  )عليده السدالم(وعدن أط عبدد اهلل 

 .(111)قالف )وعليك بتالوع القرآا علني  ل حال( السالم(
 ل حمي  حلية ف )ل)صلني اهلل عليه وآله(قالف قال النيب  سالم()عليه الوعن أط عبد اهلل 

 .(112)وحلية القرآا الصوت احلسن(
ف )البيدت الدذي  )عليده السدالم(قالف قال أمدري املد منني  )عليه السالم(وعن أط عبد اهلل 

                                                           

 .3ح 3ب 222ص 4و ائل الشيعةف ج( 119)
 اجمللس ال امن وافمسوا. 11ح 366االمايل للشيا الصدواف ص( 111)
 نصل عقاب املستأ ل بالقرآا. 279ثواب األعمالف ص ( 111)
 .1ح 24ب 252ص 4و ائل الشيعةف ج( 112)
 .1ح 11ب 239ص 4و ائل الشيعةف ج( 113)
 .3ح 24ب 259ص 4و ائل الشيعةف ج( 114)
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يقرأ نيه القرآا ويذ ر اهلل عز وجل نيه ت  ر بر ته وحتضر  املالئ ة وذجر  الشياطنيال ويضي  
القددددرآا ألهددددل السددددما   مددددا تضددددي  ال وا ددددب ألهددددل األر ال واا البيددددت الددددذي ال يقددددرأ نيدددده 

 .(119)واليذ ر اهلل عز وجل نيه تقل بر ته وذجر  املالئ ة وحتضر  الشياطني(
ال عدن أبيدهال قددالف )إين ليعجبدا أا ي دوا يف البيددت  )عليده السددالم(وعدن أط عبدد اهلل 

 .(116)مصحف ي رد اهلل عز وجل به الشياطني(
قالف )ينبغي للم من أا ال ميدوت حد  يدتعلم القدرآاال أو  )عليه السالم(وعن أط عبد اهلل 

 .(117)يف تعلمه( ي وا
قدددالف )احلدددانه للقدددرآا والعامدددل بددده مدددت السددد رع ال دددرام  )عليددده السدددالم(وعدددن أط عبدددد اهلل 

 .(118)الربرع(
قددالف )مددن قددرأ القددرآا وهددو حمدداب مدد من اخددتلط القددرآا  )عليدده السددالم(وعددن أط عبددد اهلل 

بدمه وحلمهال وجعله اهلل مت الس رع ال درام الدربرع و داا القدرآا حجيجدا عنده يدوم القيامدةال يقدول 
ل عامددل قددد أصدداب أجددر عملدده اال عددامليال نبلددغ بدده  ددرمي ع ايدداكال ني سددو  اهلل يددا رب إا  دد

عزوجل حلتني من حلل اجلنةال ويوضت علني رأ ه تاج ال رامةال مث يقال لهف هل أرضيناك نيه؟ 
نيقول القرآاف يا رب قد أرغب له نيما أنضدل مدن هدذاال قدالف نيع دني األمدن بيميندهال و افلدد 

قال لهف اقرأ آية وأصعد درجةال مث يقال لهف هدل بلغندا بده و أرضديناك بيسار ال مث يدخل اجلنة ني
نيه؟ نيقولف نعمال قال ومن قدرأ   دريا وتعاهدد  مدن حمددع ح ظده اع دا  اهلل عدز وجدل اجدر هدذا 

 .(115)مرتني(
قدالف )مدن قدرأ القدرآا يف املصدحف متدت ببصدر ال وخ دف  )عليده السدالم(وعن أط عبد اهلل 

 .(142)علني والديه واا  انا  انرين(
قددالف )ثالثدة يشدد وا إىل اهلل عددز وجدلف مسددجد خددراب  )عليده السددالم(أط عبددد اهلل وعدن 

                                                           

 ما احل  بالدعا  وهو الذ ر.الباب افامس ني 242عدع الداعيف ص( 115)
 نصل ثواب من  اا يف بيته مصحف. 113ثواب االعمالف ص( 116)
 الباب السادمل يف تالوع القرآا. 227عدع الداعيف ص( 117)
 نصل ثواب احلانه القرآا. 111ثواب األعمالف ص( 112)
 نصل ثواب من قرأ القرآا وهو حماب م من. 111ثواب االعمالف ص( 119)
 .1ح 19ب 253ص 4جو ائل الشيعةف ( 121)
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 .(141)اليصلي نيه أهلهال وعامل بني جهالال ومصحف معلع  قد وقت عليه الغبار ال يقرأ نيه(
 .(144)قالف )إا القرآا نزل باحلزا ناقرؤو  باحلزا( )عليه السالم(وعن أط عبد اهلل 
له يف صورع حسنة  ف )من نسي  ورع من القرآا م لت )عليه السالم(وعن أط عبد اهلل 

ودرجة رنيعةال ناذا رآهدا قدالف مدا أندتال نمدا أحسدنكال ليتدك يلال نتقدول أمدا تعدرنا؟ أندا  دورع  
 .(141) ذا و ذاال ولو مل تنسا لرنعتك إىل هذا امل اا(

قدالف )إا البيدت اذا  داا نيده املسدلم يتلدو القدرآا يدرتا ى  )عليه السدالم(وعن أط عبد اهلل 
 .(142)ال و ب الدري يف السما ( الهل السما   ما يرتا ى ألهل الدنيا

قدالف )قلدت لدهف الرجدل يقدرأ  )عليده السدالم(وعن عبد اهلل بن أط يع ورال عن أط عبدد اهلل 
القرآا أجيب علني من مسعه االنصات له و اال تماع ؟ قالف نعدم إذا قدرأ عنددك القدرآا وجدب 

 .(149)عليك االنصات و اال تماع(
الم اهلل الدذي  لدم بده خلقدهال قالف )تعلموا العربية نارا   )عليه السالم(وعن أط عبد اهلل 

 .(146)ون قوا به للماضني(
ف )إا درجات اجلنة علني قددر آيدات القدرآا يقدال  )عليه السالم(وعن مو ني بن جع ر 
 . (147)لهف اقرأ وارقاال نيقرأ مث يرقني(

قدالف  )صدلني اهلل عليده وآلده(يرنعده إىل النديب  )عليده السدالم(ويف )عدع الدداعي( عدن الرضدا 
قدرآا يسدر علدني اهلدهال و  در خدري ال )اجعلوا لبيوت م نصيبا من القرآاال ناا البيدت اذا قدرأ نيده ال

و دداا  دد انه يف ويددادعال واذا مل يقددرأ نيدده القددرآا ضددي  علددني أهلددهال وقددل خددري ال و دداا  دد انه يف 
 .(148)نقصاا(

ف )حسددنوا القددرآا )صددلني اهلل عليدده وآلدده(قددالف قددال ر ددول اهلل  )عليدده السددالم(وعددن الرضددا 
                                                           

 .2ح 21ب 255ص 4و ائل الشيعةف ج( 121)
 .1ح 22ب 257ص 4و ائل الشيعةف ج( 122)
 نصل عقاب من نسي  ورع من القرآا. 232ثواب االعمالف ص( 123)
 الباب السادمل يف تالوع القرآا. 227عدع الداعيف ص( 124)
 .4ح 26ب 261ص 4و ائل الشيعةف ج( 125)
 .1ح 51ب 392ص 3و ائل الشيعةف ج( 126)
 .3ح 11ب 241ص 4و ائل الشيعةف ج( 127)
 الباب السادمل يف تالوع القرآا. 227عدع الداعيف ص( 122)
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 . (145)بأصوات م ناا الصوت احلسن يزيد القرآا حسنا(
ب  أا يقددرأ بعددد التعقيددب مخسددني قددالف )ينبغددي للرجددل اذا أصدد )عليدده السددالم(وعددن الرضددا 

 .(112)آية(
يف حددين قدالف )اا  iال عدن آبائده  )عليده السدالم(وعدن احلسدن بدن علدي العسد ري 

(ف أال نمدددن قرأهدددا معتقددددا ملدددواالع ناحتدددة ال تددداب أحمدددرمل مدددا يف  ندددوو العدددرش )إىل أا قدددال 
 مد وآله أع ا  اهلل ب ل حرمل منها حسنةال  دل واحددع منهدا أنضدل لده مدن الددنيا ومدا نيهدا 
مددددن أصددددنامل أموالددددا و خرياذدددداال ومددددن ا ددددتمت إىل قددددارئ يقرؤهددددا  دددداا لدددده بقدددددر مددددا للقددددارئال 

 .(111) نليست  ر أحد م من هذا افرب(
 إىل غريها من الروايات ال  ريع يف باب القرآا.
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 فصل في بعض الفوائد
 الفائدة األولى : المحرمات

 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم �قال اهلل تعاىلف

اعلم أنده  مدا يلدزم علدني  (114)
النامل تعّلم الواجبات والعمل هبا  ذلك يلدزم تعلّدم احملرمدات واالجتنداب عنهداال ولدذا ندذ ر هندا 

 غالب احملرمات اليت هي  ل االبتال ف
أخددذ الربددا وإع دداؤ  و تابددة الشددهادع لدده والو دداطة نيددهال أخددذ الرحمددوع واع اؤهددا يف األمددور 

وع واع اؤهدددا ل تمددداا حددد  واظهدددار باطدددلال إضددداعة حقدددوا احل وميدددة اال لضدددرورعال أخدددذ الرحمددد
الندداملال أ ددل احليددواا الددذي مل يددذ ر عليدده ا ددم اهلل تعدداىل أو  دداا ناقددد حمددرط آخددر مددن حمددرائط 
التذ يددةال أ ددل ال ددني أو  ددائر احملرمدداتال أ ددل امليتددةال أ ددل الددنجس واملتددنجس وحمددرهبماال أ ددل 

يدواا احملدرم األ دلال أ دل حلدم افنزيدرال بيضة الغنمال أ دل  دائر  رمدات الذبيحدةال أ دل حلدم احل
 أ ل مال اليتيم.

آالت اللهو بيعا وحمرا امل وا تعماالال أا تعمل املرأع ما يوجب  بة الزوج لا بدوا اختيار  
من ال لسمات وحنوها اليت مل ترد من الشرعال اتيداا الصدالع والر دوع والسدجود لغدري اهلل تعداىلال 

واجبددددات العينيددددة يف اجلملددددةال ارت دددداب  رمددددات االحددددرامال اخانددددة املدددد منال اخددددذ االجددددرع علددددني ال
ا تصددددغار الددددذنب املنجددددر إىل تددددأخري التوبددددةال ا ددددتعمال آنيددددة الددددذهب أو ال ضددددة ولددددو للتددددزينيال 
ا دددتعمال املسددد رات م لقدددامل حمدددربامل و دددقيامل وبيعدددامل وحمدددرا امل وغدددرمل حمدددجرها هبدددذا القصدددد وعملهدددا 

د اا أو املر ددوب أو حمددي  أخددر لدداال و ددذا والتصدرمل يف انهددا والددذهاب هبددا إىل أحددد واجددارع الد
 ددائر ا ددتعماالذا  معاجلددة اجلددروح لغددري ضددرورع وحنوها.احمدداعة ال احشددةال اعانددة الظدداملال انشددا  
السدددر  دددا ال يرضدددني صددداحبهال انشدددا   دددل مدددن الدددزوجني  دددر اآلخدددرال األمدددن مدددن غضدددب اهللال 

بةال اال تمنا ف أي طلب االحت ارال اال تخ امل باملسلمني وعدهم حقرياملال اال تماع إىل الغي
 املا بيد أو غري يدال نعم جيوو اال تمنا  بوا  ة الزوجة.

                                                           

 .151 ورع األنعامف ( 132)
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اال دتهزا  بدامل مننيال اإل دراملال اإلصدرار علددني الصدغائرال اإلضدالل عدن  دبيل اهللال االعانددة 
علدددددني املعصددددديةال االعدددددرتا  علدددددني اهلل  دددددبحانه يف القضدددددا  والقددددددرال االعدددددرا  عدددددن االح دددددام 

اهللال االنددرتا ال اإلن ددار يف يددوم رمضدداا أو يف صددوم واجددب معددني  الشددرعيةال اإلعددرا  عددن ذ ددر
 بدوا عذر حمرعيال اإلقرار باملعصيةال اإلحلاد خصوصا يف بيت اهلل تعاىلال االمر باملن ر.

إماتددة احلدد ال ان ددار املعدداد وحشددر األجسدداد أو أصددل مددن أصددول الدددين واملددذهبال ان ددار 
   اجلريااال إيذا  امل منني.املعجزعال إن ار ضروري من ضروريات الدينال إيذا

البدعدددة يف الددددينال بيدددت السدددالح لل دددانر احلدددرطال بيدددت املصدددحف الشدددريف يف اجلملدددةال بيدددت  
  لب الراش وافنزير وحمراؤمها.

التبذيرال التجسس علني العيوبال التحا م عند الظامل بدوا ضرورعال التخلف عن اجلهادال 
جلملددةال التشددبه بال  ددار يف اللبددامل أو تددزيني التخلددي مسددتقبال أو مسددتدبرا للقبلددةال التدددليس يف ا

الدددددرأمل أو غريمهدددددا يف اجلملدددددةال التشدددددبيب بددددداملرأع الع ي دددددة أو الغدددددالمال الت لدددددت يف دور اجلدددددريااال 
التعددذيب الجددل أخددذ التقريددر.التغا واال ددتماع اليددهال الت ددرب عددن عبددادع اهلل  ددبحانهال الت ددربال 

التنومي املغناطيسي املتداول يف هذ  االومنة الت سب ىنا حرم الت سب بهال التنجيم يف اجلملةال 
 يف اجلملة.

تددأخري احلددا عددن عددام اال ددت اعةال تددأخري الصددالع عددن وقتهددا حدد  تقضددنيال تددأخري قضددا  
الصدددوم إىل رمضدددداا آخر.تبددددديل الوصدددديةال حتددددرمي احلدددداللال حتليددددل احلددددرامال تددددرك أي واجددددب مددددن 

تقية يف موضت الضرورعال تدرك الصدالع الواجباتال ترك األمر باملعرومل والنهي عن املن رال ترك ال
الواجبدددةال تدددرك تأديدددب األوالد املنجدددر إىل نسدددادهمال تدددزويا املدددرأع احملرمدددة بنسدددب أو رضدددداع أو 
مصددداهرعال تدددزويا الرجدددل احملدددرم  دددذلكال تدددزيني الرجدددل بالدددذهبال تدددزيني املدددرأع للرجدددل االجنددديبال 

لددروح مدن االنسداا واحليددواا تسدخري امللدك أو الدروح أو اجلددن أو غريهدا يف اجلملدةال تصدوير ذي ا
للعبادعال تضييت الرجل من يعولهال ت  يف ال يل والدوواال ت يدري احلمدام املسدتلزم للحدرامال تعلديم 
العلددوم الباطلددة وتعلمهددا لغددري أهددل احلدد  املريددد نقضددهاال تعيددري املدد منال تقبيددل الشددخص حمخصددا 

ل لدده واحملللددةال تقبيددل  ددل مددن آخددر مددت الشددهوع م لقددا اال يف الددزوج والزوجددة واملددوىل واالمددة واحمللدد
 الرجل واملرأع غري  األجنيبال ت ذيب حمي  من القرآا أو األح ام الشرعيةال تنجيس املساجد.

اجللددومل علددني مائدددع نيهددا افمددرال اجللددومل يف جمددالس افائضددني يف آيددات اهلل تعدداىلالجرح 
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 أحد أو ق ت عضو من أعضائهال جعل االوالد هلل تعاىل.
هال احلسد مت ترتب االثر عليهال احل م بغري ما أنزل اهلل تعداىلال احللدف احلاا الولد بغري أبي

ال حدبس أحدد )صدلني اهلل عليده وآلده(أو من ديدن  مدد  iبالربا ع من اهلل أو الر ول أو االئمة 
بغدري حدد ال حددبس املددرأع االجنبيددة أو الغددالم ل عدل القبددي  وبددالع سال حددبس حقددوا اهللال حددبس 

خدددراب املسددداجدال حضدددور امللهدددنيال حقدددوا النددداملال حضدددور السدددينما ات امل سددددعال السدددعي يف 
ح دده  تددب الضدددالل واجلرائددد واجملدددالت املضددلة وبيعهدددا وحمددرائها وتعليمهدددا وتعلمهددا وتروجيهددداال 

 حل  اللحية أو ا تةصالا باملا ينة الناعمةال حل  حلية الغري.
ال افياندةال خدروج املدرأع بددوا اذا ووجهداال  )عليده السدالم(افديعدةال افدروج علدني االمدام 

 ل أو يف العدع.خ بة املرأع ذات البع
الدددخول يف االحددزاب الباطلددة  الشدديوعية وحنوهدداال الدددخول يف االديدداا الباطلددة  الصددونية 

 والبابية وحنومهاال الدخول يف وظائف الظلمةالالدياثة. 
الذهاب إىل البالد اليت تضر بدين االنسااال الذهاب إىل احلمامدات واملددارمل واالحدوا  

 الذهاب إىل املدارمل املوجب لل سادال ذم امل من.اليت  تلط نيها النسا  والرجالال 
الدددرد علدددني العلمدددا  نيمدددا حي مدددوا بددده مدددن االح دددام الشدددرعيةال الرضدددني باملعصددديةال الدددرقصال 

 الر وا إىل الظاملال الرمي بالزنا.
 الزناال الزواج الباطل.

والددددين  ه السددالم()عليددالسددب م لقددامل خصوصددامل بالنسددبة إىل اهلل عددز حمدددأنه والندديب واالمددام 
هب و دددائر املقد دددات الدددذي يرت بددده بعددده اجلهدددال وال سدددقة يف هدددذا العصدددر وال تددداب واملدددذ

وبعدده أقسددامه قددد يوجددب ال  ددر واالرتددداد د والعيدداذ بدداهلل دال السددحرال السددرقةال السددعاية عنددد 
الظلمةال الس رال  د حمارع املسلمنيال   ور النسا  وخروجهن م ش اتال  و  الظن بالندامل 

 مت ترتيب االثر عليه.
 ملةال الشرك باهلل العظيمال حمرب املس رال حمهادع الزور.الشعبذع يف اجل

 صنت آالت اللهو والقمار والصليب وحنوها.
الضرب بغري احل ال ضرب األوالد أويد من قددر التأديدبال ضدرب الددمل إال يف العدرمل مدت 

 الشرائط.
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 الظلم والتعديال الظهار.
نال عدددم االجتندداب مددن العجددب يف العبددادعال العدددا  مددت املدد منال عدددم اطاعددة االوالد لالبددوي

البول أو  ائر النجا اتال عدم املقاربدة مدت الزوجدة أ  در مدن أربعدة أحمدهرال عددم تعلدم العقائدد 
االصددولية واألح ددام ال رعيددةال عددددم تعلدديم العقائددد واالح ددام للجاهدددلال عدددم جددواب السدددالمال 

ها وأم دال عقد الرجل عن حليتهال عقوا الوالدينال عمل الصور اجملسمة وتروجيها وبيعهدا وحمدرائ
 ذلك للعبادع.

 الغشال الغصبال الغضب املستلزم للحرامال الغيبة .
 ال تنةال ال رار من الزحفال ال ساد يف االر ال ال س  وال جور.

القا  الن س يف التهل ةال القتل بغري حد ال القدذمل بالزندا أو اللدواط أوالسدح ال القندوط مدن 
 لرحمال ق ت الصالع الواجبةال ق ت ال ري .رمحة اهلل تعاىلال القيادعال القيانة يف اجلملةال ق ت ا

ال ال ددذبال ال  ددرال ال هانددةال   )عليدده السددالم(ال ددذب علددني اهلل أو الر ددول أو االمددام 
 تمدداا احلدد ال  تمدداا الشددهادعال  شددف العددورع عنددد الندداظر احملددرتمال  ددوا الشددخص ذا لسددانني 

 نيمدح حاضرا ويذم غائبا.
احملبس مدددت العدددو ال اللعدددب اللعدددب بال يدددارع املسدددتلزم للحدددرامال اللعدددب بالقمدددارال اللعدددب بددد

بالنردال اللمس م لقا مت الشهوع يف غري الزوج والزوجة واملوىل واالمدة واحمللدل لده واحملللدةال اللهدو 
واللعب يف اجلملدةال اللدواطال لدبس احلريدر للرجدل بغدري عدذر حمدرعيال لدبس الرجدل خداا الدذهبال 

 لعب الش رناال ملس جسم األجنيب أو األجنبية.
ال اجملادلدة مدت والع االمدرال اجملالسدة مدت أهدل البدعدة iو الر دول أو االئمدة اجملادلة مت اهلل أ

يف اجلملددةال املددرا ال املسددابقة يف الرايسددز املعمولددة يف هددذا العصددر اال اا ت ددوا بشددرائط السددب ال 
املسدداحقةال املشددارطة إال يف األمددور املددذ ورع يف  تدداب السددب  والرمايددةال امل ددن يف املسدداجد يف 

و احلديه أو الن داملال العبدور مدن املسدجدين االعظمدني لد ال ال املدوادع مدت أعددا  حالة اجلنابة أ
 الدين من دوا ضرورعال املنت عن املساجد.

مباحمدددرع النسدددا  بعضدددهن مدددت بعددده بشدددهوعال مباحمدددرع الرجدددال بعضدددهم مدددت بعددده  دددذلكال 
ع ومدن خمال ة النذرال خمال ة اليمنيال مراجعة القائف والساحر وال اهن وأهل التسدخري والشدعبذ

حي دددددم بدددددالنظر إىل املدددددا  أو املدددددرآع أو ال سدددددت أو الظ دددددر أو البيضدددددة أو حنوهدددددا وأهدددددل التندددددومي 
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املغناطيسدددي ومدددن حيضدددر االرواح وأم دددال هددد ال   دددن خيدددرب بوا ددد ة هدددذ  االحمددديا  وحنوهدددداال يف 
ال مصانحة االجنيب مت االجنبيةال اجلملة.مس  تابة القرآا ال رمي بغري طهارعال مشاقة النيب

 الز اع أو افمس أو  ائر احلقوا الواجبةال تأخري احلقوا.منت 
النظر إىل الغالم أو احملدارم بشدهوعال النظدر إىل املدراع االجنبيدةال النظدر إىل عدورع الغدري حرامداال 
الن ددااال النميمددةال النهددي عددن املعددروملال النددوح بالباطددل أو اال ددتماع اليددهال الوصددول إىل احل ددم 

 ربال نقه العهد. بغري ال ري  املشروعال نبش الق
هتددك حرمددة ال عبددة أو احدددى املقد ددات الشددرعيةال هجددا  املدد من يف الشددعر وحنددو ال هجددر 

 امل من يف اجلملة.
 الوطي احلرامال وطي البنت قبل إ مالا التست.

 اليمني ال اجرع. 
أا بعدده احملرمدات املددذ ورع داخلدة يف الددبعه اآلخدر ل ددن ملدا  دداا تأ يدد  حمددديدا واعلـم 

 آية أو رواية ذ رنا . أو نص به يف
وال خي ددني أا بعدده املددذ ورات   ددر وبعضددها حمددرك وبعضددها مددن ال بددائر وبعضددها موجددب 

 لل  ارع والتعزير واحلد  ما نصل يف  لها من ال تب امل صلة.
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 الفائدة الثانية

 في بيان الرذائل األخالقية
 

ب عنها   ريعال وقد اعلم أا األعمال والص ات واالخالا القبيحة اليت يستحسن االجتنا
ذ رها علما  االخالا يف  تدبهمال وحندن ندذ ر غالبهدا واا  داا بعضدها  رمدامل حمدرعاملال واملسد ول 

 من اهلل  بحانه وتعاىل أا يونقنا ملا جيب ويرضني.
اثارع ال تنةال احتقدار النداملال اخاندة الندامل علدني حدد غدري احلدرامال ا دتقالل افدري مدن الغدريال 

ت  ار افدددري مدددن ن سدددهال ا دددت  ار الشدددر مدددن الغدددريال انشدددا  مدددا ا دددتقالل الشدددر مدددن ن سدددهال ا ددد
يستحسن  تمانهال االجتنداب عدن املد مننيال اال دتهزا ال االنتخدارال االندرتا  يف املدزاح  داا يقدول 
ندالا أ دولال االندراط يف االمدورال االنتقدامال االهاندة علدني غدري وجده احلدرامال االيدذا  ولدو مل ي دن 

 دار جار  جين يقل هوا ها.حراما  ما لو بن دار  ارنت من 
 البخلال الب الة.

التجددري علددني االمددور املذمومددةال التجسددس عددن خ ايددا االمددور الددذي ال يددرتبط بددهال التعدددي  
 أا جيلس مربعا يف  دل ضدي ال الت دريط يف األمدورال الت  ده بدأمور النداملال التقيدد بدأمور الددنيا  

حظهدا املرتنددواال الت دربال الدت لم ىنددا  التقيدد  صوصديات اال ددل واللبدامل والددار وغريهددا  دا يال
ال يعنيددهال التهدداوا يف افددريال التو ددل علددني الناملالحتميددل أمددور  علددني الغددريال تق يددب الوجدده لغددري 

  بب.
 اجلزع عند املصيبة.

احلدددرصال احلدددزا علدددني مدددا ندددات مدددن الددددنياال احلسددددال احلقددددال حدددب الددددنياال حدددب الريا دددة 
 س.واجلا ال حب املالال حب املدحال حسن الظن بالن 

 افرا وعدم االئتالملال افو  يف االمور القبيحةال افومل من الناملال خلف الوعد.
 دنا ع المة.

 الريا  ولو يف غري العبادع. 
السددعي يف االمددور القبيحددة غددري احملرمددةال  ددو  افل ال ددو  الظددن بدداهللال  ددو  الظددن بالندداملال 
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  و  القول واا مل يصل إىل حد احملرمال  و  احملضر.
نراط يف اجلهدات احليوانيدةال الشد اية مدن حمد وا احليداعال الشدماتة ولدو مل ت دن الشر  أي اال

  رمة.
 صغر الن س.

 ضرب الن س  ما هو معتاد بعه.
 ال متال طول االمل.

العجلدددةال العددددا  ىنقددددار ال ي دددوا  رمددداال العصدددبية واحلميدددة اجلاهليدددةال العمدددل اللغدددوال عددددم 
ام باالح دددام الشدددرعيةال عددددم الدددرتحم علدددني االعتمددداد علدددني اهللال عددددم االنصددداملال عددددم االهتمددد

الصغريال عدم الت اب  بني الظاهر والباطن ولو يف االمور الدنيويةال عددم الرضدا بالقسدمةال عددم 
الشدد رال عدددم الغددريعال عدددم املبدداالع بددأمور اآلخددرعال عدددم املبدداالع باملسددتحباتال عدددم املبدداالع ىنددا 

 قال وما قيل نيهال عدم توقري ال بري.
 ضب بدوا مرج  حمرعيال الغ لةال الغريع يف غري موقعها. الغرورال الغ

 القذارع وعدم مالومة النظانةال القساوع. 
ال دددذب يف املدددزاحال  تمددداا احلددد  ولدددو مل ي دددن اظهدددار  واجبدددامل ولدددو  ددداا ال تمددداا بسدددبب 
الس وتال   درع التشداغل باملعداشال   درع الضدحكال   درع الغدن الديت ت دوا  دببا لل غيدااال   درع 

 ع النومال   راا النعمة.املزاحال   ر 
 جمالسة أهل املعصيةال معاحمرع االدننيال مالومة امل روهات.

 الو و ة ح  يف األمور الدنيويةال الوقاحة.
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 الفائدة الثالثة

 في بيان األخالق الفاضلة والصفات الحسنة
 

 وهناك ص ات حسنة   ريع ينبغي أو جيب التحلي هباال نشري إىل أمههاف
ار ال الدايا يف املوارد املتعارنة و ذلك قبولاال ا دتوا  الظداهر والبداطن يف اجابة الضيانةال 

 يدددت االمدددورال اصدددالح الندددامل باللسددداا ال يدددبال اصدددالح عيدددوب الن سالاعاندددة النددداملال اع دددا  
القدددر ال انشدددا  السدددالمال االجتنددداب عدددن الشدددبهاتال االخدددالص يف االعمدددالال االصدددالح بدددني 

ال االمدددر بددداالمور احلسدددنةالاالنس بددداهلل تعددداىلال االنصددداملال النددداملال االطمةنددداا بوعدددود اهلل تعددداىل
 االن اا يف  بيل اهللال االي ار.

 بر الوالدينال البغه يف اهلل.
التددآلفال التددأين يف االمددورال التجنددب عددن االراذلال التددزاورال التسددليم ألمددر اهلل تعدداىل يف  ددل 

 ا يبغضه اهلل تعاىلال التو ل  حمي ال التعجيل بافريال التقوىال التوبة ح  عن االمور غري احملرمة
علني اهلل تعاىلالالتواضتال تصغري الن س أمام اهلل  بحانهال تص ية الدن س واماطدة ع درات املد من 

 عنهاال تعظيم أهل الدينال تعويد الن س باالمور احلسنةال ت قد الضع ا  واملرضني وااليتام.
 ال بات يف االمور احلسنة.

ل قدددرا ال حسدددن افلددد ال ح ددده السدددر وعددددم انشدددائهال احلدددب يف اهللال احللدددمال احليدددا ال حدددب ا
 ح ه حقوا اجلريااال ح ه عيب النامل.
 افومل من الذنوبال افومل من اهلل.

 ذ ر املوت واآلخرعال ذ ر النامل بافري.
 الرجا  من اهللال الرضا بالقسمة.

 الزهد.
 السرت علني النامل.

 الش ر للنعم.
املصديبةال الصددا واجتنداب ال دذب  الصرب علني ال اعدةال الصدرب عدن املعصديةال الصدرب علدني
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 ح  يف الزلال صلة الرحم.
 ضيانة امل منني.

 طالقة الوجه.طيب اللساا.
 العدالة يف  ل حمي ال الع ةال الع و عن النامل.

 الغن عن الناملال الغريع.
 القناعةالقضا  حوائا امل منني.

   رع التصدا واعانة الضع ا ال  ف االذى عنهمال ال رم.
سال املددددارات مدددت االهدددل واالوالدال املددددارات مدددت النددداملال املددددارات مددددت اجملاهددددع مدددت الدددن 

 الن سال  ا بة الن سال  بة اهلل ومن أمر اهلل جبه.
 نص  امل منني مستشريا  اا أم غري ال نية افريال النظانةال النهي عن االمور القبيحة.

 الورع.
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 الفائدة الرابعة

 في بعض روايات التوبة وما يرتبط بها
 

قددالف )مددا مددن يددوم ي لددت نجددر  وال ليلددة غدداب حمدد قها إال  ه وآلدده()صددلني اهلل عليددالندديب  عددن
ومل اا يتجاوباا بأربعة أصواتال يقول أحددمها يدا ليدت هدذا افلد  مل خيلقدواال ويقدول اآلخدرف 
يا ليتهم اذ خلقوا علموا ملاذا خلقدواال نيقدول اآلخدرف ويدا ليدتهم اذ مل يعلمدوا ملداذا خلقدوا عملدوا 

 ويا ليتهم اذ مل يعملوا ىنا علموا تابوا  ا عملوا(.ىنا علمواال نيقول اآلخرف 
)عليده ف حينما قال حمخص جضرته ا تغ ر اهللال قدال  )عليه السالم(وعن أمري امل منني  

ف )أتدددري مددا اال ددتغ ارال اا اال ددتغ ار درجددة العليددني وهددو ا ددم واقددت علددني  ددتة  السددالم(
 الدن اا تد دي إىل معااال أولا الندم علني ما مضنيال وال اين العزم علني ترك العود اليه أبداال وال

املخلددوقني حقددوقهم حدد  تلقددني اهلل أملددس لدديس عليددك تبعددةال والرابددت اا تعمددد إىل  ددل نريضددة 
عليدك ضديعتها تدد دي حقهداال وافدامس اا تعمددد إىل اللحدم الدذي نبددت علدني السدحت نتذيبدده 
بدداالحزاا حدد  يلصدد  اجللددد بددالعظم وينشددأ بينهمددا حلددم جديدددال والسددادمل اا تددذي  اجلسددم امل 

 .(111)عة  ما اذقته حالوع املعصيةال نعند ذلك تقولف ا تغ ر اهلل(ال ا
وورد يف حدددين آخددرف )مددن هددم بالسدديةة نددال يعملهددا ناندده رىنددا عمددل العبددد السدديةة نددريا   

 .(112)الرب تبارك وتعاىل نيقولف وعزىل ال اغ ر لك بعد ذلك ابدا(
قلدتف ومدا  قدالف )اتقدوا احملقدرات مدن الدذنوب ناردا ال تغ درال )عليه السالم(وعن الصادا 

 .(119)احملقراتال قالف الرجل يذنب الذنب نيقولف طوىب يل اا مل ي ن يل غري ذلك(
 .(116)قالف )احمد الذنوب ما ا تخف به صاحبه( )عليه السالم(وعن أمري امل منني 

قددالف )ال واهلل ال يقبددل اهلل حمدديةامل مددن طاعتدده علددني االصددرار  )عليدده السددالم(وعددن الصددادا 

                                                           

 عن را البالغة.. 59ح 21ب 36ص 6جار األنوارف ج( 133)
 جملس يف ذ ر التوبة. 479روضة الواعظنيف ص( 134)
 .1ح 43ب 245ص 11و ائل الشيعةف ج( 135)
 .477ال وقصار احل مف 342را البالغة قصار احل مف ( 136)
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 .(117)علني حمي  من معاصيه(
لتائب من الذنب  من ال ذنب لهال واملقيم علني الدذنب وهدو قالف )ا وعن أط جع ر 

 .(118) مستغ ر منه  املستهزئ(
ف )توبدددوا إىل اهلل عزوجدددل وادخلدددوا يف  بتددده نددداا اهلل حيدددب التدددوابني وعدددن أمدددري املددد منني 

 .(115) وحيب املت هرين ال وامل من تواب(
 .(122) ف )تع روا باال تغ ار ال ت ضح م روائ  الذنوب( وعنه 

 .(121) ف )ال حم يت أجن  من التوبة(نه وع
علددني قددوم يب ددواال نقددالف علددني مددا  قددالف )مددر عيسددني بددن مددرمي  وعددن أط عبددد اهلل 

 .(124) يب ي ه ال ؟ نقيلف يب وا علني ذنوهبمال نقالف نليدعوها يغ ر لم(
ف )مددددن أع ددددي أربعددددا مل حيددددرم أربعدددداف مددددن أع ددددي الدددددعا  مل حيددددرم  وعددددن أط عبددددد اهلل 

ومن أع ي اال تغ ار مل حيرم التوبةال ومن أع ي الش ر مل حيرم الزيادعال ومن أع دي اإلجابةال 
 .(121) الصرب مل حيرم األجر(

 
 تمم المقدمة 

 
 
 
 
 

                                                           

 .1ح 42ب 262ص 11و ائل الشيعةف ج( 137)
 .75ح 21ب 41ص 6جار األنوارف ج( 132)
 .14ح 21ب 21ص 6جار األنوارف ج( 139)
 .12ح 21ب 22ص 6ر األنوارف ججا( 141)
 .6ح 21ب 19ص 6جار األنوارف ج( 141)
 .7ح 21ب 21ص 6جار األنوارف ج( 142)
 .12ح 21ب 21ص 6جار األنوارف ج( 143)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 أح ام التقليد
ف جيب أا ي وا اعتقاد املسلم بدد )أصدول الددين( عدن دليدل وبرهدااال وال جيدوو 1 المسألة

 ىنعن أا يقبل  الم أحد نيها دومنا دليل.له أا يقّلد نيهاال 
أما يف )أح ام الدين ونروعه( نيجب إما أا ي وا جمتهددامل يقددر علدني ا دتنباط األح دام 
عددن أدلتهدداال وإمددا أا ي ددوا مقلدددامل ىنعددن أا يعمددل علددني رأي جمتهددد جددامت للشددرائطال وإمددا أا 

م بددالت ليفال م لمددا لددو أندد  يقدوم بوظي تدده عددن طريدد  االحتيدداط بنحددو حيصددل لدده اليقددني بأندده قددا
 اعة من اجملتهدين جرمة عمل وأن  آخدروا بعددم حرمتده احتداط بدأا ال يدأىل بدذلك العمدلال 
أو إذا أن  بعه بوجوب عمل وأن  آخروا با تحبابه احتاط بأا يقدوم بدذلك العمدلال نمدن 

 رأيه. ال ي وا جمتهدامل وال مي نه االحتياط جيب عليه اا يقلد جمتهدامل ويعمل ون 
ف التقليددد يف االح ددام هددو العمددل بددرأي أحددد اجملتهدددين وجيددب اا ي ددوا ذلددك 4 المســألة

 اجملتهدف رجالملال بالغاملال عاقالملال حميعيامل إثا عشرياملال طاهر املولدال حياملال حراملال وعادال.
والعادل هو من يعمل بالواجبات ويرتك احملرمات جين لدو ا ت سدر عدن حالده مدن جريانده 

ونه أو أهل  لته ألخربوا بصالحهال وجيب علني األحدوط أا ي دوا اجملتهدد الدذي أو  ن يعاحمر 
 يقلد  اإلنساا أعلم من  ائر اجملتهدين يف عصر ال من حين نهم األح ام وا تنباطها.

 ف يُعرمل اجملتهد واألعلم بعحدى طرا ثالثف1 المسألة
هدددل العلدددم أا يتددديقن اإلنسددداا ن سددده بدددذلكال بدددأا ي دددوا الشدددخص ن سددده مدددن أ األولـــى:

 ويتم ن من معرنة اجملتهد واألعلم.
أا خيددددرب بددددذلك عاملدددداا عددددادالا مي نهمددددا معرنددددة اجملتهددددد واألعلددددمال بشددددرط أا ال  الثانيــــة:

 خيالف خربمها عاملاا عادالا آخراا.
ـــة: أا تشدددهد بدددذلك  اعدددة مدددن أهدددل العلدددم وافدددربعال  دددن يقددددروا علدددني تشدددخيص  الثالث

 ألقوى هو   اية إخبار حمخص واحد د إذا  اا ثقة د بذلك.اجملتهد واألعلمال ويوث  هبمال وا
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ف إذا تعسدددر تشدددخيص األعلدددم وجدددب تقليدددد مدددن يظدددن أنددده األعلدددمال بدددل جيدددب 2 المســـألة
تقليددد مددن حيتمددل احتمدداالمل ضددعي امل بأعلميتدده ويعلددم بعدددم اعلميددة غددري  علددني األحددوطال أمددا إذا 

ول دن إذا  داا أحددهم أورع وجدب  تسداوى  اعدة يف االعلميدة د يف نظدر  د قلدد واحددامل مدنهمال
 تقليد  دوا  وا  علني األحوط.

 ف احلصول علني نتوى اجملتهد ورأيه مي ن باحدى ال را األربت التاليةف9 المسألة
 ف السماع املباحمر من اجملتهد.1
 ف السماع من عادلني ينقالا نتوى اجملتهد.4
 ف السماع  ن يوث  بقوله ويعتمد علني نقله.1
وى يف ر دددالته العمليدددةال يف صدددورع االطمةنددداا بصدددحة مدددا جدددا  يف الر دددالة ف وجدددود ال تددد2

 و المتها من األخ ا .
ف ما مل يتيقن امل لف بتغري نتوى اجملتهدد ورأيدهال جيدوو لده أا يعمدل ىندا جدا  يف 6 المسألة

ر ددددالته العمليددددةال وأمددددا إذا احتمددددل حصددددول تغددددري يف نتددددوا ال مل جيددددب ال حددددص إالّ أا ي دددددوا 
 ئيامل.االحتمال عقال
ف إذا أند  اجملتهدد األعلدم يف مسدألة مل جيدز ملقلدد  أا يقلدد د يف تلدك املسدألة د 7 المسـألة

جمتهدامل آخر علني األحدوط وجوبداملال وأمدا إذا مل ي دت بدل قدال )األحدوط أا ي عدل  دذا(  مدا لدو 
قددالف األحددوط أا يددأىل بالتسددبيحات األربددت ثددالث مددراتال لددزم علددني املقلددد إمددا أا يعمددل هبددذا 

الحتياط وهو الدذي يسدمني باالحتيداط الوجدوطال ويدأىل بالتسدبيحات األربدت ثدالث مدراتال أو ا
يعمل ب توى جمتهدد آخدرال ندعا  داا اجملتهدد اآلخدر يقدولف ب  ايدة املدرعال أم نده اإلتيداا هبدا مدرع 

 واحدعال وه ذا احل م إذا قال مرجت تقليد  هذ  املسألة  ل تأملال أو  ل إحم ال.
حتاط اجملتهد بعد أا أن  يف مسألةال م ال قدالف )ي هدر اإلندا  املتدنجس ف إذا ا8 المسألة

بغسله يف ال ر مرع واحدعال وإا  اا األحوط غسله نيه ثالث مرات( مل جيدز ملقلدد  أا يرجدت 
 يف تلك املسألة إىل غري  من اجملتهدين.

ت اجملتهدد الدذي ف ال جيوو تقليد اجملتهد امليت ابتدا مل علني األحوطال أّما إذا مدا5 المسألة
يقلددد  الشددخص جدداو لدده أا يبقددني علددني تقليددد اجملتهددد امليددت يف  يددت املسددائلال حدد  يف تلددك 
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 اليت مل يعمل هبا املقلد يف حياع اجملتهد.
ف إذا عمددل الشددخص ب تددوى اجملتهددد يف مسددألة مدداال مث عمددل املقلددد يف تلددك 12 المســألة

مل جيدز لدده أا يعددل عدن نتدوى اجملتهددد  املسدألة علدني نتدوى جمتهدد حددي بعدد ونداع مرجعده األولال
 احلي إىل تقليد مرجعه األول امليت يف تلك املسألة.

وه دددذا إذا مل ي دددت اجملتهدددد احلدددي يف هدددذ  املسدددألة بدددل احتددداطال وعمدددل املقلدددد ونددد  هدددذا 
 االحتياط مدع من الزمااال نانه مل جيز له الرجوع إىل نتوى اجملتهد امليت.

اجملتهدددد امليددت إىل اجملتهدددد احلددديال وال جيددوو العددددول مدددن ف جيدددوو العددددول مددن 11 المســألة
اجملتهددد احلددّي إىل جمتهددد حددّي آخددر علددني األحددوطال إال إذا  دداا اجملتهددد ال دداين أعلددم مددن اجملتهددد 

 األول أو خرج األول من العدالة.
 ف جيب علني امل لف تعلم املسائل اليت حيتاج إليها غالبامل.14 المسألة
للشخص مسألة ال يعرمل ح مهاال ناا أم ن وجب عليده أا ف إذا ات قت 11 المسألة

يصددرب حدد  يددتم ن مددن احلصددول علددني نتددوى مرجددت تقليددد ال وإا مل يددتم ن قددام بوظي تدده علددني 
 طري  العمل باالحتياط إا  اا   نامل.

ف إذا نقددل نتددوى جمتهددد ألحدددال نددعذا تغددري نتددوى اجملتهددد مل يلددزم اعالمدده هبددذا 12 المســألة
 علم بأنه اخ أ يف نقل ال توى لزم اعالم املنقول لهال إا أم ن.التبدلال أما إذا 
ف إذا عمل امل لف دوا تقليدد مددع مدن الزمدااال صدحت اعمالده اا طابقدت 19 المسألة

نتوى اجملتهد الذي  اا جيب عليه تقليد ال أو طابقدت نتدوى اجملتهدد الدذي يتعدني عليده تقليدد  
 الواقت وأنه قام بوظائ ه الواقعية. نعالملال أو عرمل عن طري  آخر أا أعماله طابقت

يعددّم التقليددد  يدددت االح ددامال مددن العبدددادات واملعددامالتال ومددن الواجبدددات : 16المســألة 
 واحملرمات واملستحبات وامل روهات واملباحات.

 

 أح ام ال هارع
 الماع المطل  والمضاف
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 املا  إما م ل  أو مضاملف :17المسألة 
ي ال م ددل عصددري الرمدداا ومددا  الددوردال أو  دداا  زوجددامل واملضددامل هددو مددا  دداا معتصددرامل مددن حمدد

 بشي ال م ل املا  املمزوج بال ني وغري  جين ال ي ل  عليه ا م املا .
 وامل ل  هو ما ي وا غري هذاال وهو علني مخسة أقسامف

 فما  ال ر.1
 فاملا  القليل.4
 فاملا  اجلاري.1
 فامل ر.2
 فما  البةر.9
 

 : ماع الكر 1
ر هدددو مدددا مدددأل وعدددا مل ب دددول ثالثدددة أحمدددبار وعدددر  ثالثدددة أحمدددبار وعمددد  ال ددد: 18المســـألة 

 ثالثة أحمبارال أو ما مأل وعا مل جمموعه  بعة وعشروا حمربامل.
ال يتددنجس مددا  ال ددر ىنجددرد مالقدداع الدددم أو البددول أو أي حمددي  جنددس أو : 15المســألة 

طعمهداال وال  متنجس م ل ال وب املتنجسال إال إذا تغري وا تسب لدوا النجا دة أو رائحتهدا أو
 ينجس إذا مل يتغري.

 ال يتنجس ما  ال ر إذا تغري بغري النجا ة.: 42المسألة
إذا القت عني النجا ة  الدم ىندا  يزيدد علدني ال در نغدريت طعدم بعضده أو : 41المسألة 

لوندده أو رائحتددهال ندداا  دداا البدداقي أقددل مددن قدددر ال ددر تددنجس اجلميددتال واا  دداا البدداقي ىنقدددار 
 ال ر مل يتنجس اجلميت بل ينجس املقدار املتغري نقط. ال ر أو أ  ر من
إذا  اا ما  النانورع متصال بدال رال طّهدر املدا  الدنجسال ول دن الي هدر  لدو : 44المسألة 

ق ددر عليدده ق ددرع ق ددرعال إال أا يوضددت حمددي  علددني النددانورع ليتصددل مدداؤ  قبددل أا يصددري ق ددرات 
 ج ما  النانورع باملا  النجس.نيتصل باملا  النجسال واألحوط ا تحبابا هو أا ميتز 

إذا غسددل حمدديةامل جنسددامل حتددت انبددوب مددا  متصددل بددال رال ناملددا  السدداقط مددن : 41المســألة 
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الشي  النجسال طاهر إذا  اا مّتصالمل بال ر ومل ي تسب لوا النجا ة أو طعمها أو رائحتهدا 
 ومل ي ن نيها عني النجا ة.

الباقي دوا مقدار ال رال تنجس املا   إذا  مد مقدار من ما  ال رال و اا: 42المسألة 
 الباقي إذا القني جنا ةال و ذا يتنجس  ل ما ذاب من ال لا.

ما  ب   ونه  درامل إا حمدك يف نقصدانه عدن مقددار ال در نهدو  دال رال يعدا : 49المسألة 
 انه طاهر وم هرال وال ينجس ىنجرد مالقاع النجا ة.

س لده ح دم ال درال واألحدوط لزومداملال وما  ب   ونه غري  ر نشدك هدل صدار  درامل أم ال نلدي
 أا ي حص يف هذ  املوارد مث يرتب احل م املذ ور إا مل تتبني حقيقة احلال.

 ف ت بت  رية املا  باحدى ال را ال الث اآلتيةف46المسألة 
 أا يتيقن اإلنساا ن سه بذلك.األولى: 
 أا خيرب بذلك رجالا عادالاال أو ثقة واحد.الثانية: 
 بددذلك مددن ي ددوا املددا  يف حياوتددهال  احلمددامي إذا قددالف املددا  يف حددو  أا خيددربالثالثــة: 

 احلمام  ر.
 : الماع القليل 4

 املا  القليل هو املا  الذي ال ينبت من األر  وال ي وا ىنقدار ال ر.: 47المسألة 
إذا صب املدا  القليدل علدني حمدي  جندس أو القتده جنا دة تدنجسال ول دن لدو  :48المسألة 

لدني الشدي  الدنجس أو بددنت تدنجس املقددار املالقدي للنجا دة نقدطال و داا صب مدن األعلدني ع
 الباقي طاهرامل.
إذا صب املا  القليل علني حمي  جنس إلوالة عني النجا ة نيدهال مث ان صدل : 45المسألة 

املا  عنده  داا املدا  املن صدل )وهدي الغسدالة( جنسدامل ويلدزم د علدني األحدوط د أا جيتندب أيضدامل مدن 
 ي يصب علني الشي  النجس بعد إوالة عني النجا ة نيه.غسالة املا  الذ
املدددا  الدددذي يغسدددل بددده خمرجدددا البدددول والغدددائط ي دددوا طددداهرامل وال يدددنجس مدددا : 12المســـألة 

 يالقيه. إذا اجتمعت نيه حمروط مخسةال بنا  علني االحتياط يف بعه تلك الشروطف
 إذا مل ي تسب طعم النجا ة أو رائحتها أو لورا. األول:
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 إذا مل تصبه جنا ة من افارج.الثاني: 
 إذا مل تصحبه ذرات مرئية من الغائط. الثالث:
 إذا مل خيرج مت البول أو الغائط دم. الرابع:

 إذا مل تتجاوو املقدار املعتاد من املوضت. الخامس:
 : الماع الجاري1

 ف املا  اجلاري هو الذي ينبت من األر  وجيرى  ميا  العيواال والقنوات.11 المسألة
ف املا  اجلاري وإا  اا أقل من ال ر نالقته النجا ة  اا طاهرامل مدا مل يتغدري 14 المسألة

 لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجا ة.
ف إذا القددت النجا ددة املددا  اجلدداري تددنجس مددن املددا  مقدددار مددا تغددري بسددبب 11 المســألة

ال ددرال وأمددا بقيددة مددا   النجا ددة نقددطال ومددا اتصددل مندده بددالنبت ي ددوا طدداهراملال وإا  دداا أقددل مددن
النهر ناا  اا ىنقدار ال ر أو  اا متصدال بدالنبت بوا د ة املدا  الدذي مل يتغدري  داا طداهرامل وإال  

  اا جنسامل.
ف النبددت الددذي ينبددت يف الشددتا  ويتوقددف عددن النبددت يف الصدديف ح مدده عندددما 12 المســألة

 ينبت ح م اجلاري.
ول نده ينبدت  لمدا أخدذ مندهال ح دم  ف ح م مدا  النبدت الدذي ال ي دوا جاريدامل 19 المسألة

اجلددداريال ىنعدددن انددده اليدددنجس ىنجدددرد مالقددداع عدددني النجا دددة لدددهال مدددا مل يتغدددري لونددده أو طعمددده أو 
 رائحته بسبب النجا ة.

 ف املا  الرا د بقرب النهر املتصل بهال ح مه ح م اجلاري.16 المسألة
اجلداري يف االح دام ف ما  أحوا  احلمامات إا  اا متصال بافزاندة نهدو  17 المسألة

 وإا  اا أقل من ال رال بشرط أا ت وا افزانة ىنقدار ال ر.
ف ميدددا  االنابيدددب الددديت يف احلمامدددات أو االبنيدددة والددديت تصدددب مدددن احلن يدددات 18 المســـألة

 وغريها  د ) الدوش( إذا  انت متصلة بال ر ح مها ح م اجلاري.
نبدت مدن األر  إا  دداا دوا ف املدا  اجلداري علدني  دد   األر ال ول دن ال ي15 المسـألة
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ال ر نالقته جنا ة تنجسال أمدا إذا  داا جاريدامل مدن األعلدني إىل األ د ل أو بددنت نالقتده جنا دة 
 يف اال  ل مل ينجس املا  الذي يف األعلني.

 
 : ماع المطر 2

ف إذا أصاب امل ر حميةامل متنجسامل ليس نيه عني النجا دة طهدر منده مدا اصدابه 22 المسألة
ي يف امل ر الق رع أو الق رات بل جيب أا ي وا جين يصدا عليه أنه م رال امل رال وال ي  

 واألحوط د ا تحبابا د أا ي وا امل ر جين جيري علني األر  الصلبة.
ف ال يعترب يف ال وب وال دراش ومدا حمداهبهما العصدرال  دوا  غسدلت ىندا  امل در 21 المسألة

 أو بغري .
جا ددة وترحمدد  مندده إىل م دداا آخددرال  انددت ف إذا  ددقط امل ددر علددني عددني الن24 المســألة

الرتحمدددحات طددداهرع مدددامل يصدددحبها حمدددي  مدددن عدددني النجا دددةال ومل ي تسدددب رائحدددة النجا دددة أو 
طعمها أو لوراال نعذا وقت امل ر علني الدم وترحم  منهال ناا  اا يف الرتحمحات حمي  من عدني 

 الدم أو رائحته أو لونه أو طعمهال  انت جنسة.
 ددر علددني  ددقف بنددا  أو  دد   و دداا عليهمددا عددني النجا ددةال  ف إذا  ددقط امل21 المســألة

 دداا املددا  الددذي ينددزل منهمددا طدداهرامل حدد  ولددو أصدداب عددني النجا ددةال مددا دام امل ددر متسدداق املال 
 وأما بعد انق اع امل ر نعا علم أا املا  اجلاري من الس   قد أصاب النجا ة  اا جنسامل.

يهاال وإذا  دقط امل در علدني األر  ف األر  النجسة ت هر بسقوط امل ر عل22 المسألة
 مث جرى إىل موضت جنس حتت السقف طهر ذلك املوضت أيضامل.

 ف الرتاب النجس الذي يصب  بسقوط امل ر عليه طينامل يصري طاهرامل.29 المسألة
ف إذا اجتمدددت مدددا  امل دددر يف م دددااال نغسدددل نيددده حمدددي  جندددس حدددال تسددداقط 26 المســـألة

اجملتمددت أقددل مددن ال ددرال هددذا بشددرط أا ال ي تسددب امل ددرال طهددر ذلددك الشددي  واا  دداا املددا  
 ذلك املا  اجملتمت لوا النجس أو رائحته أو طعمه.

ف إذا تسدداقط امل ددر علددني نددراش طدداهر م ددروش علددني ار  جنسددة وجددرى املددا  27 المســألة
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 علني األر  طهرت األر  النجسةال ومل ينجس ال راش.
 

 : ماع البئر9
األر  طاهرال ح  إذا  اا أقدل مدن ال درال مدا ف املا  الذي ينبت من جومل 28 المسألة

مل يتغدددري لونددده أو رائحتددده أو طعمددده بوا ددد ة النجا دددةال ول دددن يسدددتحب عندددد مالقاتددده لدددبعه 
 النجا اتال أا ينزح منها ىنقدار ما بيّنا ت صيله يف )ال قه(.

ف إذا ّصددبت جنا ددة يف بةددر نغددريت لوندده أو رائحتدده أو طعمددهال نددعا وال ذلددك 25 المســألة
 طهر ما  البةرال وإا  اا األحوط ا تحبابا أا خيتلط ىنا  جديد نابت من البةر. التغري

ف إذا اجتمددت مددا  امل ددر أو أي مددا  يف ح ددرعال و دداا اقددل مددن ال ددرال تددنجس 92 المســألة
 ىنجرد مالقاع النجا ة له.

 أحكام المياه 
الدنجسال  ( ال ي ّهدر الشدي 17ف املا  املضدامل )الدذي مدر معندا  يف املسدألة 91 المسألة

 وال يص  معه الوضو  وال الغسل.
ف املضددامل مهمددا  دداا   ددريامل )ال ب  ددرع بةددر الددن ط ومددا حمدداهبه( يددنجس ىنجددرد 94 المســألة

مالقاته للنجا ةال ول ن لدو صدب املضدامل مدن أعلدني علدني حمدي  جندسال تدنجس منده مدا القدني 
نجس مددا النجا ددة نقددط دوا األعلددنيال نمدد ال لددو صددب مددا  الددورد مددن إبريدد  علددني يددد جنسددة تدد

وصدل إىل اليددد ومدا مل يصددل إليهددا  داا طدداهراملال و ددذا لدو دنددت مددن األ د ل إىل األعلددني بضدداغط  
  النانورع والقني القسم األعلني النجا ة مل يتنجس القسم األ  ل.

ف إذا اخددتلط املددا  املضددامل الددنجس ىنددا  ال ددر أو اجلدداري جيددن ال يقددال لدده 91 المســألة
 )مضامل( يصري طاهرامل.

املددا  الددذي  دداا م لقددامل وال يدددرى هددل صددار مضددانامل أم الال نهددو يف ح ددم  ف92 المســألة
امل لدد  ىنعددن أندده ي هددر املتددنجسال ويصدد  الوضددو  واالغتسددال بددهال وامددا مددا  دداا مضددانا د نيمددا 
 دب  د وال يددرى هدل صدار م لقدامل أم الال نهدو يف ح دم املضدامل ىنعدن أنده الي هدر املتدنجسال 
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 وال يص  معه الوضو  وال الغسل.
ف املا  الذي ال يدرى أم ل  هو أم مضامل وال يعلم هل  داا د نيمدا  دب  د 99 المسألة

م لقامل أم مضاناملال ال ي هر املتنجسال وي وا الوضو  والغسل به باطالال ول ن إذا  داا ىنقددار 
 ال ر أو ا  ر منه نالقته النجا ة ال حي م بنجا ته.

البول أو الدمال نتغري لونه أو رائحته أو ف املا  الذي القته عني النجا ة م ل 96 المسألة
طعمددده بسدددبب ذلدددكال يدددنجس وإا  ددداا جاريدددامل أو  ددداا ىنقددددار ال دددرال ول دددن إذا تغدددري لونددده أو 

 مدددا لدددو ألقيدددت ميتدددة بدددالقرب مدددن املدددا    -رائحتددده أو طعمددده بسدددبب اجملددداورع لنجا دددة خارجدددهال 
 نغريت رائحة املا  د نعدم تنجسه  ل احم ال ويلزم االحتياط.

ف املا  الذي وقعت نيه عني النجا ة م دل الددم أو البدولال نغدريت رائحتده أو 97 ألةالمس
طعمدده أو لونددهال ي هددر إا إّتصددل بددال ر أو اجلدداريال أو تسدداقط عليدده امل ددر مباحمددرعال أو ألقددت 

 الرياح امل ر عليهال أو جرى عليه امل ر من امليزاب  ل ذلك بشرط ووال تغري .
جس يف ال در أو اجلداريال  داا املدا  الدذي ين صدل مدن ف إذا ُغسل حمي  متدن98 المسألة

 الشي  نيما بعدال طاهرامل.
ف املا  الذي  اا طاهرامل وال يعلم هل تنجس أم ال؟ طاهرال واملا  الذي  داا 95 المسألة

 جنسامل وال يعلم هل صار جنسامل أم ال؟ جنس.
احليوانددات ف  دد ر ال لددب وافنزيددر وال ددانر جنددس وحمددربه حددرامال وأمددا ا ددةار 62 المســألة

احملللددة ن دداهرع وحمددرهبا ال  راهددة نيددهال أمددا احليوانددات احملرمددة اللحددم نسدد رها طدداهر ل ندده م ددرو ال 
 إال   ر الرع نانه ال ي ر  حمربه.

 
 أحكام التخلي

ف جيب علني االنسداا  درت عورتده عدن  دل بدالغ م لدفال  دوا  حدني التخلدي 61 المسألة
ندداظر مددن  ارمدده  أختدده وأمددهال وه ددذا جيددب أو يف األوقددات األخددرىال حدد  ولددو  دداا ذلددك ال

 رت العورع عن اجملندواال وال  دل املميدز بدني افدري الشدرال ول دن ال يلدزم علدني الزوجدة  درتها عدن 
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 ووجها و ذا الع س.
 ف ال جيب  رت العورع بشي  خمصوصال بل لو  رتها بيد  م المل ل  ني.64 المسألة
برها حال التخليال أي الي وا مقادمي ف جيب أا ال يستقبل القبلة وال يستد61 المسألة

 بدنه د أعا ب نه وصدر  ور بتيه د صوب القبلة أو ع سها.
ف ال ي  ددي د إذا  دداا املتخلددي مسددتقبالمل للقبلددة أو مسددتدبرامل لددا د أا حيددرمل 62 المســألة

د عورتده إىل غدري تلدك اجلهتدنيال وإذا مل ي دن مسدتقبالمل للقبلدة أو مسدتدبرامل لدا نداألحوط د وجوبدامل 
 أا ال جيعل عورته صوب القبلة أو ع سها.

ف األحدددددوط ا دددددتحبابا اا ال يسدددددتقبل املتخلدددددي القبلدددددة وال يسدددددتدبرها حدددددال 69 المســـــألة
 ( وحال ت هري موضت البول والغائط أيضامل.77اال تربا  )الذي  يأىل بيانه يف املسألة 

  غدري  درم ال مدانت ف إذا اض ر إىل ا تقبال القبلة أو ا دتدبارها ل دي ال يدرا66 المسألة
أا يسدددتقبل أو يسدددتدبر القبلدددةال وه دددذا ال مدددانت إذا اضددد ر لال دددتقبال أو اال دددتدبار لسدددبب 

 آخر.
ف ال يلددزم رعايددة اإلحتيدداط يف أا ال جُيلددس ال  ددل علددني حنددو ي ددوا مسددتقبال 67 المســألة

القبلة أو للقبلة أو مستدبرامل لاال إال أا ت وا حرمة ذلك من جهة أخرىال وإذا ا تقبل ال  ل 
 ا تدبرها حال التخليال من تلقا  ن سه مل يلزم منعه عن ذلك.

 ف حيرم التخلي يف مخسة مواضتف68 المسألة
األوقدددة غدددري السدددال ةال إذا مل يدددأذا اصدددحاهبا بدددذلكال وه دددذا يف ال دددرا السدددال ة  األول:

 )غري املسدودع( يف صورع االضرار باملارع.
 ملك من مل يأذا بالتخلي نيه. الثاني:

 االما ن املوقونة علني  اعة خاصة من الناملال م ل بعه املدرامل الدينية. لثالث:ا
 نوا قرب امل من إذا  اا ذلك إهانة له. الرابع:

 االما ن احملرتمة اليت يتناىف التخلي مت احرتامها. الخامس:
 ف ال ي هر خمرج الغائط إال باملا  نقطال يف ثالث صورال بنا  علني االحتيداط65 المسألة
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 يف بعضهاف
 إذا مست خمرج الغائط جنا ة من خارج املوضت. األولى:
 إذا خرجت مت الغائط جنا ة أخرى  الدم. الثانية:
إذا تعدددى الغدددائط املخدددرج أ  دددر مدددن املعتددادال وأمدددا يف غدددري هدددذ  احلددداالت واملدددوارد الثالثـــة: 

حمداهبهاال  مدا  ديأىل نيجوو أا ي هر خمرج الغائط إما باملدا ال أو باملسد  بدافرا واالحجدار وما
 وما بعدهاال واا  اا الغسل باملا  انضل. 72بياا  ي يته يف املسألة 

ف الي هددر خمددرج البددول بغددري املددا ال ولددو غسددل يف ال ددر أو اجلدداري مددرع واحدددع 72 المســألة
 بعد ووال البول   ا ال ول ن يلزم غسله باملا  القليل مرتني واألنضل غسله ثالثامل.

خمددرج الغددائط باملددا ال نددالالوم أا ال يبقددني حمددي  مددن الغددائط عليددهال ف إذا غسددل 71المســألة
ول ن ال مانت يف بقا  لونه أو رائحتهال وإذا والت النجا ة بالغسلة األوىل د جين ال تبقدني أيدة 

 ذرع من الغائط د مل جيب ت رار الغسلة.
بسدددامل ف جيدددوو ت هدددري خمدددرج الغدددائط بددداحلجر واملددددر ومدددا حمددداهبهما إذا  ددداا يا74 المســـألة

وطاهراملال وال احم ال إذا  اا نيه حمي  من الرطوبة جين ال ينتقل إىل املخرجال ول ن جيدب أا 
 ال يقل التمسي  عن ثالث مرات واا تنظف املخرج باملرع الواحدع أو املرتني.

ف األحدوط د وجوبدامل د أا ي دوا احلجدر أو افرقدة الديت ميسد  هبدا خمدرج الغدائط 71 المسـألة
حجددددار ال بددددريع بددددالق ت ذات اجلهددددات ال الثددددة ويف افرقددددة ال ويلددددة ت  ددددي ثالثددددةال نعددددم يف اال

الواحددددعال وإذا مل تدددزل عدددني النجا دددة بدددالق ت الددد الث يلدددزم أا يضددديف إليهدددا مدددا حيصدددل معددده 
 التنظف وووال النجا ة  امالال وال احم ال يف بقا  الذرات غري املرئية الصغريع جدامل.

الغددائط باألحمدديا  الدديت جيددب احرتامهدداال م ددل ف الجيددوو تنظيددف ومسدد  موضددت 72 المســألة
ال والميسدد  بدالعظم والبددالروثال  الدورا الددذي يوجدد عليدده ا دم اهللال أو األنبيددا  أو األوصديا 

 وإذا أوال الغائط هبذ  األحميا  عصني وأمثال ول ن ي هر املخرج.
ف إذا حمددك هددل طهددر خمددرج الغددائط أم الال وجددب ت هددري ال أّمددا لددو  دداا مددن 79 المســألة

 ته أا ي هر موضت البول أو الغائط نورامل ناألحوط ا تحبابامل ت هري .عاد
ف إذا حمك بعد الصالع هل طّهر موضدت الغدائط قبدل الصدالع أم الال صدحت 76 المسألة
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صالته اليت صالها ول ن يلزمه الت هري للصدلوات التاليدةال ولدو حمدّك يف ذلدك بعدد الددخول يف 
وأّمدا لدو  داا مدن عادتده أا ي هدر خمدرج الغدائط  الصدالع وجدب عليده أا يق دت الصدالع وي ّهدرال

 نورامل ناألحوط ا تحبابامل ت هري .
 اكستبراع

ف اال دددتربا  نعدددل مسدددتحب يدددأىل بددده الرجدددال بعدددد ال دددراأ مدددن التبدددول الجدددل 77 المســـألة
التيقن من عدم وجود حمي  من البول يف جمرا . وهو ذو أقسامال أنضلها هو أا ي هر املتخلي 

إذا  ددداا قدددد تغدددوط أيضددداملال وذلدددك بعدددد انق ددداع البدددولال مث ميسددد  باإلصدددبت  موضدددت الغدددائط أوالمل 
الو دد ني مددن يددد  مددن خمددرج الغددائط إىل أصددل الددذ ر ثددالث مددرات وبقددوعال مث يضددت اهبامدده نددوا 

 الذ ر و بابته حتت الذ ر وميس  بقوع إىل رأمل الذ ر ثالث مراتال مث يعصر  ثالث مرات.
وهددو طدداهرال وه ددذا  )مــ ياً(بعددد املالعبددة يسددمني ف املددا  افددارج مددن الرجددل 78 المســألة

وهو طاهر )ودياً( ال واملا  افارج بعد البول أحيانامل يسمني )وذياً(املا  افارج بعد املا ويسمني 
إا مل يصدددبه البدددول. وإذا ا دددترب  الرجدددل بعدددد البدددول مث خدددرج منددده مدددا  وحمدددك هدددل هدددو بدددول ام 

 احدى هذ  امليا  املذ ورع ي وا طاهرامل.
ف إذا حمددك الرجددل هددل ا ددترب  بعددد البددول أم ال وخرجددت مندده رطوبددة اليعلددم 75 ةالمســأل

هددل هدددي جنسدددة أم طدداهرع ح مدددت بالنجا دددةال وب ددل وضدددوؤ ال ول دددن لددو  ددداا مدددن عادتددده أا 
يسدتربئ بعددد البددول مباحمدرعملال أوحمددّك هددل أتدني باال ددتربا  علددني الوجده الصددحي  أم الال وخرجددت 

  انت طاهرع ومل تُب ل وضو  .منه رطوبة ال يعلم هل هي طاهرع أم الال  
تبولدده مددّدعال بعدددم وجددود   ف مددن مل يسددتربئ ندداا تدديقنال بعددد أا مضددت علددني82 المســألة

 البول يف اجملرى مث رأى رطوبة وحمّك يف أّرا طاهرع أم الال  انت طاهرع ومل تُب ل الوضو .
يعلدم اردا ف إذا ا دترب  الرجدل بعدد البدولال وتوضدأال مث رأى بعدد الوضدو  رطوبدة 81المسألة

اما بول أو ماال جيب عليده د احتياطدامل د أا يغتسدل ويتوضدامل أيضداملال ول دن إذا مل ي دن قدد توضدأ  
   ا  التوض  نقط.

ف ليس للمدرأع ا دتربا  مدن البدولال نلدو رأت رطوبدة وحمدّ ت يف أردا طداهرع أم 84 المسألة
 الال  انت طاهرعال ومل تب ل وضوؤها أو غسلها.
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 آداب التخلي
يسددتحب د حددال التخلددي د أا جيلددس يف م دداا ال يددرا  أحدددال وأا يقدددم  ف81 المســألة

رجلددده اليسدددرى عندددد الددددخول إىل بيدددت افدددال ال ويقددددم اليمدددن عندددد افدددروجال ويسدددتحب تغ يدددة 
 الرأمل حال التخليال وأا يضت ب قل جسمه علني رجله اليسرى.

 راهدة إذا ف ي ر  عند التخلي ا تقبال الشمس والقمدرال ول دن تدزول هدذ  ال82 المسألة
غ ني عورته بشدي ال وه دذا ي در  حدال التخلدي ا دتقبال الدري ال والتخلدي يف الشدوراع واألوقدةال 
وأمددام املندداول والبيددوتال وحتددت األحمددجار امل مددرعال واأل ددل يف حددال التخلدديال واللبددن ال  ددري يف 
 بيددت افددال ال وت هددري موضددت الغددائط باليددد اليمددنال وه ددذا ي ددر  الددت لم يف حددال التخلدديال وال

 إحم ال يف ذ ر اهللال أو الت لم االض راري.
ف ي در  التبدول يف األر  الصدلبةال ويف جحدور احلشدراتال ويف املدا ال وخاصددة 89 المسـألة

 إذا  اا را داملال وه ذا التبول قائماملال ول ن ال  راهة يف التبول قائمامل يف حالة ال ال  بالنورع.
إذا  ددداا هدددذا االحتبدددامل مضدددرامل  ف ي دددر  احتبدددامل البدددول والغدددائطال بدددل وحيدددرم86 المســـألة

 بالبدا ضررامل بالغامل.
ف يسدددتحب أا يبدددول اإلنسددداا قبدددل الصدددالع مث يتوضدددأ أو يغتسدددل ويصدددليال 87 المســـألة

 وه ذا يستحب التبول قبل النومال وقبل اجلماعال وبعد خروج املا.
 النجاسات

 ف النجا ات احدى عشرعف88 المسألة
 البول. األولى:
 الغائط. الثانية:
 املا. لثة:الثا

 امليتة. الرابعة:
 الدم.الخامسة: 
 ال لب.السادسة: 
 افنزير.السابعة: 
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 ال انر.الثامنة: 
 افمر.التاسعة: 
 ال قاع.العاشرة: 

 عرا احليواا اجلاّلل علني األحوط.الحادية عشرة: 
 ـ البول وال ائط 4و1

ذي ن دس  دائلة ف البول والغائط من اإلنساا ومن  ل حيواا حرام اللحم و 85 المسألة
)أي دم دان  عند الذب ( جنسااال ول دن البدول والغدائط مدن احليدواا احلدرام اللحدم الدذي لديس 
له دم دان  عند الذب  ن اهرال و ذا من م ل البعدو  والدذباب الدذي ال حلدم لمدا. أّمدا البدول 

 والغائط من  ل حيواا حالل اللحم ن اهر.
يدددددور احملرمدددددة اللحدددددمال وخصوصدددددامل ف يسدددددتحب االجتنددددداب عدددددن نضدددددالت ال 52 المســـــألة

 نضالت اف اش وبوله.
وغائ ددده جنسدددااال وه دددذا غدددائط وبدددول احليدددواا  (122)ف بدددول احليدددواا اجلدددالل51 المســـألة

 الذي وطةه اإلنسااال وه ذا بول وغائط الغنم الذي ارتضت من افنزير واحمتد حلمه من لبنه.
 ـ المني1

 ن  عند الذب ال جنس.ف ما اإلنساا واحليواا ذي الدم الدا54 المسألة
 72ف امليا  ال الثة )املدذي د الدوذي د الدودي( الديت  دبقت معانيهدا يف املسدألة 51 المسألة

 طاهرع.
 ـ الميتة2

ف ميتددة احليددواا ذي الدددم الدددان  عنددد الددذب ال جنددسال  ددوا  مددات مددن تلقددا  52 المســألة
داند  نميتتده طداهرع ن سهال أو ذب  علني غري ال ريقة الشرعيةال والسمك حين أنه لديس لده دم 

 ح  ولو مات يف املا . (129)
ف األجدددزا  الددديت ال حتلهدددا احليددداع مدددن احليدددوااال م دددل الصدددومل والشدددعر والدددوبر 59 المســـألة

                                                           

 أي احليواا الذي اعتاد أ ل عذرع اإلنساا. (144)
 وإا  اا ال جيوو أ لها. (145)
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 والعظم واأل نااال  لها طاهرع.
ف إذا ان صددل مددن بدددا اإلنسدداا احلدديال أو احليددواا ذي الددن س السددائلة حددال 56 المســألة

  ّا حتّله احلياع نهو جنس. حياتهال ق عة من اللحم أو حمي  آخر
ف القشدددور والب دددور ال  ي دددة الددديت تعلدددو الشددد ا  أو مواضدددت أخدددرى مدددن البددددا 57 المســـألة

وحاا وقت  قوطهاال طاهرع وإا نزعها اختياراملال ول ن األحوط ا تحبابامل االجتناب عن هدذ  
 القشور إا نُزعت قبل أا حيني وقت  قوطها.

 ددددن الددددجاج امليدددتال إا  دددداا قشدددر  افددددارجي ف البددديه الددددذي خيدددرج مدددن ب58 المســـألة
 مسي املال طاهر ول ن جيب ت هري ظاهر  احتياطامل.

ف وليددد الغدددنم واملعددز إا مددات قبدددل أا يأ ددل العلددف  اندددت افمددريع الددديت يف 55 المســألة
 ب نه طاهرع ول ن يلزم ت هري ظاهرها احتياطامل.

واألصدددددباأ والصدددددابواال  ف األدويدددددة والعقددددداقري السدددددائلة والع دددددور واألدهددددداا122 المســـــألة
 املستوردع من الدول غري اإل المية   ومة بال هارع ما مل يق ت اإلنساا بنجا تها.

ف اللحوم والشحوم واجللود اليت تبداع يف أ دواا املسدلمنيال طداهرعال وه دذا 121 المسألة
 ما  اا منها يف أيدي املسلمنيال ول ن إذا علم أا املسلم أخذها من ال دانر ومل ي حدص هدل

 هي من احليواا املذ ني حسب ال ريقة الشرعية أم الال نهي   ومة بالنجا ة.
 ـ الدم 9

ف دم اإلنسدداا و ددل حيددواا ذي دم داندد  عنددد الددذب  جنددسال ودم احليددواا 124 المســألة
الذي ليس لده دم داند  م دل السدمك والبعدو ال أو املشد وك الدذي ال يددرى هدل لده دم داند  

 عند الذب  أم ال  احلية طاهر.
ف احليدددواا احلدددالل اللحدددم إذا ذبددد  علدددني ال ريقدددة الشدددرعية وخدددرج منددده مدددا 121 المســـألة

تعددارمل خروجدده مددن الدددمال  دداا الدددم املتبقددني يف جوندده طدداهراملال ول ددن إذا رجددت حمددي  مددن الدددم 
افددارج إىل بدداطن احليددوااال إّمددا بسددبب التددن س أو ألا رأمل احليددواا  دداا يف م دداا عددال عنددد 

سدداملال واألحددوط وجوبددامل اإلجتندداب عمددا بقددي يف جددومل احليددواا احلددرام الددذب ال  دداا ذلددك الدددم جن
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 اللحم إذا ذب  علني ال ريقة الشرعية.
ف الدم القليل الذي يرى يف بيه الدجاج مامل يتمزا الغشا  الرقي  الذي 122 المسألة

 عليه إا أم ن إخراج ذلك الدم من غري أا خيتلط مت البيه  اا البيه طاهرامل.
الدددم القليددل الددذي يددرى عنددد حلددب اللدد  أحيانددامل مددنجس للدد  د علددني  ف129 المســألة

 األحوط د .
ف الدم افارج من بني األ نااال إذا اختلط ىنا  ال م واضمحل نيه طاهرال 126 المسألة

 ول ن األحوط ا تحبابامل أا ال يبتلعه.
 ( ف الددم الدذي يتجمدد حتدت الظ در أو اجللدد بسدبب الضدربة القويدة )الدر 127 المسألة

إذا صار جين ال ي ل  عليه أنه دم ن اهرال وإا قيدل دم ندنجسال ويف هدذ  الصدورع إذا ا درا 
اجللد أو ان قب الظ ر يلدزم إخدراج الددم املتجمدد للوضدو  والغسدل إا مل ت دن نيده مشدقةال وإذا  
 انددددت يف ذلددددك مشددددقة يلددددزم غسددددل أطرانددددده بشدددد ل ال توجددددب النجا ددددة مث يضددددت خرقدددددة أو 

 س  باليد املبلولة علني افرقة.ماحماهبها عليه مث مي
ف إذا مل يعلدم هدل أا هدذا دم  مدد حتدت اجللدد أم حلدم صدار بتلدك احلالدة 128 المسألة

 علني أثر الر ال  اا طاهرامل.
ف إذا  ددقط يف ال عددام د حددال غلياندده د ذرع مددن الدددمال تددنجس  ددل ذلددك 125 المســألة

 ِ ّهرات.ال عام و ذا إناؤ ال وليس الغلياا أو احلرارع أوالنار م
ف املدددا  األصددد ر الدددذي يظهدددر يف أطدددرامل اجلدددرح عندددد برئددده إذا مل يعلدددم انددده 112 المســـألة

 اختلط بالدمال طاهر.
 ـ الكلب والخنزير 7و6

ف ال لب وافنزير الربياا جنسااال ح  حمعرمها وعظمهمداال وحد  املخالدب 111 المسألة
 والرطوبة منهماال ول ن ال لب وافنزير البحريني طاهراا.

ف  يددت احليوانددات احملرمددة اللحددم عدددا ال لددب وافنزيددر قابلددة للتذ يددة ىنعددن 114 مســألةال
 أرا لو ُذجت علني ال ريقة الشرعية تصب  طاهرع وإا مل ت ن ّ للة.
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 ـ الكافر 8
ف ال ددانر جنددسال وهددو مددن ين ددر وجددود اهللال أو يتخددذ لدده حمددري املال أو ين ددر 111 المســألة

 .نبوع خاا األنبيا   مد 
وه ذا  ل من ين ر ضروريامل من ضروريات الدين م ل الصالع والصوم  ا يعترب  املسلموا 

وأا يعلدم أا هدذا مدن ضدروريات  جز امل من الدين بشرط أا ينجدر إن دار  إىل إن دار النديب 
 الدين. وإال نال حي م ب  ر ال ومن ين ر املعاد وال بائر الضرورية نهو يف ح م ال انر.

إا مل يتنجسددوا مددن  (126)ل ال تدداب مددن املسدديحيني واليهددود واجملددوملف أهدد112 المســألة
جددددرّا  حمددددرب افمددددر أو أ ددددل امليتددددة أو حلددددم افنزيددددر أو مباحمددددرذم لسددددائر النجا ددددات نالظدددداهر 

 طهارذمال وإا  اا األحوط االجتناب عنهم.
 ف  ل بدا ال انر ح  الشعر والظ ر والرطوبات جنسة.119 المسألة
ا والددد الصدديب غددري البددالغ وأمدده وجددد  وجدتدده   ددارامل نالصدديب جنددس ف إذا  ددا116 المســألة

 أيضاملال وأما إذا  اا أحد ه ال  مسلمامل نالصيب طاهر.
ف مدددن ال يُددددرى أنددده مسدددلم أم  دددانرال و ددداا يف بلدددد اإل دددالم نهدددو طددداهر 117 المســـألة

 لمني.و رى عليه بقية أح ام املسلمنيال نيجوو أا يتزوج باملسلمةال ويدنن يف مقابر املس
ال أو ال أو ناطمدددة الزهدددرا ف إذا  دددب أحدددد املسدددلمني النددديب األ دددرم 118 المســـألة

 ال أو عاداهم نهو جنس.أحد األئمة االثا عشر 
 : الخمر5

ف افمددر و ددل مسدد ر مددائت باألصددل جنددس وإا  ددّد  ب ريقددة مدداال وأّمددا إا  115 المســألة
 لقي نيه حمي  ليصب  مائعامل. اا غري مائت باألصل م ل البنا أو احلشيش ن اهر وإا أُ 

ف اال ددددبريتو االصدددد ناعي املسددددتعمل يف صددددبغ وطددددال  األبددددواب واملناضددددد 142 المســــألة
 وال را ي وما حماهبها إا مل يعلم بأنه مس رال طاهر.

ف إذا غلدددني العندددب أو العصدددري العنددديب مدددن تلقدددا  ن سددده نأ لددده حدددرام ل نددده 141 المســـألة
                                                           

 وهم أتباع ورادحمت. (146)



 23 

 ال با. طاهرال وه ذا حيرم أ له إذا غلني بوا  ة
ف التمر والزبيدب وال شدمش وعصدريها حدالل إذا غلدت مدن تلقدا  ن سدهاال 144 المسألة

 وإا  اا األحوط ا تحبابامل خصوصامل يف الزبيب وال شمش االجتناب عن تناولا. 
 : الفقاع12

ف ال قداع وهدو الشدراب املخصدوص املتخددذ مدن الشدعريال جندس. ول دن املددا  141 المسـألة
 حسب وص ة األطبا  للعالج ويسمني )ما  الشعري( طاهر.الذي ي خذ من الشعري 

 : عرق الحيوان الجاّلل11
ف األحدددوط وجوبدددامل اإلجتنددداب عدددن عدددرا اإلبدددل اجلالّلدددة )أي الددديت إعتدددادت 142 المســـألة

 أ ل عذرع اإلنساا( وعرا  ّل حيواٍا جاّلل.
 ف عدددرا اجلندددب مدددن احلدددرام لددديس بدددنجس وإا  ددداا اإلحتيددداط نيددده أنضدددلال149 المســـألة

 وا  خرج العرا حال اجلماع أو بعد ال رجال  اا أو إمدرأعال بالزندا  داا أو بداللواطال أو بدوطي 
 احليواناتال أو باال تمنا  أي تعمد إخراج املا من ن سهال إالّ أنه ال وو الصالع معه.

ف إذا جدددامت الرجدددل ووجتددده يف ومددداا حيدددرم عليددده جمامعتهدددا نيدددهال م لمدددا لدددو 146 المســـألة
 حمهر رمضاا أو يف احليه ناألحوط ا تحبابامل االجتناب عن عرقه. جامعها يف صوم
ف إذا تديمم اجلنددب مدن احلددرام بددالمل عدن الغسددل لعدذرال مث عددرا بعدد التدديمم 147 المسـألة

 جاو له الدخول يف الصالع معه ولو وال عذر  مث عرا ال جيوو له الصالع إال بعد الغسل.
وجتده عدن حداللال أو جدامت ووجتده عدن ف إذا أجندب عدن حدرام مث جدامت و 148 المسـألة

 حالل مث أجنب عن حرام ناألحوط د ا تحبابامل د االجتناب عن عرقه أيضامل.
 طرق إثبات النجاسة

 ف ت بت النجا ة باحدى طرا ثالثف145 المسألة
أا يتيقن ن سه بنجا ة الشي ال أما إذا ظدن بنجا دة حمدي  ندال يلزمده االجتنداب األولى: 

 األ ل من املقاهي وامل اعم اليت يرتادها النامل ويأ دل نيهدا مدن ال عنهال ولذلك ال احم ال يف
 يراعي ال هارع والنجا ةال إذا مل يتيقن االنساا أا هذا ال عام الذي يقدم إليه جنس.
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أا خيرب بالنجا ة من ي وا الشي  يف حياوته وتصدرنهال  مدا إذا قالدت الزوجدة أو  الثانية:
الذي يف يدها وحتت تصرنها جنسال نيلدزم االجتنداب عندهال  افادمةف هذا اإلنا  أو هذا الشي 

 وهذا يسّمني بعخبار ذي اليد.
أا خيددرب رجددالا بنجا ددة الشددي ال وه ددذا إذا أخددرب حمددخص واحددد ثقددة بنجا ددة  الثالثــة:

 الشي ال يلزم االجتناب عن ذلك الشي  علني األقوى.
ةال م ددل أا اليعلددم ف إذا مل يعلددم بنجا ددة حمددي  أو طهارتددهال جلهلدده باملسددأل112 المســألة

هل عرا اجلنب من احلرام جنس أم طاهرال جيب عليه أا يسأل ل ي يعرمل احل مال ول ن إذا 
حمك يف جنا ة الشي  أو عدم جنا ته مت علمه باملسدألةال مد المل لدو حمدك هدل هدذا دم أم لديس 

 بدمال أو ال يعلم هل هذا دم الب  أو دم اإلنساا  اا طاهرامل.
الددددذي يشددددك يف أندددده هددددل صددددار طدددداهرامل أم الال جنددددسال ف الشددددي  الددددنجس 111 المســــألة

والشدددي  ال ددداهر الدددذي يشدددك هدددل صدددار جنسدددامل أم ال طددداهرال ولدددو مت دددن أا يعلدددم طهارتددده أو 
 جنا ته مل يلزم عليه ال حص.

ف إذا علدددددم أا أحدددددد االندددددائني أو اللبا دددددني تدددددنّجسال و ددددداا  المهدددددا  دددددا 114 المســـــألة
علددني التعيددنيال وجددب االجتندداب عددن  ليهمددا يسددتعملهما وال يدددري أيّهمددا هددو الددذي تددنّجس 

ول ن إذا مل يعلم م ال هل ثوبه تنجس أم ال وب الذي ال يستعمله أبدامل وي وا للغريال مل يلزم 
 االجتناب عن ثوبه.

 كيفية تنجس األشياع الطاهرة
ف إذا القددني الشددي  الددنجس حمدديةامل طدداهرامل و دداا  المهددا أو أحدددمها مرطددوبني 111 المســألة

طوبة أحدمها إىل اآلخرال تنجس الشي  ال اهرال وإذا  اندت الرطوبدة قليلدة جددامل جين تسري ر 
 جين ال تسري إىل اآلخر مل يتنجس الشي  ال اهر.

ف إذا القددني الشددي  ال دداهر حمدديةامل جنسددامل وحمددّك هددل  دداا  المهددا أو أحدددمها 112 المســألة
 رطباملال مل يتنجس الشي  ال اهر.

 يددددري أيهمدددا جندددس وأيهمدددا طددداهرال ندددعذا مدددس ف إذا  ددداا هندداك حمددديةاا ال119 المســـألة
أحدددمها حمدديةامل طدداهرامل مددبلالملال ال يتددنجس الشددي  ال دداهر علددني مددا هددو مشددهور بددني العلمددا  ولددو 
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 مّس  المها الشي  ال اهر تنجّس.
ف األر  والقمدداش وحمددبههما إذا  انددت مبللددة تددنجس منهددا املوضددت الددذي 116 المســألة

 اهراملال وه ذا الب يا أو افيار و ذا ما حماهبهما.يالقي النجا ة خاصةال و اا الباقي ط
ف الدهن أو الدبس وما حماهبهما إا  اا جين لدو أخدذ منده حمدي  المدتأل 117 المسألة

امل دداا ال ددارأ نددورامل تددنّجس  لدده ىنجددرد النجا ددة لددهال وإا  دداا جيددن ال ميتلدد  ال ددراأ احلاصددل 
وضدت املالقديال ولدو  داا جيدن ميتلد  ال دراأ باألخذ نورامل نانه ال يتدنّجس ىنالقداع النجا دة إال امل

نيما بعدال نعذا  ق ت نضلة ال أر يف م ل هذاال تدنجس املوضدت املالقدي لل ضدلة و داا البداقي 
 طاهرامل.

ف إذا جلدس ذبداب أو مدا يشدبهه مدن احليواندات علدني حمدي  جندس مرطدوب 118 المسألة
ىنصداحبة الدذباب  مث طار وحط علني حمدي  آخدر طداهر مبلدلال تدنجس الشدي  ال داهر إا علدم

لعني النجا ةال وه ذا إذا تيقن بعلدوا جنا دة يف رِجدل احليدواا مث حمدك هدل والدت أم الال وأمدا 
 إذا مل يعلم ن اهر.

ف إذا تنجس موضدت مدن البددا و داا عليده العدراال مث جدرى العدرا الدنجس 115 المسألة
ت بقيدة مواضدت إىل موضت آخرال تنجس ما وصل إليهال وإذا مل جير العرا إىل موضدت آخدر  اند

 البدا طاهرع.
ف النخامدددة والدددبلغم افارجددداا مدددن االندددف واحللددد  إذا  ددداا نيهمدددا دم  ددداا 122 المســـألة

املوضت املالقي للدم منهما جنسامل والباقي طاهراملال نعذا خرج منهما حمي  خارج األنف أو احلل   
يشدددك يف   ددداا املوضدددت الدددذي يعلدددم ىنالقاتددده للموضدددت الدددنجس منهمدددا جنسددداملال واملوضدددت الدددذي

 مالقاته للموضت النجس منهما طاهرامل.
ف اإلبري  الدذي نيده مدا  ويف أ د له ثقدب إذا وضدت علدني األر  النجسدةال 121 المسألة

نددعا  ددداا املددا  افدددارج مدددن ال قددب يتجمدددت حتتدده وي دددوا جيدددن يعددد مدددت املددا  الدددذي يف داخدددل 
ر  أو ن دذ نيهدا نداا  داا اإلبري  ما  واحداملال تنجس ما يف االبري  أيضاملال وإذا جرى علني األ

ثقددب االبريدد  متصددالمل بدداألر  النجسددة جيددن مينددت مددن تدددانت املددا   دداا مددا  االبريدد    ومددامل 
بالنجا ة أيضاملال ول ن إذا مل ي دن ال قدب متصدال بداألر  النجسدة ومل يعدد مدا يف االبريد  مدت 
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 ما يف االبري . املا  افارج ما  واحداملال أو خرج املا  من االبري  بقوع ودنت مل يتنجس
ف إذا أدخدددل حمدددي  يف البددددا والقدددني النجا دددة ندددعا مل ي دددن بعدددد إخراجددده 124 المســـألة

ملوثددامل بالنجا ددةال  دداا طدداهراملال نددعذا أدخلددت حقنددة يف خمددرج الغددائط أو غددروت ابددرع أو  دد ني 
وأم الما يف البدا مث بعد اخراجها مل ت ن ملوثة بالنجا ة مل ت ن جنسةال وه ذا الُبصاا أو 

 خاط إذا القني الدم يف داخل ال م واألنف مث خرج ومل ي ن ملوثامل بالدم  اا طاهرامل.امل
ف املتنجس  عني النجا ة إال أنه ال يرتتب عليه  يت أح امهاال نم المل لو 121 المسألة

تدددنجس الشدددي  بدددالبول لدددزم التعددددد يف ت هدددري  إا  ددداا املدددا  قلددديالمل وال يلدددزم التعددددد يف املالقدددي 
 بول.للمتنجس بال

 عّدة مسائل
ف حيدرم تنجدديس خدط و تابدة القددرآا ال درميال وجيدب إوالددة النجا دة عنده نددورامل 122 المسـألة

بدل ويف ح مهدا  إذا تنجسال و دذا ح دم املسداجد واملشداهد املشدرنة وتربدة اإلمدام احلسدني 
 علني األحوط. و ائر املعصومني  تربة الر ول اال رم 

عني النجا دة م دل الددم وامليتدة وإا  اندت يابسدة  ف حيرم وضت القرآا علني129 المسألة
 وجانةال إذا  اا يعّد ذلك هت امل للقرآاال وجيب رنعه عنها نورامل.

ف حيرم  تابة القرآا باحلرب النجس ولو حرنا واحداملال ولو  تب يلدزم ت هدري  126 المسألة
 أو  و  باحلك أو ما حمابه.

د إا ا دتوجب هتدك القدرآا د وجيدب  ف حيدرم إع دا  القدرآا ال درمي لل دانر127 المسـألة
 أخذ القرآا منه.
ف إذا  ددقط ورا القددرآا ال ددرمي أو حمددي  آخددر  ددا جيددب احرتامددهال  الورقددة 128 المســألة

الدديت  تددب عليهددا أ ددم اهلل أو الندديب أو اإلمددام املعصددوم أو السدديدع ناطمددة الزهددرا  )صددلوات اهلل 
 لددددف أجددددرعال وأمددددا إذا مل مي ددددن   علدددديهم أ عددددني( يف املرحددددا  وجددددب إخراجدددده وت هددددري  وإا

إخراجدده ندداألحوط وجوبددامل أا يددرتك الددذهاب إىل املرحددا  حدد  يتدديقن باضددمحالل وننددا   تابددة 
يف بيدت افدال  وتعدذر إخراجدهال  ذلك الورا. وه دذا إذا  دقط حمدي  مدن الرتبدة احلسدينية 
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 وجب ترك التخلي يف ذلك امل اا ح  تزول الرتبة وتضمحل.
أ دل وحمدرب الدنجس أو املتدنجس د  املدا  املتدنجس د وه دذا حيدرم  ف حيدرم125 المسـألة

إطعدددام ذلدددك للغدددري حددد  األط دددال بالنسدددبة إىل عدددني الدددنجس خاصدددةال ول دددن إذا أ دددل ال  دددل 
 ال عام النجس من تلقا  ن سه مل جيب منعهال إا مل ي ن لذلك النجس ضرر عليه.

ي مي دددن ت هدددري ال إذا ف ال أحمددد ال يف بيدددت أو إعدددارع الشدددي  الدددنجس الدددذ192 المســـألة
 أخرب املشرتي أو املستعري بنجا ته.

 ف إذا رأى أحدامل يأ ل النجس أو يصلي يف ال وب النجس مل يلزم إخبار .191 المسألة
ف إذا  اا موضت من نراش الشخص أو منزله جنسامل ورأى مالقاع ثوب من 194 المسألة

وضدت الدنجس وهدي مرطوبدةال لدزم يدخلوا ذلك املنزلال أو بدرمال أو أي حمي  آخر منهمال للم
 عليه إخبارهم د علني األحوط وجوبامل د اا  انوا قد حلوا ضيونامل عليه.

ف إذا علدم صداحب املندزل د يف أثندا  األ دل د بنجا دة ال عدام وجدب عليده 191 المسـألة
 إخبار ضيونهال أما لو علم أحد الضيومل بذلك مل يلزمه إخبار اآلخرين. 

ي  الددذي ا ددتعار  مددن أحدددال نددعا  دداا صدداحب الشددي  ف إذا تددنجس الشدد192 المســألة
يسدددتعمله يف األمدددور الددديت يشدددرتط نيهدددا طهارتددده  اللبدددامل املسدددتعمل يف الصدددالعال يلدددزم د علدددني 

 األحوط د إخبار صاحب العارية بنجا تها.
ول ددن إذا  دداا صدداحب العاريددة ال يسددتعملها نيمددا يشددرتط نيدده ال هددارعال مل جيددب إخبددار  

 بتنجسه.
ف إذا أخددرب الصدديب بنجا دة حمددي ال أو قدال بأندده طّهددر حمديةامل جنسدداملال مل يُقبددل  199 المسـألة

  المه إالّ إذا  اا موجبامل لالطمةناا. 
 المطّهرات

 ف امل ّهرات )اليت ت ّهر األحميا  املتنجسة( اثنتا عشرعف196 المسألة
 املا .األول: 
 األر . الثاني:
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 الشمس.  الثالث:
 اال تحالة. الرابع:

 اا ثل ي العصري العنيبال بنا مل علني جنا ته.نقص الخامس:
 االنتقال. السادس:
 اإل الم. السابع:
 التبعية. الثامن:
 ووال عني النجا ة. التاسع:
 ا تربا  احليواا اجلالل. العاشر:

 َغيبة املسلم. الحادي عشر:
 ذهاب الدم املتعارمل من احليواا. الثاني عشر:

 املسائل التاليةفو يأىل ت صيل أح ام هذ  امل هرات ضمن 
 : الماع1

 ف املا  ي هر األحميا  بشروط أربعةف197 المسألة
أا ي وا م لقاملال ناملا  املضامل د  ما  الورد وعرا الص صدامل ومدا حمداهبهما د ال األول: 

 ي هر األحميا  النجسة.
 أا ي وا طاهرامل. الثاني:
لدوا النجا دة أو أا ال يصري مضانامل عند غسل الشي  النجس بهال وال ي تسدب  الثالث:

 طعمها أو رائحتها.
 أا ال ي وا نيه حمي  جنس من عني النجا ةال بعد ت هري الشي  املتنجس به. الرابع:
ف لت هري األحميا  املتنجسدة باملدا  القليدل حمدروط آخدرى  ديأىل ذ رهدا نيمدا 198 المسألة

 بعد.
رات ف جيدددددب يف ت هدددددري اإلندددددا  الدددددنجسال غسدددددله باملدددددا  القليدددددل ثدددددالث مددددد195 المســـــألة

احتياطدداملال وي  ددي غسددله مددرع يف ال ددر أو اجلدداريال ول ددن اإلنددا  الددذي ولددغ نيدده ال لددب وحمددرب 
منددده املدددا  أو أي حمدددي  مدددائت آخدددرال جيدددب تع دددري  أوالمل بدددالرتاب ال ددداهرال مث ت هدددري  يف ال دددر أو 
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اجلدداري مددرع وبالقليددل مددرتنيال وأمددا اإلنددا  الددذي  ددقط نيدده لعدداب ال لددب ندداألحوط ا ددتحبابامل 
 وغسله ثالث مرات.تع ري  

ف إذا  انت نوهة اإلندا  الدذي ولدغ نيده ال لدب ضديقة وتعدذر تع دري داخلده 162 المسألة
بالرتابال لزم د إا أم ن د لف خرقة علني رأمل عود وتع ري داخل اإلنا  بالرتاب بوا  ة ذلكال 
واا مل مي ن ذلك صب الرتاب يف اإلنا ال وخضده وحتري ده بشددع حد  يصدل الدرتاب إىل  يدت 

 أطرانه يف الباطن.
ف اإلنددا  الددذي ولددغ نيدده افنزيدددر أو حمددرب نيهددا مائعدداملال جيددب غسددله باملدددا  161 المســألة

القليل  بت مراتال وي  ني غسله يف ال ر أو اجلاري مدرع واحددعال وال يلدزم تع دري  بدالرتاب وإا  
  اا األحوط ا تحبابامل تع ري  بالرتاب أيضامل.

متنجس بافمر باملدا  القليدلال   دني غسدله بده ثدالث ف إذا أريد ت هري إنا  164 المسألة
 مراتال وإا  اا األحوط ا تحبابامل غسله  بت مرات باملا  القليل.

ف الظددرومل واألواين ال خاريدة املصددنوعة مددن ال دني الددنجس أوالديت ن ددذ املددا  161 المسـألة
تال وإذا الددنجس يف جسددمهاال إذا وضددعت يف ال ددر أو اجلدداري نبلددغ املددا  إىل  ددل أطرانهددا طهددر 

 أريد ت هري باطنها أيضامل لزم أا تبقني يف ال ر أو اجلاري مدع ح  ين ذ املا  إىل  ل جسمها.
 ف اإلنا  النجس مي ن ت هري  باملا  القليل ب ريقتنيف 162 المسألة

 ف إما أا ميأل اإلنا  باملا  مث ي رأ ثالث مرات.1
املدددا  جيدددن يصدددل إىل  يدددت ف وإمدددا أا يوضدددت نيددده حمدددي  مدددن املدددا  مث خيددده ويددددار نيددده 4

 األطرامل النجسةال مث ي رأال وي رر هذا العمل ثالث مرات.
ف األواين والظدددددرومل ال بدددددريعال  القددددددور الضدددددخمة واحلبددددداب ال بدددددارال إذا 169 المســـــألة

تنجسدددت نملةدددت باملدددا  ثدددالث مدددرات مث أنرغدددت صدددارت طددداهرعال وه دددذا إذا صدددب املدددا  مدددن 
متام أطرانهاال وأخرج املا  اجملتمت يف قعرها يف  دل مدرع  األعلني ثالث مرات جين مير املا  علني

 وال يلزم ت هري اإلنا  الذي خيرج به الغسالة يف  ل مرع من مرات اإلخراج.
 ف إذا أذيب النحامل وما حماهبه و اا جنسامل مث طّهر صار ظاهر  طاهرامل.166 المسألة
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ليدده مددن األعلددني مددرتنيال ف التنددور املتددنجس بددالبولالال ي هددر إذا صددب املددا  ع167 المســألة
جيددن ميددر املددا  علددني  يددت أطرانددهال وإذا تددنجس بغددري البددول ي  ددي صددب املددا  مددرع واحدددع علددني 
النحدددو املدددذ ورال واألنضدددل أا حت دددر ح دددريع يف قعدددر ليجتمدددت نيددده املدددا  مث  دددرج الغسدددالة وبعدددد 

 الت هري ت م احل ريع بالرتاب ال اهر.
د غمسدددده يف مددددا  ال ددددر أو اجلدددداري مددددرع ف الشددددي  املتددددنجس ي هددددر ىنجددددر 168 المســــألة

واحدددعال بعددد أا تددزال عندده عددني النجا ددةال جيددن يصددل املددا  إىل  يددت مواضددعه املتنجسددةال وال 
 يلزم العصر يف اللبامل وال وب وال راش وماحماهبهاال وإا  اا أحوط ا تحبابامل.

صددب ف إذا أريددد ت هدري حمددي  متددنجس بددالبولال بوا دد ة املددا  القليددلال نددعا 165 المســألة
عليه املا  مرع واحدع وان صل عنه املا  نعذا مل يب  نيه البدول وصدب عليده املدا  مدرع أخدرى نقدد 
طهددرال واألحددوط ا ددتحبابامل يف ال ددوب وال ددراش ومددا حمدداهبهما أا يعصددر يف  ددل مددرع حدد   ددرج 

هددي املددا  الددذي يسددقط مددن الشددي  املغسددول حددني الغسددلال إمددا مددن تلقددا  ال ســالة الغسددالة )و
 بوا  ة العصر(.ن سه أو 

ف ال يشرتط املواالع يف  ّل مورد وجب نيه تعّدد الت هريال نمد المل لدو غسدله 172 المسألة
 اليوم مرّع واحدع وغدامل مرع ثانية صار طاهرامل.

ف إذا تددنجس حمددي  ببددول الصدديب الرضدديت الددذي مل يأ ددل طعامددامل بعدددال ومل 171 المســألة
يه املا  مرع واحدع جين يصل إىل  ل املواضت يرضت من ل  افنزيرع أو ال انرعال نعا صب عل

 النجسة طهرال ول ن األحوط ا تحبابامل أا يصب عليه املا  مرع ثانية.
ف إذا تنجس حمي  بغري البولال نعذا صب عليه املا  مرع واحدع د بعدد ووال 174 المسألة

ة األوىل مث عني النجا ة عنده د مث ان صدل املدا  طهدرال وه دذا لدو والدت عدني النجا دة يف الغسدل
 صب عليه املا  مرع واحدع.

ف احلصددري الددنجس الددذي حيددك مددت افيددوطال ي هددر إذا غمددس يف ال ددر أو 171 المســألة
اجلددداريال بعدددد إوالدددة عدددني النجا دددة عندددهال ل دددن األحدددوط ا دددتحبابامل لدددو أريدددد ت هدددري  بالقليدددل أا 

 غري البول. يعصر يف  ل غسلة ح  تن صل عنه الغسالة وذلك مرّتني يف البول ومرّع يف
ف إذا تدنجس ظداهر احلن دة أوالدرو أوالصدابوا أواللحدم أو ماحمداهبها نغمدس 172 المسألة
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يف ال ر أو اجلاري صار طاهراملال وإذا تنجس باطن أحد هذ  األحميا  نعا طهارته تتوقف علني 
ن وذ املا  إىل باطنهال نم المل يُوضدت ذلدك الشدي  يف  ديس مدن قمداش مث يوضدت املدا  اجلداري أو 

  ر حّ  ين ذ املا  إىل باطنه.ال
ف إذا حمددك هددل ن ددذ املددا  الددنجس إىل بدداطن الصددابوا وحنددو  أم الال ح ددم 179 المســألة

 ب هارع باطنه.
ف إذا تددنجس ظدداهر الددرو أو اللحددم أو مددا حمدداهبهما نوضددت يف إنددا  وصددب 176 المســألة

ه إنداؤ  أيضداملال ول دن عليه املا  ثالث مرات احتياطامل مث أنرأ املا  يف  ل دنعدةال طهدر وطهدر معد
إذا أريد وضدت ال دوب أو مدا حيتداج للعصدر يف إندا  وت هدري  نيدهال نداألحوط ا دتحبابامل أا يعصدر 

 بعد  ل مرع من صب املا  عليهال مث خيرج الغسالة املتجمعة نيه يف  ل دنعة.
ف ي هدددر ال دددوب املتدددنجس املصدددبوأ بالنيدددل إذا غمدددس يف ال دددر أو اجلددداري 177 المســـألة

  إىل  يت أجزائه قبل أا يصري املا  مضانامل بلوا ال وبال وإا خدرج املدا  مدن ال دوب ووصل املا
 عند العصر مضانامل أو ملونامل.

ف إذا طهدددر ال ددوب يف اجلددداري أو ال دددرال مث وجددد نيددده ال ددنيال ندددعا مل ميندددت 178 المســألة
 ال ني من وصول املا  إىل ال وب  اا ال وب طاهرامل.

ل ددددوب ومددددا حمدددداهبهال بعددددد ت هددددري ال حمدددديةامل مددددن ال ددددني أو ف إذا رأى علددددني ا175 المســــألة
االحمدناا  دداا طداهراملال ول ددن لدو  دداا املدا  الددنجس قدد وصددل إىل بداطن ال ددني أو االحمدناا  دداا 
ظاهر ال ني أو االحمناا طاهراملال وباطنهمدا جنسداملال إال أا ي دوا املدا  الدذي طهدر بده ال دوب  درامل 

 أو جاريامل ون ذ إىل باطنه.
حمدي  متدنجس ال ي هدر إال بعدد ووال عدني النجا دة عندهال ول دن ال ف  دل 182 المسألة

احمدد ال إذا بقددي نيدده لددوا النجا ددة أو طعمدده أو رائحتددهال نددعا أوال الدددم عددن ال ددوب د مدد المل د 
وطهددر  مث بقددي لددوا الدددم ح ددم ب هارتددهال أمددا إذا تدديقن بوا دد ة اللددوا أو الرائحددةال أو احتمددل 

 يف ذلك الشي ال  اا جنسامل. احتماالمل عقالئياملال بقا  ذرات النجا ة
ف إذا أويلت عني النجا ة عدن البددا يف ال در أو اجلداري طهدر البدداال وال 181 المسألة

 حاجة إىل افروج من املا  مث الدخول نيه مرع أخرى.
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ف ي هر ال عام الدنجس املتبقدي بدني األ دناا إذا أديدر املدا  يف ال دم ووصدل 184 المسألة
 إىل ال عام النجس  له.

 ف إذا طهر حمعر الوجه والرأمل باملا  القليل مل يلزم العصر.181 سألةالم
ف إذا طهدددر املوضدددت الددددنجس مدددن البددددا أو اللبددددامل باملدددا  القليدددل طهددددرت 182 المســـألة

أطرامل ذلك املوضت املتصلة به اليت وصل إليها املا ال وه ذا إذا وضت حمي  طاهر إىل جانب 
هدددري اإلصدددبت الدددنجس نصدددب املدددا  علدددني  دددل حمدددي  جندددس وصدددب عليهمدددا املدددا ال ندددعذا أريدددد ت 

 األصابت ووصل املا  النجس إىل  يعها طهرت  يت األصابت بعد طهارع اإلصبت النجس.
ف اللحدم والشددحم املتنجسدداا ي هددراا م دل بقيددة األحمدديا  األخددرىال وه ددذا 189 المســألة

 إذا  اا البدا أو ال وب دمسامل د ومة قليلة ال مينت من وصول املا  إليهما.
ف إذا  ددددداا البددددددا أو اإلندددددا  جنسددددداملال مث أصدددددابتهما د دددددومة بسدددددبب مدددددن 186 المســـــألة

األ بابال و انت الد ومة مانعة عن وصول املا  إليهماال نعا أريد ت هريمها لزم إوالة الد ومة 
 عنهما أوالمل ل ي يصل املا  إليهما.

احلن يددة ف الشددي  املتددنجس الددذي لدديس نيدده عددني النجا ددة إذا غسددل حتددت 187 المســألة
)األنبوب( املتصلة بال ر مدرع واحددع صدار طداهراملال وه دذا ي هدر إذا  داا نيده عدني النجا دة و 
والت عنه حتت ما  األنبوب أو بوا  ة حمدي  آخدرال ومل ي دن يف املدا  الدذي ين صدل عنده لدوا 

و النجا ة أو طعمها أو رائحتهاال وأما إذا  اا يف املا  املن صل عنه لوا النجا ة أو طعمها أ
رائحتها نيلزم أا يصب عليه ما  احلن ية إىل حد يزول من املا  املن صل عنده لدوا النجا دة أو 

 طعمها أو رائحتها.
ف إذا غسل حميةامل متنجسامل وأيقن ب هارتده مث حمدك نيمدا بعدد هدل أوال عدني 188 المسألة

إىل ووال  النجا دة عنده أم الال  دداا ذلدك الشددي  طداهراملال وإذا مل ي ددن د حدني ت هددري  د ملت تددامل 
 عني النجا ة لزم ت هري  مرع ثانية علني األحوط.

ف األر  امل روحمددة بالصددخر أو اآلجددرال واألر  الصددلبة الدديت الين ددذ نيهددا 185 المســألة
املا ال إذا تنجستا نعرما ت هراا باملا  اجلاريال و ذا باملا  القليل ل ن جيب صب املا  عليهما 

لقليددل املصددبوب عليهددا مددن ثقددب نيهددا إىل بدداطن األر  جيددن جيددري عليهمدداال نددعذا ن ددذ املددا  ا
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طهددرت  ددل األر  النجسددة وأمددا إذا مل  ددرج الغسددالة بقددي املوضددت الددذي تتجمددت نيدده الغسددالة 
جنسددداملال ولت هدددري  مي دددن أا جيمدددت املدددا  بوا ددد ة قماحمدددة وحنوهدددا مث يصدددب عليددده املدددا  مث جيمدددت 

 بوا  ة القماحمة ح  ي هر ذلك املوضت أيضامل.
ف إذا تنجس ظاهر الس ر اجلامد )القند( وحجدر امللد  ومدا حمداهبهال ي هدر 152 ةالمسأل

 باملا  األقل من ال ر أيضامل.
ف إذا صنت الس ر النجس املذاب قنداملال نعنده ال ي هدر بوضدعه يف ال در أو 151 المسألة

 اجلاري إال أا يصل املا  إىل  يت أجزائه وخيرج واملا  مل يصر مضانامل.
 : األرض4

 ف ت ّهر األر  باطن القدم واحلذا  النجسني ب الثة حمروطف154 لةالمسأ
 أا ت وا األر  طاهرع.األول: 
 أا ت وا األر  جانة. الثاني:
أا تزول عدني النجا دة  الددم والبدولال أو املتدنجس  دال ني الدنجس الدذي ي دوا  الثالث:

يهدا  مددا يلدزم د يف ملتصدقامل ببداطن القددم أو احلددذا ال بسدبب املشدي علددني األر ال أو الددلك عل
الت هري باألر  د أا ت وا األر  ترابدامل أو صدخرامل أو مدا حمداهبهماال ندال ي هدر بداطن القددم أو 
احلددذا  املتددنجس باملشددي علددني ال ددراش أو احلصددري أو افضددرع أو العشددبال وأمددا اآلجددر واجلددص 

 واإلمسنت املصنوع من احلصني نح مها ح م األر ال أي أرا م هرع.
هددارع بداطن القدددم أو احلددذا  الددنجسال باملشددي علددني اال دد لت أو علددني ف ط151 المســألة

 األر  امل روحمة بافشب  ل إحم ال.
ف األنضدددل لت هدددري بددداطن القددددم أو احلدددذا  أا ميشدددي علدددني األر  مخدددس 152 المســـألة

 عشرع خ وع أو أ  ر وإا والت عني النجا ة بأقل من ذلك.
وا بددداطن القددددم أو احلدددذا  الدددنجس ف ال يلدددزم يف حصدددول ال هدددارع أا ي ددد159 المســـألة

 رطباملال بل ي هر أيضامل إذا  اا جانامل.
ف ي هددر بدداطن القدددم أو احلددذا  باملشدديال وأمددا أطراندده الدديت تتلددوث بددال ني 156 المســألة
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 عادع ن هارذا  ل إحم ال إال القدر املتعارمل منها.
ا ال نعنه ي هر ف من ميشي علني يديه ور بتيه إذا تنجس باطن   هال أو ر بت157 المسألة

باملشددددي عليددددهال و ددددذلك طهددددارع  عددددب العصددددا أو  عددددب األقدددددام االصدددد ناعية ونعددددل الدددددواب 
 وإطارات السيارع والعربات وماحماهبها.

ف ال إحم ال إذا بقي د بعد املشي علني األر  د يف بداطن القددم أو احلدذا  158 المسألة
نهدداال وإا  دداا األحددوط ا ددتحبابامل رائحددة النجا ددةال أو لوردداال أو ذرات التددرى بددالعني اجملددردع م

 املشي إىل ووال هذ  األمور أيضامل.
ف ال ي هر بسدبب املشدي علدني األر  داخدل احلدذا  وال ذلدك املقددار مدن 155 المسألة

بدداطن القدددم الددذي ال يصددل إىل األر ال وه ددذا ال ي هددر بسددبب املشددي علددني األر   عددب 
 اجلوربال علني األحوط.

 : الشمس1
ت هر األر  واألبنيدة وماحمداهبما  داألبواب والنواندذ والشدبابيك  ف الشمس422 المسألة

املسددتعملة يف األبنيددة إذا تنجسدددتال وه ددذا ت هدددر املسددمار امل بددت يف احلدددائطال وذلددك  مسدددة 
 حمروط علني األحوط يف بعضها.

أا ي وا ذلك الشي  النجس مرطوبامل جين إذا القدا  حمدي   درت إليده رطوبتدهال  األول :
 لزم تبليله لتج  ه الشمس.نعذا  اا جانامل 
 أا تزول منه عني النجا ة قبل إحمراا الشمس عليه. الثاني:
أا ال حيجددب عددن إحمددراا الشددمس حمددي ال نددال ي هددر إذا أحمددرقت الشددمس عليدده  الثالــث:

مدددن ورا   دددتار أو  دددحاب أو مدددا حمدددابه وج  تدددهال ول دددن إذا  ددداا السدددحاب أو السدددتار رقيقدددامل 
 إحم ال نيه. جين ال حيجب عن إحمراا الشمس نال

أا تن دددرد الشدددمس بتج يدددف الشدددي  الدددنجسال ندددال ي هدددر إذا  ددداعدها الدددري  يف  الرابـــع:
 التج يفال ول ن ال احم ال إذا  اا الري  قليالمل جدامل جين يقال ج  ته الشمس.

أا  ّ ف الشمس مقدارامل من البنا  الذي ن ّذت نيه النجا ة مرع واحددع )أي  الخامس:
ذا أحمرقت الشمس علني األر  والبنا  النجسني وج  دت ظداهر البندا  يف إحمراقة واحدع( أما إ
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 واألر  مث أحمرقت مرع ثانية وج  ت باطنهماال طهر ظاهرمها نقط وبقي باطنهما جنسامل.
ف الشددددمس ت هددددر احلصددددري الددددنجسال  مددددا ال إحمدددد ال يف طهددددارع الشددددجر 421 المســــألة

 والنبات و ل حمي  ثابت أو حمبه ثابتال بوا  ة الشمس.
ف إذا أحمرقت الشمس علني األر  النجسةال مث حمك نيما بعد هل  اندت 424 ةالمسأل

رطبدددددة عندددددد اإلحمدددددراا أم الال أو هدددددل ج دددددت الرطوبدددددة بوا ددددد ة الشدددددمس أم الال ح دددددم عليهدددددا 
بالنجا ة علني األحوطال وه ذا احل م إذا حمك هل والت عني النجا ة قبل إحمدراا الشدمس 

 مباحمرع أم ال. أم الال أو حمك هل منت حمي  عن إحمراا الشمس عليها
ف إذا أحمرقت الشمس علني وجه من اجلدار النجس مل ي هر الوجه اآلخدر 421 المسألة

 منه الذي مل تشرا عليه الشمسال إال أا جيف متام اجلدار بعحمراا الشمس.
 : اكستحالة2

ف إذا حتدددول الشدددي  الدددنجس جيدددن يظهدددر يف صدددورع حمدددي  طددداهرال يصدددري 422 المســـألة
ال تحالة(  وا   انت اال تحالة عن عني النجس أو املتنجس م ل أا طاهراال ويقال لذاف )ا

يصددري )ويسددتحيل( افشددب الددنجس رمدداداملال أو يددنغمس ال لددب يف األر  اململحددة ويسددتحيل 
إىل ملدد ال ول ددن ال ي هددر إذا مل تتبدددل حقيقددة الشددي  الددنجس م ددل أا يصددري القمدد  دقيقددامل أو 

 بنامل أو لبنامل.يصنت خبزاملال أو ُيصنت من احلليب النجس جُ 
ف اجلددرار افزنيددة ومددا حمدداهبها املصددنوعة مددن ال ددني الددنجس جنسددة. وه ددذا 429 المســألة

 ال حم املصنوع من افشب النجسال علني األحوط.
ف إذا انقلددب افمددر خددالمل مددن تلقددا  ن سددهال أو بعددالج م ددل إلقددا  افددل أو 426 المســألة

 املل  نيهال يصري طاهرامل.
وع مدددن العندددب الدددنجس ومددا حمدددابهال أو الدددذي مسدددته جنا دددة ف افمددر املصدددن427 المســـألة

 أخرىال ال ي هر بانقالبه إىل افل.
 ف الشي  النجس الذي ال يدري هل ا تحال أم الال جنس.428 المسألة
 ف افل املصنوع من العنب أو ال شمش أو التمر النجس جنس.425 المسألة
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 س أو ما أحمبههما طاهر.ف البخار املتصاعد من البول أو املا  النج412 المسألة

ف البددأمل بصددنت افددل مددن العنددب أو التمددرال وقددد طددرح معهددا حمددي  آخددرال 411 المســألة
ول ددن األنضددل أا ال يلقددني حمددي  يف افددل الددذي مل يسددتحل ومل ينقلددب وبيبدده أو متددر  إىل افددل 

 متاماملال  أْا ال يلقني نيه الباذجناا وافيار وما حمابه.
 : ذهاب ثلثي العصير العنبي 9

ف ال يتددنجس العصددري العندديب إذا غلددني بالنددارال ول ددن حيددرم حمددربهال وإا غلددني 414 لمســألةا
ح  ذهب ثل ا  وبقي ال لن حل حمربهال ول ن إذا غلدني مدن تلقدا  ن سده نعنده الحيدل حمدربه إذا 

 انقلب خالمل.
ف إذا ذهب ال ل اا من العصدري العنديب بددوا الغليدااال ندعا غلدني البداقي مدن 411 المسألة

أو بسبب النار نحرام حمربهال وإذا أريد أا يصري حالالمل يلدزم أا يغلدي حد  يدذهب  تلقا  ن سه
 ثل ا .

ف العصري العنيب الذي ال يدرى هل غلدني أم الال حدالل وطداهرال ول دن إذا 412 المسألة
غلددني بالنددار مل حيددل حمددربه مددا مل يتدديقن نقصدداا ثل يددهال وه ددذا إذا غلددني مددن تلقددا  ن سدده ال حيددل 

 أنه صار خالمل.حمربه ما مل يتيقن 
ف إذا  دداا يف عنقددود حصددرم حبددة أو حبتدداا مددن العنددبال نددعا قيددل لعصددري 419 المســألة

ذلك العنقودف عصري احلصرمال ومل ي ن نيده أثدر مدن حدالوع العصدري العنديب مث غلدنيال  داا طداهرامل 
 وحل أ له.
ف إذا وقعددت حبددة عنددب يف حمددي  يغلددي بالنددار وغلددت احلبددة معددهال وجددب 416 المســألة

 ب عنه.االجتنا
ف إذا أريددددد أا يصددددنت الدددددبس يف عدددددع قدددددور وظددددروملال نددددال إحمدددد ال يف 417 المســــألة

ا دددتعمال املِْغرندددة )امللعقدددة( املسدددتعملة يف القددددر الدددذي غلدددني عصدددري ال يف القددددر الدددذي مل يغدددل 
عصري ال وإذا غلت  يت القدور ال تستعمل املغرنة املسدتعملة يف القددور الديت مل يدذهب ثل اهدا 

 ليت ذهب ثل اها.يف القدور ا
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 ف ال ينجس بالغلياا ما ال يدرى هل هو حصرم أم عنب.418 المسألة

ف إذا غلدددني التمدددر أو دبسدددهال أو الزبيدددب أو ال شدددمشال أو ماؤهددداال  اندددت 415 المســـألة
طدددددداهرع وال يلددددددزم ذهدددددداب ال ل ددددددني وإا  دددددداا األنضددددددل اإلجتندددددداب عنهددددددا وال دددددديما يف الزبيددددددب 

 وال شمش.
 : اكنتقال6

ي هر دم اإلنساا أو دم احليواا الذي له دم دان  عند الدذب  إذا إنتقدل  ف442 المسألة
إىل بدددا احليددواا الددذي لدديس لدده دم داندد  واحتسددب مددن دمددهال ويسددّمني هددذا بددد )االنتقددال(ال أمددا 
الددددم الدددذي ميتصددده الَعلَددد  مددددن اإلنسدددااال حيدددن أنددده ال يسددددّمني دم الَعلَددد  بدددل ي لددد  عليدددده دم 

 اإلنسااال ي وا جنسامل.
ف إذا قتددل بقددةمل ح دت علددني بدنده وال يدددري هددل الددم افددارج مدن البقددة  ددا 441 المسـألة

امتصددته منددهال أم هددو مددن البقددة ن سددهاال نهددو طدداهر. وه ددذا إذا علددم أا الدددم  ددا امتصددته البقددة 
ول ندده صددار جددز مل بدددرا. أمددا إذا  انددت ال ددرتع بددني اإلمتصدداص والقتددل قليلددة جدددامل جيددن يقددالف 

 و اليدري هل يقال له دم بقة أم دم إنسااال  اا جنسامل علني األحوط.هذا الدم دم إنسااال أ
 : اإلسالم7

) أشــــهد أن ك إلــــه إك اا، ف إذا ن دددد  ال ددددانر بالشددددهادتنيال أي قددددالف 444 المســــألة
صدار مسدلماملال وطهدر بعدد إ دالمه بدنده وريقده و امتده وعرقده.  وأشهد أن محمدًا رسـول اا(

ا ددة علدني بدندده د حددني إ ددالمه د لددزم إوالددة النجا ددة وت هددري ول دن إذا  انددت توجددد عددني النج
 موضعهاال بل إذا والت عني النجا ة قبل إ المه ناألحوط ت هري ذلك املوضت املتنجس.

ف ال ددوب الددذي المددس بدددا ال ددانر ونيدده رطوبددة ومل ي ددن يف بدددا ال ددانر 441 المســألة
 م علني األحوط االجتناب عنه.حني إ المهال نهو جنسال بل ح  إذا  اا يف بدنه حينذاك لز 

ف إذا ن دد  ال ددانر بالشددهادتنيال وال يدددرى هددل دخددل اإل ددالم قلبدده أم الال 442 المســألة
نهدو طداهرال ول ددن إذا علدم أنده مل يعتندد  اإل دالم قلبداملال ىنعددن أنده مل خيضدت لإل ددالم بدل أظهددر 

لإل ددالم  اإل ددالم علددني لسددانه نقددط نددنجسال ول ددن املنددان  الددذي مل يسددلم قلبددامل ول ددن خضددت
 طاهر.
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 : التبعية 8
ف التبعيّدددة هدددي أا ي هدددر جندددس بوا ددد ة طهدددارع حمدددي  جندددس آخدددرال وذلدددك  449 المســـألة

  تبعية طهارع األط ال غري البالغني من ال  ار بع الم واحٍد من األبوين أو اجلد أو اجلّدع.
يدده ف إذا صددار افمددر خددالمل طهددر إندداؤ  تبعددامل لددهال إىل املوضددت الددذي وصددل إل446 المســألة

افمددر حددال غليانددهال وطهددر أيضددامل الغ ددا  أو القمدداش الددذي يوضددت علددني نوهددة اإلنددا  عددادع إذا 
تبلدددل بدددن س الرطوبدددةال ول دددن إذا تلدددوث ظهدددر ذلدددك اإلندددا  بدددذلك افمدددر نددداألحوط ا دددتحبابامل 

 االجتناب عنه بعد أا ينقلب افمر خالمل.
ار وقبددل أا يددنقص ف إذا أصدداب حمددي  مددن العصددري العندديب الددذي يغلددي بالندد447 المســألة

ثل دددا  حمددديةامل مل يتدددنجس ذلدددك الشدددي ال و دددذا اإلندددا  الدددذي يغلدددي نيددده العصدددري العنددديب واألدوات 
 املستعملة يف طبخه  املغرنة وامللعقة وغري ذلكال نهي طاهرع.

ف افشب أو الصخر الذي يوضت ويسجني عليه امليتال وافرقة الديت تسدرت 448 المسألة
  هر بعد متام الغسل.هبا عورتهال ويد غا لهال  لها ت

 ف من ي ّهر حميةامل بيد ال ت هر يد  بعد طهارع ذلك الشي  املتنجس.445 المسألة

ف ي هدددر املدددا  املتبقدددي يف ال دددوب أو حندددو  بعدددد ت هدددري  باملدددا  القليدددل وبعدددد 412 المســـألة
 ان صال الغسالة عنه.

  القليدددلال بعدددد ف املدددا  القليدددل املتبقدددي يف اإلندددا  الدددنجس الدددذي ي هدددر باملدددا411 المســـألة
 ان صال الغسالة عنهال طاهر.
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 : زوال عين النجاسة5

ف ي هر بدا احليواا د وهو يشمل  يت أعضا  جسم احليواا حد  املنقدار 414 المسألة
بالنسددبة إىل ال يددور د بددزوال الددنجس عنددهال نددعذا تلددوث بعددني النجا ددة م ددل الدددمال أو املتددنجس  

ه أو املتدددنجس عندددده طهدددرال وه دددذا ي هدددر بدددداطن  املدددا  املتدددنجسال مث والدددت عددددني الدددنجس عنددد
اإلنساا  باطن األنف وال م بزوال عني النجا ة عنهماال نعذا خرج دم مدن بدني األ دناا ووال 
يف مدددا  ال دددم مل يلدددزم ت هدددري داخدددل ال دددمال و دددذا إذا تنجسدددت األ دددناا االصددد ناعية وإا  ددداا 

 األحوط ا تحبابامل ت هريها.
اطن نمده و داا بدني أ دنانه بقايدا طعدامال نهدذ  البقايدا ف إذا خرج الددم يف بد411 المسألة

 طاهرع.
ف إذا تنجس ذلك املقددار مدن الشد تني واجل ندني الدذي ين بد  علدني بعضده 412 المسألة

حددني اإلطبددداا مل يلدددزم ت هدددري ال أمدددا املواضدددت الددديت ال تددددرى هدددل هدددي مدددن ظددداهر البددددا أم مدددن 
 باطنهال نيلزم ت هريها علني األحوط.

ذا حط الغبار أو الدرتاب الدنجس علدني ال دوب أو ال دراش أو مدا حمدابه مث ف إ419 المسألة
 نّ ضه وحرّ ه جين  قط عنه الغبار النجس  اا طاهرامل.

 : استبراع الحيوان الجالل12
ف بدددول وغدددائط و دددائر رطوبدددات احليدددواا اجلددداّلل )وهدددو الدددذي اعتددداد أ دددل 416 المســـألة

ا تربائهال ىنعن أا حيدبس احليدواا اجلداّلل مددع عذرع اإلنساا( جنسال ولو أريد ت هري  البد من 
مددن الزمدداا عددن أ ددل الددنجسال جيددن ال يسددمني بعدددها بدداحليواا اجلدداّللال واليصدددا عليدده هددذا 

 العنوااال ومينت من أ ل النجس وي عم ال عام ال اهر يف هذ  املدع.
حيددبس  ف حيددبس اإلبددل اجلالّلددة أربعددني يومددامل علددني األحددوط ا ددتحباباملال و ددذا417 المســألة

البقددر ثالثددني يومدداملال والغددنم عشددرع أيددامال والددبط  ددبعة أيددامال والدددجاج األهلددي ثالثددة أيددامال ومينددت 
احليواا من أ ل النجا ة وي عم بال عام ال اهر يف خالل هذ  املدعال ولو صدا عليده عندواا 
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)احليدددواا اجلددداّلل( بعدددد هدددذ  املددددع أيضدددامل يلدددزم أا حيدددبس عدددن أ دددل الدددنجس إىل مددددع أخدددرى ال 
 يصدا عليه بعد تلك املدع عنواا اجلاّلل.
 : َغيبة المسلم11

ف إذا تنجس بدا املسلم أو ثوبه أو أي حمدي  آخدر  اآلنيدة وال دراش وغدري 418 المسألة
ذلدددك  دددا يف حياوتدددهال مث غددداب ذلدددك املسدددلمال حي دددم علدددني هدددذ  األحمددديا  بال هدددارع إذا تدددونرت 

 حمروط  تةال احتياطامل يف بعضهاف
لددك املسددلم بنجا ددة ذلددك الشددي  الددذي جنّددس بدندده أو ثوبدده أومددا حمددابهال أا يعتقدد ذأوًك: 

نعذا مس ثوبه أو بدنه حمي  من افمر وهو ال يعترب افمدر جنسدامل مث غدابال ندعا َغيبتده هدذ  ال 
 ت وا م هرع.
 أا يعلم املسلم بوصول النجا ة إىل ثوبه أو بدنه أو ما حمابه.ثانياً: 
ك األحميا  يف أعمال يشرتط نيها ال هارعال م دل أا يدرى أا يُرى املسلم يستعمل تلثالثاً: 

 وهو يصلي يف ذلك ال وب النجس.
أا يعلدم املسدلم ن سده باحمدرتاط ال هدارع يف ذلدك العمدلال ندعذا مل يعلدم هدل يلدزم أا رابعاً: 

ي وا لبامل املصلي طاهرامل أم الال وصلني يف ذلك ال وب النجسال ال مي ن إعتبار ذلك ال دوب 
 بة املسلم.طاهرامل بسبب غي
أا حيتمل ت هري ذلك املسلم لذلك الشي  النجسال نعذا تيقن بأنه مل ي هدر  ال خامساً: 

يعترب ذلك الشي  طاهرامل. أما إذا مل ي ن نرا بدني ال داهر والدنجس يف نظدر ذلدك املسدلم ندعا 
 إعتبار  طاهرامل حينةٍذ د بسبب الغيبة د  ل إحم ال.

 علني األحوط.أا ي وا ذلك املسلم بالغامل سادساً: 
 : ذهاب الدم المتعارف من الحيوان 14

ف إذا ُذبدد  احليددواا احلددالل اللحددم علددني ال ريقددة الشددرعية وخددرج مندده الدددم 415 المســألة
 باملقدار املتعارمل عادعال  اا الدم املتبقي يف بدنه طاهرامل.
 عدة مسائل

رال أو أخدرب ف إذا تيقن اإلنساا ن سه بأا الشي  الذي  اا جنسدامل قدد طهد422 المسألة
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بددذلك عددادالا ح ددم عليدده بال هددارعال وه ددذا لددو أخددرب مددن طّهددر الشددي  الددنجسال إا حصددل 
 االطمةناا إىل قوله أو  اا ذا اليد.

ف الو يل من قبل أحد يف ت هدري ثوبدهال لدو قدالف طهدرت هدذا ال دوبال  داا 421 المسألة
 ذلك ال وب طاهرامل.

 بال هدددارع عندددد ت هدددري حمدددي  ف الو وا دددي وهدددو مدددن ال حيصدددل لددده اليقدددني424 المســـألة
 جنسال جيوو له اا ي ت ي بالظن أو يتصرمل  ما ي ّهر الّنامل عادع الشي  النجس.

 أحكام األواني
ف اإلنا  املصنوع مدن جلدد ال لدب أو افنزيدر الربيدني أو امليتدةال جندس وحيدرم 421 المسألة

الدديت يشددرتط نيهددا  األ ددل والشددرب نيددهال وال يتوضددأ وال يغتسددل منددهال وال يسددتعمل يف األعمددال
ال هددارعال بددل األحددوط ا ددتحبابامل أا ال يسددتعمل جلددد ال لددب أو افنزيددر أو امليتددة حدد  يف غددري 

 األواين.
ف حيددرم األ ددل والشددرب مددن األواين الذهبيددة وال ضدديةال واألحددوط ا ددتحبابامل 422 المســألة

 ترك ا تعمالا م لقاُ ح  للزينة.
 سلم طاهر إا مل يتيقن بنجا ته.ف اإلنا  الذي بيد غري امل429 المسألة
 ف حيرم صنت األواين الذهبية وال ضيةال  ما حيرم أخذ األجرع علني ذلك.426 المسألة
ف حيرم بيت وحمرا  األواين الذهبية وال ضدية وأخدذ بائعهدا الد من أو العدو ال 427 المسألة

امل تددرك ذلددك إالّ إذا  دداا حمددراؤها مددن أجددل االقتنددا  واالحت ددا  نقددطال ول ددن األحددوط ا ددتحباب
 أيضامل.

ف قاعددع )اال دت اا( املصدنوعة مدن الدذهب وال ضدة إذا أطلد  عليهدا ا دم 428 المسألة
اإلنددا  بعددد نصددل اال ددت اا عنهددا حيددرم ا ددتعمالاال  ددوا  مددت اال ددت اا أو بدونددهال وأمددا إذا مل 

 ي ل  عليها ا م اإلنا  والظرمل نال حيرم ا تعمالا.
ل األواين املذهبددددة وامل ضضددددة )أي امل ليددددة ىنددددا  ف ال إحمدددد ال يف ا ددددتعما425 المســــألة

 الذهب وال ضة(.
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ف اآلنيددة املصددنوعة مددن الددذهب املخلددوط أو ال ضددة املخلوطددة ىنعدددا آخددرال 492 المســألة
إا  اا املعدا نيها أ  ر من الذهب أو ال ضة جين ال يقالف هذا إندا  مدن ذهدب أو نضدةال 

 نال إحم ال يف ا تعمالا وإال ن يه إحم ال.
ف إا صدب ال عدام مدن إندا  ذهديب أو نضدي يف إندا  آخدرال ندعا  داا حلرمدة 491 مسألةال

ا ددتعمال اإلنددا  الددذهيب أو ال ضدديال نددال إحمدد ال يف الصددبال بددل احلرمددة يف م ددل هددذا الصددب 
)ح  إذا مل ي ن هبدمل الدتخلص مدن احلدرام(  دل تأمدلال وال احمد ال يف األ دل والشدرب مدن 

 اإلنا  ال اين يف الصورتني.
ف ال إحمددد ال يف ا دددتعمال رأمل الغرحمدددة وقدددراب السددديف والسددد ني وقددداب 494 ســـألةالم

القددرآا )أي   ظتدده( إذا  انددت مصددنوعة مددن الددذهب أو ال ضددةال ول ددن األحددوط وجوبددامل عدددم 
 ا تعمال إنا  الع ر و ل ال حل وما حماهبهما إذا  انت مصنوعة من الذهب أو ال ضة.

واين املصدددنوعة مدددن الدددذهب أو ال ضدددة عندددد ف ال إحمددد ال يف ا دددتعمال األ491 المســـألة
 االض رارال وال جيوو ا تعمالا ألجل الوضو  أو الغسل ح  مت االض رارال نيتيمم.

فال إحمدددد ال يف ا ددددتعمال اإلنددددا  الددددذي ال يدددددري هددددل هددددو مصددددنوع مددددن 492 المســــألة
 الذهب أو ال ضة أو من حمي  آخر.

 الوضوع
وجه واليددين ومسد  مقدّدم الدرأمل وظهدر ف جيب يف الوضو ف النية وغسل ال499 المسألة

 القدمني.
 غسل الوجه

ف جيب غسدل الوجده طدوالمل مدن قصداص الشدعر )يف أعلدني اجلبدني( إىل رايدة 496 المسألة
الذقنال وعرضامل ما دارت عليه واحتوته اإلهبدام واإلصدبت الو د نيال وإا مل يغسدل حمديةامل مدن هدذا 

 القدر ب ل وضوؤ .
أو  ّ ددا  أ ددرب أو أصددغر مددن املتعددارمل يف خلقددة  ف إذا  دداا وجدده حمددخص497 المســألة

عامدددة النددداملال يلدددزم عليددده أا يالحددده إىل أي حدددد وأي مقددددار يغسدددل الندددامل متو ددد و افلقدددة 
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وجددوههم وأيددديهم مث يغسددل مدد لهمال وه ددذا احل ددم إذا  دداا حمددعر مقددّدم رأ دده قددد  دداوو حددد  
ال م لما إذا مل ي ن حمعر يف ال بيعي ونزل إىل اجلبهة )أي غ ني مقدارامل منها( أو  اا بالع س

مقددددم رأ دددهال نعنددده جيدددب عليددده يف هدددذ  احلددداالت أا يغسدددل مدددن اجلبهدددة املقددددار املتعدددارمل عندددد 
 النامل املستوي افلقة.

ف إذا  دداا حيتمددل وجددود و ددا أو أي حمددي  آخددر يف حاجبيدده أو أطددرامل 498 المســألة
يلدزم  (127)حتمداال عقالئيدامل عينيه أو حم تيه مينت من وصول ما  الوضدو  إىل البشدرعال ندعا  داا ا

 أا ي حص قبل الوضو  ويزيل املانت لو  اا موجودامل.
ف إذا ظهرت بشرع الوجه من ورا  الشعر وجب إيصال املا  إليهاال وأما إذا 495 المسألة

 مل تظهر   ني غسل الشعرال وال يلزم إيصال املا  إىل حتته.
عر أم ال ندداألحوط وجوبددامل ف إذا حمددك هددل تظهددر بشددرع الوجدده مددن ورا  الشدد462 المســألة

 غسل الوجه وإيصال املا  إىل البشرع.
ف ال جيددب غسددل الشددعر الزائددد عددن حددّد الوجدده  اللحيددة الزائدددع عددن طددول 461 المســألة

 الوجه أو عرضه.
ف ال يلزم غسل داخدل األندفال وال مدا خيت دي مدن الشد تني حدني اإلطبدااال 464 المسألة

تديقن مدن أنده غسدل مدا جيدب غسدله دوا أا ي وتده ومن اجل ندني عندد اإلغمدا ال ول دن ل دي ي
حمدي  مندهال يلدزم أا يغسدل مقددارامل مدن املواضدت املدذ ورعال ومدن مل ي دن يعلدم د نيمدا  دب  د أا 

 عليه غسل هذا املقدار من باب املقدمة صحت صلواته اليت صالها.
ف جيدددب غسدددل الوجددده واليددددين مدددن األعلدددني إىل األ ددد لال ولدددو غسدددل مدددن 461 المســـألة

 ل إىل األعلني ب ل وضوؤ .األ  
ف إذا بلدددل   ددده ومسدد  هبدددا علدددني وجهددده ويديدددهال و ددداا مقددددار بلدددل ال دددف 462 المســـألة

 جين جيري قليل من املا  علني الوجه واليدين عند مسحهاال   ا .
 غسل اليدين

                                                           

 أي مقبوالمل عند العقال . (147)
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ف بعددد غسددل الوجدده جيددب غسددل اليددد اليمددنال مث غسددل اليددد اليسددرىال مددن 469 المســألة
 بت.املرن  إىل رؤومل األصا

 ف ل ي يتيقن من غسل املرن ال يلزم أا يغسل حميةامل من نوا املرن .466 المسألة
ف مدن غسدل   يده إىل الر دغ قبدل غسدل الوجدهال نعنده جيدب عليده أا يغسدل 467 المسألة

يديدده إىل رؤومل األصددابت عنددد الوضددو ال ولددو غسددل يديدده إىل الزندددين ومل يغسددل ال  ددني ب ددل 
 وض و .

وىل للوجدددده واليدددددين يف الوضددددو  واجبددددةال وال انيددددة مسددددتحبةال ف الغسددددلة األ468 المســــألة
وال ال دددة ومددداواد عدددن ذلدددك حدددرامال أمدددا أّا أي الغسدددالت ت دددوا هدددي األوىل أو ال انيدددة أو ال ال دددة 
نددذلك تددابت لنيددة املتوضددي  وقصددد ال نددعذا صددب املددا  علددني وجهدده بقصددد الغسددلة األوىل عشددر 

لة األوىلال وإذا غسدل وجهده ثدالث مدرات بنيدة مرات مل ي ن نيده إحمد ال واعتدرب  يعهداف الغسد
 ثالث غسالت نعل حرامامل.

ف يسدددتحب اإل دددباأ يف الوضدددو ال  مدددا يسدددتحب أا ي دددوا مدددا  الوضدددو  465 المســـألة
 مقدار مّد واحدال وي ر  اإل رامل واإلنراط يف ما  الوضو  وقد حيرم ذلك.

 مس  الرأس
لدرأمل ببلدل الوضدو  املتبقدي ف بعد غسدل الوجده واليددين جيدب مسد  مقددم ا472 المسألة

 علني ال فال واألحوط وجوبامل أا ميس  بال ف اليمن من األعلني إىل األ  ل.
ف الربت املقّدم من الدرأمل املواجده للجبهدة هدو موضدت املسد ال ني  دي مسد  471 المسألة

أي جدددز  مدددن هدددذا املوضدددت وبدددأي مقددددار  دددااال وإا  ددداا وجدددوب املسددد  ىنقددددار عدددر  إصدددبت 
 دددتحبابامل أا ي دددوا ال دددول قددددر إصدددبت واحدددد والعدددر  قددددر ثالثدددة أصدددابت أحدددوطال واألحدددوط ا

 مضمومة.
ف ال جيب املس  علني خصوص جلدع الرأملال بل يصد  املسد  علدني حمدعر 474 المسألة

الرأملال ول ن لو  اا حمعر مقددم رأ ده طدويالمل جددامل جيدن لدو  درحه ال رت دل علدني الوجده أو 
عليدده أا ميسدد  علددني منبددت الشددعر أو   ددقط علددني جانددب آخددر  مددا عنددد النسددا ال ناندده جيددب

ي شددف عددن م دددرا الشددعر وميسددد  علددني جلددددع الددرأملال وإذا  دددت هددذا الشدددعر ال  يددف الدددذي 
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ينسدل علني الوجه أو علني جهة أخرى نوا مقدم الرأمل ومس  عليدهال أو مسد  علدني موضدت 
آخدددر مدددن الشدددعر املوجدددود علدددني أمدددا ن أخدددرى مدددن الدددرأمل ول نددده جدددا  إىل مقددددم الدددرأملال ب دددل 

 ؤ .وضو 
 مس  الرجلين

ف بعدددد مسددد  الدددرأمل جيدددب مسددد  ظددداهر القددددمني بدددن س رطوبدددة الوضدددو  471 المســـألة
املتبقيددددة يف ال ّ ددددنيال وذلددددك مددددن رؤومل األصددددابت إىل ال عبني)ومهددددا قبتددددا القدددددمني( واألحددددوط 

 ا تحبابامل املس  إىل امل صل أيضامل.
الرجددددل ف جيددددب علددددني األحددددوط تقدددددمي مسدددد  الرجددددل اليمددددن علددددني مسدددد  472 المســــألة

 اليسرىال و ذلك مس  الرجل الُيمن باليد اليمنال والرجل الُيسرى باليد اليسرى.
ف ي  دددي يف مقددددار عدددر  املسددد  علدددني القددددمني مسدددمني املسددد ال ول دددن 479 المســـألة

األحددددوط ا ددددتحبابامل أا ي ددددوا ىنقدددددار ثالثددددة أصددددابت مضددددمومةال واألنضددددل مسدددد  متددددام ظدددداهر 
 القدمني.

القددمني أا يضددت يدد  علدني رؤومل األصدابت مث ميسدد   ف ال جيدب يف مسد 476 المسـألة
ظهددر القدددمنيال بددل إذا جعددل متددام   دده علددني ظهددر القدددم و ددحب قلدديال   ددا  أيضدداملال وإا  دداا 

 القسم األول أنضل.
ف يف مسد  الدرأمل وظهدر القددمنيال جيدب أا ميدرر اليدد علدني هدذ  املواضدتال 477 المسـألة

أو قدميدددهال بددددل أا حيدددرك يديددده أحمددد ل  ندددعذا وضدددت   ددده علدددني الدددرأمل أو قدميددده وحدددرك رأ ددده
 وضوؤ .

 ف ال بأمل إذا حترك الرأمل أو القدماا قليالمل عند مس  اليد عليهما.478 المسألة
ف جيددب أا ي دوا موضدت املسدد  جانداملال وإذا  دداا رطبدامل جيددن تد ثر رطوبتدده 475 المسـألة

ت الرطوبة علني رطوبة ال فال  اا ذلك خالمل اإلحتياط الواجبال ول ن ال احم ال إذا  ان
 قليلة جدامل جين إذا حموهدت رطوبة نيها بعد املس  يقالف إرا من رطوبة ال ف نقط.

ف إذا ج ت الرطوبة علني ال ف ومل يب  ما ميس  به من البللال الجيدوو أا 482 المسألة
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 يأخذ رطوبة من افارجال بل جيب أا يأخذها من مواضت الوضو  وميس  هبا.
رطوبددة علددني ال ددف ىنقدددار مسدد  الددرأمل نقددطال ندداألحوط ف إذا بقددي مددن ال481 المســألة

 وجوبامل أا ميس  هبا مث يأخذ البلل من مواضت الوضو  ملس  القدمني.
ف املسددد  علددني اجلددورب وافدددف باطددلال وال احمددد ال يف املسدد  عليهمدددا إذا  484 المســألة

وإذا  داا  اا لربد حمديدال أو افومل من الساراال أو احليواا امل رتملال نلم مي نه نزع جوربدهال 
ظدداهر افددف جنسدداملال يلددزم وضددت حمددي  طدداهر عليدده مث املسدد  عليددهال واألحددوط وجوبددامل أا يتدديمم 

 أيضامل.
ف إذا  اا ظهر القدم جنسامل و ال مي نه ت هري  ألجل املس  عليهال يلزم أا 481 المسألة

 يتيمم.
 الوضوع اكرتماسي

ديددددده يف املدددددا  ف الوضدددددو  االرمتا دددددي هدددددوف أا يغمدددددس املتوضددددد  وجهددددده وي482 المســـــألة
وخيرجهددا بقصددد الوضددو ال وإذا نددوى الوضددو  عنددد غمددس وجهدده ويديدده يف املددا  وبقددي علددني نيتدده 
إىل حددني إخراجهددا مددن املددا  ومتددام ان صددال املددا  عنهدداال صدد  وضددوؤ ال وه ددذا إذا نددوى الوضددو  
حددني إخراجدده مددن املددا  وا ددتمر علددني نيتدده إىل أا يددتم تسدداقط املددا  عددن هددذ  املواضددتال وه ددذا 

  وضدوؤ  أيضدامل إذا غمدس يدد  اليمدن يف املدا  بنيدة الوضدو  االرمتا دي وغسدل اليسدرى بنيدة يص
 الوضو  غري االرمتا ي.

ف يف الوضددو  االرمتا ددي أيضددامل جيددب غسددل الوجدده واليدددين مددن األعلددني إىل 489 المســألة
اال ددد لال ندددعذا ندددوى الوضدددو  أثندددا  غمدددس وجهددده ويديددده يف املدددا ال جيدددب أا يددددخل وجهددده مدددن 

ب اجلبهددة ويدددخل يديدده يف املددا  مددن جانددب املرندد ال وإذا نددوى الوضددو  حددني إخددراج هددذ  جاندد
 املواضت من املا  جيب أا خيرج من جانب اجلبهة وخيرج يديه من جانب املرن .

ف ال إحم ال يف اإلتياا بوضو  بعه أعضدائه علدني حندو اإلرمتداملال وبعضدها 486المسألة
 اآلخر علني حنو غري االرمتامل.

 وضوعأدعية ال
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)ِبْســِم اا َوبِــاِا َوالَحْمــد  ف يسددتحب ملددن يتوضددأ إذا رأى املددا  أا يقددولف 487 المســألة
 .لِّلِه ال ي َجَعَل الماَع َطه وراً َولَم َيَجعله  َنِجساً(
ــوابيَن َواْجَعْلنــي ِمــْن وأا يقددول عنددد غسددل اليدددين قبددل الوضددو ف  ــَن الَت ــما اْجَعْلنــي ِم )الّله 

 .الم َتِطّهريَن(
 )الّله ما َلقِّني ح جاتي يـَْوَم ألقاَك وأْطِلْ  ِلَساني ِب ِْكِرَك(.وأا يقول عند املضمضةف 

)الّله ّم كَتْحرِْم َعليا رِْيَ  الَجناِة َواْجَعْلني ِمماْن َيش ما رَيحهـا وأا يقول عند اإل تنشااف 
 َوَرْوَحها وطيَبها(.

ــوأا يقددول عنددد غسددل الوجددهف  ــّم بـَ ــوه  َوك ت َســِوَد )الّله  ــه الو ج  ــْوَم َتْســَود  فِي يِّْض َوْجهــي يـَ
َيض  ِفيه الوجوه(.  َوْجهي يـَْوَم تـَبـْ

ــان وأا يقددول عنددد غسددل اليددد اليمددنف  ــَد فــي الِجن ْل ــابي بَِيمينــي َوالخ  ــّم اْعِطنــي ِكت )الّله 
 بَِيساري َوحاِسْبني ِحساباً َيسيرًا(.

ّم كتـ ْعِطني كتابي بشمالي وك مـن وراع ظهـري )الّله  وأا يقول عند غسل يد  اليسرىف 
 وك تجعلها م لولة إلى عنقي وأعوذ ب  من مقطعات النيران(.

 )الّله ّم غّشني برحمت  وبركات  وعفوك(.وأا يقول عند مس  الرأملف 
)الّله ـّم ثبتنـي علـى الصـرام يـوم تـزل فيـه األقـدام واجعـل وأا يقول عند مس  القددمف 

 عني يا ذا الجالل واإلكرام(.سعيي فيما يرضي  
 شرائط الوضوع

 ف يشرتط يف صحة الوضو  اثنا عشر حمرطاملف488 المسألة
 الشرم األول والثاني

 أا ي وا ما  الوضو  طاهرامل.الشرم األول: 
 أا ي وا ما  الوضو  م لقامل ال مضانامل. الشرم الثاني:

علم املتوض  مضانيته أو ف الوضو  باملا  املضامل والنجس باطلال وإا مل ي485 المسألة
جنا ددته أو نسددي ذلددكال وإذا  دداا قددد صددلني بددذلك الوضددو  جيددب إعددادع مددا صددال  مددت وضددو  

 صحي .
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ف إذا مل ي ن عند  للوضو  إالّ املضامل بال نيال ندعا ضداا وقدت الصدالع 452 المسألة
 به. وجب أا يتيممال أما إا اتست الوقت ناألحوط وجوبامل أا ينتظر ح  يص و املا  مث يتوضأ

 الشرم الثالث
 أا ي وا املا  واإلنا  وامل اا وال ضا  الذي يأىل نيه بالوضو  مباحامل.الشرم الثالث: 

ف الوضددو  باملددا  املغصددوب أو اإلنددا  أو امل دداا املغصددوبني باطددلال وحددرامال 451 المســألة
 وه ذا لو  قط ما  الوضو  من الوجه واليدين علني أر  مغصوبة ب ل وضوؤ .

ف الوضو  من حو  مدر ة دينية ال يدري هل ذلدك احلدو  وقدف علدني 454 المسألة
 يددت الندداملال أو علددني طلبددة تلددك املدر ددة نقددطال ال احمدد ال نيدده يف صددورع مددا إذا  دداا يتوضددأ 

 النامل منهال جين ي شف عن عموم الوقف للجميت.
ف مددن ال يريددد أا يصددلي يف مسددجدال إذا ال يعلددم هددل حوضدده وقددف علددني 451 المســألة

املال أم علني من يصلي هناك نقطال نعذا جرت العادع بتوّض  عامة الندامل مدن حدو   يت الن
 ذلك املسجد و اا عملهم  احم امل عن عموم الوقفال جاو له الوضو  منه.

ف الوضددو  يف افانددات )القيصددريات( وال نددادا ومددا حمدداهبهاال ملددن ال ي ددوا 452 المســألة
وضدد  عامددة النددامل مددن غددري  ددا نيها مددن مددن  ددا نيها ونزالئهدداال إمنددا يصدد  إذا جددرت العددادع بت

 مياههاال بشرط أا ي وا عملهم  احم امل عن تعميم الوقف.
ف الوضو  من األرر ال بار واالقنية واجلدداول وجمداري امليدا  ال إحمد ال نيده 459 المسألة

حددد  إذا مل يعلدددم برضدددني اصدددحاهباال ول دددن األحدددوط أا ال يتوضدددأ منهدددا إذا ردددني اصدددحاهبا مدددن 
 .التوض  ىنائها
ف إذا نسي غصبية ما  وتوضأ به ص  وضوؤ ال ول ن من غصب املا  هدو 456 المسألة

 بن سه لو نسي غصبية ذلك املا  وتوضأ به ناألحوط أا ال ي ت ي بذلك الوضو .
ف لدددو جهدددل ج دددم الغصدددبية ىنعدددن أنددده مل يعلدددم ب دددالا الوضدددو  باملدددا  أو 457 المســـألة

 اا جاهالمل قاصراملال وأّما اجلاهدل املقصدر ندال خيلدو امل اا أو ال ضا  املغصوب صّ  وضوؤ  إا  
 وضوؤ  من إحم ال.
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 الشرم الرابع
 أا ال ي وا إنا  الوضو  من الذهب وال ضة.الشرم الرابع:

ف التوضدد  ىنددا  اإلنددا  الددذهيب أو ال ضددي حددرام وباطددلال نعددم الإحمدد ال يف 458 المســألة
 وضوئه إا أنرأ املا  يف إنا  غري نضي مث توضأ منه.

ف لدددو توضدددأ نسددديانامل أو غ لدددةمل أو جهدددالملال باملدددا  املوجدددود يف إندددا  ذهددديب أو 455 مســـألةال
 نضيال صّ  وضوؤ .

ف إذا  اا ما  الوضو  يف إندا  ذهديب أو نضدي أو مغصدوب ومل ي دن عندد  122 المسألة
مددا  آخددر غددري  جيددب أا يتدديممال وال جيددوو لدده أا يتوضددأ ىنددا  تلددك األواينال واا  دداا عنددد  مددا  

 ندده توضددأ يف اإلنددا  الغصدديب أو الددذهيب أو ال ضددي وضددو امل ارمتا دديامل أو صددب مددن مددا  آخددر ول
تلك األواين علني وجهه أو يديه ب دل وضدوؤ ال ولدو اغدرتمل منهدا ب ّ ده أو بوا د ة حمدي  آخدر 

 وصب علني وجهه ويديه ص  وضوؤ  ل نه نعل احلرام.
يددده آجدددر أو حجدددر ف األحدددوط ا دددتحبابامل أا ال يتوضدددأ يف احلدددو  الدددذي ن121 المســـألة

 غصيب وإا مل يعترب ذلك تصرنامل عرنامل.
ف ال إحمددد ال يف التوضددي مدددن احلدددو  أو النهدددر الدددذي ُأحددددث يف صدددحن 124 المســـألة

و داا مقدربعال إا مل يعلدم املتوضدي أا أر  الصدحن  مرقد من مراقد األئمة أو أبنا  األئمدة 
 موقونة من أجل املقربع.

 الشرم الخامس
 ا أعضا  الوضو  حني الَغسل واملس  طاهرع.أا ت و الشرم الخامس:

ف إذا تددنجس أحددد مواضددت الغسددل أو املسدد ال بعددد غسددله أو مسددحه وقبددل 121 المســألة
 إمتام الوضو ال ص  وضوؤ .

ف إذا توضددأ و داا موضددت مدن مواضددت بدنده د غددري أعضدا  الوضددو  د جنسددامل 122 المسـألة
لغدائط نداألحوط ا دتحبابامل أا ي ّهدر ص  وضوؤ ال ول نه إذا مل ي ن قدد طهدر خمدرج البدول أو ا

 املخرج أوالمل مث يتوضأ.
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ف لددو  دداا أحددد أعضددا  الوضددو  جنسدداملال جيددوو أا ي ّهددر ذلددك العضددو قبددل 129 المســألة
غسله بنية الوضو ال ولو غمس ذلك يف املدا  اجلداري أو ال در بنيدة الوضدو  صد  وضدوؤ  و  دا  

 عن الت هري.
و  جنسدامل وحمدك بعدد الوضدو ف هدل طهدر ذلدك ف إذا  اا أحد أعضا  الوض126 المسألة

املوضت قبل الوضدو  أم الال نداا مل ي دن حدني التوضد  ملت تدامل إىل موضدوع جنا دة ذلدك املوضدت 
وطهارتدده ومل حيتمددل أندده طّهددر  ب ددل وضددوؤ  علددني األحددوطال وإا علددم أندده  دداا ملت تدداملال أو حمددك 

ل حدال يلدزم ت هدري املوضدت هل  اا ملت تامل أم الال أو أحتمل أنه طّهدر  صد  وضدو  ال وعلدني  د
 الذي  اا جنسامل.
ف إذا  اا يف الوجه أو اليدين جرح أو قرح ال ينق دت دمده وال يضدر  املدا ال 127 المسألة

يلزم غمسه يف ما  ال ر أو اجلاري وعصر  قليالمل ح  ينق ت الدم و  ا  عن الت هري مث يتوضدأ 
 وضو مل إرمتا يامل  ما  بقت  ي يته.

 الشرم السادس
 أا ي  ي الوقت للوضو  والصالع معامل.م السادس: الشر 

ف إذا ضددداا الوقدددت جيدددن لدددو توضدددأ وقدددت متدددام الصدددالع أو بعضدددها خدددارج 128 المســـألة
 الوقت لزم أا يتيممال أما إذا  اا وماا الوضو  بقدر وماا التيمم جيب حينةٍذ الوضو .

صد القربدة أو ف من وجب عليه التيمم يف ضي  وقت الصالعال لو توضأ بق125 المسألة
 لعمل مستحب  قرا ع القرآا ص  وضوؤ ال ول ن لو توضأ للّصالع  اا وضوؤ  باطالمل.

 الشرم السابع
أا يتوضأ بنية القربدةال يعدا امت داالمل ألمدر اهلل تعداىلال ولدو توضدأ للتربيدد أو الشرم السابع: 

 بقصد آخر ب ل وضوؤ .
ا علدني قلبددهال بددل ي  ددي أا ي ددوا ف ال يلدزم أا يددتل ه بنيددة الوضددو  أو ميرهدد112 المســألة

 يف متام الوضو  ملت تامل إىل الوضو  جين لو نوج  بالس ال عما ي عل لقالف أتوضأ.
 الشرم الثامن 
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أا يراعدددني الرتتيدددب يف أنعدددال الوضدددو  الددديت ذ رناهددداال أي أا يبددددأ بغسدددل  الشـــرم الثـــامن:
بالوضو  هبدذا الرتتيدب ي دوا  الوجهال مث اليد اليسرىال مث ميس  الرأملال مث الرجلنيال ولو مل يأت

. مًل  وضوؤ  باطالمل
 الشرم التاسع

 أا يأىل بأنعال الوضو  علني حنو املواالع.الشرم التاسع: 
ف إذا نصددل بددني أنعددال الوضددو  مقدددارامل   ددريامل جيددن عندددما يريددد غسددل أو 111 المســألة

ب دل مس  العضو التايل ت وا قد ج ت  ل األعضا  السابقة الديت غسدلت أو مسدحت قبلده 
وضوؤ ال ول ن إذا جّف العضدو السداب  علدني العضدو الدذي يريدد غسدله أو مسدحه اآلا نقدطال 
م لمدددا إذا أراد أا يغسدددل اليدددد اليسدددرى ت دددوا اليمدددن قدددد ج دددت ول دددن الوجددده  ددداا مرطوبددداملال 

 ناألحوط أا يعيد وضو   من البداية.
بال تأخريال ول دن  ف إذا تابت بني أنعال الوضو  وأتني هبا الواحد تلو اآلخر114 المسألة

 جّ ت رطوبة األعضا  السابقة بسبب حرارع الشمس أو حرارع البدا املرت عةال ص  وضوؤ .
ف ال إحمدد ال يف التمشددي أثنددا  الوضددو ال نددعذا غسددل وجهدده ويديدده مث مشددني 111 المســألة

 بضعة أقدام وبعد ذلك مس  رأ ه وقدميهال ص  وضوؤ .
 الشرم العاشر

ه أي يغسدددل وجهددده ويديدده وميسددد  مواضدددت املسددد  دوا أا يتوضددأ بن سدددالشـــرم العاشـــر: 
مسدداعدع مددن أحدددال نلددو وضددأ  أحددد أو  دداعد  يف إيصددال املددا  إىل وجهدده أو يديدده أو مسدد  

 الرأمل أو القدمنيال ب ل وضوؤ .
ف من ال مي نه الوضو  بن سهال جيب عليده أا يسدتنيب أحددامل ليوضدأ ال ولدو 112 المسألة

ن علني املتوض  أا ينوي هو نية الوضو  وأا ميس  هدو طلب أجرع دنت األجرع لو مت نال ول 
 بيد  علني مواضت املس .

وإذا مل مي نده اا يتدوىل بن سده لدزم اا يسدتنيب مددن يأخدذ بيدد  وميسد  هبدا مواضدت املسدد ال 
وإذا مل مي ندده هددذا أيضددامل جيددب أا يأخددذ نائبدده الرطوبددة مددن  ددف املتوضددي  وميسدد  هبددا مواضددت 

 مسحه.
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أا يسدددتعني بأحدددد يف األنعدددال الددديت مي نددده مباحمدددرذا بن سددده مدددن فال جيدددوو 119 المســـألة
 الوضو .

 الشرم الحادي عشر
 أا ال ي وا له مانت من ا تعمال املا . الشرم الحادي عشر:

ف من خيامل أا يصاب ىنر  لو توّضأال أو خيامل الع ش لو ترك الشدرب 116 المسألة
ر  ا دتعمال املدا  أم ال وتوضدأال صد  وتوضأ بهال جيب أا ال يتوّضأال ول ن إذا مل يعلم هل يض

 وضوؤ  وإا علم نيما بعد أا املا   اا يضر .
ف إذا  دداا إيصددال املددا  إىل الوجده واليدددين ىنقدددار قليدل يصدد  معدده الوضددو  117 المسـألة

 غري مضرال و اا األ  ر من ذلك مضراملال وجب أا يتوضأ بذلك املقدار.
 الشرم الثاني عشر

 ي وا علني مواضت الوضو  مانت من وصول املا  إىل البشرع.أا ال  الشرم الثاني عشر:
ف إذا علدم بوجدود حمدي  ملتصد  علدني بعده مواضدت الوضدو ال ول دن حمدك 118 المسألة

 هل مينت من وصول املا  إىل البشرع أم الال يلزم أا يزيله ليصل املا  إىل البشرع.
ذا قلدم األظ دار فال إحم ال يف الو ا الذي ي وا حتت األظ ارال ول دن إ115 المسألة

جيب إوالة ذلك الو اال وه ذا لو  انت األظ ار أطول من املتعارمل جيب إوالة ما خدرج عدن 
 املتعارمل من الو ا املتجمت حتتها.

ف إذا ظهددددر ورم يف الوجدددده أو اليدددددين أو مقددددّدم الددددرأمل أو ظهددددر القدددددمنيال 142 المســــألة
ا  دداا يف الددورم ثقددب ال بسددبب احلريدد  أو بددأي  ددبب آخددرال   ددني غسددل أو مسدد  ظدداهر ال وإذ

يلزم إيصال ما  الوضو  إىل حتت البشرعال بل ولو  اا قسم من اجللدع منزوعامل ال جيب إيصدال 
املدددا  إىل حتدددت القسدددم غدددري املندددزوع ول دددن إذا  ددداا القسدددم املندددزوع مدددن اجللدددد ملتصدددقامل بالبددددا 

ل املددا  إىل وين صددل عددن البدددا يف بعدده األحيدداا لددزم ق ددت تلددك الق عددة مددن اجللدددع أو إيصددا
 حتتها.

ف إذا حمك يف وجود مانت علني أعضا  وضو  ال نعا  اا احتمالده عقالئيدامل 141 المسألة
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يف نظر العرملال م ال لو حمك بعد ا تعمال ال ني هل التص  حمي  من ال ني علني يد  أم ال 
 وجب ال حصال أو ح ه ح  حيصل اليقني بزواله لو  ااال أو يتيقن بوصول املا  إىل حتته.

ف املوضت الذي جيب غسله يف الوضو  أو مسدحه مهمدا  داا و دخامل لديس 144 سألةالم
نيدده إحمدد ال مددامل مينددت الو ددا مددن وصددول املددا  إىل البدددا. وه ددذا احل ددم لددو بقددي حمددي  مددن 
البيا  بعد ا تعمال اجلّص وحندو  جيدن ال ميندت مدن وصدول املدا  إىل البشدرعال ول دن لدو حمدك 

 مت وجود ذلك الشي  أم ال وجب أا يُزيله.يف أنه هل يصل املا  إىل البدا 
ف إذا علددم قبددل الوضددو  بوجددود مددانت علددني أحددد مواضددت وضددوئهال مث حمددك 141 المســألة

 بعد الوضو  هل أوصل املا  إىل ذلك املوضت عند الوضو  أم الال ص  وضوؤ .
ف إذا  اا علدني بعده أعضدا  وضدو   مدانت قدد يصدل املدا  إىل حتتده بن سده 142 المسألة

 يصل  افااال مث حمك هل وصل املدا  إىل حتتده أم الال ندعا علدم أنده مل ي دن ملت تدامل إىل وقد ال
 مسألة وصول املا  إىل البدا حني الوضو  ناألحوط إعادع الوضو .

ف إذا رأى بعد ال راأ من الوضو  مانعامل علني أعضدا  وضدوئهال ومل يعلدم هدل  149 المسألة
طدرأ بعدد ال صد  وضدوؤ ال ول دن إذا علدم أنّده مل ي دن   اا هذا املانت موجودامل قبل الوضدو ال أو

 ملت تامل إىل ذلك املانت حني الوضو  ناألحوط إ تحبابامل إعادع الوضو .
ف إذا حمددك بعددد الوضددو  هددل  دداا مددانت علددني أعضددا  وضددو   أو ال صدد  146 المســألة

 وضوؤ .
 أحكام الوضوع

طهدددارع املدددا ال أو ف مدددن ي  دددر حمددد ه يف أنعدددال الوضدددو  أو حمدددرائ هال م دددل 147 المســـألة
 إباحته أو غصبيتهال جيب أا ال يعتا بش ه.

ف إذا حمددك هددل ب ددل وضددوؤ  أم الال بددن علددني بقددا  وضددوئهال ول ددن إذا مل 148 المســألة
يستربئ بعد البول مث توّضأ مث رأى بعد الوضو  بلالمل خارجامل منه ال يعلم هل هو بول أو حمي  

 آخر ب ل وضوؤ .
 أم الال جيب أا يتوضأ.ف من حمك هل توضأ 145 المسألة
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ف من يعلم أنه توّضأال وصدر منه حدث مب ل للوضو   البولال وال يدري 112 المسألة
أيهمدا املتقدددمال إا  داا قبددل الصدالع وجددب أا يتوّضدأال وإا  دداا يف أثندا  الصددالع هددم صددالته 

 وتوّضأال وإا  اا بعد الصالع صحت صالته اليت صاّلهاال ول نه يتوّضأ للصلوات الالحقة.
ف إذا تددديقن بعدددد الوضدددو  أو يف أثنائددده بأنددده مل يغسدددل أو مل ميسددد  بعددده 111 المســـألة

املواضددتال ندددعا  انددت رطوبدددة املواضددت السدددابقة علددني املوضدددت املنسددي قدددد ج ددتال وجدددب إعدددادع 
الوضو   له. وإا  اندت باقيدة مل  دفال وجدب أا يغسدل أو ميسد  املوضدت املنسدي ومدا بعدد ال 

 غسددل موضددت أو مسددحه ندداألحوط وجوبددامل أا يعمددل هبدددذ  و ددذلك لددو حمددك أثنددا  الوضددو  يف
 القاعدع.

ف إذا حمددددك بعددددد الصددددالع هددددل توضددددأ قبلهددددا أم الال صددددحت صددددالته الدددديت 114 المســــألة
 صاّلهاال ول ن جيب أا يتوّضأ للصلوات الالحقة.

ف إذا حمدددك يف أثندددا  الصدددالع هدددل توّضدددأ قبدددل الددددخول يف الصدددالع أم الال 111 المســـألة
 أا يتوضأ مث يصلي.ب لت صالته وجيب 

ف إذا حمك بعد الصالع هل ب ل وضدوؤ  قبدل الصدالعال أم بعددهاال صدحت 112 المسألة
 صالته اليت صالها.

ف مدددن  ددداا بددده دا  السدددلس )أي ال ينق دددت بولددده بدددل يسدددتمر الندددزول ق دددرع 119 المســـألة
لده د مدن ق رع(ال أو  اا مب ونامل )أي ال يقدر علني منت خروج الغائط منه( إذا علم أا علته مته

أول وقدت ال ريضدة إىل آخدر  د ىنقددار الوضدو  والصدالعال جيدب أا يدأىل بالصدالع يف تلدك ال درتع 
واملهلةال وإذا  انت املهلة املدذ ورع ال تتسدت إال لألعمدال الواجبدة مدن الصدالع جيدب أا يدأىل يف 

 تلك ال رتع بالواجبات نقط ويرتك املستحبات  القنوت واألذاا واإلقامة.
ف إا مل ت ن للمسلومل أو املب وا نرتع ومهلة ىنقدار الوضو  والصالع بدل 116 المسألة

خيرج منه البول أو الغائط يف أثنا  الصالع عدع مراتال و اا جيدن مل يصدعب عليده أا يتوضدأ 
يف  ل مرعال جيعل إنا  ما  بقربه ويتوّضأ منه بعد  دل مدرع خيدرج منده البدول أو الغدائط ندورامل ويدتم 

حوط ا تحبابامل اإلتياا بالصالع ثانية بوضو  واحدال ولو ب ل وضوؤ  يف أثنا  صالتهال ل ن األ
 تلك الصالع ال يعتا بذلك.
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ف املسددلومل أو املب ددوا الددذي ال يقدددر علددني ضددبط ن سدده إذا صددعب عليدده 117 المســألة
 التوضو  يف  ل مرع نالالوم عليه أا يأىل ل ل صالع بوضو  واحد.

مصدابامل ىندر  ال يقددر علدني مندت خدروج الدري  منده  ف جيب علني مدن ي دوا118 المسألة
 أا يعمل حسب وظي ة املسلومل واملب واال و ذا من ال يقدر علني منت ن سه من النوم.

ف املسدددلومل أو املب دددوا جيدددب أا يتوّضدددأ ل دددل صدددالع مث يشدددتغل بالصدددالع 115 المســـألة
سدي أو صدالع اإلحتيداط نوراملال ول ن ال جيب أا يتوّضدأ إلتيداا السدجدع املنسدية أو التشدهد املن

الدديت جيددب إتيارددا عقيددب الصددالع لددو أتددني هبددا عقيددب الصددالع نددورامل ودوا تددأخريال ول ددن ال يددرتك 
 اإلحتياط ا تحبابامل يف خصوص ر عة اإلحتياط.

ف املسلومل )الذي يق ر منه البول با تمرار( جيدب أا يدتح ه مدن تعددي 122 المسألة
 يس نيه ق ن أو حمي  آخرال واألحدوط وجوبدامل هدو البول إىل املواضت األخرى من بدنه بوضت  

أا ي هر ال يس الذي تنجس و ذا خمرج البول قبل  دل صدالعال وه دذا يلدزم علدني املب دوا أا 
يدتح ه مددن تعدددي غائ دده ىنقددار الصددالع إا أم ددنال واألحددوط وجوبدامل أا ي ّهددر املب ددوا خمددرج 

 الغائط ل ل صالع إا مل ي ن يف ذلك مشقة
علدني املسدلومل واملب دوا أا مينعدا مدن خدروج البدول والغدائط ىنقددار ف جيدب 121 المسـألة

الصددالع مددت االم دداا حدد  ولددو لددزم أا يبددذال مدداالملال بددل األحددوط معاجلددة أن سددهما إا أم نددت 
 املعاجلة بسهولة.
ف ال جيددب علددني املسدلومل أو املب ددوا أا يقضددي الصدلوات الدديت صددالها يف 124 المسـألة

ذا  اا أتني هبدا حسدب الوظي دة املقدررع لدهال ول دن إذا حمد ي يف حال مرضهال بعد الش ا  منهال إ
 أثنا  وقت الصالع ناألحوط األوىل إعادع الصالع اليت صالها يف ذلك الوقت.

 األمور التي يجب لها الوضوع
 ف جيب الوضو  فمسة أمورف121 المسألة
 للصلوات الواجبةال ماعدا صالع امليت.األول: 
 ملنسينيال إذا صدر منه حدث  البول بينها وبني الصالع.للسجدع أو التشهد ا الثاني:
 لل وامل الواجب حول ال عبة املشرنة.الثالث: 
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 إذا نذر أو أقسم أو عاهد اهلل أا يأىل بوضو . الرابع:
 إذا نذر أو أراد أا ميس خط القرآا ىنوضت من بدنه. الخامس:
بالوضدو  يف هدذا املدورد ف ال جيدب الوضدو  لسدجدع السدهوال إال أا اإلتيداا 122 المسألة
 رجا مل حسن.
ف جيب الوضو  نيما إذا أراد أا ي ّهدر قرآندامل متنجسداملال أو أراد إخراجده مدن 129 المسألة

بيت افال  وما حمابهال أو اض ر أا ميس  تابدة القدرآا بيدد  أو موضدت آخدر مدن بدندهال أمدا لدو  
خراج القدرآا مدن بيدت افدال   اا يف التأخري إىل أا يتوضأ اهانة للقرآاال جيب أا يبادر إىل إ

 وما حمابه دوا أا يتوّضأ.
ف حيددرم مددس خددط القددرآا بالبدددا دوا وضددو ال واألحددوط وجوبددامل أا الميددس 126 المســألة

خط القرآا بشعر  أيضاملال إال أا ي وا الشدعر طدويالال ول دن ال إحمد ال يف مدس تر دة القدرآا 
 بال ار ية أو غريها من اللغات.

ال  دددل واجملندددوا عدددن مدددس خدددط القدددرآاال ول دددن إذا  ددداا  ف ال جيدددب مندددت127 المســـألة
 مسهم إهانة للقرآا وجب منعهم.

ف حيرم مس ا م اهلل تعاىل بأي لغة  داا دوا وضدو ال واألحدوط وجوبدامل أا 128 المسألة
واإلمدام املعصدوم وناطمدة الزهدرا  )علديهم  دالم اهلل  ال ميس غري املتوض  ا م النيب األ رم

 أ عني(.
ف إذا توّضددأ قبددل حلددول وقددت الصددالعال بنيددة أا ي ددوا علددني طهددارعال صدد  125 المســألة

 وضوؤ ال وه ذا ال إحم ال إذا توّضأ قبيل وقت الصالعال لو نعل ذلك بقصد التهي  للصالع.
ف مدن تديقن بددخول الوقدتال لدو توّضدأ بنيدة الوجدوبال مث علدم بعدد الوضدو  192 المسألة

 ه التقييد.بعدم دخول الوقتال ص  وضوؤ  إا مل ي ن علني وج
ف يسددتحب الوضددو  لصددالع امليددتال وويددارع أهددل القبددورال ودخددول املسدداجدال 191 المســألة

 ال وه ذا حلمل القرآاال وقرا تهال و تابتهال وملس حواحميهال والنوم. ومشاهد األئمة ال اهرين 
وه ذا يستحب  ديد الوضو  ملن توضأال ولو توضأ لشي  من هذ  األمور املذ ورع جيوو 
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 ب ل ما يعترب نيه الوضو   الصالع. له أا يأىل
 مبطالت الوضوع

 ف األمور اليت تب ل الوضو   بعةف194 المسألة
 البول.األول: 
 الغائط.الثاني: 
 الري  من خمرج الغائط إذا  اا من املعدع واألمعا .الثالث: 
النددوم إذا غلددب علددني السددمت والبصددرال جيددن ال تسددمت األذا وال تددرى العددنيال أمددا الرابــع: 

 إذا مسعت األذا ومل تر العني نال يب ل الوضو .
  ل ما يزيل العقلال من   ر أو جنوا أو إغما .الخامس: 
 اال تحاضة اليت يأىل بيارا م صالمل.السادس: 
  ل ما أوجب الغسل  اجلنابة.السابع: 
ف لددو حمددك بعددد الوضددو  هددل حدددث لدده مب ددل مددن مددب الت الوضددو ال بددن 191 المســألة

 وص  وضوؤ .علني عدم احلدوث 
ف لدو خددرج الدددم مددن خمددرج البدول أو الغددائط مل يب ددل وضددوؤ ال إالّ إذا تدديقن 192 المســألة

  روج البول أو الغائط مت الدم.
 أحكام وضوع الجبيرة

 ف اجلبريع هي ما ُيشّد به اجلرح وال سر ويوضت عليهما الضماد.199 المسألة
أو ُدمعددل أو  سددرال ومل ي ددن  ف إذا  دداا يف موضددت مددن مواضددت البدددا جددرح196 المســألة

 عليه حمي  ومل يضر  املا ال وجب الوضو   املتعارمل.
ف إذا  ددداا يف موضدددت مدددن مواضدددت الوضدددو  جدددرح أو ُدمعدددل أو  سدددر و ددداا 197 المســـألة

م شوناملال و اا يضر  صب املا  عليه ول دن ال يضدر  إمدرار اليدد املبللدة عليدهال نداألحوط وجوبدامل 
وإذا  دداا هددذا يضددر  أيضددامل أو  دداا اجلددرح جنسددامل وال مي ددن ت هددري ال لددزم إمددرار اليددد املبللددة عليددهال 

غسدل مدا حدول اجلدرح مدن األعلدني إىل األ د ل د  مدا قلندا يف الوضدو  د ال واألحدوط وجوبدامل أا 
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يضدددت قماحمددددة طدددداهرع علدددني اجلددددرح وميسدددد  عليهدددا باليددددد املبللددددةال وإذا مل مي دددن وضددددت القماحمددددة 
 يتيمم أيضامل علني األحوط ا تحبابامل. ال اهرع يلزم غسل ما حول اجلرحال مث

ف إذا  ددداا اجلدددرح أو الدددُدمعل أو ال سدددر يف مقددددم الدددرأمل أو ظهدددر القددددمني 198 المســـألة
و اا م شوناملال نعا مل مي ن املس  عليه وجب أا يضت عليه خرقة طاهرع وميسد  عليهدا ببلدل 

س  ول ن جيب أا يتديمم الوضو  املتبقي يف ال فال وإذا مل مي ن وضت افرقة عليه ال يلزم امل
 بعد الوضو  احتياطامل.

ف إذا  دداا علددني اجلددرح أو الددُدمعل أو ال سددر جبددريعال نددعا  دداا نزعهددا   نددامل 195 المســألة
ومل يضر  املا ال جيب نت  اجلبريعال ويتوّضأ  املتعارملال  وا   اا اجلرح وما حماهبه يف الوجهال أو 

 اليدينال أو مقدم الرأملال أو ظاهر القدمني.
ف إذا  ددداا اجلدددرح أو الدددُدمعل أو ال سدددر يف الوجددده أو اليددددينال وأم دددن ندددزع 162 ســـألةالم

جبريتددهال نددعا  دداا صددب املددا  عليدده يضددر ال وال يضددر  املسدد  عليدده بيددد مبللددةال مسدد  عليدده بيددد 
 مبللةال مث د علني األحوط ا تحبابامل د يضت عليه خرقة طاهرع نيمس  عليها بيد مبللة.

ن ندددزع اجلبدددريع ونتحهددداال ول دددن  ددداا اجلدددرح ومدددا وضدددت عليددده ف إذا ال مي ددد161 المســـألة
طداهراملال و داا إيصدال املدا  إىل اجلدرح   ندامل وغددري مضدر بدهال وجدب إيصدال املدا  إىل اجلددرحال وإذا  
 اا اجلرح أو الشي  الذي وضت عليه جنساملال نعا  اا ت هري  وإيصال املدا  إىل اجلدرح   نداملال 

عند الوضو ال ولو  اا املا  يضر باجلرحال أو  اا إيصال  وجب ت هري  وإيصال املا  إىل اجلرح
املدددا  إليددده غدددري   دددنال أو  ددداا اجلدددرح جنسدددامل وال مي دددن ت هدددري ال وجدددب غسدددل مدددا حدددول اجلدددرح 
واملس  عليه إا  انت اجلبريع طاهرعال وأّما إذا  انت اجلبريع جنسة أو ال مي ن املسد  عليده بيدد 

يدال يضت عليها خرقة طداهرع بنحدو تُعدد مدن اجلبدريعال مث مبللة  ما إذا  اا عليه دوا  يلتص  بال
ميسددد  عليهدددا بيدددد مبللدددةال وإا تعدددذر هدددذا أيضدددامل جيدددب علدددني األحدددوط أا يتددديمم بعدددد الوضدددو  

 املم ن.
ف إذا غ ددت اجلبددريع متددام الوجدده أو متددام إحدددى اليدددين أو متامهمدداال وجددب 164 المســألة

 ط وجوبامل.أا يتوّضأ بوضو  اجلبريع ويتيمم أيضامل علني األحو 
ف إذا غ ت اجلبريع  دل أعضدا  الوضدو  نداألحوط وجوبدامل الوضدو  بالوضدو  161 المسألة
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 اجلبريي والتيمم أيضامل.
ف مددن  دداا يف بدداطن   دده وأصددابعه جبددريع ومسدد  عليهددا بيددد مبللددة د حددني 162 المســألة

 الوضو  د وجب أا ميس  رأ ه ورجليه بن س تلك الرطوبة.
بدددريع  دددل عدددر  ظهدددر القددددم ول دددن  ددداا بعددده أطدددرامل ف إذا غ دددت اجل169 المســـألة

األصدددابت و دددذا مقددددار مدددن أعلدددني القددددم م شدددوناملال وجدددب املسددد  علدددني امل شدددومل ن سدددهال ويف 
 موضت اجلبريع علني اجلبريع.

ف إذا  داا يف الوجده أو اليددين عددع جبدائر جيدب أا يغسدل مدا بينهداال وإذا 166 المسـألة
ني جيب أا ميس  ما بينهدا ويعمدل بوظي دة الوضدو   انت اجلبائر يف الرأمل أو علني ظهر القدم

 اجلبريي يف  ل اجلبائر.
ف إذا ا ددتوعبت اجلبددريع مقدددارامل أ  ددر  ددا هددو متعددارمل مددن أطددرامل اجلددرحال 167 المســألة

و ددداا ندددزع الزائدددد متعدددذرامل وجدددب أا يعمدددل حسدددب وظي دددة الوضدددو  اجلبدددرييال وأا يتددديمم علدددني 
ونزعهددا   نددامل وجددب رنعهدداال نددعا  دداا اجلددرح يف الوجدده األحددوط وجوبدداملال وإذا  دداا رنددت اجلبددريع 

واليددددين غسدددل مدددا حولدددهال وإذا  ددداا يف مقددددم الدددرأمل أو ظهدددر القددددمني مسددد  أطراندددهال ويعمدددل 
 ج م اجلبريع يف موضت اجلرح.

ف إذا مل ي ن يف مواضدت الوضدو  جدرح أو ُدمعدل أو  سدرال ول دن  داا املدا  168 المسألة
 يممال واألحوط ا تحبابامل أا يأىل بوضو  جبريي أيضامل.يضرها من جهة أخرىال وجب الت

ف إذا نصدددد يف أحدددد أعضدددا  الوضدددو  ومل مي نددده ت هدددري ال أو  ددداا يتضدددرر 165 المســـألة
 باملا ال جيب أا يعمل حسب الوضو  اجلبريي.

ف إذا  دداا حمددي  الصددقامل بددبعه مواضددت الوضددو ال و دداا نزعدده متعدددذراملال أو  172 المســألة
 حمل عادعال يلزم أا يعمل حسب الوضو  اجلبريي. اا يستلزم مشقة ال تت

ف الغسدددل اجلبدددريي م دددل الوضدددو  اجلبدددرييال ول دددن األحدددوط وجوبدددامل أا يدددأىل 171 المســـألة
بالغسددل اجلبددريي ترتيبدداملال وإا أم ددن اإلتيدداا بدده ارمتا دديامل مددت الشددرائط الدديت منهددا طهددارع العضددوال 

 غسل اإلرمتا ي تعني الرتتييب.وعدم التضرر باملا ال وأما إذا مل مي ن حتصيل حمرائط ال
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ف مدددن  اندددت وظي تددده التددديممال إذا  ددداا يف بعددده مواضدددت تيممددده جدددرح أو 174 المســـألة
 دمل أو  سرال جيب أا يتيمم بالتيمم اجلبرييال  ما ذ رنا  يف الوضو  اجلبريي.

ف من وجب عليه أا يصلي مت الوضو  أو الغسل اجلبدرييال إا علدم بعددم 171 المسألة
 آخددددر الوقددددت جدددداو لدددده الصددددالع يف أول وقتهددددا مددددت ذلددددك النحددددو مددددن الغسددددل ووال عددددذر  إىل

والوضددو ال وأمددا لددو  دداا يأمددل أا يددزول عددذر  إىل آخددر الوقددت ندداألحوط وجوبددامل بددل األقددوى أا 
يصددرب وينتظددرال نددعذا مل يرت ددت عددذر  إىل آخددر الوقددت صددلني مددت الوضددو  أو الغسددل اجلبددريي يف 

 آخر الوقت.
ةامل علني عينيه ملر  أصاهباال لزم أا يأىل بالوضو  أو الغسدل ف إذا وضت حمي172 المسألة

 علني حنو اجلبرييال واألحوط ا تحبابامل أا يتيمم أيضامل.
ف من اليدري هل وظي ته التيمم أم الوضو  اجلبرييال يلزم أا يأىل باالثنني 179 المسألة

 علني األحوط وجوبامل.
صددحيحة وال  ددب إعادذدداال  ف الصددلوات الدديت صددالها مددت الوضددو  اجلبددريي176 المســألة

ول ددن بعددد ووال عدددذر  جيددب أا ال ي ت ددي بالوضدددو  السدداب  بددل يتوضدددأ مددن جديددد للصدددوات 
 اآلتية علني األحوط وجوبامل.
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 األغسال الواجبة 
 ف األغسال الواجبة  بعةف177 المسألة
 غسل اجلنابة. األول:
 غسل احليه.الثاني: 
 غسل الن امل. الثالث:
 ة.غسل اال تحاضالرابع: 

 غسل مس امليت.الخامس: 
 غسل امليتالسادس: 
 األغسال اليت وجبت بسبب النذر والعهد وما أحمبه.السابع: 

 أحكام الجنابة
 ف تتحق  اجلنابة بسبب أمرينف178 المسألة
 اجلماع.األول: 
ـــاني:  خدددروج املددداال  دددوا  يف الندددوم أو اليقظدددةال قلددديالمل أو   دددرياملال بشدددهوع أو بدددال حمدددهوعال الث

 أو بال اختيار. باالختيار
ف إذا خددرج مدن اإلنسدداا رطوبدة وال يعلددم أهدي مددّا أم بدول أم غريمهدداال نددعا 175 المسـألة

خرجددت بشددهوع ودندد  وار ددني البدددا بعددد خروجهدداال  انددت   ومددة ج ددم املدداال وإا مل ي ددن 
نيهدددا حمدددي  مدددن هدددذ  العالمدددات الددد الثال  لهدددا أو بعضدددهاال مل ي دددن لدددا ح دددم املددداال ول دددن 

املريه ال يلدزم اا ي دوا خدروج ذلدك املدا  مصدحوبامل بالددن ال بدل إذا خدرج بشدهوع  بالنسبة إىل
 وار ني البدا عند خروجهال  اا يف ح م املاال وإا مل ي ن دن .

ف إذا خرجددت رطوبددة مددن رجددل غددري مددريه و دداا نيهددا إحدددى العالمددات 182 المســألة
نددعا  دداا علددني وضددو  قبددل  الدد الث املددذ ورع وال يعلددم هددل  انددت نيهددا بقيددة العالمددات أم الال

خروج تلك الرطوبة   ا  الغسل وحد  احتياطاملال وإا مل ي ن علني وضو  لزمه الغسل احتياطامل 
 وأا يتوّضأ علني األحوط وجوبامل.
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ف يسددتحب التبدول بعددد خدروج املدداال ولدو مل يبددل وخرجدت مندده رطوبدة بعددد 181 المسـألة
 م املا.الغسلال ال يعلم أهي ما أم رطوبة أخرىال  اا لا ح 

ف إذا جامت الرجل وأدخل ىنقدار احلش ة أو أ  رال  وا   اا املدخول بده 184 المسألة
امدددرأع أم رجدددالملال يف القبدددل أم يف الددددبرال بالغدددامل  ددداا أم غدددري بدددالغال خدددرج املدددا أو مل خيدددرج املددداال 

 أجنب ال رناا ووجب عليهما الغسل.
 مل جيب عليه الغسل.ف إذا حمك هل دخل ىنقدار احلش ة أو الال 181 المسألة
ف إذا وطد  حيواندامل د والعيداذ بداهلل د وخدرج منده املدا   دا  الغسدل نقدطال وإذا 182 المسألة

مل خيددرج مندده املددا نددعا  دداا علددني الوضددو  قبددل الددوطي   ددا  الغسددل وحددد  أيضدداملال وإذا مل ي ددن 
 علني الوضو  ناألحوط وجوبامل أا يغتسل ويتوضأ.

ن م انه ومل خيرجال أو حمك هل خرج منه املا أو الال مل ف إذا حترك املا م189 المسألة
 جيب عليه الغسل.

ف من ال مي نه الغسل ول ن مي نه التيممال جيوو أا جيامت ووجتده ولدو بعدد 186 المسألة
 دخول وقت الصالع.

ف إذا رأى يف ثيابدده منيّددامل ويعلددم أندده مندده ومل يغتسددل لددهال جيددب عليدده الغسددلال 187 المســألة
  الصلوات اليت يتيقن أنه صداّلها بعدد خدروج ذلدك املدا وقبدل الغسدلال ول دن وجيب عليه قضا

 الصلوات اليت حيتمل انه صاّلها بعد خروج ذلك املا ال يلزم قضاؤها.
 األمور التي تحرم على الجنب

 ف حترم علني اجلنب مخسة أمورف188 المسألة
اهلل تعددداىلال واألحدددوط  إيصدددال حمدددي  مدددن البددددا إىل  تابدددة القدددرآا ال دددرميال أو ا دددم األول:

 أيضامل. وجوبامل أا ال ميس أمسا  األنبيا  واألئمة ال اهرين وناطمة الزهرا  
وح  املرور نيهاال أي الدخول من باب  دخول املسجد احلرام ومسجد النيب  الثاني:

 وافروج من آخر.
وال  الالتوقددف واللبددن يف املسدداجد األخددرىال وه ددذا مشدداهد األئمددة ال دداهرين الثالــث:
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إحم ال يف املرور نيها )أي الدخول من باب وافروج من باب آخر( و ذا جيوو الددخول نيهدا 
 ألخذ حمي  منها.
الدخول يف املسجد بقصد وضت حمي  نيهال بل األحوط وجوبامل حرمة وضت حمدي  الرابع: 

 نيه ح  ولو ا ذلك بدوا الدخول نيه.
ة الدديت حتتدوي علددني السدجدات الواجبددة( قددرا ع ُ دَور العددزائم )وهدي السددور القرآنيد الخـامس:

 وهي أربتف
 د  ورع السجدعف السورع ال انية وال الثوا.1
 د  ورع نّصلتف السورع الواحدع واألربعوا.4
 د  ورع النجمف السورع ال ال ة وافمسوا.1
 د  ورع العل ف السورع الساد ة والتسعوا.2

 ألربت علني األحوط.وحيرم علني اجلنب ح  قرا ع حرمل واحد من هذ  السور ا
 األشياع المكروهة على الجنب

 ف ي ر  علني اجلنب أا يأىل بتسعة أمورف185 المسألة
 األ ل والشربال ول ن إذا توضأ أو غسل يديه قبلهما والت ال راهة.األول والثاني: 

 قرا ع أ  ر من  بت آيات من غري  ور العزائم.الثالث: 
 ني خ وطه ىنوضت من البدا.مس حواحمي القرآا وغالنه وما ب الرابع:

 اص حاب القرآا ال رمي ومحله معه. الخامس:
النددومال ول ددن ال  راهددة نيدده إذا توضددأال أو تدديمم بدددل الغسددل إذا مل ي ددن عنددد   الســادس:

 ما .
 افضاب باحلنا  وما حمابه.السابع: 
 تدهني البدا بالدهن.الثامن: 
 اجلماعال بعد أا حيتلم يف املنام.التاسع: 

 غسل الجنابة مسائل في
ف غسل اجلنابة مستحب يف ن سهال وواجدب للصدالع الواجبدة ومدا حمداهبهاال 152 المسألة
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ول ددددن ال يلددددزم االغتسددددال مددددن اجلنابددددة لصددددالع امليددددتال و ددددجدع الشدددد رال و ددددجدات القددددرآا 
 الواجبةال وإا  اا األحوط ا تحبابامل االغتسال لصالع امليت.

ي الوجوب أو اال دتحبابال بدل ي  دي أا ف ال يلزم د حني الغسل د أا ينو 151 المسألة
 ينوي القربةال أي التقرب بالغسل إىل اهللال وامت ال األمر االلي.

ف إذا تيقن حلول وقت الصالع ونوى الغسل الواجب مث تبدني أنده اغتسدل 154 المسألة 
 قبل الوقت ص  غسله.

 ف ينقسم الغسل د واجبامل أو مستحبامل د إىل قسمنيف151 المسألة
 د ارمتا ي.4. د ترتييب1

 ال سل الترتيبي
ف يف الغسددددل الرتتيدددديب جيددددب َغسددددل الددددرأمل والرقبددددة أوالملال مث غسددددل اجلانددددب 152 المســــألة

األمينال مث غسل اجلانب األيسر بنية الغسلال وإذا أخل هبذا الرتتيب عمدامل أو نسيانامل أو جلهلده 
ب األيسدر علدني اجلاندب باملسألة ب ل غسلهال ول ن احل م احتيداط وجدوط نيمدا إذا قدّدم اجلاند

 األمين.
ف جيدب غسددل نصدف الُسدرّع ونصددف العدورع مدت اجلانددب األميدن مدن البددداال 159 المسـألة

والنصددف اآلخددر مددت اجلانددب األيسددرال بددل األنضددل أا يغسددل متددام السددرع ومتددام العددورع مددت  ددل 
 جانب من اجلانبني.

رأمل والرقبدةال واجلدانبني ف ل ي يتيقن أنه غسل متام األقسام ال الثدةف )أي الد156 المسألة
األميددن واأليسددر(ال يلددزم أا يغسددل حمدديةامل مددن القسددم اآلخددر لدددى غسددل  ددل قسددمال بددل األحددوط 
ا دتحبابامل أا يغسدل متدام اجلانددب األميدن للرقبدة مددت اجلاندب األميدن للبددداال ومتدام اجلاندب األيسددر 

 للرقبة مت اجلانب األيسر.
موضددعامل مددن البدددا وال يدددري مددا هددو ف إذا علددم بعددد الغسددل أندده مل يغسددل 157 المســألة

 ذلك املوضتال يلزم أا يغتسل مرع أخرى.
ف إذا علدددم بعدددد الغسدددل أنددده مل يغسدددل موضدددعامل مدددن البدددداال ندددعا  ددداا هدددذا 158 المســـألة
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املوضددت غددري املغسددول يف اجلانددب األيسددر ي  ددي غسددلهال وإا  دداا يف اجلانددب األميددن يلددزم بعددد 
 داا يف الدرأمل والرقبدة يلدزم أا يغسدل ذلدك املوضدت غسله أا يعيد غسدل اجلاندب األيسدرال وإا  

 مث يغسل اجلانب األمين مث اجلانب األيسر مرع أخرى.
ف إذا حمددك قبددل إمتددام الغسددل يف غسددل حمددي  مددن اجلانددب األيسددرال   ددا  155 المســألة

غسدل ذلددك املوضدت املشدد وكال ول ددن إذا حمدك يف غسددل مقددار مددن اجلانددب األميدنال يلددزم بعددد 
دار املشدد وك أا يغسددل اجلانددب األيسددر مددرع أخددرىال وإذا حمددك يف غسددل أا يغسددل ذلددك املقدد

حمدددي  مدددن الدددرأمل والرقبدددةال يلدددزم بعدددد غسدددل ذلدددك املقددددار أا يغسدددل ال دددرمل األميدددن مث ال دددرمل 
 األيسر متاماملال علني األحوط وجوبامل يف الش ني األخريين. 
 ال سل اكرتماسي

  متددام البدددا يف آا واحدددد ف يف الغسددل االرمتا دددي جيددب أا يسددتوعب املدددا222 المســألة
عرنددداملال ندددعذا ارمتدددس يف املدددا  بنيدددة الغسدددل االرمتا دددي جيدددب أا يرندددت قدميددده مدددن األر  إا  انتدددا 

 عليها.
ف يف الغسدل االرمتا دي ال يلدزم د حدني النيدة د أا ي دوا بعده بدنده خدارج 221 المسـألة

 املا ال بل مي نه أا ينوي الغسل و ل بدنه حتت املا  أيضامل.
ف إذا علدددم بعدددد الغسدددل االرمتا دددي بعددددم وصدددول املدددا  إىل بعددده مواضدددت 224 المســـألة

 بدنهال  وا  علم ذلك امل اا أم مل يعلمال وجب إعادع الغسل.
ف إذا مل ي ددن لديدده وقددت للغسددل الرتتيدديب واتسددت الوقددت للغسددل االرمتا ددي 221 المســألة

 وجب أا يغتسل ارمتا يامل.
رم للحا أو العمرعال ال جيدوو لده أا يغتسدل ف من صام صومامل واجباملال أو أح222 المسألة

 غسالمل ارمتا يامل يف حال الصوم أو اإلحرامال ول نه لو اغتسل ارمتا يامل نسيانامل ص  غسله.
 أحكام ال سل

ف يف الغسددددل االرمتا ددددي جيددددب أا ي ددددوا  يددددت البدددددا طدددداهراملال ول ددددن يف 229 المســــألة
ل البدا جنسامل مث طهر  ل قسم منده قبدل الغسل الرتتييب ال يلزم طهارع  يت البداال نعذا  اا  
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 غسله   ني.
ف من أجنب عن حرامال ولو أراد أا يغتسل باملا  احلدار عدرا بدنده الجيدب 226 المسألة

 عليه أا يغتسل باملا  البارد وإا  اا األحسن أا يغتسل باملا  البارد.
اجلنابدة  ف إذا بقي ولو ىنقدار رأمل حمعرع من البداال غدري مغسدول يف غسدل227 المسألة

 يب ل الغسلال ول ن ال جيب غسل املواضت غري املرئية من البدا م ل باطن األذا واألنف.
ف املوضدددت الدددذي يشدددك نيددده هدددل أنددده مدددن ظددداهر البددددا أم مدددن باطنددده يلدددزم 228 المســـألة

 غسله علني األحوط.
ف إذا  دداا ثقددب موضددت الُقددْرط يف األذا وا ددعامل جيددن يددرى داخلدده وجددب 225 المســألة

 وإذا مل ير داخله ال يلزم غسله.غسلهال 
ف جيدب إوالددة  دل مددا ميندت مدن وصددول املدا  إىل البدداال ولددو اغتسدل قبددل أا 212 المسـألة

 يتيقن بزوال املانت مث تبني عدم وواله ب ل غسله.
ف إذا حمك حني الغسل حم امل عقالئيدامل يف أنده هدل يوجدد يف بدنده مدانت مدن 211 المسألة

 ال وجب ال حص ح  ي مةن إىل عدم وجود املانت.وصول املا  إىل البشرع أم ال
ف يف الغسدل يلدزم غسدل الشدعريات القصدريع الديت حتتسدب جدز امل مدن البدداال 214 المسألة

وال جيب غسل الشعر ال ويدلال بدل إذا مت دن مدن إيصدال املدا  إىل البشدرع دوا بَدلِّ الشدعر صد  
الشدعر وجدب غسدله ليصدل املدا  الغسلال ول ن إذا مل مي ن إيصال املا  إىل البشرع دوا غسدل 

 إىل البشرع.
ف  يددت الشددروط الدديت تعتددرب يف صددحة الوضددو  م ددل طهددارع املددا  وإباحتددهال 211 المســألة

تعتددرب يف صددحة الغسددلال ول ددن يف الُغسددل ال يلددزم الَغسددل مددن األعلددني إىل األ دد لال وه ددذا ال 
ندورامل ودوا تدأخريال بدل  يلدزم يف الُغسدل الرتتيديب َغسدل القسدم الالحد  بعدد غسدل القسدم السداب 

مي نددده يصدددرب بعدددد غسدددل الدددرأمل والرقبدددةال مث يغسدددل ال دددرمل األميدددنال وبعدددد مددددع يغسدددل ال دددرمل 
 األيسر.

ف املسلومل أو املب وا الذي ال مي نه ضدبط ن سده واملندت مدن خدروج البدول 212 المسألة
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 الغسدل والغائطال لو أمهله مرضه ىنقدار إتيداا الغسدل والصدالع نقدطال جيدب عليده أا يسدارع يف
مث يصلي بعد إمتام الغسل نورامل دوا أا يتباطدأ. وه دذا احل دم بالنسدبة للمدرأع املستحاضدة الديت 

  يأىل ذ رها.
ف من قصد أا ال يدنت أجرع احلماميال أو نوى أا ال يدنت أجرع احلمامي 219 المسألة

 نقداملال بل نسيةة دوا أا يعلم برضني احلماميال غسله باطل.
ا احلمددامي راضدديامل بددأا يدد خر الشددخص أجددرع اإل ددتحمامال ول ددن ف إذا  ددا216 المســألة

 الشخص نوى بأا ال يدنت األجرع أصالملال أو يدنعها من مال حرامال  اا غسله  ل إحم ال.
ف إذا أراد أا يدددنت أجددرع احلمددامي مددن املددال احلددرام أو غددري املخمددس ب ددل 217 المســألة

 بل د بعضامل أو  المل د علني الغسل.غسلهال إال أا ي وا احلمامي راضيامل بعدم أخذ املقا
ف إذا حمددك يف أنددده هددل اغتسددل أم ال وجدددب أا يغتسددلال ول ددن إذا حمدددك 218 المســألة

 بعد اإلغتسال يف أنه هل وقت غسله صحيحامل أم الال مل يلزم إعادع الغسل.
ف إذا صدر منه حدث أصغر يف أثنا  الغسل د  ما لو بال م المل د جيدب أا 215 المسألة

  يتوّضأال واألحوط ا تحبابامل إعادع الغسل من جديد بنية ما عليه واقعامل.ي مل ُغسله مث
ف إذا اغتسل للصالع بظن اتساع الوقت للغسل والصالع ندعا  داا لده بعدد 242 المسألة

الغسل من الوقت ىنقدار ر عة واحدع أو أ  ر صحت صالتهال وه دذا إذا  داا لده مدن الوقدت 
 إغتسل علني حنو التقييد.ىنقدار أقل من ر عة واحدعال إال إذا 

ف إذا حمددك مددن صددار جنبدامل يف أندده هددل اغتسدل أم الال صددحت صددالته الدديت 241 المسـألة
 صالهاال ول ن عليه أا يغتسل للصلوات اآلتية.

ف مدددن وجبدددت عليددده عددددع أغسدددالال جيدددوو لددده أا يدددأىل بغسدددل واحدددد بنيدددة 244 المســـألة
 اجلميتال أو يأىل ب ل غسل علني ِحدع.

تب علني بدنه آية قرآنية أو ا م اهللال جيب إوالته علدني األحدوط إا ف إذا  241 المسألة
أم دددنال وإا مل مي دددن نعليددده أا يتوضدددأ ويغتسدددل ارمتا دددياملال وإذا أراد إيقددداع الوضدددو  أو الغسدددل 

 الرتتييب يلزم إيصال املا  إىل البدا دوا أا تصل يد  إىل امل توب علني بدنه.
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للصالعال ول دن ال جيدوو أا يصدلي لدو أتدني ف من اغتسل للجنابة ال يتوضأ 242 المسألة
 بأغسال أخرى من دوا وضو ال بل يلزم أا يتوّضأ أيضامل.

 اكستحاضة
ف دم اال تحاضة هو أحد الددما  الديت  درج مدن املدرأعال وتسدمني املدرأع الديت 249 المسألة

 خيرج منها هذا الدمف)مستحاضة(.
خيرج دوا قدوع وحرقدةال ولديس ف دم اال تحاضة د يف األغلب د أص ر باردال 246 المسألة

 بغليهال ول ن مي ن أا ي وا د أحيانا د ا ود أو أمحرال وحارا وغليظاال وخيرج بقوع وحرقة.
 ف اال تحاضة علني ثالثة أقسامف قليلةال ومتو  ةال و  ريعف247 المسألة

 ف القليلةف أا ي وا الدم الق نة اليت تضعها املرأع يف نرجهاال وال يغوص نيها.1
ةف أا ين ددذ الدددم يف بدداطن الق نددة و ل ددن ال يتعددداها إل القماحمددة الدديت تشدددها ف املتو دد 4

 املرأع نوا الق نة د عادع د لتح ه من انتشار الدم علني جسمها.
ف ال  ريعف أا ينغمس الدم يف الق نة ويتعداها إىل افارجال ويصدل إل القماحمدة املشددودع 1

 نوا الق نة.
 أحكام اكستحاضة

ال تحاضة القليلة جيب أا تتوّضأ املدرأع ل دل صدالعال وتغدري الق ندةال ف يف ا248 المسألة
 وت هر ظاهر ال رج إا وصل الدم اليه.

ف يف اال تحاضدددة املتو ددد ة جيدددب أا تغتسدددل املدددرأع لصدددالع الصدددب  غسدددل 245 المســـألة
اال تحاضةال وإىل حلول الصباح من اليوم القادم ت عل  ل ما ت عله املستحاضة القليلدة الدذي 

السابقة )من الوضو  ل ل صالعال وتغيري الق نةال وت هري ظاهر ال رج( ولو  المسألةا  يف ذ رن
مل تغتسل لصالع الصب  عمدا أو  هوامل وجب عليها أا تغتسل لصالىل الظهر و العصرال ولو 
مل تغتسددل للظهددرين نعليهددا أا تغتسددل قبددل صددالىل املغددرب و العشددا   ددوا  انق ددت الدددم أم مل 

 ينق ت.
ف يف اال تحاضدة ال  دريع جيدب عليهدا د مضدانا إىل وظدائف املتو د ة )مدن 212 المسألة
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الغسددل لصددالع الصددب  والوضددو  وتغيددري الق نددة وت هددري ظدداهر ال ددرج عنددد  ددل صددالع ( أا تغددري 
املنديل )اليت تشد  املرأع د عادع د نوا الق نة( أيضامل أو ت هر ال وأا تغتسل غسالمل آخدر لصدالع 

ثال ددا لصددالع املغددرب والعشددا ال والت صددل بددني الظهددر والعصددر وال بددني  الظهددر والعصددرال وغسددال
املغدرب والعشدا ال ولدو نصدلت بددني  دل مدن الصدالتني حيدب عليهددا اا توقدت غسدال آخدر لصددالع 
العصر اا نصلت بدني الظهدر والعصدرال وغسدال خامسدامل لصدالع العشدا  إا نصدلت بدني املغدرب 

 و العشا .
اال تحاضددددة حدددد  قُبيددددل الصددددالع أيضدددداملال ندددداا مل  ف إذا ا ددددتمر خددددروج دم211 المســــألة

 تغتسل املرأع ومل تتوضأ لذلك الدمال لزمها أا تغتسل وتتوّضأ عند الصالع.
ف املستحاضدددة املتو ددد ة وال  دددريع الددديت جيدددب عليهدددا الوضدددو  والغسدددل لدددو 214 المســـألة

 قّدمت أيهما ص .
تو ددد ةال جيدددب أا ف إذا صدددارت املستحاضدددة القليلدددة بعدددد صدددالع الصدددب  م211 المســـألة

تغتسل لصالىل الظهر والعصرال ولو صارت املتو  ة بعدد صدالىل الظهدر و العصدر   دريع جيدب 
 أا تغتسل لصالىل املغرب و العشا .

ف إذا صدددارت املستحاضدددة القليلدددة أو املتو ددد ة بعدددد صدددالع الصدددب    دددريعال 212 المســـألة
غدددرب والعشدددا ال ولدددو جيدددب أا تدددأىل بغسدددل لصدددالىل الظهدددر والعصدددرال وغسدددل آخدددر لصدددالىل امل

 صارت   ريع بعد صالىل الظهر والعصر وجب أا تغتسل لصالىل املغرب والعشا .
ف إذا اغتسدددلت املتو ددد ة أو ال  دددريع لصدددالع الصدددب  قبدددل دخدددول الوقدددتال 219 المســـألة

ب ددل غسددلهاال ول ددن ال احمدد ال إذا اغتسددلت لصددالع الليددل قُدَبيددل أذاا ال جددر وصددّلت صددالع 
 لوقت بادرت إىل إتياا صالع الصب .الليل مث بعد دخول ا

ف املرأع املستحاضة جيب أا تتوضأ ل ل صالعال مستحبة  انت أم واجبةال 216 المسألة
وه ذا إذا أرادت أا تعيد صالع احتياطاملال أو إذا أرادت أا تعيد  اعة ما صلته نرادىال يلدزم 

ظددددائف املستحاضددددة أا ت عددددل  ددددل األنعددددال الدددديت ذ رناهددددا للمستحاضددددةال وال يلددددزم أا تددددأىل بو 
املذ ورع لر عة االحتياط والسدجدع املنسدية والتشدهد املنسدي و دجدع السدهوال إذا أتدت هبدا بعدد 

 الصالع مباحمرع ودوا تأخري.
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ف يلددددددزم علددددددني املستحاضددددددة بعددددددد أا ينق ددددددت دمهددددددا أا تعمددددددل بوظددددددائف 217 المســــــألة
 لالحقة.املستحاضة ألول صالع تريد أا تصليهاال وال يلزم أا ت عل ذلك للصلوات ا

ف إذا ال تدددري املستحاضددة مدددن أي صددنف هدديال يلدددزم د عندددما تريدددد أا 218 المســألة
تصلي د أا  ترب ن سهاال بأا تدخل ق نة يف نرجهداال وتصدرب قلديالملال مث  درج الق ندةال وبعدد أا 
علمددت مددن أي األنددواع ت ددوا ا تحاضددتهاال تعمددل بوظددائف ذلددك النددوعال ول ددن لددو عرنددت أا 

إل حني الصالع جيوو لا أا  ترب ن سها قبل دخول وقت الصالع نتعتمد ا تحاضتها ال تتغري 
 علني ذلك االختبار.

ف املستحاضدددة إذا احمدددتغلت بالصدددالع قبدددل أا ت حدددص و تدددرب حالددداال ندددعا 215 المســـألة
قصددددت القربدددة وعملدددت بوظي تهددداال م دددل أا ت دددوا ا تحاضدددتها قليلدددة وعملدددت عمدددل القليلدددة 

قصدددت القربددة أو مل تعمددل طبدد  وظي تهددا م ددل أا  اندددت صددحت صددالذاال وإذا مل ت ددن قددد 
 ا تحاضتها متو  ة وعملت عمل القليلة ب لت صالذا.

ف املستحاضدة إذا ال تقددر أا  تدرب حالداال يلدزم اا تعمدل ىندا هدو وظي تهدا 222 المسألة
ةال يقيندداملال مدد المل إذا ال تعلددم هددل ا تحاضددتها قليلددة أو متو دد ةال يلددزم أا تعمددل بوظددائف القليلدد

وإذا ال تعلددم هددل هددي متو دد ة أو   ددريعال يلددزم أا تعمددل بوظددائف املتو دد ةال ول ددن إذا  انددت 
تعلدددم  دددابقامل أردددا مدددن أي صدددنف مدددن هدددذ  األصدددنامل ال الثدددة جيدددب أا تعمدددل بوظدددائف ذلدددك 

 الصنف.
ف إذا بقدددددي دم اال تحاضدددددة يف البددددداطن ومل خيدددددرجال ال يب دددددل الغسدددددل وال 221 المســـــألة

 وإا قّل أب ل وضو ها و غسلها. الوضو ال وإذا خرج الدم
ف املرأع املستحاضدة إذا اختدربت حالدا بعدد الصدالعال نلدم تدر دمداملال جيدوو لدا 224 المسألة

 أا تصلي نورا بن س الوضو  الذي هي عليه.
ف املستحاضدة إذا علمدت بعددم خدروج دم منهدا مندذ أا احمدتغلت بالوضدو  221 المسألة

 لصالع إىل الوقت الذي ت وا طاهرع نيه.أو الغسلال جيوو لا أا ت خر إتياا ا
ف إذا علمدددت املستحاضدددة بأردددا ت هدددر مدددن الددددم متامدددا قبدددل انقضدددا  وقدددت 222 المســـألة

الصددالعال أو ينق ددت الدددم ىنقدددار إتيدداا الصددالعال ندداألحوط أا تصددرب وتصددلي يف الوقددت الددذي 



 131 

 ت هر نيه.
وعلمدت املستحاضدة  ف إذا انق دت الددم د ظداهرامل د بعدد الوضدو  و الغسدلال229 المسـألة

أرا لو أخرت الصالع ىنقدار إتياا الوضو  والغسل والصالع ل هدرت متامداملال وجدب عليهدا علدني 
األحدددوط تدددأخري الصدددالع وإعدددادع الوضدددو  والغسدددل بعدددد اا ت هدددرال مث إتيددداا الصدددالعال وإذا  ددداا 

ن ددس الوقددت ضددّيقامل ال يلزمهددا إعددادع الوضددو  والغسددل مددرع أخددرىال بددل جيددوو لددا أا تصددلي مددت 
 الوضو  والغسل الذين  انت عليهما.

ف عنددددما ت هدددر املستحاضدددة ال  دددريع واملتو ددد ة مدددن الددددم متامدددامل جيدددب أا 226 المســـألة
تغتسلال ول ن إذا علمت بعددم خدروج الددم مدن قبدل أا احمدتغلت بالغسدل للصدالع السدابقة ال 

 يلزم أا تعيد الغسل.
و ال وعلدني املستحاضدة املتو د ة ف جيب علني املستحاضة القليلة بعدد الوضد227 المسألة

وال  دريع بعدد الوضدو  والغسدلال أا تشدتغل بالصدالع ندوراملال ول دن ال احمد ال يف اإلتيداا بدداألذاا 
واإلقامة وقرا ع األدعية املأثورع قبل الصالعال  ما جيوو لا أا تدأىل باملسدتحبات م دل القندوت و 

 غريها يف الصالع.
الغسل والصالعال يلزم عليها أا تعيدد الغسدل ف املستحاضة إذا نصلت بني 228 المسألة

 وتشتغل بالصالع بال ناصلة وتأخري.
ف إذا ا دددتمر خدددروج دم اال تحاضدددة ومل ينق دددت لزمهدددا د علدددني األحدددوط 225 المســـألة

ا تحبابامل د إا مل  ف ضرراملال أا تتح ه من خروج الدم بأا حتشو نرجها بالق ن قبل الغسل 
 دل وقدتال جيدب اا متندت مدن خدروج الددم نقدط بعدد الوضددو    وبعدد ال ول دن إذا مل جيدر الددم يف

أو الغسددل ال قبلهمدداال ولددو قّصددرت يف الددتح ه وتر ددت الدددم خيددرج يلددزم أا تعيددد علددني األحددوط 
 ا تحبابامل غسلها واا تعيد صالذا أيضامل إا  انت قد صلت.

ف إذا مل ينق دددددت الددددددم حدددددني الغسدددددل صددددد  الغسدددددلال ول دددددن إذا صدددددارت 292 المســـــألة
ة املتو دددد ة يف أثنددددا  الغسددددل   ددددريعال لزمهددددا اا تسددددتأنف الغسددددل مددددن جديددددد علددددني اال تحاضدددد

 األحوط.
ف األحددوط ا ددتحبابامل أا تددتح ه املستحاضددة مددن خددروج الدددم طددوال اليددوم 291 المســألة
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 الذي تصومه حسب املست اع.
ف إمنا يص  صوم املستحاضدة الديت جيدب عليهدا الغسدل إذا أتدت باألغسدال 294 المسألة

 مددا إذا اغتسددلت لصددالع املغددرب والعشددا  مددن الليلددة الدديت تريددد صددوم يومهدداال وه ددذا   املددذ ورعال
 تأىل باألغسال النهارية الواجبة للصلوات يف ذلك اليوم.

ول ددن إذا مل تغتسددل لصددالىل املغددرب و العشددا  واغتسددلت لصددالع الليددل قبددل أذاا ال جددرال 
 وأتت أيضامل باألغسال النهارية لصلواذاال ص  صومها. 

ف إذا صددارت املستحاضددة القليلددة قبددل الصددالع متو دد ة أو   ددريعال يلددزم أا 291 مســألةال
تعمددل بعمددل املتو دد ة أو ال  ددريعال وإذا صددارت املتو دد ة   ددريع يلددزم أا تعمددل بعمددل ال  ددريعال 
وإذا  انددت قددد اغتسددلت لال تحاضددة املتو دد ة مل ين عهدددا بددل جيددب أا تعيددد الغسددل لل  دددريع 

 أيضامل.
ذا صددددارت املتو دددد ة   ددددريع يف أثنددددا  الصددددالعال ندددداألحوط وجوبددددا ق ددددت ف إ292 المســــألة

الصدددالع واالغتسدددال والوضدددو  واإلتيددداا ب دددل األعمدددال األخدددرى الواجبدددة لل  دددريع مث تدددأىل بتلدددك 
الصالعال وإذا مل يتست الوقت ال للوضو  وال للغسل جيب عليها أا تأىل بتيممدنيال واحدد بددل 

يتست الوقت لواحد من العملني )أي الغسدل أو الوضدو ( الغسل واآلخر بدل الوضو ال وإذا مل 
جيب عليها أا تأىل بتيمم بدله وتأىل باآلخر ن سهال وإذا مل يتست الوقت ح  للتيمم أيضامل ال 
جيوو لا أا تق ت الصدالعال بدل تتمهداال مث تقضديها علدني األحدوط ا دتحباباملال وه دذا احل دم إذا 

 الصالع. صارت القليلة متو  ة أو   ريع يف أثنا 
ف إذا انق ددت الدددم يف أثنددا  الصددالع وال تعلددم املستحاضددة هددل انق ددت الدددم 299 المســألة

يف باطنها أيضامل أم الال نعا علمت بعد الصالع أنه  اا قد إنق تال جيب عليهدا د احتياطدامل د أا 
 تعيد الوضو  والغسل والصالع مرع أخرى.

ال جيدب أا تعمدل للصدالع األوىل ف إذا صارت اال تحاضة ال  ريع متو  ة296 المسألة
بعمددل ال  ددريعال وللصددلوات الالحقددة بعمددل املتو دد ةال نمدد ال إذا صددارت ال  ددريع متو دد ة قبددل 
صدددالع الظهدددر جيدددب عليهدددا أا تغتسدددل لصدددالع الظهدددرال وتتوضدددأ نقدددط لصدددالع العصدددر واملغدددرب 

نقددط  والعشددا ال ول ددن إذا مل تغتسددل لصددالع الظهددر وبقددي لددا مددن الوقددت ىنقدددار صددالع العصددر
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جيدددب عليهدددا أا تغتسدددل لصدددالع العصدددرال وإذا مل تغتسدددل لصدددالع العصدددر أيضدددامل جيدددب عليهدددا اا 
تغتسل لصالع املغربال وإذا مل تغتسل لصالع املغدرب أيضدامل وبقدي لدا مدن الوقدت ىنقددار صدالع 

 العشا  نقط جيب عليها أا تغتسل لصالع العشا .
 ددل صددالعال مث رأت الدددمال جيددب   ف إذا إنق ددت دم اال تحاضددة ال  ددريع قبددل297 المســألة

 عليها اا تغتسل ل ل صالع علني األحوط وجوبا.
ف إذا صارت اال تحاضة ال  ريع قليلة جيب عليها اا تعمل بعمل ال  ريع 298 المسألة

ألول صدددددالعال وتعمدددددل بعمدددددل القليلدددددة للصدددددلوات الالحقدددددةال وه دددددذا إذا صدددددارت اال تحاضدددددة 
 دد ة ألول صددالع وتعمددل بعمددل القليلددة للصددلوات املتو دد ة قليلددةال جيددب أا تعمددل بعمددل املتو 

 الالحقة.
ف إذا تر ت املستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليهاال حد  لو داا تغيدري 295 المسألة

 الق نة د م ال د ب لت صالذا.
ف إذا أرادت املستحاضدة القليلدة أا تقدوم بعمدل د غدري الصدالع د  دا يشدرتط 262 المسـألة

رادت أا متددس  تابددة القددرآا ببدددراال نددعا  دداا ذلددك بعددد إتيدداا الصددالع نيدده الوضددو ال مدد المل لددو أ
 جيب عليها اا تتوّضأال وال ي  ي الوضو  الذي أتت به للصالعال احتياطامل.

ف إذا أتت املستحاضة باألغسال الواجبدة عليهدا حدل لدا دخدول املسداجدال 261 المسألة
ومقاربدة ووجهداال وإا مل  (128)جبدة( والتوقف نيهاال وقرا ع  ور العدزائم )الديت نيهدا  دجدات وا

تددأت باالعمددال األخددرى الدديت جيددب عليهددا للصددالعال م ددل تغيددري الق نددة واملنددديل )الددذي تشددد  
 علني الق نة(.
ف إذا أرادت املستحاضة ال  دريع أو املتو د ة أا تقدرأ د قبدل وقدت الصدالع د 264 المسألة

ا تغتسدددلال وه دددذا إذا أراد  ددورع نيهدددا  دددجدع واجبددةال أو دخدددول مسدددجدال ندداألحوط وجوبدددامل أ
ووجهددا جمامعتهدداال ول ددن إذا أرادت اا متددس القددرآا ىنوضددت مددن بدددرا نيجددب عليهددا أا تتوضددأ 

 أيضامل.

                                                           

 .322السور اليت مر ذ رها يف املسألةف وهي  (142)
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ف  ددب صددالع اآليددات علددني املستحاضددةال وجيددب عليهددا أا تعمددل لصددالع 261 المســألة
 اآليات أيضامل  ل ما جيب عمله للصلوات اليومية.

اضة صالع اآليات يف وقت الصالع اليوميةال جيب فإذا وجبت علني املستح262 المسألة
عليها أا تأىل لصالع اآليدات ب دل مدا جيدب عليهدا للصدلوات اليوميدةال حد  لدو أرادت أا تدأىل 

 تباعا د أي الواحدع تلو األخرى د وال جيوو إتياا الصالتني بغسل ووضو  واحد.
جيددب أا تعمددل ل ددل ف إذا أرادت املستحاضدة أا تقضددي صددلواذا ال ائتددةال 269 المســألة

 صالع منها  ل األعمال اليت جيب عليها لصالع األدا .
ف إذا علمت أا الدم افدارج منهدا لديس دم جدرح أو قدرح ومل ي دن   ومدامل 266 المسألة

ج ددم احلدديه أو الن ددامل حمددرعاملال جيددب أا تعمددل حسددب وظددائف املستحاضددةال بددل إذا حمدد ت 
ا مل ت ددن نيدده عالمددات الدددما  األخددرىال هددل هددو دم اال تحاضددة أم مددن الدددما  األخددرىال نددع

 يلزم عليها اا تعمل بوظائف املستحاضة علني األحوط وجوبامل.
 الحيض

فدم احلديه هدو الددم الدذي خيدرج مدن رحدم املدرأع يف  دل حمدهر عددع أيدام د 267 المسـألة
 غالبامل د وتسّمني املرأع يف تلك احلالة )حائضامل(.

د حاّر غليهال أ دود أو أمحدرال خيدرج بقدوع  ف دم احليه د يف أغلب األوقات268 المسألة
 وحمي  من احلرقة.
ف القرحميات ييأ ن بعد متام الستني من عمرهنال نال يرين دم احلديه بعدد 265 المسألة

 ذلكال وأما غري القرحميات نييأ ن بعد متام افمسني. 
مل ليس ف الدم الذي ترا  البنت قبل متام التا عة أو ترا  املرأع بعد  ن اليأ272 المسألة

 جيه.
 ف املرأع احلاملال واملرضعةال مي ن أا حتيه.271 المسألة
ف البنت اليت ال تعلم هل أمتت التا عة من عمرهاال أم الال إذا رأت دما ال 274 المسألة

يتصف بصد ات احلديه نلديس جديهال وإذا اتصدف بصد ات احلديه نهدو حديهال ويبددو أردا 
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 أمتت التا عة.
يف أندده هددل صددارت يائسددة أم الال إذا رأت دمددا والتعلددم  ف املددرأع الدديت تشددك271 المســألة

 أنه حيه أم الال جيب أا تبا علني أرا مل تصر يائسة.
ف ال تّقل مدع احليه عن ثالثة أيدامال وال تزيدد علدني عشدرع أيدامال نلدو رأت 272 المسألة

 أقل من ثالثة أيام ولو قليالمل مل ي ن حيضاملال وأقل ال صل بني احليضني عشرع أيام.
ف جيب أا ت دوا األيدام ال الثدة مدن احلديه متواليدةال ندعذا رأت الددم يدومني 279 مسألةال

مث طهدددرت يومدددا مث رأت الددددم يومدددامل ثال دددامل نعنددده لددديس جددديه علدددني األقدددوىال وال ينبغدددي لدددا تدددرك 
االحتيدددداط بدددداجلمت بددددني تددددروك احلددددائه وأعمددددال املستحاضددددةال أي أا تددددرتك اجلمدددداع ودخددددول 

ال وت عددل يف ن ددس الوقددت مددا (125)وا ددم اهلل وقددرا ع  ددور العددزائماملسددجد ومددس  تابددة القددرآا 
جيب علني املستحاضة من الوضو  والغسل وغري ذلك د ل ل صالع د  ا مر ت صيله يف أح ام 

 املستحاضة علني أنواعها.
ف ال يلددزم أا خيددرج الدددم يف  ددل األيددام ال الثددة ليتحقدد  احلدديهال ي  ددي إذا  276 المســألة

ل ن لو طهرت يف أثنا  األيام ال الثة مدع يسريع و انت هذ  املدع قليلة  اا الدم يف ال رجال و 
 جدامل جين يقالف  اا يف نرجها د يف األيام ال الثة د دم  اا حيضامل.

ف ال يلددزم أا تدرى الدددم يف الليلدة األوىل والليلددة الرابعدة لأليددام ال الثدةال ل ددي 277 المسـألة
دم يف الليلة ال انية وال ال ةال نعذا رأت الدم مدن أذاا يتحق  احليهال ول ن يلزم أا ال ينق ت ال

الصددب  لليددوم األول إىل غددروب اليددوم ال الددن بددالتوايل ودوا انق دداعال أو حمددرع الدددم مددن و ددط 
اليوم األول وانق ت يف ن س الوقت من اليوم الرابتال ومل ينق ت يف الليلة ال انية وال ال ة والرابعةال  

  اا حيضامل.
ا رأت الددم ثالثدة أيدام متواليدات مث طهدرتال ندعا رأت الددم بعدد ذلددك ف إذ278 المسـألة

ومل ي ن جمموع األيام اليت رأت نيها الدم وأيام ال هر اليت  للت ذلكال أويد مدن عشدرع أيدامال  
  اا اجلميت حيضامل.

                                                           

 .322وهي السور اليت مر ذ رها يف املسألةف  (149)
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ف إذا رأت دما أ  ر من ثالثة أيام وأقل من عشرع أيدامال وال تعلدم هدل هدو 275 المسألة
 أم دم حيهال وجب أا  عله حيضامل إا اطمأنت إىل أنه حيه. دم دّمل وجرح
ف إذا رأت دمامل وال تعلم هدل هدو دم جدرح أو دم حديهال نداألحوط وجوبدامل 282 المسألة

 أا تأىل بعباداذا وترتك  ل ما جيب علني احلائه تر ه.
ف إذا رأت دمامل وحم ت يف أنه هل هو دم حيه أم دم ا تحاضةال وجب 281 المسألة

 ه حيضامل إا  انت نيه حمروط احليه.أا  عل
ف إذا رأت دمددددامل وال تعلددددم هددددل هددددو دم احلدددديه أم دم الب ددددارعال جيددددب أا 284 المســــألة

ت حددص ن سددها بددأا تدددخل حمدديةامل مددن الق ددن يف نرجهددا وتصددرب قلدديالمل مث  ددرج الق نددة نددعا  دداا 
  يعهددا الدددم طددوا الق نددة ولددوث أطرانهددا نهددو دم الب ددارعال وإا انغمددس يف الق نددة ووصددل إىل

 نهو دم حيهال هذا نيما إذا مل ي ن دم الب ارع   ريامل جين يشتبه باحليه.
ف إذا رأت الدم أقل من ثالثة أيام وطهرتال مث رأتده ثالثدة أيدام أخدرى  داا 281 المسألة

 الدم ال اين حيضاال والدم األول ليس جيه واا  اا يف أيام عادذا.
 أحكام الحيض 

 حلائه عدع أمورف ف حيرم علني ا282 المسألة
العبادات الديت تتوقدف علدني الوضدو  أو الغسدل أو التديممال ول دن العبدادات الديت ال  األول:

 حتتاج إىل الوضو  أو الغسل أو التيمم  صالع امليت نال مانت من إتيارا يف حالة احليه. 
مدددن أح دددام  322 دددل األمدددور الددديت حتدددرم علدددني اجلندددبال والددديت ذ دددرت يف املسدددألة   الثـــاني:

 جلنابة.ا
اجلمداع يف ال درجال وهدو حدرام علدني الرجدل واملدرأع ولدو ىنقددار دخدول احلشد ة نقدط  الثالث:

ولدو دوا أا يندزل املداال بدل األحدوط وجوبدامل أا ال يددخل حد  أقدل مدن احلشد ة أيضدداملال وأا ال 
ي ددأ املددرأع احلددائه يف دبرهدداال ول ددن ال إحمدد ال يف  ددائر اال ددتمتاعات  التقبيددل واملالعبددة ومددا 

 ابه.حم
ف حيددرم اجلمدداع أيضدددامل يف األيددام الدديت ال تق ددت ب وردددا حيضددامل ول ددن جيدددب 289 المســألة



 137 

عليها جعلها حيضامل حمرعاملال نعذا رأت امرأع الدم أ  ر من عشرع أيام وجب أا  عل أيام عادع 
 أقربائها حيضامل لا د  ما  يأىل د وحيرم علني ووجها جمامعتها يف تلك األيام.

سمت أيام حيه املرأع إىل ثالثة أقسامال نلو جامعها ووجها د وهدي ف لو ق286 المسألة
حائه د يف قبلها يف القسم األول من أيدام حيضدهاال وجدب عليده د علدني األحدوط وجوبدامل د دندت 

محصة ذهبامل( وذلك   ارع يتصدا هبدا علدني ال قدري. ولدو جامعهدا يف 18دينار )وهو ما يعادل 
رال ولو جامعها يف القسم ال الدن جيدب عليده دندت ربدت القسم ال اين جيب عليه دنت نصف دينا

 دينار.
ندداملرأع الدديت حتدديه  ددتة أيددام مدد الملال لددو جامعهددا ووجهددا يف الليلددة األوىل أو اليددوم األول أو 
اليوم ال اين لزمته   ارع دينارالولو جامعها يف الليلة ال ال دة أو اليدوم ال الدن أو اليدوم الرابدت لزمتده  

ذا جامعهددا يف الليلددة الرابعددة أو اليددوم افددامس أو السددادمل لزمتدده   ددارع   ددارع نصددف دينددارال وإ
 ربت دينارال و ذا يدنت ال  ارع للوطي يف دبر احلائه أيضاملال علني األحوط.

ف جيددددب علددددني الددددزوج دنددددت ال  ددددارع املددددذ ورع إذا علددددم أا ووجتدددده حددددائه 287 المســــألة
 ه مل تلزمه ال  ارع.وجامعها مت ذلكال وأما إذا جامعها وهو ال يعلم أرا حائ

 ف ال جيب أا ت وا ال  ارع دينارامل مس و امل بل ي  ي إع ا  قيمته.288 المسألة

ف إذا ت اوتدت قيمدة ال  دارع حدني جددامت ووجتده احلدائه عدن قيمتهدا حددني 285 المسـألة
 دنعها إىل ال قريال جيب عليه أا يدنت بقيمة وقت الدنت إىل ال قري.

ووجته احلائه يف القسم األول مدن أيدام احلديهال و دذا  ف إذا جامت الرجل252 المسألة
يف القسددم ال دداين وال الددن أيضدداملال جيددب عليدده دنددت ال  ددارات الدد الث وي ددوا جمموعهدداف دينددارامل 

 محصة ونصف احلمصة من الذهب(. 31وثالثة أرباع الدينار ) أي ما يعادل 
هددا مددن قبددل ودنددت ف إذا  ددرر الرجددل جمامعددة ووجتدده احلددائه بعددد أا جامع251 المســألة

 ال  ارعال جيب عليه أا يدنت ال  ارع مرع أخرى.
ف إذا جامت الرجل ووجته احلائه عدع مرات ومل يدنت يف أثنائها ال  ارعال 254 المسألة

 ناألحوط أا يدنت عن  ل  اع   ارع واحدع.
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ف إذا علددم الرجددل يف أثنددا  اجلمدداع بددأا ووجتدده حددائهال جيددب أا ين صددل 251 المســألة
 وراال ولو مل ين صل وجبت عليه ال  ارع علني األحوط.عنها ن

ف إذا وش رجددل بددعمراع حددائهال أو جددامت إمددرأع حائضددامل أجنبيددة بتخيددل أرددا 252 المســألة
 ووجته ناألحوط ا تحبابامل أا يدنت ال  ارع.

ف مدددن ال يدددتم ن مددن دندددت ال  دددارع املددذ ورع جيدددب أا يسدددتغ ر اهللال إا مل 259 المســألة
 تعل  ال  ارع بذمتهال أما لو  اا متم نامل ول نه عجز عن دنت ال  ارع نيما ي ن متمّ نامل حني

 بعدال جيب عليه دنعها حينما يتم ن. 
 ف طالا املرأع يف حال حيضها د  ما  يأىل يف أح ام ال الا د باطل. 256 المسألة
ف إذا قالدت املدرأعف أندا حدائهال أو قالدتف طهدرت مدن احلديهال يقبدل قولدا 257 المسألة

 ذا مل نعلم ب ذهبا.إ
 ف إذا حاضت املرأع يف أثنا  الصالع ب لت صالذا.258 المسألة
ف إذا حمدد ت املددرأع يف أثنددا  الصددالع هددل حاضددت أم ال صددحت صددالذاال 255 المســألة

 ول ن لو علمت بعد الصالع أرا  انت قد حاضت يف أثنا  الصالعال نصالذا باطلة.
دم احلددديه جيدددب عليهدددا اا تغتسدددل للصدددالعال ف بعدددد أا تنقدددني املدددرأع مدددن 922 المســـألة

ولعباداذددا األخددرىال  ددا يشددرتط نيهددا الوضددو  أو الغسددلال وغسددل احلدديه م ددل غسددل اجلنابددةال 
 ول نها إذا أرادت أا تصلي جيب أا تتوضأ قبل الغسل أو بعد .

ف بعددد أا تددربأ املددرأع مددن دم احلدديه يصدد  طالقهدداال وإا مل تغتسددل بعدددال  921 المســألة
زوجهددا أا جيامعهددا قبددل االغتسددالال ول ددن االحتيدداط الشددديد يقضددي بددأا تغسددل  مددا جيددوو ل

نرجها قبل اجلماعال واألحوط ا تحبابامل أا جيتنب اجلماع قبل الغسلال أما األمور األخرى الديت 
حيرم عليها يف حال احليه د م ل اللبن يف املسجدال ومس خط القرآا ال رمي د نال حيل لا ما 

 مل تتوّضأ أو تغتسل.
ف إذا مل ي ف املا  للوضو  والغسل معاال بدل  داا ي  دي إمدا للغسدل وإمدا 924 المسألة

للوضو ال جيدب عليهدا أا تغتسدل وتتديمم بددل الوضدو  د علدني األحدوط وجوبدامل د وإذا  داا لدديها 
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مددن املددا  مددا ي  ددي للوضددو ال وال ي  ددي للغسددل جيددب عليهددا أا تتوضددأال وتتدديمم بدددل الغسددلال 
ا  أصدددالمل جيدددب أا تتدددديمم مدددرتنيال أحددددمها بددددل الغسدددل واآلخدددر بدددددل وإذا مل ي دددن عنددددها مددد

 الوضو .
ف ال تقضددي احلدائه مددا ناذددا مددن الصددلوات اليوميددة حددال حيضددهاال ول ددن 921 المســألة

 جيب قضا  ما ناذا من الصوم الواجب يف تلك احلال.
ف إذا دخل وقدت الصدالع وعلمدت أردا لدو أخدرت الصدالع حاضدتال جيدب 922 المسألة

 ها أا تأىل بالصالع نورا.علي
فلدددو أخدددرت املدددرأع غدددري احلدددائه الصدددالعال ومضدددني مدددن أول الوقدددت ىنقددددار 929 المســـألة

الصالع مث حاضت جيب عليها قضا  تلك الصالعال ويف السرعة والب   واألمور األخرى جيب 
مالحظددة حددال ن سددهاال ندداملرأع الدديت ال ت ددوا مسددانرع لددو أخددرت صددالع الظهددر عددن أول الوقددت 

قضا ها ال جيب إال إذا حاضت بعد مضي مقدار أربت ر عات من أول الزوالال واما املرأع  ناا
 املسانرع ني  ي يف وجوب القضا  عليها مضي مقدار ر عتني من أول الوقت.

ف إذا طهددرت املددرأع احلددائه يف آخددر وقددت الصددالعال واتسددت الوقددت ىنقدددار 926 المســألة
األخدرى للصدالعال م دل ذيةدة اللبدامل أو ت هدري ال واتيداا  إتياا الغسدل والوضدو  وذيةدة املقددمات

ر عة واحدع مدن الصدالع أو أ  در مدن ر عدةال جيدب عليهدا أا تصدليال ولدو مل تصدل جيدب عليهدا 
أا تقضيهاال وإذا أدر ت نقط ىنقدار ر عة واحدع مدت الوضدو  والغسدل لدزم إتيداا تلدك الصدالع 

 أدا ال وإا مل تصل أتت هبا قضا .
ذا مل ي ددن للمددرأع احلددائه وقددت ىنقدددار الغسددل والوضددو  ول ددن أم ددن ف إ927 المســألة

إتيدداا الصددالع مددت التدديمم داخدددل الوقددت  ددب عليهددا تلدددك الصددالعال و ددذا إذا  انددت وظي تهدددا 
التيمم د بغه النظر عن ضي  الوقت د  ما لو  اا ا دتعمال املدا  يضدرها مد الملال نعنده جيدب أا 

 تتيمم وتأىل بتلك الصالع.
ف إذا حم ت املرأع احلائه يف أنه هل لديها وقت للصالع أم الال جيدب أا 928 المسألة

 تأىل بصالذا.
ف إذا مل تصدددل بظدددن أا الوقدددت ال يتسدددت ىنقددددار ذيةدددة مقددددمات الصدددالع 925 المســـألة
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 وإتياا ر عة منهاال مث تبني نيما بعد اا الوقت  اا يست لذلكال جيب قضا  تلك الصالع.
احلددائه يف وقددت الصددالعال أا تنظددف ن سددها مددن الدددم  ف يسددتحب للمددرأع912 المســألة

وتغددري الق نددة واملنددديل الددذي تشددد  علددني الق نددةال مث تتوضددأال أو تتدديمم برجددا  امل لوبيدددة إا مل 
تتم ن من الوضو ال مث  لس يف مصالها )أي املوضت الذي اعتادت أا تصلي نيه( مستقبلة 

وآلدددده األطهددددار )صددددلوات اهلل علدددديهم  القبلددددةال وتشددددتغل بالددددذ ر والدددددعا  والصددددالع علددددني الندددديب
 أ عني(.

ف ي ددر  للحددائه قددرا ع القددرآا ال ددرميال واصدد حابهال ومحلدده ومددس مددا بددني 911 المســألة
   ور  ببدراال وه ذا ي ر  لا أا  تضب باحلنا  وما حمابه.

 أقسام الحيض 
 ف النسا  احلوائه علني  تة أقسامف 914 المسألة
دديدددةال وهدددي الددديت تدددرى دم احلددديه يف حمدددهرين متتدددابعني يف ذات العدددادع الوقتيدددة العاألول: 

وقت معني واحدال وي وا عدد أيام حيضها يف  دل مدن الشدهرين متسداوياملال م دل أا تدرى الددم 
 يف حمهرين متواليني من أول الشهر إىل السابت منه.

ذات العادع الوقتيةال وهي اليت ترى دم احليه يف حمهرين متتابعني يف وقت معنيال الثاني: 
ول ددن خيتلددف عدددد مددا تددرى يف الشددهر األول عددن الشددهر ال دداينال م ددل أا تددرى الدددم يف الشددهر 
األول من أول الشهر وت هر يف السابت منهال وترى يف الشهر ال داين مدن أول الشدهر وت هدر يف 

 ال امن منه.
ذات العادع العدديةال وهي الديت يتسداوى عددد أيدام حيضدها يف حمدهرين متتدابعنيال الثالث: 

ال ي وا وقت رؤية الدم يف الشهرين واحدداملال مد المل تدرى الددم يف الشدهر األول مدن اليدوم  ول ن
 افامس إىل العاحمرال وترى يف الشهر ال اين من اليوم ال اين عشر إىل السابت عشر. 

املض ربةال وهي اليت رأت الدم يف عدع أحمهرال ول ن مل ت ن عادذدا معيندة ال مدن الرابع: 
حين عدد األيامال أو هي اليت  انت لا عادع منتظمة ول ن اض ربت حين الوقتال وال من 

 هذ  العادع ومل تستقر لا عادع جديدع.
 املبتدئةال وهي املرأع اليت ترى الدم ألول مرع.الخامس: 
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النا دديةال وهدددي الدديت  اندددت ذات عددادع )وقتيددة أو عدديدددة أو  ليهمددا ( ول نهدددا الســادس: 
 نسيت عادذا.

 ألقسام الستة أح ام نذ رها يف املسائل التالية.ول ل واحد من هذ  ا
 : ذات العادة الوقتية العددية1

 ف ذوات العادع الوقتية العددية علني ثالثة أصناملف 911 المسألة
املددرأع الدديت تددرى دم احلدديه يف حمددهرين متتددابعني يف وقددت معددنيال وت هددر يف وقددت األول: 

مددن أول الشددهر وت هددر يف اليددوم السددابتال  معددني أيضدداملال م ددل أا تددرى الدددم يف حمددهرين متتددابعني
 نت وا عادذا من أول الشهر إىل اليوم السابت.

املرأع اليت ال ت هر من الدمال ول نها ترى يف حمهرين متتابعني ويف أيام معيندةال دمدامل الثاني: 
يتصددف بصدد ات دم احلدديهال أي ي ددوا غليظددا أ ددود وحددارامل وخيددرج بقددوع وحرقددةال ول ددن الدددم 

غري هذ  األيام املعينة يتصف بص ات دم اال تحاضدةال  دأا تدرى الددم املتصدف الذي ترا  يف 
بص ات احليه من أول الشهر إىل ال امن منده يف  دال الشدهرينال نهدذ  عادذدا ت دوا مدن أول 

 الشهر إىل ثامنه.
املددرأع الدديت تددرى دم احلدديه يف حمددهرين متددواليني يف وقددت معددنيال وبعددد أا يسددتمر الثالــث: 
ام أو ا  در ت هدر يومددامل واحددامل أو أ  درال مث تددرى الددم مدرع أخددرىال واليزيدد جممددوع دمهدا ثالثدة أيدد

األيام اليت ترى نيها الدم مت أيام ال هر املتخللة عن عشرع أيامال وي وا أيام الدم وأيدام النقدا  
اليت  للت الدمني يف  ال الشهرين متساوياملال نهذ  ت دوا عادذدا جممدوع األيدام الديت تدرى نيهدا 

م وأيدددام النقدددا  املتخللدددةال وال يلدددزم أا ت دددوا أيدددام النقدددا  الددديت تتخلدددل أيدددام الددددم متسددداوية يف الدددد
الشهرينال نم المل إذا رأت الدم يف الشهر األول من أوله إل  ال هال مث طهدرت ثالثدة أيدامال مث رأت 

ث الدددم مددرع أخددرى ثالثددة أيددامال ويف الشددهر ال دداين رأت الدددم مددن أولدده إىل ثال ددهال مث طهددرت ثددال
أيددام أو ا  ددر أو اقددلال مث رأت الدددم مددرع اخددرىال ومل يددزد جممددوع أيددام الدددم والنقددا  املتخلددل عددن 

 تسعة أيام يف  ل من الشهرينال ناا عادع هذ  املرأع تسعة أيام.
ف املدددرأع ذات العدددادع الوقتيدددة العدديدددة إذا رأت الددددم قبدددل العدددادع أو بعددددها 912 المســـألة

تقدم حيضها أو تأخرال جيب عليها أا تعمل بأح ام احلائه  بيومني أو ب الثةال جين يقالف
وإا مل ي ن ذلك الدم بص ة احليهال وإذا علمت نيما بعد بأا ذلك مل ي ن حيضامل  مدا لدو 
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 طهرت قبل ثالثة أيامال جيب عليها أا تقضي ما ناذا من العبادات.
 ف املرأع ذات العادع الوقتية العدديةف 919 المسألة

قبددل عادذددا بأيددامال وا ددتمر الدددم يف أيددام عادذددا وبعدددها بأيددام أخددرال ومل  ف إا رأت الدددم1
 يتجاوو اجملموع عشرع أيامال  اا اجلميت حيضامل.

ف وإا  اوو عشرع أيامال  داا الددم الدذي رأتده يف أيدام عادذدا نقدط حيضداملال والددم الدذي 4
لعبددادات يف األيددام رأتدده قبددل العددادع وبعدددها ا تحاضددةال وجيددب عليهددا أا تقضددي مددا ناذددا مددن ا

 اليت  بقت العادع واليت حلقتها.
 فوإا مل يتجاوو جمموع أيام العادع واأليام اليت  بقتها عن العشرعال  اا  له حيضامل.1
ف وإا  دددداوو العشددددرع  انددددت أيددددام العددددادع نقددددط حيضدددداملال والدددددم الددددذي رأتدددده قبددددل العددددادع 2

 يام.ا تحاضةال وجيب أا تقضي ما ناذا من العبادات يف تلك األ
ف وإذا رأت الدم يف  ل أيام العادع وعدع أيام بعد العادع ومل يتجاوو اجملموع عشدرع أيدام  9

  اا  له حيضاملال ولو واد عن العشرع  انت أيام العادع نقط حيضاملال والباقي ا تحاضة.
 ف ذات العادع الوقتية العدديةف916 المسألة

بدل العدادعال ومل يتجدداوو اجملمدوع عشددرع ف إذا رأت الددم يف بعده أيددام عادذدا وعددع أيددام ق1
 أيامال نجميعها حيه.

ف وإا  اوو العشرع جعلت األيام الديت رأت نيهدا الددم مدن أيدام العدادع ومدا قبلهدا ىنقددار 4
 أيام عادذا حيضا وما قبلها ا تحاضة.

ف إذا رأت الددم يف بعده أيددام عادذدا ويف عدددع أيدام بعددد العدادع ومل يتجدداوو اجملمدوع عددن 1
 عشرع  اا  له حيضا.ال

ف ولددو واد اجملمددوع عددن العشددرع جيددب أا  عددل ىنقدددار عادذدداال مددن األيددام الدديت رأت نيهددا 2
 الدم يف عادذاال واأليام اليت رأت نيها الدم بعد عادذا حيضاملال و عل الباقي ا تحاضة.

أ  ددرال مث ف املددرأع ذات العددادع الوقتيددة العدديددة إذا رأت الدددم ثالثددة أيددام أو 917 المســألة
طهرت مث رأت الدم مرع أخرى و انت ال اصلة بني الدمني أقل من العشدرعال و داا جممدوع أيدام 
الدم وال هر املتخلل أويد من العشرعال م ل أا ترى الدم مخسة أيام أوالمل مث ت هر مخسة أيام مث 
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 ترى الدم مرع ثانية ملدع مخسة أيام أخرىال نلهذ  عدع صورف
لدددذي رأتددده يف املدددرع األوىل أو بعضددده أيدددام عادذددداال واليصدددادمل ف أا يصدددادمل  دددل الددددم ا1

الدم الذي رأته بعد النقا  أيام عادذاال نهنا جيب اا  عل متام الددم األول حيضدامل والددم ال داين 
 ا تحاضة.
ف أا ال يصدددادمل الددددم األول أيدددام عادذددداال ويصدددادمل الددددم ال ددداين  لددده أو بعضددده أيددددام 4

 ام الدم ال اين حيضامل و عل الدم األول ا تحاضة.العادعال نهنا جيب اا  عل مت
ف أا يصددادمل بعدده الدددم األول وبعدده الدددم ال دداين أيددام العددادعال وال ي ددوا الدددم األول 1

الددذي صددادمل العددادع أقددل مددن ثالثددة أيددامال وال يتجدداوو جممددوع مددا صددادمل مددن الدددمني للعددادع 
هدذا اجملمدوع حيضداملال وي دوا بعده وأيام النقا  املتخللال العشرعال ن ي هذ  الصدورع ي دوا  دل 

الدم األول الذي  ب  العادع وبعه الدم ال داين الدذي وقدت بعدد العدادعال ا تحاضدةال نمد المل إذا  
 انت عادذا من ثالن الشهر إىل عاحمر ال نرأت الدم د يف أحد الشهور د مدن أولده إل ساد دهال 

هر نحينةدذ  عدل ال الدن مث برئت من الدم يومني مث رأت الدم إىل افامس عشر من ذلك الشد
 إىل العاحمر حيضاملال ومن األول إىل ال الن و ذا من العاحمر إىل افامس عشر ا تحاضة.

ف أا يصادمل مقدار من الدم األول ومقدار مدن الددم ال داين أيدام العدادعال ول دن املقددار 2
رع أا الذي صادمل من الدم األول العادع  اا أقل من ثالثة أيامال نيجب عليها يف هذ  الصو 

 تندددب يف  دددل أيدددام الددددمني والنقدددا   رمدددات احلدددائه د املدددذ ورع  دددابقا د وتعمدددل بأعمدددال 
 املستحاضة وتأىل بعباداذا حسبما ذ رت يف أح ام املستحاضة.

ف ذات العادع الوقتية العدديدة إذا مل تدر الددم يف وقدت عادذدا ورأتده يف غدري 918 المسألة
عدل األيدام الديت رأت نيهدا الددم حيضداملال  دوا   داا قبدل ذلك الوقت ىنقدار عادذداال جيدب أا  

 العادع أو بعدها.
ف ذات العددادع الوقتيددة العدديددة إذا رأت الدددم يف وقددت عادذدداال ول ددن  دداا 915 المســألة

عدد األيام اليت رأت نيها الدم أقل أو ا  ر من أيام العادعال مث بعد النقا  رأت الدم مرع اخرى 
دم أيدام العدادع حيضداال وإذا رأت الددم قبدل العدادع بعددد أيدام العدادع  بعدد أيام عادذداال جعلدت

أيضددامل نددعا  انددت ال اصددلة بددني الدددمني عشددرع أيددام أو ا  ددر جعلددت الدددمني حيضدداملال واا  انددت 
ال اصدددلة أقدددل مدددن العشدددرع ومل ي دددن جممدددوع الددددمني وال هدددر املتخلدددل أويدددد مدددن العشدددرع جعلدددت 
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من العشرع و اا اجملمدوع أ  در مدن عشدرع أيدام جعلدت  اجلميت حيضاملال وإا  انت ال اصلة أقل
 أيام العادع حيضامل.
ف ذات العادع الوقتية العددية إذا رأت الدم ا  ر من عشرع أيامال  اا الددم 942 المسألة

الددذي رأتدده يف أيددام العددادع حيضددامل وإا مل ي ددن بصدد ة احلدديهال و دداا الدددم الددذي رأتدده بعددد أيددام 
ة احلدديهال نمدد المل املددرأع الدديت ت ددوا عادذددا مددن أول الشددهر إىل العددادع ا تحاضددة وإا  دداا بصدد 

 ابعه إا رأت الدم مدن أول الشدهر إىل ال داين عشدر منده جعلدت األيدام السدبعة األوىل حيضداال 
 واأليام افمسة االخريع ا تحاضة. 
 : ذات العادة الوقتية 4

 ف ذوات العادع الوقتية ثالثة أصناملف 941 المسألة
اليت ترى دم احليه يف حمهرين متتابعني يف وقت واحدد معدني مث ت هدر بعدد  املرأع األول: 

عدددع أيددامال ول ددن عدددد األيددام يف  ددل مددن الشددهرين غددري متسدداوال نمدد المل تددرى الدددم يف حمددهرين 
متدددواليني مدددن أول الشدددهرال ول دددن يف الشدددهر األول يسدددتمر الددددم إىل  دددابعه ويف الشدددهر ال ددداين 

 ل مبدأ عادذا من أول الشهر.يستمر الدم إىل ثامنهال نهذ   ع
املرأع اليت ال ت هر من الدمال ول ن الددم الدذي تدرا  يف حمدهرين متتدابعني ويف وقدت الثاني: 

معني يتصف بص ات احليهال يعا أنه غليه أ ود حار خيرج بقوع وحرقةال واما بقيدة الددم يف 
ى نيدددده الدددددم األيددددام األخددددرى نيتصددددف بصدددد ات اال تحاضددددةال وال ي ددددوا عدددددد األيددددام الدددديت تددددر 

املتصف بص ة احليه يف الشهرين متساوياال مد ال ي دوا الددم الدذي رأتده يف الشدهر األول مدن 
أول الشددددهر إىل السددددابت ويف الشددددهر ال دددداين مددددن أول الشددددهر إىل ال ددددامن مندددده متصدددد ا بصدددد ات 
احلدديهال وامددا بقيددة الدددما  نت ددوا متصدد ة بصدد ات اال تحاضددةال نهددذ   عددل  ددل أول الشددهر 

 ا.مبدأ عادذ
املرأع اليت ترى دم احليه يف حمهرين متتابعني يف وقت معني ثالثدة أيدام أو أ  درال  الثالث:

مث ت هددر مث تددرى الدددم مددرع أخددرى وال ي ددوا جممددوع أيددام الدددمني وأيددام ال هددر أويددد مددن عشددرع 
أيامال ول ن يف الشهر ال اين تزيد هذ  األيدام أو تدنقص عدن الشدهر األولال مد المل ي دوا عدددها 

شددهر األول اانيددة أيددامال ويف الشددهر ال دداين تسددعة أيددامال نهددذ  أيضددامل  عددل أول الشددهر مبدددأ يف ال
 عادذا.
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ف ذات العددادع الوقتيددة إذا رأت الدددم قبددل العددادع أو بعدددها بيددومني أو ثالثددة 944 المســألة
جين يقالف إرا تقدم حيضدها أو تدأخرال جيدب عليهدا أا تعمدل بأح دام احلديه وإا مل ي دن 

م بص ة احليهال وإذا علمت نيما بعد أنه مل ي ن حيضاملال  دأا لو طهرت قبل ثالثدة ذلك الد
 أيام جيب أا تقضي عباداذا اليت ناتتها.

ف ذات العددادع الوقتيددة إذا رأت الدددم أ  ددر مددن عشددرع أيددامال و دداا المي نهددا 941 المســألة
ا حيضددا لن سددها علددني متييددز مقدددار أيددام احلدديه بوا دد ة صدد اتهال نارددا  عددل أيددام عددادع اقربائهدد

 ددوا   دداا اقارهبددا مددن األب أو مددن األمال أحيددا مل أم  526النحددو الددذي  دديأىل يف املسددألة رقددم 
أمواتدداملال إذا  انددت عدداداذن  يعددامل متسدداويةال وأمددا إذا مل ت ددن عدداداذن متسدداوية م ددل أا ت ددوا 

 عددل عادذددا  عددادع الددبعه مددنهن مخسددة أيددام وعددادع الددبعه اآلخددر  ددبعة أيددام نددال جيددوو لددا أا
علددني غددرار عددادذن إال أا ي ددوا الت دداوت بددني عدداداذن ت اوتددامل يسددريا جيددن ال حيتسددب ال ددراال 

 ن ي هذ  الصورع جيب عليها أا  عل عادع أ  رهن حيضامل لن سها.
ف ذات العادع الوقتية اليت  عل عدادع أقربائهدا حيضدامل لن سدها د علدني النحدو 942 المسألة

د جيدب أا  عدل اليدوم الدذي  داا مبددأ عادذدا يف  دل حمدهر مبددأ  526 الدذي يدأىل يف املسدألة
حليضهاال نم المل املرأع اليت  انت ترى الدم يف  ل حمهر من أولهال وت هدر يف السدابت أو ال دامنال 
نعا رأت الدم يف أحد الشهور إثا عشر يوماملال و انت عادع اقربائها  بعة أيام جيب أا  عل 

 امل والبقية ا تحاضة.السبعة من أول الشهر حيض
ف املددرأع الدديت جيددب أا  عددل أيددام حيضددها علددني غددرار عددادع أقربائهدداال إا مل 949 المســألة

ي دن لدا أقربدا  أو ت اوتدت عدادات أقربائهداال جيدب د يف  دل حمدهر د أا  عدل مدن أول يدوم تدرى 
دم  نيدده الدددم إىل  ددبعة أيددام حيضدداملال والبقيددة ا تحاضددةال ول ددن إذا  انددت عالمددات احلدديه يف

األيدام الو د ني أو األخددريع أحمدد مددن غريهداال جيددب أا  عدل مبدددأ األيدام السددبعة مدن الو ددط أو 
 من األخري.

 : ذات العادة العددية 1
 ف ذوات العادع العددية علني ثالثة أصناملف 946 المسألة
املرأع اليت ي وا عدد أيام حيضها يف حمهرين متدواليني متسداوياملال ول دن وقدت رؤيدة األول: 
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نيهمدا خمتلددفال ن دي هدذ  الصددورع  عدل  دل األيددام الديت تدرى نيهددا الددم حيضداال نمدد المل إذا  الددم
رأت الدددم يف الشددهر األول مددن أولدده إل خامسددهال ويف الشددهر ال دداين مددن اليددوم احلددادي عشددر إىل 

 افامس عشر منهال ت وا عادذا مخسة أيام.
ن متدواليني ويف عددع أيدام معيندة املرأع الديت ال ت هدر مدن الددم ول نهدا تدرى يف حمدهري الثاني:

دمدامل بصد ة احلديه ودمدامل يف غدري تلدك األيدام بصد ة اال تحاضدةال و داا عددد األيدام الديت بصد ة 
احلدديه يف الشددهرين متسدداويامل ول ددن الوقددت خمتلددفال ن ددي هددذ  الصددورع ت ددوا األيددام املتصدد ة 

لشدهر الالحد  مدن بص ة احليه عدادع لداال م لمدا إذا رأت يف حمدهر مدن أولده إىل خامسده ويف ا
احلدددادي عشدددر إىل افدددامس عشدددر و ددداا الددددم يف هددداتني املددددتني بصددد ة احلددديه والبقيدددة بصددد ة 

 اال تحاضة ت وا عادذا مخسة أيام.
املرأع اليت ترى الدم يف حمهرين متدواليني ثالثدة أيدام أو أ  درال مث ت هدر يومدامل واحددامل  الثالث:

ؤيدددة الددددم يف الشدددهرينال ندددعا مل يتجددداوو أو أ  دددرال مث تدددرى الددددم مدددرع أخدددرىال واختلدددف وقدددت ر 
جممددوع أيددام الدددمني وال هددر املتخلددل عددن عشددرع أيددامال و دداا عدددد األيددام متسدداويامل يف الشددهرينال 
ي ددوا جممددوع األيددام الدديت رأت نيهددا الدددمني وال هددر املتخلددل عددادع لدداال وال يلددزم أا ت ددوا أيددام 

ت يف الشهر األول من أولده إىل ثال دهال مث ال هر املتخلل متساويامل يف  ال الشهرينال نم المل لو رأ
طهددرت يددومني مث رأت الدددم ثالثددة أيددام أخددرىال ويف الشددهر ال دداين رأت الدددم مددن اليددوم احلددادي 
عشددر إىل اليددوم ال الددن عشددرال مث طهددرت يددومني أو ا  ددر أو أقددلال مث رأت الدددم مددرع أخددرى ومل 

 يتجاوو اجملموع عن اانية أيامال  اا عادذا اانية أيام.
ف ذات العددادع العدديددة إذا رأت الدددم أ  ددر مددن عادذددا و دداوو ذلددك عددن 947 المســألة

 عشرع أيامف
ف نعا  اا  يت الدما  علني ص ة واحدعال جيب أا تتحيه مدن حدني رؤيدة الددم بعددد 1

 أيام عادذاال و عل الباقي ا تحاضة.
يام بص ة احليه ف وإذا اختل ت ص ة الدما  ومل ت ن حم المل واحداملال بل  اا بعه األ4

وبعضها اآلخر بص ة اال تحاضةال ناا  انت األيام اليت اتصدف دمهدا بصد ة احلديه مسداوية 
 لعدد أيام عادذاال جيب جعل تلك األيام حيضاملال والباقي ا تحاضة.

ف وإذا  اندددت األيدددام الددديت اتصدددف دمهدددا بصددد ة احلددديه أ  دددر مدددن أيدددام عادذدددا  عدددل مدددا 1
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 والباقي  عله ا تحاضة. ي وا ىنقدار عادذا نقط حيضاال
ف واا  انت األيام اليت اتصف دمها بص ة احليه أقل من أيام عادذاال جيدب أا  عدل 2

تلدك األيدام باإلضدانة إىل عددع أيدام أخدرى جيدن يسداوي جمموعهدا مقددار عادذداال حيضدا لداال 
 والباقي ا تحاضة.

 : المضطربة 2
م يف عددع أحمدهر ول نهدا مل تسدتقر علدني ف املض ربة هي املرأع اليت تدرى الدد948 المسألة

عادع ثابتة ال عددا وال وماناال ندعذا رأت الددم أ  در مدن عشدرع أيدام و اندت  يدت الددما  بصد ة 
واحدعال نعا  انت عادع أقربائها  بعة أيام جعلت  دبعة أيدام حيضدامل والبداقي ا تحاضدةال وإذا  

يضداملال واألحدوط ا ددتحبابامل أا  اندت عدادذن أقدلال  مدا لددو  اندت مخسدة أيدام مدد الملال جعلتهدا ح
 مددت بددني تددروك احلددائه وأعمددال املستحاضددة يف الت دداوت بددني السددبعة وعددادذّنال وإذا  انددت 
عادع أقربائها أ  ر من السدبعةال مد المل لدو  اندت تسدعة أيدامال جيدب أا  عدل  دبعة أيدام حيضداملال 

احلائه وتعمل بعمل ويف مدع الت اوت بني السبعة وعادذن واليت ت وا يومنيال ترتك  رمات 
 املستحاضة علني األحوط ا تحبابامل.

ف املض ربة إذا رأت الدم أ  ر من عشرع أيدام و داا بعضدها بصد ة احلديه 945 المسألة
وبعضها اآلخر بص ة اال تحاضةال ناا  انت األيام اليت بص ة احليه أقدل مدن ثالثدة أيدام أو 

ة املتقدمددةال وإذا مل ي ددن الدددم أ  ددر مددن عشددرعال وجددب أا تعمددل حسددب مددا ذ رنددا  يف املسددأل
املتصف بص ة احليه أقل من ثالثة وال أ  ر من عشرع أيام  اا  لده حيضداملال ول دن إذا رأت 
د قبل مضي عشرع أيام عن الدم املتصف بص ة احليه د دمامل يتصف بص ة احليه أيضاملال م ل 

خرى دمامل أ ودال جيب أا ترى مخسة أيام دمامل أ ود وتسعة أيام دمامل أص ر مث ترى مخسة أيام أ
 أا تعمل حسب ما ذ رنا  يف املسألة املتقدمة.
 : المبتدئة9

ف املبتدئددة هددي الدديت تددرى الدددم ألول مددرعال نددعذا رأت أ  ددر مددن عشددرع أيددام 912 المســألة
و انددت  يددت الدددما  يف هددذ  العشددرع بصدد ة واحدددعال جيددب أا  عددل عادذددا علددني غددرار عددادع 

  )املض ربة( و عل الباقي ا تحاضة.أقربائها علني النحو الذي ذ ر يف
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ف املبتدئددة إذا رأت الدددم أ  ددر مددن عشددرع أيددام و دداا بعضددها بصدد ة احلدديه 911 المســألة
وبعضددها اآلخددر بصدد ة اال تحاضددةال نددعذا مل ت ددن األيددام املتصدد ة بصدد ة احلدديه أقددل مددن ثالثددة 

رع أيدام علدني رؤيدة أيام وال أ  ر من عشرع  اا  لها حيضداملال ول دن إذا رأت د قبدل انقضدا  عشد
الدم الذي بص ة احليه د دمامل بص ة احليه أيضداملال م دل أا تدرى دمدا أ دود مخسدة أيدامال ودمدا 
أصددد ر تسدددعة أيدددام مث تدددرى دمدددا أ دددود مخسدددة أيدددام ُأَخدددر جيدددب أا  عدددل عدددادع أقربائهدددا حيضدددا 

 .522لن سهاال والباقي ا تحاضةال علني حنو ما مر يف املسألة رقم 
ة إذا رأت الددددم أ  دددر مدددن عشدددرع أيدددام و ددداا بعددده األيدددام بصددد ة ف املبتدئددد914 المســـألة

احليه وبعضها األخر بص ة اال تحاضةال ناا  انت األيام اليت بص ة احلديه أقدل مدن ثالثدة 
أيام أو أ  ر من عشرع جعلت عادع أقربائها حيضا لاال والباقي ا تحاضة علني حنو مدا مدّر يف 

 .522املسألة 
 : الناسية6

لنا ية هي املرأع اليت نسيت عادذاال نعا رأت الدم أ  ر من عشرع أيام ف ا911 المسألة
جيب أا  عل األيام اليت بص ة احليه حيضداملال وإذا مل مي نهدا متييدز احلديه بوا د ة الصد ات 

 و العالماتال وجب أا  عل السبعة األوىل حيضامل والباقي ا تحاضة.
 مسائل الحيض المتفرقة

ضدد ربة والنا ددية وذات العددادع العدديددة إذا رأيددن دمددامل يتصددف ف املبتدئددة وامل912 المســألة
بصدد ات احلدديهال أو تدديّقّن بددأا هددذا الدددم يسددتمر ثالثددة أيددامال جيددب علدديهن تددرك العبددادعال وإذا 
ان شف لن نيما بعد أا ذلك مل ي ن حيضامل حيدب أا يقضدني مدا نداذّن مدن العبداداتال وإذا 

الددم بصد ة احلديهال يلدزم د علدني األحدوط وجوبدامل د أا مل يتديقّن أنده يسدتمر ثالثدة أيدام ومل ي دن 
يعملددن عمددل املستحاضددة ملدددع ثالثددة أيددام ويددرت ن نيهددا  رمددات احلددائهال نددعا مل ي هددرا قبددل 

 ثالثة أيام جيب أا جيعلنه حيضامل.
ف ذات العادع  وا   انت عددية أو وقتيةال أو عدديدة ووقتيدةال إذا رأت يف 919 المسألة

تلدف عدن عادذدا عددددامل أو وقتدامل أو عدددامل ووقتدامل و داا علدني حندو واحددد يف حمدهرين متتدابعني مدا خي
الشهرين يف العددد أو الوقدت أو يف  ليهمدا ترجدت عادذدا إىل مدا رأتده يف هدذين الشدهرينال مد المل 
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إذا  انت ترى الدم من أول الشهر إىل  ابعه مث ت هدرال ول نهدا رأت يف حمدهرين متتدابعني مدن 
 مث طهرت ي وا عادذا من العاحمر إىل السابت عشر. العاحمر إىل السابت عشر

ف املقصود من الشهر الواحد هو من ابتددا  رؤيدة الددم إىل ثالثدني يومداملال ال 916 المسألة
 من أول الشهر إىل آخر ال إال أا يبدأ حيضها من أول الشهر.

مددرتني ف املددرأع الدديت تددرى الدددم يف الشددهر مددرع عددادعال إذا رأت الدددم يف حمددهر 917 المســألة
و دداا  ددال الدددمني بصدد ة احلدديهال نددعا مل ي ددن أيددام ال هددر املتخلددل أقددل مددن عشددرعال جيددب أا 

  علهما حيضامل.
ف إذا رأت ثالثددة أيددام أو أ  ددر دمددامل بصدد ة احلدديهال مث رأت عشددرع أيددام أو 918 المســألة

 أ  ر دمامل بصد ة اال تحاضدةال مث رأت بعدد ذلدك ملددع ثالثدة أيدام دمدامل بصد ة احلديهال جيدب أا
  عل الدم األول والدم ال اين الذين  انا بص ة احليه حيضامل.

ف إذا طهرت املرأع من الدم قبدل عشدرع أيدامال وعلمدت بعددم وجدود الددم يف 915 المسألة
باطنهددداال جيدددب عليهدددا أا تغتسدددل لعباداذدددا وإا  اندددت تظدددن أردددا  دددرتى الددددم مدددرع أخدددرى قبدددل 

الددم مدرع أخدرى قبدل انقضدا  عشدرع أيدام  داا انقضا  عشرع أيامال ول ن إذا تيقندت أردا  درتى 
الددددم   ومدددامل باحليضدددية ندددال تغتسدددلال بدددل ي دددوا الددددم األول وال ددداين واأليدددام الددديت بينهمدددا  لددده 

 حيضامل.
ف إذا طهرت املرأع من دم احليه قبل عشرع أيدامال واحتملدت أا ي دوا يف 922 المسألة

نتظددر قلدديالمل مث  ددرج الق نددةال نددعا  باطنهددا دمال جيددب أا تدددخل مقدددارامل مددن الق ددن يف نرجهددا وت
 انددددت نقيددددة اغتسددددلت وأتددددت بعباداذدددداال وإا مل ت ددددن الق نددددة نقيددددة حدددد  وإا  انددددت ملوثددددة 
بالص رعال نعا مل ت ن بدذات عدادع يف احلديهال أو  داا عادذدا عشدرع أيدام جيدب أا تصدرب ندعا 

شددرع أو طهددرت قبددل العشددرع اغتسددلت وإالّ تغتسددل علددني رأمل العشددرع إا طهددرت علددني رأمل الع
 اوو دمها العشرعال وأما إا  اا عادذا أقل من العشرع نعا علمدت أردا ت هدر قبدل العشدرع أو 
علدددني رأمل العشدددرع ال تغتسدددلال وإا احتملدددت أا الددددم  ددديتجاوو العشدددرع جيدددب أا حتتددداط إىل 
العاحمددرال بددأا تددرتك العبددادع إا  دداا الدددم بصدد ة احلدديهال وإال نتحتدداط أيضددامل بددرتك العبددادع إىل 

حمر وجوبامل يف يوم واحد وا تحبابامل يف البداقيال وإا  داا األحدوط اجلمدت بدني تدروك احلدائه العا
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وأعمال املستحاضةال ندعا طهدرت قبدل متدام العشدرع أو علدني رأمل العشدرع  داا  لده حيضداملال وإا 
 ددداوو الددددم العشدددرع جيدددب أا  عدددل عادذدددا حيضدددامل والبددداقي ا تحاضدددة وتقضدددي مدددا ناذدددا مدددن 

 اليت تلت عادذا. العبادات يف األيام
ف إذا جعلت عدع أيام حيضامل ومل تأت بالعباداتال مث علمت نيما بعد أنده 921 المسألة

مل ي وا حيضاملال جيب عليها أا تقضي ما ناذا من الصالع والصوم يف تلك األيامال وإذا أتدت 
بالعبددادات يف عددددع أيدددام باعتقددداد أردددا ليسدددت جددائهال مث علمدددت أردددا  اندددت حائضددداملال وجدددب 

 ليها أا تقضي صوم تلك األيام إا صامتها.ع
 

 النفاس
ف  ل ما ترا  املرأع من الدم منذ خروج أول جز  من الوليد مدن ب نهداال إذا 924 المسألة

انق ددت قبددل العشدددرع أو علددني رأمل عشددرع أيدددام نهددو دم ن ددداملال وتسددمني املددرأع يف هدددذ  احلالددة بدددد 
 .551املسألة )الن سا (ال واا  اوو الدم العشرع نسيأىل ح مه يف 

 ف الدم الذي ترا  املرأع قبل خروج أول جز  من الوليد ليس بن امل.921 المسألة
ف لتحق  عنواا الن امل ال يلزم أا ي وا الوليد  امل افلقدةال بدل حد  إذا 922 المسألة

خددرج علددني حمدد ل )َعَلَقددة( أو علمددت املددرأعال أو اخددربت أربددت نسددا  قوابددل بددأا افددارج مددن هددذ  
  اا باقيامل يف رمحها لصار إنساناملال  اا الدم الذي ترا  إىل عشرع أيام ن ا امل.املرأع لو  

ف مي ددن أا ال ي ددوا دم الن ددامل أ  ددر مددن آا واحدددال ول ددن ال مي ددن أا 929 المســألة
 يتجاوو عشرع أيام.

ف إذا حم ت يف أنه هل  قط حمدي  منهدا أم الال أو هدل اا الشدي  الدذي 926 المسألة
يصري إنسانامل أم الال ناألحوط وجوبامل ال حص لتبدني احلدالال ندعذا بقيدت  قط د لو بقي وعاش د 

 يف الشك نالدم افارج منها ليس دم ن امل حمرعامل.
ف حيددددرم علددددني الن سددددا  التوقددددف يف املسددددجدال ومددددس  تابددددة القددددرآا ال ددددرمي 927 المســــألة

 دل   بالبداال و ل ما حيرم علني احلائه من األمور األخرى  ما جيب عليها و يستحب وي در 
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 ما جيب أو يستحب أو ي ر  للحائه.
ف ال يصدد  طددالا املددرأع يف حددال ن ا ددها إال مددت الشددروط الدديت  ددتذ ر يف 928 المســألة

أح دددام ال دددالاال  مدددا وحيدددرم جمامعتهدددا أيضددداملال ولدددو جامعهدددا ووجهدددا يف تلدددك احلدددال نددداألحوط 
 .426ا تحبابامل أا يدنت ال  ارع علني حنو ما مر يف أح ام احليهال املسألة رقم

ف جيدددب علدددني املدددرأع أا تغتسدددل بعدددد أا ت هدددر مدددن دم الن ددداملال وأا تدددأىل 925 المســـألة
بعباداذاال وإذا رأت الدم مرع ثانية نعا  اا جمموع الدمني وال هدر املتخلدل بينهمدا عشدرع أيدامال 
أو أقل من العشرعال  داا  لده ن ا داملال وإا  اندت قدد صدامت أيدام ال هدر املتخلدل وجدب عليهدا 

 قضاؤها.
ف إذا طهددرت املددرأع مددن دم الن ددامل واحتملددت وجددود دم يف باطنهدداال جيددب 992 ســألةالم

 أا تدخل حميةامل من الق ن يف نرجهاال وتنتظر قليالملال نعا مل يتلوث تغتسل لعباداذا.
ف إذا  دددداوو دم الن ددددامل عشددددرع أيددددامال نددددعا  انددددت ذات عددددادع يف احلدددديه 991 المســــألة

حاضددةال وإذا مل ت ددن ذات عددادع يف احلدديه  دداا إىل جعلددت ىنقدددار عادذددا ن ا ددامل والبدداقي ا ت
 عشرع أيام ن ا املال والباقي ا تحاضة.

ف املرأع الديت ت دوا عدادع حيضدها أقدل مدن عشدرع أيدامال إذا رأت دم الن دامل 994 المسألة
أ  ر مدن عادذدا يف احلديه جيدب أا  عدل ىنقددار عادذدا ن ا داملال وبعدد ذلدك تدرتك العبدادع إىل 

حدددوط وجوبددداملال وبعدددد يدددوم واحدددد إىل العاحمدددر يسدددتحب لدددا أا تعمدددل بعمدددل يدددوم واحدددد علدددني األ
املستحاضددة وتددرتك  ددل مددا حيددرم علددني الن سددا ال ولددو  دداوو العشددرع ي ددوا ا تحاضددة وحيددب أا 
 عل ما بعد عادذدا إىل عشدرع أيدام ا تحاضدة وتقضدي مدا ناذدا مدن العبدادات يف تلدك األيدامال 

حلدديه  ددتة أيددامال إذا رأت الدددم يف الن ددامل أ  ددر مددن  ددتة نمدد المل املددرأع الدديت ت ددوا عادذددا يف ا
جيددب أا  عدددل السددتة ن ا دددامل وتددرتك العبدددادع يف اليددوم السدددابت علددني األحدددوطال ويف اليددوم ال دددامن 
والتا ت والعاحمر يسدتحب أا تعمدل بعمدل املستحاضدة وتدرتك  دل مدا حيدرم علدني الن سدا ال ندعذا 

 حاضة. اوو الدم عشرع أيام  اا من بعد عادذا ا ت
ف ذات العدددادع يف احلددديه إذا رأت الددددم بعدددد الدددوالدع إىل حمدددهر أو أ  ددددر 991 المســـألة

باتصالال جيب أا  عل ىنقدار عادذا ن ا املال و عل عشدرع أيدام مدن الددم الدذي تدرا  بعدد مددع 
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الن املال ا تحاضة حد  وإا صدادمل عادذدا الشدهريةال نمد الملف املدرأع الديت ت دوا عادذدا يف  دل 
عشدرين إىل السدابت والعشدرينال نددعا ولددت يف العاحمدر مدن الشدهر وا دتمر دمهددا إىل حمدهر مدن ال

مدددع حمددهر أو أ  ددر دوا انق دداعال جيددب عليهددا أا  عددل مددن العاحمددر إىل السددابت عشددر ن ا دداملال 
ومددن السددابت عشددر إىل مدددع عشددرع أيددام ا تحاضددة حدد  الدددم الددذي تددرا  يف أيددام عادذدداال وبعددد 

 ورع نعا  اا الدم الذي ترا ال يف أيام عادذا نهو حيهال  وا   داا انقضا  األيام العشرع املذ 
بصدد ة دم احلدديه أم مل ي ددنال و ددذا إذا مل ي ددن الدددم يف أيددام عادذددا ول ددن أتصددف بصدد ات 
احلديه أمدا إذا مل يصدادمل الددم د الدذي تدرا  بعدد انقضدا  عشدرع أيدام مدن الن دامل د أيدام عدادع 

 تحاضة.حيضها ومل ي ن بص ة دم احليه نهو ا 
ف املددرأع الدديت ال ي ددوا لددا عددادع يف احلدديهال إذا رأت الدددم بعددد الددوالدع إىل 992 المســألة

مدع حمهر أو أ  ر نالعشرع األوىل منه ن امل والعشرع ال انية ا تحاضدةال ومدا تدرا  بعدد ذلدك اا  
  اا بص ة احليه نحيه وإال نهو ا تحاضة أيضامل.
 غسل مس الميم

ا إنسدداا ميددت بددارد غددري مغّسددلال وذلددك ىنوضددت مددن ف إذا مددس أحددد بددد999 المســألة
بدنهال وجب عليه أا يغتسدل )ُغسدل مدس امليدت(ال  دوا  حتقد  هدذا املدس يف الندوم أو اليقظدةال 
مددت االختيددار أو بددال اختيددارال بددل جيددب الغسددل حدد  لددو مددس بظ ددر  أو عظمدده ظ ددَر أو عظددَم 

 امليتال ل ن ال جيب الغسل لو مس حيوانامل ميتامل.
ال جيب الغسل علني من مس مّيتامل إنسدانيامل مل يدربد  يدت بدندهال حد  واا  ف996 المسألة

 مس موضعامل باردامل منه.
ف إذا مدس بشدعر  بدددا امليدتال أو مدس ببدنده حمددعر امليدتال أو مدس بشددعر  997 المسـألة

حمعر امليتال ندعذا مل ي دن الشدعر طدويالمل خارجدامل عدن املتعدارمل و داا جيدن يصددا عليده )مدس 
 .امليت( وجب الغسل

ف جيب غسل مس امليت إذا مس ط المل ميتامل ح  لدو  داا  دق امل ا حمدهر  998 المسألة
الرابتال و ذا يغتسل علدني األحدوط ا دتحبابامل إذا مدس  دق امل دوا الشدهر الرابدتال نعلدني هدذا إذا 
ولددد ال  ددل ذو األربعددة أحمدددهر ميتدداملال نددعا  ددداا بدندده بدداردامل حددال السدددقوط وجددب علددني أّمددده أا 
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يدت علدني األحدوط وجوبداملال وأمدا إا  داا دوا أربعدة أحمدهر مل جيدب عليهدا تغتسل غسل مدس امل
 الغسل.

ف ال  ل الذي يولد بعدد مدوت أمدهال إا  داا بددا أّمده بداردامل حدال والدتدهال 995 المسألة
 جيب عليه أا يغتسل غسل مس امليت عندما يبلغال علني األحوط.

ب عليددده غسدددل مدددس ف إذا مدددس أحدددد ميتدددامل  ملدددت أغسددداله ال الثدددة ال جيددد962 المســـألة
امليتال ول ن لو مس ببدنه موضعامل من بدا امليت قبل ا تمال الغسلة ال ال ة جيب علني املامل 

 غسل مس امليت ح  ولو  اا ذلك بعد متام الغسلة ال ال ة لذلك املوضت.
ف إذا مس جمنواال أو صيب غري بدالغال ميتدامل وجدب الغسدل علدني اجملندوا بعدد 961 المسألة

 يب بعد أا يبلغال علني األحوط.أا ي ي  وعلني الص
ف إذا ان صددل مددن بدددا احلدديال أو مددن بدددا امليددت غددري املغسددلال جددز  نيدده 964 المســألة

عظدمال نمدس اإلنسداا ذلدك اجلدز  املن صدل قبدل تغسديلهال جيدب علدني املدامل غسدل مدس امليددتال 
 ول ن إذا مل ي ن يف اجلز  املن صل عظم مل جيب الغسل ملّسه.

امل الغسل ملس العظم اجملرد عن اللحدمال غدري املغسدلال  دوا  ف األحوط وجوب961 المسألة
 اا من صالمل من ميت أو من حيال وه ذا يلدزم الغسدل ملدّس السدن املن صدل مدن امليدت إذا مل 
يغسدددل ذلدددك امليدددت بعددددال ول دددن ال يلدددزم الغسدددل ملدددّس السدددن املن صدددل عدددن احلدددي و اجملدددرد عدددن 

 اللحمال أو املصحوب بلحم قليل جدامل.
غسددل مددس امليددت  غسددل اجلنابددة يف ال ي يددةال اال أا مددن اغتسددل غسددل  ف962 المســألة

 مس امليت لو أراد اا يصلي جيب عليه أا يتوّضأ أيضامل.
ف إذا مددس أمواتددامل متعددددينال أو مددس ميتددامل واحدددامل عدددع مددراتال   ددا  غسددل 969 المســألة

 واحد.
سددددجدال و ف ال مددددانت ملددددن مدددس ميتددددامل ومل يغتسددددل بعددددال مددددن التوقددددف يف امل966 المســـألة

ول دن جيدب أا يغتسدل ويتوضدأ  (192) اجلماعال وقرا ع ُ َور العزائم )اليت نيها  جدات واجبدة(
 إا أراد أا يأىل بالصالع وحمبهها.
                                                           

 .322وهي السور اليت مر ذ رها يف املسألةف  (151)
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 أحكام المحتضر
ف املسددلم احملتضددر )وهددو مددن ي ددوا يف حالددة نددزع الددروح( جيددب أا يسددّجني 967 المســألة

 داا احملتضدر رجدال أو امدرأعال  بدريامل أم   علني ق ا ال جين ي وا باطنا قدميه صوب القبلةال  وا 
صددغريامل ولددو مل مي ددن إضددجاعه علددني ظهددر  هبددذ  ال ي يددة وجددب باملقدددار املم ددن ولددو مل مي ددن 
إضدددجاعه بوجددده مدددن الوجدددو  وجدددب علددديهم إقعددداد  مسدددتقبالمل القبلدددة ولدددو تعدددّذر هدددذا أيضدددامل لدددزم 

 إضجاعه علني ميينه أو يسار  مستقبالمل الوجه إىل القبلة.
ف األحدددوط ا ددددتحبابامل أا ينددددّوم امليددددت ووجهددده إىل القبلددددة حدددد  حددددني متددددام 968 ةالمســــأل

 تغسيلهال ول ن بعد انتها  الغسل األنضل إنامته  ما ينام من أجل الصالع عليه.
ف توجيه احملتضر صوب القبلدة واجدب علدني  دل مسدلمال وال حيتداج إىل إذا 965 المسألة

 ن.ويل امليتال وإذا نعله البعه  قط عن اآلخري
وبقية  ف يستحب تلقني احملتضر الشهادتني واإلقرار باألئمة اإلثا عشر972 المسألة

 العقائد احلقةال بنحو ي هم ما يلقنال و ذا يستحب أا ت رر هذ  األحميا  ح  حلظة املوت.
)الّلهــّم ف يسددتحب أا يلقددن احملتضددر هددذ  األدعيددة بنحددو ي هددم مددا يلقددنف 971 المســألة

ــا مــن يقبــل اليســير، اغفــر لــي الكثيــر مــن مّ  ــي اليســير مــن طاعتــ ، ي عاصــي ، واقبــل مّن
ويعفو عن الكثير اقبل منّـي اليسـير، واعـف عنّـي الكثيـر، انّـ  أنـم العفـّو ال فـور اللهـّم 

 .ارحمني فاّن  رحيم(
ف يستحب ملن يشتد عليه النزع أا يأخذو  إىل مصال  إذا مل يوجب نقله 974 المسألة

 جيل وناته.إيذا  ال ومل يتسبب يف تع
ف يستحب ل ي يرتاح احملتضرال أا يقرأ عند رأ ه  ورع يسال والصاناتال 971 المسألة

واألحزابال وآية ال ر يال واآلية الرابعة وافمسني من  ورع األعراملال وثالث آيات مدن آخدر 
  ورع البقرعال بل يقرأ عند   ل ما تيّسر من القرآا ال رمي.

 ال و دددذا ي دددر  وضدددت حمدددي  ثقيدددل علدددني ب ندددهال ف ي دددر  تدددرك احملتضدددر وحدددد972 المســـألة
 وحضور اجلنب و احلائه عند ال والت لم والب ا  ال  ريين عند ال وترك النسا  وحدهن لديه.
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 أحكام ما بعد الموت
ف يسدددتحب بعدددد املدددوت أا تغمددده عيندددا امليدددتال وي بّددد  نمدددهال وميدددد يددددا  979 المســـألة

وقدد  دراج يف  دل موتدهال وأا خيدرب ورجال ال ويغ ني بقماشال ولدو مدات يف الليدل ا دتحب أا ي
امل منددوا ليحضددروا تشددييت جناوتددهال وأا يعجددل يف دنندده ول ددن جيددب االنتظددار إذا مل يتدديقن مددن 
موته ح  يعرمل حالهال وه ذا جيب تأخري الدنن أيضامل لو  اا امليدت امدرأع حدامالمل ويف ب نهدا 

 جنني حيال إىل أا يش  جنبها األيسر وخيرج ال  ل مث خياط اجلنب.
ف جيدددب علدددني  دددل م لدددف تغسددديل امليدددت املسدددلم وت  ينددده والصدددالع عليددده 976 المســـألة

ودننهال واا مل ي ن امليت اثا عشرياملال وإذا قام بعه هبذ  األمور  قط عن اآلخدرينال وإذا مل 
 يقم هبا أحد أمث اجلميت وعصوا.

 دن إذا ف إذا احمتغل أحد بتجهيز امليت مل جيب علني اآلخرين اإلقددامال ول977 المسألة
 ترك التجهيز دوا أا يتمه جيب علني اآلخرين إمتامه.

ف إذا تيقن حمخص أا حمخصا آخر احمدتغل بتجهيدز امليدت والقيدام بدأمور ال 978 المسألة
 مل جيب عليه أا يقدم لتجهيز امليتال ول ن إذا حمك أو ظن ذلك وجب عليه اإلقدام.

ه أو دننده أو الصدالع ف إذا علم أحد بب الا غسدل ميدت أو ب دالا ت  يند975 المسألة
عليهال جيب عليه أا يعيد  مرع أخرى علني الوجه الصحي ال ول ن إذا ظن ب الا تلك األمور 

 أو حمك يف وقوعها علني الوجه الصحي  مل يلزم اإلقدام له بل يبا علني الصحة.
ف جيدب اال دتةذاا مدن ويل امليدت لتغسديله وت  ينده وحتني ده والصدالع عليده 982 المسألة

 ودننه.
ف ويل املدرأع ووجهداال وبعدد  الرجدال الدذين يرثدوا امليدت وهدم مقددموا علدني 981 لمسألةا

 النسا  منهم.
ف إذا قدددال حمدددخصف أندددا وصدددي امليدددت أو وليّدددهال أو أذا يل ويل امليدددت يف 984 المســـألة

تغسيل امليت و  نه ودننهال ناا اطمةن إىل  المهال ومل َيدعِع حمدخص آخدر ذلدك بدأا يقدولف أندا 
أو وصددديه أو أا ويل امليدددت أجددداوينال  ددداا إليددده أا يقدددوم بتجهيدددز امليدددتال أمدددا إا مل ويل امليدددت 
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ي مددةن إىل  المدده أو ادعددني حمددخص آخددر بأندده وصددي امليددت أو أندده مددأذوا مددن قبددل وليددهال نددعا 
 صدا عادالا إدعا  أحدمها وجب قبول  المه.

ه والصددالع ف إذا عددنّي امليددت حمخصددا آخددر غددري وليددهال للقيددام بتغسدديله و  ندد981 المســألة
عليدده ودننددهال ندداألحوط ا ددتحبابامل أا يددأذا الددويل أيضدداملال وال يلددزم علددني مددن عّيندده امليددت للقيددام 

 بتجهيز  أا يقبل وصيتهال ول نه إذا قبل الوصية جيب أا يعمل ىنقتضاها.
 أحكام غسل الميم

 ف جيب أا يغسل امليت ثالثة أغسالف 982 المسألة
 باملا  املخلوط بالسدر.األول: 
 باملا  املخلوط بال انور. اني:الث

 باملا  افالص. الثالث:
ف جيب أا ال ي وا السدر وال دانور   دريامل ىنقددار جيعدل املدا  مضداناملال  مدا 989 المسألة

 جيب أا ال ي وا قليالمل جدامل جين ال يقالف هذا ما  خملوط بالسدر أو ال انور.
ر الدددالومال نددداألحوط وجوبدددامل أا ف إذا مل يوجدددد السددددر أو ال دددانور باملقددددا986 المســـألة

 خيلط باملا  ما يتيسر منهما.
ف مددن أحددرم للحددا أو العمددرع مث مددات قبددل إمتددام طددوامل احلددا أو العمددرعال 987 المســألة

 جيب أا ال يُدَغسعل ىنا  ال انورال ويغّسل بدله باملا  افالص )امل ل (.
عمالما  مددا لددو  انددا ف إذا نقددد السدددر وال ددانور أحدددمهاال أو مل جيددز ا ددت988 المســألة

 غصبينيال جيب تغسيل امليت بدل  ل ما ال مي ن ا تعماله باملا  افالص.
ددل امليددت مسددلمامل اثددا عشددرياملال بالغدداملال عدداقالملال عاملددامل 985 المســألة ف جيددب أا ي ددوا ُمغسِّ

ىنسددائل الغسددل وأح امددهال أمددا إذا مل ي ددن امليددت إثددا عشددريامل نددال يلددزم أا ي ددن الغا ددل إثددا 
 ال علني األحوط يف بعه الشروط املذ ورع.عشريامل 
غِّسل امليت القربة عند تغسيله امليتال يعا أا يغّسل 952 المسألة 

ُ
ف جيب أا يقصد امل

 امليت قربة إىل اهلل وامت اال ألمر  تعاىل.
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ف جيب تغسيل ط ل املسلم امليدت حد  لدو  داا مدن ونداال وال جيدوو تغسديل 951 المسألة
ا مل يرد   نهم وال دننهمال ولو مات من  اا جمنوندامل مندذ صدغر  وا دتمر ال انر وال أوالد ال  م

جنونه إىل حني البلوأال يلدزم تغسديله إذا  داا أبدوا  أو أحددمها مسدلماملال وأمدا إذا مل ي وندا أو مل 
 ي ن أحدمها مسلما نال جيوو تغسيله.

ال وأمددا ف جيددب تغسدديل السددقط إذا  دداا لدده مددن العمددر أربعددة أحمددهر أو أ  ددر954 المســألة
 إذا  اا دوا األربعة أحمهر نيلزم لّ ه يف خرقة ويدنن دوا غسل.

ف حيددرم تغسدديل الرجددل للمددرأع وتغسدديل املددرأع للرجددلال ول ددن جيددوو أا تغسددل 951 المســألة
الزوجة ووجها امليدت و دذا جيدوو أا يغسدل الدزوج ووجتده امليتدةال وإا  داا األحدوط ا دتحبابامل أا 

 ل الزوج ووجته. ال تغسل الزوجة ووجهاال وال يغس
ف جيددوو للرجددل أا يغسددل الصددبية إذا  دداا عمرهددا دوا السددنة ال ال ددةال و ددذا 952 المســألة

 جيوو للمرأع أا تغسل الصيب الذي مل يتجاوو السنة ال ال ة من عمر .
ف إذا مل حيصدددل لتغسددديل الرجدددل امليددت مدددن يغّسدددله مددن الرجدددالال جيدددوو ملدددن 959 المســألة

ارمه  األم واألخت و العمة وافالةال أو من ينتس  إليه بوا د ة تنتسب إليه من النسا  من  
الرضاع وصرا من  ارمه بسببهال أا يغسلنه من حتت ال ياب أو ما يسرت بدنده د علدني األحدوط 
د وه ذا إذا مل حيصل لتغسيل املرأع امليتة من يغسلها مدن النسدا ال جداو للرجدال املنتسدبني إليهدا 

ال أو من  ارمهدا املنتسدبني إليهدا عدن طريد  الرضداع أا يغسدلوها مدن نسبامل وي ونوا من  ارمها
 حتت ال ياب د علني األحوط د.

ف األنضدل أا ي دوا بددا امليدت عاريدامل حدال الغسدل د مدا عددا العدورع د إذا  956 المسـألة
  اا امليت و املغسِّل متماثلني يف الذ ورع واألنوثة.

 غدري الدزوج والزوجدةال ولدو نظدر املغّسدل إىل ف حيدرم النظدر إىل عدورع امليدت يف957 المسـألة
 عورع امليت عصني وأمث ول ن ال يب ل الغسل.

ف إذا  اا موضت من بدا امليت جنسدامل لدزم ت هدري  قبدل تغسديلهال واألحدوط 958 المسألة
 ا تحبابامل أا ي وا متام بدا امليت طاهرامل قبل أا يشرع يف الغسل.
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 ال ي يددةال واألحددوط وجوبددامل أا ال يغسددل ف غسددل امليددت  غسددل اجلنابددة يف955 المســألة
امليت ارمتا يامل ما دام الغسل الرتتييب   ناملال ول ن يف الغسل الرتتييب مي دن رمدس  دل قسدم مدن 

 األقسام ال الثة يف املا  ال  ريال وال جيب صب املا  عليه.
ف مددن مددات يف حددال اجلنابددة أو احلدديه ال يلددزم تغسدديله بغسددل اجلنابددة أو 622 المســألة

 احليهال بل ي  يه غسل امليت نقط.
ف حرمة أخذ األجرع علدني تغسديل األمدوات غدري مسدّلمة وإا  داا األحدوط 621 المسألة

ال وال حيددرم (191)الددرتك ولددو غسددل ميتددامل بقصددد أخددذ األجددرع علددني تغسدديله مل يب ددل ذلددك الغسددل
 أخذ األجرع علني بعه مقدمات الغسل.

مددانت مددن ا ددتعمال املددا    ددني تيمدديم  ف إذا مل يوجددد مددا  للغسددل أو  دداا624 المســألة
امليدت تيمّمدامل واحددامل بددالمل عدن  يدت األغسددال ال الثدة وإا  داا األحدوط ا دتحبابا التديمم ثالثددامل 
بددددالمل عدددن األغسدددال ال الثدددةال نددداألحوط ا ددددتحبابامل أا يتددديّمم تيّممدددامل واحددددامل بددددالمل عدددن جممددددوع 

 امل.األغسال ال الثةال مث يتيّمم بدل  ل غسل تيممامل من رد
ف جيب علني من ييمم امليت أا يضرب ب ّ دي ن سده األر  مث ميسدحهما 621 المسألة

علني وجه امليت وظهر   يهال ويستحب علني األحوط أا ييمّمده ب ّ دي امليدت أيضدامل إا أم دن 
 ذلك.

 أحكام تكفين الميم 
 ف جيب ت  ني امليت املسلم يف ثالث ق تف املةزر والقميص واإلوار.622 المسألة
ف املةزر جيدب أا يسدرت أطدرامل البددا مدن السدرّع إىل الدر بتنيال واألنضدل أا 629 لةالمسأ

 ي وا من الصدر إىل ظهر القدم.
والقمدديص جيددب أا يسددرت البدددا مددن ال ت ددني إىل نصددف السددااال واألنضددل اا ي ددوا إىل 

 ظاهر القدم.
يدت متامداملال واإلوار جيب أا ي وا طويالمل جيدن مي دن حمدّد  مدن طرنيده بعدد أا يلدف نيده امل

                                                           

 إا  اا بنحو الداعي. (151)



 159 

 وأا ي وا عريضامل جين مي ن أا يوضت أحد جانبيه علني جانبه اآلخر.
ف مدددا يسدددرت مددن املةدددزر مدددن السدددرّع إىل الر بدددةال ومدددا يسدددرت مدددن القمددديص مدددن 626 المســـألة

ال تف إىل نصف الساا هو الواجب من ال  نال وما واد عن هذا املقدار د والذي ذ رندا  يف 
 ب من ال  ن.السابقة د هو املستح المسألة

ف ال احمددد ال يف أا ي خدددذ مدددن نصددديب الورثدددة مقددددارامل أ  دددر مدددن الواجدددب 627 المســـألة
لل  ددن إا  ددانوا بددالغني واجدداووا ذلددكال والظدداهر أندده جيددوو اا ي خددذ أ  ددر مددن املقدددار الواجددب 

 لل  ن من  هم الورثة غري البالغني إا  اا هذا املقدار الزائد ال يتجاوو عن احلد املتعارمل.
ف إذا أوصني أحد أا ي خذ املقدار املستحب من ال  ن )والذي مدر ذ در  628 سألةالم

يف املسألة السابقة( من ثلن مالهال أو أوصني بأا يصرمل ثلن ماله  له علني ن سهال ول دن مل 
يعددني نوعيددة املصددرملال أو عددني مصددرنا مددن مصددارمل ال لددن ال  يعهدداال جدداو أا ي خددذ املقدددار 

 له.املستحب من ال  ن من ثلن ما
ف إذا مل يوص امليت بأا ي خذ ال  دن مدن ثلدن مالدهال جداو أا ي خدذ مدن 625 المسألة

أصل الرت ةال ويستحب أا يهيدأ املقددار الواجدب يف ال  دن بدأرخص ادن   دنال نعدم إذا أرادوا 
أا يشرتوا بأ  ر من املتعارمل احتاج إىل اإلذاال ويلزم أا يأذا الورثة البالغوا يف املقدار الزائد 

 ذ املقدار اجملاو من أ همهم.لي خ
ف   ن الزوجة علني ووجها ح  ولدو  اندت الزوجدة ذات مدال وثدروعال و دذا 612 المسألة

جيدب علدني الدزوج أا يع دي   دن ووجتده امل ّلقدة رجعيّددامل د  مدا  دديأىل يف أح دام ال دالا د إذا 
ويّل الدزوج أا  ماتت قبل انقضدا  عددذاال وإذا مل ي دن الدزوج بالغدامل أو  داا جمنونداملال وجدب علدني

 يع ي   ن الزوجة من مال املوىّل عليه.
ف ال جيددب   ددن امليددت علددني أقربائددهال ول ددن إذا  انددت ن قتدده واجبددة علددني 611 المســألة

 أقربائه د حال حياته د ناألحوط ا تحبابا أا   نه عليهم أيضامل.
ت مدن ف إذا  اا  لٌّ مدن ق دت ال  دن الد الث رقيقدامل جيدن يظهدر بددا امليد614 المسألة

حتتددهال ول ددن ال يظهددر إذا لّددف بدددا امليددت يف جمموعهدداال ندداألظهر   ايتهدداال وإا  دداا األنضددل 
 رعاية االحتياط.
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ف ال جيدوو ت  دني امليدت  لدد امليتدةال وال  دن املغصدوب حد  ولدو مل يوجدد 611 المسألة
حمددي  آخددرال و إذا   ددن امليددت يف   ددن مغصددوب ومل يددر  صدداحبه لددزم نزعدده مددن بدددا امليددت 

 ولو  اا بعد الدنن. ح 
ف ال جيوو ت  ني امليت بال  ن النجسال وال باحلرير افالصال والبالقمداش 612 المسألة

 املذهبال وال إحم ال يف حالة االض رار.
ف ال جيدددوو ت  دددني امليدددت بالقمددداش املصدددنوع مدددن صدددومل أو حمدددعر احليدددواا 619 المســـألة

 ي  دددن أيضدددامل  لدددد احليدددواا احلدددالل احلدددرام اللحدددمال يف حالدددة االختيدددارال واألحدددوط وجوبدددامل أا ال
اللحم الذي ذب  علني ال ريقة الشدرعيةال ول دن ال إحمد ال إذا  داا ال  دن متخدذامل مدن صدومل 

 أو حمعر احليواا احلالل اللحم وإا  اا األحوط ا تحبابامل ترك الت  ني هبذا أيضامل.
ل ف إذا تنجس ال  ن بنجا ة امليدت ن سده أو بنجا دة أخدرىال جيدب غسد616 المسألة

أو ق ددت ذلددك املوضددت املتددنجس ولددو بعددد وضددت امليددت يف القددربال إا مل يسددتوجب ذلددك تلددف 
 ال  نال وإذا مل مي ن غسله أو ق عه جيب تبديله ب  ن آخر طاهر إا أم ن التبديل.

ف مددن أحدرم للحددا أو العمدرع نمدداتال جيدب ت  يندده  داآلخرينال والإحمدد ال 617 المسـألة
 يف تغ ية وجهه ورأ ه.

 ف يستحب لإلنساا يف حالة  المته أا يهيأ   نه و در  و انور .618 المسألة
 أحكام الحنوم

ف جيب حتنيط امليت بال انور بعد تغسيلهال بدأا متسد  بده مواضدت  دجود  615 المسألة
السدددبعة )أي جبدددني امليدددت و  يددده ور بتيددده ورأمل إهبدددامي قدميددده( ويسدددتحب أا ميسددد  بددده علدددني 

نور مسددحوقامل وجديددداملال وال ي  ددي العتيدد  الددذي نقددد طددرمل أن دده أيضدداملال وجيددب أا ي ددوا ال ددا
 ع ر  بسبب ذلك.

ف األحوط وجوبامل أا ميسد  بال دانور اجلبهدة ابتددا امل مث حتدنط بداقي املواضدت 642 المسألة
 املذ ورع.

ف األنضددل حتندديط امليددت قبددل ت  يندده وإا مل ي ددن مددانت مددن حتني دده أثنددا  641 المســألة
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 الت  ني أو بعد .
 من أحرم للحا أو العمرع إذا مات قبل ال وامل مل جيز حتني ه. ف644 المسألة
ف املرأع اليت تويف ووجهاال ومل تزل يف عدع الونداع لدو ماتدتال جيدب حتني هداال 641 المسألة

 واا  اا حيرم عليها التع ر قبل الوناع ويف العّدع.
مدددت ال دددانورال  ف يسدددتحب أا خيلدددط حمدددي  مدددن تربدددة اإلمدددام احلسدددني 642 المســـألة

ل دددن جيدددب أا ال يصدددل حمدددي  مدددن ذلدددك ال دددانور املمدددزوج بالرتبدددة ال ددداهرع إىل املواضدددت الددديت و 
تستوجب إهانة الرتبةال وه ذا جيب أا ال ت دوا الرتبدة املمزوجدة   دريع جيدن عنددما  لدط مدت 

 ال انور ال يقالف هذا  انور.
األخددرىال ف األحددوط أا ال ي يددب امليددت باملسددك والعنددرب والعددود والع ددور 649 المســألة

 وأا ال ميزجوها بال انور.
ف إذا مل حيصدددل ال دددانورال أو حصدددل ىنقددددار الغسدددل دوا احلندددوطال اليلدددزم 646 المســـألة

احلنوطال وه ذا لو واد ال انور عن الغسل ول ن  اا ال ي  ي ملس   ل املواضت السبعة بدهال 
 ناألحوط أا يبدأ باجلبهة أوالمل نعا واد حن ت بقية املواضت.

 ف يستحب وضت جريدتني )عودين( جديدتني ورطبتني مت امليت يف قرب .647 المسألة
 أحكام الصالة على الميم 

ف  ددب الصدالع علددني امليدت املسددلم وإا  داا ط ددالملال وال بدد أا ي ددوا أبددوا 648 المسـألة
 ال  ل أو أحدمها مسلماملال واا ي وا قد أّا الساد ة من عمر .

الدددذي مل يدددتم الساد دددةال وال تسدددتحب ف تسدددتحب الصدددالع علدددني ال  دددل 645 المســـألة
 الصالع علني ال  ل الذي ولد ميتامل.

ف صددالع امليددت جيددب أا تصددلني عليدده بعددد تغسدديله وحتني دده وت  ينددهال وال 612 المســألة
ت  دددي إذا صددددليت قبددددل هدددذ  االمددددورال أو يف أثنائهدددداال حددد  ولددددو  دددداا نسددديانامل أو جهددددالمل هبددددذ  

 .المسألة
ا يصدلي صدالع امليدت أا ي دوا علدني وضدو  أو غسدل ف ال يلزم ملن يريدد أ611 المسألة
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أو تيممال وال أا ي وا بدنه أو لبا ه طاهرامل ومباحاملال نال إحم ال ح  لو  داا لبا ده غصدبياملال 
 وإا  اا األحوط ا تحبابامل أا تراعني يف هذ  الصالع  ل ما يراعني يف غريها من الصلوات.

ا يستقبل القبلةال  مدا جيدب أا ف جيب علني من يريد الصالع علني امليت أ614 المسألة
يوضت امليت علني ظهر  أمام املصليال جين ي وا رأمل امليت علني ميني املصليال ورجال  علني 

 يسار املصلي.
ف جيب أا ال ي وا م اا املصلي علني امليت غصبياملال وه ذا جيب أا ال 611 المسألة

  اط املختصرين.ي وا أحط أو أرنت من م اا امليتال وال إحم ال يف االرت اع واالحن
ف جيدددب أا ال ي دددوا املصدددلي بعيددددامل عدددن امليدددتال وال إحمددد ال ملدددن يصدددليها 612 المســـألة

  اعة أا ي وا بعيدامل عن امليت بشرط أا ت وا ص ومل اجلماعة متصلة.
ف جيدددب أا ال ي دددوا بدددني امليدددت و املصدددلي عليددده أي  دددتار أو حدددائط أو 619 المســـألة

 يت يف التابوت وحمبهه.حمي  آخرال ول ن ال إحم ال إذا  اا امل
ف جيب أا يقدف املصدلي  اذيدا للميدتال ول دن إذا أقيمدت الصدالع  اعدة 616 المسألة

و  داووت صدد ومل اجلماعدة طددريف امليدت د طددوالمل د نددال إحمد ال يف صددالع مدن مل يقابددل جسددم 
 امليت.

ف جيب  رت عورع امليت حني الصالع عليهال وإذا تعدذر ت  ينده وجدب  درت 617 المسألة
 ه ولو  شبة أو آجرع أو ما أحمبه.عورت

ف جيدب اإلتيدداا بصددالع امليددت مددن قيدام ومددت قصددد القربددةال وأا يعددني امليددت 618 المســألة
 عند النيةال  أا يقولف أصلي علني هذا امليت قربة إىل اهلل.

ف إذا مل ي ددن هنددداك مددن مي ندده إتيددداا الصددالع املددذ ورع عدددن قيددام جددداو أا 615 المســألة
 يصلي عليه جلو امل.

فإذا أوصددني امليددت أا يصددلي عليدده حمددخص معددنيال ندداألحوط ا ددتحبابامل أا 622 المســألة
 يستأذا ذلك الشخص من ويل امليتال واألنضل للويل أيضامل أا يأذا له.

ف ي ددر  ت ددرار الصددالع علددني امليددت الواحدددال وال ي ددر  هددذا الت ددرار لددو  دداا 621 المســألة
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 امليت من أهل العلم والتقوى.
دنددن امليددت دوا الصددالع عليدده عمددداال أو نسددياناال أو لعددذرال أو علددم ف إذا 624 المســألة

 بعد الدنن بب الا الصالع اليت صليت عليهال جيب أا يصلني علني قرب  ما مل يتالش جسد .
 كيفية الصالة على الميم 

ف تتدألف الصددالع علددني امليدت مددن مخددس ت بددرياتال ولدو  ددرب املصددلي مخددس 621 المســألة
)اشـهد أن ك آلىل ل  ا ف بعد النيةال وإتياا الت بريع األوىل يقدولف ت بريات نقط علني النحو ا

 إله إك اا، وان محمدا رسول اا(.
: )اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد وصــل علــى جميــع ويقددول بعددد الت بددريع ال انيددة

 األنبياع والمرسلين(.
 : )اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات(.ويقول بعد الت بريع ال ال ة

إا  دداا امليددت رجددالال ولددو  دداا : )اللهــم اغفــر لهــ ا الميــم( الت بددريع الرابعددة يقددولوبعددد 
.مث ي درب الت بدريع افامسدة وتنتهدي بدذلك صدالع )اللهم اغفر له ه الميتـة(امليت امرأع يقولف 

 امليت.
: )اللهـم اجعلـه ألبويـه ولنـا سـلفا ف إذا  اا امليدت ط دال قدال بعدد الرابعدة622 المسألة
ــابوا واتبعــوا واا  دداا مشددتبها حالدده قددال بعددد الرابعددة (وفرطــا وأجــرا : )اللهــم اغفــر للــ ين ت

 واا  اا منانقامل لعنه عقيب الرابعة. سبيل  وقهم ع اب الجحيم(
)اشهد أن ك إله إك اا وحده ف يستحب أا يقول بعد الت بدريع األوىلف 629 المسألة

لح  بشــيرا ونــ يرا بــين يــدي ك شــري  لــه، واشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أرســله بــا
 الساعة(.

)اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد، وبـــارك علـــى وأا يقدددول بعدددد الت بدددريع ال انيدددةف 
محمــد وآل محمــد، وارحــم محمــدا وآل محمــد، كأفضــل مــا صــليم وباركــم وترحمــم 
علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـ  حميـد مجيـد، وصـل علـى جميـع األنبيـاع و المرســلين و 

 .ديقين وجميع عباد اا الصالحين(الشهداع و الص
)اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويقول بعد الت بريع ال ال ةف 
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األحياع منهم واألموات تـابع بيننـا وبيـنهم بـالخيرات، انـ  مجيـب الـدعوات، إنـ  علـى  
 .كل شيع قدير(

لهـم إن هـ ا عبـدك وابـن عبـدك )الوبعدد الت بدريع الرابعدة يقدول د إا  داا امليدت ذ درامل دف 
وابن أمت  نزل ب  وأنم خير منـزول به، اللهم إنا ك نعلم منـه اك خيـرا وأنـم اعلـم بـه 
منا اللهم إن كان محسناً فزد في إحسـانه وان كـان مسـيئا فتجـاوز عنـه واغفـر لـه، اللهـم 
اجعلـــه فـــي أعلـــى عليـــين واخلـــف علـــى أهلـــه فـــي ال ـــابرين وارحمـــه برحمتـــ  يـــا أرحـــم 

 .لراحمين(ا
 مث ي رب الت بريع افامسة وتنتهي صالع امليت.

)اللهــم إن هــ ه أمددا لددو  دداا امليددت أن ددني ندداا املصددلي يقددول بعددد الت بددريع الرابعددة ه ددذاف 
أمت  وابنة عبدك وابنة امت  نزلم ب  وأنم خير منـزول بـه، اللهـم انـا كنعلـم منهـا اك 

سـنة فـزد فـي إحسـانها وان كانـم مسـيئة خيرا، وأنم أعلـم بهـا منّـا، اللهـم ان كانـم مح
فتجاوز عنها واغفـر لهـا، اللهـم اجعلهـا عنـدك فـي اعلـى عليـين واخلـف علـى اهلهـا فـي 

 .ال ابرين وارحمها برحمت  يا ارحم الراحمين(
ف جيدددب أا يقدددرأ الت بدددريات و األدعيدددة تباعدددامل جيدددن ال  دددرج الصدددالع عدددن 626 المســـألة

 هيةتها.
املدأموم يف صددالع امليدت أا يقددرأ الت بددريات واألدعيدة هددو أيضددامل ف يلددزم علددني 627 المسـألة

 وال ي ت ي بقرا ع اإلمام لا.
ال تشددددرت ط ال هدددارع يف صدددالع امليددددت نيجدددوو للمصددددلي أا ي دددوا بددددال  :628المســـألة:

 وضو  أو غسل. 
 مستحبات الصالة على الميم

 ف تستحب يف الصالع علني امليت عدع أمورف 625 المسألة
ي وا املصلي علني وضو  أو غسل أو تيممال واألحوط ا تحبابامل اا يتيمم إذا أا األول: 

مل مي ن الوضو  أو الغسلال أو إذا خامل أا ال يددرك الصدالع علدني امليدت لدو احمدتغل بالوضدو  
 أو الغسل.
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أا يقف إمام اجلماعدة أو املصدلي ندرادىال عندد و دط قامدة امليدتال إا  داا امليدت  الثانِي:
 صدر اا  انت أن ني.ذ راملال و اذيامل لل
 أا يصلي حانيامل. الثالث:
 أا يرنت املصلي يديه عند  ل ت بريع. الرابع:

أا ت ددوا ال اصددلة بيندده وبددني امليددت قليلددة جددداال جيددن إذا حرّ ددت الددري  ثوبدده  الخــامس:
 ّمس اجلناوعال م المل. 
 أا تقام الصالع علني امليت  اعة.السادس: 
 بالت بريات واألدعيةال ويأىل هبا املأموم إخ اتامل. أا يرنت إمام اجلماعة صوتهالسابع: 
 أا يقف املأموم خلف اإلمام ح  لو  اا املأموم واحدامل. الثامن:

 التا تف أا يدعو املصلي للميت وللم منني   ريامل.
 وي ررها ثالث مرات.)الّصالة( أا يقول قبل الدخول يف الصالعف  العاشر:

مليت يف موضت اعتاد الندامل أا يقيمدوا نيده الصدالع أا تقام الصالع علني االحادي عشر: 
 علني امليت غالبامل.
أا تقف املرأع احلائه د إذا أرادت أا تصلي صدالع امليدت مدت اجلماعدة د يف  الثاني عشر:

 صف مستقل لوحدها.
ف ت در  إقامدة الصدالع علدني امليدت يف املسداجدال ول دن ال ت در  يف املسدجد 692 المسألة

 احلرام.
 ن أحكام الدف 

ف جيب أا يدنن امليت جين ال تنتشر رائحتدهال وال تدتم ن احليواندات مدن 691 المسألة
إخراج جسد ال وإذا خيف أا خيرجه حيواا يلزم أا يبا القرب باآلجر وما يشبههال ويسدتح م 

 البنا .
ف إذا مل مي ددن دنددن امليددت يف األر ال جيددوو أا يوضددت يف بنددا  أو تددابوت 694 المســألة
 بدل الدنن.

ف جيب أا يوضت امليت حال الدنن علني جانبه األمين جيدن ي دوا مقددم 691 مسألةال



 166 

 بدنه صوب القبلة.
ف لدو مدات حمدخص يف السد ينة نداا مل ي سدد بدنده لدو أخدر دننده ومل ي دن 692 المسـألة

مددانت مددن إبقائدده يف السدد ينةال جيددب أا ينتظددروا بدده حدد  يصددلوا إىل اليابسددة نيدددننو  يف األر ال 
ا يغسددل يف السدد ينةال وحيددنط وي  ددنال وبعددد أا يصددلني عليدده يشددد برجليدده حمددي  وإالّ وجددب أ

 ثقيل مث يلقني يف البحرال أو يوضت يف وِاٍّ )خابية( وتسد نوهته بعح امال مث يلقني يف البحر.
ف لو خيف أا ينبش عدو قرب امليت ويستخرجه ومي ل بدهال أي يق دت أذنده 699 المسألة

 يدنن  را وخ ية ل ي ال تصل إليه يد العدو.أو أن ه أو  ائر أعضائهال يلزم أا 
دد 654ف ت وا ن قات إلقدا  امليدت يف البحدر د علدني حندو مدا مدر يف املسدألة 696 المسألة

 أو ن قات بنا  القرب نيما لو لزمال من أصل تر ة امليت.
ف إذا ماتدددت املدددرأع ال دددانرع احلامدددلال وجنينهدددا مددداتال أو مل يدددو  نيددده الدددروح 697 المســـألة

ا  دداا أبددو  مسددلمامل جيددب أا تدددنن املددرأع علددني جانبهددا األيسددر لي ددوا ظهرهددا صددوب بعدددال نددع
 القبلة ح  ي وا وجه ال  ل صوب القبلة.

ف ال جيوو دنن املسلم يف مقربع ال  ارال  ما ال جيوو دنن ال دانر يف مقدربع 698 المسألة
 املسلمني.

ندده يف امل دداا الددذي ف ال جيددوو دنددن املسددلم يف م دداا يوجددب اهانتددهال  دن695 المســألة
 تُلقني نيها القمامة واألو ا .

ف ال جيددددوو دنددددن امليددددت يف األر  الغصددددبيةال وال يف األر  املوقونددددة لغددددري 662 المســــألة
 الدنن  املسجد.
ف ال جيوو دنن امليت يف قرب ميت آخرال إال أا ي وا القرب قدميامل ومندر دامل 661 المسألة

ي دن اهاندة للميدتال نعدم جيدوو الددنن يف القبدور ذات وي وا صاحبه قد نن وتالحمني باملرع ومل 
 ال واب  املتعددع.
ف الشدي  الدذي ين صدل مدن امليدت د حد  حمدعر  وظ در  وأ دنانه د جيدب أا 664 المسـألة

 يدنن معهال ويستحب لإلنساا دنن ظ ر  وأ نانه حال حياته.
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لد  ندم البةدر ف إذا مات أحد يف البةرال وال مي ن إخراجه منهاال جيدب أا يغ661 المسألة
 وجيعل ذلك البةر قربامل له.

ف إذا مددات ال  ددل يف رحددم أمدده و دداا بقدداؤ  يف ب نهددا خ ددرامل عليهددا جيددب 662 المســألة
 إخراجه بأ هل ال راال وجيوو تق يت اجلنني إذا اض ر لذلك.

ف إذا ماتدددت املدددرأع احلامدددل واجلندددني الدددذي يف ب نهدددا حددديال جيدددب أا يشددد  669 المســـألة
 أع وخيرج اجلنني مث خياط اجلنبال مث تدنن.اجلنب األيسر للمر 

 مستحبات الدفن 
ف يستحب أا حي ر القرب ىنقددار قامدة اإلنسداا متو دط القامدةال وأا يددنن 666 المسألة

امليددت يف أقددرب املقددابر إا مل ت ددن املقددربع األبعددد أنضددل جلهددة مددن اجلهدداتال م ددل أا يدددنن يف 
 ارتياد النامل لا د لقرا ع ال احتة د أ  ر.املقربع األبعد الصاحلوا من الناملال أو ي وا 

ف يستحب عند الدنن أا توضت اجلناوع علدني األر  علدني بعدد عددع أذرع 667 المسألة
 من القربال مث يقرب إىل القرب حميةامل نشيةامل يف ثالث دنعاتال ويف املرع الرابعة يدخل يف القرب.

ال ال ددة جيددن ي ددوا رأمل  ويسددتحب إذا  دداا امليددت ذ ددرامل أا توضددت علددني األر  يف املددرع
 . (194)امليت عند م خرع القربال ويف املرع الرابعة يدخل امليت يف القرب من جانب الرأمل

أما إذا  اا امليت أن نيال نتوضت يف املرع ال ال ة علني األر  عند طرمل القبلة من القربال مث 
 ع نيه.تدخل إىل القرب عرضاملال ويستحب أا ي خذ بقماش نوا القرب عند إدخال املرأ

ف يسددتحب أا تقددرأ األدعيددة املقددررع املددأثورع قبددل الدددنن وحددني الدددننال وأا 668 المســألة
ت ك عقد   ن امليدت بعدد أا يوضدت يف اللحددال وأا يوضدت خدد امليدت علدني األر ال وتوضدت 
حتت رأ ه خمدع مدن تدرابال وأا توضدت لبندة أو مددرع ورا  ظهدر  ل دي ال يرجدت ويسدتلقي علدني 

 اللحد يضرب الدانن بيدد  اليمدن علدني من دب امليدت اليمدنال ويضدت يدد  ق ا ال وقبل أا يسرت
اليسرى علني من ب امليت اليسرىال ويقرب نمه من أذا امليتال وحيرّ ه بقوع ويقول له د ثالث 

ال ويدذ ر بددل )ندالا بدن ندالا( ا دم امليدت وا دم أبيده اسمع افهم يـا فـالن بـن فـالنمدراتف 
أبيه )عليامل( يقدول امللقدن ثدالث مدراتف امسدت انهدم يدا  مدد  نلو  اا إ م امليت ) مدامل( وا م

                                                           

 أي يدخل رأمل امليت الَرُجل يف القرب أوال. (152)
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 بن علي. مث يقولف 
)هل أنم على العهد ال ي فارقتنا عليه، من شهادة أن ك اله اك اا وحده كشري  

عبـــده ورســـوله، وســـيد النبيـــين وخـــاتم المرســـلين، وان عليـــا أميـــر  لـــه، وان محمـــدا 
اا طاعتــــه علــــى العــــالمين، وان الحســــن و  المــــؤمنين وســــيد الوصــــيين، وإمــــام افتــــرض

الحسـن، وعلــي بــن الحسـين، ومحمــد بــن علـي، وجعفــر بــن محمـد، وموســى بــن جعفــر، 
وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علـي، والقـائم الحجـة 
المهدي صـلوات اا علـيهم، أئمـة المـؤمنين وحجـع اا علـى الخلـ  أجمعـين، وأئمتـ  

 ) نيذ ر م اا نالا بن نالاال ا م امليت وا م أبيه(..دى أبرار، يا فالن بن فالن أئمة ه
إذا أتاك الملكان المقربان، رسولين من عند اا تبارك وتعالى، وسأكك عن مث يقولف 

رب ، وعـن نبيـ ، وعـن دينـ ، وعـن كتابـ ، وعـن قبلتـ ، وعـن أئمتـ ، فالتخـف وك 
نبيي، واإلسـالم دينـي، والقـرآن كتـابي،  ومحمد تحزن،و قل في جوابهما: اا ربي، 

والكعبة قبلتي، وأميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب إمـامي، والحسـن بـن علـي المجتبـى 
إمامي، والحسين بن علـي الشـهيد بكـربال إمـامي، و علـي زيـن العابـدين إمـامي، ومحمـد 

ضـــا إمـــامي، البـــاقر إمـــامي، وجعفـــر الصـــادق إمـــامي، وموســـى الكـــاظم إمـــامي، وعلـــي الر 
ومحمـــد الجـــواد إمـــامي، وعلـــي الهـــادي إمـــامي، والحســـن العســـكري إمـــامي، والحجـــة 
المنتظر إمامي، هؤكع صلوات اا عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم 

)ويدذ ر م داا أتولى ومن أعدائهم أتبرع في الدنيا و اآلخـرة، ثـم اعلـم يـا فـالن بـن فـالن 
أن اا تبارك وتعالى نعم الـرب، وان محمـداً يت وا م أبيه مث يقدول( نالا بن نالا ا م امل

  نعم الرسول، وان علي بن أبي طالـب وأوكده المعصـومين األئمـة األحـد عشـر نعـم
ح ، وان الموت ح ، وسؤال منكر ونكير فـي القبـر  األئمة، وان ما جاع به محمد 

ن ح ، وتطاير الكتب ح ، وان ح ، والبعث ح ، والنشور ح ، والصرام ح ، والميزا
ال )مث الجنة ح ، والنار ح ، وان الساعة آتية ك ريب فيها، وان اا يبعث من في القبور

ثبتـ  اا بـالقول الثابـم ال ويذ ر م اا نالا ا م امليدت مث يقدولف أفهمم يا فالنيقول(ف 
ال )مث متــهوهــداك اا إلــى صــرام مســتقيم، عــرف اا بينــ  وبــين أوليائــ  فــي مســتقر رح

اللهــم جــاف األرض عــن جنبيــه، وأصــعد بروحــه إليــ ، ولّقــه منــ  برهانــا، اللهــم يقددول(ف 
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 .عفوك عفوك(

ف يستحب ملن يضت امليت يف القدرب أا ي دوا علدني طهدرال وحا در الدرأملال 665 المسألة
حايف القدمنيال وأا خيرج من القدرب مدن قبدل رجلدي امليدتال  مدا يسدتحب أا يهيدل احلاضدروا د 

 إنــا ا وإنــا إليــه راجعــونا  امليددت د الددرتاب علددني القددرب بظهددور أ  هددمال ويقولددواف عدددا أقربدد
ال وإذا  دداا امليددت أن ددني يتددوىل  ارمهددا وضددعها يف القددربال و إذا مل ي ددن هندداك  ددرم يتددوىّل (191)

 أقارهبا وضعها يف القرب.
ف يسدددتحب جعدددل القدددرب مربعدددامل أو مسدددت يالمل وأا يعلدددو عدددن  ددد   األر  672 المســـألة

ىنقدددار أربعددة أصددابتال وأا توضددت عالمددة علددني القددرب ل دديال يشددتبه بغددري ال وأا يصددب املددا  علددني 
القربال وأا يضدت احلاضدروا د بعدد ال دراأ مدن رش املدا  أيداديهم علدني القدربال م درجني اصدابعهمال 

 دددبت مدددراتال ويسدددتغ روا )انـــا أنزلنـــاه فـــي ليلـــة القـــدر( ويغّمسدددوها يف الدددرتابال ويقدددرؤوا  دددورع 
)اللهـم جـاف اكرض عـن جنبيـه، واصـعد بروحـه اليـ ، ولّقـه قدرؤوا هدذا الددعا ف للميت وي

 .من  رضواناً، واسكن قبره من رحمت  ما ت نيه عن رحمة من سواك(
ف بعدد أا يدذهب وينصدرمل املشدّيعواال يسدتحب لدويل امليدت أو مدن ي دوا 671 المسألة

  ب  ذ رها. مأذونامل من قبل الويلال أا يُعيد تلقني امليت باألدعية اليت
ف يسددتحب بعددد الدددنن تعزيددة ذوي امليددتال ول ددن األنضددل تددرك التعزيددة لددو 674 المســألة

مضني علني ذلك مدع جين تتجدد مصيبتهم لو عزاهم أحدال وه ذا يستحب ار دال ال عدام 
 إىل أهل بيت امليت ملدع ثالثة أيامال وي ر  اال ل عندهم.

بأقربائدهال ومصدابه بولدد  خاصدةال  ف يستحب لإلنسداا أا يصدرب يف مصدابه671 المسألة
وأا يقددرأ القددرآا للميددتال  انــا ا وانــا اليــه راجعــونويسددتحب اا يقددول  لمددا تددذ ر مّيتددهف 

وأا ي لب من اهلل حوائجه عند قرب أبيه وأمهال وأا حي م بنا  القرب ح  ال يسرع اليه البلني و 
 افراب.

أحددال وال أا يل دمال إالّ يف  ف ال جيدوو أا خيمدش اإلنسداا وجهده يف مدوت672 المسألة

                                                           

 .156 ورع البقرعال اآليةف  (153)
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مصددائب املعصددومني ) ددالم اهلل علدديهم أ عددني( حيددن جيددوو علدديهم خمتلددف أنددواع العددزا ال بددل 
 ويستحب ذلك.
ف ال جيددوو حمدد  اجليددب يف مددوت غددري األب واأل ال وجيددوو يف موذمددا وإا  679 المســألة

  اا األحوط تر ه.
أو نت دددت حمدددعرهاال وجدددب ف إذا مخشدددت املدددرأع وجههدددا يف مصددداب أحددددال 676 المســـألة

عليهددا أا تعتدد  عبددداملال أو ت عددم عشددرع نقددرا ال أو ت سددوهمال وه ددذا إذا حمدد  الرجددل جيبدده أو 
 مزا ثيابه يف موت ووجته أو ولد .

ف األحدددددوط ا دددددتحبابامل أا ال يرندددددت الصدددددوت بالب دددددا  علدددددني امليدددددتال نعدددددم 677 المســـــألة
 ومن إليهم. يستحب الرنت يف مصاب املعصومني 

 صالة الوحشة 
ف يسددتحب أا يصددلوا للميددت يف ليلددة دنندده )صددالع الوحشددة( وهددي ر عتدداا 678 المســألة

و ي يتهاف أا يقرأ يف الر عة األوىل بعد احلمد )آية ال ر ي( مرع واحدعال ويف الر عة ال انية بعد 
)اللهم صـل علـى محمـد احلمد  ورع )القدر( عشر مراتال ويقول بعد التسليم من الصدالعف 

 ويقول م اا نالا ا م امليت.ثوابها إلى قبر فالن( وآل محمد وأبعث 

ف مي ن إتياا صالع الوحشدة يف أي وقدت مدن ليلدة الددننال ول دن األنضدل 675 المسألة
 إتيارا يف أول الليل بعد صالع العشا .

ف إذا أرادوا أخذ امليت إىل بلد بعيدال أو تدأخري دننده لسدبب مدن األ دباب 682 المسألة
 ة إىل ليلة دننه.نال ت خر صالع الوحش

 نبش القبر 
ف حيرم نبش قرب املسلم حد  لدو  داا ط دالمل أو جمنونداملال ول دن الإحمد ال لدو 681 المسألة

 نا بدنه وصار ترابامل ومل ي ن  ذور يف ذلك.
و أوالد األئمددةال والشددهدا  و  و األئمددة  ف حيددرم نددبش قبددور األنبيددا  684 المســألة

 ليها  نوات عديدع.العلما  و الصاحلني ح  لو مضني ع
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 ف ال حيرم نبش القرب يف عدع مواردال هيف 681 المسألة
 إذا دنن امليت يف م اا غصيب ومل ير  صاحبه ببقا  امليت نيه.األول: 
إذا   ن امليت يف   ن مغصوبال أو دنن معه حمي  غصيبال ومل ير  صاحبه أا  الثاني:

ت امليت حمدي  مدن تر تده  دا انتقدل إىل يبقني ذلك الشي  مت امليت يف القربال وه ذا إذا دنن م
 ورثته ومل ير  الورثة ببقائه معه.

إذا دندددن امليدددت بدددال غسدددل أو   دددن أصدددالال أو علدددم بدددب الا غسدددلهال أو تبدددني أا  الثالـــث:
 ت  ينه مل ي ن حسب ما قرر  الشرعال أو تبني بأنه مل يوضت يف القرب صوب القبلة.

 ثبات ح .أا يراد رؤية امليت و مشاهدته إل الرابع:
إذا دندددن امليدددت يف م ددداا يسدددتوجب هت ددده واهانتدددهال  مدددا لدددو دندددن يف مقدددربع  الخـــامس:

 ال  ارال أو دنن يف  ل القاذورات.
إذا أريد نبش قرب  ألمر حمرعي أهم من حرمة النبشال  أا يراد ا تخراج اجلنني  السادس:

 احلي من ب ن املرأع املدنونة.
ا ميدددزا بدندددهال أو خيدددف أا جيرنددده السددديلال أو إذا خدددانوا علدددني امليدددت مدددن حيدددواالســـابع: 

 خشي أا خيرجه عدو.
إذا مل يددددنن مدددت امليدددت جدددز  من صدددل مدددن جسدددد ال وأريدددد دنندددهال ول دددن األحدددوط  الثـــامن:

 وجوبامل أا يوضت ذلك اجلز  املباا يف القرب بنحو ال يرى بدا امليت.

 األغسال المستحبة
شريعة اإل المية املقد دة   دريعال ومدن ف األغسال املستحبة )املندوبة( يف ال682 المسألة

  لتهاف 
ف غسدددل اجلمعدددةال ووقتددده مدددن أذاا الصدددب  إىل ظهدددر يدددوم اجلمعدددةال واألنضدددل اتيانددده قبيدددل 1

الظهددرال واذا مل يددأت بدده إىل الظهددر ناألنضددل أا يددأىل بدده إىل غددروب يددوم اجلمعددة دوا اا ينددوي 
ه يف رددار يددوم السددبت مددن ال جددر القضددا  أو األدا ال وإذا مل يغتسددل يددوم اجلمعددة يسددتحب إتياندد

 إىل الغروب بنية القضا ال بل ال مانت أيضامل يف أا يأىل به يف ليلة السبت.
ومن خشي أا ال جيد املا  يف يوم اجلمعة جاو له أا يدأىل بغسدل اجلمعدة يف يدوم افمديس 
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يدددام أو ليلدددة اجلمعدددةال وإذا مل يدددأت بددده يف اجلمعدددة و السدددبت جددداو أا يدددأىل بددده يف أي يدددوم مدددن أ
األ بوعال نيأىل به بقصد الرجا  )أي برجدا  أا ي دوا م لوبدامل هلل تعداىل(ال ويسدتحب أا يقدول 

أشـهد ان ك إلـه اك اا وحـده ك شـري  لـه، وان محمـدا عبـده عند إتياا غسل اجلمعةف )
ورســـوله، اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد، واجعلنـــي مـــن التـــوابين، واجعلنـــي مـــن 

 (.المتطهرين
ليلددة مددن حمددهر رمضددااال و ددل الليدايل ال ددرادى مددن ذلددك الشددهرال م ددل الليلددة  ف غسدل أول4

ال ال ة وافامسة والتا عةال ويستحب من الليلة احلاديدة والعشدرين أا يغتسدل  دل ليلدةال ويتأ دد 
ا تحباب الغسل يف الليلة األوىل وافامسة عشدرعال والسدابعة عشدرعال والتا دعة عشدرعال واحلاديدة 

العشرينال وافامسة والعشرينال والسابعة والعشرينال والتا دعة والعشدرين مدن والعشرينال وال ال ة و 
 حمهر رمضاا املبارك.

ووقت أغسال ليايل حمهر رمضاا متام الليدلال واألنضدل اا يقدارا الغدروبال ول دن األنضدل 
 بالنسبة ألغسال العشرع األخريع من الشهر هو أا ي تني هبا ما بني صالع املغرب والعشا .

يف الليلة ال ال ة والعشرين اا يأىل بغسدل آخدر يف آخدر الليدلال مضدانامل إىل  وه ذا يستحب
 الغسل املستحب إتيانه يف أول الليل.

ف غسل يوم عيد ال  رال وعيد األضحنيال ووقته من أذاا الصب  إىل الغدروبال واألنضدل 1
 إتيانه قبل صالع العيد.

 أذاا ال جددرال واألنضددل ف غسددل ليلددة عيددد ال  ددر واألضددحنيال ووقتدده مددن أول املغددرب إىل2
 إتيانه يف أول الليل.

 ف غسل اليوم ال امن والتا ت من ذي احلجةال وإتياا غسل اليوم ال امن قبيل الظهر.9
 فغسل اليوم األولال وافامس عشرال والسابت والعشرينال واآلخر من حمهر رجب.6
 ف غسل يوم عيد الغديرال واألنضل إتيانه قبل الظهر.7
 ت والعشرين من ذي احلجة.ف غسل اليوم الراب8
ف غسل يوم النريووال وافامس عشر من حمعبااال والتا ت والسابت عشر من ربيت األولال 5

 وافامس والعشرين من ذي القعدع. 
 ف غسل الوليد عند الوالدع.12
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 ف غسل املرأع اليت تستعمل الع ر لغري ووجها.11
 ف غسل من حمرب افمر ونام يف الس ر.14
 ببدنه بدا ميت مغّسل.ف غسل من مس 11
ف غسل من مل يصل صالع اآليات عند افسومل وال سومل عمدداملال مدت احدرتاا متدام 12
 القرص.
ف األحددوط أا يغتسددل مددن  ددعني إىل رؤيددة املصددلوبال ورآ  بعددد ثالثددة أيددامال ول ددن لددو 19

 رآ  بال اختيار منهال أو رآ  صدنة و ات اقاال أو ذهب ألدا  الشهادع نال غسل عليه.
ف يستحب أا يغتسل قبل الدخول إىل احلرم امل يال ومدينة م ة امل رمةال 689 ةالمسأل

واملسددجد احلددرامال وال عبددة املشددرنةال وحددرم املدينددةال وبلدددذاال واملسددجد النبددويال ومشدداهد األئمددة 
 ال ويستحب الغسل لإلحرام. ال اهرين 

املشددرنة يف يددوم  وإذا أراد أا يدددخل إىل حددرم م ددة وم ددة امل رمددة واملسددجد احلددرام وال عبددة
واحددد   ددا  اإلتيدداا بغسددل واحددد بنيددة اجلميددت. وه ددذا إذا أراد أا يدددخل حددرم املدينددة املنددورع 

 يف يوم واحد   ا  غسل واحد بنية اجلميت. وبلدذا ومسجد النيب 
من بعيد أو قريدبال ول لدب  ف يستجب الغسل لزيارع األئمة ال اهرين 686 المسألة

ستحب الغسل للتوبةال وحلصول النشاط للعبادعال وللسد ر خصوصدامل إذا  احلاجة من اهللال و ذا ي
ال ولو أتدني بشدي  مدن هدذ  األغسدال د املدذ ورع يف هدذ  املسدألة د  اا لزيارع  يد الشهدا  

 مث وقت منه ما يب ل الوضو   النوم تستحب إعادع الغسل.
أا يددأىل معهددا ف ال  ددزي هددذ  االغسددال املندوبددة عددن الوضددو ال نددال جيددوو 687 المســألة

 بعمل يشرتط نيه الوضو   الصالع دوا أا يتوضأ.
ف إذا وجبت علني الشدخص عددع أغسدال أو  داا بعضدها واجبداملال   دني أا 688 المسألة

 يأىل بغسل واحد بنية اجلميت.

 التيمم 
 ف جيب التيمم بدالمل عن الوضو  و الغسل يف  بعة مواردف 685 المسألة
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 ف أا ي قد املا . 1
  نه التوصل إىل املا .ف أا مل مي4
 ف أا يضرّ  ا تعمال املا .1
 ف أا خُيامل من الع ش.2
 ف أا ال ي  ي املا  املوجود إال لت هري البدا وال وب النجسني.9
 ف أا ال ي وا املا  مباحامل.6
 ف أا يضي  الوقت.7

 المورد األول
 وجب التيمم.  ف إذا  اا حتصيل املا  ىنقدار الوضو  أو الغسل غري   ن652 المسألة
ف إذا  دداا الشددخص يف احلضددر جيددب عليدده أا ي حددص عددن املددا  للوضددو  651 المســألة

والغسل إىل حد حيصل معه اليأملال وأما إذا  داا يف الصدحرا  و اندت األر  غدري مسدتوية لدزم 
يف  ددل جهددة مددن اجلهددات األربددت د أي ادداالمل وجنوبددامل  (192)أا ي لددب املددا  ىنقدددار رميددة  ددهم

د وإذا  اندت األر  مسدتوية  دهلة نيلدزم أا ي لدب ىنقددار رميدة  دهمني مدن  دل  وحمدرقامل وغربدامل 
 صوب.

ف إذا  انددت بعدده اجلهددات األربددت  ددهلة مسددتويةال وبعضددها غددري مسددتويةال 654 المســألة
 طلب املا  يف اجلهة السهلة ىنقدار رمية  همنيال ويف اجلهة غري السهلة ىنقدار رمية  هم.

يف أي جهة من اجلهات األربتال إذا تديقن بعددم وجدود ف ال جيب ال حص 651 المسألة
 املا  نيها.

ف مدددن مل يتضدددي  وقدددت صدددالتهال واتسدددت الوقدددت للت تددديش و ال حدددص عدددن 652 المســـألة
املا ال لدزم أا ي لدب املدا  إذا تديقن بوجدود  يف م داا أبعدد مدن احلدد الشدرعي املدذ ورال وأمدا لدو 

اب إليدهال نعدم إذا  داا ظنده قويدامل لدزم د علدني ظن أو احتمل وجود املا  هناك مل جيب عليه الدذه
 األحوط وجوبامل د أا يذهب لتحصيله.

                                                           

ح )مددن ال حيضددر  ال قيدده( مقددار رميددة  ددهم ىنددائيت خ دوع أي مددا يقددارب مائددة يف حمدر  حددد العالمددة اجمللسددي  (154)
 مرت.
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ف ال يلددزم أا يبحددن الشددخص بن سدده عددن املددا ال بددل جيددوو لدده أا يسددتنيب 659 المســألة
من ي مدةن إىل قولدهال ويف هدذ  الصدورع ي  دي أا يندوب حمدخص واحدد عدن عددع أحمدخاص يف 

 ال حص عن املا .
وجود املا  يف رحله أو يف املنزل أو يف القانلةال جيب عليه أا  ف إذا احتمل656 المسألة

 ي حص ح  حيصل له اليقني بعدم وجود املا  أو ييأمل عن احلصول عليه.
ف إذا نحص عن املا  قبدل حلدول وقدت الصدالع ومل جيدد ال وبقدي هنداك إىل 657 المسألة

 مددا إذا نددزل امل ددر ناحتمددل وقددت الصددالعال ندداا احتمددل احتمدداالمل عقالئيددامل باحلصددول علددني املددا   
  عه يف غديرال لزم د علني األحوط وجوبامل د إعادع ال حص وال لب مرع أخرى.

ف إذا ضاا وقت الصالعال أو خامل من  ارا أو حيواا م رتملال أو  اا 658 المسألة
 طلب املا  صعبا إىل درجة ال تتحمل عادعال ال جيب ال حص وال لب.

ملدا  حد  تضدّي  وقدت الصدالع عصدني وأمثال ول دن ف إذا ترك ال حدص عدن ا655 المسألة
 صالته مت التيمم صحيحة.

ف مددن تديقن بعدددم احلصدول علددني املدا ال ندداذا تدرك ال حددص عدن املددا  وصددّلني 722 المسـألة
مت التيمم يف  عة من الوقت مث علم نيما بعد أنّه  اا حيصل علني املا  لو نتش عنهال ب لدت 

 صالتهال احتياطا.
ص  املتعارمل ومل جيد املا  بعد ال حصال نصلني متيمماملال مث علم ف إذا نح721 المسألة

بعددد الصددالع بوجددود املددا  يف امل دداا الددذي نددّتش نيدده صددحت صددالتهال إال أا ي ددوا الوقددت ال 
 يزال باقيا ن ي هذ  الصورع يعيد صالته علني األحوط ا تحبابامل.

ص مث علدم ف من تيقن ضدي  وقدت الصدالع نصدلني مدت التديمم مدن غدري نحد724 المسألة
بعد الصالع أا الوقت  اا يست لل حص عن املا ال نداألحوط وجوبدامل أا يعيدد صدالته إا  داا 

 الوقت باقياملال أو يقضيها مت انقضا  الوقت.
ف إذا  ددداا علدددني وضدددو  بعدددد دخدددول وقدددت الصدددالعال وعلدددم بأنددده لدددو أب دددل 721 المســـألة

جيددب أا ال يب ددل وضددو   إا وضددو   ال مي ددن لدده حتصدديل املددا  للوضددو ال أو ال مي ندده الوضددو ال 
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 أم نه االحت ا  به.
ف إذا  ددداا علدددني وضدددو  قبدددل دخدددول وقدددت الصدددالع وعلدددم بأنددده لدددو أب دددل 722 المســـألة

وضدددو   نسدددومل ال مي ددددن حتصددديل املدددا ال يلددددزم أا ال يب دددل وضدددو   علددددني األحدددوط إا أم ندددده 
 االحت ا  به.
الغسدلال وعلددم انده لددو ف مددن  داا عندد  مددن املدا  ىنقدددار الوضدو  أو ىنقدددار 729 المسـألة

أراا املددا  نسددومل لددن جيددد ال نددعا  دداا وقددت الصددالع داخددال حددرم إراقددة املددا ال واألحددوط أا ال 
 يريقه قبل وقت الصالع أيضامل.

ف مدددن علدددم أنددده لدددن حيصدددل علدددني املدددا  نأب دددل وضدددو   بعدددد دخدددول وقدددت 726 المســـألة
تدددديممال وإا  دددداا الصددددالعال أو أراا املددددا  الددددذي معدددده عصددددني وأمثال ول ددددن تصدددد  صددددالته مددددت ال

 األحوط ا تحبابا أا يعيد تلك الصالع.
 الثاني من موارد التيمم 

ف إذا مل ي ددن يف إم اندده التوصددل إىل املددا  بسددبب الشدديخوخة أو افددومل 727 المســألة
من السارا أو احليواا امل رتمل وما حماهبهال أو لعدم وجود ما يسحب به املا  من البةرال وجب 

عليدده أا يتدديمم إذا  دداا يف حتصدديل املددا  أو ا ددتعماله مشددقة ال  عليدده أا يتدديممال وه ددذا جيددب
 مي ن حتملها.
ف إذا لزمددده دلدددو أو حبدددل لسدددحب املدددا  مدددن البةدددرال واضددد ر إىل حمدددرائه أو 728 المســـألة

ا ددتةجار  وجددب عليدده ذلددك وإا  ّل دده أضددعامل مددا هددو متعددارملال وه ددذا إذا بدداعو  املددا  بعدددع 
جيددب حتصدديل املددا  لددو ا ددتوجب ذلددك أا يشددرتيه ىنبلددغ  أضددعامل مددن قيمتدده املتعارنددةال ول ددن ال

 يضر جالهال وه ذا إذا ا توجب ذلك العسر واحلرج عرنامل.
ف إذا اضدد ر إىل اقددرتا  مددال ليم ندده حمددرا  املددا  للوضددو  وجددب عليدده أا 725 المســألة

 يقرت ال ول نه لو علم أو ظن أنه ال يست يت أا يسدد قرضه ال جيب عليه االقرتا .
 ف إذا مل ي ن ح ر البةر ال تخراج املا  حماقامل عليهال جيب عليه احل ر.712 المسألة
ف إذا بذل له أحد مقدارامل من املا  دوا ِمنّدةال نعليده أا يقبدل املدا  ويتوضدأال 711 المسألة

 أّما لو مّن عليه ذلك مل يلزم قبوله.
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 الثالث من موارد التيمم
ا ال أو خدامل أا يظهدر نيده عيدب ف إذا خامل علني ن سه مدن ا دتعمال املد714 المسألة

أو مددر  أو أا ي ددول مرضدده بددهال أو يشددتّد أو تصددعب معاجلتدده بسددبب ا ددتعمال املددا ال جيددب 
عليدده أا يتدديممال ل ددن إذا مل يضددر  ا ددتعمال املددا  السدداخن وجددب أا يتوضددأ أو يغتسددل باملددا  

 الساخن.
ضددددرر و دددداا ف ال يلددددزم أا يتدددديقن بتضددددرر  باملددددا ال بددددل حدددد  إذا احتمددددل ال711 المســــألة

احتماله احتماالمل عقالئيامل عند العرملال وحدث عند  خومل بسبب ذلدك االحتمدالال جيدب أا 
 يعدل إىل التيمم.
 ف املبتلني بالرمد الذي يضر  ا تعمال املا  جيب أا يتيمم.712 المسألة
ف إذا تدديمم بسددبب تدديقن الضددرر أو خوندده مث علددم قبددل الصددالع بعدددم ضددرر 719 المســألة

تيممه باطالال وإذا علم بذلك بعد الصدالع نداألحوط إعدادع صدالته مدت الوضدو   املا  عليه  اا
 أو الغسلال وقضاؤها يف حالة انقضا  الوقت.

ف مددن يعلددم أا املددا  لددن يضددر  لددو اغتسددل أو توضددأ مث علددم نيمددا بعددد بددأا 716 المســألة
 املا   اا يضر  ص  غسله ووضوؤ .

 الرابع من موارد التيمم
شددددي إا ا ددددتعمل املددددا  يف الوضددددو  أو الغسددددلال أا ميددددوت هددددو أو ف إذا خ717 المســــألة

عياله أو أوالد  أو رنيقه أو من يرتبط به  افادم وافادمةال أو  ل من جيدب ح ده حياتده مدن 
الع ش أو ميرضواال أو يع شوا ع شا يش  عليهم حتملهال جيب أا يتيمم بدال عن الوضو  أو 

سدبب الع دش وجدب عليده أا يتديمم ويسددقي الغسدلال وه دذا إذا خشدي أا يتلدف حيدواا لدده ب
 احليواا.

ف إذا  دداا لديدده مدا  متددنجس ىنقدددار حمدربه وحمددرب مددن يدرتبط بدده عدددا املددا  718 المسـألة
ال ددداهر الدددذي ي دددوا للوضدددو  أو الغسدددلال وجدددب أا جيعدددل املدددا  ال ددداهر للشدددرب ويصدددلي مدددت 

وضدد  أو االغتسددال باملددا  التدديممال ول ددن إذا أراد املددا  حليواندده جيددب  ددقيه مددن املددا  الددنجس والت
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 ال اهر.
 الخامس من موارد التيمم

ف من  اا لبا ه أو بدنه جنسدامل وعندد  مقددار قليدل مدن املدا  ولدو توضدأ أو 715 المسألة
اغتسل به ال يبقني منه حمي  لت هري لبا ه أو بدنهال جيب عليه أا ي ّهر بذلك املدا  لبا ده أو 

 بدنه املتنجس ويتيمم للصالع.
ا دتحبابامل أا يرندت النجا دة أوالمل مث يتديممال وإذا مل ي دن لديده مدا يتديمم بده  ول ن األحدوط

 جيب أا يتوضأ أو يغتسل بذلك املا  ويصلي مت البدا أو ال وب املتنجس.
 السادس من موارد التيمم

ف إذا مل ي ن عند  إال املا  أو اإلنا  الذي حيدرم ا دتعماله  املدا  أو اإلندا  742 المسألة
 حمابه جيب أا يتيمم بدالمل عن الغسل أو الوضو . الغصيب وما

 السابع من موارد التيمم
ف إذا ضاا وقت الصالع جين لو توضأ أو اغتسدل وقعدت الصدالعال  لهدا 741 المسألة

 أو بعضهاال خارج الوقت جيب أا يتيمم.
ف إذا أخر الصدالع متعمددامل حد  ال يبقدني لديده وقدت للتوضد  أو االغتسدال 744 المسألة

 أمثال ل ن صالته مت التيمم صحيحة.عصني و 
ف إذا حمددك هددل يبقددني وقددت للصددالع إذا توضددأ أو اغتسددل أم ال وجددب أا 741 المســألة

 يتوضأ أو يغتسل.
ف مددن تدديمم لضددي  الوقددتال ندداا نقددد بعددد الصددالع املددا  الددذي  دداا معددهال 742 المســألة

ه األولال وجددددب عليدددده أا يتدددديمم مددددرع أخددددرى إذا  انددددت وظي تدددده التدددديمم وإا مل يددددنقه تيممدددد
 والظاهر   اية التيمم األول نيما إذا  اا قد نقد املا  عقيب الصالع مباحمرع. 

ف من  اا واجددامل للمدا  ناحمدتغل بالصدالع مدت التديمم ألجدل ضدي  الوقدتال 749 المسألة
ويف أثندددا  الصدددالع نقدددد ذلدددك املدددا  الدددذي  ددداا وظي تددده التددديممال نالظددداهر   ايدددة ذلدددك التددديمم 

 للصلوات الالحقة.
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ف إذا اتست له الوقدت ىنقددار يسدت يت أا يتوضدأ أو يغتسدل ويدأىل بالصدالع 746 مسألةال
مدددن غدددري مسدددتحباذا  اإلقامدددة والقندددوتال وجدددب عليددده أا يتوضدددأ أو يغتسدددل ويصدددلي مدددن دوا 
اإلتياا باملستحباتال بل لو مل يتست وقته للسورع أيضامل وجب التوض  واالغتسال والصالع من 

 دوا قرا ع السورع.
 ياع التي يص  التيمم بهااألش

ف يص  التيمم بالرتاب واحلصني واملدر واحلجدرال ول دن األوىل أا ال يتديمم 747 المسألة
بغري الرتاب ما دام   ناملال وإذا مل يوجد الدرتاب نباحلصدنيال نداذا نقدد احلصدني نباملددرال واذا نقدد 

 نباحلجر.
اجلُدددصال و دددذا ف يصددد  التددديمم ججدددر ال لدددس )أي حجدددر الندددورع( وحجدددر 748 المســـألة

 يص  التيمم باجلص امل بو  ول ن التيمم ججر املعدا م ل حجر العقي  باطل.
ف إذا نقددد الددرتاب واحلصددني واملدددر واحلجددرال جيددب أا يتدديمم بالغبددار العددال  745 المســألة

بال راش أو اللبامل ومدا حمدابهال وإذا ال يوجدد غبدار يف هدذ  األحمديا  وجدب التديمم بدال نيال واذا 
 جبت الصالع بدوا التيمم واألحوط قضاؤها نيما بعد.نقد ال ني و 
ف إذا ا ت اع أا حيصل علني الرتاب بوا  ة ن ه ال راش وما حماهبه  اا 712 المسألة

التددديمم بالغبدددار بددداطالملال وإذا ا دددت اع أا جي دددف ال دددني وحيصدددل منددده علدددني الدددرتاب ب دددل التددديمم 
 بال ني.

و بَدددَردال نددعا أم ددن إذابتدده وجددب ف مددن لدديس عنددد  مددا  و دداا عنددد  ثلددا أ711 المســألة
إذابتددده والتوضددد  أو االغتسدددال ىنائدددهال وإذا مل مي دددن ذلدددك ومل ي دددن لديددده مدددا يصددد  التددديمم بددده 
ناألحوط وجوبامل أا يبلل بال لا أعضا  وضدوئه أو غسدلهال وإذا مل مي دن ذلدك أيضدامل وجدب أا 

 لصورع األخريع احتياطامل.يتيمم بال لا أو البَدَردال ول ن عليه أا يقضي صالته اليت صاّلها يف ا
ف إذا اختلط بالرتاب أو احلصني ما يب ل به التيمم  الت ال ال جيوو التيمم 714 المسألة

بهال ول ن إذا  داا ذلدك الشدي  قلديالمل جيدن يعتدرب نانيدامل مضدمحالمل يف الدرتاب أو احلصدني صد  
 التيمم بذلك الرتاب أو احلصني.
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هال نداا أم دن حتصديله بالشدرا  ومدا حمدابه ف إذا مل ي ن عند  حمي  يتيمم ب711 المسألة
 وجب.

ف يصد  التديمم باحلدائط ال يداال واألحدوط ا دتحبابامل أا ال يتديمم بداألر  712 المسألة
 أو الرتاب الرطب قليالمل مت وجود األر  أو الرتاب اجلامل.

ف الشي  الدذي يتديمم بده جيدب أا ي دوا طداهراملال وإذا مل ي دن لديده حمدي  719 المسألة
 لتيمم به ناألحوط وجوبامل أا يصلي مث يقضي تلك الصالع.طاهر يص  ا
ف إذا  دداا متيقنددامل مددن صددحة التدديمم بشددي  مدداال نتدديمم بدده مث تبددني لدده نيمددا 716 المســألة

 بعد أّا التيمم بذلك الشي   اا باطالمل وجب أا يعيد صلواته اليت صالها مت ذلك التيمم.
بدده و ددل ذلددك الشددي  غصددبياملال ف جيددب أا ال ي ددوا الشددي  الددذي يتدديمم 717 المســألة

نعذا تيمم علني الرتاب الغصيب أو  اا الرتاب مل امل لده ول نده وضدعه يف ملدك الغدري دوا رضدا  
 وتيمم بهال  اا تيممه باطالمل.

ف التيمم يف ال ضا  الغصيب باطدلال ندعذا ضدرب يديده يف أرضده مث دخدل يف 718 المسألة
 ملك الغري ومس  وجهه بيديه  اا تيممه باطالمل.

ف إمندددا ي دددوا التددديمم بالشدددي  الغصددديب أو يف ال ضدددا  الغصددديب أو بالشدددي  715 المســـألة
املباح الذي ي وا يف  ل غصيب باطالمل إذا علدم املتديمم بغصدبية هدذ  االحمديا  وتديمم متعمدداملال 
وأما إذا مل يعلم بالغصبيةال أو  اا يعلم ول نه نسي صد  تيممدهال ول دن إذا غصدب هدو حمديةا 

صب ذلك الشي  مث تيمم بهال أو غصب أرضامل مث نسي أنه غصبها مث وضدت مث نسي أنه قد غ
مددا يتدديمم بدده نيهددا وتدديمم بددهال أو تدديمم يف نضددا  ذلددك امل دداا ندداألحوط أا ال ي ت ددي بددالتيمم 

 املذ ور وأا يعيد صالته إا  اا صّلني معه.
ف احملبدددومل يف م ددداا غصددديب جيدددب أا يصدددلي وإذا تددديقن بغصدددبية املدددا  أو 722 المســـألة

 الرتاب أيضامل صلني من غري وضو  أو تيممال واألحوط أا يقضيها.
ف يستحب أا ي وا يف الشدي  الدذي يتديمم بده غبدار يعلد  بدال فال  مدا 721 المسألة

 يستحب أا ين ه يديه د بعد أا يضرب هبما علني ذلك الشي  د ليتساقط الغبار.
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ال واألراضدي السدبخة ف ي ر  التيمم برتاب األر  املنخ ضةال وتراب ال را724 المسألة
 إذا مل يعلوها املل ال وأما إذا عالها املل  نالتيمم هبا باطل.
 كيفية التيمم بدل الوضوع

 ف يف التيمم بدالمل عن الوضو   ب أربعة أمورف721 المسألة
 النية.األول: 
 ضرب ال ّ ني معامل علني الشي  الذي يص  التيمم به.الثاني: 
بدددالّ  ني مدددن قصددداص الشدددعر إىل احلواجدددب وأعلدددني  مسددد  متدددام اجلبهدددة وطرنيددده الثالـــث:

 األنفال واألحوط أا ميس  بال ّ ني علني احلواجب أيضامل.
مسدد  ظهددر ال ددف اليمددن ببدداطن ال ددف اليسددرىال ومسدد  ظهددر ال ددف اليسددرى  الرابــع:

 بباطن ال ّف اليمن.
 كيفية التيمم بدل ال سل

ّ يده علدني الدرتاب وميسد  ف يف التديمم بددل الغسدل بعدد أا يندويال يضدرب  722 المسألة
هبمدددا جبهتدددهال مث ظهدددر  ّ يدددهال علدددني حندددو مدددا مدددر يف املسدددألة املتقدمدددةال وجيدددب علدددني األحدددوط أا 

 يضرب  ّ يه علني الرتاب مرع ثانية وميس  هبما ظهر  ّ يه.
واألنضدل أا يدأىل بدالتيمم د  دوا   داا بددل الوضدو  أو الغسدل د علدني حندو التدايلف يضدرب  

ر  وميس  هبما جبهتهال مث ظهر   يدهال مث يضدرهبما مدرع أخدرى علدني   يه مرع واحدع علني األ
 األر  وميس  هبما ظهر   يه.

 أحكام التيمم
ف إذا ناتدده مسدد  حمددي  ولددو يسددري مددن جبيندده أو ظهددر  ّ يدده ب ددل تيممددهال 729 المســألة

ع  وا  مل ميس  ذلدك متعمدداملال أو  داا جداهالمل باملسدألةال أو نا دياملال ول دن ال تلدزم الدقدة ال  دري 
 بل ي  ي أا يقال إنه مس  متام جبينه وظهر  ّ يه.

ف ل ددي يتدديقن بأندده مسدد  متددام ظهددر   يدده جيددب أا ميسدد  مددن نددوا الزنددد 726 المســألة
 قليالملال ول ن ال يلزم مس  ما بني أصابعه.
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ف جيب أا متس  اجلبهة وظهر ال  ني من األعلني إىل األ د لال وجيدب أا 727 المسألة
 اعا وبالتوايلال ولو نصل بينها جين ال يقال إنه تيممال ب ل تيممه.ُت َدى أعمال التيمم تب

ف عنددد النيددة جيددب أا يعددنّي أندده يتدديمم بدددل الوضددو  أو الغسددلال ولددو  دداا 728 المســألة
بددل الغسدل جيدب أا يعدنّي نوعيدة الغسدل د أهدو غسدل اجلنابدة أم غسدل مدس امليدت أم غدري  دال 

ل الوضوَ  خ أملال أو  اا عليده تديمم بددل غسدل ولو نوى م اا الوضو  الغسل أو م اا الغس
 اجلنابة ول نه نوى التيمم بدل غسل مس امليت نعا  اا علني حنو التقييد ب ل تيممه.

ف جيددب يف التدديمم أا ت ددوا اجلبهددة وبدداطن ال  ددني وظهرمهددا طدداهرعال وإذا  725 المســألة
ني بدل ي  دي أا يتديمم  اا باطن ال ّ ني جنسامل وال مي ن ت هري  ال يلزم أا ميسد  ظهدر ال  د

بباطن ال  ني النجسني إال أا ت وا النجا ة جين تسري إىل ما تديمم بده ومل مي دن   ي دهال 
 ن ي هذ  احلالة جيب أا يتيمم بظهر ال ّ ني.

ف إذا  اا يف اليد خاا جيب إخراجه للتيممال واذا  اا يف جبهته أو ظهدر  792 المسألة
 هبا د وجب إوالته.  ه مانت د م ل أا ي وا حمي  ملتص  

ف إذا  اا يف اجلبهدة أو ظهدر ال  دني جراحدة و اندت مشددودع بقماحمدة أو 791 المسألة
ضماد أو أي حمي  آخدر وال مي دن نزعدهال وجدب أا ميسد  عليده بدال  نيال وه دذا إذا  داا يف 
بدداطن ال  ددني جراحددة وعليهددا قماحمددة أو ضددماد أو أّي حمددي  آخددر ال مي ددن نزعدده واوالتدده جيددب 

ني مت تلك القماحمة أو الضماد علني ما يص  التيمم به وميس  هبما الوجده وظهدر ضرب ال  
 ال ّ ني.

ف ال احمددد ال إذا  ددداا يف اجلبهدددة أو ظهدددر ال  دددني حمدددعرال ول دددن إذا  ددداا 794 المســـألة
 حمعر الرأمل قد انسدل وتدىل علني اجلبهة وجب أا يرنعه مث يتيمم.

ب ددن  ّ يدده أو ظهرمهدداال ندداا  دداا ف إذا احتمددل وجددود مددانت يف جبهتدده أو 791 المســألة
 احتماله عقالئيامل يف نظر العرملال جيب عليه اا ي حص ح  يتيقن بعدم وجود املانت.

ف إذا  اندددت وظي تددده التددديمم ومل مي نددده التددديممال وجدددب أا يسدددتنيب وعلدددني 792 المســـألة
النائدددب أا ييممددده بيديددده )أي بيددددي املندددوب عنددده( وإذا مل مي دددن ذلدددك ال بضدددرب   يددده علدددني 

لدددرتاب وال بوضدددعهما عليددده جيدددب أا يضدددرب النائدددب علدددني مدددا يصددد  التددديمم بددده بيددددي ن سددده ا
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 وميس  هبما جبهة املنوب عنه وظهر   يه.
ف إذا حمك يف أثنا  التيمم هل نسي حميةامل منده أم الال جيدب أا يدأىل بدذلك 799 المسألة

 اجلز  املش وك وما يليه.
ى هددل  دداا تيممدده صددحيحامل أم ف إذا حمددك بعددد أا مسدد  ظهددر يددد  اليسددر 796 المســألة

 الال ص  تيممه.
ف من  انت وظي ته التيمم ال جيوو أا يأىل به للصالع قبل حضدور وقتهداال 797 المسألة

ول دددن إذا  ددداا قدددد تددديمم ألمدددر مسدددتحب وا دددتمر عدددذر  حددد  دخدددول وقدددت الصدددالع جددداو أا 
 يصّلي مت ذلك التيممال دوا  ديد.

ا علم أا عذر   يستمرال جيوو لده أا يصدّلي ف من  انت وظي ته التيمم إذ798 المسألة
مت التيمم يف  عة الوقتال ول نه إذا علم أا عدذر   ديزول إىل آخدر الوقدت جيدب احتياطدامل أا 

 يصرب مث يصلي مت الوضو  أو الغسلال أو يصلي مت التيمم يف ضي  الوقت.
 ف مددددددن ال يسددددددت يت أا يتوّضددددددأ أو يغتسددددددل إذا مل حيتمددددددل ووال عددددددذر  يف795 المســــــألة

القريبال جاو له أا يقضي صلواته ال ائتة مت التيممال ول ن إذا احتمل ووال عذر  يف القريدب  
  اا يف قضا  نوائته مت التيمم احم ال.

ف مدددددن ال يسدددددت يت أا يتوضدددددأ أو يغتسدددددل جيدددددوو لددددده أا يدددددأىل بالصدددددلوات 762 المســـــألة
ذر  إىل آخدددر أوقاذدددا املسدددتحبة ) النواندددل املرتبدددة اليوميدددة( مدددت التددديممال أمدددا لدددو احتمدددل ووال عددد

 ناألحوط أا ال يأىل هبا يف أول أوقاذا.
ف من وجدب عليده أا يتديمم بددالمل عدن الغسدل إذا صددر منده حددث أصدغر 761 المسألة

بعدددد التددديمم  دددد )البدددول(   دددا  أا يتوضدددأ لصدددلواتهال واألحدددوط ا دددتحبابامل أا يعيدددد التددديمم بددددل 
 الغسل.

وجددود املددا ال مث وال عددذر ال صددار تيممدده  ف إذا تدديمم بسددبب عددذر أو لعدددم764 المســألة
 باطالمل.

ف األمدور الديت تب دل الوضدو  تب دل التديمم الدذي ي دوا بددالمل عدن الوضدو ال  761 المسألة
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  ما أا األمور اليت تب ل الغسل تب ل التيمم الذي ي وا بدالمل عن الغسل.
 ف مدددن ال يسدددت يت أا يغتسدددل إذا وجبدددت عليددده عددددع أغسدددال   دددا  تددديمم762 المســـألة

 واحد.
ف من ال مي نه االغتسالال إذا أراد أا يعمل عمالمل يعترب نيده الغسدلال جيدب 769 المسألة

أا يتيمم بدالمل عن الغسلال وإذا ال مي نه الوضو  وأراد أا يأىل بعمل مشدروط بالوضدو  وجدب 
 أا يأىل بالتيمم بدالمل عن الوضو .

يتوضددأ للصدالعال ول ددن إذا ف إذا تديمم بدددال عدن غسددل اجلنابدة ال يلزمده أا 766 المسـألة
تيمم بدال عن األغسال األخرى جيب أا يتوضأال وإذا مل مي نه الوضدو  وجدب أا يدأىل بتديمم 

 آخر بدال عن الوضو .
ف إذا تيّمم بدالمل عن الغسل مث صدر منه ما ينقه الوضو  نعذا مل يتم ن 767 المسألة

بابامل أا يتددديمم بددددال عدددن مدددن االغتسدددال للصدددلوات الالحقدددة جيدددب أا يتوضدددأال واألحدددوط ا دددتح
الغسدددل أيضددداملال وإذا مل يدددتم ن مدددن التوضددد  أتدددني بتيممدددني أحددددمها بددددالمل عدددن الغسدددل احتياطدددامل 
مسددتحباملال واآلخددر بدددالمل عددن الوضددو ال ول ددن إذا  دداا تيممدده بدددالمل عددن غسددل اجلنابددة نددعا أتددني 

يممدده بدددل بتدديمم واحددد بقصددد القيددام ىنددا هددو ت لي دده   ددا  ذلددك التدديمم وإا  دداا األقددوى أا ت
 الوضو .

ف مدن وجدب عليدده أا يتديمم بددالمل عدن الوضددو  وعدن الغسدل إلتيداا عمددل  768 المسـألة 
  الصالع   ا  أا يأىل بتيممنيال وال حاجة إىل تيمم ثالن.

ف مددن  انددت وظي تدده التدديمم إذا تدديمم لعمددلال جدداو لدده أا يددأىل باألعمددال 765 المســألة
وعدذر  بداقينيال ول دن إذا  داا عدذر  ضدي  الوقدتال املشروطة بالوضو  أو الغسل ما دام تيممه 

أو تيمم للصالع علني امليت أو النوم علني طهر مت وجود املا  عند ال جيوو له أا يأىل ىنا تيمم 
 له خاصة دوا أعمال أخرى.

ف تسدددتحب إعدددادع الصدددلوات الددديت صدددالها اإلنسددداا مدددت التددديمم يف عددددع 772 المســـألة
 مواردال هيف
  سه مت خونه من ا تعمال املا  وصّلني مت التيمم.إذا تعمد إجناب نأوك: 
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ــا:  إذا تعمددد إجندداب ن سدده وهددو يعلددم أو يظددن بأندده لددن حيصددل علددني املددا  وصددّلني مددت ثاني
 التيمم.

 إذا أتني بصالع اجلمعة  اعة مت التيمم خونامل من نوات اجلماعة بسبب االودحام.ثالثا: 
م يف عددع مدوارد أخدرى علدني األحدوط ف تعاد الصالع اليت أتني هبا مدت التديم771 المسألة

 ا تحبابامل.
أا يرتك ال حص عن املا  إىل آخر الوقت عمداال ويصلي بالتيممال مث يتبني له أنه   األول:

  اا  يجد املا  لو نتش عنه.
 أا ي خر إتياا الصالع إىل آخر الوقت عمداملال نيصلي بالتيمم لضي  الوقت. الثاني:
ا معه وهو يعلدم أو حيتمدل أو يظدن بأنده  دومل الحيصدل أا يري  املا  الذي ي و الثالث: 

  علني املا ال ويصلي مت التيمم.

 

 

 أحكام الصالة
ف الصدددالع مدددن أجدددّل األعمدددال الدينيدددة وأمههددداال بدددل هدددي عمدددود الددددينال إا 774 المســـألة

ال و مدددا أا اإلنسددداا لدددو ا دددتحّم يف اليدددوم (199)قبلدددت قبدددل مدددا  دددواها وإا ردت رد مدددا  دددواها
ت مل يب  علني بدنه حمدي  مدن الددراال  دذلك إذا صدلني نرائضده افمدس طهدر والليلة مخس مرا

 .(196)من الذنوب واآلثام ونقي منها أنضل نقا 
وينبغي لإلنساا أا يأىل بصلواته يف أول أوقاذاال نمن ا تخف بصالته وا تهاا هبا  داا 

                                                           

ف إا عمود الدين عن ر ول اهلل  . ونيهف )عن علي 5ح 12ب 237ص 2راجت ذذيب األح امف ج (155)
 الصالع وهي أول ما ينظر يف من عمل ابن آدم ناا صحت نظر يف عمله واا مل تص  مل ينظر يف بقية عمله(. 

ف )م ل الصالع م ل عمود ال س اط إذا ثبت العمدود ثبتدت األطنداب واألوتداد والغشدا ال وإذا ال ر ول اهلل وق
 .639ح 211ص 1ان سر العمود مل ين ت وتد وال طنب وال غشا ( من ال حيضر  ال قيهف ج

لدو   ف قالف قال ر دول اهلل  . ونيهف )عن أط جع ر 7ح 12ب 237ص 2راجت ذذيب األح امف ج (156)
 اا علني باب دار أحد م رر ناغتسل يف  ل يوم منه مخس مرات أ اا يبقني يف جسد  من الدرا حمي ال قلناف 

 الال قالف نعا م ل الصالع  م ل النهر اجلاري  لما صلني صالع   رت ما بينهما من الذنوب(.
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ف )ال ال وقدال (197)ف )ليس ما من ا تخف بصالته( من ال يصليال قال ر ول اهلل
 .(198)نال حم اعيت من ا تخف بصالته وال يرد علّي احلو (ي

يف املسجد دخل رجل واحمتغل بالصالع نلم يتم ر وعه  وذات يوم إذ  اا ر ول اهلل 
ف )لدةن مددات هدذا وه ددذا صددالته وال  دجود  بددل أتدني هبمددا علدني عجددل  بددريال نقدال الندديب 

 .(195)ليموتن علني غري ديا(
صالته أحمد املواظبة وال يدأىل هبدا علدني  درعة وعجدلال  نيلزم علني اإلنساا أا يواظب علني

وأا ي ددوا حددال الصددالع خاضددعامل لربددهال خاحمددعامل وقددوراملال وأا يلت ددت أندده مددت مددن يتحدددثال وأا 
يرى ن سه أمام عظمة اهلل و ربيائه حقريامل صغرياملال ولدو الت دت املصدلي يف حدال الصدالع إىل هدذا  

إذ   مدددا حدددث ملوالندددا أمددري املددد منني    دداا جدددديرامل أا ينسددني ن سددده بددني يددددي اهلل عزوجددل
 اخرجوا السهم من رجله الشري ةال دوا أا يشعر بذلك.

وه دددذا ينبغدددي للمصدددلي أا يسدددتغ ر اهلل العظددديمال ويتوجددده ب لددده إليدددهال وأا يدددرتك الدددذنوب 
واملعاصي اليت متندت مدن قبدول صدالته  احلسدد وال درب والغيبدةال وأ دل احلدرام وحمدرب املسد راتال 

 دنت افمس أو الز اعال بل  ل معصية علني االطالا.واالمتناع من 
و دذا ينبغدي أا يددع األعمدال الديت تسدتوجب قلدة ال دواب لصدالتهال ندال يقدف للصدالع وهدو 
نعسااال أو يصلي وهو يدانت بولدهال وأا ال ينظدر إىل السدما  وهدو يف الصدالعال و دذا ينبغدي أا 

قيددد  ولدددبس ال يددداب النظي دددةال ي عدددل مدددا يسدددتوجب اوديددداد ثدددواب صدددالته  دددالتختم  ددداا مدددن ع
 .(162)والتع ر والت يبال وا تعمال السواك واملشط

 الصلوات الواجبة
 ف الصلوات الواجبة  تف771 المسألة
 الصلوات اليومية. األولى:
 صالع اآليات. الثانية:

                                                           

 .7ح 269ص 3ال ايفف ج (157)
 .19ح 411ص 6ال ايفف ج (152)
 .17ح 12ب 239ص 2ال وذذيب األح امف ج6ح 262ص 3انظر ال ايفف ج (159)
 آداب الصالع. 16ب 226ص 21انظر جار األنوارف ج (161)
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 صالع امليت. الثالثة:
 صالع ال وامل الواجب حول ال عبة املعظمة. الرابعة:
 ن الوالدين و ب علني الولد األ رب.صالع القضا  ع الخامسة:
 الصالع اليت  ب بنذر أو عهد أو قسم أو ا تةجار. السادسة:

 الصلوات الواجبة اليومية
ف الصدددلوات الواجبدددة اليوميدددة مخدددسف صدددالع الظهدددر والعصدددرال و دددل واحددددع 772 المســـألة

ع منهمدددا أربدددت ر عددداتال وصدددالع املغدددرب ثدددالث ر عددداتال وصدددالع العشدددا  أربدددت ر عددداتال وصدددال
 الصب  ر عتاا.
ف جيددددب قصددددر الصدددالع الرباعيددددة يف السدددد ر بشدددروط  دددديأىل بياردددداال ومعددددن 779 المســـألة

 القصرف إتياا الرباعية ر عتني.
 وقم صالتي الظهر والعصر

ف إذا نصدددب عمدددودامل أو أي حمدددي  يشددداهبه علدددني أر  مسدددتوية ال نعنددددما 776 المســـألة
جانددددب املغددددربال و لمددددا ارت عددددت  ت لددددت الشددددمس صددددباحامل يقددددت ظددددل العمددددود علددددني األر  إىل

الشمس يف السما  ين مش ظل العمود ويتقلصال وي وا وقت الظهدر الشدرعي د يف مناطقندا د 
عندما يصل ظّل العمود إىل آخر درجة من االن ماش والقلةال وعندما ميضي الظهر يقت الظل 

حينمددا يف جانددب املشددراال ويأخددذ باالمتددداد  لمددا هب ددت الشددمس حنددو املغيددب ال نعلددني هددذا 
يصدددل ظدددل العمدددود املدددذ ور إىل آخدددر درجدددة مدددن القلدددة مث يأخدددذ باالمتدددداد واالوديددداد يعدددرمل أا 

ال ول ددن يف بعدده الددبالد م ددل م ددة امل رمددةال الدديت ينعدددم نيهددا (161)الددزوال الشددرعي قددد حصددل
 الظل متامامل عند الزوال أحياناملال ي وا ووال الظهر بعد أا يظهر الظل مرع أخرى.

د )أو أي حمدددي  آخدددر( الدددذي ينصدددب علدددني األر  ملعرندددة وقدددت ف العمدددو 777 المســـألة
 الظهرال يسّمني حماخصامل.

 ف ل ل من صالع الظهر والعصر وقت خمصوص ال ووقت مشرتك بينهماف778 المسألة
                                                           

ني دوا الظهدر الشدرعي يف بعدده مواقدت السدنةف عددع دقددائ  قبدل السداعة ال انيدة عشددرعال ويف بعده األحيداا عدددع  (161)
 دقائ  بعد الساعة ال انية عشرع تقريبامل.
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أمدددا الوقدددت املخصدددوص بصدددالع الظهدددرال نهدددو مدددن أول الدددزوال إىل أا ينقضدددي مدددن الزمددداا 
صددر متامهدا يف هدذا الوقددت  دهواملال ب لددت ىنقددار أدا  صدالع الظهددرال ندعذا صدلني أحددد صدالع الع

 صالته هذ .
وأمدددا الوقدددت املخصدددوص بصدددالع العصدددرال نهدددو مدددا يبقدددني مدددن الزمددداا إىل غدددروب الشدددمس 
ىنقدددار أدا  صددالع العصددرال نددعذا مل يصددل أحددد صددالع الظهددر إىل هددذا الوقددت صددارت قضددا املال 

 وعليه أا يأىل بصالع العصر خاصة مث يقضي صالع الظهر.
ملشرتك بني الظهر والعصرف نهو الزمداا الواقدت بدني الوقدت املخصدوص بصدالع وأما الوقت ا

الظهددر والوقددت املخصددوص بصددالع العصددرال جيددن إذا أتددني بصددالع العصددر متامددا يف هددذا الوقددت 
املشددرتك قبددل إتيدداا صددالع الظهددر  ددهوامل صددحت صددالته واحتسددبت لدده عصددراملال وجيددب عليدده أا 

غي تدرك االحتيداط بعتيداا الصدالع الديت يصدليها بنيدة )مدا يأىل بصالع الظهر بعدهاال ول ن ال ينب
 يف الذمة(.
ف إذا احمتغل بصدالع العصدر قبدل اإلتيداا بصدالع الظهدر  دهواملال مث عدرمل يف 775 المسألة

األثنا  أنه أخ أ ال نعا  اا هذا يف الوقت املشرتك بدني الصدالتني وجدب أا يغدرّي النيدة إىل نيدة 
يف الصالع د أا  ل ما أتدني بده ومدا يدأىل بده اآلا ومدا  ديأىل  صالع الظهرال يعا أا ينوي د وهو

به ي وا صالع الظهر ال وبعد أا يتم هذ  الصالع )الظهر( يأىل بصدالع العصدرال وأمدا إذا  داا 
هددذا يف الوقددت املخصددوص بصددالع الظهددر ن دداا  ددل مددا أتددني بدده بدداطالملال  ددوا  عددرمل خ ددأ  يف 

 أثنا  الصالع أم بعدها.
أا يصدلي اإلنسداا بددل الظهدر ر عديت   وماا حضور اإلمدام ف جيب يف782 المسألة

 هدذا الزمداا نداألحوط ا دتحبابامل ملدن   صالع اجلمعدة يف يدوم اجلمعدةال ول دن يف ومداا غيبتده 
 يأىل بصالع اجلمعة أا يأىل بصالع الظهر أيضامل وإا  اا األقوى التخيري بني الظهر واجلمعة.

الظهدر إىل أا يصدري ظدل الشداخص ىنقددار  ف وقدت صدالع اجلمعدة مدن أول781 المسألة
 الشاخص ن سه.

 وقم صالة الم رب والعشاع
ف املغددرب هددو عندددما تتجدداوو احلمددرع املشددرقية )وهددي احلمددرع الدديت تظهددر يف 784 المســألة
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 جانب املشرا عند غروب الشمس( بعد غروب الشمس من علني رأمل اإلنساا.
خمددتص بددهال ووقددت مشددرتك بددني  ف ل ددل مددن صددالع املغددرب والعشددا  وقددت781 المســألة

 الصالتنيف
أما الوقت املخصوص باملغربال نهو من أول املغرب إىل أا ميضدي مدن الزمداا ىنقددار أدا  
صدددالع املغدددرب جيدددن لدددو أتدددني املسدددانر بصدددالع العشدددا  بتمامهدددا يف هدددذا الوقدددت  دددهوامل ب لدددت 

 صالته.
ر أدا  صدالع العشدا  وأما الوقت املخصوص بصدالع العشدا  للمختدارف نهدو مدا يبقدني ىنقددا

إىل منتصف الليل ال جين إذا مل يدأت حمدخص بصدالع املغدرب إىل هدذا الوقدت وجدب أا يدأىل 
 بصالع العشا  أوالمل مث يصّلي املغرب.

وأما الوقت املشرتك بني الصالتنيال نهو ما بني الوقت املخصدوص بصدالع املغدرب والوقدت 
عشددا  يف هددذا الوقددت املشددرتك قبددل املخصددوص بصددالع العشددا ال جيددن لددو أتددني أحددد بصددالع ال

إتيدداا صددالع املغددرب  ددهواملال مث تبددني لدده خ ددأ  ال  انددت صددالته الدديت صدداّلها صددحيحة ولددزم أا 
 يأىل بصالع املغرب بعد ذلك.

ف الوقددت املخصددوص واملشددرتك د الددذين مددّر معنامهددا يف املسددائل املتقدمددة د 782 المســألة
سددددانر لددددو مضددددني مددددن أول الظهددددر ىنقدددددار أدا  خيتل دددداا بالنسددددبة لألحمددددخاص ال نبالنسددددبة إىل امل

ر عتددني يددددخل الوقدددت املشدددرتكال وأمددا بالنسدددبة لغدددري املسدددانر نيجددب أا ميضدددي مدددن أول الظهدددر 
 ىنقدار أربت ر عات ح  يصري الوقت مشرت امل.

فإذا احمدددتغل بصدددالع العشدددا  قبدددل صدددالع املغدددرب  دددهواملال وعدددرمل يف أثندددا  789 المســـألة
بتمددام الصددالع أو بعضددها يف الوقددت املشددرتك ومل يبلددغ إىل ر ددوع  الصددالع أندده أخ ددأ ال ندداا أتددني

الر عة الرابعة وجدب أا يغدرّي نيتده إىل صدالع املغدرب ويعتدرب مدا قدرأ وأتدني بده مغربداملال ويدتم الصدالع 
)أي جيلس إذا  اا قائماملال دوا أا يذهب إىل ر وع الر عدة الرابعدة مث يدأىل بصدالع العشدا  بعدد 

 ذلك.
ر ددوع الر عددة الرابعددة وجددب أا يددتم الصددالع ال مث يددأىل بعددد ذلددك بصددالع وإا  دداا قددد أتددني ب

 املغرب.
أمدا إذا أتدني بتمددام الصدالع يف الوقدت املخصددوص بصدالع املغدرب  انددت باطلدةال ووجددب اا 
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 يأىل بصالع املغرب مث بصالع العشا  علني الرتتيب.
تسداب ف آخر وقت صالع العشا  للمختدار هدو منتصدف الليدلال وجيدب اح786 المسألة

 .(164)الليل من حني الغروب ح  أذاا ال جر وليس إىل طلوع الشمس
ف آخدددر وقدددت صدددالىل املغدددرب والعشدددا  للمضددد ر أو النا دددي أو مدددن  ددداا 787 المســـألة

 نائمامل أو من أخّرت صالذا بسبب احليهال إىل أذاا الصب .
حوط ف لو أّخر صالع العشا  عدن منتصدف الليدل دوا عدذر ونسدياناملال نداأل788 المسألة

 وجوبامل إتيارا ح  قبل أذاا ال جر دوا نية األدا  والقضا .
 وقم صالة الصب 

ف بعددد أا يظهددر مددن جهددة املشددرا بيددا  مسددت يل يتحددرك يف األندد  حنددو 785 المســألة
األعلددددني )ويسددددّمني بددددال جر األول( مث يأخددددذ هددددذا البيددددا  يف االمتددددداد عرضددددامل )أي يعددددرت ( 

ا( وي وا أول وقت صالع الصب ال وأما آخر وقت صدالع نحينةذ ي وا ال جر ال اين )الصاد
 الصب  نحني طلوع الشمس.

 أحكام وقم الصالة
ف ال جيدددوو االحمدددتغال بالصدددالع إال بعدددد التددديقن مدددن دخدددول وقتهددداال أو بعدددد 752 المســـألة

 إخبار رجلني عادلني بدخول الوقتال أو بعخبار ثقة واحد إذا أوجب االطمةناا.
نه التيقن مدن دخدول الوقدت يف أولدهال بسدبب العمدنيال أو الغديم ف إذا ال مي 751 المسألة

 ال أو الغبارال أو ل ونه يف  جنال وجب أا ي خر صالته ح  يتيقن بدخول الوقت.
ف إذا أخددددرب رجددددالا عددددادالا بدددددخول الوقددددت ال أو تدددديقن اإلنسدددداا ن سدددده 754 المســــألة

قدت بعددال انت صدالته بدخول الوقتال ناحمتغل بالصالعال ويف األثنا  تبدني لده عددم دخدول الو 
باطلةال وه ذا ت دوا باطلدة إذا علدم بعدد الصدالع بأردا وقعدت بتمامهدا قبدل الوقدتال ول دن إذا 
علددم بدددخول الوقددت وهددو يف أثنددا  الصددالع أو عددرمل بعددد الصددالع بددأا الوقددت دخددل يف أثنددا  

                                                           

غددرب والعشددا  بعددد مضددي أحددد عشددر  دداعة وربددت علددني الظهددر الشددرعي وعلددني هددذا ي ددوا آخددر وقددت صددالىل امل (162)
 تقريبامل.
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 الصالع صحت صالته.
 الصالع إالّ بعدد فإذا مل ي ن الشخص ملت تامل إىل أا عليه أا ال يدخل يف751 المسألة

تددديقن دخدددول الوقدددتال مث علدددم بعدددد الصدددالع أا صدددالته هدددذ  وقعدددت يف داخدددل الوقدددت  اندددت 
صحيحة ال ول ن إذا علم أا صالته بتمامها وقعت خارج الوقتال أم مل يعلم هل أردا وقعدت 
داخددل الوقددت أو خارجدده ب لددت صددالتهال بددل حدد  إذا علددم بعددد الصددالع أا الوقددت دخددل يف 

 وجب أا يعيدها علني األحوط.أثنا  الصالع 
ف إذا تيقن بدخول الوقت واحمتغل بالصالعال مث حمك يف أثنائهدا هدل دخدل 752 المسألة

الوقددت أم الال ن ددي صددالته احمدد الال وأمددا إذا  دداا يف أثنددا  الصددالع متيقنددامل مددن دخددول الوقددت 
 وحمك يف أنه هل ما أتني به من الصالع وقت داخل الوقت أو خارجه  انت صالته صحيحة.

ف إذا  ددددداا وقدددددت الصدددددالع ضدددددّيقامل جدددددداملال جيدددددن لدددددو أراد اإلتيددددداا بدددددبعه 759 المســـــألة
مسددتحباذا وقددت مقدددار منهددا بعددد الوقددت ال يلددزم أا ال يددأىل بتلددك املسددتحباتال مدد المل لددو  دداا 

 إتياا القنوت يوجب وقوع حمي  من الصالع خارج الوقت لزم ترك القنوت.
ار إتيدداا ر عدة مدن الصددالع جيدب أا يددأىل ف مدن  دداا عندد  مددن الوقدت ىنقدد756 المسـألة

 بالصالع بنية األدا ال ول ن ال جيوو تأخري الصالع ح  يضي  وقتها ه ذا.
ف من مل ي ن مسانراملال إذا  اا عند  من الوقدت إىل الغدروب ىنقددار مخدس 757 المسألة

ر عدددات ال جيدددب أا يدددأىل بصدددالىل الظهدددر والعصدددر  لتيهمدددا يف ذلدددك الوقدددت ال ول دددن إذا  ددداا 
الوقددت أقددل مددن ذلددك لددزم أا يددأىل بالعصددر نقددط مث يددأىل بددالظهر قضددا امل نيمددا بعدددال وه ددذا إذا 
بقددي لدده مددن الوقددت إىل منتصددف الليددل ىنقدددار أربددت ر عددات وجددب أا يددأىل بدداملغرب والعشددا   
 لتيهما يف ذلك الوقتال ول ن إذا  اا الوقت أقل من ذلك وجب أا يأىل بالعشدا  نقدط مثّ 

  امل بعدهاال إال املض ر حين ميتّد معه الوقت إىل أذاا الصب .يأىل باملغرب قضا
ف املسددانر إذا بقددي لدده مددن الوقددت إىل املغددرب ىنقدددار ثددالث ر عددات وجددب 758 المســألة

أا يددأىل بددالظهر والعصددر معددامل يف ذلددك الوقددتال وإذا  دداا الوقددت أقددل مددن ذلددك جيددب أا يددأىل 
 اا للشخص املسانر املختدار مدن الوقدت إىل بالعصر نقط مث يأىل بالظهر قضا امل بعدهاال وإذا  

منتصف الليل ىنقدار أربت ر عات وجب أا يصلي املغرب والعشا   لتيهما يف ذلدك الوقدت ال 
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وأما إذا  اا ما تبقني من الوقت أقل من ذلك نيجب أا يدأىل بالعشدا  نقدط مث يقضدي صدالع 
قدار ر عة واحدع أو أ  در إىل املغرب بعدها. وإذا علم بعد إتياا صالع العشا  ببقا  الوقت ىن

 منتصف الليل وجب أا يأىل باملغرب نورامل بنية األدا .
ف يسددتحب أا تقددام الصددالع يف أول الوقددتال وقددد وردت بددذلك توصدديات 755 المســألة

  ددريع وتأ يدددات متعددددعال وتتأ ددد نضدديلة ذلددك  لمددا  دداا اإلتيدداا أقددرب إىل أول الوقددتال إال 
 ة ماال م ل أا ينتظر ح  يأىل بصالته مت اجلماعة.أا ي وا التأخري أنضل من جه

ف إذا  اا له عذر جين لو أراد أا يصّلي يف أول الوقت اض ر أا يتيمم 822 المسألة
للصالع أو يأىل بالصالع يف ثوب جنسال نعا علم ببقا  عذر  إىل آخر الوقت جاو لده أا يدأىل 

ب د احتياطدامل د أا ينتظدر حد  يدزول بالصدالع يف أول وقتهداال ول دن إذا احتمدل ووال عدذر  وجد
عدذر ال وإذا مل يددزل عدذر  صددّلني يف آخدر الوقددتال وال يلددزم أا ينتظدر جيددن ال يبقدني مددن الوقددت 
إال ىنقددددار إتيددداا واجبدددات الصدددالع دوا مسدددتحباذا بدددل جيدددوو أا يدددأىل بالصدددالع وىنسدددتحبات 

 الصالع م ل األذاا واإلقامة والقنوت مت التيمم .
ال يعرمل مسائل الصالع وال أح دام الشد وك والسدهوال واحتمدل أا  ف من821 المسألة

يبتلي بواحدع منها يف صالتهالوجب أا ي خر صالته إىل آخر الوقت ح  يتعلمهاال ول ن إذا 
اطمأا إىل أنه مي نه إمتام الصالع بنحو صحي  جيوو أا يشتغل بالصالع يف أول الوقدتال ندعذا 

صدددالتهال ولدددو عرضدددت لددده مسدددألة ال يعدددرمل  مل تعدددر  لددده مسدددألة ال يعدددرمل ح مهدددا صدددحت
ح مهدا جيددوو أا يعمدل بأحددد طدريف احتمالدده ويدتم صددالتهال مث جيدب عليدده أا يسدأل عددن ذلددك 

 احل م بعد صالته نيعيدها إذا  انت غري صحيحة .
فإذا اتست وقت الصالع وطالبه دائنه بدينهال جيب عليه إا يسّدد دينه أوال 824 المسألة

الع ال وه ددذا احل ددم إذا عددر  لدده واجددب آخددر نددوري م ددل أا يددرى إا أم ددن مث يشددتغل بالصدد
جنا ة يف املسجد جين جيدب عليده ت هدري املسدجد أوالملال وجدب أا يقدوم بت هدري املسدجد أوالمل 

 مث يصلي بعد ذلك ال ولو صّلني أوالّ مث أوال النجا ة عصني ول ن صالته صحيحة.
 الصلوات التي يجب أن تؤتى بالترتيب

ب اإلتيددداا بصدددالع العصدددر بعدددد صدددالع الظهدددرال وصدددالع العشدددا  بعدددد ف جيددد821 المســـألة
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 صالع املغربال ولو أتني بالعصر قبل الظهر أو العشا  قبل املغرب عمدامل ب لت صالته.
ف إذا احمدددتغل بالصدددالع بنيدددة صدددالع الظهدددر ويف أثنائهدددا تدددذ ر بأنددده قدددد أتدددني 822 المســـألة

عصددرال بددل يق ددت الصددالع ويصددلي صددالع بددالظهر قبددل ذلددكال ال جيددوو أا يغددري نيتدده إىل صددالع ال
 العصرال وه ذا ي وا احل م يف املغرب والعشا .

ف إذا تدديقن يف أثنددا  صددالع العصددر بأندده مل يددأت بصددالع الظهددر وجددب أا 829 المســألة
يغري نيته إىل صالع الظهرال ولو تذ ر بعد ذلك بأنه قد أتني بالظهر من قبلال يلزم أا يغري نيته 

الته إا مل يأت بشي  من الصالع السابقة بقصد الظهر علدني حندو إىل صالع العصر وتص  ص
 التقييد.

ف إذا حمدددك يف أثندددا  صدددالع العصدددر يف أنددده هدددل أتدددني بصدددالع الظهدددر أم الال 826 المســـألة
وجب أا يغري نيته إىل صالع الظهر مث يأىل بعدها بصالع العصرال ول ن إذا  اا الوقت ضيقامل 

يأىل بصالع العصر حل الغروب وجب أا يدتم الصدالع بنيدة جدامل جين لو أا الصالع وأراد أا 
 العصرال ويف هذ  الصورع عليه أا يقضي صالع الظهر خارج الوقت علني األحوط.

ف إذا حمك يف أثنا  صالع العشا  قبل أا يصل إىل ر وع الر عة الرابعةال يف 827 المسألة
جيدن لدو أا الصدالع حدّل  أنه هل أتني بصالع املغدرب قبدل ذلدك أم الال ندعا  داا الوقدت ضديقامل 

منتصف الليل وجب أا يتم الصالع بنية العشا ال واما اا اتست الوقت وجب أا يغري نيته إىل 
 صالع املغرب ويتمها ثالث ر عات مث بعد ذلك يأىل بصالع العشا .

ف إذ حمددك يف أثنددا  صددالع العشددا  بعددد أا وصددل اىل ر ددوع الر عددة الرابعددةال 828 المســألة
ني بصددالع املغددرب قبددل ذلددك أم الال جيددب أا يددتم صددالته مث يددأىل بصددالع املغددرب يف أندده هددل أتدد

 بعدها.
ف إذا أعداد الصدالع الديت صدالها مدن قبدل احتياطداملال ويف أثندا  الصدالع تدذ ر 825 المسألة

بأندده مل يددأت بالصددالع الدديت جيددب إتيارددا قبددل هددذ  الصددالع ال ال جيددوو لدده أا يغددري نيتدده إىل نيددة 
نمدد ال إذا  دداا يعيددد صددالع العصددر احتياطددا نتددذ ر يف أثنائهددا بأندده مل يددأت  الصددالع السددابقة ال

 بصالع الظهر ال جيوو له أا يغري نيته إىل الظهر.
ف ال جيدددوو تغيدددري النيدددة وتبدددديلها مدددن القضدددا  إىل األدا ال وال مدددن الصدددالع 812 المســـألة
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 املستحبة إىل الصالع الواجبة.
دائيددة وا ددعاملال جدداو أا يعدددل بنيتدده مددن الصددالع ف إذا  دداا وقددت الصددالع األ811 المســألة

األدائيدددة إىل الصدددالع القضدددائية يف أثندددا  الصدددالع ال إا أم دددن العددددولال نمددد المل إذا  ددداا مشدددتغالمل 
 بصالع الظهر نعنه جيوو أا يعدل بنيته إىل قضا  الصب  ما مل يدخل يف الر عة ال ال ة.

 الصلوات المستحبة 
ة   ريع وتسمني بالنوانلال ول ن تأ دت الوصية من بني ف الصلوات املندوب814 المسألة

النوانل علدني النواندل اليوميدة املرتّبدةال وهدي يف  دل يدوم د مدا عددا يدوم اجلمعدة د أربدت وثالثدوا ر عدة 
 علني النحو التايلف

 ااا ر عاتف هي نانلة الظهر.
 وااا ر عاتف هي نانلة العصر.
 وأربت ر عاتف هي نانلة املغرب.

 ي نانلة العشا .ور عتااف ه
 وإحدى عشرع ر عةف هي صالع الليل.

 ور عتااف هي نانلة الصب .
 وحين أا نانلة العشا  تصّلني جلو ا لذلك حتتسب ر عة واحدع.

أما يف يوم اجلمعدة نتضدامل إىل نواندل الظهدرين السدتة عشدرال أربدت ر عدات أخدرى. وتصدّلني  
 عينامل. ل هذ  النوانل اليومية ر عتني ر عتنيال  صالع الصب  

ف ي تني ب ماا ر عات من نانلة الليل بنية )صالع الليل( وبر عتني منها بنية 811 المسألة
 ) صالع الش ت( وبر عة واحدع منها بنية )صالع الوتر( و يأىل بياا  ي ية صالع الليل. 

ف جيوو أا ي تني بالنوانل جلو امل ول ن األنضل أا حيسب  ل ر عتدني مدن 812 المسألة
احدددعال نمدد المل مددن أراد أا يددأىل بنانلددة الظهددر ذات ال مدداا ر عدداتال يددأىل بسددت جلددومل ر عددة و 

عشرع ر عة من جلوملال وإذا أراد أا يأىل بالوتر )اليت ت وا يف آخر صالع الليل( أتني بر عتني 
 من جلومل.
ف تسدقط نانلدة الظهدر والعصدر يف السد رال وأمدا نانلدة العشدا  ندال مدانت مدن 819 المسألة
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 مل لوبية.إتيارا برجا  ا
 أوقات النوافل اليومية

ف نانلة الظهر ت تني قبل صالع الظهرال ووقتها من أول الزوال إىل أا يصدري 816 المسألة
ال نمدد المل إذا  2الددذي يظهددر بعددد حصددول الددزوال ىنقدددار ُ ددُبعي الشدداخص  (161)ظددل الشدداخص

انلدة  اا طول الشاخص  بعة أحمبارال نعا صار الظل ىنقدار حمربينال  داا ذلدك آخدر وقدت ن
 الظهر.

ف نانلددة العصددر تصددّلني قبددل صددالع العصددرال ووقتهددا إىل أا يبلددغ مقدددار ظددل 817 المســألة
 الشاخص إىل أربعة أحمبار .

 ف جيوو أا ي تني بنانلة الظهر أو العصر بعد وقتيهما املذ ورين.818 المسألة
نعدام ف وقت نانلة املغرب يبدأ من بعد ال راأ من صالع املغرب إىل حني ا815 المسألة

احلمرع املغربية )وهدي احلمدرع الديت تظهدر يف السدما  بعدد غدروب الشدمس( وإا  داا ال يبعدد اا 
ميتد وقت نانلة املغرب بامتداد وقت صالع املغرب ن سدها إىل حدني حلدول الوقدت املخصدوص 

 بصالع العشا .
ف وقددت نانلددة العشددا  يبدددأ مددن بعددد ال ددراأ مددن صددالع العشددا  إىل منتصددف 842 المســألة

 الليل ال واألنضل أا ي تني بنانلة العشا  بعد صالع العشا  مباحمرع وبال ناصلة.
ف ي تني بنانلدة الصدب  قبدل صدالع الصدب  ووقتهدا مدن بعدد ال جدر األول إىل 841 المسألة

أا تظهددر احلمددرع املشددرقية د وقددد ذ رنددا معددن ال جددر األولال يف وقددت صددالع الصددب  يف املسددألة 
 لة الصب  هذ  بعد نانلة الليل مباحمرع ودوا ناصلة . د وجيوو اإلتياا بنان 729

 صالة الليل
ف وقددت نانلددة الليددل مددن منتصددف الليددل إىل أذاا ال جددرال واألنضددل إتيارددا 844 المســألة

 قريبامل من أذاا ال جر.
ف املسدددانر أو مددن يصددعب عليددده أا يددأىل بنانلدددة الليددل بعدددد منتصددف الليدددل 841 المســألة

                                                           

 .777مر معنا  يف املسألة  (163)
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 أول الليل.جيوو له أا يأىل هبا يف 
ف صالع الليل إحدى عشرع ر عدةال اداا ر عدات منهدا نانلدة الليدلال ور عتداا 842 المسألة

صددالع الشدد تال ور عددة واحدددع صددالع الددوترال ول ددل ر عتددني تسددليم عدددا الددوتر الدديت لددا لوحدددها 
 تسليم.

ف تستحب قرا ع الّسدور ال دوال يف الر عدة األوىل والسدور القصدار يف الر عدة 849 المسألة
ل انية من صالع الليلال وتستحب يف نانليت الش ت والوتر قرا ع  ور ال ل  والنامل والتوحيد أو ا

 قرا ع  ورع التوحيد يف  يعها.
ف يسددتحب يف قنددوت نانلددة الددوتر أا يدددعو ألربعددني م منددا بقولددهف )اللهددم 846 المســألة

ع رانعدامل يدد  اليسدرى اغ ر ل الا( ويذ ر ا م امل من بدل  لمة )نالا( وأا يسدتغ ر  دبعني مدر 
ـــي وأتـــوب إليـــه( عددداّدامل بيدددد  اليمدددن اال دددتغ ارات بقولدددهف  وإا  ددداا األنضدددل )اســـت فر اا رب

)هـــ ا مقـــام العائـــ  بـــ  مـــن النـــار( اال دددتغ ار مائدددة مدددرعال ويسدددتحب أا يقدددول  دددبت مدددراتف 
لمدة نلو وّصل  لمات )الع و( ببعضها  اا األنضل أا ي دت  آخدر ال )العفو( وثالاائة مرعف 

 .)العفَو العفَو العفَو(نيقولف 
 صالة ال فيلة

ف مدددن الصدددلوات املسدددتحبة )صدددالع الغ يلدددة( الددديت ي دددوا  لهدددا بدددني صدددالع 847 المســـألة
 املغرب وصالع العشا ال وهي ر عتاا علني النحو اآلىلف

َفظَـنا  َوَذا الن وِن َإْذ َذَهَب م َ اِضـباً يف الر عة االوىل يقرأ بعد  ورع احلمدال بدل السورعف 
ـــَن  ـــْبَحاَنَ  ِإنّـــي ك ْنـــم  ِم ـــَم س  ـــَه ِإك أَْن ـــاَدى فـــي الظ ل َمـــاِت َأْن ك ِإَل َن ـــِه فـَ ـــِدَر َعَلْي ـــْن نـَْق َأْن َل

الظّاِلِمَين فَاْسَتَجْبنا َله  َوَنّجيَناه  ِمْن الَ مِّ وََكَ ِلَ  نـ ْنِجْي الم ْؤِمِنينْ 
(162). 

َوِعْنـد ه  َمَفـاِت   الَ ْيـِب كيـَْعَلم َهـا بددل السدورعف ويف الر عة ال انية يقدرأ بعدد  دورع احلمددال 
ِإكّ ه َو َويـَْعلَـم  َمـا ِفـي البَــرِّ والَبْحـِر َوَمـا َتْسـق ط  ِمـْن َورَقَـَة ِإكّ يـَْعَلم َهـا َوكَ َحباـَة فـي ظ ل َمـاِت 

كَ َرْطَب َوكَ يَاِبَس ِإك في ِكَتاَب م ِبْين ََ اأِلْرِض َو
(169). 

                                                           

 .22-27 ورع األنبيا ف  (164)
 .59 ورع األنعامف  (165)
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ــَم ِإنِـّـي َأْســأَل َ  ِبَمَفــاِتِ  الَ ْيــِب التِــي كَ يـَْعَلم َهــا ِإك ِأنْــَم َأْن قنددوتف )ويقددول يف ال الّله 
ـَد َوآِل م َحماـدَ  ( وأا ت عدل  دذا و دذا )ويدذ ر م داا  دذا و دذا حوائجده( مث ت َصلِّي َعلَـى م َحما

ـَد الله ـما أَنْـَم َولِـيِّ نِْعَمتِـي َوالَقـاِدر  َعلَـى طََلِبتـي تَـ يقولف ) ْعلَـم  َحـاَجِتي فََأْسـأَل َ  ِبَحـ ِّ م َحما
 (.َوآِلِه َعَلْيِه َوَعَلْيِهم  الساالم َلماا َقَضيتَـَها ِليْ 

 أحكام القبلة
ف القبلدددة هدددي ال عبدددة املشدددرنة يف م دددة امل رمدددةال وجيدددب أا يتوجددده املصدددلي 848 المســـألة

عليده أنده متوجده حندو صوب بنيتهاال ول ن ي  دي ملدن بعدد وندأى عنهدا أا يقدف جيدن يصددا 
 القبلةال وه ذا حال األمور اليت يشرتط نيها التوجه حنو القبلة  ذب  احليوانات.

ف مددن يددأىل بصددلواته الواجبددة قيامددامل جيددب أا يسددتقبل القبلددة بوجهدده وصدددر  845 المســألة
 وب نه ومقادمي رجلهال واألحوط ا تحبابامل أا ت وا أصابت رجليه حنو القبلة أيضامل.

ف مدن  انددت وظي تدده الصددالع جلو دامل إذا مل يسددت ت اجللددومل بصددورع عاديددة 812 المســألة
بدددل  ددداا جيعدددل بددداطن رجليددده علدددني األر ال جيدددب أا ي دددوا وجهددده وصددددر  وب نددده د و ددداقا  

 احتياطامل د حنو القبلة.
ف مدددن ال مي نددده الصدددالع جلو ددداملال جيدددب أا يصدددلي وهدددو ندددائم علدددني جنبددده 811 المســـألة

ه حندو القبلدةال ولدو تعدذر هدذا أيضدامل ندام علدني ق دا  جيدن ي دوا األميدنال جيدن ي دوا مقددم بدند
 باطن قدميه حنو القبلة.

ف جيدب ا دتقبال القبلدة يف صدالع االحتيداطال والسدجدع والتشدهد املنسدينيال 814 المسألة
 و جدع السهو.

ف جيددوو اإلتيدداا بالنوانددل يف حددال الر ددوب يف و ددائط النقددل أو علددني الدابددةال 811مسددألة 
سري واملشيال ولو أتني بالصالع يف هاتني احلالتني )الر وب واملشي( مل يلزم ا تقبال ويف حالة ال

 القبلة.
ف من أراد إتياا الصالع جيب أا جّيد وجيتهد يف احلصول علني جهة القبلدة 812 المسألة

ملعرنتها بيقنيال وجيوو له أا يستند يف ذلك إىل قول عادلني أو واحد ثقة أي من ي دوا مدوردامل 
 واإلطمةناا . للوثوا
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ف إذا تعددذر التدديقن مددن جهددة القبلددة أو مل يوجددد مددن يوثدد  بدده ليخددرب   هددة 819 المســألة
القبلددةال لددزم أا يعمددل بظندده الددذي حيصددل لدده مددن  ددراب مسدداجد املسددلمنيال أو قبددورهمال أو مددن 

 ال را األخرىال وي  يه إذا حصل له الظن من قول من يعرمل جهة القبلة بالقواعد العلمية.
ف من ظن  هة القبلة نعا أم نه احلصول علني ظن أقوى مل جيز له العمل 816 ألةالمس

بظنددده ال علددديال مددد المل لدددو حصدددل لددده الظدددن  هدددة القبلدددة بعخبدددار حمدددخص ول دددن  ددداا يف مقددددور  
احلصددددول علددددني ظددددن أقددددوى عددددن طريدددد  آخددددر مل جيددددز لدددده العمددددل بقولدددده إالّ إذا أوجددددب  المدددده 

 الم صاحب املنزل.اإلطمةنااال ويست يت الضيف أا يعمل ب 
ف إذا مل ت ن لديه أية و يلة لتحصيل ومعرنة ا ا  القبلةال أو مل حيصل له 817 المسألة

الظددن  هدددة رغدددم السدددعيال نددداا  ددداا وقدددت الصدددالع وا دددعامل جيدددب أا يصدددلي أربدددت صدددلوات حندددو 
إذا ليتيقن بأا إحداها وقعت إىل جهة القبلة أو قريبدة منهداال وأمدا  -احتياطامل  -اجلهات األربت 

مل يست الوقت ىنقدار أربت صلوات وجب أا يدأىل بقددر مدا يتسدت لده الوقدتال نمد المل إذا اتسدت 
 الوقت لصالع واحدع أتني بصالع واحدع يف أية جهة حما .

ف إذا تدديقن أو ظددن أا القبلددة يف أحددد ال ددرننيال وجددب أا يصددلي حنددو  ددل 818 المســألة
 طرمل صالعال أي يصلي إىل ال رنني.

وجبددت عليدده الصددالع إىل عدددع جهدداتال إذا أراد أا يددأىل ب ريضددتني  ف مددن 815 المســألة
 الظهر والعصرال  ا جيب الرتتيب بينهماال ناألنضل أا يصلي األوىل منهما إىل عدّدع جهدات 

 مث يشرع يف الصالع ال انية ويأت هبا  ذلك.
يده مدن ف من مل يتيقن  هة القبلةال إذا أراد إتيداا مدا جيدب ا دتقبال القبلدة ن822 المسألة

األعمددال عدددا الصددالعال م ددل أا يريددد ذبدد  حيددوااال يلددزم أا حيصددل لدده ظددن بالقبلددةال نددعا تعددذر 
 الظن ص  ذجه علني أي جهة ات قت يف صورع اإلض رار إىل ذلك العمل. 

 ستر البدن في الصالة
ف جيب علني الرجل أا يسرت عورته حدال الصدالع وإا مل يدر  أحددال واألنضدل 821مسألة 

 سرع إىل الر بة أيضامل.أا يسرت من ال
ف جيددب علددني املددرأع أا تسددرت حددال الصددالع  ددل بدددرا حدد  الددرأمل والشددعرال 824 المســألة
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واألحددوط ا ددتحبابامل أا تسددرت بدداطن قدددميها أيضدداملال ول ددن ال يلددزم أا تسددرت ذلددك املقدددار الددذي 
ني إىل تغسددله يف الوضددو  مددن الوجددهال و ددذا ال يلددزم  ددرت ال  ددني إىل الزندددينال و ددذا ظهددر القدددم

م صددليهماال ول ددن ل ددي تتدديقن بأرددا  ددرتت مددا جيددب  ددرت ال جيددب أا تسددرت حمدديةامل مددن أطددرامل 
 الوجه وحميةامل  ا دوا الزندين.

ف جيب  رت البدا عند قضدا  السدجدع املنسدية والتشدهد املنسديال بدل حد  821 المسألة
 عند إتياا  جدىل السهو علني األحوط ا تحبابامل  ما يسرت يف الصالع.

ف إذا مل يسددرت عورتدده يف الصددالع عمددداملال ب لددت صددالته أّمددا لددو تددرك السددرت 822 ةالمســأل
 جهالمل باملسألة ناألحوط إعادع الصالع.

ف إذا علم يف أثنا  الصالع بأا عورته م شونة جيب أا يسرتهاال واألحوط 829 المسألة
تداج إىل وقدت  ا تحبابامل أا يدتم صدالته مث يعيددها مدرع أخدرىال خصوصدامل إذا  داا  درت العدورع حي

   ريال ول ن إذا علم بعد الصالع بأا عورته  انت م شونة يف الصالعال نصالته صحيحة.
ف إذا  داا لبا ده يسدرت عورتده يف حالدة القيدام ومي دن أا ال يسدرتها يف غدري 826 المسألة

ذلك احلالال  ما إذا  انت تبدو عورته حال الر وع والسجودال نعذا  رت املصلي عورتده بشدي  
 تظهر صحت صالتهال واألحوط ا تحبابامل أا ال يصلي يف ذلك اللبامل. قبل ما

 ف جيوو للمصلي أا يسرت عورته حال الصالع بالعلف أو أوراا الشجر.827 المسألة
 ف جيوو للمصلي أا يسرت عورته بال ني.828مسألة 
ف إذا مل ي ن عند  ما يسرت به عورته حدال الصدالعال نداا احتمدل احلصدول 825 المسألة

ني  دداتر ندداألحوط تددأخري صددالته ري مددا حيصددل علددني السدداترال نددعذا مل حيصددل عليدده جيددب أا علدد
 يصلي يف آخر الوقت حسب وظي ته ال علية  ما  يأىل بيارا.

ف من أراد أا يصلي ومل ي دن عندد  مدا يسدرت بده عورتده حد  أوراا الشدجر 892 المسألة
ال حيتمدل أا جيدد  داترامل إىل آخدر واحلشيش وال ني والوحل وما   در أو ح درع يقدف نيهمداال و 

الوقدددتال نددداا احتمدددل أا يدددرا  نددداظر  دددرتم جيدددب أا يصدددلي جالسددداملال وينحدددا للر دددوع والسدددجود 
ىنقدددار ال تبدددو معدده عورتددهال وي ددوا احنندداؤ  للسددجود ا  ددر مددن االحننددا  للر ددوع بقليددلال ويرنددت 

هنداك نداظر  درتم يدرا ال  الرتبة اليت يسجد عليها ويضت جبهته عليهاال وإذا اطمدأا إىل أنده لديس
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ندداألحوط ا ددتحبابامل أا يددأىل بالصددالع مددرتني مددن قيددامال وعنددد قيامدده يسددرت بيديدده قبلددهال ويددأىل يف 
إحدددى تلدددك الصددالتني بدددالر وع والسدددجود املتعددارننيال ويف الصدددالع األخدددرى يددومي برأ ددده بددددل 

 الر وع والسجودال واا  اا الظاهر   اية صالع واحدع مت اإلميا .
 صليلباس الم

 ف للبامل املصلي حمروط  تةف891 المسألة
 أا ي وا طاهرامل.األول : 
 أا ي وا مباحامل.الثاني : 
 أا ال ي وا من أجزا  امليتة. الثالث:
 أا ال ي وا من أجزا  احليواا احلرام اللحم.الرابع: 

أا ال ي ددددوا حريددددرامل خالصدددداملال وال ذهبدددداملال إذا  دددداا املصددددلي رجددددالملال  الخــــامس والســــادس:
 ت صيل هذ  األمور يف املسائل التاليةف و يأىل

 الشرم األول
ف جيددب أا ي ددوا لبددامل املصددلي طدداهراملال ولددو صددلني يف اللبددامل الددنجس أو 894 المســألة

 مت البدا النجس متعمدامل ب لت صالته.
ف مددن صدددلني يف اللبددامل الددنجس أو مدددت البدددا الددنجس وهدددو ال يعلددم بدددأا 891 المســألة

 اا معذورامل يف جهله صحت صالته.الصالع يف تلك احلال باطلةال و 
ف إذا مل يعلم بنجا ة حمي  جنس جهالمل باملسألةال و اا معذورامل يف جهلدهال 892 المسألة

 م ل أا ال يرى جنا ة للدم مث صلني يف ثوب متنجس بالدم صّحت صالته.
ف إذا مل يعلدم بدأا بدندده أو لبا ده جندس وعلدم بددذلك بعدد الصدالع صددحت 899 المسـألة

 صالته.
ف إذا نسددددي أا بدندددده أو لبا دددده جنددددس وتددددذ ر ذلددددك يف أثنددددا  الصددددالع أو 896 ةالمســــأل

 بعدهاال وجب احتياطامل أا يعيد تلك الصالعال أو يقضيها إذا  اا قد مضني الوقت.
ف من احمتغل بالصالع يف  عة الوقتال ناا تدنجس لبا ده أو بدنده والت دت 897 المسألة
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ا بدنده أو لبا ده تدنجس ول دن حمدك يف إىل ذلك قبل أا يأىل بشدي  مدن الصدالعال أو علدم بدأ
أنه هل تدنجس يف ذلدك احلدني أو تدنجس مدن قبدلال ندعذا مل يسدتلزم ت هدري البددا أو اللبدامل أو 
تبدددديل أو ندددزع ذلدددك اللبدددامل يف أثندددا  الصدددالع ق دددت الصدددالع وهددددمهاال وجدددب ت هدددري البددددا أو 

عليده  داتر آخدر يسدرت  اللباملال أو تبديل اللبامل يف أثنا  الصالعال أو نزع ذلك اللبدامل اا  داا
عورتهال ول ن لو ا تدعني نعل هدذ  األمدور ق دت الصدالع وهددمهاال أو لدزم أا يصدب  عاريدامل إذا 

 نزع لبا هال وجب ق ت الصالع وا تةنانها من جديد مت بدا أو ثوب طاهر.
ف مدن احمدتغل بالصدالع يف ضدي  الوقدت نتدنجس لبا ده يف أثنائهدا وقبدل أا 898 المسألة

صددالع علددم بتددنجس لبا ددهال أو علددم بتنجسدده ول ددن حمددك يف أندده تددنجس يف يددأىل بشددي  مددن ال
ذلك الوقت أو  اا جنسامل من ذي قبلال نداا مل يسدتلزم ت هدري اللبدامل أو تبديلده أو نزعده هددم 
الصالع وق عها وجدب أا ي هدر اللبدامل أو يبدلدهال أو خيدرج لبا ده الدنجس اا  داا عليده  داتر 

م الصالعال أمدا إذا مل ي دن عندد  مدا يسدرت بده عورتده أو ال آخر يسرت عورته يف أثنا  الصالع ويت
مي ندده ت هددري اللبددامل أو تبديلددهال أو مل مي ندده نددزع ال ددوب بسددبب الددربد ومددا حمددابه وجددب أا يددتم 
صددالته علددني تلددك احلددال و انددت صددالته صددحيحة مث يقضدديها نيمددا بعددد يف لبددامل طدداهر علددني 

 األحوط ا تحبابامل.
ع يف ضي  الوقت نتنجس بدنه يف أثنائها والت دت إىل ف من احمتغل بالصال895 المسألة

النجا ة قبل أا يأىل بشي  من الصالعال أو علم بنجا ة بدنه ول نه حمك يف أنه هل تنجس 
يف ذلك احلني أم تنجس من قبل ناا مل يستلزم ت هري البدا ق ت الصالع وجب ت هري ال واا 

 وا صحيحة.ا تلزم ق ت الصالع وجب إمتامها علني تلك احلالال وت 
ف مدن حمددك يف طهدارع ثوبده أو بدندده مث صدلني معهمداال مث علددم بعدد الصددالع 862 المسـألة

 بنجا ة ثوبه أو بدنه صحت صالته إذا مل ي ن موردامل ال تصحاب النجا ة.
ف إذا طهددر لبا دده وأيقددن ب هارتدده مث صددلني نيددهال وبعددد الصددالع علددم بأندده مل 861 المســألة

 واا  اا األحوط ا تحبابامل اإلعادع. ي هرال مل جيب عليه إعادع صالتهال
ف إذا رأى يف بدنه أو لبا ه دمامل وتيقن أنه ليس مدن الددما  النجسدةال م دل 864 المسألة

أا تيقن بأنه دم ب  أو بعو ال نداا علدم بعدد الصدالع أا ذلدك الددم  داا مدن الددما  النجسدة 
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 اليت ال جيوو الصالع معها صحت صالته اليت صالها.
ا تدديقن أا الدددم الددذي ي ددوا علددني بدندده أو لبا دده دم جنددس  ددا تصدد  ف إذ861 المســألة

معه الصالعال م ال تديقن بأنده دم اجلدرح أو الددمل الدذي  دوو معده الصدالعال نداا علدم نيمدا بعدد 
 الصالع انه  اا من الدما  اليت تب ل معها الصالعال صحت صالته.

حدال الرطوبدة وصدلني يف ف إذا نسدي جنا دة حمدي  والقدا  بدنده أو لبا ده يف 862 المسألة
حالة النسياا مث تذ ر بعد الصالع صحت صالتهال ول دن إذا مدس بدنده أو لبا ده وهدو رطدب 
حميةامل جنسامل نسي جنا تهال واغتسل وصلني دوا أا ي هر ن سه ب ل غسله وصالتهال وه ذا لو 
القدددني موضدددت مدددن مواضدددت وضدددو   يف حدددال الرطوبدددة حمددديةامل جنسدددامل نسدددي جنا دددته وتوضدددأ قبدددل أا 

 ذلك املوضت املالقي للشي  النجسال وصلنيال ب ل وضوؤ  وصالته. ي هر
ف مددن  دداا عنددد  لبددامل واحددد إذا تددنجس بدندده ولبا دده واتسددت الوقددت الا 869 المســألة

ي هددر واحدددامل منهمددا نقددطال جيددوو لدده ت هددري أي مددن البدددا أو اللبددامل حمددا ال ول ددن إذا  اندددت 
القليدل إىل ت درار صدب املدا  عليده مدرتنيال  جنا ة أحدمها البول مد المل الدذي حيتداج ت هدري  باملدا 

و انددت جنا ددة اآلخددر الدددم الددذي ي  ددي يف ت هددري  صددب املددا  مددرع واحدددع عليددهال جيددب ت هددري 
 املتنجس بالبول أي ت هري األحمد جنا ة علني األحوط.

ف مدددددن ال ي دددددوا لديددددده إالّ ال دددددوب الدددددنجس جيدددددب عليددددده أا يصدددددلي نيدددددهال 866 المســـــألة
 ثوبه بسبب الربد وما حمابه وصحت صالته. خصوصامل إذا مل مي نه نزع

ف مدن  دداا عنددد  ثوبدداا وعلددم بنجا دة أحدددمها ول ددن ال يدددري أيهمددا هددو 867 المســألة
الدددنجسال نددداا  ددداا الوقدددت وا دددعامل جيدددب أا يصدددلي يف االثندددنيال مددد المل لدددو أراد أا يدددأىل بدددالظهر 

وجددب اا يددأىل  والعصددر أتددني هبمددا يف  ددل واحددد مددن اللبا ددنيال و ل ددن إذا  دداا الوقددت ضدديقامل 
 بصالته يف أيهما حما .

 الشرم الثاني
ف جيدددب اا ي دددوا لبدددامل املصدددلي مباحددداملال ومدددن علدددم جرمدددة لدددبس ال دددوب 868 المســـألة

املغصددوب لددو تعمددد إتيدداا الصددالع يف ثددوب مغصددوب أو ثددوب نيدده خدديط أو أورار أو أي حمددي  
 األحوط. آخر مغصوب ب لت صالتهال وه ذا احل م بالنسبة إىل اجلاهل املقّصر علني
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ف من يعلم جرمة لبس اللبامل الغصيب ول ن ال يعلدم بدب الا الصدالع نيدهال 865 المسألة
 إذا صلني يف اللبامل الغصيب متعمدامل ب لت صالته.

ف إذا مل يعلددم أو نسددي اا ثوبدده غصدديب نصددلني نيدده صددحت صددالتهال ول ددن 872 المســألة
نسدي انده غصدب هدذا إذا غصب الشخص ال وب بن سده أي  داا املصدلي ن دس الغاصدبال مث 

 ال وب وصلني نيهال نعلني األحوط ا تحبابامل اا يعيدها يف ثوب مباح.
ف إذا مل يعلدم أو نسدي اا ثوبده غصديب وعلدم بدذلك يف أثندا  الصدالعال نداا 871 المسألة

 دددرت عورتددده حمدددي  آخدددر وأم نددده اا يندددزع ال دددوب الغصددديب مدددن بدنددده ندددوراملال أو بددددوا اا يهددددم 
وصددحت صددالتهال وامددا إذا مل يسددرت عورتدده حمددي  آخددر غددري ذلددك مددواالت صددالته لددزم اا ينزعدده 

ال ددددوب الغصدددديبال أو مل مي ندددده نددددزع ذلددددك ال ددددوب الغصدددديب نددددوراملال أو  دددداا نزعدددده يسددددتدعي هدددددم 
مواالت صالتهال ناا اتست الوقت ولو ىنقدار أدا  ر عة داخدل الوقدت وجدب اا يق دت صدالته 

ندد  حد  هدذا املقددار مدن الوقدت ويستأنف الصدالع مدن جديدد يف ثدوب مبداحال وإذا مل ي دن ع
جيب عليه اا ينزع ثوبه يف أثنا  الصالع ويتمها حسب وظي ة العراع املذ ورع  دابقامل يف املسدألة 

251. 
ف إذا صددددلني أحددددد يف لبددددامل غصدددديب ح اظددددامل علددددني حياتددددهال أو ألجددددل اا 874 المســــألة

 اليأخذ السارا ذلك ال وب الغصيبال صحت صالته.
ثوبددامل بعددني املددال غددري املخمددس وغددري املز ددنيال أي  ددا مل يدددنت ف إذا احمددرتى 871 المســألة

 مخسه أو و اته وصلني نيه  انت صالته  ل إحم ال. 
 الشرم الثالث

ف جيب أا ال ي وا لبامل املصلي من أجزا  ميتة احليدواا ذي الددم الددان  872 المسألة
تخددذ مددن أجددزا  ميتددة عنددد الددذب   ددالغنمال بددل األحددوط وجوبددامل أا ال يصددلي أيضددامل يف اللبددامل امل

 احليواا غري ذي الدم الدان   السمك واحلية.
ف إذا ا تصحب ومحل املصلي معه حمديةامل مدن امليتدة  دا حتلده احليداع  داللحم 879 المسألة

 واجللد ب لت صالتهال واا مل ي ن ذلك لبا امل له.
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للحددم ف إذا ا تصددحب املصدلي معده حمدديةامل مدن أجددزا  ميتدة احليددواا احلدالل ا876 المسـألة
  ا ال حتله احلياع  شعر  وصونهال أو صلني يف لبامل متخذ من هذ  األحميا  صحت صالته.

 الشرم الرابع
ف جيددب أا ال ي ددوا لبددامل املصددلي مددن أجددزا  احليددواا احلددرام اللحددمال وتب ددل 877مسددألة 

 الصالع لو  اا عليه حمي  منها ح  ولو حمعرع.
امددددة أو أي رطوبددددة أخددددرى مددددن ف إذا  دددداا عليدددده حمددددي  مددددن بصدددداا أو  878 المســــألة

رطوبدات احليددواا احلدرام اللحددم  ددالرعال نداا  انددت رطبدة ب لددت الصددالعال واا  اندت جانددة وقددد 
 وال عينها صحت الصالع معها.

ف ال إحمددد ال إذا  ددداا حمدددي  مدددن حمدددعر اإلنسددداا أو بصددداقه أو عرقددده علدددني 875 المســـألة
 ت أو ل ل .لبامل املصليال أو بدنهال وه ذا إذا  اا مت املصلي عسل أو ا

ف إذا  اا يشك يف أا هذا اللبامل هل ا ذ مدن احليدواا احلدالل اللحدم أم 882 المسألة
 من احلرام اللحمال جاوت الصالع نيهال  وا   اا من صنت الدول اإل المية أو غريها.

ف الصدددمل مددن احليوانددات احلددرام اللحددمال ولددو احتمددل أا ي ددوا الددزر ومددا 881 المســألة
 اا جاوت الصالع معه.حماهبه من ذلك احليو 

ف ال إحمدد ال يف لددبس افددز افددالص يف الصددالعال ول ددن األحددوط ا ددتحبابامل 884 المســألة
 أا ال يصلي يف جلد السنجاب.

ف إذا صدددلني يف ثدددوب ال يعلدددمال أو نسدددي انددده مدددن احليدددواا احلدددرام اللحدددمال 881 المســـألة
 صحت صالته. 

 الشرم الخامس
املنسدددوج  يددددوط مدددن الدددذهبال وتب ددددل  ف حيدددرم علدددني الرجددددل لدددبس ال دددوب882 المســـألة

 الصالع نيهال وال إحم ال يف ذلك للنسا ال يف الصالع ويف غري الصالع.
ف حيدددرم للرجدددال التدددزين بالدددذهبال م دددل لدددبس  لسدددلة ذهبيدددة يف العنددد ال أو 889 المســـألة

التختم  اا مدن ذهدبال أو ارتددا   داعة يدويدة ذهبيدةال وتب دل الصدالع معهداال وجيدب التجندب 
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ل إطدددارات النظدددارات إذا  اندددت مدددن الدددذهبال ول دددن ال إحمددد ال يف م لددد  التدددزين مدددن ا دددتعما
 بالذهب للمرأع يف الصالع ويف غري الصالع.

ف إذا نسدي رجدل أا خامتده أو لبا ده مدن ذهدبال أو حمدك يف ذلدك نصدلني 886 المسألة
مددت ذلددك افدداا أو اللبددامل صددحت صددالتهال وه ددذا احل ددم إذا  دداا جدداهالمل قاصددراملال ول ددن يف 

ع الشك جيدب ال حدص وه دذا جيدب ال حدص يف  دائر املسدائل عددا املدوارد الديت ا دت ناها صور 
 الشارع.

 الشرم السادس
ف جيب أا ال ي وا لبامل املصلي من احلرير افالص إذا  اا رجالملال وحيرم 887 المسألة

مهدا له لبسه أيضدامل يف غدري الصدالعال وأمدا العدرقجني )القلنسدوع( والت دة أي خديط السدروال ونظائر 
  ا ال يتم الصالع نيها وحدها نت ر  للرجال.

ف إذا  دداا  يددت ب انددة اللبددامل أو بعضددها مددن احلريددر افددالصال حددرم علددني 888 المســألة
 الرجل لبسه وب لت الصالع نيه.

ف اللبددامل الددذي ال يعلددم هددل هددو مددن احلريددر افددالص أم الال ال إحمدد ال يف 885 المســألة
 لبسه حال الصالع.

 إحمدد ال أا ي ددوا املنددديل املصدددنوع مددن احلريددر ومددا حمدداهبه يف جيدددب ف ال852 المســألة
 املصلي وال تب ل الصالع معه.

 ف ال إحم ال يف لبس احلرير للمرأع  وا  يف الصالع أو يف غري الصالع.851 المسألة
ف ال مددانت عنددد االضدد رار يف لددبس ال ددوب الغصدديب أو مددا ا ددذ مددن احلريددر 854 المســألة

 مت الذهب أو املصنوع من أجزا  امليتةال وجاو له اا يأىل بالصالع نيها. افالص أو املنسوج 
 عّدة مسائل

ف إذا مل ي ددن عندد  لبدامل آخددر غدري اللبددامل الغصديب أو اللبددامل املتخدذ مددن 851 المسـألة
امليتةال ومل ي ن مضد رامل إىل لبسده وجدب أا يدأىل بالصدالع حسدب وظي دة العدراع املدذ ورع  دابقامل 

هددذا إذا  دداا عنددد  ثددوب غصدديبال أمددا إذا  دداا متخددذامل مددن امليتددة صددلني يف  (251)يف املسددألة 
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 امليتة.
ف إذا مل ي ن عند  لبامل آخر غري اللبامل املتخذ من احليواا احلرام اللحدم 852 المسألة

ناا اض ر إىل لبسه جاو اا يصلني نيه بال إحم الال وإذا مل ي ن مضد رامل إىل لبسده صدلني نيده 
 علني األظهر.
ف إذا مل ي ددددن عنددددد  لبددددامل غددددري اللبددددامل املتخددددذ مددددن احلريددددر افددددالص أو 859 المســــألة

 املنسوج بالذهبال ناألظهر أا يأىل بصالته نيه ح  إذا مل ي ن مض رامل إىل لبسه.
ف إذا مل ي ن عند  حمي  يسرت به عورته جيب أا حيصل عليه باإل تةجار 856 المسألة

مدن املدال بالنسدبة إليده و داا جيدن لدو بدذل أو الشرا ال ول دن إذا احتداج ذلدك إىل مقددار  بدري 
ماله نيه لتضرر بذلك أو ا تلزم العسر واحلرجال لزم أا يعمدل حسدب وظي دة العدراع السدابقة يف 

 .251املسألة 
ف من مل ي ن عند  لبامل نعذا أع ا  آخر أو أعار  ثوبامل ناا مل ي ن قبوله 857 المسألة

اال ددتعارع أو اال ددتبذال صددعبامل عليدده يلددزم أا يوجددب مشددقة عليدده جيددب قبولددهال بددل إذا مل ي ددن 
 يستعري ال وب أو يستبذله.

ف األحوط ترك لبس ثوب ال يلي  به لونامل أو خياطة أو قماحمامل عادعال  دأا 858 المسألة
 يلبس أهل العلم لبامل اجلنودال ول ن ال إحم ال إذا أراد اا يصلي نيه.

سددا ال وال تلددبس النسددا  مالبددس ف األحددوط أا ال يلددبس الرجددال لبددامل الن 855 المســألة
 الرجالال وال إحم ال يف الصالع نيها.

ف من جيب عليه أا يصلي مستلقيامل إذا  اا عاريامل و اا حلانه جنسامل أو من 522 المسألة
احلريدر افددالص أو  دداا مددن أجدزا  احليددواا احلددرام اللحددمال لدزم أا ال يغ ددي ن سدده بدده يف الصددالع 

نددواا اللددبسال إالّ إذا مل ي ددن لدده غددري  ناندده يصددلي وهددو علددني األقددوىال اا  دداا يصدددا عليدده ع
 عليه.

 الموارد التي ك يلزم فيها طهارة بدن المصلي ولباسه
 ف تص  الصالع مت البدا أو اللبامل النجس يف ثالثة مواردف 521 المسألة
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 تلوث بدا أو ثوب املصلي بالدم افارج من جرح أو قرح أو دمل يف بدنه.األول : إذا 
 إذا تلوث بدنه أو ثوبه بالدم ىنقدار اقل من الدرهم. :الثاني
 إذا اض ر اا يصلي مت البدا أو ال وب النجس. الثالث:
 ف تص  الصالع يف صورتني إذا  انت ثياب املصلي نقط هي النجسة.524 المسألة

  انت ألبسته الصغريع  اجلورب والقلنسوع )العرقجني( جنسة.األولى : إذا 
س ثوب املرأع اليت ترط ط لها ببولده. و ديأىل ت صديل أح دام هدذ  الصدور إذا تنج الثانية:

 يف املسائل اآلتية.
ف إذا  دددداا يف بدددددا املصددددلي أو ثوبدددده دم جددددرح أو قددددرح أو دمددددل جيددددوو لدددده 521 المســــألة

الصددالع مددت ذلددك ال ددوب والبدددا مددا دام مل يددربأ اجلددرح أو القددرح أو الدددملال وه ددذا إذا  دداا يف 
 ي  خرج مصحوبامل بالدمال أو دوا  وضت علني اجلرح وتنجس به.البدا أو ال وب ق
ف إذا تلوث ال وب أو البدا بدم جراحة خمتصدرع  دريعة الدرب  و داا ت هدري  522 المسألة

  هالمل وجب عليه ت هري .
ف إذا تنجس موضت من البدا أو ال وب بعيد من  ل اجلرح برطوبة اجلدرح 529 المسألة

إذا تددنجس مددا تعددارمل واعتدداد تلوثدده مددن البدددا أو ال ددوب برطوبددة ال  ددوو الصددالع معددهال ول ددن 
 اجلرح نال مانت من الصالع نيه.

ف إذا تلددوث البدددا أو ال دددوب بدددم جددرح يف األندددف أو ال ددم أو مددا حمدددابهال 526 المســألة
نددداألحوط ا دددتحبابامل اا ال يصدددلي معدددهال وه دددذا بالنسدددبة إىل دم البوا دددري إذا مل ي دددن حبوهبدددا 

 وو الصالع إذا  اا الدم من بوا ري حبوهبا خارجة.خارجةال ول ن  
ف من  اا بدنه جمروحامل إذا رأى يف بدنه أو ثوبه دمامل وال يعلم هل هدو مدن 527 المسألة

 دم جرحه أم دم آخرال جاو أا يصلي مت ذلك الدم.
ف إذا  انت يف بدنده عددع جراحدات و اندت اجلراحدات متقاربدة جيدن تعدد 528 المسألة

حمدد ال يف الصددالع مددت دمهددا مددا مل يددربأ  يعهددا. ول ددن إذا  انددت متباعدددع جيددن واحددعال نددال إ
يعددد  ددل واحددد منهددا جرحددامل واحدددامل مسددتقالمل ن لمددا بددر  جددرح منهددا لددزم ت هددري ال ددوب أو البدددا 

 للصالع من دمه.
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ف إذا  داا يف بددا املصدلي أو ثوبدهال ولدو ىنقددار قليدل ّجددامل مدن دم احلديه 525 المسألة
أو الن دددداملال أو دم ال لددددب أو افنزيددددرال أو دم ال ددددانرال أو مددددن امليتددددة ب لددددت  أو اال تحاضددددة

صددددالته. وه ددددذا إذا  دددداا نيدددده دم احليددددواا احلددددرام اللحددددم علددددني األحددددوط ا ددددتحباباملال ول ددددن ال 
إحمددد ال يف الصدددالع مدددت الددددما  األخدددر  ددددم اإلنسددداا أو دم احليدددواا احلدددالل اللحدددم واا  ددداا 

 أو ال وب بشرط أا ي وا جمموعها أقل من الدرهم .منتشرامل يف عدع مواضت من البدا 
ف الددم الددذي يصدديب ثوبددامل بددال ب انددة ويدنش مددن اجلانددب اآلخددرال ندداا  دداا 512 المســألة

ال وب رقيقامل عّد الدم املوجود يف اجلانبني واحداملال وإما إذا  اا الدم يف اجلانب اآلخر يّعدد دمدامل 
ا  داا جممدوع الددم علدني جدانيب ال دوب مستقالمل وجب اا حيتسب دم  دل وجده علدني حددعال ندا

 اقل من الدرهم صحت صالع معهال وإذا  اا أ  ر ب لت الصالع معه.
ف إذا أصددداب الددددم ثوبدددامل ذا ب اندددة ووصدددل الددددم إىل الب اندددةال أو أصددداهبا مث 511 المســـألة

وصل إىل ال وبال وجب اا حيتسدب  دل دم علدني حددعال ندعذا  داا الددم الدذي أصداب الب اندة 
 من الدرهم صحت الصالع معهال وإذا  اا أ  ر ب لت الصالع معه.وال وب اقل 
ف إذا  دددداا الدددددم الددددذي يوجددددد علددددني البدددددا أو ال ددددوب أقددددل مددددن الدددددرهمال 514 المســــألة

وأصابته رطوبةال نعذا  اا جمموع الدم والرطوبة الواصلة إليه ججم درهم أو أ  ر ولوث أطرانده 
الددددم والرطوبدددة درمهدددامل ومل يلدددوث أطرانددده  ددداا ب لدددت الصدددالع معدددهال وإذا مل يبلدددغ مقددددار جممدددوع 

 الصالع نيه موضت إحم الال علني األحوط ا تحبابامل.
ف إذا مل يتلدددددوث البددددددا أو ال دددددوب بالددددددم ول دددددن تدددددنجس ملالقاتددددده الددددددم 511 المســـــألة

 ناألحوط ا تحبابامل أا ال يصلي معه ح  ولو  اا املقدار املتنجس أقل من الدرهم .
لددم الدذي يف اللبدامل أو البددا أقدل مدن الددرهم ول دن وصدلت ف إذا  داا ا512 المسألة

 إليه جنا ة أخرىال  ما لو أصابته ق رع بول م المل مل  ز الصالع نيه.
ف إذا تنجست األلبسة الصغريع للمصدلي  دالعرقجني واجلدورب وماأحمدبه  دا 519 المسألة

م اللحدم صدحت الصدالع ال ي  ي لسدرت العدورعال نداا مل ت دن مصدنوعة مدن امليتدة واحليدواا احلدرا
 نيهاال و ذا ال إحم ال يف الصالع مت افاا النجس.

ف جيددوو أا يستصددحب املصددلي معدده حمدديةامل متنجسددامل  املنددديل أو امل تدداح أو 516 المســألة
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 الس ني املتنجس.
ف إذا تنجس ثوب املربية اليت ترط صبيها ببول ذلك الصيب ومل ي ن لديها 517 المسألة

مل مي نهدا أا تشدرتي أو تسدتأجر أو تسدتعري ثوبدامل غدري ال ندعذا غسددلته يف غدري ذلدك ال دوبال نداا 
اليددوم والليلددة مددرع واحدددعال جدداو لددا أا تصددلي نيددهال وإا تددنجس إىل اليددوم اآلخددر ببددول الصدديبال 
ول ددن األحددوط ا ددتحبابامل أا ت هددر ثوهبددا عنددد العصددر لصددالع الظهددر والعصددر. وه ددذا إذا  دداا 

ا  انددت مضدد رع إىل لبسددها  يعددامل   اهددا أا ت هددر تلددك عندددها أ  ددر مددن ثددوب واحددد ول نهدد
 األثواب مرع واحدع يف اليوم والليلة.

ف إذا تددنجس ثددوب املربيددة ببددول الصددبية أو الصدديب مددن غريهدداال ندداا  انددت 518 المســألة
ت هددر ذلددك ال ددوب يف اليددوم والليلددة مددرع واحدددع جدداو لددا أا تصددلي نيدده إا مل تقدددر علددني ذيةددة 

 ثوب آخر.
 حب في لباس المصليما يست

ف يسدددتحب يف لبدددامل املصدددلي عددددع أمدددورال منهددداف العمامدددة مدددت التحندددكال 515 المســـألة
وإرتدا  العبا ع واللبدامل األبديهال ولدبس أنظدف األلبسدةال وا دتعمال ال يدب أي الع درال ولدبس 

 خاا من عقي .
 ما يكره في لباس المصلي

س ال ددددوب األ ددددود إالّ ف ي ددددر  يف لبددددامل املصددددلي عدددددع أمددددورال منهدددداف لددددب542 المســــألة
نال  راهة نيهاال ولبس ال وب الو اال والضي ال ولبامل حمدارب افمدرال  ملصائب املعصومني 

ولبددامل مددن ال جيتنددب النجا ددةال ومددا عليدده صددورعال وارتدددا  ال ددوب  لددول األورارال والتخددتم  دداا 
 عليه صورع.

 مكان المصلي
 ف يشرتط يف م اا املصلي تسعة حمروط وهيف 541 المسألة
 أا ي وا مباحامل.األول: 
 أا ي وا  ا نامل غري متحرك.الثاني: 
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 أا يست يت املصلي إمتام الصالع نيه.الثالث: 
 أا ال ي وا البقا  نيه  رمامل.الرابع: 

 أا ال ي وا القيام أو القعود عليه  رمامل.الخامس: 
 أا يتم ن من إتياا القيام والر وع والسجود نيه.السادس: 
 .ي وا متقدمامل أو مساويامل ملرقد املعصوم أا ال السابع: 
 أا ال ي وا امل اا جنسامل مرطوبامل.الثامن: 
 أا ي وا موضت جبهته مساويامل ملوضت ر بتيه ورؤومل أصابت قدميه.التاسع: 

 الشرم األول
ف جيددب أا ي ددوا م دداا املصددلي مباحدداملال نمددن صددلني يف م دداا مغصددوب 544 المســألة

ندرش أو  دت أو مدا أحمدبهال ول دن ال مدانت يف الصدالع حتدت نصالته باطلة ح  لو صلني علني 
 السقف املغصوب وافيمة املغصوبة إذا مل ي ن عند العرمل تصرنامل يف املغصوب.

ف تب ددل الصددالع يف األر  املغصدددوبة الدديت ت ددوا من عتهددا للغدددري دوا إذا 541 المســألة
الدددددار دوا إذا مددددن صدددداحب املن عددددةال نددددعذا صددددلني صدددداحب الدددددار املدددد جرع أو غددددري  يف تلددددك 

مستأجرها ب لت صالتهال وه ذا إذا صلني يف ملك لغري  نيه حد  ونصديبال نمد المل لدو أوصدني 
 امليت بصرمل ثلن ماله يف مورد مل  ز الصالع يف مل ه ما مل خيرج ال لن بعد.

ف من جلس يف موضدت مدن املسدجدال نغصدب حمدخص م انده وصدلني نيدهال  542 المسألة
  انت صالته  ل إحم ال.

ف إذا صددلني يف م دداا ال يعلددم أندده مغصددوبال مث علددم بددذلك بعددد الصددالعال 549 المســألة
أو صلني يف م اا مغصوب نسي غصبيته مث تذ ر ذلك بعد الصالعال صحت صدالتهال ول دن 
لو  اا املصلي يف امل اا الغصيب النا ي للغصبية هو ن س غاصبه نهذا وإا مل مي دن احل دم 

 تلك الصالع بل يعيدها يف م اا آخر مباح.بب الا صالته ل ن األحوط أا ال ي ت ي ب
ف إذا علم بغصبية م اا ول نه مل يعلم بب الا الصالع يف امل اا الغصديب 546 المسألة

مث صددلني يف ذلددك امل دداا ب لددت صددالته إا  دداا جدداهالمل مقصددراملال وإذا مل يعلددم بغصددبية امل دداا 
 ك امل اا صحت صالته.ول نه  اا يعلم بب الا الصالع يف امل اا الغصيب مث صلني يف ذل
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ف مددن اضدد ر إىل الصددالع الواجبددة يف حالددة الر ددوبال نددعذا  انددت الدابددة أو 547 المســألة
 ددرجها أو نعلهددا غصددبيامل ب لددت صددالتهال وه ددذا احل ددم إذا أتددني بالصددلوات املندوبددة والنوانددل 

 علني تلك الدابة.
الصددالع يف ف مددن  دداا حمددري امل مددت آخددر يف ملددكال مل جيددز لدده التصددرمل وال 548 المســألة

 ذلك امل اا دوا إذا الشريك. 
ف إذا احمدرتى مل دامل بعدني املدال غدري املخمدس أو غدري املز دني حدرم تصددرنه يف 545 المسـألة

 ذلك امللك و انت صالته نيه  ل إحم ال.
ف إذا أذا صددداحب امللدددك بلسدددانه يف الصدددالع يف مل دددهال ول دددن علدددم مدددن 512 المســـألة

الصدالع هنداكال وأمدا إذا مل يدأذا صداحب امللدكال ول دن بعه القرائن عددم رضدا  قلبيدامل ب لدت 
 تيقن برضا  قلبيامل صحت الصالع يف مل ه.

ف حيرم التصرمل يف ملك ميت مات وعليده مخدس أو و داع مل يددنعهاال  مدا 511 المسألة
تشدد ل الصددالع نيددهال ول ددن إذا  ددددت هددذ  احلقددوا أو ضددمن ورثتدده أدا هددا مل ي ددن إحمدد ال 

 يف الصالع نيه.
ف حيدددرم التصدددرمل يف ملدددك مدددن مدددات وعليددده ديدددوا للنددداملال  مدددا وتشددد ل 514 المســـألة

الصددالع نيددهال ول ددن إذا ضددمنوا تسددديد ديونددهال وأجدداو غرمدداؤ  أو وصدديه أو احلددا م الشددرعي يف 
 التصرملال جاو التصرمل والصالع يف مل ه.

ف إذا مل ي ن علني امليت ديوا ول ن  اا بعه ورثته صغارامل أو جمانني أو 511 المسألة
 ئبنيال حرم التصرمل يف مل هال وب لت الصالع نيه إالّ بعذا الويل.غا

ف ال إحمددد ال يف الصدددالع يف ال ندددادا واحلمامدددات ومدددا حمددداهبهاال للدددواردين 512 المســـألة
إليهاال ألا اإلطمةناا برضني أصحاهبا حاصلال ول ن الصدالع يف غدري هدذ  املدوارد ال تصد  إالّ 

إلذا بعقامدددة الصدددالع يف مل دددهال م دددل أا يدددأذا بدددعذا مال هدددا أو إذا ت لدددم بنحدددو ي هدددم منددده ا
 لشخص باجللومل أو النوم يف مل ه والذي ي هم منه اإلذا له بعتياا الصالع نيه أيضامل.

ف  وو الصالع يف األر  الوا عة الديت يصدعب افدروج منهدا وقدت الصدالع 519 المسألة
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 إلتساعهاال ولو بدوا إذا مال ها.
 الشرم الثاني

ا ي دوا م داا املصدلي  دا نامل غدري متحدركال وإذا اضد ر للصدالع ف جيدب أ516 المسـألة
يف م ددداا متحدددرك بسدددبب ضدددي  الوقدددت أو  دددبب آخدددرال  الصدددالع يف السددديارع أو الق دددار أو 
ال ددائرعال وجددب أا ال يقددرأ يف حددال احلر ددة وعدددم ا ددتقرار البدددا إذا أم ندده ذلددكال هددذا إذا مل 

وإذا احنرندت عدن القبلدة إىل طدرمل آخدر جيدب أا  ذدم املواالع وإالّ نيقرأ يف حال احلر دة أيضداملال
 ينحرمل هو صوب القبلة.

ف ال مدانت مدن الصدالع يف السديارع أو السد ينة أو الق دار ومدا حمداهبها حدال 517 المسألة
 وقونها.

ف ال تصدد  الصددالع علددني بيدددر ) ومددة( القمدد  والشددعري ومددا حمدداهبه  ددا ال 518 المســألة
 يستقر عليه املصلي.

 الشرم الثالث
ف جيددب أا ي دوا املصدلي متم نددامل مدن إمتددام الصدالعال نددال جيدوو الشددروع يف 515 لمسـألةا

الصالع يف األما ن اليت ال ي مةن املصدلي بأنده ال يسدت يت إمتدام الصدالع نيهدا بسدبب امل در أو 
االودحام أو الري ال ول ن لو  اا يشك يف ذلك أو  اا حيتمدل إم داا إمتدام الصدالع جداو أا 

 متت الصالع  انت صحيحة.يشرع نيها نعا 
 الشرم الرابع

ف يشددرتط أا ال يصددلي يف امل دداا الددذي حيددرم البقددا  نيددهال  الصددالع حتددت 522 المســألة
  قف مشرمل علني افراب واالردام.

 الشرم الخامس
ف يشرتط أا ال يصدلي علدني الشدي  الدذي حيدرم الوقدومل أو اجللدومل عليدهال  521 المسألة

  تعاىل. ال راش الذي  تب عليه ا م اهلل
 الشرم السادس
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ف جيب أا ال يصلي يف م اا ذي  قف ناول جين ال مي نه االنتصداب 524 المسألة
ال امل حتتهال أو يف امل اا الذي ي وا صغريامل جدامل جين ال مي نه الر وع والسدجود نيدهال وأمدا 

 اا.لو اض ر إىل الصالع يف هذ  األما ن وجب أا يأىل بقيامه ور وعه و جود  قدر اإلم 
 الشرم السابع

واألئمددددة  ف جيدددب أا ال يصدددلي متقددددمامل علدددني قدددرب الر دددول األعظدددمال 521 المســـألة
 ال وه ذا ال يصلي مساويامل لا علني األحوط وجوبامل.املعصومني 
ف ال إحمدد ال يف الصددالع إذا  دداا بددني املصددلي وبددني القددرب الشددريف حائددل  522 المســألة

اندددة و دددو  أدبال ول دددن ال ي  دددي جمدددرد ال اصدددلة  اجلددددار جيدددن ال ي دددوا يف التقددددم عليددده إه
 الناحمةة بوا  ة الصندوا الشريف والضري  والقماحمة امللقاع علني الضري .

 الشرم الثامن
ف جيب أا ال ي وا م اا املصدلي جنسدامل تسدري رطوبتده إىل بدنده أو ثوبدهال 529 المسألة

امل جانددداملال واألحدددوط وتب دددل الصدددالع إذا  ددداا موضدددت  دددجود اجلبهدددة جنسدددامل حددد  ولدددو  ددداا يابسددد
 ا تحبابامل أا ال ي وا م اا املصلي جنسامل أصالمل.

 الشرم التاسع
ف جيب أا ال ي وا موضت  جود جبهته أعلني أو أدش من موضت ر بتيده 526 المسألة

وإهبدددامي قدميدددده أ  ددددر مددددن أربدددت أصددددابت مضددددمومةال و دددديأىل ت صددديل هددددذ  املسددددألة يف أح ددددام 
 السجود.

تقف املرأع متأخرع عن الرجدل يف غدري صدالع اجلماعدةال وال أا ف ال يلزم أا 527 المسألة
 ي وا موضت  جودها متأخرامل عن  ل وقومل الرجل بقليلال وإا  اا األحوط ذلك.

ف ي دددر  للمدددرأع أا تقدددف متقدمدددة علدددني الرجدددل أو مسددداوية لددده يف الصدددالعال 528 المســـألة
وه ددذا ال يلددزم ملددن يشددتغل  ويبددد ا الصددالع معدداملال ول ددن ال يلددزم إعددادع الصددالع لددو نعددال ذلددكال

 بالصالع نيما بعدال أا يعيد الصالع.
ف إذا  داا بددني الرجدل واملدرأع حائددل جيدن ال يدرى أحدددمها اآلخدرال أو  دداا 525 المسـألة
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بينهمدا مدن البعدد ىنقددار عشدرع أذرعال أي مدا يعدادل مخسدة أمتدار تقريبداملال أو  داا أحددمها واق ددامل 
 م املرأع علني الرجل أو  اذاذا لهال والت ال راهة.يف م اا عال جدامل جين ال يصدا تقد

ف حيرم اجتماع املدرأع والرجدل األجنبيدني يف غرندة دوا وجدود حمدخص ثالدن 592 المسألة
نيهددا ودوا أا يرامهددا أحدددال واألحددوط وجوبددامل أا ال تصدد  الصددالع يف ذلددك امل ددااال ول ددن إذا 

 ن يف صالته إحم ال.احمتغل أحدمها بالصالعال ودخل اآلخر األجنيب عنهال مل ي 
ف الصالع يف م داا تسدتعمل نيده اآلالت املو ديقية خدالمل االحتيداطال إذا 591 المسألة

 مل ي ن هناك ضرورع تقتضي الصالع هناكال و اا الوقت وا عامل للصالع.
ف األحدددوط ا ددتحبابامل أا ال تدد تني بالصدددلوات الواجبددة علدددني  دد   ال عبدددة 594 المســألة

 حم ال يف ذلك عند الضرورع.الشري ةال أو يف جونهاال وال إ
ف ال إحم ال يف إتياا الصلوات املندوبة يف جومل ال عبة املشرنةال أو علني 591 المسألة

  حهاال بل يستحب أا ي تني يف جومل البيت )ال عبة( بر عتني مقابل  ل ر ن من األر اا 
 األربعة.

 األماكن التي تستحب فيها الصالة
الشددددريعة اإل ددددالمية املقد ددددة بشددددأا إتيدددداا ف وردت تأ يدددددات   ددددريع يف 592 المســــألة

الصددالع يف املسدداجدال وأنضددل  يددت املسدداجدف املسددجد احلددرام ىن ددة امل رمددةال مث مسددجد النددديب 
  يف املدينة املنورعال مث مسجد ال ونةال مث املسجد األقصنيال مث مسدجد اجلدامت يف  دل بلددال

 .(166)مث مسجد احمللةال مث مسجد السوا
ألنضددل للنسدا  أا يددأتني بصددلواذن يف البيدوتال ول ددن الظدداهر ف قيددلف إا ا599 المسـألة

اا األنضل لن أا يأتني بالصالع يف املسجد وخاصة باجلماعةال إذا قدرا أا حي ظن أن سهن 

                                                           

ف )صالع يف بيت املقدمل تعدل ألف صالعال وصالع يف املسدجد األعظدم تعددل مائدة ويف احلدين عن علي  (166)
جد القبيلة تعدل مخسدا وعشدرين صدالعال وصدالع يف مسدجد السدوا تعددل اثنديت عشدرع ألف صالعال وصالع يف مس

 .712ح 233ص 1صالعال وصالع الرجل يف بيته تعدل صالع واحدع(. من ال حيضر  ال قيهف ج
 425ص 3ف )الصددالع يف مسددجدي مخسددني ألددف صددالع( مسددتدرك الو ددائلف جويف حدددين عددن ر ددول اهلل 

 .3924ح 45ب



 215 

 من الرجال األجانب. 
ال بددل الصددالع نيهددا أنضددل مددن ف تسددتحب الصددالع يف مشدداهد األئمددة 596 المســألة

تعدادل مدائيت ألدف ر عدةال والصدالع عندد  أمدري املد منني املساجدال والصالع يف مشدهد اإلمدام 
تعددادل  دددل ر عددة منهدددا ألددف حجددةال وألدددف عمددرعال وعتددد  ألددف عبددددال  قددرب اإلمددام احلسدددني 

 .(167)وألف جهاد مت نيب مر ل
ف يسدتحب اإل  دار مدن ارتيداد املسداجد وخصوصدامل املسداجد املهجدورع الديت 597 المسألة

 سجد يف غري املسجد إا مل ي ن له عذر.ال يصلني نيهاال وت ر  صالع جار امل
ف يستحب أا ال ي ا ل اإلنساا من ال يرتدد إىل املساجدال وأا اليشداور  598 المسألة

 وال جياور  وال يزوجه وال يتزوج منه.
 المواضع التي تكره الصالة فيها

ف ت ددر  الصددالع يف عدددع أمددا ن منهدداف احلمددامال واألر  السددبخةال ومقابددل 595 المســألة
يال ومقابل باب م تدوحال ويف الشدارع واجلدادع والزقداا إذا مل يدزاحم املدارع والعدابرينال أمدا إذا آدم

 وامحهم نتحرم وتب ل الصالع علني األحوط وجوبامل. 
 ما وت ر  الصدالع يف مقابدل الندارال والسدراجال ويف امل دباال ويف  دل م داا يوجدد نيده ندرا 

اع البولال ومقابدل الصدورعال والتم دالال إذا  اندت نارال ومقابل البةر واحل رع اليت ت وا  ل اجتم
من ذوات األرواح إالّ أا يغ يه بستار وغ ا ال ويف الغرندة الديت ي دوا نيهدا جندبال ويف امل داا 
الددذي ي ددوا نيدده صددورع واا مل ت ددن أمددام املصددليال و ددذا يف مقابددل القددربال وعلددني القددربال وبددني 

 ومن إليهم. القربينال ويف املقربعال يف غري مقابر املعصومني 
ف يستحب ملن يصدلي يف معدر  عبدور النداملال أو  داا يقدف أمامده أحددال 562 المسألة

 أا يضت بني يديه حميةاملال وي  ي لو  اا ذلك الشي  احلائل عودع أو حبالمل.
 أحكام المسجد

ف حيدددرم تنجددديس املسدددجد وأرضددده و دددق ه و ددد حه والوجددده الدددداخلي مدددن 561 المســـألة

                                                           

 .9ح 22ب 73ص 6امف جذذيب األح  (167)
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نجس أحددد هددذ  املواضددت أا يزيددل النجا ددة نددوراملال واألحددوط جدرانددهال وجيددب علددني مددن علددم بتدد
وجوبددامل حرمددة تنجدديس ال ددرمل افددارجي مددن جدددراا املسددجد أيضدداملال نددعذا تددنجس وجددب إوالددة 

 النجا ة عنها  ذلك.
ف إذا مل مي نه ت هري املسجدال أو احتداج إىل مسداعد نلدم يوجددال مل جيدب 564 المسألة

 وط وجوبامل أا خيرب من مي نه ت هري املسجد.عليه ت هري ال ول ن جيب عليه علني األح
ف إذا تنجس موضت من املسجد و اا ال مي ن ت هري  بدوا احل در وجدب 561 المسألة

احل ددرال وإذا توقددف ت هددري  علددني هدددم مقدددار قليددل مندده جدداو هدددم ذلددك املقدددار القليددلال وإذا 
بعددد الت هددريال تددنجس حمددي  مددن قبيددل آجددر املسددجد اا أم ددن ت هددري  مث إعادتدده إىل موضددعه 

 وجب ذلكال أي الت هري مث اإلعادع.
ف إذا غصدددب مسدددجد وبدددا يف م انددده دار ومدددا حمدددابهال أو ذددددم املسدددجد 562 المســـألة

جين ال مي ن الصالع نيده حيدرم تنجيسده أيضداملال و دذا جيدب ت هدري  إذا تدنجس علدني األحدوطال 
 ام املسجد.إالّ إذا  لب عنه عنواا املسجدية أصالملال نحينةذ ال ي بت عليه أح 

 ولو تنجس أحدها وجب ت هري . ف حيرم تنجيس مشاهد األئمة 569 المسألة
ف إذا تنجس حصري املسجد وجب ت هري ال ول ن لو ا تلزم ت هري  تل هال 566 المسألة

 و اا قص املوضت املتنجس أنضلال يلزم قصه وق عه دوا الت هري.
جد إذا أوجددب هت ددامل لددهال بددل ف حيددرم إدخددال عددني الددنجس  الدددم إىل املسدد567 المســألة

األحدددوط ا دددتحبابامل عددددم إدخدددال عدددني الدددنجس إىل املسدددجد حددد  إذا مل يوجدددب هت دددامل أيضددداملال 
 ول ن إدخال املتنجس يف املسجد ال حيرم إالّ إذا أوجب هت امل له. 

ف ال مانت يف نصب افيمدة يف املسداجد إلقامدة املدأا وجمدالس العدزا ال و دذا 568 المسألة
رحمها وتغ يتها بالسوادال وإدخال و ائل صنت الشداي نيهدا اا مل يلحد  مدن هدذ  ال مانت يف ن

 األمور ضرر باملساجد وال متنت من الصالع.
ف األحدددوط عددددم تدددزيني املسددداجد بالدددذهبال وال بدددأمل بدددذلك يف مشددداهد 565 المســـألة

ال وجيددددب علددددني األحددددوط اا ال يددددنقش نيهددددا صددددور ذوات األرواح  صددددورع اإلنسدددداا األئمددددة 
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 ااال وي ر  نقش غري ذوي األرواح  صورع الورد وما حمابه.واحليو 
ف ال جيوو بيت أر  املسدجد لدو ذددمال  مدا ال جيدوو إحلاقهدا بدال ري  العدام 572 المسألة

 أو إحلاقه بامللك الشخصي.
ف حيرم بيت حمبابيك املسدجد وأبواهبدا وأجزائهدا األخدرىال وإذا ذددم املسدجد 571 المسألة

ا ددددتخدامها يف تعمددددري املسددددجد ن سددددهال وإذا مل تن ددددت يف ذلددددك وجددددب صددددرمل هددددذ  األحمدددديا  و 
املسجد وجب ا تخدامها يف مساجد أخرىال وإذا مل تن ت املساجد األخرى أيضامل جاو بيعها 

 وصرمل انها يف تعمري ن س مسجدها اا أم نال وإالّ ن ي تعمري املساجد األخرى.
ردام وافرابال وإذا ذددم ف يستحب بنا  وتعمري املسجد املوحمك علني اال574 المسألة

املسجد جين ال مي ن تعمري  وإصالحه جاو هدمه و إعادع بنائه مدن جديددال بدل جيدوو أيضدامل 
 هدم املسجد غري املتهدم لتو يعه إذا احتاج النامل إىل ذلك.

ف يسددتحب تنظيددف املسدداجد وإضددا ذاال  مددا ويسددتحب ملددن يريددد دخددول 571 المســألة
بس ثيابددامل نظي ددة واينددةال وي حددص بدداطن حذائدده ل ددي ال ي ددوا املسددجد أا يت يددب ويتع ددر ويلدد

نيها جنا ةال واا يقدم رجليه اليمن عندد دخدول املسدجد ويقددم اليسدرى عندد افدروجال وه دذا 
 يستحب أا يسب  اآلخرين يف الذهاب إىل املسجد ويتأخر عن اآلخرين يف افروج منه.

ر عتني بنيدددة )حتيدددة املسدددجد( ف يسدددتحب إذا دخدددل يف املسدددجد أا يدددأىل بددد572 المســـألة
 وي  يه إذا صلني صالع واجبة أو مستحبة غريها.

ف ي ر  النوم يف املسداجد إذا مل ي دن مضد رامل إىل ذلدكال  مدا ي در  الدت لم 579 المسألة
يف الش وا الدنيويةال واالحمدتغال بالصدنعةال وقدرا ع الشدعر غدري املشدتمل علدني املوعظدة والنصديحة 

و ددذا ي ددر  إلقددا  النخامددة والبصدداا يف املسددجد وتعريددف األحمدديا  ال ومددا يددرتبط بأهددل البيددت 
 امل قودعال ورنت الصوتالال ول ن ال مانت يف رنت الصوت باألذاا وحنو .

ف ي ددددر  السددددماح لألط ددددال واجملدددددانني لدددددخول املسدددداجدال وي ددددر  دخدددددول 576 المســــألة
ندداملال أمددا دخددول املسددجد ملددن أ ددل البصددل أو ال ددومال ومددا أحمددبه إذا  انددت رائحددة نمدده تدد ذي ال

 األط ال للصالع وحنوها نال  راهة نيه.
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 األذان واإلقامة
ف يسددتحب للرجددل واملددرأع أا ي ّذنددا ويقيمددا قبددل اإلتيدداا بالصددلوات الواجبددة 577 المســألة

اليوميةال بل ال ينبغي ترك اإلقامةال ول ن قبل الدخول يف الصلوات الواجبة غري اليومية  صالع 
 الث مرات.ث)الصالة( اآليات يقولف 
ف يستحب أا ي ذا يف األذا اليمن لل  دل بعدد والدتده وأا يقدام يف أذنده 578 المسألة

 اليسرى.
 ف يتألف األذاا من عشرين نصالمل هوف575 المسألة
 ال أربت مراتاا أكبر

 ال مرتااأشهد أن ك إله إكّ اا
 ال مرتااأشهد أّن محّمداً رسول اا
 ال مرتااأشهد أن علياً ولي اا
 مرتااحي على الصالة، 
 ال مرتااحّي على الفالح

 ال مرتااحّي على خير العمل
 ال مرتاااا أكبر

 ال مرتااك إله إكّ اا
وأما نصول اإلقامة نتتألف من تسعة عشر نصالملال أي بسقوط ت بريتني من األول وذليل 

 .ل()حّي على خير العممرتني بعد )قد قامم الّصالة( واحد من األخريال وإضانة 
جددز  مددن األذاا واإلقامددةال وقددد أحمددري إىل )أشــهد أّن عليــاً ولــّي اا( ف إا 582 المســألة

 ذلك يف بعه الرواياتال  ما نصلنا  يف ال قه.
ف جيددب أا ال ي صددل   ددريامل بددني نصددول و ددل األذاا واإلقامددةال ولددو نصددل 581 المســألة

 بينها أ  ر من املتعارمل يلزم إعادذا من جديد.
ف إذا رّجددت بدداألذاا واإلقامددة جيددن صددار غنددا املال أي  الغنددا  املتعددارمل يف 584 المســألة

 جمالس اللهو واللعبال صار حرامامل وال حيرم إذا مل يصر غنا امل.
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 ف يقسط األذاا يف مخس صلوات.581 المسألة
 صالع عصر يوم اجلمعة.األول: 
 صالع عصر يوم عرنةال وهو يوم التا ت من ذي احلجة.الثاني: 
 صالع عشا  ليلة عيد األضحني ملن ي وا يف املشعر احلرام. الثالث:
 صالع العصر والعشا  للمستحاضة. الرابع:

صددالع العصددر والعشددا  للمسددلومل واملب ددوا وحنومهدداال ن ددي هددذ  الصددلوات إمنددا الخــامس: 
 يسقط األذاا إذا مل ي صل بينهما وبني الصالع السابقة عليهاال أو نصل قليالمل.

 أذا وأقيم جلماعةال ال ي ذا وال يقيم من يصلي معهم.ف إذا 582 المسألة
ف إذا ذهددب املسددجد ليصددلي  اعددة نوجددد اجلماعددةال مل جيددز لدده أا يدد ذا 589 المســألة

 ويقيم لصالته ما دام مل تت را تلك اجلماعة.
ف يسدددددقط األذاا واإلقامدددددة إذا دخدددددل يف م ددددداا ونيددددده نريددددد  مدددددن الندددددامل 586 المســـــألة

و انتهت اجلماعة ومل تت را ص ونها بعدال نأراد أا يصدلي من درداملال مشتغلوا بالصالع  اعةال أ
 أو يأىل بصالع مت  اعة أخرىال وذلك ب الثة حمروطف

 ف أا ت وا اجلماعة السابقة قد أذنت وأقامت للصالع.1
 ف أا ال ت وا صالع اجلماعة السابقة باطلة.4
ا  انت اجلماعة السدابقة ف أا تتحد اجلماعتاا السابقة والالحقة من حين امل ااال نعذ1

انعقدددددت يف داخددددل املسددددجدال وأراد هددددو أا يصددددلي من ددددردامل أو  اعددددة علددددني  دددد   املسددددجدال 
 ا تحب له األذاا واإلقامة.

ف إذا حمددك يف أحددد الشددروط املددذ ورعال أتددني بدداألذاا واإلقامددة ا ددتحبابامل أو 587 المســألة
 رجا امل.

ا ي ذلددددك وي ددددرر  بلسددددانهال ف يسددددتحب ملدددن مسددددت األذاا واإلقامددددة أا حيدددد588 المســــألة
 نصالمل ب صل.
ف مددن مسددت األذاا واإلقامددةال  ددوا  حا ددا  أم الال إذا مل ي صددل بددني ذلددك 585 المســألة

األذاا واإلقامدددة وبدددني الصدددالع الددديت يريدددد إتياردددا ناصدددلة   دددريعال جيدددوو لددده أا ال يددد ذا وال يقددديم 
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 لصالته.
جتده بقصدد التلدذذ مل يسدقط عنده ف إذا ا تمت الرجل إىل أذاا املرأع غري وو 552 المسألة

 األذااال بل ح  إذا مل يقصد اللذع  اا  قوط األذاا عنه غري مسّلم.
ف ال يدد ذا وال يقدديم جلماعددة الرجددال إالّ رجددلال ولددو أذنددت جلماعددة النسددا  551 المســألة
 امرأع   اهن.
 األذاا.ف اإلقامة يلزم أا ي تني هبا بعد األذااال وال تص  إذا أتني هبا قبل 554 المسألة
ف إذا مل يددأت ب صددول األذاا واإلقامددة علددني الرتتيددب الددذي ذ ددرال مدد المل لددو 551 المســألة

أعداد األذاا أو اإلقامدة مدن حيدن أخدل  )حـّي علـى الصـالة(قبدل  )حّي على الفـالح(قال ف 
 بالرتتيب ال غري.
ف يشددرتط أا ال ي صدددل بددني األذاا واإلقامددةال ولدددو نصددل جيددن الحتسدددب 552 المســألة

إلقامة لذلك األذااال ا تحب أا يعيد األذاا واإلقامة مرع أخرىال وه ذا إذا نصل بني هذ  ا
 األذاا واإلقامة وبني الصالع جين ال حيسباا لذ  الصالع ا تحب إعادذما للصالع.

ف يلددزم أا ي ددوا األذاا واإلقامددة بددالعرط الصددحي ال نددال يصددحاا إذا أتددني 559 المســألة
جدددرمل م ددداا حدددرمل آخدددرال أو تدددرجم حمددديةامل منهمدددا إىل لغدددة غدددري  هبمدددا بعدددرط ملحدددواال أو أتدددني

 عربية.
ف يلددزم أا يوقددت األذاا واإلقامددة بعددد دخددول وقددت الصددالعال ولددو أتددني هبمددا 556 المســألة

 قبل دخول الوقت عمدامل أو نسيانامل  انا باطلني.
ف إذا حمدددك قبدددل إتيددداا اإلقامدددة يف أنددده هدددل أتدددني بددداألذاا أم الال عليددده أا 557 المســـألة

 ذاال ول ن إذا احمتغل باإلقامة ويف أثنائها حمك يف انه هل أتني باألذاا قبلها أم الال مل يلزمده ي
 األذاا.

ف إذا حمك يف أثندا  األذاا واإلقامدة وقبدل أا يدأىل ب صدلال يف أنده هدل أتدني 558 المسألة
بال صددل السدداب  أم الال يلددزم أا يددأىل بال صددل املشدد وكال ول ددن لددو حمددك وهددو يف أثنددا  إتيدداا 

ل مددددن األذاا واإلقامددددة يف أندددده هددددل أتددددني بال صددددل السدددداب  أم الال ال يلزمدددده إتيدددداا ال صددددل نصدددد
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 املش وك.
ف يسدددتحب ملدددن يددد ذا أا يسدددتقبل القبلدددة حدددال األذااال واا ي دددوا علدددني 555 المســـألة

وضدددو  او غسدددلال واا يضدددت يديددده علدددني أذنيدددهال ويرندددت صدددوته و ميدددد ال واا ي صدددل بدددني األذاا 
 لم نيما بينهما.واإلقامة قليالملال وال يت 

ف يستحب ملن يقيم اا ال ميشدي يف أثندا  اإلقامدةال واا يدأىل هبدا بصدوت 1222 المسألة
 اخ ت من األذااال واا ال يلص  بعضها ببعهال وي صل بني نصولا أّقل من نصول األذاا.

ف يسددددتحب اا خي ددددو خ ددددوع واحدددددع بددددني األذاا واإلقامددددةال أو جيلددددس 1221 المســــألة
يددأىل بددذ رال أو يدددعو بدددعا ال أو يسدد ت قلدديالملال أو يددت لم ب ددالمال أو  هنيةددةال او يسددجدال أو

 يصلي ر عتنيال ول ن ال يستحب الت لم بني األذاا واإلقامة لصالع الصب  وصالع املغرب.
ف يسدددتحب ملدددن يعدددنّي لدددألذاا اا ي دددوا عدددادالملال عارندددامل باألوقددداتال وذا 1224 المســـألة

 صوت رنيتال واا يّ ذا يف م اا مرت ت. 
 ات الصالةواجب

 ف واجبات الصالع أحد عشر.1221 المسألة
 النية.األول: 
 القيام.الثاني: 
 ت بريع اإلحرام.الثالث: 
 الر وع.الرابع: 
 السجود. الخامس:
 القرا ع.السادس: 
 الذ ر.السابع: 
 التشهد.الثامن: 
 السالم.التاسع: 
 الرتتيب.العاشر: 

 املواالت.الحادي عشر: 
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جبدات الصدالع ر دنال ىنعدن أنده لدو تر ده أو واد  م لقداملال عمددامل ف بعده وا1222 المسألة
أو غري عمدال ب لت صالتهال وبعضها اآلخر غري ر ن ىنعن أّا الّصالع تب ل بنقصدانه وويادتده 

 عمدامل وال تب ل بزيادته ونقصانه  هوامل.
 ف أر اا الصالع مخسةف1229 المسألة
 النية.األول: 
 ت بريع اإلحرام.الثاني: 
 القيام املتصل بالر وعال أي قبل الر وع.: الثالث
 الر وع.الرابع: 

 السجدتاا.الخامس: 
 النية

ف جيب علني املصلي أا يأىل بالصدالع بنيدة التقدرب إىل اهلل وامت دال أمدر ال 1226 المسألة
وال يلدزم أا ميرهدا بقلبدهال أو يقولدا بلسدانه بدل ي  دي اا يعدرمل أنده يصدلي د مد المل د أربدت ر عدات 

 هر قربة إىل اهلل تعاىل.صالع الظ
ف إذا نوى يف صالع الظهر أو صدالع العصدر بداا يصدلي أربدت ر عدات ومل 1227 المسألة

يعني أرا الظهر أو العصرال ن دي صدالته إحمد الال وجيدب علدني مدن عليده قضدا  الظهدر وأراد أا 
 ا .يأىل بصالع الظهر أدا مل أو قضا امل يف وقت الظهرال أا يعني أنه يصلي القضا  أو األد

ف جيددب أا يسددتمر املصددلي علددني نيتدده مددن أول الصددالع إىل آخرهدداال نددعذا 1228 المســألة
 غ ل يف أثنا  الصالع جين لو  ةل ماذا ت عل ال يعلم ماذا يقولال ب لت صالته.

ف جيددب علددني املصددلي أا يددأىل بصددالته هلل وامت دداالمل ألمددر اهلل وحددد ال نلددو 1225 المســألة
لدريا  الندامل ب لدت صدالتهال  دوا  أتدني بصدالته فصدوص الريدا ال  أتني هبا ريدا املال يعدا أا يصدلي

 أو خال ه الريا ال أي صّلني هلل وللريا  معامل.
ف إذا أتدددني بدددبعه صدددالته ريدددا امل ب لدددت صدددالته  لهددداال  دددوا   ددداا ذلدددك 1212 المســـألة

ل املأىل به ريا امل جز امل واجبامل  احلمد والسدورعال أو  داا نعدالمل مسدتحبامل  دالقنوتال بدل لدو أتدني ب د
صدددددالته ذاذدددددا خالصدددددامل هللال ول دددددن اإلتيددددداا هبدددددا يف م ددددداا خمصدددددوص  املسدددددجدال أو يف وقدددددت 
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خمصددوص  مددا لددو أتددني هبددا يف أول الوقددتال أو بنحددو خمصددوصال مدد المل لددو أتددني هبددا مددت اجلماعددةال 
 و اا ذلك ريا  امل ب لت صالته يف  يت هذ  احلاالت. 
 تكبيرة اإلحرام

يف أول  ددل صددالعال وهددي  )اا أكبــر(قددولف ف  ددب ت بددريع اإلحددرام أي 1211 المســألة
ال و ذا جيب أا يقولمدا بدالعرط )أكبر(و )اا( من أر اا الصالعال وجيب أا يتابت بني  لميت 

 الصحي ال ولو قالما بعرط ملحوا أو تر هما إىل غري العربية مل تص  الت بريع.
 الصدددالع بالشدددي  ف األحدددوط ا دددتحبابامل أا ال يلصددد  ت بدددريع اإلحدددرام يف1214 المســـألة

 الذي يسبقها من ال المال م ل أا يصلها باإلقامة أو الدعا  الذي يسب  الت بريع.
ف إذا أراد أا يصل ويلص  ت بريع اإلحرام ىنا يأىل بعدهاال م ل أا يصل 1211 المسألة

وال  )أكبــر(الت بددريع بالبسددملة الدديت يقرؤهددا يف  ددورع احلمدددال جيددب احتياطددامل أا يضددم الددرا  يف 
 .)اا أكبر  بسم اا الرحمن الرحيم( نها أي يقولف يس

ف جيددب أا ي ددوا املصددلي مسددتقرامل حددال إتيدداا ت بددريع اإلحددرامال نددعذا  ددرّب 1212 المســألة
 حال احلر ة العمدية ب لت الت بريع.

ف جيدب أا يدأىل بدالت بريع واحلمدد والسدورع والدذ ر والددعا  جيدن يسدمت 1219 المسألة
ال مي ندده السددمت لصددمم أو ثقددل  ددامعة أو ضوضددا    ددريال جيددب إتيارددا  ن سددهال وإذا  دداا  ددن

 جين يسمت لوال املانت.
ف األخرمل ومن  اا يف لسانه آنة جين ال مي نه الن   بالت بريع بنحدو 1216 المسألة

صددحي ال جيددب أا يقولددا  ي مددا أم نددهال وإذا مل يسددت ت الددتل ه بشددي  م لقددا وجددب إمرارهددا 
  الت بريع مت حتريك لسانه قدر اإلم اا احتياطامل.بقلبهال وأا يشري إىل

ــــاك ف يسددددتحب أا يقددددول بعددددد ت بددددريع اإلحددددرامف 1217 المســــألة ــــا محســــن قــــد أت )ي
المســيع، وقــد أمــرت المحســن أن يتجــاوز عــن المســيع، أنــم المحســن وأنــا المســيع، 
 . بح  محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبي  ما تعلم مني(

ف يستحب رنت اليدين إىل  اذاع اآلذاا عند أدا  ت بريع اإلحرام و دائر 1218 لةالمسأ
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 الت بريات يف أثنا  الصالع.
ف إذا حمدددك يف أنددده هدددل أتدددني بت بدددريع اإلحدددرام أم الال ندددعا احمدددتغل بقدددرا ع 1215 المســـألة

 حمي  مل يعنت بش هال واا مل يقرأ حميةامل لزم أا يأىل بالت بريع.
بعددد إتيدداا ت بددريع اإلحددرام يف أندده هددل أتددني هبددا علددني النحددو ف إذا حمددك 1242 المســألة

الصددحي  أم الال نددعا  دداا قددد احمددتغل بقددرا ع حمددي  مددن الصددالع مل يعددنت بشدد هال وه ددذا إذا مل 
يشددتغل بشددي  بعدددال وإا  دداا األحددوط ا ددتحبابامل أا ي عددل حمدديةامل يب ددل الصددالع  ددأا يسددتدبر 

 القبلة مثّ ي رّب.
 القيام

يام حال أدا  ت بريع اإلحرامال والقيام قبل الدذهاب إىل الر دوع ف جيب الق1241 المسألة
والدذي يسدمني بدد )القيددام املتصدل بدالر وع( وهددو ر دنال ول دن القيدام حددال قدرا ع احلمدد والسددورعال 
والقيام الذي ي وا بعد االنتصاب من الر وع ليس بر نال وإذا ترك أحد هذين اآلخرين  دهوامل 

 صحت صالته.
لني األحوط أا يقوم قبل ت بدريع اإلحدرام وبعددها مقددارامل يتديقن ف جيب ع1244 المسألة

 معه أنه أتني بالت بريع حال القيام.
ف إذا نسددي الر ددوع وجلدددس بعددد احلمددد والسدددورعال مث تددذ ر أندده مل ير دددتال 1241 المســألة

وجددب أا يقددوم مث ير ددتال وإذا ر ددت دوا أا يقددوم أوالمل أي ردده منحنيددامل وأتددني بددالر وع املنسددي 
 تهال ألنه مل يأت بالقيام املتصل بالر وع.ب لت صال
ف جيددددب أا ال يتحددددرك بدنددده حددددال القيدددام وأا ال مييددددل إىل جانددددبال وال 1242 المســـألة

يت دد  علددني حمددي ال ول ددن ال إحمدد ال لددو نعددل هددذ  األمددور اضدد راراملال  مددا ال إحمدد ال لددو حددرك 
 رجليه عند االحننا  إىل الر وع.

أو مال إىل جانب أو ات أ علني حمي  حدال ف ال إحم ال إذا حرك بدنه 1249 المسألة
القيام نسياناملال وه ذا إذا نعل هذ  األمور حال القيام الذي يأىل نيه بت بدريع اإلحدرام أو حدال 

 القيام املتصل بالر وع نسيانامل وإا  اا األحوط ا تحبابامل أا يتم الصالع ويعيدها.
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ال القيددام ول ددن ال ف األحددوط وجوبددامل أا ت ددوا رجددال  علددني األر  حدد1246 المســألة
يلددزم أا يلقددي ب قددل بدندده عليهمددا معدداملال بددل ال إحمدد ال لددو ألقددني ب قلدده علددني واحدددع منهمددا دوا 

 اآلخر.
ف مددددن مي ندددده القيددددام ال امددددل الصددددحي ال إذا نددددرج بددددني رجليدددده جيددددن ال 1247 المســــألة

 يصدا عليه عنواا القيامال ب لت صالته.
امل حدددال االحمدددتغال بقدددرا ع حمدددي ال ف جيدددب أا ي دددوا بددددا املصدددلي مسدددتقر 1248 المســـألة

حدد  إذا  دداا مددن األذ ددار املسددتحبةال وإذا أراد أا يتقدددم أو يتددأخر أو يتحددرك حنددو اليسددار أو 
 )بحـول اا وقوتـه أقـوم وأقعـد(اليمني قليال جيب عليه أا يس ت ويتوقف عن القدرا عال أّمدا 

 نيقولا يف حال النهو  من جلو ه.
ال الددددذ رال مدددد المل  ددددرب حددددال الددددوي إىل الر ددددوع أو ف إذا حتددددرك بدندددده حدددد1245 المســــألة

السجودال نعذا أتني بذلك الذ ر بنية الذ ر املدأمور بده يف الصدالعال أعداد صدالته علدني األحدوطال 
 وإذا مل يأت بذلك الذ ر بتلك النيةال بل بقصد الذ ر امل ل  صحت صالته.

ال ول دددددن ف ال إحمددددد ال يف حتريدددددك اليدددددد واألصدددددابت حدددددال قدددددرا ع احلمدددددد1212 المســـــألة
 املستحب أا ال حير ها أيضامل.

ف إذا حترك قليالمل حال قرا ع احلمد والسورع أو التسبيحاتال دوا اختيدار 1211 المسألة
منهال جين خرج عن حالدة اال دتقرار الدالومال نداألحوط وجوبدامل إعدادع مدا أتدني بده يف أثندا  تلدك 

 احلر ة.
ا جيلدددسال ولدددو عجدددز عدددن ف إذا عجدددز أثندددا  الصدددالع عدددن القيدددام جيدددب أ1214 المســـألة

 اجللومل أيضامل جيب أا ينامال ول ن ال يقرأ ما مل يستقر متامامل.
ف جيددب علددني املصددلي أا ال يعدددل إىل اجللددومل مددا دام القيددام   نددامل لددهال 1211 المســألة

نلو  داا  دن يتحدرك بدنده حدال القيدام اضد راراملال أو  داا مضد رامل إىل االعتمداد علدني حمدي ال أو 
ي رج بني رجليه أ  ر من املتعارملال يلدزم عليده أا يصدلي قائمدامل مدا أم ندهال مييلال أو ينحاال أو 

وحسب ما اقتضني حالهال ول ن إذا مل مي نه القيام بأي حنو من األحنا  ح  منحنيدامل أو را عدامل 
 جيب أا يصلي جلو امل.
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ف جيددددب أا ال يصددددلي  تدددددامل علددددني األر  مددددا دام قددددادرامل علددددني الصددددالع 1212 المســــألة
ا مل مي ندده اجللددومل منتصددبامل وجددب أا جيلددس  ي مددا أم نددهال وإذا مل مي ندده اجللددومل جلو دداملال وإذ

م لقاال يلزم أا يض جت علني جنبه األمين مسدتقبالمل القبلدةال  مدا مدر يف أح دام القبلدةال وإذا مل 
مي ندده ذلددك اضدد جت علددني جانبدده األيسددرال وإالّ ا ددتلقني علددني ق ددا  جيددن ي ددوا بدداطن قدميدده 

 وا رأ ه صوب القبلة.صوب القبلة أو بنحو ي 
ف مددن يصددلي جلو ددامل إذا مت ددن مددن أا يقددوم بعددد قددرا ع احلمددد والسددورع 1219 المســألة

 لري ت عن قيامال وجب أا يقوم وير ت من قيامال وإذا مل مي نه ذلك ر ت جلو امل أيضامل.
ف مددن يصددلي مضدد جعامل إذا مت ددن يف أثنددا  الصددالع علددني اجللددوملال جيددب 1216 المســألة

 ما أم نهال ول ن ال يقرأ حميةامل ما مل يستقر متامامل. أا يصلي جلو امل 
ف مددن يقدددر علددني الصددالع قائمدداملال إذا خددامل املددر  لددو صددلني قائمدداملال أو 1217 المســألة

خددددامل حلددددوا ضددددرر بددددهال جيددددوو لدددده أا يصددددلي جالسدددداملال ولددددو خددددامل مددددن اجللددددومل أيضددددامل صددددلني 
 مض جعامل.
إىل آخدددر الوقدددتال  ف إذا احتمدددل أحدددد بأنددده  ددديتم ن مدددن الصدددالع قيامدددامل 1218 المســـألة

 جيب د احتياطامل د أا ي خر صالتهال نعذا مل مي نه القيام يف آخر الوقت صلني حسب وظي ته.
ف يسددددتحب يف حددددال القيددددام اا يسددددتقيم قامتدددده وينصددددب نقددددار ظهددددر ال 1215 المســــألة

ويسددددل من بيدددهال ويضدددت   يددده علدددني نخديدددهال ويضدددم أصدددابعه إىل بعضدددهاال وينظدددر إىل موضدددت 
إلقددا  ثقددل بدندده علددني رجليددهال وي ددوا مددت افضددوع وافشددوعال وال يقدددم  ددجود ال ويسدداوي يف 

رجدددالمل ويددد خر أخدددرىال واا يباعدددد بدددني موضدددعي قدميددده ىنقددددار ثالثدددة أصدددابت إىل حمدددرب إا  ددداا 
 رجالملال وتضمها إىل األخرى اا  انت امرأع.

 القراعة
مدددن ف جيدددب قدددرا ع )احلمدددد( وبعددددها  دددورع  املدددة يف الدددر عتني األولدددني 1222 المســـألة

 الصلوات الواجبة اليومية.
ف إذا ضددداا وقدددت الصدددالعال أو اضددد ر املصدددلي إىل عددددم قدددرا ع السدددورعال 1221 المســـألة
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مدد المل لددو خددامل أا يدمهدده  ددارا أو ي رت دده حيددوااال أو يصدديبه حمددي  آخددر لددو قددرأ السددورعال مل 
 جيب عليه أا يقرأ السورع.

لدت صدالتهال وإذا نعدل ذلدك ف إذا قدرأ السدورع قبدل قدرا ع احلمدد عمددامل ب 1224 المسألة
  هوامل وتذ ر يف األثنا ال وجب أا يرتك السورع مث يقرأ احلمد مث يقرأ السورع من أولا.

ف إذا نسددي قددرا ع احلمددد والسددورعال أو نسددي أحدددمها مث تددذ ر ذلددك بعددد 1221 المســألة
 الوصول إىل الر وع صحت صالته.

ه مل يقرأ احلمد والسدورعال وجدب أا ف إذا تذ ر قبل االحننا  إىل الر وع أن1222 المسألة
يقرأمهاال وه ذا إذا تذ ر أنه مل يقرأ السورع وحدها وجب قدرا ع السدورع نقدطال ول دن إذا تدذ ر 
يف تلدك احلدال أندده مل يقدرأ احلمدد جيددب أا يقدرأ احلمددد أوالمل مث يعيدد السدورع مددرع أخدرىال وه ددذا 

قدرأ احلمدد والسدورع أو أحددمها جيدب أا إذا علم بعد االحننا  وقبل الوصول إىل الر دوع بأنده مل ي
 . المسألةينتصب )أي يرجت إىل القيام( ويقرأ ما نسي حسب ما ذ رنا  يف هذ  

ف إذا تعمددد يف الصدددالع الواجبدددة قدددرا ع إحدددى  دددور العدددزائمال )الددديت نيهدددا 1229 المســـألة
  جدات واجبة(ال ب لت صالته.

العزائمال نعا تذ ر قبل الوصول  ف إذا احمتغل  هوامل بقرا ع  ورع من  ور1226 المسألة
إىل آية السجدعال وجب أا يرتك تلك السورع ويشتغل بسورع أخرىال وأمدا إذا تدذ ر بعدد قدرا ع 
آية السجدع أا الصالع مث يأىل بسجدذا بعد الصدالعال واألحدوط أا يدومي حدال الصدالع بددل 

  جدع التالوع مث يأىل بسجدذا بعد الصالع.
آيدددة السدددجدع وهدددو يف حدددال الصدددالعال صدددحت صدددالته ويدددأىل ف إذا مسدددت 1227 المســـألة

 بسجدذا عقيب الصالع.
ف ال يلدددزم قدددرا ع السدددورع يف الصدددالع املندوبدددة وإا وجبدددت تلدددك الصدددالع 1228 المســـألة

بسدددددددبب الندددددددذرال ول دددددددن يف بعددددددده الصدددددددلوات املندوبدددددددة  صدددددددالع الوحشدددددددة الددددددديت نيهدددددددا  دددددددورع 
يدددأىل بتلدددك الصدددلوات حسدددب  ي يتهدددا ال يلدددزم أا يقدددرأ تلدددك السدددورع إا أراد أا (168)خمصوصدددة

                                                           

 من هذا ال تاب. 672راجت املسألة  (162)
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 املقررع.
ف يسددتحب يف صددالع اجلمعددة وصددالع الظهددر مددن يددوم اجلمعددة اا يقددرأ يف 1225 المســألة

الر عدددة األوىل بعدددد احلمدددد  دددورع اجلمعدددةال ويف الر عدددة ال انيدددة بعدددد احلمدددد  دددورع املندددانقنيال ندددعذا 
 رى علني األحوط.احمتغل بعحدى هاتني السورتني ال جيوو له تر ها وقرا ع  ورع أخ

ف إذا احمتغل بقرا ع  ورع التوحيد أو  ورع ال انروا ال جيوو له تر ها يف 1292 المسألة
األثندددا  وقدددرا ع  دددورع أخدددرىال ول دددن لدددو قدددرأ يف صدددالع اجلمعدددة وصدددالع الظهدددر مدددن يدددوم اجلمعدددة 
إحددددى هددداتني السدددورتني م ددداا  دددورع اجلمعدددة أو  دددورع املندددانقني نسدددياناملال جددداو اا يرت هدددا مدددن 

 حين هوال ويقرأ  ورع اجلمعة و ورع املنانقني.
ف إذا قددددرأ يف صددددالع اجلمعددددة أو صددددالع الظهددددر  ددددورع التوحيددددد أو  ددددورع 1291 المســــألة

ال ددانروا عمددداملال مل جيددز لدده تر هددا والعدددول إىل  ددورع أخددرى واا مل يصددل إىل النصددفال علددني 
 األحوط.

أو  ددورع ال ددانروا جدداو  ف إذا قددرأ يف الصددالع  ددورع غددري  ددورع التوحيددد1294 المســألة
 تر ها والعدول إىل  ورع أخرى ح  وأا بلغ النصف.

ف إذا نسددددي مقدددددارامل مددددن السددددورع يف أثنددددا  قرا ذدددداال أو اضدددد ر إىل عدددددم 1291 المســــألة
إمتامهدددداال مدددد المل لضددددي  الوقددددت أو لسددددبب آخددددرال جدددداو تر هددددا وقددددرا ع  ددددورع أخددددرىال واا  دددداوو 

 ها هي  ورع التوحيد أو ال انروا.نص هاال واا  انت السورع اليت  اا يقرأ
ف جيدب علدني الرجدل أا جيهدر باحلمدد والسدورع يف صدالع الصدب  واملغدرب 1292 المسألة

 والعشا ال وجيب علني الرجل واملرأع أا  انت هبما يف صالع الظهر والعصر.
ف جيدددب علدددني الرجدددل أا جيهدددر ب دددل  لمدددات احلمدددد والسدددورع يف صدددالع 1299 المســـألة

 العشا ال ح  احلرمل األخري منهما.الصب  واملغرب و 
ف جيدددوو للمدددرأع أا  اندددت أو  هدددر باحلمدددد والسدددورع يف صدددالع الصدددب  1296 المســـألة

 واملغرب والعشا  ول نها  انت هبما إذا مسعها أجنيب علني األحوط.
ف إذا تعمد الرجل اإلخ ات حين جيب عليه اجلهرال أو تعمدد اإلجهدار 1297 المسألة
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 دداتال ب لددت صددالتهال ول ددن لددو نعددل ذلددك نسدديانامل أو جهددالمل صددحت حيددن جيددب عليدده اإلخ
 صالتهال وإذا عرمل   أ  يف أثنا  قرا ع احلمد والسورع ال يلزم إعادع ما قرأ  خ أ.

ف إذا رندددت صدددوته باحلمدددد والسدددورع أ  دددر مدددن املتعدددارملال  مدددا لدددو قرأمهدددا 1298 المســـألة
 بصياح عالال ب لت صالته.

ع ل ددي ال يقرأهدددا خ دددأال ومددن ال يقددددر علدددني تعلدددم ف جيدددب تعلدددم الصدددال1295 المســألة
 صحيحها م لقا وجب أا يصلي  ي ما أم نهال واألحوط ا تحبابامل اا يصلي مت اجلماعة.

ف مددن ال يعددرمل احلمددد والسددورع وال غريمهددا مددن أنعددال الصددالع وأذ ارهدداال 1262 المســألة
وإا ضددداا الوقدددت  ويف مقددددور  أا يتعلمهددداال ندددعا اتسدددت الوقدددت للصدددالع جيدددب عليددده تعلمهددداال

 ناألحوط وجوبامل إتيارا مت اجلماعة يف صورع اإلم اا.
ف أخدددددذ األجدددددرع علدددددني تعلددددديم واجبدددددات الصدددددالع جدددددائز ل نّددددده خمدددددالف 1261 المســـــألة

 لالحتياطال وال إحم ال يف أخذها علني تعليم املستحبات.
ال ف إذا مل يعرمل  لمة من  لمدات احلمدد أو السدورعال أو مل يقرأهدا عمددامل 1264 المسألة

أو أبدددل حرنددامل مددن حرونهددا جددرمل آخددرال أو نددت  حيددن جيددب ال سددرال أو  سددر حيددن جيددب 
 ال ت ال أو أمهل تشديداملال ب لت تلك ال لمة وجيب إعادذا بش ل صحي .

ف إذا اعتقدد بصدحة  لمدة وقرأهدا  مدا يعتقددال مث تبدني لده نيمدا بعدد عددم 1261 المسألة
  اا الوقت باقياملال أو قضاها خارج الوقت.صحتهاال أعاد الصالع احتياطامل ا تحبابيامل اا  

ف إذا مل يعلدددم إعدددراب  لمدددةال أو مل يعلدددم هدددل جيدددب أا يقدددرأ بالسدددني أو 1262 المســـألة
اهـدنا بالصادال جيب عليه أا يتعلم ما جيهلال واا قرأ علني وجهدني أو أ  در م دل أا يقدرأ يف 

 األحوط.مرع بالسني ومرع أخرى بالصاد ب لت صالته علني  الصرام المستقيم
ف إذا  اا يف ال لمة حرمل الواو و اا قبل الواو يف ن س ال لمدة ضدمة 1269 المسألة

يلدددزم اا ميدددد الدددواو عندددد القدددرا عال   دددو وبعدددد الدددواو يف تلدددك ال لمدددة مهدددزع ) (ال م دددل  لمدددة 
وه ذا إذا  اا يف ال لمة حرمل األلف و اا ما قبل األلف يف ن س ال لمة نتحة و اا بعدد 

. وه ددذا إذا  جددآ يلددزم مددد األلددف نيقددول  جددا ال لمددة أيضددامل مهددزع م ددل  األلددف يف ذات
 اا يف  لمدة حدرمل اليدا  و داا مدا قبدل اليدا  يف ن دس ال لمدة  سدرع و داا بعدد اليدا  يف ذات 
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يلددزم قرا تدده باملددد. وإذا  دداا بعددد األلددف أو اليددا  أو الددواو حددرمل  جددي ال لمددة مهددزعال م ددل 
الدذي  وال الضدالنيقر  هذ  احلرومل ال الثة باملد أيضاملال نم ل  آخر غري المزع و اا  ا نامل 

وال ي وا نيها بعد األلدف الم  دا نة يلدزم مدد األلدف نيهدا علدني األحدوط ا دتحباباملال نيقدول 
ال وإذا مل يعمددددل هبدددذ  ال ي يددددة ندددداألحوط ا دددتحبابامل أا يددددتم صدددالته مث يعيدددددها مددددرع الضدددآلني

 أخرى.
ابامل أا ال يقددف جر ددةال وال يصددل بسدد وا يف الصددالعال ف األحددوط ا ددتحب1266 المســألة

الدرمحن ومعن الوقف باحلر ة هو أا يدذ ر إعدراب احلر دة حينمدا يتوقدف عنددها. مد المل يقدولف 
ال مالدك يدوم الددينويس تال مث يواصدل القدرا ع ويقدول  الرحيمب سر امليم يف  الرحيم

بدددة ب لمدددة أخدددرى وال يدددذ ر إعدددراب وأمدددا معدددن الوصدددل بالسددد وا نهدددو أا يصدددل ال لمدددة املعر 
يصدلها  الدرحيمودوا أا يدذ ر  سدرع مديم  الدرمحن الدرحيمْ ال لمة األوىل م ل أا يقدولف 

 .مالك يوم الدينىنا بعدها نيقول نورامل 
ف جيددوو يف الر عددة ال ال ددة والرابعددة قددرا ع احلمددد نقددط أو قددرا ع التسددبيحات 1267 المســألة

ــه إكّ اا واا  حات األربددت هدديفاألربددت مددرع واحدددع. والتسددبي )ســبحان اا والحمــد ا وكإل
. ويسددتحب ت ددرار هددذ  التسددبيحات ثالثددة نددال حيددرم ن سدده مددن ثواهبددا يف  ددعة الوقددت.  أكبــر(

 ما جيوو أا يقرأ يف إحدى الر عتني األخريتني )املذ ورتني( احلمدد ويف األخدرى التسدبيحاتال 
   لتا الر عتني.ول ن األنضل أا يأىل بالتسبيحات يف

ف يلدددزم اإلتيددداا بالتسدددبيحات األربدددت مدددرع واحددددع عندددد ضدددي  الوقدددتال ال 1268 المســـألة
 أ  ر.

ف جيددب علددني الرجددل واملددرأع اإلخ ددات باحلمددد أو التسددبيحات األربعددة يف 1265 المســألة
 الر عتني ال ال ة والرابعة.

ألحوط أا يقرأ البسدملة نيهدا ف إذا قرأ احلمد يف الر عة ال ال ة والرابعةال نا1272 المسألة
 إخ اتامل أيضامل.
ف من ال مي نه تعلم التسدبيحات األربدتال أوال يسدت يت قرا ذدا صدحيحةال 1271 المسألة

 يلزم أا يقرأ احلمد يف الر عتني ال ال ة والرابعة.
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ف إذا قددرأ التسددبيحات األربددت يف الددر عتني األوليددني مددن الصددالعال ظنددامل مندده 1274 المســألة
ألخريتددنيال ندداا علددم   ةدده قبددل الر ددوع وجددب أا يقددرأ احلمددد والسددورعال وإا علددم يف بأندده يف ا

 الر وع أو بعد  صحت صالته.
ف إذا قرأ احلمد يف الر عتني األخريتني بظدن أرمدا األوليدنيال أو قدرأ احلمدد 1271 المسألة

الر دوع أو يف الر عتني األولني بظن أرما األخريتنيال صحت صالتهال  وا  علم   أ ظنده قبدل 
 بعد .

ف إذا أراد أا يقرأ احلمد يف الر عتني األخريتني نجدرت التسدبيحات علدني 1272 المسألة
لسانه ع واملال أو أراد أا يقرأ التسبيحات نيهما نجرت  ورع احلمد علني لسدانه ع دواملال جداو لده 

 تر ها وقرا ع ما أراد  وصحت صالتهال  ما جيوو اال تمرار نيه.
تددداد أا يدددأىل بالتسدددبيحات األربدددت يف األخريتدددنيال ندددعذا احمدددتغل ف مدددن اع1279 المســـألة

باحلمد دوا قصد منه ال يلزم تر هدا وإا  داا األنضدل تر هدا وقدرا ع احلمدد أو التسدبيحات مدن 
 جديد.

ف يسددددتحب أا يسددددتغ ر بعددددد ال ددددراأ مددددن قددددرا ع التسددددبيحات األربددددت يف 1276 المســــألة
)الّلهـم اغفــر أو يقدولف  ت فر اا ربـي وأتـوب إليـه()أسـالدر عتني ال ال دة والرابعدةال مد المل يقدولف 

. ومن  اا مشتغالمل باال تغ ار وحمك يف أنه هل قرأ التسبيحات أم الال لزم علني األحدوط لي(
أا يرجت ويقرأ احلمد أو التسبيحاتال وإذا  اا مدن عادتده أا ال يسدتغ ر إالّ بعدد التسدبيحات 

ا إذا  دداا يسددتغ ر يف مواضددت أخددرى مددن نقددط نحدددث لدده الشددك املددذ ور مل يعددنت بشدد هال وأمدد
صالته أيضامل وجب أا يأىل باحلمد أو التسبيحات. وه ذا إذا حمدك املصدلي قبدل االحنندا  إىل 
الر وع ويف حال عدم  ونه مشتغالمل باال تغ ار يف أنه هل أتني باحلمد أو التسدبيحاتال وجدب 

 أا يأىل باحلمد أو التسبيحات.
 ددددددوع ال ال ددددددة أو الرابعددددددة يف أندددددده قددددددرأ احلمددددددد أو ف إذا حمددددددك وهددددددو يف ر 1277 المســــــألة

التسددبيحات أم مل يقددرأال وجددب أا ال يعتددا بشدد هال وأمددا إذا حمددك وهددو يف حددال الددذهاب إىل 
الر وعال ناا الت ت يف أول حلظة رجت وقرأ احلمد أو التسبيحات بقصدد القربدة امل لقدةال ول دن 

وط أا يرجدت إىل القيدام ويقدرأ احلمدد إذا الت ت إىل ذلك وهو قريب إىل حد الر وع جدامل ناألح
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 أو التسبيحات األربت بنية القربة امل لقة.
ف إذا حمدك يف أنده هدل قدرأ اآليدة أو ال لمدة علدني النحدو الصددحي  أم الال 1278 المسـألة

ناا مل يشتغل بشدي  بعدد وجدب أا يدأىل بتلدك اآليدة أو ال لمدة بشد ل صدحي ال واا احمدتغل 
ا التدايل ر ندامل م دل أا حمدك وهدو يف الر دوع يف أنده هدل قدرأ بالشي  الذي يلي املش وك نداا  دا

اآلية أو ال لمة من السورع صحيحة أم الال وجدب أا ال يعتدا بشد هال وإذا مل ي دن ر ندامل م دل 
صحيحة أم الال جداو أيضدامل  قل هو اهلل أحديف أنه قرأ  اهلل الصمدأا يشك وهو يقرأف 

باآليدة أو ال لمددة املشدد و ة بنحددو صددحي  مل ي ددن أا ال يعتدا بشدد ه ول ددن إذا أتددني احتياطددامل 
نيدده إحمدد ال. ولددو حمددك عدددع مددرات جدداو أا ي ددرر املشدد وك عدددع مددراتال ول ددن إذا بلددغ حددد 

 الو وامل و رر ذلك تبعامل للو وامل لزم إعادع صالته علني األحوط ا تحبابامل.
ف يسددددتحب أا يقددددول يف الر عددددة األوىل قبددددل احلمدددددف )أعددددوذ بدددداهلل مددددن 1275 المســــألة

الشددي اا الددرجيم(ال وأا يقددرأ احلمددد والسددورع بتدد ودع وتددأاال وأا يقددف عنددد انتهددا   ددل آيددة نددال 
يلصدد  اآليددة باآليددة الالحقددةال وأا يتوجدده إىل معددن اآليددات عنددد قرا ذدداال واا يقددول بعددد انتهددا  

)احلمدد اهلل رب  إمام اجلماعة من قرا ع احلمدال أو بعدد انتهدا  املصدلي ن سده مدن قدرا ع احلمددف
لعدداملني(ال واا يقددول بعددد قددرا ع  ددورع التوحيدددف ) ددذلك اهلل ربنددا( مددرع أو مددرتني أو ثالثدداملال واا ا

 يصرب بعد قرا ع السورع هنيةة مث ي رب ت بريع ما قبل الر وع أو يقنت.
ف يسدددتحب يف  يدددت الصدددلوات أا يقدددرأ  دددورع القددددر يف الر عدددة األوىلال 1282 المســـألة

 ية.و ورع التوحيد يف الر عة ال ان
 ف ي ر  لإلنساا أا يرتك قرا ع  ورع التوحيد يف  يت صلواته اليومية.1281 المسألة
 ف ت ر  قرا ع  ورع التوحيد بن س واحدال دوا توقف عند ال واصل.1284 المسألة
ف ي ددر  اا يقددرأ يف الر عددة ال انيددة ن ددس السددورع املقددرو ع يف الر عددة األوىلال 1281 المســألة

 .قل هو اهلل أحدة إذا قرأ يف الر عتني  ورع ول ن تزول هذ  ال راه
 الركوع

ف جيب أا ينحا بعد القرا ع يف  ل ر عة إىل حد يست يت نيه أا يضدت  1282 المسألة
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   يه علني ر بتيهال وهذا يسمني بالر وع. 
 ف ال إحم ال إذا احنن بقدر الر وع ول نه مل يضت   يه علني ر بتيه.1289 المسألة
أا ي وا االحننا  بنية الر وعال نعذا احندن لغدر  آخدر مد المل لقتدل  ف جيب1286 المسألة

حيوااال ال جيوو أا حيتسبه ر وعاملال بدل يلدزم أا يقدف مث ينحدا إىل الر دوعال وال يدزداد هبدذا ر دن 
 يف الصالع وال تب ل به صالته.

ف إذا أتدددني بدددالر وع بشددد ل غدددري متعدددارملال مددد المل لدددو احندددن إىل اليمدددني أو 1287 المســـألة
 ليسارال مل يص  ر وعه واا وصلت يدا  إىل ر بتيه.ا

ف مدن اختل دت يددا  أو ر بتدا  عمدا عليده اآلخدرواال مد المل لدو  اندت يددا  1288 المسألة
طددويلتني جدددامل جيددن لددو احنددن قلدديالمل وصددلت   ددا  إىل ر بتيددهال أو  انددت ر بتددا  انددزل مددن ر ددب 

 ال يلزم أا ير ت  املتعارمل.النامل جين انه ينحا   ريامل ح  تصل   ا  إىل ر بتيه
ف مددن ير ددت جالسددامل جيددب أا ينحددا جيددن يسددّمني يف العددرمل ر وعددامل أو 1285 المســألة

 يصري وجهه مقابل ر بتيهال واألنضل أا ينحا جين يقرتب وجهه إىل موضت  جود .
ثددددددالث مددددددراتال أو  )ســــــبحان اا(ف األحددددددوط أا يقددددددول يف الر ددددددوعف 1252 المســــــألة

مرع واحدعال ول ن يف ضدي  الوقدت أو عندد االضد رار ي  دي  وبحمده( )سبحان رّبي العظيم
 مرع واحدع. )سبحان اا(أا يقولف 
ف جيب أا ي وا ذ ر الر وع متتابعاال وبدالعرط الصدحي ال ويسدتحب أا 1251 المسألة

 ي رر  ثالثاملال أو مخسامل أو  بعاملال بل أ  ر.
الر ددددوع ىنقدددددار الددددذ ر ف جيددددب أا ي ددددوا بدددددا املصددددلي مسددددتقرامل حددددال 1254 المســــألة

الواجبال و ذا األحوط أا ي وا مستقرامل حال الذ ر املستحب يف الر وعال إذا أتني هبذا الذ ر 
 بقصد الذ ر املأمور به )املندوب إليه( للر وع.

ف إذا حترك حال إتيداا الدذ ر الواجدب يف الر دوع بدال اختيدار مندهال جيدن 1251 المسألة
أا يسددتقر إعددادع الددذ رال أمددا إذا حتددرك قلدديالمل جيددن ال  خددرج البدددا مددن ا ددتقرار ال وجددب بعددد

 خيرجه عن حالة اال تقرارال أو حرك أصابعه نال إحم ال وال حاجة إىل إعادع الذ ر.
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ف إذا تعمددد إتيداا ذ ددر الر ددوع قبددل أا ينحددا باملقدددار الددالوم يف الر ددوعال 1252 المســألة
 ب لت صالته.
 ددددوع قبددددل إمتددددام الددددذ ر الواجددددب ب لددددت ف إذا تعمددددد رنددددت رأ دددده عددددن الر 1259 المســــألة

صدالتهال ول ددن إذا رندت رأ دده  دهوامل ندداا تدذ ر قبددل أا خيدرج مددن حالدة الر ددوع بأنده مل يددتم ذ ددر 
الر ددوع جيددب أا يددأىل بالددذ ر يف حالددة اال ددتقرارال وإا تددذ ر بعددد أا خددرج مددن حالددة الر ددوعال 

 صحت صالته.
ار الدددذ ر الواجدددبال نددداألحوط ف إذا مل يدددتم ن أا يبقدددني يف الر دددوع ىنقدددد1256 المســـألة

 وجوبامل أا يتم الذ ر وهو يف حالة االنتصاب من الر وع والنهو  منه.
ف إذا مل مي ندده اال ددتقرار يف الر ددوع ملددر  ومددا أحمددبهال صددحت صددالتهال 1257 المســألة

مددرع واحدددعال أو  )ســبحان ربــي العظــيم وبحمــده(ول ددن جيددب اا يقددول الددذ ر الواجددب يعددن 
 راتال قبل أا خيرج من حالة الر وع.ثالث م )سبحان اا(
ف إذا مل مي نه االحننا  ىنقدار الر وعال جيب أا يعتمد علني حمي  وير تال 1258 المسألة

وإذا مل مي نه الر وع  املتعارمل ح  مت االعتماد والتو أال جيب أا ينحدا قددر اإلم دااال وإذا 
 امل أو ي مي للر وع برأ ه.مل مي نه االحننا  م لقا جيب أا جيلس عند الر وع وير ت جالس

ف مدددن مي نددده الصدددالع قائمدددامل ول دددن ال مي نددده الر دددوع يف حدددال القيدددام أو 1255 المســـألة
اجللوملال جيب اا يصلي قائمامل وي مي برأ ه للر وعال وإذا مل مي نه اإلميا  أيضدامل لدزم اا يغمده 

ذا عجز عن م ل هدذا عينيه بنية الر وعال ويأىل بذ ر ال وي ت  عينيه بنية النهو  من الر وعال وإ
 العمل أيضامل نوى الر وع يف قلبه وأتني بذ ر الر وع بلسانه.

ف من مل مي نده الر دوع ال امدل مدن قيدام أو جلدوملال وإمندا مي نده نقدط أا 1122 المسألة
ينحا قليالمل للر وع يف حال اجللوملال أو ي مي )ي حمر( برأ ه للر وع يف حالة القيدامال جيدب أا 

 وي مي برأ ه للر وع.يأىل بالصالع قائمامل 
ف إذا رددده مدددن الر دددوع بعدددد أا بلدددغ حدددد الر دددوع وا دددتقر نيدددهال مث احندددن 1121 المســـألة

أيضددامل ىنقدددار الر ددوع مددرع أخددرىال أو احنددن ىنقدددار الر ددوع وا ددتقر نيدده مث احنددن أ  ددر حدد   دداوو 
وإمندا تب دل  حد الر وع مث عداد إىل حدد الر دوع ب لدت صدالته يف هداتني احلدالتنيال لزيدادع الر دوع
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 صالته إذا أتني بالعودع إىل الر وع بقصد الر وع.
ف جيددب أا يقددف منتصددبامل بعددد ال ددراأ مددن ذ ددر الر ددوعال وبعددد اا يسددتقر 1124 المســألة

بدنددده يهدددوي إىل السدددجودال ولدددو  دددجد عمددددامل قبدددل الوقدددومل أو قبدددل اال دددتقرار املدددذ ور ب لدددت 
 صالته.

يصدل إىل السدجودال جيدب أا يقدف مث  ف إذا نسي الر دوع وتدذ ر قبدل أا1121 المسألة
 يأىل بالر وعال ولو قام إىل الر وع منحنيامل ب لت صالته.

ف إذا تذ ر أنه مل يأت بالر وع وذلك بعد أا وصل إىل األر ال أو بعد 1122 المسألة
أا رنددت رأ دده مددن السددجدع األوىلال جيددب أا يقددف منتصددبامل مث ير ددتال مث يددأىل بسددجدىل السددهو 

 وط وجوبامل أا يعيد الصالع يف الصورع ال انية.بعد الصالعال واألح
ف يسدددتحب أا ي دددرب وهدددو قدددائم قبدددل أا يدددذهب إىل الر دددوعال واا يددددنت 1129 المســـألة

بر بتيه إىل افلف يف الر وعال واا حيانه علني ظهر  مستوياملال وميد عنقه وجيعله مسداويامل لظهدر ال 
بعددد ذ ددر الر ددوعال وأا يقددولف  واا ينظددر إىل مددا بددني قدميددهال واا يصددلي علددني  مددد وآل  مددد

 بعد أا ينهه من الر وع ويقف منتصبامل. )سمع اا لمن حمده(
ف يستحب للنسا  يف الر دوع أا يضدعن أيدديهن أعلدني مدن الدر بتنيال وأا 1126 المسألة

 ال يدنعن بالر بتنيال إىل افلف.
 السجود

ل ر عددة مددن ف جيددب علددني املصددلي أا يددأىل بسددجدتني بعددد الر ددوعال يف  دد1127 المســألة
ر عدددات الصدددلوات الواجبدددة واملسدددتحبةال والسدددجدع هدددي وضدددت اجلبهدددة وبددداطن ال  دددني والدددر بتني 

 وطريف اإلهبامني من القدمني علني األر .
ف السجدتاا معامل ر نال جين إذا تر هما املصلي معدامل يف الصدالع الواجبدة 1128 المسألة

 صالته . عن عمد أو نسيااال أو أضامل إليهما  جدتني أخرينيال ب لت
ف إذا نقدددص أو واد إحددددى السدددجدتني عمددددامل ب لدددت صدددالتهال وأمدددا إذا 1125 المســـألة

 نقص  جدع واحدع نسيأىل ح مه.
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ف إذا مل يضددت جبهتدده علددني األر  عمدددامل أو  ددهوامل ال يعددّد  دداجدامل وإا 1112 المســألة
ة وضعت بقية مواضت السجود علني األر ال ول ن إذا وضت جبهته علني األر  ومل يضت بقي

 املواضت علني األر   هواملال أو مل يأت بذ ر السجود  هوامل صحت  جدته.
ثددددالث مددددراتال أو  )ســــبحان اا(ف األحددددوط أا يقددددول يف السددددجدعف 1111 المســــألة

مدرع واحددعال وجيدب أا يراعدي املدواالت بدني هدذ  ال لمداتال )سبحان ربي األعلـى وبحمـده( 
ثدالث  )سبحان ربي األعلـى وبحمـده( وأا يأىل هبا بالعربية الصحيحةال ويستحب أا يقولف

 مرات أو مخس مرات أو  بت مرات.
ف جيب أا يستقر البدا يف السجود ىنقدار الذ ر الواجبال وعند الدذ ر 1114 المسألة

 املستحب أيضامل إذا أتني به بنية الذ ر املأمور به )املندوب إليه( يف السجود.
أا تصددددل جبهتدددده إىل األر   ف إذا تعمددددد اإلتيدددداا بددددذ ر السددددجود قبددددل1111 المســــألة

 ويستقر البداال أو رنت رأ ه قبل إمتام ذ ر السجدع عمداملال ب لت صالته.
ف إذا أتدني بدذ ر السدجود قبدل أا تصدل جبهتده إىل األر  ويسدتقر بدنده 1112 المسألة

  هواملال وعرمل   أ  قبل أا يرنت رأ ه من السجدعال يعيد الذ ر وتص  صالته. 
عددد رنددت الددرأمل مددن السددجدع أندده أتددني بددذ ر السددجود قبددل اا ف إذا علددم ب1119 المســألة

 يستقر بدنهال أو أنه رنت رأ ه قبل إمتام ذ ر السجودال صحت صالته.
ف إذا تعمدددد رندددت أحدددد مسددداجد  السدددبعة عدددن األر  حدددال إتيددداا ذ دددر 1116 المســـألة

السجود ب لت صالتهال ول ن ال إحم ال إذا رنت أحدد مسداجد  مدا عددا اجلبهدة يف غدري حدال 
 إتياا الذ ر مث أعاد  إىل األر  مرع أخرى.

ف إذا رنددت جبهتدده عددن األر  قبددل إمتددام ذ ددر  ددجود   ددهواملال الجيددوو أا 1117 المســألة
يضعها علني األر  مرع أخرىال وجيب احتساهبا  جدع واحدعال ول ن إذا رنت مواضدت أخدرى 

  بالذ ر.من مساجد  عدا اجلبهة عن األر   هواملال لزم أا يعيدها إىل األر  ويأىل
ف جيب اا جيلس بعد ال راأ من ذ ر السجدع األوىل ح  يسدتقر بدندهال 1118 المسألة

 مث يذهب إىل السجدع مرع ثانية.
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ف يلددزم اا ال ي ددوا موضددت  ددجود اجلبهددة أعلددني أو أخ دده مددن موضددت 1115 المســألة
 الر بتني أ  ر من أربت أصابت مضمومة.

نددت مددن موضددت ر بتيدده بددأ  ر مددن أربددت ف إذا وضددت جبهتدده علددني حمددي  أر 1142 المســألة
أصددابت مضددمومةال نددعا  دداا االرت دداع جيددن ال يصدددا اندده حددال السددجود جيددب اا يرنددت رأ دده 
وجيعله علني ما ي وا ارت اعه ىنقدار أربت أصابت مضمومة أو أقلال ول ن إذا  اا ارت اع ذلك 

ه مدددن ذلدددك الشدددي  قلددديالمل جيدددن يصددددا عليددده بأنددده يف حدددال السدددجود يلدددزم اا يسدددحب جبهتددد
الشدددي  وجيرهدددا إىل حمدددي  ي دددوا ارت اعددده ىنقددددار أربدددت أصدددابت مضدددمومة أو أقدددلال واا مل مي دددن 
 حب اجلبهة نعليده اا يرندت رأ ده مث يضدت جبهتده علدني املوضدت ال داين ويدتم صدالته مث يعيددها 

 علني األحوط ا تحبابامل.
إحمد ال إذا  داا ف يف األر  املنحددرع الديت ال يعلدم مقددار احنددارهاال ال 1141 المسألة

موضت جبهة املصلي يف السجود أرنت من موضت إهبامي رجليه ور بتيده بدأ  ر مدن أربدت أصدابت 
 مضمومة قليالمل.
ف جيددب اا ال ي ددوا بددني اجلبهددة وموضددت السددجود أي حائددلال نددعذا  دداا 1144 المســألة

إحمد ال علني الرتبة حمي  من الو ا املانت من مالمسة اجلبهة للرتبةال ب لت  جدته ول ن ال 
 إذا تغري لوا الرتبة م المل.

ف جيب وضت باطن ال  ني علني األر  يف السجودال وال مانت يف وضت 1141 المسألة
ظهددر ال  ددني إذا اضدد ر إىل ذلددكال وإذا مل مي ندده وضددت ظهددر ال  ددني أيضددامل يلددزم وضددت الزندددال 

ضددامل ي  ددي وإذا تعددذر ذلددك أيضددامل يلددزم وضددت أي موضددت   ددن إىل املددرنقنيال وإذا تعددذر هددذا أي
 وضت العضد.
ف يف السجود جيب وضت ال رمل من إهبامي القدمني علني األر ال ولدو 1142 المسألة

وضدددت األصدددابت األخدددرى غدددري اإلهبدددامال أو وضدددت ظهدددر القددددم علدددني األر ال أو مل يصدددل رأمل 
 اإلهبام إىل األر  بسبب طول ظ رها  اا ذلك خمال امل لالحتياط.

م قدمهال وجب وضت بقيتها علدني األر ال وإذا ف من ق ت حمي  من إهبا1149 المسألة
مل يب  من اإلهبام حمي  أصالملال أو بقي حمي  ضةيل جداملال يلزم وضت غريها مدن األصدابت علدني 
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 األر ال وإذا مل ي ن لقدميه أصابت أصالمل وضت ما تبقني من قدمه علني األر .
ر  أو ف إذا  جد بش ل غري معهودال م المل لو الص  صدر  وب نه باأل1146 المسألة

 مد رجليهال جيب إعادع صالته واا وصلت مساجد  السبعة إىل األر .
ف جيددب اا ت ددوا الرتبددة أو أي حمددي  آخددر  ددا يسددجد عليدده طدداهراملال وال 1147 المســألة

إحم ال إذا وضت الرتبة ال اهرع علني نراش جندسال أو  داا أحدد طدريف الرتبدة جنسدامل ول نده وضدت 
 جبهته علني ال رمل ال اهر منها.

ف إذا  دداا يف جبهتدده دمددل ومددا أحمددبهال جيددب اا يسددجد باملوضددت السددليم 1148 ةالمســأل
مدددن اجلبهدددة إا أم دددنال وإذا مل مي دددن ذلدددك ح دددر ح دددرع يف األر  أو الرتبدددة ووضدددت الددددمل يف 

 احل رع ووضت امل اا السليم من اجلبهة علني األر  أو الرتبة ىنقدار ي  ي للسجود.
رح متددام اجلبهددة وجددب السددجود علددني أحددد ف إذا ا ددتوعب الدددمل أو اجلدد1145 المســألة

اجلانبني من اجلبهةال واا مل مي دن ذلدك  دجد علدني ذقنده إا أم دنال واا مل مي دن  دجد علدني 
أي موضت أم ن من وجههال وإذا مل مي ن السجود علني أي موضت من الوجه وجب السجود 

 علني مقدم رأ ه.
ينحا إىل احلد الدذي  ف من مل مي نه إيصال جبهته إىل األر  جيب أا1112 المسألة

يسددت يت مث يضددت الرتبددة أو غريهددا  ددا يسددجد عليدده علددني حمددي  عددال ويضددت جبهتدده عليهددا بنحددو 
يصدا عليه أنه  دجدال واألحدوط ا دتحبابامل أا يضدت بداطن   يده ور بتيده وإهبدامي قدميده علدني 

 األر   املعهود.
جودال وإذا مل ف مددن ال يقدددر اا ينحددا أبدددامل جيددب اا يدد مي برأ دده للسدد1111 المســألة

مي نه ذلدك يلدزم اا يشدري بعينيدهال وإذا تعدذر اإلميدا  بدالرأمل أو العيندني جيدب اا يندوي السدجدع 
 يف قلبه واألحوط ا تحبابامل اا يشري بيد  وما حمابه للسجدع.

ف مدن ال مي نده اجللدومل جيدب اا يندوي السدجود قائمداملال واا يشدري برأ ده 1114 المسألة
 نه ذلك أحمار بعينيهال وإذا تعذر هذا أيضدامل ندوى السدجدع بقلبده للسجود اا أم نال وإذا مل مي

 واألحوط ا تحبابامل اا يشري بيد  وما حمابه للسجدع. 
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ف إذا ان صددلت اجلبهددة مددن  ددل السددجود بددال اختيددار منددهال لددزم إمسددا ها 1111 المســألة
عدن الرجدوع إىل السددجود مدرع أخددرى اا أم دنال وحتسددب هدذ   ددجدع واحددع  ددوا  أتدني بددذ ر 

لسددجود نيهددا أم الال واا مل مي ندده حبسدددها عددن الرجددوع بدددل عددادت إىل موضددت السدددجود دوا ا
 اختيار منه حسب اجلميت  جدع واحدع.

ف جيدددوو السدددجود علدددني ال دددراش ومدددا حمددداهبه يف مدددوارد التقيدددةال واليلدددزم اا 1112 المســـألة
 يذهب للصالع إىل م داا آخدرال ول دن األحدوط ذلدكال ولدو أم نده اا يسدجد علدني حصدري أو

حمددي  آخددر  ددا يصدد  السددجود عليدده بنحددو ال يوجددب حرجددامل لدده يلددزم اا اليسددجد علددني ال ددراش 
 وما حماهبه.
ف السدجود علدني الرتبدة املوضدوعة علدني ال دراش أو املخددع احملشدوع بدالريش 1119 المسألة

 وغريها  ا ال يستقر البدا عليهال باطل.
 ي دن تلدوث بدنده أو ف لو اض ر إىل الصالع يف أر  ذات طدني نداا مل1116 المسألة

ثيابدده أمددرامل حمدداقامل عليدده ندداألحوط وجوبددامل أا يددأىل بالتشددهد والسددجدع بددالنحو املعهددودال وإذا  دداا 
ذلددك حمدداقامل جدداو اا يشددري برأ دده للسددجدع يف حددال القيددام ويددأىل بالتشددهد وهددو قددائم ولددو أتددني 

 بالسجدع والتشهد بالنحو املعهود أيضامل صحت صالته.
ة األوىل وال ال ددة اللتددني ال تشددهد نيهمدداال م ددل الر عددة ال ال ددة يف ف يف الر عدد1117 المســألة

صددالع الظهددر والعصددر والعشددا ال األحددوط وجوبددامل اا جيلددس بعددد السددجدع ال انيددة قلدديالمل وبدددوا 
 حر ة مث ينهه للر عة الالحقةال وتسمني هذ  اجللسة  لسة اال رتاحة.

 ما يص  السجود عليه
ر  ومددا ينبددت مددن األر  )عدددا املددأ والت ف جيددب السددجود علددني األ1118 المســألة

وامللبو دددددددات(  افشدددددددب وورا الشدددددددجرال وال يصددددددد  السدددددددجود علدددددددني املدددددددأ والت  ال وا دددددددهال 
 وامللبو ات  الق نال واألحميا  املعدنية  الذهب.

ف ال مانت مدن السدجود علدني ورا ال درم )العندب( إذا  داا جانداملال إال اا 1115 المسألة
 غري اجلامل ن ي السجود عليه إحم ال. ي وا قد ج ف ألجل األ لال وأما
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ف يصدددد  السدددجود علددددني مددددا ينبددددت مددددن األر  وي ددددوا مددددن مددددأ والت 1122 المســــألة
 احليواا  العلف والت .

ف يصدد  السددجود علددني الددورود واألواهددري الدديت ال ت ددوا مددن املددأ والتال 1121 المســألة
األر   ددددد )ورد ول ددددن ال يصدددد  السددددجود علددددني العقدددداقري واألدويددددة املأ ولددددة الدددديت تنبددددت مددددن 

 البن سا( و)ورد لساا ال ور( علني األحوط.
ف ال يص  السجود علني النباتدات واألعشداب املتعدارمل أ لهدا يف بعده 1124 المسألة

البلددداا وغددري متعددارمل يف بلددداا أخددرىال وال يبعددد أا ي ددوا املتعددارمل يف  ددل بلددد هددو املددالك 
 الناضجة أيضامل. ألهل ذلك البلدال وه ذا ال يص  السجود علني ال مرع غري

ف يصد  السدجود علدني حجدر ال لدس )الندورع( وحجدر اجلدصال واألحدوط 1121 المسألة
ا ددتحبابامل أا ال يسددجد علددني اجلددص والنددورع )ال لددس( امل بددو ال واآلجددر وافددزمل ومددا حمددابه يف 

 حال االختيار.
ف جيددوو السددجود علددني القرطدددامل )ال اغددذ( إذا  دداا مصددنوعامل  ددا يصددد  1122 المســألة

عليه  الت  واا  اا الظاهر جواو السجود أيضامل علني ال اغذ املتخذ من الق ن ومدا السجود 
 حمابه.

ف أنضل حمي  للسدجود عليده هدو الرتبدة احلسدينيةال مث الدرتابال مث احلجدرال 1129 المسألة
 مث النبات.
ف إذا مل ي دن عندد  مدا يصد  السدجود عليدهال أو  داا عندد  ذلدك ول دن 1126 المسألة

عليددده للدددربد الشدددديد أو احلدددر الشدددديد مددد الملال نددداا  ددداا ثوبددده مدددن الق دددن أو ال مي نددده السدددجود 
ال تاا جيب السجود علني ثوبهال واا  اا ثوبه من حمي  آخر جيب اا يسجد علني ظهر   ه 
أو علني حمي  معدين  خاا العقي ال ول ن األحوط ا تحبابامل اا ال يسجد علني ظهر   ده مدا 

 دام السجود علني املعدا   نامل.
ف السددددجود علددددني ال ددددني والددددرتاب الرخددددو الددددذي ال تسددددتقر عليدددده اجلبهددددة 1127 ةالمســــأل

 باطل.
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ف إذا التصقت الرتبة م المل باجلبهة يف السدجدع األوىل يلدزم اا ينزعهدا مدن 1128 المسألة
 جبهته للسجدع ال انية علني األحوط ا تحباباملال وه ذا إذا  اا املسجود عليه ترابامل.

ثنا  الصالع ما  اا يسدجد عليده ومل ي دن عندد  مدا يصد  ف إذا نقد يف أ1125 المسألة
السجود عليهال ناا اتست الوقت للصدالع ق دت الصدالعال واا ضداا الوقدت لدزم اا يسدجد علدني 
ثيابددده إذا  اندددت مدددن الق دددن أو ال تدددااال وإذا  اندددت مصدددنوعة مدددن غريمهدددا  دددجد علدددني حمدددي  

اا ال يسدجد علدني ظهدر   ده معدين م ل خاا العقي  أو علني ظهدر   دهال واألحدوط ا دتحبابامل 
 ما دام السجود علني املعدا   نامل.

ف إذا عددرمل يف أثنددا  السددجود أندده  ددجد علددني مددا يب ددل عليدده السددجودال 1192 المســألة
جر جبهته إىل حمي  يص  السجود عليهال وإذا مل مي نه ذلك ناا اتست الوقت الصالع وجب 

وبدده اا  دداا ثوبدده مصددنوعامل مددن ق عهدداال واا ضدداا الوقددت جددر جبهتدده مددن املوضددت األول إىل ث
 الق نال وأما إذا  اا من حمي  آخر جر جبهته إىل حمي  معدين أو ظهر   ه.

ف ال إحم ال إذا علم بعد السجود أنه  جد علدني مدا ال يصد  السدجود 1191 المسألة
 عليه.

ف السدددجود لغدددري اهلل تعددداىل حدددرامال ومدددا ي علددده بعددده املددد منني مدددن وضدددت 1194 المســـألة
نهو حم ر هلل املتعال والإحم ال نيدهال وأمدا  ر  مقابل قبور األئمة ال اهرين اجلبا  علني األ

 نجائز بل مستحب وال ي وا  جودامل. تقبيل العتبة يف مشاهد األئمة 
 مستحبات السجود ومكروهاته

 ف يستحب يف السجود عدع أمورف1191 المسألة
نددددت رأ دددده مددددن الر ددددوع ف اا ي ددددرب املصددددلي قائمددددامل قبددددل الددددوي إىل السددددجودال بعددددد اا ير 1

 وينتصب متاماملال و ذا ملن يصلي جالسامل بعد اا جيلس متامامل.
ف أا يضدددت الرجدددل عندددد مدددا يريدددد الدددوي إىل السدددجودال يديددده علدددني األر  أوالمل مث يضدددت 4
 ر بتيه.
 ف اا يضت أن ه علني الرتبةال أو ما يص  السجود عليه.1
ألذنيدهال وجيدن ت دوا رؤو دها ف اا يضم أصابت يد  عند السجودال وجيعل يديه  اذية 2
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 متوجهة صوب القبلة.
)يـا خيـر ف اا يدعو يف السجودال وي لدب مدن اهلل قضدا  حوائجدهال ويددعو هبدذا الددعا ف9

 .المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضل  ف ن  ذو الفضل العظيم(
لقدددم اليمددن ف أا جيلددس علددني نخددذ  األيسددر بعددد أا يقددوم مددن السددجدع وجيعددل ظهددر ا6

 علني باطن القدم اليسرى.
 ف أا ي رّب بعد أا جيلس من  ل  جدع ويستقر بدنه.7
( بعدد أا جيلدس مدن السدجدع األوىل ويسدتقر أست فر اا ربي وأتوب إليهف أا يقولف )8
 بدنه.
 ف أا ي يل  جدته. 5
 ف أا جيعل يديه علني نخذيه عندما جيلس.12
  انية يف حال ا تقرار بدنه.ف أا ي رب للذهاب إىل السجدع ال11
 ف أا يصلي علني  مد وآل  مد يف  جداته.14
 ف أا يضت يديه علني األر  عند ما يريد أا يقوم.11
ف أا ال يلصدددد  الرجددددل مرانقدددده وب ندددده بدددداألر  عنددددد السددددجودال ويباعددددد بددددني عضددددديه 12

ها. وهندداك وجنبيددهال ول ددن املددرأع تلصدد  مرانقهددا وب نهددا بدداألر  وتضددم أعضددا  بدددرا إىل بعضدد
 مستحبات أخرى أيضامل ذ رناها يف )ال قه(.

ف ي دددر  ن دددا موضدددت السدددجود إلوالدددة الغبدددار عندددهال ولدددو نشدددأ مدددن الدددن ا 1192 المســـألة
 التل ه جرنني م ل إا قالف نوال ب لت صالتهال وهناك م روهات أخرى ذ رت يف )ال قه(.

 سجدة القرآن الواجبة
 (165)ر األربدددت وهددديف ) دددورع الدددنجم(ف توجدددد يف  دددل واحددددع مدددن السدددو 1199 المســـألة

آيددددددة  ددددددجدع واحدددددددعال وقددددددد عينددددددت يف  (174)و)السددددددجدع( (171)و)نصددددددلت( (172)و)العلدددددد (

                                                           

 .62 ورع النجمال اآلية  (169)
 .19 ورع العل ال اآليةف  (171)
 .32 ورع نصلتال اآليةف  (171)
 .15 ورع السجدعال اآليةف  (172)
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املصدداحف الشددري ةال وجيددب علددني اإلنسدداا إذا قرأهددا أو مسعهددا أا يسددجد بعددد متددام اآليددة نددوراملال 
 وإذا نسي اا يسجد يف حينه  جد يف أي وقت تذ ر.

إذا قرئت اآلية  املة أّما لو قرأ بعضها مل تلزم  ف إمنا  ب السجدع نيما1196 المسألة
 السجدع.

ف إذا  دداا يقددرأ آيددة السددجدع ومسعهددا مددن آخددر يف ن ددس الوقددتال وجبددت 1197 المســألة
 عليه  جدتاا علني األحوط وجوبامل.

ف إذا قددددرأ آيددددة السددددجدع أو مسعهددددا يف حددددال السددددجود يف غددددري الصددددالعال 1198 المســــألة
 مث يسجد ثانية.وجب اا يرنت رأ ه من السجود 

ف من ي تب آيات السدجدع أو ينظدر إليهدا أو أحضدرها يف بالده مل جيدب 1195 المسألة
 عليه السجود.
ف إذا مسدت آيدة السدجدع مدن صديب غدري  يدز للخدري والشدرال أو مسعهدا  دن 1162 المسألة

مل يقصددددد قددددرا ع القددددرآاال  ددددجد علددددني األحددددوط وجوبدددداملال وه ددددذا لددددو مسددددت آيددددة السددددجدع مددددن 
 لصوت أو اال  وانات أو الراديو.مسجالت ا
ف جيب اا ال ي وا امل داا غصدبيامل يف السدجدع القرآنيدة الواجبدةال واا ال 1161 المسألة

ي وا موضدت السدجود نيهدا أرندت مدن موضدت الدر بتني وإهبدامي القددمني بدأ  ر مدن أربدت أصدابت 
 مضمومة .
سدل أو مسدتقبالمل ف ال يلزم اا ي دوا يف  دجدع القدرآا علدني وضدو  أو غ1164 المسألة

للقبلةال  ما ال جيب نيها  رت العورعال وال طهارع البدا وال طهارع املوضدت  دجود اجلبهدةال  مدا 
ال يشرتط يف السجدع القرآا الواجبة ما يشدرتط يف لبدامل املصدلي مدن األمدور األخدرىال أمدا إذا  

  اا لبا ه غصبيامل و اا السجود معه تصرنامل ب ل  جود .
اا يضدددت جبهتددده يف  دددجدع القدددرآا الواجبدددة علدددني الرتبدددة أو  ف األحدددوط1161 المســـألة

غريها  ا يص  السجود عليهال واا يضت بقية مواضت  جود  علني األر  علني حنو ما مر يف 
 املسائل املتقدمة.
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ف ي  دي يف  دجدع القدرآا الواجبدة اا يضدت جبهتده علدني األر  بقصدد 1162 المسألة
)ك الـه إكّ اا بالذ ر مستحب واألنضل اا يقدولف  السجدع واا مل يقرأ ذ راملال ول ن اإلتياا

حقــاً حقــاً، ك الــه اا إيمانــاً وتصــديقاً، ك الــه إكّ اا عبوديــة ورقــاً، ســجدت لــ  يــا رّب 
 .تعبداً ورقاً، ك مستنكفاً وك مستكبرًا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير(

 التشهد
 عة ال انية مدن  دل الصدلوات الواجبدةال ويف ف جيب اجللومل للتشهد يف الر 1169 المسألة

الر عة ال ال ة من صالع املغربال والر عدة الرابعدة مدن صدالع الظهدر والعصدر والعشدا ال وذلدك بعدد 
)أشهد أن ك اله إكّ اا، وحـده ك اا جيلس من السجدع ال انيةال نيقول وهو مستقر البداف 

 ل علـــى محمـــد وآل محمـــد(شـــري  لـــه، وأشـــهد أّن محمـــداً عبـــده ورســـوله، اللهـــم صـــ
 واألحوط وجوبامل أا يقرأ التشهد هبذا النحو املذ ور.

ف جيب أا يأىل ب لمات التشهد بالعربية الصدحيحةال وعلدني التدوايل  مدا 1166 المسألة
 هو متعارمل.
ف إذا نسددددي التشددددهد وقددددام وتددددذ ر قبددددل الر ددددوع أندددده مل يتشددددهدال جلددددس 1167 المســــألة

 ته يف تلك الر عدةال ويدتم الصدالعال مث يدأىل بسدجدىل السدهو وتشهدال مث يقف ويقرأ ما جيب قرا
بعدد الصددالع للقيددام يف غددري  لدهال وإذا تددذ ر أثنددا  الر ددوع أو بعدد  وجددب أا يددتم الصددالع وبعددد 

 التسليم يقضي التشهد ويأىل بسجدىل السهو للتشهد املنسّي.
ظهدر ف يسدتحب أا جيلدس يف حدال التشدهد علدني نخدذ  األيسدر ويضدت 1168 المسألة

)بسـم اا أو يقدولف )الحمـد ا( قدمه اليمن علني باطن قدمه اليسرى ويقدول قبدل التشدهدف 
و ددددذا يسدددتحب اا يضدددت يديددده علدددني نخذيددده حددددال  وبـــاا والحمـــد ا وخيـــر األســـماع ا(

)وتقبــل التشددهدال ويضددم أصددابعه إىل بعضددهاال وينظددر إىل حجددر ال وأا يقددول بعددد متددام التشددهدف 
 .ه(شفاعته وارفع درجت

 ف يستحب للمرأع حني التشهد أا تضم نخذيها إىل األخرى.1165 المسألة
 التسليم
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ف يقددول املصددلي بعددد التشدددهد يف الر عددة األخددريع للصددالع حالددة اجللدددومل 1172 المســألة
)السالم علي  أيّهـا النبـي ورحمـة اا وبركاتـه، السـالم علينـا وعلـى عبـاد وا تقرار البدداف 

 .عليكم ورحمة اا وبركاته(اا الصالحين، السالم 
)الســـالم عليـــ  أيهـــا النبـــي  ف يسددتحب يف تسدددليم الصدددالع أا يقدددولف1171 المســـألة

)ورحمة باإلضانة إىل )السالم عليكم( ول ن يلزم أا يقول بعد ذلك ف ورحمة اا وبركاته( 
ال ين()الســالم علينــا وعلــى عبــاد اا الصــالحعلددني األحددوط وجوبدداملال أو يقددولف اا وبركاتــه( 

ــه(ول ددن إذا قددرأ هددذا السددالم ندداألحوط اا يقددول بعددد ف   )الســالم علــيكم ورحمــة اا وبركات
 أيضامل.

ف إذا نسدددي تسدددليم الصدددالع وتدددذ ر يف حدددني مل تنهددددم هيةدددة الصدددالع ومل 1174 المســـألة
يعمدددل مدددا يب لهدددا عمددددامل أو  دددهوامل  ا دددتدبار القبلدددة مددد الملال وجدددب أا يدددأىل بالتسدددليم وصدددحت 

 صالته.
ف إذا نسددددي التسددددليم ومل يتددددذ ر إالّ بعددددد أا اردددددمت اليةددددة الصددددالتيةال 1171 لةالمســــأ

 ب لت صالته علني األحوط وجوبامل.
 الترتيب

ف إذا أخل برتتيب الصالع عمداملال م ل أا قرأ السورع قبل احلمدال أو أتني 1172 المسألة
 بالسجود قبل الر وعال ب لت صالته.

الصدالع وأتدني بدالر ن الدذي يليدهال مد المل لدو أتدني  ف إذا نسي ر نامل من أر داا1179 المسألة
 بالسجدتني قبل أا يأىل بالر وعال ب لت صالته.

ف إذا نسدددددي ر ندددددامل وأتدددددني ىندددددا يليددددده  دددددا ال ي دددددوا ر نددددداملال م دددددل أا ينسدددددني 1176 المســـــألة
السددجدتني ويددأىل بالتشددهدال جيددب أا يددأىل بددالر ن املنسدديال مث يعيددد قددرا ع مددا أتددني بدده قبلدده خ ددأ 

 و هوامل.
ف إذا نسي مدا لديس بدر ن وأتدني بدالر ن الدذي يليدهال مد المل لدو نسدي احلمدد 1177 ألةالمس

 واحمتغل بالر وعال صحت صالته.
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ف إذا نسي ما ليس بر ن وأتدني ىندا يليده  دا ال ي دوا ر ندامل أيضداملال مد المل لدو 1178 المسألة
 دوع بأنده مل نسي احلمد وقرأ السورعال نعا  داا قدد احمدتغل بدالر ن الدذي يليدهال مد المل تدذ ر يف الر 

يأت باحلمد جيب أا ميضي وتص  صالتهال وإذا مل يشتغل بالر ن الذي يليه جيب أا يأىل ىندا 
 نسيه مث يأىل ىنا قرأ   هوامل مرع أخرى.

ف إذا أتدددددني بالسدددددجدع األوىل باعتقدددددداد أردددددا السدددددجدع ال انيدددددةال أو أتددددددني 1175 المســـــألة
سبت السجدع األوىل أوىل والسجدع بالسجدع ال انية باعتقاد أرا األوىل صحت صالتهال واحت

 ال انية ثانية.
 المواكة

ف جيب علدني املصدلي اا يراعدي املدواالع يف الصدالعال يعدا أا يدأىل بأنعدال 1182 المسألة
الصددالع  ددالر وع والسددجود والتشددهد تباعددامل وبددال نصددلال و ددذا يتددابت ويراعددي املددواالع يف األذ ددار 

نصدل بدني هدذ  األمدور جيدن ال يقدال إنده يصدليال  اليت يقرؤها  ما هدو متعدارمل ومعهدودال ولدو
 ب لت صالته.
ف إذا نصددددل بددددني حددددرومل أو  لمددددات الصددددالع  ددددهواالمل ول ددددن مل ت ددددن 1181 المســــألة

ال اصدلة جيدن متحددي صدورع الصدالعال ندداا مل يشدتغل بددالر ن الالحد  جيدب عليدده اا يعيدد قددرا ع 
و احمتغل بالر ن الالحد  صدحت تلك احلرومل أو ال لمات مت املواالع وبنحو متعارملال وأما ل

 صالته.
ف الت ويدل يف الر دوع والسدجود وقدرا ع السدور ال دوال ال ذددم املدواالع وال 1184 المسألة

 تنانيه.
 القنوت

ف يسدددتحب القندددوت يف  يدددت الصدددلوات الواجبدددة واملندوبدددة )املسدددتحبة(ال 1181 المســـألة
عدددم تر دده يف الصددلوات الواجبددةال  وذلددك قبددل الر ددوع يف الر عددة ال انيددةال بددل األحددوط ا ددتحبابامل 

 ويستحب القنوت يف صالع الوتر واا  انت ر عة واحدع.
ف يف  ددددل ر عددددة مددددن صددددالع اجلمعددددة قنددددوتال ويف صددددالع اآليددددات مخسددددة 1182 المســــألة
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قنوتدداتال ويف صددالع العيددد يف الر عددة األوىل منهددا مخسددة قنوتددات ويف الر عددة ال انيددة منهددا أربعددة 
 رتك قنوتات صالع عيدي ال  ر واألضحني.قنوتاتال واألحوط أا ال ت

ف يسددتحب يف القنددوت أا يرنددت   يدده إىل  دداذاع وجهددهال وجيعددل باطنهددا 1189 المســألة
 حنو السما ال وإىل جنب بعهال ويضم أصابعهما ما عدا إهباميهماال وأا ينظر إىل باطنهما.

 اا()سـبحان ف ي  ي يف القنوت أا يقرأ أي ذ در حمدا  حد  لدو قدالف 1186 المسألة
ــــه إك اا العلــــّي مددددرع واحدددددعال واألنضددددل أا يقددددولف  ــــه إكّ اا الحلــــيم الكــــريم، ك ال )ك ال

العظيم، سبحان اا رّب السماوات السبع، وّرب األرضين السبع، وما فيهن وما بيـنهن، 
 .ورب العرش العظيم، والحمد ا رب العالمين(

ل ددددن ال يسددددتحب ملددددن يصددددلي ف يسددددتحب أا جيهددددر املصددددلي بقنوتددددهال و 1187 المســــألة
 صالته  اعة أا جيهر بقنوته إذا  اا اإلمام يسمت صوته.

ف إذا مل يأت بالقنوت عمدامل ال يقضيهال وإذا نسا  وتذ ر قبل أا ينحا 1188 المسألة
ىنقدددددار الر ددددوع يسددددتحب أا يقددددف ويقنددددتال ولددددو تددددذ ر وهددددو يف الر ددددوع يسددددتحب أا يقضددددي 

 يف السجود يستحب أا يقضي القنوت بعد السالم.القنوت بعد الر وعال ولو تذ ر وهو 
 تعقيب الصالة

ف يسدددتحب ملدددن صدددلني أا يشدددتغل بعدددد الصدددالع بدددبعه التعقيبددداتال مدددن 1185 المســـألة
ذ ر أو دعا  أو قرآاال واألنضل أا يأىل بتعقيباته مستقبالمل للقبلةال قبل أا يتحرك من م اندهال 

أا ي ددددوا التعقيددددب بددددالعرطال ول ددددن وقبددددل أا يب ددددل وضددددو   أو غسددددله أو تيممددددهال وال يلددددزم 
 األنضل أا يقرأ ما ورد يف  تب األدعية من التعقيبات املقررع. 

وهدددي هبدددذا  ف ومدددن التعقيبدددات امل  ددددع جددددامل تسدددبي  ناطمدددة الزهدددرا  1152 المســـألة
ال )ســبحان اا(مددرع  11مث  )الحمــد ا(مددرع  11مث )اا أكبــر(مددرع  12الرتتيدبف أا يقددول 

 .)الحمد ا(ل ن األنضل أا ي تني بعد  )الحمد ا(قبل  حان اا()سبوجيوو ذ ر 
ف يستحب أا يأىل بسجدع الش ر بعد الصدالعال وي  دي نيهدا أا يضدت 1151 المسألة

أو  )شـــكرًا(ال أو )شـــكراً ا(جبهتددده علدددني األر  بقصدددد الشددد رال ول دددن األنضدددل أا يقدددول 
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ا يسددتحب أا يددأىل بسددجدع الشدد ر  مائددة مددرعال أو ثددالث مددراتال أو مددرع واحدددعال و ددذ )عفــوًا(
  لما وصلت إليه نعمة أو دنت عنه بال  ونقمة.

 الصالة على النبي 
وآلددده  لمدددا مسدددت أمسدددا   املبار دددة   ف يسدددتحب أا يصدددلي علدددني النددديب 1154 المســـألة

 محمد وأمحدال أو لقبه  املص  نيال أو  نيتده  دأط القا دمال بدل ولدو مسدت الضدمري العائدد إليده 
ها وهو يف الصالع.ال ح  لو مسع 

عند  تابدة امسده الشدريفال  يستحب أا ي تب الصالع علني النيب  :1151المسألة 
  لما تذ ر .  و ذا أا يصلي علني النيب وآله 

)اللهــم صــل علــى محمــد ال أا يقدولف  ي يدة الصددالع علددني الندديب   :1152المســألة 
  ما ورد يف   ري من األحادين.  وآل محمد(

 مبطالت الصالة
 األمور اليت تب ل الصالع اثنا عشرف  :1159لة المسأ
 د نقداا حمرط من حمروط الصالع.1
 د ب الا الوضو  أو الغسل.4
 د وضت إحدى اليدين علني األخرى.1
 د قول )آمني( بعد احلمد.2
 د ا تدبار القبلة.9
 د الت لم.6
 د القهقهة.7
 د الب ا  ألمور الدنيا.8
 د اردام صورع الصالع.5
 لشرب.د األ ل وا12
 د بعه أقسام الش وك.11
 د الزيادع والنقصاا يف الر ن وغري  يف اجلملة.14
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ف األول مددن املددب التف أا ي قددد يف أثنددا  الصددالع حمددرطامل مددن حمددروطهاال 1156 المســألة
م ددل أا يعلددم يف أثنددا  الصددالع بغصددبية امل دداا الددذي يصددلي نيدده وال مي ندده االنتقددال إىل موضددت 

 مباح بدوا نعل   ري.
ف ال داين مدن املدب التف أا يعدر  لده يف أثندا  الصدالع مدا يب دل الوضدو  1157 سـألةالم

 أو الغسلال عمدامل  اا أو  هواملال أو عن اض رارال م ل أا خيرج منه البول.
ف املسددددلومل أو املب ددددوا إذا خددددرج منهمددددا البددددول أو الغددددائط ندددداا عمددددال 1158 المســــألة

لوضدددو  مل تب دددل صدددالذماال وه دددذا تصددد  يف أح دددام ا (171)بوظائ همدددا الددديت ذ رناهدددا  دددابقامل 
 صالع املستحاضة إذا خرج منها دم حال الصالعال إذا عملت بأح ام املستحاضة.

ف من غ ل ونام بال اختيار منهال إا مل يدر هل أنده ندام يف أثندا  الصدالع 1155 المسألة
 أو بعدهاال لزم أا يعيد صالته علني األحوط.

يددار ال وحمددك يف أندده هددل نددام بعددد الصددالع أم يف ف إذا علددم أندده نددام باخت1422 المســألة
 أثنا  الصالعال صحت صالته.

ف إذا ا دتيقه مدن الندوم د يف حدال السدجدع د وحمدك يف انده هدل ندام يف 1421 المسـألة
 السجدع األخريع من الصالع أم يف  جدع الش رال يلزم علني األحوط أا يعيد صالته.

 دري وهدو وضدت إحددى اليددين علدني ف ال الن من مب الت الصالعف الت 1424 المسألة
 األخرى  ما ي عله بعه غري الشيعة.

ف إذا وضددت إحدددى يديدده علددني األخددرى تأدبددامل لددزم إعددادع الصددالع واا مل 1421 المســألة
ي عددل م ددل ت  ددريهمال ول ددن ال إحمدد ال إذا وضددت إحدددى يديدده علددني األخددرى نسدديانامل أو عددن 

 اض رار أو ل عل حمي   حك اليد وما حمابه.
بعدددد قدددرا ع احلمددددال « آمدددني»ف الرابدددت مدددن مدددب الت الصدددالعف أا يقدددول 1422 المســـألة

 ول ن إذا قال ذلك  هواملال أو تقية مل تب ل صالته.
ف افامس من مب الت الصالعف أا يسدتدبر القبلدة عمددامل أو نسدياناملال أو 1429 المسألة

                                                           

 .342إىل 335من املسألة  (173)
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نده مسدتقبل القبلدةال ينحدرمل إىل ميدني القبلدة أو يسدارهاال بدل إذا احندرمل عمددامل ىنقددار ال يقدالف أ
 ب لت صالته وإا مل ينحرمل إىل اليمني أو اليسار.

ف إذا أدار رأ دده عددن القبلددة عمدددامل أو  ددهوامل ىنقدددار مي ددن أا يددرى خل دده 1426 المســألة
 ب لت صالتهال ول نه إذا حّرمل وجهه قليالمل عمدامل أو  هوامل مل تب ل صالته.

ه ب لمدددة ذات حددددرنني أو ف السدددادمل مدددن مدددب الت الصدددالعف أا يدددتل 1427 المســـألة
 أ  ر وإا مل ت ن ذات معنال ول ن إذا نعل ذلك  هوامل مل تب ل صالته.

ف إذا تل ه ب لمة ذات حرمل واحدال نعا  انتال ذات معن م ل )ا( 1428 المسألة
الذي هو نعل أمر مدن )وقدنيال يقدي( ىنعدن اح دهال ندعا عدرمل معناهدا وقصدد  ب لدت صدالتهال 

 الع ح  إذا مل يعرمل معناها ول نه  اا ملت تامل.بل األحوط وجوبامل إعادع الص
ف ال إحم ال يف السعال والتجش  والتأو  يف الصالعال ول ن قدولف )آ ( 1425 المسألة

 و )آ ( وما حمابه  ا ي وا ذات حرننيال يب ل الصالع إذا  اا عن عمد.
( ف ال إحمدد ال إذا أتددني ب لمددة بقصددد الددذ رال م ددل أا يقددولف )اهلل أ ددرب1412 المســألة

ويرنت هبا صوته لتنبيه الغري إىل أمرال ول ن إذا  اا إتياا تلك بقصد التنبيه وإنهام أمر ب لدت 
 صالته.

ف ال إحمددددد ال يف قدددددرا ع القدددددرآا يف الصدددددالعال عددددددا  دددددور العدددددزائم ذات 1411 المســـــألة
ال وال إحمددد ال أيضدددامل يف الددددعا  يف (172)السدددجدع الواجبدددة والددديت مدددر ذ رهدددا يف أح دددام اجلنابدددة

 ول ن األحوط وجوبامل أا ال يدعو بغري العربية. الصالعال
ف ال إحم ال يف ت رار حمي  من  لمات احلمدد أو السدورع أو غريهدا مدن 1414 المسألة

أذ ار الصالع عددع مدرات احتياطداملال وال إحمد ال حد  إذا  ررهدا عمددامل دوا أا يقصدد اجلزئيدةال 
 ول ن لو  رر حميةامل عدع مرات بسبب الو وامل ب لت صالته.

 مسائل السالممن 
ف ال يسددّلم املصددلي علددني أحدددال ول ددن إذا  ددّلم عليدده أحددد وجددب علددني 1411 المســألة

                                                           

 .372يف املسألة  (174)
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يقدول املصدلي جميبدامل )َ دالمل َعلَدْيُ ْم(ال ول دن )َسالٌم َعلَـْيك ْم( املصلي رّد   ما  لمال نعذا قدالف 
 إذا قالف )َعَلْيُ ْم السعالُم( ناألنضل أا يقولف )َ المل َعَلْيُ ْم(.

ف جيددددب رّد السددددالم نددددورامل يف الصددددالع أو يف غددددري الصددددالعال ولددددو أخددددر رد 1412 المســــألة
السالم د عمدامل أو نسيانامل د تأخريامل   ريامل جين لو رد مل حيسب جوابامل لذاك السدالم ندعا  داا يف 

 الصالع ال يرد وإذا مل ي ن يف الصالع مل جيب الرد.
ملسدددّلمال وإذا  ددداا املسدددّلم ف جيدددب أا يدددرد علدددني السدددالم جيدددن يسدددمعه ا1419 المســـألة

 أصم   ا  أا يرد  املتعارمل. 
ف ال جيدددب أا يدددأىل  دددواب السدددالم بنيدددة الددددعا ال بدددأا يندددوي مدددن قولدددهف 1416 المســـألة

)َ ددالمل َعلَددْيُ ْم( طلددب السددالمة مددن اهلل ملددن ألقددني السددالم عليددهال بددل جيددوو أا يددأىل بقصددد رّد 
 التحية.

علدددني املصدددليال أو  دددّلم علدددني املصدددلية رجدددل  ف إذا  دددلمت امدددرأع أجنبيدددة1417 المســـألة
 أجنيبال أو  اا املسّلم صبّيامل  يزاملال جاو للمصلي د بل جيب عليه د أا جييبهم بقدر رّد التحية.

 ف إذا مل يرد املصلي علني السالم عصني وأمثال ول ن تص  صالته.1418 المسألة

ماملال مل يلددزم ف إذا  ددلم حمددخص علددني املصددلي ملحونددامل جيددن ال يعددد  ددال1415 المســألة
 الرد علني  المه.
 ف ال جيب الرد علني  الم من  لم مزاحامل أو  خرية.1442 المسألة
ف إذا  لم حمخص علني  اعة وجب علدني اجلميدت   ايدة أا يدردوا علدني 1441 المسألة

  المهال وي  ي عنهم لو أجاب أحدهم.
المهال ف إذا  دلم حمدخص علدني  اعددة وأجابده مدن مل يقصدد  املسدلم بسدد1444 المسـألة

 مل يسقط اجلواب عن اآلخرينال بل جيب عليهم أيضامل أا يردوا علني ذلك السالم.
ف إذا  لم حمخص علني  اعة وحمك من  اا يصلي بني تلك اجلماعدة 1441 المسألة

هدددل أا املسدددلم قصدددد  بسدددالمه أيضدددامل أم الال مل يلدددزم علدددني املصدددلي رد ال وه دددذا إذا علدددم بدددأا 
أجابه غري ال أما لو علم بدأا املسدلم قصدد  يف ضدمنهم ومل املسلم قصد  بسالمه أيضاملال ول ن 
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 جيبه أحد لزم عليه رد .
ف االبتدددا  بالسددالم مسددتحبال وقددد ورد التأ يددد علددني أا يسددلم الرا ددب 1442 المســألة

 علني الراجلال والقائم علني القاعدال واألصغر علني األ ربال أما اجلواب نواجب.
علددني اآلخددر ندداألحوط أا جييددب  ددل ف إذا تقددارا  ددالم حمخصددني  ددل 1449 المســألة

 منهما علني اآلخر.
ف يسددددتحب أا يددددرد التحيددددة بأحسددددن منهددددا يف غددددري الصددددالعال نددددعذا قددددال 1446 المســــألة

 حمخصف )َ المل َعَلْيُ ْم( يقال يف جوابهف )َ المل َعَلْيُ ْم ورمحة اهلل(.
ف السددددابت مددددن مددددب الت الصددددالعف الضددددحك مددددت القهقهددددةال عمدددددامل أو 1447 المســــألة

راراملال أمددا لددو ضددحك مددت القهقهددة  ددهوامل نددال إحمدد ال يف صددالتهال إال أا خيددرج مددن حالددة اضدد 
 الصالع. وه ذا ال يب ل التبّسم الصالع.

ف إذا تغريت حالته مدن أجدل مندت ن سده مدن ظهدور صدوت ضدح ه م دل 1448 المسألة
ةدذ جيدب أا حيمر لونه نداألحوط ا دتحبابامل إعدادع صدالتهال إالّ أا خيدرج مدن صدورع الصدالع نحين

 إعادع الصالع.
ف ال ددامن مددن مددب الت الصددالعف تعمددد الب ددا  يف الصددالع بصددوتال مددن 1445 المســألة

أجددل األمددور الدنيويددةال واألحددوط د وجوبددامل د أا ال يب ددي مددن أجددل الدددنيا حدد  بدددوا صددوتال 
ول ن ال إحمد ال يف الب دا  مدن خدومل اهلل أو ألجدل أمدور اآلخدرع بصدوت مرت دت أو مدنخ ه 

 نضل األعمال.بل هو من أ
ف التا ددددت مددددن مددددب الت الصدددددالعف نعددددل حمددددي  ميحددددي صددددورع الصدددددالع  1412 المســــألة

 التصددد ي  ال  دددري والق دددز ال بدددري ومدددا حمدددابهال عمددددامل أو نسدددياناملال ول دددن ال إحمددد ال يف اإلتيددداا 
 بعمل ال ميحي صورع الصالع  اإلحمارع باليد.

الف )إنده يصدلي( ب لدت ف إذا   ت يف أثندا  الصدالع   دريامل جيدن ال يقد1411 المسألة
 صالته.

ف إذا أتني يف أثنا  الصالع بعمدلال أو  د ت مددعال مث حمدك هدل امنحدت 1414 المسألة
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 صورع الصالع أم الال صحت صالته.
ف العاحمددر مددن مددب الت الصددالعف األ ددل والشددربال نلددو أ ددل وحمددرب يف 1411 المســألة

 يانامل.الصالع جين ال يقالف )إنه يصلي( ب لت صالتهال عمدامل  اا أو نس
ف مددن أراد أا يصددوم إذا احمددتغل بددالوتر قبددل أذاا ال جددر و دداا ع شدداناملال 1412 المســألة

نعذا خامل أا يدخل ال جر لو أا الوتر ويبقني ع شانامل جاو له أا يشرب املا  يف الصدالع لدو  
 ددداا املدددا  أمامددده وعلدددني مقربدددة بضدددت أقددددام مندددهال ول دددن جيدددب أا ال ي عدددل مدددا يب دددل الصدددالع  

 بلة م ال. ا تدبار الق
ف إذا ابتلت يف أثنا  الصالع بقايا ال عدام املوجدودع بدني أ دنانه أو يف نمده 1419 المسألة

مل تب دددل صدددالتهال وه دددذا ال إحمددد ال لدددو بقدددي يف ال دددم حمدددي  مدددن القندددد أو السددد ر وذاب يف 
 الصالع حميةامل نشيةامل ودخل إىل جونه.

عدات الصدالع ال نائيدة ف احلادي عشر من مب الت الصالعف الشدك يف ر 1416 المسألة
 وال الثيةال أو يف الر عتني األوليني من الصلوات الرباعية.

ف ال ددداين عشدددر مدددن مددب الت الصدددالعف هدددو أا يددنقص أو يزيدددد ر ندددا مدددن 1417 المســألة
أر اا الصالع عمدامل أو  هوامل ل ن ويادع ت بريع احلرام  هوامل ال تب ل الصالع وه ذا الزيدادع أو 

 ري األر اا.النقيصة العمدية يف غ
ف إذا حمك بعد الصالع يف انه هل أتني يف أثنا  الصالع ىنا يب ل الصدالع 1418 المسألة

 أم الال صحت صالته.
 المكروهات في الصالة

ف ي در  يف الصدالع أا يددير وجهده د قلديالمل د إىل اليمدني أو اليسدارال وأا 1415 المسـألة
عبن بلحيتده ويديدهال واا يشدبك أصدابعهال يغمه عينيه أو يديرمها إىل اليمني أو اليسارال وأا ي

واا يبص ال واا ينظر إىل خط القرآا أو  تاب أو خط خااال و ذا ي ر  أا يس ت يف أثنا  
قدددرا ع احلمدددد والسدددورع أو الدددذ ر لال دددتماع إىل  دددالم أحددددال بدددل ي دددر  إتيددداا  دددل عمدددل يندددايف 

 افشوع وافضوع امل لوبني يف الصالعال وميحومها.
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ر  الصالع يف حال النعاملال ويف حدال مدانعدة البدول والغدائطال و دذا ف ت 1422 المسألة
 ي ر  لبس جورب ضي  يف الصالع.

 وهناك م روهات أخرى ذ رناها يف )ال قه(.
 الموارد التي يجب قطع الصالة فيها

ف ال جيددوو ق ددت الصددالع اختيدداراملال ول ددن ال مددانت يف ق ددت الصددالع حل دده 1421 المســألة
 أو بدين.مال أو دنت ضرر مايل 

ف إذا مل مي ن للمصلي ح ه ن سهال أو ح ه ن س من جيب ح ظهداال 1424 المسألة
أو ح ه املال الذي جيب ح ظه دوا ق ت الصالع جيب أا يق ت الصالعال ول دن ي در  ق دت 

 الصالع حل ه مال ال ي وا ذا أمهية.
أم ددن  ف إذا احمددتغل بالصددالع يف  ددعة الوقددت وطالبدده دائندده بالدددينال نددعا1421 المســألة

يسدد دينه وهو يف حال الصدالع نعدل يف تلدك احلدال ومل يق دت الصدالعال وإذا مل مي دن تسدديد 
الدين وأدا  احل  إالّ بق ت الصالع وجدب أا يق دت الصدالع ويددنت مدا عليده مث يصدليال وإذا مل 

 يق ت الصالع صحت صالته واا عصني بعدم إع ا  دينه.
بنجا ددة املسددجدال ندددعا  دداا وقددت الصدددالع ف إذا علددم يف أثنددا  الصدددالع 1422 المســألة

ضيقامل وجب إمتام الصالعال وإا اتست الوقدت و داا ال يهددم ت هدري املسدجد صدالته طهدر  دوا 
أا يق ت صالتهال مث يتم صدالتهال ولدو  داا ت هدري املسدجد يسدتلزم هددم الصدالع وق عهداال ندعا 

ا  النجا دة يف املسدجد أم ن ت هري املسجد بعد الصالع مل جيز ق ت الصالع إالّ أا ي دوا بقد
يوجدب هتدك املسدجدال ن دي هدذ  الصددورع جيدب أا يق دت الصدالعال وي هدر املسدجد مث يصددليال  

  ما إذا مل مي ن ت هري املسجد بعد الصالع.
ف مددددن وجددددب عليدددده أا يق ددددت الصددددالع إذا مل يق ددددت الصددددالع بددددل أمتهددددا 1429 المســــألة

 عصنيال ول ن صحت صالته.
ينحا ىنقدار الر وعال أنه نسدي األذاا واإلقامدةال ندعا ف إذا تذ ر قبل أا 1426 المسألة

 اتست الوقت ا تحّب أا يق ت صالته ل ي ي ذا ويقيم.
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 الشكوك
قسماملف اانية أقسام تب ل الصدالع بسدببها. و دتة  41ف حم وك الصالع 1427 المسألة

 أقسام جيب أا ال يعتا هبا. وتسعة أقسام تص  معها الصالع.
 الشكوك المبطلة

 ف الش وك اليت تب ل الصالع بسببها هيف1428 ةالمسأل
الشدك يف عددد ر عدات الصدلوات ال نائيددة  صدالع الصدب ال أو صدالع املسدانرال ول ددن أوًك: 

إذا حمددددك يف عدددددد ر عددددات الصددددلوات املندوبددددة ال نائيددددةال وصددددالع االحتيدددداط مل تب ددددل الصددددالع 
 بسببها.

 الشك يف عدد ر عات الصالع ال الثية.ثانياً: 
 ا يشك يف الصالع الرباعية يف أنه هل صلني ر عة أم أ  ر.أ ثالثا:
أا يشك يف الصالع الرباعية قبل إمتام السجدع ال انيةال نال يدري هل صلني ر عتني  رابعاً:
 أم أ  ر. 

 الشك بني االثنتني وافمسال أو االثنتني واأل  ر من افمس. خامساً:
  ر من الست.الشك بني ال الث والستال أو ال الث واأل  سادساً:
 الشك يف اصل ر عات الصالع حين ال يدري  م ر عة صّلني. سابعاً: 
الشددك بددني األربددت والسددتال أو بددني األربددت واأل  ددر مددن السددت قبددل إمتددام السددجدع ثامنــاً: 

ال انيددة. ول ددن لددو حمددك بعددد السددجدع ال انيددة بددني األربددت والسددتال أو بددني األربددت واأل  ددر مددن 
ني األربت ويتم الصالع مث يأىل بسجدىل السهو بعد الصالع ويعيد الستال ناألحوط أا يبا عل

 الصالع مرع أخرى.
ف إذا عددر  للمصدلي أحدد الشدد وك املب لدة جدداو أا يق دت الصددالعال أو 1425 المسـألة

 أا ي  ر إىل حدٍّ تنهدم معه الصورع الصالتيةال أو أا ييأمل من حصول اليقني أو الظن له.
 الشكوك التي ك ي عتنى بها 

 ف الش وك اليت جيب أا ال يُعتن هبا وال يلت ت إليها عبارع عما يليف1492 المسألة
الشددك يف حمددي  بعددد  دداوو  لدده م ددل أا يشددك وهددو يف الر ددوعال يف أندده هددل قددرأ  األول:
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 احلمد أم ال.
 الشك بعد السالم. الثاني:
 الشك بعد انقضا  وقت الصالع. الثالث:
 حمك   ري الشك. الرابع:

حمددك اإلمددام يف عدددد ر عددات الصددالع إذا ح دده املددأموم عددددهاال وه ددذا حمددك  الخــامس:
 املأموم إذا ح ه اإلمام عدد ر عات الصالع.

 الشك يف الصالع املندوبة. السادس:
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 : الش  في شيع بعد تجاوز محله1
ف إذا حمدك يف أثنددا  الصددالع هددل اندده أتدني بددبعه أعمددال الصددالع الواجبددة 1491 المســألة

حمددك يف أندده هددل قددرأ احلمددد أم الال ندداا مل يشددتغل ىنددا يلددي ذلددك جيددب أا يددأىل  أم الال مدد المل لددو
بددذلك العمددل املشدد وكال وأمددا إذا احمددتغل ىنددا جيددب إتياندده بعددد ذلددك العمددل املشدد وك مل يعددنت 

 بش ه.
ف إذا حمك يف أثنا  قرا ع آيةال هل قرأ اآلية السابقة أم الال و ذا لو حمك 1494 المسألة

 ها يف أنه هل قرأ أول اآلية أم الال مل يعنت بش ه.وهو يف اآلية اليت يقرأ
ف إذا حمددددك بعددددد الر ددددوع والسددددجود يف أندددده هددددل أتددددني بددددبعه واجبددددات 1491 المســــألة

 الصالعال  الذ ر وا تقرار البدا أم الال مل يعنت بش ه.
ف إذا حمك يف حالة الوي إىل السجود يف أنه هل أتني بالر وع أم الال أو 1492 المسألة

وقددف وانتصددب بعددد الر ددوع أم ال ندداألحوط ا ددتحبابامل أا يرجددت ويددأىل بدداجلز  حمددك يف أندده هددل 
 املش وك.
ف إذا حمك يف حال النهو  يف أنه هل أتني بالسجود أو التشهد أم الال 1499 المسألة

 يرجت د علني األحوط ا تحبابامل د ويأىل باملش وك.
ع احلمدددد أو ف مدددن يصدددلي جالسدددامل أو مضددد جعامل إذا حمدددك يف أثندددا  قدددرا 1496 المســـألة

التسبيحات األربت يف أنه هل أتني بالسدجود أو التشدهد أم الال جيدب أا ال يعتدا بشد هال وأمدا 
 إذا حمك يف إتياا السجود أو التشهد قبل قرا ع احلمد أو التسبيحات يلزم اإلتياا باملش وك.

ف إذا حمددك يف إتيدداا أحددد أر دداا الصددالعال ندداا مل يشددتغل بال عددل الددذي 1497 المســألة
بعدددد ال جيدددب أا يدددأىل بدددالر ن املشددد وكال نمددد المل لدددو حمدددك قبدددل التشدددهد يف انددده هدددل أتدددني  يدددأىل

بالسدجدتني أم الال وجدب أا يددأىل بالسدجدتني املشدد و تنيال ولدو تدذ ر بعددد ذلدك اندده  داا قددد 
 أتني بذلك الر ن ب لت صالته لزيادع ر ن.

بعدد  يلدزم أا ف إذا حمك يف إتياا نعل غري ر اال نعا مل يشتغل ىنا يأىل 1498 المسألة
يأىل باملشد وكال مد المل إذا حمدك قبدل قدرا ع السدورع هدل قدرأ احلمدد أم الال وجدب أا يقدرأ احلمددال 
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 وإذا تذ ر بعد قرا ذا أنه  اا قد قرأها قبل ذلك صحت صالتهال لعدم ويادع ر ن.
ف إذا حمك يف إتياا أحد أر اا الصدالعال نداا احمدتغل بالعمدل الدذي يدأىل 1495 المسألة
ر ن املشد وك مل يعدنت بشد هال نمد المل لدو حمدك د وهدو يف أثندا  التشدهد د يف أنده هدل بعد ذلك ال

أتني بالسجدتني أم الال مل يعنت بش هال وأما إذا تذ ر أنده مل يدأت بدذلك الدر ن ندعا مل يشدتغل 
بالر ن الالح  وجب إتياا الر ن املنسيال وإا احمتغل بالر ن الالح  ب لت صالتهال نم المل لدو 

الر عة التالية د بأنده مل يدأت بسدجدىل الر عدة السدابقةال جيدب إتيارمداال وأمدا إذا  تذ ر د قبل ر وع
 تذ ر ذلك وهو يف أثنا  الر وع أو بعد ال ب لت صالته.

ف إذا حمدددك يف إتيددداا عمدددل غدددري ر دددا مدددن أنعدددال الصدددالع نددداا احمدددتغل 1462 المســـألة
أثنا  قرا ع السدورع يف انده بال عل الذي يأىل بعد ال جيب أا ال يعتا بش هال نم المل لو حمك يف 

هددل قددرأ احلمددد أم الال جيددب أا ال يعتددا بشدد هال وأمددا إذا تددذ ر نيمددا بعددد بأندده مل يددأت بددذلك 
ال عددل نددعا مل يشددتغل بددالر ن الددذي يليدده وجددب إتيدداا ذلددك ال عددل املنسدديال وإا احمددتغل بددالر ن 

احلمدد وجدب أا الذي يليه صحت صالتهال وعلني هذا نعذا تذ ر وهو يف القنوت بأنه مل يقدرأ 
 يقرأ احلمدال وإذا تذ ر ذلك وهو يف الر وع صحت صالته. 

ف إذا حمددك يف أندده هددل أتددني بتسددليم الصددالع أم الال أو حمددك يف أندده هددل 1461 المســألة
أتددني بدده صددحيحامل أم الال نددعا  دداا هددذا الشددك بعددد احمددتغاله بتعقيددب الصددالعال أو بعددد احمددتغاله 

ع وخرج عن حالة املصليال ال يعتا بش هال وأما بصالع أخرىال أو بعد أا أتني ىنا يهدم الصال
 إذا  اا حم ه قبل هذ  األمور وجب أا يسلم.

 : الش  بعد السالم4
ف إذا حمدك بعددد السددالم يف أندده هدل  انددت صددالته صددحيحة أم الال مدد المل 1464 المســألة

لددو حمددك يف أندده ر ددت أم الال أو حمددك بعددد السدددالم يف الصددالع الرباعيددة يف أندده هددل صددلني أربدددت 
عات أم مخس ر عاتال ال يعتا بش هال ول ن إذا  داا  دال طدريف الشدك بداطلنيال م لمدا إذا ر 

 حمك بعد السالم يف الصالع الرباعية يف انه صلني ر عتني أم مخس ر عاتال ب لت صالته.
 : الش  بعد مضي الوقم1

ف إذا حمدددك بعدددد مضدددي الوقدددت يف انددده هدددل صدددلني أم الال أو ظدددن أنددده مل 1461 المســـألة
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مل يلزم أا يأىل هباال ول ن إذا حمك قبل خروج الوقدت يف أنده هدل صدلني أم الال أو  يصلِّ أصالمل 
 ظن بأنه مل يصلِّ جيب االتياا هباال بل جيب اإلتياا هبا ح  إذا ظن أنه أتني هبا.

ف إذا حمك بعد مضدي الوقدت يف انده هدل صدلني صدحيحامل أم الال مل يعدنت 1462 المسألة
 بش ه.

ي وقدت صدالع الظهدر والعصدر أنده أتدني بدأربت ر عدات ف إذا علم بعد مضد1469 المسألة
نقطال ول ن ال يعلم هل أتني هبا بنية الظهر أم بنية العصرال جيب أا يأىل بأربت ر عات أخدرى 

 قضا ملال بنية )ما جيب عليه(.
ف إذا علددم بعددد مضددي وقددت صددالع املغددرب والعشددا  بأندده أتددني بأحدددمهاال 1466 المســألة

 أم بالرباعية وجب أا يقضي املغرب والعشا  معامل. ول ن ال يدري هل أتني بال الثية
 : كثير الش 2

ف إذا حمدددك أحددددد يف صددددالع واحدددددع ثدددالث مددددراتال أو حمددددك يف ثددددالث 1467 المســــألة
صلوات متتالياتال  الصدب  والظهدر والعصدرال  داا   دري الشدكال ويلدزم أا ال يعتدا بشد هال إا 

 مل ي ن   رع حم ه لغضب أو خومل أو اض راب بال.
ف إذا حمدددك   دددري الشدددك يف إتيددداا نعدددلال ندددعا  ددداا ذلدددك  دددا ال يب دددل 1468 المســـألة

الصالع بن علني أنه أتني بهال نمد المل لدو حمدك يف أنده هدل ر دت أم ال بدن علدني أنده ر دتال وأمدا إذا  
 اا إتيانه  ا يب ل الصالع بن علني أنه مل يأت بدهال م لمدا إذا حمدك هدل أتدني بر دوع واحدد أم 

مل يدددأت بدددأ  ر مدددن ر دددوع واحددددال ألا ويدددادع الر دددوع مب لدددة أ  دددرال وجدددب أا يبدددا علدددني أنددده 
 للصالع.

ف الذي ي  ر حم ه يف جدز  معدني مدن أجدزا  الصدالع نقدطال إا حمدك يف 1465 المسألة
أجدددزا  أخدددرىال وجدددب أا يعمدددل حسدددب وظي دددة الشددداك نيهددداال نمددد المل لدددو  ددداا ي  دددر حمددد ه يف 

أا يعمدددل بوظي ددة الشددداك يف  السددجود وأندده هدددل أتددني بددده أم الال إذا حمددك يف إتيدداا الر دددوع يلددزم
 الر وع يعا أا ير ت لو  اا قائماملال أو ال يلت ت إىل حم ه إذا  اا بعد الذهاب إىل السجود.

ف الدددذي ي  دددر حمددد ه يف صدددالع معيندددة دوا غريهددداال مددد المل لدددو  ددداا ي  دددر 1472 المســـألة
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حم ه يف خصوص صالع الظهر دوا  واهاال إذا حمك يف صالع أخدرىال  صدالع العصدر مد الملال 
 عمل يف األخريع بوظي ة الشاك العادي نيها.

ف الذي ي  ر حم ه لو أتني بصدالته يف م داا معدني دوا غدري  د  امل داا 1471 المسألة
املشددتمل علددني الضوضددا  دال إذا صددلني يف م دداا آخددر نعددر  لدده حمددك يف الصددالعال جيددب أا 

 يعمل حسب وظي ة الشاك العادي نيها.
لشدكال جيدب أا يعمدل حسدب وظي دة الشداك ف إذا حمدك يف  ونده   دري ا1474 المسألة

العاديال وعلني   ري الشك أا ال يعتا بشد ه مدا دام مل يتقدني برجوعده إىل حالدة العداديني مدن 
 النامل.

ف إذا حمددك يف إتيدداا ر ددن مددن أر دداا الصددالع ومل يعددنت بشدد هال مث تددذ ر 1471 المســألة
أىل بدددالر ن املنسددديال واا نيمدددا بعدددد أنددده مل يدددأت بدددهال ندددعا مل يشدددتغل بدددالر ن التدددايل وجدددب أا يددد

احمددتغل بدددالر ن التدددايل ب لدددت صدددالتهال مددد المل لدددو حمدددك يف أنددده هدددل أتدددني بدددالر وع أم الال ال يعتدددا 
بش هال نعا تذ ر قبل السجود أنه مل ير ت وجب أا يأىل بالر وع املنسيال وأما لو تذ ر ذلدك 

 يف السجدع ال انية ب لت صالته.
ا مددا لدديس بددر ن ومل يعددنت بشدد هال ول ندده ف إذا حمددك   ددري الشددك يف إتيددا1472 المســألة

تددذ ر نيمددا بعددد بأندده مل يددأت بددذلك الشددي ال نددعا مل يتجدداوو  لدده وجددب أا يددأىل بددهال وأمددا لددو 
 دداوو  لدده صددحت صددالتهال مدد المل إذا حمددك يف اندده هددل قددرأ احلمددد أم ال ومل يعددنت بشدد ه نددعا 

تدددذ ر ذلدددك وهدددو يف  تدددذ ر يف القندددوت عددددم اإلتيددداا باحلمدددد وجدددب أا يقدددرأ احلمددددال وأمدددا إذا
 الر وع صحت صالته.

 : ش  اإلمام والمأموم9
ف إذا حمك إمام اجلماعة يف عدد ر عات الصدالعال م دل أا يشدك يف أنده 1479 المسألة

هل صلني ثالث ر عات أم أربت ر عاتال نعا تيقن املأموم بأنه أتني بأربت ر عات وأنهدم اإلمدام 
ع وال يلدزم اإلتيداا بصدالع االحتيداط. وه دذا إذا بأنه أتني بأربتال لزم علدني اإلمدام أا يدتم الصدال

تدديقن اإلمددام إتيدداا عدددد معددني مددن الر عدداتال وحمددك املددأموم يف العددددال لددزم علددني املددأموم أا ال 
 يعتا بش ه.
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 : الش  في الصالة المندوبة6
ف إذا حمددك يف عدددد ر عددات الصددالع املندوبددةال ندداا  دداا ال ددرمل األ  ددر 1476 المســألة

الع بن علني األقلال م المل لدو عدر  لده الشدك يف نانلدة الصدب  ندال يددري من الشك يب ل الص
هل صلني ر عتني أم ثالثامل يلزم أا يبا علدني أنده أتدني بدر عتنيال وأمدا إذا مل ي دن ال درمل األ  در 
مدب المل للصددالع مدد المل لددو حمددك يف أنده هددل أتددني بددر عتني أم ر عددة واحددعال عمددل بددأي طددرمل حمددا  

 وصحت صالته.
نقصاا الر ن مب دل للنانلدةال ول دن ويادتده ال تب لهداال ندعذا نسدي أحدد ف 1477 المسألة

أنعدددال الصدددالع النانلدددة إال بعدددد الددددخول يف ر دددن الحددد  أتدددني باملنسددديال وأعددداد ذلدددك الدددر ن مدددرع 
 أخرىال نم المل لو تذ ر يف الر وع انه مل يقرأ احلمد انتصب قائمامل نيقرأ مث ير ت مرع أخرى.

اا أحد أنعال النانلةال  وا   اا ر نامل أو غري ر نال أتني ف إذا حمك يف إتي1478 المسألة
 باملش وك ما مل يتجاوو  لهال ول نه ال يعتا بش ه لو  اوو احملل.

ف إذا ظددن يف النانلددة ال نائيددة أندده أتددني بدد الث ر عددات أو أ  ددرال مل يعددنت 1475 المســألة
 تحبابامل أا يعمدل بظندهال بظنه وتص  صالتهال وأما لو ظن بأنه أتني بر عتني أو أقل ناألحوط ا

 م المل لو ظن بأنه أتني بر عة يأىل بر عة أخرى.
ف إذا نعدل يف النانلدة مدا يسدتوجب  دجدع السدهوال أو نسدي  دجدعال أو 1482 المسألة

التشهدال ال يلدزم عليده أا يدأىل عقيدب الصدالع بسدجدع السدهوال أو بقضدا  السدجدع املنسدية أو 
 باملنسي بعد الصالع. التشهد املنسيال وإا  اا األنضل أا يأىل

ف إذا حمدددك يف أنددده هدددل أتدددني بالنانلدددة أم الال ندددعا مل ت دددن م قتدددة بوقدددت  1481 المســـألة
 صدالع جع در ال يدارال بدن علدني أنده مل يدأت هبداال وه دذا يبدا علدني عددم اإلتيداا إذا حمددك يف 

ك م ل النوانل اليومية اليت ت وا م قتة بوقت معني و اا حم ه قبل انقضا  وقتهاال وأمدا لدو حمد
 يف اإلتياا بعد انقضا  وقتها مل يعنت بش ه.

 الشكوك الصحيحة )المعتبرة(
ف جيدددب علدددني املصدددلي التأمدددل والت  دددر ندددورامل إذا حمدددك يف عددددد ر عدددات 1484 المســـألة
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الصلوات الرباعية وذلك يف تست صورال نعا قاد  تأمله إىل يقني أو ظن يف جاندب مدن جدانيب 
ه يقينه أو ظنه وأا الصالعال وأما إذا مل يقد  تأمله الشك أخذ بذلك اجلانب الذي ا تقر علي

 وت  ري  إىل أمرال عمل حسب القواعد اآلىل ت صيلهاف
ف الصددورع األوىلف إذا حمددك بعددد رنددت الددرأمل مددن السددجدع ال انيددةال يف اندده 1481 المســألة

 هل أتني بر عتني أم ب الثال ن ي هذ  الصدورع جيدب أا يبدا علدني أنده أتدني بد الث ويقدوم ويدأىل
بر عددة أخددرى ويددتم الصددالعال مث يددأىل بعددد الصددالع بر عددة واحدددع مددن صددالع االحتيدداط قيامدداملال أو 

 بر عتني جلو املال حسبما يأىل ت صيلها نيما بعد.
ف الصدددورع ال انيدددةف إذا حمدددك بدددني االثنتدددني واألربدددت بعدددد رندددت الدددرأمل مدددن 1482 المســـألة

ته وهو جالسال مث يأىل بعد الصالع السجدع ال انيةال ن يها جيب أا يبا علني األربت ويتم صال
 بر عيت احتياط قيامامل.

ف الصورع ال ال ةف إذا حمدك بدني االثنتدني والد الث واألربدت بعدد رندت الدرأمل 1489 المسألة
من السجدع ال انيةال )أي ال يدري هل صلني ر عتني أم ثالث أم أربت( ن ي هدذ  الصدورع يبدا 

مث يدددأىل بعدددد الصدددالع بدددر عيت احتيددداٍط قيامدددامل علدددني انددده أتدددني بدددأربت ويدددتم صدددالته وهدددو جدددالسال 
 وبر عتني من جلومل أيضامل.

ف الصدددورع الرابعدددةف إذا حمدددك بدددني األربدددت وافمدددس بعدددد رندددت الدددرأمل مدددن 1486 المســـألة
السدجدع ال انيددةال بددن علددني انده صددلني أربددت ر عددات وأا صددالته وهدو جددالسال وأتددني بعددد الصددالع 

 بسجدىل السهو.
أحددددد هددددذ  الشدددد وك األربعددددة بعددددد اإلتيدددداا بالددددذ ر يف ف إذا عددددر  لدددده 1487 المســــألة

السددجدع ال انيددة وقبددل رنددت الددرأمل منهددا عمددل بددن س د ددتور الشددك نيهدداال ويعيددد تلددك الصددالع 
 علني األحوط ا تحباباملال ولو أعاد الصالع نقط  اا جمزيامل.

ف الصدددورع افامسدددةف إذا حمدددك بدددني الددد الث واألربدددت يف أي موضدددت مدددن 1488 المســـألة
اال يلددزم أا يبددا علدني األربددت ويددتم صددالتهال مث يدأىل بر عددة احتيدداٍط قيامدداملال أو بددر عتني الصدالع  ددا

 من جلومل.
ف الصورع الساد دةف إذا حمدك بدني األربدت وافمدس وهدو يف حدال القيدامال 1485 المسألة
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يلزم أا جيلس ويتشهد ويسلم ويتم الصالع ال مث يأىل بر عة احتياٍط واحدع من قيام أو بر عتني 
 ملال واالحوط وجوبامل أا يأىل بسجدىل السهو أيضامل وذلك للقيام الزائد.من جلو 

ف الصورع السابعةف إذا حمك بني ال الث وافمدس يف حدال القيدامال نعليده 1452 المسألة
أا جيلدددس ويتشدددهد ويسدددلم ويدددتم صدددالته مث يدددأىل بعدددد الصدددالع بدددر عيت احتيددداٍط مدددن قيدددام ويدددأىل 

 زائدال علني االحوط وجوبامل.بسجدىل السهو أيضامل من أجل القيام ال
ف الصورع ال امنةف إذا حمك بني ال الث واألربت وافمس يف حال القيدامال 1451 المسألة

نعليه أا جيلس ويتشهد ويسلم ويتم الصالعال مث يأىل بعدها بر عيت احتياط قيامامل وبر عتني مدن 
 ئد.جلوملال واألحوط وجوبامل أا يأىل بسجدىل السهو أيضامل من أجل القيام الزا

ف الصورع التا دعةف إذا حمدك بدني افمدس والسدت يف حدال القيدامال نعليده 1454 المسألة
أا جيلددددس ويتشددددهد ويسددددلم ويددددأىل بعددددد السددددالم بسددددجدىل السددددهوال واألحددددوط وجوبددددامل أا يددددأىل 

 بسجدىل  هو اُخريني للقيام الزائد.
 عدة مسائل

يق ددددت  ف إذا عددددر  للمصددددلي أحددددد الشدددد وك الصددددحيحة نعليدددده أا ال1451 المســــألة
 صالته علني األحوطال وأما إذا ا تأنف الصالع بعد أا هدم األوىل صحت صالته ال انية.

ف إذا عدر  لده أحدد الشد وك الديت تسدتوجب صدالع االحتيداطال ندعا أا 1452 المسـألة
صالته وا تأن ها من جديد دوا أا يأىل بصالع االحتياط و داا قدد ا دتأنف الصدالع قبدل أا 

د  عدارع الوجه عن القبلة د ب لت صالته ال انية أيضامل علني األحوط. وأما يأىل ىنا يب ل الصالع 
 إذا احمتغل بالصالع ال انية بعد إتياا ما يب ل األوىل صحت صالته ال انية.

ف عندددما يعددر  للمصددلي أحددد الشدد وك الصددحيحة جيددب عليدده الددرتوي 1459 المســألة
ني حميةامل بتأخري قليل جاو له أا ي  ر نيما والت  ري نورامل د  ما  ب  د ول ن إذا علم أنه ال ينس

 بعدال نم المل إذا حمك وهو يف السجدعال جيوو له تأخري التأمل والرتوي إىل ما بعد السجدع.
ف إذا غلددددب ظندددده ب ددددرمل مددددن طددددريف الشددددك يف أول األمددددرال مث تسدددداوى 1456 المســــألة

ويني يف نظدر  يف ال رناا يف ظنهال جيب عليه أا يعمل بد تور الشكال وإذا  اا ال رناا متسا
أول األمددر نبددن علددني مددا هددو وظي تدده ول ددن غلددب ظندده علددني طددرمل آخددر مددن ال ددرنني جيددب أا 
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 يأخذ بال رمل الذي ترج  ظنه ويتم الصالع.
ف الذي ال يعلم هل يرتج  أحد ال رنني يف ظنه أم يتساويااال جيدب أا 1457 المسألة

 يعمل بوظي ة الشك.
ندده  دداا مددرتددامل يف أثنائهددا ن دداا ال يدددري هددل ف إذ علددم بعددد الصددالع أ1458 المســألة

صلني ر عتني أم ثالث مد الملال وبدن علدني الد الث ل نده ال يعلدم هدل غلدب ظنده علدني الد الث أم  
  اا ال رناا متساويني يف نظر ال جيب أا يأىل بصالع االحتياط علني األحوط.

ف إذا حمددددددك وهددددددو يف التشددددددهد أو بعددددددد النهددددددو ال يف اندددددده هددددددل أتددددددني 1455 المســــــألة
السجدتني أم الال مث عر  له يف ن س الوقت أحد الشد وك الديت ت دوا صدحيحة إذا وقعدت ب

بعد إمتام السجدتني ) مدا لدو حمدك يف أنده هدل صدلني ر عتدني أو ثالثدامل( عمدل حسدب الوظي دة 
 املقررع له وصحت صالته.

ف إذا حمددددددك قبددددددل أا يشددددددتغل بالتشددددددهد أو قبددددددل النهددددددو ال يف إتيدددددداا 1122 المســــــألة
له يف ن س الوقت أحد الش وك اليت ت وا صدحيحة إذا وقعدت بعدد إمتدام السجدتني وعر  

 السجدتنيال ب لت صالته.
ف إذا حمك يف حال القيامال بني الد الث واألربدتال أو بدني الد الث واألربدت 1121 المسألة

 وافمسال وتذ ر بأنه مل يأت بالسجدتني يف الر عة السابقة ب لت صالته.
عدددر  لدده حمدددك آخددرال مدد المل حمدددك أوالمل بددني االثنتدددني  ف إذا وال حمدد ه مث1124 المســألة

 وال الث مث حمك ثانيامل بني ال الث واألربتال عمل بالشك ال اين.
ف إذا حمك بعد الصالع يف أنه هل حمك يف الصدالع بدني االثنتدني واألربدت 1121 المسألة

يدددد أم بدددني الددد الث واألربدددتال جيدددب أا يعمدددل بوظي دددة  دددال الشددد نيال واألحدددوط ا دددتحبابامل أا يع
 صالته أيضامل.
ف إذا عددرمل بعددد الصددالع بأندده  دداا قددد عددر  لدده يف أثنددا  الصددالع حمددك 1122 المســألة

ماال ول ن ال يدري هل  اا من الش وك الباطلة أم من الش وك الصدحيحةال أو إذا  داا مدن 
 الش وك الصحيحة نمن أي قسم  ااال يعيد صالته.
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وجب ر عة احتيداٍط قيامداملال ف الذي يصلي جالسامل إذا عر  له حمك يست1129 المسألة
أو ر عديت احتيدداط جلو ددامل جيدب أا يددأىل بر عددة واحددع جلو دداملال وإذا عددر  لده حمددك يسددتوجب 

 ر عيت احتياٍط قياماملال جيب أا يأىل بر عتني من جلومل.
ف الدددذي يصدددلي واق دددامل إذا عجدددز عدددن الوقدددومل والقيدددام عندددد إتيددداا صدددالع 1126 المســـألة

 المســـألةظي دددة املصدددلي جلو ددداملال والددديت مدددر ذ رهدددا يف االحتيددداطال جيدددب أا يدددأىل هبدددا حسدددب و 
 املتقدمة.

ف الددذي يصددلي جالسددامل إذا قدددر علددني القيددام عنددد إتيدداا صددالع االحتيدداط 1127 المســألة
 جيب أا يأىل هبا حسب وظي ة املصلي قيامامل.

 صالة اكحتيام
ا ف الدذي وجبددت عليدده صددالع االحتيدداطال جيدب عليدده بعددد الصددالع نددورامل أ1128 المســألة

ينددوي لصددالع االحتيدداطال وي ددرب ويقددرأ احلمددد نقددطال وير ددت ويددأىل بالسددجدتنيال ندداا  دداا  ددن 
 ددب عليدده ر عددة احتيدداط واحدددع تشددهد بعددد السددجدتني و ددّلمال وأمددا إا  دداا  ددن  ددب عليدده 

 ر عتا إحتياٍط ره بعد السجدتني وأتني بر عة أخرى علني حنو الر عة األوىل مث تشهد و لم.
يس يف صالع االحتيداط  دورع وال قندوتال وجيدب أا خياندت باحلمددال ف ل1125 المسألة

 وال يتل ه بنيتهاال واألحوط أا خيانت بالبسملة أيضامل.
ف إذا علددم قبددل إتيدداا صددالع االحتيدداط بددأا صددالته الدديت صددالها  انددت 1112 المســألة

طال مل صحيحةال مل يلزمه اتياا صدالع االحتيداطال وإذا علدم بدذلك وهدو يف أثندا  صدالع االحتيدا
 يلزمه إمتامها بل جيوو ق عها من حين هو.

ف إذ علدددم قبدددل اإلتيددداا بصدددالع االحتيددداطال بدددأا ر عدددات صدددالته  اندددت 1111 المســـألة
ناقصدددةال ندددعا مل ي دددن قدددد أتدددني ىندددا يب دددل الصدددالع جيدددب أا يدددأىل بالر عدددات الناقصدددةال مث يدددأىل 

أتدددني ىندددا يب دددل بسدددجدىل السدددهو عقيدددب الصدددالعال وذلدددك للسدددالم يف غدددري  لدددهال ولدددو  ددداا قدددد 
 الصالع  ا تدبار القبلة م الملال جيب إعادع صالته.

ف إذا علددم بعددد إتيدداا صددالع االحتيدداط بددأا نقصدداا ر عددات صددالته  دداا 1114 المســألة
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ىنقدددار صددالع االحتيدداطال مدد المل أتددني بر عددة احتيدداط واحدددع عنددد الشددك بددني الدد الث واألربددت مث 
 ر عاتال صحت صالته. علم بعد صالع االحتياط بأنه  اا قد صلني ثالث

ف إذا علم بعد إتيداا صدالع االحتيداطال بدأا نقصداا ر عدات صدالته  داا 1111 المسألة
أقل من مقدار صالع االحتيداطال مد المل أتدني بدر عيت احتيداط عندد الشدك بدني االثنتدني واألربدت مث 

 علم بأنه  اا قد صلني ثالث ر عات جيب أا يعيد صالته.
اا صدالع االحتيداطال بدأا نقصداا ر عدات صدالته  داا ف إذا علم بعد إتيد1112 المسألة

أويد من صدالع االحتيداطال مد المل أتدني بر عدة احتيداط واحددع عندد الشدك بدني الد الث واألربدت مث 
تبدني لدده بأندده  دداا قددد صددلني ر عتددنيال نددعا  داا قددد أتددني بعددد صددالع االحتيدداط ىنددا يب ددل الصددالع  

إذا مل ي ن قدد أتدني ىندا يب دل الصدالع  ا تدبار القبلة وجب أا يعيد صالته من جديدال وأما 
أّا صدددالته وإا  ددداا األحدددوط ا دددتحبابامل أا ي عدددل مدددا يب دددل الصدددالع  ا دددتدبار القبلدددة مث يعيدددد 

 صالته من جديد.
ف إذا حمددك بددني االثنتدني والدد الث واألربددتال وبعدد أا أتددني بددر عيت احتيدداط 1119 المسـألة

 ىل بر عيت احتياط من جلومل.قيامامل تذ ر أا صالته  انت ر عتنيال ال يلزم أا يأ
ف إذا حمدددك بدددني الددد الث واألربدددتال وحدددال إتيانددده بدددر عيت االحتيددداط مدددن 1116 المســـألة

جلومل أو ر عة واحدع من قيام تذ ر بأا صالته اليت صالها  انت ثالث ر عاتال وجدب أا 
 يتم صالع االحتياط ر عة و  ا  ذلك.

بدتال وحدال إتيانده بدر عيت االحتيداط ف إذا حمك بني االثنتني والد الث واألر 1117 المسألة
مددن قيددام تددذ ر قبددل ر ددوع الر عددة ال انيددة منهمددا أا صددالته  انددت ثددالث ر عددات يلددزم أا جيلددس 

 ويتم صالع االحتياط ر عة واحدع و  ا  ذلك.
ف إذا علددم يف أثنددا  صددالع االحتيدداط بددأا نقيصددة صددالته  انددت أ  ددر أو 1118 المســألة

 مي نه أا جيعل صدالع االحتيداط م ابقدة ملقددار النقيصدة يلدزم أقل من صالع االحتياطال نعذا مل
أا يدددرتك صدددالع االحتيددداط وي عدددل مدددا يب دددل الصدددالع ويهددددمها  ا دددتدبار القبلدددة مددد المل مث يعيدددد 
صالته من جديدال نم المل لدو حمدك بدني االثنتدني والد الث واألربدت نتدذ ر بعدد الر دوع مدن الر عدة 

اط أا صدالته  اندت ثدالث ر عدات وجدب عليده أا يدرتك األخريع حني االحمتغال بر عيت االحتي
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 صالع االحتياط ويعيد صالته.
ف إذا حمك يف أنه هل أتدني بالصدالع االحتياطيدة الديت وجبدت عليده أم الال 1115 المسألة

ندداا  دداا بعددد وقددت الصددالع مل يعددنت بشدد هال وأمددا إا  دداا الوقددت باقيددامل ندداا مل يشددتغل بعمددل 
 يدأت ىندا يب دل الصدالع يلدزم أا يدأىل بصدالع االحتيداطال وأمدا آخرال ومل يقم من  ل صدالته ومل

 إذا أتني ىنا يب ل الصالع أو نصل بني الصالع وعرو  الشك وماا طويل نال يعنت بش ه.
ف إذا واد ر ندددامل يف صدددالع االحتيددداط أو أتدددني بدددر عتني بددددل ر عدددة واحددددع 1142 المســـألة

 من جديد.نيهاال ب لت صالع االحتياط وجيب إعادع أصل الصالع 
ف إذا حمك وهو يف أثنا  اتيداا الصدالع االحتياطيدةال يف انده هدل أتدني  دز  1141 المسألة

منهددا أم الال ندداا مل يتجدداوو  ددل املشدد وك وجددب االتيدداا بددهال وأمددا إذا  دداوو  لدده جيددب أا ال 
يعتددا بشدد هال نمدد المل إذا حمددك يف أندده هددل قددرأ احلمددد أم ال نددعا مل ير ددت بعددُدال وجددب أا يقددرأ 

 مدال وإا ر ت نالالوم أا ال يعتا بش ه.احل
ف إذا حمك يف عدد ر عات صالع االحتياط نداا  داا ال درمل الزائدد مدن 1144 المسألة

الشددك يب ددل الصددالع يلددزم أا يبددا علددني األقددلال وإا مل ي ددن ال ددرمل الزائددد مددن الشددك مددب المل 
لدر عتنيال يف أنده للصالع بن علني األ  رال نم المل لو حمك وهدو مشدتغل بصدالع االحتيداط ذات ا

هل هو يف الر عة ال انية أو ال ال ة جيب أا يبا علني أرا ال انيةال وأما لو حمك يف الر عة األوىل 
 أم ال انية يبن علني االثنتنيال ومت ذلك ناالحوط ا تحبابامل أا يعيد أصل الصالع.

ط ف إذا واد أو نقددص يف صددالع االحتيدداط  ددهوامل مددا لدديس بددر نال ندداالحو 1141 المســألة
 ا تحبابامل أا يأىل له بسجدىل السهو.

ف إذا حمدددك بعددد التسدددليم مددن صدددالع االحتيدداطال يف أنددده هددل أتدددني بأحدددد 1142 المســألة
 أجزائها أو حمرائ ها أم الال مل يعنت بش ه.

ف إذا نسي التشهد أو إحدى السجدتني يف صالع االحتياطال ناألحوط 1149 المسألة
 وجوبامل أا يقضي ما نسا  بعد السالم.

ف إذا وجبدددت عليددده صدددالع االحتيددداط وقضدددا   دددجدع منسدددية أو قضدددا  1146 مســـألةال
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 تشهد منسي أو إتياا  جدىل السهوال جيب أا يأىل بصالع االحتياط أّوالمل.
ف ح م الظن يف عدد ر عات الصالع ح م اليقنيال إال أا ي وا الظدن 1147 المسألة

ن ح ددم اليقددنيال وأمددا الظددن يف بشددي   ددببامل لددب الا الصددالعال ن ددي هددذ  الصددورع ال ي ددوا للظدد
أنعددال الصددالع وإا مل يبعددد إحلاقدده بدداليقني ول ددن مددت ذلددك يلددزم علددني األحددوط ا ددتحبابامل بعددد 

 االعتنا  بالظن أا يتم العمل ويعيد أصل الصالع.
ف ال نددددددرا يف ح ددددددم الشددددددك والسددددددهو والظددددددن يف الصددددددلوات اليوميددددددة 1148 المســــــألة

ك يف صالع اآليدات يف أنده هدل أتدني بر عدة أم بدر عتني والصلوات الواجبة األخرىال نم المل لو حم
 نحين أا صالع اآليات ثنائية نعّا الشك نيها مب ل لا.
 سجود السهو

ف جيددب االتيدداا بسددجدىل السددهو د بعددد التسددليم مددن الصددالع د حسددب 1145 المســألة
 ال ي ية اليت  يأىل بياراال وذلك ألمور مخسةف

 امل.إذا ت لم أثنا  الصالع  هو األول: 
 إذا  لم يف غري  ل التسليمال م المل لو  لم يف الر عة األوىل  هوامل.الثاني: 
 إذا نسي إحدى السجدتني. الثالث:
 إذا نسي التشهد. الرابع:

إذا حمك بعد السجدع ال انيدة يف الصدالع الرباعيدة يف انده هدل أتدني بدأربت ر عدات  الخامس:
 أم  مس.

القيددددامال مدددد المل إذا جلددددس يف حددددال قددددرا ع ف إذا جلددددس  ددددهوامل يف موضددددت 1112 المســــألة
احلمد والسورع خ أال أو قام يف موضت اجللومل  ما إذا وقدف يف حدال التشدهد  دهواملال ندالالوم 
علددني األحددوط وجوبددامل أا يددأىل بسددجدىل السددهوال بددل األحددوط وجوبددامل أا يددأىل بسددجدىل السددهو 

 ل ل ويادع ونقيصة  هوية يف الصالع.
 املسائل اآلتيةف وأح ام هذ  الصور نستذ ر ضمن

ف إذا ت لم املصلي  دهواملال أو ظدن بدأا صدالته قدد متدتال وجدب أا يدأىل 1111 المسألة
 بسجدىل السهو.
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ف ال جيدددب  دددجود السدددهو للت دددو  جدددرمل ناحمددد  مدددن السدددعال أو التدددأو ال 1114 المســـألة
 ول ن لو قالف )آ ( أو )آ (  هوامل جيب عليه أا يأىل بسجود السهو.

اد بشدد ل صددحي  مددا قددرأ  غل ددامل مل يلزمدده اتيدداا  ددجود السددهو ف إذا أعدد1111 المســألة
 للغلط.

ف إذا ت لددم يف الصددالع  ددهوامل مدددع مددن الزمددااال وُعددّد  ددل ذلددك ال ددالم  1112 المســألة
  المامل واحداملال   ا  أا يأىل بسجود السهو بعد الصالع.

زمدده ف إذا أتددني بالتسددبيحات األربددت أ  ددر مددن ثددالث مددرات  ددهواملال مل يل1119 المســألة
 اتياا  جود السهو له.

ف إذا قال يف غدري  دل تسدليم الصدالع  دهواملف )السدالم عليندا وعلدني عبداد 1116 المسألة
اهلل الصداحلني( أو قدالف )السدالم علددي م ورمحدة اهلل وبر اتده( جيدب أا يددأىل لده بسدجود السددهوال 

ة اهلل وبر اتده( وإذا قال بعه هدذين السدالمني  دهواملال أو قدالف )السدالم عليدك ايهدا النديب ورمحد
 يلزمه علني األحوط أا يأىل بسجود السهو.

ف إذا أتددني يف غددري  ددل السددالمال بالسددالمات ال الثددة املددذ ورع آن ددامل   ددا  1117 المســألة
  جدتا السهو مرع واحدع نقط.

ف إذا نسدددي  دددجدع واحددددع أو تشدددهدامل وتدددذ ر ذلدددك قبدددل ر دددوع الر عدددة 1118 المســـألة
باملنسديال مث يدأىل بعدد الصدالع بسدجود السدهو للقيدام يف غدري  لدهال التالية جيب أا يرجت ويأىل 

 علني األحوط.
ف إذا تددذ ر يف الر ددوع أو بعددد ال أندده نسددي  ددجدع أو نسددي التشددهد مددن 1115 المســألة

الر عدة السدابقةال جيدب عليده د بعدد السدالم مدن الصدالع د أا يقضدي السدجدع املنسدية أو التشدهد 
 السهو.املنسي مث يأىل بعد ذلك بسجود 

ف إذا مل يدددددأت بسدددددجود السدددددهو بعدددددد تسدددددليم الصدددددالع عمددددددامل عصدددددنيال 1122 المســـــألة
والواجدب عليده أا يددأىل بده يف أقددرب األوقداتال ولددو مل يدأت بده  ددهوامل لدزم أا يددأىل بده أّش تددذ ر 

 نورامل وال تلزمه إعادع الصالع.
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أا ف إذا حمددك يف أنددده هدددل وجبدددت عليدده  دددجدتا السدددهو أم الال ال يلدددزم 1121 المســـألة
 يأىل بشي .
ف من حمك يف أنه هل وجبت عليه  جدتا السدهو مدرع واحددع أو مدرتني 1124 المسألة

 نسجد السجدتني مرع واحدع   ا .
ف إذا علدددم أندده مل يدددأت بعحدددى  دددجدىل السددهو  دددهواملال جيددب أا يدددأىل 1121 المســألة

بسدددجدىل  دددهوال وه دددذا لدددو علدددم بأنددده أتدددني بددد الث  دددجدات بددددل  دددجدتني يلزمددده أا يدددأىل 
 بسجدىل  هو مرع أخرى.

ف إذا حمك يف أنه هدل أتدني بسدجدىل السدهو أو واحددع منهمداال أو حمدك 1122 المسألة
 يف انه هل أتني بسجدتني أو ثالث  جداتال بن علني األقل إا مل يدخل يف التشهد بعد.

 كيفية سجود السهو
 ف  ي ية  جود السهو هوف أا ينوي بعد  الم الصالع لسجود السهوال1129 المسألة

بسـم اا وبـاا وصـّلى اا علـى محمـد »ويضت جبهته علني ما يص  السجود عليه ويقولف 
. واألنضدددل أا «بســـم اا وبـــاا الّلهـــّم صـــّل علـــى محمـــد وآل محمـــد»أو يقدددولف « وآلـــه

. مث جيلسال مث يسجد «بسم اا وباا السالم علي  أيها النبي ورحمة اا وبركاته»يقولف 
 د األذ ار املذ ورع وجيلس ويتشهد ويسلم  المامل واحدامل.مرع ثانية ويقرأ أح

 قضاع السجدة المنسية والتشهد المنسي
ف يشددرتط عنددد قضددا  السددجدع املنسددية أو قضددا  التشددهد املنسددي  يددت 1126 المســألة

 الشروط املعتربع يف الصالعال   هارع البدا وال وب وا تقبال القبلة وغريها من الشروط.
ا نسي السجدع عدع مدراتال مد المل لدو نسدي  دجدع يف الر عدة األوىل ف إذ1127 المسألة

و جدع يف الر عة ال انية وجب أا يقضيهما بعد الصالع مت إتياا  جود السهو ل ل واحدع 
منهمدداال وال يلددزم لدددى قضددائها التعيددنيال وأمددا لددو نسددي  ددجدع مددن الر عددة األوىل و ددجدع مددن 

أا يأىل بالسجدع املنسية األخريع أوالمل مث يأىل بعدد  الر عة األخريع أو نسي التشهدين ناألقوى 
بالتشدهد والسددالم مث يقضددي بعددد ذلددك السدجدع األوىلال وه ددذا يلددزم أا يددأىل بالتشددهد املنسددي 
األخري ويسلم مث يقضي التشهد األولال  ل هذا يف صورع عددم إتيداا مدا يب دل الصدالع عمدد  
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 الصالع نالالوم حينةذ إعادع أصل الصالع.أو  هو ال وأما إذا أتني ىنا يب ل عمد  أو  هو  
ف إذا نسي  جدع واحدع وتشهداملال ناألحوط وجوبدامل أا يبددأ بقضدا  مدا 1128 المسألة

نسيه أوالملال وإذا مل يعلم أيهما نسيه أوالمل يلزم علني األحوط أا يدأىل بسدجدع أوالمل مث يتشدهد مث 
ىل بسددددجدع مث بتشددددهد آخددددرال يددددأىل بسددددجدع أخددددرى بعددددد التشددددهدال أو يددددأىل بتشددددهد أوالمل مث يددددأ

 ليحصل له اليقني جصول الرتتيب يف قضا  السجدع والتشهد املنسيني.
ف إذا قضني السجدع أوالمل ظنامل بأرا هي املنسية أوالملال وبعد قضا  التشهد 1125 المسألة

تددذ ر أا التشددهد هددو املنسددي أوالمل ال السددجدعال يلددزم علددني األحددوط أا يعيددد قضددا  السددجدعال 
تددني بالتشددهد أوال باعتقدداد أندده هددو املنسددي أوالمل مث تبددني لدده بعددد قضددا  السددجدع أا وه ددذا لددو أ

 السجدع  انت هي املنسية أوالمل ال التشهدال يلزم أا يعيد قضا  التشهد علني األحوط.
ف إذا نعل بني  الم الصالع وقضا  السدجدع املنسدية أو التشدهد املنسدي 1192 المسألة

حدث يف خاللا  ا تدبار القبلة مد الملال يلدزم علدني األحدوط ما يب ل عمد  و هو  الصالع لو 
أا يعيددددد الصددددالع بعددددد أا يقضددددي السددددجدع املنسددددية أو التشددددهد املنسدددديال إذا  انددددت السددددجدع 
املنسدية أو التشددهد املنسددي مددن غددري الر عددة األخددريعال وأمددا إذا  دداا مددن الر عددة األخددريعال ندداألقوى 

 إعادع أصل الصالع. 
 ر بعددد السددالم أندده نسدددي  ددجدع مددن الر عددة األخددريعال ندددعا مل ف إذا تددذ 1191 المســألة

ي عل ما يب ل عمد  و هو  الصالع  ا تدبار القبلة نداألحوط أا يقضدي السدجدع املنسدية مث 
يدددأىل بعددددها بالتشدددهد والسدددالم مث بسدددجدىل السدددهو بنيدددة أدا  مدددا عليددده وه دددذا لدددو تدددذ ر بعدددد 

ألحوط أا يددأىل بالتشددهد مث يسددّلم بعددد ذلددك السددالم بأندده نسددي التشددهد مددن الر عددة األخددريع نددا
 ويأىل بسجدىل السهو بنية أدا  ما عليه وما هو وظي ته يف الواقت.

ف إذا نعددل بددني السددالم وقضددا  السددجدع املنسددية أو التشددهد املنسددي مددن 1194 المســألة
الر عددة السددابقة مددا يسددتوجب إتياندده حددال الصددالع  ددجدىل السددهوال  ددالت لم  ددهواملال جيددب أا 

ي السدجدع املنسددية أو التشدهد املنسدي وال يلددزم أا يدأىل بسدجدىل  ددهو أخدرى إضددانة إىل يقضد
 السجود السهوي الذي يأىل به لقضا  السجدع أو التشهد املنسيني.

ف إذا مل يعلم هل نسي السجدع أم نسي التشهدال وجب قضداؤمها معداملال 1191 المسألة
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 وال إحم ال يف أا يقدم أحدمها علني اآلخر.
 ف إذا حمك هل نسي السجدع أو التشهد أم الال ال جيب عليه قضاؤ .1192 المسألة
ف إذا علم انه نسي السجدع أو التشهدال وحمك يف انه هدل أتدني باملنسدي 1199 المسألة

 قبل ر وع الر عة الالحقة أم الال ناالحوط وجوبامل أا يقضيه.
ال نداا وجدب ف من وجب عليه قضا  السجدع املنسية أو التشهد املنسي1196 المسألة

عليده  دجود  دهو ألمدر آخدر أيضدامل يلدزم عليده د بعدد الصدالع د أا يقضدي السدجدع أو التشدهد 
 أوالمل مث يأىل بسجود السهو.

ف إذا حمدك هدل قضدني بعدد الصدالعال السدجدع املنسدية أو التشدهد املنسدي 1197 المسألة
ا مل ي ن وقت أم الال ناا  اا وقت الصالع باقيامل وجب إعادع قضا  السجدع أو التشهدال وإ

 الصالع باقيامل مل جيب قضا  املنسي.
 النقص والزيادة في أجزاع الصالة وشرائطها

ف إذا واد يف واجبات الصالع أو نقدص منهدامل عمدداملال ب لدت صدالته حد  1198 المسألة
 لو  اا حرنامل واحداملال يف غري ويادع ت رار اآلية وحنوها.

نقددددص جهددددالمل مندددده باملسددددألةال ب لددددت  ف إذا واد يف واجبددددات الصددددالع أو1195 المســــألة
صددالته احتياطدداملال ول ددن لددو خانددت جهددالمل يف قددرا ع احلمددد والسددورع يف صددالع الصددب  واملغددرب 
والعشدددا ال أو جهدددر يف الظهدددر والعصدددرال أو أا الصدددالع يف السددد ر بدددأا صدددلني صدددالع الظهدددر أو 

 العصر أو العشا  رباعيةال صحت صالته.
صدددالع أا غسدددله أو وضدددو    ددداا بددداطالملال أو أنددده ف إذا علدددم يف أثندددا  ال1162 المســـألة

احمددتغل بالصددالع بدددوا غسددل أو وضددو ال ب لددت صددالته ويعيدددها مددت الوضددو  أو الغسددلال وإذا 
علددددم بددددذلك بعددددد الصددددالع وجددددب أا يعيدددددها مددددت الوضددددو  أو الغسددددل إا  دددداا الوقددددت باقيدددداملال 

 ويقضيها إا عرمل ذلك بعد انقضا  الوقت ومضيه.
بعدددد الوصدددول إىل الر دددوعال أنددده نسدددي السدددجدتني مدددن الر عدددة  ف إذا تدددذ ر1161 المســـألة

السددددابقة ب لددددت صددددالتهال وإذا تددددذ ر ذلددددك قبددددل الوصددددول إىل الر ددددوع وجددددب أا يرجددددت ويددددأىل 
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بالسجدتني مث ينهه ويقرأ احلمد والسورع أو يقرأ التسبيحات األربت من جديد ويدتم صدالتهال 
 بامل د للقيام الزائد.مث يأىل بعد الصالع بسجدىل السهو د علني األحوط وجو 

ف إذا تذ ر قبل أا يقول )السالم علينا( و)السالم علي م( بأنه مل يأت 1164 المسألة
 بالسجدتني من الر عة األخريع جيب أا يأىل بتلك السجدتني مث يتشهد مرع أخرى مث يسّلم. 

ف إذا تدددذ ر قبدددل السدددالم بأنددده نسدددي ر عدددة أو أ  دددر مدددن آخدددر الصدددالعال 1161 المســـألة
 أا يأىل باملنسي مباحمرع. وجب

ف إذا تددذ ر بعددد السددالم اندده نسددي ر عددة أو أ  ددر مددن آخددر الصددالعال نددعا 1162 المســألة
نعل ما يب ل عمد  و دهو  الصدالع لدو وقدت يف أثنائهدا  ا دتدبار القبلدة مد الملال ب لدت صدالتهال 

 نسي. وأما إذا مل ي عل ما يب ل عمد  أو  هو  الصالع جيب أا يأىل نورامل باملقدار امل
ف إذا نعل بعدد السدالم مدا يب دل الصدالع لدو ات د  وقوعده عمددامل أو  دهوامل 1169 المسألة

يف أثنا ها  ا تدبار القبلةال مث تذ ر أنده نسدي السدجدتني مدن آخدر ر عدة ب لدت صدالتهال وأمدا 
إذا تددذ ر ذلددك بعددد السددالم وقبددل نعددل املب ددل وجددب أا يتدددارك السددجدتني املنسدديتني مث يعيددد 

 يسلم مث يأىل بسجدىل السهو للتسليم الذي أتني به أوالمل. التشهد مث
ف إذا علددم أندده صددلني قبددل دخددول الوقددت أو أندده صددلني مسددتدبر القبلددة أو 1166 المســألة

إىل ميددني القبلددة أو إىل يسددارهاال جيددب أا يعيددد صددالته إا  دداا الوقددت باقيدداملال ويقضدديها إا  دداا 
 الوقت منقضيامل.

 صالة المسافر
ب علني املسانر أا يقصدر يف صدلواته الرباعيدة )وهدي الظهدر والعصدر ف جي1167 المسألة

والعشددا ( أي يصددليها ر عتددنيال ويسددقط الددر عتني االخريتددني منهدداال وذلددك إذا اجتمعددت حمددروط 
 اانية هيف 
 ف أا ت وا مسانة الس ر اانية نرا ا أو أ  ر.1
 ف أا يقصد من أول الس ر ق ت اانية نرا ا.4
 د .ف أا ال يعدل عن قص1
 ف أا ال مير علني وطنه وأا ال يقصد إقامة عشرع أيام.2
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 ف أا ال يسانر ألمر  ّرم.9
 ف أا ال ي وا من الرّحل وأهل البوادي الذين ال ا تقرار لم يف م اا معني.6
 ف أا ال ي وا عمله الس ر.7
 ف أا يصل إىل حد الرتّخص.8

 الشرم األول
الددديت يق عهدددا يف  ددد ر  عدددن اانيدددة نرا دددا ف يشدددرتط أا ال تقدددل املسدددانة 1168 المســـألة

 حمرعيةال وال ر ا الشرعي عبارع عن مخسة  يلومرتات ونصف تقريبامل.
ف مددن بلددغ جممددوع ذهابدده وإيابدده اانيددة نرا دداال إذا  ددانر وعدداد يف ن ددس 1165 المســألة

ا مل اليوم والليلةال  ما لو  انر رارامل وعاد يف ن س اليوم أو يف ن س الليلدة مدن ذلدك اليدومال ندا
ي ن ذهابه أقل من أربعة نرا دا وجدب أا يقصدر صدالتهال ول دن إذا  داا مقددار ذهابده ثالثدة 

 نرا ا وإيابه مخسة نرا ا يتم صالته.
ف إذا  دداا مقدددار ذهابدده وإيابدده اانيددة نرا دداال نددعا مل ي ددل  دد ر  عشددرع 1172 المســألة

مددن العشددرعال جيددب أا  أيددامال  مددا إذا ذهددب اليددوم وعدداد مددن  دد ر  غدددامل أو بعددد غددد بأيددام أقددل
 يقصر صالته وأا ال يصوم بل يقضيه.

ف إذا  انت مسانة الس ر أقل من اانية نرا اال أو مل يعلم املسدانر هدل 1171 المسألة
يبلددغ  دد ر  اانيددة نرا ددا أم الال ال يقصددر صددالتهال وأمددا لددو حمددك يف اندده هددل بلددغ  دد ر  اانيددة 

  عدادالا أو تعدارمل بدني الندامل د بنحدو نرا دا أم ال جيدب عليده ال حدص والتحقيد ال ندعا أخدرب 
 يوجب االطمةناا د بأا   ر  ا تغرا اانية نرا ا قصر صالته.

ف إذا أخرب  ثقة واحد يُ مدَأّا إليده بدأا  د ر  بلدغ اانيدة نرا داال يلدزم أا 1174 المسألة
 يقّصر صالته وال يصوم بل يقضيه نيما بعد.

يددة نرا ددا نقصددر صددالتهال مث تبددني لدده ف مددن تدديقن أا  دد ر  ا ددتغرا اان1171 المســألة
نيمدا بعددد أنده مل يبلددغ اانيدة نرا دداال وجدب أا يعيددد الصدالع رباعيددة داخدل الوقددتال أو يقضدديها  

  ذلك إا  اا الوقت منقضيامل.
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ف مددن  دداا متيقنددامل بعدددم  ددوا املسددانة اانيددة نرا ددا مددن  لدده إىل مقصددد 1172 المســألة
 ورع بدني املوضدعني املدذ ورينال ندعا تبدني لده يف أثندا    ر ال أو  اا حما ا يف وجود املسدانة املدذ 

ال ري  أا ما ق عه  اا اانيدة نرا دا وجدب عليده أا يقّصدر صدالته وإا بقدي حمدي  يسدري مدن 
 ال ري ال وإذا  اا قد صالها رباعية أعادهامل قصرامل.

ف إذا  دددرر الدددذهاب واجملدددي  بدددني  لدددني تقدددل املسدددانة بينهمدددا عدددن أربعدددة 1179 المســـألة
 اال أا صالته ح  واا بلغ جمموع املرات اليت ذهب نيها ورجت اانية نرا ا.نرا 

ف إذا  ددداا حملدددل طريقدددااال واحدددد أقدددل مدددن اانيدددة نرا دددا واآلخدددر اانيدددة 1176 المســـألة
نرا ا أو أ  رال ندعا  دانر إىل ذلدك احملدل مدن ال ريد  الدذي يبلدغ اانيدة نرا دا قصدر صدالتهال 

 ن اانية نرا ا جيب أا يتم صالته.وإا  انر من ال ري  الذي يقل ع
ف إذا  دداا للبلددد جدددار جيددب أا جيعددل مبدددأ املسددانة الشددرعية )أي اانيددة 1177 المســألة

نرا ددا( مددن جدددار البلدددال وإا مل ي ددن للبلددد جدددار وجددب أا حيتسددب هددذ  املسددانة مددن آخددر 
 بيوت البلد.

 الشرم الثاني
مددن أول  ددد ر ال نعلددني هدددذا إذا ف يشددرتط أا يقصدددد ق ددت اانيدددة نرا ددا 1178 المســألة

 ددانر إىل  ددل يقددل عددن اانيددة نرا دداال وبعددد الوصددول إىل هندداك قصددد الددذهاب إىل  ددل آخددر 
جين لو ضم املسانتاا لبلغتا اانية نرا اال نحيدن أنده مل يقصدد ق دت هدذ  املسدانة مدن حدني 

ملن قة اانية خروجه األولال جيب أا يتم صالته وال يقصرال ول ن إذا أراد أا يق ت من تلك ا
نرا ا ذهابامل نقطال أو يق ت أربعدة نرا دا ذهابدامل ويعدود يف خدالل العشدرع أيدام إىل بلدد  أو إىل 

 من قة يريد إقامة عشرع أيام نيهاال نالالوم أا يقصر صالته.
ف من ال يعلم  م من املسانة  يستغرقها   ر ال م لما إذا  انر لنشداا 1175 المسألة

م أا يسددري حد  حيصدل علدني ضددالتهال جيدب أا يدتم صدالتهال ول ددن إذا  ضدالتهال وال يعلدم  دم يلدز 
 اا يق ت اانية نرا ا أو أ  ر عند عودته علني وطنهال أو إىل احملل الذي يقصد إقامة عشرع 

 أيام نيه جيب أا يقصر الصالع.
وه ددذا إذا قصددد يف أثنددا  الددذهاب أا يق ددت أربعددة نرا ددا ويعددود يف ن ددس اليددوم أو الليلددة 
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اليوم أو بعد  بأيام أقدل مدن العشدرع نداا بلدغ جممدوع ذهابده وإيابده اانيدة نرا دا جيدب من ذلك 
 أا يقصر الصالع.
ف املسانر ال يقصر إال إذا عزم علني ق ت اانية نرا ا مدن حدني خروجده 1182 المسألة

وأول   ر ال نمن خرج مدن بلدد  و داا قصدد  أا يق دت املسدانة املدذ ورع إا حصدل علدني رنيد  
 داا م مةندامل إىل أنده  يحصدل علدني رنيد ال وجدب أا يقصدرال وإا مل ي مدةن صدلني     رال نداا

 متامامل.
ف من قصد ق ت اانية نرا ا جيدب أا يقصدر صدالته إا وصدل إىل حدد 1181 المسألة

الدرتخص وهددو  ددل  ت دي نيدده جدددراا البلددال أو خيت ددي صددوت األذاا عدن مسعددهال وإا  دداا قددد 
 دددن إذا  دددار يف  دددل يدددوم مقددددارامل قلددديالمل جددددامل جيدددن ال  دددار يف  دددل يدددوم حمددديةامل مدددن ال ريددد ال ول

يصدا عليه الس ر وال يقالف إنه مسانرال نيجب عليه أا يتم صالتهال واألحدوط ا دتحبابامل أا 
 يأىل هبا قصرامل أيضامل.

ف مددن  دداا يف  دد ر  تابعددامل لغددري ال  مددا إذا  ددانر خددادم مددت  دديد ال نددعا 1184 المســألة
شدرعية جيدب أا يقصدر الصدالعال وإذا مل يعلدم جيدب أا يسددأل علدم أا  د ر  يسدتغرا املسدانة ال

 نيقصر إا  اا متبوعه يقصد ق ت مسانة اانية نرا ا.
ف مدددن  ددداا يف  ددد ر  تابعدددامل للغدددري إذا علدددم أو ظدددن بأنددده  ين صدددل عدددن 1181 المســـألة

متبوعدده قبددل الوصددول إىل املسددانة الشددرعيةال جيددب أا يددتم صددالته إال إذا صددار جممددوع مسددانيت 
 ه وإيابه اانية نرا ا نيقصرها.ذهاب

ف من  اا يف   ر  تابعامل للغدري إذا حمدك يف أنده هدل ين صدل عدن متبوعده 1182 المسألة
قبددل الوصددول إىل املسددانة الشددرعيةال جيددب أا يددتم صددالتهال ول ددن إذا  دداا حمدد ه مددن جهددة اندده 

أا يقصدر حيتمل حصول مانت ملتبوعه من مواصلة   ر ال نعا مل ي دن احتمالده عقالئيدامل وجدب 
 صالته.

 الشرم الثالث
ف ويشدددرتط أا ال يعددددل املسدددانر يف أثندددا  ال ريددد  عدددن عزمددده علدددني ق دددت 1189 المســـألة

 املسانة الشرعيةال نعا عدل عن قصد  قبل بلوأ أربعة نرا ا أو تردد وجب أا يتم الصالع.
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ا  ف إذا عدل عن   ر  بعد بلوأ أربعة نرا اال نعا  اا عاومامل علني البق1186 المسألة
 هناك أو العود بعد عشرع أيامال أو  اا مرتددامل يف البقا  والرجوع جيب أا يتم الصالع.

ف إذا عدددل عددن  دد ر  بعددد بلددوأ أربعددة نرا دداال و دداا عاومددامل علددني العددود 1187 المســألة
يف ن ددس اليددوم أو الليلددة جيددب أا يقّصددر الصددالعال بددل جيددب أا يقصددر أيضددامل حدد  إذا عدداد قبددل 

 عشرع أيام.
ف إذا حتدرك للددذهاب إىل من قددة معينددة وبعدد ق ددت حمددي  مددن ال ريدد  أراد 1188 ةالمســأل

أا يدددذهب إىل مقصدددد آخدددرال ندددعا بلدددغ جممدددوع املسدددانة مدددن احملدددل الدددذي يتحدددرك منددده اآلا إىل 
 املقصد ال اين الذي قصد  م خرامل اانية نرا ا قصر صالته.

يددة املسدددانة أم الال ومل ف إذا تددردد قبددل بلدددوأ اانيددة نرا دداال هدددل يق ددت بق1185 المســألة
 يسر يف حال تردد ال مث عزم علني ق ت الباقي جيب أا يقصر يف بقية املسانة.

ف إذا تددردد قبددل بلددوأ اانيددة نرا ددا هددل يق ددت بقيددة املسددانة أم ال؟ ندداا 1152 المســألة
 دار حمديةامل يف حدال الدرتدد مث عدزم علدني ق دت املسدانة مدن جديدد د أي اانيدة نرا دا دال أو ق دت 

نرا دا وعدزم علدني العدود يف ن دس اليدوم أو ليلتده قبدل عشدرع أيدام وجدب أا يقصدر صدالته  أربعة
 إىل آخر الس ر.
ف إذا تددردد قبددل بلددوأ اانيددة نرا ددا يف ق ددت بقيددة املسددانة وعدمددهال و ددار 1151 المســألة

حددال تددردد  حمدديةامل مددن ال ريدد ال مث عددزم علددني ق ددت بقيددة ال ريدد ال ندداا  دداا بقيددة ال ريدد  أقددل مددن 
نرا ا وال يريد العود إىل وطنه يف ن دس ذلدك اليدوم أو ليلتده أو بعدد  بأيدام جيدب أا يدتم  اانية

صددالتهال ول ددن إذا  دداا جممددوع مقدددار ال ريدد  الدديت ق عهددا حددال تددردد  وبعددد تددردد  يبلددغ اانيددة 
 نرا ا ناألحوط أا جيمت بني القصر والتمام وإا  اا ال يبعد   اية القصر.

 الشرم الرابع
ف يشددرتط أا ال يريددد املسددانر املددرور علددني وطندده قبددل بلددوأ اانيددة نرا دداال 1154 المســألة

وال يريدددد البقدددا  يف م ددداا عشدددرع أيدددام أو أ  دددرال ندددعذا اراد أا ميدددّر علدددني وطنددده قبدددل بلدددوأ اانيدددة 
 نرا اال أو أراد اإلقامة يف  ل عشرع أيامال جيب أا يتم صالته.

قبددل بلدوأ اانيدة نرا ددا أم الال أو ف مدن ال يددري هددل  ديمر علدني وطنده 1151 المسـألة
 هل  يقيم يف م اا عشرع أيام أم الال جيب أا يتم صالته.
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ف مددن أراد أا ميددر علددني وطندده قبددل بلددوأ اانيددة نرا ددا أو يقدديم يف م دداا 1152 المســألة
عشددرع أيددامال وه ددذا مددن تددردد يف املددرور علددني وطندده أو اإلقامددة عشددرع أيددام يف م ددااال إذا عدددل 

وطندده أو اإلقامددة عشددرع أيددام وجددب أا يددتم أيضدداملال ول ددن إذا  دداا بقيددة ال ريدد  عددن املددرور علددني 
اانية نرا ا أو اربعة نرا ا وأراد الس ر مث العود يف ن س ذلك اليوم أو الليلة مدن ذلدك اليدوم 

 أو بعد ذلك اليوم بأيام دوا العشرع يلزم أا يقصر صالته.
 الشرم الخامس

ملعصدددية وعمدددل حدددرامال ندددعذا  دددانر لعمدددل حدددرام   ف يشدددرتط أا ال يسدددانر1159 المســـألة
 السرقةال وجب أا يتم صالتهال وه ذا يتم صالته إذا  اا ن س الس ر حرامامل م ل أا ي وا 
السدد ر مضددرامل بددهال أو  سدد ر الزوجددة بدددوا إذا ووجهدداال أو  دد ر الولددد مددت رددي أبيدده أو أمدده مددت 

 ددن يف م ددل  دد ر احلددا الواجددب أذيتهمددا مددن خمال ددة الولدددال إا مل ي ددن  دد ر هدد ال  واجبدداملال ول
 يقصر  المها صالذما.

ف حيدددرم السددد ر إذا  دداا السددد ر موجبدددامل ألذى أبويدده ومل ي دددن تدددرك السددد ر 1156 المســألة
 مضرامل للولدال وعلني املسانر يف هذ  احلالة أا يتم صالته ويصوم.

 ف من مل ي ن   ر  حرامداملال أو مل يسدانر ألمدر حدرام يقصدر صدالتهال وإا1157 المسألة
 أتني ىنعصية يف   ر  هذاال  ما إذا اغتاب أحداملال أو حمرب مخرامل.

ف إذا  دددانر فصدددوص تدددرك واجدددبال جيدددب أا يدددتم صدددالتهال نمدددن  ددداا 1158 المســـألة
مديونامل و اا متم نامل مدن أدا  دينده وطالبده دائنده جقده و داا تسدديد هدذا احلد  متعدذرامل يف حدال 

أا يددتم صددالته وال يقصددرال ول ددن إذا مل  السدد رال نسددانر لل ددرار مددن م البددة دائندده خاصددة وجددب
 يسانر فصوص ترك الواجب قصر صالته وإا ات   ترك الواجب بسببه أو ا تلزمه.

ف إذا مل ي دددن  ددد ر  حرامدددامل ول دددن  اندددت الّدابدددة )أو أيدددة وا ددد ة نقدددل 1155 المســـألة
أا  أخدرى( الديت ير بهدا غصدبياملال أو مشدني علددني أر  غصدبية يصدلي قصدراملال واألحدوط ا ددتحبابامل 

 جيمت بني القصر والتمام يف صالته.
ف مدددن  دددانر مدددت ظدددامل ندددعا مل ي دددن مضددد رامل للسددد ر معدددهال و ددداا  ددد ر  1222 المســـألة

معاونددة للظددامل وجددب أا يددتم صددالتهال وأمددا إا  دداا مضدد رامل أو  ددانر معدده لنجدداع مظلددوم قصددر 
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 صالته.
أا يقصدددر  ف ال حيدددرم السددد ر إذا  ددداا ألجدددل التندددزّ  واال دددتجمام وجيدددب1221 المســـألة

 صالته.
ف إذا خرج للصيد من أجل اللهو والتسلية يتم صالتهال ول نه يقصدر إذا  1224 المسألة

  اا خروجه للصيد من أجل حتصيل قوتهال وه ذا إذا  انر للتجارع واال رتباح.
ف من  انر ملعصية ناا تاب عند الرجوع إىل  له قصدر صدالتهال وإا مل 1221 المسألة

 صدا عنواا  ّلل علني العودع. يتب أمتّهاال إال إذا
ف مددن  دداا  دد ر   دد ر معصدديةال إذا عدددل يف األثنددا  عددن املعصدديةال نددعذا  1222 المســألة

 دداا املقدددار املتبقددي مددن ال ريدد  اانيددة نرا ددا أو  دداا أربعددة نرا ددا و دداا يريددد ق عهددا والعددودع 
 إىل وطنه يف ذلك اليوم أو ليلته أو بعد  بأيام قبل العشرع قصر صالته.

ف مدددددن مل يسددددددانر للمعصدددددية إذا قصدددددد يف األثنددددددا  ق دددددت بقيدددددة ال ريدددددد  1229 لمســـــألةا
 للمعصيةال وجب أا يتم صالته ول ن تص  صلواته اليت صالها قصرامل قبل ذلك.

 الشرم السادس
ف يشددرتط أا ال ي ددوا مددن أهددل البددوادي الددذين يتجولددوا يف الصددحاري 1226 المســألة

نعذا رأوا ما مل أو عشدبامل نزلدوا عندد ال مث يرحلدوا عنده  وليس لم م اا معني وت وا بيوذم معهم
 بعد قليلال نعا علني ه ال  أا يتموا صالذم.

ف إذا  انر من هو من أهل البوادي للبحدن عدن مندزل ومرعدني ألنعامدهال 1227 المسألة
 نعا امتد   ر  اانية نرا ا وجب أا يتم صالته وإا مل ت ن أمتعته معه.

ن هو مدن أهدل البدوادي للزيدارع واحلدا أو التجدارع ومدا أحمدبه ف إذا  انر م1228 المسألة
 وجب أا يقصر صالته.

 الشرم السابع
ف يشرتط أا ال ي وا السد ر حمدغالمل لدهال ولدذلك نداا احلملددار وامل داري 1225 المسألة

والسدائ  واملدالح ومدن حمداهبهم يدتم يف غددري  د ر  األولال ول دن يف السد ر األّول يقصدر صددالته 
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 وإا طال   ر .
ف من ي وا حمدغله السد ر إذا  دانر ألمدر آخدرال  مدا إذا  دانر للزيدارع أو 1212 المسألة

احلاال يقصر صالتهال ول ن إذا أجر و يلته ) ما لو أجر السائ   ديارته( للزيدارع وذهدب هدو 
 أيضامل للزيارع وجب أا يتم صالته.

ذا مل ي دن ف احلملددار إذا  داا السد ر حمدغالمل لده جيدب أا يدتم صدالتهال وإ1211 المسألة
 الس ر حمغالمل له بل  اا يسانر بضعة أ ابيت يف السنة قصر الصالع.

ف مدددن ي دددوا حمدددغله احلملداريدددة ويسدددانر ججاجددده إىل م دددة امل رمدددة مدددن 1214 المســـألة
 طري  بعيدال نعا  اا يف ال ري   ّل السنة أو أغلبها أا صالته.

ات السددنة  السددائ  ف مددن ي ددوا السدد ر حمددغالمل وعمددالمل لدده يف بعدده أوقدد1211 المســألة
 الذي ي ري  يارته يف الصيف أو الشتا  جيب أا يتم يف الس ر.

ف السدددائ  أو البدددائت املتجدددول الدددذي يدددرتدد علدددني أمدددا ن تبعدددد عدددن بلدددد  1212 المســـألة
ال ر ددخني وال الثددةال إا ات دد  لدده أا  ددانر اانيددة نرا ددا جيددب أا يقصددر يف صددالتهال ول ددن إذا 

عا  ددانر اانيددة نرا ددا يلددزم أا جيمددت بددني القصددر والتمددام علددني قددال الندداملف إا حمددغله السدد رال ندد
 األحوط وجوبامل. 
ف مدددن ي دددوا حمدددغله السددد ر إذا بقدددي يف وطنددده عشدددرع أيدددام أو أ  دددر مدددن 1219 المســـألة

ذلكال وجب أا يقصر يف   ر  األول الذي يسانر نيه بعد العشرعال  دوا   اندت إقامدة عشدرع 
 أيام عن قصد من أول األمر أم ال. 

ف من ي وا حمغله الس ر إذا أقام يف غري وطنه عشرع أيامال قصدر يف أول 1216 مسألةال
 دد رع بعددد تلددك العشددرع إذا  انددت إقامتدده عددن قصددد مددن أول األمددرال أمددا إذا مل يقصددد مددن أول 

 األمر أا يقيم يف ذلك امل اا عشرع أيام نيجب أا يتم صالته يف أّول   رع بعد العشرع.
حمددغله السدد ر إذا حمددك يف أندده هددل بقددي يف وطندده أو م دداا  ف مددن ي ددوا1217 المســألة

 آخر عشرع أيام أم الال جيب أا يتم صالته.
 ف السائ  يف البلداا الذي مل يتخذ لن سه وطنامل جيب أا يتم صالته.1218 المسألة
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ف مددن مل ت دن حرنتدده وحمددغله السد ر إذا تعددددت  د راته إىل بلددد أو قريددة 1215 المسـألة
 جيب أا يقصر صالته. لنقل بضاعة له نيها

ف مدددن أعدددر  عدددن وطنددده وأراد ا ددداذ وطدددن آخدددر لدددهال إا مل ي دددن حمدددغله 1242 المســـألة
 الس ر ومل يصدا عليه عنواا آخر من العناوين املوجبة لإلمتام يف الصالع جيب أا يقصر.

 الشرم الثامن
ف يشرتط أا يصل إىل حدد الدرتخصال يعدا أا يبتعدد عدن بلدد  وموطندهال 1241 المسألة

 ذا عن امل اا الذي قصد إقامة عشرع أيام نيدهال ىنقددار  ت دي نيده جددراا البلددال وال يسدمت و 
نيدده أذاا ذلددك البلدددال بشددرط أا ي ددوا اجلددو صددانيامل ال غبددار وال حمددي  آخددر نيدده مينددت عددن رؤيددة 
اجلدددراا أو مسدداع األذاا وال يلددزم أا يبتعدددد جيددن ال يددرى القبددداب واملنددائر أو ال يددرى اجلددددراا 

 ال بل ي  ي أا ال تظهر اجلدراا جيدامل وبش ل  امل.أصالمل 
ف إذا  ددانر إىل م دداا يسددمت نيدده أذاا البلددد ول ددن ال يددرى جدرانددهال أو 1244 المســألة

 يرى جدراا البلد ول ن ال يسمت أذانهال نعا  اا يريد أا يصلي هناك وجب أا يتّم صالته.
صدددالته إذا رأى جددددراا ف املسدددانر الدددذي يعدددود إىل وطنددده جيدددب أا يدددتم 1241 المســـألة

بلددد  ومسددت أذاندده و ددذا املسددانر الددذي يريددد أا يقدديم يف  ددل عشددرع أيددام إذا رأى جدددراا ذلددك 
 احملل ومست أذانه يلزم أا يتم.

ف إذا  دداا البلددد يف م دداا مرت ددت جيددن يددرى مددن البعيدددال أو  دداا البلددد 1242 المســألة
ر  عدن البلدد قلديالملال نمدن  دانر مدن م دل منخ ضامل جدامل جين  ت ي جدرانه ىنجرد أا يبتعد املد

هددددذا البلددددد ال يقصددددر صددددالته إال إذا ابتعددددد ىنقدددددار لددددو  دددداا البلددددد يف أر  مسددددتوية الخت ددددت 
جدراندده نيددهال وه ددذا إذا  دداا علددو البيددوت وا  اضددها أ  ددر مددن املتعددارمل نعندده جيددب مالحظددة 

 املتعارمل.
ندددعا وصدددل إىل موضدددت  ف إذا  دددانر مدددن  دددل ال بيدددت نيددده وال جددددرااال1249 المســـألة

 ت ددي نيدده اجلدددراا والبيددوت عددادع لددو  دداا للمحددل املددذ ور بيددوت أو جدددرااال لددزم أا يقصددر 
 صالته.

ف إذا ابتعددد مقدددارامل جيددن ال يدددري هددل أا هددذا الصددوت الددذي يسددمعه 1246 المســألة
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هددو صددوت األذاا أم صددوت آخددر قّصددر صددالتهال ول ددن إذا علددم أا ذلددك هددو صددوت األذاا 
 يز  لماته وجب عليه اإلمتام.ول ن ال مي
ف إذا ابتعدددد إىل حدددد ال يسدددمت أذاا البيدددوتال ول نددده يسدددمت أذاا البلدددد 1247 المســـألة

 الذي ي وا يف م اا مرت ت عادعال ال يقصر صالته.
ف إذا وصدددل إىل حدددد ال يسدددمت نيددده أذاا البلدددد الدددذي ي دددوا يف م ددداا 1248 المســـألة

 م اا عال جدامل وجب أا يقصر صالته.مرت ت ول نه يسمت األذاا الذي ي وا علني 
ف إذا  ددداا عينددده أو أذنددده أو صدددوت األذاا غدددري عدددادي جيدددب أا يقصدددر 1245 المســـألة

صددالته يف املوضددت الددذي ال تددرى نيدده العيددوا املتو دد ة اجلدددراا املتو دد ة للبلدددال وال تسددمت نيدده 
 األذاا املتو  ة األذاا العادي.

لسد ر هدل وصدل إىل حدد الدرتخص أم الال ف إذا حمك حني الذهاب إىل ا1212 المسألة
جيب أا يصلي متاماملال وإذا حمك حني العودع إىل وطنه هل وصل إىل حد الرتخص أم الال يلدزم 
أا يقصرال بشدرط أا ال ت دوا الصدالع ذهابدامل وإيابدامل يف م داا واحددال ول دن يف  لتدا الصدورتني 

 جيب ال حص والتحقي .
 دد ر ال جيددب أا يددتم صددالته عندددما يصددل  ف املسددانر الددذي ميددر بوطندده يف1211 المســألة

 إىل حد الرتخص لوطنه )أي إىل م اا يرى منه جدراا وطنه ويسمت أذانه(.
ف املسددانر الددذي يصددل إىل وطندده يف خددالل  دد ر  يددتم صددالته مددادام يف 1214 المســألة

 وطندهال ول ددن إذا أراد أا خيدرج مددن هنداك إىل اانيددة نرا دا أو خيددرج إىل أربعدة نرا ددا ويعددود يف
ن س اليوم أو ليلته أو قبدل عشدرع أيدامال يلزمده أا يقصدر صدالته عنددما يصدل إىل حدد الدرتخص 

 من بلد .
 أحكام الوطن واإلقامة عشرة أيّام

ف احملددل الددذي خيتددار  الشددخص لإلقامددة والتددوطن يعتددرب وطنددهال  ددوا   دداا 1211 المســألة
يه أم اختدار  هدو للتدوطن وُعدّد ميالد  نيه )أي  اا مسقط رأ ه( أو الال و وا   اا وطنامل ألبو 

 يف نظر النامل وطنامل له.
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ف إذا قصد أا يقيم مدع من الزمن يف بلد ليس بوطنده األصدلي مث يتنقدل 1212 المسألة
مندده إىل م دداا آخددرال ال حيسددب ذلددك احملددل وطنددامل لددهال إال إذا أراد البقددا  نيدده مددّدعمل طويلددةمل مدد المل 

ني الددذين يددذهبوا إىل بلددد آخددر للدرا ددة ي ددوا لبضددت  ددننيال وعلددني هددذا نددعا ال لبددة واجلددامعي
ذلددك البلددد ج ددم وطددنهم ويلددزم أا يتّمددوا صددالذم ويصددومواال و ددذلك ح ددم العسدد ريني الددذي 

 تقرر بقاؤهم يف م اا واحٍد ملّدع طويلة.
ف احملدل الددذي يقصدد اإلقامدة نيدده مددع طويلدة مددن الزمداا  دأربت أو مخددس 1219 المسـألة

ناملال نعذا عر  له   ر مث عداد إىل ذلدك البلدد مدرع أخدرى جيدب أا  نواتال حيسب وطنامل له عر 
 يتم صالته نيها.
ف من توطن يف  لنيال م ل أا يس ن يف بلد  تة أحمهرال ويف  ل آخر 1216 المسألة

 تة أحمهر أخرىال  اا احملالا وطنامل لهال وه ذا احل م إذا اختار لن سه أ  ر من بلد للس ن 
 ما ن تعد وطنامل له.علني هذا الغرارال ناا  ل األ

ف من م ن يف م داا بقصدد التدوطن نيدهال جيدب أا يدتم صدالته وه دذا 1217 المسألة
 لما وصل إىل ذلك امل اا ما مل يعدر  عندهال وأمدا إذا أعدر  وصدرمل النظدر عدن التدوطن يف 

 ذلك البلد نيلزم أا يقصر صالته. 
عندددهال ال يدددتم  ف إذا وصدددل إىل م ددداا  ددداا وطنددده  دددابقامل ول نددده أعدددر 1218 المســـألة

 الصالع نيه وإا مل خيرت وطنامل آخر لن سه بعُد.
ف املسانر الذي يقصد اإلقامة يف م اا عشرع أيام بالتوايلال أو يعلدم انده 1215 المسألة

  يبقني يف ذلك امل اا عشرع أيام دوا اختيار منهال جيب أا يتم الصالع يف ذلك امل اا.
يف م دداا عشددرع أيدددامال ال يلددزم أا يقصدددد  ف املسددانر الدددذي يريددد اإلقامدددة1222 المســألة

إقامددة الليلددة األوىل والليلددة احلاديددة عشددرعال بددل ي  ددي يف وجددوب إمتددام الصددالع أا يقصددد البقددا  
من نجر اليدوم األول إىل غدروب اليدوم العاحمدرال و دذا إذا  داا قصدد  د مد المل د أا يبقدني يف ذلدك 

 ر نانه يتم صلواته.امل اا من ظهر اليوم األول إىل ظهر اليوم احلادي عش
ف املسانر الذي يريد إقامة عشرع أيام يف  لال ال يتم صدالته إال إذا أراد 1221 المسألة

البقدا  يف م داا واحدد متدام العشدرعال ندعذا قصدد إقامدة عشدرع يف بلددين جيدب أا يقّصدر صددالتهال 
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البلدددد  إذا مل ي دددن البلدددداا متصدددلني ببعضدددهماال وأّمدددا إا  اندددا متصدددلني ببعضدددهما نلهمدددا ح دددم
الواحدال  ما الشأا حاليامل بالنسبة إىل النجف األحمرمل وال ونةال أو  ربال  املقد دة واحلدرال أو 

 .طهراا واريااال أو دمش  والسيدع وينب 
ف املسانر الذي ال ينوي البقا  يف  ل عشرع أيامال م ل أا يقصد البقدا  1224 المسألة

نيد ال أو إا حدل علدني مندزل جيدد د مد المل د واالقامدة يف ذلدك امل داا عشدرع أيدام إا حصدل لده ر 
 قصر صالته.
ف املسانر الذي يريدد البقدا  يف  دل عشدرع أيدامال إذا قصدد مدن البدايدة أا 1221 المسألة

خيرج يف خالل هذ  العشرع إىل مادوا املسانة الشرعية املوجبة للقصرال نعا مل مي ن يف ذلدك 
 ن يوم مل تضر باقامته وأا صالته.امل اا د الذي هو دوا املسانة الشرعية د أ  ر م

ف من  اا له عزم علني البقا  يف  ل عشرع أيامال وجب أا يتم صدالتهال 1222 المسألة
وإا احتمدددل أا ي دددرأ لددده يف األثندددا  مدددانت مدددن مواصدددلة البقدددا  واالقامدددةال هدددذا نيمدددا إذا مل ي دددن 

 االحتمال عقالئيامل ينايف عزمه علني البقا  وإالّ نعليه أا يقصر.
ف إذا علددم املسددانر أندده بقددي إىل آخددر الشددهر عشددرع أيددام أو أويددد ننددوى 1229 ســألةالم

اإلقامة يف م اا إىل آخر الشهر وجب أا يدتم صدالتهال وأمدا إذا مل يعلدم هدل بقدي عشدرع أيدام 
إىل آخددر الشددهر أم ال ننددوى اإلقامددة إىل آخددر الشددهر وجددب أا يقّصددرال وإا  دداا قددد بقددي إىل 

 أ  ر من يوم قصد  لالقامة جسب الواقت. آخر الشهر عشرع أيام أو
ف إذا قصد مسانر أا يقيم يف م اا عشرع أيامال ناا أعدر  عدن البقدا  1226 المسألة

قبل أا يأىل بصالع رباعيةال أو ترّدد يف البقا  يف ذلك امل اا أو الذهاب إىل م داا آخدر قبدل 
صدرمل عدن اإلقامدة يف ذلدك أا يأىل بصالع رباعية جيدب أا يقصدر صدالتهال وأمدا إذا أعدر  وان

 امل اا أو حصل له الرتدد املذ ور بعد أا صلني رباعية نعليه أا يتم مادام هناك.
ف املسدانر الدذي قصدد اإلقامدة يف م داا عشدرع أيدام إذا صدام مث انصددرمل 1227 المسـألة

وأعدر  عددن البقدا  بعددد الظهدرال نددعا  داا انصددرانه بعدد أا أتددني بصدالع رباعيددة يف ذلدك امل دداا 
ومهال وعليدده أا يددتم صددلواته مددادام هندداكال وأمددا إذا  دداا انصددرانه قبددل أا يددأىل بصددالع صدد  صدد

رباعية ص  صومه يف ذلك اليوم وعليه أا يقصدر بقيدة صدلواته الالحقدة وال جيدوو لده الصدوم يف 
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 األيام الالحقة.
ف املسدددانر الدددذي قصدددد اإلقامدددة يف م ددداا عشدددرع أيدددامال إذا انصدددرمل عدددن 1228 المســـألة

ك هددل صددلني قبددل انصددرانه عددن قصددد االقامددة صددالع رباعيددة أم الال جيددب أا يقصددر االقامددة وحمدد
 صالته.

ف إذا احمددتغل املسددانر بالصددالع بنيددة أا يددأىل هبددا قصددراملال ويف أثنددا  الصددالع 1225 المســألة
 عزم علني إقامة عشرع أيام يف ذلك امل ااال جيب أا يتمها رباعية.

 م دداا عشددرع أيددامال إذا انصددرمل عددن ف املسددانر الددذي قصددد االقامددة يف1292 المســألة 
قصد  وهو يف الصالع الرباعيةال نعا مل يدخل يف ر وع الر عة ال ال ة جيب أا جيلس نورامل وخيتم 
صدددالته قصدددراملال ويقصدددر يف بقيدددة صدددلواته. وأمدددا إذا احمدددتغل بر دددوع الر عدددة ال ال دددة يلدددزم أا يعيددددد 

 صالته قصرامل ويقّصر صلواته مادام هناك.
ملسددانر الددذي قصددد اإلقامددة يف م دداا عشددرع أيددامال إذا بقددي يف ذلددك ف ا1291 المســألة

امل اا أ  ر من عشرعال يلزم أا يتم صالته ما مل يسانر منهال وال يلزم  ديد نية اإلقامة لعشرع 
 أخرى.

ف املسددددانر الددددذي قصددددد اإلقامددددة يف م دددداا عشددددرع أيددددامال جيددددب أا يددددأىل 1294 المســــألة
الصدددوم املسدددتحب أيضددداملال و دددذا جيدددوو لددده االتيددداا بصدددالع بالصدددوم الواجدددبال وجيدددوو لددده اإلتيددداا ب

 اجلمعة ونوانل الظهر والعصر والعشا  هناك.
ف املسانر الذي قصد االقامة يف م اا عشدرع أيدامال إذا أراد أا خيدرج إىل 1291 المسألة

مددا دوا أربعددة نرا ددا ويعددود إىل م اندده األول ويبقددني نيدده عشددرع أيددام يددتم صددالته يف املدددع الدديت 
ج نيها ويعودال ول دن إذا ال يريدد د بعدد رجوعده إىل امل داا األول د أا يبقدني نيده عشدرع أيدامال خير 

نعليه أا يتم صالته عند افروج إىل مادوا أربعة نرا ا ويف املددع الديت يبقدني نيهدا هنداك وعندد 
ج الرجدوع إىل امل داا األول وبعدد العدودع علدني األقدوىال وأمدا إذا  داا امل داا الدذي يريدد أا خيدر 

إليدده أربعددة نرا ددا أو أ  ددر نيجددب أا يقصددر صددالته عنددد الددذهاب إىل ذلددك امل دداا ويف املدددع 
 اليت يبقني نيها هناك وحال العودع وبعد العودع أيضامل.

ف املسانر الذي قصد االقامة يف م اا عشدرع أيدامال اذا أراد أا خيدرج إىل 1292 المسألة
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عليده أا يدتم صدالته عندد الدذهاب إىل ذلدك ما دوا اانيدة نرا دا ويبقدني نيده عشدرع أيدام جيدب 
امل اا ويف احملل الذي يقصد إقامة عشرع أيام نيهال وأما إذا  اا امل اا الذي يريد افروج إليده 
علددني رأمل اانيددة نرا ددا أو أ  ددر وال يريددد إقامددة عشددرع أيددام نيدده نعليدده أا يقصددر صددالته عنددد 

 الذهاب إليه ويف مدع البقا  نيه.
ملسانر الذي قصد اإلقامة يف م اا عشدرع أيدامال إذا أراد أا خيدرج إىل ف ا1299 المسألة

مادوا أربعة نرا ا نعا  اا مرتددامل يف العودع إىل امل اا األولال أو غ ل عدن موضدوع الرجدوع 
إىل امل اا األول أصالملال أو أراد أا يرجت إىل امل اا األول ول نه  اا مرتددامل يف اإلقامة عشرع 

عدن موضدوع اإلقامدة يف امل داا ال داين عشدرع أيدام والسد ر عندهال جيدب أا يدتم  أيام نيهال أو غ دل
 صالته منذ أا يذهب إىل امل اا ال اين واىل أا يرجت إىل امل اا األول وبعد أا يرجت.

ف إذا قصد اإلقامة يف م اا عشرع أيام باعتقاد وظدن أا رنقدا   يريددوا 1296 المسألة
تياا بصالع رباعية واحدع علم بأرم مل يقصدوا اإلقامةال نعليه اإلقامة عشرع أيام نيهال وبعد اإل

 أا يتم صالته مادام هناكال وإا انصرمل هو أيضامل عن االقامة.
ف إذا بقددي املسددانر يف  ددل ثالثددني يومددامل علددني حنددو الددرتددال جيددب عليدده أا 1297 المســألة

 يتم صالته بعد ال الثني ح  لو م ن قليالمل.
الدذي يريدد إقامدة تسدعة أيدام أو اقدل يف م دااال إذا أراد د بعدد  ف املسدانر1298 المسـألة

انقضا  تسعة أيام أو أقل د أا يبقني تسعة أيام أخرى أو أقل وه ذا ح  ثالثني يومداملال وجدب 
 أا يقصر صالتهال أّما يف اليوم الواحد وال الثني نيتم صالته.

إمنددا يددتم بعددد ال الثددني إذا   ف املسددانر املددرتدد يف االقامددة مدددع ثالثددني يومددامل 1295 المســألة
 اا قد أمضني  ل هذ  األيام ال الثني يف م اا واحدال أمدا إذا أمضدني هدذ  ال الثدني يف بدالد 

 متعددع قصر يف صالته ح  بعد ال الثني.
 مسائل متفرقة

ال ف جيددوو للمسددانر أا يددتم صددالته يف املسددجد احلددرامال ومسددجد الندديب1262 المســألة
ال وه دددذا جيدددوو التمدددام إذا أراد أا يصدددلي يف احلسددديا الشدددريف ومسدددجد ال وندددةال واحلدددائر 

بددل احلدد  هبددا نيمددا بعدددال  موضددت مل ي ددن مددن أجددزا  هددذ  املسدداجد ومددن األئمددة ال دداهرين 
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إذا صدددلني يف موضددت أبعدددد مدددن أطددرامل القدددرب الشدددريف  وه ددذا بالنسدددبة إىل احلددرم احلسددديا 
 ىنقدار مخسة وعشرين ذراعامل.

هر جواو التمام أيضاال يف  يت مدينة م دة امل رمدة واملديندة املندورع ف الظا1261 المسألة
وال وندددة و دددربال  املقد دددةال وإا  ددداا األحدددوط ا دددتحبابامل أا يقّصدددر املسدددانر يف غدددري املسددداجد 

 املذ ورع واحلرم الشريف.
ف الددذي يعلددم أندده مسددانر وأا عليدده أا يقصددر صددالتهال لددو أا عمدددامل يف 1264 المســألة

ا ن األربعدددة املدددذ ورع يف املسدددألة املتقدمدددة ب لدددت صدددالتهال وه دددذا إذا نسدددي أا غدددري هدددذ  األمددد
صددالع املسددانر قصددر نددأاال جيددب عليدده أا يعيددد صددالته إذا  دداا الوقددت باقيددامل ويقضددي إا تددذ ر 

 بعد انقضا  الوقت علني األحوط.
ف الذي يعلم انه مسانر وأا عليه أا يقصر الصالعال لو أا غ لة ب لت 1261 المسألة

 صالته.
ف املسدددانر الدددذي ال يعلدددم هدددل جيدددب عليددده قصدددر الصدددالع أم الال إذا أا 1262 المســـألة

 صحت صالته.
ف املسددانر الددذي يعلددم أا عليدده أا يقصددر الصددالعال إذا  دداا جيهددل بعدده 1269 المســألة

خصوصدددياتهال مددد المل  ددداا ال يعلدددم أا عليددده أا يقصدددر إذا ق دددت اانيدددة نرا ددداال لدددو أا صدددحت 
 صالته.

ف املسدانر الدذي يعلدم أا عليده أا يقصدر الصدالعال إذا أا بظدن أا  د ر  1266 المسألة
ا ددتغرا أقددل مدددن اانيددة نرا دداال وجدددب عليدده احتياطدددامل إعددادع صددالته قصدددرامل داخددل الوقدددتال أو 

 قضاؤها قصرامل إا  اا الوقت منقضيامل.
ف إذا نسددي أندده مسددانر وأا صددالتهال نددعا تددذ ر يف داخددل الوقددت وجددب 1267 المســألة

 دذا قصراملال واا تذ ر بعد انقضا  الوقت مل جيب عليه قضاؤها.إعا
 ف من جيب عليه التمام إذا قصر الصالع ب لت صالته علني أي حال.1268 المسألة
ف إذا احمددتغل بصددالع رباعيددة ويف أثنائهددا تددذ ر أندده مسددانرال أو الت ددت إىل 1265 المســألة
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ع الر عدة ال ال دة وجدب أا خيدتم صدالته انه ق ت اانيدة نرا دا يف  د ر ال ندعا مل يدذهب إىل ر دو 
ثنائيةال وإا ذهب إىل ر دوع الر عدة ال ال دة ب لدت صدالتهال ندعا بقدي لده مدن الوقدت ىنقددار ر عدة 

 واحدع وجب أا يقصر صالته بنية األدا .
ف إذا مل يعلم املسانر بعه خصوصيات صالع املسانرال م المل اليعلم أنده 1272 المسألة

د إىل وطنه يف ن س اليوم أو ليلته لزم أا يقصرال إا احمدتغل بالصدالع إذا ق ت أربعة نرا ا وعا
بنيددة إتيارددا رباعيددة وعلددم باملسددألة قبددل الددذهاب إىل ر ددوع الر عددة ال ال ددة وجددب أا خيددتم الصددالع 
ثنائيددة قصددراملال أي جيلددس نددورامل ويتشددهد ويسددلمال وأمددا إذا الت ددت إىل احل ددم وهددو يف ر ددوع الر عددة 

وح  إذا بقي من الوقت ىنقدار ر عة واحدع نعا عليه أا يدأىل بالصدالع  ال ال ة ب لت صالتهال
 قصرامل بنية األدا . 
ف املسانر الذي جيب عليه أا يتم صالته إذا احمتغل بالصالع بنية إتياردا 1271 المسألة

 ثنائية جهالمل منه باملسألةال مث عرمل احل م يف أثنا  الصالع جيب أا يتم الصالع الرباعية.
ف املسددددانر الددددذي مل يددددأت بالصددددالعال إذا وصددددل إىل وطندددده قبددددل انقضددددا  1274 ةالمســــأل

الوقتال أو وصل إىل م اا يريد إقامة عشرع أيام نيهال جيب أا يتمال ومن ال ي وا مسدانرامل إذا 
 مل يأت بالصالع يف وطنه يف أول الوقت و انرال وجب أا يقصر يف الس ر.

ته إذا ناتتده صدالع الظهدر أو العصدر ف املسانر الذي جيب أا يقصر صال1271 المسألة
أو العشا  وجب أا يقضيها قصراملال ح  لو أراد أا يقضيها يف احلضرال واذا نات غري املسدانر 
إحددددى هدددذ  الصدددلوات الددد الث وجدددب أا يقضددديها متامدددامل أي رباعيدددةال واا أراد أا يقضددديها يف 

 الس ر.
ســبحان »ني مددرعف ف يسددتحب للمسددانر بعددد  ددل صددالعال أا يقددول ثالثدد1272 المســألة

وقدد أ دد علدني اإلتيداا هبدذا الدذ ر يف تعقيدب « اا، والحمد ا، وك اله إك اا، واا أكبر
 صالع الظهر والعصر والعشا ال بل األنضل أا يأىل هبذا الذ ر بعد هذ  الصلوات  تني مرع.

 صالة القضاع
قضداؤهاال حد  ولدو  ف من مل يأت بالصالع الواجبة يف وقتهاال جيدب عليده 1279 المسألة

 اا نائمامل طوال وقت الصالعال أو ناتتده الصدالع بسدبب السد ر أو اإلغمدا ال ول دن ال تقضدي 
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 املرأع صلواذا اليومية اليت ناتتها يف حال احليه والن امل.
ف إذا علم بعد وقت الصالع أا صالته اليت صدالها  اندت باطلدة وجدب 1276 المسألة
 أا يقضيها.
عليه قضا  صدلوات نائتدةال يلدزم عليده أا ال يقصدر واليتماهدل  ف من  اا1277 المسألة

 يف القضا ال ول ن ال جيب عليه أا يقضيها نورامل.
ف مددددن  دددداا عليدددده قضددددا  صددددلوات نائتددددةال جيددددوو لدددده أا يددددأىل بالصددددلوات 1278 المســــألة

 املندوبة.
ف إذا احتمل أا عليه قضا  صلوات نائتةال أو أا صلواته اليت صالها مل 1275 المسألة

 ت ن صحيحةال يستحب له أا يقضيها احتياطامل.
ف الصلوات اليومية ال ائتة اليت يعترب الرتتيدب يف أدائهداال  دالظهر والعصدر 1282 المسألة

ال ائتتني من يدوم واحددال أو املغدرب والعشدا  ال دائتتني مدن ليلدة واحددعال جيدب أا يقضديها علدني 
 لرتتيب.الرتتيبال أما يف غري ذلك ناالحوط ا تحبابامل مراعاع ا

ف إذا أراد قضددا  عدددع صددلوات نائتددة غددري اليوميددةال  صددالع اآليددات )إذا 1281 المســألة
ت رر نواذا(ال أو أراد أا يقضي صالع يوميدة نائتدة وعددع صدلوات نائتدة غدري يوميدةال ال يلدزم أا 

 يقضيها علني الرتتيب. 
أا يدأىل هبدا  ف إذا نسي ترتيب الصلوات ال ائتة منهال ناالحوط ا دتحبابامل 1284 المسألة

علني حنو يتيقن معده أنده أتدني هبدا علدني ن دس الرتتيدب الدذي ناتتدهال نمد المل لدو وجدب عليده قضدا  
صالع ظهر وصالع املغربال وال يدري أيهما ناتته أوالملال يأىل بصالع مغرب أوال مث بصالع ظهر 

ع مث بصدددالع املغدددرب مدددرع أخدددرىال أو يدددأىل بصدددالع ظهدددر مث بصدددالع مغدددرب مث بصدددالع الظهدددر مدددرّ 
أخدددرىال ليتددديقن أنددده أتدددني بقضدددا  مدددا ناتتددده أوالملال ول دددن إذا  اندددت الصدددلوات ال ائتدددة الددديت نسدددي 
ترتيب نواذا   ريع جين لو أراد حتصديل الرتتيدب علدني النحدو املدذ ورال ال دتوجب مشدقة  بدريع 

 عليهال مل يلزم االحتياط.
ناتتدده  ف إذا ناتتدده صددالع ظهددر مددن يددوم وصددالع عصددر مددن يددوم آخددرال أو1281 المســألة
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صالتا ظهر أو صالتا عصرال وال يعلم أيهما ناتته اوالملال   ا  انه يأىل بربداعيتني بنيدة أّا األوىل 
 هي قضا  ما ناتته يف اليوم األول وال انية هي قضا  ما ناتته يف اليوم ال اين.

ف إذا ناتته صالع ظهدر مدن يدومال وصدالع عشدا  مدن يدوم آخدرال أو صدالع 1282 المسألة
عشدددا ال وال يددددري أيهمدددا ناتتددده أوالملال نددداالحوط ا دددتحبابامل أا يدددأىل هبمدددا بنحدددو عصدددر وصدددالع 

حيصدددل معدددده اليقددددني والعلدددم جصددددول الرتتيددددبال نمددد المل إذا ناتتدددده ظهددددر وعشدددا  واليدددددري أيهمددددا 
املتقدمال يأىل بصالع ظهر مث بصالع عشا  مث يعيدد الظهدر مدرع أخدرىال أو يدأىل بالعشدا  أوال مث 

 لعشا  ثانية.يأىل بالظهر مث يعيد ا
ف الددذي يعلددم ب ددوات صددالع رباعيددة منددهال وال يعلددم ارددا  انددت ظهددرامل أم 1289 المســألة

 عصراملال ي  يه إذا أتني بصالع رباعية بنية قضا  ما ناتته.
ف مددن ناتتدده مخددس صددلوات علددني التددوايلال وال يعلددم أيددة واحدددع منهددا هددي 1286 المســألة

علني األحوط ا تحباباملال بدأا يصدلي تسدت صدلوات اليت ناتت أوالملال راعني عند قضائها الرتتيب 
بالرتتيددبال مدد المل يشددرع مددن صددالع الصددب  مث يددأىل بددالظهر مث العصددر ندداملغرب نالعشددا ال مث يعيددد 
الصددب  مددرع أخددرى نددالظهر نالعصددر ندداملغرب. وإذا ناتتدده  ددت صددلوات علددني التددوايل وال يعلددم 

 اُوالها يأىل بعشر صلوات بالرتتيب وه ذا.
ف الذي يعلم ب وات الصلوات افمس منه ول ن  ل صالع منهدا  اندت 1287 المسألة

من يدوم واحددال وال يعلدم ترتيدب نواذداال يراعدني لددى قضدائها الرتتيدب علدني األحدوط ا دتحباباملال 
بأا يأىل بصلوات مخسة أيام وليال  املةال وإذا ناتته  ت صلوات من  تة أيام يأىل ب درائه 

  تة أيام وليال  املة وه ذا.
ف مددن ناتتدده صددالع الصددب  د مدد المل د عدددع مددراتال أو صددالع الظهددر عدددع 1288 ســألةالم

مراتال ول ن ال يعلدم عدددهاال ندال يعلدم هدل ناتتده ثدالث مدرات أو مخدس مدرات أو  دتاملال ندعا 
قضني باملقدار األقل   ا ال أما إذا  اا يعلم عددها ابتدا مل ول ن نسي ناألحوط ا دتحبابامل أا 

ليقدني بأنده قدد قضدني  يدت مدا ناتتدهال نمد المل إذا نسدي عددد املدرات الديت يأىل ىنقدار حيصل معده ا
ناتددت نيهددا صددالع الصددب  و دداا متقينددامل بأرددا مل تتجدداوو عشددر مددراتال ندداألحوط أا يددأىل بعشددر 

 صلوات صب  قضا مل.
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ف من ناتته صالع أو أ  ر من األيام السابقةال ال جيدب عليده أا يقضديها 1285 المسألة
حلاضدددرع. وه دددذا إذا ناتتددده صدددالع أو أ  دددر مدددن يومددده احلاضدددرال نعدددم األحدددوط أوالمل مث يشدددتغل با

 ا تحبابامل أا يأىل بقضا  ما ناته من صلوات ذلك اليوم قبل صالع األدا  احلاضرع.
ف إذا تددذ ر أثنددا  الصدالع أندده ناتتدده صددالع أو أ  ددر مددن ن ددس اليددومال نددعا 1252 المســألة

ع القضدا  لدزم د علدني األحدوط ا دتحبابامل د أا يغدري اتسدت الوقدت وأم دن تغيدري النيدة إىل نيدة صدال
نيته إىل نية القضا ال نم المل إذا تذ ر يف أثنا  صالع الظهر قبل إمتام الر عة ال انيةال نوات صالع 
الصب  عنه من ن س اليوم الذي هو نيهال نعا مل ي ن وقت الظهر ضيقامل جاو له أا يغري النية 

صددالته ر عتددني مث يددأىل بعددد ذلددك بصددالع الظهددر احلاضددرعال إىل نيددة صددالع الصددب  ال ائتددة ويددتم 
ول ن إذا  داا الوقدت ضديقامل أو مل مي نده تغيدري النيدة إىل نيدة الصدالع القضدائيةال م لمدا إذا تدذ ر 
نددوات صددالع الصددب  وهددو يف ر ددوع الر عددة ال ال ددةال نحيددن اندده إذا أراد أا يغددري نيتدده إىل صددالع 

وهو الر وعال لذلك الجيوو أا ينقدل النيدة إىل صدالع الصدب  الصب  القضائية ي وا قد واد ر نامل 
 ال ائتة عنه.
ف إذا  اا عليه قضا  صلوات نائتة من أيام  ابقةال وصالع نائتة واحدع 1251 المسألة

أو أ  ددر مدددن ن دددس اليددوم احلاضدددرال نددداا مل يتسددت الوقدددت لقضدددا   يعهدداال أو ال يريدددد قضدددا ها 
ابامل أا يقضي ما ناته يف اليوم الذي هو نيده قبدل اإلتيداا  يعامل يف ذلك اليومال ناألحوط ا تحب

بالصالع االدائية لذلك اليومال وإذا أراد أا حيرو الرتتيب اال تحباط نعا عليه د بعدد أا يقضدي 
 ما ناته يف األيام السابقة د أا يعيد قضا  نائتة ن س اليوم قبل اإلتياا باحلاضرع.

وائدددت احلددديال واا  ددداا ذلدددك احلدددي عددداجزامل عدددن ف ال جيدددوو للغدددري قضدددا  ن1254 المســـألة
 قضائها.

ف جيدوو اإلتيداا بقضدا  ال وائدت مدت اجلماعدةال  دوا   اندت صدالع اإلمدام 1251 المسألة
ادائيددة أم قضددائيةال وال يلددزم أا ت ددوا صددالع املددأموم مت قددة مددت صددالع اإلمددامال نددال إحمدد ال لددو 

 صالع الظهر أو العصر. صلني املأموم صالع الصب  مت اجلماعة يف حني يصلي اإلمام
ف يسددتحب أا ميددّرا ال  ددل املميددز ويعددّود علددني الصددالع وبقيددة العبدداداتال 1252 المســألة

بددل يسددتحب محلدده علددني أدا  نوائتددهال وجيددوو أا يقدديم األط ددال صددالع اجلماعددة وي ددوا إمددامهم 
 ط المل. 
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 وجوب قضاع فوائم الوالدين على اكبن اككبر
أل ددددرب قضددددا  مددددا نددددات عددددن والديدددده مددددن الصددددالع ف جيددددب علددددني االبددددن ا1259 المســــألة

والصددديامال إذا مل ي تهمدددا عصددديانامل وأم نهمدددا القضدددا ال وامندددا جيدددب قضدددا  نوائدددت الوالددددين بعدددد 
موذمدداال أو يسددتأجر مددن يقضددي عنهمددا هددذ  ال وائددتال وإذا ناتتهمددا الصددالع والصدديام مددن غددري 

الدذي ناذمدا بسدبب السد ر وإا عذٍر ناألحوط وجوبامل أا يقضيهما الولد األ ربال و ذا الصوم 
 مل مي نهما القضا ال ناألحوط وجوبامل اا يقضيه االبن األ رب أو يستأجر من يقضيه عنهما.

ف إذا حمك االبن األ رب يف انه هل نات من أبيه وامه حمي  من الصدالع 1256 المسألة
 أو الصيامال مل جيب عليه حمي  من القضا .

أا علني أبيه أو أمه قضا  صلوات نائتدةال وحمدك  ف إذا علم االبن األ رب1257 المسألة
 يف انه هل أتني هبا أبو  أو أمه يف حياذم أم الال ناألحوط ا تحبابا أا يقضيها عن والديه.

ف إذا مل ي دددن االبدددن األ دددرب معلومددداملال نددداألحوط أا يدددووع األوالد قضدددا  1258 المســـألة
 تلك ال وائت بينهمال أو يقرتعوا لذا األمر. 

ف إذا أوصددني امليددت بددأا ُيسددتأجر أحددد لقضددا  صددالته وصددومهال نالجيددب 1255 المســألة
 علني االبن األ رب أا يقضيهما بعد أا يأىل هبما األجري بنحو صحي .

ف إذا أراد االبددددن األ ددددرب قضددددا  نوائددددت أبيدددده أو أمددددهال وجددددب أا يعمددددل 1922 المســــألة
 إذا  اا يقضيها عدن حسب وظي تهال م المل جيهر يف قضا  صالع الصب  واملغرب والعشا  ح 

 أمه.
ف مددن  دداا علددني ن سدده قضددا  نوائددت صددوم أو صددالعال إذا وجددب عليدده 1921 المســألة

 قضا  نوائت أبيه أو أمهال ص  لو قدم أيهما حما .
ف إذا  اا االبن األ رب غري بالغال أو  اا جمنونامل حني موت أبيه أو أمهال 1924 المسألة

مددا يبلددغال وحينمددا يصددحو مددن جنونددهال وإذا مددات جيددب عليدده أا يقضددي نوائددت أبيدده أو أمدده حين
 االبن األ رب قبل بلوغه ال جيب حمي  علني االبن التايلال )أي األ رب من بعد (.

ف إذا مدات االبدن األ درب قبدل أا يقضدي نوائدت أبيده او أمده مدن الصددالع 1921 المسـألة
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 والصيامال مل جيب حمي  علني الولد ال اين.
 صالة الجماعة

حب االتيداا بالصدلوات الواجبدة د خصوصدامل اليوميدة د مدت اجلماعدةال ف يست1922 المسألة
ويتأ ددد ذلددك يف صددالع الصددب  واملغددرب والعشددا ال خصوصددامل جلددار املسددجدال و ددذا مددن يسددمت 

 أذاا املسجد.
ف إذا اقتدى حمخص بعمام اجلماعة نل ل ر عة من صالذما ثدواب مائدة 1929 المسألة

عدة ثددواب  دتمائة صددالعال و لمدا اوداد عددددهم ومخسدني صدالعال ولددو اقتددى حمخصدداا نل دل ر 
اوداد ثواب صلواذم ح  إذا بلغ إىل عشرع أحمخاصال ناا  داوو العشدرع نحينةدذ لدو أصدبحت 
السماوات  لهدا أوراقدامل وصدحائفال والبحدار مدداداملال واألحمدجار أقالمداملال واجلدن واإلندس املالئ دة 

  تبةال ملا قدروا علني أا ي تبوا ثواب ر عة من صلواذم.
ف ال جيوو عدم احلضور إىل صالع اجلماعة لعدم االعتندا  هبداال وال ينبغدي 1926 المسألة

 أا ترتك صالع اجلماعة دوا عذر.
ف يستحب لإلنساا أا ينتظر ح  يصلي مت اجلماعةال والصدالع  اعدة 1927 المسألة

بعددددد أول الوقددددت انضددددل مددددن الصددددالع نددددرادى يف أول الوقددددتال وه ددددذا ت ددددوا صددددالع اجلماعددددة 
 ملختصرع أنضل من الصالع نرادى واا  انت الصالع املن ردع طويلة وم صلة.ا

ف عنددددما تنعقدددد صدددالع اجلماعدددة يسدددتحب ملدددن أتدددني بصدددالته ندددرادى أا 1928 المســـألة
يعيدها مت اجلماعةال وإذا علم د نيما بعد د أا صالته املن ردع  اندت باطلدة أجزأتده الصدالع الديت 

 أتني هبا مت اجلماعة.
ف ال احمدددد ال إذا أراد اإلمددددام أو املددددأموم أا يعيددددد  اعددددة مددددا  دددداا قددددد 1925 المســــألة

 صالها.
ف الددددذي يتعددددر  للو ددددوامل يف الصددددالع ومي ندددده أا يددددتخلص مددددن هددددذا 1912 المســــألة

الو وامل لدو صدلني صدالته مدت اجلماعدة يلدزم عليده د علدني األحدوط وجوبدامل د أا يدأىل بصدالته مدت 
 اجلماعة.
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و األم ولدددمها بددأا يددأىل بصددالته مددت اجلماعددةال مل جيددب ف إذا أمددر األب أ1911 المســألة
 علني الولد حضور اجلماعة جملرد أمرمها.

ف ال جيددددور االتيدددداا بالنوانددددل  اعددددةال إال صددددالع اال تسددددقا ال والصددددالع 1914 المســــألة
الواجبدددة الددديت صدددارت مندوبدددة لسدددبب مددداال  صدددالع عيددددي ال  دددر واألضدددحني الواجبدددة يف ومددداا 

 بتني بسبب غيبتهال نيجوو االتياا هبما  اعةمل.ال املندو حضور اإلمام 
ف إذا  داا إمدام اجلماعدة مشدتغالمل بقضدا  صدالته اليوميدة أو قضدا  صدالع 1911 المسـألة

غري  جيوو االقتددا  بدهال وأمدا إذا  داا يدأىل بصدالع قضدائية لده احتياطدامل ال أو يقضدي نوائدت غدري  
 احتياطاملال ن ي االقتدا  به احم ال.

ا  دداا إمددام اجلماعددة مشددتغالمل بالصددلوات اليوميددةال جدداو االقتدددا  بدده ف إذ1912 المســألة
واتياا أية صالع من الصلوات اليومية خل هال ول ن إذا  اا إمام اجلماعة يعيدد صدلواته اليوميدة 

 من باب االحتياط ن ي االقتدا  به إحم ال.
عددة هددي ف إذا مل يعلددم الشدخص هددل أا الصددالع الدديت يددأىل هبددا إمددام اجلما1919 المســألة

 من الصلوات اليومية الواجبة أم صالع مندوبةال ال جيوو له االقتدا  به.
ف إذا  اا اإلمام يف احملراب ومل ي ن خل ه من يقتدي بهال ندال جيدوو ملدن 1916 المسألة

 يق وا علني طريف احملراب وال يروا اإلمام بسبب جدار احملراب أا يقتدوا به.
وا علني طريف صف اجلماعة أا يروا اإلمام وذلك ف إذا مل مي ن ملن يق 1917 المسألة

ل دددول الصدددف األول جددداو لدددم االقتددددا  باإلمدددامال وه دددذا إذا مل يسدددت ت الواق دددوا علدددني طدددريف 
 ص ومل أخرى رؤية الصف األمامي بسبب طول الصف الذي يق وا نيهال جيوو لم االقتدا .

ع مدددن ف إذا وصدددلت صددد ومل اجلماعدددة إىل بددداب املسدددجد صدددحت صدددال1918 المســـألة
يقددف أمددام بدداب املسددجد خلددف الصددفال و ددذا تصدد  صددالع مددن يقددف خل ددهال ول ددن تشدد ل 

 صالع من يقف علني طرنيهال وال يرى الصف األمامي.
ف الددذي يقددف خلددف العمددود إذا مل يتصددل باإلمددام بوا دد ة مددأموم آخددر 1915 المســألة

 عن ميينه أو االه ال جيوو له االقتدا .
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موضدددت وقددددومل إمدددام اجلماعدددة أعلددددني مدددن موضددددت  ف جيدددب أا ال ي ددددوا1942 المســـألة
وقددومل املددأمومال ول ددن ال احمدد ال نيمددا إذا  دداا علددو  قلدديالمل جدددامل. و ددذا ال إحمدد ال إذا  انددت 
األر  اليت تقام عليها اجلماعة منحدرع و اا اإلمام واق امل يف امل اا املرت ت منها بشدرط أا ال 

 ر  مس حة.ي وا احندارها   ريامل وأا ت وا جين يقالف إرا أ
 ف ال احم ال إذا  اا موقف املأموم أعلني من موقف اإلمام.1941 المسألة
ف إذا نصل بني من يق وا يف صف واحدد ط دل  يدزال وهدو الدذي ي هدم 1944 المسألة

 الشر من افريال ناا مل يعلموا بب الا صالته جاو لم االقتدا .
ا ذيددأ الصددف األول وأوحمددك ف بعددد أا ي ددرب اإلمددام ت بددريع االحددرامال إذ1941 المســألة

أهله أا ي ربواال جاو ملدن يقدف يف الصدف ال داين أا ي درب ت بدريع اإلحدرام واليلدزم الرتيدن حد  
 ينتهي الشخص األمامي من الت بريعال و ذلك بالنسبة إىل  ائر الص ومل.

ف إذا علددم بددب الا صددالع أحددد الصدد ومل املتقدمددةال ال جيددوو أا يقتدددي 1942 المســألة
 لالحقةال ول ن إذا ال يعلم هل أا صالذم صحيحة أم ال جاو له االقتدا .يف الص ومل ا
ف إذا علم بب الا صالع اإلمام  مدا لدو علدم أا اإلمدام علدني غدري وضدو  1949 المسألة

 ال جيوو له االقتدا  به ح  ولو مل ي ن اإلمام ملت تامل إىل ذلك.
مل ي ددن عددادالمل أو أا اإلمددام  ف إذا علددم املددأموم بعددد الصددالع بددأا اإلمددام 1946 المســألة

 اا  انرامل أو  اندت صدالته باطلدة لسدبب مدن األ دبابال  مدا لدو  داا علدني غدري وضدو  مد الملال 
 صحت صالته.
ف إذا حمك يف أثنا  الصالع يف انه هل ندوى االقتددا  أم الال نداا  داا يف 1947 المسألة

لسورع  انت صالته  اعة حال ما هو وظي ة املأموم وهيةتهال  ما لو  اا يستمت إىل احلمد وا
صددحيحةال واا  دداا األحددوط ا ددتحبابامل أا يددتم صددالته نددرادىال وأمددا إذا  دداا مشددتغالمل ىنددا هددو 
وظي ددددة اإلمددددام واملددددأموم معدددداملال  مددددا لددددو  دددداا يف الر ددددوع والسددددجودال جيددددب أا يددددتم صددددالته بنيددددة 

 ال رادى.
نا  صالع اجلماعدة ف األحوط ا تحبابامل أا ال يعدل إىل نية االن راد يف أث1948 المسألة

 ما مل يض ر إىل ذلكال واألنضل بل األحوط أا ال ي وا لديه قصد االن راد من أول األمر.
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ف إذا نوى املأموم االن راد دوا عذر أو مت عذرال بعد احلمد والسدورع ال 1945 المسألة
لدددني يلدددزم أا يقدددرأ احلمدددد والسدددورعال ول دددن إذا ندددوى االن دددراد قبدددل امتدددام احلمدددد والسدددورع جيدددب ع

 األحوط أا يقرأ هو بقية احلمد والسورع اليت مل يقرأها اإلمام.
ف إذا نوى اإلمام االن دراد يف أثندا  صدالع اجلماعدةال ال جيدوو لده أا يعددل 1912 المسألة

عن نية االن راد إىل اجلماعة ثانيةال ول ن إذا تردد هل ينوي االن راد أم ال مث عدزم علدني أا يدتم 
 ته.صالته مت اجلماعة صحت صال

ف إذا حمددك يف أندده هددل نددوى االن ددراد أم الال وجددب أا يبددا علددني أندده مل 1911 المســألة
 ينو االن راد نيواصل املضي مت اجلماعة.

ف إذا اقتدى باجلماعة واإلمام يف الر دوعال وأدرك ر وعده صدحت صدالتهال 1914 المسألة
 ىنقددار الر دوع ول دن ح  لو انتهني اإلمام مدن ذ در الر دوعال واحتسدبت لده ر عدةال أمدا إذا احندن

مل يدددرك ر ددوع اإلمددام ب لددت صددالته إا مل يعلددم أندده  دديدرك ر ددوع اإلمددام أم الال وأمددا إا  دداا 
 متيقنامل من أنه  يدرك ر وع اإلمام صحت صالته علني األقوىال واا  اا األحوط اإلعادع.

وحمددك ف إذا التحدد  باجلماعددة واإلمددام يف الر ددوع واحنددن ىنقدددار الر ددوعال 1911 المســألة
هددل أدرك ر ددوع اإلمددام أم ال ب لددت صددالتهال واألحددوط ا ددتحبابامل إمتددام الصددالع مث إعادذددا بعددد 
ذلدددكال إال إذا  ددداا متيقندددامل مدددن انددده يدددددرك ر دددوع اإلمدددامال نددداألقوى صدددحة الصدددالعال واألحددددوط 

 االعادع.
ف إذا التحددد  باجلماعدددة واالمدددام يف الر دددوع ول دددن قبدددل أا ينحدددا ىنقددددار 1912 المســـألة

ع انتصب اإلمام من ر وعده ال يلدزم أا يقدف حد  يقدوم اإلمدام للر عدة التاليدة وجيعدل ذلدك الر و 
ر عتده األوىل مدن صدالتهال بدل جيدوو أا يندوي االن درادال وأمدا إا  داا اإلمدام يتدأخر   دريامل قبدل أا 
يقددوم للر عددة التاليددة جيددن ال يقددال إا هددذا الشددخص يصددلي  اعددة نيجددب أا ينددوي االن ددراد 

 حتمامل.
ف إذا التحدددددد  باجلماعددددددة واإلمددددددام يف أول الصددددددالع أو يف أثنددددددا  احلمددددددد 1919 مســــــألةال

 والسورعال ول ن قبل أا يذهب إىل الر وع رنت اإلمام رأ ه من الر وع صحت صالته.
ف إذا حضر واإلمام يف حال التشهد يف آخدر ر عدة مدن الصدالع ندعا أراد 1916 المسألة
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بعددد أا ينددوي ويددأىل بت بددريع اإلحددرام د ويتشددهد مددت أا حيددوو ثددواب اجلماعددة يلددزم أا جيلددس د 
اإلمددام ول ددن ال يسددلم ويصدددرب حدد  يسددلم اإلمددامال وجيدددوو أا ال يصددرب حدد  يسددلم االمدددامال مث 
يقددوم ودوا أا يعيددد النيددة وت بددريع اإلحددرام يقددرأ احلمددد والسددورع وير ددت ويسددجد وحتتسددب هددذ  

 ر عة أوىل من صالته.
م املدددأموم علددددني اإلمدددام يف املوقددددفال وال احمدددد ال إذا ف جيددددب أا ال يتقددددد1917 المســـألة

تسدداوى موقددف اإلمددام مددت املددأمومال ول ددن املدددأموم لددو  دداا أطددول مددن اإلمددام ندددالالوم د علدددني 
 األحوط د أا يقف جين لو ر ت و جد مل يتقدم علني اإلمام.

ف جيب أا ال ي صل بني اإلمدام واملدأموم حائدل مدن  داتر أو غدري  جيدن 1918 المسألة
يددرى مددا ورا  ال وه ددذا جيددب أا ال ي صددل حمددي  بددني املددأموم واملددأموم اآلخددر الددذي يتصددل  ال

املأموم بوا د ته باإلمدامال ول دن إذا  داا اإلمدام رجدالمل واملدأموم أن دني ندال احمد ال بوجدود احلائدل 
 بني املرأع واإلمامال أو بني املرأع املأمومة واملأموم الرجل الذي تتصل املرأع بسببه باإلمام.

ف إذا حدددال  دددتار أو حائدددل ال يدددرى ورا  ال بدددني اإلمدددام واملدددأموم أو بدددني 1915 لمســـألةا
املدددأموم واملدددأموم اآلخدددر الدددذي يتصدددل عدددن طريقددده باإلمدددامال وذلدددك بعدددد الشدددروع بالصدددالعال نددداا 

 الصالع تنقلب إىل ال رادى قهرامل ناا عمل حسب وظي ة املن رد صحت صالته.
 موضدت  دجود املدأموم و دل وقدومل اإلمدام ف يستحب أا ال ي صدل بدني1922 المسألة

أ  ددر مددن قدددم متعارنددةال وه ددذا لددو اتصددل املددأموم باإلمددام بوا دد ة حمددخص يقددف قدامددهال ناندده 
 يستحب أا ال ي صل بني موضت  جود  وموقف الشخص األمامي بأ  ر من قدم متعارنة.

الده وال ف يستحب ملن يتصل باإلمام بوا  ة من يق وا علني ميينده أو ا1921 المسألة
 يتصل باإلمام من األمام أا ال يتباعد عمن يق وا علني ميينه أو االه أ  ر من قدم متعارنة.

ف إذا حددددث يف اثندددا  الصدددالع بدددني اإلمدددام واملدددأموم أو بدددني املدددأموم ومدددن 1924 المســـألة
يتصل بسببه باإلمام بُعد م رطال صارت صالته نرادى قهراملال وصدحت لدو امتهدا حسدب وظي دة 

 د.املن ر 
ف إذا متددت صددالع  ددل مددن يق ددوا يف الصددف األمدداميال أو نددوى  دديعهم 1921 المســألة

االن ددراد صددارت صددالع مددن يق ددوا يف الصددف الالحدد  نددرادى قهددراملال وتصدد  صددالذم لددو أمتوهددا 
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 حسب وظي ة املن رد.
ف إذا اقتددددى باإلمدددام يف الر عدددة ال انيدددةال ال يلدددزم أا يقدددرأ احلمدددد والسدددورع 1922 المســـألة

يقنت ويتشدهد مدت اإلمدامال واألحدوط أا يتجداىف حدال قدرا ع التشدهدال بداا يضدت أصدابت ول ن 
يديددده وصددددر قدميددده علدددني األر  ويرندددت ر بتيددده عدددن األر ال ويلدددزم أا يقدددوم بعدددد التشدددهد مدددت 
اإلمدام ويقدرأ احلمددد والسدورع ويدرتك السددورع إذا مل يتسدت الوقدت لقرا ذددا ويلحد  باإلمدامال وينددوي 

 حوط وجوبامل د ويعمل حسب وظي ة املن رد إا مل يتست الوقت لقرا ع احلمد.االن راد د علني اال
ف إذا اقتدى باإلمام يف الر عة ال انية من الرباعيةال يلزم عليه بعد اجللدومل 1929 المسألة

مددن السددجدتنيال يف ر عتدده ال انيددة الدديت ت ددوا الر عددة ال ال ددة لإلمددامال أا يتشددهد ىنددا هددو واجددب 
تحبات التشددهدال مث يددنهه إلتيدداا ر عتدده ال ال ددةال ندداا مل يتسددت الوقددت وجيددوو لدده أا يددأىل ىنسدد

 لت رار التسبيحات األربت ثالثاملال أتني هبا مرع واحدع والتح  باإلمام يف الر وع.
ف إذا  اا اإلمام يف الر عة ال ال ة أو الرابعةال وعلم املأموم بأنه لدو اقتددى 1926 المسألة

 وعال ناألحوط وجوبامل أا يصرب ح  يذهب اإلمام إىل الر وع وقرأ احلمد مل يدرك اإلمام يف الر 
 مث يقتدي به يف الر وع.

ف إذا اقتدددددى باإلمددددام يف الر عددددة ال ال ددددة أو الرابعددددة يلددددزم أا يقددددرأ احلمددددد 1927 المســــألة
والسورع إا و ت الوقت لماال وأما إا مل يست الوقت للسورع لزم أا يتم احلمد ويلح  باإلمام 

 يف الر وع.
ف الددذي اقتدددى باإلمددام يف الر عددة ال ال ددة أو الرابعددة ويعلددم باندده ال يدددرك 1928 لمســألةا

اإلمام يف الر دوع لدو أا السدورع أو القندوت ندعا تعمدد إمتدام السدورع أو القندوت ومل يددرك اإلمدام 
 يف الر وع صارت صالته نرادىال وصحت لو امتها حسب وظي ة املن رد.

مام يف الر عدة ال ال دة أو الرابعدة و داا م مةندامل إىل انده لدو ف من اقتدى باإل1925 المسألة
حمرع يف قرا ع السدورع أو أمتهدا أدرك اإلمدام يف الر دوعال نداألحوط أا يشدرع يف السدورع أو يتمهدا 

 لو حمرع نيها.
ف مددن اقتدددى باالمددام يف الر عددة ال ال ددة أو الرابعددة وتدديقن اندده مي ندده إدراك 1992 المســألة

 رأ السورع صحت صالته لو قرأ السورع ومل يدرك ر وع اإلمام.ر وع اإلمام لو ق
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ف إذا  اا االمام واق امل وال يدري املأموم يف أية ر عة ي دوا اإلمدامال جيدوو 1991 المسألة
للمأموم أا يقتدي به ول ن يلزم أا يقدرأ احلمدد والسدورع بقصدد القربدةال واا علدم نيمدا بعدد أا 

 ل انية صحت صالته.االمام  اا يف الر عة األوىل أو ا
ف إذا مل يقدددددرأ احلمدددددد والسدددددورع باعتقددددداد أا اإلمدددددام يف الر عدددددة األوىل أو 1994 المســـــألة

ال انيةال مث تبني له بعد الر وع أا اإلمام  اا يف الر عة ال ال ة أو الرابعة صدحت صدالتهال ول دن 
وأمدددا إذا مل  إذا علددم ذلددك قبددل الر ددوع لددزم أا يقدددرأ احلمددد والسددورع إا و ددت الوقددت ل ليهمدداال
 يتست الوقت ل ليهما ا ت ني بقرا ع احلمد نحسب وأحل  ن سه باإلمام يف الر وع.

ف إذا قرأ احلمدد والسدورع ظندامل منده بدأا اإلمدام يف الر عدة ال ال دة أو الرابعدةال 1991 المسألة
إذا  مث تبني له قبل الر وع أو بعدد  بدأا اإلمدام يف الر عدة األوىل أو ال انيدة صدحت صدالتهال وأمدا

 علم بذلك يف أثنا  قرا ع احلمد والسورع مل يلزم إمتامها.
ف إذا قامددت  اعددة واإلنسدداا يف صددالع مندوبددةال ندداا مل ي مددةن إىل اندده 1992 المســألة

 دددديدرك اجلماعددددة لددددو أا صددددالته املندوبددددة هددددذ ال ا ددددتحب أا يددددرتك الصددددالع املندوبددددة ويلتحدددد  
 األوىل ا تحب له أا ي عل ه ذا ايضامل. باجلماعةال بل إذا مل ي مةن بأنه  يدرك الر عة

ف إذا قامددت  اعددة وهددو مشددتغل بصددالع يوميددة ثالثيددة أو رباعيددة ندداا مل 1999 المســألة
يذهب بعد إىل ر وع الر عة ال ال ة ومل ي مةن إىل أنه  يدرك اجلماعة لو أا صالته اليت بيدد ال 

 باجلماعة. ا تحب أا يعدل بنيته إىل الصالع املندوبة ال نائية ويلتح 
ف إذا متددددت صددددالع اإلمددددام ومل يددددزل املددددأموم مشددددتغالمل بالتشددددهد األول أو 1996 المســــألة

 بالسالم األول مل يلزم أا ينوي االن راد.
ف مدن  لدف عدن اإلمدام بر عدة يسدتحب لده د عنددما يدأىل اإلمدام بتشدهد 1997 المسـألة

علدني األر  ويرندت ر بتيده عدن الر عة األخريع د أا يتجاىف بأا يضت اصابت يديده وصددر قدميده 
 األر  ويصرب ح  يسلم اإلمام وينتهي من الصالع مث يقوم هو ويتم صالته.

 ما يشترم في إمام الجماعة
ف يلزم أا ي وا إمام اجلماعة بالغاملال عاقالملال إمامياملال اثدا عشدرياملال عدادالملال 1998 المسألة

ي ددوا اإلمدام رجدالمل إذا اقتددى بدده  طداهر املولددال يدأىل بالصدالع علددني حندو صدحي ال  مدا يلدزم أا
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الرجلال وال مانت يف اقتدا  الصيب املميز بالصيب املميز اآلخرال و ذلك ال مانت من اقتددا  املدرأع 
 باملرأع.

ف إذا حمدددك يف بقدددا  عدالدددة اإلمدددام الدددذي  ددداا يعتقدددد عدالتددده جددداو لددده 1995 المســـألة
 االقتدا  به.
ال جيددددوو لدددده االقتدددددا  بالقاعددددد أو  ف الددددذي يددددتم ن مددددن الصددددالع قائمددددامل 1962 المســــألة

 املض جتال والذي يتم ن من الصالع جالسامل ال جيوو له االقتدا  ىنن يصلي مض جعامل.
ف الذي يصلي جالسامل أو مض جعامل جيوو لده االقتددا  ىندن يصدلي جالسدامل 1961 المسألة

 أو قائماملال والذي يصلي مض جعامل جيوو له االقتدا  ىنن يصلي مض جعامل.
ف جيوو االقتدا  باالمام الذي يصلي يف ثوب جنس أو مت التديمم أو مدت 1964 المسألة

 وضو  اجلبريع إذا  اا لبسه لل وب النجس أو عدوله إىل التيمم أو الوضو  اجلبريي لعذر.
ف جيوو االقتدا  باملسلومل واملب واال و ذا جيوو لغري املستحاضة االقتدا  1961 المسألة
 باملستحاضة.
 ف األحوط أا ال ي م اجملذوم وال األبرص أحدامل.1962 المسألة

 أحكام الجماعة
ف جيددب علددني املددأموم تعيددني اإلمددام عنددد النيددةال ول ددن ال يلددزم معرنددة ا ددم 1969 المســألة

 صحت صالته.« أقتدي باإلمام احلاضر»االمامال نلو قال ه ذاف 
عدددا قددرا ع ف جيددب علددني املددأموم أا يددأىل ب ددل أجددزا  الصددالع بن سدده مددا 1966 المســألة

احلمد والسورعال ول دن لدو  اندت ر عتده األوىل أو ال انيدة ثال دة اإلمدام أو رابعتده جيدب عليده د أي 
 علني املأموم د قرا ع احلمد والسورع أيضامل.

ف جيددب علددني املددأموم أا ال يقددرأ احلمددد والسددورع يف الر عددة األوىل وال انيددة 1967 المســألة
اا يسددمت صددوت اإلمددام واا مل مييددز  لمددات اإلمددام مددن صددالع الصددب  واملغددرب والعشددا  إذا  دد

جيددداملال أمددا إذا مل يسددمت صددوت اإلمددام ا ددتحب لدده قددرا ع احلمددد والسددورعال ول ددن يلددزم قرا ذمددا 
 باخ ات وال إحم ال إذا جهر هبما  هوامل.
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ف األحوط وجوبامل أا ال يقرأ املأموم احلمد والسورع إذا  اا يسمت بعده  1968 المسألة
 مام. لماذا من اإل
ف إذا قرأ احلمد والسورع  هواملال أو قرأمها بظدن أا الصدوت الدذي يسدمعه 1965 المسألة

لدديس صددوت اإلمددام مث تبددني لدده د نيمددا بعددد د أا ذلددك الصددوت  دداا صددوت اإلمددامال صددحت 
 صالته.

ف إذا حمك يف أنه هل يسدمت صدوت اإلمدام أم الال أو  داا يسدمت صدوتامل 1972 المسألة
 ام أم صوت حمخص آخرال جيوو له قرا ع احلمد والسورع.وال يدري هل هو صوت اإلم

ف األحددوط أا ال يقددرأ املددأموم احلمددد والسددورع يف الر عددة األوىل أو ال انيددة 1971 المســألة
 يف صالع الظهر والعصرال ويستحب له أا يأىل بدلما بذ ر.

ألحدوط ف جيب علني املأموم أا ال يأىل بت بريع اإلحرام قبدل اإلمدامال بدل ا1974 المسألة
 ا تحبابامل أا ال ي رب ما مل ينته اإلمام من الت بريع.

ف ال جيددب علددني املددأموم أا يتددأخر عددن اإلمددام يف اإلتيدداا بالسددالمال نلددو 1971 المســألة
تعمد التسليم قبل أا يسّلم اإلمام صحت صالتهال وال يلزم عليه إعادع السالم مرع أخدرى مدت 

 اإلمام قّل ثوابه.تسليم اإلمامال نعم لو  ّلم قبل أا يسّلم 
ف ال احمدد ال إذا أتددني املددأموم بدداألجزا  األخددرى مددن الصددالع د مددا عدددا 1972 المســألة

ت بددريع االحددرام والسددالم د قبددل اإلمددامال ول ددن إذا  دداا يسددمعها أو يعلددم مدد  يقولددا اإلمددامال 
 ناألحوط ا تحبابامل أا ال يقولا قبل اإلمام.

ىندا عددا األذ دار د  السدجود والر دوع د مدت  ف جيدب علدني املدأموم أا يدأىل1979 المسـألة
اإلمام أو بعد  بقليلال ولو تعمد االتياا هبا قبل اإلمام أو بعدد اإلمدام ب  دري مل يعمدل بوظي تده 

 ول ن صحت صالته.
ف إذا رنت املأموم رأ ه مدن الر دوع قبدل اإلمدام  دهواملال نداا  داا اإلمدام ال 1976 المسألة

جدت إىل الر دوع مث ينتصدب مدت االمدامال والتب دل صدالته بزيدادع يزال يف الر وع وجب عليه أا ير 
ر ن يف هذ  الصورعال وأما إذا رجت إىل الر وع ول ن قبل أا يصل إىل الر وع رندت اإلمدام رأ ده 
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 من الر وع نال تبعد صحة صالته.
ف إذا رنت املدأموم رأ ده مدن السدجود خ دأ ورأى اإلمدام ال يدزال  داجداملال 1977 المسألة

أا يرجت إىل السدجود ندوراملال ولدو ت درر م دل هدذا السدهو يف السدجدتني نداا الصدالع  جيب عليه
 ال تش ل بزيادع ر ن وهو السجدتاا.

ف مدن رنددت رأ ده مدن السددجود قبدل اإلمدام  ددهواملال نداا رجدت إىل السددجود 1978 المسـألة
ول ن قبل أا يصل إىل السجود رنت اإلمام رأ ه من السجود صحت صالتهال لو ت رر ذلدك 

   لتا السجدتني نال تبعد صحة صالته.يف
ف إذا رنددت رأ دده مددن الر ددوع أو السددجود  ددهواملال ومل يرجددت إىل الر ددوع أو 1975 المســألة

 السجود  هواملال أو بظن انه مل يدرك اإلمام يف الر وع أو السجود لو رجتال صحت صالته.
نداا عداد إىل  ف إذا رنت رأ ه مدن السدجود ورأى اإلمدام ال يدزال  داجداملال1982 المسألة

السجود بقصد أا يتابت اإلمام يف السجود وتصور أا اإلمام يف  دجدته األوىل مث تبدني لده أا 
اإلمددام  ددداا يف  دددجدته ال انيدددة احتسدددب  ددجدته ال انيدددةال واا رجدددت إىل السدددجود ظندددامل منددده أا 

دته اإلمدددام يف  دددجدته ال انيدددة مث تبدددني لددده أا اإلمدددام  ددداا يف  دددجدته األوىل يلدددزم أا يدددتم  دددج
 تلك بقصد متابعة اإلمام مث يسجد مرع أخرى مت اإلمام.

ف إذا ر ت قبل اإلمام  هواملال و اا جيدن لدو رجدت إىل القيدام أدرك بعده 1981 المسألة
قرا ع اإلمامال يلزم أا ينتصب مث ير ت مدت اإلمدام وال يلدزم عليده اعدادع الصدالعال وإذا مل ينتصدب 

 ع مت اجلماعة مث يعيدها من جديد.من الر وع عمدامل ناألحوط أا يتم الصال
ف إذا ر ت قبل اإلمام  هوامل و اا جين لو رجت إىل القيام مل يدرك حمديةامل 1984 المسألة

من قرا ع اإلمام نعا صرب ح  يلحقه اإلمدام يف الر دوع صدحت صدالتهال وه دذا تصد  صدالته 
 لو رنت رأ ه من الر وع بقصد متابعة اإلمام مث ر ت مت اإلمام.

ف إذا  ددجد قبددل اإلمددام  ددهوامل ندداا صددرب يف السددجود حدد  يدر دده اإلمددام 1981 ةالمســأل
صحت صالتهال وه ذا تص  صالته لو رنت رأ ه من السجود بقصد متابعدة اإلمدام مث  دجد 

 مت اإلمام.
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ف إذا قنت اإلمام  هوامل يف ر عة ال قنوت نيهاال أو تشهد  دهوامل يف ر عدة 1982 المسألة
مددأموم متابعتدده يف ذلددك بددأا يقنددت معدده ويتشددهدال  مددا الجيددوو لدده يف ال تشددهد نيهددا ال جيددوو لل

هذ  احلالة أا ير ت قبل ر وع اإلمام وال أا يقوم قبدل قيدام اإلمدام بدل عليده أا ينتظدر حد  يدتم 
اإلمام ذلك القنوت أو التشهد السهويال مث يتم معه بقية الصالعال نعم إا قصد االن راد جداو 

 له التخلف عن اإلمام.
 بات صالة الجماعةمستح

ف يسددتحب للمددأموم إذا  دداا رجددالمل واحدددامل أا يقددف علددني ميددني االمددامال 1989 المســألة
وإذا  اندددت امدددرأع واحددددع تقدددف عدددن ميدددني اإلمدددام جيدددن يسددداوي موضدددت  دددجودها مدددت موضدددت 
ر بدديت اإلمددام أو قدميددهال وأمددا إذا  دداا رجددالمل وامددرأعال أو رجددالمل وعدددع نسددا ال ا ددتحب أا يقددف 

ني اإلمددام ويقددف البدداقي خلددف اإلمددامال وأمددا إذا  ددانوا عدددع رجددال أو عدددع نسددا  الرجددل عددن ميدد
ا تحب أا يق وا خلف اإلمامال وإذا  انوا عدع رجدال وعددع نسدا  ا دتحب أا يقدف الرجدال 

 خلف اإلمام ويلزم علني األحوط أا تقف النسا  خلف الرجال.
ضدل أا يق دا متسداويني وال ف لدو  داا اإلمدام واملدأموم  المهدا أن دنيال ناألن1986 المسألة

 يتقدم اإلمام علني املأموم.
ف يسدددتحب لإلمدددام أا يقدددف يف و دددط الصدددفال واا يقدددف أهدددل العلدددم 1987 المســـألة

 وال ضل والتقوى يف الصف األول.
ف يسدددددددتحب أا ت دددددددوا الصددددددد ومل منتظمدددددددة مرتاصدددددددة ال خلدددددددل نيهدددددددا 1988 المســـــــألة

 والنواصل.
قدددددد قامدددددت »بعدددددد قدددددول اإلمدددددامف ف يسدددددتحب للمدددددأمومني أا ينهضدددددوا 1985 المســـــألة

 «.الصالع
ف يسدددتحب لإلمدددام مراعددداع حدددال أضدددعف املدددأمومنيال ندددال ي يدددل ر وعددده 1952 المســـألة

 وقنوته و جود  إال أا يعلم رغبة  يت املأمومني يف ذلك.
ف يستحب إلمام اجلماعة أا يرنت صوته عند قرا ع احلمد والسورع وبقية 1951 المسألة

 يقتدي بهال ول ن جيب أا ال يرنت صوته أ  ر من الالوم.األذ ار جين يسمعه من 
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ف يسددتحب لإلمددام إذا علددم وهددو يف الر ددوعال جضددور مددأموم جديددد يريددد 1954 المســألة
االقتدددا  بددهال أا ي يددل الر ددوع ضددع ني مث يقددوم بعددد ذلددك واا علددم جضددور حمددخص آخددر يريددد 

 االقتدا  به.
 المكروهات في صالة الجماعة

  للمأموم أا يقدف ىن درد  يف صدف واحدد إذا  اندت يف الصد ومل ف ي ر 1951 المسألة
 مواضت خالية ونارغة.

 ف ي ر  للمأموم أا يأىل بأذ ار الصالع جين يسمعه اإلمام.1952 المسألة
ف ي ر  للمسانر الذي يقصر صلواته الرباعيدة د  دالظهر والعصدر والعشدا  1959 المسألة

و ددذا ي در  لغددري املسدانر أا يقتدددي يف هدذ  الصددلوات دد أا يقتددي نيهددا ىندن ال ي ددوا مسدانراملال 
 باملسانرال ومعن ال راهة هو أقلية ال واب.

 صالة اآليات
ف جيدب اإلتيداا بصدالع اآليدات د والديت  دنذ ر  ي يتهدا نيمدا بعدد د لعددع 1956 المسـألة

 أمورف
  سومل الشمسال ح  لو  سف حمي  منها ومل خيف منه أحد.األول: 
 رال ح  لو خسف حمي  منه ومل خيف منه احد.خسومل القمالثاني: 
 الزلزلة واا مل خيف منها أحد. الثالث:
الرعد والربا والصاعقة والصديحة وهبدوب الريداح السدودا  واحلمدرا  ومدا حمداهبها إذا  الرابع:

 خامل أ  ر النامل.
ف إذا وقعت عدع أحميا  من هذ  األمور املوجبة لصالع اآليدات جيدب اا 1957 المسألة

 ل واحدع منها صالع اآلياتال نمد المل لدو  سد ت الشدمس وحددثت ولزلدة أيضدامل جيدب يصلي ل
 االتياا بصالع اآليات مرتني.

ف مددن  ددب عليدده عدددع صددالع آيدداتال ندداا وجبددت  لهددا ألمددر مددن نددوع 1958 المســألة
واحدددال مدد ال لددو  سدد ت الشددمس ثددالث دنعددات ومل يصددل لددا يف حينهدداال مل يلددزم عنددد قضددا  

عددني أليهددا يصددليال بددل ي  ددي أا يددأىل بعدددع صددالع آيددات بتعددداد مددا نددات تلددك الصددلوات أا ي
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منه.وه ذا إذا وجبت عليده عددع صدالع آيدات لرعدد وبدرا وريداح  دودا  ومحدرا ال نانده ال جيدب 
لدددى قضددائها التعيددني يف النيددة. ول ددن إذا وجبددت ألجددل أمددور متعددددع النوعيددة  مددا لددو وجبددت 

أو ألجل اثنتني منها لزم علدني األحدوط أا يعدني  ل سومل الشمسال وخسومل القمرال والزلزلةال
 عند قضائها أليهما يصلي.

ف لو ات   وقوع اآليات املوجبة للصالع يف من قدة مداال جيدب علدني أهلهدا 1955 المسألة
نقددط أا يددأتوا بصددالع اآليددات دوا غددريهم مددن أهددايل الددبالد واملندداط  األخددرىال إال إذا  انددت 

املن قتدداا من قددة واحدددع نتجددب صددالع اآليددات علددني أهددل  املن قددة األخددرى قريبددةال جيددن تعددد
 املن قة األخرى أيضامل.

ف جيدددددب اإلتيددددداا بصدددددالع اآليدددددات مندددددذ ابتددددددا  ال سدددددومل وافسدددددوملال 1622 المســـــألة
 واألحوط ا تحبابامل عدم تأخري الصالع إىل حني األخذ باالجنال .

و افسدددومل ف إذا أخدددر االتيدداا بصددالع اآليدددات جيددن أخدددذ ال سددومل أ1621 المســألة
بدداالجنال ال أتددني بالصددالع بقصددد القربددةال وه ددذا لددو صددالها بعددد متددام االجنددال  اتددني هبددا بقصددد 

 .(179)القربة امل لقة 
ف إذا  اندت املددع مدا بدني ال سدومل أو افسدومل إىل حدني االجندال  أقدل 1624 المسألة

دع املذ ورع أ  ر من إتياا ر عةال أتني بصالع اآليات بقصد القربة امل لقةال وه ذا إذا  انت امل
 ول ن مل يصلها ح  بقي من الوقت إىل حني االجنال  ىنقدار ر عة واحدع نقط.

ف عندددما تقددت الزلزلددةال أو حيدددث الرعددد أو الددربا ومددا حمددابهال جيددب علددني 1621 المســألة
اإلنساا أا يأىل بصالع اآليات نوراملال وإذا مل ي عل ذلك عصني ويبقني وجوهبدا عليده حد  آخدر 

 ا ادا امل يف أي وقت أتني هبا.العمرال وت و 
ف مددن مل ي ددن يعلددم بال سددومل أو افسددوملال إذا علددم بعددد االجنددال  أا 1622 المســألة

ال سومل أو افسومل  اا حمامالمل ل ل اجلرمال جيب أا يقضي صالع اآلياتال ول ن إذا علدم 
 بعد االجنال  بأا ال سومل أو افسومل  اا يف بعه اجلرم مل جيب عليه القضا .

                                                           

 أي من دوا تعيني األدا  أو القضا . (175)
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ف إذا أخددرب  اعدة ب سددومل الشدمس أو خسددومل القمدر ندداا مل ي مددةن 1629 المسـألة
إىل قولم ومل يأت بصالع اآليات مث تبني له نيما بعد صدا إخبارهمال ناا  داا ال سدومل أو 
افسومل حمامالمل لتمام اجلرم وجدب االتيداا بصدالع اآليداتال بدل و دب حد  لدو  داا يف بعضده 

مس أو خسددددومل القمددددر حمخصدددداا مل يعلددددم علدددني األحددددوطال وه ددددذا لددددو أخددددرب ب سدددومل الشدددد
 عدالتهماال والظاهر انه جيب االتياا بصالع اآليات بعخبار ثقة واحٍد علني األقوى.

ف إذا اطمأا إىل إخبار من يعلموا موعد  سومل الشدمس أو خسدومل 1626 المسألة
القمر حسب القواعد العلمية وحصل له يقني بوقوع ال سومل أو افسومل يلزم عليه أا يأىل 

صدددالع اآليدددات. وه دددذا لدددو أخدددربوا ىنوعدددد ال سدددومل وافسدددومل ومددددع ا دددتمرار  واطمدددأا إىل ب
أقوالم نانه يلزم العمل بأقوالمال نم المل لدو قدالواف  دينجلي ال سدومل يف  داعة  دذاال يلدزم عددم 

 تأخري الصالع إىل ذلك الوقت.
عادذدددا ف إذا علدددم بدددأا صدددالع اآليدددات الددديت صدددالها  اندددت باطلدددة يلدددزم إ1627 المســـألة

 داخل الوقت وقضاؤها خارجه.
ف إذا وجبت صالع اآليات يف وقت ال رائه اليوميدةال نداا اتسدت الوقدت 1628 المسألة

لالتيددداا بالصدددالتني مل ي دددن احمددد ال يف تقددددمي أيهمدددا حمدددا ال ولدددو تضدددي  وقدددت أحددددمها وجدددب 
 االتياا ىنا ضاا وقتهال وإذا ضاا وقت االثنتني وجب تقدمي اليومية.

ف إذا علم يف أثنا  الصالع اليومية بتضي  وقت صالع اآلياتال ناا  داا 1625 المسألة
وقت اليومية ضيقامل أيضدامل وجدب إمتامهدا مث اإلتيداا بصدالع اآليدات بعدد ذلدكال وأمدا إذا مل ي دن 

 وقت اليومية ضيقامل وجب ق عها واإلتياا بصالع اآليات مث اإلتياا بالصالع اليومية بعدها.
يف أثنددا  صددالع اآليددات بضددي  وقددت الصددالع اليوميددةال وجددب  ف إذا علددم1612 المســألة

 ترك صالع اآليات واالحمتغال باليومية وبعد امتامها يأىل بصالع اآليات.
ف إذا وقعدددت اآليدددة  ال سدددومل أو افسدددومل أو الزلزلدددة واملدددرأع يف حدددال 1611 المســـألة

وط ا ددتحبابا أا احلدديه أو الن ددامل مل جيددب عليهددا صددالع اآليدداتال وال قضددا  عليهددا نعددم األحدد
 تأىل بصالع اآليات بعد أا ت هر.

 كيفية صالة اآليات 
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ف صالع اآليات ر عتااال يف  ل ر عة مخسة ر وعاتال و ي يتها هديف أا 1614 المسألة
ي رب د بعد النية د ويقرأ احلمد و ورع  املة وير دتال مث يقدوم ويقدرأ احلمدد و دورع  املدة مث ير دتال 

لنهو  من الر دوع افدامس يهدوي إىل السدجدتني ويدأىل هبمداال وه ذا إىل مخس مراتال وبعد ا
 مث يقوم للر عة ال انية وي عل م لما نعل يف األوىل متاماال مث يتشهد ويسلم.

ف يف صددالع اآليددات جيددوو بعددد النيددة وقددرا ع احلمدددال أا يقسددم  ددورع إىل 1611 المســألة
م ال دداين مددن السددورع دوا قددرا ع مخسددة أقسددام نيقددرأ آيددة أو أ  ددر مث ير ددتال مث يددنهه ويقددرأ القسدد

احلمددد مث ير ددتال وه ددذا حدد  ينتهددي القسددم افددامس قبددل الر ددوع افددامسال نمدد المل يقددرأ البسددملة 
مث ير دتال مث يدنهه ويقدول « قـل هـو اا أحـد»بقصد  ورع التوحيد مث ير تال مث يدنهه نيقدرأ 

مث يددنهه ويقددول مث ير ددتال « لــم يلــد ولــم يولــد»مث ير ددتال مث يددنهه ويقددول « اا الصــمد»
مث ير ت الر وع افدامسال وبعدد النهدو  منده يدذهب إىل السدجدتني  «ولم يكن له كفواً أحد»

مث يقدددوم للر عدددة ال انيدددة وي عدددل م دددل مدددا نعدددل يف الر عدددة األوىلال مث بعدددد أا يسدددجد السدددجدتني 
 يتشهد ويسلم.
تني مخدس ف ال بأمل إذا  رر قدرا ع احلمدد وه دذا السدورع يف إحددى الدر ع1612 المسألة

 مراتال وقرأ يف الر عة األخرى احلمد مرع واحدع وَجزّأ السورع إىل مخسة أقسام.
ف  دددل مدددا جيدددب او يسدددتحب يف الصدددلوات الواجبدددة جيدددب ويسدددتحب يف 1619 المســـألة

صددددالع اآليددددات أيضدددداملال ول ددددن يسددددتحب يف صددددالع اآليددددات أا يقددددول بدددددل االذاا واالقامدددددةف 
 ثالث مرات. )الصالة(

يسدددتحب الت بدددري قبدددل  دددل ر دددوع وبعدددد ال وأمدددا بعدددد الر دددوع افدددامس ف 1616 المســـألة
 .«سمع اا لمن حمده»والعاحمر نيستحب أا يقولف 

ف يستحب القنوت قبل الر وع ال اين والرابت والسدادمل وال دامن والعاحمدرال 1617 المسألة
 ولو أتني بقنوت واحد قبل الر وع العاحمر   ني.

انددده  دددم ر عدددة صدددلنيال ومل ينتددده ت  دددري  إىل  ف إذا حمدددك يف صدددالع اآليدددات1618 المســـألة
 حمي ال ب لت صالته.

ف إذا حمدددك يف انددده هدددل هدددو يف الر دددوع األخدددري مدددن الر عدددة األوىلال أو يف 1615 المســـألة
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الر وع األول من الر عة ال انية ومل ينته به ت  ري  إىل حمي  ب لت صالتهال ول ن لو حمك م المل 
السددددجود بعدددددال وجددددب أا يرجددددت ويددددأىل بددددالر وع هددددل ر ددددت أربعددددامل أم مخسددددامل نددددعذا مل يصددددل إىل 

 املش وكال وأما إذا وصل إىل السجود يلزم أا ال يعتا بش ه.
ف إذا حمدك يف عددد الر وعدات أو القنوتدات نداا احمدتغل بالعمدل الالحد  1642 المسألة

 مل يعنت بش ه وإال بن علني األقّل.
ع اآليات بزيادذدا ف  ل ر وع من ر وعات صالع اآليات ر ن تب ل صال1641 المسألة

 أو نقصارا عمدامل أو  هوامل.
ف يسدتحب أا يدأىل بصدالع اآليدات  اعدةال ويسدقط نيهدا د مدن املدأموم د 1644 المسـألة

 قرا ع احلمد والسورع.
 صالة عيدي الفطر واألضحى

ف صدددالع العيددددين واجبدددة يف ومددداا حضدددور إمدددام العصدددر )عليددده الصدددالع 1641 المســـألة
وجيدوو االتيداا هبدا يف هدذ  احلدال  م  اعةال ومستحبة يف وماا غيبته والسالم( ويلزم أا تقا

  اعة أو نرادى.
ف وقت صالع العيدين مدن أول طلدوع الشدمس مدن يدوم العيدد إىل الدزوال 1642 المسألة

 منه.
ف يسدددتحب االتيددداا بصدددالع عيدددد األضدددحني بعدددد ارت ددداع الشدددمسال  مدددا 1649 المســـألة

لشددمسال واا يدددنت و دداع ال  ددرع يف ذلددك احلددني أيضددامل مث يسددتحب يف عيددد ال  ددر بعددد ارت دداع ا
 يأىل بصالع العيد.
ف صددالع العيددددين عبدددارع عدددن ر عتددنيال يف األوىل ي دددرب بعدددد قدددرا ع احلمدددد 1646 المســـألة

والسددورع مخددس ت بددريات ويقنددت بعددد  ددل ت بددريعال وبعددد القنددوت افددامس ي ددرب ت بددريع أخددرى 
 عة ال انية ويأىل بأربت ت بريات ويقنت بعدد  دل ت بدريع وير تال مث يأىل بالسجدتنيال مث يقوم للر 

 مث يأىل بت بريع خامسة مث ير ت مث يأىل بالسجدتني بعد الر وع ويتشهد ويسلم.
ف ي  ي االتياا ىن ل  الدعا  يف قنوتات صالع العيددين ول دن األنضدل 1647 المسألة
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 أا يقرأ نيها هذا الدعا ف
هــل الجــود والجبــروت، وأهــل العفــو والرحمــة، اللهــم أهــل الكبريــاع والعظمــة، وأ»

وأهل التقوى والم فرة، أسأل  بح  ه ا اليـوم الـ ي جعلتـه للمسـلمين عيـدًا، ولمحمـد 
ـــدًا، أن تصـــلي علـــى محمـــد وآل محمـــد، وأن  ـــه ذخـــراً وشـــرفاً ومزي ـــه وآل صـــلى اا علي
تـــدخلني فـــي كـــل خيـــر أدخلـــم فيـــه محمـــداً وآل محمـــد، وأن تخرجنـــي مـــن كـــل ســـوع 

م منــه محمــداً وآل محمــد، صــلوات  عليــه وعلــيهم، اللهــم إنــي أســأل  خيــر مــا أخرجــ
 «.سأل  منه عبادك الصالحون، وأعوذ ب  مما استعاذ منه عبادك المخلصون

االتيداا   بتدني بعدد صدالع ال  در  ف يستحب يف وماا غيبدة اإلمدام 1648 المسألة
اع ال  دددرعال ويف خ بدددة عيدددد واألضدددحنيال واألنضدددل أا يدددذ ر يف خ بدددة عيدددد ال  دددر أح دددام و ددد

 األضحني أح ام األضحية.
ف لدديس لصددالع العيدددين  ددورع خاصددةال ول ددن األنضددل اا يقددرأ يف الر عددة 1645 المســألة

( ويف الر عددة ال انيددة  ددورع الغاحمددية )وهددي السددورع 91األوىل منهددا  ددورع الشددمس )وهددي السددورع 
( ويف الر عددددة ال انيددددة  ددددورع 27(ال أو يقددددرأ يف الر عددددة األوىل  ددددورع األعلددددني )وهددددي السددددورع 22

 الشمس.
ف تسددتحب إقامددة صددالع العيدددين يف الصددحرا ال ول ددن يف م ددة امل رمددة 1612 المســألة

 يستحب االتياا هبا يف املسجد احلرام.
ف يسدتحب الددذهاب إىل صددالع العيددد راجدالملال حانيدداملال علددني وقددار واتددزااال 1611 المســألة

 بيضا .واا يغتسل قبل الصالعال واا يتعمم بعمامة 
ف يستحب يف صالع العيد أا يسجد علني األر ال واا يرندت يديده عندد 1614 المسألة

 الت برياتال واا جيهر بأذ ار الصالعال  وا  أتني هبا  اعة أم من ردامل.
ف يستحب بعد صالع املغرب والعشا  من ليلة عيد ال  درال وبعدد صدالع 1611 المسألة

اا اكبـر، اا اكبـر، »أا يدأىل هبدذ  الت بدرياتف ال جر من يومهال و ذا بعد صالع عيد ال  ر 
ك الـــه إك اا واا أكبـــر وا الحمـــد، الحمـــد ا علـــى مـــا هـــدانا، ولـــه الشـــكر علـــى مـــا 

 «.أوكنا
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ف يسددتحب يف عيددد األضددحني االتيدداا بددالت بريات املددذ ورع عقيددب عشددر 1612 المســألة
صدالع الصدب  مدن اليدوم ال داين عشدرال صلواتال ي وا أولا صالع الظهر من يوم العيدد وآخرهدا 

اا أكبر على ما رزقنـا مـن بهيمـة األنعـام، »ويقول بعد ف « على ما هدانا»وذلك إىل قولهف
أمدددددا إذا  ددددداا يف عيدددددد األضدددددحني ىندددددن ناملسدددددتحب أا يدددددأىل « والحمـــــد ا علـــــى مـــــا أبالنـــــا

يد وآخرها صدالع بالت بريات املذ ورع عقيب مخس عشرع صالعال أولا صالع الظهر من يوم الع
 الصب  من اليوم ال الن عشر من ذي احلجة.

ف يف صالع العيدال و دذا صدالع اآليدات د  سدائر الصدلوات األخدرى د يلدزم 1619 المسألة
 أا يأىل املأموم  ميت أجزا  الصالع ما عدا احلمد والسورع إذا أتني هبا  اعة.

لت بدرياتال يلدزم عليده د بعدد ف إذا حضدر املدأموم وقدد أتدني اإلمدام بدبعه ا1616 المسـألة
أا يذهب اإلمدام إىل الر دوع د أا يدأىل بدالت بريات والقنوتدات الديت مل يدأت هبدا مدت اإلمدامال ولدو 

   ا .  )الحمد ا(أو  )سبحان اا(قال يف  ل قنوت مرع واحدعف 
ف إذا حضر املأموم صالع العيدد واإلمدام يف الر دوعال جيدوو أا يندوي ويدأىل 1617 المسألة

 بريع اإلحرام مث يذهب إىل الر وعال وحتتسب له ر عة.بت 
ف إذا نسددي التشددهد أو إحدددى السددجدتني يف صددالع العيددد ندداألحوط اا 1618 المســألة

يقضي ما نسيه عقيب الصالعال ولو حدث ما يستلزم  دجود السدهو يف تلدك الصدالع يلدزم أا 
 يأىل بسجدىل السهو بعدها علني األحوط ا تحبابامل.
 اع الصلواتاكستئجار لقض

ف حيددوو ا ددتةجار حمددخص لقضددا  الصددالع و ددائر العبددادات ال ائتددة عددن 1615 المســألة
 امليتال ولو تربع حمخص بقضا  نوائت امليت دوا أجرع ص .

ف جيوو أا ي جر الشخص ن سه ألدا  بعده األعمدال املسدتحبةال  زيدارع 1622 المسألة
األحيدا  أو األمدواتال وه دذا جيدوو  نيابدة عدن وقبور األئمة ال داهرين  قرب النيب األ رم 

 أا يقوم بالعمل املستحيب تربعامل ويهدي ثوابه إىل األموات أو األحيا .
ف جيب علني من أجر ن سه لقضا  صلوات ميتال أا ي دوا إمدا جمتهددامل 1621 المسألة
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 أو عاملامل بأح ام الصالع علني ضو  تقليد صحي .
ب عندده عنددد النيددةال وال يلددزم أا يعلددم ف جيددب علددني األجددري أا يعددني املنددو 1624 المســألة

بامسددددهال ني  ددددي إذا نددددوى علددددني النحددددو اآلىلف )أصددددلي نيابددددة عمددددن ا ددددت جرت لدددده قربددددة إىل اهلل 
 تعاىل(.

 ف جيب أا يأىل األجري بعبادات امليت بقصد ما يف ذمته.1621 المسألة
دات ف جيب أا يستأجر لقضا  العبادات من ي مدةن إىل انده يدأىل بالعبدا1622 المسألة

 علني حنو صحي .
ف الدددذي يسدددتأجر أحددددامل لقضدددا  نوائدددت امليدددتال إذا علدددم بددداا األجدددري مل 1629 المســـألة

يددأت هبددا أصددالال أو أتددني هبددا علددني حمدد ل غددري صددحي ال وجددب أا يسددتأجر مددرع أخددرى إذا  دداا 
 اال تةجار واجبامل عليه.

ريف أتيت ف إذا حمك يف أنه هل أتني األجري بالعمل أم ال؟ ناا قال األج1626 المسألة
بددهال و دداا ثقددة   ددا ال وإذا حمددك يف اندده هددل أتددني بالعمددل علددني الشدد ل الصددحي  أم الال مل يلددزم 

 ا تةجار حمخص آخر.
ف ال جيوو أا يستأجر لقضا  صلوات امليت ال ائتدة مدن ي دوا ذا عدذرال 1627 المسألة

  مددن ت ددوا وظي تدده التدديمم أو الصددالع جلو دداملال حدد  ولددو نددات تلددك الصددالع عددن امليددت علددني
 هذا الش ل علني األحوط.

ف حيدددددوو ا ددددتةجار املدددددرأع لقضددددا  نوائدددددت امليددددت الرجدددددلال وه ددددذا جيدددددوو 1628 المســــألة
ا ددددتةجار الرجددددل لقضددددا  نوائددددت املددددرأعال ويعمددددل  ددددل واحددددد حسددددب وظي تدددده بالنسددددبة للجهددددر 

 واالخ ات.
ف جيددددب قضددددا  نوائدددت امليددددت مرتبددددة إذا  ددداا الرتتيددددب معتددددربامل يف أدائهددددا  1625 المســـألة

ر والعصر من اليوم الواحد واا مل يعلدم برتتيبهدا مل يلدزم مراعداع الرتتيدبال وعلدني هدذا ندال  الظه
 جيب أا يشرتط علني األجري أا يصلي عن امليت علني حنو حيصل معه الرتتيب.

ف إذا احمددرتط علددني األجددري أا يددأىل بالعمددل علددني حمدد ل خمصددوصال يلددزم 1692 المســألة
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ي ددن بدداطالمل يف نظددر ال واا مل يشددرتط علددني األجددري  عليدده أا يعمددل علددني الشدد ل املشددرتط إا مل
حمددديةامل يلدددزم عليدددده العمدددل حسددددب وظي تدددهال واألحدددوط ا ددددتحبابامل أا يعمدددل ىنددددا هدددو األقددددرب إىل 
االحتياط من وظي ته أو وظي ة امليتال نم ال لو  انت وظي ة امليت هدي االتيداا بالتسدبيحات 

هبدذ  التسدبيحات مدرع واحددعال أتددني  األربدتال ثدالث مدراتال و داا يف نظدر األجدري ي  دي االتيداا
 هبا ثالث مرات.
ف إذا مل يشدددرتط علدددني األجدددري أا يدددأىل بالصدددالع مدددت مقددددار معدددني مدددن 1691 المســـألة

 املستحباتال لزم أا يأىل ىنا هو متعارمل إتيانه من املستحبات  القنوت م المل.
ني ف إذا ا ددتأجر لقضددا  نوائددت امليددت عدددع أحمددخاصال ندداألحوط أا يعدد1694 المســألة

ل ل واحد منهم وقتاملال مد ال إذا عدني لشدخص أا يدأىل مدن الصدب  إىل الظهدر يعدني ل خدر أا 
يأىل مدن الظهدر إىل الليدلال وه دذا يعدني الصدالع الديت يشدرعوا هبدا يف  دل وقدتال م دل أا يعدني 
ألحدهم أا يشرع بصالع الصب  أو العصر أو الظهر ويعني ل خدر الشدروع ىندا يليهداال وه دذا 

أا يد تني يف  دل مدرع ب درائه يدوم وليلدة  املدة وإذا تر وهدا ناقصدة ال حيتسدبوراال ويف يعني لدم بد
 املرع األخرى يستأن وا صلوات يوم وليلة أخرى من جديد.

ف مددن أجددر ن سدده ليقضددي عددن ميددت نوائتدده يف عددام واحدددال ول ندده مددات 1691 المســألة
قضدددا  مدددا يعلمدددوا أو قبدددل متدددام العدددامال يلدددزم علدددني األحدددوط وجوبدددامل أا يسدددتأجر حمدددخص آخدددر ل
 حيتملوا عدم االتياا به من قبل األجري األول إذا  اا اال تةجار واجبامل.

ف مددن يدد جر ن سدده لقضددا  نوائددت امليددتال إذا مددات قبددل امتددام الصددلوات 1692 المســألة
ال ائتة وقد أخذ أجرته  امالال ناا حمرط عليه أا يأىل  ميت تلدك الصدلوات بن سده وجدب أا 

ىنقدددار مددا بقدددي مددن ال وائددت إىل ويل امليدددتال نمدد المل إذا مل يددأت بنصددد ها رد يددردوا مددن األجدددرع 
نصف األجرع إىل ويل امليتال وأما إذا مل يشدرتط علدني األجدري بدأا يدأىل  ميدت ال وائدت بن سده 
جيدب علدني ورثدة األجدري أا يددنعوا مدن تر تدده ألجدري يقضدي مدا بقدي عليده مدن ال وائددتال وإذا مل 

 الورثة حمي . ي ن له مال مل يلزم علني
ف إذا مات األجري قبل أا يأىل  ميدت نوائدت امليدتال و داا علدني األجدري 1699 المسألة

ن سدده قضددا  نوائددت ن سددهال جيددب أا يدددنت مددن مالدده للصددلوات اال ددتيجارية الباقيددةال ندداا واد 
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املال ا تأجروا به لقضا  نوائته الشخصية إا  داا قدد أوصدني بدذلك وأجداو الورثدةال وأمدا إذا مل 
الورثة ا ت وا بصرمل ثل ه يف ا دتةجار مدن يقضدي عنده نوائتده الشخصدية واا  داا األحدوط  جيز

 معاملة الصالع م ل احلقوا املالية.

 أحكام الصوم
ف الصددوم هددو أا ميسددك اإلنسدداا عددن امل  ددرات املقددررع مددن أذاا ال جددر 1696 المســألة

 إىل املغرب امت اال ألمر اهلل تعاىل.
 النية

جيدددب إمدددرار نيدددة الصددديام علدددني اللسددداا أو علدددني القلدددب  دددأا يقدددول ف ال 1697 المســـألة
مددد الملف )أصدددوم غددددامل(ال بدددل ي  دددي أا ميسدددك عدددن اتيددداا مدددا يب دددل الصدددوم مدددن أذاا ال جدددر إىل 
املغرب امت االمل ألمر اهلل تعاىلال ول ي يتيقن من أنده  داا صدائمامل  دل هدذ  املددع يلدزم أا ميسدك 

 بقليل أيضامل. (176)ر بعد أذاا املغربعن امل  رات قبل أذاا ال جر بقليل وي  
ف جيددوو أا ينددوي يف  ددل ليلدة مددن ليددايل حمدهر رمضدداا لصددوم اليددوم اآلىلال 1698 المسـألة

 واألنضل أا ينوي يف الليلة األوىل من الشهر صوم  يت الشهر.
 ف وقت نية صوم حمهر رمضاا من أول الليل إىل أذاا الصب .1695 المسألة
صددوم املسددتحب مددن أول الليددل إىل الغددروب ىنقدددار النيددةال ف وقددت نيددة ال1662 المســألة

 نعذا مل يأت بشي من امل  رات إىل هذا الوقت ونوى الصوم اال تحباط ص  صومه.
ف مددددن نددددام قبددددل أذاا الصددددب  دوا أا ينددددوي الصددددومال إذا ا ددددتيقه قبددددل 1661 المســــألة

لددو ا ددتيقه بعددد  الظهددر ونددوى الصددوم صدد  صددومهال  ددوا   دداا صددومه واجبددامل أو مسددتحباملال وأمددا
 الظهر مل ي ف أا ينوي الصوم الواجب.

ف إذا أراد أا يددأىل بصددوم غددري صددوم حمددهر رمضدداا جيددب عليدده أا يعددني 1664 المســألة
الصددومال  ددأا ينددوي ه ددذاف )أصددوم قضددا املال أو نددذرامل( ول ددن يف حمددهر رمضدداا ال يلددزم أا ينددوي 
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ندده يف حمددهر رمضدداا أو نددوى بددأين )اصددوم حمددهر رمضدداا(ال بددل إذا صددام جهددالمل أو نسدديانامل مددن ا
 غري  احتسب له من صوم حمهر رمضاا.

ف إذا علددم اندده حمددهر رمضدداا ونددوى غددري صددوم حمددهر رمضدداا عمددداملال مل 1661 المســألة
 حيتسب لهال ال من حمهر رمضاا وال الصوم الذي نوا .

ف إذا صام بنية صوم أول حمدهر رمضدااال مث علدم نيمدا بعدد انده  داا ثداين 1662 المسألة
 ر رمضاا ص  صومه.أو ثالن حمه
ف إذا نوى الصوم قبل أذاا الصب  مث غشي عليده وانتبده يف أثندا  النهدارال 1669 المسألة

 ناألحوط وجوبامل أا يتم صوم ذلك اليوم ويقضيه نيما بعد أيضامل.
ف إذا ندددوى الصدددوم قبدددل أذاا الصدددب  مث غلدددب عليددده السددد ر مث أنددداا يف 1666 المســـألة

 امتام صوم ذلك اليوم وقضاؤ  نيما بعد أيضامل.أثنا  النهارال ناألحوط وجوبامل 
ف إذا ندوى الصددوم قبددل أذاا الصددب  مث ندام ومل يسددتيقه إال بعددد املغددربال 1667 المســألة
 ص  صومه.
ف إذا جهددل أو نسددي أندده يف حمددهر رمضددااال مث علددم قبددل الظهددرال ندداا مل 1668 المســألة

و أتدددني بشدددي  مدددن يدددأت ىن  دددر مدددن م  دددرات الصدددوم وجدددب أا يندددوي ويصددد  صدددومهال وأمدددا لددد
م  رات الصومال أو الت ت بعد الظهر أنه يف حمهر رمضااال ب دل صدومه ول دن جيدب عليده أا 

 ميسك عن م  رات الصوم إىل املغربال مث يقضي ذلك اليوم بعد حمهر رمضاا.
ف إذا بلدددغ الصددديب قبدددل أذاا الصددددب  مدددن يدددوم حمدددهر رمضددداا وجددددب أا 1665 المســـألة

عليه صوم ذلدك اليدوم إا مل يندو الصدوم قبدل ذلدكال ول دن يصومال ولو بلغ بعد األذاا مل جيب 
األحوط اذا مل يأت ىن  ر قبل الظهر أا يصوم ذلك اليومال وأما أا  اا ندوى مدن قبدل وجدب 

 عليه الصوم علني األحوط.
ف ال بددأمل ملددن آجددر ن سدده لقضددا  صددوم ميددت أا يددأىل بصددوم ا ددتحباط 1672 المســألة

ائدت ال جيدوو لده أا يدأىل بصدوم ا دتحباطال ولدو أتدني لن سهال ول ن من  اا عليه قضا  صدوم ن
بصوم ا تحباط نسيانامل ناا تذ ر قبل الظهر هدم صدومه املسدتحيبال وجيدوو أا يعددل بنيتده إىل 
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الصوم القضائي الذي عليهال وأما لو الت ت بعد الظهر ب ل صومه املستحيبال ولو الت دت بعدد 
 املغرب ص  صومه املستحيب.

جددب علددني الشددخص صددوم معددني آخددر غددري صددوم حمددهر رمضددااال ف إذا و 1671 المســألة
م ال لو نذر أا يصوم يومامل معيناملال ناا تعمد عدم النية ح  أذاا الصب  ب دل صدومهال وإذا مل 
يعلددم بوجددوب صددوم ذلددك اليددوم عليدده أو نسددي مث تددذ ر قبددل الظهددر ندداا مل يددأت ىن  ددر ونددوى 

 الصوم ص  صومهال واال ب ل صومه.
عمدد عدددم النيدة للصددوم الواجدب غددري املعدني ) صددوم ال  ددارع( إىل ف لددو ت1674 المسـألة

ما قبل الظهر نال احم ال نيدهال بدل إذا  داا عاومدامل قبدل النيدة علدني عددم الصدومال أو  داا مدرتددامل 
 يف أا يصوم أم الال ناا مل يأت ىن  ر ونوى قبل الظهر ص  صومه.

مل يصد  صدومه واا مل ف إذا أ لم ال دانر يف حمدهر رمضداا قبدل الظهدرال 1671 المسألة
 يأ ل حميةامل بعدال وح  لو نوى الصوم قبل الظهر.

ف إذا عويف املريه قبل الظهر يف حمهر رمضداا ومل يدأت ىن  در مدن أذاا 1672 المسألة
الصب  إىل ذلدك احلدنيال لدزم علدني األحدوط أا يندوي الصدوم ويصدوم ذلدك اليدومال وأمدا إا عدويف 

 بعد الظهر مل جيب عليه صوم ذلك اليوم.
ف ال جيدددددب صدددددوم اليددددوم املشددددد وك يف أنددددده آخددددر حمدددددعباا أو أول حمدددددهر 1679 المســــألة

رمضدااال وإذا أراد أا يصدومه ال جيدوو أا يصدومه بنيدة حمدهر رمضدااال و دذا ال جيدوو د احتياطدامل د 
أا يندوي انده )صددوم رمضداا إا  دداا مدن رمضدداا واا مل ي دن مددن رمضداا نصددوم قضدا  أو مددا 

م قضا  أو ا تحباط أو ما حمابهال نعذا تبني نيما بعد انده أول حمابه(ال بل يلزم أا ينوي انه صو 
 رمضاا احتسب له من رمضاا.

ف إذا صددام اليددوم املشدد وك اندده آخددر حمددعباا أو أول حمددهر رمضددااال بنيددة 1676 المســألة
صوم قضا  أو صوم مستحيب أو ما حمابهال مث علم يف االثنا  أا ذلك اليوم من حمهر رمضدااال 

 نية حمهر رمضاا. جيب أا يغري نيته إىل
ف إذا تددردد يف الصددوم الواجددب املعددني بوقددت م ددل صددوم حمددهر رمضدداا يف 1677 المســألة

انه هل يهدم صدومه أم الال أو قصدد اب دال صدومهال ب دل صدومه علدني األحدوطال حد  لدو رجدت 
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وتاب عن قصد  ومل يأت ىن  رال ول دن إذا  داا الدرتدد بسدبب عدرو  أمدر ال يددري هدل هدو 
 ص  صومه إا مل يأت ىن  رال إذا مل يوجب ذلك الرتدد يف نية الصوم. مب ل للصوم أم الال

ف إذا قصدد د يف الصدوم املسدتحب أو الواجدب غدري املعدني بوقدت  صدوم 1678 المسـألة
ال  ارع د أا يرت ب م  راملال أو تردد هل يأىل ىن  ر أم الال ناا مل يرت ب امل  درال وجددد نيتده 

 قبل الظهر ص  صومه.
 لمفطرات(مبطالت الصوم )ا

 ف مب الت الصوم عشرعف1675 المسألة
 األ ل.األول: 
 الشرب. الثاني: 
 اجلماع. الثالث:
 اال تمنا  )العادع السرية(. الرابع:

 .أو ناطمة الزهرا  أو األئمة  انرتا  ال ذب علني اهلل أو النيب الخامس: 
 ايصال الغبار الغليه إىل احلل . السادس:
 يف املا . رمس متام الرأملالسابع: 
 البقا  واال تمرار علني اجلنابة أو احليه أو الن امل إىل أذاا الصب .الثامن: 
 االحتقاا باملواد املائعة.التاسع: 
 تعمد القي .العاشر: 

 و يأىل ت صيل أح ام هذ  املب الت )امل  رات( يف املسائل اآلتية.
 
 

 : األكل والشرب4ـ1
حمديةامل عمدداملال ب دل صدومهال  دوا   داا ذلدك ف إذا أ ل الصائم أو حمدرب 1682 المسألة

املأ ول أو املشروب معتادامل  افبز واملا  وما حمابهال أو غري معتاد  أ ل الرتاب وحمرب عصارع 
الشجرال و وا   اا املأ ول واملشروب قليالمل جدامل أو   رياملال نيب ل الصوم ح  بععادع املسواك 



 317 

ه نورامل إال أا تضمحل رطوبدة املسدواك يف مدا  املرطوب إىل ال م بعد إخراجه منه وابتالع رطوبت
 ال م جين ال ي ل  عليه انه ابتلت رطوبة خارجية.

ف إذا علددم جلددول ال جددر وهددو مشددتغل باأل ددلال جيددب اخددراج اللقمددة مددن 1681 المســألة
 نمه نوراملال ولو ابتلعها عمدامل ب ل صومهال و ب عليه القضا  وال  ارع  ما  يأىل.

  ل الصائم أو حمرب حميةامل  هواملال مل يب ل صومه.ف إذا أ1684 المسألة
ف األحددوط ا ددتحبابامل أا جيتنددب الصددائم عددن ا ددتعمال احلقددن ال بيددة د 1681 المســألة

االبددرع د املغذيددةال وال احمدد ال يف ا ددتعمال بقيددة األبددرال نعرددا ال تب ددل الصددوم  دداالبرع املخدددرع 
 للعضو واألبر للدوا .

 عمدامل ما بقي من ال عام بني أ نانه ب ل صومه.ف إذا ابتلت الصائم 1682 المسألة
ف مدن أراد الصديام ال جيدب عليده أا خيلدل أ دنانه د أي يندزع مدا بينهدا مدن 1689 المسألة

طعام د قبدل أذاا ال جدرال ول دن إذا علدم أو اطمدأا إىل أا ال عدام املتبقدي بدني األ دناا  دينزل 
  مددن ال عددام إىل اجلددومل ب ددل صددومه إىل جوندده أثنددا  النهددارال ندداا مل خيلددل أ ددنانه ودخددل حمددي

 علني األحوط.
ف ابتالع البزاا )البصاا( ال يب ل الصوم واا اجتمدت يف ال دم علدني أثدر 1686 المسألة

  يل احلموضة وما حمابه.
ف ال احمد ال يف ابدتالع النخامدة د أخدالط الدرأمل والصددر د الديت مل تصدل 1687 المسألة

 م يلزم أا ال يبتلعها علني األحوط.إىل نضا  ال مال ول ن إذا دخلت نضا  ال 
ف إذا ع ددش الصددائم بشدددع جيددن خشددي الددالك بسددبب الع ددشال جيددوو 1688 المســألة

لددده أا يشدددرب املدددا  ىنقددددار مدددا ينقدددذ  مدددن املدددوتال ول دددن يب دددل صدددومه وعليددده أا جيتندددب بقيدددة 
 امل  رات طوال النهار إذا  اا ذلك يف حمهر رمضاا.

أو ال ددريال و ددذا تذوقدده ومددا حمددابه  ددا اليصددل إىل ف مضددغ ال عددام لل  ددل 1685 المســألة
احلل  عادعال ال يب ل الصوم ح  لو وصدل إىل احللد  صددنة وات اقداملال ول دن لدو  داا يعلدم مدن 

 البداية أا ال عام  يصل إىل احلل  ب ل صومهال ويلزم أا يقضيهال و ب عليه ال  ارع أيضامل.



 312 

 دددن إذا  ددداا الضدددعف   دددريامل ف ال جيدددوو أا ي  دددر الصدددائم للضدددعفال ول1652 المســـألة
 جين ال يتحمل عادعال نال احم ال يف االن ار.
 : الجماع 1

 ف اجلماع يب ل الصوم ولو مل يدخل إال ىنقدار احلش ة ومل ينزل املا.1651 المسألة
 ف إذا أدخل أقل من احلش ة ومل خيرج منه ما مل يب ل صومه.1654 المسألة
 ار احلش ة أم الال ص  صومه.ف إذا حمك هل أدخل ىنقد1651 المسألة

ف إذا جدددامت نا ددديامل انددده صدددائمال أو أجدددرب علدددني اجلمددداع جيدددن الي دددوا 1652 المســـألة
اجلماع ب عله واختيار  مل يب ل صومهال ول ن إذا تدذ ر النا دي يف أثندا  اجلمداع انده صدائمال أو 

 وال اال را  جيب نورامل افروج من حالة اجلماعال وإذا مل خيرج ب ل صومه.
 : اكستمناع )العادة السرية(2

ف إذا ا تمن الصائم د أي ا تعمل العادع السدرية واخدرج املدا مدن ن سده 1659 المسألة
 د ب ل صومه. 
ف إذا خرج منه املا دوا اختيار منهال مل يب ل صومهال ول ن إذا نعل ما 1656 المسألة

 يوجب خروج املا منه دوا اختيار ب ل صومه.
علدددم الصدددائم بأنددده لدددو ندددام يف النهدددار الحدددتلمال مل جيدددب عليددده تدددرك  ف إذا1657 المســـألة

 النومال ولو نام مل يب ل صومه.
ف إذا ا ددتيقه الصددائم يف حددال خددروج املددا منددهال مل جيددب عليدده أا مينددت 1658 المســألة

 من خروج املا.
ف جيددددددوو للصددددددائم احملددددددتلم أا يبددددددول ويسددددددتربئ علددددددني حنددددددو مددددددا مددددددّر يف 1655 المســــــألة

 ( واا علم  روج ما تبقني من املا يف اجملرىال بوا  ة التبول واال تربا .73)املسألةف
ف الصائم احملتلم إذا علم ببقا  ما يف اجملرى وانه إذا مل يبدل قبدل الغسدل 1722 المسألة

 خرج منه املا بعد الغسلال لزم علني األحوط وجوبامل أا يتبول قبل الغسل.
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بقصد خروج املاال ب ل صومه علني األحوط ف إذا داعب الصائم أحدامل 1721 المسألة
 واا مل خيرج منه ما.

ف إذا العدددب الصدددائم وداعدددب أحددددامل ال بقصدددد خدددروج املددداال نددداا  ددداا 1724 المســـألة
م مةندددا إىل انددده ال خيدددرج منددده مدددا صددد  صدددومه واا خدددرج صددددنة وات اقددداملال ول دددن إذا مل ي دددن 

 م مةنامل اىل عدم خروج املا ب ل صومه إا خرج منه.
 الك ب على اا أو النبي أو اآلل  :9

ف إذا نسددب الصددائم عمدددامل  ذبددة إىل اهلل أو األنبيددا  أو األئمددة ال دداهرين 1721 المســألة
  ل ظددامل أو  تابددة أو احمددارع ومددا حمددابه ب ددل صددومه واا تدداب نددورامل أو قددالف  ددذبتال واألحددوط

  ذلك أيضامل.  وجوبامل اا ال ذب علني ناطمة الزهرا  
إذا أراد أا ينقددل خددربامل ال يعلددم صدددقه أو  ذبددهال ندداألحوط وجوبددامل أا  ف1722 المســألة

 يذ ر الراويال أو ا م ال تاب الذي ينقل افرب منهال أو يقولف ه ذا روي.
باعتقددداد اندددده  ف إذا نقدددل حمددديةامل عدددن اهلل أو الندددديب أو اإلمدددام املعصدددوم 1729 المســـألة

 ه.صحي ال مث تبني له عدم صحة هذ  النسبةال مل يب ل صوم
تب ددل الصددوم  ف إذا  دداا يعلددم أا نسددبة ال ددذب علددني اهلل أو الندديب 1726 المســألة

وتعمدددد نسدددبة مدددا يعلدددم  ذبددده اليهمددداال مث علدددم نيمدددا بعدددد أنددده  ددداا صدددادقامل ب دددل صدددومهال علدددني 
 األحوط.

مدددا اندددرتا  الغدددري ب دددل  ف إذا نسدددب عمددددامل إىل اهلل أو النددديب أو األئمدددة 1727 المســـألة
 ل يف ح اية ذلك ال ذب امل رتى علني  بيل النقل عن الغري.صومهال ول ن ال احم ا

هددذا املوضددوع أم الال و دداا  ف إذا  ددةل مددن الصددائمف هددل قددال الندديب 1728 المســألة
 ينبغي أا يقولف الال ول نه أجاب عمدامل بنعمال أو أجاب عمدامل بال بدل نعم ب ل صومه.

قال  دذبتال أو نسدب الديهم صادقامل مث  ف إذا أخرب عن اهلل أو النيب 1725 المسألة
  ذبامل يف الليل مث أيد  يف رار صام نيهال ب ل صومه.

 : ايصال ال بار ال ليظ إلى الحل 6
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ف ايصال الغبار الغليه إىل احلل  مب ل للصومال  وا   اا غبدار مدا حيدل 1712 المسألة
ال الغبددار أ لده  غبددار دقيدد  القمد ال أو غبددار مددا حيددرم أ لده  غبددار الددرتابال واألحدوط عدددم ايصدد

 غري الغليه إىل احلل  أيضامل.
ف إذا نشأ غبار غليه بوا د ة الريداح ومل ميندت الصدائم عدن وصدول الغبدار 1711 المسألة

 إىل احلل  رغم الت اته وعدم غ لته ووصل إىل حلقه ب ل صومه.
ف األحوط وجوبدامل أا ال يوصدل الصدائم البخدار الغلديه ودخداا السدجاير 1714 المسألة

 حمابهال إىل احلل  أيضاملال وال إحم ال يف البخار القليل املوجود عادع يف احلمام. والتبغ وما
ف إذا مل يدددتح ه الصدددائم نددددخل الغبدددار الغلددديه أو الددددخاا أو البخدددار 1711 المســـألة

الغليه وما حمابه إىل احلل ال ناا  اا م مةنامل أو متيقندا مدن عددم وصدول ذلدك إىل احللد  صد  
ك الدتح ه د ظاندامل بعددم الوصدول إىل احللد  نيلدزم علدني األحدوط صدومهال وأمدا إا  داا د حدني تدر 

 قضا  ذلك الصوم.
ف إذا نسدددي اندده صدددائم وتدددرك الدددتح ه مدددن وصدددول الغبدددار إىل حلقدددهال أو 1712 المســـألة

 دخل الغبار وما حمابه إىل حلقه دوا اختيار منهال مل يب ل صومه.
 : رمس الرأس في الماع7

ه باملدددا  )أي أدخدددل متددام رأ ددده يف املدددا ( عمددددامل ف إذا رمدددس الصدددائم رأ دد1719 المســألة
ب ل صومهال واا  اا باقي بدنه خارج املا ال ول ن ال يب ل صومه لو رمس متام بدنه يف املدا  

 وبقي حمي  من رأ ه خارج املا .
ف إذا أدخددل نصددف رأ دده يف املددا  دنعددةال وأدخددل نصدد ه اآلخددر يف دنعددة 1716 المســألة

 أخرى مل يب ل صومه.
ف إذا حمدددك يف انددده هدددل أدخدددل وغمدددس متدددام رأ ددده يف املدددا  أم الال صددد  1717 المســـألة

 صومه.
ف إذا رمددس رأ دده يف املددا  ول ددن بقددي حمددي  مددن حمددعر رأ دده خددارج املددا  1718 المســألة
 ب ل صومه.
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 ف األحوط وجوبامل أا ال يغمس رأ ه يف املا  املضامل أيضامل.1715 المسألة

ال اختيار منه ودخل متام رأ ه يف املا ال أو ف إذا  قط الصائم يف املا  ب1742 المسألة
 رمس متام رأ ه يف املا  نا يامل انه صائم مل يب ل صومه.

ف إذا ألقني الصائم بن سه يف املا ال و اا واثقامل بأا املا   ومل لن يغ ي 1741 المسألة
ني املدا  رأ هال نغ ني املا  رأ ه مل يب ل صومهال أما إذا مل ي ن واثقامل وألقني ن سه يف املدا  نغ د

 رأ ه يلزم أا يقضي ذلك الصوم علني األحوط وجوبامل.
ف إذا رمس متام رأ ه يف املا  نا يامل انه صائمال أو أدخل الغدري متدام رأ ده 1744 المسألة

يف املا  قسراملال ناا تذ ر حتت املا  انه صائمال أو رنت اآلخر يد  عنهال جيدب ندورامل إخدراج الدرأمل 
 ه.من املا ال وإذا مل خيرج ب ل صوم

ف إذا رمددس متدام رأ دده يف املددا  بنيدة الغسددل و داا نا دديامل أنده صددائمال صدد  1741 المسـألة
 غسله وصومه.
ف إذا تعمددد رمددس متددام رأ دده يف املددا  للغسددل وهددو يعلددم اندده صددائمال ندداا  1742 المســألة

 اا صومه مدن الصدوم الواجدب املعدني بوقدت  صدوم حمدهر رمضدااال ب دل غسدله وصدومهال واا 
 أو واجبامل غري معني بوقت  صوم ال  ارعال ص  غسله دوا صومه.  اا صومامل مستحبامل 

ف إذا غمس متام رأ ه يف املا  إلنقاذ غريد  ب دل صدومهال واا  داا إنقداذ 1749 المسألة
 ذلك الغري  واجبامل.
 : البقاع على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الفجر 8
جدر عمدداملال أو  اندت وظي تده التديمم ف إذا مل يغتسدل اجلندب إىل أذاا ال 1746 المسألة

ومل يتددديمم عمددددامل حددد  حددداا ال جدددر ب دددل صدددومهال  دددوا  يف حمدددهر رمضددداا أو قضدددائهال  مدددا أا 
األحوط وجوبامل هو الب الا يف الواجب املعنيال ول ن ال يب ل الواجدب املو دت الدذي لديس لده 

االغتسددال أو وقددت معددنيال وال الصددوم املندددوب بددذلكال واا  دداا األحددوط ا ددتحبابامل عدددم تددرك 
 التيمم قبل ال جر.
ف إذا مل يغتسددل أو مل يتدديمم إىل أذاا ال جددر يف الصددوم الواجددب امل قددت  1747 المســألة
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 صددوم رمضددااال ول ددن لدديس عددن عمدددال  مددا لددو حبسدده حمددخص عددن الغسددل أو التدديمم صدد  
 صومه.

ف اجلندب الدذي يريدد أا يدأىل بصدوم واجدب  صدوم حمدهر رمضدااال إا مل 1748 المسألة
عمدددامل حدد  يتضددي  الوقددت جيددب أا يتدديمم ويصددوم وصددومه صددحي  وإا  دداا األحددوط يغتسددل 

 ا تحبابامل أا يقضي ذلك الصوم أيضامل.
ف إذا نسي اجلنب يف حمهر رمضاا أا يغتسلال وتذ ر بعد انقضا  يدومال 1745 المسألة

وجددب أا يقضددي صددوم ذلددك اليددومال وإذا تددذ ر بعددد عدددع ايددام يلددزم قضددا  مددا تدديقن  وندده جنبددامل 
هاال م ال لو مل يعلم هل  اا جنبامل يف ثالثة أيام أم أربعدةال وجدب أا يقضدي صدوم ثالثدة ايدام ني

 ألنه القدر املتيقن عند .
ف مدددن تعمدددد إجنددداب ن سددده يف ليدددايل حمدددهر رمضددداا يف وقدددت ال يسدددت 1712 المســـألة

لالغتسددال وال للتدديمم ب ددل صددومهال وجيددب عليدده القضددا  وال  ددارعال ول ددن لددو أجنددب ن سدده يف 
 يست للتيمم جيب أا يتيمم ويصومال واألحوط ا تحبابامل قضا  ذلك اليوم. وقت

ف إذا نحدددص ليعدددرمل هدددل يتسدددت الوقدددت أم الال وظدددن أا الوقدددت يسدددت 1711 المســـألة
للغسددلال نأجنددب ن سددهال مث تبددني لدده أا الوقددت  دداا ضدديقاملال ندداا تدديمم صدد  صددومهال ولددو ظددن 

 داا ضديقامل وصدام مدت التديممال بسعة الوقت دوا نحص وأجنب ن سهال مث ان شف أا الوقت  
 ناألحوط ا تحبابامل قضا  صوم ذلك اليوم.

ف من صار جنبامل يف الليل من حمهر رمضااال وعلم انه لو نام مل يستيقه 1714 المسألة
إىل ال جددددرال وجددددب أا ال ينددددامال ولددددو نددددام ومل يسددددتيقه إىل ال جددددر ب ددددل صددددومه ووجددددب عليدددده 

 القضا  وال  ارع.
ندب لديال يف حمددهر رمضدااال وا ددتيقه جداو لدده أا يندام ثانيددة ف إذا نددام اجل1711 المسـألة

قبل الغسل إا  انت عادتده اال دتيقا  قبدل ال جدرال وإذا مل ت دن عادتده اال دتيقا  نداألحوط 
 وجوبامل أا ال ينام قبل الغسل ح  لو احتمل أا يستيقه وي ي  ثانية قبل آذاا ال جر.

اال وعلددددم أو  دددداا مددددن عادتدددده ف مددددن صددددار جنبددددامل لدددديالمل يف حمددددهر رمضددددا1712 المســــألة
اال تيقا  من النوم قبدل أذاا ال جدرال نداا  داا ناويدامل أا يغتسدل بعدد ا دتيقاظه وندام مدت هدذ  
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 النية ح  ال جر ص  صومه.
ف اجلندددددب يف ليلدددددة حمدددددهر رمضدددددااال الدددددذي يعلدددددم أو  ددددداا مدددددن عادتددددده 1719 المســـــألة

بعددد اال دتيقا ال ندداا نددام  اال دتيقا  مددن الندوم قبددل أذاا ال جدرال إا غ ددل أا عليدده أا يغتسدل
 وا تمر نومه إىل ال جرال وجب عليه القضا  علني األحوط وجوبامل.

ف اجلندب يف ليلدة حمدهر رمضدااال الدذي يعلدم أو حيتمدل أنده يسدتيقه قبدل 1716 المسـألة
أذاا ال جدددرال إا مل يدددرد االغتسدددال بعدددد اال دددتيقا  أو تدددردد يف أا يغتسدددل أم الال لدددو ندددام ومل 

 ليه القضا  وال  ارع معامل.يستيقه ب ل صومه وع
ف إذا نام اجلنب يف حمدهر رمضداا يف الليدل وا دتيقهال وعلدم أو  داا مدن 1717 المسألة

عادتدده اال ددتيقا  قبددل أذاا ال جددر لددو نددام ثانيددةال ننددام ثانيددة بعددد أا عددزم علددني االغتسددال إذا 
تيقه ا دتيقهال ول ندده مل يسددتيقه إىل ال جددرال وجددب أا يقضددي صددوم ذلددك اليددومال وأمددا لددو ا دد

مددددن نومتدددده ال انيددددة مث عدددداد إىل النددددوم ثال ددددة ومل يسددددتيقه إىل أذاا ال جددددر وجددددب عليدددده القضددددا  
 وال  ارع.

ف جيددب علددني األحددوط احتسدداب النددوم الددذي احددتلم نيدده نومددامل أوالمل نددعذا 1718 المســألة
ا تيقه ووجد ن سه جنبامل مث نام جمدددامل وهدو يعلدم أو  داا مدن عادتده أا يسدتيقه و داا عاومدامل 

لددني االغتسددال بعددد اال ددتيقا  وا ددتمر نومدده إىل ال جددرال وجددب عليدده القضددا  علددني األحددوط ع
وجوباملال وأما إذا ا تيقه من النومة ال انية مث نام ثال ة وهدو يعلدم أو  داا مدن عادتده اال دتيقا  
إا نام و اا عاومامل علني االغتسال بعد اال تيقا  نا تمر نومه ومل يسدتيقه إىل ال جدر وجدب 

 ا  ذلك اليوم واألحوط وجوب ال  ارع عليه أيضامل.عليه قض
ف إذا احدددددتلم الصدددددائم يف النهدددددار مل جيدددددب عليددددده املبدددددادرع واملسدددددارعة إىل 1715 المســـــألة

 االغتسال واا  اا األنضل ذلك.
ف إذا ا ددتيقه الصددائم يف حمددهر رمضدداا بعددد أذاا ال جددرال ووجددد ن سدده 1722 المســألة

 تلم قبل األذاا. تلمامل ص  صومه ح  وإا علم انه اح
ف مددن أراد أا يقضدي صدوم حمددهر رمضداا إذا بقددي علدني اجلنابددة إىل أذاا 1721 المسـألة

 ال جر ب ل صومه ح  لو مل ي عل ذلك عمدامل.
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ف مددن أراد أا يقضددي صددوم حمددهر رمضدداا إذا ا ددتيقه بعددد أذاا ال جددر 1724 المســألة
القضددا  ضدديقامل م لمددا إذا  دداا ووجددد ن سدده  تلمددامل وعلددم اندده احددتلم قبددل األذاا ندداا  دداا وقددت 

عليه قضا  مخسة أيام ومل يب  إىل حمهر رمضاا إال مخسة أيامال يلزم عليه أا يصوم ذلك اليدوم 
علني األحوط واا يصوم بدله أيضامل بعد حمهر رمضااال وإذا مل ي دن وقدت القضدا  ضديقامل ب دل 

 صومه.
لواجدددب غدددري صدددوم ف إذا بقدددي علدددني اجلنابدددة إىل أذاا ال جدددر يف الصدددوم ا1721 المســـألة

حمهر رمضاا أو قضائهال ول ن ال عدن عمددال نداا  داا ذلدك الصدوم واجبدامل معيندامل بوقدتال مد ال 
نذر أا يصوم ذلك اليومال ص  صومهال واا مل ي ن واجبدامل معيندامل م دل صدوم ال  دارع نداألحوط 

 وجوبامل أا يصوم بدل ذلك اليوم يف يوم آخر.
الن ددامل قبددل أذاا ال جددر ومل تغتسددل  ف إذا طهددرت املددرأع مددن احلدديه أو1722 المســألة

عمدددداملال أو  اندددت وظي تهدددا التددديمم ومل تتددديمم عمدددداملال ب دددل صدددومها يف حمدددهر رمضدددااال بدددل ويف 
 قضائه ويف  ل واجب معني أيضامل علني األحوط.

ف املرأع اليت طهرت من احليه أو الن امل قبل أذاا ال جرال و ذا اجلندب 1729 المسألة
لال إا أرادا أا يأتيددا بصددوم واجددب معددني  صددوم حمددهر رمضدداا إذا مل يتسددت الوقددت لمددا للغسدد

وجب عليهما أا يتيمماال و دذلك يف الصدوم املسدتحبال وإذا أرادا أا يأتيدا بصدوم واجدب غدري 
 معني بوقت  صوم ال  ارع ن  اية التيمم  ل تأمل.

ف إذا طهرت املرأع من دم احلديه أو الن دامل قبيدل أذاا ال جدر ومل يتسدت 1726 المسألة
لوقددت ال للغسددل وال للتدديممال أو علمددت بعددد األذاا ارددا  انددت قددد طهددرت قبددل األذااال ندداا ا

أرادت أا تددأىل بصددوم واجددب معددني  صددوم حمددهر رمضدداا صدد  صددومهاال وأمددا إذا  دداا صددومها 
 مستحبا أو واجبامل غري معني  صوم ال  ارع نالصحة موضت احم ال.

لن ددامل بعدد أذاا ال جددرال أو رأت ف إذا طهدرت املددرأع مدن دم احلديه أو ا1727 المسـألة
 دم احليه أو الن امل يف أثنا  النهار ب ل صومها ح  لو  اا قبيل املغرب.

ف إذا نسيت غسل احليه أو الن امل وتذ رت ذلك بعد يوم أو يدومنيال 1728 المسألة
 ص  ما صامته.
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 ف إذا طهددرت املددرأع مددن دم احلدديه أو الن ددامل قبددل أذاا ال جددر وقّصددرت1725 المســألة
يف االغتسددال نلددم تغتسددل إىل ال جددر ب ددل صددومهاال ول ددن إذا مل تقصددر  مددا لددو انتظددرت حدد  

 يصري احلمام للنسا ال ص  صومها ح  إذا نامت ثالث مرات ومل تغتسل إىل أذاا ال جر.
ف املددرأع املستحاضددة إذا أتددت بأغسددالا املددذ ورع يف أح ددام اال تحاضددةال 1792 المســألة
 ص  صومها.
ف مددن مددس ميتددامل جيددوو لدده أا يصددوم بدددوا غسددل مددس امليددتال وإذا مددس 1791 المســألة

 امليت يف حال الصوم مل يب ل صومه.
 : استعمال الحقنة السائلة5

ف االحتقاا يف الدبر بالسوائل يب ل الصدوم حد  لدو  داا اضد رارامل و داا 1794 المسألة
 نابه.للمعاجلةال وال احم ال يف االحتقاا بغري السوائل واا  اا األنضل اجت

 : التقيؤ12
ف إذا تعمد الصائم التقي  واا اض ر لذلك ملر  وما حمابه ب ل صدومه 1791 المسألة

 وال   ارع عليهال ول ن ال احم ال لو تقيأ  هواملال أو دوا اختيار منه.
ف إذا أ ل يف الليل ما يعلم انه يوجب التقي  يف أثنا  النهدار بدال اختيدار 1792 المسألة

 أا يقضي صوم ذلك اليوم.منهال نتقيأ ناألحوط 
ف إذا قددددر الصدددائم علدددني مندددت القدددي  لدددزم أا ميندددت ن سدددهال إذا مل يوجدددب 1799 المســـألة

 ذلك ضررامل أو مشقة عليه.
ف إذا دخدددل ذبددداب يف حلقددده لدددزم إخراجددده إا أم دددن ومل يب دددل صدددومهال 1796 المســـألة

 ول ن إذا علم أا اخراجه يوجب القي  مل يلزم اخراجه وص  صومه.
ف إذا ابتلددت حمدديةامل  ددهوامل وقبددل أا يصددل إىل حلقدده تددذ ر اندده صددائمال ندداا 1797 المســألة

 أم ن اخراجه لزم ذلك وص  صومه.
ف إذا تيقن  روج ال عام من حلقه لو  شأال جيب أا ال يتجشأ عمداملال 1798 المسألة

 وال احم ال يف التجش  إذا مل يتيقن ذلك.
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إىل نضدددا  نمدددهال وجدددب إلقددداؤ  ف إذا  شدددأ وصدددعد حمدددي  إىل حلقددده أو 1795 المســـألة
 خارجاملال ولو ابتلعه بال اختيار منه ص  صومه ل ن إذا مل يصل إىل حلقه مل ي ن به بأمل.

 أحكام المفطرات
ف إذا أتددددددني الصددددددائم بأحددددددد امل  ددددددرات عمدددددددامل واختيددددددارامل ب ددددددل صددددددومهال 1762 المســــــألة

ر يف املسددألة والاحمدد ال إذا  دداا عددن غددري عمدددال ول ددن إذا نددام اجلنددب حسددب الت صدديل املددذ و 
 ( ومل يغتسل إىل أذاا ال جر ب ل صومه.1732)

ف إذا أتني الصائم بأحد امل  رات  دهواملال وبتخيدل انده ب دل صدومه تعمدد 1761 المسألة
 اتياا ذلك امل  ر مرع أخرىال ب ل صومه.

ف إذا أدخدددل حمدددي  يف حلقددده اجبددداراملال أو أدخدددل رأ ددده يف املدددا  قسدددرامل مل 1764 المســـألة
لو أجدرب علدني أب دال صدومهال  مدا لدو قيدل لدهف إذا مل تأ دل طعامدامل أصدبناك  يب ل صومه ول ن

 بضرر مايل أو بدين نأ ل  نبامل للضرر ب ل صومه.
ف يلددزم علددني الصددائم أا ال يددذهب إىل م دداا يعلددم اندده  دديجرب نيدده علددني 1761 المســألة

 االن ارال وإذا أتني حينةذ ىن  ر عن اض رار ب ل صومه.
 مكروهات الصائم

ف ي ددر  للصددائم أا يددأىل بعدددع أمددور مددن  لتهدداف تق ددري الدددوا  يف العددني 1762 ةالمســأل
واال تحال إذا وصل طعدم ذلدك أو رائحتده إىل احللد ال اتيداا  دل مدا يوجدب الضدعف  ال صدد 
واال دتحمام املضدعفال وا دتعمال السدعوط )األن يدة( إذا مل يعلدم بوصدوله إىل احللد ال وال جيددوو 

حللدد ال ا تشددمام النباتدات املع ددرعال جلددومل املددرأع يف املددا ال ا ددتعمال أا  داا يعلددم بوصددوله إىل ا
احلقنة اجلامدع )الشيامل(ال بل ال وب الذي علني البداال قلت السن و ل ما يوجب خروج الدم 
مددن ال ددمال السددواك بعددود رطددبال وضددت املددا  يف ال ددم بدددوا  ددبب. وه ددذا ي ددر  تقبيددل الزوجددة 

رك حمدهوتهال ولدو  داا بقصدد خدروج املدا ب دل صدومه دوا قصد خروج املاال وي ر  نعل مدا حيد
 علني األحوط.

 الموارد الموجبة للقضاع والكفارة
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ف إذا تعمددددد الصدددائم التقيدددد  يف النهددددارال أو صددددار جنبددددامل لدددديال وا ددددتيقهال 1769 المســــألة
( مث نام ثانية ومل يستيقه إىل أذاا ال جرال وجب 1737حسب الت صيل املذ ور يف املسألة )

نقطال وأمدا إذا أتدني ىنب دل آخدر عمددامل نداا  داا يعلدم أا هدذا األمدر يب دل صدومه عليه القضا  
 وجب عليه القضا  وال  ارعال ل ن ال  ارع يف بعه الصور من باب االحتياط.

ف إذا أتني ىن  ر جهالمل باحل م ناا  اا مقصرامل )أي  داا يف مقددور  أا 1766 المسألة
احتياطدداملال وإذا  دداا جدداهالمل قاصددرامل )أي مل ي ددن يددتعلم احل ددم ومل يددتعلم( وجبددت عليدده ال  ددارع 

 بام انه تعلم احل م( مل  ب عليه ال  ارعال و ذا ال  ب ال  ارع علني الغانل.
 كفارة الصوم

ف مدددن وجبددت عليددده   ددارع صدددوم حمددهر رمضددداا يلددزم أا يعتددد  عبدددداملال أو 1767 المســألة
د أو ي عددم  ددتني مسدد يناملال أو يصددوم حمددهرين متتددابعني د علددني حنددو مددا يددأىل يف املسددألة التاليددة 

يع ي ل ل واحد منهم مدامل )أي ما يعادل ثالثة أرباع ال يلو تقريبامل( من احلن ة أو الشدعري أو 
ما حمابهال وإذا مل مي نه القيام هبذ  األمور ي وا خمدريامل بدني أا يصدوم اانيدة عشدر يومدامل متتابعدةال 

صدديام وال االطعددام وجددب أا يسددتغ ر اهلل أو ي عددم مددا ا ددت اع مددن ال قددرا ال وإذا مل مي ندده ال ال
عزوجدددددل واا قدددددال مدددددرع واحددددددعف )ا دددددتغ ر اهلل( مددددد الال واألحدددددوط وجوبدددددامل أا ي  دددددر إذا مت دددددن 

 و ددت له قدرع مالية.
ف من أراد صوم حمهرين متتابعني عن   ارع صوم حمدهر رمضدااال يلدزم أا 1768 المسألة

 مل يصم الباقي علني التتابت. يصوم واحدامل وثالثني يومامل متتابعةال وال احم ال إذا
ف من أراد صوم حمهرين متتابعني عن   ارع صوم حمهر رمضدااال ال جيدوو 1765 المسألة

أا جيعل أول حمروعه من وماا يتخلدل هدذ  املددع )أي الواحدد وال الثدني يومدامل( يدوم حيدرم صدومه 
 م ل عيد األضحني.

مدددامل يف األثندددا  دوا ف مدددن وجدددب عليددده أا يصدددوم بالتتدددابتال إذا أن دددر يو 1772 المســـألة
عذرال أو  لل تلك املدع يوم جيب صومه م ل أا يتخلل تلك املدع يوم نذر صومهال جيدب أا 

 يستأنف املدع من جديد وال حيتسب ما صامه قبل ذلك اليوم.
ف إذ عددر  لده يف أثنددا  األيدام الدديت جيدب صددومها بالتتدابت عددذر  دداحليه 1771 المسـألة
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جيددب عليدده بعددد ووال عددذر  أا يسددتأنف الصددوم مددن جديدددال  أو الن ددامل أو  دد ر اضدد راريال مل
 بل يأىل بالباقي بعد ووال العذر.

ف إذا أن دددر جدددرام  دددوا   ددداا حرامدددامل باالصدددالة  دددافمر والزنددداال أو صدددار 1774 المســـألة
حرامامل بسبب  ال عام الذي حيرم أ له لتضرر اإلنساا بهال أو اجلمداع مدت الزوجدة يف حيضدهاال 

بني ال  دارات الد الثال يعدا جيدب أا يعتد  عبددامل ويصدوم حمدهرين متتدابعني ناألحوط أا جيمت 
وي عم  تني مس ينامل أو يع ي ل ل نقري مدامل من القم  أو خبز  أو الشعري أو خبز ال أو مددامل 
مددن الزبيددب أو مدددامل مددن التمددرال وإذا عجددز عددن اع ددا  ال  ددارات الدد الث معددامل وجددب اع ددا  مددا 

 أم نه.
ال دب  أو األئمة  سب الصائم ال ذب إىل اهلل أو النيب ف إذا ن1771 المسألة

عليده   دارع اجلمدت د املدذ ورع يف املسدألة السدابقة د واا  داا أن در جدرامال وهدو ال دذب علدني اهلل 
 .أو األئمة  أو النيب 

ف إذا جدددامت الصدددائم يف ردددار حمدددهر رمضددداا عددددع مدددراتال دندددت  دددل مدددرع  1772 المســـألة
الال أما إذا  اا اجلماع حرامامل عليه د  اجلماع مت الزوجدة يف حيضدها   ارع إا  اا  اعه حال

 .المسألةد وجب عليه يف  ل مرع   ارع اجلمتال علني األحوط يف بعه صور 

ف إذا أتني الصدائم يف ردار حمدهر رمضداا ىن  در غدري اجلمداع عددع مدراتال 1779 المسألة
   ني إع ا    ارع واحدع عن اجلميت.

تني الصائم ىن  ر غري اجلمداعال مث جدامت ووجتده نداألحوط وجدوب  ف إذا أ1776 المسألة
   ارع  ل واحد منهما.

ف إذا أتني الصائم بعمل حالل مب ل للصوم غري اجلماعال  ما لدو حمدرب 1777 المسألة
املددا ال مث أتددني بعمددل حددرام مب ددل للصددوم غددري اجلمدداع أيضدداملال  مددا لددو أ ددل طعامددامل حرامددامل   تدده  

   ارع واحدع عن اجلميت.
ف إذا  شأ الصائم وصعد إىل نضدا  نمده حمدي ال نداا ابتلعده عمددامل ب دل 1778 لمسألةا

صومه ووجب عليه القضا  وال  ارع معداملال وإذا  داا ذلدك الشدي   دا حيدرم أ لده  مدا لدو  شدأ 
نخددرج الدددم إىل نضددا  نمدده مث ابتلددت الدددم عمددداملال ب ددل صددومه ووجددب عليدده القضددا ال واألحددوط 
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 أيضامل.وجوب   ارع اجلمت عليه 
ف إذا نذر أا يصوم يومامل معينداملال نداا أب دل صدومه يف ذلدك اليدوم عمدداملال 1775 المسألة

 جيب أا يعت  رقبة أو يصوم حمهرين متتابعنيال أو ي عم  تني مس ينامل.
ف من مي نه تشخيص الوقتال لدو أن در علدني قدول مدن خيدرب عدن حصدول 1782 المسألة

مل ي ددن مغربددامل وجددب عليدده القضددا  وال  ددارع معدداملال  املغددرب ومل ي ددن ثقددةال مث تبددني نيمددا بعددد اندده
 وأما إذا  اا املخرب ثقة ي  ي القضا  نقط.

ف مدددن أب دددل صدددومه عمدددداملال إذا  دددانر بعدددد الظهدددر أو  دددانر قبدددل الظهدددر 1781 المســـألة
لل رار من ال  ارع مل تسقط عنه ال  ارعال بل  ب عليه ال  ارع أيضامل ح  إذا عر  له  د ر 

 قبل الظهر.
ف إذا تعمد الصائم إب ال صومه مث حدث لده عدذر  داحليه أو الن دامل 1784 سألةالم

 أو مر  مل  ب عليه ال  ارع.
ف إذا تدديقن أندده أول حمددهر رمضدداا وأب ددل صددومه عمددداملال مث تبددني لدده اندده  1781 المســألة

  اا آخر حمعباا مل  ب عليه ال  ارع.
ال وتعمدددد اب دددال ف إذا حمدددك هدددل هدددو آخدددر حمدددهر رمضددداا أم أول حمدددو 1782 المســـألة

 صومهال مث تبني له نيما بعد انه  اا أول حموال مل  ب عليه ال  ارع.
ف إذا جددامت الصدائم يف حمددهر رمضداا مددت ووجتده الصددائمةال نداا أ رههددا 1789 المسـألة

علني اجلماع )ومل ت ن راضية( وجب أا يدنت   ارع ن سه و  ارذا أيضداملال وأمدا إا  اندت هدي 
 ل واحد منهما   ارع ن سه نقط.راضية باجلماع وجب علني  

ف إذا أجدددربت امدددرأع ووجهدددا الصدددائم علدددني جمامعتهدددا أو علدددني اتيددداا غدددري 1786 المســـألة
 اجلماع من امل  راتال مل  ب عليها أا تتحمل عن ووجها   ارته.

ف إذا أ ددددر  الصددددائم يف حمددددهر رمضدددداا ووجتدددده علددددني اجلمدددداعال ويف أثنددددا  1787 المســــألة
د علني األحوط وجوبا د أا يدنت الدزوج ال  دارتنيال واا تددنت الزوجدة   اجلماع رضيت املرأعال يلزم

   ارع واحدع. 
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ف إذا جددامت الصددائم ووجتدده الصددائمة يف حمددهر رمضدداا وهددي نائمددة غددري 1788 المســألة
 ملت تةال وجب عليه   ارع واحدع وص  صيام املرأع ومل  ب عليها   ارع.

 اجلمدداع مددن امل  ددراتال مل جيددب أا ف إذا أ ددر  الصددائم ووجتدده علددني غددري1785 المســألة
 يتحمل عن املرأع   ارذاال  ما مل  ب علني املرأع   ارع ن سها أيضامل.

ف الددذي ال يصددوم لسدد ر أو مددر  ال جيددوو لدده أا ي ددر  ووجتدده الصددائمة 1752 المســألة
 علني اجلماعال ول ن إذا ا رهها مل  ب علني الرجل   ارع.

 دددا  ال  دددارعال ول دددن ال جيدددب املسدددارعة إىل ف جيدددب أا ال يقصدددر يف إع1751 المســـألة
 ذلك.

ف إذا وجبت ال  ارع علني الشخص وأخرها عدع  دنني ال يضدامل إليهدا 1754 المسألة
 حمي .

ف مدن وجدب عليده أا ي عدم  دتني مسد ينامل عدن   دارع يدوم واحددال جيدب 1751 المسألة
أا يع ددي أا ال يع ددي  ددل واحددد مددنهم أ  ددر مددن مدددال أو ي عددم أ  ددر مددن مددرعال ول ددن جيددوو 

 ل ل واحد من عيال ال قري مدامل واحدامل لذلك ال قريال ح  لو  اا عيال ال قري صغارامل.
ف الددذي يددأىل بقضددا  صددوم حمددهر رمضدداا إذا تعمددد االتيدداا ىن  ددر بعددد 1752 المســألة

الظهددرال جيددب عليدده أا ي عددم عشددرع نقددرا  ل ددل نقددري مدددامل واحددداملال وإذا عجددز عددن ذلددك يصددوم 
 ثالثة أيام.

 الموجبة لقضاع الصوم دون الكفارة الموارد
 ف جيب قضا  الصوم دوا ال  ارع يف عدع موارد هيف 1759 المسألة
 إذا تعمد الصائم التقي ال يف رار حمهر رمضاا. األول:
إذا صار جنبامل ليال يف حمهر رمضاا ومل ينتبه من نومته ال انية إىل أذاا ال جر علني  الثاني:

 (.1732)حنو ما مر ت صيله يف املسألة 
أا ال يرت دددب م  دددرامل ول دددن ال يندددوي الصدددومال أو يصدددوم ريدددا املال أو يقصدددد عددددم الثالـــث: 

 الصومال أو يقصد االتياا ىنا يب ل الصومال علني األحوط يف اجلملة.
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 أا ينسني غسل اجلنابة يف حمهر رمضاا ويصوم مت اجلنابة يومامل أو عدع أيام. الرابع:
لصدب  يف حمدهر رمضداا مث تبدني بددخول الصدب  من أتني ىن  ر بال حتقيد  عدن ا الخامس:

جيدددب عليددده قضدددا  ذلدددك اليدددومال و دددذلك مدددن أتدددني ىن  دددر بعدددد التحقيددد  عدددن الصدددب  مدددت الظدددن 
بدددخول الصددب  مث تبددني لدده نيمددا بعددد دخددول الصددب ال بددل حدد  مددن حمددك بدددخول الصددب  بعددد 

 التحقي  وأتني ىن  ر مث تبني له دخول الصب  جيب عليه القضا .
  حمخص بعدم دخول الصب  نيأىل ىن  ر علدني قدول املخدرب مث يتبدني لده أا خيرب  السادس:

 نيما بعد انه  اا صبحامل.
إذا أخدددرب  حمدددخص بددددخول الصدددب  ومل ي ددد   دددرب املخدددربال أو يتخيدددل أا املخدددرب  الســـابع:

 مياوحهال نيأىل ىن  ر مث يتبني له نيما بعد انه  اا صبحامل.
 خمرب مث تبني له عدم حلول املغرب. إذا ان ر األعمني اعتمادامل علني خربالثامن: 
إذا تدديقن حلددول املغددرب يف اجلددو النقددي بسددبب الظلمددة نددأن ر مث تبددني لدده اندده مل  التاســع:

ي ددن ىنغددربال ول ددن إذا اطمددأا إىل حلددول املغددرب يف اجلددو املتلبددد بددالغيوم ال يلددزم القضددا  إذا 
 أن ر.

عب دددامل( نددددخل يف جونددده بدددال  إذا أدخدددل املدددا  يف نمددده للتدددربد أو بغدددري  دددبب )أي العاشـــر:
اختيار منهال وأمدا لدو نسدي انده صدائم ندابتلت املدا ال أو متضدمه للوضدو  نددخل املدا  جونده بدال 

 اختيار منه نال قضا  عليه.
ف إذا ادخددددل يف نمدددده غددددري املددددا  ودخددددل يف جوندددده بددددال اختيددددار منددددهال أو 1756 المســــألة

 عليه القضا . ا تنش  باملا  ندخل إىل جونه بال اختيار منهال مل جيب
ف ي ددددر  للصددددائم اال  ددددار مددددن املضمضددددةال وإذا أراد ابددددتالع ريقدددده بعددددد 1757 المســــألة

 املضمضة ناألنضل أا يبص  ثالثامل مث يبتلت ريقه.
ف إذا علم الصدائم أا املدا   ديدخل جونده بدال اختيدار منده أو نسديانامل إذا 1758 المسألة

 متضمهال جيب أا ال يتمضمه.
قدددن د يف حمدددهر رمضدداا بعدددد التحقيددد  د بعدددم دخدددول الصدددب  ف إذا أي1755 المســألة

 نارت ب م  رامل مث تبني له نيما بعد انه  اا صبحامل مل يلزم عليه القضا .
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ف إذا حمددك الصددائم هددل حددل املغددرب أم الال ال جيددوو لدده االن ددارال ول ددن 1822 المســألة
 ص. إذا حمك هل صار ال جر أم الال جيوو له ارت اب امل  ر بعد التحقي  وال ح

 أحكام صوم القضاع
ف إذا أناا اجملنوا من جنونه ال جيب عليده أا يقضدي مدا الصدوم ناتده يف 1821 المسألة
 أيام جنونه.
ف إذا أ دددلم ال دددانر ال جيدددب عليددده أا يقضدددي مدددا ناتددده مدددن الصدددوم أيدددام  1824 المســـألة

الصددوم    ددر ال ول ددن لددو ارتددد املسددلم مث أ ددلم بعددد االرتددداد جيددب عليدده أا يقضددي مددا ناتدده مددن
 أيام ارتداد .
ف جيددب قضددا  مددا نددات مددن الصددوم بسددبب السدد رال واا  دداا ا ددتعماله 1821 المســألة

 للشي  املس ر من أجل العالج الواجب.
ف إذا أن ر عدع أيدام لعدذر مث حمدك يف ومدن ووال العدذرال نداا  داا يعلدم 1822 المسألة

وم أ  ددر مددا حيتمددل ان ددار  مدد  وال العددذر مث نسددي ذلددك نيمددا بعددد جيددب عليدده احتياطددامل أا يصدد
من األيامال نم المل لو  انر قبدل حمدهر رمضداا وال يددري هدل رجدت يف افدامس أو السدادمل مدن 
حمددهر رمضدداا جيددب عليدده أا يصددوم  ددتة أيددام علددني األحددوطال أمددا إذا  دداا اليعلددم وقددت ووال 

ا يقضي العذرال جيوو له أا يقضي املقدار األقل أي مخسة أيامال واا  اا األحوط ا تحبابامل أ
 املقدار األ  رال أي  تة أيام يف امل ال.

ف إذا  ددداا عليددده قضدددا  صددديام عددددع رمضددداناتال جيدددوو تقددددمي قضدددا  أي 1829 المســـألة
واحد منها حما ال ول ن إذا ضاا وقت قضا  الرمضداا األخدريال م لمدا إذا بقدي حللدول رمضداا 

حوط أا يقددم قضدا  القادم مخسة أيام و داا عليده قضدا  مخسدة أيدام مدن رمضداا األخدريال نداأل
 رمضاا األخري علني غري .

ف إذا وجددب عليدده قضددا  عدددع رمضددانات ومل يعددني يف النيددة أا مددا يأتيدده 1826 المســألة
 ي وا قضا  أي واحد من تلك الرمضاناتال احتسب قضا  األول.

ف جيددوو أا ي  ددر قبددل الددزوال يف قضددا  حمددهر رمضدداا إذا مل ي ددن وقددت 1827 المســألة
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 القضا  ضيقامل.
ف األحدددددوط أا ال يب دددددل صدددددومه بعدددددد الظهدددددر إذا  ددددداا يقضدددددي الصدددددوم 1828 مســـــألةال

 الواجب عن ميت.
ف إذا ندددات الشدددخص صدددوم حمدددهر رمضددداا حلددديه أو ن دددامل أو مدددر ال 1825 المســـألة

ومدددات قبدددل أا ينتهدددي حمدددهر رمضدددااال ال جيدددب أا يقضدددي عنددده مدددا ناتددده مدددن الصدددوم يف ذلدددك 
 الشهر. 

اا ملددر ال وا ددتمر مرضدده إىل رمضدداا السددنة ف إذا ناتدده صددوم حمددهر رمضدد1812 المســألة
القادمةال مل جيب عليه قضا  ما ناته من الصوم يف ذلك الشدهرال وجيدب عليده أا يع دي ال قدري 
عدددن  دددل يدددوم مددددامل مدددن ال عدددام أي القمددد  أو خبدددز  أو مددددامل مدددن الشدددعري أو خبدددز ال أو مددددامل مدددن 

وا دتمر عدذر  إىل رمضداا القدادم الزبيب أو مدامل من التمرال وأمدا إذا ناتده الصدوم لعدذر  السد ر 
 لزم د علني األحوط وجوبامل د أا يقضي صوم األيام اليت ناتته ويع ي عن  ل يوم مدامل لل قري.

ف إذا ناته صوم حمهر رمضاا ملر  ووال مرضه بعد حمهر رمضاا ول ن 1811 المسألة
دمال نداألحوط  دد له عذر آخر ا تمرال جين مل مي نه أا يأىل بقضا  ما ناته إىل رمضاا قا

 ا تحبابامل أا يقضي ما ناته من الصوم وجيب أا يع ي عن  ل يوم مدامل من ال عام لل قري.
إذا ناتده صدوم حمدهر رمضداا لعدذر غدري املدر  ووال بعدد رمضداا ول نده  :1814المسألة

عجدددز عدددن قضدددا  مدددا ناتددده إىل رمضددداا قدددادم بسدددبب مدددر  عدددر  لددده نددداألحوط ا دددتحبابامل أا 
 يدنت عن  ل يوم مدامل من ال عام لل قري.يقضي صومهال وجيب أا 

ف إذا ناتدده صددوم حمددهر رمضدداا لعددذر مث وال ذلددك العددذر بعددد الشددهر ومل 1811 المســألة
يقه ما ناته إىل رمضاا قادم عمداملال لزمه قضا  ما ناته وإع دا  مدد مدن ال عدام )أي مدد مدن 

 ايضامل. القم  أو الشعري أو خبزمها أو من التمر والزبيب( لل قري عن  ل يوم
ف إذا قصر يف قضا  ما ناتده مدن الصدوم حد  تضدي  الوقدت مث عدر  لده 1812 المسألة

عدذر يف ضددي  الوقدتال يلددزم عليده أا يقضددي مدا ناتدده ويدددنت عدن  ددل يدوم مدددامل مدن ال عددام )مددن 
القم  أو الشعري أو خبزمهاال أو من التمر أو الزبيب( لل قدريال ول دن إذا عدزم د يف أثندا  العدذر د 

مددددا ناتدددده بعددددد أا يددددزول عددددذر  ول ددددن قبددددل أا يقضددددي عددددر  لدددده عددددذر يف الضددددي   أا يقضددددي
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 ناألحوط وجوبامل أا يقضي ويدنت عن  ل يوم مدامل من ال عام لل قري أيضامل.
ف إذا طددال املددر  عدددع  ددنني وجددب عليدده قضددا  رمضدداا األخددري نقددط 1819 المســألة

لسدابقةال ونعدا بال عدام القمد  بعد أا يربأ ودنت مد من ال عام عن  دل يدوم ناتده مدن األعدوام ا
 أو الشعري أو خبزمها أو التمر أو الزبيب.

ف مددن وجددب عليدده أا يدددنت مدددامل لل قددري عددن  ددل يددومال جيددوو لدده أا يدددنت  1816 المســألة
   ارع عدع أيام ل قري واحد.

ف إذا أخر قضا  صوم حمهر رمضاا عدع  نني جيب عليه القضا  ودندت 1817 المسألة
 يوم ناته.ندية واحدع عن  ل 

ف إذا أن ددر يف حمددهر رمضدداا عمددداملال وجددب أا يقضدديه ويصددوم بدددل  ددل 1818 المســألة
يوم  تني يومداملال أو ي عدم  دتني نقدرياملال أو يعتد  رقبدةال وإذا مل يقده ال وائدت إىل رمضداا آخدر 
يلزمه إع ا  مد آخر بدل  ل يوم مل يصمه مضانامل إىل ال  ارعال ويلزم أيضدامل أا يقضدي الصدوم 

 ال يسقط عنه.ال ائت و 
ف إذا أن ر يف حمهر رمضاا عمدامل و رر اجلمداع يف النهدارال ت دررت عليده 1815 المسألة

ال  ددارع علددني األحددوط وجوبدداملال ول ددن إذا أتددني ىن  ددر غددري اجلمدداع عدددع مددراتال م ددل أا يأ ددل 
 عدع دنعاتال   ته   ارع واحدع.

ت يف حدال حياتده ف جيب علني الولد األ رب أا يقضي مدا ندات أبدا  امليد1842 المسألة
(ال وه ددذا يقضددي عددن 1495) المســألةمددن الصددوم والصددالعال حسددب الت صدديل الددذي مددر يف 

 أمه بعد موذا ما ناذا يف حياذا من الصوم والصالعال علني األحوط وجوبامل.
ف إذا وجب علني األب قضا  صوم غري صدوم حمدهر رمضداا م دل الصدوم 1841 المسألة

 ضاؤ  أيضامل علني األحوط وجوبامل.املنذورال يلزم علني الولد األ رب ق
 أحكام صوم المسافر

ف املسدانر الدذي جيدب عليده القصدر يف الصدالع جيدب أا ال يصدوم أيضداملال 1844 المسألة
واملسانر الذي يتم الصالعال م ل من  اا السد ر حمدغالمل وعمدالمل لده أو  داا  د ر   د ر معصديةال 
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 جيب أا يصوم.
رمضددااال ول دددن ي ددر  السددد ر إذا  ددداا ف ال إحمددد ال يف السدد ر يف حمدددهر 1841 المســألة

 لل رار من الصوم.
ف إذا وجب علني الشخص صوم معني غري صوم حمهر رمضااال  الصوم 1842 المسألة

املنددددذور املعددددني بوقددددتال نددددالالوم أا ال يسددددانر يف ذلددددك اليددددوم مددددا مل يضدددد ر إىل السدددد رال علددددني 
أيددام يف م دداا ويصددوم  األحددوط وجوبدداملال وإذا  دداا يف السدد ر نددالالوم أا يقصددد اإلقامددة عشددرع

 ذلك اليوم إا أم ن.
ف إذا نذر أا يصوم ومل يعني اليوم الذي يصدوم نيدهال ال جيدوو أا يدأىل بده 1849 المسألة

يف الس ر علني األحوطال ول ن لو نذر أا يصوم يف يوم معني يف السد ر ندالالوم اإلتيداا بده يف 
الس ر أو يف غدري السد رال وجدب أا الس رال وه ذا إذا نذر أا يصوم يومامل معينامل  وا   اا يف 

 يصوم ذلك اليوم ح  لو  اا مسانرامل.
 ف جيوو للمسانر أا يصوم ثالثة أيام يف املدينة املنورع ل لب احلاجة.1846 المسألة
ف مدددن ال يعلدددم أا السددد ر مب دددل للصدددوم إذا صدددام يف السددد ر ويف أثندددا  1847 المســـألة

 لت ت إىل املغرب ص  صومه.النهار الت ت إىل احل م ب ل صومهال واا مل ي
ف إذا نسي أنه مسانر أو نسي أا صوم املسانر باطدل وصدام يف السد رال 1848 المسألة
 ب ل صومه.
ف إذا  ددانر الصددائم بعددد الظهددر وجددب أا يددتم صددومهال وإذا  ددانر قبددل 1845 المســألة

يصدل  الظهر وقصد ق ت املسانة الشرعية ) ما مر يف صالع املسانر( لزم إب دال صدومه عنددما
إىل حد الرتخص )أي عندما  ت ي جدراا البلد أو خيت ي أذانه( وإذا أب دل صدومه قبدل ذلدك 

 وجبت عليه ال  ارع علني األحوط وجوبامل.
ف إذا وصل املسانر قبل الظهر إىل وطنهال أو إىل م اا يريد إقامة عشدرع 1812 المسألة

لدك اليدومال وإا  داا قدد أتدني أيام نيهال نعا مل يدأت ىن  در إىل تلدك اللحظدة وجدب أا يصدوم ذ
 ىن  ر مل جيب عليه صوم ذلك اليوم.
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ف إذا وصدددل املسدددانر بعدددد الظهدددر إىل وطندددهال أو إىل م ددداا يريدددد اإلقامدددة 1811 المســـألة
 عشرع أيام نيهال جيب أا ال يصوم ذلك اليوم.

ف ي ددر  للمسددانر وللمعددذور عددن الصدديام اجلمدداع يف رددار حمددهر رمضددااال 1814 المســألة
 شرب إىل حد الشبت ال امل.واأل ل وال

 من ك يجب عليه الصوم
ف إذا  اا ال يقددر علدني الصدوم أو  داا الصدوم حمداقامل عليده لشديخوخة مل 1811 المسألة

جيب عليه الصومال ول ن يلزم عليه أا يع ي لل قري عن  دل يدوم مددامل مدن ال عدام علدني حندو مدا 
 مر ت صيله.
 ددددت لدده قدددرع علددني الصددوم بعددد ف مددن مل يصددم لشدديخوخة إذا مت ددن و 1812 المســألة

 حمهر رمضااال يلزم عليه أا يقضي ما ناتهال علني األحوط.
ف ذو الع دداش )وهددو مددن يع ددش   ددريامل وال مي ندده حتمددل الع ددش أو  دداا 1819 المســألة

يش  عليه الع ش   دريامل( ال جيدب عليده الصدومال ويلدزم أا يع دي بددل  دل يدوم ُمدّدامل مدن ال عدام 
 صددديلهال واألحدددوط ا دددتحبابامل أا ال يشدددرب املدددا  أ  دددر مدددن املقددددار لل قدددري علدددني حندددو مدددا مدددر ت

 املض ر إليهال ويلزم عليه قضا  ما ناته إا مت ن من الصيام يف ن س السنة.
ف املدددرأع املرضدددعة القليلدددة اللددد ال  دددوا   اندددت اُمدددامل للرضددديت أو مسدددتأجرع 1816 المســـألة

و برضدديعها مل جيدددب عليهددا الصدددومال للرضدداعة أو متربعددة بالرضددداعةال إذا  دداا الصددوم يضدددر هبددا أ
وجيددب أا تدددنت لل قددري بدددل  ددل يددوم ت  ددر  مدددامل مددن احلن ددة أو الشددعري أو خبزمهدداال وجيددب أا 
تقضدددي مدددا ناذدددا مدددن الصدددوم إذا مت ندددت مدددن أا تصدددوم يف ن دددس السدددنةال وإذا ذيدددأ مدددن ترضدددت 

يددددنت ال  ددل دوا أجدددرع أو أخدددذت األجدددرع مدددن والدددد الرضدديت أو والدتددده أو مدددن حمدددخص آخدددر 
 أجرته ال جيب علني األم أا تدنت الرضيت إليها وتصوم.

ف املرأع اليت دش وقت والدذا ويضدر الصدوم هبدا أو بولددها الجيدب عليهدا 1817 المسألة
الصوم وجيب أا تدنت لل قدري بددل  دل يدوم ت  در  ُمددامل مدن احلن دة أو الشدعري أو خبزمهدا أو مدا 

 نة جيب أا تقضي ما ناذا من الصوم.حمابهال وإذا مت نت من الصيام يف ن س الس
ف املرأع اليت مل تتم ن مدن الصدوم يف  دنة بسدبب احلمدل أو الرضداعة ومل 1818 المسألة
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تدتم ن مددن قضدائه يف ن ددس السدنة ال جيددب عليهددا الصدوم وال قضدداؤ ال وجيدب أا تع ددي لل قددري 
أي قبدددل عدددن  دددل يدددوم ُمددددين مدددن ال عدددامال ُمددددامل بعدددد مضدددي حمدددهر رمضددداا ومددددامل آخدددر السدددنة 

 الرمضاا ال اين.
 طرق إثبات أول الشهر

 ف ي بت أول الشهر  مسة أمورف1815 المسألة
 أا يرى الالل بن سه.األول: 
أا خيدددرب برؤيتدده  اعدددة يوثددد  ب المهددمال وه دددذا لددو رؤي الدددالل وثبددت ىندددا مي دددن الثــاني: 

 االطمةناا إليه.
 ن إذا اختل وا يف وصدف الدالل مل أا خيرب عادالا بأرما حمهدا الالل ليالملال ول الثالث:

 ي بت أول الشهر.
أا ينقضي علدني أول حمدهر حمدعباا ثالثدوا يومدامل ني بدت بدذلك أول حمدهر رمضدااال  الرابع:

واا ينقضدددي علدددني أول حمدددهر رمضددداا ثالثدددوا يومدددامل ني بدددت بدددذلك أول حمدددوالال و دددذا يف  دددائر 
 الشهور.

 أا حي م احلا م الشرعي هبالل الشهر. الخامس:

ف إذا ح دم احلدا م الشدرعي ب بدوت أول الشدهر لدزم العمدل ج مده حد  1822 المسألة
ملدن ال يقلدد  يف حدال إذا مل حي دم حددا م حمدرعي آخدر علدني خالنددهال ول دن مدن  داا يعلددم أا 

 احلا م الشرعي أخ أ يف ح مه ال مي نه العمل ج م ذلك احلا م الشرعي.
ول دددن لدددو  ددداا اإلنسددداا  ف ال ي بدددت أول الشدددهر بت هندددات املنجمدددنيال1821 المســـألة

 ي مةن إىل إخبارهم وجب العمل بعخبارهم.
ف ال ي ددددوا ارت دددداع الددددالل أو تددددأخر  يف املغيددددب دلدددديالمل علددددني أا الليلددددة 1824 المســــألة

 السابقة  انت ليلة أول الشهر.
ف إذا مل ي بددت أول حمددهر رمضدداا إلنسدداا ومل يصددمال ندداا أخددرب رجددالا 1821 المســألة

  الليلة السابقة جيب عليه أا يقضي صوم ذلك اليوم.عادالا برؤية الالل يف
ف إذا ثبت الالل يف بلدال ال ي يد ألهدل بلدد آخدر إال أا ي دوا البلدداا 1822 المسألة
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 متقاربنيال أو علم أا أنقهما واحد.
ف ال ي بدددت أول الشدددهر بدددالتلغرامل إال أا ي دددوا البلدددداا اللدددذاا تبدددودل 1829 المســـألة

بني أو  اندددا متحددددي األنددد  وعلدددم أا التلغدددرامل  ددداا يسدددتند إىل ح دددم بينهمدددا التلغدددرامل متقدددار 
 احلا م الشرعي أو حمهادع عادلني.

ف جيددب الصددوم يف اليددوم الددذي ال يدددري هددل هددو آخددر حمددهر رمضدداا أم 1826 المســألة
 أول حموالال ول ن إذا علم قبل املغرب بأنه  اا أول حموال وجب اإلن ار.

 نددده التددديقن مدددن حمدددهر رمضددداا جيدددب أا يعمدددل ف املسدددجوا الدددذي ال مي1827 المســـألة
حسدددب ظندددهال وإذا مل يتيسدددر لددده الظدددن أيضدددامل صددد  أا يصدددوم أي حمدددهر أرادال ول دددن جيدددب أا 
يصددوم للسددنة ال انيددة بعددد أا ميددر أحددد عشددر حمددهرامل  ددامالمل علددني الشددهر الددذي صددامه يف السددنة 

 األوىل.
 الصوم المحرم والمكروه

ضدحنيال و دذا حيدرم صدوم اليدوم املشد وك يف ف حيدرم صدوم عيدد ال  در واأل1828 المسألة
أنه آخر حمعباا أم أول حمهر رمضاا إذا صامه بنية أول رمضااال وحيرم صوم أيام التشدري  ملدن  

  اا بد )من(.
ف حيددرم علددني الزوجددة أا تصددوم ا ددتحبابامل إذا  دداا يف ذلددك ت ويددت حلدد  1825 المســألة

 دوا إذنه ح  ولو مل يضر جقه.  ووجهاال واألحوط ا تحبابامل أا ال تأىل بالصوم املستحب
 ف حيرم علني الولد الصوم اال تحباط إذا  اا يوجب أذى الوالدين.1892 المسألة
ف إذا أتني الولد بالصوم املستحب دوا إذا والد ال ويف أثندا  النهدار ردا  1891 المسألة

جدددب أذا  مل والدددد ال وجدددب أا ي  دددر إذا  ددداا تدددرك اإلن دددار موجبدددامل ألذى أبيدددهال وأمدددا إذا مل يو 
 جيب اإلن ار ىنجرد النهي.

ف مدددن يعلدددم أا الصدددوم ال يضدددر  جيدددب عليددده أا يصدددوم حددد  ولدددو أخدددرب  1894 المســـألة
ال بيددب بتضددرر  بالصددومال ومددن تدديقن أا الصددوم يضددر  أو احتمددل ذلددك جيددن أوجددب افددوملال 

يصد   جيب أا ال يصوم ح  لو أخرب  ال بيب بأا الصوم ال يضر ال ولو صدام واحلدال هدذ  مل
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 صومه.
ف إذا احتمدل بدأا الصدوم يضدر  وحددث لده مدن ذلدك االحتمدال خدوملال 1891 المسألة

 جيب أا ال يصومال ولو صام مل يص  صومه.
ف مددن  ددداا يعتقدددد أا الصدددوم ال يضددر ال إا صدددام وعلدددم بعدددد املغدددرب أا 1892 المســـألة

 الصوم  اا مضرامل لهال مل جيب عليه قضاؤ .
 للصوم احملرم ذ رناها يف )ال قه(.ف هناك أقسام أخرى 1899 المسألة

 «المستحب»الصوم المندوب 
ف يستحب صوم  ل أيام السنة ما عدا األيام املذ ورع اليت حيرم أو ي ر  1896 المسألة

 نيها الصومال وقد تأ د احلن علني صوم بعه األيام واليت من  لتهاف
ول الددذي يقددت بعددد يددوم افمدديس مددن أول  ددل حمددهرال وافمدديس األخددري منددهال واألربعددا  األ

العاحمر من الشهرال وإذا مل يأت بالصوم يف هدذ  األيدام ا دتحب لده أا يقضديهاال وإذا مل يدأت 
 ( محصة نضة.6/12بالقضا  أيضامل ا تحب أا يدنت لل قري بدل  ل يوم ُمدامل من طعام أو )

 وصوم ال الن عشر والرابت عشر وافامس عشر من  ل حمهر.
 بعه هذين الشهرين ولو يومامل واحدامل. وصوم  ل أيام رجب وحمعبااال و 

وصوم يدوم الندريووال والرابدت إىل التا دت مدن حمدهر حمدوالال واليدوم افدامس والعشدرين والتا دت 
والعشرين واألول إىل التا ت من حمدهر ذي احلجدة )يدوم عرندة( ول دن إذا  داا الضدعف الناحمد  

 .من الصوم مينعه من االتياا بأدعية يوم عرنة  ر  صوم ذلك اليوم
ذي احلجدددددة(ال واليدددددوم األول 24ذي احلجدددددة(ال ويدددددوم املباهلدددددة ) 12وصدددددوم عيدددددد الغددددددير )

 ربيت األول(. 17الشريف ) وال الن والسابت من احملرمال ويوم مولد النبوي 
الشدددددريف  وصدددددوم افدددددامس عشدددددر مدددددن حمدددددهر  دددددادى األوىلال ويدددددوم مبعدددددن النبدددددوي 

 رجب(.27)
جيددب عليدده إمتامدده إىل املغددربال بددل لددو  ف لددو احمددتغل بالصددوم املسددتحب مل1897 المســألة

 دعا  أ  م من لل عام ا تحب أا جييب دعوته وي  ر يف أثنا  النهار.
 الصوم المكروه
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ف ي ددر  صددوم يددوم عاحمددورا ال وصددوم اليددوم املشدد وك يف أندده يددوم عرنددة أو 1898 المســألة
 عيد األضحني.

 موارد استحباب اإلمساك عن المفطرات
أحمددخاص أا ميسدد وا يف حمددهر رمضدداا عددن امل  ددرات  ف يسددتحب لسددتة1895 المســألة

 واا مل يصوموا نيهال وهمف
املسدانر الددذي أتدني بددامل  ر يف السدد رال مث عداد إىل وطندده قبدل الظهددرال أو وصددل إىل األول: 

 م اا يريد إقامة عشرع أيام نيه  ذلك.
عشددرع املسددانر الددذي يصددل إىل وطندده بعددد الظهددر أو إىل امل دداا الددذي يريددد إقامددة  الثــاني:

 أيام نيه.
 املريه الذي يربأ قبل الظهر وقد  اا أتني ىن  ر قبل ذلك. الثالث:
 املريه الذي يربأ بعد الظهر. الرابع:

 املرأع اليت طهرت من دم احليه أو الن امل يف أثنا  النهار. الخامس:
 ال انر الذي يسلم بعد الظهر. السادس:
العشددا  قبددل اإلن ددارال ول ددن إذا ف يسددتحب للصددائم أا يصددلي املغددرب و 1862 المســألة

انتظددر  أحددد علددني املائدددعال أو  دداا نيدده ميددل حمددديد إىل األ ددل جيددن ي قددد معدده حضددور القلددب 
 ناألنضل أا ي  ر أوالملال ول ن يسعني بأا يأىل بالصالع يف وقت نضيلتها قدر اإلم اا.

 أحكام اكعتكاف
لعبددادع والتقددرب إىل ف االعت ددامل هددو اللبددن يف املسددجد اجلددامت بقصددد ا1861 المســألة

 اهلل تعاىلال وهو مستحب وله ثواب عظيم.
ف  دد   املسددجد و ددردابه و رابدده مددن املسددجدال وه ددذا  ددل مددا يضددامل 1864 المســألة

إىل املسدددجد بالتو دددعةال وال ي دددرا يف املعت دددف أا ي دددوا حدددال االعت دددامل واق دددامل أو جالسددداملال 
 نائمامل أو مستيقظامل.

ل وقدت يصد  نيده الصدومال وانضدل أوقاتده حمدهر ف يص  االعت امل يف  د1861 المسألة
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 رمضاا.
 ف يشرتط يف االعت امل أمورف1862 المسألة

 ف االمياا.1 
 ف العقل.4 
 ف نية القربة إىل اهلل تعاىل.1 
 ف الصوم.2 
 ف أا ال ي وا أقل من ثالثة أيام.9 

ف يشددرتط الصدوم حددال االعت دامل وأقددل ذلدك ثالثددة أيدامال مسددتحبامل  دداا 1869 المسـألة
 لصوم أم واجباملال ويص  االعت امل ح  بصوم القضا  واال تةجار.ا

ف يلددزم يف االعت ددامل إذا الوالدددين بالنسددبة إىل ابنهمددا إذا  دداا اعت اندده 1866 المســألة
 يوجب إيذا مهاال ويلزم إذا الزوج بالنسبة إىل الزوجة والسيد بالنسبة إىل  لو ه.

ة أيامال ندعذا ندوى االعت دامل مددع يدوم ف احلد األدش لالعت امل هو ثالث1867 المسألة
 أو يومني ب لال وال إحم ال يف أ  ر من ثالثة أيام. 

ف جيددددددب أا يبقددددددني املعت ددددددف أثنددددددا  االعت ددددددامل يف املسددددددجد بقصددددددد 1868 المســــــألة
االعت املال إال إذا  اا خروجده مدن املسدجد لعمدل الوم أو ضدروريال أو لعمدل واجدب  عقامدة 

اوع مدد منال أو لصددلة األرحددامال وال احمدد ال نيمددا إذا الشددهادعال أو لعمددل مسددتحب  تشددييت جندد
 خرج من املسجد جهالمل باحل م أو نسيانامل.

ف األنضل أا ي وا االعت امل يف أحد املساجد التاليةف مسجد احلرامال 1865 المسألة
 ال مسجد ال ونةال ومسجد البصرع.مسجد النيب 
  ف حيرم علني املعت ف أمور وهبا يب ل االعت املف1872 المسألة

دددد اجلمددداعال وال جيدددوو علدددني األحدددوط أا يقبدددل أو يلمدددس  دددل مدددن الدددزوجني اآلخدددر مددددع 1
 االعت املال و ذا حيرم اال تمنا  ويب ل االعت امل به علني األحوط.

 د حمم ال يب و ل ما له رائحة طيبة  الورد بقصد التلذذ.4
إلثبدددات  دددد اجملادلدددة بقصدددد إظهدددار ال ضددديلة والعلدددم والغلبدددةال وال احمددد ال نيمدددا إذا  اندددت1
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 احل .
ددد البيدددت والشددرا ال واألحدددوط وجوبددامل أا جيتندددب  يددت أندددواع التجددارع إال لضدددرورع  االبتيددداع 2

 أل له وحمربه.
ف حيدددرم علدددني املعت دددف مدددا ذ دددر يف املسدددألة السدددابقة مدددن دوا ندددرا بدددني 1871 المســـألة

وم( نعندده وقوعهددا لدديالمل أو ردداراملال و ددل مددا يب ددل الصددوم مددن امل  ددرات ) ددا ذ ددر يف أح ددام الصدد
 مب ل لالعت امل أيضامل.

ف جيوو إنسداد االعت دامل املنددوب يف اليدومني األولدنيال ول دن إذا مضدني 1874 المسألة
 يوماا جيب االعت امل يف اليوم ال الن.

ف جيدوو أا يشدرتط حدال النيدة الرجدوع عدن االعت دامل مد  حمدا  حد  يف 1871 المسألة
 اليوم ال الن.
 ف يف املسجد وجب عليه افروج واالغتسال.ف إذا أجنب املعت 1872 المسألة
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 أحكام الخمس
 ف جيب افمس يف  بعة أحميا ف1879 المسألة
 أرباح ال سب والتجارع.األول: 
 املعادا.الثاني: 
 ال نوو. الثالث:
 املال احلالل املختلط باحلرام. الرابع:

 اجملوهرات اليت حيصل عليها بالغوص يف البحر. الخامس:
 م احلرب.غنائ السادس:
 األر  اليت يشرتيها ال انر الذمي من املسلمال و يأىل ت صيل هذ  األمورف السابع:

 : أرباح الكسب والتجارة1
ف جيدددب إع دددا  مخدددس مدددا يزيدددد عدددن ن قدددات الشدددخص ون قدددات عيالددده 1876 المســـألة

السنوية من األموال اليت حيصدل عليهدا بوا د ة التجدارع أو الصدناعة أو امل ا دب األخدرى م دل 
 أجرع الصوم أو الصالع اال تيجارينيال وذلك حسب ال ي ية اليت  تذ ر.

ف إذا حصل علني مال ال عن طري  ال سبال بل أهدي إليده مث واد عدن 1877 المسألة
 ن قات  نتهال ناألقوى إع ا  مخس ما واد.

ف ال مخس يف مهور النسا ال و ذا ال مخدس نيمدا يرثده الدوارثال ول دن لدو 1878 المسألة
قرابدة بعيددع مدت أحدد وال يعلدم هبدذ  القرابدة نداألحوط وجوبدامل أا يددنت مخدس مدا يرثده  انت لده 

 من ذلك الشخص.
ف لدو انتقدل إليده مدال بداإلرث وعلدم أا صداحب املدال مل خيمسده )أي مل 1875 المسألة

خيدددرج مخسددده( وجدددب أا خيمسددده هدددوال وه دددذا إذ علدددم الدددوارث عددددم تعلددد  افمدددس هبدددذا املدددال 
علددم باحمددتغال ذمددة مورثدده  مددس يف غددري هددذا املددال جيددب إخراجدده مددن املددال  املنتقددل إليدده ول ندده

 املنتقل إليه.
ف لددو واد حمددي  عددن م ونتدده السددنوية بسددبب القناعددة يف االن دداا يلددزم أا 1882 المســألة
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 خيمس الزائد.
 ف من ين   عليه غري ال جيب أا خيمس  ل ما حيصل عليه من املال.1881 المسألة
أوقددددف مل ددددامل علددددني أنددددراد معينددددني  ددددأوالد  مدددد الال نددددعا ورعددددوا نيدددده ف إذا 1884 المســــألة

وحصلوا منه علني أرباح وادت عن م ونة  نتهم وجب أا يدنعوا مخسهال بل لو انت عدوا بدذلك 
امللك بنحو آخر أيضامل  مدا لدو أجدرو  وحصدلوا علدني مدال االجدارع جيدب علديهم أا خيمسدوا مدا 

 واد منه عن ن قتهم وم ونتهم السنوية.
ف املددال الددذي يأخددذ  ال قددري وواد علددني م ونددة  ددنته إا  دداا أخددذ  مددن 1881 ألةالمســ

بدداب الصدددقة املسددتحبة جيددب أا خيمسدده علددني األحددوط وجوبدداملال وإا أخددذ  مددن بدداب افمددس 
والز اع ناألحوط أا خيمسه أيضاملال وإذا انت ت مدن املدال الدذي حصدل عليده  مدا لدو أع يدت لده 

 دت عن م ونة  نته نالواجب إع ا  مخس ما واد.حمجرع من باب افمس نأارت له ووا
ف إذا احمددرتى حمدديةامل بعددني املددال غددري املخمددسال  ددأا يقددول للبددائتف أحمددرتي 1882 المســألة

بضاعتك هبذا املال غري املخمسال ناا أمضني احلدا م الشدرعي مخدس هدذ  املعاملدة صد  ذلدك 
حمرتا  بدذلك املدال إىل احلدا م املقدار من املعاملة أيضامل ويلزم علني املشرتي أا يع ي مخس ما ا

الشرعيال وإذا مل ميده احلدا م الشدرعي يب دل ذلدك املقددار مدن املعاملدةال ندعا  داا املدال الدذي 
أخذ  البائت ال يزال باقيامل أخذ احلا م الشرعي مخس ذلدك املدالال وإا مل ي دن موجدودامل طالدب 

 بافمس من البائت أو املشرتي.
عددددد إيقدددداع املعاملددددة أع ددددني للبددددائت مددددن املددددال غددددري ف إذا احمددددرتى حمدددديةامل وب1889 المســــألة

املخمددسال صددحت املعاملددة الدديت أجراهددا ول ندده يبقددني مددديونامل للبددائت ىنقدددار مخددس املبلددغ الددذي 
دنعه إليه ألنه دنت للبائت من املال غري املخمسال ندعا  داا املدال الدذي دنعده للبدائت باقيدامل أخدذ 

 ب بعو  ذلك املقدار من املشرتي أو البائت.احلا م الشرعي مخسهال وأما لو  اا تال امل طال
ف إذا احمرتى ماالمل غري خممس نعا مل جيدز احلدا م الشدرعي مخدس املعاملدة 1886 المسألة

ب ددل ذلددك املقدددار مددن املعاملددةال وجيددوو للحددا م الشددرعي أا يأخددذ مخددس ذلددك املددالال وأمددا إذا 
دنت مخدس انده إىل احلدا م أجاو احلا م الشرعي صحت املعاملة ب املهدا وعلدني املشدرتي أا يد

 الشرعيال وللحا م الشرعي أا ي الب بافمس من البائت أو املشرتي.
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ف إذا وهددب ألحددد مدداالمل غددري خممددسال ال ميلددك املوهددوب لدده مخددس تلددك 1887 المســألة
 البة.

ف إذ أخددذ مددن  ددانر أو  ددن لدديس يف ديندده افمددس مدداالملال ال جيددب علددني 1888 المســألة
 ل.اآلخذ دنت مخس ذلك املا

ف جيددددب علددددني التدددداجر وال ا ددددب وصدددداحب الصددددنعة ومددددن حمدددداهبهم أا 1885 المســــألة
خيمسوا ما يزيد عن ن قات  نتهم بعد مرور عام واحد علني ابتدا  حمدروعهم يف العمدلال و دذا 
يلددزم علددني مددن مل ي ددن حمددغله ال سددب إذا حصددل علددني من عددة صدددنةال أا خيمددس مددا يزيددد عددن 

 ا  حصوله علني تلك املن عة.م ونة  نتهال بعد أا مير عام علني ابتد
ف جيوو أا خيمس يف أثنا  السنة  ل ما حصل علني من عة وربد ال وجيدوو 1852 المسألة

 تأخري  ميس املال إىل آخر السنة.
ف مددددن جيددددب عليدددده تعيددددني رأمل السددددنة لن سدددده  التدددداجر وال ا ددددبال إذا 1851 المســــألة

ا ي درح مدا أن د  إىل  دداعة حصدل علدني ربد  يف خدالل السددنة مث مدات يف أثندا  السدنةال جيددب أ
 موته من تلك املن عة مث خيمس الباقي.

ف إذا ارت عت قيمة بضاعة احمدرتاها ليتداجر هبدا ومل يبعهدا نهب دت قيمتهدا 1854 المسألة
 يف أثنا  السنةال مل جيب  ميس املقدار الذي واد علني القيمة األصلية.

ا ومل يبعهدددا إىل مدددا بعدددد ف إذا ارت عدددت قيمدددة بضددداعة احمدددرتاها ليتددداجر هبددد1851 المســـألة
السدنة علددني أمددل أا ترت دت قيمتهددا أ  ددرال ول دن هب ددت قيمتهدداال مل جيدب عليدده أا يدددنت مخددس 

 املقدار الذي واد علني القيمة األصلية.
ف إذا  اا عند  د غري املدال الدذي يتداجر بده د مدال مّخسده أو مل ي دن نيده 1852 المسألة

خيمددددس املقدددددار الددددذي أضدددديف إىل القيمددددة  مخددددسال ندددداا ارت عددددت قيمتدددده وباعدددده ندددداألحوط أا
األصدددليةال واا  ددداا ذلدددك املدددال م دددل حمدددجرع احمدددرتاها ندددأارت عندددد ال أو غدددنم نسدددمن ندددعا  ددداا 
غرضده مدن االحت ددا  بده هدو ال سددب جيدب عليده أا خيمددس الزائدد علدني القيمددة األصدليةال وأمددا 

أا خيمددس مددا إذا مل ي ددن غرضدده ال سددب بددل  دداا لال ددت ادع مندده يف معيشددته وجددب احتياطددامل 
 واد علني م ونة  نته منه.
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ف إذا عمدددر بسدددتانامل ألجدددل أا يبيعددده بعدددد أا تتحسدددن قيمتدددهال وجدددب أا 1859 المســـألة
خيمس ارته ومنا  أحمجار ال ولو باع البستاا جيب عليه أيضامل أا يدنت مخس ما واد عن قيمتهال 

يددنت مخدس ادار ال  وإذا  اا مقصود  مدن تعمدري البسدتاا وإقامتده هدو بيدت ادار  وجدب عليده أا
 واألحوط أا يدنت مخس البستاا أيضامل.

ف إذا غدددرمل أحمدددجار الص صدددامل أو ال ددداج أو مدددا حمددداهبهما وجدددب أا 1856 المســـألة
يع ددي مخسددهاال وإذا ا ددت اد مددن أغصددارا الدديت تق ددت  ددل عددام عددادع لال ددتعانة هبددا يف معيشددته 

ا مددن ال سدب علددني ن قددات اليوميدة ووادت لوحدددهاال أو مدت املنددانت األخدرىال الدديت حصددل عليهد
  نتهال وجب عليه أا خيمس الزائد يف  ل عام.

ف مددن يشددتغل بعدددع حددرمل وأحمددغالال  مددا لددو  دداا يدد جر األمددالك ويبيددت 1857 المســألة
ويشرتي األحميا  ويزرع أيضاملال جيب عليه أا يع ي مخس  ل ما واد عن ن قات  نته يف آخدر 

أخددرىال أخددرج مقدددار الضددرر مددن الددرب  مث السددنةال وإذا  دداا يددرب  مددن حرنددة ويتضددرر يف حرنددة 
 مخس الزائد.
ف مددا ين قدده ألجددل احلصددول علددني اربدداحال  دداألجرع الدديت يدددنعها للحمددال 1858 المســألة

 والداللال جيوو احتسابه من م ونة السنة. 
ف ما يصرنه من منانت وأرباح  سبه يف أثنا  السنة علني املأ دل واملشدرب 1855 المسألة

ل وحمرا  البيتال والزواج وجهاو البنت والزيارع وما حمابه ذلكال ال مخس نيه وامللبس وأثاث املنز 
 إا مل ي ن أ  ر من حمأنهال ومل ي رط يف الصرمل والبذل.

ف املال الذي يصدرنه يف الندذر وال  دارع  سدوب مدن م وندة السدنةال و دذا 1522 المسألة
 ما يهبه ألحد أو يهديه له جائزعال إذا مل ي ن أويد من حمأنه.

ف إذا  اا يف بلد اعتاد أهله أا يشرتي األب  ل عام حميةامل جلهاو بنتدهال 1521 ألةالمس
نعا احمرتى يف أثنا  العام من منانت تلك السنة حميةامل جلهاو بنته ال جيب عليه أا خيمسهال وإذا 
احمددرتى اجلهدداو يف السددنة التاليددة ول ددن مددن منددانت السددنة السددابقة وجددب أا يع ددي مخسدده علددني 

 األحوط.
ف املددال الددذي ين قدده يف  دد ر احلددا والزيددارات األخددرى يعتددرب مددن م ونددة 1524 ةالمســأل
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 السنة اليت حمرع نيها الس ر واا طال   ر  وامتد إىل السنة الالحقة.
ف من رب  ماالمل من ال سب والتجارعال إذا  داا لده مدال آخدر اليتعلد  بده 1521 المسألة

 ت اد  نقط.افمسال جيوو اا خيرج م ونة  نته من الرب  الذي ا 
ف إذا واد ما احمرتا  وادخر من القوت مل ونة  نتهال جيب عليه أا خيمدس 1522 المسألة

الزيادع علني األحوطال وإذا أراد أا يدنت قيمته نداا  اندت قيمتده قدد ارت عدت ووادت عدن قيمدة 
 يوم احمرتائها يلزم أا يدنت حسب قيمة آخر السنة.

ن أربدداح  سددبه قبددل دنددت مخسددهاال مث انتهددت ف إذا احمددرتى أثاثددامل للمنددزل مدد1529 المســألة
حاجته إىل ذلك األثاث لزم افمس يف ذلك األثاثال وه ذا احل م نيما لو احمرتى جموهرات 

 وحلي نسائية إذا نات وقت تزين املرأع هبا ومل ت ن من حمأرا.
ف إذا مل يسدت د رجدامل يف  دنةال ال جيدوو لده أا حيتسدب وخيدرج م وندة تلدك 1526 المسألة

 ة من أرباح السنة القادمة.السن
ف إذا مل يسددت د رجددامل يف أول السددنة وان ددد  مددن رأمل املددالال وقبددل انتهدددا  1527 المســألة

 السنة حصل علني رب ال جيوو له أا ي رح من هذ  األرباح ما أن قه من رأمساله طوال السنة.
د عددن ف إذا تلددف حمددي  مددن رأمسالدده وا ددت اد بوا دد ة البدداقي أرباحددامل تزيدد1528 المســألة

 م ونة  نتهال جيوو له أا ي رح من األرباح ما تلف من رأمساله.
ف إذا تل دددت منددده أمدددوال مدددن غدددري رأمسالدددهال ال جيدددوو أا ي دددرح ذلدددك مدددن 1525 المســـألة

األرباح اليت حيصل عليهاال ول دن إذا احتداج يف تلدك السدنة إىل ذلدك الشدي  الدذي تلدف جداو 
 أا يقتنيه يف أثنا  السنة من أرباح ال سب.

ف إذا ا ددددتقر  يف أول السددددنة ألجددددل م ونتددددهال وقبددددل أا تنتهددددي  ددددنته 1512 المســــألة
 ا ت اد رجامل جاو له أا ي رح من األرباح اليت حصل عليها ما ا تقرضه يف أول السنة.

ف إذا مل يسددت د رجددامل متددام السددنة وا ددتقر  مل ونتددهال جدداو أا يسدددد ديندده 1511 المســألة
 األحوط أا يع ي افمس أوالمل مث يدنت دينه. من أرباح السنوات الالحقة ول ن

ف إذا ا دتقر  ألجدل اوديداد مالده أو لشدرا  ملدك ال حيتداج إليده ال جيددوو 1514 المسـألة
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أا يسدد دينه من أرباح  سدبه ول دن إذا تلدف املدال الدذي ا تقرضده جداو أا يسددد دينده مدن 
 أرباح  سبه.
 شي  أو يدنت قيمته.ف جيوو أا يدنت مخس الشي  من ن س ال1511 المسألة
ف جيددوو ملددن يقصددد إع ددا  افمددس أا ينقددل افمددس إىل ذمتدده ويتصددرمل 1512 المســألة

 نيهال بعد املصاحلة مت احلا م الشرعي.
ف مدددن  ددداا عليددده مخدددس ال جيدددوو أا ينقدددل افمدددس إىل ذمتدددهال ىنعدددن أا 1519 المســـألة

يف ذلددك املددال وتلددف  يعتددرب ن سدده مددديونامل ألهددل افمددس ويتصددرمل يف  يددت املددالال ولددو تصددرمل
 جيب أا يدنت مخسه.

ف إذا  داا يف ذمتده حمدي  مدن افمدس ومل يدنعده إىل مسدتحقيهال جيدوو لده 1516 المسألة
أا يتصددرمل يف متددام املددال إذا صددام احلددا م الشددرعيال وي ددوا  ددل مددا حيصددله مددن أربدداح ومنددانت 

 ذلك املال مل امل له بعد هذ  املصاحلة.
مددت آخددرال لددو أع ددني مخددس منانعددهال ومل يدددنت حمددري ه  ف مددن  دداا حمدري امل 1517 المســألة

مخسدده وضددم رجدده الددذي مل خيمسدده إىل الرأمسددال املشددرتكال جدداو للشددريك الددذي مخددس رجدده أا 
 يتصرمل يف ذلك املالال أي يف الرأمسال املشرتك.

ف إذا  اا ل  ل صغري رأمسال ا دت اد منده أرباحداملال نداألحوط أا خيمدس 1518 المسألة
 وأ أو خيمسه وليه.الزائد بعد البل
ف ال جيوو التصرمل يف املال الذي يتيقن عدم  ميسه ول ن لو حمك يف 1515 المسألة

 مال أنه خمّمس أم الال جاو التصرمل نيه.
ف من مل يدنت افمس من أول بلوغهال لو احمرتى مل دامل وارت عدت قيمتدهال 1542 المسألة

 وجب أا يدنت مخس القيمة احلاضرع )ال علية( للملك.
ف من مل خيمس من أول بلوغهال لو احمدرتى مدن أربداح  سدبه مدا ال حيتداج 1541 ألةالمس

إليددهال مث مضددني علددني ذلددك عددام واحددد وجددب أا يدددنت مخسددهال وأمددا إذا احمددرتى مددا حيتدداج إليدده 
و اا م ابقامل لشأنه والئقامل جالهال ناا علم انده احمدرتا  يف أثندا  العدام الدذي ا دت اد نيده الدرب  ال 
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ال وأمدددا إذا مل يعلدددم بأنددده احمدددرتا  يف أثندددا  تلدددك السدددنة أم بعدددد متدددام السدددنة جيدددب اا يددددنت مخسددده
 املذ ورعال ناألحوط وجوبامل أا يصام مت احلا م الشرعي.

 : المعدن4
ف إذا بلددغ مددا ا ددتخرجه مددن املعددادا د  الددذهبال وال ضددةال والرصدداصال 1544 المســألة

لعقيدد ال والددزاجال وامللدد ال واملعددادا والنحدداملال واحلديدددال والددن طال وال حددمال واحلجددرال وال ددريووجال وا
 األخرى د حد النصابال وجب إع ا  مخسه بعد إخراج مصارمل اإلخراج.

( 129م قدددداالمل متعارنددددامل مددددن الددددذهبال أو )19ف نصدددداب املعدددددا هددددوف 1541 المســــألة
م اقيل متعارنة من ال ضةال ىنعن أنه إذا بلغدت قيمدة الشدي  الدذي ا دتخرجه مدن املعددا د بعدد 

م اقيدل مدن ال ضدة جيدب  129م قداالمل مدن الدذهب أو  19اال دتخراج د قيمدة إخدراج ن قدات 
 أا يدنت مخسهال واألحوط وجوبامل مراعاع مقدار و اع النقدين.

م قدداالمل مددن الددذهب أو  19ف مددا ا ددت اد مددن املعدددا إذا مل تبلددغ قيمتدده 1542 المســألة
أو مدت مندانت م ا دبه  م اقيل من ال ضة يلزم أا خيمسه إذا واد لوحدد  عدن م وندة  دنته 115

 األخرى.
ف لدديس اجلددص مددن املعددادا وال جيددب علددني مددن أخرجدده إع ددا  مخسدده إال 1549 المســألة

 إذا واد ذلك خاصة أو مت غري  من أرباح م ا به األخرى عن م ونة  نته.
ف من حصل علدني حمدي  مدن املعدادا وجدب  ميسدهال  دوا   داا املعددا 1546 المسألة

  األر ال و دوا   داا يف أر   لو دة لده أو يف أر  مل ي دن لدا جونيامل أو  اا  ا ندوا  د 
 مالك.

( 115ف إذا  ددداا ال يددددري هدددل تبلدددغ قيمدددة مدددا ا دددتخرجه مدددن املعددددا )1547 المســـألة
( م قدداالمل مددن الددذهب أم مل تبلددغ أحددد هددذين النصددابنيال يلددزم علددني 15م اقيددل مددن ال ضددة أو )

 نه أو عن أي طري  آخر.األحوط وجوبامل أا يتعرمل علني قيمته عن طري  وو 
ف إذا تعدداوا عدددع أحمددخاص علددني ا ددتخراج حمددي  مددن املعددداال نددعا بلددغ 1548 المســألة

نصدديب  ددل واحددد مددنهم بعددد ا ددت نا  ن قددات اال ددتخراجال مخسددة عشددر م قدداالمل مددن الددذهب أو 
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 ( من ال ضة وجب عليهم أا يدنعوا افمس.129)

ك الغددري  دداا مددا حصددل عليدده ف إذا ا ددتخرج املعدددا الددذي ي ددوا يف ملدد1545 المســألة
مدددن املعددددا ملالدددك األر ال نحيدددن مل يصدددرمل صددداحب امللدددك علدددني ا دددتخراجه حمددديةامل وجدددب 

  ميس  يت ما ا تخرج من املعدا.
 : الكنز1

ف ال نددددز الددددذي يتعلدددد  بدددده افمددددس هددددو املددددال املخبددددأ يف األر ال أو يف 1512 المســــألة
 اا جين يدعني  نزامل.الشجرال أو يف اجلبلال أو يف احلائطال نا تش ه حمخصال و 

 ف إذ ا تشف  نزامل يف أر  غري  لو ة ألحدال ناملال له وعليه  ميسه.1511 المسألة
ف نصاب ال نز  وا   داا ذهبدامل أم نضدة هدو أول نصداهبما والدذي يدذ ر 1514 المسألة

 يف باب الز اعال نعا بلغ د بعد ا ت نا  ن قات اإلخراج د حد ذلك النصاب وجب  ميسه.
ف إذا ا تشددددف  نددددزامل يف أر  احمددددرتاها مددددن الغددددري وعلددددم أا املددددال لدددديس 1511 المســــألة

للمالك السابقني ناملال له وجيدب عليده مخسدهال ول دن لدو احتمدل أا ي دوا ذلدك ال ندز ألحدد 
املدددالك السدددابقني وجدددب إخبدددار  نددداا تبدددني انددده لددديس لددده وجدددب أا خيدددرب األ دددب ال وه دددذا خيدددرب 

 ألحد منهم  اا املال لهال ووجب دنت مخسه.األ ب  ناأل ب ال نعذا تبني أنه ليس 
( م اقيدل 129ف إذا ا تشف ماالمل يف أواين متعددع بلغ قيمدة جمموعهدا )1512 المسألة

( م قداالمل مدن الدذهب يلدزم د علدني األحدوط وجوبدامل د أا خيمدس املدال. ول دن 19من ال ضدة أو )
لنصداب املدذ ورال ومدا إذا ا تشف عدع  نوو يف أما ن متعددع وجب افمدس نيمدا بلدغ منهدا ا

 مل يبلغ ذلك النصاب مل جيب نيه افمس.
( م اقيددل مددن ال ضددة أو 129ف إذا ا تشدف حمخصدداا  نددزامل بلددغ قيمتده )1519 المســألة

 ( م قاال من الذهب نقط مل جيب نيه افمس.19)

ف مدن احمدرتى حيواندامل نوجدد يف ب نده مداالملال ندعا احتمدل أا ي دوا للبددائت 1516 المسـألة
ال وإذا تبددني أندده لدديس لدده لددزم إخبددار املالددك األ ددب  مث األ ددب ال نددعذا تبددني أندده لدديس لددزم إخبددار 

 ( م قاالمل ذهبامل.15( م اقيل نضة أو )115ألحدهم لزم إع ا  مخسه وإا مل تبلغ قيمته )
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 : المال الحالل المختلط بالحرام2
زمهدا وال معرندة ف إذا اختلط املال احلدالل باملدال احلدرام جيدن ال مي دن متيي1517 المسألة

صاحب املال احلرام ومقدار ال لزم أا يددنت مخدس جممدوع املدالال وبعدد أا يددنت افمدس يصدب  
 بقية املال حالالمل.
ف إذا اخددتلط املددال احلددالل باملددال احلددرام وعددرمل مقدددار احلددرام ول ددن مل 1518 المســألة

 يعرمل صاحبهال وجب التصدا بذلك املقدار بنية صاحبه.
اخددتلط املددال احلددالل باملددال احلددرامال ومل يعلددم مقدددار احلددرامال ول ددن  ف إذا1515 المســألة

يعدددرمل صددداحبهال وجدددب أا يرتاضدددياال وأمدددا إذا مل يدددر  صددداحب املدددال ندددعا علدددم أا حمددديةامل مدددا 
 صوصه هو ملك ذلك الشدخص وحمدك هدل أنده مالده أ  در مدن ذلدك الشدي  أم الال يلدزم أا 

هدو إع دا  األ  در الدذي حيتمدل أنده مدن  يع ي ما يعلم ب ونه من مالدهال واالحتيداط املسدتحب
 ماله.

ف إذا أع ددني مخددس املددال احلددالل املخددتلط بدداحلرامال مث تبددني لدده أا املقدددار 1522 المســألة
احلرام  اا أ  ر من افمس املدنوعال ناألحوط وجوبامل التصدا باملقدار الزائد الدذي يعلدم بأنده 

يف مصدرنها وأا يع يده إىل ال قدري  أ  ر مدن افمدس بنيدة صداحب ذلدك املدالال ويلدزم االحتيداط
 الااي.

ف إذا أع ني مخس املدال احلدالل املخدتلط بداحلرام أو تصددا باملدال الدذي 1521 المسألة
ال يعدددرمل صددداحبه بنيتدددهال مث تبدددني صددداحب املدددالال ن دددي الصدددورع األوىل االحتيددداط اال دددتحباط 

ال انيدة يلدزم د علدني األقدوى د  الذي ال ينبغي تر ه هدو أا يع دي املالدك ىنقددار مالدهال ويف الصدورع
 إع اؤ  ىنقدار ماله إا  اا تصدا هو بن سه عن مال ه.

ف إذا اختلط املال احلالل باملال احلرام و اا مقددار احلدرام معلومداملال وعلدم 1524 المسألة
أا املددال ألحددد األحمددخاص املعينددني ول ددن ال يدددري أيهددم هددو املالددكال ندداألحوط وجوبددامل إرضددا  

 مل يرضوا لزم توويت املال بني أولةك األحمخاص بالنسبة.اجلميتال وإذا 
 : الجواهر التي يحصل عليها بال وص9
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ف إذا حصدددل بوا ددد ة الغدددوص يف البحدددر علدددني جدددواهر  دددالل ل  واملرجددداا 1521 المســـألة
وغريمهاال  وا   اا نباتيامل أو معدنياملال ناا بلدغ قيمدة مدا أخرجده بعدد ا دت نا  ن قدات ومصداريف 

عادل ثالثة أرباع امل قال الصرييف ذهباملال لزم إع ا  مخسهال  وا  اخرج مدن البحدر اإلخراجال ما ي
 دنعة واحدع أو يف عدع دنعاتال و وا   اا املستخرج من نوع واحد أو من عدع أنواع.

ف إذا حصدددل علدددني اجلدددواهر بآلدددة دوا الغدددوص يف البحدددرال نددداا بلدددغ بعدددد 1522 المســـألة
ثة أرباع امل قال الصرييف ذهبداملال نالواجدب  ميسده علدني ا ت نا  مصاريف اإلخراج ما يعادل ثال

األحددوطال ول ددن إذا حصددل علددني اجلددواهر مددن وجدده مددا  البحددر أو مددن  دداحله وحمدداطةه لددزم نيدده 
 افمس إذا واد ما حصل عليه لوحد ال أو منضمامل إىل أرباح م ا به األخرى عن م ونة  نته.

يصددد ادها مدددن البحدددر دوا  ف جيدددب مخدددس السدددمك أو احليواندددات الددديت1529 المســـألة
 غوص إذا واد ىن رد ال أو منضمامل إىل أرباح م ا به األخرى عن م ونة  نته.

ف إذا غاص يف البحر دوا قصد ا تخراج حمي  من البحر وحصل علني 1526 المسألة
جدددواهر ات اقددداملال وجدددب أا خيمسدددها علدددني األحدددوط وجوبددداملال واألقدددوى  ميسدددها إذا  ددداا حدددني 

 ر قاصدامل احلياوع.حصوله علني تلك اجلواه
ف إذا غاص يف البحدر وأخدرج حيواندامل نوجدد يف ب نده جدوهرع تبلدغ قيمتهدا 1527 المسألة

ثالثة أرباع امل قال الصرييف ذهبامل أو أ  ر من ذلكال ندعا  داا ذلدك احليدواا مدن قبيدل الصددمل 
املال الددذي ي ددوا جوندده عددادع موضددعامل للجددواهر وجددب عليدده مخسددهاال وأمددا لددو ابتلددت اجلددواهر ات اقدد

 نيجب أا خيمسها إا واد ىن ردها أو بضميمة أرباح  سبه األخر عن م ونة  نته.
ف إذا غدددداص يف األرددددر ال بددددريع  دجلددددة وال ددددرات وأخددددرج جددددواهرال نددددعا  1528 المســــألة

  انت ما تت وا يف األررال لزم  ميسها.
أربددداع  ف إذا غددداص يف املدددا  وأخدددرج مقددددارامل مدددن العندددرب تبلدددغ قيمتددده ثالثدددة1525 المســـألة

امل قال الصدرييف ذهبدامل أو أ  در وجدب دندت مخسدهال وأمدا لدو أخدذ  مدن وجده املدا  أو مدن  داحل 
 البحر وجب نيه افمس علني األحوط.

ف من  اا الغوص أو إخراج املعدادا حمدغالمل وحرندة لدهال إا أع دني مخدس 1592 المسألة 
 خرى.ما ا تخرجه مث واد عن م ونة  نته حمي ال ناألحوط أا يع ي مخسه مرع أ
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ف إذا أخرج ال  دل معددناملال أو  داا عندد  مدال خمدتلط بداحلرامال أو حصدل 1591 المسألة
علددني  نددزال أو أخددرج بددالغوص جددواهرال وجددب علددني ويل ذلددك ال  ددل إخددراج مددا أخرجدده ال  ددل 

 علني األحوط وجوبامل.
 : ال نيمة6

ه ولدو أو أمدر نائبد ف إذا قاتدل املسدلموا ال  دار بدأمر اإلمدام املعصدوم 1594 المسألة
 ددداا نقيهدددامل جامعدددامل للشدددرائطال وحصدددلوا يف تلدددك احلدددرب علدددني غنيمدددة )وهدددي مدددا حيصدددل عليددده 
احملدداربوا مددن أمددوال ال  ددار( جيددب أوالمل إخددراج مددا أن قددو  علددني تلددك الغنيمددةال  ددأجرع احملانظددة 

مددن  صددرنهال وإخددراج مددا خيددتص باإلمددام  عليهددا ومحلهددا ونقلهدداال وإخددراج مددا يددرى اإلمددام 
 إخراج مخس الباقي.الصوايفال مث 

 : األرض التي يشتريها ال مي من المسلم7
ف إذا احمرتى ال انر الذمي أرضامل من املسلم وجب علني الذمي أا يددنت 1591 المسألة

مخددس تلددك األر  مددن ن سددها أو مددن مالدده اآلخددرال وأمددا لددو احمددرتى بيتددامل أو د انددامل أو مددا حمددابه 
لددزم قصددد القربددة مددن الددذمي عنددد إع ددا  نوجددوب  ميسدده يف هددذ  الصددورع  ددل إحمدد الال وال ي

هذا افمسال بل ال يلزم علني احلا م الشرعي الذي يأخذ هذا افمس مدن الدذمي أا يقصدد د 
 هو د القربة أيضامل.
ف جيدددب علدددني ال دددانر الدددذمي أا يددددنت مخدددس األر  الددديت احمدددرتاها مدددن 1592 المســـألة

رث املسدلم تلدك األر  وجدب املسلم مث باعها ملسلم آخرال وه ذا لو مات ال انر الدذمي وو 
 علني املسلم الوارث أا يدنت افمسال إما من ن س تلك األر  أو من ماله اآلخر.

ف إذا احمددرتط ال ددانر الددذمي عنددد احمددرتائه األر  مددن املسددلم أا اليدددنت 1599 المســألة
افمدسال مل يصدد  حمددرطهال ووجددب أا يدددنت الدذمي افمددسال ول ددن إذا احمددرتط أا يدددنت البددائت 

 حمرطه.افمس ص  
ف إذا ملّددك املسددلم ال ددانر الددذمي أرضددامل دوا بيددت وحمددرا  وأخددذ عوضددهاال  1596 المســألة

  ما لو صاحله علني األر ال وجب علني ال انر الذمي إخراج مخسه علني األحوط.
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ف إذا  دداا ال ددانر الددذمي صددغريامل واحمددرتى لدده وليدده أرضدداملال وجددب عليدده أا 1597 المســألة
 خيرج مخسه علني األحوط.

 سمصرف الخم
 ف جيب تقسيم افمس إىل قسمنيف 1598 المسألة

ددد  ددهم السددادعال وجيددب إع دداؤ  للسدديد ال قددريال أو السدديد اليتدديم ال قددريال أو البددن السددبيل 1
 من السادع.
ويع ددددني يف هددددذا الزمدددداا إىل اجملتهددددد اجلددددامت  ددددد والنصددددف اآلخددددر هددددو  ددددهم اإلمددددام 4

 رنه نيها.للشرائطال أو يصرمل يف اجلهة اليت يأذا ذلك اجملتهد بص
ف السدديد اليتدديم الددذي يع ددني لدده افمددس يشددرتط أا ي ددوا نقددرياملال ول ددن 1595 المســألة

 ابن السبيل من السادع جيوو أا يع ني له من افمس واا مل ي ن نقريامل يف بلد .
ف ال جيددوو د علددني األحددوط وجوبددامل د إع ددا  افمددس البددن السددبيل مددن 1562 المســألة

 إالّ إذا تاب. السادع إذا  اا   ر    ر معصية
ف جيوو إع ا  افمس للسيد غري العادلال ول دن ال جيدوو إع داؤ  للسديد 1561 المسألة

 غري اإلمامي االثا عشري. 
ف ال جيدددوو إع دددا  افمدددس للسددديد العاصدددي إذا  ددداا إع دددا  افمدددس لددده 1564 المســـألة

 دا  افمدس يسداعد  علدني املعصديةال وه دذا ال جيدوو د علدني األحدوط الدذي ال ينبغدي تر ده د إع
 للسيد العاصي اجملاهر بعصيانه وإا مل ي ن إع ا  افمس معينامل له علني املعصية.

ف إذا ادعني حمدخص بأنده مدن السدادعال ال جيدوو إع دا  افمدس لده إال إذا 1561 المسألة
 صدقه عادالاال أو  اا معرونامل بني النامل بالسيادع أو ثبتت  يادته بدليل آخر.

ورامل بالسدديادع يف بلددد ال جدداو إع ددا  افمددس لدده وإا مل ف مددن  دداا مشدده1562 المســألة
 يتيقن املع ي بسيادته.

ف مدن  اندت ووجتده مدن السدادعال مل جيدز للدزوج د علدني األحدوط وجوبدامل د 1569 المسـألة
إع ا  افمس لا لتصرنه يف ن قتهاال ول ن لو  انت الزوجة تقوم بن قة من جيب ن قته عليها 
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جددداو أا يع يهددا ووجهددا مددن افمدددس لتصددرنه علددني مددن  دددب ومل تددتم ن مددن اإلن دداا علدديهم 
 ن قتهم عليها.
ف إذا وجبددت عليدده ن قددة امدرأع مددن السددادع غدري ووجتددهال نددال جيددوو د علددني 1566 المسـألة

 األحوط وجوبامل د أا ين   ملأ لها وملبسها من افمس.
ف جيددوو إع ددا  افمددس لسدديد نقددري  ددب ن قتدده علددني الغددري ول ددن ذلددك 1567 المســألة

 الغري ال يتم ن من القيام بالن قة.
 ف األحوط وجوبامل أا ال يع ي للسيد ال قري أ  ر من م ونة  نته.1568 المسألة
ف إذا مل ي ن يف بلدد   ديد مسدتح  للخمدس ومل حيتمدل أا يوجدد نيمدا 1565 المسألة

ل بعد قريبداملال أو مل مي نده احملانظدة علدني افمدس إىل وقدت حصدول مسدتح ال جيدب عليده أا ينقد
افمس إىل بلد آخر ويوصله إىل مستحقيهال وجيوو أا ي رح من افمس مصاريف   ر  هذاال 
وإذا تلف افمس يف ال ري  نعا  اا مقصرامل يف ح ظده لدزم أا يددنت عوضدهال وأمدا إا مل ي دن 

 مقصرامل يف ح ظه مل جيب عليه حمي .
يمدددا ف إذا مل ي دددن يف بلدددد  مسدددتح  للخمدددس ول دددن احتمدددل حصدددوله ن1572 المســـألة

بعدددال جدداو لدده نقددل افمددس إىل بلددد آخددر حدد  إذا  دداا إبقدداؤ  إىل حددني حصددول املسددتح  يف 
بلدددد    نددداملال ندددعا تلدددف يف ال ريددد  دوا تقصدددري منددده مل جيدددب عليددده حمدددي ال ول دددن ال جيدددوو لددده 

 ا ت نا  مصاريف   ر  منه.
ف إذا وجددد يف بلددد  مسددتح  للخمددس جدداو أيضددامل نقددل افمددس إىل بلددد 1571 المســألة

ر إليصاله إىل مستح  آخرال ول ن جيب عليه حينةذ احتساب مصاريف الس ر من ن سه آخ
 ال من افمسال ويضمن إذا تلف افمس يف الس ر ح  إذا  اا عن غري تقصري منه.

ف إذا نقل افمدس إىل بلدد آخدر بدعذا احلدا م الشدرعي وتلدف يف ال ريد  1574 المسألة
الفال وه ددذا إذا أع ددني افمددس إىل و يددل احلددا م مل جيددب إع ددا  افمددس ثانيددة بدددالمل عددن التدد

 الشرعي يف أخذ األمخامل ننقله من ذلك البلد إىل بلد آخر.
ف إذا مل يعدط افمدس مدن ن دس املدال الدذي تعلد  بده افمدس بدل أع دا  1571 المسألة
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مددن جددنس آخددرال وجددب أا حيتسددب بالقيمددة الواقعيددة لددذلك اجلددنسال نددعا احتسددب أ  ددر مددن 
وجدددب إع دددا  مدددا احتسدددبه وائددددامل عدددن القيمدددة حددد  ولدددو رضدددي املسدددتح  بتلدددك القيمدددة الواقعيدددة 

 القيمة.
ف مددن  دداا لدده ديددن علددني مسددتح  للخمددسال جدداو أا حيتسددب عليدده مددن 1572 المســألة

 افمسال ويعترب ما يف ذمته مخسامل مدنوعامل.
ف ال جيدددوو للمسدددتح  أا يأخدددذ افمدددس مث يدددرد  إىل املالدددكال ول دددن إذا  1579 المســـألة

ه )أي يف ذمتده( مبلدغ  بدري مدن بداب افمدس وصدار نقدريامل ال ويريدد أا الي دوا مدديونامل  اا علي
 ألهل افمس نال إحم ال إذا رضي اجملتهد بأا يتقبل افمس منه مث يرد  إليه.

 أحكام الزكاة
 ف  ب الز اع وتتعل  يف تسعة أحميا ف1576 المسألة

 د احلن ة.1
 د الشعري.4
 د التمر .1
 .«ال الت األربع»األربعة تسمني د الزبيبال وهذ  2
 د الذهب.9
 . «النقدين»د ال ضةال وهذاا يسمّياا 6
 د اإلبل.7
 د البقر.8
 .«اكنعام الثالثة»د الغنمال وهذ  ال الثة تسمني 5

نددعذا  دداا مال ددامل ألحددد هددذ  األحمدديا  وجددب عليدده د مددت الشددروط الدديت  ددنذ رها د إخددراج 
 الوجو  اليت  يأىل ت صليها.مقدار معني من باب الز اع وصرنه يف أحد 

دددلتال وهدددي حبدددة  دددالقم  يف مالمسدددته و الشدددعري يف طبعدددهال و دددذا 1577 المســـألة ف السع
العلسال وهي حبة م ل القم  ومن طعام أهل )صنعا ( جيب نيهما الز اع أيضامل علني األحدوط 
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 وجوبامل.
 شروم وجوب الزكاة

حدّد النصداب الدذي  ديأىل ف  ب الز اع نيما إذا وصل الشدي  الز دوي 1578 المسألة 
 ت صيلهال و اا صاحبه بالغامل وعاقالمل وحرامل ومتم نامل من التصرمل.

ف إذا ملك البقر أو الغنم أو اإلبل أو الذهب أو ال ضة مدع أحد عشدر 1575 المسألة
حمدددهراملال وجدددب عليددده و اذدددا جلدددول األول مدددن الشدددهر ال ددداين عشدددر علدددني األحدددوطال ول دددن جيدددب 

 لية من بعد انتها  الشهر ال اين عشر.احتساب مبدأ السنة التا
ف إذا بلدددغ مالدددك األنعدددام ال الثدددة أو النقددددين يف أثندددا  العدددامال نددداألحوط 1582 المســـألة

إع ا  و اذاال نلو ملك ط ل أربعني رأمل غنم د م المل د يف أول  رم نبلدغ بعدد مدرور حمدهرينال مث 
حددوط بشددرط أا تتددونر بقيددة مضددني علددني أول  ددّرم أحددد عشددر حمددهرامل وجددب عليدده الز دداع علددني األ

 الشرائط.
ف وقددددت وجددددوب الز دددداع يف احلن ددددة والشددددعري عنددددد صدددددا ا ددددم احلن ددددة 1581 المســــألة

 والشعري عليهما.
 و ب و اع الزبيب د علني األحوط د عندما يصري ُحصرمامل.

 و ب الز اع يف التمر عندما يص ر التمر أو حيمر علني األحوط.
والشددعري عنددد احلصدداد ونصددل التدد  عنهدداال ويف التمددر  ول ددن وقددت اخددراج الز دداع يف احلن ددة

 والزبيب عند اجلذاذ.
ف إذا  دداا صدداحب الغددالت األربددت بالغددامل يف أوقددات وجوهبددا املددذ ورع يف 1584 المســألة
 السابقة وجب عليه و اذا. المسألة

ف إذا  اا صاحب األنعام ال الثة أو النقدين جمنونامل طوال العدام مل  دب 1581 المسألة
عليه الز اعال ول ن إذا  اا جمنونامل بعه السنة مث أناا يف راية السنة وجبت عليه الز اعال علدني 

 األحوط.
ف إذا  دداا صدداحب األنعددام ال الثددة أو النقدددين  دد رانامل أو مغمددني عليدده 1582 المســألة
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مقددددارامل مدددن السدددنةال مل تسدددقط عنددده الز ددداعال وه دددذا إذا  ددداا  ددداعة وجدددوب الز ددداع يف الغدددالت 
 ت   رانامل أو مغمني عليه.األرب

ف ال و داع يف املدال الدذي غصدب مدن اإلنسداا وال مي نده ارجاعدهال ول دن 1589 المسألة
إذا غصبوا منه ورعامل و اا حني تعل  الز اع به بيد الغاصبال ناألحوط لصاحبه أا يدنت و اتده 

 عندما يعاد إليه.
وبقددي عنددد  عامددامل ف إذا اقددرت  ذهبددامل أو نضددة أو أي حمددي  و ددوي آخددر 1586 المســألة

واحدددداملال وجدددب عليددده دندددت و ددداع ذلدددك الشدددي ال وال جيدددب علدددني املقدددر  )أي صددداحب املبلدددغ( 
 حمي .

 زكاة ال الت األربع
 الحنطة والشعير والتمر والزبيب

ف ال  ب الز داع يف الغدالت األربدت إال إذا بلغدت  ميتهدا حدد النصدابال 1587 المسألة
 غرامامل. 217و يلو غرامامل   247والنصاب هوف ما يعادل 

ف إذا أ ل هو وعياله من إحدى الغدالت األربدت الديت تعلد  هبدا الز داع أو 1588 المسألة
 تصدا منها علني نقري قبل أا يدنت و اذا وجب عليه دنت و اع ما أ ل وما تصدا به.

ف إذا مددات املالددك بعددد أا تعلدد  وجددوب الز دداع بعحدددى غالتدده األربددتال 1585 المســألة
مددن مالددهال ول ددن لددو مددات قبددل تعلدد  الوجددوب وجددب الز دداع علددني  ددل مددن  وجددب إع ددا  و اذددا

 بلغ نصيبه من الورثة حد النصاب.
ف مددن  لددف مددن جانددب احلددا م الشددرعي جلمددت الز دداعال جدداو أا ي الددب 1552 المســألة

بالز ددداع حدددني تصددد ني احلن دددة والشدددعري مدددن القشدددورال وبعدددد ج دددامل التمدددر والزبيدددبال وإذا امتندددت 
 ز اع نتلف املال الز وي وجب دنت عوضه.املالك من إع ا  ال
ف إذا تعلدددد  الوجددددوب بعددددد متلددددك  ددددل التمددددر والزبيددددبال أو ورع احلن ددددة 1551 المســــألة

 والشعري ال م المل لو امحر أو اص ر التمر بعد متلك النخلة وجب عليه الز اع.
ف إذ بدداع الددزرع أو النخددل بعددد أا تعلدد  الوجددوب بددالغالتال وجددب علددني 1554 المســألة
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 ئت دنت و اذا.البا
ف إذا احمرتى إحدى الغدالت األربدت وعلدم أا البدائت دندت و اذدا أو حمدك 1551 المسألة

يف أنه هل دنت صاحبها و اذا أم الال مل جيب عليه حمي ال وأما إذا علم بأا صاحبها مل يز ها 
 نداا مل ميده احلدا م الشددرعي معاملدة املقددار الددذي جيدب دنعده مدن بدداب الز داع ب لدت املعاملددة

يف ذلك املقدارال وجيوو للحا م الشرعي أخذ ذلك املقدار من املشرتيال أما لو أمضني احلا م 
الشدرعي املعاملددة يف املقددار املددذ ور صدحت املعاملددةال ويلددزم علدني املشددرتي أا يددنت قيمددة ذلددك 

 املقدار إىل احلا م الشرعيال نعذا  اا قد دنت قيمة ذلك املقدار إىل البائت جاو أا يسرتدها.
ف إذا بلغ ووا حمي  من الغالت األربت حد النصاب عندما ت دوا رطبدة 1552 لمسألةا

 ول نه قل عن ذلك بعد ج انها مل  ب نيها الز اع.
ف إذا ا ددتهلك حمدديةامل مددن احلن ددة أو الشددعري أو التمددر قبددل ج انهددا ندداا  1559 المســألة

  اا مقدار ج انها حد النصاب وجب دنت و اذاال وإال نال.
ف التمدددر الدددذي ي  دددل رطبددداملال ولدددو جدددف قدددل وونددده   دددرياملال إا بلدددغ مقددددار 1556 المســـألة

النصاب بعد ج انه وجب الز اع نيهال وأما إذا مل ي ل  عليه بعدد اجل دامل ا دم التمدر مل  دب 
 الز اع نيه.

ف لدددو بقيدددت عندددد  الغدددالت الددديت اخدددرج و اذدددا عددددع  دددنواتال مل  دددب 1557 المســـألة
 و اذاال مرع ثانية.

 كاةمقدار الز 
ف إذا  قيت الغالت ىنا  امل ر أو النهر أو ا ت ادت من رطوبة األر  1558 المسألة

نز اذدا العشدر )أي واحددد مدن عشددرع(ال وإذا  دقيت بالددلو ومددا حمدابه ذلددك مدن اآلالت نز اذددا 
نصدددف العشدددر )أي واحدددد مدددن عشدددرين(ال وأمدددا إذا  دددقيت بدددامل ر أو النهدددر أو ا دددت ادت مدددن 

  ددقيت بددن س املقدددار بالدددال  ومددا حمدداهبها نز دداع نصدد ها العشددر وو دداع رطوبددة األر  مقدددارامل مث
 نص ها اآلخر نصف العشرال يعا أنه جيب دنت ثالثة أقسام من األربعني قسمامل للز اع.

ف إذا  ددقيت الغددالت األربددت ىنددا  امل ددر وبوا دد ة الدددلو ومددا حمددابه معدداملال 1555 المســألة
لو ومدا حمدابهال نز اذدا نصدف العشدر )واحدد مدن نعا  اندت جيدن يقدالف انده غلدب  دقيها بالدد
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عشرين( وأما إذا قيلف إنه غلب  قيها بامل ر أو ىنا  النهر نز اذدا العشدر )واحدد مدن عشدرع(ال 
بل ح  إذا مل يقولدوا إا  دقيها بدامل ر والنهدر  داا هدو الغالدبال و داا السدقي بدامل ر أو النهدر 

 دنت العشر. أ  ر من السقي بالدال  وما حمابه ناألحوط وجوبامل 
ف إذا حمك يف أنه هل تساوى  قيه بامل ر أو بالنهر مدت  دقيه بالددال ال 4222 المسألة

أو غلب السقي بامل ر جاو أا يع ي العشر عن نصد هال ونصدف العشدر عدن النصدف اآلخدرال 
وه ذا إذا حمك هدل أرمدا  اندا متسداويني أو  داا السدقي بالددال  هدو الغالدب جداو أا يع دي 

 العشر.عن  يعها نصف 
ف إذا  دددقيت الغدددالت األربدددت ىندددا  امل دددر أو النهدددر ومل حتدددتا إىل السدددقي 4221 المســـألة

بالدددال  ول نهددا  ددقيت د مددت ذلددك د بالدددال  أيضدداملال ومل يسدداعد السددقي بالدددال  علددني ويددادع 
احملصول نز اذا العشرال وإذا  اندت تسدقني بالددلو وال حتتداج إىل السدقي بدامل ر أو النهدر ول دن 

ا  امل ددر والنهددر أيضددامل ومل يسدداعد  ددقيها بددامل ر أو النهددر علددني ويددادع احملصددول نز اذددا  ددقيت ىندد
 نصف العشر.
ف إذا  ددددقي ورع بالدددددلو ومددددا حمددددابه وا ددددت اد ورع يف أر  جمدددداورع مددددن 4224 المســــألة

رطوبددة تلددك األر  ومل حيدددتا إىل  ددقيه بشدددي ال نز دداع الددزرع الدددذي يسددقني بالددددلو هددو نصدددف 
 ين( وو اع الزرع اجملاور هو العشر )واحد من عشرع(.العشر )واحد من عشر 

ف جيوو ا ت نا  املبالغ اليت صرنها علني وراعة الغالت األربت من احلاصدل 4221 المسألة
ح  ما ا تهلك من قيمة األدوات واأللبسة بسبب الزراعةال وبعد ا دت نا  هدذ  املبدالغ إا بلدغ 

إال نددالال وإا  دداا األحددوط ا ددتحبابامل مددا بقددي مددن احلاصددل حددد النصدداب وجددب دنددت و اتدده و 
 إع ا  الز اع إذا  اا قبل إخراج امل ا بقدر النصاب.

ف البددذر الددذي يصددرنه للزراعددة إذا  دداا مددن ن سدده جدداو اال ددت نا  ىنقدددار  4222 المســألة
 من احلاصلال وأما إذا  اا قد احمرتى البذر جاو احتساب قيمته د عند الشرا  د من املصاريف.

ف إذا  انددددددت األر  وأدوات الزراعددددددة أو إحدددددددامها مل ددددددامل لددددددهال الجيددددددوو 4229 المســــــألة
احتساب أجرذا من املصاريفال وه ذا ال جيوو أا يست ا من احلاصل أجرع ما عمله بن سهال 

 أو ما عمله غري  بدوا أجرع.
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فإذا احمدددرتى حمدددجرع ال دددرم أو التمدددر ال ت دددوا قيمتهدددا ضدددمن املصددداريف 4226 المســـألة
إذا احمدرتى التمدر أو العندب قبدل اجلدذاذ والق دامل  داا مدا دنعده الحمدرتائه  علني األحوطال ول ن

  سوبامل من املصاريف.
ف إذا احمدددرتى أرضدددامل وورع نيهدددا احلن دددة أو الشدددعريال ال حيتسدددب مدددا دنعددده 4227 المســـألة

لشرا  تلك األر  من املصاريف علني األحدوطال ول دن إذا احمدرتى ورعدامل جداو احتسداب املبلدغ 
ه مدددن املصددداريف وا دددت نائه مدددن احلاصدددلال وجيدددب ا دددت نا  قيمدددة التددد  الدددذي الدددذي دنعددده لشدددرائ

( درمهدامل و اندت 511حصل عليه من املبلغ الذي دنعه لشدرا  الدزرعال مد المل إذا احمدرتى الدزرع بدد )
 ( درمهامل نقط من املصاريف.411( درهمال حيتسب )111قيمة الت  )
ائل  ددال ور واحلددراث ومددا حمددابه ف مددن أم ندده الزراعددة دوا ا ددتخدام الو دد4228 المســألة

مدددن األدوات الالومدددة للزراعدددةال إذا احمدددرتى هدددذ  األحمددديا  أحمددد ل احتسددداب املبلدددغ الدددذي دنعددده 
 عليها من املصاريف.

ف مددددن مل مت ندددده الزراعددددة دوا ا ددددتخدام الو ددددائل الالومددددة للزراعددددةال إذا 4225 المســــألة
سددداب متدددام قيمتهدددا مدددن احمدددرتى هدددذ  األدوات وتل دددت بسدددبب الزراعدددة بصدددورع  ليدددة جددداو احت

املصاريفال ولو قل حمي  من قيمتها جداو أا حيتسدب ذلدك املقددار مدن املصداريف. ول دن إذا 
مل يددددنقص مدددددن القيمدددددة حمدددددي  بعددددد الزراعدددددة نددددداألحوط أا ال حيتسدددددب حمدددديةامل مدددددن قيمتهدددددا مدددددن 

 املصاريف.
ال  ف إذا ورع يف أر  واحدددع احلن ددة والشددعري وحمدديةامل  ددالرو واللوبيددا الدديت4212 المســألة

 ب نيهدا الز داعال جيدب تقسديم املصداريف الديت صدرنها إىل قسدمني د مد ال د إذا  اندا متسداوينيال 
 نيجوو ا ت نا  نصف املصاريف من املال الز وي.

ف إذا صدرمل مبلغدامل حلراثدة األر  أو أي أمدر آخدر ين دت الزراعدة إىل عددع 4211 المسألة
 ىل.أعوامال جاو احتساب ما أن   من مصاريف السنة األو 

ف إذا  دداا لدده حن ددة أو حمددعري أو متددر أو عنددب يف عدددع بددالد  تلددف يف 4214 المســألة
نصولاال وال حيصل اارها يف وقت واحد و اا يعدد  يعهدا  صدول عدام واحددال ندعا  داا أول 
ما يبلغ وحيصل منها ىنقدار النصاب وجب إع ا  و اذا حدني بلوغهداال ويع دي و داع غريهدا يف 
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ي ن أول ما بلغ منها ىنقدار النصاب نعا تديقن أا يصدل مدا بلدغ ومدا  ديبلغ  وقتهال وأما إذا مل
بعددد  إىل مقدددار النصددابال وجددب أيضددامل دنددت و دداع مددا بلددغ يف وقددت بلوغددهال وو دداع مددا  دديبلغ يف 
حيندددهال وإذا مل يتددديقن أا يصدددل  يعهدددا إىل حدددد النصددداب صدددرب حددد  يبلدددغ اجلميدددتال ندددعا بلدددغ 

 وإذا مل يبلغ حد النصاب مل  ب و اذا.جمموعها النصاب وّ اها وجوباملال 
ف إذا أادددر  دددل التمدددر أو حمدددجر ال دددرم مدددرتني يف عدددام واحددددال ندددعا بلدددغ 4211 المســـألة

 اجملموع حد النصاب وجب الز اع نيها علني األحوط.
ف إذا  انددت لديدده  ميددة مددن التمددر أو العنددب ال دداوج الددذي يبلددغ جانهددا 4212 المســألة

أع ني من رطبها بقصد الز داع إىل املسدتح  ىنقددار مدا لدو جدف حد النصابال نال احم ال إذا 
 ل اا بقدر ما جيب دنعه للز اع.

ف إذا وجب عليه دنت و اع متر أو عندب يدابسال ال جيدوو لده أا يددنت متدرامل 4219 المسألة
أو عنبددامل رطبدداملال وه ددذا إذا وجددب عليدده دنددت و دداع متددر أو عنددب رطددب ال جيددوو أا يدددنت متددرامل أو 

 ال أما لو أع ني أحد هذين أو حميةامل آخر بقصد قيمة الز اع مل ي ن نيه بأمل.عنبا يابسامل 
ف لددو مددات مددن  دداا مددديونامل وتددرك مدداالمل  ددب نيدده الز دداعال جيددب إخددراج 4216 المســألة

 الز اع من تر ته أوالملال مث أدا  ديونه ثانيامل.
عنبداملال وقبدل ف لدو مدات مدن  داا مدديونامل وتدرك حن دة أو حمدعريامل أو متدرامل أو 4217 المسألة

أا  ددب نيهددا الز دداع  دددد ورثتدده ديوندده مددن مددال آخددر غريهدداال  ددب الز دداع إذا بلددغ نصدديب  ددل 
مددنهم حددد النصددابال وأمددا إذا مل يسددددوا ديندده قبددل تعلدد  الز دداع هبددا ومل يضددمنوا لغرمائدده ديندده د 

 ال وأمدا أيضدامل د وبرضداهمال ندعا  اندت تر دة امليدت ىنقددار الدديوا مل  دب الز داع يف هدذ  األحمديا
إذا  انت أ  ر من الديوا ناا  انت الديوا جين يلزم إع ا  الغرمدا  حمديةامل مدن الغدالت الديت 
تر هددا أيضددامل د لددو أريددد تسددديد ديوندده د مل  ددب الز دداع يف مددا يع وندده للغددرمي وت ددوا بقيددة املددال 

 للورثةال ناا بلغ نصيب  ل واحد حد النصاب وجب عليه الز اع.
ا يف الغددالت الدديت وجبددت نيهددا الز دداعال جيددد وردي ال ندداألحوط ف إذا  ددا4218 المســألة

وجوبددامل أا يع ددي و ددداع  ددل واحدددد مددن اجليدددد والددردي  مددن ن سدددهال أي يع ددي اجليدددد مددن اجليدددد 
 والردي  من الردي .



 363 

 نصاب ال هب
 ف للذهب نصابااف4215 المسألة

تعارنداملال ندعذا عشروا م قاالمل حمدرعياملال وهدو مدا يعدادل مخسدة عشدر م قداالمل م النصاب األول:
بلددغ الددذهب هددذا احلدددال واجتمعددت نيدده بقيددة الشددرائط الدديت ذ ددرت جيددب دنددت ربددت ُعشددرها )أي 

 واحد من أربعني( من باب الز اعال وإذا مل يبلغ هذا احلد مل  ب نيه الز اع.
أربعدددة م اقيدددل حمدددرعيةال وهدددو مدددا يعدددادل ثالثدددة م اقيدددل متعارندددةال يعدددا إذا  النصـــاب الثـــاني:

اقيددل إىل مخسددة عشددر م قدداالمل وجددب دنددت ربددت الُعشددر )واحددد مددن أربعددني( مددن أضدديف ثالثددة م 
م قاالملال وأما إذا واد عن النصاب األول أقل من ثالثة م اقيل نيجب دندت و داع الددف  12جمموع 

( م قدداالمل نقددطال ومددا واد ال ت ددوا نيدده و دداعال وه ددذا نصدداعدامل يعددا إذا واد علددني النصدداب 15)
 دنت و اع اجملموعال ولو واد أقل من ثالثة نال و اع يف الزائد. ال اين ثالثة م اقيل وجب

 نصاب الفضة
 ف لل ضة نصاباا.4242 المسألة

م قاالمل واجتمعت  115( م قاالمل متعارنامل ال نعذا بلغ مقدار ال ضة 115) النصاب األول:
الني بقيددة الشددرائط املددذ ورع لددزم إع ددا  ربددت العشددر )أي واحددد مددن أربعددني( أي مددا يعددادل م قدد

ونصف وُادن امل قدال مدن امل اقيدل املتعارندة مدن بداب الز داعال وإذا مل يبلدغ هدذا احلدد مل  دب نيده 
 الز اع.

( م قداالمل وصدار 21( م قداالملال يعدا إذا أضديف إىل النصداب األول )21ف )النصاب الثاني
ال وأمدا ( م قاالمل وجب دنت و اذا علني النحو الذي ذ رال أي إع ا  ربت ُعشرها126اجملموع )

نقددط وال و دداع  115م قدداالمل جيددب دنددت الز دداع مددن  21إذا أضدديف إىل النصدداب األول أقددل مددن 
م قدداالمل أخددرى وجددب الز دداع  21يف الزائدددال وه ددذا نصدداعداملال نددعذا أضدديف إىل النصدداب ال دداين 

 م قاالمل نال و اع يف الزائد.  21نيهاال أما إذا  اا الزائد أقل من 
بدددت الُعشدددر )واحددد مدددن أربعدددني( مدددن  دددل مدددا عندددد  مدددن وعلددني هدددذا نلدددو أع دددني الشدددخص ر 

الددذهب أو ال ضددة ي ددوا قددد دنددت مقدددار الز دداع الواجددب عليدده دنعددهال بددل وأ  ددر مددن ذلددك يف 
م قداالمل مدن ال ضدة نانده ي دوا  111بعه األحيدااال  مدا لدو  داا دندت ربدت الُعشدر مدن جممدوع 

ا دنعده واجبدامل ومقددارامل ألجدل م قاالمل( وهو النصاب األول الذي  ا 115حينةذ قد دنت و اع )



 364 

 م اقيل( الزائدع اليت مل  ب الز اع نيها. 5الدف )
 عدة مسائل

ف من  اا ذهبده أو نضدته ىنقددار النصدابال جيدب إع دا  و اذدا  دل عدام 4241 المسألة
 لو بقيت عند  دوا أا تنقص عن حد النصاب وإا  اا أع ني و اذا قبل ذلك.

لذهب وال ضة إذا  انا مس و ني بس ة املعاملةال واا  ف  ب الز اع يف ا4244 المسألة
  انت صورع الس ة قد امنحت نعنه جيب دنت و اذا أيضامل.

ف الددذهب وال ضددة املسدد و اا الددذين يتددزين هبمددا النسددا  ال  ددب نيهمددا 4241 المســألة
 الز اع.

ف مددن  دداا عنددد  ذهددب ونضددة إذا مل يبلددغ  ددل واحددد منهمددا علددني حدددع 4242 المســألة
م قداالمل مل  14م قاالمل ومقدار الذهب  114النصاب األولال م المل لو  اا مقدار ال ضة  مقدار

  ب عليه الز اع.
ف  دددب الز ددداع يف الدددذهب وال ضدددة إذا ملدددك صددداحبها مقددددار النصددداب 4249 المســـألة

منها ملدع أحد عشر حمهرامل د  ما قلنا  دابقامل د ندعذا نقدص مدا عندد  عدن النصداب األول يف أثندا  
 مل  ب عليه الز اع. العام

ف إذا ا دتبدل د يف أثندا  األحدد عشدر حمدهراملال ذهبده ونضدته بدذهب آخدر 4246 المسـألة
ونضددة أخددرىال أو بشددي  آخددرال أو ذوهبمددا مل  ددب عليدده الز دداعال ول ددن لددو نعددل هددذ  األعمددال 

 لل رار من دنت الز اع ناألحوط ا تحبابامل دنت و اذا.
 اين عشر   ة الذهب أو ال ضة وجدب إع دا  ف إذا ذوب يف الشهر ال4247 المسألة

و اذاالناا نقصت قيمة أو ووا الذهب أو ال ضة بسبب الذوب وجب دنت و اذا اليت  انت 
  ب عليه قبل تذويبها.

ف إذا  داا الدذهب وال ضدة الديت عندد  تتدألف مدن جيدد وردي ال جداو لده 4248 المسألة
اجليدددد والددردي  مدددن الددردي ال ول دددن  إع ددا  و ددداع  ددل واحدددد منهمددا مدددن ن سددهال أي اجليدددد مددن

 األنضل أا يع ي و اذا من الذهب وال ضة اجليدين.
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ف الددذهب وال ضددة املغشوحمددني إذا  دداا الغددش نيمددا أ  ددر مددن املتعددارملال 4245 المســألة
ندددعا  ددداا خالصدددهما يبلدددغ حدددد النصددداب وجدددب إع دددا  و اذمددداال وإذا حمدددك يف أنددده هدددل يبلدددغ 

الم احلال عن طري  تذويبهما وتص يتهما عن افليط افالص حد النصاب أم الال وجب ا تع
 أو ما أحمبه.
ف إذا  اا الغش يف الذهب وال ضة الز دويني باملقددار املتعدارملال ال جيدوو 4212 المسألة

إع ددا  الز دداع مددن الددذهب أو ال ضددة الددذي ي ددوا خلي همددا أ  ددر مددن املتعددارملال إال إذا  دداا 
ىنقدددار الز دداع الدديت جيددب عليدده دنعهدداال ن ددي هددذ   افلدديط ىنقدددار يتدديقن معدده أا افددالص نيهمددا

 الصورع ال ي وا اة إحم ال.
 زكاة األنعام الثالثة
 البقر واإلبل وال نم

ف لز داع األنعدام ال الثدة حمدرطاا آخدراا مضدانامل إىل مدا ذ در مدن الشددرائط. 4211 المسـألة
 ومهاف

 أا ال ت وا عوامل )أي ال تعمل( طوال السنة.األول: 
 ددوا  ددائمةال أي ترعددني مددن علددف الصددحرا  طددوال السددنةال نددعذا أ لددت متددام أا تالثــاني: 

 السنة أو بعضها من العلف املهيأ أو من ورع مال ها أو ورع حمخص آخر مل ي ن نيها و اع.
ف إذا احمددرتى أو ا ددتأجر ألنعامدده مرعددني مل يزرعدده أحدددال أو دنددت لرعيهددا 4214 المســألة

 .نيه ضريبة لظاملال وجب دنت و اذا احتياطامل 
 نصاب اإلبل

 ف لإلبل إثن عشر نصاباملف4211 المسألة
 مخسال وو اذا حماعال وما مل يبلغ عدد اإلبل إىل هذا احلد ال ي وا نيه و اع.األول: 
 عشرال وو اذا حماتاا.الثاني: 
 مخس عشرعال وو اذا ثالث حميا . الثالث:
 عشرواال وو اذا أربت حميا . الرابع:

 مخس حميا .مخس وعشرواال وو اذا الخامس: 
  ت وعشرواال وو اذا بنت خما ال أي الداخلة يف السنة ال انية.السادس: 
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  ت وثالثواال وو اذا لبواال أي الداخلة يف السنة ال ال ة.السابع: 
  ت وأربعواال وو اذا حقةال أي الداخلة يف السنة الرابعة.الثامن: 
 امسة.إحدى و تواال وو اها جذعةال أي الداخلة يف السنة افالتاسع: 
  ت و بعواال وو اذا بنتا لبوا.العاشر: 

 إحدى وتسعواال وو اذا حقتاا. الحادي عشر:
مائة وإحددى وعشدروا ومدا ندواال وو اذدا أا حيسدب أربعدني أربعدني ويع دني  الثاني عشر:

عددن  ددل أربعددنيف بنددت لبددواال أو حيسددب مخسددني مخسددني ويع ددني عددن  ددل مخسددنيف ُحّقددةال أو 
ال ول دددن األحدددوط أا حيسدددب جيدددن اليبقدددني حمدددي ال أو إذا بقدددي حيسدددب بافمسدددني واألربعدددني

( إبدالمل جيدب أا يع دي 141حمي  د نرضامل د أا ال ي وا أ  ر من التستال مد ال إذا  داا عندد  )
 عن املائة حقتني ويع ي عن األربعني بنت لبوا.

ف ال  ددب الز دداع نيمددا بددني النصددابنيال نددعذا  دداوو عدددد ابلدده عددن افمسددة 4212 المســألة
ي هددو النصدداب األول ومل يبلددغ النصدداب ال دداين الددذي هددو عشددرعال  ددب الز دداع يف افمسددة الددذ

 نقطال وه ذا بالنسبة لألنصبة األخرى.
 نصاب البقر

 ف للبقر نصابااف4219 المسألة
ثالثدددواال ىنعدددن أنددده إذا وصدددل عددددد أبقدددار  إىل هدددذا احلدددد وتدددونرت بقيدددة  النصـــاب األول:

 امل( أو )تبيعة( وهي من البقر ما دخل يف السنة ال انية.الشرائط جيب أا يدنت عنها )تبيع
 أربعواال وو اذا )مسنة( وهي الداخلة يف السنة ال ال ة. النصاب الثاني:

ف ال  ددب الز دداع نيمددا بددني ال الثددني إىل األربعددنيال نمدد ال لددو  دداا ألحددد 4216 المســألة
عدددد األبقددار أ  ددر مددن  تسددت وثالثددوا وجددب دنددت الز دداع عددن ال الثددني نقددطال وه ددذا إذا  دداا

األربعددني نددال و دداع نيهددا مددا مل تبلددغ  ددتني بددل  ددب و دداع األربعددني نقددطال وبعددد أا وصددلت إىل 
السددتني وجددب أا يدددنت تبيعتددني أو تبيعددني ألندده حينةددذ ي ددوا ىنقدددار ضددعف النصدداب األول. 

عددني ويدددنت وه ددذا األمددر نصدداعدامل ناندده حيسددب ثالثددني ثالثددني أو أربعددني أربعددني أو ثالثددني وأرب
و اذا علني حنو ما ذ رنا ال ول ن االحتياط أا حيسب بنحدو اليبقدني حمدي ال أو إذا بقدي حمدي  
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ي ددددوا دوا العشددددرعال نمدددد المل إذا  دددداا عنددددد  ) ددددبعوا( رأمل بقددددر جيددددب أا حيسددددب بددددال الثني 
واألربعني نيدنت عن ال الثني و اع ال الثني وعدن األربعدني و داع األربعدني ألنده لدو حسدب ثالثدني 

 ثني تبقني عشرع دوا و اع.ثال
 نصاب ال نم

 ف للغنم مخسة أنصبةف 4217 المسألة
 أربعواال وو اذا حماعال وال و اع نيماال يبلغ هذا احلد.األول: 
 مائة وإحدى وعشرواال وو اذا حماتاا.الثاني: 
 مائتاا وواحدال وو اذا ثالث حميا . الثالث:
 ثالاائة وواحدعال وو اذا أربت حميا . الرابع:
أربعمائة وما ندواال نيحسدب مائدة مائدة ويددنت عدن  دل مائدةف حمداعال واليلدزم أا  خامس:ال

يدنت الز اع من ن س الغنم الز وي بل ي  ي لو دنت من غنمه اآلخر أو دندت مدا يعدادل قيمتده 
 نقدامل.

ف ال  دددب الز ددداع نيمدددا بدددني النصدددابنيال ندددعذا  ددداا عددددد الغدددنم أ  دددر مدددن 4218 المســـألة
أربعوا( ودوا النصاب ال اين جيب نقط أا يددنت و داع األربعدني ال غدريال النصاب األول )وهو 

 وال و اع يف املقدار الزائد عن األربعنيال وه ذا بالنسبة إىل األنصبة األخرى.
ف  ددب الز دداع يف األنعددام ال الثددة  ددوا   دداا  يعهددا ذ ددورامل أو إناثدداملال أو  4215 المســألة

 . اا بعضها ذ ورامل وبعضها اآلخر إناثامل 
ف يف الز داع يعدد البقدر واجلدامومل مدن ندوع واحددال و دذا يعدد اإلبدل العدرط 4222 المسألة

 واإلبل غري العرط نوعامل واحداملال و ذا يعد الغنم واملاعز نوعامل واحدامل أيضامل.
ف إذا أع ددددني للز دددداع ضددددأناملال يلددددزم أا ال ي ددددوا أقددددل مددددن  ددددبعة أحمددددهرال 4221 المســــألة

 يف السددددنة ال انيددددةال وإذا أع ددددني معددددزامل أا ي مددددل السددددنةال واألحددددوط ا ددددتحبابامل أا ي ددددوا داخددددالمل 
 واألحوط ا تحبابامل أا ي وا داخالمل يف السنة ال ال ة.

ف الشددداع الددديت يددددنعها مدددن بددداب الز ددداع إا  اندددت قيمتهدددا أقدددل مدددن بقيدددة 4224 المســـألة
حمياهه بقليل نال إحم الال ول ن األنضل أا ت وا قيمتها أ  ر من قيمة  ل حمدياههال وه دذا 
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  اإلبل والبقر.يف
ف إذا  اا  اعة حمر ا  يف ق يت غنمال ناا بلغ نصيب  دل واحدد مدنهم 4221 المسألة

 حد النصاب وجبت عليه الز اعال ومن مل يبلغ نصيبه حد النصاب مل  ب عليه الز اع.
ف إذا  ددداا ألحدددد غدددنم أو إبدددل أو بقدددر يف عددددع مواضدددت وبلغدددت  يعهدددا 4222 المســـألة

 أا يدنت و اذا.منضمة حد النصاب وجب 
 ف إذا  اا يف انعامه مرضني أو معيبة جيب أا يدنت و اذا أيضامل.4229 المسألة
ف إذا  انددت انعامدده  يعهددا مريضددة ومعيوبددة أو هرمددة جدداو إع ددا  الز دداع 4226 المســألة

منهدداال ول ددن لددو  انددت  يعهددا  ددليمة وصددحيحة وحمددابة مل جيددز إع ددا  الز دداع مددن املريضددة أو 
لرمدددةال بدددل إذا  ددداا بعضدددها مريضدددامل والدددبعه اآلخدددر  دددليماملال أو بعضدددها صدددحيحامل املعيوبدددة أو ا

واآلخر معيوباملال أو بعضها حمابامل واآلخر هرماملال ناألحوط أا يع ي الز اع من السليم والصدحي  
 والشابال وجيوو أا يع ي بالنسبة.

أو ف إذا ا ددتبدل انعامدده بأنعددام أخددرى قبددل متددام الشددهر احلددادي عشدددرال 4227 المســألة
ا ددتبدل نصددابه بنصدداب آخددر مددن ن ددس اجلدددنسال نمدد المل أع ددني أربعددني رأمل غددنم وأخددذ بدلددده 

 أربعني رأمل غنم أخرىال مل  ب عليه الز اع نيها.
ف مددن وجبددت عليدده و دداع األنعددام إذا أع ددني عنهددا ذهبددامل أو نضددةال جيددب 4228 المســألة

ا لدو أع دني الز داع منهدا عليه أا يدنت و اذا  ل عام مادام عددها مل ينقص عن النصدابال وأمد
ننقصت عن النصاب األول مل  ب عليه الز اعال نم المل لو  داا لده أربعدوا رأمل غدنم ندعا دندت 
و اذددا مددن مددال آخددر جيددب عليدده أا يدددنت و اذددا  ددل عددام مددا دام النصدداب باقيددامل ومل تقددل عددن 

ع يف السدنة األخدرى األربعنيال وأما لو دنت و اذا منها د أي دندت حمداع منهدا د مل  دب عليده الز دا
 مادام عددها مل يبلغ األربعني.

 مصرف الزكاة
 ف تصرمل الز اع يف اانية مواردف4225 المسألة
ال قريال وهو من ال ميلك امل وندة السدنوية لن سده وعيالدهال وأمدا مدن ميلدك رأمسداالمل أو األول: 
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 مل امل أو صنعة ت من له م ونة  نته نال ي وا نقريامل.
 هو من ي وا أحمد حاالمل من ال قري.املس نيال و الثاني: 
أو نائب اإلمام جلمت الز واتال  جاط الز اعال وهو امل لف من جانب اإلمام  الثالث:

 وح ظهاال و ا بتهاال وإيصالا إىل اإلمام أو نائبه إىل مستحقيها.
 امل ل ة قلوهبمال وهمف  الرابع:
أو أعدانوا املسدلمني يف احلدرب د ال  ار الذين لو أع وا من الز اع ملالوا إىل اإل دالم 1

 والقتال.
 د املسلموا الضعامل اإلمياا.4

 لشرا  العبيد وإعتاقهم.الخامس: 
 الغارمواال وهم من عليهم ديوا ال يتم نوا من تسديدها.السادس: 
يف  ددبيل اهللال وهدي األعمددال واألمددور ذات املن عددة الدينيددة العامددة  بنددا  املسدداجد  الســابع:

 لدينيةال أو املن عة الدنيوية للمسلمني.واملدارمل العلمية ا
ابددن السددبيل يعددا املسددانر الددذي انق ددت يف  دد ر  ون دددت نقددود ال و دديأىل ت صدديل الثــامن: 

 أح ام هذ  األمور يف املسائل التاليةف
ف جيددوو إع ددا  ال قددري واملسدد ني مددن الز دداع أ  ددر مددن م ونددة  ددنته لن سدده 4292 المســألة

ل قددددري أو املسدددد ني  ا ددددبامل و دددداا عنددددد  حمددددي  مددددن النقددددود أو ولعيالدددده مددددرع واحدددددعال ولددددو  دددداا ا
 األجنامل ناألحوط وجوبامل إع اؤ  ما ينقص عن م ونة  نته.

ف مددن  انددت عنددد  م ونددة  ددنته إذا صددرمل مقدددارامل منهددا مث حمددك هددل مددا 4291 المســألة
 بقي ي  ي مل ونة  نته أم الال ال جيوو أا يأخذ من الز اع دوا حتقي .

حب الصددنعةال أو املالددكال أو التدداجر الددذي دخلدده أقددل مددن م ونددة ف صددا4294 المســألة
 نتهال جيوو له أا يأخذ من الز اع لت ميدل م وندة  دنتهال وال يلدزم أا يصدرمل أدوات عملدهال أو 

 مل هال أو رأمساله يف م ونة  نته.
ف ال قددري الددذي ال ميلددك امل ونددة السددنوية لن سدده وعيالددهال إذا  دداا لدده دار 4291 المســألة

وهي مل هال أو  اا له مر ب ير بهال ناا مل يقدر أا يعيش بددوا هدذ  األحمديا  حد  يس نها 
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لو  اا حل ه حمأنهال جيوو أا يأخذ من الز اعال وه ذا إذا  انت عند  أدوات وأثاث منزيل أو 
أواينال أو ألبسددة صددي ية وحمددتويةال أو أحمدديا  أخددرى حيتدداج إليهدداال جيددوو أا يأخددذ الز دداعال وال قددري 

 ذ  األحميا  ول ن حيتاج إليها جيوو أا يهيةها لن سه من مال الز اع.الذي ال ميلك ه
ف ال قري الذي ال يصدعب عليده تعلدم صدنعة يلدزم د علدني األحدوط وجوبدامل د 4292 المسألة

 أا يتعلم الصنعة وال يعيش علني الز اعال ول ن جيوو أخذ الز اع طوال احمتغاله بتعلم الصنعة.
ملددن  ددب   وندده نقددريامل ويدددعي ال قددر واا مل ي مددةن  ف جيددوو إع ددا  الز دداع4299 المســألة

 إىل ادعائه.
ف من قالف أنا نقريال ومل يسب   ونه نقريامل أو مل يعلم هل  اا نقدريامل نيمدا 4296 المسألة

 ددب  أم الال ندداألحوط وجوبددامل أا ال يع ددي مددن الز دداع إا مل ي مددةن إىل قولدده إال بعددد التحقيدد  
 من أمر .

عليدده الز دداع لددو  دداا لدده ديددن علددني نقددري جيددوو أا حيتسددب ف مددن وجبددت 4297 المســألة
 الدين من الز اع.
ف لو مات ال قري املديوا ومل ت دن تر تده ىنقددار ديوندهال جيدوو أا حيتسدب 4298 المسألة

الغددددرمي الدددددين مددددن الز دددداعال وأمددددا إذا  انددددت تر تدددده ىنقدددددار ديوندددده ومل يسدددددد الورثددددة ديونددددهال أو ال 
 آخرال ال حيتسب ديونه من الز اعال علني األحوط وجوبامل. يست يت الغرمي أخذ حقه بسبب

ف ال يلددزم علددني دانددت الز دداع أا خيددرب ال قددري بددأا مددا يدنعدده إليدده هددو مددن 4295 المســألة
الز دداعال بددل إذا  دداا ال قددري يسددتحي مددن أخددذ الز دداع ا ددتحب أا يع يدده بعنددواا الديددة ول ندده 

 جيب عليه أا ينوي الز اع.
حمدديةامل مددن الز دداع ألحددد باعتقدداد أندده نقددري مث تبددني عدددم  وندده  ف إذا أع ددني4262 المســألة

نقرياملال أو أع ني الز اع إىل غري ال قري جهالمل بداحل مال نداا  داا املدال باقيدامل ا درتد  مث يع يده إىل 
املستح ال وإذا  اا تال امل ناا  اا اآلخذ يعلدم اا مدا أخدذ   داا مدن الز داع أخدذ املع دي بدلده 

هاال وأمدددا إذا مل يعلدددم اآلخدددذ بأنددده مدددن الز ددداع مل جيدددز للمع دددي أخدددذ منددده مث يوصدددله إىل مسدددتحق
 حمي  منه بل جيب عليه أا يدنت هو الز اع مرع أخرى.
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ف مددن  دداا مددديونامل يعجددز عددن أدا  ديندده جيددوو أا يأخددذ مددن الز دداع ألدا  4261 المســألة
قرتضه يف دينه ح  لو  اا ميلك م ونة  نتهال ول ن جيب أا ال ي وا قد صرمل املال الذي ا

 املعصية.
ف إذا دنددت مددن الز دداع ملددديوا عدداجز عددن أدا  ديندده مث علددم نيمددا بعددد أا 4264 المســألة

هذا املدين  اا قد صرمل ما ا تقرضه يف املعصديةال ندعا  داا املدديوا نقدريامل جداو احتسداب مدا 
أع ددددا  مددددن الز دددداعال ول ددددن األحددددوط أا ال حيتسددددب مددددا أع ددددا  مددددن الز دددداع إا مل ي ددددن ذلددددك 

 قد تاب من معصيته.الشخص 
ف مددددن  دددداا مددددديونامل وعجددددز عددددن تسددددديد دينددددهال جدددداو لصدددداحب الدددددين 4261 المســــألة

 احتساب دينه من الز اع ح  إذا مل ي ن املديوا نقريامل.
ف ابدددن السدددبيل الدددذي ن دددد مالددده يف السددد ر أو تع دددل مر بددده جيدددوو لددده أا 4262 المســـألة

ا مل ي دددن  ددد ر   ددد ر معصدددية ومل مي نددده يأخدددذ مدددن الز ددداع واا مل ي دددن نقدددريامل يف وطندددهال هدددذا إ
إيصال ن سه إىل مقصد  ولو باقرتا  مال أو بيت حمي  من أحميائهال وأما إذا أم نده االقدرتا  

 أو بيت حمي  من حاجياته إليصال ن سه إىل مقصد  مل جيز له أا يأخذ مقدار ما يوصله.
أا يدرد مداواد مدن ف املسانر الذي انق ت يف   ر  وأخذ الز داعال األحدوط 4269 المسألة

الز اع إىل احلا م الشرعي إا واد منها بعد وصوله إىل بلد ال وأا خيرب احلا م الشرعي بأنه مدن 
 الز اع.

 شرائط مستحقي الزكاة
ف جيب يف آخذ الز اع أا ي وا اثا عشرياملال نعذا أع ني حمديةامل مدن الز داع 4266 المسألة

يعيامل وجدددب أا يعيدددد دندددت الز ددداعال إال إذا ألحدددد باعتقددداد انددده حمددديعي مث تبدددني لددده انددده مل ي دددن حمددد
 أع ني من  هم امل ل ة قلوهبم.

ف جيوو إع ا  الز اع لويل ط ل أو جمنوا إذا  اا حميعيامل بقصد أا ي وا 4267 المسألة
 ذلك املال مل امل لل  ل أو اجملنوا. 

ف إذا مل ي ددن لدده  ددبيل إىل ويل ال  ددل أو ويل اجملنددوا املسددتحقنيال جدداو 4268 المســألة
أا يصرمل الز اع يف حم وا ال  ل أو اجملنوا بن سه أو بوا  ة حمخص أمنيال وجيدب أا يندوي 
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 الز اع حني الصرمل.
ف جيدددوو إع دددا  الز ددداع لل قدددري الدددذي يسدددتجديال ول دددن ال جيدددوو إع دددا  4265 المســـألة

 الز اع ملن يصرنها يف املعصية.
 ل بائر من الذنوب.ف األحوط وجوبامل أا ال يع ني الز اع ملن جياهر با4272 المسألة
ف املددديوا الددذي يعجددز عددن أدا  ديندده جيددب إع دداؤ  الز دداع وإا وجبددت 4271 المســألة

 ن قته علني مع ي الز اع.
ف ال جيدوو االن دداا مدن الز داع علددني مدن  دب ن قددتهم علدني مع دي الز دداع 4274 المسـألة

 يهم. األوالد م الملال ول ن إذا مل يع هم الن قة جيوو ل خرين إع ا  الز اع ال
ف ال احمددددد ال يف إع دددددا  الز ددددداع لالبدددددن لصدددددرنه علدددددني ووجتددددده وخادمددددده 4271 المســـــألة

 وخادمته.
ف إذا احتدداج االبددن إىل  تددب العلددوم الدينيددةال جدداو ألبيدده أا يع يدده مددن 4272 المســألة

 الز اع لشرا  تلك ال تب.
ف جيددوو لددألب إع ددا  و اتدده البندده ال قددري ل ددي يتخددذ لن سدده ووجددةال  مددا 4279 المســألة

 جيوو لالبن ع ا  و اته ألبيه ال قري ليتخذ األب ووجة لن سه.
ف ال جيوو إع ا  الز اع للمرأع اليت ين   عليها ووجهاال أو ال ين   عليهدا 4276 المسألة

 ووجها ول ن مي ن جرب  علني إع ا  ن قتها.
اعال ف إذا  انت املتمتت هبا نقدريع جيدوو لزوجهدا ولغدري  أا يع وهدا مدن الز د4277 المسألة

ول دن لدو احمدرتطت علدني ووجهدا د يف ضدمن العقدد د أا يع دي ن قتهداال أو وجبدت ن قتهدا علدني 
 الزوج بسبب آخرال نعذا أم نه االن اا علني تلك املرأع مل جيز إع ا  الز اع إليها.

ف جيددوو للمددرأع أا تع ددي و اذددا لزوجهددا ال قددري وإا  دداا الددزوج يصددرمل 4278 المســألة
 ة.هذ  الز اع علني ن س الزوج

ف ال جيددوو للسددديد أا يأخدددذ الز ددداع مددن غدددري السددديدال ول دددن إذا مل ي  ددده 4275 المســـألة
افمس و ائر احلقوا الشرعية واض ر إىل أخذ الز اع جداو للسديد د يف هدذ  احلالدة د أا يأخدذ 
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 الز اع من غري السيد. 
 ف جيوو إع ا  الز اع ملن ال يدرى هل هو  يد أم ال.4282 المسألة

 
 نية الزكاة

ف جيدددب علدددني مع دددي الز ددداع أا يقصدددد القربدددة )أي يع دددي الز ددداع امت ددداالمل 4281 المســـألة
ألمددر اهلل تعدداىل( وجيددب علددني األحددوط أا يعددني يف النيددة أا مددا يع يدده هددو و دداع املددال أو و دداع 
ال  رعال ول ن إذا وجبت عليه و اع احلن ة والشعري م المل مل يلزم أا يعني أا ما يع يه هو و اع 

 الشعري. احلن ة أو
ف مددن وجبددت عليدده و ددوات عدددع أمددوالال إذا أع ددني مقدددارامل مددن الز دداع ومل 4284 المســألة

ينددو أندده و دداع أي واحددد مددن تلددك األحمدديا  الز ويددةال ندداا  دداا مددا أع ددا  مددن جددنس أحددد تلددك 
األحميا  احتسبت و اع ذلك الشدي ال وأمدا إذا مل ت دن مدن جدنس أي واحدد مدن تلدك األحمديا  

يت تلك األحميا ال نمن وجبت عليه و اع أربعني رأمل غنمال وو اع مخسة الز وية قسمت علني  
عشددر م قددال ذهددبال لددو أع ددني حمدداع مددن بدداب الز دداع ومل ينددو بأرددا ت ددوا و دداع عددن أي حمددي  
احتسدبت و داع الغدنمال ول دن لدو أع دني د يف هدذا ال در  ن سده د مقددارامل مدن ال ضدةال قسدمت 

 عن الغنم والذهب معامل. علني و اع املالني الز وينيال أي اعتربت و اع
ف إذا و دل حمخصدامل للقيدام بددنت و داع مالدهال يلدزم د علدني األحدوط وجوبدامل د 4281 المسـألة

أا ينوي حدني تسدليم الز داع إىل ذلدك الو يدل بدأا مدا يع يده الو يدل لل قدري نيمدا بعدد هدو و داعال 
 وجيب علني الو يل عند دنت الز اع إىل ال قري نية الز اع عن املالك.

ف إذا أع ددني املالددك أو و يلدده الز دداع إىل ال قددري بدددوا قصددد القربددةال وقبددل 4282 ةالمســأل
 تلف املال نوى املالك ن سه القربة احتسبت الز اع له.

 مسائل متفرقة في الزكاة
ف األحدددوط دندددت الز ددداع لل قدددري بعدددد تصددد ية احلن دددة والشدددعري مدددن التددد ال 4289 المســـألة

عدددزل الز ددداع مدددن مالدددهال وجيدددب إع دددا  و ددداع النقددددين وعنددددما جيدددف وييدددبس التمدددر والعندددبال أو ي
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واألنعام ال الثة بعدد متدام الشدهر احلدادي عشدرال أو يعزلدا مدن مالدهال ول دن إذا  داا ينتظدر نقدريامل 
 معينامل أو أراد إع ا  الز اع إىل نقري أنضل من جهة ماال جيوو له تأخري إع ا  الز اع.

لز دداع إىل مسددتحقها بعددد عزلددا مددن مالددهال ف ال يلددزم املبددادرع إىل إع ددا  ا4286 المســألة
 ول ن إذا  اا له  بيل إىل من يريد إع ا  الز اع لهال ناألحوط ا تحبابامل أا ال ي خر الز اع.

ف مددددن أم ندددده إيصددددال الز دددداع إىل املسددددتح  إذا مل يوصددددلها إليدددده وتل ددددت 4287 المســــألة
 لت ري ه جيب أا يع ي بدلا.

 دداع إىل املسددتح  إذا مل يعددط الز دداع وتل ددت دوا ف مددن أم ندده ايصددال الز 4288 المســألة
ت ريط منهال نعا أخر دنت الز اع جين ال يقال إنه أع اها نورامل جيب أا يع ي بددلاال وأمدا إذا 
مل ي خر إع ا ها هبذا املقدار د  ما لو أخرها  اعة أو  اعتني د وتل ت يف تلك املدع الوجيزع 

ه حمي ال وإذا  اا املستح  حاضرامل نداألحوط وجوبدامل نعا مل ي ن املستح  حاضرامل مل جيب علي
 إع ا  عوضها.
ف إذا عددزل الز دداع مددن ن ددس مالدده الز ددوي جدداو لدده أا يتصددرمل يف بدداقي 4285 المســألة

 املالال ولو عزل الز اع من ماله اآلخر جاو له أا يتصرمل يف  يت املال.
 ماالمل آخر. ف ال جيوو أا يأخذ الز اع املعزولة وجيعل م ارا4252 المسألة

ف إذا ا ت اد مدن الز داع املعزولدة من عدة  مدا لدو ولددت الشداع املعزولدة مدن 4251 المسألة
 باب الز اعال  اا وليدها لل قري.

ف إذا  اا مستح  الز اع حني عزلدا حاضدراملال ناألنضدل دندت الز داع إليدهال 4254 المسألة
 إال إذا  اا ينوي إع ا ها إىل من هو انضل منه من جهة ما.

ف إذا تاجر بالز اع املعزولة دوا اذا احلا م الشرعي وخسدر يف  ارتده ال 4251 المسألة
جيوو أا ينقص من الز اع حميةاملال ول دن لدو انت دت وربد  يف  ارتده نداألحوط وجوبدامل إع دا  ذلدك 

 الرب  إىل املستح .
عدد ف إذا أع دني حمديةامل لل قدري قبدل وجدوب الز داع عليده ال حتسدب و داعال وب4252 المسألة

وجددوب الز دداع عليدده إا  دداا مددا أع ددا  لل قددري باقيددامل و دداا ذلددك ال قددري ال يددزال علددني نقددر  جدداو 



 375 

 احتساب ذلك املال و اع.
ف ال قدري الددذي يعلددم انده مل  ددب الز دداع علددني مع يهدا إذا أخددذ حمدديةامل مددن 4259 المســألة

 باقيدامل علددني بداب الز داع وتلددف عندد  ضددمنهال ندعذا وجبدت الز دداع علدني املع ددي و داا ذلدك ال قددري
 نقر  جاو احتساب ما أع ا  من باب الز اع.

ف ال قري الذي ال يعلم عدم وجوب الز اع علني مع يهدا ال إذا أخدذ حمديةامل 4256 المسألة
مددن بدداب الز دداع وتلددف عنددد  مل يضددمنهال وال جيددوو ملالددك ذلددك الشددي  أا حيتسددب عوضدده مددن 

 باب الز اع.
يقددددم األقدددارب علدددني اآلخدددرينال وأهدددل  ف يسدددتحب يف إع دددا  الز ددداع أا4257 المســـألة

العلدددم وال ضدددل علدددني غدددريهمال والدددذين ال يسدددألوا علدددني أهدددل السددد الال وأا يع دددي و ددداع األنعدددام 
ال الثة إىل ال قرا  املتع  نيال ول ن إذا  اا إع ا  الز اع إىل نقري آخر أنضل مدن جهدة أخدرى 

 يستحب إع ا  الز اع إىل ذلك ال قري.
  ا  الز اع عالنيةال وإع ا  الصدقة املندوبة  رّامل.ف األنضل إع4258 المسألة
ف إذا مل ي ددن مسددتح  يف بلددد مع ددي الز دداع وال مي ندده صددرمل الز دداع يف 4255 المســألة

غري ذلك الوجه  ا عدني لصدرمل الز داع نيدهال ندعا مل يأمدل جصدول مسدتح  نيمدا بعدد جيدب أا 
ا ن قدات النقدل والسد ر مدن الز داع ينقل الز اع إىل بلد آخر ويصرنها هناكال وجيدوو لده أا يسدت 

 ن سها وال يضمن لو تل ت الز اع يف األثنا  دوا تقصري منه.
ف إذا حصل يف بلد  مستح  للز داعال جداو مدت ذلدك نقدل الز داع إىل بلدد 4122 المسألة

آخرال ول ن جيب أا يددنت أجدرع النقدل مدن ن سدهال  مدا أنده يضدمنها لدو تل دتال إالّ أا ينقلهدا 
 لشرعي.بعذا احلا م ا
ف األجور املدنوعة لدووا و داع الغدالت األربدت )الديت يريدد دنعهدا مدن بداب 4121 المسألة

 الز اع( ت وا علني مع ي الز اع.
ف من  اا يف ذمته للز اع م قاالا ومخسة أااا امل قدال نضدة مدن امل اقيدل 4124 المسألة

قدالني ومخسدة أاداا امل قدال املتعارنة أو أ  درال نداألحوط أا ال يع دي لل قدري الواحدد أقدل مدن م 
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نضددة مددن امل اقيددل املتعارنددةال وه ددذا لددو  دداا يف ذمتدده غددري ال ضددة  احلن ددة والشددعري وبلددغ قيمتدده 
م قالني ومخسة أااا امل قال من ال ضة بامل اقيل املتعارنة نداألحوط أا ال يع دي لل قدري الواحدد 

 أقل من هذا املقدار.
ي لدددب مددن املسدددتح  أا يبيعددده مددا أع دددا  مدددن ف ي دددر  ملع دددي الز دداع أا 4121 المســألة

باب الز اعال ول ن إذا أراد املستح  أا يبيت ما أخدذ ال جداو ملع دي الز داع احمدرتا  مدا دنعده مدن 
 باب الز اع بعد ما  عر  املستح .

ف إذا حمك هل أع ني الز اع الواجبدة عليده أم الال جيدب أا يع دي الز داعال 4122 المسألة
 ات السابقة.واا  اا حم ه يف و اع السنو 

ف ال جيوو لل قري أا يتقبل الز اع ويصام عليها ىنا هو أقل من مقدارهاال 4129 المسألة
و ددذا ال جيددوو أا يقبددل حمدديةامل أعلددني مددن قيمتدده الواقعيددةال مددن بدداب الز دداعال أو يأخددذ الز دداع مدددن 

وال  املالددك مث يردهددا عليددهال ول ددن مددن  دداا يف ذمتدده مبلددغ  بددري مددن بدداب الز دداع مث صددار نقددريامل 
مي نه دنت ما عليه نعا أراد أا يتوب جاو لل قيه أا يأخذ الز اع منه مث يردها عليهال واألنضدل 

 أا يأخذ منه الز اع مث يقرضه ويو له يف إع ائها إىل ال قرا  تدرجيامل  لما أم نه ذلك.
 ف جيوو أا يشرتي من الز اع د من  هم  دبيل اهلل د القدرآا أو  تابدامل دينيدامل 4126 المسألة

أو  تددداب دعدددا  ويوق هددداال وإا أراد وق هدددا وق دددامل ُذرّيدددامل علدددني أوالد  الدددذين  دددب ن قدددتهم عليدددهال 
وه ددذا جيددوو جعددل الواليددة علددني وق هددا لن سدده وألوالد ال أي أا ي ددوا هددو متوليهددا أو أوالد ال 

 إذا عد ذلك يف  بيل اهلل.
علدني أوالد  أو مدن ف ال جيوو ملع ي الز اع أا يشرتي منها مل دامل ويوق ده 4127 المسألة

  ب ن قتهم عليهال لصرمل منانعه ألن سهمال إال إذا عد ذلك يف  بيل اهلل.
ف جيددوو أا يأخددذ ال قددري مددن الز دداع للحددا والزيددارع ومددا حمددابهال ول ددن إذا  4128 المســألة

  اا قد أخذ من الز اع ىنقدار م ونة  نته ناألحوط أا ال يأخذ من الز اع للزيارع وما حمابه.
ف إذا و ددل املالددك نقددريامل ليع ددي و دداع مالدده إىل مسددتحقيهاال نددعا احتمددل 4125 المســألة

ذلك ال قري بأا املالك  اا يقصد أا ال يأخذ هو )أي ال قري( من الز اع مل جيدز لده أا يأخدذ 
منهدددا حمددديةامل لن سدددهال وأمدددا إذا تددديقن أا املالدددك مل ي دددن يقصدددد ذلدددك جددداو لددده أا يأخدددذ لن سددده 
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 أيضامل.
أخذ ال قدري األنعدام ال الثدة أو النقددين مدن بداب الز داع ندعا تدونرت ف إذا 4112 المسألة

 نيها حمروط الز اع جيب عليه دنت و اذا.
ف إذا احمرتك حمخصاا يف مال تعل  بده الز داع ودندت أحددمها و داع حصدته 4111 المسألة

مث قسددما املددال مل ي ددن يف تصددرنه يف  ددهمه إحمدد ال وإا علددم أا حمددري ه مل يدددنت الز دداع مددن 
 ه. هم

ف من  اا يف ذمتده مخدس أو و داع ووجبدت عليده   دارع وندذر ومدا حمدابهال 4114 المسألة
و انت عليه ديوا أيضاملال نعذا مل مي نه تسديد  يعهداال نداا  داا املدال الدذي تعلد  بده افمدس 
والز اع موجودامل وجب دنت افمسال وأما إذا مل ي ن املدال املدذ ور باقيدامل جداو أا يددنت افمدس 

 أو ال  ارع أو النذر أو القر  أو ما حماهبها دوا ترجي .أو الز اع 
ف مددن  دداا يف ذمتدده مخددس أو و دداع ووجبددت عليدده   ددارع ونددذر ومددا حمددابه 4111 المســألة

و انددت عليدده ديددواال إذا مددات ومل ت ددف الرت ددة لسددّد اجلميددتال نددعا  دداا املددال الددذي تعلدد  بدده 
اع ويقسدم بداقي املدال علدني بقيدة األمدور افمس أو الز اع موجودامل وباقيامل جيب دنت افمدس والز د

الدديت  ددب عليددهال وأّمددا إذا مل ي ددن املددال املددذ ور باقيددامل وجددب تقسدديم الرت ددة علددني  يددت األمددور 
درمهدامل لشدخص ديندامل و داا جممدوع  21درمهدامل للخمدس و 41الواجبة عليهال نمد المل لدو  داا عليده 

 ين.درمهاملال وعشرع دراهم للد 21درمهامل وجب إع ا   31تر ته 
ف املشتغل بتحصيل العلم الذي مي نه ال سب لدو تدرك التحصديلال جيدوو 4112 المسألة

لده أا يأخدذ مدن الز داع إذا  داا حتصديل العلدم واجبدامل عليده أو مسدتحباملال وأمدا إذا مل ي دن واجبددامل 
 عليه وال مستحبامل أحم ل إع ا  الز اع إليه.

 زكاة الفطرة
ليلدة عيدد ال  در بالغدامل وعداقالمل وواعيدامل  ف جيب علني من ي وا عند غدروب4119 المسألة

وغري نقري وال  لو امل ألحدال أا يدنت لل قري عدن ن سده وعدن  دل ندرد مدن عيالده عدن  دل واحدد 
صاعامل )أي ثالثة  يلوات تقريبامل( من احلن ة أو الشعري أو التمدر أو الزبيدب أو الدرو أو الدذرع أو 
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  . وتسمني هذ  بد)و اع ال  رع(.ما حماهبهاال ولو أع ني قيمة أحد هذ  األحميا    ا
ف مدددن ال ميلدددك قدددوت  دددنته لن سددده ولعيالددده ولددديس عندددد   سدددب مي نددده 4116 المســـألة

 بوا  ته أا ي من قوت  نته لن سه ولعياله يعد نقرياملال وال  ب عليه و اع ال  رع.
ف جيب أا يع ي ن رع من يعترب من عياله عند غروب ليلدة عيدد ال  درال 4117 المسألة

 اا أم  برياملال مسلمامل  اا أم  انراملال وجبت ن قته عليه أم الال يف بلد املع ي  اا يعديش صغريامل  
 أم ال.

ف لددو و ددل مددن ي ددوا مددن عيالدده ويعدديش يف بلددد آخددر يف أا يدددنت و دداع 4118 المســألة
ال  ددرع عندده مددن مالدده )أي مددن مددال املو ددل( ندداا اطمددأا املو ددل إىل أا الو يددل  دديدنت ال  ددرع 

 عليه أا يدنت ال  رع بن سه.حتمامل ال جيب 
ف  ب علني املضيف ن رع ضي ه الذي يندزل عليده قبدل غدروب ليلدة عيدد 4115 المسألة

 ال  ر برضا  إذا  اا الضيف عند  حني هالل حموال.
ف األحددوط وجوبددامل دنددت ال  ددرع عددن الضدديف الددذي ينددزل علددني صدداحب 4142 المســألة

ني هنداك مددع مدن الزمدااال وه دذا ن درع مدن البيت دوا رضا  قبل غروب ليلة عيد ال  رال ويبق
 جيرب اإلنساا علني حتمل ن قته.

ف ن ددرع الضدديف الددذي ينددزل علددني صدداحب املنددزل بعددد غددروب ليلددة عيددد 4141 المســألة
 ال  رال ال  ب علني صاحب املنزلال واا  اا دعا  قبل الغروبال وأن ر يف منزله.

لددة عيددد ال  ددر جمنونددامل أو ف ال  ددب ال  ددرع علددني مددن  دداا عنددد غددروب لي4144 المســألة
 مغمني عليه.
ف إذا بلددغ ال  ددلال أو أندداا اجملنددواال أو ا ددتغن ال قددري قبددل الغددروبال أو 4141 المســألة

 مقارنامل له جيب عليه دنت ال  رعال إا تونرت نيه بقية حمروط وجوب ال  رع.
ف من مل  ب عليه ال  رع حني غروب ليلة عيد ال  ر إذا تدونرت عندد  4142 المسألة

 حمروط ال  رع إىل ما قبل الظهر من يوم عيد ال  ر ا تحب له اا يدنت ال  رع.
ف إذا أ ددلم ال ددانر بعددد غددروب ليلددة عيددد ال  ددر مل  ددب عليدده ال  ددرعال 4149 المســألة
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 ول ن إذا تشيت من مل ي ن حميعيامل بعد رؤية الالل وجب عليه دنت ال  رع.
ثالثدة  يلدوات تقريبدامل( مدن احلن دة ف يستحب ملن ميلك صداعامل نقدط )أي 4146 المسألة

ومددا حمدداهبها أا يدددنت ال  ددرعال وإذا  دداا ذا عيددال وأراد أا يدددنت ال  ددرع عددنهم أيضدداملال جيددوو أا 
يع ددددي ذلددددك الصدددداع عددددن ن سدددده إىل أحددددد أنددددراد عائلتدددده بقصددددد ال  ددددرع مث يع يهددددا اآلخددددذ إىل 

روا ال  ددرع حمددخص آخددر مددن العائلددة بددن س القصددد )أي قصددد ال  ددرع عددن ن سدده( وه ددذا يدددي
إىل آخددر نددرد مددنهمال واألنضددل أا يع ددي الشددخص األخددري مددا يأخددذ  إىل حمددخص خددارج عددن 
العائلةال وإذا  اا أحد أنراد العائلة صغريامل أخذ الويل ال  درع نيابدة عندهال واألحدوط ا دتحبابامل أا 

 ال يع ي ما أخذ  للصغري ألحد.
 در أو صدار أحدد مدن عيالده ف إذا ولد له مولود بعدد غدروب ليلدة عيدد ال 4147 المسألة

بعددد الغددروب مل جيددب عليدده دنددت ن رتددهال واا  دداا املسددتحب أا يع ددي ن ددرع  ددل مددن يعددّد مددن 
 عياله بعد غروب ليلة عيد ال  ر إىل ما قبل الظهر من يوم العيد.

ف إذا  دداا حمددخص عيدداال ألحدددال مث صددار عيدداال آلخددر قبددل غددروب ليلددة 4148 المســألة
وجبت ن رتده علدني مدن صدار عيداالمل لدهال نمد المل لدو انتقلدت ال تداع إىل  العيدال أو مقارنامل للغروبال

 بيت ووجها قبل الغروب وجبت ن رذا علني ووجها.
 ف من وجبت ن رته علني الغري ال جيب عليه هو أا يدنت ن رته.4145 المسألة
ف من وجبت ن رته علني الغري ومل يدنت ذلك الغدري ال  درع مل  دب علدني 4112 المسألة

 خص أا يدنت ال  رع عن ن سهال واا  اا األنضل أا يدنت عن ن سه.هذا الش
ف من وجبت ن رته علني الغري نددنت هدو ال  درع عدن ن سده  دق ت عدن 4111 المسألة

الغري الذي  انت ال  رع  ب عليهال م ل الضيف إذا دندت ن درع ن سده ال جيدب علدني صداحب 
 البيت أا يدنت ال  رع عنه.

ال ين   عليها ووجها إا  انت عياال لغدري  وجبدت ن رذدا  ف الزوجة اليت4114 المسألة
علددني ذلددك الغددريال وأمددا إذا مل ت ددن عيدداال ألحددد وجبددت عليهددا د ن سددها د ال  ددرع إا مل ت ددن 

 نقريع.
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ف مدن مل ي دن مدن السدادع ال جيدوو لده د علدني األحدوط د أا يددنت ن رتده 4111 المسـألة
 جيوو أا يدنت ن رته إىل السيد أيضامل.إىل السيدال وح  لو  اا عياله من السادع ال 

ف  ب ن رع ال  ل الذي يرضت من أمه أو يرضت من مرضعةال علني من 4112 المسألة
يدنت ن قات األم أو املرضعةال ول ن إذا  انت األم أو املرضعة تتقاضني أجر رضاعها من مال 

 ال  ل ن سه مل  ب ن رع ال  ل علني أحد.
أا يدنت ن رع العيال من املال احلالل واا  اا ين    ف جيب علني املعيل4119 المسألة

 علني عياله من املال احلرام.
ف إذا ا تأجر أحدامل واحمرتط أا يدنت ن قتدهال وجبدت عليده ن درع األجدريال 4116 المسألة

ول ن لو احمرتط أا يدنت له ىنقدار ن قتهال م ال لو حمرط أا يع يه مقدارامل من املال لن قتدهال مل 
 ملستأجر. ب ن رته علني ا
ف إذا مات أحد بعد غروب ليلة عيد ال  ر جيب أا تدنت ن رتده ون درع 4117 المسألة

 عياله من تر تهال ول ن إذا مات قبل الغروب مل جيب دنت ن رته ون رع عياله من تر ته.
 مصرف زكاة الفطرة

ف ي  ددي صددرمل و دداع ال  ددرع يف أحددد الوجددو  ال مانيددة املددذ ورع  ددابقامل يف 4118 المســألة
 و اع املالال ول ن األحوط ا تحبابامل اع اؤها ل قرا  الشيعة نقط.

ف إذا  دداا ط ددل حمديعي نقددريامل جداو صددرمل ال  ددرع يف أمدور ذلددك ال  ددلال 4115 المسـألة
 أو متليك ال  رع لل  ل املذ ور بوا  ة إع ائها إىل ويل ال  ل.

ول ددددن  ف ال قددددري الددددذي تع ددددني لدددده ال  ددددرع ال جيددددب أا ي ددددوا عددددادالملال4122 المســــألة
 األحوط وجوبامل أا ال تع ني ال  رع لشارب افمرال وال للمجاهر باملعصية.

 ف ال جيوو إع ا  ال  رع ملن يصرنها يف املعصية.4121 المسألة

ف األحدددوط وجوبدددامل أا ال يع دددني ل دددل نقدددري مدددن ال  دددرع أقدددل مدددن صددداع 4124 المســـألة
 واحدال وال إحم ال يف إع ائه أ  ر من ذلك.

أع ددني نصددف صدداع مددن جددنس قيمتددُه ضددعف مددا هددو متعددارمل مددن  ف إذا4121 المســألة
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باب ال  رعال مل ي  هال  أا يع ي من احلن ة اليت قيمتها ضعف قيمة احلن ة املتعارندةال ول دن 
 لو أع ني النصف بنية قيمة ال  رع  اا خالمل االحتياط.

ف ال جيددوو إع ددا  نصددف الصدداع مددن جددنس ونصددف الصدداع مددن جددنس 4122 المســألة
ي النصف من احلن ة والنصف اآلخدر مدن الشدعري مد الملال ول دن إذا أع دني ذلدك آخر  أا يع 

 بنية قيمة ال  رع خالف االحتياط.
ف يستحب يف إع ا  و اع ال  رع أا يقدم اقربا   ال قرا  علني اآلخرينال 4129 المسألة

خدرى مث جريانه ال قرا ال مث أهل العلدم ال قدرا ال ول دن لدو  اندت يف اآلخدرين أنضدلية مدن جهدة أ
 ا تحب تقدمي األنضل.

ف إذا أع ددني ال  ددرع ألحددد ظنددامل بأندده نقددري مسددتح ال مث تبددني أندده مل ي ددن 4126 المســألة
نقريامل نعا  اا ما دنعده مدن املدال باقيدامل ا درتجعه منده وأع دا  إىل املسدتح ال وإذا مل يدتم ن مدن 

وع باقيددامل ندعا  دداا ا درتجاعه جيدب إع ددا  ال  درع مدن مالدده مدرّع أخدرىال وإذا مل ي ددن املدال املددن
اآلخذ يعلم بأنه ن درع وجدب عليده إع دا  عوضدها وأمدا إذا مل يعلدم بأردا ن درع مل جيدب إع دا  

 عوضها إىل صاحبها بل جيب علني صاحب ال  رع أا يدنت ال  رع مرع أخرى.
ف إذا قال حمخصف أنا نقدريال ال جيدوو إع دا  ال  درع إليدهال إال إذا اطمدةن 4127 المسألة
 و يعلم اإلنساا أنه  اا نقريامل نيما مضنيال أو قام بذلك حماهداا. إىل  المهال أ

 مسائل متفرقة في زكاة الفطرة
ف جيب دنت ال  رع بنية القربةال أي بنية امت ال أمدر اهلل تعداىلال واا يندوي 4128 المسألة

 عند الدنت نية و اع ال  رع.
أا اليع يهدا يف  ف إذا دنت ال  رع قبل حمهر رمضاا مل يصد ال واألحدوط4125 المسألة

حمددهر رمضدداا أيضدداملال ول ددن لددو أقددر  ال قددري مدداالمل قبددل حمددهر رمضدداا أو يف حمددهر رمضددااال مث 
 وجبت عليه ال  رع نيما بعدال جاو احتساب الدين من ال  رع.

ف احلن ددة أو أي حمددي  آخددر يدددنت مددن بدداب ال  ددرع جيددب أا ال ي ددوا 4192 المســألة
امل بشدددي  و ددداا خالصددده ىنقددددار صددداع )أي مدددا خملوطدددامل بدددرتاب أو جدددنس آخدددرال نددداا  ددداا خملوطددد
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 يقرب ثالثة  يلو غرامامل( أو  اا ذلك الشي  الغريب قليالمل جدامل وغري معتد به نال إحم ال.
 ف إذا دنت ال  رع من جنس معيوب مل ي  ه.4191 المسألة
ف الددذي يدددنت ال  ددرع عددن عدددع أحمددخاص ال يلددزم أا يع ددي  يعهددا مددن 4194 المســألة

أع ددني ن ددرع الددبعه مددن احلن ددةال وأع ددني عددن الددبعه اآلخددر مددن الشددعري   جددنس واحدددال نددعذا
   ا .

ف مددن أراد أا يصددلي صددالع العيددد يلددزم د علددني األحددوط ا ددتحبابامل د أا 4191 المســألة
يدددنت ن رتدده للمسددتح  قبددل صددالع العيدددال ول ددن إذا ال يريددد أا يصددلي صددالع العيددد جدداو أا 

 ي خر دنعها إىل الظهر.
عددزل مقدددارامل مددن مالدده بنيددة ال  ددرع ومل يع دده إىل املسددتح  إىل ظهددر  ف إذا4192 المســألة

 العيدال ناألحوط وجوبامل أا ينوي ال  رع يف أي وقت أراد دنعها للمستح .
ف إذا مل يدنت و اع ال  رع حني وجوب دنعهاال ومل يعزلا أيضاملال جيب أا 4199 المسألة

 يدنت ال  رع نيما بعد دوا نية القضا  أو األدا .
ف إذا عددزل ال  ددرع مددن مالدده ال جيددوو أا يتصددرمل نيهددا ويأخددذها لن سدده 4196 لمســألةا

 ويضت بدلا ماالمل آخر لل  رع.
ف إذا  دداا عنددد الشددخص مددال قيمتدده أ  ددر مددن مقدددار ال  ددرعال نددعا مل 4197 المســألة

 يعط ال  رعال ونوى أا يع ي مقدارامل من ذلك املال لل  رع مل ي ن نيه إحم ال.
لو تلف املال املعزول بنية ال  درعال ندعا  داا قدد أخدر دنعهدا إىل ال قدري  ف4198 المسألة

 مت وجود  وجب عليه أا يدنت بدلهال أما لو أّخر دنعها لعدم وجود ال قري مل يك ضامنامل.
ف إذا وجد يف  له مستح ال ناالحتياط اال تحباط الدذي الينبغدي تر ده 4195 المسألة

إذا نقلها إىل م اا أخر وتل ت يف األثندا  جيدب عليده دندت أا ال ينقل ال  رع إىل  ل آخرال و 
 بدلا. 

 أحكام الحع
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ف  دددب حجدددة اإل دددالم علدددني  دددل مسدددلم يف متدددام العمدددرال مدددرع واحددددع ال 4162 المســـألة
وجوبامل نوريامل ال جيوو للمست يت تأخر االتياا هبا عن عام اال ت اعةال وقد بّيندا ت صديل أح دام 

 ك احلا(.احلا ومنا  ه يف )ر الة منا 
 ف  ب حجة اإل الم بأربعة حمروطف4161 المسألة

د أا ي وا الشخص بالغاملال نال  ب علني الصيب )غري البالغ(ال ول ن يستحب احلا لده 1
 إا أذا له وليه.

 د أا ي وا عاقالمل نال  ب علني اجملنوا.4
 د أا ي وا حراملال نال  ب علني العبدال ول ن يستحب له احلا أا أذا له موال .1
 د أا ي وا مست يعاملال واال ت اعة تتحق  بعدع أمورف 2

أا ي ددددوا عنددددد  واد وراحلددددةال أو أا ي ددددوا عنددددد  مددددال مي ندددده أا يهيدددد  بدددده الددددزاد األول: 
 والراحلةال ونعا بالراحلة و يلة الس ر.

 أا ي وا قادرامل بدنيامل )صحيامل( علني احلا واالتياا ىننا  ه. الثاني:
 يف ال ري .أا ال ي وا هناك مانت  الثالث:
 أا يتست الوقت ىنقدار االتياا ىننا ك احلا. الرابع:

 ف يستحب لغري املست يت د ماليامل د أا حيا.4164 المسألة
ف من مل تتونر عند  حمروط وجوب احلا إذا حا واحلال هذ  مل تسدقط 4161 المسألة

 عنه حجة اإل الم بل جيب عليه اتيارا إا تونرت الشروط عند  نيما بعد.
أندا أبدذل »ف احلا البذيل هو أا يقول أحدد ملدن ال ميلدك الدزاد والراحلدةف 4162 سألةالم

نحينةٍذ جيدب عليده احلداال ولدو أتدني بداحلا  «لك ن قتك للحا ون قة عيالك ما دمت يف احلا
واحلال هذ    ا  عن حجة اإل المال وال  ب مرع أخدرى وإا تدونرت لديده حمدروط احلدا. أمدا 

 جوب احلا وجيب عليه أا حيا بأي وجه ح  متس عامل وباملشقة.لو مل حيا ا تقر عليه و 
ف مددن ا ددت اع يف األعددوام السددابقة ومل حيدداال جيددب عليدده أا حيددا  ي مددا 4169 المســألة

 أم ن واا والت ا ت اعته.
ف مددن مل ي ددن مسددت يعامل جدداو أا يدد جر ن سدده للقيددام بدداحلا عددن الغددريال 4166 المســألة



 324 

 وجب عليه أا يقوم باحلا عن ن سه. ول نه إذا ا ت اع نيما بعد ذلك
ف ال جيب علدني الشدخص أا يبيدت للحدا منزلده ومر وبده وأثاثده ومدا حمدابه 4167 المسألة

 ليذهب إىل احلا.
ف ال جيددب احلددا علددني الشددخص إا  دداا يف ذلددك ضددرر عليددهال وأمددا لددو 4168 المســألة

 يف نظر الشرع. توقف االتياا باحلا علني ترك واجب أو نعل حرام جيب أا يقدم ما هو أهم
ف إذا  دداا عنددد  مددال ىنقدددار احلددا ول ندده ال مي ندده احلددا لشدديخوخة أو 4165 المســألة

 مر  جيب عليه أا يستنيب يف حياته من حيا عنه. 
ف املست يت الذي ا تقر عليه احلا إذا مات قبل أا حياال وجب إخراج 4172 المسألة

 أجرع احلا من أصل تر ته وا تنابة حمخص ليحا عنه.
ف ال يشدددددرتط يف حجدددددة اإل دددددالم اذا الوالددددددين للولددددددال وال اذا الدددددزوج 4171 مســـــألةال

 لزوجته.
ف ي  ددي اال دتنابة للحددا عدن امليددت مدن امليقدداتال وال يلدزم اال ددتنابة لدده 4174 المسـألة

 من بلد ال وه ذا بالنسبة للحي العاجز عن احلا إذا أراد اال تنابة.
وناتدددهال وجدددب اال دددتنابة إا مل ت دددن  ف إذا أوصدددني بدددأا حيدددا عنددده بعدددد4171 المســـألة

ن قدات احلدا أ  در مدن ثلدن مدا تر ده أو أجدداو الورثدة لدو  اندت أ  در مدن ال لدنال وهدذا احل ددم 
نيما إذا  اا احلا غري مستقر عليهال وأما لو ا تقر احلا عليده وجبدت اال دتنابة لده م لقدامل أي 

 ح  إذا  اوو ال لن.
أا حياال وجب عليده أا حيدا حد  لدو حدا  ف إذ نذر أحد أو عاهد اهلل4172 المسألة

  ابقامل.
ف إذا ندذر د قبدل أا يصدري مسدت يعامل د أا ي دوا يف  دربال  املقد دة مد المل 4179 المسـألة

 يوم عرنةال مث ا ت اعال صار نذر  لغوامل ووجب عليه أا حيا.
ف جيوو أا يصري الرجل نائبامل عن املرأع يف احلا عنهاال  مدا جيدوو الع دس 4176 المسألة

 يضامل.أ
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أو اإلمددددام  ف جيددددوو يف احلددددا املندددددوب أا ينددددوي النيابددددة عددددن الندددديب4177 المســــألة
أو غريهمال من األحيا  أو األمواتال وي تب له ثواب احلا  ما ي تب ملدن ندوى  املعصوم 

 احلا عنه.
ف يسددتحب أا حيدددا  دددل عدددامال وثدددواب احلددا أ  دددر مدددن ثدددواب التصددددا 4178 المســـألة

 .بن قات احلا يف  بيل اهلل
ف من مي نه االتياا باحلا دوا العمدرعال أو االتيداا بدالعمرع دوا حجهداال 4175 المسألة

 وجب عليه االتياا ىنا مي نه.
ف إذا حاضت املرأع قبل االحدرامال وأحرمدت يف تلدك احلدالال نداا طهدرت 4182 المسألة

قدت )أي قبل الوقومل بعرنات وجب عليها االتياا بأعمال العمدرعال وإذا مل ت هدر إىل ذلدك الو 
قبدددل الوقدددومل بعرندددات( وجدددب عليهدددا أا تعددددل إىل )حدددا االندددراد( وتقدددف مدددت تلدددك احلدددال يف 
عرنات وت دي أعمال احلاال مث ت دي العمرع امل ردع بعد ذلك. وه ذا احل م إذا حاضدت أو 

 ن ست بعد االحرام وقبل ال وامل.
نداا مل مي دن ف إذا حدث االختالمل بني الشيعة والسنة يف أمر الاللال 4181 المسألة

االتيدداا بأعمددال احلددا حسددب نظددر الشدديعةال جدداو لدده االتيدداا هبددا حسددب نظددر السددنةال وصددد  
 حجه.

 أقسام الحع
 ف احلا علني ثالثة أقسامف4184 المسألة

 د حا التمتت.1
 د حا الِقراا.4
 د حا االنراد.1

( 16ف حدددا التمتدددت واجدددب علدددني مدددن يبعدددد بلدددد  عدددن م دددة امل رمدددة )4181 المســـألة
 رعيامل أو أ  رال و ل نر ا يقرب من مخسة  يلوات ونصف  يلومرت.نر خامل حم

وحا القراا واالنراد واجب علني  ا ا م ة امل رمة أو من يبعد بلد  عن م دة أقدل مدن 
 نر خامل حمرعيامل. 16
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ف علني من وظي ته التمتدت أا يدأىل بعمرتده قبدل احلداال وعلدني مدن وظي تده 4182 المسألة
 مرته بعد احلا.القراا أو اإلنراد أا يأىل بع

وال ددرا بددني القددراا واالنددراد هددو أا حيددرم احلدداج القددارا و هديدده معدده عنددد االحددرامال  ددالمل 
 اإلنراد نانه ال هدي له.

 ف يتألف حا التمتت من عبادتنيف4189 المسألة
 د عمرع التمتت 1
 د حا التمتت4

 عمرة التمتع
 ف أعمال عمرع التمتت مخسةال هيف4186مسألة 
 د اإلحرام1
 ال وامل حول ال عبة املشرنة  بعة أحمواط. د4
 أو خل ه.  د ر عتا ال وامل عند مقام إبراهيم 1
 د السعي بني الص ا واملروع  بعة أحمواط.2
 د التقصري )أي قص حمي  من حمعر الرأمل أو اللحية أو قلم الظ ر(.9

 حع التمتع
 ف حا التمتت عبارع عن ثالثة عشر عمالملف4187 المسألة

 ف اإلحرام.1 
 ف الوقومل بعرنات.4
 ف الوقومل يف املشعر.1
 ف رمي  رع العقبة يف من باحلصني.2
 ف ذب  الدي يف من.9
 ف حل  الرأمل أو التقصري يف من.6
 ف طوامل الزيارع.7
 ف ر عتا صالع ال وامل.8
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 ف السعي بني الص ا واملروع.5
 ف طوامل النسا .12
 ف ر عتا صالع ال وامل.11
احلددادي عشددر وال دداين عشددرال ورىنددا جيددب املبيددت يف ليلددة ال الددن ف املبيددت يف مددن ليلددة 14

 عشر أيضامل.
ف رمدددي اجلمدددار الددد الث يف مدددن يف اليدددوم احلدددادي عشدددر وال ددداين عشدددرال و دددذا يف اليدددوم 11

 ال الن عشر إا بات يف من ليلة ال الن عشر.
 أعمال العمرة

 : اإلحرام1
التمتدتال ووقدت اإلحدرام لعمدرع ف اإلحرام هو أول عمل مدن أعمدال عمدرع 4188 المسألة

 التمتت هو أحمهر احلا وهيف )حموالال وذو القعدعال وذو احلجة(.
 الميقات

 ف  ل اإلحرام وهو الذي يسمني بدف )امليقات( أحد املواضت التاليةف4185 المسألة
 ف مسجد الشجرعال وهو ميقات أهل املدينة.1
 ف وادي العقي ال وهو ميقات من حيا من طري  العراا.4
 قرا املناولال وهو ميقات من يعرب من ال ائف. ف1
 ف يلملمال وهو ميقات من يعرب من اليمن.2
 ف اجلح ةال وهو ميقات من حيا من مصر أو الشام.9

ف جيب علني  ل من مر علني ميقات أا حيرم من ذلك امليقاتال ويصد  4152 المسألة
 أا حيرم اإلنساا من قبل امليقات بالنذر.

 واجبات اإلحرام
 ف واجبات االحرام ثالثةف4151 ةالمسأل
ددد النيددةال بددأا ينددوي ه ددذاف )احددرم لعمددرع التمتددت قربددة إىل اهلل تعدداىل( ومعددن اإلحددرام هددو 1
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 االلتزام برتك أمور خمصوصة  يأىل ذ رها.
 د التلبيةال وهي أا يقرأ التلبيات األربت وصورذاف4
ة ل  والملـ ، ك لبي ، اللهم لبي ، لبي  ك شري  ل  لبي ، إن الحمد والنعم»

 .«شري  ل 
 د لبس ثوط اإلحرامال يتزر بأحدمها ويرتدئ باآلخر.1

 وجيب لبس هذين ال وبني علني الرجل واملرأع )احتياطامل يف املرأع(.
وجيددب أا ي ونددا طدداهرينال واا ال ي ونددا مددن احلريددرال وال مددن جلددد احليددواا احلددرام اللحددمال 

 تهما.واا ال ي ونا رقيقني جين يرى البدا من حت
 ما يجب تركه حال اإلحرام

 ف جيب علني احملرم ترك أربعة وعشرين أمراملف4154 المسألة
الصددديد الدددربيال مباحمدددرتهال واإلعاندددة عليدددهال وأ لدددهال وذجدددهال إال أا ي دددوا مدددن احليواندددات  .1

 امل رت ة اليت جيوو دنت ضررها.
 مقاربة النسا ال باجلماع أو التقبيل أو النظر إليهن أو ملسهن بشهوع. .2
 قاع عقد الزواجال لن سه أو لغري ال وه ذا حتمل الشهادع عليهال وأدا  الشهادع له.إي .3
 اال تمنا ال باليد أو بغري . .4
ا تعمال ال يبال  املسك والزع راا والعدودال أ دال وادامل وتددهينامل ومدا حمدابهال و دذا حيدرم  .5

 علني احملرم أا يسد أن ه عن الرائحة ال ريهة.
و لددبس الميدداا أو غددري ذلددك  ددا حت دده نيدده النقددود لددبس ال يدداب املخي ددة للرجددالال وجيددو  .6

 ح  لو  اا خمي املال وه ذا جيوو لبس حزام ال ت  واا  اا خمي امل.
 اال تحال. .7
 النظر يف املرآع. .2
لددبس افددف واجلددوارب ومددا حمدداهبهما  ددا يغ ددي ظهددر القدددمال وإذا أراد لددبس حمددي  مددن  .9

 ذلك وجب أا ي ت  ما يواوي ظهر القدم. 
 ذب والسب والت اخر.ال سواال وهو ال  .11
اجلدددددال وهددددو قدددددول )ال واهلل( و)بلددددني واهلل(ال واألحدددددوط وجوبددددامل االجتنددددداب عددددن م لددددد   .11
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 القسم.
قتددل أو القددا  هددوام البدددا  القمددل والربغددوث ومددا حمدداهبهماال و ددذا جيددب عدددم نقلهددا مددن  .12

 موضت إىل آخر.
 التختم بقصد الزينة.  .13
س احللددي بالنسددبة للنسددا  إال أا م لدد  التددزين والزينددة حدد  مددا حمددابه احلنددا ال وه ددذا لددب .14

 ت وا  ا تلبسه دائماملال بشرط أا ال تظهر  ح  حملارمها.
 ددرت الددرأملال  لدده أو بعضددهال أو األذا بالنسددبة للرجددالال بددل وحيددرم حدد  السددرت بوا دد ة  .15

 احلنا  واالرمتامل يف املا .
ههدا جيدن ال  رت املرأع وجهها بالربقت أو بغري ال ول ن جيوو لدا أا تعلد  حمديةامل أمدام وج .16

 يسرت وجههاال واألحوط أا ال يلتص  بوجهها.
 تدهني البدا. .17
نتدددف الشدددعر مدددن الدددرأمل أو مدددن غدددري الدددرأملال  دددوا   اندددت حمدددعرع واحددددع أو أ  دددرال وال  .12

 إحم ال إذا  قط يف حال الوضو .
 إدما  البداال ح  بوا  ة السواكال إذا علم قبل ذلك بأا اال تياك يدمي ل ته. .19
 إىل اإلدما .قلت السن واا مل ي د  .21
 تقليم الظ ر. .21
 التظليل حال السريال بالنسبة للرجالال وال مانت من التظليل يف املنزل. .22
 ق ت حمجر أو نبات احلرم. .23
 لبس السالح  املسدمل والسيف وما حمابه. .24

 كفارات محرمات اإلحرام
 ف تنقسم  رمات اإلحرامال األربعة والعشروا إىل ثالثة أقسامف4151 المسألة
 ا حرامامل ويستوجب ارت اهبا ال  ارع نحسب.ما ي و األول: 
 ما ي وا حرامامل وال يستوجب ارت اهبا ال  ارع.الثاني: 
 ما يوجب ارت اهبا ب الا احلا. ونيما يلي نذ ر بعه ال  ارات باختصارف الثالث:
 ف   ارات  رمات اإلحرام هيف4152 المسألة
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 ا(.د   ارع الصيدال وت صيلها مذ ور يف )ر الة منا ك احل1
د   ارع اجلماعال بعري أو حماع علني الت صيل املذ ور يف )ر الة منا ك احلا( ويف بعده 4

 الصور يوجب ب الا احلا.
 د   ارع عقد الن اح إذا دخل الزوج بالزوجةف بعري علني العاقد.1
 د   ارع اال تمنا  ف بعريال وقال البعه بأنه موجب لب الا احلا.2
  بعه الصور.د   ارع ا تعمال ال يبف حماع يف9
 د   ارع لبس املخيطف حماع.6
 د   ارع اال تحالف حماعال علني األحوط ا تحبابامل.7
 د   ارع النظر إىل املرآعف حماع علني األحوط ا تحبابامل.8
 د   ارع لبس افف أو اجلوربف حماع احتياطامل.5
 د   ارع ال سواف اال تغ ار.12
  صيل املذ ور يف ر الة منا ك احلا.د   ارع اجلدالف بعريال أو بقرال أو حماع علني الت11
 د   ارع قتل القمل وما حمابهف التصدا ب ف من طعام علني ال قري احتياطامل.14
 د   ارع التزينف حماعال علني األحوط.11
 د   ارع التختمف حماع علني األحوط ا تحبابامل.12
 د   ارع تغ ية الرأمل بالنسبة للرجالف حماع. 19
 اع.د   ارع  رت املرأع وجههاف حم16
 د   ارع التدهنيف حماعال علني األحوط ا تحبابامل.17
ددد   ددارع نتددف الشددعرف حمدداع أو صدديام ثالثددة أيددام أو إطعددام  ددتني مسدد يناملال والت صدديل 18

 مذ ور يف ر الة منا ك احلا.
 د   ارع اإلدما ف حماع.15
 د   ارع قلت السنف حماع علني األحوط.42
مددن طعددامال علددني الت صدديل املددذ ور يف  ددد   ددارع تقلدديم الظ ددرف حمدداتااال أو حمدداعال أو مددد41

 ر الة منا ك احلا.
 د   ارع التظليل للرجالف حماع.44
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دددد   دددارع ق دددت حمدددجرع أو نبدددات احلدددرمف بقدددرعال أو حمددداعال أو قيمدددة تلدددك الشدددجرعال علدددني 41
 الت صيل الذي ذ رنا  يف ر الة منا ك احلا.

 د   ارع لبس السالحف حماع علني األحوط ا تحبابامل.42
 : الطواف 4

ف يدددخل احلدداج م ددة امل رمددة بعددد أا حيددرم للعمددرعال ويددأىل بالعمددل ال دداين 4159 مســألةال
 من أعمال العمرع وهوف ال وامل حول ال عبة املشرنة.

ف ي يددة ال دوامل هدديف أا جيعددل ال عبدة يف طرندده األيسدر وي ددومل حولددا 4156 المسـألة
  بعة أحمواط واا يبدأ من احلجر األ ود وينتهي إليه.

 ف يشرتط يف ال وامل أمورف4157 المسألة
 د النيةال بأا يقصدف )أطومل لعمرع التمتت قربة إىل اهلل تعاىل(.1
دددد ال هدددارع مدددن احلددددث األ دددرب ) اجلنابدددة واحلددديه والن دددامل( واحلددددث األصدددغر )أي أا 4

 ي وا علني وضو (.
 د طهارع ال وب والبدا.1
 د أا ي وا الرجل خمتونامل.2
  ل ما يشرتط يف الساتر حال الصالع.د  رت العورعال ويشرتط يف الساتر  9
 علني األحوط ا تحبابامل. د أا ي وا ال وامل بني ال عبة الشري ة ومقام إبراهيم6
 داخل ال وامل. د أا ي وا حجر إمساعيل 7
د أا ي وا متام بدنه خارجامل عن ال عبة الشدري ةال حد  أا يدد  أيضدامل ت دوا خارجدة عدن 8

 بامل.حماذرواا ال عبة علني األحوط ا تحبا
 : صالة الطواف1

ف العمددل ال الددن مددن أعمددال العمددرع هددوف االتيدداا بددر عيت صددالع ال ددوامل 4158 المســألة
 أو خل ه. عند مقام إبراهيم 
ف صالع ال وامل ت وا م ل صالع الصب ال ونيتها ه ذاف )أصلي ر عيت 4155 المسألة
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 صالع طوامل العمرع قربة إىل اهلل تعاىل(.
 : السعي2

العمددل الرابددت مددن أعمددال العمددرع هددوف السددعي بددني الصدد ا واملددروعال ويف ف 4422 المســألة
هددذا العمددل جيددب علددني احلدداج أا يق ددت املسددانة بددني الصدد ا واملددروع  ددبعة أحمددواطال ابتدددا امل مددن 

 الص ا وانتها امل باملروع.
ف الدددذهاب مددددن الصددد ا إىل املددددروع يعدددد حمدددوطاملال والرجددددوع مدددن املددددروع إىل 4421 المســـألة

 خر.الص ا حموطامل آ
ف النية يف السعي ت دوا ه دذاف )أ دعي بدني الصد ا واملدروع لعمدرع التمتدت 4424 المسألة

 قربة إىل اهلل تعاىل(.
 : التقصير9

ف بعدددد امتدددام السدددعي جيدددب االتيددداا بالعمدددل افدددامس مدددن أعمدددال العمدددرع 4421 المســـألة
 وهوف التقصري.
هال أو الظ در ويندوي ف التقصري يعا قص مقددار مدن حمدعر الدرأمل أو الوجد4422 المسألة

 ه ذاف )أقصر لعمرع التمتت قربة إىل اهلل وامت االمل ألمر (.
ف بعد التقصري حيل للمحرم  ل مدا حدرم عليده بوا د ة االحدرام إال أمدراا 4429 المسألة

 )حرمتهما من جهة حرمة احلرم وليس من جهة االحرام( ومهاف
 د الصيد.1
 د قلت حمجر أو نبات احلرم.4

 العمرة المفردة
ف إذا أراد اإلنسددداا االتيددداا بدددد)العمرع امل دددردع( اتدددني ىن دددل أعمدددال )عمدددرع 4426 المســـألة

 التمتت( ل ن يزيد عليها )طوامل النسا ( و)صالع طوامل النسا (.
 أعمال حع التمتع

 : إحرام الحع1



 393 

ف أعمدال احلددا ثالثدة عشددر د  مددا قلندا د وأول عمدل منهددا هدو اإلحددرامال 4427 المسـألة
عد إمتام أعمال العمرع أا حيرم ثانية للحا علني حندو مدا مدر يف العمدرعال غدري أا نعلني اإلنساا ب

اإلحرام للعمرع ي وا من إحدى املواقيدت املدذ ورع آن داملال بينمدا اإلحدرام للحدا ي دوا مدن م دة 
امل رمةال ويسدتحب أا ي دوا مدن املسدجد احلدرامال ويقدول يف نيتدهف )اُحدرم حلدا التمتدت قربدة إىل 

 اهلل تعاىل(.
ف وقت إحرام احلا ي وا من بعد انتها  عمرع التمتت إىل وقت الوقومل 4428 مسألةال

 بعرنات.
 : الوقوف بعرفات4

ف العمدددل ال ددداين مدددن أعمدددال احلدددا هدددوف الوقدددومل بعرنددداتال يعدددا البقدددا  4425 المســـألة
 وال ينونة يف صحرا  عرنات من ظهر يوم عرنة )اليوم التا ت( إىل الغروب منه.

النيددة يف هددذا الوقددومل ه ددذاف )أقددف يف عرنددات حلددا التمتددت قربددة إىل ف 4412 المســألة
 اهلل تعاىل(.

 : الوقوف في المشعر الحرام )المزدلفة( 1
ف جيددب الددذهاب مددن عرنددات إىل املشددعر احلددرام بعددد غددروب ليلددة العيدددال 4411 المســألة

 يوم العاحمر.والوقومل يف صحرا  املشعر إىل طلوع الشمس د احتياطامل د من يوم العيد وهو ال
ف وعندددد اقدددرتاب طلدددوع ال جدددر مدددن ذلدددك اليدددوم جيدددب أا يندددوي الواقدددف 4414 المســـألة

باملشدعر ه دذاف )أقددف يف صدحرا  املشدعر احلددرام مدن طلدوع ال جددر إىل طلدوع الشدمس قربددة إىل 
 اهلل تعاىل(.

 : أعمال منى: الرمي، ال ب ، الحل 6ـ  2
شمس من يوم العيدال ويدأىل هنداك ف جيب الذهاب إىل من عند طلوع ال4411 المسألة

 ب الثة أعمالف
د رمي  رع العقبة )وهي اجلمرع ال ربى( بسبت حصيات صغار علني التدوايلال ويندوي نيده 1

 ه ذاف )أرمي  رع العقبة امت االمل ألمر اهلل تعاىل(.
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ددد ذبدد  بعددري أو بقددرع أو حمدداعال ونيتدده ه ددذاف )أضددحي امت دداالمل ألمددر اهلل تعدداىل( وجيددب أا 4
 األضحية تامة األجزا ال  ليمةال وذات  ن وعمر خمصوص ذ رنا  يف املنا ك. ت وا

واألحدوط ا ددتحبابامل أا يأ دل املضددحي حمديةامل مددن أضدحيته ويهدددي ثل هداال ويتصدددا ب ل هددا 
 اآلخر.
د حلد  متدام الدرأمل أو قدص حمدي  مدن حمدعر الدرأمل أو الوجده ويندوي نيده ه دذا )أحلد  أو 1

هلل تعاىل(ال وإذا  داا حجده األول نداألحوط ا دتحبابامل أا حيلد  أقصر حلا التمتت امت االمل ألمر ا
 متام رأ ه.

 : أعمال مكة11ـ  7
ف بعددد ال ددراأ مددن أعمددال مددن يددذهب احلدداج إىل م ددة امل رمددةال يف ن ددس 4412 المســألة

 يوم العيد ليأىل هناك  مسة أعمال هيف
 تعاىل(  بعة أحمواط. د طوامل الزيارع ونيتهف )أطومل طوامل الزيارع امت االمل ألمر اهلل1
أو خل دددهال ونيتهدددا )أصدددلي ر عددديت طدددوامل  دددد ر عددديت طدددوامل الزيدددارع عندددد مقدددام إبدددراهيم4

 الزيارع قربة إىل اهلل تعاىل(.
د السعي بني الص ا واملروعال علني النحو املذ ور  ابقاملال ونيته ه دذاف )أ دعني بدني الصد ا 1

 واملروع حلا التمتت قربة إىل اهلل تعاىل(.
نسا ال وهو م ل طوامل احلدا يف ال ي يدةال ويندوي نيده ه دذاف )أطدومل طدوامل د طوامل ال2

 النسا  قربة إىل اهلل تعاىل(.
 د ر عيت طوامل النسا ال ونيتها ه ذاف )أصلي ر عيت طوامل النسا  قربة إىل اهلل تعاىل(.9

 مسألتان
)مدن ف ال مانت من البقا  يف منال يوم العاحمرال وذلك لالتيداا بأعمالداف 4419 المسألة

املبيت ورمي اجلمار( مث الذهاب إىل م ة امل رمة لالتياا بأعمال م ة يف اليدوم احلدادي عشدر 
 أو ال اين عشرال أو بعد امتام أعمال من.

ف بعددد أا يددأىل احلدداج بأعمددال م ددة امل رمددة حيددل لدده  ددل مددا حددرم عليدده 4416 المســألة
 ال أمراافبسبب االحرام ح  معاحمرع النسا  وا تعمال الع ر وال يبال إ



 395 

 د الصيد.1
 د قلت الشجر أو نبات احلرم )وحرمتها ألجل احلرم ال االحرام(.4

 : المبيم في منى14
ف جيب علدني احلداج املبيدت يف مدن ليلدة احلدادي عشدر وال داين عشدرال ولدو 4417 المسألة

جددامت ووجتدده يف االحددرام أو صدداد وجددب عليدده املبيددت يف مددن ليلددة ال الددن عشددر أيضدداملال ونيددة 
بيت ه دذاف )أبيدت يف مدن قربدة إىل اهلل تعداىل(ال واملقددار الواجدب للمبيدت هدو نصدف الليدل امل

 من أوله أو آخر ال وجيوو أا يشتغل بالعبادع يف م ة امل رمة بدال عن البيتوتة ىنن.
ف إذا مل جيامت احلاج النسا  أو مل يصد جيوو أا خيرج من من بعد ظهر 4418 المسألة

ولو بقي يف من إىل غروب ذلك اليوم وجب عليه املبيت ليلدة ال الدن عشدر اليوم ال اين عشرال 
 أيضامل.

ف إذا مل يبدددت احلددداج يف مدددن جيدددب عليددده أا ي  دددر عدددن  دددل يدددوم بشددداعال 4415 المســـألة
 ويعد عاصيامل لو ترك املبيت عمدامل ول ن حجه صحي .

 : رمي الجمار11
يف رار الليايل اليت يبيتها يف ف جيب علني احلاج أا يرمي اجلمار ال الث 4442 المسألة

مددنف أي اليددوم احلددادي عشددر وال دداين عشددر وأحيانددامل ال الددن عشددرال نريمددي اجلمددرع األوىل بسددبت 
حصياتال ويرمي اجلمدرع الو د ني بسدبت حصدياتال ويرمدي  درع العقبدة بسدبت حصديات. وهبدذا 

 تنتهي أعمال احلا.
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 أحكام الجهاد
 ف اجلهاد علني قسمنيف4441 المسألة

دد جهداد الدن سال ىنعدن أا حيمدل اإلنسداا ن سده علدني أدا  الواجبدات واالتيداا بدافريات 1 
 وترك احملرمات والشرور. 

 د جهاد ال  ار.4

ف جهدداد الددن س واجددب عيدداال أي جيددب علددني  ددل مسددلم ومسددلمةال وال 4444 المســألة
 أنده إذا يسقط عنه بقيام  وا ال ول ن جهاد ال  دار إذا تدونرت حمدروطه نواجدب   دائيال ىنعدن

 قام به بعه ىنا ي  ي  قط عن اآلخرين وإذا مل يقم به أحد عصني اجلميت.
ف جيددب االجتندداب حدد  االم دداا عددن  دد ك الدددما  واحمددعال احلددروبال 4441 المســألة

ناا احلرب يف اإل الم  دودع جداملال ونزيهة متامامل وت وا بشروط خاصةال و يدت حدروب النديب 
  وأمدري املدد منني علدي  ناعيدةال واا  دداا جيدوو يف بعدده املدوارد اجلهدداد االبتدددائي  انددت د

 أيضامل.
ف احلددرب والصددل  ومددا حمددابه ذلددك مددن األمددور الدديت تتعلدد   ميددت النددامل 4442 المســألة

 جيب أا ي وا حتت إحمرامل حمورى ال قها  املراجت.
ف جهددداد ال  دددار إمدددا ابتددددائي وهدددو أا جيددديش املسدددلموا اجليدددوش ونددد  4449 المســـألة

حملاربدددددة ال  دددددارال وإمدددددا دنددددداعي وهدددددو أا حيددددداربوا املعتددددددين دناعدددددامل عدددددن الدددددوطن حمدددددروط خاصدددددة 
 اال المي.
 ف جيب علني امل لف اجلهاد مت ال  ار بشروط اانيةف4446 المسألة

 د البلوأ.1 
 د العقل.4 
 د احلرية.1 
 د الرجولة.2 



 397 

 د أا ال ي وا حميخامل.9 
 ر  يعيقه عن اجلهاد والقتال.د أا ال ي وا أعمني وال مقعداملال وال ي وا مصابامل ىن6 
 د أا ت وا عند  أ لحة للقتال.7 
أو نائبدده باجلهددادال ويف العصددر احلاضددر جيددب أا ي ددوا  ددد أا يددأذا اإلمددام املعصددوم 8 

 بعذا حمورى ال قها  املراجت.
ف حيدددرم اجلهددداد االبتددددائي يف األحمدددهر احلدددرم األربعدددةال وهدددي )رجدددب وذو 4447 المســـألة

 رم( ول ن لو هجم ال  ار جيب الدناع ح  يف هذ  األحمهر.القعدع وذو احلجة و 
ف اجلهددداد االبتددددائي إمنددا ي دددوا لت بيددد  ونشددر القدددوانني الشدددرعية وإلنقددداذ 4448 المســألة

مظلدددومي العددداملال يف حدددال مت دددن املسدددلمني مدددن ذلدددك وإذا حمدددورى ال قهدددا  املراجدددت بدددهال إذا مل 
 ي ن هناك  بيل آخر غري اجلهاد.

 الذين جيب جهادهم ومقاتلتهم طوائففف 4445 المسألة
د ال  ار احملاربواال أي ال  ار الذين هم يف حالة حرب مت املسدلمنيال  دوا   دانوا أهدل  1

  تاب ) اليهود والنصارى واجملومل( أم غري ذلك  سائر ال  ار.
 د أهل الذمةال وهم ال  ار الذين يعيشوا يف ذمة اال المال إذا نقضوا حمروط الذمة.4
 أصدددددحاب اجلمدددددل وصددددد ني   جال وهدددددم مددددن خرجدددددوا علدددددني اإلمدددددام املعصددددوم ددددد افدددددوار 1

 والنهرواا.
فان ب م إحداهما على األخرىد الذين يصدا عليهم قوله تعاىلف 2

(177). 
ف إا معاملددة الدددين اإل ددالمي لل  ددار هددي أنضددل املعددامالت اإلنسددانية 4412 المســألة

يتضدد  لنددا  يددف  دداا ال  ددار  منني وأمددري املدد   واألخالقيددةال وباملراجعددة إىل  ددريع الندديب 
يعيشوا حياع  عيدع يف ظل الدولة اإل الميةال وإذا  انت تندلت حرب ما نارا  اندت تنتهدي 

 بأقددل افسددائر وأقددل  دد ك للدددما ال وهددذا مددا مل يسددب  لدده م يددل يف التدداريا ال قبددل الندديب 
 وال بعدمها. وأمري امل منني 
 إل الم علني أقسام ال منهمفف ال  ار من وجهة نظر ا4411 المسألة

                                                           

 .9 ورع احلجراتف  (177)
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 د ال  ار املعاهدواال وهم الذين وّقعوا معاهدع مت املسلمني.1
 د ال  ار احملايدواال وهم الذين ال يتعرضوا للمسلمني.4
 د ال  ار احملاربواال وهم الذين يف حالة حرب مت املسلمني.1
واجلهداد إمنددا  دد   دار أهدل الذمدةال وهددم الدذين يعيشدوا يف ذمدة املسددلمني وحتدت محدايتهمال2

 جيب مت ال  ار احملاربني نقط أو من يف ح مهم.
ف خيدري ال  دار ال تدابيوا إذا واجهدوا املسدلمني يف احلدرب بدني أحدد أمدور 4414 المسألة

 ثالثةف
 د اإل الم.1
ددد اجلزيددةال بددأا يدددنعوا للحددا م اإل ددالمي  ددل عددام حمدديةامل مددن املددال ليعيشددوا حتددت محايددة 4

 املسلمني.
 ا رنضوا األمرين السابقنيال وذلك برأي ونظر حمورى ال قها  املراجت.د القتالال إذ1

ف املشددهور اندده خيددري ال  ددار غددري أهددل ال تدداب إذا حدداربوا املسددلمني بددني 4411 المســألة
 أمرينف
 د اإل الم.1
د القتالال الا اجلزية ال تقبل منهمال واا  اا الظاهر أا حالم حدال ال تداط يف التخيدري 4

 الثة.بني األمور ال 
ف اإل دددالم عبدددارع عدددن الن ددد  بالشدددهادتنيال أي الشدددهادع بوحدانيدددة اهللال 4412 المســـألة

 ال وااللتزام بأح ام اإل الم.والشهادع بر الة نيب اإل الم  مد 
 ف املقصود من أهل ال تاب هم املسيحيوا واليهود واجملومل.4419 المسألة
مل والبوذيدددوا ليسدددوا مدددن أهدددل ف عبّددداد ال وا دددب والنددددومل وال ن وحمددديو 4416 المســـألة

 ال تاب وإا  اا الظاهر أا )الصائبة( وهم عباد ال وا ب  انوا يف األصل أصحاب دين.
ف علني املسلمني أا حيجموا عن احلدرب وينتظدروا إذا  دانوا قلدةال وال  دار  4417 المسألة

   ريين.
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 ف حيرم ال رار من احلرب إال ألحد األمور التاليةف4418 المسألة
 تقال إىل م اا أو ت مي نه من القتال بنحو أنضل.د لالن1
 د إلصالح أ لحته.4
 د لي وا علني مقربة من املا ال أو ليستدبر الشمس.1
 د ل ي يلتح  باملسلمني وينضم إليهم نيحاربوا  اعةال وي وا احلرب أجن .2
 د ألجل  ل ما يوجب االنتصار.9

املددا ال واإلحددراا وتسددميم املددا   ف ت ددر  احملاربددة بق ددت األحمددجار وتسددليط4415 المســألة
والدددوا ال وإلقدددا  القنابدددل املي روبيدددة وحنوهددداال واإلغدددارع علدددني العددددو لددديالملال وقدددد حيدددرم بعددده ذلدددك 

 لعنواا ثانوي.
ف ال ي  ر أط ال ونسدا  البغداعال وال متلدك أمدوالم الديت مل يسدي ر عليهدا 4422 المسألة

 اجليش اإل المي.
 ال والنسا   ما ال جيوو التم يل بقتلني ال  ار.ف ال جيوو قتل األط 4421 المسألة
بالسددديفال إا   ف افدددوارج وهدددم الدددذين خرجدددوا علدددني اإلمدددام املعصدددوم 4424 المســـألة

 دددانوا ذا نةدددة )وحدددزب( نح مهدددم ح دددم ال  دددارال واا مل ي وندددوا ذا نةدددة حوربدددوا حددد  يت رقدددوا 
 نقطال نال يدبر نارهمال وال جيهز علني جرحاهمال وال يقتل أ راهم.

 ئل الجزية وال مةمسا
ف اجلزيددة مددال تأخدذ  الدولددة اال ددالمية مددن   ددار أهددل الذمددة حسددب مددا 4421 المســألة

يت قددوا عليدده نيمددا بيددنهم مقابددل محددايتهم والدددناع عددنهمال ن مددا جيددب علددني املسددلمني افمددس 
 والز اع ن ذلك ت خذ اجلزية من ال  ار للح ا  علني حياذم وأموالم وعرضهم.

عاهدع الذمدة حمدروط لدو راعاهدا ال  دار والتزمدوا هبدا ح ظدت ن و دهم ف مل4422 المسألة
 وأموالم وأعراضهمال وهيف

د أا يع وا مقدارامل من أموالم  ل عام حسب ما يت قدوا عليده مدت املسدلمني ويف املقابدل 1
 ال ي خذ منهم افمس والز اع.
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 المل.د أا حيرتموا القوانني العامة للدولة اإل المية  قانوا السياقة م 4
 د أا ال ي ذوا املسلمني.1
دددددد أا ال يتظددددداهروا باحملرماتال شدددددرب افمدددددر وأ دددددل حلدددددم افنزيدددددر يف األمدددددا ن العامدددددةال 2

ول ددنهم أحدددرار يف من قدددتهم افاصدددة هبدددمال ولددم أا يعملدددوا بقدددوانينهم يف املدددوارد الددديت يشدددملهم 
  قانوا اإللزام.

أا يراجعدددوا يف نزاعددداذم إىل دددد أا  دددري علددديهم أح دددام اإل دددالم العامدددةال واا  ددداا لدددم 9
 قضاع أن سهم. 
 ف ال ت خذ اجلزية من األط الال والبلهال واجملاننيال والنسا ال وال قرا .4429 المسألة
ف إذا نقدده الددذمي حمددرطامل مددن حمددروط الذمددةال ندداا  دداا يف دار اإل ددالم 4426 المســألة

 )أي يف بلد إ المي( أبعد.
ر إال مددن  دداا مأذونددامل مددن جانددب اإلمددام ف ال يعقددد الذمددة لعمددوم ال  ددا4427 المســألة

 .أو  اا نائبهال ويشرتط نيه العقل والبلوأ 
ف جيوو للمسلم أا يعقد الذمة لبعه ال  ارال وصورته ه ذاف )أنت يف 4428 المسألة

 ذمة اإل الم(.
ف إذا دخددل ال ددانر احلددرط دار اإل ددالم بشددبهة الذمددةال أي ظنددامل مندده بدداا 4425 المســألة

   األمااال نانه ال جيوو قتله بل أعيد إىل مأمنه و له.املسلمني أع و 
 ف إذا التح  ال انر الذمي بدار احلربال انتهني بذلك أجل أمانه وذمته.4492 المسألة
 ف أموال الذمي وأوالد  وعياله  رتمواال وح مهم ح م الذمي ن سه.4491 المسألة
و دددداا حالدددده حددددال  ف إذا أ ددددلم الددددذمي أو غددددري الددددذمي قبددددل إ ددددالمهال4494 المســــألة

 املسلمنيال له ما لمال وعليه ما عليهم.
ف أمددوال ال ددانر احلدرط د يف ميددداا احلدرب د تصددري ملدك املسددلمني وأمددا 4491 المسـألة

 أن سهم نعلني قسمنيف
 د أط الم ونساؤهم نال يقتلواال ورىنا يسرتقواال أي ي ونوا عبيدامل وإما امل للمسلمني.1
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سدددرتقواال أو يقتلدددواال أو ي لددد   دددراحهم لقدددا  نديدددة يددددنعورا دددد الرجدددال البدددالغواال إمدددا أا ي4
 للمسلمنيال أو جماناملال أو يسجنواال أو ما أحمبه حسب ما يرا  احلا م اإل المي صالحامل.

ف  ددب  أا اجلزيددة مدال تأخددذ  الدولدة اإل ددالمية مددن   دار أهددل ال تدداب 4492 المسـألة
ه نيما بيدنهمال ن مدا وضدت اإل دالم وغريهم لقا  محايتهم والدناع عنهم حسب ما يت قوا علي

علددني املسددلمني افمددس والز دداع  ددذلك نددر  هددذ  اجلزيددة علددني ال  ددار الددذين يعيشددوا يف ذمددة 
 اإل الم ومحايته.

وال بد أا نقول هناف أا نر  قانوا اجلزية علني أهل ال تاب و صيصه ببعه األح دام 
ة العنصدرية الديت تنتهجهدا الددول افاصة به ين لد  مدن نظدرع واقعيدة. وخيتلدف عدن  يا دة الت رقد

اليت تسمني ن سها باملتحضرع  ا  األقليات وامللونني والقومياتال ألنه ال أ امل وال مدربر لدذ  
ال روا أ ا املال يف حني أا ال دارا الدذي يدرا  اإل دالم بدني أتباعده وغدري أتباعده أمدر واقعدي ولده 

يعزو هذا االعتقاد باال تدالل والربهااال ما يربر ال ألا اإل الم يقيم دينه علنيف االعتقاد بهال و 
وهددذا  ددالمل األنظمددة احلدي ددة الدديت ت تقددر الدددليل والربهددااال نددال يصدد  االعددرتا  بددأا اإل ددالم 
نرا بني اتباعه وبني غريهم مدن املشدر ني وأهدل ال تداب يف حدني أا األنظمدة احلدي دة مل ت درا 

 بني ه ال  ألنهف
   ال وارا بل أ  ر منها.يوجد يف تلك األنظمة م ل هذأوًك: 
إا الت رقددددة الدددديت يقرهددددا اإل ددددالم ويتمسددددك هبددددا تسددددتند إىل نددددارا معقددددول وأصدددديل وثانيــــاً: 

ومن قي وله ما يدربر ال بينمدا الت رقدة الديت تدذهب إليهدا الدنظم احلدي دة وال دروا الديت تعتمددها يف 
 معاملة النامل ال تستند إىل أي ا تدالل.

ا ي ددوا نارقددامل بددني إنسدداا وآخددرال ولددذلك نددرا اإل ددالم ندداختالمل العقيدددع مددن املن قددي أ
يددد  املسدددلم وغدددري املسدددلمالبينما اخدددتالمل اللدددوا واجلنسدددية والوطنيدددة وغريهددداال مدددن ال دددروا الددديت 
تتعامددل األنظمددة احلدي ددة مددت النددامل علددني أ ا ددهاال أمددور ال مي ددن أا ت ددوا نارقددة بددني انسدداا 

احليددداعال علدددني الع دددس مدددن العقيددددع الددديت وآخدددرال ألردددا ليسدددت بدددذات أثدددر يف  دددلو ه ورجددده يف 
ي وا لا أعظم األثر يف السلوك البشري  ما ال خي نيال ولذا قلنا إا موقف اإل دالم مدن غدري 
املسددلم ين لدد  مددن نظددرع واقعيددة علددني الع ددس مددن موقددف الددنظم احلدي ددة الدديت ال تن لدد  إال مددن 

 نظرع   حية غري واقعية.
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 عدة مسائل
  عنواا اإل دالم علدني مدن يغدري مذهبدهال ندعذا تشديت السداال ف الظاهر بقا4499 المسألة

أو تسددنن الشدديعيال أو صددار احلن ددي مال يدداملال أو املددال ي حن يدداملال أو االثنددا عشددري امساعيليددامل أو 
 بالع سال  اا باقيامل علني اإل الم.

ف ال احمدددد ال وال خددددالمل يف أا إ ددددالم ال  ددددار يقبددددلال بددددل ذلددددك مددددن 4496 المســــألة
ال نرا يف هذا األمر بني أقسام ال  ر أو أقسدام اإل دالم. وينبغدي القدول يف األمور البديهيةال و 

مددورد ال ددرا اال ددالمية احمل ومددة بددال  رال بددأا انتقددال أحددد مددن ال  ددار إىل إحدددى هددذ  ال ددرا 
يعا االنتقال من ال  ر إىل ال  رال وأنه جيب تن يذ واجرا  أح دام اتبداع ال  در اجلديدد عليدهال 

يحي مسدددلمامل ناصدددبيامل  دددق ت عنددده اجلزيدددةال وأجريدددت عليددده مدددا جيدددرى علدددني نمددد المل إذا صدددار مسددد
 النواصب من األح ام.

ف مدن حتدول مدن اإل دالم إىل ال  در أجريدت عليده أح دام املرتدد ال  دري 4497 المسـألة
أو املليال وتوبة املرتد ال  ري مقبولة أيضامل وقد ذ رنا ت صيل أح امه يف )ال قه(ال والظاهر أنه 

يددة مددن املسددلم الددذي يتحددول إىل املسدديحية أو ال ددرا ال تابيددة األخددرىال واا  دداا ال ت خددذ اجلز 
ان ني مل جيز تزوج املسلم هباال  ما مل  ر عليه بقية أح ام أهل ال تابال ألا اإل الم  ن يف 
حقه أح امامل خاصدةال والظداهر انده لدو ولدد لده ولدد بعدد   در ال حلد  ولدد  بال  دارال يعدا انده ال 

 دم اإل دالم وال ح دم املرتددال نمد المل إذ اعتند  مسدلم البهائيدة أو اليهوديدة مث ين ب  عليده ال ح
ولددد لدده ولدددال جددرى عليدده أح ددام ال  ددرال ألا أدلددة ال  ددر تشددملهال ن ددي هددذ  الصددورع إذا بلددغ 
الولد الذي تولد بعد انتقال أبيه من اإل دالم إىل املسديحية د مد المل د صد  أخدذ اجلزيدة مندهال ولدو  

 يعقد عليها املسلم. اا ان ني جاو أا 
ف من غرّي دينه من أحد األدياا ال تابية ال الثدة إىل ديدن آخدر منهداال أو 4498 المسألة

انتقل من غري األديداا ال تابيدة ال الثدة إىل أحدد تلدك األديداا املدذ ورع قبدل انتقالده. وهدل يقبدل 
 منه لو ع سال م ال لو انتقل مسيحي إىل الشرك؟ نيه احتماالا.

ف ح م )با تغلدب( وهدم مدن مسديحيي العدرب ح دم  دائر املسديحيني 4495 المسألة
 إذا بقي املوضوع إىل اآلا.
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ف إذا ادعددددني أهددددل احلددددرب )وهددددم الددددذي حيدددداربوا املسددددلمني( أرددددم أهددددل  4462 المســــألة
 تابال ناا  اا مرادهم أرم من غري ال وائف ال تابية املقبولة يف اإل دالم مل تقبدل دعدواهمال 

ادعددائهم واقعددامل قبددل قددولمال وأجريددت علدديهم أح ددام أهددل ال تدداب واا  أمددا لددو ان شددف صددحة 
.وه دذا لدو  انوا قد حرنوا  تاهبم السماوي أ  ر  ا  اا قدد حدرمل يف ومدن النديب األ درم

اقددروا بددأرم ليسددوا أهددل  تدداب قبددل دعددواهمال أمددا لددو ثبددت عدددم صددحة دعددواهم عملنددا حسددب 
الددبعه اآلخددر إندده لدديس مددن أهددل ال تدداب  علمنددا.ولو قددال بعضددهمف حنددن أهددل ال تددابال وقددال

عومل  ل نريد  علدني حسدب ادعائدهال أمدا لدو  اندت مرا ديمهم وأعمدالم الدينيدة علدني خدالمل 
ادعائهمال  ما لو قالوا حنن  تابيوا ول ن مل ي ن عندهم  نيسةال أو قالواف حندن لسدنا  تدابيني 

لقددددددمل( الدددددذي هدددددو رمدددددز ووجددددددت يف بيدددددوذم متاثيدددددل لالقدددددانيم ال الثدددددة )األب واالبدددددن وروح ا
املسدديحيني و دداا يف مدددينتهم  نددائس يتعبدددوا نيهددا يعدداملوا حسددب مددا ي ددوا أقددوى يف نظددر 

 العرمل.
وأمدددا اجلددداهلوا والدددذين ال يعلمدددوا هدددل أردددم مدددن أهدددل ال تددداب أم الال نيعددداملوا حسدددب 
حالتهم السابقةال أو علني حسب ال ابت العام لذلك ال ري ال وأمدا املشد وك نديهم نهنداك عددع 
احتمددداالتف أا ي دددوا ح مهدددم ح دددم ال  دددارال أو ح دددم أهدددل ال تدددابال أو يعدددرمل حدددالم 

 بالقرعةال أو جيري يف حمأرم قانوا االحتياط أو ما أحمبه.
ف ال ت خددددذ اجلزيددددة مددددن النسددددا  واألط ددددال واجملددددانني والشدددديو  والسددددذج 4461 المســــألة

 ل.واملقعدين والعمياا وال قرا  ول ن األقرب أخذها من افن ني املش 
ف إذا احمدرتطوا د بعدد عقدد اجلزيدة ونرضدها علديهم د أا يوضدت بعضدها أو  4464 المسـألة

  لها علني من ليست اجلزية عليهال  النسا  واألط الال ب ل الشرط دوا العقد.
نعم إذا احمرتط يف ابتددا  العقدد أا ت خدذ اجلزيدة مدن النسدا  واألط دال ب دل العقدد حينةدذال 

خددذوا اجلزيددة مددن النسددا   ددوا  برضدداهن أو بدددوا رضدداهن مث ل ددن ال احمدد ال إذا  ددانوا هددم يأ
يددددنعوراال ول دددن لدددو  ددداا االجبدددار حرامدددامل يف ديدددنهم مل يصددد  أخدددذ م دددل هدددذ  اجلزيدددة مدددنهمال 
وللنسا  احلد  يف أا يعرضدن حمد واهن إىل الدولدة اال دالميةال ولدو احمدت ني أنصد هن اإل دالم. 

هم علدني ذلدك مث مدات رجدالن أو قتلدوا ولو  اا قد ات قدن يف هدذا الشدأا مدت رجدالن وصداحلن
 ب ل الصل . 
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ف أقددل مقدددار اجلزيددة هددو مددا يصدددا عليدده ا ددم اجلزيددةال وأعددال  مددا ي ددوا 4461 المســألة
 ىنقدار ال اقة. وجيب أا ي وا حتت احمرامل حمورى ال قها  املراجت.

 ال نيمة
سددمني ف األحمدديا  الدديت حيصددل عليهددا املسددلموا يف حددرهبم مددت ال  ددارال ت4462 المســألة

غنيمدةال وعندددما حيصددل املسددلموا علددني الغنددائم جيدب علدديهم أوالملف أا خيرجددوا حمدديةامل لصددرنه نيمددا 
 يدرى اإلمدام د عليده السدالم د صدرنه نيدهال مث خيرجدوا الصدوايف وهدي مدا ت دوا خاصدة باإلمدام 

 من الغنيمةال مث يقسموا ما بقي إىل مخسة أقسامف 
 د افمسال ويصرمل حسب ما مر يف  تاب افمس.1
 د األربعة أمخاملال وتصرمل بني املسلمني علني النحو الذي  يأىل.4

ف الغنيمدددددة الددددديت حيصدددددل عليهدددددا املسدددددلموا يف احلدددددربال إا  اندددددت مدددددن 4469 المســـــألة
املنقوالت )أعا غري األر  وما حمداهبها( جيدب تقسديمها بدني أندراد املسدلمني املقداتلني باع دا  

اع ددا  مددن لدده أنددرامل متعددددع ثالثددة أ ددهم. الراجددل  ددهمامل واحدددامل وإع ددا  ال ددارمل  ددهمنيال و 
 والسيارع وحنوها يف ح م ال رمل.

 ف األر  اليت يغنمها املسلموا علني مخسة أقسامف4466 المسألة
األراضددي امل توحددة عنددوع )أي بدداحلرب والقتددال( و انددت عددامرع حددني نتحهدداال نهددي األول:  

 ملك  يت املسلمني.
 .ن عامرع حني نتحهاال نهي ملك اإلماماألراضي امل توحة عنوع ومل ت الثاني: 
األراضي اليت صدام أهلهدا املسدلمني عليهدا بشدرط أا تبقدني مل دامل لدم نهدي تبقدني  الثالث:

 ألصحاهبا.
األراضي اليت صام أهلها املسلمني عليها بشرط أا ت وا حتت تصرمل املسلمني  الرابع:

 نهي ت وا للمسلمني. 
 نهي تبقني ألصحاهبا. األراضي اليت أ لم أصحاهبا الخامس:
ف األراضددي الدديت يغنمهددا املسددلموا بدداحلرب أو بالصددل  التبدداع والتوهددب 4467 المســألة

أو نائبدده ويصددرمل مددال اجارذددا يف حمدد وا املسددلمني  وال توقددف بددل ي جرهددا اإلمددام املعصددوم 



 415 

 ومصاحلهم.
لباديدة أو نائبه أا يربم مت األعراب مدن أهدل ا ف جيوو لإلمام املعصوم4468 المسألة

ات اقيددة يسددقط عددنهم ىنوجبهددا الجددرع واجلهدداد ولددو أراد اال ددتمداد هبددم للجهدداد لبددوا طلبدده لقددا  
أو نائبددده أا ي دددت   دددجالمل  أجدددرال إا رأى يف م دددل هدددذ  االت اقيدددة صدددالحاملال وينبغدددي لإلمدددام 

يسجل نيه أمسا  املراب ني علني ال غورال والقبائلال وي تب نيه حقدوقهم ومزايداهمال ويضدت ل دل 
 قبيلة معرنامل وعالمة خمصوصة هباال ولوا  خاصامل ل ل واحدع منها.

ف إذا غنم أهل احلرب من ال  ار أمدوال املسدلمني وأ دروا األحدرار مدنهم 4465 المسألة
نددداا املسدددلمني املأ دددورين يبقدددوا علدددني حدددريتهمال ولدددو ا دددت اع املسدددلموا ا دددرتدادهم بقدددوا علدددني 

ال  املسددلمني املأ ددورين مددن ال  ددار بعنددواا حددريتهم  ددذلكال ولددو احمددرتى مسددلم احدددامل مددن هدد  
الرقية ال ميلك املشرتي ذلك املسدلمال علدم أو مل يعلدمال  مدا أا أي ندوع مدن املل يدة ال تتحقد  
يف ح  األحرار بالبيت وال بالصل  وغريهاال و ذا البة واالرث من ال انرال و ائر أندواع املل يدة  

 ألحرار. الرهن وغري  ال تتحق  أيضامل يف حمأا ه ال  ا
ف األقرب أا املالك املسلم جيوو له ا رتداد ما غنمه ال  ار مندهال بدالقوع 4472 المسألة

 أو بالو ائل اف يةال واا مل ي ن لديه بينة.
ف إذا اخددددذ أحددددد مددددن  ددددانر أمددددوال املسددددلم املسددددروقة منددددهال بالسددددرقةال أو 4471 المســــألة

جدداو للمالددك الددواقعي أا يسددرتد أموالدده باالبتيدداع أو البددة أو بددأي نددوع آخددر مددن أنددواع املل يددةال 
وينتزعها بأي حنو  ااال ولو علم من انتقل إليده املدال ب وردا ملدك املسدلم وجدب عليده رد  إىل 

 صاحبه احلقيقي.
ف إذا علددم املسدد ول علددني تقسدديم الغنددائمال بأرددا ملددك مسددلمال مل جيددز لدده 4474 المســألة

 تقسيمها ووجب عليه ردها إىل أصحاهبا املسلمني.
ف إذا أ دددلم املشدددرك وبيدددد  أمدددوال مسدددلم قدددد حصدددل عليهدددا املشدددرك مدددن 4471 لمســـألةا

طريدد  غددري مشددروعال أو  دداا قددد احمددرتاها بصددورع صددحيحة ول ددن بائعهددا  دداا قددد غصددبها مددن 
مسلمال نداألقرب أنده ال جيدب علدني هدذا املشدرك اجلديدد اإل دالم رد تلدك األمدوال إىل صداحبها 

 الواقعي وإا  اا األحوط هو ردها.
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ف إذا غددنم املسددلموا مددا عليدده آثددار اإل ددالم نددال احمدد الال ويقسددم بيددنهم  4472 المســألة
 سائر الغنائمال ول ن إذا علدم املسدلموا أا هدذ  الغنيمدة  درقت مدن مسدلم وال يعرندوا ذلدك 

 املسلم ان ب  عليها عنواا )جمهول املالك( ولزمه ح مه.
يمدة مدن ا دم مسدلم أو معاهدد ف ال عربع ىنا هو م توب علني أمدوال الغن4479 المسألة

 إال إذا  اا ذلك  بب العلم أو  اا دليالمل علني ذلك.
ف لددو ادعددني العبددد الددذي غنمدده املسددلموا بأندده ملددك مسددلم أو معاهددد ال 4476 المســألة

 يقبل قوله ح  ولو صدقه مسلم إال إذا  اا هناك دليل.
نددددامل عنددددد ال  دددداا ف إذا  دددداا حمددددي  مددددن الغنيمددددة مدددد جرامل للمسددددلم أو مرهو 4477 المســــألة

 ح مه ح م امللك يف ان باا أح ام الغنيمة عليه.
ف إذا نر العبد املسلم إىل ديار ال  ار وأخذ  ال  ار مل ميل دو ال بدل هدو 4478 المسألة

بدداا علددني ملددك مال دده األصددليال ولددو نددر عبددد  ددانر مددن ديددار ال  ددر إىل ديددار اإل ددالم وأخددذ  
 دار معاهددع يعمدل هبدا وإال ي دوا مصدري العبدد  مدا املسلموا نعذا  داا بيدنهم وبدني أولةدك ال 

 يرا  حا م الشرع من الصالح.

 أحكام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 شروم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ف )املعرومل( هو ما أوجبه اإل الم  الصالع والصيامال أو ما نددب إليده  4475 المسألة 
  الصدقة واالطعام.

)املن ر( هو ما حرمه اإل الم  افمر والزنا والرباال أو  رهه  الذهاب ف 4482 المسألة
 إىل جمالس الب النيال والب نةال واأل ل علني الشبت.

 ف األمر باملعرومل يف الواجبات واجبال ويف املستحبات مستحب.4481 المسألة
 ف النهي عن املن ر يف احملرمات واجبال ويف امل روهات مستحب.4484 المسألة
 ف لألمر باملعرومل والنهي عن املن ر عدع حمروط هيف4481 ةالمسأل
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 أا ي وا اآلمر باملعرومل والناهي عن املن ر ن سه عارنامل باملعرومل وباملن ر.األول: 
أا حيتمل التأثريال ندعذا علدم بدأا نالندامل الدذي يدأمر  بداملعرومل ال يعمدل بقولده وأمدر  الثاني: 

 مل جيب عليه األمر.
 دب املن در أو تدارك املعدرومل مصدرامل علدني عملدهال ندعذا ارت دب أحدد أا ي وا مرت الثالث:

 من رامل ول نه ندم من نعله وعزم علني تر ه مل جيب ريه عن املن ر.
 أا ال يتوجه إىل اآلمر باملعرومل أو الناهي عن املن ر ضرر بسبب أمر  أو ريه. الرابع:
ات ال  ائيددةال نلدو أقدددم ف األمدر بدداملعرومل والنهدي عدن املن ددر مدن الواجبد4482 المسـألة

 بعه علني القيام به  قط عن اآلخرينال وأما لو مل يقم به أحد عصني اجلميت.
ف إذا أمدددر أحدددد بددداملعرومل ومل يددد ثر  المدددهال واحتمدددل آخدددر تدددأثري  المددده 4489 المســـألة

 وجب علني اآلخر واا مل جيب علني األول.
لددو رددني واحدددامل مددن مائددة ف املددراد مددن احتمددال التددأثري هددو أا حيتمددل بأندده 4486 المســألة

حمخص عن املن ر ألثدر  المده نيده وتدرك املن در وإا تديقن بأنده ارتداعده مل ي دن بسدبب  المده 
 نقطال بل  اا هو جز  امل ثر.

ف إذا  دداا اإل ددالم يف خ ددرال وجددب األمددر بدداملعرومل علددني اجلميددت دوا 4487 المســألة
ر واا توجدده بددذلك ضددرر ن سددي ا ددت نا ال ىنعددن أا علددني اجلميددت أا ينقددذوا اإل ددالم مددن اف دد

 عليهم أو أوجب هال هم.
ف مدن أقسدام األمدر بداملعروملف األمدر بالعمدل بأح دام اإل دالم وت بيقهدا 4488 المسألة

يف خمتلف جماالت احلياع  التجارعال والسيا ةال والزراعةال والرهنال والوقفال والعالقات الزوجيةال 
االرثال واحلقددواال والقصدداصال واالقتصددادال  والعائليددةال وال ددالاال والقضددا ال والشددهادعال وأح ددام

والددديات وغددري ذلددكال  مددا يلددزم األمددر بت بيدد  احلريددات اإل ددالمية واألخددوع اإل ددالمية واألمددة 
 اإل المية الواحدع والتعددية.

ف مدددن أقسدددام النهدددي عدددن املن دددرف النهدددي عدددن العمدددل باألنظمدددة الغربيدددة 4485 المســـألة
اليددوم يف الددبالد اإل ددالمية  الشدديوعية والبع يددة والقوميددة  والشددرقية  األنظمددة املسددتوردع السددائدع

والوجوديددةال وم ددل املنددت عددن حريددات النددامل املشددروعةال واطددالا ل دده األجانددب علددني املسددلمنيال 
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والظلم يف اجملتمدتال والتصدرمل يف أمدوال الغدري ومصدادرذاال والضدرائبال والتجسدس علدني النداملال 
 واحلدود اجلغرانية بني الدول اإل المية.

 مراتب األمر بالمعروف
 ف لألمر باملعرومل والنهي عن املن ر مراتب ثالثف4452 المسألة

د إظهار جمرد ال راهة من املن رال  تق يب الوجه يف وجه ناعلهال أو اإلجتناب عن تارك 1
 الواجبات.
 د اإلن ار باللساا وإظهار ال راهة بالوعه واإلرحماد.4
 حلرام.د اإلن ار باليد م ل أا يضرب مرت ب ا1

ف ل دل واحددع مدن هدذ  املراتدب مراتدبال علدني اإلنسداا أا يتددرج نيهداال 4451 المسألة
 نيأخذ باألخف من اجلميت نعذا مل جيد ن عامل انتقل إىل األحمد ناألحمد.

ف جيب علني  ل م لف أا ين ر املن رات بقلبه  وا  قدر علني إظهدار 4454 المسألة
  راهته أم ال.
ر باليدد د يف مرتبتدده د إذا مل يبلددغ حدد اجلددرح والقتددلال وإال ف جيددوو اإلن ددا4451 المسـألة

 احتاج إىل اذا احلا م الشرعي.
 عدة مسائل

ف إذا  دداا مرت ددب املن ددر معددذوراملال  آ ددل امليتددة يف حددال االضدد رارال مل 4452 المســألة
 جيب ريه وردعهال ألا هذا ال عل غري من ر يف هذ  احلالة.

ن ر جاهالمل أو غدانالملال نداا علدم النداهي أا الشدارع ف إذا  اا مرت ب امل4459 المسألة
املقدمل ال يريد وقوع هذا املن ر يف افارج بأي وجه من الوجو  وجب النهدي مدن بداب إرحمداد 

 اجلاهل وتنبيه الغانلال وإذا مل ي ن  ذلك مل جيب ريه.
ف األمددر بدداملعرومل والنهددي عددن املن ددر ال جيبدداا علددني أهددل العلددم ورجددال 4456 المســألة

 الدين نقطال بل  يت املسلمني عامة م ل وا بأا يأمروا باملعرومل وينهوا عن املن ر.
ف إذا قدددددر بعددده علددددني األمدددر بدددداملعرومل دوا آخدددرينال  مددددا إذا  انددددت 4457 المســـألة
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الدولة تقدر علني النهي عن املن ر والندامل ال يقددروا علدني ذلدكال وجدب األمدر بداملعرومل د يف 
 ا من ال يقدر.هذ  احلالة د علني من يقدر دو 

ف إذا  ددداا نعدددل مددن األنعدددال جددائزامل عندددد بعدددهال وواجبددامل أو حرامدددامل عندددد 4458 المســألة
 آخرينال مل جيب األمر به أو النهي عنه إذا  اا اعتقاد ناعله مبتنيامل علني مبن حمرعي.

 أحكام التولي والتبري
 وأوليا  اهلل. وناطمة الزهرا   ف  ب مواالع اهلل واألنبيا  واألئمة 4455 المسألة

ف  ب معاداع أعدا  اهلل وأعدا  األنبيا ال وأعدا  األئمةال وأعدا  ناطمدة 4122 المسألة
 وأعدا  األوليا . الزهرا 

وه ددذا  ف جيددب إظهددار املددواالع هلل ولألنبيددا  واألئمددة وناطمددة الزهددرا  4121 المســألة
 .ناطمة الزهرا  جيب إظهار املعادات ألعدا  اهلل وأعدا  األنبيا  واألئمة و 

ف إذا مل مي دددن لإلنسدداا إظهدددار مودتدده ومواالتدددهال  مددا لدددو  دداا يف بدددالد 4124 المســألة
ال  ر د م ال د وعلم أا اإلظهار ي دي إىل هال هال أو انه  يض ر لإلن ار نال مانت مدن عددم 

إك من أكره وقلبه مطمئن باإليماناإلظهارال  ما قال القرآا ال رميف 
 (178) . 

 ف  ب مواالع امل منني ومعاداع من عاداهم بالقول والعمل.4121 المسألة
ف حتددددرم مددددواالع أعدددددا  الدددددين إذا مل ت ددددن ألجددددل )التقيددددة( أو مددددا أحمددددبه  4122 المســــألة

  مصلحة أهم.
 ف ملواالع امل منني ومعاداع أعدائهم مراتبف4129 المسألة

 د املوالع أو املعاداع بالقلب.1
 اع باللساا.د إظهار املودع أو املعاد4
 د إظهار املودع واملعاداع بالعملال م ل أا يصادا امل من ويتجنب ال انر.1

ف ال مددانت يف اإلحسدداا إىل ال  ددار إا مل ي ددن ألجددل   ددرهم بددل  دداا 4126 المســألة
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ك ينهــاكم اا عــن الــ ين لــم يقــاتلوكم فــي ألجددل املشددار ة يف اإلنسددانية لقددول اهلل تعدداىلف 
الدين

(175). 
 ف ال جيوو طلب املغ رع لل  ار ول ن جيوو طلب الداية لم.4127 المسألة
ف ال مددانت يف االتيداا باألعمدال افرييددة )افدريات( ألجددل الدرحم ال ددانرال  4128 المسـألة

  ما صرح بذلك يف بعه األخبار بل إا افري م لوب جلميت أنراد البشر.
مددن ضددروريات الدددين   ف مددن أن ددر أحددد أصددول الدددين أو أن ددر ضددروريامل 4125 المســألة

  الصالع عد من األعدا ال ووجب السعي وبذل اجلهد لدايته.
ف املنددانقوا )وهددم املسددلموا يف الظدداهر ال  ددار يف البدداطن( يعدددوا مددن 4112 المســألة

 األعدا .
ف ينبغي للم منني أا ي ونوا رمحا  بينهمال أحمدا  علدني ال  دار يف املدوارد 4111 المسألة

صدل يف اإل دالم هدو السدلم والتعداطف حد  مدت ال  دار  مدا يسدت اد مدن الالومةال وإال نداا األ
 .وأمري امل منني   ريع النيب

 أو نبددوع خدداا النبيددني ف مددن ين ددر نبددوع أحددد األنبيددا  السددابقني 4114 المســألة
 يعد من )األعدا ( وجيب بذل اجلهد لدايته.

الع جيدددب بدددذل اجلهدددد ف مدددن أن دددر ضدددروريامل مدددن ضدددروريات الددددين  الصددد4111 المســـألة
 لدايته. 

 أحكام البيع والشراع
 مستحبات البيع والشراع

 ف يستحب عدع أمور يف البيت والشرا ف4112 المسألة
تعلدم أح ددام ذلددك أ  ددر مدن مددوارد االبددتال ال أمددا مقددار احلاجددة مددن هددذ  املسددائل  األول:

قه يف دينه ليعلم بدذلك من أراد التجارع نليت ف » نواجب تعلمهال نقد قال اإلمام الصادا 
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 . (182)«ما حيل له  ا حيرم عليهال ومن مل يت قه يف دينه مث ا ر تورط يف الشبهات
 أا ال ي را وال مييز يف قيمة البضاعة بني املشرتين من املسلمني. الثاني:
 أا ال يستصعب يف قيمة الشي . الثالث:
 ا ال ويع ي وائدامل عند البيت.أا يأخذ ناقصامل )أي أقل من الراج ( عند االحمرت  الرابع:

 أا يقيل النادم يف البيت والشرا ال نيقبل إذا أراد ال سا. الخامس:
ف إذا مل يعلم أا املعاملة اليت أجراها صحيحة أم باطلةال نداا  داا ذلدك 4119 المسألة

 بعد املعاملة جاو له التصرمل يف املال الذي قبضه.
يه ن قة العيال  ن قة الزوجة واألوالدال ف من مل ي ن له مالال ووجبت عل4116 المسألة

جيددب عليدده ال سددبال ويسددتحب ال سددب لألمددور املسددتحبة  التو ددعة علددني العيددال ومسدداعدع 
 ال قرا  وعمل افري.

 المعامالت المكروهة
 ف عمدع املعامالت امل روهة هيف4117 المسألة
 بيت العقار. األول:
 القصابة. الثاني:
  بيت األ  اا. الثالث:
 املعاملة مت األراذل والدوا. :الرابع

 املعاملة ما بني ال لوعني )طلوع ال جر وطلوع الشمس(. الخامس:
 أا جيعل حمغله وحرنته بيت القم  والشعري وما حمابه. السادس:
الددددخول يف  دددوم اآلخدددرينال أي التددددخل يف معاملدددة متبدددايعني لشدددرا  مدددا يشدددرتيه  الســـابع:

 اآلخر.
 المعامالت والمكاسب المحرمة

 ف امل ا ب احملرمة  تةف4118 لمسألةا
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بيت وحمرا  األعياا النجسةال إال  لب الصيد والعبد ال انرال ويص  بيدت وحمدرا  مدا  األول:
 نيه من عة عقالئية  للة من األعياا النجسة.

 بيت وحمرا  املغصوب. الثاني:
 ذلدك إذا  بيت وحمرا  ما ال مالية له  بعه احليوانات امل رت ةال نعم ال إحمد ال يف الثالث:

  اا ألجل من عة عقالئية.
 الت سب باألحميا  اليت ال يست اد منها إال يف احلرام عادع  آالت القمار. الرابع:

 املعاملة اليت نيها ربا. الخامس:
بيت املتاع املخدتلط بغدري ال إذا مل ي دن الشدي معلومداملال ومل خيدرب املشدرتي بدهال م دل  السادس:

 «.غشا»ابال وهذا العمل يسمني بيت الدهن املمتزج بالشحم املذ
يف الغددشف )مددن غددش مسددلمامل يف بيددت أو حمددرا  نلدديس مندداال  وقددد قددال الر ددول األعظددم 

 .(181) من غش أخا  املسلم نزع اهلل بر ة روقه وأنسد عليه معيشته وو له إىل ن سه(
ف ال إحم ال يف بيت الشي  املتنجس الذي مي ن ت هري ال ول دن لدو أراد 4115 المسألة

ي اقتنددا   لال ددت ادع نيمددا تعتددرب نيدده ال هددارع  ددال وب الددذي يريددد الصددالع نيددهال ندداألحوط املشددرت 
 وجوبامل أا خيرب املشرتي بنجا ته.

ف إذا تددنجس الشدددي  ال ددداهر الدددذي ال مي ددن ت هدددري ال  الددددهن والدددن ط 4142 المســـألة
جس لأل دل حدرم ناا أراد اقتنا   ال تعماله نيما يشرتط نيه ال هارع م ل أا يريدد الددهن املتدن

بيعهال واا أريد اقتناؤ  ال تعماله نيما ال يشرتط نيه ال هارع  الن ط النجس الذي يراد للوقدود 
 نال إحم ال يف بيعه.

ف ال إحمدد ال يف بيددت وحمددرا  األدويددة والعقدداقري النجسددة عنددد االضدد رارال 4141 المســألة
 وال إحم ال إذا دنت املال وجعله لقا  اإلنا .

احمدد ال يف بيددت وحمددرا  الدددهن واألدويددة السددائلة والع ددور املسددتوردع ف ال 4144 المســألة
مددن بددالد غددري ا ددالميةال إذا مل ت ددن معلومددة النجا ددةال ول ددن الدددهن املتخددذ مددن احليددواا بعددد 
خروج الروح منه إا أخذ من يد ال انر يف بلد ال  ار و اا من احليواا ذي الدم الددان  عندد 
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 ملة به باطلة إذا أريد ا تعماله نيما يشرتط نيه ال هارع.الذب  نهو   وم بالنجا ة واملعا
ف إذا ذبدد  ال علددب علددني غددري ال ريقددة املعينددة يف الشددرعال أو مددات حتددف 4141 المســألة

 أن ه ناملعاملة  لد   ل إحم ال.
ف بيدددددت وحمدددددرا  اللحدددددوم والشدددددحوم واجللدددددود املسدددددتوردع مدددددن الدددددبالد غدددددري 4142 المســـــألة

مددن يددد ال  ددار باطددلال ول ددن ال احمدد ال يف ذلددك إذا علددم أرددا مددن اإل ددالميةال أو الدديت ت خددذ 
 احليواا املذبوح علني ال ريقة الشرعية.

ف بيت وحمرا  اللحوم والشحوم واجللود املأخوذع مدن يدد املسدلم الاحمد ال 4149 المسألة
نيدهال ول ددن حمددرائها حدرام والتعامددل هبددا باطددل إذا علدم أا ذلددك املسددلم أخدذها مددن يددد  ددانر ومل 

   نيما إذا  انت من احليواا املذبوح علني طريقة الشرع أم ال.حيق
 ف بيت املس رات وحمراؤها حرام والتعامل هبا باطل.4146 المسألة
ف بيددت املددال الغصدديب باطددلال وعلددني البددائت أا يددرد املبلددغ الددذي أخددذ  مددن 4147 المســألة

 املشرتيال إليه.
اع الدددذي يشدددرتيهال ن دددي تلدددك ف إذ قصدددد املشدددرتي أا ال يددددنت ادددن املتددد4148 المســـألة

 املعاملة إحم ال.
ف إذا أراد املشددرتي أا يدددنت اددن البضدداعة نيمددا بعددد مددن احلددرام صددحت 4145 المســألة

 املعاملةال ول ن جيب عليه أا يسدد ما عليه من املال احلالل.
 ف بيت وحمرا  آالت اللهو م ل الغيتار وما حمابه ح  الصغريع منها حرام.4112 المسألة
ف التعامل بالشي  الدذي مي دن أا يسدت اد منده يف احلداللال نباعده بقصدد 4111 ةالمسأل

 صرنه وا تخدامه يف احلرام ) العنب يبيعه بقصد أا يصنت منه مخرامل(  رم وباطل.
ف ي در  صدنت وبيدت وحمدرا  التماثيدلال وإذا  داا بقصدد العبدادع نحدرامال وال 4114 المسألة

مت دالال أو املصدنوع علدني هيةدة مت دال إذا  داا املقصدود احم ال يف بيت الصابوا الذي ح ر عليه 
 باملعاملة هو ن س الصابوا. وم ل الصابوا غري .

ف بيت الشي  الذي حصل عليه بالسرقة أو القمار أو عن طريد  املعاملدة 4111 المسألة
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 ال ا دع حرامال ولو احمرتا  أحد وجب عليه إرجاعه إىل صاحبه األصلي.
هنددامل  تزجددامل بالشددحم املددذابال ندداا عددني املبيددت حددني املعاملددة ف إذا بدداع د4112 المســألة

ب لدددت املعاملدددة يف مقدددار الشدددحم املمتدددزجال « أبيعدددك هددذا املقددددار مدددن الدددهن»م ددل أا قدددالف 
واملبلغ الذي أخذ  البائت لقا  ذلك الشحم هو للمشرتي والشحم للبائتال وجيوو للمشرتي أا 

 .ي سا املعاملة ح  يف مورد السمن افالص
ول دددن إذا مل يعدددني البدددائت املبيدددت حدددني البيدددتال بدددل بددداع مندددامل دهنددداملال مث أع دددا  دهندددا  تزجدددامل 

 بالشحم جاو للمشرتي إرجاع جمموع ذلك الدهن وامل البة بالدهن افالص.
ف إذا باع مقدارامل من امل يل بزيادع من ن س اجلنسال  ما لو باع منامل مدن 4119 المسألة

درهم ربا أحمد من  دبعني ونيدة  » اا ربا وحراماملال ويف احلدينف   احلن ة ىنن ونصف من احلن ة
 .(184)« لها بذات  رم

بل ح  لو  اا أحد اجلنسني معيبامل واآلخر  دليماملال أو  داا أحددمها جيددامل واآلخدر رديةداملال 
أو  ددداا بدددني اجلنسدددني ت ددداوت يف القيمدددةال إذا بددداع بزيدددادع  ددداا ربدددامل وحرامدددامل أيضددداملال ندددعذا أع دددني 

حي  بزيددادع مددن النحددامل افرضددةال أو أع ددني الددذهب املصدداأ بزيددادع مددن الددذهب النحددامل الصدد
غري املصاأ  اا ربا وحراماملال ولعل وجهه االحتياط مدن الربدا  دا ي دوا نيده نسداد األمدوال نمدن 

 رعني حول احلمني أوحمك أا يقت نيه.
و ف إذا  انددت الزيددادع الدديت يأخددذها مددن غددري اجلددنس الددذي بدداعال مدد المل لدد4116 المســألة

أع ني منامل من احلن ةال لقا  َمن من احلن ة ونلس  اا ربامل أيضامل وحرامامل. بدل حد  إذا مل يأخدذ 
حميةامل ويادعال ول ن حمرط علدني املشدرتي أا يقدوم لده بعمدلال م دل أا يع يده مندامل مدن احلن دة لقدا  

 َمن من احلن ة وخياطة ثوبال  اا ربا وحرامامل أيضامل.
ذي يع دددي األقدددل أع دددني ضدددميمة معدددهال مددد الملف ف ال احمددد ال إذا  ددداا الددد4117 المســـألة

أع ددني منددامل مددن احلن ددة ومنددديالمل لقددا  مددن ونصددف َمددّن ِمددن احلن ددةال بشددرط أا ت ددوا املعاملددة 
عقالئيددةال وال يعددد عنددد العقددال  حيلددةال وه ددذا إذا واد ال رندداا حمدديةاملال مدد ال بدداع منددامل مددن احلن ددة 

 ومنديالمل لقا  من ونصف َمّن ِمن احلن ة واملنديل.
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ف ال احمددد ال إذا بددداع مدددا يدددذرع بددداملرت أو الدددذراع  القمددداشال أو مدددا يعدددّد  4118 مســـألةال
 دددالبيه واجلدددووال بزيدددادع مدددن ن دددس اجلدددنسال م دددل أا يبيدددت عشدددر بيضدددات لقدددا  احددددى عشدددر 

 بيضة.
ف إذا  اا حمي  يباع يف بعه الدبالد بدالووا أو ال يدلال ويف بدالد أخدرى 4115 المسألة

 ه.بالعد نالظاهر أا ل ل بلد ح م
ف إذا مل ي دددن الشدددي  الدددذي يبيعددده والعدددو  الدددذي يأخدددذ  مدددن جدددنس 4122 المســـألة

واحددددال ندددال احمددد ال يف الزيدددادعال نتصددد  املعاملدددة نيمدددا لدددو بددداع مندددامل مدددن الدددرو مقابدددل مندددني مدددن 
 احلن ةال بشرط أا ت وا املعاملة عقالئية.

مأخوذين  ف إذا  اا الشي  الذي يبيعه والعو  الذي يأخذ  يف مقابله4121 المسألة
من حمي  واحدال جيب أا ال يأخذ نيه ويادعال أما إذا باع منامل من الدهن لقا  مدن ونصدف َمدن 
ِمددن اجلدد  نددال احمدد ال نيدده واا  دداا ذلددك خددالمل االحتيدداطال وه ددذا إذا بدداع ال مددرع الناضددجة 

 بال مرع ال جة جيب أا ال يأخذ ويادع أو يصاحله علني ذلك.
سددباا مددن جددنس واحدددال نددعذا بدداع  يلددوامل مددن احلن ددة ف احلن ددة والشددعري حي4124 المســألة

لقددا   يلددو وربددت مددن الشددعري  دداا ربددامل وحرامدداملال وه ددذا لددو احمددرتى منددامل مددن الشددعري لقددا  َمددن ِمددن 
احلن ددة يدنعدده إليدده عنددد احلصددادال ألندده أخددذ الشددعري نقدددامل وبعددد مدددع أع ددني احلن ددةال  أندده أخددذ 

 ويادع.
الربددددا مددددن ال ددددانر غددددري الددددذميال  مددددا ال  ف ال احمدددد ال يف أخددددذ املسددددلم4121 المســــألة

 احم ال يف أخذ األب الربا من ولد ال والولد من أبيهال والزوج من ووجتهال والزوجة من ووجها.
 شروم البائع والمشتري

 ف يشرتط يف املتبايعني  تة حمروط ا االملف4122 المسألة
 أا ي ونا بالغني.أوك: 
 أا ي ونا عاقلني. ثانياً:
ونددا  دد يهنيال والسدد يه مددن يصددرمل مالدده عب ددامل ويف األمددور العاب ددةال و ددذلك أا ال ي  ثالثــاً:

 جيب أا ال ي ونا  جورامل عليهما من عند احلا م الشرعي.
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أا يقصدا البيت والشرا  حقيقةال نلو قال البدائت ماوحداملف بعتدك هدذاال  اندت املعاملدة  رابعاً:
 باطلة.

 املعاملة.أا ي ونا خمتارينال نلم جيربمها أحد علني  خامساً:
أا ي ونددا مددال ني للعددو  واملعددو ال وأح ددام هددذ  األمددور تددأىل ضددمن املسددائل  سادســاً:

 التاليةف
ف ال احم ال يف املعاملة مت الصيب )غدري البدالغ( املميدز إذا  داا جمداوامل مدن 4129 المسألة

اعة عند والد  أو جد ال وه ذا إذا  اا ال  ل و يلة يف إيصال املال إىل البائت وإيصدال البضد
إىل املشرتيال أو ايصدال البضداعة إىل املشدرتي واملدال إىل البدائتال ناملعاملدة حينةدذ صدحيحة ألا 

 املعاملة د يف الواقت د وقعت بني بالغني.
ف إذا احمددرتى مددن الصدديب )غددري البددالغ( حمدديةاملال أو بدداع لدده حمدديةامل يف مددورد ال 4126 المســألة

ال الدذي أخدذ  إىل صداحبه أو يسرتضديهال تص  املعاملة مت الصيبال جيب أا يدرد الشدي  أو املد
وإذا مل يعرمل صاحبهال ومل ي ن له إليه  بيل احتاط بأا يع ي ما أخذ  من ال  ل مدن بداب 

 رد املظامل بالنيابة عن صاحبه أو يصام مت احلا م الشرعي.
ف إذا تعامدل أحدد مدت الصديب )غدري البدالغ( يف مدورد ال تصد  املعاملدة مدت 4127 المسألة

تلددف الشددي  أو املددال الددذي أع ددا  إىل ذلدك الصدديب مل جيددز أا ي الددب الصدديب أو وليدده الصديب و 
 بذلكال علني األحوط.

ف إذا أجرب البائت أو املشرتي علني املعاملةال ناا رضي بعد اجرا  املعاملة 4128 المسألة
 وقالف )أنا را ( صحت املعاملة وال يلزم إعادع قرا ع صيغة املعاملة مرع أخرى.

ف إذا بدداع مددال أحددد بدددوا اذنددهال ندداا مل يددر  صدداحب املددال بددذلك ومل 4125 المســألة
 جيز املعاملةال ب لت.

ف جيدددوو ألب الصدددغري وجلدددد  مدددن األبال و دددذا لوصدددي األب أو لوصدددي 4192 المســـألة
جد  من األبال أا يبيت مدال الصدغري إذا مل ي دن يف ذلدك ضدررال  مدا جيدوو للمجتهدد العدادل 

   ل اليتيم أو الغائب بشروطه.أا يبيت مال اجملنوا أو ال
ف إذا غصدددب أحدددد حمددديةامل وباعدددهال نأجددداو صددداحبه املعاملدددة بعدددد اجرائهدددا 4191 المســـألة
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صحت املعاملةال وي وا ما أع ا  البائت للمشرتي ومناؤ  د من حدني إجدرا  الصد قة د للمشدرتي 
 وما أع ا  املشرتي ومناؤ  د من حني إجرا  الص قة د للمغصوب منه.

ف إذا غصددب أحددد حمدديةامل وباعدده بنيددة أا ي ددوا عددو  ذلددك الشددي  لددهال 4194 المســألة
نداا مل جيددز صداحب الشددي  املغصدوب تلددك املعاملددة ب لدت املعاملددةال واا أجداو للغاصددب ندداا 

 صحة املعاملة  ل احم ال.
 شروم العوض والمعوض

 ف للعو  واملعو  حمروط مخسةف4191 المسألة
 و وونامل أو عّدامل أو ما حمابه.أا ي ونا معلومي القدر  يالملال أ األول:
أا ي دوا املتبايعداا قدادرين علدني تسدليم العوضدنيال ندال يصد  بيدت ال درمل الشداردال  الثاني:

ول دن إذا ضددم يف املعاملددة مددا مي دن تسددليمه  مددا لددو بيدت ال ددرمل الشددارد منضددمامل إىل ) ددجادع( 
 صحت املعاملة واا مل يع ر علني ال رمل.

 عوضني واليت  تلف نيها أذواا النامل.أا يعينا األوصامل يف ال الثالث:
أا ال ي وا العوضاا مسدتحقني ألحددال ندعذا تعلد  هبمدا حد  أحددال  مدا لدو  داا  الرابع:

 املعو  د م المل د رهينة عند أحد نال جيوو لصاحبه )أي الراهن( أا يبيعه إال باذا )املرذن(.
ع من عددة حمددي  ملدددع أا يبيددت ن ددس الشددي ال ال من عتدده علددني األحددوط ال نددعذا بددا  الخــامس:

عام واحد مل تص  املعاملة علني األحوطال ول ن لو جعل املشرتي االنت اع بدار  عوضاملال بددل 
 أا يدنت ماالمل مل ي ن نيه احم الال م ل أا يشرتي  جادع وجيعل عوضه االنت اع بدار .

ف اجلددنس الددذي يبدداع يف بلددد بال يددل أو الددووا جيددب أا يشددرتيه يف ذلددك 4192 المســألة
د بن س الش ل أي بال يل أو بالوواال ول ن لو  اا ن س ذلك اجلنس يبداع يف بلدد آخدر البل

 بالرؤية جيوو أا يشرتيه بالرؤية.
ف جيدوو بيدت وحمدرا  املدووواال بال يدل أيضداملال نمد المل إذا أراد أا يبيدت عشددرع 4199 المسـألة

ي يتسددت  ددل أرطددال مددن احلن ددةال يبيددت ذلددك باأل يددالال نيع ددي عشددرع أ يددال مددن األ يددال الددذ
 واحدع منها رطالمل من احلن ة.

ف إذا نقددددت املعاملددة أحدددد الشدددروط املدددذ ورع ب لدددت املعاملدددة ول دددن إذا 4196 المســـألة
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 رضي املتبايعاا بأا يتصرمل  ل منهما يف مال اآلخر مل ي ن يف التصرمل إحم ال.
ف املعاملددددة بددددالوقف باطلددددةال ول ددددن إذا خددددرب املوقددددومل جيددددن المي ددددن 4197 المســــألة

 ت ادع املقصودع منهال  ما لو متزا احلصري املوقومل للمسجد جين ال مي ن الصالع عليهال اال
جدداو يبعددهال وجيددب د لددو أم ددن د صددرمل اندده يف ن ددس املسددجد نيمددا هددو أقددرب إىل مقصددود 

 الواقف.
ف إذا حددددددث بدددددني املوقدددددومل علددددديهم اخدددددتالمل جيدددددن ظدددددن إذا مل يبدددددت 4198 المســـــألة

ع عليه مال معتد به أو ن سال جاو بيت ذلك املوقومل ويصرمل املوقوملال أا يتلف بسبب النزا 
 نيما هو أقرب إىل قصد الواقف.

ف ال إحمدد ال يف بيددت وحمددرا  امللددك املدد جر للغددريال ول ددن االنت دداع مندده يف 4195 المســألة
مدددع اإلجددارع ي ددوا للمسددتأجرال وإذا مل يعلددم املشددرتي بأندده مدد جر أو علددم بددذلك ول ددن ظددن 

رتا  علدني هدذا اال دامل مث اطلدت علدني خدالمل ذلدك جداو لده نسدا تلدك قصر مدع اإلجارع واحمد
 املعاملة.

 صي ة البيع والشراع
ف ال يلدزم أا جيريدا صديغة البيدت والشدرا  بالعربيدةال بدل ي  دي إجراؤهدا بأيدة 4162 المسألة

ويقددددول املشددددرتيف  «بعتددددك هددددذا الشددددي  ب ددددذا»لغددددة أخددددرىال والصدددديغة هددددي أا يقددددول البددددائتف 
يقصد املتبايعاا االيقاع واالنشا ال بدأا يقصددا بداجلملتني السدابقتني البيدت . وجيب أا «قبلت»

 والشرا  ال االخبار.
ف إذا مل جيريا الصيغة حني املعاملدة ول دن البدائت ملدك مالده للمشدرتي يف 4161 المسألة

 مقابل ما يأخذ  من املشرتي صحت املعاملة وملك االثناا ما حصل عندمها.
 بيع الثمار

ف يص  بيت ال مدرع الديت تسداقط وهرهدا وانعقدد حبهداال قبدل ق انهداال و دذا 4164 المسألة
 ال احم ال يف بيت احلصرم وهي علني ال رمة.

ف إذا أريددد بيددت ال مددرع الدديت هددي علددني الشددجر قبددل انعقدداد حبهددا وتسدداقط 4161 المســألة
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وهرهددداال جيدددب علدددني األحدددوط أا يضدددم إليهدددا يف البيدددت حمددديةامل مدددن حاصدددل األر   افضدددرال أو 
 يشرتط علني املشرتي أا يق  ها قبل انعقاد حبهاال أو يبيت له ارع أ  ر من عام واحد.

ف ال احم ال يف بيت التمر الذي أمحر أو أص ر وهو علني النخلةال ول دن 4162 المسألة
جيددب أا ال يأخددذ عوضددها متددرامل مددن ن ددس النخلددةال أمددا إذا  دداا ألحددد  لددة يف منددزل أو بسددتاا 

 لتدده بعددد  مينهددا لصدداحب املنددزل أو البسددتاا ويأخددذ بدلدده متددراملال وال  الغددري جدداو أا يبيددت متددر
 احم ال إذا مل ي ن التمر الذي يأخذ  أقل أو أ  ر من املقدار الذي مّخن.

ف ال احمدد ال يف بيددت افيددار والباذجندداا وافضددر ومددا حمدداهبها  ددا جيددز يف 4169 المســألة
وإذا تعدددني عددددد املدددرات الددديت جيزهدددا  السدددنة عددددع مدددراتال إذا  اندددت ظددداهرعال أي غدددري مسدددتورعال

 املشرتي يف السنة.
ف ال احم ال يف بيت احلن ة والشعري وهي يف  نابلها بعد انعقداد احلدبال 4166 المسألة

 بشي  آخر غري احلن ة والشعري.
 النقد والنسيئة

 ف إذا باعا حميةامل نقدامل جاو للبائت واملشرتي بعد املعاملة أا ي البا بتسدليم4167 المسألة
الدددد من واملبيددددت واا يتسددددلما ال وتسددددليم البيددددت واألر  ومددددا حمدددداهبهما ي ددددوا بوضددددعهما حتددددت 
تصدددرمل املشدددرتي جيدددن مي دددن لددده أا يتصدددرمل نيهددداال وأمدددا ال دددوب وال دددراش وأم المدددا ني دددوا 
تسددليمها  علهددا حتددت تصددرمل املشددرتي جيددن ال مينعدده إذا أراد أا ينقلهددا املشددرتي إىل م دداا 

 آخر.
ب يف النسديةة أا ت دوا املددع معلومدة متامداملال ندعذا بداع حمديةامل علدني أا ف جي4168 المسألة

 يأخذ انه وقت احلصاد و انت هذ  املدع جمهولة عند العرمل ت وا املعاملة باطلة.
ف إذا باع حميةامل نسيةةال ال جيوو للبائت أا ي الدب ب منده مدن املشدرتي قبدل 4165 المسألة

شدرتي وتدرك مداالمل جداو للبدائت أا ي الدب الورثدة بدينده قبدل انتها  املدع املقدررعال نعدم إذا مدات امل
 انتها  املدع املقررع.
ف إذا بدداع حمدديةامل نسدديةة ملدددع معلومددةال جدداو للبددائت م البددة املشددرتي ب مندده 4172 المســألة

 بعد انتها  املدع املقررعال ول ن إذا تعذر علني املشرتي دنت املبلغ يلزم إمهاله.
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نسدديةة ملددن ال يعددرمل قيمتددهال دوا أا خيددرب  بقيمتدده  انددت  ف إذا بدداع حمدديةامل 4171 المســألة
 املعاملة باطلة.
ف إذا باع حميةامل ملن يعرمل قيمته النقديةال نسيةة بزيادع عن القيمة النقدية 4174 المسألة

األصلية م دل أا يقدول لدهف أبيعدك هدذا الشدي  نسديةة بزيدادع عشدرع باملائدة علدني قيمتده النقديدةال 
 عاملة.وقبل املشرتي صحت امل

ف جيوو ملن باع حميةامل بالنسيةة وقرر أجدال ألخدذ الد منال إذ مضدني د مد المل د 4171 المسألة
 نصف املدعال أا ينقص من ال من ويأخذ الباقي نقدامل.
 السلف

ف املعاملة السل ية هي أا يدنت املشرتي الد من نقدداملال ويتسدلم املبيدت بعدد 4172 المسألة
ال املشرتيف أع يك هذا املال لتسلما املبيدت بعدد  دتة مدعال علني الع س من النسيةةال نعذا ق

أحمدهر د مد المل د وقدال البدائتف قبلدتال و أخدذ البدائت املدال وقدالف بعتدك الشدي  ال دالين علدني أا 
 أ لمه لك بعد  تة أحمهرال صحت املعاملة.

ف إذا بداع نقددودامل بالسددلف وأخددذ بددلا نقددوداملال ب لددت املعاملددةال ول ددن إذا 4179 المســألة
 بضاعة بالسلف وأخذ بدلا بضاعة أخرى أو نقودامل صحت املعاملة.باع 

 شروم السلف
 ف للمعاملة السل ية  تة حمروطف4176 المسألة
أا يعينا أوصامل البضاعة وافصوصيات اليت  تلف قيمدة البضداعة بسدببهاال م دل األول: 

را معلومدة األوصدامل اجلودع وال عم واللواال وال يلزم الدقة يف ذلك بل ي  ي أا يقال عرنامل بأ
 وافصوصيات.
أا يدددنت املشدرتي  دل القيمددة إىل البدائت قبددل ت رقهمداال أو إذا  دداا للمشدرتي مبلددغ  الثـاني:

يف ذمة البائت أا حيتسب الدين علني البائت من باب القيمة وجيعله ان البضاعة ويقبدل البدائتال 
املددة بددذلك املقدددار ول ددن جيددوو وأمددا إذا دنددت املشددرتي مقدددارامل مددن القيمددة ناندده واا صددحت املع

 للبائت أا ي سا املعاملة  لها.
أا ت ن املدع معلومة  امالال ندعذا قدالف ا دلمك املبيدت عندد أول وقدت احلصدادال  الثالث :
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 و انت املدع جمهولة عرنامل ب لت املعاملة.
تعددذر أا ال ي ددوا الوقددت الددذي يعينددا  لتسددليم املبيددت وقتددامل يندددر نيدده املبيددت جيددن ي الرابــع:

 علني البائت تسليمه.
أا ي وا  ل تسليم املبيت معلوماملال ول ن لو نهم ذلك من خالل  المهما مل  الخامس:

 يلزم ذ ر ا م احملل يف ضمن املعاملة.
أا ي دددوا املبيدددت معلدددوم الدددووا أو ال يدددلال وال احمددد ال يف البضددداعة الددديت يعدددرمل  الســـادس:

بالنسبة إىل بعه األجنامل  دبعه أندواع اجلدوو مقدارها باملشاهدع عادع أا تباع  ل املال ول ن 
 أو البيه جيب أا ي وا الت اوت قليالمل جين ال يهتم هبا العرمل.

 أحكام السلف
ف ال جيوو بيت البضاعة اليت احمرتاها  ل املال قبل انتها  املدعال وجيدوو ذلدك 4177 المسألة

 دالقم  والشدعري املشدرتاع   بعد متام املددع واا مل يتسدلم البضداعة بعددال ول دن ي در  بيدت الغدالت
  ل امل قبل تسلمها وقبضها.

ف يف املعاملة السل ية إذا دنت البائت البضاعة املقررع وجدب علدني املشدرتي 4178 المسألة
قبولددداال وه دددذا إذا دندددت البدددائت أحسدددن مدددن البضددداعة املقدددررع و اندددت جيدددن حتسدددب مدددن ن دددس 

 القبول.اجلنس املقرر ومل ت ن مقرونة ىننال وجب علني املشرتي 
ف إذا  اندددت البضددداعة الددديت دنعهدددا البدددائت أحدددط مدددن اجلدددنس املقدددرر جيدددوو 4175 المســـألة

 للمشرتي عدم القبول.
ف ال احمدددد ال إذا دنددددت البددددائت بضدددداعة مددددن غددددري اجلددددنس املقددددرر إذا قبددددل 4182 المســــألة

 املشرتي بذلك.
بدددائت ف إذا نددددر اجلدددنس املبيدددت  دددل امل يف وقدددت تسدددليمه وتعدددذرت علدددني ال4181 المســـألة

 ذيةتهال جاو للمشرتي اا يصرب ح  يهي   البائتال أو ي سا املعاملة ويسرتد ما دنعه.
ف إذا بدداع حمدديةامل وقددرر تسددليمه بعددد مدددع معينددة و ددذا أخددذ اندده بعددد مدددع 4184 المســألة

 )أي ي وا ال من وامل من  المها م جلني( ب لت املعاملة.
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 بيع ال هب والفضة بال هب والفضة
 بيع الصرف

ف إذا بيدت الدذهب بالدذهب أو ال ضدة بال ضدة د مسد و امل  داا أو غدري  د 4181 مسـألةال
 و اا أحدمها أ  ر من اآلخر ب لت املعاملة و اا حرامامل.

ف إذا بيددت الددذهب بال ضددة أو ال ضددة بالددذهب صددحت املعاملددة واليلددزم 4182 المســألة
 تساوي وورما.
أو بال ضة جيب علدني املتبدايعني اا ف إذا بيت الذهب أو ال ضة بالذهب 4189 المسألة

يتقابضا )أي يتسلما العوضدني( قبدل االندرتاا مدن ذلدك اجمللدسال وإذا مل يسدلما أي مقددار مدن 
 العوضني املقررين ب لت املعاملة ويلزم أا يتصاحلا.

ف إذا  دددلم البدددائت أو املشدددرتي متدددام الشدددي  املقدددرر و دددلم اآلخدددر بعددده 4186 المســـألة
ال ندداا املعاملددة واا صددحت بددذلك املقدددار ول ددن جيددوو ملددن مل يتسددلم  ددل الشددي  املقددرر وانرتقددا

 ماله اا ي سا املعاملة.
ف يب دددل بيدددت تدددراب ال ضدددة املعددددين بال ضدددة افالصدددةال و دددذا بيدددت تدددراب 4187 المســـألة

الدددذهب املعددددين بالدددذهب افدددالصال وال احمددد ال إذا تصددداحلاال و دددذا ال احمددد ال يف بيدددت تدددراب 
 ذهب بال ضة.ال ضة بالذهبال وتراب ال

 فسخ المعاملة
ف ح  ال سا يسمني )افيار( وللبائت واملشدرتي حد  نسدا املعاملدة يف  4188 المسألة 

 احدى عشرع صورع هيف
 ما مل ي رتقا من جملس املعاملةال ويسمني )خيار اجمللس(.األول: 
 إذا  اا مغبوناملال ويسمني )خيار الغ (. الثاني:
ي وا لما أو ألحدمها احلد  يف نسدا املعاملدة إىل مددع  إذا احمرتطا يف املعاملة اا الثالث:

 معينةال ويسمني )خيار الشرط(.
إذا أظهر البائت أو املشرتي ماله بأحسن  ا هو عليه حقيقةال مث تبني خالنه وهذا  الرابع:

 يسمني )خيار التدليس(.
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لشدي  إذا احمدرتط البدائت أو املشدرتي بدأا يعمدل اآلخدر لده عمدالملال أو أا ي دوا ا الخامس:
الددددذي يع يدددده ذا خصوصددددية معينددددةال ومل يعمددددل اآلخددددر هبددددذا الشددددرطال ن ددددي هددددذ  الصددددورع جيددددوو 

 للمشرتط نسا املعاملةال ويسمني )خيار  لف الشرط(.
 إذا تبني يف أحد العوضني عيبال ويسمني )خيار العيب(. السادس:
إذا مل إذا تبددني اا بعددده املبيددت راجدددت للغددريال جدداو للمشدددرتي اا ي سددا املعاملدددة  الســابع:

يددر  ذلدددك الغدددري باملعاملدددةال أو أا يأخدددذ ادددن ذلدددك املقددددار املسدددتح  مدددن البدددائت وتصددد  بقيدددة 
املعاملددةال وه ددذا إذا تبدددني أا مقدددارامل مددن القيمدددة الدديت دنعهددا املشدددرتيال راجددت للغددريال ومل يدددر  
صددداحبهال نانددده جيدددوو للبدددائت نسدددا املعاملدددة أو ا دددرتجاع مدددا يقابدددل ذلدددك املقددددار مدددن املبيدددت مدددن 

 ملشرتيال وهذا يسمني )خيار تبعه الص قة(.ا
إذا ذ ددر البدائت خصوصدديات معيندة ملبيددت مل يرهدا املشددرتيال مث تبدني خددالمل ذلددكال  الثـامن:

ن دي هدذ  الصددورع جيدوو للمشدرتي نسددا املعاملدةال وه دذا إذا ذ ددر املشدرتي خصوصديات معينددة 
ويسدمني هدذا )خيدار يف العو  الذي يدنعه مث تبدني خدالمل ذلدك جداو للبدائت نسدا املعاملدةال 

 الرؤية(.
إذا تأخر املشرتي عن تسديد ان البيت الذي احمرتا  نقداملال إىل ثالثة أيامال وتدأخر  التاسع:

البدددائت يف تسدددليم البضددداعة أيضددداملال ومل يشدددرتط املشدددرتي تدددأخري دندددت الددد منال جددداو للبدددائت نسدددا 
 دبعه ال وا دهال ندعذا   املعاملةال ول ن إذا  انت البضداعة املشدرتاع  دا يتلدف لدو مضدني عليده يدوم

مل يددنت املشددرتي الد من إىل انتهددا  املددع الدديت يظددن اا ت سدد نيهددا ال ا هدة أو ال مددرعال ومل ي ددن 
 املشرتي قد احمرتط التأخري جاو للبائت نسا املعاملةال ويسمني هذا )خيار التأخري(.

ذا أع ددني احليددواا الددذي احمددرتا ال مي ددن نسددا معاملتدده إىل مدددع ثالثددة أيددامال و ددذا إ العاشــر:
بدددل احليددواا الددذي احمددرتا  حيوانددامل آخددرال جدداو للبددائت د إىل مدددع ثالثددة أيددام د نسددا املعاملددةال 

 ويسمني هذا )خيار احليواا(.
إذا مل يسددت ت البددائت تسددليم البضدداعة الدديت باعهدداال  مددا إذا حمددرد ال ددرمل  الحــادي عشــر:

ني هددذا )خيددار تعددذر الددذي باعددهال ن ددي هددذ  الصددورع جيددوو للمشددرتي اا ي سددا املعاملددةال ويسددم
 التسليم(.

ف إذا جهل املشرتي قيمة البضداعة أو  داا عندد املعاملدة غدانالملال ناحمدرتى 4185 المسألة
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البضدداعة بددأغلني مددن القيمددة املتعارنددةال ندداا  انددت الزيددادع  بددريع جيددن يهددتم هبددا العددرمل جدداو لدده 
املعاملددددة نبدددداع  نسددددا املعاملددددةال وه ددددذا إذا جهددددل البددددائت قيمددددة البضدددداعةال أو  دددداا غددددانالمل عنددددد
 البضاعة بأقل من قيمتهاال ناا  اا ال ارا معتدامل به عرنامل جاو له نسا املعاملة.

ف يف بيدت الشدرطال الدذي يبيدت نيده د مد المل د مندزالمل قيمتده ألدف ديندار ىندائيت 4152 المسـألة
يف  دينارال ويشرتطاا بداا ي دوا لمدا نسدا املعاملدة إذا مل يرجدت البدائت الد من يف الوقدت احملددد

 الوقف احملدد ال منال ناا قصد املتبايعاا البيت والشرا  حقيقة صحت املعاملة.
ف يف بيت الشرط وإا اطمأا البائت بأنده إذا مل يددنت املشدرتي الد من عندد 4151 المسألة

األجل أعاد إليه املبيت صحت املعاملةال ول ن إذا مل يرجت ال من عند األجل مل حي  للبائت اا 
 باملبيت. ي الب املشرتي
ف إذا خلددط الشدداي اجليددد بددالردي  وباعدده بعنددواا اجليددد جدداو للمشددرتي 4154 المســألة

 نسا املعاملة.
ف إذا وجدد املشددرتي عيبدامل يف املبيددت الدذي أخدذ ال  مددا إذا احمدرتى حمدداع مث 4151 المسـألة

وجددددها عدددورا ال نددداا  ددداا ذلدددك العيدددب موجدددودامل يف الشدددي  وهدددو مل يعلدددم بددده جددداو لددده نسدددا 
ةال أو أا يعددني مقدددار ال ددرا بددني قيمددة الصددحي  وقيمددة املعيددب مث يسددرتد مددن البددائت مددن املعاملدد

ال من بنسبة ال را بني القيمتنيال نم المل إذا احمرتى حميةامل بأربعة دراهمال مث علم انه معيبال نعذا  
 اندددت قيمدددة صدددحيحه اانيدددة دراهدددمال وقيمدددة معيبددده  دددتة دراهدددم نحيدددن اا نسدددبة ال دددرا بدددني 

 ب هي الربت جاو له ا رتداد ربت ما دنعه إىل البائت أي درهم واحد.الصحي  واملعي
ف إذا علددم البددائت بوجددود عيددب يف الدد من الددذي أخددذ ال ندداا  دداا العيددب 4152 المســألة

موجددودامل يف الشددي  قبددل املعاملددة و دداا جدداهالمل بددهال جدداو لدده اا ي سددا املعاملددةال أو يأخددذ ال ددرا 
 السابقة. المسألة بني الصحي  واملعيب علني حنو ما مر يف

ف إذا حصل عيدب يف املبيدتال بعدد املعاملدة وقبدل القدبهال جداو للمشدرتي 4159 المسألة
نسددا املعاملددةال وه ددذا إذا حصددل العيددب يف العددو  )الدد من( بعددد املعاملددة وقبددل القددبهال ناندده 

ذا جيوو للبائت اا ي سا املعاملةال وإذا أرادا أخدذ الت داوت بدني الصدحي  واملعيدب ندال احمد ال إ
 رضي  ال ال رنني بذلك.
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ف إذا علم بالعيب بعد املعاملة ومل ي سا املعاملة نورامل عرنياملال  قط حقه 4156 المسألة
 يف ال سا علني األحوط.

ف إذا علم بالعيب بعد حمرا  البضاعة جاو له نسا املعاملدة واا مل ي دن 4157 المسألة
 البائت حاضرامل.
عاملدددة أو أخدددذ الت ددداوت إذا علدددم بوجدددود ف ال جيدددوو للمشدددرتي نسدددا امل4158 المســـألة

 عيب يف املبيت يف أربت صورف
 إذ علم بالعيب عند الشرا .األول: 
 إذا رضي بالعيب.الثاني: 
إذا قددددال حددددني املعاملددددةف ال أرد البضدددداعة إذا  دددداا نيهددددا عيددددبال و ددددذا ال آخددددذ  الثالــــث:

 الت اوت.
ة مدت مدا نيهدا مدن عيدبال ول دن إذا إذا قال البائت حني املعاملةف أبيت هذ  البضداع الرابع:

عدني العيددب وقدالف أبيددت هددذ  البضداعة مددت هدذا العيددبال مث تبددني اا نيده عيبددامل آخدر أيضدداملال جدداو 
للمشدددرتي اا يسدددرتد مدددا يقابدددل العيدددب غدددري املعدددنيال أو يأخدددذ الت ددداوت بدددني الصدددحي  واملعيدددب  

  ذلك.
إذا علدم بالعيدب يف  ف يف ثالث مواردال ال جيوو للمشرتي نسدا املعاملدةال4155 المسألة

 املبيتال ول نه جيوو له أخذ الت اوت بني الصحي  واملعيبف
 إذا تصرمل يف الشي  بعد املعاملة. األول:
 إذا علم بالعيب بعد املعاملة وأ قط حقه يف ال سا نقط. الثاني:
 إذا ظهر يف الشي  عيب آخر بعد القبه. الثالث:
ظهددر نيده عيدب آخددر قبدل مضددي ثالثدة أيددامال ف إذا احمدرتى حيوانددامل معيبدامل و 4222 المسـألة

واا  اا ذلك بعد القبهال نانه مي نه ال ساال وه ذا حي  لده ال سدا إذا  داا للمشدرتي حد  
ال سددا ملدددع معينددةال مث حصددل عيددب جديددد يف املبيددت خددالل هددذ  املدددعال واا  دداا ذلددك بعددد 

 القبه.
 ف إذا  دددددددداا حمددددددددخص ميلددددددددك بضدددددددداعة دوا اا يعددددددددرمل خصوصددددددددياذا4221 المســــــــألة
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ومواصدددد اذاال ول ددددن حمخصددددامل آخددددر أخددددرب  بتلددددك افصوصدددديات مث هددددو أخددددرب املشددددرتي بتلددددك 
افصوصيات وباعها له علني أ امل ذلكال وبعد البيت تبني اا البضاعة  انت أنضدل  دا أخدرب 

 به جاو له )أي للبائت( نسا املعاملة.
 مسائل متفرقة

عة وجدددب عليددده اا خيدددرب  ف إذا أخدددرب البدددائت املشدددرتي بقيمدددة حمدددرا  البضدددا4224 المســـألة
ب ل ما يوجب ويادع قيمة الشي  أو نقصانه واا أراد بيعها بأقل أو بن س تلك القيمةال مد المل 

 يقول إنه احمرتا  نقدامل أو نسيةة.
ف إذا أع ني حمخص بضاعة ألحد وعني قيمتده وقدال لدهف بعده ب دذا ولدو 4221 المسألة

 اندت الزيدادع للو ديط )البدائت(ال وه دذا إذا   بعته بأويد من ذلك نالزيادع لكال نعذا باعه بزيادع
قال لهف بعتك هذ  البضاعة هبذ  القيمة وقال اآلخدرف قبلدتال أو أع دا  البضداعة بقصدد البيدت 

 وأخذ  االخر بقصد الشرا ال مث باعه اآلخر بزيادع علني القيمةال  انت الزيادع له.
 انه حلدم ان دني الغدنم ف إذا باع القصاب حلم الغنم الذ ر ول نه أع ني م4222 المسألة

عصددنيال نددعذا  دداا قددد عددني نددوع اللحددم وقددالف )أبيعددك حلددم الغددنم الددذ ر هددذا( جدداو للمشددرتي 
نسدددا املعاملدددةال وإذا مل يعدددني وجدددب علدددني القصددداب اا يع دددي حلدددم الغدددنم الدددذ ر اا مل يدددر  

 املشرتي باللحم الذي أخذ .
واال نباعده البدائت مدا يدزول ف إذا قال املشرتي للبزاو أريدد قماحمدامل ثابدت اللد4229 المسألة

 لونهال جاو للمشرتي ال سا.
 ف ي ر  احللف يف املعاملة لو  اا صادقاملال وحيرم إذا  اا  اذبامل.4226 المسألة

 أحكام الشفعة
ف إذا  اا اثنداا حمدر ا  يف متداعال مث أراد أحدد الشدري ني اا يبيدت حصدته 4227 المسألة

 ال وهذا يسمنيف )األخذ بالش عة(.ل النال جاو لشري ه أخذها منه واع اؤ  قيمتها
 ف للش عة اانية حمروطف4228 المسألة

د اا ينقدل الشدريك حصدته إىل ثالدن بدالبيتال نلدو انتقلدت إليده بوا د ة اإلرث أو الصدل  1
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 أو املهر مل ي ن للشريك اآلخر ح  الش عة.
  عة.د اا ي وا االثناا حمر ا  يف املتاعال نليس يف جمرد )اجلوار( واجملاورع ح  الش4
ددد اا ي ددوا املتدداع مشددرت امل بددني حمخصددني نقددطال نلددو  ددانوا ثالثددة أو أ  ددر حمددر ا  يف متدداع 1

 وأراد أحدهم اا يبيت حصته مل ي ن ل خرين ح  الش عة.
 د الشريك الذي يأخذ ج  الش عة ويأخذ احلصة جيب اا ي وا قادرامل علني أدا  انها.2
ذ جددد  الشددد عة إذا  ددداا هدددو مسدددلمامل دددد إذا  ددداا املشدددرتي مسدددلمامل جددداو للشدددريك اا يأخددد9

 أيضاملال ولو  اا الشريك  انرامل مل ي ن له ح  الش عة.
ددد اا يشددرتي الشددريك اآلخددذ بالشدد عة  ددل احلصددة مددن حمددري هال وأمددا إذا أراد اا يشددرتي 6

 بعه احلصة مل ي ن له ح  الش عة.
األخددذ ددد اا ي ددوا الشددريك اآلخددذ جدد  الشدد عة عارنددامل بقيمددة تلددك احلصددة حينمددا يريددد 7

بالشدد عةال ندداا مل ي ددن  ددذلك يف تلددك احلددال مل ي ددن لدده األخددذ بالشدد عة حدد  لددو قددالف )أنددا 
 آخذ بالش عة واا بلغ ما بلغ ان احلصة(.

ددد اا ي ددوا املتدداع قددابالمل للقسددمة  البسددتاا واألر  ومددا حمددابهال ويف مددا ال يقبددل القسددمة 8
 خالمل.

ذ بالشدد عة حاضددرامل عنددد البيددتال ف إذا مل ي ددن الشددريك الددذي يريددد األخدد4225 المســألة
 جاو له اا يأخذ بالش عة عندما حيضر واا مضني علني البيت وماا طويل.

ف الس يهال والصيب غري البالغال واجملنوا لم حد  الشد عةال ندعذا  داا املتداع 4212 المسألة
مشرت امل بني   يه وحمخص آخدر مث بداع ذلدك الشدخص حصدته  داا لدويل السد يه اا يأخدذ لده 

 ة.ج  الش ع
ف الددذي يريددد أا يأخددذ حصددة حمددري ه مددن املشددرتي جيددب أا يدددنت إليدده 4211 المســألة

 مقدار ما دنت إىل البائتال  وا  أ اا ما دنت هو القيمة احلقيقية لتلك احلصةال أم ال.
ف إذا اقتسدددم الشدددري اا املتددداع املشدددرتك وندددروا حصدددتيهما مث بددداع أحددددمها 4214 المســـألة

 ش عةال ألا األخذ بالش عة خاص ىنا مل يقسم بعد.حصته مل ي ن ل خر األخذ بال
ف حددد  الشددد عة ندددوريال ندددعذا تدددأخر الشدددريك عدددن األخدددذ بددده دومندددا عدددذر 4211 المســـألة



 422 

  قط احل .
ف إذا نقدددد أحدددد الشدددروط املعتدددربع يف األخدددذ بالشددد عة مل ي دددن للشدددريك 4212 المســـألة

ني الغربيددة باألخددذ جدد  الشدد عة األخددذ بالشدد عةال وبنددا امل علددني هددذا ندداا املددوارد الدديت تددأذا القددوان
 نيها اا مل يتونر نيها أحد حمروط الش عة الشرعية ت وا باطلة و رمة.

 أحكام المضاربة
ف املضاربة هدي اا يتعامدل )مالدك( مدت )عامدل( بدأا يع دي املالدك حمديةامل 4219 المسألة

 يت قاا عليه. من ماله للعامل  رأمسال ليتاجر به العاملال نيأخذ العامل من األرباح بقدر ما
ف عقدددد املضددداربة حيتددداج إىل االجيددداب مدددن جاندددب املالدددكال والقبدددول مدددن 4216 المســـألة

جانب العاملال ول ن لو أع ني املالك حميةامل من ماله بنية املضداربة وأخدذ  العامدل هبدذا القصدد 
 صحت املضاربة واا مل جيريا صيغة االجياب والقبول.

امددل بددالغني عدداقلني غددري جمبددورينال وي ددوا ف جيددب اا ي ددوا املالددك والع4217 المســألة
لمدا قصدد املضداربةال نلدو قدال املالدك د مزاحدامل دف خدذ هدذا املدال وتداجر بدهال مل تتحقد  املضداربة 

 لعدم وجود القصد.
 ف تعترب يف املضاربة عدع أمورال واا  اا بعضها من باب االحتياطف4218 المسألة

)أضداربك بأحدد هدذين املدالني( و اندا بددن س دد اا يعدني املالدك رأمل املدالال نعدم إذا قدالف 1
 املقدار ناملضاربة صحيحة.

 د اا يعني مقدار رأمل املال ومواص اته  أا يقول م الملف )ألف لريع ذهبامل(.4
د اا يعني  هم العامدل مدن األربداحال نلدو قدال مد الملف )تداجر هبدذا املدال ولدك مدن األربداح 1

 امل ما يأخذ العامل املشار إليه مل تص  املضاربة.ما يدنعه نالا إىل عامله( نعذا مل يعرمل الع
د اا ت وا حصة العامل من األرباح مشداعاملال يعدا أا يعدني لده النصدف أو ال لدن أو مدا 2

 حمابهال نعذا قال له املالكف )تاجر هبذا املال وخذ مائة لريع د م ال د من أرباحه( مل تص .
 ا  يف األرباح نلو قررا حميةامل مدن األربداح د اا ي وا املالك والعامل )املتعاقداا( نقط حمر 9

 لشخص آخر  اا باطالمل.
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د اا يصرمل العامل ذلك املال يف التجارعال نلو أع ا  املالك ليصدرنه العامدل يف الزراعدةال 6
 وي ونا حمري ني يف األرباح مل ت ن مضاربة واا  انت املعاملة صحيحة.

و ني نتصد ال املضدداربة مددت ف ال جيددب اا ي ددوا الدذهب أو ال ضددة مسدد 4215 المسـألة
البضاعة أو الذهب وال ضة غري املس و ني أو العملة السائدع يف هذ  األيامال و ذا ال يلدزم اا 
ي ددوا مددا يدنعدده املالددك عينددامل موجددودع نددعذا  دداا لدده دينددامل علددني العامددل جدداو لدده اا جيعلدده رأمل 

 املال.
 أرادا ذلدكال  ددوا   ف صداحب املددال والعامدل مي نهمددا نسدا املضداربة مدد 4242 المسـألة

  اا قبل الشروع يف العمل أم بعد ال و وا  حصلت منه أرباح أم ال.
 ف إذا مات املالك أو العاملال ب لت املضاربة.4241 المسألة
ف إذا مل يقّصددر العامددل يف ح دده املددال ومل ي ددرطال وتلددف املددال ات اقددامل مل 4244 المســألة

قّصدددر يف ح ددده املدددال جددداو للعامدددل اا يضدددمن العامدددلال ولدددو ادعدددني صددداحب املدددال اا العامدددل 
 حيلفال وترب  ذمته.

ف إذا عني يف عقد املضاربة نوع التجارع مل جيز للعامل اا يشدتغل بغدري ال 4241 المسألة
 وأما إذا مل يعني نعلني العامل اا يشتغل ىنا هو متعارمل.

ك اا ف إذا نقددد أحددد الشددروط املددذ ورع يف املعاملددة املضدداربية جدداو للمالدد4242 المســألة
 يبيت املال للعامل ويذ را العمل الذي يريداا القيام به بصورع الشرط يف ذلك البيت.

 أحكام الشركة
ف إذا أراد حمخصدداا اا يتشددار اال ندداا خلددط  ددل واحددد منهمددا حمدديةامل مددن 4249 المســألة

ماله مت مال اآلخر جين ال يتميزاا بعد افلدطال وقدر ا صديغة الشدر ة بالعربيدة أو بلغدة أخدرىال 
 و نعال ما ي هم منه أرما يريداا الشر ة صحت حمر تهما.أ

ف إذا احمدرتك عددع أحمدخاص يف األجدرع الديت يأخدذورا علدني عملهدمال أي 4246 المسألة
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. وال (181)يتعاقددددوا علدددني اا ت دددوا أجدددرع عمدددل  دددل مدددنهم مشدددرت ة بيدددنهم مل تصددد  حمدددر تهم
 احم ال إذا رضوا بتقسيم أجرع عملهم نيها بينهم.

إذا وقت اثناا عقدد حمدر ة بدأا يشدرتي  دل منهمدا حمديةامل بد من يف الذمدة ف 4247 المسألة
)أي ديندددا( إىل أجدددل ويشدددرت ا نيمدددا احمدددرتيا  ويبيعدددا  ويشدددرت ا نيمدددا حيصدددل مدددن الدددرب  مل تصددد  

ال مث (189)ال أمدددا إذا و دددل  دددل منهمدددا اآلخدددر يف اا يشدددرتي البضددداعة لددده يف الذمدددة(182)الشدددر ة
شدري ه جيددن يصددب   دال الشددري ني مددديننيال ناندده يشدرتي  ددل واحددد منهمدا البضدداعة لن سدده ول

 تص  الشر ة حينةذ.
ف جيدب اا ي دوا الشدر ا  د بوا د ة عقدد الشدر ة د بدالغني عداقلنيال واا 4248 المسـألة

يوقعوا العقد عن قصد واختيارال و ذا جيدب اا ي وندوا جدائزي التصدرمل يف أمدوالمال ندال تصد  
 بس ه وعبنال ل ونه  جورامل عليه. الشر ة مت الس يهال وهو من يتصرمل يف أمواله

ف إذا احمددرتط يف عقددد الشددر ة اا ي ددوا ملددن يعمددلال أو ملددن يعمددل أ  ددرال 4245 المســألة
نصدديب أ  ددر مددن األربدداحال جيددب العمددل هبددذا الشددرط حسددبما حمددرطال بددل حدد  لددو احمددرتط اا 

صدحة  ي وا ملن ال يعمل أصالمل أو يعمل أقدل مدن اآلخدرين نصديبامل أ درب مدن األربداحال نداألقوى
 هذا الشرط والشر ةال إذا  اا الشرط عقالئيامل.

ف إذا قددرر الشددر ا  بددأا ت ددوا  يددت األربدداح لواحدددال أو يتحمددل أحدددهم 4212 المســألة
 األضرار أو أ  رها ب لت حمر تهم.

ف إذا مل يشددددرتط الشددددر ا  بددددأا ي ددددوا ألحدددددهم النصدددديب األ  ددددر مددددن 4211 المســــألة
م بالسوية إذا تساوت رؤومل أموالمال وأما إذا اختل ت األرباحال قسمت األرباح واألضرار بينه

رؤومل األموال وجب تقسديم األربداح واألضدرار علديهم بنسدبة أمدوالمال نمد المل لدو تشدارك اثندااال 
و ددداا رأمل مدددال أحددددمها ضدددع ي رأمل مدددال اآلخدددرال نددداا نصددديبه مدددن األضدددرار واألربددداح ي دددوا 

 أقل من اآلخر أو مل يعمل بتاتامل. ضع ي اآلخرال  وا  عمال ىنقدار واحد أو عمل أحدمها

                                                           

 وهذا ما يسمني يف ال قه بشر ة األعمال أو األبداا. (123)
 الشر ة يسمني يف ال قه بشر ة الوجو . وهذا النوع من (124)
 أي يشر ه اآلخر نيما يشرتيهال أي يشرتي لما ويف ذمتهما. (125)
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ف إذا احمددرتط الشددري اا يف العقددد اا يشددرتيا ويبيعددا  ددوية )أي معددامل( أو 4214 المســألة
احمرتطا اا يتعامل  ل واحد منهما علني حد ال أو يتعامل أحدمها نقطال جيب االلتزام بالشدرط 

 والعمل به.
باملدددال املشدددرتكال مل جيدددز ف إذا مل يعدددني الشدددر ا  أيهدددم يتعامدددل وي تسدددب 4211 المســـألة

 ألي واحد منهم اا يتعامل بذلك املال دوا إجاوع اآلخرين واذرم.
ف الشريك الدذي انديط إليده الت سدب والعمدل بدرأمل املدال املشدرتكال جيدب 4212 المسألة

عليدده العمددل ىنددا حمددرط يف عقددد الشددر ةال نمدد المل لددو قددرر اا يشددرتي يف الذمددة أو يبيددت نقددداملال أو 
من  ل خاص جيب عليه التقيد هبذ  الشروطال أمدا إذا مل يشدرتط عليده حمدي  يشرتي البضاعة 

 وجب اا يتصرمل  ما هو متعارمل ويتعامل ويت سب بنحو ال جير ضررامل إىل الشر ة.
ف الشددريك الدذي أندديط إليده العمددل بدرأمل املددال املشدرتكال إذا بدداع واحمددرتى 4219 المسـألة

رعال وه دددذا يضدددمن افسدددارع لدددو عمدددل علدددني خدددالمل مدددا قدددرروا وخسدددرت معاملتددده ضدددمن افسدددا
 خالمل املتعارمل واا مل يشرتط ويقرر معه حمي .

ف الشريك العامل برأمل مال الشر ة إذا مل ي رط يف املعاملة ومل يقصر يف 4216 المسألة
 ح ه رأمل املالال وتلف بعه املال أو  له ات اقامل مل يك ضامنامل.

لدو ادعدني تلدف املدال وحلدف علدني ف الشريك العامدل بدرأمل مدال الشدر ة 4217 المسألة 
 ذلك عند حا م الشرع يُقَبل دعوا  إال إذا  اا دليل علني خالنه.

ف إذا رجددت  يددت الشددر ا  عددن االذا الددذي أع ددو  لبعضددهم يف التصددرمل 4218 المســألة
يف مال اآلخرين مل ي ن ألحد احل  يف التصرمل يف رأمل املال املشرتكال و ذا لو رجت أحددهم 

 للشر ا  اآلخرين التصرمل يف املال املشرتك.عن اذنه مل ي ن 
ف لو طلب أحد الشر ا  قسمة رأمل املال املشرتكال وجب علني اآلخرين 4215 المسألة

 القبول واا بقيت للشر ة بعه املدع.
ف لددو مددات أحددد الشددر ا ال أو أصددابه اجلنددواال مل جيددز للشددر ا  اآلخددرين 4222 المســألة

أحددددد الشددددر ا   دددد يهاملال وهددددو مددددن ين دددد  أموالدددده يف التصددددرمل يف مددددال الشددددر ةال و ددددذا لددددو صددددار 
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 األغرا  غري العقالئية.
ف إذا احمدددرتى الشدددريك حمددديةامل لن سددده يف الذمدددةال )أي بالددددين( نلددده ن عددده 4221 المســـألة

 وعليه ضرر ال ول ن لو احمرتى حميةامل للشر ة قسم الن ت والضرر عليهم  يعامل.
ا أصل الشدر ةال نداا  دانوا جيدن ف إذا احمتغل ىنال الشر ة مث علم بب ال4224 المسألة

يأذنوا بالتصرمل يف املال املشرتك ح  لو  انوا يعلموا بدب الا الشدر ة صدحت املعاملدةال ومدا 
حيصددل مددن تلددك املعاملددة مددن أربدداح نهددو للجميددتال وإذا مل ي ددن ه ددذا ندداا تلددك املعاملددة امنددا 

باطلةال ل نده جيدوو للعامدل تص  إذا أذا املانعوا من التصرمل وأمضوا تلك املعاملةال وإال نهي 
الددذي عمددل ألجددل الشددر ة د إذا مل يعمددل ت وعددامل د أخددذ أجرتدده مددن الشددر ا  اآلخددرين حسددب 

 املتعارمل.

 أحكام الصل 
ف الصل  هو تراضي حمخصني علني متليك أحدمها بعه ماله أو من عته 4221 المسألة

مالدده أو من عتدده أو  ل خددر أو ا ددقاط ديندده أو حقدده يف مقابددل اع ددا  ال ددرمل اآلخددر حمدديةامل مددن
ا قاط حقه أو دينهال بل يص  الصل  ح  لو بذل حميةامل من ماله أو من عته ألحد أو أ دقط 

 حقه أو دينه دوا عو .
ف جيددب اا ي ددوا املتصدداحلاا بددالغني وعدداقلني وخمتددارين وقاصدددين لعقددد 4222 المســألة

 الصل .
بدل يصد  بدأي ل ده م هدم ف ال يلزم اجرا  صديغة الصدل  باللغدة العربيدةال 4229 المسألة

 للصل  والرتاضي.
ف لددو  ددلم أحددد أغنامدده لددراع ألجددل اا يرعاهددا مدددع عددام مدد المل علددني اا 4226 المســألة

يست يد من ألبارا ويع ي حميةامل من الدهنال ناا صام الراعدي علدني أ دامل أا ي دوا مدا يأخدذ 
 ددن لددو أجددر مددن األلبدداا يف مقابددل جهددود  وأتعابدده ويف مقابددل ذلددك الدددهن صدد  الصددل ال ول

أغنامه للراعي مدع عام علني اا يست يد من ألباردا ويع يده عدو  ذلدك حمديةامل مدن الددهن ن يده 
 احم ال.
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ف إذا أراد اا يبذل ألحد حقامل أو دينامل يف ذمته صلحاملال ناا هدذا الصدل  4227 المسألة
حقه  امنا يص  إذا قبل من عليه الدين أو احل ال ول ن إذا أراد صاحب احل  أو الدين ا قاط

 أو دينه من أحد نال يلزم قبول من عليه احل  أو الدينال علني املشهور.
ف إذا علم املدين مقدار ما يف ذمتدهال ومل يعلدم الددائن ذلدكال نداا صداحله 4228 المسألة

الدائن بأقل  ا هو واقعاملال نم المل  اا للدائن يف ذمدة املددين مخسدوا درمهدامل نصداحله علدني عشدرع 
رع دراهددم نقددط( مل حيددل الزائددد للمدددين إال اا خيددرب الدددائن باملقدددار دراهددم )أي أخددذ مندده عشدد

الذي يف ذمته للدائن حقيقدة ويسرتضديهال أو  داا الددائن يصداحله م لقدامل جيدن لدو علدم ىنقددار 
 دينه لصام املدين علني ذلك املبلغ القليل أيضامل.

الددددوواال  ف إذا أرادا اا يتصدددداحلا علددددني حمدددديةني متحدددددي اجلددددنس معلددددومي4225 المســــألة
ندداألحوط ا ددتحبابامل اا ال يت اضددال يف الددوواال ول ددن إذا  انددا جمهددويل الددووا صدد  الصددل  واا 

 احتمال وجود الت اضل يف الووا بينهما.
ف إذا  دداا لشخصددني ديددن يف ذمددة حمددخصال أو لشخصددني ديددن يف ذمددة 4292 المســألة

مددا الدذين مهدا يف ذمدة الغددري اثندني آخدرينال ندعذا أراد الددائناا اا يتصدداحلا نيمدا بينهمدا علدني دينه
صدد  صددلحهماال إذا  دداا الددديناا مددن جددنس واحددد و دداا وورمددا واحددداملال  مددا لددو  دداا ل ددل 
واحدددد منهمدددا يف ذمدددة املددددين عشدددرع  يلدددوات مدددن احلن دددة. وه دددذا يصددد  الصدددل  إذا مل ي دددن 
الديناا من جنس واحدال  ما لو  اا ألحدمها عشرع  يلوات من الرو يف ذمدة املددين ول خدر 
اثنددا عشددر  يلددوامل مددن احلن ددةال وأمددا إذا  دداا دينامهددا مددن جددنس واحددد و ددا ي ددال أو يددووا عددادع 
و انددددا مت اضددددلني يف ال يددددل أو الددددووا ن ددددي الصددددل  يف هددددذ  الصددددورع إحمدددد الال علددددني األحددددوط 

 ا تحبابامل.
ف إذا  دداا لدده ديددن م جددل يف ذمددة أحدددال ندداا صدداحله علددني مقدددار أقددل 4291 المســألة

 ناول عن حمي  من دينه ويأخذ الباقي نقدامل مل ي ن نيه إحم ال.و اا مقصود  اا يت
ف إذا تصددام اثندداا علددني حمددي  جدداو نسددا ذلددك الصددل  برضددامهاال و ددذا 4294 المســألة

إذا احمدرتطا أو احمددرتط أحدددمها يف العقدد اا ي ددوا لدده حدد  ال سدا مدد  حمددا  جداو ملددن حمددرط لدده 
 هذا احل  اا ي سا الصل .
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عني نسددددا املعاملددددة مددددادام مل يت رقددددا مددددن ذلددددك اجمللددددسال ف جيددددوو للمتبدددداي4291 المســــألة
وه ددذا إذا احمددرتى حيوانددامل حيدد  لدده نسددا املعاملددة خددالل ثالثددة أيددامال وه ددذا جيددوو للبددائت إذا مل 
يددنت املشددرتي اددن املبيدت نقدددامل ومل يتسددلم البضداعة خددالل ثالثددة أيدام اا ي سددا املعاملددةال ول ددن 

ث مل جيز له نسدا الصدل ال نعدم جيدوو نسدا الصدل  يف الذي يصام أحدامل يف هذ  الصور ال ال
 اانية موارد أخرى مر ذ رها يف أح ام البيت والشرا .

ف إذا  دداا الشددي  الددذي يأخددذ  صددلحاملال معيبددامل جيددوو لدده نسددا الصددل ال 4292 المســألة
ول ددن إذا أراد أخددذ االرش )وهددو الت دداوت بددني قيمددة الصددحي  واملعيددب( ن يدده إحمدد الال إال إذا 

  رناا.رضي ال
ف لو صام أحدامل علني ماله بشرط اا يوقف املصام املال املصام بده إذا 4299 المسألة

 مل ي ن للمصام وارث بعد املوتال وقبل املصام هبذا الشرط ص  ووجب الونا  به.

 أحكام اإلجارة
ف )عقد اإلجارع( هو متليك من عة مال ل خر بشدروط وأخدذ حمدي  منده 4296 المسألة
 م ل اا ي جر دارامل لشخص ليس ن نيها علني أا يأخذ منه عوضامل من املال. مقابل ذلكال
ف يشددرتط يف املدد جر واملسددتأجر أا ي ونددا بددالغني وعدداقلني وخمتددارينال وأا 4297 المســألة

ال ي ونددا  نددوعي التصددرمل يف أمددوالمال نددال حيدد  للسدد يه )وهددو مددن يصددرمل أموالدده يف األغددرا  
 حميةامل. غري الصحيحة( أا ي جر أو يستأجر

 ف جيوو اا يتو ل حمخص عن آخر لتأجري مال املو ل.4298 المسألة
ف إذا أجر الويل أو القّيم مال الصغريال أو أجر الصيب ن سده مل ي دن نيده 4295 المسألة

إحمد الال ول دن لدو جعدل مدددع  دا بعدد بلوغده ضدمن مدددع اإلجدارع جداو للصدغري بعدد البلددوأ اا 
يددن إذا مل يضددم مدددع مددا بعددد البلددوأ إىل مدددع اإلجددارع ي سددا بقيددة اإلجددارعال ول ددن إذا  دداا ج

ل داا خدالمل مصدلحة الصديبال ن دي هدذ  الصدورع ال جيدوو للصدغري د احتياطدامل د نسدا اإلجدارع 
 بالنسبة إىل مدع ما بعد البلوأ.

ف ال جيوو تأجري الصدغري الدذي ال ويل لده بددوا اذا اجملتهددال ومدن تعدذر 4262 المسألة
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 هد جاو له تأجري  بعد ا تةذاا  اعة من امل منني العدول.عليه الوصول إىل اجملت
ف ال جيددب علددني املتعاقدددين إجددرا  صدديغة اإلجددارع باللغددة العربيددةال بددل لددو 4261 المســألة

قال املالدك د بدأي لغدة د ف )آجرتدك مدايل هدذا( وقدال ال درمل اآلخدر )قبلدت( صدحت اإلجدارعال 
 املسدتأجر بقصدد اإلجدارع وأخدذ  املسدتأجر و ذا لو مل ين قدا ب دالمال بدل  دلم املالدك مالده إىل

 بقصد اال تةجار صحت اإلجارع أيضامل.
ف إذا أراد أحددد تددأجري ن سددده ألحددد لالتيدداا بعمدددل بدددوا قددرا ع صددديغةال 4264 المســألة

 تص  اإلجارع ىنجرد احمتغاله بذلك العمل.
هال أو ف من ال يتم ن من الن   إذا أناد عن طري  االحمارع بأنه أجر مال4261 المسألة

 ا تأجر حميةامل صحت اإلجارع.
ف إذا ا ددتأجر منددزالمل أو د انددامل أو غرنددة واحمددرتط عليدده صدداحب امللددك اا 4262 المســألة

يست يد املستأجر ن سه من ذلك امللك دوا غري ال مل جيز للمستأجر أا يد جر  إىل آخدر. وإذا 
األجددرع الديت دنعهدداال مل يشدرتط ذلدك جدداو لده تدأجري  ل خددرال ول دن إذا أراد تددأجري  بزيدادع عدن 

جيدب عليده اا حيددث نيهدا أمدرامل  دأا يعمدر  أو يبيضدهال أو يد جر  بغدري مدا دندت هدو مدن االجدرعال 
 م المل لو ا تأجر  بنقدال ي جر  جن ة أو حمي  آخر.

ف إذا احمددددرتط املدددد جر ن سددددهال اا يعمددددل للمسددددتأجر دوا  ددددوا ال الجيددددوو 4269 المســــألة
ناا أراد تدأجري  لقدا  أجدرع مدن ندوع مدا دندت جيدب اا للمستأجر تأجري  ألحدال وإذا مل يشرتط 

 ال ي جر بأويدال وأما إذا  انت األجرع من جنس آخر جاو الت اضل.
ف إذا ا تأجر ما عدا املنزل والد اا والغرنة واألجري  األر  ومل يشرتط 4266 المسألة

يف األجدرال وال  عليه امل جر اا يست يد هو منده دوا  دوا ال جيدوو لده تدأجري ذلدك الشدي  بزيدادع
 إحم ال نيه.
ف إذا ا تأجر منزالمل أو د انامل ملدع عام ىنائة دينار مد الملال وا دت اد هدو مدن 4267 المسألة

نصددف ذلددك امل ددااال جيددوو لدده تددأجري النصددف اآلخددر ىنائددة دينددارال ول ددن إذا أراد تددأجري ذلددك 
ه حمديةامل  دالتعمري مد المل النصف بأ  ر  ا دنت )أي ىنائة وعشرين ديندارامل مد المل( يلدزم اا حيددث نيد

 لتص  اإلجارعال و ل هذ  املعامالت جيب اا ت وا عقالئية.
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 شرائط الشيع المؤجر
 ف يشرتط يف الشي  امل جر عدع حمروطف4268 المسألة
 أا ي وا معيناملال نلو قالف )أجرتك أحد مناويل( مل تص  اإلجارع.األول: 
صوصدياته جيدن يصدري معلومدامل  دامالمل أا يرا  املستأجرال أو يص ه امل جر ويدذ ر خ الثاني:

 عند املستأجر.
 أا ي وا تسليمه   ناملال نال تص  اجارع ال رمل الشارد. الثالث:
أا ال ي ن ذلدك الشدي  املد جر بوا د ة االنت داعال ندال تصد  اجدارع افبدز وال عدام  الرابع:

 وال وا ه.
  نددداملال ندددال تصددد  أا ي دددوا االنت ددداع بدددذلك الشدددي  والدددذي دندددت املدددال باوائددده  الخـــامس:

 اجارع األر  املستأجرع للزراعة إذا مل ي  ها ما  امل رال ومل مي ن  قيها ىنا  النهر.
أا ي ددوا الشددي  الددذي يدد جر  مل ددامل لددهال نددال يصدد  تددأجري  ملددك الغددري إال إذا  الســادس:

 أذا صاحبه يف ذلك.
 ف ال احم ال يف تأجري الشجرع لالنت اع من اارها.4265 المسألة
ف جيدددوو للمدددرأع تدددأجري ن سدددها للرضددداعة وال جيدددب عليهدددا اال دددتةذاا مدددن 4272 ةالمســـأل

 ووجهاال ول ن لو ا تلزم الرضاع نوات ح  ووجها مل جيز لا اجارع ن سها دوا اذنه.
 شرائط المنفعة

 ف حمرائط املن عة اليت ي جر الشي  ألجلها أربعةف4271 المسألة
احملدل لبيددت افمددر نيدهال أو ح ظهدداال  مددا ال  اا ت دوا من عددة  للددةال ندال يصدد  تددأجريأوًك: 

 يص  تأجري الدابة أو السيارع حلمل ونقل افمر بوا  تها.
 اا ال ي وا دنت املال باوائها لغوامل عرنامل.ثانياً: 
إذا  اا للشي  امل جر منانت متعددع يلزم تعيني نوع االنت اع الذي يريد  املستأجرال  ثالثاً:

ستخدم لنقل اإلنساا ولنقل احلاجيات جيب عند اجارذدا متييدز مدا إذا نالدابة أو السيارع اليت ت
 حي  للمستأجر االنت اع هبا يف االنتقال الشخصي نقط أو حلمل احلاجيات أو للجميت.

جيب تعيدني مددع االنت داعال وي  دي إذا عدني ندوع العمدل واا مل تعدني املددعال م دل اا  رابعاً:
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 عني بنحو خمصوص.يت   مت افياط علني خياطة ال وب امل
ف إذا مل يعددني ابتدددا  مدددع اإلجددارعال ندداا ابتدددا ها ي ددوا مددن بعددد إجددرا  4274 المســألة

 صيغة اإلجارع.
ف لدو أجدر دارامل د مد المل د ملددع عدام واحدد وجعدال مبددأ اإلجدارع حمدهرامل بعدد 4271 المسـألة

ارع حمددخص إجددرا  صدديغة اإلجددارع صددحت اإلجددارعال واا  دداا املنددزل حددني اجددرا  الصدديغة يف اجدد
 آخر.

ف إذا مل يعدني مددع اإلجدارعال وقدالف اجدارع املندزل مد   د نت نيده عشددرع 4272 المسـألة
 دنانري حمهرياملال مل تص  اإلجارع علني املشهور.

ف إذا قددال للمسددتأجرف )أجرتددك املنددزل حمددهريامل بعشددرع دنددانري(ال أو قددالف 4279 المســألة
ني الشدددهر ن دددل حمدددهر عشدددرع دندددانري )أجرتدددك املندددزل لشدددهر واحدددد بعشدددرع دندددانريال واا ودت علددد

 أيضامل( ص  هذا النوع من اإلجارع إذا عينا ابتدا  مدع اإلجارعال أو  اا ابتداؤها معينامل.
ف املنزل الدذي يندزل نيده الغربدا  والدزوارال وال تعدرمل مددع اقدامتهم نيدهال إا 4276 المسألة

ندزل ذلدك ندال إحمد ال يف تقدرر اا يددنعوا عدن  دل ليلدة ديندارامل واحددامل د مد المل د وقبدل صداحب امل
االنت دددداع بددددهال ول ددددن حيددددن مل تعددددني مدددددع اإلجددددارع مل تصدددد  اإلجددددارع وجيددددوو لصدددداحب املنددددزل 

 إخراجهم من ذلك املنزل م  حما .
 مسائل متفرقة في اإلجارة

ف يشرتط يف األجرع اليت يدنعها املستأجر اا ت وا معلومةال ندعذا  اندت 4277 المسألة
د وجدب اا ي دوا ووردا معلومداملال واا  اندت مدن املعددود د  دالبيه د  من املوووا  احلن دة د مد المل 

وجب اا ي وا عددها معلوماملال واا  انت من قبيل الغنم وال رمل وجب إما اا يراها املد جرال 
 أو يص ها له املستأجر ويذ ر خصوصياذا.

 ف لددو آجددر أرضددامل لزراعددة احلن ددة أو الشددعريال وجعددل أجرذددا حن ددة وحمددعريامل 4278 المســألة
 من ن س تلك األر  مل تص  اإلجارع علني األحوط.

ف ال حي  للم جر حميةامل اا ي الب باألجرع قبل تسليمه ذلك الشي  إىل 4275 المسألة
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 املستأجرال وه ذا لو آجر ن سه لعمل ال جيوو له امل البة باألجرع قبل تن يذ ذلك العمل.
ملستأجرال أو قبضده ول نده مل ف لو  لم امل جر الشي  امل جر ومل يقبضه ا4282 المسألة

 ينت ت به ح  تنقضي مدع اإلجارع جيب عليه دنت اجرته.
ف لو آجر اإلنساا ن سه لي دي عمدالمل يف يدوم معدنيال مث حضدر يف ذلدك 4281 المسألة

اليوم للعمدلال ول دن صداحب العمدل املسدتأجر مل يراجعده لتن يدذ ذلدك العمدل وجدب عليده دندت 
فياطدة ثدوب يف يدوم معدنيال وحضدر افيداط يف ذلدك اليدوم نلدم  اجرتهال م المل لو ا دتأجر خياطدامل 

 يسلمه املستأجر القماش فياطتهال وجبت عليه أجرع افياط.
ف لو تبني ب الا اإلجارع بعد انقضا  مدذاال وجب علني املستأجر دندت 4284 المسألة

ار لعدام واحدد مث اجرع متعارنة لصاحب الشي  امل جرال م المل لو  اا قد ا تأجر منزالمل ىنائة دين
دينددارامل وجددب دنددت مخسددني  51علددم ب ددالا اإلجددارع ندداا  انددت االجددرع املتعارنددة لددذلك املنددزل 

ديندددارامل وإذا  اندددت مدددائتني وجدددب دندددت مدددائتنيال وه دددذا إذا تبدددني بعدددد انقضدددا  مقددددار مدددن مددددع 
 اإلجارع ب الا تلك اإلجارع نانه جيب دنت األجرع املتعارنة لتلك املدع.

ف إذا تلف الشي  امل جر ناا مل ي دن املسدتأجر قدد ندرط يف ح ظدهال ومل 4281 المسألة
ي ددرط يف االنت دداع بددهال مل يضددمنال وه ددذا إذا تلددف القمدداش د مدد المل د الددذي أع ددا  للخيدداط 

 فياطته مل جيب علني افياط دنت عوضه إذا مل يقصر يف ح ظهال ومل ي رط نيه.
  ي له لعمل نيهال نهو له ضامن.ف إذا ضيت ذو صنعة الشي  الذي أع4282 المسألة
ف إذا ذبدد  القصدداب األجددريال احليددواا علددني غددري ال ريقددة الشددرعية جيددن 4289 المســألة

 صار حراماملال وجب عليه دنت قيمته إىل صاحبهال  وا  ذجه بأجرع أو تربعامل.
ف إذا ا دتأجر دابدة وعدني مقددار مدا حيمدل عليهداال نداا محدل عليهدا أ  در 4286 المسألة

قدار نماتت تلك الدابدةال أو حددث نيهدا عيدب ضدمن قيمتهداال وه دذا إذا مل يعدني من ذاك امل
مقدددار مددا حيمددل عليهدداال ومحددل عليهددا أ  ددر مددن املتعددارمل نتل ددت الدابددة أو عابددت نهددو ضددامن 
لقيمتهاال وه ذا احل م يف السيارع لو محلها أ  ر مدن املقدرر أو أ  در مدن املتعدارمل نتح مدت 

 أو عابت.
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ذا آجددر دابددة حلمددل مددا ين سددر  الزجدداج ومددا حمددابه نع ددرت الدابددةال أو ف إ4287 المســألة
ن رتال وح مت محلها مل يضمن صداحب الدابدةال ول دن لدو ع درت أو ن درت بسدبب الضدرب 
غري املتعارمل أو ما حمابهال ضدمن صداحب الدابدة قيمدة مدا حت دم إذا  داا هدو  دبب ن ورهدا أو 

 تع رها.
ه بال  ددلال أو مددات ال  ددل بسددببهال ندداا  ف إذا خددنت ط ددالملال وأضددر ختاندد4288 المســألة

  اا ق ت أ  ر من املتعارمل أو عمل عمالمل غري متعارمل ضمنال وإال نال.
ف إذا أع ددني ال بيدب الدددوا  بيددد  إىل املدريه ندداا أخ دأ وتضددرر املددريه 4285 المسـألة

أو ماتال ضدمن ال بيدبال وأمدا لدو ا ت دني بوصدف الددا  والددوا  للمدريه وأقددم املدريه ن سده 
  تعمال الدوا  ناحل م بضماا ال بيب مش ل إال اا ي وا السبب أقوى من املباحمر.علني ا

ف إذا قددال ال بيددب للمددريه أو لوليّددهف أنددا غددري ضددامن إذا تضددرر املددريه 4252 المســألة
هبددذا الدددوا  واملعاجلددةال ناندده امنددا ال ي ددوا ضددامنامل إذا راعددني الدقددة واالحتيدداط ومددت ذلددك تضددرر 

 املريه أو مات. 
ف جيددوو للمسددتأجر واملدد جر نسددا اإلجددارع بالرتاضدديال وه ددذا إذا احمددرتطا 4251 ألةالمســ

 يف العقد اا ي وا لما أو ألحدمها ح  ال سا م  حما ال نله نسا اإلجارع ون  الشرط.
ف إذا علددم املدد جر أو املسددتأجر اندده غدد  يف املعاملددةال ندداا مل ي ددن ملت تددامل 4254 المســألة

صيغة جاو له نسا االجارعال ول ن لدو احمدرتطا ضدمن العقدد اا ال إىل هذا الغ  حني اجرا  ال
 ي وا ألحد ح  ال سا ح  لو ظهر  ونه مغبوناملال مل جيز له ال سا.

ف لو آجر حميةامل وقبل تسليمه إىل املستأجر غصب منهال جاو للمسدتأجر 4251 المسألة
د عادع د تلك املدع  نسا اإلجارع وا رتجاع األجرع من امل جرال أو عدم ال سا وأخذ ما يعادل

الديت  داا الشددي  يف يدد الغاصدب مددن الغاصدبال نددعذا ا دتأجر دابدة ملدددع حمدهر بعشدرع دراهددم د 
م المل د نغصبها أحد وبقيت عند الغاصب عشدرع أيدام و اندت األجدرع املتعارندة لدذ  املددع مخدس 

 عشرع درمهامل جاو أخذ مخس عشرع درمهامل من الغاصب.
أجر العدددني املسدددتأجرع مث غصدددبها أحدددد منددده مل جيدددز لددده ف لدددو قدددبه املسدددت4252 المســـألة

 نسا اإلجارعال بل له نقط ح  أخذ األجرع املتعارنة من الغاصب.
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ف إذا باع امل جر العني املستأجرع للمستأجر قبل انقضا  مددع اإلجدارع مل 4259 المسألة
ذا بدداع العددني تن سددا اإلجددارع وجيددب علددني املسددتأجر دنددت األجددرع إىل املدد جر )البددائت(ال وه ددذا إ

 املستأجرع لشخص آخر.
ف إذا ذددددم امللدددك املسدددتأجر قبددددل ابتددددا  مددددع اإلجدددارعال جيدددن مل يعددددد 4256 المســـألة

صددداحلامل لالنت ددداعال أو مل ي دددن قدددابالمل لالنت ددداع  مدددا قدددرر يف العقددددال ب لدددت اإلجدددارع ورجدددت إىل 
ام يصددل  ولددو املسددتأجر مددا دنعدده مددن األجددرع لصدداحب امللددكال بددل لددو  دداا امللددك بعددد االرددد

 ال ت ادع خمتصرع جيوو للمستأجر ال سا أيضامل.
ف إذا ا تأجر مل داملال مث بعدد انقضدا  حمدي  مدن مددع اإلجدارع ذددم ذلدك 4257 المسألة

امللدددك جيدددن مل يعدددد صددداحلامل لالنت ددداع م لقددداملال أو مل يعدددد صددداحلامل لالنت ددداع املشدددرتط يف العقدددد 
مسددتأجر نسددا اإلجددارع يف املدددع املتبقيددة حدد  إذا ب لددت اإلجددارع يف املدددع املتبقيددةال بددل جيددوو لل
 أم نت له ا ت ادع خمتصرع من ذلك امللك.

ف إذا آجر دارامل ذات غرنتني وذددمت غرندة واحددع منهداال نداا بناهدا ندورامل 4258 المسألة
ومل ي ت أي مقدار من االنت اع منهاال مل تب ل اإلجارع  ما ال جيوو للمستأجر نسدا اإلجدارع 

ا إذا طددال تعمريهددا واعددادع بنائهددا جيددن نددات حمددي  مددن االنت دداع الددذي هددو حدد  حينةددذال وأمدد
املستأجرال ب لت اإلجارع بالنسبة إىل تلك املدع اليت ناتت نيه املن عةال وجاو للمستأجر نسا 

 اإلجارع نيما تبقني من املدع.
 ف إذا تددددويف املدددد جر أو املسددددتأجر مل تب ددددل االجددددارعال ول ددددن إذا مل ي ددددن4255 المســــألة

املنزل مل امل للم جرال م المل لو أوصني أحد بأا ت وا من عة الدار آلخر مادام املوصي إليه حيدامل 
مث آجر هذا الشخص ذلك املنزلال وقبل انقضا  مدع اإلجدارع تدويف املد جر ب لدت اإلجدارع مدن 

 حني وناته إال اا ميضي املالك اإلجارع بالنسبة إىل املدع الباقية.
صاحب العملال البنا  يف ا تخدام العمالال ناا أع ني البنا  ف إذا و ل 4922 المسألة

للعامل أقل  دا يأخدذ  مدن صداحب العمدل حرمدت الزيدادع عليدهال وجيدب ارجاعهدا إىل صداحب 
العمددلال ول ددن لددو آجددر ن سدده لبنددا  عمددارع وتددرك لدده احلدد  يف أا يبددا بن سدده أو يو لدده إىل بنددا  

  سه حلت له الزيادعال علني ت صيل.آخر نلو أع ني للبنا  اآلخر أقل  ا آجر به ن
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ف إذا تقدرر اا يصدبغ الصدباأ ال دوب بداللوا األورا د مد المل د ول نده صدبغه 4921 المسـألة
 بلوا آخر مل حي  له أخذ األجرع.

 أحكام الجعالة
ف اجلعالددة هددي أا جيعددل أحددد مبلغددامل ملددن يقددوم لدده بعمددل معددنيال م ددل اا 4924 المســألة

 له دينارامل(. يقولف )من رد علي ضاليت ادنت
ف يسددمني مددن يلتددزم باع ددا  املبلددغ )اجلاعددل( ويسددمني مددن يقددوم بالعمددل 4921 المســألة

)العامل( وال را بني اجلعالة وبني اال تةجار هو أا يف اإلجدارع جيدب اا يقدوم األجدري بالعمدل 
بعددد اجددرا  صدديغة اإلجددارعال  مددا اا األجددري يسددتح  األجددرع علددني املسددتأجر منددذ ذلددك الوقددتال 

يف اجلعالة ال جيب علني العامل االحمتغال بالعملال بل جيوو له اا يعمل أوال يعمدلال  مدا  بينما
 انه ال يستح  األجرع علني املستأجر قبل أدا  العمل  امالمل.

ف يشرتط يف اجلاعدلف البلدوأ والعقدل والقصدد واالختيدارال واا ي دوا غدري 4922 المسألة
يصدرمل أموالده يف األغدرا  غدري الصدحيحة   جور عليه حمرعاملال نال تص  جعالدة السد يه الدذي

 ويف غري موقعها.
ف يشرتط يف صحة اجلعالة اا ال ت وا علني عمل  رم وغري م يدال نعذا 4929 المسألة

قالف )من حمرب افمر أو مشني يف ظدالم الليدل د بددوا قصدد صدحي  د أع يتده  دذا( مل تصد  
 اجلعالة.

يقددرر  اجلاعددل( نقددال مدد الملف )مددن رد ف لددو عددني اجلعددل )أي املبلددغ الددذي 4926 المســألة
علّي نر ي الضال نله هدذ  احلن دة(ال مل يلدزم اا يدذ ر قيمدة احلن دة وال  وردا مدن أيدنال ول دن 
لو مل يعني اجلعدلال وقدالف )مدن رد علدني ضداليت أع يتده عشدرع أمنداا مدن احلن دة( وجدب تعيدني 

 خصوصياذا  امالمل.
مدددلال مددد المل قدددالف )مدددن رد علدددي ط لدددي ف إذا مل يعدددني اجلاعدددل أجدددرع للع4927 المســـألة

الضددائت أع يتدده مدداالمل( ومل يعددني مقدددار ذلددك املددالال ندداا قددام أحددد بددذلك العمددل جيددب اع دداؤ  
 أجرع م له عرنامل.
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ف إذا قام العامل بالعمل قبل اجلعلال أو قدام بده بعدد اجلعدل ول دن بقصدد 4928 المسألة
 التربع والت وع مل يستح  األجرع.

للجاعددل و ددذا للعامددل نسددا اجلعالددة قبددل حمددروع العامددل بالعمددلال  ف جيددوو4925 المســألة
 ويش ل نسا اجلعالة من جانب اجلاعلال بعد حمروع العامل بالعمل.

ف جيددوو للعامددل تددرك العمددل ناقصدداملال ول ددن إذا  دداا ذلددك يوجددب ضددررامل 4912 المســألة
لعيدددا  للجاعدددل جيدددب عليددده امتامدددهال مددد المل لدددو قدددال أحددددف )مدددن أجدددرى عمليدددة جراحيدددة عالجيدددة

أع يته  ذا(ال نأقدم طبيب علني ذلك وحمرع يف العملية اجلراحية ناا  اا تر ه للعمليدة ناقصدة 
توجدددب عيبدددامل يف العدددني جيدددب عليددده امتامهددداال وإذا تر هدددا ناقصدددة مل يسدددتح  أجدددرع علدددني اجلاعدددل 

 م لقاملال وإذا تضرر اجلاعل ضمن ال بيب.
ا ذلدك مدن قبيدل حتصديل الضدالةال ف إذا ترك العامل العمل ناقصامل ناا  ا4911 المسألة

الدددذي ال ين دددت اجلاعدددل إال امتامددده ال جيدددوو للعامدددل م البدددة اجلاعدددل بشدددي ال وه دددذا إذا جعدددل 
اجلاعل األجرع ملدن يدأىل بالعمدل  دامالمل م دل أا يقدولف )مدن خداط ثدوط أع يتده ديندارامل(ال ول دن 

ألجددرعال ن ددي هددذ  إذا  دداا مقصددود  بأندده يسددتح   ددل مددن يددأىل بشددي  مددن العمددل مقدددارامل مددن ا
الصدددورع جيدددب علدددني اجلاعدددل اا يع دددي ملدددن يدددأىل ىنقددددار مدددن العمدددل مدددا يقابدددل مدددا أتدددني بددده مدددن 

 األجرعال واا  اا األحوط اا يرتاضيا مصاحلة.

 أحكام المزارعة
ف املزارعة هي اا يتعاقد صاحب األر  مت املزارع بأا يسلم له األر  4914 المسألة

 األر  نصيب يف احلاصل.ليزرع نيهاال لقا  اا ي وا لصاحب 
 ف يشرتط يف املزارعة أمورف4911 المسألة
االجيدددداب والقبددددولال بددددأا يقددددول صدددداحب األر  للددددزارعف ) ددددلمت اليددددك األر   األول:

لتزرعهددا( ويقددول الددزارعف )قبلددت(ال أو يسددلم املالددك األر  للددزارع بقصددد املزارعددة مددن دوا اا 
جيوو للمالك والزارع نسا املعاملة مدا مل يشدرع يقول حميةامل ويقبل الزارعال ول ن يف هذ  الصورع 

 الزارع يف الزراعة.
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 اا ي وا املتعاقدين بالغني وعاقلني وقاصدين وخمتارينال نال تص  مزارعة الس يه. الثاني:
اا ي دوا احلاصدل مشداعامل بينهمداملال ندعذا حمدرط بدأا ي دوا مدا حيصدل أوالمل أو آخدرامل  الثالث:

 يتصاحلا. ألحدمها ب لت املزارعةال وجيب اا
تعيددني حصددة  ددل واحددد منهمددا بالنصددف أو ال لددن ومددا حمددابهال نددعذا قددال املالددكف  الرابــع:

 )اورع هذ  األر  وأع ا ما تريد من احلاصل(ال مل تص  املزارعة.
تعيددني مدددع املزارعددةال وجيددب اا ت ددوا املدددع جيددن مي ددن اا يدددرك نيهددا الددزرع  الخــامس:
 حسب العادع.
ابلة للزراعةال وإذا  انت غري قابلة للزراعة ول ن أم ن الزرع اا ت وا األر  ق السادس:

 نيها لو عوجلت وأصلحت صحت املزارعة.
إذا  دداا مقصدود  ددل واحدد منهمددا اا يدزرع نوعددامل خاصدامل يف األر  وجددب تعيددني  السـابع:

مددا جيددب علددني الددزارع ورعددهال ول ددن إذا مل ي ونددا يهدددناا وراعددة حمددي  معددنيال أو  دداا النوعدداا 
 قصداا ورعهما معلومني مل يلزم تعيني ذلك يف العقد.اللذاا ي

اا يعددني املالددك األر  الدديت جيددري عليهددا املزراعددة نددعذا  انددت عنددد  عدددع ق عددات  الثــامن:
 مت اوتةال نقال للزارعف )اورع واحدع من هذ  الق ت( ومل يعينها ب لت املزارعة.

ال أما إذا  انت الن قات التا تف جيب اا يعينا ما يقت علني  ل واحد منهما من مصارمل
 اليت علني  ل واحد منهما معلومة مل جيب التعيني.

ف إذا احمرتط املالدك مدت الدزارع اا ي دوا لده مقددار معدني مدن احلاصدل مث 4912 المسألة
 يقسما الباقي بينهماال ناا بقي بعد ذلك املقدار حمي  صحت املزارعة.

احلاصدلال نداا رضدي صداحب  ف إذا انقضدت مددع املزارعدة دوا اا يددرك4919 المسألة
األر  ببقدا  الددزرع يف األر  بددأجرع أو بدددوا أجددرع ورضددي الددزارع أيضددامل نددال مددانتال وأمددا إذا مل 
ير  املالك جاو له اجبار الزارع علني اوالة الدزرعال نداا أوجدب اوالدة الدزرع تضدرر الدزارع مل يلدزم 

للمالدك أجدرع ابقدا  الدزرع علني املالك دنت العو  اليهال ول ن ح  لو رضي الزارع بأا يع دي 
 علني األر  ال مي نه اجبار املالك علني اإلبقا .

ف إذا تعدددذرت الزراعدددة يف األر  ملدددانت قددداهرال م دددل اا ينق دددت املدددا  عدددن 4916 المســـألة
تلددك األر ال ب لددت املزارعددةال وأمددا إذا مل يددزرع الدددزارع بدددوا عددذرال ندداا  انددت األر  حتدددت 
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 ب عليه دنت أجرع تلك املدع حسب املقرر إىل املالك.تصرنه دوا اا يتصرمل املالك نيها جي
ف إذا أجرى املتعاقداا صيغة املزارعدة مل جيدز لمدا نسدا املزارعدة إال برضدا 4917 المسألة

ال رننيال وه ذا إذا  لم املالك األر  ألحد بقصد املزارعة مل جيز له نسدا املزارعدة د بعدد اا 
ل دددن لدددو احمدددرتط ضدددمن العقدددد بددداا ي دددوا لمدددا أو حمدددرع املدددزارع بالعمدددل نيهدددا د إال برضدددا ال و 

 ألحدمها ح  ال سا م  حما ال جاو ال سا حسب املقرر.
ف إذا مدددات املالدددك أو الدددزارع بعدددد عقدددد املزارعدددةال مل يب دددل املزارعدددةال بدددل 4918 المســـألة

انتقلدددت إىل ورثتهمددداال ول دددن لدددو مدددات الدددزارعال و ددداا الشدددرط يقتضدددي اا يباحمدددر الدددزارع بن سددده 
تلك األر ال ب لت املزارعةال وإذا مات أحدد املتعاقددين بعدد ظهدور احلاصدل أع دي الزراعة يف 

نصدديبه إىل ورثتددهال و ددذا يددرث ورثددة الددزارع مددا لدده مددن حقددوا أخددرىال ول ددن ال جيددوو لددم اجبددار 
 املالك علني إبقا  الزرع يف األر .

ر مددن ف إذا علددم بعددد الزراعددة بدداا املزارعددة  انددت باطلددةال ندداا  دداا البددذ4915 المســألة
املالدددك ناحلاصدددل ي دددوا لددده أيضدددامل علدددني املشدددهورال وجيدددب عليددده اا يددددنت للدددزارع أجدددرع العمدددل 
واملصددارمل الدديت صددرنها وأجددرع احليددواا وحنددو  الددذي ا ددتعمله الددزارع يف تلددك األر  و دداا لددهال 
وأمدددا إذا  ددداا البدددذر مدددن الدددزارع ندددالزرع للدددزارع علدددني املشدددهورال وجيدددب عليددده اا يددددنت لصددداحب 

األر ال واملصارمل اليت أن قها املالك وأجدرع احليدواا الدذي  داا لده وقدد ا دتعمل األر  أجرع 
 يف تلك األر ال ول ن ال يبعد احمرتا هما ىنقدار ما حيدد  العرمل.

ف إذا  اا البذر من الزارع وعلم بعد الزرع اا املزارعة  انت باطلدةال نداا 4942 المسألة
بأجرع أو بدورا نال احم ال نيهال وأما إذا رنه رضي الزارع واملالك باا يبقني الزرع يف األر  

املالددك جدداو لدده اا جيددرب الددزارع علددني إوالتدده ولددو قبددل اا يدددرك الددزرع والددزارع حدد  لددو رضددي بددأا 
يدددنت للمالددك أجددرع لالبقددا  نددال جيددوو لدده اا جيددرب املالددك علددني إبقددا  الددزرع يف األر ال و ددذا ال 

 .المسألةقا  الزرع يف األر  علني ت صيل يف جيوو للمالك إجبار الزارع علني دنت أجرع الب

ف إذا بقيددت جددذور الددزرع يف األر  د بعددد  ددت احلاصددل وانقضددا  مدددع 4941 المســألة
املزارعددة د مث أاددرت هددذ  اجلددذور يف العددام القددادم ندداا مل يصددرمل املتعاقددداا نظرمهددا عددن الزراعددة 

 قسم حاصله علني حنو ما نعال يف العام الساب .
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 اةأحكام المساق
ف عقددد املسدداقاع هددو اا يتعاقددد حمددخص مددت آخددر بددأا يسددلم لدده أحمددجارامل 4944 المســألة

م مرع د ت وا اارها مل امل لهال أو ي وا أمرها بيد  د مدن أجدل اا يسدقيها ويصدل  حمد ورا ملددع 
 معينة لقا  حصة من ارها.

مل ف قدددالواف ال تصددد  املسددداقاع يف األحمدددجار غدددري امل مدددرع  شدددجرع افدددال4941 المســـألة
والص صداملال نعددم ال احمدد ال يف األحمددجار الدديت ينت ددت مددن ورقهددا  احلنددا  مدد الملال وجيددوو التعامددل 

 باملصاحلة يف املوارد اليت ال تصل  نيه املزراعة أو املساقاع.
ف ال يلدددزم يف املسددداقاع اجدددرا  الصددديغة بدددل ي  دددي يف انعقادهدددا إذا  دددّلم 4942 المســـألة

 بدأ العامل بالعمل نيها بن س القصد.األحمجار إىل العامل بقصد املساقاعال و 
 ف يشرتط يف املتعاقدينف البلوأ والعقل واالختيار وعدم الس ه.4949 المسألة
ف جيددب اا ت ددوا مدددع املسدداقاع معلومددةال وتصدد  لددو عددني مبدددأها وجعددل 4946 المســألة

 آخرها مو م حصول اارها.
ل ددددل واحددددد ف جيددددب اا تعددددني حصددددة  ددددل واحددددد مشدددداعاملال بددددأا ت ددددوا 4947 المســــألة

النصف أو ال لن أو ما حمابهال ولو قدررا اا ي دوا مائدة )مدّن( مدن ال مدار للمالدك مد المل والبداقي 
 ي وا للعامل ب لت املعاملةال وجاو التعاقد بعنواا املصاحلة.

ف جيب ايقاع عقد املساقاع قبل ظهور ال مرال ولو أوقت بعد ظهور ال مار 4948 المسألة
عمددل الصددالحها و ددقيها  ددا يلددزم للشددجرع صددحت املعاملددة وإال وقبددل ادرا هدداال ندداا بقددي مددا ي

ن يه احم الال واا احتيا إىل عمل نيها من قبيل الق ف واحل ه. نعم جيدوو التعاقدد مدن بداب 
 الصل .

 ف تص  املساقاع علني أصول غري ثابتة  أصول الب يا وافيار وماحمابه.4945 المسألة
ار اليت تست يد من امل ر أو رطوبدة األر  ف ال تص  املساقاع يف األحمج4912 المسألة

وال حتتدددداج إىل السددددقيال واا احتاجددددت إىل بعدددده األعمددددال م ددددل التسددددميد ومددددا حمددددابهال وجيددددوو 
 التعاقد نيها بعنواا الصل .
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ف ال تن سدددا املسددداقاع إال برتاضدددي املتعاقددددينال وه دددذا إذا حمدددرط ضدددمن 4911 المســـألة
 احمدد ال يف ال سددا حسددب املقددررال بددل لددو العقددد اا ي ددوا لمددا أو ألحدددمها حدد  ال سددا نددال

 حمرط يف العقد بعه الشروط ومل يعمل هباال جاو ملن حمرط له الشرط نسا املساقاع. 
 ف ال تب ل املساقاع ىنوت املالك بل تنتقل إىل ورثته.4914 المسألة
ف إذا مدات العامدل )أي السداقي( نداا مل يشدرتط ضدمن العقدد اا يباحمدر 4911 المسألة
ه حل ورثته  لهال وإذا مل يقوموا بالعمل ال بأن سهم وال با تةجار أجري لهال أخدذ العامل بن س

احلا م الشرعي أجريامل من تر ة امليت مث قسم احلاصل بني الورثة واملالكال أما إذا احمرتط ضدمن 
العقدددد اا يباحمدددر العامدددل العمدددل بن سددده نددداا احمدددرتط عددددم تسدددليم األحمدددجار إىل الغدددري ب لدددت 

عاملال واا مل يشرتط ذلك جاو للمالك نسدا املسداقاع أو القبدول بدأا يسدتمر املساقاع ىنوت ال
 الورثة أن سهم أو من يستأجرونه يف تن يذ املساقاع.

ف إذا احمدددرتط ضدددمن العقدددد بدددأا ي دددوا  يدددت احلاصدددل للمالدددك ب لدددت 4912 المســـألة
قام بعمل جماناملال املساقاعال وت وا ال مار للمالك وال جيوو للعامل اا ي البه باألجرع ألنه  من 

ول ن إذا  اا ب الا املسداقاع مدن جهدة أخدرى غدري هدذ  اجلهدة وجدب علدني املالدك دندت أجدرع 
 السقي و ائر األعمال األخرىال حسب املتعارمل إىل العامل.

 أحكام الم ارسة
ف إذا  لم أرضامل إىل أحد ليغرمل نيهدا األحمدجار علدني اا ي دوا احلاصدل 4919 المسألة

املة صحيحة وهذ  تسمني املغار ةال ويف حال ب دالا املعاملدة إذا  اندت لماال  انت هذ  املع
األحمجار من مالك األر  نهي له بعد الغرمل أيضداملال وجيدب عليده دندت أجدرع الغدارمل والعامدل 
نيهاال وإذا  اندت مدن الغدارمل نهدي للغدارمل وجيدوو لده قلعهداال ول دن جيدب عليده طدم احل در الديت 

ع األر  ملال هدددا مدددن يدددوم الغدددرملال وجيدددوو ملالدددك حددددثت بسدددبب قلدددت األحمدددجار واع دددا  أجدددر 
األر  أيضددامل إجبددار  علددني قلعهددا وإذا حدددث عيددب يف األحمددجار بوا دد ة القلددت مل جيددب علددني 
صدددداحب األر  دنددددت افسددددارعال وأمددددا إذا أقدددددم صدددداحب األر  بن سدددده علددددني قلددددت األحمددددجار 

ش( لصاحب وحدث العيب وجب عليه دنت العو  والت اوت )وهو ما يسمني يف ال قه باألر 
األحمجارال وال جيدوو لصداحب األحمدجار اجبدار صداحب األر  علدني ابقدا  األحمدجار املغرو دة 



 447 

 يف أرضه بأجرع أو بدوا أجرع.

 أحكام الوكالة
ف التو يل هو اا يويل من جيوو له التصرملال غري  يف حمي  ليقوم بذلك 4916 المسألة 

علني امرأعال ندال جيدوو للسد يه د وهدو العملال م ل اا يو ل حمخصامل يف اا يبيت دار ال أو يعقد له 
 الذي ين   أمواله يف أغرا  غري صحيحة د اا يو ل أحدامل للتصرمل يف أمواله.

ف ال يلددزم يف الو الدددة اجدددرا  صددديغةال بددل لدددو ا دددت اع الشدددخص اا ي هدددم 4917 المســـألة
أحدد  اآلخر ب عل ّما بأنه و لدهال ونعدل الو يدل مدا ي هدم منده قبولده هبدذا التو يدلال م دل اا يع دي

 ماله إىل آخر ليبيعه له وأخذ الو يل املالال صحت الو الة.
ف إذا و ددددل حمخصددددامل يف بلددددد آخددددر وبعددددن إليدددده بالو الددددةال وقبِددددل الو يددددل 4918 المســــألة

 صحت الو الة واا وصلت الو الة إىل الو يل بعد مدع.
 ف يشرتط يف املوّ ل والو يلف البلوأال والعقلال والقصدال واالختيار.4915 المسألة
ف ال جيوو لالنساا اا يتو ل للقيام ىنا ال مي نه القيام بهال أو ىنا ال جيوو 4922 المسألة

له اتيانه حمرعاملال نال جيوو للمحدرم يف احلدا اا يتو دل يف اجدرا  صديغة الن داح ألحددال ألنده حيدرم 
 علني احملرم ذلك.
إذا  ف يصدد  تو يددل أحددد للقيددام  ميددت أعمالددهال ول ددن ال تصدد  الو الددة4921 المســألة

 و له للقيام بأحد أعماله دوا تعيني.
ف إذا عزل املو ل و يلهال نال جيوو للو يل القيام ىنا تو دل نيده بعدد وصدول 4924 المسألة

 خرب العزل اليهال ويص  ما نعله قبل وصول ذلك افرب إليه.
ف جيوو للو يل عدزل ن سده عدن الو الدةال وجيدوو ذلدك حد  لدو  داا املو دل 4921 المسألة

 .غائبامل 
ف ال جيوو للو يل تو يل حمخص آخر للقيام ىنا تو ل نيهال ول ن لدو أذا 4922 المسألة

له املو ل بأا يو ل غري  جداو لده ذلدك حسدبما اذا لده املو دلال ندعذا قدال لده املو دلف )خدذ عدا 
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 و يال(ال جيب اا يو ل أحدامل عن املو لال وال جيوو له اا يو له عن ن سه.
ل أحدددامل عددن املو ددل باذنددهال نددال جيددوو لدده عزلددهال وال تب ددل ف إذا و ددل الو يدد4929 المســألة

 الو الة ال انية ىنوت الو يل األول أو بعزله املو ل األصيل.
ف إذا و دل الو يدل أحددامل عدن ن سده د بداذا املو دل د جداو للمو دل وللو يدل 4926 المسألة

 بعزله. األول عزل الو يل ال اينال وتب ل و الة ال اين هذا ىنوت الو يل األول أو
ف إذا و ددل عدددع أحمددخاص للقيددام بعمددلال وأذا لددم بددأا يقددوم  ددل واحددد 4927 المســألة

بالعمددل من ددرداملال جدداو ل ددل واحددد مددنهم القيددام بالعمددل بددان رادال وال تب ددل و الددة اجلميددت ىنددوت 
أحددهمال أمدا إذا مل يددذ ر قيدام  ددل واحدد مددنهم بالعمدل بددان راد ال أو صدرح بددأا يقومدوا بالعمددل 

وو لددم القيددام ىنددا نددو  الدديهم علددني ان ددرادال وتب ددل الو الددة ىنددوت أحدددهم يف هددذ  معدداملال ال جيدد
 الصورع.

ف إذا مدددات املو دددل أو الو يدددل أو جدددن ب لدددت الو الدددةال وال إحمدددد ال إذا 4928 المســـألة
أغمددي عليددهال وتب ددل الو الددة إذا تلددف مددا و ددل للتصددرمل نيددهال م ددل اا متددوت األغنددام الدديت و ددل 

 لبيعها.
إذا و ل احدامل للقيام بعملال وقدرر لده حمديةاملال جيدب عليده اع داؤ  مدا قدرر  ف4925 المسألة

 له بعد قيامه بالعمل.
ف إذا مل يقصر الو يل يف ح ه ما نو  إليهال ومل يأت نيه بتصرمل غدري 4992 المسألة

 مأذوا نيه وات   تل ه مل جيب عليه العو .
نيده بتصدرمل غدري مدأذوا ف إذا قصر الو يل يف ح ه ما يف يدد ال أو أتدني 4991 المسألة

نيه وتلف ذلك الشي  ضمنال نعذا لبس ال دوب الدذي و دل يف بيعده وتلدف ذلدك ال دوب جيدب 
 عليه دنت عوضه.
ف إذا أتني الو يل بتصرمل غري مأذوا نيهال  ما إذا لبس ال وب املو ل يف 4994 المسألة

 بيعهال مث أذا له صاحبه ص  تصرنه.

 أحكام اإلقرار
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هو اعرتامل أحد جد  عليدهال م دل اا يقدولف )جلع در علدي ألدف ف اإلقرار 4991 المسألة
 درهم( أو اعرتانه بن ي ح  له علني أحدال م ل اا يقولف )ليس يل علني أمحد حمي (.

ف امنددا ي ددوا اإلقددرار نانددذامل وصددحيحامل إذا  دداا جاومددامل وصددرحيامل أو ظدداهراملال 4992 المســألة
   اإلقرار.نلو قالف )مي ن اا ي وا جلع ر علّي ألف درهم(ال مل يص

ف يشرتط يف صحة اإلقرار ون وذ ال اا ي وا يف اإلقرار ضرر علني املقرال 4999 المسألة
 نلو قالف )يل علني ويد ألف درهم( د م المل د جيب عليه اقامة الدليل.

ف ال يصددد  إقدددرار الصدددغري والسددد يه بالنسدددبة إىل مالدددهال وال إقدددرار اجملبدددورال 4996 المســـألة
 وغري القاصد.
ف لو أقر بشي  جمهول أو مش وكال م ل اا يقولف )حلسن علي حمي ( 4997 المسألة

أو قدددالف )لتقدددي يف ذمددديت أحدددد هدددذين املدددالني( أو أقدددر لشدددخص جمهدددول أو مشددد وك م دددل اا 
يقددولف )ألحددد( أو )لواحددد مددن هددذين الشخصددني يف ذمدديت عشددرع دنددانري( صدد  إقددرار  يف  يددت 

 هذ  الصور وأخذ به.
قدر لده( اا ت دوا لده أهليدة التملدكال م دل اا يقدولف )اا ف يشدرتط يف )امل4998 المسألة

مددا يف يدددي هددو لزيددد(ال أو)هددو وقددف لددذا املسددجد( نلددو قددالف )اا مددا يف يدددي هددو ملددك هددذا 
 احليواا( مل يص  اإلقرار لعدم أهلية احليواا للتملك. 

ف إذا أقددر ألحددد بشددي  مث أن ددر مددا أقددرال م ددل اا قددالف )حملمددد يف ذمدديت 4995 المســألة
ع دنددانري( مث أن ددر وجددب عليدده إع ددا  )عشددرع دنددانري حملمددد(ال ول ددن لددو قددالف )حملمددد يف عشددر 

 ذميت ألف دينار( مث ا ت ن مقدارامل منه وقالف )إال عشرع دنانري( ص ال وقبل منه.
ف إذا قالف )هذ  الدار ملك ل اظم(ال مث قدال بعدد ذلدكف )ملدك لرضدا( 4962 المسألة

 جيب اا يتصاحلا علني األحوط.
ف إذا قالف )حسني ولدي( أو قالف )هندد أخدت ووجديت( قبدل مندهال نلدو 4961 سألةالم

مدددات ورثددده حسدددنيال  مدددا انددده ال جيدددوو لددده التدددزوج هبندددد مدددا دامدددت أخدددت هندددد يف حبالتددده )أي 
 ووجته(ال ويف هذ  املسألة ت صيل بينا  يف ال قه.
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اإلقدرار يف  ف ح م املريه يف مسألة اإلقرار ح م السليمال إال اا ي وا4964 المسألة
املر  الذي ميوت بسببهال م ل اا يقول يف مر  املوتف )انا مديوا ل الا  دذا(ال وي دوا يف 
هذا اإلقرار متهمامل ب ونه يريد االضرار بالورثةال ن دي هدذ  الصدورع جيدب اخدراج هدذا املبلدغ املقدر 

 به من ال لن ال من أصل الرت ة.

 أحكام الهبة
  ألحدد جماندامل وبدال عدو ال ويلدزم يف هدذا العقدد ف البة هدي إع دا  حمدي4961 المسألة 

االجياب والقبولال ول ن لو أع ني الشي  آلخر بقصد البة وأخذ  اآلخدر هبدذا القصدد وقعدت 
 البةال ولو مل  ر صيغة.

ف يشددرتط يف الواهددبف البلددوأ والعقددل والقصددد واالختيددار وعدددم احلجددرال 4962 المســألة
 نال تص  البة يف الس يه أو امل لس.

ف البددد اا ي ددوا قددبه املوهددوب بدداذا الواهددب حدد  ولددو  دداا يف غددري 4969 المســألة
 جملس العقد.
 ف إذا وهب الدائن دينه للمدينال ال جيوو د نيما بعد د م البة املدين به.4966 المسألة

ف إذا وهب حميةامل ألحدال وقبه املوهوب له ذلك الشي ال جيدوو للواهدب 4967 المسألة
 ا وهبال إال يف عدع صور هيف نسا البة وا رتجاع م

 د إذا  اا املوهوب له من انسابهال القريبني  األم واألبال أو البعيدين  ابن العم وافالة.1
 د إذا  اا الواهب هو الزوج أو الزوجةال و اا املوهوب له أحدمها.4
 د إذا تلف املوهوب  له أو بعضه.1
وهدب دارامل قيمتهدا ألدف ديندار د إذا  انت البة معوضةال أي وهب لقدا  عدو ال م دل اا 2

 لقا  دينار أو أ  ر.
 د إذا  اا الواهب قصد القربة يف هبته.9
 د إذا مات الواهب أو املوهوب له.6
د إذا تصرمل املوهوب له يف الشي  املوهوبال م ل اا ي وا قد بداع احلن دة املوهوبدة لدهال 7
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 أو طحنها م المل.
يسددمن الغددنمال أو يولددد مندده ولدددال مث  ف إذا منددني الشددي  املوهددوب م ددل اا4968 المســألة

 نسا الواهب البة نالنما  د متصالمل  اا أو من صالمل د للواهب.
ف نسددددا البددددة يتحقدددد  بقدددددول الواهددددبف نسددددخت البددددةال أو با دددددرتجاع 4965 المســــألة

املوهددددوبال أو بيعددددهال ويف  ددددل هددددذ  الصددددور الدددد الث ال يلددددزم اطددددالع املوهددددوب لدددده علددددني نسددددا 
 الواهب.

إذا مات الواهب أو املوهوب له بعد عقد البةال وقبل قبه املوهدوبال ف 4972 المسألة
 ان سخت البة وب لت.

ف البددة لألرحددام مددن صددلة الددرحمال ومددن املسددتحبات اإل ددالمية امل  دددعال 4971 المســألة
 وثواهبا ضعف ثواب البة لغري األرحام.

الت ضدديل  ف ي ددر  ت ضدديل بعدده األوالد علددني بعدده يف البددةال بددل ي ددر 4974 المســألة
ح  يف التقبيل وما حمابهال أما إذا ا توجب هذا الت ضديل ال سداد والشدحنا  نيحدرمال ومدن هندا 
يعلم اا تدرجي  وت ضديل األوالد الدذ ور علدني االنداث يف البدة والوقدف ومدا حمدابهال إذا مل ي دن 
 هددذا الت ضدديل ل ائدددع دينيددة أو دنيويددةال م ددرو ال وقددد ي ددوم حرامددامل إذا ا ددتوجب ذلددك ال سدداد

 والشحنا .

 أحكام الصدقة
ف الصدددددقة مددددن األمددددور املسددددتحبة الدددديت ورد احلددددن عليهددددا يف الروايددددات 4971 المســــألة

اإل دددالمية   ددددرياملال جددددا  يف احلدددددينف )اا الصدددددقة توجدددب ويددددادع املددددال وتدددددنت الددددبال  و لددددب 
 الش ا (.

 ف امنا توجب الصدقة ال واب إذا  انت بقصد القربة.4972 المسألة
ف لو أع ني حميةامل ألحد بقصدد الصددقةال وأخدذها اآلخدذ بدن س القصددال 4979 المسألة

حتققت الصدقةال وال جيوو للمتصدا الرجوع عن الصدقة وا رتداد ما تصدا به بعد ما أخذ  
 ال قري.
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ف ال جيوو للهااي )السيد( أخذ الز اع من غري الدااي ويف و داع ال  درع 4976 المسألة
 ستحبة والواجبة نيجوو للهااي أخذها من غري الااي.تأملال أما يف بقية الصدقات امل

 ف جيوو إع ا  الصدقة املستحبة للغاال واملخالفال وال انر.4977 المسألة
ف إذا تصدددا بشددي  علددني نقددريال قددال الددبعه ال جيددوو احمددرتاؤ  منددهال أو 4978 المســألة

الصدقة و اعال وأما  قبوله منه هبةال ول ن املشهور  راهة ذلكال هذا يف صورع اا ال ت وا تلك
إذا  انت و اع نيحرم متلدك ذلدك باالذداب أو بسدبب آخدرال ألا ذلدك يوجدب تضدييت حقدوا 

 ال قرا .
 ف للصدقة عدع آدابال منهاف4975 المسألة

 د اع ا  السائل إذا  ألال وي ر  رد  ح  إذا ظن عدم نقر .1
عدددم االحتيدداج نددال ددد ي ددر  السدد ال )أي اال ددتجدا ( يف صددورع االحتيدداجال أمددا يف صددورع 4

 تستبعد حرمته.
ددددد يسددددتحب تو ددددط اإلنسدددداا يف إيصددددال الصدددددقات إىل مسددددتحقيهاال واألنضددددل اخ ددددا  1

 الصدقة املندوبة إال اا ت وا اجلهر هبا أنضل لعنواا ثانوي.
 د يستحب اال  ار يف التصدا خصوصامل يف أوائل النهارال وأوائل الليل.2
 اليت تصدا هبا.د إذا تصدا الشخص يستحب اا يقبل يد  9
 د يستحب اا يقدم أقربا   وجريانه وأهل ال ضيلة علني اآلخرين يف الصدقة.6

 أحكام القرض
ف اإلقددددرا  مددددن األعمددددال املسددددتحبة الدددديت ورد احلددددن ال  ددددري عليهددددا يف 4982 المســــألة

ف )مددن أقدر  م منددامل ينظدر بدده  اآليدات القرآنيدة والروايدداتال نقدد صدد  عدن الر ددول األعظدم 
 .(186) اا ماله يف و اعال و اا هو يف صالع من املالئ ة ح  ي ديه(ميسور ال  
ف )ومن أقر  أخا  املسلم  اا له ب ل درهم أقرضه ووا جبل احد من جبال وقال 

رضدددوى وطدددور  دددينا  حسدددناتال واا رنددد  بددده يف طلبددده تعددددى علدددني الصدددراط  دددالربا افددداطف 
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نلم يقرضه حرم اهلل عزوجل عليه  الالمت بغري حساب وال عذابال ومن حم ا إليه أخو  املسلم
 .(187) اجلنة يوم جيزي احملسنني(

ف القر  ال حيتاج إىل اجرا  صيغة بل يص  باع ا  حمي  بنية القر ال 4981 المسألة
 وقبول املستدين ذلك بن س النيةال ول ن جيب اا ي وا مقدار  معلومامل.

 عليه. ف جيب علني املقر  القبول إذا أدى له املقرت  ما4984 المسألة
ف إذا أقددرّا ضددمن العقددد أجددالمل لتسددديد الدددينال وجددب علددني املقددر  عدددم 4981 المســألة

م البة املقرت  بدينه قبل حلول األجل املقررال ول ن إذا مل يذ ر أجل جاو للمقر  م البدة 
 املقرت  بدينه م  حما .

ه ف إذا طالددب املقددر  بديندده ندداا مت ددن املقددرت  مددن األدا  وجددب عليدد4982 المســألة
 األدا  نوراملال ولو تأخر عصني.

ف إذا مل ميلددك املقددرت  غددري مسدد نه وأثدداث منزلددهال ومددا أحمددبه  ددا حيتدداج 4989 المســألة
إليددهال مل جيددز للمقددر  م البتدده بالدددينال بددل جيددب اا يصددرب وينتظددر حدد  يددتم ن املقددرت  مددن 

 أدا  دينه.
اال تسدددداب ف إذا مل يددددتم ن املقددددرت  مددددن تسددددديد دينددددهال ندددداا أم ندددده 4986 المســــألة

 ناألحوط وجوبامل اا ي تسب ويسدد دينه.
ف املقدددرت  الدددذي ال مي نددده الوصدددول إىل املقدددر ال اا مل يأمدددل احلصدددول 4987 المســـألة

عليه جيب دنت ما عليه إىل ال قري باذا احلا م الشرعيال وإذا مل ي ن املقدر  هاايدامل مل جيدب 
 ضامل.إع ا  دينه إىل غري الااي بل جيوو إع اؤ  للهااي أي

ف إذا مل تددزد تر ددة امليددت عددن مصددارمل  هيددز  )أي   ندده ودنندده( ودينددهال 4988 المســألة
 وجب صرمل الرت ة علني هذ  األمورال وال يع ني لورثته حمي .

ف إذا اقدددددرت  مقددددددارامل مدددددن الدددددذهب وال ضدددددةال مث هب دددددت قيمتهددددداال أو 4985 المســـــألة
ا بغدري ذلدك مل ي دن نيده تضاع تال ناا أدى بن س املقدار الذي أخذ   دنيال ول دن لدو تراضدي
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 إحم الال  ما وتلزم املصاحلة يف بعه املوارد.
ف إذا  ددداا عدددني الددددين باقيدددةال وطالبددده املقدددر  بدددهال نددداألحوط ا دددتحبابامل 4952 المســـألة

 إعادع ن س ذلك الشي  إىل املقر .
ف إذا احمرتط املقر  اا ي دي املقرت  أويد  دا اقدرت ال م دل اا يقدر  4951 المسألة

ت من احلن ة ويشرتط أدا  عشرع  يلوات ونصدفال أو يقدر  عشدرع بيضدات لقدا  عشرع  يلوا
إحدى عشرع بيضةال نهو ربا و رمال بل إذا حمرط بأا يقوم له املقرت  بعمل مداال أو يد دي مدا 
اقرتضه مت مقدار من جنس آخرال م ل اا ي دي الدينار الذي اقرتضه مت )علبة  ربيت( نهدو 

حمرتط اا ي دي ما اقرتضه بنحو خمصوص م المل اا ي دي الذهب ربا وحرام أيضاملال وه ذا إذا ا
غري املصاأ مصاغامل نهو ربا وحرام أيضاملال ول ن لو أقدم املقرت  ن سه د وبددوا احمدرتاط د علدني 

 أدا  دينه مت ويادع مل ي ن يف ذلك إحم الال بل هو مستحب.
يددامل مل ميل دده ومل ف اع ددا  الربددا م ددل أخددذ الربددا حددرامال ومددن أخددذ قرضددامل ربو 4954 المســألة

جيدز لده التصدرمل نيددهال ول دن لدو  دداا جيدن إذا مل يشدرتط الربدا يف ذلددك القدر  رضدي املقددر  
 بأا يتصرمل املقرت  يف ذلك املالال جاو للمقرت  التصرمل نيه. 

ف إذا اقددددرت  حن ددددة أو حمدددديةامل آخددددر بنحددددو ربددددويال وصددددرنه يف الزراعددددةال 4951 المســــألة
 مقر ال علني املشهور.ناحلاصل الذي حيصل من ذلك ي وا لل

ف إذا احمرتى ثوباملال ودنت انه من املال الذي اقرت  بنحدو ربدويال أو مدن 4952 المسألة
املددال احلددالل املخددتلط بدداحلرامال نالصددالع يف ذلددك ال ددوب وارتددداؤ  ال إحمدد ال نيهدداال ول ددن إذا 

رمدة ارتدائدده قدال للبدائتف )احمدرتيه هبدذا املدال الربدوي( نداا ارتدددا  ذلدك ال دوب حدرامال ولدو علدم ج
 وصلني نيه ب لت صالته أيضامل.

ف إذا أع ني مقدارامل من املال لتداجر ليأخدذ عدن جانبده يف بلدد آخدر بأقدل 4959 المسألة
  ا أع نيال مل ي ن نيه إحم الال وهو ما يسمني بد )صرمل الربات(.

إذا أع ددني مقدددارامل مددن املددال ألحددد علددني اا يأخددذ  بعددد مدددع يف بلددد آخددر مددت ويددادعال  ددأا 
( ديندددار أي 122( ديندددار د مددد المل د ليأخدددذ  يف بلدددد آخدددر بعدددد مددددع بزيدددادع )522) يع يددده

( دينار نهو ربا وحرامال ول ن لدو أع دني مدن يأخدذ الزيدادع حمديةامل يف مقابدل الزيدادع أو 1222)
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 قام بعملال مل ي ن نيه إحم الال إذا  انت املعاملة عقالئية.
و حوالددة مث أراد حتصديل مالده قبددل ف إذا أخدذ يف مقابددل دينده ) مبيالدة( أ4956 المسـألة

 األجل نباعها بنقصاا مل ي ن يف ذلك إحم الال وهو ما يسمني اآلا بد )تنزيل ال مبيالة(.

 أحكام الحوالة
 ف احلوالةف هي إحالة املديوا دينه إىل حمخص آخر.4957 المسألة
 ف إذا حددول املددديوا دائندده إىل آخددرال أي بددأا يأخددذ مددا بذمتدده مددن آخددرال4958 المســألة

وقبدل الددائن بدذلك يصدري احملدال عليده د بعدد انعقداد احلوالدة د هدو املدديواال وال جيدوو للددائن بعدد 
 ذلك م البة دينه من املديوا األول.

ف يشددرتط يف املددديوا والدددائن واحملددال عليددهف البلددوأال والعقددلال واالختيددارال 4955 المســألة
 غرا  غري الصحيحة.وعدم الس هال والس يه  ما  ب  هو من يصرمل أمواله يف األ

ف احلوالة علني من ال ي وا مديونامل للمحيلال إمنا تص  إذا قبدل باحلوالدةال 4622 المسألة
وه ددذا إذا أراد مددن يف ذمتدده جددنس مددن األجندداملال اا حيددول دائندده إىل آخددر ليأخددذ مندده جنسددامل 

إذا  من نوع آخرال م ل اا ي وا عليه حمعري نحوله إىل آخر ليأخذ حن ةال مل تص  احلوالة إال
 قبل احملال )الدائن(.

ف جيدددوو للددددائن اا ال يقبدددل باحلوالدددة واا مل ي دددن احملدددال عليددده نقدددريامل ومل 4621 المســـألة
 يقّصر يف تسديد ما حول عليه.

ف يشدددرتط يف صدددحة احلوالدددة اا ي دددوا احمليدددل مدددديونامل عندددد احلوالدددة علدددني 4624 المســـألة
يص  اا حيول علني أحد مادام مل يقرت   املشهورال نلو أراد اا يقرت  من أحد مبلغامل نانه ال

 بعدال ليأخذ املقر  دينه من احملال عليه نيما بعدال واا مل يبعد صحة هذ  احلوالة.
ف يشدددرتط يف صدددحة احلوالدددةال اا يعدددرمل احمليدددل والددددائن مقددددار )احملدددول( 4621 المســـألة

د نقدال لدهف   يلدوات حن دة د مد المل   12دندانريال و 12وجنسدهال ندعذا  داا يف ذمدة احمليدل ألحدد 
 )خذ أحد هذين الدينني من نالا( دوا اا يعني مل تص  احلوالة.
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ف إذا  ددداا الددددين معيندددامل واقعددداملال ول دددن املدددديوا والددددائن ال يعرنددداا حدددني 4622 المســـألة
احلوالددة مقدددار  أو جنسددده صددحت احلوالدددةال م ددل اا ي ددوا قدددد  ددجل مقددددار الدددين يف دندددرت ال 

يف ذمتدده إىل آخددرال مث نظددر إىل الدددنرت بعددد ذلددك وأخددرب ول ددن قبددل اا يراجددت دنددرت  حددول مددا 
 دائنه ىنقدار الدين.

ف إذا حدول علددني مدن لدديس مدديوناملال نداا قبددل احلوالدة جدداو للمحدال عليدده 4629 المسـألة
)الددربي ( اا يأخددذ املبلددغ احملددول مددن احمليددل قبددل تسددديد  إىل احملددال )الدددائن(ال وأمددا إذا رضددي 

و للمحددال عليدده م البددة احمليددل إال بددن س املقدددار الددذي رضددي بدده الدددائن بأقددل مددن ديندده نددال جيددو 
 احملال الدائن.
ف ال جيوو للمحيل واحملال عليه نسا احلوالة بعد انعقادهاال  مدا ال جيدوو 4626 المسألة

للمحددال )أي الدددائن( نسددا احلوالددة إذا مل ي ددن احملددال عليدده نقددريامل عنددد احلوالددةال واا انتقددر نيمددا 
 اا احملال عليه نقريامل حني احلوالة و اا احملدال يعلدم ب قدر ال ول دن إذا مل ي دن بعدال وه ذا إذا  

يعلم ب قر  بل علم بذلك نيما بعدال جيوو للمحال نسا احلوالة وم البدة طلبده مدن احمليدل حد  
 إذا صار احملال عليه غنيامل.

 ف إذا احمدددددرتط املدددددديوا والدددددائن واحملدددددال عليددددده أو أحدددددهم لن سددددده حددددد 4627 المســــألة
 ال ساال جيوو له نسا احلوالة طبقامل ملا قرر واحمرتط.

ف إذا دندت احمليدل ديدن الددائن بن سدهال نداا نعدل ذلدك ب لدب احملدال عليده 4628 المسألة
جاو أخذ ما دنعه من احملال عليهال وأمدا إذا نعدل بددوا طلدب احملدال عليدهال و داا قصدد  أا ال 

 يأخذ عوضه منه ال جيوو له م البته بشي .

 رهنأحكام ال
ف الرهن هو أا جيعل املديوا مقدارامل من ماله عند الدائنال ليحصل علدني 4625 المسألة

 دينه من ذلك املال إذا امتنت عن تسديد الدين.
ف ال يلزم يف الرهن قرا ع صيغةال بل يصد  الدرهن إذا دندت املدديوا الرهيندة 4612 المسألة

 إىل الدائن بقصد الرهن وأخذ  الدائن بن س القصد.
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ف يشرتط يف الراهن واملرذنف البلوأ والعقل واالختيار وعدم الس ه الذي 4611 ألةالمس
 مر معنا .

ف يلددزم اا ت ددوا الرهينددة  ددا جيددوو التصددرمل نيهددا حمددرعاملال وإذا رهددن مددال 4614 المســألة
 غري  إمنا يص  الرهن إذا رضي صاحب املال بذلك.

حمدراؤهاال ندعذا رهدن افمدر ومدا ف جيب اا ت وا الرهيندة  دا يصد  بيعهدا و 4611 المسألة
 حمابه ذلك مل يص  الرهن.

 ف منانت الرهينة  يعها للراهن.4612 المسألة

ف ال جيوو للمديوا والددائن متليدك الرهيندة ألحدد هببدة أو بيدت د مد المل دوا 4619 المسألة
 اذا اآلخرال ول ن إذا نعل أحدمها ذلك مث رضي اآلخر به ص .

 ن الرهينة باذا املديواال  اا انه رهينة أيضامل.ف إذا باع الدائ4616 المسألة
ف إذا طالبدده الدددائن عنددد حلددول أجددل الدددينال نددامتنت عددن تسددديد دينددهال 4617 المســألة

جاو للدائن بيت الرهينة وأخدذ دينده مدن انهداال وجيدب إعدادع الزائدد إىل الدراهنال ول دن إذا مت دن 
 لشرعي يف بيعها.من الوصول إىل احلا م الشرعي جيب اا يستأذا احلا م ا

ف إذا مل ي دددن للمدددديوا  دددوى دار  الددديت يسددد نهاال وأحمددديا  حيتددداج إليهدددا 4618 المســـألة
م دل أثداث املنددزلال مل جيدز للدددائن م البتده بدينددهال ول دن إذا  انددت الرهيندة مددن هدذ  املسددت نيات 

 أي  انت منزالمل أو أثاثامل جاو بيعها وا تي ا  الدين منها.

 أحكام الحجر
ف احلجدددر هدددو اا ال يدددتم ن اإلنسددداا مدددن التصدددرمل يف  يدددت أموالددده أو 4615 المســـألة

 بعضهاال ألحد األ باب السبعة التاليةف
 ف الصغر.1
 ف اجلنوا.4
 ف الس ه.1
 ف ال لس.2
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 ف املر .9
 ف الرقية.6
 ف املوت.7

 وت صيل هذ  األمور يأىل يف املسائل التالية.
البدددالغ غدددري الرحمددديدال التصدددرمل يف ف ال جيدددوو للصدددغري الدددذي مل يبلدددغال أو 4642 المســـألة

 أموالهال واا  اا تصرنه صاحلاملال وقد تقدمت مسألة بيت الصيب.
 عالمات البلوغ

 ف عالمة البلوأ أحد أمور ثالثةف4641 المسألة
 د نبت الشعر افشن حتت الب ن علني العانةال وال عربع بالشعر الضعيف.1
 الناث قليلة جدامل.د االحتالمال ىنعن خروج املاال وهذ  العالمة يف ا4
 د انقضا  مخس عشرع  نة قمرية يف الذ ورال وتست  نني يف االناث.1

ف إنبات الشعر افشن علني الوجه ونوا الشد هال أو علدني الصددر وحتدت 4644 المسألة
 اإلبط و ذلك غلظة الصوت وما حمابه ليس عالمة للبلوأ إال إذا تيقن بسبب ذلك بالبلوأ.

للصغري التصرمل يف أمواله  ذلك ال تتعلد  بذمتده حمدي  د  ف  ما ال جيوو4641 المسألة
 يف اجلملة د نم المل إذا اقرت  مل يصر مديونامل إال إذا  اا باذا وليه.

ف ويل الصغري )وهدو مدن جيدوو لده التصدرمل يف أمدوال الصدغري( يف الدرجدة 4642 المسألة
نصدوب مدن قبلهمداال واا مل األوىل هو األبال أو اجلد األبوي للصدغريال ندعذا مل ي وندا ندالقيم امل

 ي ن ناحلا م الشرعي.
ف جيددوو لددألب واجلددد األبددوي التصددرمل يف مددال الصددغريال واا  دداا اجلددد 4649 المســألة

 األبوي بعيدامل جداملال ولو تقارا تصرنهما معامل قدم من  ب  تصرنه.
ف ال جيددددددوو للمجنددددددوا التصددددددرمل يف أموالددددددهال وهددددددو يف بقيددددددة األح ددددددام  4646 المســــــألة

ن األحدوط وجوبددامل اندده لدو جددن بعددد البلدوأ اا ت ددوا واليددة أمدور  ألبيدده أو جددد   الصدغريال ول دد
 األبوي واحلا م الشرعي معامل.
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ف الددذي ي ددوا عدداقالمل يف حددني وجمنونددامل حينددامل آخددر ندداا تصددرنه يف أموالدده 4647 المســألة
 نرتع جنونه غري صحي .

مددن أموالدده ف جيددوو للمددريه الددذي ي ددوا موتدده بددذلك املددر  اا يصددرمل 4648 المســألة
علني ن سه وعياله وضي ه واألعمال اليت ال يعترب صرمل املدال نيهدا ا دراناملال و دذلك ال احمد ال 
نيمدا إذا بداع مددا ميل ده بقيمتده أو قددام بتدأجري ال بدل يصدد  تصدرنه إذا وهدب مالدده ألحدد أو باعدده 

رال بأقدددل مدددن قيمتددده احلقيقيدددةال  دددوا   ددداا مدددا وهبددده أو باعددده رخيصدددامل ىنقددددار ثلدددن مالددده أو أ  ددد
 وبالنسبة إىل األ  ر من ال لن ال حيتاج إىل اذا الورثة.

ف السدد يه )وهدو مددن يصدرمل أموالدده يف األغدرا  غددري الصدحيحة وين قهددا 4645 المسـألة
يف غري  لها( ال جيوو له التصرمل يف أموالهال وواليته ألبيه أو جد  األبوي اا طرأ عليده السد ه 

د البلوأ نواليته حلدا م الشدرع مدت أبيده أو جدد  األبدوي قبل البلوأال وأما إذا طرأ عليه الس ه بع
 احتياطامل.

ف تصددددرنات السدددد يه يف بعدددده املددددوارد نانددددذعال وذ رنددددا ت صدددديل ذلددددك يف 4612 المســــألة
 )ال قه(.

ف امل لّددس هددو مددن حجددر عليدده احلددا م الشددرعي عددن التصددرمل يف مالددهال 4611 المســألة
عليدده احلددا م الشددرعيال التصددرمل يف لقصددور  عددن ديونددهال ول ددن جيددوو للم لددس قبددل اا حيجددر 

 أمواله واا  انت قروضه أضعامل ثروته.
 ف ال جيوو للم لس التصرمل يف أمواله إذا تونرت نيه أربعة حمروطف4614 المسألة

 د إذا  انت ديونه ثابتة حمرعامل.1
د إذا  انت  تل اته وديونده علدني الندامل أقدل مدن الدديوا الديت عليدهال با دت نا  املسدت نيات 4

 ذ رناها يف أح ام القر   املنزل وأثاث املنزل.اليت 
ددد إذا  انددت الدددديوا الدديت عليددده قددد حدددل أجلهدداال أو  دداا املقددددار الددذي حدددل أجلهددا مدددن 1

 الديوا أويد من  تل اته.
 د أا ي لب الغرما  من احلا م الشرعي احلجر عليه.2

ا م الشدرعيال ف يتعل  ح  الغرما  بأموال امل لس منذ اا حيجر عليه احل4611 المسألة
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 وجيب اا يبيعوها ويسددوا ديوا الغرما  منها.
ف تقسديم أمدوال امل لدس بدني الغرمدا  جيدب اا ي دوا علدني نسدبة ديددورمال 4612 المسـألة

ديندداراملال جيددب  51دينددار وآلخددر  111دينددارامل و دداا ألحددد عليدده  31نمدد المل إذا  دداا  ددل ثروتدده 
 خر.دنانري ل  11دينارامل لصاحب املائة و 21اع ا  

ف إذا صرمل الشخص يف مرضه الذي ميوت بهال مبلغامل جمانامل وتربعاملال  أا 4619 المسألة
يهب حميةامل من ماله ألحدال أو باع ما قيمته ألف دينار ىنائدة مد المل نهدو  دل خدالملال واألقدرب 

 اا هذ  التصرنات  رج من أصل املالال وهذا ما يسمني يف ال قه بد )منجزات املريه(.
التصددرنات الدديت يقددوم هبددا العبددد بدددوا اذا مددوال  باطلددةال وأمددا هددل اا ف 4616 المســألة

 العبد ميلك أم ال نيه خالملال واألقوى انه ميلك.
ف إذا أوصدددني بدددأا يع ددني حمدددي  مددن أموالددده إىل أحدددد بعددد موتدددهال نددداا مل 4617 المســألة

ا ي ن أ  ر مدن ال لدن أو  داا أ  در مدن ال لدن وأجداو الورثدةال وجدب تن يدذ تلدك الوصديةال وأمد
لددو  دداا أ  ددر مددن ال لددن ومل جيددز الورثددة صددحت ىنقدددار ال لددنال وب لددت نيمددا واد عددن ذلددكال 
وه ددذا يف الوصددايا املاليددة غددري الواجبددة حمددرعامل  ددافريات واملددرباتال و دديأىل ت صدديلها يف )أح ددام 

 الوصية(.

 أحكام الضمان
 ف الضماا هو أا يتعهد يف ذمته دين اآلخر.4618 المسألة
ا أراد اا يضدددمن أحددددامل ويسددددد ديندددهال ي  دددي يف صدددحة ضدددمانه أا ف إذ4615 المســـألة

أو يقدوم ىندا يددل « ضدمنت بدأا أ ددد عندك ديندك»يقول له د بأي لغة ولو بغري العربية د بأين 
 علني الضماا ويرضني الدائن بذلكال وال يشرتط رضا  املديوا.

 جمبدددورين ف يشدددرتط يف الضدددامن والددددائن اا ي وندددا عددداقلني وبدددالغني وغدددري4622 المســـألة
وغددري  دد يهنيال ول ددن ال تشددرتط هددذ  األمددور يف املددديواال نددعذا ضددمن صددغريامل أو جمنونددامل صدد  

 ضمانه.
انددا »ف ال احمدد ال نيمددا إذا احمددرتط الضددامن لضددمانه حمددرطاملال  ددأا قددالف 4621 المســألة
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 «.ضامن اا مل يدنت املديوا دينه
نددال يصدد  ضددماا مددن ف يشددرتط اا ي ددوا املضددموا عندده مددديونامل نعددالملال 4624 المســألة

يريدددد أا يقدددرت  نيمدددا بعددددال حددد  يقدددرت  ول دددن إذا قدددالف أقدددر  نالندددامل نأندددا ضدددامنال صددد  
 الضماا.

ف امنددا يصدد  الضددماا إذا  دداا املضددموا عندده )املددديوا( والدددائن والشددي  4621 المســألة
ضددمنت أا أ دددد »املضددموا معيندداملال نددعذا ضددمن ألحددد دائنددني ي لبدداا مددن أحدددال بددأا يقددولف 

ال ب دددل ضدددمانه لعددددم تعيدددني املضدددموا لدددهال وه دددذا إذا  ددداا ألحدددد ديدددن علدددني « ماديدددن أحدددد 
ب دل ضدمانه لعددم تعيدني املضدموا « ضدمنت اا أ ددد ديدن أحدد املدديونني»حمخصني نقدالف 

 يلدوات حن دةال   11عنه. و ذا إذا قال ألحد له يف ذمة آخر ديننيال  أا ي دوا لده يف ذمتده )
ال ب ل ضمانه علني األحوط لعدم تعيدني «لديننيضمنت أا أ دد لك أحد ا»دنانري(ف  11و

 الشي  املضموا هل هو املالال أم احلن ة.
ف إذا وهددب الدددائن دينددهال مل جيددز للضددامن أا يأخددذ مددن املددديوا حمدديةاملال 4622 المســألة

 ولو وهب بعه الدين مل جيز للضامن اا يأخذ ذلك املقدار.
 وع عن ضمانه.ف إذا ضمن أا يسدد دين أحد مل جيز الرج4629 المسألة

ف إذا احمدددرتط الضدددامن والددددائن أا ي دددوا لمدددا حددد  ال سدددا مددد  حمدددا اال 4626 المســـألة
 ص  وجاو لما ذلك م  أرادا.

ف إذا  داا الضددامن حدني الضددماا مو درامل وبام انده تسددديد حد  الدددائنال 4627 المسـألة
بعددال وه دذا  مل جيز للدائن نسا الضدماا وم البدة دينده مدن املدديواال واا انتقدر الضدامن نيمدا

 إذا مل ي ن الضامن قادرامل علني تسديد املضموا حني الضماا ول ن علم الدائن ورضي به.
ف إذا  اا الضامن غري قادر علدني تسدديد الددين حدني الضدماا ومل يعلدم 4628 المسألة

الدائن بذلكال مث تبني له بعد ذلك جاو لده نسدا الضدمااال وه دذا إذا مت دن الضدامن قبدل اا 
 نال نانه إذا أراد نسا ضمانه جاو له ذلك.يلت ت الدائ
 ف إذا ضمن مديونامل دوا اا يرضني املديوا مل جيز له أخذ حمي  منه.4625 المسألة
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ف إذ ضددمن مددديونامل بددأا يدددنت ديندده عندده باذندده ورضددا ال جدداو لدده م البددة 4692 المســألة
يوا ىنددا دنددتال املددديوا ىنددا ضددمنهال ول ددن إذا دنددت للدددائن غددري مددا ضددمن مل جيددز لدده م البددة املددد

 يلددوات مددن احلن ددة( ول ندده دنددت بدددل احلن ددة   12نمدد المل لددو ضددمن للمددديوا اا يدددنت عندده )
  يلوات من الرو( مل جيز له م البة املديوا بالروال وال احم ال نيما إذا رضيا بذلك.  12)

 أحكام الكفالة
عهددد ف ال  الددة هددي تعهدد باحضددار مددديوا مد  أراد الدددائنال ويسددمني املت4691 المسـألة
 هبذاف   يالمل.
ف امنددا تصدد  ال  الددة إذا أبدددى ال  يددل تعهددد  للدددائنال بددأي لغددة  ددااال 4694 المســألة

 ح  بغري العربية  أا يقول للدائنف إنا أضمن تسليم املديوا لك م  أردتهال وقبل الدائن.
ف يشدددرتط يف ال  يدددلف البلدددوأ والعقدددل واالختيدددار والقددددرع علدددني احضدددار 4691 المســـألة

 ل.امل  و 
 ف جيوو نسا ال  الة ألحد أمور مخسةف4692 المسألة

 تسليم ال  يل امل  ول بيد الدائن.األول: 
 تسديد دين امل  ول.الثاني: 
 ا قاط الدائن حلقه. الثالث:
 موت املديوا. الرابع:

 ابرا  الدائن ال  يل من ال  الة. الخامس:
االجبدارال ندداا مل يددتم ن مندده ف إذا خلددني مددديونامل مددن يدد الدددائن بددالقهر و 4699 المسـألة

 الدائن وجب علني من خلني املديواال إحضار  وتسليمه إىل الدائن.

 أحكام الوديعة
 ف الوديعة هي اا يودع حميةامل عند حمخص ليحانه عليه.4696 المسألة
ف إذا أودع اإلنساا ماله عند أحد وائتمنه عليه وطلب منه ح ظده ل ظدامل 4697 المسألة



 463 

مه ولو بغري الل ه انه أودعه ماله ليح ظهال وأخذ  اآلخر بقصد احل ه وقبل املستودعال أو أنه
 جيب عليه العمل بأح ام الوديعة اليت  تذ ر.

ف يعترب يف املودع واملستودعف العقلال والبلدوأال ندعذا أودع مالده عندد صدغري 4698 المسألة
 أو جمنواال أو أودع الصغري أو اجملنوا ماله عند أحد مل تص  الوديعة.

ف إذا قبل الوديعة من صغري أو جمنواال وجدب عليده إعدادع الشدي  املدودع 4695 ألةالمس
إىل صاحبهال وإذا  اا ذلك الشي  للصغري أو للمجنوا ن سه جيب عليه اع داؤ  إىل وليهمداال 

 ولو قصر يف إيصاله إىل الويل وتلفال وجب عليه عوضه.
 لها.ف يلزم علني العاجز عن ح ه الوديعة اا ال يقب4662 المسألة
ف إذا أنهم اإلنساا صاحب املال بعدم ا تعداد  حل ده مالدهال نداا تدرك 4661 المسألة

املال عند  وذهدب مث تلدف املدالال مل يضدمن املسدتودع الدذي مل يقبدل بداحل هال ول دن األحدوط 
 ا تحبابامل اا حي ه ذلك الشي  اا أم ن.

مسدددتودع اا يعيدددد ف جيدددوو للمدددودع ا دددرتجاع وديعتددده مددد  أرادال وجيدددوو لل4664 المســـألة
 الوديعة إىل املودع م  حما .

ف لددو انصددرمل املسددتودع عددن ح دده الوديعددةال ونسددا الوديعددةال جيددب عليدده 4661 المســألة
إيصددددالا إىل صدددداحبها أو و يلدددده أو الددددويل نددددوراملال أو خيددددربهم بعدددددم ا ددددتعداد  حل ظهدددداال ولددددو مل 

 يه العو .يوصلها اليهم ومل خيربهم أيضامل لغري عذرال مث تلف الشي  وجب عل
ف إذا مل ي ن للمستودع م اا منا ب حل ه الوديعةال وجب عليه ذيةة 4662 المسألة

امل ددداا املنا دددبال واا حي ظهدددا بشددد ل ال يقدددال عرندددامل بأنددده خارددداال أو ندددرط يف ح ظهددداال ولدددو 
 جعلها يف م اا غري منا ب وتل تال وجب عليه العو .

عدددة ومل يتعدددّد نيهددداال مث تل دددت مل ف لدددو مل يقصددر املسدددتودع يف ح ددده الودي4669 المســـألة
يضددمنها إال إذا احمددرتط قددبالملال ول ددن لددو جعلهددا يف م دداا حيتمددل وصددول الظددامل إليهددا نأخددذها 

 الظامل وتل ت وجب عليه اع ا  عوضها إىل صاحبها.
أح ده »ف لو عني صداحب الوديعدة  دالمل حل ده مالدهال وقدال للمسدتودعف 4666 المسألة
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ال ندداا احتمددل «تنقلدده إىل م دداا آخددر حدد  لددو احتملددت تل دده هددذا الشددي  يف هددذا امل دداا وال
املسدتودع تل دده يف ذلدك امل دداا وعلدم اا اختيددار صداحب املددال لدذلك  دداا باعتقداد اندده أح دده 
ملالدهال جداو لدده نقلده إىل م دداا آخدرال نلدو نقلدده مث تلدف مل يضددمنال  مدا انده لددو تر ده يف  لدده مث 

صاحب املال من نقله إىل م اا آخرال ناا نقلده تلف مل يضمنال ول ن لو مل يعلم ملاذا منعه 
 إىل م اا آخر مث تلف وجب عليه اع ا  عوضهال علني األحوط وجوبامل.

ف إذا عني املودع م اندامل حل ده وديعتده ول دن مل ميندت املسدتودع مدن نقلهدا 4667 المسألة
آخددر إىل م دداا آخددرال ندداا احتمددل املسددتودع تل هددا يف ذلددك امل دداا جدداو لدده نقلهددا إىل م دداا 

 أح ه لاال وال يضمن لو تل ت هناك.
ف إذا جددن صدداحب الوديعددةال وجددب علددني املسددتودع إيصددال الوديعددة إىل 4668 المســألة

وليددده ندددورامل عرنيددداملال أو اخبددددار الدددويلال ولدددو مل يوصدددل الشددددي  إىل الدددويل بددددوا عدددذر أو قصددددر يف 
 اخبار ال مث تل ت الوديعة وجب عليه العو .

الوديعدة وجدب علدني املسدتودع إيصدالا إىل ورثتدهال أو ف إذا مات صاحب 4665 المسألة
اخبارهم هباال ولو مل يوصلها إىل الورثدةال و دذا لدو قصدر يف االخبدار مث تل دت ضدمنال ول دن لدو 
تأخر تسليم الوديعة أو تأخر يف االخبار بانتظار معرنة صدا ادعا  الوارث بانه وارث امليتال 

 الوديعة مل يضمن. أو هل هناك وارث آخر للميت أم الال مث تل ت
ف إذا مدددات صددداحب الوديعدددة وتدددرك عددددع ورثدددةال وجدددب علدددني املسدددتودع 4672 المســـألة

إيصال الوديعة إىل  يت الورثةال أو ملن ات   اجلميدت علدني تسدليم الوديعدة اليدهال ندعذا أع دني متدام 
 الوديعة إىل أحد الورثة دوا إذا البقية ضمن نصيب اآلخرين.

تودع أو جدنال وجدب علدني وارثده أو وليده اإل دراع د مهمدا ف إذا مات املسد4671 المسألة
 أم ن د يف اخبار صاحب الوديعةال أو إيصال الوديعة إليه.

ف إذا وجددد املسددتودع يف ن سدده آثددار املددوتال وجددب عليدده د اا أم ددن د 4674 المســألة
يال إيصددال الوديعدددة إىل صددداحبها أو و يلدددهال وأمدددا إذا مل مي دددن نيلدددزم إيصدددالا إىل احلدددا م الشدددرع

وإذا تعدددذر عليددده الوصدددول إىل احلدددا م الشدددرعي مل جيدددب عليددده اا يوصدددي إذا  ددداا وارثددده أميندددامل 
وم لعددامل إىل الوديعددةال وإال وجددب عليدده االيصددا  واال تشددهادال وإخبددار الوصددي والشدداهد با ددم 
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 صاحب الوديعة وجنسها وخصوصياذا و لها.
مل يعمل بوظي ته املدذ ورع يف ف إذا وجد املستودع آثار املوت يف ن سهال و 4671 المسألة
املتقدمدةال ندعذا تل دت الوديعدة نداألحوط دندت عوضدها واا مل ي درط يف ح ظهدا وتعداىف  المسألة

 من مرضهال أو ندم بعد مدع وأوصني.

 أحكام العارية
 ف العارية هي اا يسلط أحد غري  علني ماله لينت ت هبا جمانامل.4672 المسألة

ة اجرا  صيغةال بل تص  العارية إذا أع دني ثوبده د مد المل ف ال يلزم يف العاري4679 المسألة
 د ألحد بقصد العاريةال وأخذها املستعري هبذا القصد.

ف ال تصددد  إعدددارع الشدددي  الغصددديب أو مدددا ي دددوا عينددده للمعدددري ومن عتددده 4676 المســـألة
 لشخص آخر إال إذا رضي بذلك صاحب املغصوبال أو مالك املن عةال  الدار امل جرع م المل.

ف جيوو لالنساا اا يعري ما ميلك من عته دوا عينهال ول ن لو احمرتط يف 4677 ةالمسأل
 اإلجارع اا يست يد من الشي  امل جر بن سه مل جيز اعارته ألحد.

ف ال تص  إعارع اجملنوا والصغري مالما ألحدال أما لدو وجدد ويل الصدغري 4678 المسألة
 باذا وليه مل ي ن نيه احم ال. مصلحة يف إعارع مالهال وأع ني الصغري ماله للمستعري

ف إذا تل ت العني املسدتعارع دوا ت دريط يف ح ظهداال أو تعدد يف االنت داع 4675 المسألة
هبددا مل يضددمن املسددتعريال ول ددن لددو احمددرتط ضددماا العددني املسددتعارع لددو تل ددتال ضددمن عوضددهاال 

 و ذا إذا  انت العارية ذهبامل أو نضة.
واحمدرتط عددم الضدماا لدو تلدفال مل يضدمن إذا ف إذا أعار ذهبامل أو نضدة 4682 المسألة

 تلف.
ف إذا مددات املعددري وجددب علددني املسددتعري إعددادع العددني املسددتعارع إىل ورثتدده 4681 المســألة

 نورامل.
ف إذا صار املعري جين منت حمرعامل من التصرمل يف أموالدهال  مدا لدو جدن د 4684 المسألة
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 وليه.م المل د وجب علني املستعري إع ا  العني املستعارع إىل 
ف جيوو للمعري ا رتداد ما أعار  م  حما ال  مدا جيدوو للمسدتعري إعدادع مدا 4681 المسألة

 ا تعار  م  أراد.
ف عاريددة الشددي  الددذي حيددرم االنت دداع بدده  دداآلت اللهددو باطلددةال وال  ددري 4682 المســألة

 نيه أح ام العارية.
ذا إعددارع ذ ورهددا ف تصدد  إعددارع الشدداع لالنت دداع مددن لبنهددا وصددونهاال و دد4689 المســألة

 للضراب )اللقاح(.
ف إذا أعدداد العددني املسددتعارع إىل صدداحبها أو و يلدده أو الددويلال مث تل ددت مل 4686 المســألة

يضدمن املسدتعريال ول دن لدو نقلهدا د بدددوا اذا صداحبها أو و يلده أو الدويل د إىل امل داا الددذي  
  صدداحبه لدده ورب هددا  دداا صدداحبها جيعلهددا نيددهال  مددا لددو نقددل ال ددرمل إىل االصدد بل الددذي أعددد

 نيهال مث تل ت أو أتل ها أحدال ضمن.
ف إذا أعار الشي  املتنجس لالنت اع به نيمدا يعتدرب نيده ال هدارعال  مدا لدو 4687 المسألة

 أعار ثوبامل متنجسامل للصالع نيهال جيب د علني األحوط وجوبامل د اخبار املستعري بنجا ته.
ملسددتعارعال أو اجارذددا للغددري بدددوا اذا ف ال جيددوو للمسددتعري اعددارع العددني ا4688 المســألة

 صاحبها.
ف إذا أعار العدني املسدتعارع للغدري بداذا املعدريال نداا مدات املسدتعري األولال 4685 المسألة

 أو جن مل تب ل العارية ال انية.
ف إذا علددددم اا العددددني املسددددتعارع مغصددددوبة وجددددب إيصددددالا إىل صدددداحبها 4652 المســــألة

  املعري.احلقيقيال وال جيوو إعادذا إىل
ف إذا ا ددتعار العددني الدديت يعلددم بغصددبيتها وانت ددت هبدداال مث تل ددت يف يددد ال 4651 المســألة

جاو للمالك احلقيقي اا ي الب بعدو  العدني واملندانت الديت ا دتوناها املسدتعريال مدن الغاصدبال 
أو مدددن املسدددتعريال ولدددو أخدددذها مدددن املسدددتعري مل جيدددز للمسدددتعري اا ي الدددب املعدددري ىندددا دنعددده إىل 

 الك.امل
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ف إذا مل يعلددم بغصددبية العددني الدديت ا ددتعارهاال مث تل ددت يف يددد  ندداا أخددذ 4654 المســألة
منه صاحبها عوضهاال جاو له اا ي الب املعري ىنا أع ا  إىل صداحب العدني املسدتعارعال ول دن 
إذا  انددددت العددددني املسددددتعارع ذهبددددامل أو نضددددةال أو احمددددرتط عليدددده املعددددري العددددو  إذا تل ددددت العددددني 

 مل جيز له اا ي الب املعري ىنا دنعه إىل صاحب العني. املستعارعال

 أحكام النكاح والزواج
ف حتل املرأع للرجل بوا  ة عقدد الن داحال وهدو علدني ندوعنيف عقدد دائدمال 4651 المسألة

 وعقد منق ت.
والعقددد الددددائم يعدددا مدددا مل تدددذ ر نيددده مددددع الن ددداحال والزوجدددة املعقدددودع عليهدددا هبدددذا الشددد ل 

 تسمنيف )دائمة(.
العقد غري الددائم هدو مدا عدني نيده األجدل واملددعال م دل اا يعقدد علدني امدرأع ملددع  داعة أو و 

 يوم أو حمهر أو عام أو أ  رال وم ل هذ  الزوجة تسمنيف )متمتت هبا(.
 أحكام عقد النكاح

ف جيب د يف العقد الدائم واملنق ت د إجرا  صديغة الن داحال والي  دي جمدرد 4652 المسألة
ال والصددديغة إمدددا أا جيريهدددا ن دددس املدددرأع والرجدددلال أو يدددو ال أحددددامل الجرائهدددا الرتاضدددي مدددن ال دددرنني

 بالو الة عنهما.
ف ال يشرتط يف الو يل أا ي دوا رجدالملال بدل جيدوو للمدرأع أا  دري صديغة 4659 المسألة

 الن اح نيابة عن الغري ح  لو  اا رجالمل.
الزوجيدة مدا مل يتيقندا بدأا ف ال جيوو للمرأع والرجل النظر إىل اآلخدر بنظدر 4656 المسألة

« أجريدت الصديغة»و يلهما أوقعا الن احال وأما الظن بذلك ندال ي  دي ول دن لدو قدال الو يدلف 
   ني.

ف إذا و لددت املددرأع أحدددامل يزوجهددا لرجددل ملدددع عشددرع أيددام بالعقددد املنق ددت 4657 المســألة
ملدع عشرع أيام م  أرادال م الملال ومل تعني ابتدا  هذ  املدعال جاو للو يل تزوجيها للرجل املذ ور 

 ول ن لو علم اا املرأع قصدت يومامل أو  اعة معينة وجب اجرا  العقد م ابقامل لذلك القصد.
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ف جيوو للشخص الواحد أا يتدويل إجدرا  عقدد الن داح الددائم أو املنق دت 4658 المسألة
زوجهددا عددن اجلددانبنيال وه ددذا جيددوو للشددخص اا يتو ددل إلجددرا  الصدديغة عددن جانددب املددرأع مث ي

 لن سه بنحو دائم أو غري دائمال ول ن األحوط ا تحبابامل اا يتويل حمخصاا إجرا  العقد.
 كيفية العقد الدائم

ف إذا  اا اجملري لعقد الن اح الدائم هو الزوجاا أن سدهما وقالدت املدرأع 4655 المسألة
قبلدت »ندوراملف مث قدال الرجدل « ووجتدك ن سدي علدني الصدداا املعلدوم»أوالمل د بعدد تعيدني املهدر دف 

 ص  العقد.« التزويا
ف إذا و ددال غريمهددا ليجددري العقددد عنهمدداال نددعا  دداا ا ددم املددرأع ناطمدددةال 4722 المســألة

ووجددت مددو ليت ناطمددة مو لددك أمحددد علددني »وا ددم الرجددل أمحددد د مدد المل د نقددال و يددل املددرأعف 
 ص  العقد.« ااقبلت ملو لي أمحد علني الصد»مث قال و يل الرجل د نورامل دف « الصداا املعلوم
ف ال جيددب م ابقددة ل دده الرجددل لل دده املددرأع يف العقددد نلددو قالددت املددرأعف 4721 المســألة

 ومل يقل قبلت التزويا ص  العقد.« قبلت الن اح»وقال الرجلف « ووجت»
 كيفية العقد المنقطع

ف إذا  دداا اجملددري لعقددد الن دداح املنق ددت هددو ن ددس الددزوجنيال نددعا قالددت 4724 المســألة
مث قدال « ووجتدك ن سدي يف املددع املعلومدة علدني املهدر املعلدوم»بعدد تعيدني املددع واملهدر دف  املدرأع د

صد  العقددال ولدو و دال غريمهدا إلجدرا  العقدد بالو الدة عنهمداال مث قدال « قبلدت»الرجدل د ندورامل دف 
و يدل ال مث قدال «متعت مو ليت مو لدك يف املددع املعلومدة علدني املهدر املعلدوم»و يل املرأع د أوالمل دف 

 ص  العقد.« قبلت ملو لي ه ذا»الرجل نورامل ف 
 

 شرائط العقد
 ف لعقد الن اح حمروطف4721 المسألة

ف إجدددرا  العقددددد بدددالعرط الصددددحي ال ولدددو مل يددددتم ن الزوجددداا مددددن إجدددرا  العقددددد بددددالعرط 1
الصحي ال ناألحوط وجوبامل د اا أم ن د تو يل من جيري الصيغة عنهما بالعرط الصحي ال وأمدا 
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 مي ددن ذلددك جدداو لمددا إجددرا  العقددد بغددري العددرطال ول ددن جيددب اا يقددوال مددا ي يددد معددنف إذا مل
 )ووجت(ال و)قبلت(.

ف جيب إجرا  العقد بقصد اإلنشا ال نعا  اا جمري العقد هو الزوجداا أن سدهما وجدب 4
جعلددت ن سددي ووجددة لددكال وأا يقصددد الرجددل « وّوجتددك ن سددي»أا تقصددد الزوجددة مددن قولدداف 

الرضدددا هبدددذا اجلعدددل. وإذا  ددداا جمدددري العقدددد هدددو الو يدددل نيجدددب اا « التدددزوياقبلدددت »مدددن قولددده 
 ي وا قصد الو يل من االجياب والقبول هو جعلهما ووجني.

 ف أا ي وا جمريا الصيغة بالغني وعاقلنيال  وا   اا العقد لما أو ملن و المها.1
لددزوجنيال بددذ ر ف إذا أجددرى و يددل ال ددرننيال أو وليهمدداال عقددد الن دداحال وجددب اا يعينددا ا2

« وّوجتدك أحددى بنداىل»امسهما أو اإلحمدارع إليهمداال ندعذا  داا ألحدد عددع بندات وقدال لرجدلف 
 وقبل الرجلال ناا مل تعني ال تاع عند العقد ب ل العقد.

ف اا ي وا الزوجاا راضيني بالن داحال ول دن لدو أ رهدت املدرأع علدني االذا ظداهرامل وعلدم 9
 رضاها قلبيامل ص  العقد.

ف يب ل عقد الن اح علني األحوط إذا أخ أ يف تل ده حدرمل واحدد منده 4722 المسألة
 و اا جين غرّي معنا .

ف جيددوو ملددن ال يعددرمل قواعددد النحددو العددرطال ول ندده يقددرأ صددحيحامل وي هددم 4729 المســألة
 معاين  ل  لمة من  لمات العقد ويقصد من  ل ل ظة معناهاال اا جيري العقد.

رجدل بددوا اذرمداال مث رضديا بدذلك نيمدا بعدد ل ظداملال ف لو ووجدت امدرأع ل4726 المسألة
 ص  العقد.
ف إذا أ رهددوا املددرأع والرجددلال أو أحدددمها علددني الددزواج مث رضدديا بعددد إجددرا  4727 المســألة

 العقدال وقاال حنن راضوا هبذا العقدال ناألحوط وجوبامل إعادع إجرا  العقد.
  الصددغري أو اجملنددوا الددذي ف جيددوو لددألب واجلددد األبددوي ا دداذ ووجددة لولددد4728 المســألة

بلغ جمنونداملال وإذا بلدغ الصدغري وأنداا اجملندوا مل جيدز لمدا علدني األحدوط نسدا العقدد إذا مل ي دن 
 نيه م سدعال وأما إذا  اا نيه م سدع جاو لما نسخه.

ف البندددت البالغدددة الرحمددديدع )وهدددي الددديت متيدددز مصدددلحة ن سدددها( إذا أرادت 4725 المســـألة
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ناألحوط أا تستأذا من أبيها أو جدها األبويال واليلزم إذا أمها أو  الزواجال نعا  انت ب رامل 
 أخيها.

ف إذا  دددددداا األب أو اجلددددددد األبددددددوي غددددددائبني جيددددددن ال مي ددددددن للبنددددددت 4712 المســــــألة
 اال تةذاا منهماال أو مل ت ن البنت با رعال مل يلزم إذا األب واجلد األبوي.

جدددة البنهمدددا الصدددغريال وجدددب علدددني ف إذا ا دددذ األب أو اجلدددد األبدددوي وو 4711 المســـألة
 الصغري د بعد البلوأ د اإلن اا علني الزوجة.

ف إذا ا ددددذ األبال أو اجلدددد األبددددوي ووجدددة البنهمددددا الصدددغريال ندددداا  دددداا 4714 المســـألة
للصغري مال حني العقد نعليه مهر الزوجةال وإال نيجب مهدر الزوجدة علدني األب واجلدد األبدوي 

 احتياطامل.
 لعقد ألجلهاالعيوب التي يجوز فسخ ا

ف إذا علم الزوج بعد العقدد بوجدود أحدد هدذ  العيدوب السدبعة يف الزوجدة 4711 المسألة
 جيوو له نسا العقدف

 اجلنوااألول: 
 اجلذامالثاني: 
 الربص الثالث:
 العمني الرابع:

 اإلقعاد والزمن الخامس:
 اإلنضا ال أي  وا مسلك البول واحليه واحدامل. السادس:
 و حلم أو عظم ينبت يف ال رج مينت من الوطي واجملامعة.الَقَراال وه السابع:
ف إذا علمددددت الزوجدددة بعدددد العقددددد بدددأا ووجهددددا جمندددواال أو جمبددددوب )أي 4712 المســـألة

مق وع الذ ر( أو عنني )والعنن هو مر  يسبب عدم انتشار اآللة املوجب لعدم التم ن من 
 ا نسا العقد.اإليالج( أو خمصي )أي مسلول البيضتني ومرضوضهما(ال جاو ل

ف إذا نسددا الرجددل أو املددرأع العقددد ألحددد العيددوب املددذ ورع يف املسددألتني 4719 المســألة
 السابقتنيال وجب اا ي رتقا دوا طالا.
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ف إذا نسددخت املددرأع العقددد لعدددم مت ددن الرجددل مددن وطيهدداال وجددب علددني 4716 المســألة
د لعيددب آخددر مددن العيددوب الددزوج دنددت نصددف املهددر اليهدداال ول ددن إذا نسددا الرجددل أو املددرأع العقدد

املذ ورعال نعا مل يقدارب الرجدل الزوجدة مل جيدب عليده دندت حمدي  إليهداال وأمدا إذا  داا قدد قارهبدا 
 نيجب عليه دنت املهر بتمامه.

 النساع التي يحرم الزواج منهن 
ف حيرم التزويا باحملارم من النسا   األمال والبنتال واألختال وأم الزوجدةال 4717 المسألة

 فالةال واجلدعال واحل يدعال وبنت األ ال وبنت األختال وووجة األبال وووجة اإلبن.والعمةال وا
ف إذا عقد اإلنسداا علدني امدرأع و إا مل يددخل هبدا صدارت أم تلدك املدرأع 4718 المسألة

 وجدذا وأم أبيها واا علواال  رمامل لذلك الرجلال نال جيوو له الزواج منهن.
هباال صارت بنت ووجته وبنت بنتها و ذا بنت ف إذا عقد علني امرأع وقار 4715 المسألة

 إبنها واا   لن  ارم لهال  وا   ّن حني العقدال أو ولدا نيما بعد.
ف ال جيدددوو التدددزوج ببنددددت معقودتددده مدددا دامددددت يف حبالتدددهال حددد  ولددددو مل 4742 المســـألة

 يدخل هبا بعد.
عمدددة ف عمدددة األب وخالتددده وعمدددة اجلدددد وخالتددده وعمدددة األم وخالتهددداال و 4741 المســـألة

 اجلدع وخالتها واا علوا  ارم الرجل.
ف أبدو الدزوج وجدد  وإا علدواال وإبدن الدزوج وإبدن إبنده وإبدن بنتده وإا نزلددوا 4744 المسـألة

  ارم للمرأع  وا   انوا حني العقدال أو ولدوا نيما بعد.
ف إذا عقد علني امرأع دائمامل أو م قتامل ال جيوو له التزوج بأختهدا مدا دامدت 4741 المسألة

 يف حبالته.
ف إذا طلدد  ووجتدده بددال الا الرجعددي د علددني النحددو املددذ ور يف أح ددام 4742 المســألة

ال الا د مل جيز له أثنا  عدذا التزوج باختهاال بل ح  يف عدع البائن الذي  يذ ر نيما بعدال 
ع عن األحوط ا تحبابامل أا ال يتزوج باختهاال وأما إذا  انت الزوجة متمتعامل هبا ناألقوى االمتنا 

التزويا بأختها يف مدع العدعال وإا  اا أجل املتعة منقضيامل أو  اا قد وهب املددع لداال وذلدك 
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 للنص.
ف ال جيددوو التددزوج ببنددت أخددت الزوجددة وبنددت أخيهدداال دوا اذا الزوجددةال 4749 المســألة

 ول ن لو عقد عليهما دوا اذراال مث أجاوت نيما بعد ص  العقد ومل ي ن نيه إحم ال.
ف إذا علمت الزوجة بأا ووجها عقدد علدني بندت أختهداال أو بندت أخيهدا 4746 المسألة

 و  تتال نعا مل  ز ذلك العقد نيما بعد ب ل العقد.
ف إذا ونا بالعمة أو افالة قبل التزوج ببنت العمدة أو ببندت افالدة مل جيدز 4747 المسألة

 له التزوج هبما بعد ذلك أبدامل.
مة أو بنت افالةال وقبل اا جيامعهاال ونا بأمهاال ف إذا عقد علني بنت الع4748 المسألة

 ناألحوط اا ين صل عنها.
ف إذا ونددا بغددري العمددة أو افالددةال ندداألحوط أا ال يتددزوج ببنددت املددزين هبدداال 4745 المســألة

ول ن لو عقد علني امرأع مث قارهباال مث ونا بأمهدا مل حتدرم عليده تلدك املدرأع )أي ووجتده(ال وه دذا 
ع قبددل اا يقارهبدداال ول ددن األحددوط ا ددتحبابامل يف هددذ  الصددورع اا ين صددل عددن لددو ونددا بددأم املعقددود

 تلك املرأع املعقودع.
ف ال جيوو للمدرأع املسدلمة أا تتدزوج بال دانرال  تابيدامل  داا أم غدري  تداطال 4712 المسألة 

و دددذا ال جيدددوو للرجدددل املسدددلم اا يتدددزوج ب دددانرع غدددري  تابيدددةال أمدددا التدددزوج بال تابيدددة )اليهوديدددةال 
 املسيحيةال واجملو ية( نال مانت من العقد عليهن دائمامل أو منق عامل.و 

ف إذا ونا بدامرأع يف عددع ال دالا الرجعديال حرمدت تلدك املدرأع عليدهال وإذا 4711 المسألة
ونا بامرأع يف عدع املتعةال أو ال الا البائنال أو عدع الوناع جاو له بعد ذلك العقد عليهاال واا  

ال يتددزوج هبدداال و دديأىل معددن ال ددالا الرجعددي والبددائن وعدددع املتعددة  دداا األحددوط ا ددتحبابامل اا 
 وعدع الوناع يف باب ال الا.

ف إذا ونا بامرأع ال ووج لدا وليسدت يف عددع جداو لده العقدد عليهدا لن سده 4714 المسألة
نيمددا بعددد. ول ددن األحددوط ا ددتحبابامل الرتيددن واالنتظددار حدد  تددرى تلددك املددرأع احلدديه مث يعقددد 

  ذا لو أراد الغري أا يعقد عليها.عليهاال وه
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ف إذا عقدد لن سده علدني امدرأع معتددع نداا  داا ال رندااال أو أحددمها يعلدم 4711 المسألة
بعدددم انقضددا  العدددع ويعلددم بدداا العقددد يف العدددع حددرامال حرمددت تلددك املددرأع عليددهال وإا  دداا مل 

 يدخل هبا بعد العقد.
 اندددت يف العددددعال نددداا مل ي دددن أي ف إذا عقدددد علدددني امدددرأع مث تبدددني أردددا  4712 المســـألة

واحد منهما يعلم بأا املرأع معتدعال ومل يعلم بأا العقد يف العدع حرامال حرمت تلك املرأع عليه 
 إا  اا قد قارهبا بعد العقد.

ف إذا علددددم اا املددددرأع ذات ووج ومددددت ذلددددك تزوجهددددا وجددددب اا ي رتقدددداال 4719 المســــألة
 أيضامل.واألقوى اا ال يعقد عليها لن سه نيما بعد 

ف لدددو وندددت ذات ووج مل حتدددرم علدددني ووجهددداال ولدددو مل تتدددب وبقيدددت علدددني 4716 المســـألة
 نجورها ناألنضل اا ي لقها ووجهاال ول ن جيب عليه إع ا  مهرها.

ف املرأع امل لقةال واملتمتت هبا اليت وهبها ووجهدا املددعال أو انقضدت مددذاال 4717 المسألة
ل يف عدددع الددزوج األول حددني التددزوج بددالزوج اا تزوجددت بعددد مدددع مث حمدد ت هددل  انددت ال تددزا

 ال اين أم الال ال تعتا بش ها.
ف حترم أم امللدوط وأختده وبنتده علدني الالئدطال واا مل ي دن الالئدط وامللدوط 4718 المسألة

 بالغنيال علني األحوطال وال حترم عليه إذا ظن بعدم الدخول أو حمك يف الدخول وعدمه.
ا تدددزوج بأمددده أو أختددده أو ابنتددده مل حتدددرم عليددده ف إذا الط بشدددخص بعدددد ا4715 المســـألة

 ووجته.
ف إذا تدددزوج احملدددرم )يف احلدددا( بدددامرأع ب دددل العقددددال ولدددو  ددداا يعلدددم جرمدددة 4722 المســـألة

 الزواج عليه ومت ذلك نعل ذلك حرمت عليه املعقودعال حرمة دائمية.
طالملال ف إذا تزوجدت  رمدة )يف احلدا( مدت رجدل غدري  درم  داا عقددمها بددا4721 المسـألة

ولددو  انددت املدددرأع تعلددم جرمدددة الددزواج عليهمددا يف االحدددرام ندداألحوط وجوبدددامل أا ال تتددزوج بدددذلك 
 الرجل بعد ذلك.
ف إذا مل يددأت الرجددل ب ددوامل النسددا  )الواجددب يف احلددا( حرمددت عليدده 4724 المســألة
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مل ووجتددهال وه ددذا إذا مل تددأت املددرأع ب ددوامل النسددا  حددرم عليهددا ووجهدداال ول ددن لددو أتيددا بددال وا
 املذ ور نيما بعدال أو ا تنابا أحدامل لالتياا بهال ارت عت احلرمة.

ف إذا عقدد علدني صدبية غدري بالغدة لن سده وقارهبدا قبدل البلدوأ )أي قبدل أا 4721 المسألة
ت مل تست  نوات( ناألحوط وجوبامل عدم مقاربتهدا لألبدد يف صدورع اإلنضدا ال وعددم مقاربتهدا 

 حبابامل.يف غري صورع اإلنضا  علني األحوط ا ت
ف حتدرم املدرأع امل لقدة ثالثدامل علدني ووجهداال ول دن لدو تزوجدت برجدل آخدر د 4722 المسـألة

حسددب الشددروط املددذ ورع يف أح ددام ال ددالا د جدداو لزوجهددا األول التددزوج هبددا ثانيددةال بعددد اا 
 ي لقها ووجها ال اين.

 أحكام العقد الدائم
نددزل بدددوا إذا ووجهدداال وجيددب ف علددني املعقددودع دوامددامل أا ال  ددرج مددن امل4729 المســألة

عليهدددا مت دددني ن سدددها ملدددا يريدددد  مدددن اال دددتمتاعاتال وأا ال متندددت مدددن مقاربتددده لدددا بددددوا عدددذر 
حمددرعيال ولددو أطاعددت ووجهددا يف هددذ  األمددور وجددب علددني ووجهددا االن دداا عليهددا وذيةددة الغددذا  

ادرامل علدددني واللبدددامل والسددد ن لددداال ولدددو مل ين ددد  عليهدددا  اندددت ديندددامل عليددده للمدددرأعال  دددوا   ددداا قددد
 اإلن اا أو مل ي ن.

السدددابقةال  اندددت  المســـألةف إذا مل ت دددت الزوجدددة ووجهدددا نيمدددا ذ دددر يف 4726 المســـألة
عاصددية ومل تسددتح  علددني ووجهددا الغددذا  واللبددامل واملسدد ن واملضدداجعةال ول ددن املهددر ال يسددقط 

 بذلك.
 ف ال حي  للزوج إجبار ووجته علني القيام بافدمة املنزلية.4727 المسألة

ف ال  ب ن قات  د ر املدرأع علدني الدزوج إا  داا ا  در مدن ن قتهدا وهدي 4728 مسألةال
 يف الوطنال نعم لو أراد الزوج أخذها معه يف الس ر وجب عليه اإلن اا عليها.

ف الزوجدة الديت ت يدت ووجهداال ول نده ال ين د  عليهداال جداو لدا د يف صدورع 4725 المسـألة
تها بدوا إذنهال وأما يف غري صورع اإلم اا ندعا  اندت اإلم اا د أا تأخذ من ماله ىنقدار ن ق

 مض رع لتحصيل معاحمها لن سها مل جيب عليها إطاعة ووجها حني حتصيل املعاش.
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ف جيددب د بنددا امل علددني مددا هددو مشددهور بددني العلمددا  قدددمل اهلل أرواحهددم د 4792 المســألة
م وجدوب ذلدك خصوصدامل املبيت عند الزوجة الدائمية ليلة من  ل أربت ليال ول ن ال يبعدد عدد

 عند من له ووجة واحدع.
ف ال جيوو للزوج ترك مقاربة ووجته الدائمية أ  ر مدن أربعدة أحمدهر د علدني 4791 المسألة

 املشهور د وإا  اا الظاهر لزوم املقاربة حسب املعرومل مت طلبها.
زوج ف إذا مل يعينددا املهددر د يف العقددد الدددائم د صدد  العقدددال ولددو قارهبددا الدد4794 المســألة

 وجب عليه مهر أم الا.
ف إذا مل يعينددا حددني العقددد أجددال لتسددليم املهددر إىل الزوجددةال جيددوو للزوجددة 4791 المســألة

عدم مت ني ن سدها للدزوج إىل حدني تسدليم املهدرال  دوا   داا الدزوج قدادرامل علدني دندت املهدر أو مل 
 جيددز لددا بعددد ذلددك ي ددن ول ددن إذا رضدديت ىنقاربددة الددزوج لددا قبددل قددبه املهددر وقارهبددا الددزوجال مل

 عدم التم نيال لغري عذر حمرعي.
 الزواج المؤقم )المتعة(

 ف تص  املتعة باملرأع ح  لو مل ت ن للذع واال تمتاع.4792 المسألة

ف األحددوط وجوبددامل أا ال يددرتك مقاربددة ووجتدده املتمتددت هبددا أ  ددر مددن أربعددة 4799 المســألة
 أحمهرال بل حسب املعرومل.

املتمتددددت هبددددا يف العقددددد أا ال يقارهبددددا الددددزوجال صدددد  العقددددد ف لددددو احمددددرتط 4796 المســــألة
والشرطال وجاو للزوج  ائر اال تمتاعات ما عدا املقاربةال ول ن لو رضيت بعد ذلك باملقاربة 

 جاو للزوج ذلك.
 ف ليس للمتمتت هبا ح  الن قة ح  لو محلت  ن متتت هبا.4797 المسألة
ةال  ما ال ترث من الزوج واليرث منهدا ف ليس للمتمتت هبا ح  املضاجع4798 المسألة

 الزوج.
ف إذا مل تعلم املتمتت هبا بأرا ال تستح  الن قة وال حد  املضداجعة صد  4795 المسألة

 عقدهاال وال يلزم لا حمي  علني ووجها بسبب جهلها.
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ف جيدددوو للمتمتدددت هبدددا اا  دددرج مدددن مندددزل ووجهدددا بددددوا إذندددهال ول دددن إذا 4762 المســـألة
 ويت ح  ووجها حرم عليه افروج.ا تلزم خروجها ت 
ف إذا و لت املرأع رجالمل ليزوجها لن سده ىنددع معلومدةال ومبلدغ معلدومال نداا 4761 المسألة

عقدد عليهدا بالعقدد الددائم أو بغدري املددع أو املبلدغ املدذ ورال ندعا رضديت املدرأع د بعدد اطالعهدا د 
 بذلك نوراملال ص  العقد وإال  اا باطالمل.

قددددد األب أو اجلددددد األبددددوي للصددددغري علددددني امددددرأع ملدددددع  دددداعة أو ف إذا ع4764 المســــألة
 اعتني ألجل احملرميةال   ني ذلكال و ذا جيوو أا يزوجا الصغريع ألحد  دذلك د ألجدل احملرميدة 
د ول ن جيب أا ي وا يف ذلك العقد مصلحة للبنت وال يلدزم جعدل مددع املتعدة جيدن يدتم ن 

 الزوج أا يستمتت بالزوجة.
ذا ووج األب أو اجلد األبوي الصغريع د اليت ت وا يف م اا آخدر وال ف إ4761 المسألة

يعلموا حياذا أو موذا د ألحد ألجل احملرميدة حصدلت احملرميدة جسدب الظداهرال ولدو تبدني بعدد 
ذلدك اا تلدك البندت  اندت ميتدة حدني العقدد ب دل العقدد وعداد الدذين صداروا د ظداهرامل د بسدبب 

 نوا قبل العقد.ذلك العقد  ارمال أجانب  ما  ا
ف إذا وهدددب املتمتدددت بدددامرأع بقيدددة املددددع لددداال ندددعا  ددداا قدددد قارهبدددا وجدددب 4762 المســـألة

 إع ا ها ما قرر يف العقدال وإذا مل يقارهبا أع اها نصف املقرر.
ف جيدددوو للرجدددل أا يعقدددد بالعقدددد الددددائم علدددني ووجتددده املتمتدددت هبددداال قبدددل 4769 المســـألة

 انقضا  العدع.
 أحكام النظر 

ف حيرم نظر الرجل إىل بدا املرأع األجنبية و ذا البندت الديت مل تدتم  دنتها 4766 لةالمسأ
التا عة ول نها متيز بني اجليد والردي ال و دذا النظدر إىل حمدعرها حدرامال  دوا   داا يقصدد اللدذع 
أو بدوراال والنظر إىل الوجده وال  دني حدرام إذا  داا بقصدد اللدذعال بدل األحدوط ا دتحبابامل عددم 

 وا قصد اللذع أيضاملال وه ذا حيرم نظر املرأع إىل بدا الرجل األجنيب عنها.النظر بد
ف ال احمدددد ال يف نظددددر الرجددددل إىل وجدددده و  ددددي ال تابيددددات  اليهوديددددات 4767 المســــألة

والنصددرانياتال إذا  دداا بدددوا قصددد اللددذعال ومل خيددف أا يقددت يف احلددرامال واألحددوط وجوبددامل أا ال 
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 ينظر إىل غري وجههن و  يهن.
ف جيدب علدني املدرأع  درت بددرا وحمدعرها عدن الرجدل األجنديبال بدل األحدوط 4768 لةالمسأ

 وجوبامل أا تسرت بدرا وحمعرها ح  عن الصيب غري البالغ اا  اا  يزامل بني اجليد والردي .
ف حيددرم النظددر إىل عددورع اآلخددرال حدد  إىل عددورع الصدديب املميددزال ولددو  دداا 4765 المســألة

و يف املرآعال أو يف املا  الصايف وما حمابهال ول ن جيوو للزوجني اا ذلك النظر من ورا  الزجاج أ
 ينظرا إىل متام بدا بعضهما.

ف جيدوو للرجدل واملدرأع احملدرمني اا ينظدرا إىل بددا اآلخدر د مدا عددا العدورع د 4772 المسـألة
 إذا مل ي ن بقصد اللذع ومل ي ن خومل ال تنة.

 بدا الرجل بقصد اللذعال ونظر املدرأع ف جيب علني الرجل اا ال ينظر إىل4771 المسألة
 إىل بدا املرأع األخرى بقصد اللذع حرام.

ف ال جيددوو للرجددل اا يصددور املددرأع األجنبيددة بنحددو يسددتلزم التصددوير النظددر 4774 المســألة
إىل تلك املرأع أو صورذاال  ما ال جيوو النظر إىل صدورع املدرأع األجنبيدة الديت يعرنهداال و دذا جيدب 

 نسبة إىل صورع املرأع اليت ال يعرنها.االحتياط بال
ف إذا اضددد رت املدددرأع اا حتقدددن امدددرأع أخدددرىال أو رجدددالمل غدددري ووجهددداال أو 4771 المســـألة

ت هر عورذا أو عورتهال جيب عليها اا تلبس يف   يهدا حمديةامل ل دي ال متدس عدورع تلدك املدرأع أو 
 مرأع غري ووجته. الرجلال وه ذا إذا أراد رجل أا حيقن أو يغسل عورع رجل آخرال أو ا

ف إذا اضدد ر الرجددل يف معاجلددة امددرأع أجنبيددة اا ينظددر إليهددا وميددس بدددراال 4772 المســألة
ندال إحمدد ال يف ذلدكال ول ددن إذا ا دت اع مددن معاجلتهدا بددالنظر دوا اللمدس وجددب أا ال ميددس 

 بدراال ولو مت ن من معاجلتها باللمس دوا النظر وجب معاجلتها دوا أا ينظر إليها.
ف إذا اض ر أحد يف معاجلة آخر إىل النظر إىل عورتده ومل ي دن لده طريد  4779 المسألة

 إال النظر إىل العورع ذاذا مل ي ن يف ذلك إحم ال.
 مسائل متفرقة في النكاح

 ف من خامل الوقوع يف احلرام لرت ه الزواج جيب عليه أا يتزوج.4776 المسألة
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ا الزوجدة ب دراملال مث تبدني بعدد العقدد ف إذا احمدرتط الدزوج يف العقدد أا ت دو 4777 المسألة
 أرا مل ت ن ب راملال جاو له نسا العقد.

ف حيددرم بقددا  الرجددل واملددرأع االجنبيددني يف م دداا ال يوجددد نيدده غريمهدداال وال 4778 المســألة
مي دن لغريمهددا الددخول نيدده أيضدداملال  دوا   انددا مشدغولني بددذ ر اهللال أو ب ددالم آخدرال و ددوا   انددا 

ن إذا  اا ذلك امل اا جين مي دن دخدول غريمهدا نيدهال أو  داا معهمدا نائمني أو يقظنيال ول 
 .المسألةصيب  يزال نال احم ال يف ذلكال علني ت صيل يف 

ف إذا عني الرجل مهدر املدرأع يف العقددال و داا يف نيتده أا ال يع يهدا ذلدك 4775 المسألة
 املهرال ص  العقد ول ن جيب عليه دنت املهر.

أو ين دددر ح مدددامل ضدددروريامل مدددن  ين دددر اهلل أو النددديب  ف املسدددلم الدددذي4782 المســـألة
األح دام الدديت يعتربهدا املسددلموا جدز امل مددن الددين  وجددوب الصدالع والصددومال نلدو  دداا يعلدم أندده 

ومل  ح ددم ضددروري مدددن أح ددام الددددين و دداا إن دددار  يدد دي إىل إن دددار اهلل تعدداىل أو النددديب 
 ي ن عن حمبهة صار بان ار  مرتدامل.

السدابقة د وذلدك قبدل أا  المسـألةا ارتددت املدرأع د حسدبما ذ رندا يف ف إذ4781 المسـألة
يقارهبا ووجها ب ل عقدهاال وه ذا إذا ارتدت بعد مقاربتها ول نها  انت يائسدةال )يعدا  داا 
عمرها  تني عامامل اا  انت هاايةال أو أ ملت مخسني عامدامل إا مل ت دن هاايدة(. أمدا إذا مل 

لوظي دددة املدددذ ورع يف أح دددام ال دددالاال ندددعذا أ دددلمت يف ت دددن يائسدددة وجدددب اا تعتدددد حسدددب ا
 خالل العدع بقي العقد علني حالهال وإذا بقيت علني ارتدادها إىل آخر العدع ب ل العقد.

ف لو ارتد الرجل املتولد من مسلمال حرمت عليه ووجتده وجيدب عليهدا أا 4784 المسألة
 تعتد ىنقدار عدع الوناع اليت  تذ ر يف أح ام ال الا.

ف الرجل املتولدد مدن أبدوين مسدلمني الدذي أ دلم نيمدا بعددال لدو ارتدد قبدل 4781 ألةالمس
أا يقارب ووجته ب ل عقد ال ولو أرتد بعد مقاربة ووجته ناا  انت ووجته يف  ن من حتيه 
وجددب عليهددا اا تعتددّد ىنقدددار عدددع الوندداع الدديت  ددتذ ر يف أح ددام ال ددالاال نددعذا أ ددلم ووجهددا 

 بقي عقدهاال وإال ب ل. املرتد قبل انقضا  عدذا
ف إذا احمددرتطت املددرأع حددني العقددد أا ال خيرجهددا الددزوج مددن بلدددهاال وقبددل 4782 المســألة
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 الزوجال ال جيوو له إخراج املرأع من ذلك البلد إال برضاها.
ف إذا  دداا لزوجددة اإلنسدداا بنددت مددن ووج  دداب ال جدداو أا يعقددد عليهددا 4789 المســألة

 ه ذا إذا عقد لولد  علني بنت جاو له التزوج بأمها.البنه الذي ي وا من ووجة أخرىال و 
 ف إذا محلت امرأع من الزنا مل جيز لا أا تسقط جنينها.4786 المسألة
ف إذا ونددا أحددد بدامرأع غددري ذات ووج وال يف عدددع أحددال ندداا عقددد عليهددا 4787 المسـألة

مال  دداا ذلددك بعددد ذلددك وظهددر منهمددا ولدددال نددعا مل يعلمددا هددل هددذا الولددد مددن احلددالل أو احلددرا
 الولد حالالمل.
ف إذا تزوج الرجل بامرأع وهو ال يعلدم أردا يف العددعال ندعا  اندت املدرأع ال 4788 المسألة

 ال مث ظهر منهما ولد نهو حاللال ويعترب ولدمها حمرعامل.   تعلم أيضامل 
قبدل قولداال « لديس يل ووج»ال أو قالدتف «أندا يائسدة»ف إذا قالدت املدرأعف 4785 المسألة

 انت يف موضت اذام.إال إذا  
ف إذا قيدددل ألحدددد بعدددد أا تدددزوج بدددامرأعف إردددا  اندددت ذات ووجال وقالدددت 4752 المســـألة

 ال نعا مل ي بت حمرعامل أرا  انت ذات ووج وجب قبول قول املرأع.«مل ي ن يل ووج»املرأعف 
ف ال جيددوو لددألب نصددل بنتدده عددن أمهددا قبددل إمتامهددا  ددبت  ددننيال والجيددوو 4751 المســألة

 قبل إمتامه  نتني.  نصل الولد
ف يسددددتحب التعجيددددل يف تددددزويا ال تدددداع البالغددددة الدددديت وصددددلت إىل  ددددن 4754 المســــألة

مددن  ددعادع املددرئ أا ال ت مددن )أي ال حتدديه( ابنتدده »الت ليددفال نقددد قددال اإلمددام الصددادا ف 
 .(188) «يف بيته

 ف إذا وهبت املرأع مهرها لزوجها بشرط أا ال يتزوج معها أخرىال وجدب4751 المسألة
علني الزوجة عدم م البته بداملهرال  مدا جيدب علدني الدزوج عددم التدزوج بدامرأع أخدرى معهدا عمدالمل 

 بالشرط.
 ف لو تزوج ولد الزنا نولد ط الملال  اا ال  ل طاهر املولد.4752 المسألة
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ف إذا جددامت الرجددل ووجتدده يف صددوم حمددهر رمضددااال أو يف حالددة حيضددها 4759 المســألة
 لد من ذلك اجلماع ي وا طاهر املولد.عصني وأمث ول ن ال  ل الذي يو 

ف املددرأع الديت أيقنددت ىنددوت ووجهدا يف السدد ر لدو تزوجددت بعدد عدددع الوندداع 4756 المسـألة
املذ ور يف بداب ال دالاال مث عداد ووجهدا األول مدن السد ر جيدب أا تن صدل عدن الدزوج ال داينال 

املدرأع أا تعتددال وعلدني وحتل لزوجها األولال ول ن إذا  اا ووجها ال اين قد قارهباال وجدب علدني 
الددزوج ال دداين أا يع يهددا مهددر أم الددا مددن النسددا ال ول ددن الجيددب عليدده اإلن دداا عليهددا يف مدددع 

 العدع.

 أحكام الرضاع 
ف إذا أرضعت امرأع ط المل د حسب الشروط اليت  تذ ر نيما بعد د صدار 4757 المسألة

 ال  ل  رمامل علني من  يأىل ذ رهمف
 عةال وتسمني أمامل رضاعية.ن س املرأع املرضأوًك: 
 ووج املرأع الذي ي وا صاحب الل ال ويسمني أبامل رضاعيامل.ثانياً: 
 أبوا املرضعة وإا علواال وإا  انا أبوين رضاعيني للمرضعة. ثالثاً:
 أوالد تلك املرضعةال  وا  ولدوا قبل الرضاع أو بعد . رابعاً:
 والدامل حقيقيني ألوالدهاال أو بالرضاع.أوالد أوالد املرضعة واا نزلواال  وا   انوا أ خامساً:
 أخوع وأخوات املرضعة وإا  انوا رضاعيني. سادساً:
 أعمام وعمات املرضعة ولو من الرضاع. سابعاً:
 أخوال وخاالت املرضعة ولو من الرضاع. ثامناً:
 أوالد ووج املرضعة الذي له الل  وإا نزلواال واا  انوا أوالدامل بالرضاع. تاسعاً:
 أبوا ووج املرضعةال الذي له الل ال وإا علوا. عاشرًا:

 أخوع وأخوات ووج املرضعة الذي له الل  وإا  انوا من الرضاع. حادي عشر:
أعمددام ووج املرضددعة الددذي لدده اللدد  وعماتدده وأخوالدده وخاالتدده وإا علددواال وإا   ثــاني عشــر:

  انوا من الرضاع.
عرم يصدريوا  دارم للمرتضدتال بوا دد ة وغدري هد ال   دن  ديأىل ذ درهم يف املسددائل التاليدة ند
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 الرضاع.
ف إذا أرضدعت ط دالمل د حسدب الشدروط الديت  دتذ ر نيمدا بعدد د الجيدوو 4758 المسـألة

لوالددد ذلددك ال  ددل أا يتددزوج بالبنددات املتولدددع مددن تلددك املرضددعةال وه ددذا ال جيددوو لدده أا يتددزوج 
جيدوو لده أا يتدزوج ببندات  ببنات ووج تلك املرضعة الذي له اللد  وإا  دن مدن الرضداعال ول دن

تلدك املرضدعة مدن الرضدداعال وإا  داا األحدوط ا دتحبابامل أا ال يتددزوج هبدن أيضداملال و دذا ال ينظددر 
 إليهن  ما ينظر إىل  ارمه.

ف إذا أرضدعت ط دالمل د حسدب الشدروط الديت  دتذ ر نيمدا بعدد د اليصدري 4755 المسـألة
املرتضدتال ول دن األحدوط ا دتحبابامل أا  ووج املرضعة الذي له اللد ال  رمدامل علدني أخدوات ال  دل

 ال يتزوج هبنال و ذا ال يصري أقارب الزوج )املذ ور(  ارم مت أخوع وأخوات ال  ل املرتضت.
ف إذا أرضددعت ط ددالمل مل تصددر  رمددامل مددت أخددوع ذلددك املرتضددتال وه ددذا مل 4822 المســألة

 تصر أقارب تلك املرضعة  رمامل مت أخوع أو أخوات ال  ل املرتضت.
ف إذا تدددزوج بدددامرأع أرضدددعت بنتدددامل رضددداعامل  دددامالال وقارهبددداال مل جيدددز لددده أا 4821 لمســـألةا

 يتزوج بتلك البنت املرتضعة.
 ف إذا تزوج ببنت مل جيز أا يتزوج ىنن أرضعتها رضاعامل  امالمل.4824 المسألة

ف ال جيوو لالنساا أا يتزوج ب تاع قد أرضعت من أمه أو جدته رضداعامل  4821 المسألة
ال وه ددذا لدو أرضددعت ووجدة أبيدده بنتدامل مددن اللد  املتعلدد  بأبيده ال جيددوو لده أا يتددزوج بتلددك  دامالمل 

ال تاعال ولو عقد أحد علني ط لة رضيعة لن سهال مث ارتضعت تلك ال  لة من أمده أو جدتده أو 
 ووجة أبيه ب ل العقد. 

وجدة ف ال جيوو ألحدد أا يتدزوج بال تداع الديت ارتضدعت مدن أختده أو مدن و 4822 المسألة
أخيهال وه ذا إذا ارتضعت تلك ال تاع مدن بندت أختده أو بندت أخيدهال أو مدن بندت بندت أختده 

 أو بنت بنت أخيه.
ف إذا أرضدعت امدرأع ط دل ابنتهدا رضدداعامل  دامالمل حرمدت تلدك االبندة علددني 4829 المسـألة

ووجهدداال وه ددذا لددو أرضددعت ط ددالمل لددزوج ابنتهددا )صددهرها( و دداا ال  ددل مددن امددرأع أخددرى ندداا 
ا حتددرم علددني ووجهدداال ول ددن لددو ارضددعت ابددن ابنهددا مل حتددرم ووجددة ابنهددا والدديت هددي أم ذلددك ابنتهدد
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 املرتضت علني ووجها.
ف إذا أرضعت امرأع ط المل لزوج بنت ووجها )أي ابن صهر ووجها( ندعا 4826 المسألة

البندددت حتددددرم علدددني ووجهدددداال  دددوا   دددداا ذلدددك ال  ددددل مدددن ن ددددس البندددت أو مددددن ووجدددة ووجهددددا 
 األخرى.

 رضاع المحرمشروم ال
 ف للرضاع املوجب للتحرمي حمروط اانية هيف4827 المسألة
 أا يرتضت ال  ل من مرضعة حيةال نال نائدع يف الرضاع من ثدي امرأع ميتة.أوًك: 
أا ال ي ددوا لدد  املرضددعة مددن احلددرامال نددعذا إرتضددت مددن لدد  ناحمدد  مددن وندداال مل يصددر  ثانيــاً:

 املرتضت  رمامل علني أحد.
 تص ال  ل الل  من ال ديال نعذا صب الل  يف حلقهال ال ي وا له أثر.أا مي ثالثاً:
 أا ي وا الل  خالصامل غري خملوط بشي  آخر. رابعاً:

أا ي دددوا اللددد  مدددن ووج واحددددال نلدددو طلقدددت امدددرأع ذات لددد  مدددن ووجهددداال مث  خامســـاً:
ول جاله تزوجت بعد ذلك بزوج آخر ومحلت منهال وعند الوضت  اا الل  الذي من الزوج األ

مل ينق تال و انت قد أرضعت منه ط المل ااا رضعات م المل قبل الوضتال و دبت رضدعات بعدد  
 من ل  الزوج ال اينال مل يصر ذلك ال  ل  رمامل مت أحد.

أا ال يتقيدأ ال  دل اللد  ملدر ال ولدو تقيدأ مدا ارتضدعه مل حيدرمال وإا  داا األحدوط  سادساً:
معدده بالرضدداع عددن الددزواج معددهال والنظددر إليدده  مددا ينظددر  ا ددتحبابامل أا جيتنددب مددن يصددريوا  ددارم

 احملارم إىل بعضهم.
أا يرتضدددت ال  دددل مخدددس عشدددرع رضدددعة  املدددةال أو يومدددامل وليلدددة بدددالنحو املدددذ ور يف  ســـابعاً:

املسألة التاليةال أو يبلغ رضاعه حدامل يقال بأنه نبت حلمه واحمتد عظمه من ذلك الل ال أمدا لدو 
ا دتحباباملال أا جيتندب مدن يصدريوا مدن  دارم بسدبب الرضداع  ارتضت عشدر رضدعاتال نداألحوط

 عن الزواج معهال والنظر إليه  ما ينظر احملارم إىل بعضهم.
أا ي ددوا الرضدداع يف خددالل العددامني األولدددني وقبددل ا ددت مالماال نلددو ارتضددت بعدددد ثامنــاً: 

بددددل ا دددت مال العددددامني مل يصددددر  رمددددامل علددددني أحدددددال بددددل حددد  لددددو ارتضددددت أربددددت عشددددرع رضددددعة ق
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ا ت مال العامنيال ورضعة واحدع بعد ا ت مالما مل يصر  رمامل مت أحدال ول ن لو بقي لد  
املرضددعة إىل مددا بعددد  ددنتني مددن عمددر وليدددها هدديال مث أرضددعت بددذلك اللدد  ط ددالمل مل يسددت مل 

 العامني حرم علني من ذ ر علني األحوط.
أع أخددرى خددالل يددوم ف جيددب اا ال يأ ددل ال  ددل غددذا ملال أو لبنددامل مددن امددر 4828 المســألة

وليلدددة الرضددداعال وال إحمددد ال إذا تغدددذى بشدددي  قليدددل جيدددن ال يقدددال عرندددامل انددده تغدددذى يف أثندددا  
الرضددداعال وه دددذا جيدددب أا ي دددوا  دددل الرضدددعات افمدددس عشدددرع مدددن مرضدددعة واحددددعال دوا أا 
ي صل بينها االرتضداع مدن امدرأع أخدرىال وأا يرتضدت  دل دنعدة مدن دوا نصدلال وال احمد ال يف 

  سال أو يصرب قليالمل جين حتسب األوىل وال انية اليت يشبت نيهاال رضعة واحدع.ال صل للتن
ف إذا أرضددعت املددرأع ط ددالمل مددن لدد  ووجهدداال مث تزوجددت بددآخر وأرضددعت 4825 المســألة

ط دددالمل آخدددر مدددن لددد  ووجهدددا ال ددداين أيضددداملال مل يصدددر ال  دددالا  رمدددامل علدددني بعضدددهما وإا  ددداا 
  بعضهما  ما ينظر احملارم إىل بعضهم.األنضل اا ال يتزاوجا وال ينظرا إىل

ف إذا أرضددددعت مددددن لدددد  ووج واحددددد عدددددع أط ددددال يصددددب   ددددل هدددد ال  4812 المســــألة
 األط ال  ارم علني بعضهم البعه ومت ووج املرضعة واملرضعة ن سها.

ف من  اا له عدع ووجات وأرضعت  دل واحددع ط دالمل حسدب الشدروط 4811 المسألة
  ارم مت بعهال و ارم مت ذلك الرجل وتلك املراضت. املذ ورع صار أولةك األط ال

ف مدددن  ددداا لددده ووجتددداا ذاتدددا لددد  نأرضدددعت واحددددع منهمدددا ط دددالمل اددداا 4814 المســـألة
 رضعاتال وأرضعته األخرى  بت رضعاتال مل يصر ذلك ال  ل  رمامل مت أحد.

ال مل ف إذا أرضعت امرأع ط دالمل وط لدة مدن لد  ووج واحددال رضداعامل  دامالمل 4811 المسألة
 يصر أ  وأخت تلك ال  لة  رمامل مت أ  وأخت ذلك ال  ل.

ف ال جيددوو للرجددل اا يتددزوج ىنددن صددرا بنددات أ  أو بنددات أخددت لزوجتدده 4812 المســألة
بالرضدداعال بدددوا اذردداال وه ددذا لددو الط بأحددد ندداألحوط وجوبددامل أا ال يتددزوج ببنددت امللددوط بدده 

 وأخته وأمه وجدته الرضاعيات.
أع اليت أرضعت أ  اإلنساا ال تصري  رمامل معدهال وإا  داا األحدوط ف املر 4819 المسألة
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 ا تحبابامل أا ال يتزوج هبا.
ف ال جيددوو للرجددل أا يتددزوج بددأختنيال ولددو  انتددا أختددني رضدداعيتنيال ولددو 4816 المســألة

عقد علني امرأتني مث تبني له أرما أختداا رضداعيتاا نلدو  داا عقددمها قدد وقعدا يف وقدت واحدد 
 وإذا وقعا يف وقتني خمتل ني ص  األولال وب ل ال اين.ب ال معاملال 
ف إذا ارضعت املرأع من ل  ووجها من  دنذ رهم مل حيدرم ووجهدا عليهداال 4817 المسألة

 وإا  اا األنضل أا حتتاط وال ترضعهمف
 أخوها وأختها.األول: 
 عمها وعمتهاال وخالا وخالتها. الثاني:
 أوالد عمهاال وأوالد خالا. الثالث:

 ابن أخيها.رابع: ال
 أخو ووجها أو أخت ووجها. الخامس:
 ابن أختها وابن أخت ووجها. السادس:
 عم وعمة وخال وخالة ووجها. السابع:
 ح يد ووجها من ووجة أخرى. الثامن:

ف إذا أرضعت امرأع بنت عم أحد أو بنت خالته مل تصر  رمدامل مدت هدذا 4818 المسألة
 جتناب عن التزوج هبا.الشخصال ول ن األحوط ا تحبابامل اال

ف الرجددل الددذي لدده ووجتدداا إذا أرضددعت واحدددع منهمددا ابددن عددم الزوجددة 4815 المســألة
 األخرىال مل حترم الزوجة اليت ارتضت ابن عمها منها علني ووجها.

 آداب الرضاع
ف أنضددل املراضددت هددي أم ال  ددلال ويسددتحب أا ترضددت األم مددن ثدددييها  4842 المســألة

أخدذ أجدرع إلرضداع ط لهدا مدن ووجهداال ويسدتحب لزوجهدا أا يع يهدا  ليهماال وينبغي أا ال ت
أجددرع علددني ذلددكال ولددو أرادت األم أا تأخددذ أ  ددر  ددا تأخددذ  املرضددعة جيددوو لوالددد الرضدديت أا 

 يأخذ  من أمه ويسلمها إىل املرضعة.
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ف يسدتحب أا خيتدار إلرضداع ال  دل املرضدعة املسدتقيمةال االماميدة االثدن 4841 المسألة
لعاقلدددةال الع ي دددةال اجلميلدددةال وي دددر  أا ت ددوا محقدددا  أو غدددري مسدددتقيمةال أو قبيحدددةال أو عشددريةال ا

 يةة افل ال أو متولدع من الزناال و ذا ي ر  أا تسرتضت مرضعة عنددها ولدد مدن الزنداال وي دوا 
 لبنها من ذلك.

 مسائل الرضاع المتفرقة
نسددني أي ف يسددتحب منددت النسددا  مددن إرضدداع  ددل ط ددل ألندده مي ددن أا ت4844 المســألة

 ط ل ارضعتال مث يقت وواج بني احملارم نيما بعد.
ف الدددذين يصدددريوا أقربدددا  بسدددبب الرضددداعال يسدددتحب أا حيدددرتم بعضدددهم 4841 المســـألة

 بعضاملال ول ن ال يتوارثواال وليس عليهم من احلقوا ما علني األقارب احلقيقيني.
ن ف يسددددتحب إرضدددداع ال  ددددل عددددامني  دددداملني إذا أم ددددنال والتوقددددف عدددد4842 المســــألة

 إرضاعه بعد ذلك.
ف إذا مل يستوجب الرضاع نوات حد  الدزوج جيدوو للمدرأع أا ترضدت ط دل 4849 المسألة

غريهددا بدددوا إذا ووجهدداال ول ددن ال جيددوو لددا أا ترضددت ط ددالمل يوجددب إرضدداعها حرمتهددا علددني 
ووجهدداال نمدد المل إذا عقددد ووجهددا علددني ط لددة لن سدده نددال جيددوو لزوجتدده أا ترضددت هددذ  ال  لددة إذ 

 رضاع تصب  أما لزوجة ووجها وتصب  حرامامل عليه حينةذ.بسبب ال
ف إذا أراد أحد أا يصب   رمامل مت ووجة أخيه يلزم اا يعقد لن سه علني 4846 المسألة

 المســــألةط لددددة رضدددديعةال مث ترضددددت ووجددددة أخيدددده تلددددك ال  لددددة حسددددب الشددددروط املددددذ ورع يف 
ة تزوجهددا نت ددوا ووجددة أخيدده ( نتصدري  رمددامل معددهال و ددذا إذا  انددت أم ووجددة األ  خليدد2217)

 بنتامل لزوجته.
ف إذا قال رجل قبل التزوج بدامرأع بدأا هدذ  املدرأع حرمدت عليده بالرضداعال 4847 المسألة

مدد المل أخددرب بأرددا ارتضددعت مددن أمددهال نددعا  دداا إخبددار  جيددن مي ددن تصددديقهال الجيددوو لدده التددزوج 
 هبا.

عقددال ندعذا مل يقارهبدا الدزوجال أو ولو أخرب بذلك بعد أا عقد عليهاال وصدقته املدرأع ب دل ال
قارهبددا ول ددن حددني املقاربددة  انددت املددرأع تدددري بأرددا حددرام علددني ذلددك الرجددل وم نددت لدده بدددوا 
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إ را  منه لاال مل ي ن لا مهرال ولدو علمدت بعدد املقاربدة بأردا  اندت حدرام علدني ذلدك الرجدلال 
  .وجب علني ووجها أا يدنت لا مهر امل لال أي مهر أم الا من النسا

ف إذا قالت املرأع قبل العقدد بأردا حرمدت علدني رجدل بالرضداعال ندعا  داا 4848 المسألة
جيدددن مي دددن تصدددديقها مل جيدددز لدددذلك الرجدددل أا يتدددزوج هبددداال وإذا أخدددربت بدددذلك بعدددد العقددددال 

 السابقة. المسألةنح مه م ل اا خيرب الرجل جرمتها عليه بعد العقدال وقد مر يف 
 احملّرم بأمرينف ف ي بت الرضاع4845 المسألة
 إخبار  اعة حيصل االطمةناا بعخبارهم.أوًك: 
حمهادع رجلني عادلنيال أو أربت نسا  عادالتال ول ن األحدوط ا دتحبابامل أا يدذ روا  ثانياً:

حنددن رأيندا هددذا ال  دل يرتضددت مدن نالنددة أربدت وعشددرين »حمدروط الرضدداع أيضداملال م ددل أا يقولدواف 
 «. اعة ومل يتغذ بشي  خالل ذلك...

ف إذا حمدد وا يف أندده هددل إرتضددت ال  ددل باملقدددار املوجددب للتحددرمي أو ال؟ 4812 المســألة
أو ظنددوا بأندده ارتضددت بددذلك املقدددارال أو ظنددوا بأندده مل يرتضددتال مل حيددرم ذلددك ال  ددل علددني أحددد 

 )أي مل يصر  رمامل علني أحد( ول ن األنضل االحتياط.
 آداب المولود

والدتددهال واألذاا يف أذندده اليمددن واإلقامددة  ف يسددتحب غسددل املولددود عنددد4811 المســألة
ال وتلبيسده اللبدامل األبديهال وتسدميته يف اليسرىال وحتني ده ىندا  ال درات وتربدة  ديد الشدهدا 

وذويهددمال و ددذا يسددتحب أا  وناطمددة الزهددرا   بأمسددا  مستحسددنة  أمسددا  األنبيددا  واألئمددة
ويسدقط اال دتحباب إذا مل يعمدل  حيل  رأمل الولد يف اليوم السابت ويتصدا بووا حمعر  ذهبداملال

 بذلك يف اليوم السابت.
ف يسدددتجب أا يعددد  عدددن املولدددود غنمدددامل أو إبدددالملال و لمدددا  اندددت العقيقدددة 4814 المســـألة

أ ددرب وأحسددن  دداا أنضددلال ويسددتحب إع ددا  القابلددة رجددل العقيقددة وور هدداال وإذا مل ت ددن قابلددة 
يهوديدددة ال تأ دددل مدددن أضدددحية يع دددني ذلدددك لدددألم نتتصددددا بددده ملدددن تشدددا ال وإذا  اندددت القابلدددة 

املسددلمني يع ددي لددا ربددت قيمددة الغددنمال ويسددتحب أا يتصدددا بشددي  مددن العقيقددة وت ددبا البقيددة 
ويددددعني إليهدددا عشدددرع مدددن املددد مننيال نعدددم  لمدددا دعدددي أ  دددر  ددداا أنضدددلال وأنددد  بعددده العلمدددا  
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 بوجوب العقيقة.
عدد  عندده يف أي ف إذا مل يعدد  عددن املولددود يف اليددوم السددابت يسددتحب أا ي4811 المســألة

 وقت آخر مادام حياملال بل ويستحب أا يع  عنه ح  بعد موته.
ف األنضل اا يع  عن الذ ر حيوانامل ذ راملال وعن األن دني أن دنيال واليلدزم يف 4812 المسألة

 العقيقة حمروط الغنم اليت ذ رت يف أح ام احلا.
نهددددا ف يف حددددال عدددددم وجددددداا العقيقددددة ينتظددددر حدددد  توجددددد وال جيددددزي ع4819 المســــألة

 التصدا ب منها.
ف ي ددر  أ ددل الوالدددين مددن عقيقددة مولودمهدداال بددل ي ددر  ل ددل مددن ي ددوا 4816 المســألة

 حتت   الة األبال وتشتد هذ  ال راهة بالنسبة إىل األم.
ف األنضدددل تق يدددت العقيقدددة دوا  سدددر العظدددامال ومل جندددد دلددديالمل علدددني مدددا 4817 المســـألة

 احمتهر بني عوام النامل من دنن عظام العقيقة.
ف جيدددوو تق يدددت العقيقدددة وإهددددائها إىل اجلدددرياا واآلخدددرينال ول دددن ي ضدددل 4818 المســـألة

 طبخها ودعوع  اعة من امل منني إليها.
ف ال  ددتص العقيقددة بددال قرا ال بددل جيددوو إع اؤهددا لألغنيددا  أيضدداملال و ددذا 4815 المســألة

 جيوو إع اؤها للسادات الاايني وإا مل ي ن مع يها  يدامل.
ف يستحب للولد أا يع  عن ن سه إذا مل يع  عنه والدد ال وي  دي ذبد  4822 المسألة

 األضحية يف عيد األضحني عن العقيقة.
ف يسددتحب أا يعدد  عدددن املولددود الددذي بقدددي حيددامل إىل اليددوم السدددابت وإا 4821 المســألة

 مات عصر اليوم السابتال ول ن العقيقة تسقط إذا مات قبل ظهر اليوم السابت.
حب ختاا املولود يف اليوم السدابتال بدل جيدب علدني ويل ال  دل أا ف يست4824 المسألة

 خيتنه قبل بلوغهال وإذا مل خيتنه ح  بلغ وجب عليه اا خينت ن سه.
اللهددم هددذ   ددنتك و ددنة »ف عنددد افتدداا يسددتحب قددرا ع هددذ  الدددعا ف 4821 المســألة

ائك ألمددر أردتددهال نبيدك صددلني اهلل عليدده وآلددهال وإتّبداع منددا لددك ولنبيددكال ىنشديتك وبعرادتددك وقضدد
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وقضا  حتمتهال وأمر أن ذتهال وأذقته حر احلديد يف ختانه وحجامتهال ألمر أنت أعرمل به ماال 
اللهدم ن هدر  مددن الدذنوب وود يف عمددر ال وادندت اآلندات عددن بدنده واألوجدداع عدن جسددمهال وود  

 «.من الغن وادنت عنه ال قرال نعنك تعلم وال نعلم

 أحكام الطالق
ط يف الرجددل الددذي ي لدد  ووجتددهف البلددوأ والعقددل واالختيددارال نلددو ف يشددرت 4822 المســألة

أجدرب علددني ت ليد  ووجتدده  دداا ال دالا بدداطالملال وه ددذا يشدرتط قصددد ال ددالاال نلدو ذ ددر صدديغة 
 ال الا مزاحامل مل يص .

ف يشرتط اا ت وا الزوجة يف حني ت ليقها طاهرع من احليه والن املال 4829 المسألة
  هرال و يأىل ت صيل هذين الشرطني يف املسائل التالية.ومل يقرهبا الزوج يف ذلك ال

 ف يص  طالا الزوجة يف حال احليه والن امل يف ثالثة مواردف4826 المسألة
 إذا مل جيامعها الزوج بعد وواجه منها.أوًك: 
إذا علم أرا حاملال وإذا مل يعلم ذلدك وطلقهدا يف حدال احلديه مث تبدني أردا  اندت ثانياً: 

 وط أا ي لقها مرع أخرى.حامالمل ناألح
 إذا مل يعلم الزوج د بسبب غيابه عنها د هل هي طاهرع من احليه والن امل أم ال. ثالثاً:

ف إذا طل  ووجته باعتقاد أرا طاهرع مدن احلديهال مث تبدني نيمدا بعدد أردا  4827 المسألة
نيمدا بعدد  انت حائضامل حني ال الا ب ل طالقهداال وإذا طلقهدا باعتقداد أردا حدائه مث تبدني 

الددذي يعلددم بددأا ووجتدده حددائه أو ن سددا ال إذا وأرددا  انددت طدداهرع مددن احلدديه صدد  ال ددالا.
غاب عنها  ما لو  انرال مث أراد يف الس ر أا ي لقها جيب أا ينتظر مدع ت هر نيه املرأع مدن 

 احليه أو الن امل عادع مث ي لقها إا حما .
ي لقهدداال نددعا أم ندده اإلطددالع ف إذا أراد الرجددل الغائددب عددن ووجتدده اا 4828 المســألة

علددني أرددا يف حددال احلدديه أو الن ددامل أوالال وجددب اال ددت العال نددعا  دداا اطالعدده علددني ذلددك 
بوا دد ة مددا يعلمدده مددن عددادع ووجتدده يف احلدديهال أو بوا دد ة األمددور األخددرىال وجددب أا ينتظددر 

 مدع ح  يعلم ارا طاهرع من احليه أو الن امل عادع مث ي لقها إا حما .
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ف إذ أراد أا ي لد  الدزوج ووجتده ال داهرع مدن احلديه أو الن دامل بعددد أا 4825 المسـألة
قارهبدا يف ذلددك ال هدرال جيددب عليده أا ينتظددر حد  حتدديه مث ت هدر مددن احلديه مث ي لقهدداال وال 
إحم ال يف طالا الصغريع اليت مل ت مل تسعاملال أو احلامدل حد  بعدد املقاربدةال و دذا ال إحمد ال 

السددتني إذا  انددت قرحمددية ) دديدع(ال ونددوا افمسددني إذا  انددت  يف اليائسددة وهددي مددا ت ددوا نددوا
 غري قرحمية.
ف إذا قددارب ووجتدده ال دداهرع مددن احلدديه أو الن دداملال مث طلقهددا يف ذلددك 4892 المســألة

ال هدددرال ندددعا تبدددني نيمدددا بعدددد أردددا  اندددت حدددامالمل حدددني ال دددالاال نددداألحوط إعدددادع طالقهدددا مدددرع 
 أخرى.

رع من احلديه أو الن داملال مث أراد طالقهدا و داا ف إذا قارب ووجته ال اه4891 المسألة
يف السددد رال جيدددب عليددده أا ينتظدددر مددددع حتددديه بعددددها املدددرأع عدددادعال مث بعدددد أا ت هدددر جيدددوو لددده 

 طالقها.
ف إذا أراد الرجدددل أا ي لدددد  ووجتدددده الدددديت ال حتدددديه ملددددر ال جيددددب أا ال 4894 المســــألة

 يقارهبا ملدع ثالثة أحمهر منذ أا قارهباال مث ي لقها.
ف جيب أا ي وا ال الا بالصديغة العربيدة الصدحيحةال ويسدمعها رجدالا 4891 ألةالمس

عادالاال ولو أراد الزوج ن سه إجرا  الصيغةال و اا ا م الزوجة ناطمة د م المل د جيب أا يقولف 
ووجدة مدو لي »ال ولو و دل أحددامل إلجدرا  ال دالا يلدزم أا يقدول الو يدلف «ووجيت ناطمة طال »

 «.ناطمة طال 
ف املددرأع املتمتددت هبددا ملدددع معينددةال  دداليت عقددد عليهددا ملدددع حمددهر أو عددامال ال 4892 المســألة

طالا لا بل خروجها من حبالة الزوجية ي وا إما بانقضا  املدع املعينة أو أا يهب لا الدزوج 
 وال يلزم ا تشهاد حماهدين وال خلوها من احليه.« وهبتك املدع»بقية املدع بأا يقولف 

 عدة الطالق 
ال نددعذا قارهبددا (185)ف ال عدددع للصددغريع الدديت مل ت مددل التا ددعة وال اليائسددة4899 ألةالمســ

                                                           

 .2249ذ رنا معن اليائسة يف املسألةف  (129)
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 الزوج مث طلقها جاو لا أا تتزوج نورامل دوا عدعال ل نه ال جيوو  اع الصغريع. 
ف جيب علني املرأع الديت أ ملدت التا دعة وليسدت يائسدةال إذا طلقهدا بعدد 4896 المسألة

ا بعد أا ت ل  يف ال هرال تنتظر ح  حتيه مث ت هدر إىل مقاربتهاال أا تعتد بعد ال الاال يع
أا حتدديه ثانيددةال وعندددما حتدديه ثال ددة تددتم عدددذا وجيددوو لددا أا تتددزوجال ول ددن لددو طلقهددا الددزوج 

 قبل مقاربتها لا مل ي ن لا عدعال نيجوو لا أا تتزوج بعد ال الا مباحمرع.
حتدديهال لددو طلقهددا ووجهددا  ف املددرأع الدديت ال حتدديه إا  انددت يف  ددن مددن4897 المســألة

 جيب عليها أا تعتد بعد ال الا ملدع ثالثة أحمهر.
ف املدرأع الديت عددذا ثالثدة أحمدهرال لدو طلقدت أول الشدهرال جيدب عليهدا اا 4898 المسألة

تعتددد ثالثددة أحمددهر هالليددةال يعددا ابتدددا  مددن رؤيتهددا الددالل حدد  ثالثددة أحمددهرال ولددو طلقددت أثنددا  
رين ومقدددار مددا نقددص مددن الشددهر األول مددن الشددهر الرابددت الشددهر اعتدددت بقيددة الشددهر مددت حمدده

 29لي مدل ثالثدة أحمدهرال ندعذا طلقدت مد المل يف غدروب العشدرين مدن الشدهر و داا ذلدك الشدهر 
يومددداملال وجدددب أا تعتدددد تسدددعة أيدددام مدددت حمدددهرين باإلضدددانة إىل عشدددرين يومدددامل مدددن الشدددهر الرابدددتال 

يومدامل حد  يصدري مدت مدا اعتدتده مدن  21واألحوط ا تحبابامل أا تعتد من الشدهر الرابدتال ىنقددار 
 الشهر األول ثالثني يومامل.

ف إذا طلد  احلامدل نانتهدا  عددذا إمدا بوضدت احلمدلال أو بسدقوطهال نعلدني 4895 المسـألة
 هذا لو تولد ط لها بعد  اعة بعد ال الا د م المل د انتهت عدذا.

الاال  دددوا  ف ابتددددا  عددددع ال دددالا مدددن حدددني انتهدددا  قدددرا ع صددديغة ال ددد4862 المســـألة
علمت املرأع بأنه طلقها أم الال نعذا علمت بعدد انقضدا  مددع العددع أنده طلقهدا   دنيال والجيدب 

 إعادع االعتداد.
 عدة الزواج المؤقم

ف املدرأع البالغدة غدري اليائسدة إذا متتدت هبدا ملددع معيندة  شدهر أو  دنة مدد الملال 4861 المسـألة
ووجها املدعال جيدب أا تعتددال نداا  اندت  دن نعا قارهبا ووجها وانتهت مدع متعتهاال أو وهبها 

حتدديه اعتدددت جيضددتنيال ومل تتددزوج يف العدددعال واا  انددت  ددن ال حتدديه ندداألحوط وجوبددامل اا 
  تنب الزواج ملدع مخسة وأربعني يومامل. 
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ف ال عدددددع للمددددرأع اليائسددددة إذا متتددددت هبدددداال و ددددذا الصددددغريع الدددديت مل ت مددددل 4864 المســــألة
 جيامعها ووجها نيجوو لن التزوج نورامل بعد انتهدا  مددع املتعدة أو بعدد اا التا عةال واملرأع اليت مل

 وهب الزوج املدع.
 عدة المتوفى عنها زوجها

ف املرأع غري احلامل اليت مات ووجهاال جيدب أا تعتدد أربعدة أحمدهر وعشدرع 4861 المسألة
تمتعددامل هبدداال أو مل أيددامال بدداا ال تتددزوج إال بعددد انقضددا  هددذ  املدددعال حدد  إذا  انددت يائسددة أو م

يقارهبددا ووجهدداال أمددا إذا  انددت حددامالمل جيددب أا تعتددد إىل أا تضددت محلهدداال ول ددن إذا وضددعت 
محلها قبل انقضا  أربعة أحمهر وعشرع أيامال جيب أا ال تتزوج ح  ميضدي أربعدة أحمدهر وعشدرع 

 «.عدع الوناع»أيام علني وناع ووجهاال وتسمني هذ  العدعف 
رأع املعتدددع بعدددع الوندداع اا تلددبس ثيدداب الزينددة  مددا حيددرم ف حيددرم علددني املدد4862 المســألة

 عليها اال تحالال و ل ما يعترب وينة.
ف إذا أيقنت املرأع اا ووجها قد مداتال وبعدد العددع تزوجدتال مث تبدني أا 4869 المسألة

ووجها قد مات نيما بعد جيب اا تن صل عدن ووجهدا ال داين ندوراملال ندعذا  اندت حدامالمل اعتددت 
الدددذي ذ رنددا  يف ال دددالا ألجددل الدددزوج ال دداينال مث اعتددددت بعدددع الونددداع أيضددامل لزوجهدددا باملقدددار 

األولال وإذا مل ت ن حامالمل اعتدت بعدع الوناع لزوجها األول مث اعتدت بعدع ال الا لزوجها 
 ال اين.

 ف ابتدا  عدع الوناع ي وا من حني اا تعرمل املرأع وناع ووجها.4866 المسألة
قبدددل ادعاؤهدددا بشدددرط أا الت دددوا « انتهدددت عددددىل»قالدددت املدددرأعف  ف إذا4867 المســـألة

 متهمة بال ذب وحنو .
 الطالق البائن والرجعي

ف ال دددالا البدددائن هدددو الدددذي ال جيدددوو للرجدددل بعدددد وقوعددده اا يرجدددت إىل 4868 المســـألة
 ووجته بدوا عقد جديد.

 ف ال الا البائن علني مخسة أقسامف4865 المسألة
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 اليت مل تتم التا عة من عمرها. طالا الصغريعال أي األول:

 (.2249طالا اليائسةال وقد مر معناها يف املسألة )الثاني: 
 طالا الزوجة اليت مل يدخل هبا الزوج بعد العقد عليها. الثالث:
 طالا الزوجة امل لقة ثالثامل. الرابع:

 طالا افلت واملباراعال و يأىل أح امهما. الخامس:
هددو ال ددالا الددذي جيددوو للرجددل بعددد وقوعدده أا يعددود  ف ال ددالا الرجعددي4872 المســألة

إىل ووجتددده وهدددي يف العددددعال دوا عقدددد جديددددال وهدددو غدددري هدددذ  األقسدددام افمسدددة املدددذ ورع يف 
 السابقة. المسألة

ف حيددرم علددني مددن طلدد  ووجتدده طالقددامل رجعيددامل أا خيرجهددا مددن البيددت الددذي 4871 المســألة
ال قده( و ددذا حيدرم علددني امل لقددة رجعيدامل أا  ددرج مددن طلقهدا نيددهال إال يف املدوارد الدديت ذ رناهددا يف )

 بيتها إال لألمور الضرورية.
 أحكام الرجوع 

 ف يف ال الا الرجعي جيوو رجوع الرجل إىل ووجته بنحوينف4874 المسألة
 أا ين   ىنا يعا أنه رجت إليها. األول:
 أا ي عل ما يدل علني الرجوع.الثاني: 
وج أا يستشددهد أحدددامل علددني رجوعددهال أو خيددرب الزوجددة ف ال يلددزم علددني الددز 4871 المســألة

 دوا أا يسمعه أحد.« راجعت ووجيت»بذلكال بل ي  ي ويص  إذا قال مت ن سهف 
ف الرجددل الددذي طلدد  ووجتدده طالقددامل رجعيددامل لددو أخددذ منهددا مدداالمل وصدداحلها 4872 المســألة

 علني أا ال يرجت إليها أبداملال  قط حقه يف الرجوع إليها بذلك.
ف إذا طل  ووجته ثدالث مدرات و داا قدد راجدت إليهدا بعدد ال دالا األول 4879 المسألة

وال دداينال أو طلقهددا مددرتني مث عدداد إليهددا بعقددد جديددد بعددد  ددل طددالاال حتددرم عليدده بعددد ال ددالا 
ال النال ول ن لو تزوجت بعد ال الا ال الن برجل آخرال حيل لزوجها األول أا يتزوجها مدرع 

 أخرى بأربعة حمروطف
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 وا وواجها من الرجل ال اين وواجامل دائميامل ال منق عاملال نلو تزوجها متعةال أي اا ي األول:
 ملدع حمهر أو  نة د م المل د مث ان صلت عنه مل جيز لزوجها األول أا يتزوج هبا مرع أخرى.

 أا يقارهبا الزوج ال اين ويدخل هباال واألحوط اإلنزال أيضامل. الثاني:
 ميوت. أا ي لقها الزوج ال اين أو الثالث:
 أا ينقضي عدع طالقها من الزوج ال اين أو عدع وناته. الرابع:
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 طالق الخلع

ف طالا املرأع اليت  رهت ووجها نتبذل له مهرهاال أو ماالمل آخر لي لقها 4876 المسألة
 يسمني )طالا افلت(.

ف إذا أراد الدددزوج ن سددده اا جيدددري صددديغة طدددالا افلدددتال ندددعا  ددداا إمسهدددا 4877 المســـألة
ال  «هدي طدال »ولدو أضداملف « ووجديت ناطمدة خالعتهدا علدني مدا بدذلت»مد المل د يقدولف  ناطمدة د

  اا أنضل.
ف إذا و لت امرأع أحدامل يف أا يبذل مهرهدا لزوجهدا ل دي ي لقهداال وو لده 4878 المسألة

الزوج أيضامل إلجرا  صيغة ال الاال ناا  اا ا م الزوجف  مدامل د م المل د وا دم الزوجدةف ناطمدةال 
ال مث يقددول «عددن مدو ليت ناطمدة بددذلت مهرهدا ملدو لي  مددد ليخلعهدا عليده»ه دذاف قدال الو يدل 

 «.ووجة مو لي خالعتها علني ما بذلتال هي طال »نوراملف 
ولو و لت املرأع أحدامل ليبذل مداالمل آخدر غدري مهرهدا للدزوج ل دي ي لقهداال  داا علدني الو يدل 

 م المل.« ذلت مائة دينارب …»املال املبذول م ل اا يقولف « مهرها»أا يذ ر بدل  لمة 
 طالق المباراة

ف إذا  ر   ل من الزوجني صاحبهال أي  ر  الزوج ووجته والزوجة  رهدت 4875 المسألة
 «. طالا املباراع»ووجهاال وأع ت الزوجة مبلغامل من املال لزوجها لي لقهاال مسي هذا ال الاف 

و ددداا ا دددم ووجتددده  ف إذا أراد الدددزوج ن سددده اجدددرا  صددديغة طدددالا املبددداراع4882 المســـألة
ال وإذا و ددل «بددارأت ووجدديت ناطمددة علددني مهرهددا نهددي طددال »ناطمددة د مدد المل د نعليدده اا يقددولف 

بدددارأت ووجدددة مدددو لي ناطمدددة علدددني مهرهدددا نهدددي »حمخصدددامل لدددذلك  ددداا علدددني الو يدددل اا يقدددولف 
 ال ولو قال يف  لتا الصورتني بدل )علني مهرها(ف )ىنهرها( مل ي ن نيه إحم ال.«طال 

ف جيب اا تقرأ صيغة طالا افلت واملباراع بالعربية الصحيحةال ول ن لدو 4881 المسألة
 عربت املرأع عن بذلا املال لزوجها بغري العربية مل ي ن نيه إحم ال.

ف إذا رجعددت الزوجددة عددن بددذلا يف أثنددا  عدددع طددالا افلددت أو املبددداراعال 4884 المســألة
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 جاو لزوجها الرجوع إليها دوا عقد جديد.
ف جيدب اا ال ي دوا املدال الدذي يأخدذ الدزوج يف طدالا املبداراع أويدد مدن 4881 المسـألة

 املهرال وال احم ال يف ذلك يف طالا افلت.
 مسائل في العدة والطالق

ف لددو جددامت امددرأع أجنبيددة بظددن أرددا ووجتددهال وجددب علددني املددرأع اا تعتدددال 4882 المســألة
  وا  علمت بأا الرجل ليس ووجها أو  انت تظن بأنه ووجها.

 ف إذا ونا بامرأع يعلم ارا ليست ووجتهال ال جيب عليها العدع.4889 المسألة

ف إذا خدع امرأع باا حتصل علني ال الا من ووجها ل ي يتزوجها هوال 4886 المسألة
 ص  ال الا والزواج منهاال ول نهما أاا ااامل  بريامل. 

يف مددع معيندةال م دل ف إذا و ل ووجته د ضدمن العقدد الددائم د يف ال دالا 4887 المسألة
اا يو لهدددا يف اا ت لدددد  ن سددددها مددددن حددددني عقدددد الددددزواج إىل مدددددع مخسددددني  ددددنةال بشددددرط اا ال 
تستخدم املدرأع تلدك الو الدة وت لد  ن سدها إال بعدد اا يسدانر عنهدا  د رامل طويدل املددع مد الملال أو 

 سدها مد  ال ين   عليها ملدع  تة أحمهر د م المل د صحت هذ  الو الدةال وحيد  للمدرأع اا ت لد  ن
 حتق  الشرط.
ف املرأع اليت ضاع ووجها لو أرادت اا تتزوج بزوج آخرال جيب اا تراجت 4888 المسألة

 اجملتهد العادل أو و يل اجملتهدال وتعمل حسب رأيه.
ف جيدددوو لوالددد اجملندددوا وجدددد  لدددألب اا ي لقدددا ووجتدددهال إذا اتصدددل جنونددده 4885 المســـألة

 ا صالحامل.بالزماا الساب  علني البلوأال و اا ال ال
ف إذا عقد والد الصغري أو جد  لألب علني امرأع لذلك الصغريال بالعقدد 4852 المسألة

املنق ددتال جدداو لمددا اا يهبددا بقيددة املدددع للمددرأع املتمتددت هبددا اا رأيددا صددالحامل يف ذلددكال وإا  دداا 
حمي  من مددع املتعدة داخدالمل يف ومداا البلدوأال م دل اا يعقدد لولددهم الصدغري الدذي هدو يف  دن 

لرابعددة عشددرع علددني امددرأع متعددة ملدددع  ددنتنيال جدداو اا يهبددا لددا املدددعال ول ددن الجيددوو لمددا ت ليدد  ا
 املرأع املعقودع للصغري بعقد دائمال علني املشهور.
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ف إذا طل  ووجته عند حمخصني يعترب عدالتهما لبعه العالمدات املعيندة 4851 المسألة
لدده اا يعقددد عليهددا لن سدده أو لغددري ال  يف الشددرعال نالشددخص الددذي ال يعتربمهددا عددادلنيال ال جيددوو

 بعد انقضا  عدذاال علني األحوط وجوبامل.
ف إذا طل  رجل ووجته بدوا علمهاال ناا ان د  عليهدا م دل ان اقده عليهدا 4854 المسألة

أيام  انت ووجته مث بعدد عدام واحدد مد المل قدالف طلقتدك قبدل عدامال وثبدت ذلدك حمدرعامل جداو اا 
الددديت مل تصدددرنهاال ول دددن ال جيدددوو لددده م البتهدددا ىندددا صددددرنته يسدددرتد مدددا بقدددي عنددددها مدددن الن قدددة 

 وا تهل ته.
 أحكام الخلع والمباراة

ف إذا  رهددت املددرأع ووجهددا وبددذلت لدده مدداالمل لي لقهدداال ن لقهدداال مسددي هددذا 4851 المســألة
 ال الا )طالا افلت( د  ما  ب  د ويعترب نيه  يت ما يعترب يف ال الا.

أا ي لدد  ووجتدده نددورامل يف طددالا افلددت بعددد اا تقددرأ ف جيددب علددني الرجددل 4852 المســألة
الزوجددة صدديغة بددذل املددالال ويصدد  ال ددالا إذا عددني الرجددل مدداالمل تبذلدده الزوجددةال ورضدديت الزوجددة 

 بذلك نورامل.
ف  ددل مددا لدده ماليددة جيددوو جعلدده نديددة للخلددتال  ددوا   دداا عينددامل أو من عددةال  4859 المســألة

 نص هال وال إحم ال أيضامل لو  اا أ  ر من املهر. ما جيوو أا ت وا ندية افلت  ل املهر أو 
ف إذا مل ي ددن بددني الددزوجني  راهددةال وطلدد  الددزوج طددالا افلددتال مل يقددت 4856 المســألة

 افلتال ول ن ال الا صحي ال نلو  اا مورد ال الا رجعيامل  اا رجعياملال وإال وقت بائنامل.
جيدوو أا ي دوا ديندامل م دل  ف جيوو أا تو ل املرأع أحدامل يف بذل املالال  ما4857 المسألة

 «.أخلعا علني اا ي وا لك  ذا يف ذميت»اا تقولف 
 ف طالا املباراع م ل طالا افلت يف  يت األح ام إال يف ثالثة أمورف4858 المسألة
أا ال راهددة يف املبدداراع مددن اجلددانبنيال أي الددزوج ي ددر  الزوجددة والزوجددة ت ددر  الددزوجال األول: 

 اليت ت ر  ووجها نقط.ول ن يف افلت الزوجة هي 
 يلزم أا ال ي وا املال الذي يأخذ  الزوج يف طالا املباراع أ  ر من املهر. الثاني:
أنه إذا أجرى الزوج صيغة طالا املباراع بل ه )املباراع( وجب عليه نورامل عرنيدامل اا  الثالث:
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 مل طالا افلت.يتل ه بال الاال م المل إذا قالف بارأتكال قال بعد  نوراملال نأنت طال ال  ال

 أحكام الظهار
ف الظهدددارف هدددو أا يشدددّبه الرجدددل ووجتددده بظهدددر أمدددهال ندددعذا ظددداهر الدددزوج 4855 المســـألة

 ووجته حرمت عليهال ولو أراد الرجوع إليها وجب اا يع ي   ارع.
« أندت علدّي  ظهدر أمدي»ف صيغة الظهار هدي أا يقدول الرجدل لزوجتدهف 4522 المسألة

هددذ ال أو ناطمددة( إذا  دداا امسهددا ناطمددةال ولددو حمددبهها بغددري  أو يقددول بدددل )أنددت( )ووجدديتال أو
الظهدددر  مدددا لدددو قددددالف )أندددت علدددي  ددددب ن أمدددي( نهدددل يقدددت الظهددددار بددده أم الال  دددل خددددالملال 

 واألحوط وقوعه به.
أندددت علدددي  ظهدددر »ف لدددو حمدددبهها بغدددري أمددده مدددن  ارمدددهال  مدددا لدددو قدددالف 4521 المســـألة

 أو )عميت( أو )خاليت( وقت الظهار أيضامل.« أخيت
ف يشددرتط يف مدن يظدداهر ووجتددهف اا ي ددوا بالغددامل وعدداقالمل وقاصدددامل وخمتددارامل 4524 المســألة

غري جمبورال واا ال ت وا الزوجة يف حال احليه أو الن املال ومل يواقعها يف طهر الظهار د  مدا 
مر يف أح ام ال الا د واألحوط اا ي وا قد دخل هبا بعد العقدال والالوم أا يسدمت الظهدار 

 الا.رجالا عاد
ف ال يلددددزم يف صددددحة الظهددددار اا ت ددددوا الزوجددددة دائميددددةال بددددل ي  ددددي أا 4521 المســــألة

 ت وا متمتعامل هباال أو أمة.
ف ال جيوو ملن ظاهر ووجتهال اا جيامعها قبدل دندت ال  دارعال ولدو جامعهدا 4522 المسألة

 بدوا ال  ارع وجبت عليه   ارتااال ول ن ال مانت من  اعها بعد اع ا   ال  ارع.
ف   ددددارع مددددن ظدددداهر ووجتدددده هيفعتدددد  رقبددددةال وإذا مل مي ندددده ذلددددك صددددام 4529 ســــألةالم

 حمهرين متتابعنيال وإذا مل مي نه ذلك أيضامل أطعم  تني مس ينامل.
ف إذا ظدداهر ووجتددهال ندداا صددربت ووجتدده علددني ذلددك مل جيددب علددني الددزوج 4526 المســألة

عيال ووظي دة احلدا م حمي ال ول ن إذا مل تصرب علني ذلك احلدالال جيدب اا تراجدت احلدا م الشدر 
 الشرعي حينةذ اا خيري الزوج بني أمرينف
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 د إما أا يدنت ال  ارعال ويرجت إىل ووجته.1
 د وإما أا ي لقها.4

وإذا مل خيرت أي واحد منهما حبسه احلا م الشرعي إىل اا خيتار واحدامل من األمدرينال ولدو 
 ي.مل ين ت احلبس أيضامل وطلبت املرأع ال الا طلقها احلا م الشرع

 أحكام اإليالع
ف اإليددددال  هددددو أا حيلددددف الرجددددل علددددني اا ال جيددددامت ووجتدددده الدائميددددةال 4527 المســــألة

املدخول هبا بعد العقد الدائمال إىل األبد أو مدع تزيد عن أربعة أحمهر بقصد االضرار هبداال نلدو 
حلدف علدني عددم وطدي ووجتده املتمتدت هبددا أو أمتدهال أو حلدف علدني عددم وطدي ووجتده الدائميددة 

تقل عن أربعة أحمهرال أو حلف علني عددم وطدي ووجتده الديت مل جيامعهدا بعدد العقدد عليهدا  مدع
بعدال أو حلدف علدني ذلدك ال بقصدد االضدرار بدل ملصدام م دل املندت مدن احلمدل إذا  داا احلمدل 

 يضر هباال مل ي ن ذلك ايال .
ف إذا مل تتددددونر حمددددروط االيددددال  صدددد  حل ددددهال ول ددددن ال  ددددرى أح ددددام 4528 المســــألة

  ال بل يرتتب علني ذلك أح ام اليمني )احللف(  ما  يذ ر يف أح ام اليمني.اإليال
ف يف صحة االيال  يشرتط أا ي وا احللف بأحد أمسا  اهلل تعاىل  ا ال 4525 المسألة

ي ل  إال علني ذاته املقد ة م دل )اهلل( أو مدا ي لد  علدني اهلل غالبداملال واا  داا ي لد  علدني غدري  
 تعاىل أيضامل.
ف إذا متدددت حمدددروط االيدددال  ووقدددت االيدددال ال حدددرم علدددني الرجدددل أا جيدددامت 4512 المســـألة

ووجتددهال ويف هدددذ  الصدددورع إا صدددربت املدددرأع ندددال جيددب علدددني الدددزوج حمدددي  وإال راجعدددت احلدددا م 
 ( من أح ام الظهار.2916) المسألةالشرعيال ووظي ة احلا م الشرعي هي ما مر يف 

ال ال جيب عليه ال  ارعال ألنه مل يعمل ف إذا جامت الزوج ووجته بعد االي4511 المسألة
 جل ه.

 ف يشرتط يف وقوع االيال  اا ي وا الزوج بالغامل وعاقالمل وقاصدامل وخمتارامل.4514 المسألة
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 أحكام اللعان
ف )اللعاا( مأخوذع من مادع )اللعن(ال واملراد من اللعاا هو اا يلعن  ل 4511 المسألة

 صة.من الزوجني اآلخر ب ي ية معينة وحمروط خا
 ف موضت اللعاا موردااف4512 المسألة

 األولف أا يدعي الرجل أا ووجته ونت.
لديس »ال اينف أا ين ي الزوج ط المل مي ن أا ي وا ط لهال وقد ولد يف نراحمهال بدأا يقدولف 

 «.هذا ولدي
ف ال جيدوو أا يقدذمل الرجدل ووجتده بالزنداال للشدك أو الخبدار النداملال أو 4519 المسألة

أا حيصدل لده العلدم بدذلك. ولدو  داا لده علدم بدذلك وإذدم ووجتده بالزندا مل  ح  لقول ثقدةال إال
 يقبل إال إذا أقرت الزوجةال أو حمهد بذلك أربعة حمهود عدول بشروط خاصة.

ف إذا نسب الزوج الزندا إىل ووجتده د ومل يدأت بأربعدة حمدهود عددولال أو مل 4516 المسألة
أا جيلد الرجل اانوا جلددعال ول دن لدو تقر الزوجة د وطالبت الزوجة حد الزوج بذلكال وجب 

 جرى اللعاا بني الرجل واملرأع علني الشروط وبافصوصيات املعينةال ارت ت عنه احلد.
ف إذا نسب الزنا إىل ووجته و اا عندد  بيندةال ال جيدوو لده اللعدااال وإذا مل 4517 المسألة

 ي ن عند  بينة جاو له اللعاا.
لزنددا إىل ووجتدده اا يالعنهدداال إذا ادعددني بأندده رأى ف إمنددا جيددوو ملددن ينسددب ا4518 المســألة

 ذلك بعينهال نعذا  اا أعمنيال أو مل يدع الرؤية البصرية مل ي ن له ح  اللعاا.
 ف للعاا عدع حمروطف4515 المسألة

د أا ت وا املرأع الديت يتهمهدا بالزندا ووجتدهال ندعذا اذدم غريهدا د  دوا   اندت مدن  ارمده أو 1
 ال د ال جيوو له اللعاا.

 د أا ت وا ووجته الدائميةال نال يص  اللعاا يف املتعة.4
 د أا ي وا قد دخل هبا بعد العقدال نال ي بت اللعاا يف ووجته غري املدخول هبا.1
 د اا ال ت وا مشهورع بالزنا وال حشا .2
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ف إذا نسب الرجل الزندا إىل حمدخص يف املدوارد الديت ال يصدّ  نيهدا اللعداا 4542 المسألة
 عة حمهودال جيب أا جيرى عليه احلّد أو ي ّدبال  ما ذ ر يف  تاب احلدود.ومل يأت بأرب
ف لو ظهر من املدرأع ط دل مي دن اا ي دوا مدن ووجهداال الجيدوو للدزوج أا 4541 المسألة

 يدعي أنه من غري ال ولو ادعني ذلك لزم اللعاا  وا   اا ال  ل مولودامل أو ال.
ولددد مددن املددرأع لدديس منددهال جدداو لدده ف إذا ادعددني الددزوج أا ال  ددل الددذي ت4544 المســألة

هذا »اللعاا إذا مل ي ن اعرتمل به  ابقاملال نعذا  اا قد اعرتمل به  ابقامل م ل اا قال صراحةف 
أو عندما هنأ  النامل وقالواف )مبارك( قالف )آمني( أو )إا حما  اهلل( م الملال ال جيوو لده « ولدي

 اللعاا.
 د احلا م الشرعي أو عند نائبه.ف امنا يتحق  اللعاا إذا أجري عن4541 المسألة
ف إذا اذددم الدددزوج ووجتدده بالزندداال أو ن دددني ولديددة ط لهدداال لعدددن  ددل واحدددد 4542 المســألة

منهما اآلخدر عندد احلدا م الشدرعي بعدد مدا يلقيده احلدا م عليهمدا مدن صديغة اللعدااال وجيدب اا 
 ي ونا واق ني عند اللعاا.

 عبارع التالية أربت مراتفف صيغة اللعاا هي اا يقول الرجل ال4549 المسألة
 د )أحمهد اهلل اين ملن الصادقني نيما قلت من قذنهاال أو من ن ي ولدها(.1
 د مث يقول بعد ذلك مرع واحدعف )لعنة اهلل علّي إا  نت من ال اذبني(.4
د وبعدد اا ينتهدي الرجدل مدن ذلدك تقدول املدرأع أربدت مدراتف )أحمدهد اهلل انده ملدن ال داذبني 1

 رمي بالزناال أو ن ي الولد(.يف مقالته من ال
 د مث تقول بعد ذلك مرع واحدعف )اا غضب اهلل علي اا  اا من الصادقني(.2

ف إذا اذم الزوج ووجته بالزنا أو ن ني ولدية ط لهاال نعا مل يالعن وجب 4546 المسألة
زلددة عليدده احلدددال ولددو العددن الرجددل ومل تالعددن املددرأع وجددب احلددد علددني املددرأعال ألا لعدداا الرجددل ىنن

 البينة والشاهد.
ف إذا جدددرى اللعددداا حسدددب حمدددروطه وخصوصدددياته املدددذ ورع ترتدددب عليددده 4547 المســـألة

 أربعة أمورف
ان سددا  الددزواج بينهمددا وجيددب اا ين صددال نددوراملال  ددوا   دداا اللعدداا لن ددي الولددد أو األول: 
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 لتهمة الزنا.
قدد عليهدا لن سده أبدداملال حرمة املرأع علني ووجها ت وا إىل األبدال نال جيوو له اا يع الثاني:

  وا   اا اللعاا لن ي الولد أو لتهمة الزنا.
 قوط حد القدذمل )االذدام بالزندا( مدن الرجدل إذا العدنال و دقوط حدد الزندا عدن  الثالث:

 املرأع إذا العنت.
إذا العدددن لن دددي الولدددد مل يلحددد  بددده ذلدددك الولدددد حمدددرعاملال نلدددو مدددات الرجدددل مل يرثددده  الرابـــع:

د مل يرثه الرجلال ول ن لو أقر بولديته بعدد اللعدااال نداا مدات الرجدل ورثده الولدال ولو مات الول
 الولدال ول ن لو مات الولد مل يرثه الرجل.

 )السب (أحكام المسابقة 
ف  دددددوو املسدددددابقة علدددددني البغدددددالال واحلمدددددريال واالبدددددلال وال يلدددددةال واآلالت 4548 المســـــألة

 البخارية وحنوهاال  ما ال احم ال يف تعيني عو  ملن  ب .
ف ال احم ال يف احمرتاط العو  املايل يف املسدابقات الديت  دري بالسديف 4545 المسألة

 والسهم واحلراب و ائر  الح اليوم.
ف ال جيدددوو احمدددرتاط العدددو  املدددايل يف بقيدددة أندددواع املسدددابقة ول دددن ن دددس 4512 المســـألة

لددزواراال و ددباا مل ين بدد  عليهددا عنددواا  ددرم ال ت دوا حرامددامل  املصددارعةال و ددباا ا إذااملسدابقة 
 السياراتال وال ائراتال والر هال و رع القدمال ومحل األثقالال ورنت األحجار وما حمابه.

( 2931) المسـألةف إذا جعل عو  يف احدى املسابقات املدذ ورع يف 4511 المسألة
 ناا مل ي ن بعنواا الشرط مل ي ن نيه احم ال.

مل يشددرتط نيهددا حمددي  ومل ي ددن ف مسددابقة )املال مددة( املتعارنددة اليددوم اا 4514 المســألة
 موجبامل للضررال حالل ول ن إذا احمرتط نيها حمي  أو ا تلزم ضررامل حرامامل مل ت ن جائزع.

ف مصددارعة ال ددرياا املتعارنددة يف بعدده الددبالد إذا ا ددتوجبت ضددررامل حرامددامل 4511 المســألة
 غري جائزع.
وا باللغددددة ف جيددددب إجدددرا  الصدددديغة يف املسدددابقةال ول ددددن ال جيدددب أا ت دددد4512 المســـألة
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 العربية نتص  بأية لغة  انت.
 ف يشرتط يف املتسابقنيف البلوأ والعقل والقصد واالختيار.4519 المسألة
ف يف املسددابقات الدديت جيددوو نيهددا االحمددرتاطال جيددب تعيددني املددال املشددرتطال 4516 المســألة

 وجيوو اا يبذله احد املتسابقنيال أو  المهاال أو من بيت املالال أو من حمخص ثالن.
ف يف املسدددابقة ال يلدددزم وجدددود احل دددمال وهدددو الدددذي يددددخل بدددني ال دددرنني 4517 المســـألة

 ليعرمل أيهما الساب .
ف يف املسابقة جيب تعيني مقدار املسانة ابتدا مل وانتها مل. مدا جيدب تعيدني 4518 المسألة

 الشي  الذي يساب  عليه.
عدم  دبقه لضدع ه ويشرتط احتمال  ب   ل واحد منهماال نلو  اا أحدمها جين يتيقن 

 البالغ ال تص  املسابقة معه.
ف يشددددرتط يف مسددددابقة الرمدددديف تعيددددني عدددددد الرمدددديال وعدددددد اإلصدددداباتال 4515 المســــألة

 و ي يتها.
نم المل فيعترب اا يعلم بأنه يلزم رمي عشدرع  دهامال وإصدابة  دم واحدد منهداال ومتزيد  الددمل 

بعددد املرمدديال ومقدددار الدددمل بددذلك أو السددقوط خارجددهال أو متزيقدده نقددطال وه ددذا جيددب تعيددني 
 ونوع الوتر و...
ف إذا متددددت املسددددابقةال نالسدددداب  )ال ددددائز( ميلددددك العددددو  املقددددررال و ددددوو 4522 المســــألة

 املصاحلة علني ذلك العو ال أو هبته.
ف إذا  دداا العددو  املقددرر حمدديةامل معينددامل  ال تدداب املوجددود بددني أيددديهمال مث 4521 المســألة

شدددخص آخدددر غريمهددداال يلدددزم دندددت عوضددده )م لددده أو قيمتددده( إىل بعدددد املسدددابقة تبدددني اا ال تددداب ل
 الساب .

ال مث تبني نيمدا بعدد «من  ب  نله  يلو حن ة»وإذا  اا العو  حميةامل  ليامل م ل اا يقولف 
 اا ال يلو من احلن ة الذي عند  ملك الغريال جيب اع ا   يلو آخر من احلن ة.

أ املال أو مداليدة للسداب  )ال دائز( ف ال احم ال يف إع ا  أحد أو  عية  4524 المسألة
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 يف املسابقاتال وجيوو احمرتاط ذلك يف عقد الوم  البيت والشرا .

 أحكام العت 
 مقدمة:

قبدددل افدددو  يف أح دددام ومسدددائل العتددد  البدددد أا نبدددني نلسددد ة الدددرا والعبوديدددة الددديت قررهدددا 
املقالدة الديت  اإل المال ألا ذلك صار  ال ملناقشدات واحمدتباهاتال ومدا ندذ ر  هندا مقت دف مدن 

  تبتها قبل أعوامال ننقولف
اا اإل الم امندا أقدر نظدام الدرا الدذي  داا  دابقامل علدني اإل دالمال حل مده ومصدلحة رنيعدةال 
ال مي ن تدار ها إال باقرار هذا النظام بقدر احلاجدة واملصدلحة امللحتدني يف اطدار نظيدفال علدني 

ا  العباديددة أو املعامليددة أو الدوليددة مددا هددي القاعدددع امل ددردع يف  يددت التشددريعات اال ددالميةال  ددو 
 أو غريها.

وذلددك اا اإل ددالم يسددرتا ال  ددار الددذي حيدداربوا اإل ددالمال أو حيددارهبم اإل ددالم يف  ددبيل 
انقدداذهم واجنددائهم مددن خرانددات العقيدددعال أو خددالص املظلددومني مددن بددراثن الظدداملنيال  مددا قددال 

عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى بحانهف 
وقدال تعداىلف  (152) 

ومــا لكــم ك تقــاتلون فــي ســبيل اا والمستضــعفين (151)  نددعذا ا ددتوىل املسددلموا علددني
ال  دار أخدذوا أ ددرى احلدرب أرقدا  عبيددداملال وهدذا خدري مددن اا )يسدجنوا( أو )يقتلدوا( أو )ي  ددوا 

مرهم مدن إىل أهاليهم( ناا السجن  بتال والقتل إنندا  ال داعدي لدهال وال دك  دبب  دريهم وتدآ
جديددال ندال  دبيل أحسدن مدن جعلهدم ارقدا  مدووعنيال حتدت رعايدة األ دياد ورقدابتهم ورمحدتهمال 
وبذلك جلب فريهمال ودنت لشرهمال هذا إذا مل ير اإل الم عالجامل إال أ درهمال نأ دري احلدرب 
إمدددا أا يقتدددل أو يسدددجن أو ي لددد   دددراحه بددددوا نددددا  أو مدددت نددددا  أو يسدددتعبد  دددل حسدددب 

 اها احلا م اإل المي ال قيه العادلال أو حمورى ال قها  املراجت. املصلحة اليت ير 
باإلضدددانة إىل أا م دددل هدددذا الصدددنيت  دددا حيدددد مدددن نشددداط ال  دددار واملتدددآمرين نددداا   دددريامل مدددن 
الن ومل علني ا تعداد ألا تقتل أو تسجنال وال  د ا تعداد اال درتقاا حتدت يدد السدادعال إال 

                                                           

 .194 ورع البقرع ف  (191)
 .75 ورع النسا ف  (191)



 514 

 يددف يرضددني اإلنسدداا اا يصددب  رقددامل يبدداع ويشددرتى يف القليددل مددن النددامل أو أقددل مددن القليددل ن
أيدي السادع نيعمل لم  افدمال ويوصم هبذ  الوصدمةال اا جمدرد الت  دري يف ذلدك  دا يصدرمل 

 أ  ر ال  ار عن  اربة املسلمني.
وهبذ  اف ة احل يمة ونر اإل الم علدني املسدلمني   دريامل مدن األتعداب  مدا وندر علدني احليداع  

 ت.  ريامل من افريا
هدددذا هدددو مصددددر الدددرا يف اإل دددالمال وه دددذا  ددداا الدددرا  دددا البدددد مندددهال واا  ددداا يف ن سددده 

ل نده م درو  البدد مندهال   (154)«حمر النامل من باع النداملف »م روهاملال ح  قال ر ول اهلل 
 ما اا ال الا م رو  البدد مندهال و مدا اا العقداب إيدالم لألحيدا  ل نده البدد منده د للحدد مدن 

   لألهم علني املهم.اجلرمية د نهو ترجي
مث اا الدددرا إذا حصدددل يف حمدددخصال  دددرى ذلدددك يف أعقابددده ندددارم واا أخدددذوا  دددرم أبددديهم 
ل دددن ذلدددك أردع ل بدددا  وأقدددوى وجدددرامل لل  دددارال  مدددا اا األ دددر والنهدددب ومدددا أحمدددبه مدددن السدددنن 
 اجلاريدة يف  يددت احلددروب إىل اليددوم عنددد األمددم إمنددا هددو للزجددرال وإال نالنسددا  واألط ددال يف أ  ددر

 األحياا غري مشرت ني يف جرائم رجالم.
هذا إ دال عدن )الدرا( يف اإل دالمال وإال نالت صديل حيتداج إىل جملددال وم دل هدذا الدرا غدري 
قابل لإللغا ال اللهم إال إذا أردنا أا نأخذ باألحمد واألن ني علني البشرية مدن القتدل أو السدجن 

 ضت خ ة لتقليل االعتدا  وامل امرع.د  ما تقدم د ومل نراع مصلحة الزجر وال فال ومل نلحه و 
أما )الرا( الذي ألغي يف )الغرب( نذلك غري الرا الذي حمرعه اإل دالمال و داا مدن احلد  
إلغا  ذلك اللوا الغرط من الراال نانه  اا جرمية بشريةال و اا إلغاؤ  من أوجب الضدرورياتال 

ه  دويز م لده أبدداملال ندعا  دل واإل الم مل جيوو م ل ذلك الرا يف يوم من األيامال وليس من طبع
 قوي  اا يسرتا الضعيف وهذا هو طبيعتهم إىل اليوم واا ظهرت ىنظهر اال تعمار.

ف لال ددرتقاا مددوردااف أ ددرا  احلددربال وأهددل الذمددة الددذي خيلددوا بشددروط 4521 المســألة
 الذمة.

ف إذا أقر حمخص بالغ عاقل قاصد خمتار بأنده عبدد )را(ال نداا مل نتديقن 4522 المسألة
أنده ي دذب قبدل قولدهال وه دذا إذا ادعدني أحدد بأندده )حدر( نداا مل ي دن علدني رقيتده دليدلال قبددل ب

                                                           

 .1ح 21ب 97ص 12و ائل الشيعةف ج (192)
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 قوله.
ف ال ميلدددك اإلنسددداا أبويددده مهمدددا علدددوا  اجلدددد واجلددددعال وه دددذا الميلدددك 4529 المســـألة

 أوالد  وإا نزلوا  احل يدال  ما أنه ال ميلك  ارمهال وح م الرضاع يف هذا م ل ح م النسب.
يسدددتحب لإلنسددداا اا يعتدد  عبدددد ال ولدده ثدددواب   دددري لددو قصدددد بدددذلك ف 4526 المســألة

القربددةال ويتأ ددد هددذا اال ددتحباب بالنسددبة لعبيددد  الددذين  ددانوا يف مل دده  ددبعة أعددوام نمددا نددواال 
 وصيغة العت  هي اا يقولف )انت حر(.

 ف هل ميلك العبد حميةامل أم الال نيه خالمل ل ن األقوى انه ميلك.4527 المسألة
إذا عمني العبددال أو أصديب باجلدذامال أو االقعدادال أو ق دت  ديد  أذندهال  ف4528 المسألة

 أو مسل عينهال صار حراملال وه ذا لو بادر إىل اإل الم قبل  يد ال صار حرامل.
ف جيدددوو للشدددخص إذا احمدددرتى )أمدددة( اا جيامعهدددا مباحمدددرع وال حاجدددة إىل 4525 المســـألة

 امعة معه.عقد وواجال وأما املرأع إذا احمرتت عبدامل ال جيوو لا اجمل
ف إذا وّوج السددديد ابنتددده لعبدددد  مث مدددات السددديد وورثدددت ابنتددده هدددذا العبدددد 4592 المســـألة

 ي سا عقد وواجهما.
هددددذ  األمددددة حددددالل »ف إذا أحددددل السدددديد أمتدددده لشددددخص بددددأا قددددال لددددهف 4591 المســــألة

 ال جيوو لذا الشخص جمامعتها بشروط خاصة ذ رناها يف ال قه. «عليك
أمتهال وا تولدهاال مل جيز له بيعها إال يف املوارد الديت ذ رناهدا  ف إذا جامت4594 المسألة

 يف ال قه.
ف يشدددرتط مدددن يعتدددد  عبدددد  أا ي دددوا عدددداقالمل ومال دددامل واا يعتددد  بقصددددد 4591 المســـألة

 واختيار منهال وأما لو أعت  عبد  قبل البلوأ نهل يص  أو الال  ل خالمل.
 د م ال د  رت احلرية إىل  يعه. ف إذا أعت  اإلنساا نصف عبد  أو ثل ه4592 المسألة

 أحكام التدبير
أي بعددد « أنددت حددر دبددر وندداىل»ف التدددبري هددو أا يقددول السدديد لعبددد ف 4599 المســألة
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وندداىل. ويف هددذ  الصددورع جيددب أا حيددرر العبددد بعددد مددوت  دديد  مددن ثلددن مددا تددركال ولددو  دداا 
   العبد من ال لن.السيد مدينامل جيب دنت ديونه من جمموع ارثه أوالملال مث يلزم اا يعت

 ف جيوو أا يرجت اإلنساا عن تدبري .4596 المسألة
« أندددت حدددرع دبدددر ونددداىل»ف إذا أدبدددر أمتددده احلامدددل مدددن عبددددال أي قدددالف 4597 المســـألة

يتحق  التدبري يف حمأا املدرأع دوا ط لهداال أي أردا حتدرر دوا ط لهداال إال اا تددل عالمدة علدني 
 أنه دبر ال  ل أيضامل.

رتط يف مددن يدددبر أا ي دددوا بالغددامل وعدداقالمل وقاصدددامل وخمتددارامل ومال دددامل ف يشدد4598 المســألة
لعبددد ال نلددو دبدددر عبددد غدددري  مل يصدد ال وقددد وردت روايدددة صددحيحة يف تددددبري الصدديب ذي عشدددرع 

 أعوام.
 ف إذا نر العبد من صاحبه ب ل التدبري.4595 المسألة
جددن العبدددد  ف إذا جددن حمدددخص علددني العبددد املددددبرال نديتدده للمددوىلال ولدددو4562 المســألة

 املدبرال نديته علني ن سهال ول ن جيوو ملوال  أا يدنت الدية.

 أحكام المكاتبة
ف امل اتبددددة هددددي أا يقددددرر املددددوىل حتريددددر عبددددد  لقددددا  اددددن يدنعدددده العبدددددال 4561 المســــألة

 «. اتبتك أيها العبد علني مائة دينار د م المل د نعذا أديتها نأنت حر»وصيغتهاف 
 ط تسديد ال من دنعة واحدع أو باألقساط.ف يص  اا يشرت 4564 المسألة
 ف )امل اتبة( علني قسمنيف4561 المسألة

 د )م لقة( وهي اليت ذ رناها.1 
ددد )مشددروطة( وهددي اا يشددرتط املددوىل رجددوع العبددد إىل الرقيددة إذا عجددز العبددد عددن تسددديد 4

نأندت رد  ندعا عجدزتال(ف »2961) المسألةمتام املبلغال نيقول املوىل بعد الصيغة املدذ ورع يف 
 «.يف الرا

ف إذا عجز العبد الذي  اتبه مدوال  م اتبدة م لقدةال عدن دندت متدام الد من 4562 المسألة
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املقررال حترر باملقدار الذي دنت منهال ناا دنت نصدف املبلدغ حتدرر نصد هال وإذا دندت ال لدن حتدرر 
اا يدددنت  ثل دده وه ددذاال ويف هددذ  الصددورع ال جيددوو للمددوىل نسددا امل اتبددةال نددعا مل يسددت ت العبددد

أو نائبه من ) هم الرقاب( الدذي هدو مدن مصدارمل  بقية املال املقررال حرر  اإلمام املعصوم
 الز اع.

ف إذا مات العبدد امل اتدب بامل اتبدة امل لقدة و داا لده مدال وورثدةال نداا مل 4569 المسألة
وىل مدن تر تده يدنت حميةامل من مال ال تابة نجميت مرياثه ملوال ال واا دنت حميةامل مدن املدال ورث املد
 بنسبة ما مل يدنت نلو دنت النصف ورث املوىل نصف االرث والباقي لورثة العبد.

ف العبدددد امل اتدددب بامل اتبدددة املشدددروطةال ال يتحدددرر حددد  يددددنت متدددام املدددال 4566 المســـألة
 املقرر.

ف إذا مدددات العبدددد امل اتددب بامل اتبدددة املشدددروطةال نددعا مل ي دددن دندددت متدددام 4567 المســألة
 بةال ن ل مرياثه ملوال ال ح  واا  اا دنت نصف أو ثلن املال املقرر.مال ال تا

ف يشددرتط يف العبددد امل اتددب اا ي ددوا بالغددامل وعدداقالمل وقاصدددامل وخمتددارامل يف 4568 المســألة
امل اتبةال ألا امل اتبة حتتاج إىل القبولال والقبول بدوا هذ  الشروط غري صحي ال ول ن العبد 

لددزم اا ي ددوا عدداقالمل أو بالغدداملال بددل يصدد  عتدد  العبددد حدد  لددو  دداا الددذي يريددد املددوىل عتقدده ال ي
 العبد جمنونامل أو صغريامل.

 ف جيب اا ي وا مال ال تابة معلومامل وأجله معينامل.4565 المسألة
ف إذا ترانددت العبددد و دديد  إىل احلددا مال جيددب معاملتهمددا حسددب القواعددد 4572 المســألة

 املقررع يف النزاعات دوا متييز.

  صبأحكام ال
ف الغصدددب هدددو اال دددتيال  العددددواين علدددني مدددال أو حددد  الغدددريال وهدددو مدددن 4571 المســـألة

الددذنوب ال بددريع الدديت يسددتح  مرت بهددا عددذابامل اخرويددامل حمددديداملال نقددد روي عددن الر ددول األعظددم 
«من خاا جار  حمربامل من األر  جعله اهلل طوقامل يف عنقه من  وم األر  السدابعة حد  ف
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 .(151)«ة م وقامل اال أا يتوب ويرجتيلقني اهلل يوم القيام

ف إذا منددددت حمددددخص اآلخددددرين مددددن االنت دددداع باملسددددجدال أو املدر ددددةال أو 4574 المســــألة
اجلسددرال أو غريهددا مددن األمددا ن العامددةال نقددد غصددب حقددوقهمال وه ددذا لددو بددادر إىل م دداا يف 

 املسجد نمنعه اآلخر منه.
دائنه لقا  الددينال جيدب اا ف الرهينة هي الشي  الذي جيعله املدين عند 4571 المسألة

تبقني بيد الدائنال نعذا امتنت املدين عن تسديد دينده حصدل علدني طلبده منهداال ندعذا بدادر املددين 
 إىل انتزاعها منه دوا اذنه قبل اا يسدد دينه غصب حقه.

ف لدددو غصدددب الرهيندددة حمدددخص ثالدددنال جددداو لصددداحب الرهيندددة والددددائن 4572 المســـألة
خدددذاها منددده عدددادت رهيندددةال ولدددو تل دددت بيدددد الغاصدددب وأخدددذا م البدددة الغاصدددب بالرهيندددةال نلدددو أ

 عوضها  اا ذلك العو  رهينة أيضامل.
ف إذا غصب أحد حميةامل مدن أحدد وجدب إرجاعده إىل صداحبهال ولدو تلدف 4579 المسألة

 ذلك الشي  وجب إع ا  عوضه إىل صاحبه.
نهدو ف  ل ما حيصل من املغصوب من منا ال  ما لو ولدت الشاع مد الملال 4576 المسألة

لصاحب املالال وه ذا لو غصب دارامل نيجب عليه دنت اجارها لصاحبها ح  ولدو مل يسد ن 
 نيها الغاصب.
ف إذا غصددب مددن اجملنددوا أو الصدديب حمدديةاملال وجددب اع ددا  املغصددوب إىل 4577 المســألة

 وليهال وإذا تلف وجب اع ا  عوضه.
صدددف ف لدددو احمدددرتك اثنددداا يف غصدددب حمدددي ال ضدددمن  دددل واحدددد منهمدددا ن4578 المســـألة

 املغصوبال ح  ولو  اا يف إم اا  ل واحد منهما أا ين رد بالغصب.
ف إذا خلددط املغصددوب بشددي  آخددرال  مددا لددو خل ددت احلن ددة املغصددوبة 4575 المســألة

 بالشعريال ناا أم ن نرو  عن بعضه وجب ذلك واا حم  عليهال وأعاد  بعد ال رو إىل صاحبه.
ريهددا  ددا حيددرم صددنعهال مث خربددت ف إذا غصددب آنيددة الددذهب وال ضددة أو غ4582 المســألة

                                                           

 .2ح 1ب 319ص 17و ائل الشيعةف ج (193)



 519 

عند ال  ما لو ت سرت م الملال مل جيب إع ا  أجرع صنعها لصاحبهاال ول دن لدو خربدت القدرط 
املغصوبة د م المل د وجب إعادذا مت أجرع صياغتها إىل صاحبهاال ولو قال ألجل ال رار من دنت 

وو للمالددك إجبددار مل جيددب علددني املالددك القبددولال وه ددذا ال جيدد« أنددا أصددنعها  أولددا»األجددرعف 
الغاصددب علددني إعادذددا إىل حالتهددا األوىلال واا  دداا االحتيدداط لددزوم ذلددك عليددهال واألنضددل أا 

 يتصاحلا.
ف إذا غري املغصوب بنحدو يصدري أنضدل مدن حالتده األوىلال  مدا لدو صداأ 4581 المسألة

الددذهب املغصدددوب قرطددداملال نددداا قددال صددداحب املدددال أع دددا مددايل علدددني هيةتددده هدددذ ال وجدددب رد   
لكال ولدديس لدده اا ي الددب بددأجرع مددا صددنتال بددل ال جيددوو لدده إعادتدده إىل حالتدده األوىل بدددوا  ددذ

اذا صددداحبهال ولدددو أعددداد  إىل حالتددده األوىل دوا إذا صددداحبه وجدددب إع دددا  أجدددرع صدددنعه إىل 
 أيضامل التصام. المسألةصاحبه أيضاملال واا  اا االحتياط يف هذ  

صددري أنضددل مددن حالتدده األوىل وقددال ف إذا غددري الشددي  املغصددوب بنحددو ي4584 المســألة
صاحب املالف جيب اا تعيد  إىل حالتده األوىلال وجدب ذلدك. واا قلدت قيمتده بسدبب التغيدري 
عن قيمتده يف حالتده األوىلال وجدب إع دا  الت داوت إىل صداحبهال ندعذا صداأ الدذهب املغصدوب 

ذويب القدرطال قرطاملال نقال صاحب الذهب أعد  إىل صورته األوىلال نعذا قلت قيمته بوا  ة تد
 عن قيمته قبلما يصاأ قرطاملال وجب إع ا  ال را.

ف إذا ورع يف األر  املغصددددوبةال أو غددددرمل نيهددددا حمددددجراملال نددددالزرع وال مددددر 4581 المســــألة
للددزارع أو الغددارمل علددني املشددهورال ول ددن األحددوط اا يتصدداحلاال وإذا مل يددر  صدداحب األر  

الزرع والغرمل نورامل واا حلقه من ذلدك ببقا  الزرع والغرمل يف األر  وجب علني الغاصب اوالة 
ضررال  ما جيب عليه اا يدنت لصاحب األر  أجرع املددع الديت  داا نيهدا الدزرع والغدرملال واا 
يصل  ما حدث يف األر  من خرائبال ني م احل ر اليت نشأت مدن قلدت الشدجر د مد المل د وإذا 

بار صداحب األر  بدأا قلت قيمة األر  بسبب ذلك الزرع نعليه دنت ال را وال جيوو له إج
يبيعها أو ي جرها لهال وه ذا ال جيوو لصاحب األر  إجبار الغاصب علني بيت الدزرع والغدرمل 

 له.
ف إذا رضي صاحب األر  املغصوبة ببقا  الزرع والغرمل يف األر ال ال 4582 المسألة
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جيددب علددني الغاصددب قلددت الددزرع والغددرملال ول ددن جيددب دنددت أجددرع األر  لصدداحبها مددن حددني 
 إىل حني إعالا املالك عن رضائه.غصبها 

ف إذا تلدددف الشدددي  املغصدددوب نددداا  ددداا ذلدددك الشدددي  )قيميدددامل( أي  دددا 4589 المســـألة
 تلف قيمة أجزائدهال  دالبقر والغدنمال حيدن  تلدف قيمدة حلمده عدن قيمدة جلدد ال وجدب اع دا  
قيمتدددهال وإذا اختل دددت قيمتددده السدددوقيةال وجدددب إع دددا  قيمتددده حسدددب يدددوم التسدددليمال واالحتيددداط 

 اال تحباط يقضي بأا يع ي أعلني القيم من يوم غصبه إىل يوم تسليمه.
ف إذا  ددداا الشددي  املغصدددوب الددذي تلدددف )م ليددامل( أي مدددن قبيددل احلن دددة 4586 المســألة

والشعري الذي ال  تلف أجزاؤ  يف القيمة بدل  اندت  دوا  يف ذلدكال وجدب رد م دل املغصدوب 
 يه م ل الشي  املغصوب التالف متاماملال إىل صاحبهال ول ن جيب أا ت وا خصوصيات ما يع

 وال يبعد اا ي وا املعيار يف امل لي والقيمي هو العرمل العام.
ف إذا غصددب حمدديةامل )قيميددامل(  ددالغنم الددذي  تلددف أجددزاؤ  يف القيمددةال مث 4587 المســألة

تلفال نعا مل  تلف قيمته السوقية عن يوم الغصب ول ن مسن د يف تلدك املددع د مد الملال وجدب 
 ت قيمته حسب يوم  ونه مسينامل.دن

ف إذا غصب أحدال الشدي  املغصدوب وتلدف عندد الغاصدب ال داينال جداو 4588 المسألة
لصداحب املددال اا ي الدب بعوضدده مدن أي واحددد منهمدا حمددا ال أو يأخدذ مددن  دل واحددد مقدددارامل 
مددن العددو ال ولددو أخددذ العددو  مددن الغاصددب األول جدداو للغاصددب األول م البددة مددا دنددت مددن 

ل دداينال ول ددن لددو أخددذ املالددك العددو  مددن الغاصددب ال دداين رأ دداملال مل جيددز للغاصددب الغاصددب ا
 ال اين م البة ما دنعه من األول.

ف إذا مل يتددونر يف املبيددت أحددد الشددروط املعتددربع يف املعاملددةال مدد المل لددو بيددت 4585 المســألة
ال ولدو رضدي الشي  الذي جيدب بيعده بدالووا أو ال يدلال دوا  يدل أو ووا  اندت املعاملدة باطلدة

املتبايعاا د بق دت النظدر عدن املعاملدة د بالتصدرمل يف العوضدني جداو ذلدك ومل ي دن نيده إحمد الال 
وإال  اا الشي  الذي أخذ   ل واحد منهما  املغصدوبال وجيدب رد  إىل صداحبهال ولدو تلدف 
مال  ل واحد منهما عند اآلخر وجب علني  ل منهما دنت عو  ما تلف إىل اآلخرال  دوا  

 ا املعاملة أم مل يعلما.علما بب ال
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ف إذا أخدذ حمديةامل مدن البدائت لرؤيتده أو البقائده عندد  مددع مدن الزمداا حد  4552 المسألة
 إذا رغب نيه احمرتا ال مث تلف ذلك الشي ال وجب دنت عوضه إىل صاحبه.

 (194)أحكام األراضي العامرة والموات 
أو نائبده  بعذا اإلمام ف األراضي امل توحة عنوع اليت نتحها املسلموا 4551 المسألة

أو  اندت  و انت عامرع حال ال دت  ل دل املسدلمنيال وإذا  اندت احلدرب بددوا إذا اإلمدام 
 ملن يعمرهاال غري عامرع ناألر  لإلمام وقد جعلها

ف إا األراضددي العاطلددة الدديت ال مالدك لددا نعددالملال  دوا  مل ي ددن لددا مالددك 4554 المسـألة
ا مالك  ابقامل ول نها تع لت نيمدا بعددال  املددا املنددثرع أصالملال  أغلب الصحاريال أو  اا ل

 تسمني بد)املوات(ال وهي ملن يعمرها وحيييهاال بقدر اا ال يضر اآلخرين.
ف ال حيدددد  ألحددددد وال لدولددددة اا يتسددددلط علددددني األراضددددي العاطلددددة ومينددددت 4551 المســــألة

ندامل لدم احلريدة يف إعمارها وإحيا هاال و ذلك ال جيوو أخذ العوار  والضرائب عليهداال نداا ال
 تعمري أي مساحة من األراضي بشرط عدم ضياع ح  اآلخرين بذلك.

ف األر  اليت  انت مل امل ألحد مث تع لدت نيمدا بعددال إا اعدر  عنهدا 4552 المسألة
مال هاال الها ح م املدواتال وأمدا إا مل يعدر  عنهدا ومل يعمرهدا وجدب مراعداع االحتيداط ويف 

 تعمريها أو االعرا  عنها ليعمرها من حيتاج إليها. بعه الصور خيري  احلا م بني
ف من أحيدا أرضدامل نلده مقددار مدن جوانبهدا ويسدمني بدد )احلدرمي( وهدو مدا ال 4559 المسألة

جيوو ألحد متلي ه وتعمري ال وحرمي  ل حمدي  جسدبهال نحدرمي الددار هدو املقددار الدذي ي درح نيده 
وافددروج لددذلك الدددار حرميددامل لدداال وعلددني  الددرتاب وال نا ددة وحنومهدداال و ددذا يعتددرب مسددلك الدددخول

 هذا نلو بن أحد دارامل يف الصحرا  مل جيز ألحد التصرمل يف حرميه.
ف حرمي النهر هو ذلك املقدار الدذي ي درح نيده طينده وترابدهال وحدرمي البةدر 4556 المسألة

تداج إليدده هدو مدا حيتداج إليده لسدقي احليواندات واالنت داع منهدداال وحدرمي القريدة هدو املقددار الدذي حي
 أهلها للزراعة والرعيال وه ذا.

                                                           

 أي األراضي العاطلة. (194)
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ف امنا يتحق  احلرمي إذا بن اإلنساا دارامل أو ح ر بةرامل د م المل د يف األراضي 4557 المسألة
 العاطلةال أما لو بن دارامل أو أحدث بستانامل يف األراضي احملياع نال ي وا له حرمي.

 جيددوو للغددري احياؤهدداال ولددو ف األر  الدديت  ددب  أحددد إليهددا بددالتحجريال ال4558 المســألة
تصددرنها الغددري  دداا غاصددباملال واملددراد مددن التحجددري هددو تسددوية األر  أو وضددت عالمددات خاصددة 

 حولا ت شف عن قصد االحيا .
السددابقة مانعدددامل مددن تصدددرمل  المســألةف امنددا ي دددوا التحجددري املدددذ ور يف 4555 المســألة

 أثر لتحجري . اآلخرين إذا  اا احملجر قادرامل علني االحيا ال وإال نال
ف لددو ب ددل التحجددري ب ددل حدد  احملجددر أيضدداملال وجدداو ل خددرين احياؤهدداال 1222 المســألة

وإذا مل يقدددم احملجددر علددني احيددا  األر ال وأراد الغددري احيا هدداال جدداو للحددا م الشددرعي إجبددار  
 علني اإلحيا  أو التخلي عنها.

ل هدداال نددعذا ح ددر ف يشددرتط أا ي ددوا احملجددر أو احمليددي لددألر  قاصدددامل مت1221 المســألة
 بةرامل لعباملال أو حجر لذلك جاو ل خرين التصرمل نيه.

ف ميلك احملجر األر  علني األقوى نلدو باعهدا  اندت املعاملدة صدحيحةال 1224 المسألة
 وه ذا ميل ها إذا أحياها.

 أحكام األماكن العامة
دال ف هندداك أحمدديا  يشددرتك النددامل نيهددا علددني السددوا ال م ددل ال ريدد ال املسددج1221 المســألة

املدر دةال املدا ال املعداداال الغابداتال اجلبدالال واألمدا ن املخصصدة لل قدرا  والدزوار ومدن أحمددبههمال 
 إىل غري ذلك.
ف ال درا العامدةال هدي للجميدتال ندال جيدوو ألحدد بندا  دار نيهداال أو ح در 1222 المسألة

تصددرمل بةددرال ومددا حمددابهال ول ددن ال ددرا غددري النانددذع خمددتص ىنددن لدده دار نيهدداال وال جيددوو لغددريهم ال
نيهددا بدددوا إذرددمال بددل لددو  دداا ألحددد جدددار نيهددا ال جيددوو لدده أا ي ددت  بابددامل إليهددا دوا إذرددم 

 ورضاهم.
ف جيوو النوم والصالع واملعاملة يف ال را العامةال بل ال إحمد ال يف جعدل 1229 المسألة
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 ل نيهدا للتعامدل بشدرط اا ال ي دوا ذلدك مضدرامل باملدارعال ولدو  دب  إىل ذلدك أحدد ن درش نيده 
 بساطه مل جيز ألحد مزامحته.

 ف إمنا يتحق  ال ري  العام باحدى ثالثة أ بابف1226 المسألة
 أا جيعل أحد مل ه طريقامل عامامل.األول: 
 أا حييي  اعة أرضامل مث جيعلوا مسل امل نيها طريقامل لا.الثاني: 
ا اا يسددتعمل النددامل أرضددامل عاطلددة للمددرور والعبددور حدد  يعددرمل تدددرجيامل ب وردد الثالــث:

طريقامل عامداملال وحينةدذ ال جيدوو ألحدد أا حييدي مدن أطرانده ىنقددار مدا حيتداج إليده ال ريد ال وه دذا 
 احل م إذا قام حمخص أو حمر ة أو  اعة أو دولة بعنشا  طري .

ف إذا  ددقط ال ريدد  عددن ال ريقيددة أي مل يعددد ميددر نيدده أحدددال إنت ددني عندده 1227 المســألة
 ح م ال ري ال وعاد إىل حالته األولية.

ف املسجد من املشرت ات بني املسلمني نيجوو لدم اا ي علدوا نيده  دل مدا 1228 المسألة
 ال ينايف املسجديةال ول ن يقدم ح  الصالع علني غريها.

ف إذا احمغل أحد  المل يف املسجد مل جيدز لغدري  غصدبه مندهال حلد  السدب ال 1225 المسألة
ا دتمرار االحمدغال  دقط حقدهال ولدو نعذا قام مدن ذلدك احملدل دوا أا يدرتك نيده حمديةامل يددل علدني 

تددرك حمدديةامل هندداك ول ددن طالددت غيبتدده عندده جيددن أوجددب تع يددل امل دداا جدداو للغددري إحمددغاله يف 
 صورع االحتياج إليه وأما إذا مل ي ل الغيبة نحقه باا.

ف املشدداهد املشددرنة والعتبددات املقد ددة  املسدداجد يف األح ددامال ول ددن ال 1212 المســألة
 ني املصلي نيهاال أو تقدم الزائر علني اجملاور.يعلم أولوية الزائر عل

ف املدددارمل العلميددة مشددرت ة بددني ال ددالبال نمددن تصددرمل غرنددة نيهددا قبددل 1211 المســألة
غري  د مت رعاية الشروط دال نهو أوىل وأح  هبا من غري ال إال إذا غاب عنها وطال   ر  د مد المل 

 د أو  اا الغياب عنها خمال امل لشرط الواقف.
ف األمددددا ن املخصصددددة لل قددددرا  الدددديت تسددددمني بالربدددداطال ح مهددددا ح ددددم 1214 المســــألة

 املدارمل العلميةال وه ذا املناول املقامة يف ال را.
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ف امليا  واملعادا مشرت ة بدني النداملال ندعذا ا دتخرج أحدد يف أر  مباحدة 1211 المسألة
 د اآلخرين.معدنامل أو ح ر ررامل نهو له بالقدر الذي ا تخرجال بشرط اا ال يأخذ ال رصة من ي

ف إذا احمرتك  اعة يف ح ر بةر أو احيدا  أر   دانوا مشدرت ني نيهدا  دل 1212 المسألة
ىنقددددار حصدددتهال نددداا  دددانوا اثندددني نل دددل واحدددد النصدددفال واا  دددانوا ثالثدددامل نل دددل واحدددد ال لدددن 

 وه ذاال إال إذا أحيوا بالت اوت نل ل بقدر حقه.
ة ليسدت مل دامل للدولدةال بدل الدولدة هدي  ف امليا  واملعدادا واألراضدي العاطلد1219 المسألة

 عامدددة الندددامل إذا أحيدددت أرضدددامل أو ا دددتخرجت معددددنامل  ددداا لدددا بشدددرط عددددم تضدددييت حقدددوا 
 اآلخرينال وإال نهي علني حالتها السابقة.

 ف جيب افمس يف املعاداال  ما ذ ر يف أح ام افمس  ابقامل.1216 المسألة

 أحكام اللقطة 
 ال امل قودع اليت يع ر عليها اإلنساا.ف اللق ةف هي األمو 1217 المسألة
ف إذا ع ر اإلنسداا علدني مدال ال عالمدة نيده يعدرمل هبدا صداحبهال جيدوو لده 1218 المسألة

 اا يأخذها بقصد التملكال ول ن األحوط ا تحبابامل اا يتصدا به عن صاحبه.
ف إذا  ددداا يف اللق دددة )وهدددي مدددا يع دددر عليهدددا اإلنسددداا( عالمدددةال و اندددت 1215 المســـألة

ها أقل من الددرهم الشدرعي )أي نصدف م قدال وربدت م قدال مدن نضدة( ندعا  داا صداحبها قيمت
معلومامل وال يعلم رضا ال ال جيوو أخدذ  بددوا إذندهال وإذا مل ي دن صداحبها معلومدامل جداو أخدذها 

 بقصد التملكال واألحوط اا يدنت عوضه إىل صاحبه عند التعرمل عليه.
 ددن هبددا معرنددة صدداحبهاال جيددب علددني مددن ف إذا  دداا يف اللق ددة عالمددة مي1242 المســألة

أخذها اا يعرنها ويعلن عنهداال حد  لدو  داا صداحبها خمال دامل أو  دانرامل  رتمدامل )غدري  دارب( إذا 
بلددغ قيمتهددا درمهددامل حمددرعياملال و ي يددة التعددرمل هددي أا حيضددر يف  ددل اجتمدداع النددامل ويعلددن عنهددا 

 ليأمل.حسب املتعارملال وال يبعد   اية االعالا والتعرمل إىل حد ا
ف إذا مل يرد اإلنساا اا يقوم بالتعريف بن سده جيدوو اا يعهدد بدذلك إىل 1241 المسألة

 من ي مةن إليه ليعرمل هبا عنه.
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ف إذا أعلددن عنهددا إىل حددد اليددأمل دوا احلصددول علددني صدداحبهاال جيددوو لدده 1244 المســألة
حدد   متل هددا بقصددد اا يدددنت عوضددها إىل صدداحبها عندددما جيددد ال أو بقصددد اا حيددانه عليهددا

 يدنعها إىل صاحبها إذا وجد ال ول ن األحوط ا تحبابامل اا يتصدا هبا عن صاحبها.
ف إذا تل ددددت اللق دددة بعددددد اا أعلددددن عنهددددا باملقدددددار الددددالوم دوا اا جيددددد 1241 المســــألة

صاحبها نأخذها أمانة رجا  اا جيد ال نداا  داا التلدف ال عدن تقصدري  يف ح ظهدا وال تعدٍد مل 
ا عددن صدداحبهاال أو أخددذها مل ددامل لن سدده نهددو ضددامن علددني  ددل يضددمنال ول ددن لددو تصدددا هبدد

 حال.
ف مددن ع ددر علددني مددال ومل يعلددن عندده عمدددامل بال ريقددة املددذ ورع نهددو مضددانامل 1242 المســألة

 إىل انه عصني جيب عليه اإلعالا عنه أيضاملال إذا احتمل الع ور علني صاحبه.
 ني وليه اإلعالا عنه.ف إذا ع ر الصيب )غري البالغ( علني مالال وجب عل1249 المسألة
ف إذا يدددةس اإلنسددداا مدددن الع دددور علدددني صددداحب اللق دددة يف أثندددا  ومددداا 1246 المســـألة

 اإلعالاال جاو له اا يتصدا هبا.
ف إذا تل دددددت اللق دددددة يف أثندددددا  ومددددداا اإلعدددددالا مدددددت تعدددددد أو ت دددددريط يف 1247 المســـــألة

 دريط ندال جيدب ح ظهاال وجب اا يدنت عوضها إىل صداحبهاال وأمدا إذا مل ي دن عدن تعدٍد أو ت
 عليه حمي .
ف إذا ع ر علني اللق ة ذات العالمة والبالغة قيمتها درمهدامل حمدرعيامل يف  دل 1248 المسألة

ال يع ددددر علددددني صدددداحبها بدددداإلعالا عددددادعال جدددداو اا يتصدددددا هبددددا عددددن صدددداحبها يف ن ددددس يددددوم 
االلتقددداطال ولدددو وجدددد صددداحبه ومل يدددر  بالتصددددا وجدددب اع دددا  عوضدددها إليددده وي دددوا ثدددواب 

 لهال أي لدانت العو .التصدا 
ف إذا ع ددر علددني حمددي  وأخددذ  بظددن أندده مالددهال مث تبددني لدده اندده لدديس مالدده 1245 المســألة

 وجب اإلعالا عنهال وه ذا إذا ضرب برجله حميةامل ضائعامل وحر ه من م اا إىل آخر.
ف ال يلددزم يف اإلعددالا عددن اللق ددةال اا يددذ ر خصوصددياذا وجنسددهاال بددل 1212 المســألة

 رت علني حمي .ي  ي اا يقولف ع 
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ف إذا ع ر علني حمي ال نادعني آخدر بأنده لدهال ال جيدوو اع داؤ  إليده إال إذا 1211 المسألة
ذ دددر خصوصدددياته ومواصددد اته وعالئمدددهال ول دددن ال جيدددب ذ دددر العالمدددات الددديت اليلت دددت إليهدددا 

 صاحب الشي  عادع.
املسدجد  ف إذا بلغت قيمة اللق ة درمهامل حمرعياملال ومل يعلدن عنهدا وتر هدا يف1214 المسألة

 أو غري  من األما ن العامةال نتل ت أو أخذها غري  ضمن العاثر عليها.
ف إذا  انددت اللق ددة  ددا يتلددف بابقائهددا جيددوو لدده اا يعددني قيمتهددا ويبيعهددا 1211 المســألة

بدوا اذا احلا م الشرعي أو و يله ويبقني انها أمانة عند  ليدنعها إىل صداحبهاال وإذا مل جيدد 
 نه.صاحبها تصدا هبا ع

ف جيددددوو أا يصدددد حب اللق ددددة معدددده حددددال الوضددددو  أو الصددددالع اا  دددداا 1212 المســــألة
 قصد  اع ا ها إىل صاحبها اا وجد .

ف إذا أخذ حدذا  الشدخص وتدرك م انده حدذا  آخدرال ندعا  داا يعلدم اا 1219 المسألة
صاحبه هو الذي أخذ حذا  ال جاو أخذ احلذا  املرتوك م اا حذائهال ول دن إذا  اندت قيمدة 

ذا  املددرتوك أغلددني مددن قيمددة حذائدده وجددب دنددت ويددادع القيمددة إىل صدداحبه عندددما جيددد ال وإذا احلدد
يةس من حتصديله وجدب التصددا بالزيدادع عدن صداحبه بداذا احلدا م الشدرعيال وإذا احتمدل اا 
ال ي وا احلذا  املرتوك ملن أخذ حذا   ناا  انت قيمته دوا الدرهم الشرعي جاو له أخذ ال 

 اإلعالا عنه وبعد ذلك يتصدا به عن صاحبه احتياطامل. واا  انت أ  ر وجب
ف إذا ع ر علني لق ة قيمتها أقل من درهم حمرعيال وصرمل النظر عنهداال 1216 المسألة

 وتر ها يف مسجد أو يف م اا آخرال نأخذها آخر  انت حالال له.
ف إذا جددي  بشدي  عنددد حمددخص للتصددلي  مدد المل ومل يددأت صدداحب ذلددك 1217 المســألة
 ال نبعد البحدن عدن املالدك واليدأمل مدن جميةده جيدوو لده اا يتصددا بدذلك الشدي  الشي  ألخذ

 عن صاحبه باذا احلا م الشرعي.

 أحكام ذب  الحيوان وصيده
ف إذا ذبد  احليدواا احمللدل اللحدم حسدب ال ريقدة الديت  دتذ ر نيمدا بعددال  1218 المسألة
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 حشيامل أم أهليامل. اا حلمه د بعد خروج الروح د حالال وبدنه طاهراملال  وا  أ اا و 
ف احليواا الذي وطدأ  اإلنسدااال واحليدواا اجلدالل الدذي اعتداد علدني أ دل 1215 المسألة

 العذرعال إذا مل يسترب  حسب ال ريقة املعتربع حمرعاملال ال ي وا حلمه بعد الذب  حالال.
ف إذا صدددداد احليددددواا احمللددددل اللحددددم الوحشددددي  ددددالغزال واحلجددددل واملدددداعز 1222 المســــألة

احليواا احمللل اللحدم الدذي  داا أهليدامل مث صدار وحشديامل  دالبقر واالبدل األهلدي الدذي  اجلبليال أو
نددرال حسددب ال ريقددة املعتددربع حمددرعاملال  دداا طدداهرامل وحددالالال ول ددن احليددواا احمللددل اللحددم األهلددي  
 ددالغنم والدددجاج املنددزيلال واحليددواا احمللددل اللحددم الوحشددي الددذي صددار أهليددامل بالرتبيددة ال يصددري 

 حالال بالصيد.طاهرامل و 
ف امندددا يصدددري احليدددواا احمللدددل اللحدددم الوحشدددي طددداهرامل وحدددالال بالصددديد إذا 1221 المســـألة

مت ن من ال رار أو ال ريااال وعلني هذا نال ي هدر وال حيدل بالصديد ندر  احلجدل الدذي ال يقددر 
علددني ال ددرياا وولددد الظدديب الددذي ال يقدددر علددني ال ددرارال ولددو صدداد الظدديب وولددد  الددذي ال يقدددر 

 لني ال رار بسهم واحد حل الظيب دوا ولد .ع
ف احليدددواا احمللدددل اللحدددم الدددذي لددديس لددده دم دانددد   السدددمكال إذا مدددات 1224 المســـألة

 بن سهال طاهر ول ن ال جيوو أ ل حلمه.
ف احليددواا احملددرم الددذي لدديس لدده دم داندد   احليددة ال حيددل بالددذب ال ول ددن 1221 المســألة
 ميتته طاهرع.
ال لدددب وافنزيدددر بالدددذب  أو بالصددديدال وحيدددرم أ دددل حلمهمددداال ف ال ي هدددر 1222 المســـألة

واحليدددواا احملدددرم اللحدددم امل دددرتمل وآ دددل اللحدددم  الدددذئب والنمدددرال لدددو ذبددد  حسدددب ال ريقدددة الددديت 
 ددتذ ر أو صدديد بالسددهم وحمدددبهه ي ددوا طدداهرامل ول دددن ال حيددل أ ددل حلمدددهال ولددو صدديد ب لدددب 

 الصيد مل ي ن يف طهارع بدنه احم ال.
ل والددددب والقدددرد واحمدددباهها مدددن الوحدددوش إذا  ددداا لدددادم دانددد ال ف ال يددد1229 المســـألة

 وماتت بن سهاال جنسةال ولو ذجت أو صيدتال صارت طاهرع ول نها ال تصب   للة.
ف إذا خددرج مددن ب ددن احليددواا احلددي جنددني ميتدداملال أو أخددرج  ددذلكال حددرم 1226 المســألة
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 أ ل حلمه.
 الطريقة الشرعية ل ب  الحيوان

تذ يددة احليددواا وذجدده حمددرعيامل هددي اا يق ددت األوداج األربعددة مددن ف طريقددة 1227 المســألة
 حتت اجلووع بنحو  املال وال ي  ي جمرد ق عها قليالملال بل جيب ق عها بتمامها.

ف إذا ق دددت بعددده األوداج األربعدددة مث صدددرب حددد  ميدددوت احليدددواا مث ق دددت 1228 المســـألة
ذا املقدددار ومل يق ددت األوداج األربعددة بقيددة األوداج مل ين ددت يف التذ يددةال بددل حدد  إذا مل يصددرب هبدد

بصددورع متواليددة  مددا هددو متعددارمل  دداا نيدده احمدد ال علددني األحددوط واا ق ددت بقيددة األوداج قبددل 
 خروج الروح من احليواا.

ف إذا ق ت الذئب رقبة الغنم جين مل يب  من األوداج األربعة اليت جيدب 1225 المسألة
 دن لدو ق دت بعده الرقبدة أو جدز مل آخدر و اندت ق عها يف التذ ية حمدي  حدرم ذلدك احليدوااال ول

 األوداج األربعة باقيةال ي وا حلمه طاهرامل وحالال لو ذب  حسب ال ريقة املعتربع وهو حي.
 شرائط ال ب  )الت كية(

 ف للذب  الشرعي مخسة حمروطف1292 المسألة
الندديب أا ي ددوا الددذاب  مسددلماملال رجددالمل  دداا أو امددرأعال غددري معلددن بعددداوع أهددل بيددت  األول:

.ال وإذا  اا ولد املسلم  يزامل جاو له ذب  احليواا 
اا يذب  احليواا بآلة حديدية أو ما أحمدبه مدن ال لدزاتال ولدو مل يوجدد ذلدك و داا  الثاني:

احليواا جين لو مل يذب  نورامل ملات جاو ق ت أوداجه بأية آلة حادع أخرى  الزجاج والصخرع 
 احلادع.

احليددواا صددوب القبلددة عنددد الددذب ال ويُعددن باملقددادمي وجهدده اا ت ددوا مقددادمي بدددا  الثالــث:
وأيديه وأرجله وب نهال نلو مل يستقبل باحليواا القبلة عمداملال حرم حلمهال ول دن لدو نسدي ذلدكال 

ال أو اخ دددأ يف تشدددخيص القبلدددةال أو مل يعلدددم با دددا  القبلدددة ومل مي نددده توجيددده المســـألةأو جهدددل 
 احليواا صوب القبلة مل ي ن نيه احم ال.

عندما يريد ذبد  احليدواا أو يضدت السد ني علدني عنقده يدذ ر ا دم اهلل بنيدة الدذب ال  الرابع:
وي  ي أا يقولف )بسم اهلل( نقطال ولو ذ ر ا دم اهلل ال بنيدة الدذب ال مل ي هدر ذلدك احليدوااال 
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 وحرم حلمهال ول ن ال احم ال لو نسي ذ ر ا م اهلل عند الذب .
و حر ة يسريع م ل اا ت رمل عينه أو حيرك ذنبه اا يتحرك احليواا بعد ذجه ول الخامس:

 أو قوائمه.
 الطريقة الشرعية لنحر اكبل

ف إذا أراد تذ يدة اإلبددل جيددن ي دوا بعددد النحددر طدداهرامل وحدالالال جيددب د 1291 المســألة
باإلضدانة إىل مراعداع الشدرائط املعتدربع يف الدذب  املدذ ورع  دل امل د اا يددخل  د ينامل أو مدا حمداهبه 

احلدددادع يف )لبتددده( وهدددو املوضدددت املدددنخ ه الواقدددت يف أعلدددني الصددددر متصدددالمل بدددالعن   مدددن اآلالت
 ويسمني هذا بالنحرال ويلزم ا تقبال القبلة بأا ي وا وجه البعري إىل القبلة.

ف األنضدل عنددد النحددر اا ت ددوا االبدل قائمددةال وال أحمدد ال يف النحددر إذا  1294 المســألة
 مقادمي بدرا إىل القبلة.  انت بار ةال أو نائمة علني جنبهاال مت  وا

ف لو ذبد  االبدل بددل النحدرال أو حندر الغدنم والبقدر ومدا حمدابه بددل الدذب  1291 المسألة
حرم حلمهاال و اا بدرا جنساملال ول ن لو ق ت أوداج االبل مث حنرها علني ال ريقة املذ ورع وهي 

ال وقبدل موتده ق دت علني قيد احلياعال حل حلمهاال وطهر جسمهاال وه ذا إذا حندر الغدنم أو البقدر
 أوداجه حل حلمهال وطهر جسمه.

ف إذا ا تعصددني احليددواا ومل مي دن ذجدده علددني ال ريقدة الشددرعية املقددررع لددهال 1292 المسـألة
أو  قط م المل يف البةر جيدن احتمدل اا ميدوت هنداك ومل مي دن ذجده علدني طريقدة الشدرعال جداو 

حدالالملال وال يلدزم توجيهده حندو  أا جيرحه يف أي موضت من بدنه ليموت علني أثر اجلرح نيصدب 
 القبلةال ول ن يشرتط نيه مراعاع بقية الشرائط املعتربع يف ذب  احليواا.

 ما يستحب في ذب  الحيوان
 ف يستحب عند الذب  أمورف 1299 المسألة
يسدددددتحب عندددددد ذبددددد  الغدددددنم أا يدددددربط يديددددده واحددددددى رجليددددده وي لددددد  األخدددددرىال األول: 

جليددده وي لدد  ذنبدددهال وأمدددا االبددل ناملسدددتحب اا يعقدددل ويسددتحب عندددد ذبدد  البقدددر ربدددط يديدده ور 
يددديهاال أي أا يددربط يددديها مددا بددني اف ددني إىل الددر بتني أو االب ددني وي لدد  رجليددهال ويف ال ددري 

 يستحب أا يرت ه عند الذب  وير له ح  يرنرمل.
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 أا يستقبل الذاب  أو الناحر القبلة. الثاني:
 ه أو حنر .أا يعر  املا  علني احليواا قبل ذج الثالث:
أا ي عل يف ذب  احليواا مدا هدو أبعدد عدن التعدذيب واألذىال م دل أا حيدد  د ينه  الرابع:

 جيدامل ويسرع يف الذب ال وال يريه الس ني قبل مباحمرع الذب .
 ما يكره في ذب  الحيوان

 ف ي ر  يف الذب  أمورف1296 المسألة
مددن خلددف عندد  احليددواا  أا يق ددت أوداج احليددواا مددن ق ددا ال بددأا يدددخل السدد ني األول:

 ويق ت األوداج من الق ا.
أا ي صل رأمل احليواا من بدنه قبل خروج روحه من البداال ول ن لو نعدل ذلدك  الثاني:

 غ لةال أو بسبب حدع الس ني و بقه دوا اختيار منه مل ي ن يف ذلك  راهة.
 أا يسلا جلد  قبل خروج الروح منه. الثالث:
 وج الروح منه.أا يق ت  اعه قبل خر  الرابع:

 أا يذجه وحيواا آخر ينظر إليه. الخامس:
أا يذب  احليواا ليالملال أو رارامل قبل ووال يوم اجلمعةال وال بأمل بدذلك يف صدورع  السادس:

 الضرورع واحلاجة.
 أا يذب  بيد  ما ربا  من األنعام. السابع:

 أحكام الصيد باألسلحة
م الوحشددي باأل ددلحةال حددل حلمدده وطهددر ف إذا صدداد احليددواا احمللددل اللحدد1297 المســألة

 بدنه  مسة حمروطف
اا ي ددوا  ددالح الصدديد قاطعددامل  السدد ني والسدديفال أو حددادامل م ددل الددرم  والسددهم األول: 

الذي حلدته ميزا بددا احليدوااال ولدو صداد احليدواا بوا د ة الشدباك أو العصدني أو احلجدر أو مدا 
ال وإذا صاد حيوانامل (159) ل حلمهحمابه ذلك ومات بسبب ذلك مل ي هر ذلك احليواا وحرم أ

بالسالح الناري )الت  ةال البندقية( نعا  اا رصاصه  ددامل مسننامل جين ينغرو يف بدا احليواا 

                                                           

 إال أا يص اد  حيامل ويذجه حسب ال ريقة املعتربع حمرعامل. (195)
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وميزقه طهر وحلال وإذا مل ي ن  ددامل مسننامل بل يدخل يف بدا احليواا بالضغط ويقتله  دذلك 
احليدواا بسدبب تلدك احلدرارع ن دي نالظاهر حليته أيضداملال ولدو أحدرا بددا احليدواا جرارتده ومدات 

 طهارته وحليته احم ال.
جيددب اا ي ددوا الصددائد مسددلمامل أو ابددن مسددلم  يددز بددني افددري والشددرال ولددو صدداد الثــاني: 

 ال انر أو من نصب العدا  ألهل البيت ) الم اهلل عليهم( مل ي ن صيد  حالال.
دنامل م انامل د مد المل د أا يستعمل السالح للصيدال نلو أطل  رصاصة من  الحه هاالثالث: 

 مث أصاب احليواا صدنة مل ي هر ذلك احليواا ومل حيل أ ل حلمه.
أا يسمي اهلل عند ا تعمال السالح للصيدال ولو مل يذ ر ا دم اهلل عمددامل مل حيدل الرابع: 

 صيد ال ول ن ال احم ال لو ترك ذلك نسيانامل.
سددت الوقددت للددذب ال نلددو اتسددت أا يدددرك احليددواا ميتدداملال أو إذا أدر دده حيددامل مل يتالخــامس: 

 الوقت ىنقدار ذجه ومل يذجه ح  مات حرم حلمه.
ف إذا احمدددرتك إثنددداا يف صددديد حيدددواا أحددددمها مسدددلمال واآلخدددر  دددانرال أو 1298 المســـألة

 أحدمها مسني اهلل واآلخر ترك التسمية عمداملال مل حيل ذلك احليواا.
ا ال وعلددم اإلنسدداا اا ذلددك ف إذا  ددقط احليددواا د بعددد اصددابته د يف املدد1295 المســألة

احليواا مات بسبب االصابة والسقوط يف املا  معامل مل حيل حلمهال بل ح  إذا حمدك هدل مدات 
 بسبب االصابة نقط أم الال مل حيل حلمه أيضامل.

ف إذا صداد حيواندامل ب لدب غصديب أو  دالح غصديبال حدل الصديد وي دوا 1262 المسألة
 يه اا يع ي أجرع السالح أو ال لب إىل صاحبه.لهال ول نه د مضانامل إىل أنه عصني د جيب عل

ف إذا صدداد بالسدديف أو مددا حمددابه  ددا يصدد  الصدديد بددهال مراعيددامل الشددرائط 1261 المســألة
(ال نتق ت احليواا نصد ني وبقدي الدرأمل والرقبدة يف جدز  وأدر ده ميتدامل 3157) المسألةاملعتربع يف 

قدت لذجدهال وأمدا إذا اتسدت الوقدت حل  ال القسمني. وه ذا لو أدر ه حيدامل ول دن مل يتسدت الو 
لذجه وأم ن اا يبقني حيامل قليالمل حرم القسدم افدايل عدن الدرأملال وحدل القسدم الدذي نيده الدرأمل 

 اا ذجه علني ال ريقة املعتربع حمرعامل وإال  اا هذا القسم حرامامل أيضامل.
ف إذا صدداد بعصددني أو صددخرع أو غريمهددا  ددا ال يصدد  الصدديد بددهال نتق ددت 1264 المســألة
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يدددواا جدددزئني حدددرم القسدددم افدددايل عدددن الدددرأملال وأمدددا القسدددم الدددذي نيددده الدددرأمل اا أدر ددده حيدددامل احل
وأم ن اا يبقني حيامل بعه الوقت نذجه علني ال ريقة املعتربع حمدرعامل حدل حلمدهال وإال  داا هدذا 

 القسم حرامامل أيضامل.
لددك ف إذا صداد حيوندامل أو ذجدهال وأخدرج مدن ب نده ولددامل حيداملال نداا ذبد  ذ1261 المسـألة

 الوليد علني ال ريقة املعتربع حمرعامل حل حلمه وإال حرم. 
ف إذا صددداد حيوندددامل أو ذجدددهال وأخدددرج مدددن ب نددده ولددددا ميتددداملال نددداا  اندددت 1262 المســـألة

خلقته تامدة وقدد نبدت علدني جسدمه الشدعر أو الصدوملال و داا موتده بسدبب ذبد  أمده وقدد حمد  
 ر وحل حلمه.ب ن الذبيحة بعد ذجها نورامل وأخرج ذلك الولد ميتاملال طه

 
 الصيد بكلب الصيد

ف إذا صددداد  لدددب الصددديد حيواندددامل وحشددديامل  لدددل اللحدددم ن هارتددده وحليتددده 1269 المســـألة
 مشروطتاا بستة حمروطف

أا ي دددوا ال لدددب مدددرىب جيدددن ين لددد  إذا أر دددل للصددديدال ويقدددف إذا طلدددب منددده األول: 
وال إحمدد ال إذا الوقددوملال وت ددوا عادتدده جيددن ال يأ ددل مددن الصدديد قبددل وصددول صدداحبه إليددهال 

 أ ل من الصيد صدنة وات اقامل.
أا ير له صاحبه إىل الصيدال نلدو إن لد  ال لدب حندو الصديد مدن تلقدا  ن سده مدن  الثاني:

دوا أا ير له صاحبه حرم أ ل ذلك الصيدال بل ح  لو ان ل  ورا  الصديد مدن تلقدا  ن سده 
اب من أ دل ذلدك الصديد مث ح ه صاحبه نيما بعد ليسرع ويصل إىل الصيدال ناألحوط االجتن

 ح  إذا  اا  رعة عدو  ور ضه جن صاحبه واغرائه.
أا ي ددوا مر ددل ال لددب مسددلمامل أو ابددن مسددلم  يددز بددني افددري والشددرال نلددو  دداا  الثالــث:

 حرم صيد ذلك ال لب. املر ل  انرامل أو ناصبامل العداوع ألهل بيت النيب 
ترك التسمية عمدامل حدرم ذلدك الصديدال  أا يذ ر ا م اهلل عند ار ال ال لبال ولوالرابع: 

 ول ن لو نسي ذلك مل ي ن نيه احم ال.
أا ميدددوت الصددديد بسدددبب اجلدددرح الدددذي أصدددابه مدددن أ دددناا ال لدددب. ندددعذا خنددد   الخـــامس:

 ال لب صيد ال أو مات الصيد من حمدع الر ه أو من افومل مل حيل حلمه.
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مل يتسدت الوقدت لذجدهال  أا يدرك مر ل ال لب الصديد ميتداملال أو إذا أدر ده حيدامل  السادس:
ولو اتست الوقت لذجهال م المل  انت ت رمل عينهال أو حيرك ذنبهال أو يرنس برجله األر ال نداا 

 مل يذجه ح  مات مل حيل حلمه.
ف إذا أدرك مر ل ال لدب الصديد حيدامل ىنقددار يتسدت للدذب  ول دن مضدني 1266 المسألة

السد ني ومدا حمدابه ومدات احليدوااال حدل الوقت وناته الدذب  ال لتقصدريال م لمدا انشدغل بدعخراج 
حلمدده. ول ددن إذا مل ي ددن معدده آلددة للددذب  يسددت يت هبددا ذبدد  احليددواا ومددات احليددواا ندداألحوط 

 وجوبامل ترك أ له.
ف إذا أر دددل عددددع  دددالب نصدددادت صددديدامل معددداملال نددداا تدددونرت يف  يعهدددا 1267 المســـألة

ا واحددد منهددا ناقدددامل لتلددك الشددروط املعتددربع حمددرعامل يف الصدديدال حددل ذلددك الصدديدال ول ددن لددو  ددا
 الشرائط حرم الصيدال إال إذا وصل إليه وذجه بال ريقة الشرعية.

ف إذا أر دددل  لبدددامل لصددديد حيدددواا نصددداد ذلدددك ال لدددب حيواندددامل آخدددر حدددل 1268 المســـألة
الصدديد و دداا طدداهراملال وه ددذا لددو صدداد ال لددب حيوانددامل آخددر مددت احليددواا املقصددودال طهددر  المهددا 

 وحل حلمهما معامل.
ف إذا أر ددل عدددع أحمددخاص  لبددامل واحدددامل للصدديدال و دداا أحدددهم  ددانرامل أو 1265 ألةالمســ

تدددرك أحددددهم التسدددمية عمددددامل حدددرم ذلدددك الصددديدال وه دددذا إذا مل ي دددن أحدددد ال دددالب املر دددلة 
 ( حرم ذلك الصيد ايضامل.3165للصيد مرىب علني النحو الذي مر يف املسألة )

ري  لب الصيد حيواناملال مل حيل ذلدك ف إذا صاد الباوي أو حيواا آخر غ1272 المسألة
 الصيدال ول ن لو أدر ه حيامل وذجه علني ال ريقة الشرعية املعتربع حمرعامل حل.

 صيد السم 
ف إذا أخذ السمك الذي له نلس من املا  حيامل ومات يف اليابسدة طهدر 1271 المسألة 

لدس لده نحدرام وحل حلمدهال ولدو مدات يف املدا  طهدر ول دن حيدرم أ لدهال وأمدا السدمك الدذي ال ن
 ح  إذا أخذ  من املا  حيامل ومات يف اليابسة.

ف إذا وقددت السددمك خددارج املددا  أو ألقددا  املددوج علددني السدداحل أو غددا  1274 المســألة
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 املا  نبقي السمك علني اليابسةال ناا أخذ  بيد  أو بآلة أخرى قبل موته حل بعد املوت.
ال  مددا ال جيددب ذ ددر ا ددم ف ال يشددرتط أا ي ددوا صددائد السددمك مسددلمامل 1271 المســألة

 اهلل عند الصيدال وال تشرتط القبلة وذجه بالس ني.
ف السدمك امليدت الدذي ال يعلدم هدل أخدذ مدن املدا  حيدامل أو ميتدامل اا  داا 1272 المسألة

 بيد املسلم  اا حالالال وإا  اا بيد ال انر  اا حرامامل.
 ف ال يلزم االجتناب عن أ ل السمك احلي.1279 المسألة
ف إذا حمددوى السددمك احلدديال أو قتلدده بعددد أا أخرجدده مددن املددا  وقبددل أا 1276 المســألة

 ميوت بن سهال ال يلزم االجتناب عن أ له.
ف إذا ق ت السمك خارج املا  نص نيال نسقط القسم احلدي منده يف املدا  1277 المسألة

 ال يلزم االجتناب عن أ ل القسم املوجود خارج املا ال بل جيوو أ له.
 صيد الجراد

ف إذا أخذ اجلراد حيدامل بيدد  أو بو ديلة أخدرى حدل أ لده بعدد املدوتال وال 1278 ألةالمس
 يلزم أا ي وا اآلخذ مسلماملال  ما ال يلزم التسمية عند األخذ.

ول ددن لددو  دداا اجلددراد امليددت يف يددد ال ددانر ومل يعلددم هددل أخددذ  حيددامل أو ميتددامل مل حيددل أ لدده 
 حصل االطمةناا من  المه.علني األحوط واا  اا يقول أخذته حياملال إال إذا 

 أحكام األطعمة واألشربة
ف حيددرم أ ددل ال يددور الدديت ليسددت لددا )صيصددية( وهددي حمددو ة خلددف رجددل 1275 المســألة

 ال ائرال م ل الشاهنيال وحيل أ ل حلم االبابيلال وي ر  أ ل حلم الدهد.
ر مدن ف لو إن صل جز   ا حتله احلياعال من بدا احليوااال  الليدة أو مقددا1282 المسألة

 اللحم يق ت من الغنم احليال نهو جنس وحرام.
 ف حيرم أ ل األجزا  التاليةال من احليواا احمللل اللحم املذ نيف1281 المسألة

 د الروث.1
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 د الدم.4
 د الذ ر.1
 د ال رج.2
 د املشيمةال وهي موضت الولد.9
 د الغددال وهي  ل عقدع يف اجلسم تشبه البندقة غالبامل.6
 اا.د االن يااف البيضت7
 د خروع الدماأال وهي خروع و ط الدماأ بقدر احلمصة.8
 د النخاع.5
 د العلباوااال ومها عصبتاا ص راواا  تدتاا علني الظهر من الرقبة إىل الذنب.12
 د ال حال.11
 د املرارع.14
 د امل انة.11
 د احلدقةال وهي احلبة الناظرع من العنيال ال جسم العني  له.12
 لشي  املوجود بني الضلف.د ذات االحماجتال وهو ا19

ف حيدددرم أ دددل  دددرجني احليدددوااال وبولدددهال و امتدددهال واألحمددديا  األخدددرى الددديت 1284 المســـألة
تتن ر منه ال باعال ول ن إذا  اا طاهرامل ومزج حمي  منده بشدي  حدالل جيدن يضدمحل نيده وال 

 يعتد به يف نظر العرمل مل ي ن يف أ له إحم ال.
ن جيددوو أ ددل مقدددار يسددري جدددامل مددن تربددة  دديد ف حيددرم أ ددل الددرتابال ول دد1281 المســألة

للش ا ال  ما جيوو تنداول طدني األرمدا للتدداوي واملعاجلدةال  الشهدا  اإلمام احلسني بن علي
 ويلح  به طني داغستاا وما أحمبه.

ف ال حيرم إبتالع النخامةال واخالط الصددر الديت تدأىل يف احللد ال و دذا ال 1282 المسألة
 ل عام الذي خيرج من بني األ ناا بافاللال إذا مل تتن ر منه ال باع.احم ال يف ابتالع بقايا ا

 ف حيرم أ ل ما يضر باإلنساا ضررامل  بريامل.1289 المسألة
ف ي ر  أ ل حلم ال رمل والبغل واحلمارال أمدا لدو جامعهدا أحدد أصدبحت 1286 المسألة
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 حلومها  رمةال وجيب إخراجها من البلدال وبيعها يف بلد آخر.
ف إذا جدددامت حيوندددامل  لدددل اللحدددم  دددالبقر والغدددنمال جندددس بولددده و دددرجينهال 1287 المســـألة

وحرم حمرب لبنه أيضاملال وجيب قتل ذلك احليواا وحرقه ندورامل عرنيداملال وجيدب علدني مدن جامعده أا 
 يدنت انه إىل صاحبه.

ف حيرم حمرب افمرال وهو من الذنوب ال بريعال ومن ا دتحله  داا ج دم 1288 المسألة
أندده قددالف )اا  ال نعددن اإلمددام جع ددر الصددادا وجب ذلددك ت ددذيب الندديبال ددانر إذا ا ددت

افمر أم افبائن ورأمل  ل حمرال يأىل علني حمارهبا  داعة يسدلب لبده ندال يعدرمل ربدهال وال يدرتك 
معصدددية إال ر بهددداال وال يدددرتك حرمدددة إال انته هددداال وال رمحدددامل ما دددة إال ق عهددداال وال ناحشدددة إال 

 .(156) أتاها(
ب جرعة مدن مخدر لعنده اهلل ومالئ تده ور دله وامل مندواال واا حمدرهبا ف )انه من حمر وقال 

حدد  يسدد ر منهددا نددزع روح اإلميدداا مددن جسددد ال ور بددت نيدده روح  ددخي ة خبي ددة ملعوندددةال ومل 
  (157) تقبل صالته أربعني يومامل(

ف )حمارب افمر يأىل يوم القيامة مسودامل وجههال مدلعامل لسانهال يسيل لعابه علني  وقال 
 .(158)ي الع ش الع ش(صدر  يناد

ف حيدددرم اجللدددومل علدددني املائددددع الددديت يشدددرب نيهدددا افمدددرال واا مل يعدددد مدددن 1285 المســـألة
 الشاربني.

ف جيددب علددني  ددل مسددلم أا ي عددم ويسددقي املسددلم اآلخددر املشددرمل علددني 1252 المســألة
 املوت جوعامل أو ع شاملال وينقذ  من املوت والالكال و ذا  ل إنساا  رتم.

 لما يستحب عند األك
 ف يستحب عند األ ل عدع أمورال منهاف1251 المسألة
 غسل اليدين قبل األ ل.األول: 

                                                           

 .11ح 12ب 253ص 17راجت و ائل الشيعةف ج (196)
 .4ح 9ب 232ص 17راجت و ائل الشيعةف ج (197)
 .3ح 9ب 237ص 17راجت و ائل الشيعةف ج (192)
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 غسل اليدين بعد األ ل و  ي هما باملنديل.الثاني: 
 أا يبدأ صاحب املنزل باأل ل قبل اجلميت وينتهي بعدهم.الثالث: 
أنواع مدن  أا يسمني اهلل عند الشروع يف األ لال ول ن لو  انت علني املائدع عدعالرابع: 

 ال عام ا تحب اا يسمي عند أ ل  ل لوا.
 أا يأ ل باليمني.الخامس: 
 أا يأ ل ب الث أصابت أو أ  ر وال يأ ل باصبعني.السادس: 
 أا يأ ل  ل حمخص  ا أمامه من ال عام إذا  اا علني املائدع  اعة.السابع: 
 أا يصغر اللقمة.الثامن: 
 ال يسرع يف األ ل.أا ي يل اجللومل علني املائدع و التاسع: 
 أا ميضغ ال عام جيدامل.العاشر: 

 أا حيمد اهلل تعاىل بعد االنتها  من األ ل. الحادي عشر:
 أا يلع  األصابت.الثاني عشر: 
أا خيلل أ نانه بعد ال راأ من األ لال ول ن ال خيلل بعود الرماا والرحياا  الثالث عشر:

 والقصب وال بسعف  يل التمر.
جيمدت نتدات ال عدام السداقط مدن املائددع ويأ لدهال ول دن لدو أ دل ال عدام أا الرابع عشـر: 

 يف الصحرا  ا تحب له اا يرتك ال تات لل يور واحليوانات.
أا يأ دددل ال عدددام يف أول النهدددارال وأول الليدددلال وال يأ دددل أثندددا  النهدددار الخـــامس عشـــر: 

 وأثنا  الليل.
 أا ي تت  األ ل وخيتتمه باملل .السادس عشر: 

 أا يغسل ال وا ه قبل تناولا باملا . عشر: السابع 
 أا يستلقي علني ظهر  بعد ال عام ويرنت رجله اليمن علني اليسرى. الثامن عشر:

 ما يكره عند األكل
 ف ي ر  يف األ ل أمورف1254 المسألة
 األ ل علني الشبت.األول: 
 دددددن مدددددا مدددددن حمدددددي  أبغددددده إىل اهلل مدددددن ب»اإل  دددددار مدددددن األ دددددلال ن دددددي افدددددربف  الثـــــاني:
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 .(155)« لو 
 النظر يف وجو  اآلخرين عند األ ل. الثالث:
 أ ل ال عام احلار. الرابع:

 الن ا يف الشي  الذي يأ له أو يشربه. الخامس:
 متزي  افبز بالس ني. السادس:
 وضت افبز حتت االنا . السابع:
 أا يبالغ يف أ ل اللحم الذي علني العظم ح  ال يبقني عليه حمي . الثامن:
 تقشري ال ا هة اليت مي ن أ لها مت قشرذا. ع:التاس

 رمي ال مرع قبل أ لها  امالمل. العاشر:
 األمور المستحبة عند الشرب

 ف يستحب يف الشرب أمورف1251 المسألة
 أا يشرب املا  مصامل.األول: 
 أا يشرب املا  يف النهار واق املال ويف الليل قاعدامل. الثاني:
 املا ال وحيمد اهلل بعد ذلك.أا يسمي اهلل قبل حمرب  الثالث:
 أا يشرب املا  ب الثة أن امل ال بن س واحد. الرابع:

 أا يتلذذ باملا  نال يشربه دوا رغبة. الخامس:
 وأهل بيته ويلعن قاتليه. أا يذ ر اإلمام احلسني  السادس:

 األمور المكروهة عند الشرب
د دمال والشدرب قيامدامل يف ف ي ر  حمدرب املدا  ب  درعال وبعدد أ دل ال عدام ال1252 المسألة

 الليلال و ذا الشرب باليسارال والشرب من املوضت امل سور من ال ووال ومن عند عروته.

 أحكام الن ر
ف النذر هو أا يلتزم اإلنساا بعتياا عمل صام هلل تعاىلال أو يلتزم بدرتك 1259 المسألة

                                                           

 .2ح 4ب 513ص 16و ائل الشيعةف ج (199)
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 ما ي وا تر ه أنضلال هلل عزوجل.
بصيغتهال وال جيب اا ت دوا باللغدة العربيدةال نلدو  ف جيب يف النذر االتياا1256 المسألة

 قال بغري العربية د م المل د )لو حم يت من مرضي أع يت دينارامل لل قري هلل تعاىل(ال ص  نذر .
ف يشددرتط يف الندداذرف البلددوأ والعقددل واالختيددار والقصدددال نلددو أجددرب  أحددد 1257 المســألة

  يص  نذر .علني النذرال أو نذر يف حالة غضب جين نقد اختيار  مل
ف ال يص  ندذر السد يه ندذرامل ماليداملال وهدو مدن يصدرمل أموالده يف األغدرا  1258 المسألة

 غري العقالئية.
 ف إذا منت الزوج ووجته من النذر ننذرت مت منت الزوج لا  اا باطالمل.1255 المسألة
ف إذا ندددذرت الزوجدددة بدددعذا ووجهددداال ال جيدددوو لزوجهدددا اب دددال ندددذرهاال أو 1122 المســـألة

 عها من االتياا بالنذر.من
ف إذا نددذر الولددد بدداذا أبيدده وجددب عليدده العمددل بنددذر ال بددل حدد  إذا نددذر 1121 المســألة

بددددوا اذا أبيددده وجدددب احتياطدددامل العمدددل بدددذلك الندددذرال إال اا يقدددوم الوالدددد ب دددك ذلدددك الندددذرال 
 وه ذا لو قام الزوج ب ك نذر ووجته.

مقددددورامل للنددداذرال نمدددن ال يسدددت يت ف إمندددا يصددد  الندددذر إذا  ددداا املندددذور 1124 المســـألة
 الذهاب إىل النجف األحمرمل أو  ربال  املقد ة ماحمياملال لو نذر ذلك مل يص  نذر .

ف إذا نددددذر أا يددددأىل بعمددددل حددددرام أو م ددددرو ال أو يددددرتك عمددددالمل واجبددددامل أو 1121 المســــألة
 مستحباملال مل يص  نذر .

ا ال عدددددل والدددددرتك ف إذا ندددددذر أا يدددددأىل بعمدددددل مبددددداح أو يرت دددددهال نددددداا  دددددا1122 المســـــألة
متساويني من متام اجلهات مل يص  ندذر ال وأمدا اا  داا نعلده مرجحدامل مدن جهدة وندذر اإلنسداا 
نعله بقصد تلدك اجلهدةال  مدا لدو ندذر أ دل طعدام للتقدوي علدني العبدادع صد  ندذر ال وه دذا إذا  
 اا تر ه مرجحدامل مدن جهدة وندذر اإلنسداا تر ده بقصدد تلدك اجلهدة  مدا لدو ندذر تدرك التددخني 

 ونه مضراملال ص  نذر .ل 
ف إذا ندددذر أا يدددأىل بصدددالته الواجبدددة يف م ددداا معدددني ال يوجدددب ويدددادع 1129 المســـألة
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ال ددواب بن سددهال  مددا لددو نددذر اتيدداا الصددالع يف غرنددة نددعا  دداا اإلتيدداا بالصددالع يف تلددك الغرنددة 
 مرجحامل من جهة م ل  ونه م انامل نارغامل خملني مي ن لالنساا حضور القلب نيهال ص  نذر .

ف إذا نذر اإلتياا بعمدلال وجدب االتيداا بده علدني حندو مدا ندذرال ندعذا ندذر 1126 المسألة
التصدا أو الصوم يف أول الشهر أو اإلتياا بصالع أول الشهرال نلو نعله قبل ذلك الوقت أو 
بعد  مل ي فال وه ذا إذا نذر اا يتصدا إذا عويف مريضه نلو تصدا قبل عانيته من مرضده 

 مل ي ف.
ف إذا نذر أا يصومال ومل يعني وقتامل أو مقداراملال ناا صام يومامل   دنيال وإذا 1127 المسألة

نذر اا يصلي دوا اا يعني وقتامل أو مقدارامل أو خصوصياتال ناا صلني ر عتني   نيال بل و ذا 
لددو صددلني ر عددة الددوترال وإذا نددذر اا يتصدددا ومل يعددني جددنس الصدددقة وال مقدددارهاال لددو تصدددا 

تصدا أتني بالنذرال وإذا نذر أا يأىل بعمل هللال لو أتدني بصدالع أو بشي  جين يقال عرنامل انه 
 صام يومامل أو تصدا بشي ال وىف بنذر .

ف إذا نذر اا يصوم يومدامل معيندامل وجدب عليده اا يصدوم ن دس ذلدك اليدومال 1128 المسألة
وهددل جيددوو أا يسددانر يف ذلددك اليددوم أو الال حيتدداج إىل تأمددلال ولددو مل يصددم ذلددك اليددوم وجبددت 

ل  ارع مضانامل إىل قضا  ذلك اليومال يعا جيدب عليده د علدني األحدوط د اا يعتد  رقبدةال أو عليه ا
ي عددم  ددتني مسدد يناملال أو يصددوم حمددهرين متتددابعنيال ول ددن إذا اضدد ر إىل السدد رال أو عاقدده عددن 

 صوم ذلك اليوم عذر آخر  املر  أو احليهال   ني القضا  نقط.
تيدداراملال وجددب عليدده ال  ددارع حسددب مددا ف إذا مل يعمددل اإلنسدداا بنددذر  اخ1125 المســألة

 السابقة. المسألةمر يف 
ف إذا نذر أا ال يأىل بعمدل إىل وقدت معدنيال جداو لده بعدد انقضدا  ذلدك 1112 المسألة

الوقت اا يأىل بذلك العملال ولو أتني به قبل انقضائه نسيانامل أو اض رارامل مل جيب عليه حمدي ال 
ت أيضدداملال ولددو أتددني بددذلك العمددل مددرع أخددرى ول ددن جيددب عليدده اا يواصددل الددرتك إىل ذلددك الوقدد

 المســــألةقبددددل انقضددددا  الوقددددت املعددددني بدددددوا عددددذر وجبددددت عليدددده ال  ددددارع حسددددب مددددا مددددر يف 
(3112.) 

ف إذا نددذر اا ال يددأىل بعمددل ومل يعددني وقتددامل لددذلكال مث أتددني بددذلك العمددل 1111 المســألة
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ني بدذلك العمددل بعددد ذلددك نسديانامل أو اضدد رارامل أو جهددالمل مل  دب عليدده ال  ددارعال ول دن  لمددا أتدد
 (.3112) المسألةاختيارامل وجبت عليه ال  ارع حسب ما مر يف 

ف إذا نددذر أا يصددوم يف  ددل أ ددبوع يومددامل معيندداملال م ددل اا يصددوم  ددل يددوم 1114 المســألة
 عةال ناا صادمل يوم اجلمعة عيدد ال  در أو االضدحنيال أو ات د  لده عدذر  داحليهال جيدب اا 

 يه يف يوم آخر علني األحوط.ال يصوم يف ذلك اليوم بل يقض
ف إذا نذر أا يتصدا ىنقددار معدنيال ندعا مدات قبدل أا يتصدداال وجدب 1111 المسألة

 إخراج تلك الصدقة من ماله.
ف إذا نذر أا يتصدا علني نقري معنيال مل جيدز لده أا يتصددا علدني نقدري 1112 المسألة

 آخرال ولو مات ذلك ال قري ناألحوط اع ا  الصدقة إىل ورثته.
 دأا يدزور اإلمدام احلسدني   ف إذا نذر أا يزور أحد األئمدة املعصدومني 1119 ألةالمس
 ال ال ي  ددي أا يددزور إمامددامل آخددر بدلددهال ولددو تعددذر عليدده اا يددزور ذلددك اإلمددام مل جيددب عليدده

 حمي .
ف مددن نددذر أا يددزور ويغتسددل غسددل الزيددارع د مدد المل د ومل ينددذر اإلتيدداا 1116 المســألة

 تياا هبا.بصالذا مل جيب عليه اإل
أو أبندا  األئمدةال وجدب  ف إذا نذر حميةامل ملرقد أحد األئمة املعصومني 1117 المسألة

عليه صرمل ذلك يف تعمري ذلدك املرقدد وإنارتده ونرحمده ومدا أحمدبهال أو يع يده إىل ووار  وخدامدهال 
 وإذا مل مي ن  ل ذلك صرنه يف األمور الدينية والسادع وحنو ذلك.

حمدديةامل ندداا  دداا قصددد مصددرنامل معينددامل وجددب  ن س اإلمددام ف إذا نددذر لدد1118 المســألة
صرنه يف ذلك املصرملال وإذا مل يقصد مصرنامل معينامل وجب إع اؤ  إىل ال قرا  والزوارال أو يبدا 
مسدجدامل ومدا حمدابه ويهددي ثوابده إىل ذلدك اإلمددامال وه دذا إذا ندذر حمديةامل إىل أحدد أبندا  األئمددة 

. 
ندداا حدددث مندده لدد  أو  أو ألحددد األئمددة  ف إذا نددذر حمدداع للتصدددا1115 المســألة

ولد قبل صرنه يف مصرمل النذر نهو له )الناذر(ال وأما صونه وما حصل له من مسن نهدو جدز  
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 النذر.
ف إذا نذر اإلتياا بعمل لو عويف مريه له أو قددم مسدانر لدهال نداا تبدني 1142 المسألة

 العمل ىنا نذر.أا املريه قد عويف أو قدم املسانر قبل النذر مل جيب عليه 
ف إذا ندددذر األب أو األم أا يدددزوج بنتددده لسددديدال مث بلغدددت ال تددداع نددداألمر 1141 المســـألة

 إليها وال عربع بالنذرال بل صحة اصل النذر  ل إحم ال.

 أح ام العهد
ف إذا عاهدددد اهلل أا يدددأىل بعمدددل صدددام إذا وصدددل إىل حاجتددده الشدددرعيةال 1144 المســـألة

عدد أا يصدل إىل حاجتده الشدرعيةال وه دذا إذا عاهدد اهلل أا وجب عليه اإلتياا بذلك العمدل ب
 يقوم بعمل صام دوا أا ت وا له حاجة وجب عليه اإلتياا بذلك.

ف يشدددرتط يف العهدددد أيضدددامل إجدددرا  الصددديغة م دددل الندددذرال وه دددذا جيدددب أا 1141 المســـألة
سددتحبةال أو ي ددوا العمددل الددذي عاهددد اهلل علددني اإلتيدداا بددهال أمددا عبددادع  الصددالع الواجبددة أو امل

 عمالمل ي وا نعله راجحامل علني تر ه.
ف إذا مل يعمل بعهد  وجبدت عليده ال  دارعال يعدا إطعدام  دتني نقدريال أو 1142 المسألة

 صوم حمهرين متتابعنيال أو حترير رقبة. 

 )احللف(أحكام اليمين 
ف إذا أقسم علني نعل حمي  أو تر هال م المل إذا أقسم علني أا يصدومال أو 1149 المسألة 
علددني أا يددرتك التدددخنيال ندداا خددالف مددا أقسددم عليدده عمدددامل وجبددت عليدده ال  ددارعال وهددي  أقسددم

 حترير رقبة أو اطعام عشرع نقرا  أو إ سائهمال وإذا عجز عن ذلك جيب اا يصوم ثالثة أيام.
 ف النعقاد القسم وصحته حمروطف1146 المسألة
صدد  قسددم الصدديب واجملنددوا أا ي ددوا املقسددم بالغددامل وعدداقالمل وقاصدددامل وخمتدداراملال نددال ياألول: 

 والس راا واجملبورال وه ذا ال يص  القسم يف حالة غضب يسلبه االختيار.
أا ال ي وا العمل الذي يقسم علني اإلتيداا بده حرامدامل أو م روهداملال واا ال ي دوا  الثاني:
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العمل الذي يقسم علني تر ه واجبامل أو مسدتحباملال وإذا أقسدم أا يعمدل عمدالمل مباحدامل يلدزم أا ال 
 ددوا تر دده عنددد العددرمل راجحددامل علددني نعلددهال وه ددذا إذا أقسددم اا يددرتك نعددالمل مباحددامل يلددزم اا ال ي

 ي وا نعله يف نظر النامل أنضل من تر ه.
أا ي ددوا القسددم بأحددد أمسددا  اهلل تعدداىل الدديت ال ت لدد  علددني  ددوا ال م ددل )اهلل(ال  الثالــث:

غدري اهللال ول نهدا ت لد  علدني وينعقد احللف أيضدامل لدو أقسدم بأحدد األمسدا  الديت قدد ت لد  علدني 
اهلل تعاىل ب  رع جين ال يتبادر منها عند اطالقهدا إال ذاتده املقد دة دوا  دوا ال م دل )افدال ( 

 و)الراوا(.
أا جيدري القسدم علدني لسدانهال ندال يصدد  لدو  تبده أو قصدد  يف قلبدهال ول دن يصدد   الرابـع:

 قسم األخرمل باإلحمارع.
  نداملال ولدو  داا حدني القسدم   ندامل ول نده تعدذر أا ي وا العمل ىن داد القسدم  الخامس:

عليدده بعددد ذلددكال ان سددا القسددم مددن حددني عجددز ال وه ددذا إذا تعسددر العمددل ىنددا أقسددم عليدده إىل 
 حد ال يتحملال ان سا القسم أيضامل.

ف إذا منددت األب ابندده مددن القسددمال أو منددت الددزوج ووجتدده مددن القسددمال مل 1147 المســألة
 يص  قسمهما.
ا أقسم االبن علني حمدي  بددوا إذا أبيدهال أو أقسدمت الزوجدة بددوا ف إذ1148 المسألة

 إذا ووجهاال جاو لألب والزوج نسا قسمهما.
ف إذا مل يعمددددل بقسددددمه نسددددديانامل أو اضدددد راراملال مل  ددددب عليدددده ال  دددددارعال 1145 المســــألة

 وه ذا إذا أجرب علني عدم العمل بالقسم.
قدددولف واهلل أالا أحمدددتغل ف القسدددم الدددذي يقسدددمه الو وا ددديال م دددل اا ي1112 المســـألة

بالصدددالعال مث مل يشدددتغل بسدددبب الو دددواملال اا  ددداا و وا ددده جيدددن انددده ال يعمدددل بقسدددمه بدددال 
 اختيار منه مل ي ن عليه ال  ارع.

ف القسم علني الصدا م رو  إال إذا توقف إحقاا ح  أو إب ال باطل 1111 المسألة
و أقسم  اذبامل إلنقداذ ن سده أو عليهال والقسم علني ال ذب حرام ومن الذنوب ال بريعال ول ن ل

إنقاذ مسلم من ظامل مل ي دن نيده إحمد الال بدل قدد جيدب ذلدكال أمدا لدو مت دن مدن التوريدة وهدي 
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أا يقصد يف قلبه خالمل ظاهر الل ه نداألحوط ا دتحبابامل أا يدوريال مد المل لدو أراد ظدامل إيدذا  
ولف مدددا رأيتدددهال أحدددد و دددأل منددده هدددل رأيتددده و ددداا اإلنسددداا قدددد رآ  قبدددل  ددداعة نددداألحوط أا يقددد

 ويقصد يف قلبه انه ما رآ  قبل مخس دقائ  م المل. 

 أحكام الكفارات
ف ال  ارع هي ما جيب علني اإلنساا ل عله  رماملال أو تر ده واجبداملال أو مدا 1114 المسألة

 أحمبه ذلك  ما يف بعه   ارات احلا.
 فف   ارات الذنوب وحنوها   ريعال ون ت ي هنا بذ ر  لة منها1111 المسألة

 د   ارع قتل امل من عمداملف حترير رقبة وصيام  تني يومامل وإطعام  تني نقريامل.1
 د   ارع إن ار يوم من حمهر رمضاا باحلرام  افمرال م ل   ارع قتل امل من عمدامل.4
د   ارع قتل امل من خ أملف حترير رقبةال نعا مل مي نه نصيام  تني يوماملال واا عجدز ناطعدام 1

  تني نقريامل.
 رع الظهارف ن س   ارع قتل امل من عمدامل.د   ا2
د   ارع إن ار يوم من قضا  حمهر رمضاا بعد الظهر عمداملف إطعام عشرع نقرا ال وإا مل 9

 مي نه ذلك نصيام ثالثة أيام.
د   ارع إن ار يوم من حمهر رمضاا بغري احلدرامف حتريدر رقبدةال أو صدوم حمدهرينال أو إطعدام 6

  تني نقريامل.
عهد  أو نذر ف ما تقدم يف الرقم الساب ال و  ارع مدن خيدالف قسدمهف  د   ارع من خيالف7

 حترير رقبة أو إطعام عشرع نقرا  أو إ سائهمال وإذا عجز عن ذلك صوم ثالثة أيام..
 د   ارع جز املرأع حمعرها يف املصيبةف م ل   ارع إن ار حمهر رمضاا بغري احلرام.8
ردداراملف م ددل   ددارع ان ددار يددوم مددن حمددهر  ددد   ددارع مددن جيددامت ووجتدده وهددو معت ددف لدديالمل أو5

 رمضاا بغري احلرام.
د   دارع نتدف املدرأع حمدعرهاال أو خددش وجههدا يف املصديبةال وه دذا حمد  الرجدل ثوبده يف 12

 مصيبة موت ولد  أو ووجتهف م ل   ارع من خيالف قسمه.
 ف العبد الذي جيب حترير  يف ال  ارع يشرتط اا ي وا مسلما.1112 المسألة
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ف ال نددرا يف العبددد الددذي حيددرر يف ال  ددارع بددني الصددغري وال بددريال والددذ ر 1119 المســألة
 واالن نيال ويف احلال احلاضر حين ال عبدال يسقط ذلك إىل بدله اا  اا له بدل.

ف يشدرتط يف ال  دارعف النيدة وقصدد القربدة واإلخدالصال وإذا وجبدت علدني 1116 المسألة
 ع يقوم هبا.الشخص عدع   ارات جيب أا يعني جهة  ل   ار 

ف املعتددرب يف العجددز هددو وقددت أدا  ال  ددارع ال وقددت وجوهبدداال نددعذا  دداا 1117 المســألة
حددني وجددوب ال  ددارع عليدده قددادرامل علددني حتريددر الرقبددة مدد الملال ول ددن عجددز حددني أدا  هددذ  ال  ددارع 

 جيب أا يصوم بدل ذلك.
ل ف مددددن أراد أا يصددددوم حمددددهرين مددددن بدددداب ال  ددددارعال جيددددب أا ال ي صدددد1118 المســــألة

( يومددامل متصددالمل مث يقددوم بالبدداقي من صددالملال ولددو مل يصددم يومددامل 31بينهمدداال نعددم جيددوو أا ي ددوا )
 بني هذ  املدع املذ ورع أو صام بغري نية ال  ارع جيب أا يبدأ الصوم من جديد.

ف إذا حددددث لددده  ددد ر ضدددروري يف أثندددا  األيدددام الددديت جيدددب اا يصدددومها 1115 المســـألة
ن ارال أو حدث عذر  احليه والن امل ال يلزم بعد ارت اع العدذر اا تباعاملال أو أجربو  علني اإل

 يبدأ املدع املذ ورع من جديدال بل يصوم بقية األيام بعد ووال العذر.
ف يف إطعددام السددتني الددذي جيددب مددن بدداب ال  ددارع يلددزم اا يشددبت  ددتني 1122 المســألة

اع ال يلدو تقريبدامل(ال واألحدوط نقرياملال أو يع ي ل ل واحد منهم مقدار مد من ال عام )ثالثة أربد
إحمدباع ال قدرا  بدافبز واإلدامال وعددم   ايدة احمدباعهم بدافبز نقدطال وجيدب اا ي وندوا  دتينامل ندال 

 ي  ي إحمباع ثالثني مرتني.
ف لو أطعم أط ال ال قرا  مت ال بدارال احتسدب  دل ط دل م داا واحددال 1121 المسألة

  م اا واحد.ول ن لو أطعم األط ال وحدهم جيب إحتساب  ل ط لني
ف ال دددوب الدددذي ي سدددني بددده ال قدددري مدددن بددداب ال  دددارع جيدددب اا ي دددوا  1124 المســـألة

  املتعارملال م ل اا ي سيه بالدحمداحمة أو بالسرتع والبن لوا م المل.
ف إذا مل مي نه يف   ارع اجلمت من حترير رقبةال  دقط عنده ذلدك ومل ي دن 1121 المسألة
 عليه حمي .
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ام  دددتني يومددداملال جيدددب اا يصدددوم اانيدددة عشدددر يومدددامل ف إذا عجدددز عدددن صدددي1122 المســـألة
متتابعددةال وإذا عجدددز عددن ذلدددك صددام قددددر املسددت اعال أو أطعدددم مددا أم نددده مددن ال قدددرا ال وإذا مل 

 مي نه ذلك أيضامل جيب عليه اال تغ ار.

 أحكام الوقف
ف إذا وقددف أحددد حمدديةاملال خددرج ذلددك الشددي  مددن مل ددهال نددال جيددوو لدده وال 1129 المســألة

أو هبتهال وال يرث أحد مدن ذلدكال نعدم جيدوو بيعده يف بعده املدوارد الديت ذ رناهدا يف لغري ال بيعه 
 ال قه.

ف ال جيب اا ت وا صيغة الوقف باللغة العربيةال بل ي  ي لدو قالدا بأيدة 1126 المسألة
لغة أخدرىال نلدو قدال بغدري العربيدةف وق دت بيديتال مث قدال هدو أو مدن وقدف لده املندزل أو و يلده أو 

عليددهف )قبلددت( صدد  الوقددفال ول ددن لددو مل يوقددف الشددي  ألنددراد خمصوصددني بددل ويل املوقددومل 
وقف للعموم م ل وقف املسجد أو املدر ةال أو وقف ل ائ ة معينة م ل السادع أو ال قدرا ال مل 

 جيب قبول أحد.
ف إذا عني مل امل لوق هال مث ندم قبل اجرا  صيغة الوقفال أو مات قبله مل 1127 المسألة

 يص  الوقف.
ف مدن وقدف مداالال مل جيدب عليده قصدد القربدة واا  داا أنضدلال نعدم يلدزم 1128 لةالمسأ

مددن حددني قددرا ع صدديغة الوقددف اا يوقددف املددال إىل األبددد احتياطدداملال نلددو قددال مدد الملف )هددذا املددال 
ي وا وق امل بعد موىل( نحين مل ي دن املدال وق دامل مدن حدني قدرا ع صديغة الوقدف إىل حدني موتده 

ملشهورال وه ذا لو قالف )هذا املدال وقدف ملددع عشدرع  دنوات وال مل يص  ذلك الوقف علني ا
ي وا وق امل بعد ذلك(ال أو قالف )هذا املال وقف مدع عشرع  نواتال مث ال ي دوا وق دامل مخدس 

  نوات بعدهاال مث يعود وق ا( ال يص  هذا الوقف علني املشهورال وحيتمل صحة ذلك.
وقدومل حتدت تصدرمل املوقدومل عليده ف امنا يص  الوقدف إذا جعدل املدال امل1125 المسألة

أو و يله أو وليهال ول ن لدو وقدف حمديةامل علدني أوالد  الصدغار وحدانه عليده بقصدد انده لدم صد  
 الوقف.
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ف إذا وقددف مسددجدامل ندداألحوط انعقدداد ذلددك الوقددف بعددد اا يصددلي نيدده 1192 المســألة
 واحد.

امل واا ال ي دوا ف يشدرتط اا ي دوا الواقدفف عداقالمل وبالغدا وقاصددامل وخمتدار 1191 المسـألة
 جورامل عليه حمرعاملال نال يص  للس يه )وهو مدن يصدرمل أموالده يف األغدرا  غدري العقالئيدة( اا 

 يوقف حميةاملال ألنه ال حي  له التصرمل يف أمواله.
ف إذا وقددف حمدديةامل ألحمددخاص مل يولدددوا بعدددال مل يصدد  ذلددكال ول ددن لددو 1194 المســألة

اا يوقددف حمدديةامل علددني أوالد  لي ددوا وق ددامل  وقددف علددني األحيددا  ومث علددني مددن يولددد بعدددهمال م ددل
 بعد ذلك علني أح اد ال جين يست يد منه  ل طبقة بعد ال بقة املتقدمةال ص  الوقف.

ف إذا وقف حميةامل علني ن سهال م ل أا يوقف د انامل لتصرمل عائداته علني 1191 المسألة
وصار هو مدن ال قدرا  قرب  بعد موته مل يص  الوقفال ول ن لو وقف ماالمل علني ال قرا  د م المل د 

 جاو اا ينت ت من منانت ذلك الوقف.
ف إذا عني متوليامل للوقف جيب اتباع املتويلال وإذا مل يعني ناا وقدف علدني 1192 المسألة

أنددددراد خمصوصددددني م ددددل أوالد  و ددددانوا بددددالغني ندددداألمر الدددديهمال واا مل ي ونددددوا بددددالغني ندددداألمر إىل 
 احلا م الشرعي.وليهمال وال يلزم لال ت ادع من الوقف اذا 

ف إذا وقددف مل ددامل علددني ال قددرا  أو السددادع مدد الملال أو وقددف حمدديةامل لتصددرمل 1199 المســألة
 منانعه يف األمور افرييةال ناا مل يعني متوليامل لذلك الوقف  اا أمر  إىل احلا م الشرعي.

ف إذا وقف مل امل علني أنراد خمصوصنيال  ما لو وقف علني أوالد  م الملال 1196 المسألة
يست يد منه  ل طبقة بعد ال بقة املتقدمةال ناا أجدر املتدويل ذلدك امللدك مث مدات مل تب دل بأا 

اإلجددارع. وإذا مل ي ددن لدده متددول وأجرتدده ال بقددة املتقدمددة مددن املوقددومل علدديهم مث مدداتوا وانقرضددوا 
خالل مدع اإلجارع ب لت اإلجارعال ولو  اا املستأجر قدد دندت  دل مدال اإلجدارع يسدرتد مدنهم 

 ل األجرع من حني الوناع إىل آخر مدع اإلجارع.ما يعاد
ف إذا خدرب امللدك الدوق ي مل خيدرج عدن الوق يدة إال يف بعده الصدور الديت 1197 المسألة

 ذ رناها يف )ال قه(.
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ف امللددك الددذي بعضدده موقددومل وبعضدده اآلخددر غددري موقددوملال إذا مل ي ددن 1198 المســألة
رو الوقددف عددن غددري الوقددف حسددب نظددر م ددرووامل جدداو للحددا م الشددرعي أو متددويل الوقددف أا ي دد

 افربا .
ف إذا خدداا متددويل الوقددف ومل يصددرمل عائداتدده يف املصددارمل املقددررعال جدداو 1195 المســألة

 للحا م الشرعي أا يعني أمينامل ناظرامل عليه.
ف ال ددرش املوقددومل للحسددينية ال جيددوو إخراجدده للصددالع عليدده يف املسددجد 1162 المســألة

ينيةال و دددذلك الع دددس ندددال جيدددوو اخدددراج ندددرش املسدددجد ألجدددل وإا  ددداا قريبدددامل مدددن تلدددك احلسددد
 االنت اع به يف احلسينية.

ف إذا وق وا مل امل لتعمري مسجد من منانعه وعائداتهال ناا مل حيتا ذلك 1161 المسألة
املسجد للتعمري ومل يتوقدت ذلدك إىل مددعال جداو صدرمل عائددات ذلدك امللدك يف تعمدري مسدجد 

 آخر حيتاج إىل التعمري.
ف إذا وق وا مل امل لتصرمل عائداتده علدني تعمدري مسدجد وليع دني منهدا إىل 1164 ألةالمس

إمددام املسددجد ومددن يدد ذا نيددهال ندداا عينددوا مقدددار مددا جيددب اع دداؤ  إىل  ددل واحدددال جيددب العمددل 
طب  التعينيال واا مل يعرنوا ذلك ناألحوط اا يعمروا هبا املسجد أوالملال وإا واد قسموا ما بقدي 

مل ذا بالسويةال واألنضل اا يتصاحلا يف هذا التقسيمال نعم إذا  داا الوقدف بني امام املسجد وا
 م لقامل جاو العمل حسب نظر املتويل.

 أحكام الوصية
ف الوصية هي اا يعهد اإلنساا إىل غري  ليعمل بعد موته حميةاملال او يأمر 1161 المسألة

ن يلدي أمدرهمال ويسدمني بدنت حمي  من مالده إىل أحدد بعدد موتدهال او يعدني قيمدامل علدني أوالد  ومد
 من يعهد إليه )وصيامل(.

ف مدددن مل مي نددده الدددت لمال لدددو أم نددده إنهدددام مقصدددود  باالحمدددارعال جددداو اا 1162 المســـألة
يوصي ما يريد  هبذ  ال ريقة. وأما الذي مي نه الن   والت لم نداألحوط ا دتحبابامل عددم   ايدة 

 ريع.االحمارع ال  وا  يف األمور ال بريع او األمور الصغريع واحلق
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ف إذا رأى  تابة موقعة بتوقيت امليدت أو خامتدهال ندعا نهدم مقصدود  وعلدم 1169 المسألة
 أرا م توبة للوصية وجب العمل طب  امل توب.

ف يشرتط يف املوصي أا ي وا بالغامل وعاقالمل وخمتارامل وال ي وا   يهامل )يف 1166 المسألة
العقالئيدددةال ويف صددحة وصدددية الصددديب األمددور املاليدددة( وهددو مدددن يصددرمل أموالددده يف األغدددرا  غددري 

 الذي له عشرع  نوات خالمل بني العلما ال واألنضل مراعاع االحتياط.
ف من جرح ن سه أو حمرب السم عمدامل نتيقن أو ظن ىنوته نتيجة ذلكال 1167 المسألة

 إذا أوصني بأا يصرنوا حميةامل من أمواله مل يص  ذلك.
من ماله إىل أحددال ملدك املوصدني  ف إذا أوصني اإلنساا بأا يع ني حمي 1168 المسألة

 له ذلك الشي ال  وا  قبل بذلك بعد موت املوصي أو قبل موته.
ف جيدب علدني اإلنسداا إذا حمداهد يف ن سده عالئدم املدوتال اا يسدارع إىل 1165 المسألة

رد األماندددات ألصدددحاهباال وتسدددديد الدددديوا الددديت حددداا أجلهددداال وإذا مل مي نددده اا يقدددوم بددددذلك 
الديوا جيب اا يوصي ويستشهد علني وصيتهال ول دن إذا  اندت ديونده  بن سه أو مل حين أجل

 معلومة ومعرونة مل يلزم الوصية.
ف الذي يشاهد يف ن سه عالئم املوت وعليه حقوا حمرعية م ل افمس 1172 المسألة

والز داع واملظداملال جيدب دندت مدا عليده ندوراملال واا مل مي نده دندت مدا عليده نداا  داا ميلدك حمديةاملال أو 
اا يتددربع أحددد بأدائهددا وجددب اا يوصددي هبدداال وه ددذا إذا  دداا يف ذمتدده حددا واجددب أو  احتمددل

 حنو .
ف الددذي يشدداهد يف ن سدده عالئددم املددوت ويف ذمتدده صددلوات نائتددة وصددوم 1171 المســألة

نائددتال جيددب اا يوصددي بددأا يسددتأجروا لقضددائها مددن أموالددهال بددل إذا مل ي ددن عنددد  مددال ول ددن 
ا أجدددرع وجبدددت الوصدددية هبدددا أيضددداملال وإذا وجدددب قضدددا  تلدددك حيتمدددل اا يتدددربع بأدائهدددا أحدددد دو 

( د جيدب اا يعلمده 1495) المسـألةال وائت علدني ولدد  األ درب د حسدب الت صديل املدذ ور يف 
 بذلكال أو يوصي بأدائها عنه.

ف الدذي يشداهد يف ن سده عالئدم املدوتال إذا  داا لده مدال عندد أحددال أو 1174 المسألة
ه نددداا  ددداا يضددديت حقهدددم بسدددبب جهلهدددم بدددذلك وجدددب اا خمبدددو  يف م ددداا مل يعلدددم بددده ورثتددد
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ي لعهددمال وال يلددزم تعيددني قدديم علددني أوالد  الصددغار ول ددن إذا  دداا هددم أو حقهددم يضدديت لعدددم 
 وجود قيم وجب تعيني قيم أمني عليهم.

ف يشددرتط اا ي ددوا الوصددي بالغددامل وعدداقالمل وثقددةال علددني األحددوط يف بعدده 1171 المســألة
 هذ  الشروط.
إذا عدني عددع أوصديا  لن سدهال نداا أذا بدأا يتصدرمل  دل واحدد مدنهم ف 1172 المسألة

علني ان راد  مل جيب ا دتيذاا اآلخدرين إذا أراد  دل واحدد مدنهم العمدل بالوصديةال وإذا مل يدأذا 
املوصي بذلك نعا أوصني بأا يعملدوا باالت داا واالجتمداعال أو مل يدوص بشدي  جيدب اا تن دذ 

وا العمدل بالوصدية باالت داا واالجتمداع أجدربهم احلدا م الوصية باإلت اا واالجتمداعال وإذا رنضد
 الشرعي علني ذلكال وإذا عصوا عني غريهم معهم.

ف إذا رجت اإلنساا عن وصيتهال م دل أا قدالف ادنعدوا ثلدن مدايل ل دالاال 1179 المسألة
مث قالف ال تع و ال ب لت وصيتهال وإذا غري وصيته م دل أا يعدني قيمدامل علدني أوالد  الصدغارال مث 

 م انه قيمامل آخر ب لت وصيته األوىل وجيب العمل طب  الوصية ال انية. يعني
ف إذا عمل ما ي هم منه انه رجت عن وصيتهال م ل أا يبيدت البيدت الدذي 1176 المسألة

 أوصني بأا يع ني إىل أحد بعد موتهال أو و ل حمخصامل آخر لبيعهال ب لت وصيته.
حدال مث أوصدني بعدد ذلدك بدأا ف إذا أوصني بأاال يع ني حمي  معني إىل أ1177 المسألة

يع ني نصف ذلك الشي  لشخص آخرال وجب تقسيم ذلك الشي  إىل قسمني وإع ا   دل 
 واحد من ذينك الشخصني نص امل.

ف إذا وهدددب أحدددد يف مرضددده الدددذي ميدددوت نيدددهال حمددديةامل مدددن أموالددده ألحددددال 1178 المســـألة
ع دني ألحدد حمديةامل وجب اع ا  ذلك الشي  للموهب لهال وأما إذا أوصدني يف هدذ  احلالدة بدأا ي

بعد موته ناا  اا ذلك الشي  أ  ر من ثلن ماله لزم اذا الورثة نيما واد عن ال لنال ناذا مل 
 يأذنوا ب لت الوصية بالنسبة للزائد من ال لن.

ف إذا أوصدددني بددداا ال يبيعددوا ثلدددن مالدددهال بددل يصدددرنوا عائداتددده ومنانعددده يف 1175 المســألة
 مصرمل معني وجب العمل طب  وصيته.
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ف إذا قدال يف مرضده الدذي ميدوت بدهف انده مدديوا ل دالا ب دذاال نداا  داا 1182 ألةالمس
متهمامل بأنه يقصد االضرار بورثته وجب دنت ذلدك املقددار مدن ثلدن مالدهال وإذا مل ي دن متهمدامل 

 بذلك دنت ذلك املقدار من أصل املال.
ني حمدي  ف يشرتط يف اا ي وا املوصني له موجوداملال ناذا أوصني بدأا يع د1181 المسألة

من ماله لل  ل الذي  تحمله امدرأع مل تصد  الوصديةال ول دن لدو أوصدني بدأا يع دني حمدي  إىل 
ال  دددل الدددذي يف ب دددن األم نعدددالمل صدددحت الوصدددية واا مل تدددو  نيددده الدددروح بعددددال نددداذا ولدددد حيدددامل 
وجب اع دا  مدا أوصدني لده اليدهال وإذا ولدد ميتدامل ب لدت الوصدية وتقا دم الورثدة بيدنهم مدا أوصدني 

   ل.إىل ذلك ال
ف إذا علم اإلنساا بأا أحدامل جعله وصياملال ناا أبلغ عددم قبولده للوصداية 1184 المسألة

إىل املوصددي مل جيددب عليدده العمدددل حسددب الوصددية بعددد وندددات املوصددي. وأمددا إذا مل يعلددم بأنددده 
جعددل وصدديامل إال بعددد وندداع املوصدديال أو علددم بددذلك حددال حيدداع املوصددي ول ندده مل يبلددغ املوصددي 

وصاية ناا مل ي ن عليه مشقة وجب اا يعمل بالوصيةال وه ذا إذا علم الوصي بعدم قبوله لل
بالوصاية يف وقت مل مي ن للموصي املريه إىل يوصي أا حمدخص آخدر لشددع مرضدهال وجدب 

 علني الوصي القبول د علني األحوط د.
ف إذا مدددددات املوصدددديال مل جيدددددز للوصددددي اا يعدددددني حمخصددددامل آخدددددر للقيدددددام 1181 المســــألة

ها ويعددزل ن سددهال ول ددن إذا علددم اا مقصددود امليددت مل ي ددن قيددام الوصددي ن سدده بالوصددية وتن يددذ
ىنددا أوصددني بددهال بددل  دداا مقصددود  هددو حتقدد  تلددك األمددور الدديت أوصددني هبدداال جدداو اا يو ددل عندده 

 حمخصامل للقيام بذلك.
ف إذا أوصددني إىل حمخصددنيال ندداا مددات أحددد الوصدديني أو جددن أو ارتدددال 1182 المســألة

 انددهال وإذا مددات  ددال الوصددينيال أو جنددا أو ارتدددا عددني احلددا م عددني احلددا م الشددرعي حمخصددامل م
الشرعي حمخصدني م ارمداال ول دن إذا ا دت اع حمدخص واحدد اا يقدوم بتن يدذ الوصدية مل يلدزم 

 تعيني حمخصني لذلك.
ف إذا مل مي ددددن للوصدددي اا يقددددوم بتن يدددذ الوصددددية لوحدددد ال عددددنّي احلددددا م 1189 المســـألة

 الشرعي ملساعدته حمخصامل معه.
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ف إذا تلف حمي  من مال امليت يف يد الوصيال نداا  داا عدن تقصدري يف 1186 ةالمسأل
ح ظده أو تعددال  مدا لدو أوصدني امليدت بدأا يع ددني حمديةامل مدن مالده إىل نقدرا  بلدد نأخدذ  إىل بلددد 
آخدددر نتلدددف املدددال يف ال ريددد ال نهدددو ضدددامن لدددهال وأمدددا إذا مل ي دددن عدددن تقصدددري أو تعدددد مل ي دددن 

 ضامنامل.
انسددداا إىل أحدددد وقدددالف إذا مدددات نالوصدددي ي دددوا نالنددداملال  ف إذا أوصدددني1187 المســـألة

 وجب علني الوصي ال اين القيام بتن يذ الوصية إذا مات الوصي األول.
ف جيددددب إخددددراج أجددددرع احلددددا ال ائددددت الواجددددب علددددني امليددددتال والددددديواال 1188 المســــألة

ا مل يدوص واحلقوا الشرعية م ل افمس والز داع واملظدامل الواجبدة عليدهال مدن أصدل املدال حد  إذ
 امليت هبا.

ف إذا واد مددال امليددت عددن ديوندده وأجددرع احلددا الواجددب واحلقددوا الشددرعية  1185 المســألة
 افمس والز اع واملظامل نداا  داا قدد أوصدني بدأا يع دني ثلدن مالده أو مقددار منده يف مصدرمل 

 معني وجب العمل حسب وصيتهال وإذا مل يوص بذلك نالباقي للورثة.
ملصرمل الذي عينه امليت أ  ر من ثلن مالهال نتصد  وصديته ف إذا  اا ا1152 المسألة

يف الزائدد عددن ال لددن إذا أذا الورثددة صددراحةال أو عملددوا مددا ي هددم مندده االذا بتن يددذ الوصدديةال وال 
 ي  ي جمرد رضاهم القليبال ولو أجاووا وأذنوا بعد مدع من موته ص  أيضامل.

مدددن ثلدددن مالدددهال نددداا اذا  ف إذا  ددداا املصدددرمل الدددذي عّينددده امليدددت أ  دددر1151 المســـألة
 الورثة بتن يذ الوصية قبل موت املوصي مل جيز لم الرجوع عن اذرم بعد موته.

ف إذا أوصني بأا يدنعوا من ثلدن مالده مدا عليده مدن افمدس أو الز داع أو 1154 المسألة
الددينال واا يسدتأجروا أحددامل لقضدا  صدلواته أو صديامه والقيدام بدأمور مسدتحبة  اطعدام ال قدرا ال 
جيب تسدديد الدديوا مدن ال لدن أوالملال نداا واد ا دتأجروا لقضدا  الصدالع والصديامال واا واد عدن 
ذلك أيضاملال صرنو  يف األمور املستحبة اليت عينها املوصيال واا  اا ال لدن ىنقددار ديونده نقدط 
ومل يأذا الورثة بتن يذ بقيدة الوصدية أويدد مدن ال لدن ب لدت الوصدية يف الصدالع والصديام واألمدور 

 املستحبةال علني املشهور من ب الرا يف م ل الصالع والصوم.
ف إذا أوصدددني بدددأا يددددنت ديونددده ويسدددتأجر لددده لقضدددا  الصدددلوات والصددديام 1151 المســـألة
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وين قوا له يف األمور املستحبةال ناا مل يوص بأا يد تني بدذلك مدن ال لدن وجدب تسدديد ديونده 
والصددوم واألمددور املسدددتحبةال واا مل مددن أصددل املددالال نددداا واد صددرنوا ثلددن مددا بقدددي يف الصددالع 

ي دددددف ال لدددددن لدددددذلكال ندددددعا أذا الورثدددددة وجدددددب تن يدددددذ الوصدددددية  املدددددةال واا مل يدددددأذنوا وجدددددب 
اال تةجار للصالع والصوم من ال لدن نداا واد صدرنوا يف األمدور املسدتحبة الديت عينهدا امليدت يف 

 وصيته.
املال نددداا صدددّدقه ف إذا ادعدددني أحدددد بدددأا امليدددت أوصدددني اا يددددنعوا لددده حمدددية1152 المســـألة

رجالا عادالاال أو حلف وصدقه رجل عادل واحدال أو صدقه رجل عادل وامرأتاا عادلتااال 
أو أربت نسا  عادالتال وجب دنت ما يدعيه اليهال ولو حمهدت إمرأع عادلة وجب دنت ربت مدا 
يدعيده اليدهال ولدو حمدهدت امرأتداا عادلتداا أع دي نصدف مدا يدعيدهال ولدو حمدهدت ثدالث نسدوع 

ي ثالثددة أربدداع مددا يدعيددهال وه ددذا لددو صدددقه رجددالا  ددانراا ذميدداا د عددادالا عددادالت أع دد
حسددب ديددنهم د أع ددي مددا يدعيددهال اا  دداا امليددت مضدد رامل إىل االيصددا  ومل ي ددن حددني الوصددية 

 رجال ونسا  مسلموا عدولال نأوصني إىل ال انر الذمي.
يف مصدرمل  ف إذا ادعني أحد بأنه وصي امليت وأنه عهد إليه صرمل ماله1159 المسألة

 معنيال أو اا امليت جعله قيمامل علني أوالد  الصغارال قبل ادعاؤ  اا صدقه رجالا عادالا.
ف إذا أوصني بأا يع ني حمي  ألحدال ومات املوصني لده قبدل اا يقبدل أو 1156 المسألة

يردال جاو لورثته قبول ذلك الشدي  مدا مل يدردوا الوصديةال هدذا يف صدورع اا اليرجدت املوصدي مدن 
 مل ي ن لم حمي  وال ح  يف ذلك.  وصيتهال وإال

 أحكام اإلرث
 ف الذين يرثوا بوا  ة النسب ثالث طبقاتف 1157 المسألة
أبدوا امليددت وأوالد ال ندداا مل ي ددن األوالد ندأوالد أوالد  واا نزلددواال يددرث مددنهم  ددل األولــى: 

مدددن  ددداا أقدددرب إىل امليدددتال ومدددا دام يوجدددد واحدددد مدددن هدددذ  ال بقدددة ال يدددرث أحدددد مدددن ال بقدددة 
 التاليةف

ـــة:  جدددد امليدددت وجدتددده واخوتددده واخواتدددهال ومدددت عددددم وجدددود األخدددوع واألخدددوات يرثددده الثاني
أوالدهمال  ل من  اا أقرب منهم إىل امليتال ومادام يوجد أحد من هدذ  ال بقدة اليدرث أحدد 
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 من ال بقة التاليةف
عماتده عم امليت وعمته وخاله وخالته وأوالدهمال ومادام يوجد أحدد مدن أعمامده و  الثالثة:

وأخواله وخاالته ال يرث أحد من أوالدهمال ول ن إذا خلدف امليدت عمدامل أبويدامل وابدن عدم أبدويا 
 يرث ابن العم األبويا دوا العم األبوي.

ف إذا مل ي ن للميت عدم وعمدة وال خدال وخالدةال وال أوالدهدم وال أوالد 1158 المسألة
خاالذمدداال وإذا مل ي ونددوا ورثدده أبندداؤهمال أوالدهددمال يرثدده أعمددام أبيدده وأمدده وعماذمددا وأخوالمددا و 

وإذا مل ي ونددوا أيضددامل ورثدده أعمددام جددد  وجدتدده وعماذمددا وأخوالمددا وخاالذمدداال وإذا مل ي ونددوا 
 نأوالدهم. 
ف يرث  ل مدن الدزوج والزوجدة مدن اآلخدر علدني النحدو الدذي  ديأىلال مدت  1155 المسألة

  ل املراتب ال الثة املذ ورع.
 إرث الطبقة األولى

ف إذا خلددف امليددت مددن ال بقددة األوىل حمخصددامل واحدددامل نقددطال  دداألب أو 1422 المســألة
األمال أو ابن واحد أو بنت واحدعال ورث املال  لهال وإذا خلف عدع أوالد أو عدع بنات قسم 
املددال بيددنهم بالسددويةال وإذا خلددف ولدددامل واحدددامل وبنتددامل واحدددع قسددم املددال ثالثددة أقسددامال وأع ددي 

ت قسمامل واحداملال وإذا خلف عددع أوالد وعددع بندات قسدم املدال جيدن يدرث الولد قسمني والبن
 الولد ضعف ما ترث البنت.

ف إذا خلف امليت الوالدين نقطال قسم املال ثالثدة أقسدام وأع دي للوالدد 1421 المسألة
قسمني ولألم قسمامل واحدامل. وإذا خلف امليت معهما أخوينال أو أربدت أخدواتال أو أخدامل واحددامل 

و اا اجلميت لدألب )أي يشدرت وا مدت امليدت يف األب(  دوا   دانوا لدألم أيضدامل أم الال  وأختنيال
نهددددم واا  دددددانوا ال يرثددددوا مدددددن امليدددددت مددددادام للميدددددت أب وأم إال أا أم امليددددت تدددددرث بسدددددببهم 

 السدملال ويع ني باقي املال لألب.
أو  ف إذا خلدف امليددت أبدوين وبنتددامل واحددعال نداا مل ي ددن للميدت أخددوااال1424 المسـألة

أربددت أخددوعال أو أ  واحددد وأختدداا لددألبال قسددم املددال مخسددة أقسددام نددريث  ددل واحددد مددن األب 
واألم قسمامل واحدامل وترث البنت ثالثة أقسام املدالال وإذا  داا للميدت أخدواا أو أربدت أخدوعال أو 
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أ  واحددد وأختدداا لددألبال قسددم املددال  ددتة أقسددام وأع ددي ل ددل مددن األب واألم قسددمامل واحدددامل 
ام للبنت ويقسم السدمل الباقي أربعة أقسام نيع ني قسم منه لألبال ويع ني البقية وثالثة أقس

أقسدام لدألبال  9قسدمامل للبندتال و 19قسدمامل أع دي  42للبنت.. نم المل إذا قسدم مدال امليدت 
 أقسام لألم. 2و

ف إذا خلدددف امليدددت أبدددوين وولددددامل قسدددم املدددال  دددتة أقسدددامف أع دددي ل دددل 1421 المســـألة
املال وأع يدت أربعدة أقسدام للولددال وإذا خلدف معهمدا عددع أوالد أو عددع واحد من األبدوين قسدم

بنددداتال قسدددمت األربعدددة أقسدددام بيدددنهم بالسدددويةال وأمدددا إذا  دددانوا ذ دددورامل واناثدددامل قسدددمت األقسدددام 
 األربعة بينهم بنحو يرث الذ ر ضعف ما ترث األن ني.

واحدداملال قسدم املدال  ف إذا خلدف امليدتال األب وابندامل واحدداملال أو األم وابندامل 1422 المسـألة
  تة أقسام أع ي قسم واحد لألب أو األم والباقي للولد.

ف إذا خلدددف امليدددتال األب أو األم وابندددامل وبنتددداملال قسدددم املدددال  دددتة أقسدددام 1429 المســـألة
 قسم لألب أو األمال والبقية تقسم جين يرث الذ ر ضعف ما ترث األن ني.

حدعال أو األم وبنتامل واحدعال قسدم املدال ف إذا خلف امليتال األب وبنتامل وا1426 المسألة
 أربعة أقسامال قسم لألب أو لألمال والباقي للبنت.

ف إذا خلف امليتال األب نقط وعدع بنداتال أو األم نقدط وعددع بنداتال 1427 المسألة
 قسم املال مخسة أقسام قسم لألب أو األمال وأربعة أقسام تقسم بني البنات بالسوية.

ف امليددت ولدددامل وال بنتدداملال ورثدده أوالد أوالد   ددهم أوالد  واا  ف إذا مل خيلدد1428 المســألة
 انوا اناثاملال وورثه أوالد بناته  هم بناتده واا  دانوا ذ دوراملال نمد المل إذا خلدف امليدت ابندامل مدن بنتده 

 وبنتامل من ابنه قسم املال ثالثة أقسامف قسم البن البنت وقسمني لبنت االبن.
 ارث الطبقة الثانية

ف ال بقة ال انية اليت ترث بوا  ة النسب هي اجلدد واجلددع واخدوع امليدت 1425 المسألة
 وأخواتهال ناا مل خيلف أخوع وأخوات ورثه أبناؤهم وبناذم.

ف إذا خلف امليت أخامل نقدطال أو أختدامل نقدطال ناملدال لده  لده. وإذا خلدف 1412 المسألة
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ويةال وإذا اجتمددت األخددوع عدددع أخددوع لألبددوينال أو عدددع أخددوات لألبددوين قسددم املددال بيددنهم بالسدد
واألخدددوات لألبدددوين ورث  دددل أ  ضدددعف مدددا تدددرث األخدددتال نمددد المل إذا خلدددف أخدددوين وأختدددامل 

 واحدع لألبوين قسم املال مخسة أقسامال أع ي ل ل أ  قسمني ولألخت قسمامل واحدامل.
ف إذا خلف امليت أخدامل وأختدامل لألبدوين مل يدرث األخدوع واألخدوات لدألب 1411 المسألة

مل ي ددن لدده أ  وأخددت مددن األبددوين ندداا خلددف أختددامل أو أخددامل مددن األب نقددط ورث  نقددطال وإذا
املددال  لددهال وإذا خلددف عدددع أخددوع أو عدددع أخددوات مددن األب قسددم املددال بيددنهم بالسددويةال واا 

 خلف أخوع وأخوات من األب ورث الذ ر ضعف ما ترث األن ني.
دامل مدن األم نقدط ورث ف إذا خلف امليت أختامل واحدع نقطال أو أخامل واح1414 المسألة

املددال  لددهال وإذا خلددف عدددع أخددوعال أو عدددع أخددواتال أو عدددع أخددوع وأخددوات مددن األم نقددطال 
 قسم املال بينهم بالسوية.

ف إذا خلددف امليددت أخددامل وأختددامل لألبددوينال أو أخددامل وأختددامل مددن األب نقددطال 1411 المســألة
وقسددم املددال  ددتة أقسددامال وأخددامل أو أختددامل مددن األم نقددطال مل يددرث األ  أو األخددت مددن األبال 

أع ي قسم لأل  أو األخت مدن األم والبداقي لدأل  واألخدت مدن األبدوينال ل دل ذ در ضدعف 
 األن ني.

ف إذا خلف امليدت أخدامل وأختدامل لألبدوينال وأخدامل وأختدامل لدألبال وأخدامل وأختدامل 1412 المسألة
يقسددم بددني لددألمال مل يددرث األ  واألخددت لددألبال ويقسددم املددال ثالثددة أقسددامال قسددم واحددد منهددا 

األ  واألخددت لددألم بالسددويةال والبقيددة تع ددني لددأل  واألخددت لألبددوين للددذ ر ضددعف مددا يع ددني 
 لألن ني.

ف إذا خلددف امليددت أخددامل وأختددامل لددألبال وأخددامل أو أختددامل لددألمال قسددم املددال 1419 المســألة
 دددتة أقسدددامال قسدددم واحدددد لدددأل  أو األخدددت مدددن األمال والبقيدددة تقسدددم بدددني األ  واألخدددت مدددن 

 ر ضعف ما لألن ني.األبال للذ 
ف إذا خلدف امليدت أخدامل وأختدامل لدألبال وعددع أخدوع وأخدوات لدألمال قسدم 1416 المسـألة

املددال ثالثددة أقسددامال قسددم واحددد لألخددوع واألخددوات مددن األم بالسددويةال والبقيددة تقسددم بددني األ  
 واألخت من األبال للذ ر ضعف األن ني.
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ث الزوجددة علددني النحددو الددذي ف إذا خلددف امليددت أخددامل وأختددامل وووجددةال تددر 1417 المســألة
 يأىل ت صديلهال ويدرث األ  واألخدت علدني النحدو الدذي ذ در يف املسدائل السدابقةال وه دذا إذا 
ماتددت الزوجدددة وخل دددت أخددامل وأختدددامل وووجهددداال ورث الددزوج نصدددف املدددالال وورث األ  واألخدددت 

مددن علددني النحددو الددذي مددر يف املسددائل السددابقةال ول ددن يف توريددن الزوجددة أو الددزوج ال يددنقص 
 ددهم األ  واألخددت لددألم حمددي ال ويددنقص مددن  ددهم األ  واألخددت لألبددوين أو لددألب نقددطال 
نمدد المل لددو خل ددت املددرأع امليتددة ووجددامل وأخددامل واختددامل لددألم وأخددامل واختددامل لألبددوينال يع ددني نصددف املددال 
للزوجال ويع دني ثلدن أصدل املدال إىل األ  واألخدت مدن األمال ومدا يبقدني يع دني لدأل  واألخدت 

عذا تدددرك امليدددت  دددتة دندددانري مددد المل أع دددي ثالثدددة دندددانري للدددزوجال ودينددداراا لدددأل  مدددن األبدددوينال نددد
 واألخت من األمال ودينار لأل  واألخت من األبوين.

ف إذا مل ي دن للميدت أ  وأخدتال أع دي  دهمهما إىل أوالدمهدا ويقسدم 1418 المسألة
أل  وأوالد  ددددهم أوالد األ  وأوالد األخددددت مددددن األم بيددددنهم بالسددددويةال ويقسددددم  ددددهم أوالد ا

 األخت من األبوين أو من األب نقط بينهم بالت اضل أي للذ ر ضعف األن ني.
ف إذا خلف امليت جدامل أو جدعال  وا  لألب أو لدألمال ورث املدال  لدهال 1415 المسألة

 ومت وجود اجلد ال يرث والد جد .
امال ف إذا خلف امليت جدامل وجدع لألب نقطال قسم املدال إىل ثالثدة أقسد1442 المسألة

 قسمني للجد وقسم للجدعال ول ن إذا خلف جدامل وجدع لألم قسم املال بينهما بالسوية.
ف إذا خلف امليت جدامل أو جدع لألبال وجدا أو جدع لألمال قسم املدال 1441 المسألة

 ثالثة أقسامف قسم للجد أو للجدع من األبال وقسم للجد أو اجلدع من األم.
وجدددع لددألبال وجدددامل وجدددع لددألمال قسددم املددال ف إذا خلددف امليددت جدددامل 1444 المســألة

ثالثددة أقسددامف قسددم للجددد واجلدددع مددن األم يددووع بينهمددا بالسددويةال وقسددماا للجددد واجلدددع مددن 
 األب يووع بينهماال للذ ر ضعف األن ني.

ف إذا خلددف امليددت ووجددة وجدددين لددألبال وجدددين لددألمال ورثددت الزوجددة 1441 المســألة
ني ثلددددن أصددددل املددددال إىل اجلدددددين لددددألم يددددووع بينهددددا علددددني النحددددو الددددذي  دددديأىل ت صدددديلهال ويع دددد

بالسددويةال وتع ددني البقيددة للجدددين مددن األب يددووع بينهمددا بالت اضددل أي للددذ ر ضددعف األن ددنيال 
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وإذا خل ت املرأع امليتة ووجامل وجدامل وجددعال ورث الدزوج نصدف املدال وورث اجلدداا علدني النحدو 
 الذي مر يف املسائل السابقة .

 ارث الطبقة الثالثة 
ف ال بقدددة ال ال دددة هدددي أعمدددام امليدددت وعماتددده وأخوالددده وخاالتددده وأوالدهدددم 1442 لمســـألةا

علددني النحددو الددذي مددر ت صدديله بأندده ال يددرث أحددد مددن ال بقددة الالحقددة مددادام يوجددد أحددد مددن 
 ال بقة السابقة.
ف إذا خلددف امليددت عمددامل أو عمددةال  ددوا   دداا لألبددوين )أي يشددرتك مددت 1449 المســألة

بوين( أو لدألب نقدط أو لدألم نقدطال يدرث املدال  لده. وإذا خلدف عددع أعمدام والد امليت يف األ
أو عدددع عمددات و ددانوا  يعددامل لألبددوينال أو  يعددامل لددألبال قسددم املددال بيددنهم بالسددويةال وإذا  دداا 
العم والعمة  المها لألبوين أو  المها لدألب ورث العدم ضدعف العمدةال نمد المل إذا خلدف امليدت 

 ال مخسة أقسامال قسم للعمة والباقي للعمني يقتسمانه بالسوية.عمني وعمة واحدعال قسم امل
ف إذا خلدددف امليدددت عددددع أعمدددام لدددألمال أو عددددع عمدددات لدددألمال أو عمدددامل 1446 المســـألة

 وعمة لألمال قسم املال بينهم بالسوية.
ف إذا خلددف امليددت عمددامل وعمددة بعضددهم لددألب وبعضددهم لددألم وبعضددهم 1447 المســألة

لعمدددة لدددألبال ندددعذا  ددداا للميدددت عدددم أو عمدددة لدددألم قسدددم املدددال  دددتة لألبدددوينال مل يدددرث العدددم وا
أقسدددامف قسدددم للعدددم وللعمدددة لدددألمال والبقيدددة للعدددم والعمدددة مدددن األبدددوين للعدددم ضدددعف العمدددة. وإذا 
خلف عمامل وعمة لألم قسم املال ثالثة أقسدامف قسدماا للعدم والعمدة مدن األبدوين للعدم ضدعف 

 واألحوط أا يتصاحلا يف التقسيم. العمةال وقسم للعم والعمة من األم بالسويةال
ف إذا خلدددف امليدددت خددداالمل أو خالدددةال ورث املدددال  لدددهال وإذا خلدددف خددداالمل 1448 المســـألة

وخالددة و ددداا  المهددا لألبدددوينال أو لدددألبال أو لددألمال قسدددم املدددال بينهمددا بالسدددويةال واألحدددوط أا 
 يتصاحلا يف التقسيم.

ال وخدداالمل وخالددة مددن األبددوينال ف إذا خلددف امليددت خدداالمل أو خالددة مددن األم1445 المســألة
وخددداالمل وخالدددة مدددن األبال مل يدددرث افدددال وافالدددة مدددن األبال وقسدددم املدددال  دددتة أقسدددامال قسدددم 
للخال أو افالة من األمال والباقي يع ني للخال وافالدة مدن األبدوينال واألحدوط أا يتصداحلا يف 
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 التقسيم.
المل وخالدة مدن األمال ف إذا خلف امليت خداالمل وخالدة مدن األب نقدطال وخدا1412 المسألة

وخددداالمل وخالدددة مدددن األبدددوينال مل يدددرث افدددال وافالدددة مدددن األبال وجيدددب تقسددديم املدددال إىل ثالثدددة 
أقسامال قسم للخال وافالة من األم بالسويةال والبقية للخال وافالة من األبدوينال واألحدوط أا 

 يتصاحلا يف التقسيم.
أو عمدددةال قسدددم املدددال ثالثدددة  ف إذا خلدددف امليدددت خددداالمل أو خالدددةال وعمدددامل 1411 المســـألة

 أقسامف قسم للخال أو افالةال والباقي للعم أو العمة.
ف إذا خلف امليدت خداالملال أو خالدةال وعمدامل وعمدةال نداا  داا العدم والعمدة 1414 المسألة

مدددن األبدددوينال أو مدددن األب نقدددط قسدددم املدددال ثالثدددة أقسدددامف قسدددم للخدددال أو افالدددة والقسدددماا 
أقسددام قسددماا للعددم وقسددم للعمددة وعلددني هددذا ندداذا قسددم املددال إىل  الباقيدداا يقسددماا إىل ثالثددة

 تسعة أقسام أع ي ثالثة أقسام للخال أو افالة وأربعة أقسام للعمال وقسماا للعمة.
ف إذا خلف امليت خداالمل أو خالدةال وعمدامل أو عمدة مدن األمال وعمدامل وعمدة 1411 المسألة

ة أقسدددددامال قسدددددم للخدددددال أو افالدددددةال مدددددن األبدددددوينال أو مدددددن األب نقدددددطال قسدددددم املدددددال إىل ثالثددددد
والقسماا الباقياا يقسماا إىل  تة أقسامال قسم للعم أو العمة من األمال والبقية للعم وللعمدة 
مددن األبددوين أو مددن األب بالت اضددل أي للعددم ضددعف مددا للعمددةال وعلددني هددذا نددعذا قسددم املددال 

و العمدددة مدددن األم تسدددعة أقسدددامال أع دددي ثالثدددة أقسدددام للخدددال أو افالدددةال وقسدددم واحدددد للعدددم أ
 ومخسة أقسام للعم والعمة من األبوين أو من األب.

ف إذا خلف امليت عدع أخوال وعدع خاالتال  لهم مدن األبدوين أو مدن 1412 المسألة
األب نقدددط أو مدددن األم نقدددطال و ددداا لددده عدددم وعمدددة أيضددداملال قسدددم املدددال ثالثدددة أ دددهمال وقّسدددم 

السدددابقةال وقسدددم السدددهم  المســـألةيف  دددهماا منهدددا بدددني العدددم والعمدددة علدددني النحدددو الدددذي مدددر 
 ال الن بني األخوال وافاالت بالسوية.

ف إذا خلددف امليددت خدداالمل أو خالددة مددن األمال وعدددع أخددوال وخدداالت مددن 1419 المســألة
األبدددوينال أو مدددن األبال وعمدددامل وعمدددةال قسدددم املدددال ثالثدددة أ دددهمال  دددهماا يقسدددماا بدددني العدددم 

ابقةال نددعذا  دداا للميددت خددال أو خالددة مددن األم السدد المســألةوالعمددة علددني النحددو الددذي مددر يف 
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قسم السهم ال الن  تة أقسام أع ي قسم للخال أو افالة من األم والبقيدة إىل افدال وافالدة 
من األبوين أو من األبال وجيب علني األحوط اا يتصاحلا يف التقسيمال وإذا  اا للميت عدع 

مددن األمال قسددم ذلددك السدددهم إىل  أخددوال مددن األم أو عدددع خدداالت مددن األمال أو خددال وخالددة
ثالثدددة أقسدددامال قسدددم يدددووع بدددني األخدددوال وافددداالت مدددن األم بالسدددويةال ويع دددني البددداقي للخدددال 

 وافالة من األبوين أو من األبال واألحوط التصام يف التقسيم.
ف إذا مل ي دددن للميدددت ال عدددم وعمدددة وال خدددال وخالدددةال ورث أوالد العدددم 1416 المســـألة

 م والعمةال وورث أوالد افال وافالة ما يرثانه نيما لو  انا.والعمة ما يرثه الع
ف إذا خلدددف امليدددت عمدددامل وعمدددة وخددداالمل وخالدددة مدددن األبال وعمدددامل وعمدددة 1417 المســـألة

وخدداالمل وخالددة مددن األمال قسددم املدددال ثالثددة أ ددهمال  ددهم للعدددم والعمددة وافددال وافالددة مدددن األم 
ثالثددة أ ددهمال يع ددني منهددا  ددهم للخددال  يقسددم بيددنهم بالسددويةال والسددهماا اآلخددراا يقسددماا

 وافالة من األب بالسويةال و هماا للعم والعمة من األبال للعم ضعف العمة.
 ارث الزوج والزوجة

ف إذا ماتدددت امدددرأع ومل  لدددف أوالداملال ورث الدددزوج نصدددف مالددداال وأع دددي 1418 المســـألة
مددن ووج آخددر ورث الددزوج البدداقي إىل ورثتهددا اآلخددرينال وإذا  دداا لددا أوالد مددن ذلددك الددزوج أو 

 ربت مالا وورث بقية الورثة باقي املال. 
ف إذا مات الرجل ومل خيلف أوالداملال ورثت ووجتده ربدت مالدهال وورث ورثتده 1415 المسألة

اآلخروا بقية املالال ولو  داا لده أوالد مدن تلدك الزوجدة أو مدن ووجدة أخدرى ورثدت ووجتده ادن 
 املالال والبقية لورثته اآلخرين.

ف ال ترث الزوجة من األر ال ال من عينها وال من قيمتهداال والتدرث مدن 1422 ألةالمس
 عني اآلالت واألبنية واألحمجار ول ن ترث من قيمتها.

ف إذا أرادت ووجددددة امليددددت أا تتصددددرمل يف األحمدددديا  الدددديت مل تددددرث منهددددا  1421 المســــألة
جدددوط أا ال  ددداألر  جيدددب أا تسدددتأذا مدددن الورثدددة اآلخدددرينال وه دددذا يقتضدددي االحتيددداط الو 

يتصرمل الورثدة يف األحمديا  الديت تدرث الزوجدة مدن قيمتهدا نقدط قبدل أا يع وهدا  دهمهاال إال إذا 
أذنت يف تصرنهم يف تلك األحميا ال وإذا باعوا هذ  األحميا  قبدل أا يددنعوا  دهم الزوجدة منهدا 
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 صحت املعاملة إذا أذنت الزوجة وإال  انت املعاملة باطلة.
ا ت مدددني األبنيدددة واألحمدددجار ومدددا حمدددابه جيدددب ت مينهدددا ب دددر  ف إذا أرادو 1424 المســـألة

 بقائها يف األر  بدوا أجرع ح  تتلفال ويع وا  هم الزوجة علني هذا األ امل.
ف جمدرى القنداع ومدا حمدابه ذلدك ح مده  ح دم األر ال وال دابوا وغدري  1421 المسـألة

 من األمور املستخدمة نيهال يف ح م األبنية.
لميت أ  ر مدن ووجدةال نداا مل ي دن لده أوالدال ووع ربدت مالده ف إذا  اا ل1422 المسألة

علني ووجاته بالسوية وإذا  داا لده أوالد ووع ادن مالده علدني ووجاتده بالسدوية علدني النحدو الدذي 
مّرال واا  اا الزوج مل جيامعهن  لهن أو بعضهنال ولو عقدد علدني امدرأع يف املدر  الدذي مدات 

  ما ال ح  لا يف املهر أيضامل.به ومل جيامعها مل ترث تلك الزوجة منهال  
ف إذا تزوجت املرأع يف حال املر ال مث ماتدت بدن س ذلدك املدر ال ورث 1429 المسألة

 منها ووجها واا مل جيامعها.
ف إذا طلقت املرأع طالقامل رجعيامل د  مدا مدر يف بداب ال دالا د مث ماتدت يف 1426 المسألة

ا  عددع الزوجدة ورثدت منده ووجتدهال ول دن العدعال ورث منها ووجهاال وه دذا إذا مدات الدزوج أثند
إذا مات أحدمها بعدد انقضدا  عددع ال دالا الرجعدي أو يف عددع ال دالا البدائن مل يدرث اآلخدر 

 منه.
ف إذا طلد  الدزوج ووجتده يف مرضدهال ومدات قبدل انقضدا  اثدا عشدر حمدهرامل 1427 المسألة

 هاللياملال ورثت منه ووجته ب الثة حمروطف
 آخر يف هذ  املدع.اا ال تتزوج بزوج األول: 
اا ال ي وا طالقها ب لب منهاال بأا أع ت له ماالمل لي لقها  راهة لهال بدل حد   الثاني:

 إذا  اا ب لب منها بدوا اا تع يه ماالملال ن ي توري ها منه إحم ال.
أا ي وا موت الزوج يف ن س املر  الذي طلقها نيهال  وا   اا بسبب املر   الثالث:

 عويف من ذلك املر  مث مات بسبب آخر مل ترث منه الزوجة. ن سه أو بسبب آخرال نلو
ف ال ددوب الددذي اقتنددا  الددزوج ال سددا  ووجتدده ومل يهبدده لددا يعتددرب مددن مددال 1428 المســألة

 الزوج بعد موته واا  انت املرأع قد لبسته يف حياته.
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 مسائل اإلرث المتفرقة
ال تسدمني بداحلبوعال وت دوا ف خاا امليت وقرآنه و ي ه ولبا ه الذي لبسه1425 المسألة

للولددد األ ددرب خاصددةال ولددو  دداا للميددت أ  ددر مددن واحددد مددن هددذ  األحمدديا ال  مددا لددو  دداا لدده 
 قرآناا أو خامتااال ناألحوط اا يتصام نيها الولد األ رب مت بقية الورثة.

ف إذا  داا الولدد األ درب أ  در مدن واحددال م دل اا ي دوا لده ولدداا تولددا 1492 المسألة
وقدددت واحددددال يقتسدددما احلبدددوع )أي افددداا والقدددرآا والسددديف واللبدددامل( بينهمدددا  مدددن ووجتيددده يف

 بالسوية.
ف إذا  اا امليدت مدديوناملال نداا  اندت ديونده ىنقددار مدا تدرك مدن املدالال أو 1491 المسألة

السدابقة ألدا  الدديواال وإذا   المسـألةأ  ر من الرت ة وجب إع ا  األحميا  األربعدة املدذ ورع يف 
ل مدن الرت دة أع ددي مدن هدذ  األحمديا  أيضدامل للددديوا بالنسدبةال ندعذا  داا  دل مددا  اندت ديونده أقد

تددرك امليددت  ددتني دينددارامل د مدد المل د و انددت تلددك األحمدديا  األربعددة تبلددغ عشددرين دينددارامل و دداا ديندده 
ثالثدني دينداراملال أع دني الولدد األ درب عشدرع دندانري مدن تلدك األحمديا  األربعدة لتسدديد الدددينال أي 

 بنسبة النصف.
ف يدددرث املسدددلم مدددن امليدددت ال دددانرال وال يدددرث ال دددانر مدددن املسدددلم امليدددت 1494 المســـألة

 ح  واا  اا ابن امليت أو أبا .
ف إذا قتدددل حمدددخص أحدددد أقربائددده ظلمدددامل وعمددددامل مل يرثدددهال ول دددن إذا قتلددده 1491 المســـألة

ن خ أال م ل اا رمني حجرامل نأصاب أحد أقربائه صددنة وقتلدهال ورثده ل دن األقدوى عددم ارثده مد
 دية القتل.
ف إذا أرادوا تقسدديم اإلرث احتسددبوا للجنددني الددذي يف ب ددن األم د الددذي 1492 المســألة

يددرث إذا ولددد حيددامل د  ددهم ولدددينال نددعذا احتملددوا اا ي ددوا احلمددل أ  ددر م ددل اا ي ددوا ثالثددة 
أوالدال تر وا  هم ثالثة أوالدال ناا ولد ولد واحد أو بنت واحدع قسم الباقي بني الورثةال هدذا 

 إذا مل مي ن معرنة األمر بال را العلمية املوجبة لالطمةناا.
 تتميما لل ائدعف )اإلرث في اإلسالم(وال بأمل هنا بعدراج ر الة  تبناها حتت عنواا 
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 اإلرث في اإلسالم
 المقدمة

 بسم اا الرحمن الرحيم
 

 علددددني احلمددددد هلل رب العدددداملنيال والصددددالع والسددددالم علددددني  مددددد وآلدددده ال دددداهرينال ولعنددددة اهلل
 أعدائهم إىل قيام يوم الدين.

 عددت نيدده مسددائل اإلرث بأ ددلوب واضدد ال  )اإلرث فــي اإلســالم(وبعددد .. هددذا  تدداب 
لي وا مرحمدامل  دهالمل ملختلدف قضدايا اإلرثال واتبعندا يف هدذ  الر دالة مدا ذ در  املشدهور يف هدذا 

 الباب.
 مننيال إندددده املوندددد  وأ ددددأل اهلل  ددددبحانه أا جيعلدددده خالصددددامل لوجهدددده ال ددددرميال وين ددددت بدددده املدددد

 املستعاا.
 

 كربالع المقدسة   
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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 الطبقة األولى : اآلباع واألوكد

 . األب1
 له  ل املال. وحده:

 لألم السدملال ولألب البقية. مع األم ـ مع الحاجب ـ :
 لألم ال لنال والباقي لألب. مع األم ـ بدون الحاجب ـ :

 للبنت ثالثة أرباعال ولألب الربت. حدة:مع البنم الوا
 لألب افمسال والباقي للبنات بالسوية. مع بنتين فصاعدًا:
 لألب السدملال والباقي للولد. مع ولد واحد:
 لألب السدملال والباقي لألوالد بالسوية. مع أوكد ذكور:

 لألب السدملال والباقي لألن ني نصف الذ ر. مع أوكد ذكور وإناث:
 لنصفال وللزوج النصف.لألب ا مع زوج:
 لألب ثالثة أرباعال وللزوجة الربت. مع زوجة:

 .اإلخوع للميتال واألجدادال واألعمامال واألخوالال ال يرثوا مت وجود األب 
 .و لما  اا واحد من ال بقة السابقة موجودامل ال يرث ال بقة الالحقة 
 . األم4

 لا  ل املال. وحدها:
 .1تقدم يف الرقم  مع األب:

 لألم الربتال والباقي للبنت. لبنم:مع ا
 لألم افمسال والباقي للبنات بالسوية. مع بنتين فصاعدًا:
 لألم السدملال والباقي للولد. مع ولد واحد:
 لألم السدملال والباقي لألوالد بالسوية. مع أوكد ذكور:

 لألم السدملال والباقي لألن ني نصف الذ ر. مع أوكد ذكور وإناث:
 فال والنصف الباقي لألم.للزوج النص مع زوج:
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 للزوجة الربتال والباقي لألم.  مع زوجة:

 . األب واألم1
حصة األم السدملال والباقي يقسم أرباعاملال نلألب ربدت البداقيال  لألم حاجب، مع البنم:

 وللبنت ثالثة أرباعه.
 لألب افمسال ولألم افمسال وللبنت ثالثة أمخامل. ليس لألم حاجب، مع البنم:

 لألب السدملال ولألم السدملال والباقي يقسم بني البنات بالسوية. دًا:مع بنتين فصاع
لألب السدملال ولألم السدملال والبداقي للولددال وإذا  داا أوالدال قّسدم  مع ولد، أو أوكد:

 الباقي بينهم بالسوية.
لدألب السددملال ولدألم السددملال والبداقي لدألوالد وللدذ ر ضدعف  مع أوكد ذكور وإناث:

 األن ني.
 لألب ال لنال ولألم السدملال وللزوج النصف. مع زوج:لألم حاجب، 

 لألم ال لنال ولألب السدملال وللزوج النصف. ليس لألم حاجب، مع زوج:
 لألم السدملال وللزوجة الربتال والباقي لألب. لألم حاجب، مع زوجة:

 لألم ال لنال وللزوجة الربتال والباقي لألب. ليس لألم حاجب، مع زوجة:

 . األب واألوكد2
للددزوج الربددتال والبدداقي يقسددم أرباعدداملال ربددت لددألبال وثالثددة  وبنــم واحــدة، مــع زوج:أب، 

 أرباع للبنت.
ــان أو أكثــر، مــع زوج: لددألب السدددملال وللددزوج الربددتال والبدداقي للبنددات يقسددم  أب، وبنت

 بينهن بالسوية.
للددزوج الربدتال ولددألب السدددملال والبدداقي للولدددال أو األوالد  أب، وولــد أو أوكد، مــع زوج:

 سوية. بال
ـــاث، مـــع زوج: لدددألب السددددملال وللدددزوج الربدددتال ولدددألوالد للدددذ ر  أب، وأوكد ذكـــور وإن

 ضعف األن ني.
للزوجددة الدد منال والبدداقي يقسددم أرباعدداملال ربددت لددألبال وثالثددة  أب، وزوجــة، وبنــم واحــدة:

 أرباع للبنت.
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للزوجة ال منال والباقي يقسم مخسة أقسدامال قسدم لدألبال  أب، وزوجة، وبنتان فصاعدًا:
 وأربعة أمخامل للبنات يقسم بينهن بالسوية.
للزوجددة الدد منال ولددألب السدددملال والبدداقي للولدددال أو  أب، وزوجــة، وولــد أو أوكد ذكــور:

 األوالد يقسم بينهم بالسوية.
لدددألب السددددملال وللزوجدددة الددد منال والبددداقي لدددألوالد  أب، وزوجـــة، وأوكد ذكـــور وإنـــاث:

 ولألن ني نصف الذ ر.
 . األم واألوكد9
 للزوج الربتال والباقي يقسم أرباعاملال لألم الربتال وللبنت ثالثة أرباع. وزوج، وبنم: أم،

 للزوج الربتال ولألم السدملال والباقي بني البنات بالسوية. أم، وزوج، وبنتان فصاعدًا:
لألم السدملال وللزوج الربتال والباقي للولددال أو األوالد يقسدم أم، وزوج، وذكر أو ذكور: 

 بينهم بالسوية.
لددألم السدددملال وللددزوج الربددتال والبدداقي لددألوالدال للددذ ر  أم، وزوج، وأوكد ذكــور وإنــاث:

 ضعف األن ني.
 للزوجة ال منال والباقي يقسم أرباعاملال ربت لألم وثالثة أرباع للبنت.أم، وزوجة، وبنم: 

للزوجدة الد منال والبداقي يقسدم أمخا داملال مخدس لدألمال وأربعدة أم، وزوجة، وبنتان فصـاعدًا: 
 مل للبنات بالسوية.أمخا

لددألم السدددملال وللزوجددة الدد منال والبدداقي للولدددال أو األوالد  أم، وزوجــة، وذكــر أو ذكــور:
 يقتسمونه بالسوية.

لددألم السدددملال وللزوجددة الدد منال والبدداقي لددألوالد يقتسددمونه أم، وزوجــة، وذكــور و إنــاث: 
 للذ ر ضعف األن ني.

 . أب وأم وأوكد6
ب السددملال ولددألم السدددملال وللدزوج الربددتال والبدداقي لددأل أب، وأم، وزوج، وبنـم واحــدة:

 للبنت.
لألب السدملال ولألم السدملال وللزوج الربتال والباقي  أب، وأم، وزوج، وبنتان فصاعدًا:

 للبنات يقتسمنه بالسوية.
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لددألب السدددملال ولددألم السدددملال وللددزوج  أب، وأم، وزوج، وولــد واحــد ذكــر أو ذكــور:
 قتسمونه بالسوية.الربتال والباقي للذ رال أو للذ ور ي

لددألب السدددملال ولددألم السدددملال وللددزوج الربددتال أب، وأم، وزوج، وأوكد ذكــور وإنــاث: 
 والباقي لألوالدال للذ ر ضعف األن ني.

للزوجة ال منال وباقي املدال يقسدم مخسدة أب، وأم، وزوجة، وبنم واحدة، وك حاجب: 
 أقسامال قسم لألبال وقسم لألمال وثالثة أقسام للبنت.

لدألم السددملال وللزوجدة الد منال  مع الحاجب لها ـ ، وزوجـة، وبنـم واحـدة: أب، وأم ـ
 والباقي يقسم بني األب والبنت أرباعاملال ربت لألبال والباقي للبنت.

لددألب السدددملال ولددألم السدددملال وللزوجددة الدد منال  أب، وأم، وزوجــة، وبنتــان فصــاعدًا:
 والباقي للبنتني نصاعدامل يقتسمانه بالسوية.

لدددألب السددددملال ولدددألم السددددملال وللزوجدددة  ، وابـــن واحـــد، أو أبنـــاع:أب، وأم، وزوجـــة
 ال منال والباقي لالبنال أو األبنا  يقسمونه بالسوية.
ــــاث: لددددألب السدددددملال ولددددألم السدددددملال وللزوجددددة  أب، وأم، وزوجــــة، وأوكد ذكــــور وإن

 ال منال والباقي لألوالد للذ ر ضعف األن ني.
 . الزوج7

 له  ل املال. الزوج وحده:
 للزوج الربتال والباقي للبنت. ع بنم:الزوج م

 للزوج الربتال والباقي للبنات يقتسمنه بالسوية. الزوج مع بنتين فصاعدًا:
 للزوج الربتال والباقي للولد. الزوج مع ولد ذكر:
 للزوج الربتال والباقي لألوالد بالسوية. الزوج مع أوكد ذكور:

 لألوالدال للذ ر ضعف األن ني. للزوج الربتال والباقيالزوج مع أوكد ذكور وإناث: 

 . الزوجة8
 لا ربت املالال والباقي لإلمام )عليه السالم(. الزوجة وحدها:
 للزوجة ال منال والباقي للبنت.الزوجة مع بنم: 

 للزوجة ال منال والباقي للبنات بالسوية. الزوجة مع بنتين فصاعدًا:
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 للزوجة ال منال والباقي للولد. الزوجة مع ولد ذكر:
 للزوجة ال منال والباقي لألوالد الذ ور بالسوية. جة مع أوكد ذكور:الزو 

 للزوجة ال منال والباقي لألوالدال للذ ر ضعف األن ني.الزوجة مع أوكد ذكور وإناث: 
  أوالد األوالد يرثوا حصة آبائهمال نولدد البندت يدرث حصدة البندتال وبندت الولدد تدرث

 ال ناملال بينهم بالت اضل.حصة الولدال ويف صورع  ورم ذ ورامل وإناثامل 
 

 الطبقة الثانية : األجداد واإلخوة
 . اإلخوة5

 له  ل املال. األخ الواحد ألبوين:
 لا  ل املال.األخم الواحدة ألبوين: 
 لم املال بالسوية. إخوان ذكور ألبوين:
 لن املال بالسوية. أخوات إناث ألبوين:

 ضعف األن ني.لم املالال وللذ ر  إخوة ذكور وإناث ألبوين:
  اذا  دداا األ ال أو األخددتال أو األخددوااال أو األخددواتال أو اإلخددواا واألخددوات معدداملال

 )ألب( نقطال  اا األمر  ما يف )األبويا(.
  اذا  دداا األ ال أو األخددتال أو األخددوااال أو األخددواتال )ألم( نقددطال  دداا األمددر  مددا

 يف )األبويا(.
 بالسويةال نللذ ر م ل األن ني.املال يقسم بينهم  إخوة ألم وأخوات ألم:

 . إخوة ألب وإخوة ألبوين12
ال يرث إخوع األب مدت وجدود إخدوع األبدوينال بدل املدال  لده إلخدوع األبدوينال  مدا تقددم يف 

 .5الرقم 

 . إخوة لألم وإخوة ألبوين11
نلده  ددمل املدالال والبداقي إلخدوع  إذا كان المنتسـب الـى األم ـ أي إخـوة األم ـ واحـدًا:

 )يقتسمونه للذ ر ضعف األن ني(. األبوين 
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نلهددم ثلددن املددال )يقتسددمونه  إذا كــان المنتســب إلــى األم ـ أي إخــوة األم ـ متعــددًا:
بالتسددداويال ذ دددورامل  دددانوا أو إناثددداملال أو ذ دددورامل وإناثدددامل( والبددداقي وهدددو ثل دددا املدددال إلخدددوع األبدددوينال 

 )يقتسمونه بالت اضلال إذا  انوا ذ ورامل وإناثامل(. 
 
 ب وإخوة ألم . إخوة أل14

ـــاكختالف(: ـــاً أو ب أل  األمدددي أخ واحـــد ألم، وواحـــد أو متعـــدد ألب )ذكـــوراً أو إناث
السدملال والباقي لألطال نعا  اا واحدامل نله بقية املالال وإا  اا متعددا متسداويامل قسدموا املدال 

 بالسويةال وإا  اا متعددامل خمتل امل نللذ ر ضعف األن ني.
لألخدت  دد ألب )ذكـوراً أو إناثـا، أو بـاكختالف(:أخـم واحـدة ألم، وواحـد أو متعـ
 لألم السدملال والباقي لألطال  ما تقدم.

 وكــان اإلخــوة ألب)أختدداا أو أخددااال أو أ  وأخددتال أو أ  ددر(  إذا تعــدد اإلخــوة ألم:
واحدامل أو متعدداملال ذ ورامل أو إناثامل أو خمتل املف لألمي )ال لن( وت وا القسدمة بالسدوية وإا  دانوا 

 وإناثاملال والباقي لألط والقسمة بالت اضل إذا  انوا ذ ورامل وإناثامل. ذ ورامل 
 . الزوج مع إخوة من قسم واحد11

 للزوج النصف ولألخت النصف. زوج، وأخم ألب:
 للزوج النصفال والباقي لألختني يقسم بينهما بالسوية. زوج، وأختان فصاعداً ألب:

 للزوج النصف والباقي لأل .زوج، وأخ ألب: 
 للزوج النصف والباقي لإلخوع الذ ور بالسوية.، وإخوة ذكور ألب: زوج

للددددزوج النصددددفال والبدددداقي لإلخددددوعال وللددددذ ر ضددددعف زوج، وإخــــوة ذكــــور وإنــــاث ألب: 
 األن ني.

   
 

 للزوج النصفال والباقي لألخت. زوج، وأخم ألم:
 للزوج النصفال والباقي لأل . زوج، وأخ ألم:

 ج النصفال والباقي لألخوات بالسوية.للزو زوج، وأختان فصاعداً ألم: 
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 للزوج النصفال والباقي لإلخوع بالسوية. زوج، وإخوة ذكور ألم:
للدزوج النصدفال والبداقي لإلخدوعال يقتسدم بيدنهم بالسدوية  زوج، وإخوة ذكـور وإنـاث ألم:

 للذ ر م ل األن ني.
   

 
 للزوج النصفال ولألخت الباقي. زوج، وأخم ألبوين:
 للزوج النصفال والباقي لألخوات بالسوية. ألبوين: زوج، وأختان وأكثر
 للزوج النصفال والباقي لأل . زوج، وأخ ألبوين:

 للزوج النصفال والباقي لإلخوع بالسوية. زوج، وإخوة ذكور ألبوين:
 للزوج النصفال والباقي لإلخوع للذ ر ضعف األن ني. زوج، وإخوة ذكور وإناث ألبوين:

 حد. الزوجة مع إخوة من قسم وا12
 للزوجة الربتال والباقي لألخت األط. زوجة مع أخم ألب:

 للزوجة الربتال والباقي لألختني نصاعدامل بالسوية. زوجة، مع أختين فصاعداً ألب:
 للزوجة الربتال والباقي لأل  األط. زوجة، مع أخ ألب:

 للزوجة الربتال والباقي لإلخواا األط بالسوية. زوجة، مع إخوان ألب:
 للزوجة الربتال والباقي لألط للذ ر ضعف األن ني. ة ذكور وإناث ألب:زوجة، وإخو 

   
 

 للزوجة الربتال والباقي لألخت. زوجة، وأخم كم:
 للزوجة الربتال والباقي لألخوات بالسوية. زوجة، وأختان فصاعداً ألم:

 للزوجة الربتال والباقي لأل  األمي. زوجة، وأخ ألم:
 لربتال والباقي لإلخواا بالسوية. للزوجة ا زوجة، وإخوان ألم:

 للزوجة الربتال والباقي لإلخوع وللذ ر م ل األن ني.زوجة، وإخوة ذكور وإناث ألم: 
   

 



 561 

 للزوجة الربتال والباقي لألخت. زوجة، وأخم ألبوين:
 للزوجة الربتال والباقي لألختني نصاعدامل بالسوية. زوجة، وأختان فصاعداً ألبوين:

 للزوجة الربتال والباقي لأل  األبويا. زوجة، وأخ ألبوين:
 للزوجة الربتال والباقي لإلخواا بالسوية. زوجة، وإخوان ألبوين:

ـــوين: ـــاث ألب للزوجدددة الربدددتال والبددداقي لإلخدددوع وللدددذ ر ضدددعف  زوجـــة، وإخـــوة ذكـــور وإن
 األن ني.
 . الزوج مع إخوة من قسمين أو أكثر19

زوج النصددفال ولألخددت أو األ  للددزوج، مــع أخ أو أخــم ألم، وأخــم أو أخ ألبــوين: 
 األمي السدملال والباقي لألخت أو األ  األبويا. 

للددزوج النصددفال ولألخددت أو زوج، مــع أخ أو أخــم ألم، وإخــوان أو أخــوات ألبــوين: 
 األ  األمي السدملال والباقي لألخوع أو األخوات األبويا بالسوية.
لنصدددفال ولألخدددت أو للدددزوج ا زوج، مـــع أخ أو أخـــم ألم، وذكـــور مـــع إنـــاث ألبـــوين:

 األ  األمي السدملال والباقي لألبويا بالت اضل.
للزوج النصفال ولألمي السدملال وإخوع األط  زوج، مع أخ أو أخم ألم، وإخوة ألب:

 .(422)يقتسموا )ذ رامل أو أن نيال أو  ليهماال واحدامل أو متعددامل( الباقي  ما  ب 
ـــوين  متعددددداملال ذ دددرامل أو أن دددنيال أو   )واحددددامل أوزوج، وإخـــوان أو أخـــوات ألم، وإخـــوة ألب

 ليهما(ف للزوج النصفال ولألمدي ال لدنال والبداقي لألبدوياال مث إا األمدي يقسدم املدال بالسدوية 
 ذ ورامل وإناثاملال واألبويا يقتسموا املال بالت اضلال إذا  انوا ذ ورامل وإناثامل.

و أن دنيال أو  )واحددامل أو متعددداملال ذ درامل أزوج، وإخوان أو أخوات ألم، وإخوة ألب فقـط 
 ليهمدددا(ف للدددزوج النصدددفال ولألمدددي ال لدددنال والبددداقي لدددألطال وحدددال األمدددي واألط يف التسددداوي 

 .(421)والت اضلال  ما يف الساب 
للدددزوج  زوج، وأخ وأخـــم أو إخـــوان أو أخـــوات ألم، وإخـــوة ألبـــوين، وإخـــوة ألب:

                                                           

 ناذا  انوا إخوع أو اخوات اقتسموا بالسويةال واذا  انوا إخوع وأخوات اقتسموا بالت اضل. (211)
اثدددا( ندددعخوع األمدددي )ذ دددورامل أو اناثدددامل أو  ليهمدددا( يقتسدددموا حصدددتهم )ال لدددن( بالسدددوية. وإخدددوع االط )ذ دددورامل وان (211)

 يقتسموا الباقي بينهم بالت اضل.
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بدوياال والحمدي  النصفال ولألمي إا  اا واحدامل السدملال وإا  اا متعددامل ال لدنال والبداقي لأل
 لألط نقطال إذ األط يسقط باألبويا.

 . الزوجة مع إخوة من قسمين أو أكثر 16
ال نللزوجة الربتال والباقي 19يف ال رو  السابقة يف الرقم  إذا كانم الزوجة مكان الزوج

 لإلخوعال  ما ذ ر يف هذ  ال رو . 
 . أوكد اإلخوة17

 وا نصيب آبائهم.مقام آبائهمال نيأخذ أوكد اإلخوة يقومون:
 ف  اا  يت اإلرث لألبويا نقط.إذا اجتمع أوكد األخ األبي، وأوكد األخ األبويني

 اا لألمي   إذا اجتمع أوكد األخ األمي، وأوكد األخ األبويني )وكان األمي واحدًا(:
  دمل املالال والباقي لألبويا.

 دددداا   ان األمــــي متعــــددًا(:إذا اجتمــــع أوكد األخ األمــــي، وأوكد األخ األبــــويني )وكــــ
 لألمي ثلن املالال والباقي لألبويا.

قددددام األط مقددددام األبددددويا  مددددا يف  إذا اجتمــــع أوكد األخ األمــــي، وأوكد األخ األبــــي:
 السابقني. 

ف  دقط األط إذا اجتمع أوكد األخ األمـي، وأوكد األخ األبـي، وأوكد األخ األبـويني
 ألبوياال نقط.باألبوياال و اا اإلرث لألمي وا

يددرث حصددة األخددتال نددامليزاا يف اإلرث  وابــن األخــم:تددرث حصددة األ ال  بنــم األخ:
 ذ ورع وأنوثة اإلخوعال ال ذ ورع وأنوثة أوالد اإلخوع.

ف )اإلخوع( يف أرم يشدار وا األجدداد يف اإلرثال  مدا أوكد اإلخوة يقومون مقام آبائهم
 مر يف مسائل اإلخوع واألجداد.

)أبداال أو أبوينيدامل( و دانوا ذ درامل وأن دنيال  اإلخوة متقربين الـى الميـم بـاألب: إذا كان أوكد
ناملدال بيدنهم  وإن كـانوا متقـربين الـى الميـم بـاألم فقـطناملال بينهم للذ ر ضعف األن دني.. 

 بالتساوي للذ ر م ل األن ني.
 التصل النوبة ألوالدهم.  مع وجود اإلخوة:

 بة ألوالدهم.ف ال تصل النو ومع وجود أوكد لإلخوة
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 . األجداد18
 )ذ رامل أم أن نيال من طرمل األبال أو من طرمل األم(ف له  ل املال.الجد إذا كان واحداً 

)ذ ددر أو مــع الجــد مــن طــرف األم  )ذ ددرامل أو أن ددني(إذا اجتمــع الجــد مــن طــرف األب 
 أن ني(ف ن ل ا املال للجد من طرمل األبال وثلن املال للجد من طرمل األم.

 يقسموا املال بينهم بالت اضل للذ ر ضعف األن ني. األب:األجداد من طرف 
 يقسموا املال بينهم بالتساوي للذ ر م ل األن ني. األجداد من طرف األم:

ف ثلدن املدالال ولألجدداد األربعدة مدن طدرمل (424)نلألجداد األربعة من طرمل األم )راضدية(
 األب ) اظم(ف ثل ا املال.

 بعة بالتساوي.مث يقسم مال )راضية( بني أجدادها األر 
 ويقسم مال ) اظم( ه ذاف لد )باقر( ثل ا ال ولد )خدجية( ثل ه.

 مث يقسم مال )باقر( ثل ا  لد ) مد( وثل ه لد )وهرا (.
 ويقسم مال )خدجية( ثل ا  لد )علي( وثل ه لد )ناطمة(.

دنانريال وقدد مدات أجدداد  األربعدة وبقدي األجدداد  128نعذا  اا ما تر ه امليت ) مد(ف 
 ل مانيةف ا

يقسدددم بدددني )حسدددن وويندددب وحسدددني وأم  ل دددوم( بالسدددويةال  دددل واحدددد  16ن لدددن املدددال  
 . 5منهم 

 يقسم بني أجداد ) اظم(ف  74وثل ا املال  
 ( .16ال ولزهرا  ثل ه  14حملمد ووهرا  )حملمد ثل ا    28ثل ا   
 (.8ال ول اطمة ثل ه  16لعلي وناطمة )لعلي ثل ا    42وثل ه  

 
 
 
 

                                                           

 حسب اجلدول اآلىل. (212)

 األجداد الثمانية هك ا:
 14 16 16 8 5 5 5 5 

  مد وهرا  علي ناطمة حسن وينب حسني أم  ل وم

 باقر خدجية صادا بتول 

 راضية كاظم 
 

  مد 
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 . إرث األجداد المنفردين15

 له  ل املال. الجد وحده ألب أو ألم:
 لا  ل املال. الجدة وحدها، ألب أو ألم:

 يقتسماا املال بالسوية. الجد، والجدة ألم:
 للجد ثل ا املالال وللجدع ثلن املال. الجد، والجدة ألب:

 لال وللجدع ثلن املال.للجد ثل ا املا الجد ألب، والجدة ألم:
 للجد ثلن املالال وللجدع ثل ا املال. الجد ألم، والجدة ألب:

للجدددد ثل دددا املدددالال ولألجدددداد ثلدددن املدددال يقتسدددمونه بيدددنهم  الجـــد ألب، واألجـــداد ألم:
 بالسوية.

للجدددد ثلدددن املدددالال ولألجدددداد ثل دددا املدددال يقتسدددمونه بيدددنهم  الجـــد ألم، واألجـــداد ألب:
 ني.للذ ر م ل حه األن ي

لددألط ثل ددا املددال بالتسدداويال ولألمددي ثلددن املددال  أجــداد إنــاث ألب، وأجــداد إنــاث ألم:
 بالتساوي.

لددألط ثل ددا املددال بالتسدداويال ولألمددي ثلددن املددال  أجــداد إنــاث ألب، وأجــداد ذكــور ألم:
 بالتساوي.

ـــاث ألم: لدددألط ثل دددا املدددال بالت اضدددلال  أجـــداد ذكـــور وإنـــاث ألب، وأجـــداد ذكـــور وإن
 ثلن املال بالتساوي. ولألمي
 . مسائل األجداد واإلخوة42

حال األجداد حال اإلخدوع يف اإلرثال إال أا األ  مدن طدرمل األم _  دوا    :1المسألة 
 اا ذ رامل أو أن ني _ إذا  اا واحداملال  اا له السددملال وإا  داا متعدددامل نلده ال لدنال أمدا اجلدد 

 و متعددامل. من طرمل األمال نله ال لن م لقاملال  وا   اا واحدامل أ
اإلخددوع واألجددداد مرتبددة واحدددعال وال يالحدده األقددرب واألبعدددال نلددو  دداا أ   :4المســألة 
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للميت مت جّد ألبيه ورث  المهاال مت أا األ  أقدربال و دذا لدو  داا ابدن أ  مدت جدد للميدت 
 ورث  المهاال مت أا اجلد أقرب.

ا  دداا للميددت أ  إذا  دداا للميددت جددد وجددد جدددال منددت اجلددُد جددَد اجلدددال وإذ :1المســألة 
 وابن أ ال منت األ  ابَن األ .

لددددو اجتمددددت اإلخددددوع واألجدددددادال نلمددددن يتقددددرب بدددداألم وحدددددها مددددن اإلخددددوع  :2المســــألة 
واألجدادف ثلن املالال ويقسم بينهم بالسوية )واا  انوا ذ دورامل وإناثدامل( وملدن يتقدرب بداألب مدن 

ن ددني )واملدددراد بدداملتقرب بددداألبال اإلخددوع واألجدددادف ثل دددا املددالال ويقسدددم بيددنهم للددذ ر ضدددعف األ
 األعم من األطال واألبويا(.

لو خلف امليت أجدادامل لألمال وأختامل واحدع لألبف ن لن املال لألجدداد مدن : 9المسألة 
 األمال والباقي لألخت الواحدع )علني املشهور(.

 . إرث األجداد واإلخوة41
 يقسم املال بينهما نص ني. جد ألب، وأخ ألب أو ألبوين:

 للجد ثل ا املالال ولألخت ثلن املال. د ألب، وأخم ألب أو أبوين:ج
 للجد مخسااال ولأل  مخسااال ولألخت مخس واحد. جد ألب، وأخم وأخ ألبوين:
 للجد مخسااال لأل  مخسااال ولألخت مخس واحد. جد ألب، وأخم وأخ ألب:

 ل ل ذ ر ضعف األن ني. جد وجدة ألب، وأخم وأخ ألبوين أو ألب:
لألمددي السدددملال والبدداقي لددألطال نددعذا  ددانوا خمتل ددني  ب، مــع أخ أو أخــم ألم:أجــداد أل

 ذ رامل وأن ني يقسم املال بينهم بالت اضل.
ثلدن املدال لألمدي بالسدويةال وثل داا لدألطال ندعا   أجداد ألب، مـع إخـوة أو أخـوات ألم:

  انوا ذ ورامل وإناثاملال نللذ ر ضعف األن ني.
 ثلن املال لألميال والباقي لألخت. و ألب:جد أو جدة لألم، مع أخم لألبوين أ

 لألمي ال لن بالتساويال والباقي لألخت. أجداد لألم، مع أخم لألبوين أو لألب:
لألمدددي ال لدددن بالتسددداويال والبدددداقي  جـــد أو أكثـــر لــــألم، وأخـــوات لـــألب أو األبــــوين:

 لألخوات بالتساوي.
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ال ولإلخوع ال ل ااال للذ ر لألمي ال لن بالتساوي أجداد لألم، وإخوة لألب أو األبوين:
 ضعف األن ني.

 املال بينهم  يعامل بالتساوي وإا  انوا ذ ورامل وإناثامل. أجداد لألم، وإخوة لألم:
لألخدت لدألم السددملال والبداقي  أجداد لألب، مـع أخـم ألم، وأخـم ألبـوين أو ألب:

 يقسم بني األجداد واألخت األبويا أو األط للذ ر م ل حه األن يني.
ثلدن الرت دة  لألب، مع إخوة وأخوات ألبوين أو لألب، وإخوة وأخوات لـألم:أجداد 

ملددن ينتسددب بدداألم يقسددم للددذ ر م ددل األن ددنيال وثل ددا  لسددائر الورثددة يقسددم بيددنهم للددذ ر ضددعف 
 األن ني.

ألجددداد األم وأخددت وأ  األم  أجــداد لــألم، مــع أخ وأخــم لــألم، مــع أجــداد لــألب:
 ثل ا املال ألجداد األب يقسم بينهم لألن ني نصف الذ ر.ثلن املال يقسم بينهم بالسويةال و 

 أجـــداد لـــألم، مـــع أخ أو أخـــم أو أكثـــر لـــألم، وأخـــم أو أكثـــر لـــألب أو لألبـــوين:
لألمي  وا  اجلد أو اإلخوع ثلن املال يقسم بيدنهم بالسدويةال والبداقي لدألط أو األبدويا يقسدم 

 بينهم بالت اضل.
ثل اا ألجداد األب يقسم بينهم  وأخوات لألم: أجداد لألب، مع أجداد لألم، وإخوة

 لألن ني نصف الذ رال وثلن لألمي جدامل وإخوع يقسم بينهم بالتساوي.
ــوين أو لــألب: ألجددداد األم ثلددن املددال  أجــداد لــألب، وأجــداد لــألم، مــع أخــم لألب

 يقسم بينهم بالتساويال والباقي لألط أو األبويا جدامل وإخوع يقسم بينهم بالت اضل.
 داد لــألب، وأخــم أو أختــان لألبــوين أو لــألب، مــع أجــداد لــألم، وإخــوة لــألم:أجــ

لألمي جدامل وإخوع ال لن يقسم بينهم بالسويةال ولألط أو األبويا جدامل أو إخوع ال ل اا للذ ر 
 ضعف األن ني.

 . الزوج أو الزوجة مع األجداد فقط 44
بدددداقي لألجددددداد بيددددنهم للددددزوج النصددددفال والالــــزوج، مــــع األجــــداد لــــألب أو األبــــوين: 

 بالت اضل.
  للزوج النصفال والباقي لألجداد بينهم بالتساوي. الزوج، مع األجداد لألم:

للزوجدددددة الربدددددتال والبددددداقي لألجدددددداد بيدددددنهم الزوجـــــة، مـــــع األجـــــداد لـــــألب أو األبـــــوين: 
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 بالت اضل.
 للزوجة الربتال والباقي لألجداد بينهم بالتساوي. الزوجة، مع األجداد لألم:

 الزوج أو الزوجة مع اإلخوة فقط. 41
 للزوج النصفال والباقي لإلخوع بينهم بالتساوي. الزوج، مع اإلخوة لألب أو األبوين:

للددددزوج النصددددفال والبدددداقي لإلخددددوات بيددددنهم  الــــزوج، مــــع األخــــوات لــــألب أو األبــــوين:
 بالتساوي.

ـــزوج، مـــع اإلخـــوة واألخـــوات لـــألب أو األبـــوين: وع للدددزوج النصدددفال والبددداقي لألخددد ال
 واإلخوات بينهم بالت اضل.
 للزوج النصفال والباقي لإلخوع بينهم بالتساويال ذ رامل وان ني. الزوج، مع اإلخوة لألم:

 للزوجة الربتال والباقي لإلخوع بينهم بالتساوي. الزوجة، مع اإلخوة لألب أو األبوين:
نهم للزوجددددة الربددددتال والبدددداقي لألخددددوات بيدددد الزوجــــة، مــــع األخــــوات لــــألب أو األبــــوين:

 بالتساوي.
للزوجدددة الربددددتال والبدددداقي لإلخددددوع  الزوجــــة، مــــع اإلخــــوة واألخــــوات لــــألب أو األبــــوين:

 واألخوات بينهم بالت اضل.
 للزوجة الربتال والباقي لإلخوع بينهم بالتساوي ذ رامل وان ني. الزوجة، مع اإلخوة لألم:

 . الزوج أو الزوجة مع األجداد واإلخوة معاً 42
للددزوج النصددفال ولددأل  أو  لــألم، وأجــداد لــألب أو لألبــوين: الــزوج، مــع أخ أو أخــم

 االخت األمي السدملال والباقي لألط أو األبويا يقسم بينهم بالت اضل.
للدزوج النصدفال وإلخدوع األم ال لدن  الزوج، مع أخوة لـألم، وأجـداد لـألب أو لألبـوين:

 يقسم بينهم بالسويةال والباقي لألجداد يقسم بينهم بالت اضل.
للددزوج النصددفال والبدداقي يقسددم  ج، مــع أخ أو أخــم أو أكثــر لــألم، وأجــداد لــألم:الــزو 

 بني األجداد واإلخوع بالسوية.
للدزوج الزوج، مع أخ أو أخم أو أكثر لألب أو األبوين، وأجداد لـألب أو لألبـوين: 

 النصفال والباقي للباقي يقسم بينهم بالت اضل للذ ر ضعف األن ني.
للددزوج النصددفال  أكثــر لــألب أو األبــوين، وأجــداد لــألم:الــزوج، مــع أخ أو أخــم أو 
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 وألجداد األم ال لنال يقسم بينهم بالسويةال والباقي لألط أو األبويا يقسم بينهم بالت اضل.
ــوين، وإخــوة وأجــداد األم:  للددزوج النصددفال الــزوج، مــع إخــوة، وأجــداد األب أو األب

اقي لدددألط أو األبدددويا يقسدددم بيدددنهم وإلخدددوع وأجدددداد األم ال لدددن يقسدددم بيدددنهم بالسدددويةال والبددد
 بالت اضل.

للزوجددة الربددتال ولددأل  أو  الزوجــة، مــع أخ أو أخــم لــألم، وأجــداد لــألب أو لألبــوين:
 األخت األمي السدملال والباقي لألط أو األبويا يقسم بينهم بالت اضل.

ل لدن للزوجدة الربدتال وإلخدوع األم ا الزوجة، مـع أخـوة لـألم، وأجـداد لـألب أو لألبـوين:
 يقسم بينهم بالسويةال والباقي لألجداد يقسم بينهم بالت اضل.
للزوجة الربتال والباقي يقسم بني  الزوجة، مع أخ أو أخم أو أكثر لألم، وأجداد لألم:

 األجداد واإلخوع بالسوية.
الزوجـــة، مـــع أخ أو أخـــم أو أكثـــر لـــألب أو األبـــوين، وأجـــداد لـــألب أو لألبـــوين: 

 ي للباقي يقسم بينهم بالت اضل للذ ر ضعف األن ني.للزوجة الربتال والباق
للزوجددة الربددتال  الزوجــة، مــع أخ أو أخــم أو أكثــر لــألب أو األبــوين، وأجــداد لــألم:

 وألجداد األم ال لنال يقسم بينهم بالسويةال والباقي لألط أو األبويا يقسم بينهم بالت اضل.
للزوجدددة الربدددتال جـــداد األم: الزوجـــة، مـــع إخـــوة، وأجـــداد األب أو األبـــوين، وإخـــوة وأ

وإلخدددوع وأجدددداد األم ال لدددن يقسدددم بيدددنهم بالسدددويةال والبددداقي لدددألط أو األبدددويا يقسدددم بيدددنهم 
 بالت اضل.

 
 الطبقة الثالثة : األعمام واألخوال

 . مسائل األعمام واألخوال49
األعمددام والعمدداتال واألخددوال وافددداالتال صددنف واحددد مينددت األقددرب مدددنهم  :1المســألة 

 عد.األب
مدددت وجدددود األعمدددام والعمدددات واألخدددوال وافددداالتال مدددن طدددرمل األبدددوينال ال  :4المســـألة 

يرث ه ال  إذا  انوا من طرمل األب نقطال م المل إذا  اا ألب اإلنساا أخواا إثندااال أحددمها 
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 من أبيه وأمهال واآلخر من أبيه نقطال ورثه من  اا أبوينيامل ومل يرثه من  اا أبيامل نقط.
اجتمددت أحددد هدد ال  األربعددة مددن طددرمل األب نقددطال وأحدددهم مددن طددرمل  إذا :1المســألة 

 األمال قام األط م اا األبويا يف اإلرث.
إذا اجتمدددت أحدددد هددد ال  مدددن طدددرمل األبدددوينال وأحددددهم مدددن األمال ندددعا  ددداا  :2المســـألة 

األمي واحدامل ورث  دمل املال والباقي لألبدوياال وإا  داا األمدي أ  در مدن واحددال ورث ثلدن 
 لباقي لألبويا.املال وا

األعمدددام والعمددداتال إا  دددانوا لألبدددوين أو لدددألب نقدددطال ناملدددال يقسدددم بيدددنهم  :9المســـألة 
 بالت اضل _ أي للذ ر ضعف األن ني _ وإا  انوا لألمال ناملال يقسم بينهم بالتساوي.

 األخوال وافاالتال يقسم املال بينهم بالتساويال نللذ ر م ل األن ني. :6المسألة 
ذا اجتمت األعمام أو العمداتال مدت األخدوال أو افداالتال نال لدن لألخدوال إ :7المسألة 

 واحدامل  اا أو متعددامل ذ رامل أو أن نيال وال ل اا لألعمام.
أوالد األعمدددام واألخدددوالال يقومدددوا مقدددام آبدددائهم مدددت عددددم اآلبدددا  ويأخدددذوا  :8المســـألة 

 نصيب آبائهم.
قة األعمام واألخوال وأوالدهم( ال لو وجد أحد من ال بقة السابقة )أي طب :5المسألة 

 ترث ال بقة الالحقة )أي أعمام األب وأخواله( و)أعمام األم وأخوالا(.
( ابدن عدم لألبدوينال وعدم لدألب خاصدةال ندعا ابدن 5) المسـألةيست ن مدن  :12المسألة 

 العم لألبويا مقدم علني العم األطال مت أا العم األط أقرب نسبامل.
 . األعمام والعمات46

 له  ل املال. عم واحد، أو عمة واحدة )ألب، أو ألبوين، أو ألم(:
 لم  ل املال يقتسمونه بالسوية. األعمام )ألب، أو ألبوين، أو ألم(:
 لن  ل املال بالسوية. العمات )ألب، أو ألبوين، أو ألم(:
 يقسم املال بينهم للذ ر م ل حه األن يني. أعمام، وعمات )ألب، أو ألبوين(:

 يقسم املال بينهم بالتساوي للذ ر م ل األن ني. ام، وعمات ألم:أعم
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يسدددقط األط بددداألبوياال واألبدددويا إا  ددداا  عـــم أو عمـــة ألب، وعـــم أو عمـــة ألبـــوين:
 واحدامل يأخذ  ل املالال وإا  اا أ  ر نللذ ر ضعف األن ني.

 بويا. دمل املال لألمي الواحدال والبقية لألعم، أو عمة ألم، وعم أو عمة ألبوين: 
ثلددن لألمددي وإذا  ددانوا ذ ددرامل وأن ددني يقسددم  أعمــام أو عمــات ألم، وعــم أو عمــة ألبــوين:

 بينهم بالتساويال والبقية لألبويا يقسم بينهم بالت اضل.
يقدددددوم األط مقدددددام األبدددددويا  مدددددا يف ال رضدددددني  عـــــم أو عمـــــة ألم، وعـــــم أو عمـــــة ألب:

  اا أ  ر.السابقنيال ولألمي السدمل إا  اا واحداملال وال لن إا  
يسدقط األط ندال إرث لدهال  عم أو عمة ألب، وعم أو عمـة ألم، وعـم أو عمـة ألبـوين:

 .8و7واملال لألمي واألبويا  ما تقدم يف ال رضني السابقني رقم 
 يقدم ابن عم األبوين علني عم األب للنص افاص. ابن عم ألبوين، مع عم ألب:
 ألبال وال حمي  لألبويا. ل اإلرث لعمة ا  ابن عم ألبوين، مع عمة ألب:

 اإلحتياط التصام بني األثنني.بنم عم ألبوين، مع عم أو عمة ألب: 
ال نرا يف ال رضني األخريين بني تعدد ابن العم أو وحدتدهال وتعددد العدم األط أو  مسألة:

 وحدتهال وتعدد عمة األط أو وحدذا.
 . األخوال والخاكت47

 له  ل املال. و ألبوين(:خال واحد، أو خالة )ألب، أو ألم، أ
 لم  ل املال بالسوية. أخوال، أو خاكت )ألب، أو ألم، أو ألبوين(:
ــوين(: يقسددم املددال بيددنهم بالسددوية للددذ ر م ددل  أخــوال، وخــاكت )ألب، أو ألم، أو ألب

 األن ني.
 السدمل لألميال والباقي لألط. خال أو خالة ألم، مع األبي من الخال أو الخالة:

ــة:خــاكت أو أخــ ال لددن لألمددي يقسددم بيددنهم  وال ألم، مــع األبــي مــن الخــال أو الخال
 بالسويةال والباقي لألط يقسم بينهم بالسوية أيضامل.
  ل املال لألبويا.  خال أو خالة ألب، وخال أو خالة ألبوين:

الحمي  لألطال واملدال  خال أو خالة ألب، وخال أو خالة ألم، وخال أو خالة لألبوين:
 ألبويا  ما يذ ر يف ال رضني الالحقني.بني األمي وا
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ــة: ــويني مــن الخــال أو الخال ــة ألم، مــع األب لألمددي  دددمل املددالال والبدداقي  خــال أو خال
 لألبويا بالسوية.

لألمدددي ال لدددنال والبددداقي  خـــاكت أو أخـــوال ألم، مـــع األبـــويني مـــن الخـــال أو الخالـــة:
 لألبويا بالسوية.

ــة ألم أو أخــوال وخــاكت ألم،  لألمددي السدددمل إا  مــع األبــي أو األبــويني: خــال وخال
  اا واحدامل وإا  اا متعددامل نال لن بالسويةال والباقي لألط أو األبويا.
لألمددي  دددمل املددال إا   خــال وخالــة ألب أو أخــوال وخــاكت ألب، مــع األمــي فقــط:

  اا واحداملال وثل ه إا  اا متعدداملال والباقي لألط.
 ددل املددال لألبددويا والحمددي    ب، مــع األبــويني:خــال وخالــة ألب أو أخــوال وخــاكت أل

 لألط.
 التقسيم بني افال وافالة بالسوية دائمامل ألرم ينتسبوا إىل امليت باألم.مسألة: 
 . األعمام واألخوال48

ثلدددن املدددال للخدددال أو افالدددةال  عـــم أو عمـــة، وخـــال أو خالـــة )ألب كانـــا، أو ألبـــوين(:
 وثل ا  للعم أو العمة.
ثلددددن املددددال لألخددددوال بالسددددويةال وثل ددددا  لألعمددددام  ل )ألبــــوين، أو ألب(:أعمــــام، وأخــــوا

 بالسوية.
ثلدددن املدددال للخددداالت بالسدددويةال وثل دددا  للعمدددات  عمـــات، وخـــاكت )ألبـــوين، أو ألب(:

 بالسوية.
ثلدددن املدددال للخددداالت بالسدددويةال وثل دددا  لألعمدددام  أعمـــام، وخـــاكت )ألبـــوين، أو ألب(:

 بالتساوي.
ثلدددن املدددال لألخدددوال بالسدددويةال وثل دددا  للعمدددات  ، أو ألب(:عمـــات، وأخـــوال )ألبـــوين

 بالتساوي. 
ثلن املال للخال وافالة بالتساويال وثل دا   عم وعمة، وخال وخالة )ألبوين، أو ألب(:

 للعم والعمة بالت اضل.
ثلدن املدال لألخدوال وافداالت  أعمام، وعمات، وأخوال، وخاكت )ألبوين، أو ألب(:
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 لعمات واألعمام بالت اضل.بالتساويال وثل ا  ل
ثلددن املددال لألخددوال وافدداالت بالسددويةال  أعمــام، وعمــات، وأخــوال، وخــاكت )لــألم(:

 والبقية لألعمام والعمات بالسوية.
ثل دددا املدددال لألعمدددام أو  أعمـــام أو عمـــات ألبـــوين أو ألب، وأخـــوال ألب أو ألبـــوين:

 العمات بالتساويال وثل ه لألخوال أو افاالت بالسوية.
ثل ددددا املددددال لألعمددددام أو العمددددات  عمــــام أو عمــــات ألبــــوين أو ألب، وخــــاكت لــــألم:أ

 بالتساويال وثل ه للخاالت بالسوية.
ثلددن املددال لألمدديال والبقيددة  خــال أو خالــة لــألم، مــع أعمــام أو عمــات ألبــوين أو ألب:

 لألعمام أو العمات بالسوية.
املددال لألعمددام والعمددات ثل ددا  أعمــام وعمــات ألم، وأخــوال وخــاكت ألبــوين أو ألب:

 بالتساويال وثل ه لألخوال وافاالت بالتساوي.
ثل ددا املددال للعددم والعمددة بالتسدداويال وثل دده  عــم وعمــة ألم، وخــال وخالــة ألبــوين أو ألب:

 للخال وافالة بالتساوي.
ثلدددن املدددال للخالدددة أو افدددالال وثل دددا   أعمـــام وعمـــات لـــألم، مـــع خـــال أو خالـــة لـــألم:

 بالسوية.لألعمام والعمات 
ثلدن املدال لألخدوال وافداالت بالسدويةال  عم أو عمة لألم، مـع أخـوال و خـاكت لـألم:

 وثل ا  للعم أو العمة.
 . انضمام الزوجة أو الزوج مع الم كورين45

 نله النصفال والباقي يقسم بني املذ ورين. إذا انضم الزوج إلى من ذكر:
 لباقي يقسم بني املذ ورين.نلها الربتال وا وإذا انضمم الزوجة إلى من ذكر:

 . أوكد األعمام وأوكد األخوال12
 له  ل املال. ولد واحد، أو بنم واحدة، للعم، أو للخال:
 له  ل املال. ولد واحد، أو بنم واحدة، للعمة، أو للخالة:

البدن العدم أو العمدة ثل دااال والبدن افدال أو افالدة  ابن عم أو عمة، وابن خال أو خالة:
 ال لن.
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البددن العددم أو العمددة ثل ددااال ولبنددت افددال أو بــن عــم أو عمــة، وبنــم خــال أو خالــة: ا
 افالة ال لن.

لبنددت العددم أو العمددة ال ل ددااال والبددن افددال أو  بنــم عــم أو عمــة، وابــن خــال أو خالــة:
 افالة ال لن.

لبندت العدم أو العمدة ال ل دااال ولبندت افدال أو  بنم عـم أو عمـة، وبنـم خـال أو خالـة:
 الة ال لن.اف

 متام املال للخال أو افالة. ابن عم، وخال أو خالة:
 متام املال للعم أو العمة. عم أو عمة، وابن خال:
 متام املال البن العم. ابن العم، وابن ابن العم:

 متام املال البن افال. ابن الخال وابن ابن الخال:
 ألبوين.متام املال البن عم ا ابن العم ألبوين، وابن العم ألب:
  دمل املال لألميال والباقي لألبويا. ابن العم ألبوين، وابن العم ألم:
  دمل املال لألميال والباقي لألط. ابن العم ألب، وابن العم ألم:

 أوكد العـــم ألبـــوين، مـــع أوكد العـــم ألم، وأوكد الخـــال ألبـــوين، وأوكد الخـــال ألم:
البقيدددة لألبدددويا(ال وألوالد العدددم ثل دددا الرت دددة ألوالد افدددال ثلدددن الرت دددة ) ددددمل ال لدددن لألمددديال و 

 ) دمل ال ل ني لألمي والبقية لألبويا(.
 الخاتمة

وهددذ  هددي أوليددات املسددائل الدديت أردنددا إيرادهددا يف هددذ  الر ددالةال مراعيددامل يف ذلددك الوضددوح 
 املم ن.. 

ورىنا  داا هنداك عددم انسدجام يف  ي يدة تقسديم اجلدداول أو عددم ا دتجابة بعضدها جلددول 
نسدد  واحددد يع ددي  ددل املسددائلال  ددا يوجددب اضدد راب مسددائل اإلرثال إال إذا أردنددا تضددخيم م

 ال تاب  ا قد ي وا ضر  أقرب من ن عه. 
  ما أا يف بعه املوارد أع ينا احل م بامل الال وأ ق نا امل ررال م المل نذ رف

بدددن افدددال( )ابدددن العدددم( م ددداالمل لددده )وألبدددن العمدددة(ال أو ندددذ ر )بندددت افدددال( م ددداالمل لدددا و )أل
 وه ذا.
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مث أا التوضي  يف ه ذا  تاب ناقص مهما أورد امل لف من األم لةال وإمنا مي ن التوضدي  
ال امددل نيمددا إذا جعلددت دوائددر لددإلرثال  ددل دائددرع لددا  ددور با ددم أحددد البدداقني مددن امليددتال مث 

 تدار الدائرع علني من مت الباقيال ليوض ف هل يرث أم ال؟ و م يرث؟
ق دددددب )األب( وحولددددده يف دائدددددرعف )األم(ال )البندددددت الواحددددددع(ال )األبدددددن(ال مددددد المل ف جيعدددددل ال

)البنتاا نأ  ر(ال )األ (ال )العم(ال )افال(ال )اجلدد( وه دذاال يعدا أا امليدت إذا  داا لده )أب( 
 و انت له ه ال  األقربا  نمن يرث منهم؟ و م يرث؟.

ويبدني أمدام  دل   ما أا األنضدل يف التقسديم ال تداط أا جيعدل )مشدجرات( أو )أعمددع(ال
 غصن أو عمودف قدر اإلرث أو عدم اإلرثال م المل ه ذاف
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مت مالحظة ما ذ رنا   ابقامل مدن أا أعمدام وأخدوال امليدت ن سده يقددموا يف اإلرث علدني 
 أعمام وأخوال أبويه.

جين  وإين مل أجد  تابامل ي دي مهمة بياا مسائل اإلرث يف وضوح وا تقامة وا تيعابال
يسهل للو ال  الذين هم يف خمتلف البلداا د وح  من ليس لده حده واندر يف العلدم د ا دتخراج  
 اندة املسدائل بسددرعة وعددم التبددامل وا دتخراج املسددائل الديت هددي يف  دل االبددتال ال والدالوم  ددد 

 هذ  ال غرع وإال مل ي من من افلط واالحمتبا  وإع ا  غري ذي احل  وحرماا ذي احل .
جلدير أا نقول إا ما ذ رنا  ليس خاصامل بد )اإلرث(ال بل )القضا ( أيضدامل حيتداج إىل ومن ا

  ت مسائله يف ر الة مستقلةال جين ت وا واضحة ومستوعبة..
وه ددذا بعدده ال تددب ال قهيددة األخددرىال وإال نمدداذا يعمددل الو يددل يف خمتلددف القضددايا الدديت 

 جتهاد؟ ترنت إليه طول عمر  إذا مل ي ت حظامل وانرامل من اال
هددذا بالنسددبة إىل مددن يقددول  ددواو قضددا  غددري اجملتهددد امل لدد   مددا هددو األقددربال بددل اليبعددد 

 التقليد يف نصل افصوماتال  ما اختار  بعه ال قها  أيضامل.
ولو أمر بعه ال قها  املراجت العظامال  اعة من أهل ال ضدل واالجتهدادال أا يددونوا م دل 

ضددا ( ومددا أحمددبهال وبعددد تصددحي  ال قيدده وت بيقهددا لنظددر  هددذ  ال تددب افاصددة بددد )اإلرث( و)الق
يدددد مر ب بعهددددا ونشددددرها ب ميددددات  انيددددة يف خمتلددددف الددددبالدال ل دددداا يف ذلددددك خدمددددة لإل ددددالم 

 واملسلمنيال واهلل املون  املعني. 
 بحاا ربك رب العزع عما يص وا و الم علني املر لني واحلمد هلل رب العاملنيال وصدلني 

 خال أو خالة
 أو عم أو عمة

 أبيه نفسه أمه 

 ألب ألم ألبوين ألب ألم ألبوين ألب ألم ألبوين
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 رين.اهلل علني  مد وآله ال اه
 
  

 كربالع المقدسة  
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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 أحكام القضاع والشهادات
ف جيدددب أا ي دددوا القاضدددي بالغدددامل وعددداقالمل وم مندددامل وطيدددب املولدددد ورجدددالمل 1499 المســـألة

وعاملددامل وعددادالملال  مددا جيددب أا ال ي ددوا مصددابامل بالنسددياا امل ددرطال نددال جيددوو ملددن   ددر نسدديانه اا 
ولددو قضددني املقلددد حسددب نتددوى مقلددد  قددال الددبعه بصددحة قضددائهال وقددال  يتصدددى للقضددا ال

 آخروا بب النهال وال يشرتط د علني الظاهر د قدرته علني ال تابة.
ف يسددددتحب للقاضددددي أا جيعددددل جملسدددده يف و ددددط املدينددددةال واا يسددددتدبر 1496 المســــألة

 القبلة حني القضا  ويستقبل املرتانعاا القبلة.
حدددني الغضدددبال أو اجلدددوعال أو الع دددشال وه دددذا ي دددر  ف ي دددر  القضدددا  1497 المســـألة

 احل م عند احلزا أو ال رح امل رطني  ما ي ر  للقاضي ا اذ البواب واحلاجب.
ف ينبغي للقاضي اإل  ار من جمالسة العلما  واالرتياد عليهمال وأا ي  ر 1498 المسألة

لقضددا  و ددالمتهال  مددا دائمددامل يف حتصدديل األمددور الدقيقددة واألعمددال اف يددة الدخيلددة يف صددحة ا
ينبغي الت ري  بني الشهود عندد اإلدال  بالشدهادعال واإل  دار مدن م العدة أحدوال القضداع و ي يدة 

 ملا نيها من عظيم ال ائدع له. قضائهمال وخاصة قضايا اإلمام أمري امل منني 
ف إا القضا  عمدل حمداا وخ دريال لدذلك ينبغدي للقاضدي اال دتعانة بداهلل 1495 المسألة

يف القضا ال وقد ورد أا )القاضي علني حم ري جهدنم( ال واا )لسداا القاضدي بدني  درتني تعاىل 
 .(421)من نار(

ف ال إحمددد ال يف تعددددد القضددداع يف بلدددد واحددددال وح دددم  دددل مدددنهم ناندددذ 1462 المســـألة
 وصحي .

ف القضددا  واحل ددم بغددري األح ددام اإل ددالمية حددرام وباطددل م لقدداملال لقددول 1461 المســألة
م يحكم بما أنزل اا فأولئ  هم الكافرونومن لاهلل تعاىلف 

(422). 
                                                           

ف )لسددداا القاضدددي بدددني  دددرتني مدددن ندددار حددد  . ونيددده عنددده 15ح 22ب 292ص 6ذدددذيب األح دددامف ج (213)
 يقضي بني النامل نعما إىل اجلنة وإما إىل النار(.

 .44 ورع املائدعف  (214)
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ف أخذ الرحموع إلصدار احل م حرام واا  اا حقاملال  ما اا الر وم املالية 1464 المسألة
 املتعارنة يف احملا م املوجودع يف هذا العصر حرام أيضامل.

ف إذا طلددددب املدددددعي مددددن احلددددا م إحضددددار املدددددعني عليدددده وجددددب علددددني 1461 المســــألة
 ال وأمدددا إذا  ددداا املددددعني عليددده امدددرأع ع ي دددةال أو مريضدددامل وجدددب علدددني القاضدددي القاضدددي إحضدددار 

 إر ال حمخص إليه للقضا  بينهما.
ف جيدب علدني القاضدي أا حي دم بالعددلال وينبغدي التسدوية بدني افصدمني 1462 المسـألة

 يف ال المال واا ال مييز بينهما يف السالم والنظر واال تماع.
وجب علني القاضي احل م طب  ادعا  املدعيال ولو  ف إذا اعرتمل املن ر1469 المسألة

 طلب املدعي تدوين احل م يف  تاب وجب علني القاضي اا ي عل ذلك.
ف لدددو ادعدددني أحدددد بدددأا لددده علدددني ندددالا مبلغدددامل مدددن املدددال واعدددرتمل ذلدددك 1466 المســـألة

الشددخص لدده ول ندده ادعددني ال قددرال ندداا صدددا املدددعي قولددهال أو ثبددت ذلددك بشددهادع حمدداهدين 
 ا أحمبهال أمهله القاضي.عادلني أو م
ف لدو أن ددر املددعني عليدهال نددعا أتدني املددعي بشدداهدين عدادلني قبدل قولددهال 1467 المسـألة

وعلددني املدددعني عليدده أا يدددنت مددا يف ذمتدده. وإذا مل ي ددن للمدددعي حمدداهداا ندداا حلددف املن ددر 
قبدددل قدددول املن دددرال ولددديس عليددده حمدددي ال وإذا مل حيلدددف قدددال الدددبعه بأنددده جيدددب احل دددم حسدددب 

دعيال وقددال آخددرواف إذا مل حيلددف املن ددر وجددب اا حيلددف املدددعيال واألقددوى األول دعددوى املدد
 واا  اا األحوط ال اين.

ف إذا حلف املدعني عليهال مل جيز للمدعي أا يأخذ حميةامل من ماله بدوا 1468 المسألة
 اذنه بعنواا املقاصة )أي ا تي ا  احل (.

له إذا صدقه حماهداا عادالاال ف إذا ادعني أحد علني ميت ماالملال قبل قو 1465 المسألة
 وحلف علني ذلك.

ف إذا   ت املدعني عليهال بأا ال يعرتمل وال يردال ناا  اا ذلك ملدر  1472 المسألة
نيدده وعاهددة وجددب أا يتعددرمل علددني مددا يف ضددمري  باإلحمددارعال ومددا حمددابهال وإا  دداا  دد وته عددن 
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 عناد لزم حبسه ح  ين  .
تعدداىلال واا  دداا حلددف الددذمي وغددري  ف ال يصدد  احللددف بغددري ا ددم اهلل 1471 المســألة

ىنقد اته ان ت جاو أا حيلف بغري ا م اهللال وقال بعه ال قها  ال إحم ال يف التحليدف بدأي 
 حمي  يظهر احل ال ويتوقف عليه احل ال ح  لو  اا بغري ا م اهلل تعاىل.

ف يسددتحب للحددا م قبددل أا حيلددف احلددالفال اا يعظدده وخيّوندده مددن مغبددة 1474 المســألة
  ال حيلف  ذباملال وجيوو للحا م اا ي لب من احلالف بدأا حيلدف باألميداا الغليظدة احللف ح

 أو حيلف يف م اا أو وماا  رتمال  املسجدال أو يف حمهر رمضااال أو يوم اجلمعة.
 ف جيب أا ي وا احللف يف جملس القضا .1471 المسألة
 ف حلف األخرمل ي وا باإلحمارع. 1472 المسألة
واهلل مي ددن اا »ي ددوا احلددالف جاومددامل يف حل ددهال نلددو قددالف  ف جيددب اا1479 المســألة

واهلل ال أدري اا ويددامل نعددل  »مل يصد . ول دن لدو أراد اا ين دي عمدل الغدري نقدالف « ي دوا  دذا
نانه ي  ي يف بعه املواردال و دذا إذا أراد اا ين دي علمده ىندا عملده  دابقامل بعدد أا نسديه «  ذا

 م المل.
ا ف ال جيددوو للحددا م اا يعلددم أحددد افصددمني ويلقندده ف قددال بعدده ال قهدد1476 المســألة

 حميةاملال أو أا يهديه ملا يساعد  علني الدناع عن ن سه وردع خصمه.
ف ال جيدوو للقاضدي اا يتعتدت الشداهد بدأا يقلقده ويتددخل و دط  المدهال 1477 المسألة

 بل جيب اا يرت ه ح  ينتهي من الشهادع وي رأ منها.
دعني عليه حاضدرامل يف جملدس القضدا  وأقدام املددعي البيندة ف إذا مل ي ن امل1478 المسألة

علددني دعددوا ال جدداو للقاضددي إصدددار احل ددم علددني املدددعني عليدده غيابيدداملال هددذا يف حقددوا الندداملال 
 وأّما يف حقوا اهلل  احلدود نال مي ن إصدار احل م غيابيامل.

يف إقامدددة ف يشدددرتط يف املددددعي أا ي دددوا بالغدددامل وعددداقالمل وقاصددددامل وخمتدددارامل 1475 المســـألة
دعوا ال واا ي وا االدعا  لن سهال أو ملن له الوالية عليهال  الصغريال أو ملو له وما حمابه ذلدكال 

 ورىنا يسمت دعوى غري البالغ.
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ف لو ادعني مل ية حمي ال ناا مل ي ن ألحد يد عليه ومل يناوعه يف ذلك 1482 المسألة
 أحدال أع ي ذلك الشي  له.

بالغامل وعاقالمل وم منامل وعادالمل وطيب املولدال واا  ف جيب أا ي وا الشاهد1481 المسألة
ال ي ددوا متهمدداملال ول ددن تقبددل حمددهادع األط ددال يف بعدده املددوارد  مددا بينددا  يف ال قدده. و ددذلك 
تقبددل حمددهادع ال ددانر الددذمي يف الوصددية إذا  دداا املوصددي مضدد رامل لاليصددا  إليدده ومل ي ددن هندداك 

 عدول من املسلمني.
 ا نا قاملال قبلت حمهادته.ف لو تاب من  ا1484 المسألة
 ف ال تقبل حمهادع بعه األحمخاص وهمف1481 المسألة

 د حمهادع الشريك لشري ه يف املال املشرتك بينهما.1
 د حمهادع الوصي نيما له الوالية عليه.4
 د حمهادع االبن علني ابيه.1
 د حمهادع العدو علني عدو .2
 د حمهادع القاذمل الذي نسب الزنا إىل حمخص م المل.9
 ع العبد علني  يد .د حمهاد6
ددد حمددهادع النسددا  يف الددالل وال ددالا واحلدددودال ول ددن تقبددل حمددهادع النسددا  املنضددمة إىل 7

 حمهادع الرجال يف األموال واحلقوا.
 ف تقبل حمهادع النسا  من ردع يف أربعة مواردف4482 المسألة

 د يف الب ارع.1
 د يف عيوب النسا  اليت جيوو للرجل نسا العقد هبا.4
وصيةال م المل لو ادعني أحد اا امليت أوصني له ىنبلغ ناا حمهدت علدني ذلدك امدرأع د يف ال1

واحدع ثبت لده ربدت املبلدغ الدذي يدعيدهال وإذا حمدهدت اثنتداا ثبدت نصدف املبلدغال وإذا حمدهدت 
 ثالث نسا  ثبت ثالثة أرباع املبلغال وإذا حمهدت أربت ثبت  ل املبلغ.

بلددة )املولدددع( ولددد ال  ددل حيددامل مث مدداتال ددد يف حيدداع ال  ددل وقددت الددوالدعال نلددو قالددت القا2
 ثبت لل  ل ربت املرياث من أبيه اا  اا األب ميتامل.
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ف ال جيدددوو للشددداهد  تمددداا الشدددهادع إذا علدددم األمدددرال بشدددرط اا ي دددوا 1489 المســـألة
 متيقنامل  ا يعلمال واا ال يلحقه من اإلدال  بالشهادع ضرر  بري.

لشهادعال وجدب احلضدور وحتمدل الشدهادعال ف لو ا تدعني أحد لإلدال  با1486 المسألة
ولو حتملها من تقبل حمهادذم  قط عن اآلخرينال ولو طلب من  اعة اا يتحملدوا الشدهادع 

 ومل جيب أحدال أمث اجلميت.
ف الشهادع ىنا ال يعلم حدرامال ول دن لدو اعدرتمل احدد بدأا ال تداب الدذي 1487 المسألة

 ا مل ي ن متيقنامل من صدقه أو  ذبه.يف يد  هو لزيدال جيوو للشاهد اا يشهد بقوله وا
هدذا البيدت »ف إذا حمهد اثناا بشي  مث رجعا عن قولماال م المل لو قاالف 1488 المسألة

نداا مل حي دم القاضدي بعدد ال جيدوو احل دم حسدب حمدهادذما وإذا  «  دذبنا»مث قداالف « حلسدن
  اا رجوعهما بعد ح م القاضي ال ينقه احل م الصادرال ويضمن الشاهداا.

ف إذا حمدهد عددع أحمدخاص بداا ويددامل قتدل نالندامل د مد المل د وبعدد القصداص 1485 لمسـألةا
وقتددل ويدددال رجددت الشددهود عددن  المهددمال ندداا ادعددوا اف ددأ جيددب علدديهم اا يدددنعوا ديددة ويددد إىل 
ورثتددهال ولددو قددالواف  ددذبناال جدداو لورثددة ويددد االقتصدداص مددنهمال وه ددذا لددو حمددهد اثندداا بددأا نالنددامل 

لسددارا قددال الشدداهداا أخ أندداال وجددب إع ددا  ديددة اليددد إىل صدداحبهاال  ددراال وبعددد ق ددت يددد ا
 وه ذا يف بقية اجلروح.

ف جيددب علددني القاضددي تعزيددر حمدداهد الددزور حسددب مددا يددرا ال واإلحمددهار بدده 1452 المســألة
 ونضحه. 

ف لددو  دداا ألحددد حمددي  عنددد أحدددال جدداو أخددذ  بددأي حنددو  ددااال إال أا 1451 المســألة
د ديدن يف ذمدة آخدر وأن در املددين جداو لصداحب الدددين أا يسدتلزم ذلدك ضدرراملال ولدو  داا ألحد

 يأخذ من ماله بدوا إذنهال واألحوط إذا احلا م الشرعي يف ذلك.
ف لددو نسددب أحددد أمددرامل يوجددب احلددد إىل أحدددال ندداا مل يقددم حمدداهدامل علددني 1454 المســألة

مل يقم  مدعا ال مل يقبل قولهال ومل جيب علني املن ر احللفال ولو ادعني أحد اا نالنامل  را ناا
 حماهدامل وجب علني املن ر احللفال وال ي بت عليه حمي  حينةذ.
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 أحكام الحدود والتعزيزات
 المقررة لبعض ال نوب والجرائم

ف إا الشدددريعة اإل دددالمية جعلدددت حددددودامل وتعزيدددرات للحدددد مدددن امل ا دددد 1451 المســـألة
ا جيدن ال يتوجده ال ردية واالجتماعيدةال مث إا اإل دالم قدد عدا  املشدا ل وامل ا دد مدن جدذوره

اليهددددا اإلنسدددداا وال يرغددددب نيهدددداال وبعددددد ذلددددك إذا ارت بهددددا حمددددخص نعليدددده احلدددددال وقددددد ورد يف 
األحادينف اا إجرا  هذ  احلدود مينت النامل من القبي  وحت ه دنيداهم وآخدرذمال وهدو أنضدل 

 لم من اا مت رهم السما  أربعني يومامل.
احلددددودال وقدددد بّيناهدددا يف )ال قددده(  ف هنددداك حمدددروط   دددريع جددددامل يف إجدددرا 1452 المســـألة

ون ت دي هندا إىل بيداا احلددود ذاذدا والقددوانني اجلزائيدة يف اإل دالمال دوا حمدروطهاال نداا يف م ددل 
 هذا الزماا ال  تمت الشروط نال  رى احلدود.

ف إذا ونددا أحددد بعحدددى  ارمدده الدديت لددا قرابددة نسددبية معدده  دداألم واألخددت 1459 المســألة
 الشرعيال وه ذا إذا ونا  انر ىنسلمة. يقتل ج م احلا م

ف إذا وندا رجدل حدرال نّحدد  مائدة جلددعال وإذا وندا ثدالث مدرات جلّدد  دل 1456 المسألة
مددرع مائددة جلدددعال ويف الرابعددة يقتددلال ول ددن مددن لدده ووجددة دائميددة وقددد جامعهددا وهددو بددالغ عاقددل 

الغدددة وجدددب ر ددده حدددرال و اندددت جمامعتددده لدددا ميسدددرع يف  دددل وقدددت أرادال لدددو وندددا بدددامرأع عاقلدددة ب
 باحلجارع.

ف إذا رأى الرجددل رجددالمل يددزين بزوجتدده ندداا مل خيددف ضددررامل جدداو لدده قتلهمددا 1457 المســألة
 معاملال وإذا مل يقتلهما مل حترم ووجته عليه.

ف إذا الط رجددل بددالغ عاقددل ببددالغ عاقددل قددتالال وجدداو للحددا م الشددرعي 1458 المســألة
ه بالندار حيداملال أو حمدد يديده ورجليده وإلقداؤ  مددن قتدل الالئدط بالسديف أو ر ده باحلجدارع أو حرقد

 م اا حماه ال أو هدم جدار عليهال أو اجرا  حدين عليه.
ف إذا أمدددر أحدددد أحددددامل بدددأا يقتدددل حمخصدددامل ظلمدددامل ودوا حددد ال نددداا  ددداا 1455 المســـألة

 القاتل واآلمر بالغني عاقلني قتل القاتلال وحبس اآلمر ح  ميوت.
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  أو والدتدده عمدددامل قتددلال ول ددن إذا قتددل والددد ولددد  ف إذا قتددل الولددد والددد1122 المســألة
عمدددامل تلددزم عليدده الديددة علددني النحددو الددذي  دديذ ر يف أح ددام الدددياتال ويعددزر ىنقدددار مددا يقددرر  

 احلا م الشرعي.
ف من قّبل ولدامل بشهوع ضربه احلا م الشرعي ما يدرا  صدالحامل مدن ثالثدني 1121 المسألة

بلجددددام مددددن النددددار وتلعندددده مالئ ددددة السددددما  واألر  إىل تسددددعني جلدددددعال وروي اا اهلل يلجمدددده 
 ال ول ن لو تاب قبلت توبته.(429)ومالئ ة الرمحة والعذاب وتتهيأ له جهنم

ف إذا  دددت حمدددخص بدددني رجدددل وامدددرأع للزنددداال أو  دددت بدددني الرجدددل وغدددالم 1124 المســـألة
 للدددواطال نددداا  ددداا امدددرأع جلددددت مخسدددامل و دددبعني جلددددعال وإذا  ددداا رجدددالمل جلدددد مخسدددامل و دددبعني

 جلدع وحل  رأ ه وحمهر به ون ي من البلد الذي نعل نيه ذلك.
ف إذا أراد أحدد اا يدزين بدامرأع أو يلدوط بغدالمال ومل مي دن منعده مدن ذلدك 1121 المسألة

 بدوا قتلهال جاو قتله.
ف إذا نسدددب أحدددد الزندددا أو اللدددواط إىل رجدددل أو امدددرأع مسدددلم بدددالغ عاقدددل 1122 المســـألة

 ا( جلد اانني جلدع من علني ال وب.حرال أو قال لهف )يا ابن الزن
ف إذا حمددرب العاقددل البددالغال افمددر عددن اختيددار جلددد اددانني جلدددعال وقتددل 1129 المســألة

 يف املرع ال ال ة أو الرابعة.
ف لو  را العاقدل البدالغ ربدت ديندار ذهبدامل خالصدامل مضدروبامل بسد ة املعاملدة 1126 المسألة

عدددت نيددده الشدددروط املقدددررع يف الشدددرع ق عدددت نددداا تدددونرت واجتم (426)أو مدددا يعدددادل ذلدددك قيمدددة
األصابت األربعة من يد  اليمن يف املرع األوىلال وترتك راحة   ه وإهبامهال ويف املدرع ال انيدة تق دت 
رجله اليسرى من و ط القدمال ويف املرع ال ال ة حيدبس حد  ميدوتال ندعذا  داا لده مدال جهدز مدن 

  را يف السجن أيضامل قتل. مالهال واا مل ي ن له مال جهز من بيت املال ولو

                                                           

ف )وإذا قبددل الرجددل غالمددا بشددهوع قدده الرضددا ف ن16929ح 12ب  351ص 14ويف مسددتدرك الو ددائل ج (215)
لعنتدده مالئ ددة السددما  ومالئ ددة األر  ومالئ ددة الرمحددة ومالئ ددة الغضددب وأعددد لددم جهددنم و ددا ت مصددريا( ويف 

 خرب آخرف )من قبل غالما بشهوع أجلمه اهلل بلجام من النار(.
 الدينار ثالثة أرباع م قال الصاغة. (216)
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 أحكام القصاص
ف القصددداص إمدددا يف الدددن س  دددأا يقتدددل انسددداناملال وإمدددا يف األعضدددا   دددأا 1127 المســـألة

 يصلم أذنه وي قأ عينه.
 ف القتل علني ثالثة أنواعف1128 المسألة
قتل العمدال وهو اا يقتل أحددامل عمددامل وظلمدامل بآلدة قاتلدةال أو اا يقصدد ضدربه بآلدة األول: 

 غالبامل نقتلال واا مل يقصد قتله. قاتلة
قتددل حمددبه العمدددال وي ددوا إذا قصددد الضددرب ومل يقصددد قتلدده ومل ت ددن اآللددة قاتلددة  الثــاني:

 غالباملال م ل اا يضرب ط المل للتأديب نيموت صدنة.
قتددل اف ددأ احملددهال بدداا مل يقصددد قتلدده وال ضددربهال بددل أخ ددأ يف قتلددهال بددأا رمددني  الثالــث:

صاب إنسانامل احمتباهامل وقتلهال ومن هذا النوع ما إذا مل ي دن لده قصدد  همامل لصيد غزال م المل نأ
 أصالمل م ل أا حيرك رجله يف النوم نيزحزح إنسانامل ويلقيه من نوا نيموت.

ف إذا قتل أحدامل عمدامل وبدوا ح ال جاو لويل املقتول قتل القاتل بشروط 1125 المسألة
يف حمددبه العمددد واف ددأ احملددهال ال حيدد   خاصددةال ول ددن يف النددوع ال دداين وال الددن مددن القتددلال أي

 لويل املقتول اا يقتل القاتل بل جيوو له أخذ ديته من القاتل.
 ف جيوو لويل املقتول اا يقتل القاتل بشروط مخسةف1112 المسألة
إذا  اا القاتل واملقتدول  المهدا حدرينال ندعذا قتدل حدر عبددامل مل جيدز لدويل املقتدول اا األول: 

 يه قيمته.يقتل القاتلال بل عل
إذا  اا القاتل واملقتول  المها مسلمنيال نعذا قتل مسلم  انرامل مل جيز لدويل املقتدول  الثاني:

 اا يقتل القاتلال بل عليه ديته.
اا ال ي وا القاتل والد املقتولال نعذا قتل والد ولد  مل جيدز قتدل الوالددال بدل عليده  الثالث:

 الدية. 
لددمال أي ال ي دوا مدن الدذين جيدوو قدتلهمال ندعذا قتدل اا ال ي دوا املقتدول مهددور ا الرابع:

 من جيوو قتله حمرعامل مل جيز قتل القاتل.
اا ي ددوا القاتددل عدداقالمل وبالغدداملال نلددو قتددل اجملنددوا أو الصدديب أحدددامل مل جيددز قتلددهال  الخــامس:
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 وجيب عليه الدية.
حمدابه ف إذا قتل أحد حمخصامل عمداملال  وا  قتله خنقامل أو بالس ني أو مدا 1111 المسألة

أو هبدددم جدددار عليددهال أو بعلقائدده مددن م دداا مرت ددتال أو بعغراقدده يف املددا ال أو جرقدده يف النددارال أو 
بضددددربه بالعصددددا حدددد  ميددددوتال أو بتسددددميم ال عددددام أو الددددوا  الددددذي يتن سدددده نيتلددددف بددددذلكال أو 
بتسليط  بت عليه ليمزقهال أو غدري ذلدكال ومدن هدذا الندوع مدا إذا جرحده بنحدو يد دي إىل قتلدهال 

 يت هدذ  املدوارد جيدوو لدويل املقتدول اا يقتدل القاتدل قصاصداملال إذا اجتمعدت بقيدة الشدروط ن ي 
 أيضامل.

ف إذا أمسددك أحددد حمخصددامل وقتلدده آخددرال ونظددر الدديهم ثالددن ملراقبددة القتددل 1114 المســألة
 ومل ي عل حميةاملال قتل القاتلال وحبس من أمسك املقتول ح  ميوتال وتسمل عني الناظر.

قتدددل مسدددلم  دددانراملال مل جيدددز لدددويل املقتدددول اا يقتدددل القاتدددل واا  ددداا  ف إذا1111 المســـألة
املقتول  انرامل ذمياملال بل يعدزر  احلدا م الشدرعي )أي جيلدد ( بقددر مدا يدرى صدالحاملال وجيدب علدني 
القاتددل اا يع ددي ديددة املقتددولال وإذا قتددل  ددانر مسددلمامل جدداو لددويل املقتددول اا يقتددل ال ددانرال وإذا 

 املقتددول اا يقتددل ال ددانرال وإذا قتددل  ددانر ذمددي مسددلمامل عمدددامل وجددب قتددل  ددانر  ددانرامل جدداو لددويل
 تسليم القاتل مت  ل أمواله إىل ويل املقتولال ليسرتقه اا حما  أو يقتله.

ف إذا قتل والد ولد  عمدامل وجبت عليده الديدة علدني النحدو الدذي  ديأىلال 1112 المسألة
القاتددل مددن بقيددة األرحددامال جدداو لددويل ويعددزر  احلددا م الشددرعي ىنددا يددرا  صددالحاملال ول ددن إذا  دداا 

 املقتول اا يقتل القاتل ح  ولو قتلت األم ولدها جاو ألبيه قتلها.
ف إذا قتدل صديب أو جمندوا أحددامل مل جيدز لدويل املقتدول اا يقتلدهال وتقدت ديدة 1119 المسألة

م بده املقتول علني العاقلة )وهم من ينتسبوا إىل القاتل من جانب األب( ألا العمل الذي يقو 
اجملندوا أو الصدديب عدن عمدددال حيتسدب خ ددأال ولدو قتددل رجدل صددبيامل جداو لددويل املقتدول قتلددهال ولددو 
قتل أحد جمنونامل وجبت عليه الدية إال اا ي وا اجملنوا قد ها ه نأراد دنعه نقتل ندمه حينةذ 

 هدر.
ف ديددة املددرأع نصددف ديددة الرجددلال نعلددني هددذا لددو قتلددت امرأتدداا رجددالمل جدداو 1116 المســألة

يل املقتول قتلهما بدوا أا يرد حميةامل من املال إىل ورثتهماال ول ن لو قتل رجدالا رجدالمل جداو لو 
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 لويل املقتول أا يقتل  ال القاتلني إذا أع ي لورثة  ل واحد منهما نصف الدية.
ف إذا احمرتك عدع أحمخاص يف قتل إنسااال جاو لويل املقتدول أا يقدتلهم 1117 المسألة

د دية ما واد عن جنايتهم إىل الورثدةال نمد المل لدو احمدرتك ثالثدة أحمدخاص  يعامل ول ن جيب أا ير 
يف قتل أحدال نقتل الويل  يعهم أع ني لورثتهم مقددار ديتدني  داملتني وجداو اا يقتدل بعضدهم 

 ويأخذ من البعه اآلخر ديات بقدر جنايتهم.
أا ف إذا قتلددت عدددع نسددوع رجددالملال ندداا قتددل ويل املقتددول  دديعهن وجددب 1118 المســألة

يددرد ديددة مددا واد عددن جنايددة املددرأتني إىل ورثددتهنال نمدد المل إذا قتلددت ثددالث نسددا  رجددالمل وأراد ويل 
 ( دينار.511املقتول قتلهن  يعامل دنت مخسمائة دينار إىل ورثتهن ألا دية  ل امرأع )

ف إذا احمددرتك رجددل وامددرأع يف قتددل حمددخصال ندداا أراد ويل املقتددول قتلهمددا 1115 المســألة
صف دية الرجل إىل ورثتهال ول ن ال يلزم اع دا  حمدي  إىل ورثدة املدرأعال ولدو قتدل وجب إع ا  ن

املرأع نقط جاو اا يأخذ مدن الرجدل نصدف الديدةال وإذا قتدل الرجدل نقدط وجدب اع دا  نصدف 
 الدية إىل ورثته ويأخذ نصف الدية من املرأع املشرت ة يف القتل.

جدداو لددويل املقتددول قتلهمددا ف إذا احمددرتك حددر وعبددد يف قتددل حمددخص حددرال 1142 المســألة
معاملال نيجب حينةذ دنت نصف دية احلر إىل ورثتهال وإذا  اندت قيمدة العبدد أ  در مدن مخسدمائة 
دينار الذي هو نصدف الديدة وجدب رد الزائدد إىل مال دهال نمد المل إذا  اندت قيمدة العبدد  دتمائة 

 دينار وجب رد مائة دينار إىل مال ه.
 رافف ي بت القتل ب الث ط1141 المسألة
 إذا أقر القاتل ن سه بالقتلال اا تونرت نيه حمروط االقرار. األول:
 إذا حمهد بذلك رجالا عادالا.الثاني: 
بالقسدامة )ب ددت  القددامل( وهددي أميدداا تقسدم علددني أوليددا  الدددمال وتوضددي  القسددامة  الثالــث:

 هوف
  إذا ادعني رجل علني رجل بأنه القاتلال ناا  اا هناك دليل يوجب احتمال صحة دعوا ال

 أا حموهد املتهم عند املقتدول ومعده  دالح مل دا بالددمال أو وجدد املقتدول يف دار  اعدةال أو 
يشهد بذلك عدع نساا أو عادل واحدال ن ي هذ  الصورع ت بت القسامةال ول ن إذا مل ي ن 
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 هناك دليل جيوو للمن ر اا حيلف مرع وتربأ ذمته.
عي وأقربداؤ  مخسدني مييندامل بدأا ف إذا  اا هناك دليل احتمايل وحلف املدد1144 المسألة

 املدعني عليه هو القاتل ثبت انه القاتل.
واا مل ي ن للمددعي قدوم وأقربدا ال أو  دانوا أقدل مدن مخسدني أو مل حيلدف بعضدهمال  دررت 
االميدداا علددني مددن حيلددفال مدد المل إذا  دداا املسددتعدوا للحلددف مخسددة وعشددرينال حلددف  ددل واحددد 

حلف  ل واحد منهم مخس مرات بأا املدعي عليه هدو  منهم مرتنيال وإذا  انوا عشرع د م المل د
 القاتل.

ولو مل حيلف املدعي واا  اا قومده مسدتعدين للحلدفال نداا حلدف املن در وقومده وأقربداؤ  
مخسددني ميينددامل بددأا املدددعني عليدده بددري  مددن القتددل مل ي بددت القتددلال وإذا مل حيل ددوا احلددف املدددعني 

 عليه ن سه مخسني مرع.
جددددد قتيددددل بددددني قددددريتني ومل يعددددرمل القاتددددلال ندددداا  دددداا أقددددرب إىل ف إذا و 1141 المســــألة

أحدمها جاو لورثة املقتول اا ي بتوا القتل علني تلك القرية بوا  ة القسامة مت علمهم بذلكال 
ول ددن لددو  دداا بينهمددا بالتسدداوي جدداو لورثددة املقتددول اثبددات القتددل علددني القددريتني بالقسددامة مددت 

حرا  أو السددوا ومددا حمددابه مل حيدد  للورثددة بدداا يعملددوا علمهددم بددذلكال وإذا وجددد القتيددل يف الصدد
 بالقسامة مت أحدال ألنه ال دليل هناك يوجب االحتمال بصحة قول املدعي.

ف ال جيدددوو ألحدددد ال دددرنني احللدددف إال مدددت العلدددمال  مدددا اا القسدددامة امندددا 1142 المســـألة
 تص  إذا مل ي ن هناك رجالا عادالا.

وبدددوا حد ال جدداو لددويل املقتدول اا يقتددل القاتددلال  ف إذا قتددل أحدددامل عمددامل 1149 المسـألة
وجدداو لدده اا يع ددو عنددهال وجيددوو اا يأخددذ مندده الديددة حسددب مددا يددأىل ت صدديله يف أح ددام الديددةال 
بشرط اا يرضدني القاتدلال وجيدوو لدويل املقتدول اا ي الدب بأويدد مدن الديدةال وحينةدذ جيدوو للقاتدل 

ا يتصام القاتل مت ورثة املقتول بأقل مدن اا ينقذ ن سه من القتل باع ا  الزيادعال  ما جيوو ا
 الدية.

ف ينتقددل حدد  القصدداص إىل  ددل مددن يددرث امليددت إال الددزوج والزوجددةال ويف 1146 المســألة
انتقددال حدد  القصدداص إىل أخددوع امليددت مددن األم تددرددال نمدد المل إذا قتددل أحدددامل ومددات ويل املقتددول 
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 نلهم اا يقتصوا من القاتل. قبل اا يقتص من القاتلال انتقل هذا احل  إىل ورثة الويل
ف إذا أراد ويل املقتول االقتصاصال جيدب اا يقتدل القاتدل بالسديف أو ىندا 1147 المسألة

يأذا احلا م الشرعي وال يبعدد جدواو قتلده بدالرميال وال جيدوو لده تق يعده  دوا   داا قتدل املقتدول 
 أو ما حمابه ذلك.بالسيف أو ىن ل تسميم الوا  أو ال عام أو احلرا بالنار أو االغراا 

ف إذا  ددداا ويل املقتدددول متعددددداملال ويلدددزم م البدددة اجلميدددت بالقصددداصال ندددعذا 1148 المســـألة
طالدب الددبعه بالديددة ودنددت القاتددل مددا أرادوا جدداو للبقيددة أخددذ الديددة أو القصدداصال ولددو اقتصددوا 

 وجب إع اؤ  ما دنت إىل اآلخرين من باب الدية.
قتصاص منده جداو لدويل املقتدول أخدذ ديدة قتيلده ف إذا مات القاتل قبل اال1145 المسألة

 من إرث القاتل.
ف إذا جلدددأ القاتدددل إىل احلدددرم امل دددي ال جيدددوو االقتصددداص مندددهال بدددل يضدددي  1112 المســـألة

عليه يف الغذا  واملا  ح  يض ر إىل افروج من احلرم ليقتصوا مندهال ولدو قتدل حمخصدامل يف احلدرم 
 امل ي جاو قتله نيه.

جدددن علدددني أحددددال نأحددددث نقصدددامل يف عضدددو مدددن أعضدددائهال جددداو ف إذا 1111 المســـألة
 للمجا عليه اا يقتص من اجلاين بشرط اجتماع  يت حمروط قصاص الن س نيه أيضامل.

ف إذا صددلم أذا أحدددال أو نقددأ عينددهال أو ق ددت لسددانهال أو جدددع أن ددهال أو 1114 المســألة
… ال أو ي قدأ عينده اخلبرت يد  أو رجلدهال جداو للمجدا عليده اا يقدتص مدن اجلداين نيصدلم أذنده

 وال نرا بني الق ت والقلت.
ف من ق ت اليد اليمن ألحد ق عت يد  اليمنال ومن ق ت اليد اليسدرى 1111 المسألة

ق عدددت يدددد  اليسدددرىال وه دددذا لدددو ق دددت رجلددده اليمدددن ق عدددت رجلددده اليمدددنال وإذا ق دددت رجلددده 
جاين يد مين و اا قد اليسرىال ق عت رجله اليسرىال وإذا ق ت اهبامه ق عتال ولو مل ت ن لل

 ق ت اليد اليمنال ق عت يد  اليسرى بدل اليمن.
ف مدددن لددده عدددني واحددددعال نددداا أعمدددني عدددني مدددن لددده عينددداا  ددداملتاا جددداو 1112 المســـألة

للمجددا عليدده اا يعمددي عددني اجلدداين واا ا ددتوجب عمددا   ددامالملال وه ددذا لددو جددن مددن لدده رجددل 
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ا يق دت رجدل اجلداين حد  لدو ا دتوجب واحدع نق ت رجل من له رجالا جاو للمجدا عليده ا
ذلدددك اقعددداد ال وإذا  ددداا للمجدددا عليددده عدددني واحددددع نأعماهدددا اجلددداين يعمدددي عيندددامل واحددددع مدددن 

 اجلاينال وه ذا لو  انت للمجا عليه رجل أو يد واحدع.
ف إذا  دداا القصداص يف الشددعر   ندداملال  دأا حيلدد  الشدعر الددذي ينبددت يف 1119 المسـألة

 ددا حلدد  عدددواناملال أو حيلدد  الشددعر الددذي ال ينبددت يف مقابددل الشددعر  مقابددل الشددعر الددذي ينبددت
 الذي ال ينبت عادع  ا حل ال جاو للمجا عليه القصاص.

 ف القصاص جار يف اإلليةال واأل نااال وافصيةال وما حمابه ذلك أيضامل.1116 المسألة

 ف جيدددوو للمجدددا عليددده اا يتصدددام مدددت اجلددداين علدددني أا يأخدددذ منددده بددددل1117 المســـألة
القصدداص مبلغدداملال ىنقدددار الديددة أو أقددل مندده أو ا  ددرال و ددل عضددو نيدده القصدداص اا نقددد  اجلدداين 

 انتقل إىل ديته.
ف يف القصدداص ال نددرا بددني ال بددري والصددغري يف السددنال نلددو ق ددت الشدديا 1118 المســألة

يد حماب جاو للمجا عليه اا يق ت يد الشياال وه ذا إذا ق دت الشداب يدد الشدياال وه دذا 
بددني العددامل واجلاهددلال وبددني الشددريف والوضدديتال ولددو ق عددت امددرأع يددد رجددل جدداو لددذلك ال نددرا 

ق ددت يدددها بدددوا اا يأخددذ منهددا حمدديةامل مددن املددالال ول ددن إذا ق ددت الرجددل يددد املددرأع جدداو لددا اا 
( ديناراملال ألا دية يد 251تقتص من الرجل وتق ت يد  إذا دنعت له ال را بني الديتني وهو )

 ( دينارامل.251ودية يد املرأع ) ( دينار511الرجل )
ف إذا ق ت أحد إصبت أحد مث ق ت يد حمدخص آخدرال يلدزم يف القصداص 1115 المسألة

ق ددت إصددبت اجلدداين أوالمل مث يق ددت يددد  وتع ددني ديددة إصددبعه ملددن ق عددت يددد ال ولددو انع ددس األمددر 
يعدددا ق دددت يدددد أحددددال مث ق دددت إصدددبت حمدددخص آخدددر ق عدددت يدددد اجلددداين أوالملال مث أع يدددت ديدددة 

 بت ملن ق عت إصبعه.اإلص
ف إذا ق ددت مسددلم يددد  ددانر ذمدديال مل جيددز للددذمي اا يقددتص مددن املسددلمال 1122 المســألة

 بل يأخذ الدية.
ف ال جيدددددوو االقتصددددداص يف حمددددددع احلدددددر وحمددددددع الدددددربدال وه دددددذا ال جيدددددوو 1121 المســـــألة

االقتصدداص بآلددة غددري صددحيةال الحتمددال السددراية يف هدداتني الصددورتني واحلددال جيددب الددتح ه يف 
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 قصاص.ال
ف إذا جددرح أحددد أحدددامل جدداو للمجددروح اا يقددتص مددن اجلدداين بشددرط اا 1124 المســألة

يراعي اجلرح عمقامل وطوالمل وعرضامل نيقتص بن س املقدارال وحترم الزيادعال وال نرا يف هدذا بدني مدا 
إذا  اا بدا اجلاين أ رب أو أصغرال نم المل لو جرح رجل حنيف بدا رجل مسدني ىنقددار نصدف 

جدا عليده اا جيددرح بددا اجلداين النحيدف واا  داا نصددف حمدرب يعدادل نصدف يددد حمدرب جداو للم
 اجلاين.

ف إذا  انددددت اجلراحددددة الددددواردع علددددني بدددددا اجلدددداين بالقصدددداص أ  ددددر مددددن 1121 المســــألة
 جنايتهال ضمن اجملا عليه  وا   اا عن عمد أو جهل.

حددد  تضدددت ف إذا قتلدددت املدددرأع احلامدددل أحدددداملال ال جيدددوو االقتصددداص منهدددا 1122 المســـألة
محلهددا وحدد  يسددتغا ط لهددا عنهدداال ول ددن إذا ق عددت يددد أحددد أو جرحددت أحدددامل ندداا  دداا ال 

 يستوجب االقتصاص منها ضررامل علني جنينها ق عت يدها واقتص منهاال وإال نال جيوو ذلك.
ف إذا ق ددت صدداحب العضددو الصددحي  يدددامل جمذومددةال جدداو للمجددا عليدده 1129 المســألة

ق ددددت صدددداحب األنددددف الشددددام أن ددددامل عدددددمي الشددددم ال مددددانت مددددن  ق ددددت يددددد اجلدددداينال وه ددددذا إذا
 االقتصاصال وه ذا لو ق ت صاحب األذا السامعة أذنامل صما  جاو االقتصاص بامل ل.

ف إذا جن أحد علني صيب أو جمنواال هدل جيدب لوليهمدا االقتصداص مدن 1126 المسألة
اا يراعددي مصددلحة ال  ددل  اجلدداينال أم يأخددذ الديددةال أم خيددري بينهمددا م ددل ورثددة املقتددولال أو جيددب

 واجملنواال أو يصرب ح  يبلغ الصيبال وح  ي ي  اجملنوا؟ عدع احتماالت.
ف إذا ق ت أحدد قلدب أحددال أو  بدد ال أو رئتده باحددى الو دائل ال بيدةال 1127 المسألة

 ال جيوو للمجا عليه اا يقتص من اجلاينال بل يأخذ منه الدية.

 أحكام الديات
أحد حمخصامل عمدامل ومن غري ح ال جيوو لويل املقتدول أا يع دو ف إذا قتل 1128 المسألة

القاتددل أو يقتلدده أو يأخددذ مندده الديددةال وأمددا يف القتددل حمددبه العمددد والقتددل اف ددأال نددال جيددوو لددويل 
 املقتول قتل املقتولال بل له أا يأخذ الدية منه.
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وظلدمال  ف الدية اليت جيب علني القاتل اع اؤهاال إذا  اا القتل عن عمدد1125 المسألة
 احدى األحميا  الستة التاليةف

 مائة من االبل.األول: 
 مائتا بقرع.الثاني: 
 مائتا حلةال و ل حلة ثوباا من برود اليمن أو ما يسمني ثوبامل. الثالث:
 ألف حماع. الرابع:

 عشرع آالمل درهم حمرعي. الخامس:
 ألف دينار حمرعي. السادس:

مدا قلندا  دابقامل امندا جيدوو للقاتدل اا ف جيب دنت الديدة يف  دنة واحددعال و 1192 المسألة
يددنت الديدة إذا تصدام مدت ويل املقتدول علدني ذلدكال وإال جداو لدويل املقتدول د يف م دل هدذا الندوع 

 من القتل د اا يقتل القاتلال  ما اا ويل املقتول لو اختار الدية مل جيب علني القاتل القبول.
البددل والبقددرع مسددناملال واالبددل ف قددال  ددت مددن ال قهددا  بوجددوب اا ي ددوا ا1191 المســألة

املسدددنة هدددي مدددا دخلدددت يف السدددنة الساد دددةال والبقدددرع املسدددنة هدددي مدددا  ددداا  دددنها بدددني السدددنتني 
 وال الث أو يف  ن االبل.

ف املدددراد مدددن احللدددةف اوار وردا  أو مدددا أحمدددبهال ويف الشددداع ي  دددي اا ي لددد  1194 المســـألة
ي وهددو ثالثددة أربدداع م قدددال عليهددا ا ددم الشدداعال و ددل دينددار حمددرعي م قددال ذهددب خددالص حمددرع

الصدداغة الددذي هددو أربددت وعشددروا محصددةال و ددل درهددم حمددرعي يسدداوي  ددل عشددرع دراهددم  ددبعة 
م اقيددل حمدددرعية مددن ال ضدددة افالصدددة )ن ددل عشدددرع دراهددمال مخسدددة م اقيدددل وربددت م قدددالال ىن قدددال 

 الصاغة(.
ن ف إذا تصددام القاتددل وويل املقتددول علددني اا يع ددي أحددد هددذ  األنددواع مدد1191 المســألة

 الديات جاو ذلك.
ف إذا قتددل أحددد حمخصددامل خ ددأ أو حمددبه العمددد مل حيدد  لددويل املقتددول قتلددهال 1192 المســألة

نعم جيوو أخذ الدية منه ودية قتل اف أ وحمبيه العمد أخدف مدن ديدة القتدل العمدديال  مدا اا 
 دية قتل اف أ احمله أ هل من دية حمبيه العمد.
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ألحمديا  السدتةال مدت ندارا اا االبدل ت دوا ف ديدة حمدبه العمدد ن دس تلدك ا1199 المسألة
ثددالث وثالثددوا )بنددت لبددوا( وهددي مددا ي ددوا  ددنها  ددنتني نصدداعداملال وثددالث وثالثددوا )حقددة( 
وهي ما ي وا  نها ثالث  نوات نصاعداملال وأربت وثالثوا )ثنية( وهي ما ي وا  نها مخدس 

ا يسدمني بدد )االبدل(  نوات نصاعداملال هذا علني قول  ت من ال قهدا ال واندا مل نسدتبعد   ايدة مد
 اآلتيةال وجيب إع ا  الدية حمبه العمد خالل  نتني. المسألةو المسألةيف هذ  

ف ديددة قتددل اف ددأ احملدده ن ددس تلددك األحمدديا  السددتة مددت نددارا اا االبددل 1196 المســألة
ت ددوا عشددرين )بنددت خمددا ( و ددنها مددا دخلددت يف السددنة ال انيددةال وعشددرين )ابددن لبددوا( يعددا 

وا  دنتني نمدا ندواال وثالثدني )بندت لبدوا( يعدا االبدل االن دني  دا ت دوا لدا االبل الذ ر ما ي 
 نتني نصاعداملال وثالثني )حقدة( يعدا مدا ي دوا لده ثدالث  دنوات نصداعدامل وال يبعدد   ايدة مدا 

 يسمني )ابالمل(ال وتع ني هذ  الدية يف ثالث  نوات.
اتددل ن سددهال ف ديددة العمددد وديددة حمددبه العمددد جيددب اا تع ددني مددن مددال الق1197 المســألة

ول دددن ديدددة اف دددأ احملددده جيدددب اا يددددنعها العاقلدددة وهدددم مدددن ينتسدددبوا إىل القاتدددل مدددن جاندددب 
 األبوينال أو من جانب األب نقط  اآلبا  واألوالد ومن حماهبهم.

ف يف قتل العمد وحمبه العمد ي دوا األمدر للقاتدلال نلده اا خيتدار أي ندوع 1198 المسألة
 كال ويف القتل اف أ احمله ي وا التخيري للعاقلة.من أنواع الديات الستة وجيب قبول ذل

 …ف دية املرأع نصف دية الرجلال يعا مخسني ابالمل أو مائة بقرعال اخل1195 المسألة
( بقدراملال 192( ابدالمل أو )79ف دية افن ني ثالثدة أربداع ديدة الرجدل يعدا )1162 المسألة

ر دنددت القاتددل ديددة احلددر نقددطال وديددة العبددد قيمتددهال ولددو  انددت قيمتدده أ  ددر مددن ديددة احلدد… اخل 
وديددة األمددة قيمتهددا إال اا ت ددوا أ  ددر مددن ديددة املددرأع احلددرعال ويف هددذ  الصددورع يدددنت القاتددل ديددة 
احلددرع نقددطال ويف مقدددار ديددة الددذمي خددالمل ومل نسددتبعد اا ي ددوا بنظددر احلددا م الشددرعي و ددذا 

 دية  ائر ال  ار غري احملاربني.
لشددهر احلددرام د وهددو ذو القعدددع وذو احلجددة واحملددرم ف إذا قتددل أحدددامل يف ا1161 المســألة

 ورجب د وجب اضانة ثلن الدية إىل الدية ألجل هتك حرمة هذ  األحمهر.
 ف دية عدع أمور  دية القتل املذ ور يف املسائل السابقةف1164 المسألة



 593 

أا يعمددي عيددا أحدددال أو يق ددت األج دداا األربعددةال ولددو أعمددني عينددامل واحدددع وجددب األول: 
 ة القتل.نصف دي
اا يق ت أذنيهال أو ي عل هبما ما يصمهماال ولو ق ت أذنا واحدع أو أصمها نعليه  الثاني:

 نصف دية القتلال وإذا ق ت حمحميت األذا نعليه ثلن دية القتل.
 ق ت األنف  امالملال أو ق ت أرنبتها. الثالث:
ا ق دتال نلدو قلت اللساا من األصلال ولدو ق دت بعده اللسداا نعليده الديدة بنسدبة مد الرابع:

 ق ت نصف اللساا د م المل د وجب عليه نصف دية القتل.
اتالمل األ ناا  لهاال ودية اثنيت عشرع مقادمي وهي  دتة ندوا و دتة حتدتال يف   الخامس:

محصددةال وديددة  ددتة  18 ددل واحدددع مخسددوا م قدداالمل حمددرعيامل مددن الددذهبال و ددل م قددال حمددرعي 
حددع مخسدة وعشدروا م قداالمل حمدرعيامل مدن عشرع مدآخري وهدي اانيدة ندوا واانيدة حتدتال يف  دل وا

 الذهب.
من ق ت يدي إنساا من األصلال ولو ق ت يدامل واحدع وجب عليه نصدف ديدة  السادس:

 القتل.
 إذا ق ت األصابت العشرع  لهاال ودية  ل إصبت عشر دية القتل.السابع: 
 إذا  سر ظهر أحد جين ال يستقيم أبدامل.الثامن: 
 ال ولو ق ت أحدمها وجب عليه نصف الدية.إذا ق ت ثديي امرأع التاسع:
إذا ق دددت رجلدددي أحدددد مدددن امل صدددلال أو ق دددت أصدددابعها العشدددرعال وديدددة  دددل إصدددبت  العاشـــر:

 عشر دية القتل.
 ق ت افصيتني. الحادي عشر:
 إذا  بب ذهاب عقله. الثاني عشر:
أو إذا أصددابه جيددن نقددد القدددرع علددني الشددمال أو جيددن مل خيددرج مندده املدداال  الثالــث عشــر:

 جين ال يبصر.
 وهناك موارد أخرى غري هذ  املوارد بّيناها يف )ال قه(.

ف إذا قتل أحد حمخصامل احمدتباهامل وخ دأمل وجبدت عليده الديدةال وحتريدر عبدد د  1161 المسألة
  دارع دال وإذا مل مي نده حتريدر عبدد صدام حمدهرينال وإذا عجدز أطعدم  دتني نقدرياملال ولدو قتدل عمددامل 
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رع الع دو عنددهال أو أخدذ الديدة مندده د اا يصددوم حمدهرين وي عددم ودوا حد  وجدب عليدده د يف صددو 
  تني نقريامل وحيرر عبدامل.

ف من ر ب حيواناملال نلو نعل ما أضر احليدواا بشدخص ضدمنال ولدو نعدل 1162 المسألة
حمخص آخر ما جعله يضر برا به أو بشخص آخر ضمن الضررال ومن ر ب حيدواا غدري  إذا 

 أضر احليواا ضمن.
نعل ما تسقط املرأع احلامل محلهدا بسدببهال نداا  داا السداقط ن  دة  ف إذا1169 المسألة

 محصة. 18نديتها عشروا م قاالمل حمرعيامل ذهباملال و ل م قال منه 
 واا  اا علقةال نأربعوا م قاالمل.
 واا  اا مضغةال نستوا م قاالمل.

 واا  اا عظماملال ن مانوا م قاالمل.
 واا  اا حلمامل ومل تلا الروح نيهال نمائة م قال.

واا وجلدددت نيددده الدددروح ن دددي الولدددد ديدددة  املدددةال أي ألدددف م قدددال ذهبددداملال ويف البندددت نصدددف 
 الديةال أي مخسمائة م قال حمرعي ذهبامل.

ف إذا نعلددت املددرأع احلامددل حمدديةامل أ ددق ت بدده محلهدداال وجددب عليهددا الديددة 1166 المســألة
مددن تلددك املتقدمددةال وتع يهددا لددوارث ال  ددلال وال تددرث هددي  المســألةعلددني النحددو الددذي مددر يف 

 الدية حميةامل.
 ف إذا قتل أحد امرأع حامالمل وجبت عليه دية املرأع وال  ل.1167 المسألة
 ف إذا قشر جلدع رأمل الرجل أو وجهه نديته بعري.1168 المسألة

 وإذا وصل إىل اللحم وأخذ حميةامل يسريامل من اللحم نديته بعرياا.
 وإذا أخذ حميةامل   ريامل من اللحم نديته ثالثة أبعرع.

 إذا انتهني إىل اجللدع اليت تغ ي العظم نديته أربعة أبعرع.و 
 وإذا ظهر العظم نخمسة أبعرع.

 وإذا  سر العظم نعشرع ابعرع.
 وإذا انتقلت أجزا  العظم من م ارا نخمسة عشرع أبعرع.
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 وإذا وصل إىل الغشا  الذي يغ ي الدماأ ن الثة وثالثوا بعريامل.
ل م أو بغددري ال نديتدده م قددال ونصددف م قددال حمددرعي ف إذا أمحددر الوجدده بددال1165 المســألة

محصة( واذ اخضر نديته ثالثة م اقيلال وإذا إ ود نستة م اقيلال ول ن  18ذهبامل )و ل م قال 
 إذا امحر م اا آخر من بدا اإلنساا أو اخضر أو ا ود بسبب الل م نديته نصف ما ذ ر.

مدددن حلمدددهال وجدددب دندددت  ف إذا جدددرح حيواندددامل  لدددل اللحدددم أو ق دددت حمددديةامل 1172 المســـألة
 األرش )وهو الت اوت بني صحيحه ومعيبه( إىل صاحبه.

ف إذا قتددل اإلنسدداا  لددب الصدديد أو  لددب احلرا ددة أو  لددب الق يددت أو  1171 المســألة
  لب الزرعال جيب اع ا  قيمة ال لب إىل صاحبه.

ف إذا أنسددد حيددواا ورع أحددد أو حمدديةامل آخددرال ندداا  دداا صدداحب احليددواا 1174 المســألة
 قصر يف ح ظه جيب اا يدنت قيمة ما أحل  من الضررال إىل صاحب املال أو الزرع.قد 

ف إذا أتني صيب بأحد الذنوب ال بدارال جداو لوليده أو معلمده ضدربه بقددر 1171 المسألة
 المســـألةالتأديدددب وال  دددب عليددده ديدددة للتأديدددبال ولدددو ضدددربه أ  دددر  ددداا عليددده الديدددة وت صددديل 

 ذ رنا  يف )ال قه(. 
ف إذا ضدددرب ال  ددل بنحدددو يسدددتوجب الديددة نالديدددة ت ددوا لل  دددلال ولدددو 1172 المســألة

مات أع اها لورثتهال ولو ضربه أبو  د م المل د ضربامل ا توجب موته ترث ورثته اآلخرين ديتدهال وال 
 يرث أبو  حميةامل من تلك الدية.

 مسائل متفرقة
ال ف إذا دخلددت جددذور حمددجرع يف ملددك إنسدداا آخددرال جدداو أا مينددت منهددا1179 المســألة

 ولو تضرر من دخول هذ  اجلذور يف مل ه جاو أا يأخذ الضرر من صاحبها.
ف جهاو العرمل الذي يع يه األب لبنتهال إا مل ها إيا  مصداحلة أو هبدة 1176 المسألة

 مل جيز له أا يسرتجعه منهاال وإذا مل ميل ها جاو ا رتداد .
مدن أ دهمهم ول دن ال ف إذا مات أحدال جاو لورثتده أا ين قدوا يف عزائده 1177 المسألة
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جيدوو أا ين قددوا للعدزا  ومددا حمددابه مدن  ددهم الدوارث الصددغريال و ددذا احل دم يف التصددرمل يف  ددهم 
الصغري إال إذا  اا التصرمل بالقدر املتعارمل ورأى الويل أو القّيم يف ذلدك صدالحاملال واألنضدل 

 مراعاع االحتياط.
إا مل يسددتلزم نسددادامل أا  ف إذا اغتدداب اإلنسدداا إنسددانامل مسددلمامل ندداألحوط1178 المســألة

يستحل من ذلك املسلم وي لب منه ع و ال وإا مل مي نده ذلدك جيدب أا يسدتغ ر اهلل لدهال ولدو 
  ببت غيبته هت امل وإهانة لذلك املسلم وجبت إوالة تلك اإلهانة إا أم ن.

ف ال جيددوو أا خيددرّج افمددس بدددوا اذا احلددا م الشددرعي د مددن مددال مددن 1175 المســألة
 خيمس د ويوصله إىل احلا م الشرعي.يعلم أنه ال 
 ف املو يقني إذا  اا بآلة اللهو أو رانقه الغنا   اا حرامامل.1182 المسألة
 ف ال إحم ال يف قتل احليواا امل ذي الذي ال صاحب له.1181 المسألة
ف اجلدائزع الديت يع يهدا البندك ملدن لده حسداب يف صدندوا التدونري حداللال 1184 المسألة

 اله لتشجيت الناملال وال ضرر نيه علني أحد.ألنه يع يها من م
ف إذا أع ني حميةامل إىل صاحب صنعة ليصنعه لهال ومل يراجعه ألخذ  منهال 1181 المسألة

 ناا نتش عنه صاحب الصنعة ح  اليأملال جاو له أا يتصدا به بنية صاحبه.
حد  ف ال إحمد ال يف تسديري املوا دب العزائيدة والل دم يف الشدوارع واألوقدة 1182 المسألة

مت عبور النسا  نيهاال و ذا ال إحم ال يف محل البيارا وما حمابه أمام هذ  املوا دبال ول دن ال 
 يستعمل نيها آالت اللهو.

ف جيدددددوو للمدددددرأع وضدددددت األ دددددناا الذهبيدددددة واملذهبدددددةال وللرجدددددل خدددددالمل 1189 المســـــألة
 االحتياط األوىل.
يةال وجيدوو اال دتمنا  ف حيرم اال دتمنا  وهدو مدا يسدمني اآلا بالعدادع السدر 1186 المسألة
 مت الزوجة.
ف حيدددرم حلددد  اللحيدددةال ولدددو باملا ندددة إا  ددداا م دددل احللددد ال وح دددم  يدددت 1187 المســـألة

الرجدددال يف هدددذا  دددوا ال وال تتغدددري أح دددام اهلل با دددتهزا  النددداملال نمدددن  ددداا يف أول ت لي دددهال أو 
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ا نددة بنحددو يشددبه يسددتهزئ بدده النددامل إذا مل حيلدد  حليتددهال اا حلدد  حليتدده باملو ددنيال أو حلقهددا بامل
 احلل  باملو ني نعل حرامامل.

ف األحدوط وجوبددامل لددويل ال  ددل أا خيددنت ال  دل قبددل بلوغددهال ولددو مل خيتندده 1188 المســألة
 ح  بلغ وجب علني ال  ل ن سه.

ف إذا  ددداا الوالدددداا نقدددريين وال مي نهمدددا ال سدددبال جيدددب علدددني ولددددمها 1185 المســـألة
 اإلن اا عليهما إا مت ن.

إذا  دداا اإلنسدداا نقددريامل ومل مي ندده ال سددبال وجددب علددني أبيدده اإلن دداا ف 1152 المســألة
عليهال وإذا مل ي ن له أبال أو مل مي ن لألب حتمل ن قتهال ناا مل ي ن له ولد مي نده اإلن داا 
عليهال وجب علني جد  مدن األب أا ين د  عليدهال واا مل ي دن لده جدد مدن األبال أو مل مي نده 

عليددهال واا مل ي ددن لددده أم أو مل مي نهددا اإلن دداا عليددده  اإلن دداا عليدده وجدددب علددني أمدده اإلن ددداا
وجددب علددني جدتدده ألبيدده وجدتدده ألمدده وجدددد  ألمدده اإلن دداا عليدده معدداملال واا مل ي ددن لدده جددددع 

 لألب وجدع لألم وجب علني جد  ألمه اإلن اا عليه.
ف احلددائط الددذي تعددود مل يتدده لشخصددنيال ال جيددوو ألحدددمها أا يصددلحه 1151 المســألة

بهال أو يضدددت رأمل جذوعددده أو بندددا  أ دددامل بنايتددده عليددده أو دا مسدددمار نيدددهال بددددوا إذا صددداح
ول ن ال إحم ال يف التصدرنات الديت يعلدم رضدا الشدريك هبدا عدادعال م دل االت دا  علدني احلدائطال 
أو إلقا  ال وب عليدهال ل دن إذا قدال الشدريكف ال أرضدني هبدذ  التصدرنات مل جيدز لده ذلدك أيضدامل 

 لتقسيم املال املشرتك.و اا له مراجعة احلا م الشرعي 
 ف جيوو التصويرال وال إحم ال يف ر م الصورع.1154 المسألة
ف الشدجرع الديت خرجدت نروعهدا مدن جددار البسدتاا ال جيدوو ق دف ارهدا 1151 المسألة

إذا مل يعلددم برضددا صدداحبهاال ولددو  ددقط ارهددا علددني األر  ال جيددوو تناولدداال إال يف حدد  املددارعال 
 الذي ذ رنا  يف )ال قه(.

ف يسددتحب األذاا يف األذا اليمددن واإلقامددة يف اليسددرى يف اليددوم األول 1152 لمســألةا
 من والدع ال  ل أو قبل ان صال صرته.
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 (427)مسائل حديثة
ح دددم السددد ر بو دددائل النقدددل احلدي دددة ن دددس ح دددم السددد ر بالو دددائل  :1159المســـألة 

السدديارع أو باملر بددة ال ضددائية البدائيددةال نلددو  ددانر الصددائم بال ددائرع أو بالبدداخرع أو بالق ددار أو ب
 وق ت مسانة اانية نرا ا وجب عليه اإلن ارال ووجب عليه قصر الصالع.

يتحقددد  السددد ر الشدددرعي بق دددت مسدددانة اانيدددة نرا ددداال دوا أا ي دددوا  :1156المســـألة 
نرا يف تلك املسدانة بدني أا ت دوا يف خدط أنقدي أو عمدودي أو مد ربال ومدن دوا أا ي دوا 

ة بني أا ت وا يف األر  أو يف املا  أو يف ال ضا  أو يف  ائر ال وا بال نرا يف تلك املسان
نددعذا حلدد  حمددخص بآليددة طددائرع د مهمددا  دداا نوعهددا د مسددانة اانيددة نرا ددا ارت اعددامل يف خددط 
عمودي يف ال ضا  ذهاباملال أو مل قامل من الذهاب واإليابال لزمه اإلن ار يف الصيام والقصر يف 

ة غواصدة د مهمدا  داا نوعهدا د مسدانة اانيدة نرا دا احنددارامل يف الصدالعال ولدو غداص حمدخص بآليد
خدددط عمدددودي نرضدددامل يف املدددا  ذهابدددامل أو مل قدددامل مدددن الدددذهاب واإليددداب لزمددده اإلن دددار يف الصددديام 
والقصدددر يف الصدددالعال و دددذلك احل دددم بدددالتجول علدددني  ددد وح  دددائر ال وا دددب أو نيمدددا بينهددداال 

السددد ر الشدددرعي ولدددزوم أح امدددهال وإمندددا االعتبدددار ال اعتبدددار بالزمددداا يف حتقيددد   :وبعبدددارع أخدددرى
 باملسانة نقط.
يتحقد  )حدد الدرتخص( بق دت مسدانة تسدبب غيداب اجلددراا واخت دا   :1157المسألة 

صددوت األذااال هددذا إذا  دداا السدد ر يف خددط أنقدديال وأمددا إذا مل تغددب عندده اجلدددراا ومل خيتددف 
ايدددات عاليدددةال وإمدددا ألا صدددوت صدددوت األذاا إمدددا ألا املديندددة غدددري عاديدددة بدددأا  اندددت ذات بن

األذاا  اا غري طبيعي و اا بوا  ة م ربات الصوت د مد المل دال وإمدا ألا السد ر  داا يف خدط 
عمدددوديال ال اعتبدددار يف )حدددد الدددرتخص( بدددالعالئم املدددذ ورعال ألردددا جمدددرد عالئدددمال وامندددا االعتبدددار 

 باملسانة نقط.
عمولة اليت   دي اجلددراا يتحق  )حد الرتخص( بق ت تلك املسانة امل :1158المسألة 

وصددوت األذاا هبددداال دوا ندددارا يف حتققدده بدددني أا ي دددوا مبددددأ السدد ر مديندددة صدددغريع أو مديندددة  
  بريع.

                                                           

 أدرجها اإلمام الشرياوي يف آخر )املسائل اإل المية( تتميمامل وتعميمامل لل ائدع. انت هذ  ر الة مستقلةال   (217)
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لددو حتقدد  دلددوك الشددمس فددط نصددف النهددارال نصددلني املصددلي صدددالع  :1155المســألة 
الظهدددر مددد الملال مث  دددانر بآليدددة متحر دددة نوصدددل إىل م ددداا مل تددددلك نيددده الشدددمس خدددط نصدددف 

ال مث دل تال وجبت عليه إعادع الصالعال ون س احل م جيري بالنسبة إىل  ائر األوقدات النهار
 و ائر الصلوات.
لددددو  دددانر بآليددددة تتحدددرك مددددت حر دددة الشددددمس وبدددن س  ددددرعتهاال علددددني  :1222المســـألة 

األر  أو يف اجلدددوال جيدددن  ددداا دائمدددامل يف موضدددت ثابدددت مقابدددل الشدددمس وجبدددت عليددده مخدددس 
وتراعددني ن ددس النسددبة نيمددا لددو  انددت مدددع السدد ر أقددل أو  صددلوات  ددل أربددت وعشددرين  دداعةال

 أ  ر.
لددو  دداا الصددائم يف مدينددة غابددت عنهددا الشددمس نددأن رال مث  ددانر إىل  :1221المســألة 

مدينة مل تغب عنها الشمس بعدال وجدب عليده اإلمسداك احتياطداملال ولدو  داا الصدائم يف مديندة 
يها ال جر بعدال جاو له اإلن ار مدا مل طلت نيها ال جر نأمسكال مث  انر إىل مدينة مل ي لت ن

 ي لت ال جر.
يف اآلندددداا الرحويددددة الدددديت يسددددتمر الليددددل مدددددع مديدددددعال  ددددالق بني ومددددا  :1224المســــألة 

جاورمهاال ويف اآلناا حمبه الرحويدة حيدن ي دول الليدل أو النهدار أربدت وعشدرين  داعة أو أ  درال 
 ة حسب املتعارمل.جيب اإلتياا بالصالع وبالصيام وبسائر العبادات املوقوت

يف هذ  اآلناا اليت يصل نيها الليل أو النهار إىل أربت وعشرين  اعة  :1221المسألة 
أو أ  ددرال هددل جيددب توقيددت الصددالع وغريهددا مددن العبددادات املوقوتددةال بتوقيددت م ددة امل رمددةال أو 
بتوقيددددت خددددط اال ددددتوا ال أو بتوقيددددت البلددددد الددددذي  ددددانر مندددده الشددددخص إىل تلددددك اآلنددددااال أو 

 ت أقرب بلد طبيعي إليهال احتماالت وال يبعد االحتمال األخري.بتوقي
جيوو ر وب اآللياتف السيارع أو ال يارع وإا  اا يعلدم أنده ميضدي متدام  :1222المسألة 

وقت الصالع يف احلر دةال وال يسدت يت افدروج منده ألدا  الصدالع خارجهداال نيد دي الصدالع نيهدا 
 حسب قدرته.
الصدب  د مد المل د يف م داا طلدت عليده ال جدرال مث  دانر  من صدلني صدالع :1229المسألة 

 إىل م اا مل ي لت عليه ال جر أعاد الصالعال وه ذا بالنسبة إىل  ائر الصلوات.
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مدددن  دددانر إىل ال ضدددا  افدددارجيال نقبلتددده  دددرع األر ال نمدددن  ددداا يف  :1226المســـألة 
يده التوجده إىل األر  الس ن ال ضائية أو يف أحد ال وا ب  دالقمر واملدريا وحنومهداال وجدب عل

 حالة الصالع.
الظددداهر أا ح دددم السدددا ن يف  دددائر ال وا دددب  ح دددم السدددا ن يف  :1227المســـألة 

األر  بالنسدددبة إىل  يدددت األح دددام املوقوتدددة بالشدددروا والغدددروبال ويعتدددرب الشدددروا والغدددروب يف 
م ددداا  ددد نا  ويعمدددل حسدددب أنقدددهال إال إذا  ددداا خارجدددامل عدددن احلدددد املتعدددارمل ني دددوا ح مددده 

  م اآلناا الرحوية.ح
مددن  دداا يف  و ددب ت لددت عليدده اددس غددري هددذ  الشددمس الدديت ت لددت  :1228المســألة 

علددني األر ال جيددب عليدده توقيددت أعمالدده العباديددة ىنقتضددني حر ددة تلددك الشددمسال إال إذا  انددت 
 خارجةمل عن احلد املتعارمل.

ختيدار من  اا يف  و ب ت لت عليه اساا أو عدع اوملال جيوو له ا :1225المسألة 
حر ددة أيتهددا حمددا  لتوقيددت أعمالدده العباديددةال هددذا إذا  انددت املسددانات بيندده وبددني الشمسددني أو 

 الشمومل متساويةال وإال نالظاهر وجوب اختيار حر ة الشمس اليت يدور ال و ب حولا .
من  داا يف  و دب ي لدت عليده قمدراا أو أ  درال جيدوو لده اختيدار حر دة  :1212المسألة 

عمالدده العباديددة الدديت تقدامل جر ددة القمددرال  الصدديام وافمددس والز دداع وأم الدداال أيهدا حمددا  لتوقيددت أ
هذا إذا تساوت األقمار يف البعد عن  و بدهال وإال اختدار حر دة القمدر الدذي يعتدرب  دوا  ثانويدامل 

 بالنسبة إىل  و به.
الظاهر   اية التيمم علدني تدراب  دائر ال وا دب إذا صددا عليده ا دم  :1211المسألة 

ال وإال ن ي   اية التيمم علني تراهبا أو لزوم التيمم علني تراب األر  إذا مل ي ن حرجدامل الرتاب
 احتماالا.

لو تأخر معدل البلدوأ يف م داا مدن األر ال أو يف بعده ال وا دبال  :1214المسألة 
أو تقددددمال نهدددل يعتدددرب السدددن وحدددد  دلددديالمل علدددني البلدددوأال أو ي دددوا  دددل مدددن االحدددتالم والشدددعر 

ة أو احليه املتأخر واملتقدم أيضامل دليالمل علني البلوأ؟ نيه احتماالاال وال يبعد افشن علني العان
ال اينال أي  وا االحتالم والشعر افشن أو احليه دليالمل علدني البلدوأ إال إذا  داا خارجدامل عدن 
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 املتعارمل ب  ري.
هددو بأ  ريددة اآلرا   احل ومددة يف اإل ددالم بالنسددبة لغددري املعصددومني  :1211المســألة 

 الشورىال  ما جيب تونري بقية الشروط الشرعية أيضاملال وال جيوو اال تبداد يف احل م.وب
لددو  انددت األيددام أو األحمددهر أو السددنني يف بعدده ال وا ددب أطددول أو  :1212المســألة 

أقصدددر منهدددا يف األر ال  مدددا لدددو  ددداا الشدددهر نيددده معدددادالمل لشدددهرين يف األر ال أو  ددداا يومددده 
بددهال إال إذا  دداا أطددول أو أقصددر ب  ددريال  مددا لددو  دداا يومدده نصددف يددوم يف األر ال ناالعتبددار 

 ددنة أو  دداعة يف األر ال ني خددذ ىنيددزاا األر  وندد  توقيددت م ددة امل رمددة إا أم ددن التعددرمل 
 عليه.

حر دددة ال وا دددب ال تعتدددرب  ددد رامل بالنسدددبة إىل  دددا نيهاال إال إذا  اندددت  :1219المســـألة 
 ت ددن لددا حر ددة انتقاليددة ونجددأع تتحددرك جر ددة جيددن تعددد  دد رامل عرنددامل بالنسددبة إلدديهمال  مددا لددو مل

انتقالية بش ل م قتال أو  انت صغريع جين تعترب أحمبه باملر بة ال ضائية من  ورا  رعال هدذا 
 إذا صدا عليه الس ر.

الظداهر اا أح دام امل لدف يف  دائر ال وا دب هدي ن دس أح امده يف  :1216المسألة 
 األر ال إال ما خرج بدليل.

لددو تقدددمت عالمددات البلددوأ أو تددأخرت عددن موعدددها املعتدداد بعددالجال   :1217المســألة 
 مدددا لدددو ا دددتعمل دوا  أدى إىل تقددددم احلددديه أو تدددأخر ال أو تقددددم ظهدددور الشدددعر افشدددن أو 
تددأخر ال او تقددددم احلددديه أو تدددأخر  يف  دددن اليدددأملال نالظددداهر االعتبدددار هبدددا ال ىنوعددددها املعتدددادال 

خص إذا أدى إىل إبقددا  قابليددة احلمددل يف املددرأعال خاصددة يف احلدديه املتددأخر يف  ددن اليددأمل وبدداأل
 اللهم إال إذا  اا التقدم أو التأخر خارقامل للعادع جداملال  ما إذا أدى إىل احتالم ال  ل م المل.

 الظاهر جواو تلقي  املرأع ىنا ووجها ويلح  هبما الولد. :1218المسألة 
هددداال وال يعتدددرب الولدددد حينةدددذ الظددداهر حرمدددة تلقدددي  املدددرأع ىندددا غدددري ووج :1215المســـألة 

 حالالملال وإذا  اا التلقي  لشبهة نالولد ولد حمبهة.
 الظاهر جواو تلقي  احليوانات باملا احمل و  يف البنك املنوي. :1242المسألة 
الظاهر جواو ت وين الولد يف غري الرحم بتلقي  ما الدزوج والزوجدة يف  :1241المسألة 
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 الوعا  امل دي إىل ذلك.
ح ددم الولددد الددذي خيلدد  يف غددري الددرحمال  ح ددم الولددد الددذي خيلدد  يف  :1244ة المســأل

الرحمال نعذا  اا من ما الزوجني نهو ولد حالل يلح  هبماال وإذا  اا من مدا أجنبيدني نهدو 
 غري حاللال وإذا  اا من ما أجنبيني لشبهة نهو ولد حمبهة.

 أمر به اإل الم.يلزم رعاية حقوا اإلنساا علني الوجه الذي  :1241المسألة 
ال جيوو منت احلمل بش ل دائم  وا  بعحداث حمدلل يف بعده أجهدزع  :1242المسألة 

التنا دددل مدددن جاندددب الرجدددل أو مدددن جاندددب املدددرأعال أو بعجيددداد املناعدددة ضدددد احليواندددات املنويدددة يف 
 الرجل أو يف املرأعال نعم جيوو منت احلمل امل قت.

 دداا ن  ددةال إال ألمددر أهددمال  حيدداع األم د ال جيددوو إ ددقاط اجلنددني ولددو   :1249المســألة 
مد المل د ندعذا توق دت حياذدا علدني إ دقاط اجلندني جداو و داا ذلدك داخدالمل يف مسدألة الددناع ندال 

 جيب دنت الدية حينةذ.
ال جيوو للمرأع التعر  ملا األجنديب إذا  اندت حتمدل مندهال  دأا  لدس  :1246المسألة 

ألجنديبال واا نعلدت ذلدك مدت العلدم بده ومحلدت منده يف احلمام أو ما أحمدبه مدن م داا نيده مدا ا
نولدها غري حاللال وجيوو لا التعر  ملا ووجهاال وولدها ولد حالل ويلحد  هبمدا الولددال وإا 

 تعرضت ملا األجنيب بشبهةال نولدها ولد حمبهة.
ال جيدددددوو للرجدددددل ا دددددتعمال ال دددددرج امل ددددداطيال وال ا دددددتعمال الددددددمني  :1247 المســـــألة

املددرأعال وال جيددوو مالمسددتها اا  انددت م ددريع للشددهوعال  مددا ال جيددوو للمددرأع  املصددنوعة علددني هيةددة
ا دتعمال الددذ ر امل داطي وال ا ددتعمال الدددمني املصدنوعة علددني هيةددة الرجدلال والجيددوو مالمسددتها 

 اا  انت م ريع لشهوذا.
ال جيدددوو اال دددتمنا  بدددالتنومي املغناطيسدددي ومدددا حمددداهبهال نعدددم جيدددوو الندددوم  :1248 المســـألة

 عي وإا علم انه حيتلم إذا نام.ال بي
ال جيوو للرجل اال تمنا  إال بزوجتدهال وال للمدرأع إال بزوجهداال وال ندرا  :1245 المسألة

يف حرمة اال تمنا  بني أا ي وا باليد أم بالنظر إىل صورعال أم ىنالعبدة مت دالال أم بالتخيدلال أم 
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 بتناول حمي  ي دي إىل ذلك.
حددوط د بيددت وحمددرا  املصددحفال نعددم جيددوو معاملتدده ال جيددوو د علددني األ :1212 المســألة
 بعنواا الدية.
يف السدد ر واإلقامددة  :املسددلموا  يعددامل أحددرار يف  انددة الدددول اإل ددالمية :1211 المســألة

والزراعدددة والبندددا  والعمدددل والتجدددارع ونشدددر ال تدددب واجملدددالت واجلرائددددال واال دددت ادع مدددن اإلذاعدددة 
التال ويف التدددددددأليف واف ابدددددددة والدددددددزواجال و يدددددددت والتل زيدددددددواال ويف تأ ددددددديس األحدددددددزاب والت دددددددت

النشاطات االجتماعية وال قانية واالقتصدادية والسيا دية وغريهداال إال يف احملرمدات الشدرعيةال وال 
 حي  ألحد منعهم من األمور املذ ورع.

ال جيدوو أخدذ أي ندوع مدن الضدرائب مدا عددا احلقدوا الشدرعية املدذ ورع  :1214 المسألة
 فمس والز اع واجلزية وافراج.ا :يف ال قهال وهي
ال جيوو أي ندوع مدن مصدادرع األمدوال وإلقدا  القدبه علدني األحمدخاص  :4211 المسألة

ون دديهم وإخددراجهم مددن البلددد و ددجنهمال إال يف املددوارد املقددررع حمددرعاملال وعنددد ذلددك جيددب العمددل 
 ون  احلدود الشرعية.

 اإلنساا إىل مخر. ال جيوو تناول املواد اليت تتحول يف جومل :1212 المسألة

 ددل حمددي  انقلددب إىل غددري  جيددن عددد غددري األول محددل ح ددم العنددواا   :1219 المســألة
ال اينال ناحلرام إذا انقلب إىل احلاللال  اللحم احملرم إذا انقلب رماداملال والعذرع إذا انقلبت رمدادامل 

صدددار حرامدددامل.  أو صدددابونامل صدددار حدددالالمل. واحلدددالل إذا انقلدددب إىل احلدددرام  افدددل إذا انقلدددب مخدددرامل 
 وال اهر إذا انقلب جنسامل والنجس إذا انقلب طاهرامل  اا له ح م املنقلب إليه.

ال عنددف يف اإل ددالم وال جيددوو أي نددوع مددن أعمددال العنددف واإلرهدداب  :1216 المســألة
 الذي يوجب ايذا  النامل أو تشويه مسعة اإل الم واملسلمني.

يت احملرتمال ومي ن تعّلم ال ب بتشدري  ال جيوو م لقامل تشري  جسد امل :1217 المسألة
أجسدددداد احليوانددددات والتماثيددددل املصددددنوعة علددددني هيةددددة اإلنسدددداا مددددن امل دددداط وحنددددو ال ويف حددددال 

 االض رار يقدم التشري  جلسم ال انر علني جسم املسلمال بقدر الضرورع.



 614 

إذا ورع جز  من جنس العني  ال لب وال انر يف جسد مسلمال ي هر  :1218 المسألة
ا ورع جددز  مددن طدداهر العددني مددن احليددواا أو اإلنسدداا يف جسددد جنددس العددني يددنجس بددهال بددهال وإذ

 إذا عد عرنامل جز مل من املنتقل إليه.
جيوو ورع أجزا  احليدواا يف جسدد اإلنسدااال  تبدديل بيضدته أو قلبده أو  :1215 المسألة

  ائر أعضائه بأم الا من احليواا.
 تلقددددي  املددددرأع بدددددوا  يدددد دي إىل محلهددددا   جيددددوو ت  ددددري األوالد بعددددالجال :1222 المســــألة

 ط لني أو أ  رال  ما جيوو عالج املرأع ىنا ي دي إىل محلها  ل عام أ  ر من مرعال إذا أم ن.
جيددوو نقددل اجلنددني مددن رحددم املددرأع إىل وعددا ال ونقلدده مددن وعددا  إىل رحددم  :1221 المســألة

 املرأعال إذا مل ي د إىل موته وال إىل ضرر  أو ضررها.
ال جيدددوو التشدددريك يف الولدددد بتلقدددي  املدددرأع ىندددا رجلدددنيال وإا  ددداا  دددل  :1224 المســـألة

منهمدددا حدددالالمل لدددا حدددال اإلمندددا ال  مدددا لدددو احدددت ه ىندددا ووجهدددا مث طلقهدددا وتزوجدددت مدددن غدددري ال 
نجمت منيامهدا يف تلقيحدة واحددعال واا نعلدت ذلدك نالولدد لشدبهةال والظداهر عددم جدواو تلقدي  

 واالن صال.املرأع ىنا ووجها بعد ال الا 
األقرب عدم جدواو تلقدي  املدرأع ىندا ووجهدا إذا  داا قدد أخدذ منده قبدل  :1221 المسألة
 تزوجها منه.
 ال جيوو تلقي  املرأع ىنا حيوااال  القرد وحنو ال إا أم ن. :1222 المسألة
 ل عضو نقل من حيواا أو إنساا إىل غدري ال  القلدب والعدني وال بدد   :1229 المسألة
 م عليه بعد نقله عضوامل من املنقول إليه ال املنقول منه.والبيضةال حي 
إذا أم ن نقل رأمل إنساا إىل غري ال  أا ق ت رأمل  تضر وورع علني  :1226 المسألة

جسد إنسداا يشد و مدن رأ ده د مد المل د نالظداهر انده يصدب  إنسدانامل جديددامل الحي دم عليده ج دم 
ووجدددامل أو مدددديونامل أو حاجدددامل أو  صددداحب الدددرأمل وال ج دددم صددداحب اجلسددددال نلدددو  ددداا أحددددمها

معدددددامالمل أو قاضددددديامل صددددديامه أو مت هدددددراملال ومل ي دددددن اآلخدددددر  دددددذلك الحي دددددم عليددددده ج مدددددهال ويف 
 نروع واحتماالت   ريع. المسألة
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لو  اا صاحب الرأمل وارثامل من ويد وصاحب اجلسد وارثامل من عمروال  :1227 المسألة
مدددا ارثهمدددا معدددامل؟ أو ال يدددرث؟ أو يدددرث مدددن مث مدددات املورّثدددااال نهدددل يدددرث اإلنسددداا املر دددب منه

صاحب الدرأمل؟ أو يدرث مدن صداحب اجلسدد؟ احتمداالتال والظداهر اا م دل هدذا اإلنسداا ال 
جيددوو لدده الددزواج مددن  ددارم أحددد األصددلنيال نددال يصدد  وواجدده مددن أخددت صدداحب الددرأمل وال مددن 

 دها أو أخت صاحب اجلسدال  مدا ال جيدوو الع دسال ندال يصد  للرجدل أا يتدزوج مدن امدرأع رأ
 جسدها من أخته م المل.

هددل جيددوو ق ددت عضددو مددن امليددت احملددرتم لن ددت احلددي ام ال؟ قددال بعدده  :1228 المســألة
إذا توق ت حياع احلي أو  ماله علدني ذلدك مدت إجداوع امليدت قبدل موتده جداوال  مدا لدو  :العلما 

 أجاو ويد اا تقلت عينه بعد موته لتزرع يف مقلة عمرو األعمني م المل.
جيوو إحيدا  امليدت بدال را العلميدة د اا اندرت  إم انده د واحليداع حينةدذ  :1225 المسألة

 من اهلل تعاىل وبعلامهال واإلنساا و يلة وأداع لتن يذ إرادع اهلل عزوجل.
إذا أحيددي إنسدداا بعددد موتددهال نلدده أح امدده  انسدداا جديدددال ولدديس لدده  :1292 المســألة

 ع مل نذ رها لالختصار.أح امه قبل موتهال وللمسألة نروع واحتماالت   ري 
 جيوو  حب الدم من احلي وال جيوو  حبه من امليت. :1291 المسألة

ال جيدددوو حتويدددل الرجدددل إىل املدددرأعال وال حتويدددل املدددرأع إىل الرجدددلال وجيدددوو  :1294 المســـألة
 ذلك يف احليوانات.
يف ورع الدددددذ ر يف جسدددددم األن دددددني وورع ال دددددرج أو إحداثددددده يف جسدددددم  :1291 المســـــألة

 احتماالا وال يرتك االحتياط.الرجلال 
لددو ورع الددزوج عضددوامل أو جددز امل مددن أجندديب يف جسددمهال صددار جددز امل مددن  :1292 المســألة

جسددمهال و ددذلك الزوجددة لددو ورعددت عضددوامل أو جددز امل مددن أجنبيددة يف جسددمهاال صددار جددز امل مددن 
 جسمها.

جيددوو نقدددل العلددم مدددن رأمل إىل رأمل بانتزاعدده مددن دمددداأ وت عدديم دمددداأ  :1299 المســألة
آخر بهال بش ل من األحم الال وهل يشرتط رضامها أم الال احتماالاال هذا إذا مل يعترب تصدرنامل 
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 نيهماال وأما إذا اعترب تصرنامل نيشرتط نيه إجاوذما ق عامل.
جيوو إجرا  خمتلف التجارب العلميدة وغريهدا علدني احليواندات بتعريضدها  :1296 المسألة

 لألمرا  واآلالم الن سية واجلسدية.
جيوو إجدرا  خمتلدف التجدارب علدني اإلنسداا إذا مل ت دن ضدارع بدهال مدت  :1297 ةالمسأل

إجاوتددهال وأمددا إذا  انددت ضددارع بدده ضددررامل بالغددامل نددال جيددوو إجراؤهددا عليدده حدد  مددت إجاوتددهال إال إذا  
  انت ألمر أهم حمرعامل أو  اا الضرر بسي امل.

 حيرم التجسس علني املسلمني ووضت اجلوا يس عليهم. :1298 المسألة
جيددوو ا ددتعمال أجهددزع اإلعددالم احلدي ددة د  ددالراديو والتل زيددوا د إذا  :1295 المســألة

 خلصت براجمهما عن احملرمات.
  وو مشاهدع األنالم واملسارح اليت ليس نيها حمي  من احلرام. :1262 المسألة
جيوو التأمني علني احلياع و ائر املمتل داتال  التدأمني علدني السد ينة يف  :1261 المسألة

أوفــــــوا البحدددددر وال دددددائرع يف اجلدددددوال ألردددددا معاملدددددة عقالئيدددددةال نيشدددددملها عمدددددوم قولددددده تعددددداىلف 
بالعقود

(428). 
حقوا ال بت والرت ة والنقل والتأليف وح  ح  االختصاص بالنسدبة  :1264 المسألة

 إىل املخرتعني وغريهمال إذا عدت حقوقامل يف نظر العرملال نالظاهر احرتامها حمرعامل.
)البنددوك( حدداللال إال الربددا نعندده حددرام  :يددت املعددامالت مددت املصددارمل  :1261 المســألة

أخذامل وع ا املال وإذا ان ب  علني تلك املعامالت عنواا آخر مدن عنداوين احملرمداتال نعردا ت دوا 
 حرامامل أيضامل.
اجلدددوائز الددديت جيعلهدددا أصدددحاب األمدددوال لتشدددجيت بضدددائعهم أو  علهدددا  :1262 المســـألة

 ت أي عمل  للال جائزع.م  سات أو األنراد لتشجي
اليانصددددديب مدددددن القمدددددار و دددددرمال إال إذا قدددددرر  واضدددددعو  ونددددد  الشدددددريعة  :1269 المســـــألة

 اإل المية بعجرا  معامالت ت يد نائدته.

                                                           

 .1 ورع املائدعف اآلية  (212)
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 ددباا افيددول املتعددارمل اليددومف )الرايسددز( حددرامال إال إذا  انددت بشدد ل  :1266 المســألة
 .(425)(املسابقة الشرعية املذ ورع يف نصل )السب  والرماية

ال جيوو دنت )األجرع( إىل صندوا االجدرا ال وإذا نعدل املسدتأجر ذلدك  :1267 المسألة
 ومل ير  املوجر  اا غصبامل.

ال  وو الصدالع يف األراضدي الزراعيدة املغصدوبةال  مدا ال جيدوو التصدرمل  :1268 المسألة
 يف املعامل املغصوبة.

لزراعيدددة واملعامدددل ومدددا مدددا تأخدددذ  السدددل ات مدددن أصدددحاب األراضدددي ا :1265 المســـألة
أحمددبهها وتع يدده لل الحددني والعمددال بدددوا رضددا املددال ني ال جيددوو التصددرمل نيددهال والددالوم تنظدديم 
االقتصددداد علدددني حنددددو اإل دددالمال ال علددددني حندددو السددددائد اآلا يف الدددبالد اإل ددددالمية املدددأخوذع مددددن 

 االقتصاد الرأمسايل الغرط أو الشيوعي الشرقي.
 خذ با م )السدرق لي( اا  داا يأخدذ  املالدك جيدووال واا  املال الذي ي :1272 المسألة

  اا يأخذ  املستأجر مقابل األثاث أو  اا يصدا عليه عنواا  لل آخرال جيوو أيضامل.
جيب رد السالم الذي يوجه عرب التلي واال وال جيدب رد السدالم املوجده  :1271 المسألة

 عرب أجهزع الراديو والتل زيوا.
 حضور تشري  امليت واا  اا للتعلم أو التعليم.ال جيوو  :1274 المسألة
ال جيدددوو النظددر إىل تصدددوير املددرأع املعروندددةال ويف النظددر إىل تصدددوير املدددرأع  :1271 المســألة

 اجملهولة جيب االحتياط.
ال بأمل بالنظر إىل تصاوير النسا  افياليةال إذا مل ت دن م دريع للشدهوعال  :1272 المسألة

 دع أخرى.ومل ت ن يف النظر إليها م س
تنزيل ال مبيالة احلقيقية جدائزال وأمدا تنزيدل ال مبيالدة غدري احلقيقيدة ندال  :1279 المسألة

 جيوو.
 ددوو حوالددة نقددد بلددد بأقددل مندده أو بددأ  ر مندده يف بلددد آخددرال  حوالددة  :1276 المســألة

                                                           

 . و)املسائل اال المية( أح ام السب  والرماية.61راجت مو وعة ال قهف ج (219)
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 الدينار بأقل منه إىل غري البلد الذي يروج نيهال ألنه من نرا العملة وليس من الربا.
 ال جيوو التعاوا مت احل ومات اجلائرع. :1277 ألةالمس

جيدددوو اال دددتماع إىل األحاديدددن الددديت تلقدددني عدددن طريددد  أجهدددزع الراديدددو  :1278 المســـألة
والتل زيواال  ما جيوو التحدث عن طريقهماال وجيدوو النظدر إىل الصدور اجلدائزع الديت تعدر  علدني 

  د إىل  ذور حمرعي.حماحمات التل زيواال  ل ذلك إذا مل يوجب  رمامل آخر ومل ي
الظدداهر اندده جيددوو التو ددل بالسددل ة ملنددت املن ددراتال واا  انددت هددي ال  :1275 المســألة

متنعها بدال را الشدرعية  حدبس السدارا مد الملال وامندا جيدوو هدذا إذا  داا ضدرر  أقدل مدن ن عده ومل 
 مي ن ذلك عن طرا أخرى.

 دداا ذلددك )لوثدددامل( إذا وجددد قتيددل يف دار حمدددخص وادعددني اندده انتحدددرال   :1282 المســألة
 .(412)و ري نيه أح ام القسامة املذ ورع يف مسائل القصاص

التعدددذيب حدددرام يف اإل دددالمال وال جيدددوو انتدددزاع اإلقدددرار  دددن حيتمدددل نيددده  :1281 المســـألة
اإلجدددرام بالضدددرب والتعدددذيبال بدددل جيدددب التوصدددل إليددده بدددال را الشدددرعيةال وإذا اعدددرتمل يف هدددذ  

 الصورع ال اعتبار به.
)املصددام املر ددلة(ال نعددم :ال يصدد  تشددريت األح ددام ا ددتنادامل إىل قاعدددع :1284 المســألة

يص  للدولة اإل المية الديت ت دوا حتدت إحمدرامل حمدورى ال قهدا  املراجدت املندت عدن األمدور الديت 
تضر ىنصام املسلمنيال م المل تنظيم املواصالت  جعل  ري السيارات ذهابدامل يف حمدارع وايابدامل يف 

)دندددت الضدددرر( أو)رندددت العسدددر واحلدددرج(  :كال  دددا يددددخل يف قاعددددعحمدددارع آخدددر ومدددا أحمدددبه ذلددد
 .(411)أو)األهم واملهم( أو ما أحمبه من القواعد الشرعية العامة 

الظاهر عدم الضماا نيما إذا أدى األمر باملعرومل والنهدي عدن املن در  :1281 المسألة
 .(414)إىل اجلرح أو إتالمل املالال يف املوارد اليت جيوو نيها ذلك

ال يرتتددب ح ددم الشددهيد علددني القتيددل الددذي ميددوت يف احلددروب الدديت ال  :1282 لةالمســأ
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ت وا باملواوين اإل الميةال بل يرتتب عليه ح م امليتال ناا أم دن تغسديله وجدبال وإال جيدب 
 تيممه وحتني ه وت  ينه والصالع عليه د ولو علني أحمالئه غري املتميزع عن بعضها د ودننه.

ذي الددروح بددالريش والقلددمال وأمددا باآللددة وحنوهددا نالظدداهر  ي ددر  تصددوير :1289 المســألة
 جواو .

إذا أصددابت املسددلمني نتنددة وارتدددت علددني أثرهددا  اعددة  بددريع مددنهمال مث  :1286 المســألة
رجعوا إىل اإل المال نالظاهر أرم ليسدوا ج دم املرتدد يف تبيدني األوواج وقسدمة األمدوال والقتدلال 

ني مدن خرجدوا عليده يف البصدرع وصد ني والنهدرواا بعدد مت نده علد ولذا مل جيرها أمدري املد منني 
 منهم.

 تقبل توبة املرتد ال  ري أيضامل. :1287 المسألة
الظدداهر اندده يف م ددل هددذا الزمدداا ال  ددب مقاطعددة أهددل العصدديااال بددل  :1288 المســألة

راتال إال يلزم مداراذم  يما يرجعوا عن غّيهمال ولو  انوا تار ي الصالع أو عداملني بسدائر املن د
 إذا  اا يف معاحمرذم  ذور آخر.

لو تدزوج بالزوجدة افامسدة بعدد مدوت الزوجدة الرابعدةال مث عدادت الرابعدة  :1285 المسألة
 إىل احلياع د بش ل من األحم ال د  انت افامسة ووجته دوا احملياع.

 لددو ندر  حيداع الددزوج بعدد امتددام عددع الزوجددة نهدي مبانددة عندهال والجيددوو :1252 المسـألة
 أا ترجت إليه إال بعقد جديدال وإذا عادت إىل احلياع يف أثنا  العدع ن يه احتماالا.

ال جيوو للمسلم أا يصف أخا  املسدلم بأنده أجنديبال واا اختلدف عنده  :1251 المسألة
 يف العنصر والش ل والبلدال ناألجنيب يف نظر اإل الم هو  ل خارج من الدين اإل المي.

لمسلم أا خُيرج املسلم اآلخر من بلدد ا دالمي واا  داا مدن ال جيوو ل :1254 المسألة
 بلد آخر أصالمل أو  انت له لغة أخرى.

 ال جيوو االنتحار يف نظر اإل الم. :1251 المسألة
ال جيددوو لإلنسدداا أا يقتددل ن سدده واا  دداا يعلددم بأندده  دديموت قريبدداملال   :1252 المســألة

  املبتلني بالسرطااال أو من يعاين من مرضه بشدع.
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 اال بريتو والقولونيا وغريمها اليت جنا تها غري ثابتةال   ومة بال هارع. :1259 لمسألةا

إر ال الرجل لشعر رأ ه  اليبيني اا مل ي ن تشبهامل بال  ار مل ي ن  :1256 المسألة
 نيه إحم الال واا  اا تشبهامل هبمال ناألحوط تر ه.

 قوية.جيوو للصائم ا تعمال اإلبرع ال بية امل :1257 المسألة
جيدددوو ال دددوامل حدددول ال عبدددة املشدددرنة أبعدددد مدددن  دددتة وعشدددرين ذراعددداملال  :1258 المســـألة

 خصوصامل يف حالة االض رار.
إذا تناولت املرأع دوا مل ي خر حيضهاال نح مها يف أعمال احلدا ح دم  :1255 المسألة

 املرأع ال اهرع.
النسددبة إىل هددالل ال جيددوو االعتمدداد علددني إخبددار العقددول اإلل رتونيددة ب :1922 المســألة

 أول الشهرال أو اذام األحمخاصال أو برا ذمال أو ما حمابه.
ال جيددددددوو علددددددني املصدددددداب بدددددداألمرا  املسددددددرية )املعديددددددة( احلضددددددور يف  :1921 المســــــألة

 االجتماعات واألما ن العامةال ولو نعل ذلك وأصيب أحد ىنرضه أو تلف بسببه ضمن.
مراجعتدددده لل بيددددب يشدددددد مددددن إذا علددددم الشدددخص املددددريه بددددأا عدددددم  :1924 المســــألة

مرضهال ويلح  به ضدررامل بالغدامل ال ال جيدوو لده تدرك مراجعدة ال بيدبال ويف هدذ  الصدورع جيدب عليده 
 ا تعمال األدوية اليت يص ها له ال بيب.

تشددددخيص األح ددددام العامددددة وموضددددوعاذاال والعندددداوين ال انويددددة العامددددة  :1921 المســــألة
 ورى ال قها  املراجت.وإجرائها يف اجملتمتال يتوقف علني تأييد حم

جيوو إبادع احليوانات املضدرع د  داجلرذاا والبد  والدذباب وغريهدا د بداملواد  :1922 المسألة
 السامة.

إذا   ن اإلنسداا يف القمدر أو يف ال وا دب األخدرى وتنا دل هنداكال  :1929 المسألة
واملعددامالت  نح مده يف  يدت األح ددام د  الصدالع والصدديام والدزواج وال ددالا واحلددود واإلرث

وغريها د ح م اإلنساا السا ن علني ال رع األرضيةال وجيب اا يصلي با ا   رع األر ال  ما 
 تقدم.

املعددامالت بيننددا وبددني النددامل املوجددودين يف  ددائر ال وا ددب السددماوية  :1926 المســألة
ث األخددرى  املعددامالت بيننددا وبددني أهددل األر  يف األح ددامال وال نددرا يف قضددايا الددزواج واإلر 
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 وغريها من املسائل بني اجلميت. 
جيددوو ورع األمسدداك وت  ريهددا صددناعيامل يف البحددر أو األحددوا   مددا هددو  :1927 المســألة

متعددددارمل ومتددددداول اآلا يف بعدددده الددددبالدال وال عددددام احملددددرم الددددذي ت عددددم بدددده تلددددك األمسدددداك ال 
هددا يسددتوجب حرمتهدداال أمددا لددو أع يددت مددن األغذيددة النجسددة جيددن صددارت جاللددة جيددب ت هري 

 وا ترباؤها د حسب د تور الشرع د قبل االنت اع هبا وأ لها.
اذا أ ل السمك من ال عام الذي يوجب تساقط ال لدس عنده مل حيدرم  :1928 المسألة

حلمدده حدد  إذا انتقددل هددذا إىل نسددلهال ول ددن إذا حتددّول نددوع السددمك الددذي لدده نلددس إىل نددوع ال 
 ع آخر بال امل.نلس له حرم حلمهال نالعربع بتبدل النوع إىل نو 

إذا أ دل السدمك الدذي ال نلدس لده طعامدامل يوجدب نبدات ال لدس علدني  :1925 المسـألة
جلد ال نالظاهر عدم حليته ح  إذا انتقلت هذ  احلالة إىل نسلهال نعم إذا حتّول ندوع السدمك 

 إىل نوع آخر له نلس ن ي هذ  الصورع حيل حلمه.
القنابدل املولددع للسدحاب وامل در  إذا أحددث السدحاب وامل در بوا د ة :1912 المسـألة

 صناعياملال نح مه ح م امل ر ال بيعي يف ال هارع.
ال جيوو إع دا  االمتيداو إىل حمدر ة أو ندرد يف األمدور الديت يتسداوى نيهدا  :1911 المسألة

 .(411)  يت الناملال أو يف املوارد اليت تتناىف مت قاعدع )تسلط النامل علني أموالم(
ر إىل بدددالد ال  دددار لتحصددديل العلدددوم بشدددرط أا ال يرت دددب جيدددوو السددد  :1914 المســـألة

احملرمدداتال  أ ددل حلددم ذبيحددة غددري املسددلمال وبشددرط أا ال ينظددر إىل مددا حيددرم النظددر إليدده  ددالنظر 
إىل ال تيددددات والنسددددا ال ويلددددزم أا ال يصددددادا ال تيددددات  مددددا جيددددب اا ال يددددرتك واجباتدددده الدينيددددة  

  الصالع والصيام وما حمابه..
جيوو للشاب املسانر إىل البالد الغربية أا يتزوج ب تيدات أهدل ال تداب  :1911 المسألة

وواجامل دائمدامل أو منق عدامل )أي متعدة( بشدرط إجدرا  صديغة الدزواج بصدورع صدحيحةال ولدو بداإلبراا 
إىل البالد اإل المية وا داذ و دال  جيدروا عنده وعدن ال تداع صديغة الن داحال أمدا الدزواج بغدري أهدل 

  جيوو.ال تاب من ال  ار نال
املسدددددلموا الدددددذين يسدددددانروا إىل الدددددبالد الغربيدددددة إذا هدددددوجم اإل دددددالم  :1912 المســـــألة
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أمدددامهمال جيدددب علددديهم الددددناع عدددن اإل دددالم مدددت مراعددداع حمدددروط األمدددر بددداملعرومل والنهدددي عدددن 
املن دددرال وإذا مل مي دددنهم اإلجابدددة علدددني االعرتاضدددات واالذامدددات املوجهدددة إىل اإل دددالم وجدددب 

 اإل المية للحصول علني اإلجابات والردود املنا بة.اال تمداد بالبالد 
ال جيددوو االحمددرتاك يف مسددابقات السددباحة ال ويلددة الدديت توجددب نددوات  :1919 المســألة

الصالع اختياراملال نعم لدو حمدرع يف املسدابقة دوا االلت دات إىل ندوات الوقدتال ويف األثندا  الت دت 
ب وجب أا خيرج من املا  ليصدلي. وإا إىل ذلكال نعا أم نه إيصال ن سه إىل اليابسة أو قار 

مل مي نددده ذلدددكال أو  ددداا الوقدددت ضددديقامل جددددامل وجدددب أا يصدددلي يف ن دددس حالدددة السدددباحة علدددني 
النحدددو املم ددددن ويشددددري برأ دددده بدددددل الر ددددوع والسددددجود. وه ددددذا األمددددر يف املسددددابقات األخددددرى  

  مسابقة الدراجات والسيارات وال ائرات.
 مدا هدو   أنواع العزا  علدني اإلمدام احلسدني جيوو بل يستحب  يت  :1916 المسألة

 املتعارمل.
الغنددا  حددرامال ولددو قددرأ القددرآا أو التعزيددة بالغنددا  نعددل حرامدداملال ول ددن ال  :1917 المســألة

 إحم ال يف قرا ته بصوت حسن وال ي وا غنا مل.
 املو يقنيال إذا  اا بآلة لو أو رانقه الغنا   اا حرامامل. :1918 المسألة
ذا بدداع ال ددانر عضددوامل مددن بدندده  عيندده أو قلبدده أو  ليتددهال لي صددل عددن ا :1915 المســألة

 بدنه بعد موته أو يف حال حياتهال ليزرع يف بدا حمخص آخرال مل ي ن نيه إحم ال.
إذا أراد املسلم أا يبيت عضوامل من بدنهال نقد أجاو بعه العلما  ق دت  :1942 المسألة

نيجدددوو إذا  دداا هنددداك أمددر ضدددروريال  ذلددك العضدددو مندده بعدددد موتدده. أمدددا ق عدده يف حدددال حياتدده 
  نجاع املسلمال وذلك لقاعدع األهم واملهم.

 
   

 وهذا آخر ما أردنا إيراد  يف هذا ال تابال واهلل املون  واملستعاا.
 

 كربالع المقدسة   
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