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 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 املقدمة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني، حممد املصطفى 
 وعرتته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أمجعني.

لية مفصلة ابللغة العربية تكون أكثر وبعد: فإن مجعًا من املؤمنني طلبوا مين رسالة عم
 استيعااب للفروع الفقهية من بقية الرسائل اليت سبق طبعها و نشرها، فأجبت إىل ذلك.

 وأضفت إليها ما يلي: 

 : موجزاً يف أصول الدين.1
 : مبحثاً حول القرآن احلكيم.2
 : ملخصاً عن النظام اإلسالمي.3
 األخالقية وما أشبه ذلك.: فوائد يف تعداد احملرمات، والفضائل 4
 : خمتصراً توضيحياً يف اإلرث وكيفية تقسيمه.5
 املسائل احلديثة. :6

 وما توفيقي إالّ ابهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.
 

 هـ 1401قم املقدسة / 
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي
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 أصول الدين 
 مخسة:  أصول الدين

 : التوحيد. 1
 : العدل. 2
  : النبوة.3
 : اإلمامة. 4
 : املعاد. 5

 : التوحيد 1
التوحيد: هو أن يعرف اإلنسان أن للكون إهلًا خلقه وأوجده من العدم،وبيده كل 

فاخللق، والرزق، واإلعطاء، واملنع، واإلماتة، واإلحياء، والصحة، واملرض.. كلها … شيء
إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونحتت إرادته 

(1). 
الدليل على وجود هللا تعاىل: ما نرى من السماء وما فيها، من الشمس املضيئة، والقمر و 

 املنري، والنجوم الزواهر، والسحاب، والرايح، واملطر..
ومن األرض وما فيها، من البحار واألهنار، والثمار واألشجار، واملعادن املختلفة الثمينة  

 كالذهب و الفضة والزمرد..
اانت، الطائرة يف الفضاء، والساحبة يف املاء، واملاشية على وجه ومن أصناف احليو 

 االرض، أبشكال وأصوات متباينة، وحجوم متشاهبة وغري متشاهبة..
هذا واإلنسان العجيب املشتمل على احلواس املختلفة واحلاالت املتفاوتة، من العني 

 .واألذن واللسان، والصحة والسقم، والفرح واحلزن، والغضب وغريها
كل ذلك دليل على إله حكيم عليم، نعتقد به، ونعبده، ونستمد منه العون ونتوكل 

 عليه.

                     
 . 82سورة يس: ( 1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 7 

 وهللا سبحانه له صفات كثرية:
 : فهو يعلم كل شيء، كبريا أو صغريا، ويعلم ما يف القلوب.كالعلم

 فهو يقدر على كل شيء، على اخللق والرزق، واإلماتة واإلحياء، وغريها. والقدرة:
 و حي ال ميوت.فه واحلياة:

 فهو يريد الشيء الذي فيه املصلحة، وال يريد ما فيه مفسدة. واإلرادة:
 فهو يبصر كل شيء، ويسمع كل صوت، ولو كان مهساً يف اآلذان. واإلدراك:

 فهو كان قبل كل شيء، مث خلق األشياء، ويبقى بعدها إىل األبد. والِقدم:
ني وأنبيائه ومالئكته، وذلك خبلق فهو يكّلم من يشاء من عباده املخلص والتكلم:

 الصوت.
 فهو صادق فيما يقول، وال خيلف وعده. والصدق:

 …كما أنه تعاىل: خالق، رازق، حمٍي، معٍط، مانع، رحيم، غفور، عزيز، شريف، كرمي
 وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن النقائص: 

 فليس جسماً كأجسامنا.
 وليس مركباً من األجزاء املختلفة.

 ن رؤية هللا، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.وال ميك
 وليس حمال للعوارض، فال يعرض عليه شيء، وال جيوع، وال يهرم.

 وال شريك له، بل هو واحد أحد فرد صمد، مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد.
منذ األزل، ال كمثلنا حيث كنا جاهلني مث نعلم، … وصفاته عني ذاته، فهو عامل قادر

 اجزين مث نقدر.وكنا ع
 وغين، فال حيتاج إىل مشورة، أو معاون، أو وزير، أو جند، أو حنو ذلك.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 8 

 
 : العدل2

عادل، ال يظلم أحدا، وال يفعل ما ينايف احلكمة، فكل خلق أو  العدل مبعىن: إن هللا
رزق أو إعطاء أو منع صدر عنه ملصاحل وإن مل نعلم هبا، كما إن الطبيب إذا داوى أحداً 

 ، علمنا أن فيه الصالح، وإن مل نكن نعرف وجه الصالح يف ذلك الدواء.بدواء
فإذا رأينا إن هللا تعاىل أغىن أحداً، وأفقر آخر، أو جعل شخصاً شريفاً، ومل جيعل اآلخر، 
أو أمرض أحدًا دون اآلخر، أو أمثال ذلك، فالالزم أن نعتقد أن مجيع ذلك على وجه 

 .(2)ف حكمة ذلكالصالح واحلكمة، وإن نكن ال نعر 
طلب من هللا تعاىل أن يّعرفه بعض عدله ـ مما  )عليه السالم(ويف احلديث: )إن موسى 

يشكل ظاهره ـ فأمره هللا أبن يذهب إىل عني ماء يف الصحراء، لينظر ماذا جيري هناك، فلما 
رأى أن فارسًا نزل على العني وقضى حاجته ووقع ما كان معه  )عليه السالم(خرج موسى 

ن نقوده، مث جاء بعد مدة طفل وأخذ الكيس و ذهب، مث جاء أعمى ليتوضأ على العني، م
فإذا ابلفارس قد رجع واهتم األعمى أبخذ الكيس، وآل األمر إىل أن قتل الفارس ذلك 

: أن )عليه السالم(، فلما ذهب الفارس، أوحى هللا إىل موسى…األعمى ابهتام السرقة
ددان املال إىل الوارث وهو الطفل، واألعمى كان قاتال ألب الفارس سرق مال أب الطفل، فر 

 .(3)الفارس، فاقتص الوارث منه(
 وهكذا يكون حكم هللا تعاىل وعدله، وان كان يف النظر السطحي بعيداً عن القواعد.

                     
 هذا ابإلضافة إىل أن كثريا ممّا ذكر من الفقر واملرض وما أشبه يكون بسوء تصرف اإلنسان وتدبريه، فدقق. ( 2)
 ، ط بريوت.2ب 117ص 61راجع حبار األنوار: ج( 3)
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 : النبوة 3

 النيب هو الشخص الذي يوحي إليه هللا تعاىل.
 واألنبياء على قسمني:

و املبعوث إلنقاذ الناس، من الظلمات إىل النور، ومن الباطل إىل ـ النيب املرسل: وه1
 احلق، ومن اخلرافة إىل احلقيقة، ومن اجلهل إىل العلم.

 ـ النيب غري املرسل: وهو الذي يوحى إليه لنفسه، ومل يؤمر بتبليغ األحكام إىل الناس.2
 منهم قليلون.( واملرسلون 124000وعدد األنبياء: مائة وأربعة وعشرون ألف نيب )

 .)صلى هللا عليه وآله(، وآخرهم حممد  )عليه السالم(وأول األنبياء آدم 
 واألنبياء املرسلون على قسمني:

 أولو العزم.األول: 
 غري أويل العزم. الثاين:

 وأولو العزم: هم الذين بعثهم هللا تعاىل إىل شرق األرض وغرهبا وهم مخسة:
 . )عليه السالم(: إبراهيم 1
 . )عليه السالم(ح : نو 2
 . )عليه السالم(: موسى 3
 . )عليه السالم(: عيسى 4
 .)صلى هللا عليه وآله(: حممد 5

.  )عليه السالم(. والنصارى من أتباع عيسى  )عليه السالم(واليهود من أتباع موسى 
. لكن اإلسالم نسخ األداين السابقة، فال )صلى هللا عليه وآله(واملسلمون من أتباع حممد 

جيوز البقاء عليها، بل يلزم على مجيع الناس أن يتبعوا تعاليم اإلسالم، كما قال هللا تعاىل: 
ومن يبتِغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

 (4). 
 فاليهودية والنصرانية ابطلة، واإلسالم يبقى شريعة هللا إىل يوم القيامة، والينسخ أبداً.

                     
 .85سورة آل عمران: ( 4)
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 )صلى هللا عليه وآله(النيب  بعض أحوال
آخر األنبياء، وإن دينه ـ وهو اإلسالم ـ  )صلى هللا عليه وآله(هذا وقد عرفت أن حممدًا 

 انسخ لألداين، وأن شريعته ابقية إىل يوم القيامة.
 :(5)فال أبس ابإلشارة إىل بعض أحواله الكرمية 

 بنت وهب. وأّمه آمنة )صلى هللا عليه وآله(فهو حممد بن عبد هللا 
يوم اجلمعة السابع عشر من شهر ربيع األول بعد طلوع  )صلى هللا عليه وآله(ولد 

)كسرى( ، وبعث ابلرسالة يف  (6)الفجر، عام الفيل، مبكة املعّظمة، يف زمن امللك العادل
السابع والعشرين من شهر رجب، بعد ما مضى من عمره الشريف أربعني سنة، إذ نزل عليه 

حينئذ يف غار )حراء(  )صلى هللا عليه وآله(و هو ملك عظيم، وكان  السالم( )عليهجربئيل 
 وهوجبل مبكة، فأنزل عليه سورة من القرآن وهي:

 بسم هللا الرمحن الرحيم  إقرأ ابسم ربك الذي خلق  خلق اإلنسان من
علق

 إىل آخر السورة. (7)
ور يف الشوارع واألزقة، وهو بتبليغ رساالت ربه، وأخذ يد )صلى هللا عليه وآله(فقام 

 .(8) يقول:)أيها الناس قولوا ال اله إال هللا تفلحوا(
وحيث إن أهل مكة كانوا مشركني جعلوا يستهزؤون به، ويضحكون منه ويؤذونه، حىت 

 . (9): )ما أوذي نيب مثل ما أوذيت ()صلى هللا عليه وآله(قال 
،  )عليه السالم(املؤمنني علي بن أيب طالب ومل يؤمن به إال نفر قليل، أّوهلم اإلمام أمري 

 مث مجع آخر. )عليها السالم(مث زوجته خدجية 
وملا كثر اضطهاد املشركني له، هاجر إىل )املدينة(، وهذه اهلجرة هي بدء اتريخ 

                     
( و )ابقة عطرة يف أحوال خامت النبيني( و)السرية 2-1راجع للتفصيل كتاب )وألول مرة يف اتريخ العامل ج ( 5)

 الفواحة( و)حممد )صلى هللا عليه وآله( والقرآن( لإلمام املؤلف )دام ظله(. 
 أي العادل نسبيا، أي ابلنسبة إىل غريه.( 6)
 .2و1سورة العلق:( 7)
 فصل فيما القى من الكفار يف رسالته. 56ص  1املناقب: ج( 8)
 .5ابب 4فصل 537ص 2كشف الغمة: ج( 9)
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املسلمني، وهناك كثر املسلمون وشرعت الدولة اإلسالمية تعتز ابلعدة والعدد، حىت فاقت 
 داين اماويها وغري اماويها.حضارات العامل، واأل
أثناء كونه يف املدينة املنورة حروب وغزوات، وكلها   )صلى هللا عليه وآله(واتفقت للنيب 

)صلى هللا كانت بسبب اعتداءات املشركني واليهود والنصارى على املسلمني، وكان النيب 
ن قتلى الطرفني، يف مجيعها أيخذ جانب السلم والرمحة والفضيلة، ولذا مل يك عليه وآله(

اليت بلغت نيفا ومثانني، اكثر من ألف  )صلى هللا عليه وآله(املسلمني وغريهم، يف حروبه 
 وأربعمائة، كما حفظها التاريخ.

ابلرسالة إىل أن تويف، كان القرآن احلكيم ينزل  )صلى هللا عليه وآله(ومنذ أن بعث حممد 
ات خمتلفة حىت اكتمل هذا الكتاب العظيم عليه من جانب هللا تعاىل شيئا فشيئا ويف مناسب

 يف ظرف ثالث وعشرين سنة.
ينظم دين املسلمني ودنياهم، ويعلمهم الكتاب  )صلى هللا عليه وآله(فكان النيب  

 واحلكمة، ويشرع هلم قوانني العبادة، واملعاملة واملعاشرة والسياسة وما إليها..
 )عليه السالم(علي بن أيب طالب  )صلى هللا عليه وآله(وبعدما كمل الدين ونصب 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت خليفة من بعده ونزل قوله تعاىل: 
ورضيت لكم اإلسالم دينا

مرضًا طفيفاً، لكنه  )صلى هللا عليه وآله(، مرض النيب (10)
وكفنه  اشتد حىت حلق ابلرفيق األعلى يف اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر، وقام بغسله

 ، وُدفن ابملدينة املنورة ـ حيث قربه ـ. )عليه السالم(والصالة عليه ودفنه أمري املؤمنني علي 
يف مجيع حاالته مثاال أعلى لألمانة واإلخالص، والصدق  )صلى هللا عليه وآله(وقد كان 

زهد وحسن اخللق، والعلم واحللم، والسماح والعفو، والكرم والشجاعة، والورع والتقوى، وال
 والفضيلة، والعدل والتواضع، واجلهاد و..

وكان جسمه الشريف كأحسن ما يكون، يف االعتدال والتناسب، ووجهه أزهر كالبدر 
 ليلة التمام.

جممع الفضائل، ومعقد الشرف والكرامة،  )صلى هللا عليه وآله(وابجلملة، فقد كان 

                     
 .3سورة املائدة: ( 10)
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أيت مثله فيما مضى، وال أييت إىل وموطن العلم والعدل والفضيلة، ومدار الدين والدنيا، مل 
 األبد. 

هذا هو نيب املسلمني، وهذا هو شرع اإلسالم، ودينه خري االداين، وكتابه خري الكتب، 
 ال أيتيه الباطل من بني يديه، وال من خلفه،تنزيل من حكيم محيد.

 : اإلمامة4
 هم.إن هللا تعاىل كما يعني األنبياء، كذلك يعني أوصياء األنبياء وخلفائ

اثين عشر وصياً وخليفة، وهؤالء هم  )صلى هللا عليه وآله(وقد عني هللا تعاىل لنبينا حممد 
 ، وهم: (11)األئمة االثين عشر املشهورون لدى املسلمون كافة

)صلى هللا ،ابن عم النيب  )عليه السالم(: اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 1
 . ا السالم()عليهوزوج ابنته فاطمة  عليه وآله(

)صلى هللا عليه ، وأمه فاطمة بنت حممد  )عليه السالم(: اإلمام احلسن بن علي 2
 .وآله(

)صلى هللا ، وأمه فاطمة بنت حممد  )عليه السالم(: اإلمام الشهيد احلسني بن علي 3
 . عليه وآله(

 . )عليه السالم(:اإلمام زين العابدين: علي بن احلسني 4
 . )عليه السالم(مد بن علي : اإلمام الباقر: حم5
 . )عليه السالم(:اإلمام الصادق: جعفر بن حممد 6
 . )عليه السالم(: اإلمام الكاظم: موسى بن جعفر7
 . )عليه السالم(: اإلمام الرضا: علي بن موسى 8
 . )عليه السالم(: اإلمام اجلواد: حممد بن علي 9

                     
: )اخللفاء من بعدي اثنا عشر( وهذا احلديث متفق عليه ومشهور بني كافة )صلى هللا عليه وآله(إشارة إىل قوله ( 11)

، اخللفاء واألئمة بعد النيب )صلى هللا عليه وآله(، اإلرشاد: 43ح 478املسلمني، سنة وشيعة، راجع اخلصال ص
ابب ما جاء من النص ..، أعالم  447ص 2، كشف الغمة: ج…ابب ما جاء من النص 345ص 2ج

 . وراجع الصحاح الست للسنة.141الفصل الثاين، كتاب سليم بن قيس ص 396الورى: ص
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 . )عليه السالم(: اإلمام اهلادي:علي بن حممد 10
 . )عليه السالم(: اإلمام العسكري: احلسن بن علي 11
 : اإلمام املهدي: حممد بن احلسن القائم املنتظر )عجل هللا تعاىل فرجه الشريف(.12

)صلى حجج هللا على اخللق، وكلهم من أنوار رسول هللا  )عليهم السالم(وهؤالء األئمة 
يف العلم واحللم والفضيلة والعدل والعصمة  )صلى هللا عليه وآله(فكانوا كالنيب  هللا عليه وآله(

وهم خلفاؤه وأوصياؤه وأئمة اخللق وقادة األانم … وحسن اخللق وسائر الصفات،كيف ال
 وحجج هللا على البشر كافة من بعده.

)صلى هللا وأحوال بنت النيب  )عليهم السالم(ولنذكر خمتصراً من أحوال كل واحد منهم 
 فاطمة الزهراء )صلوات هللا عليها(. زوج الوصي أمهم، عليه وآله(

  
 )صلى هللا عليه وآله(بنت النيب 

، أبوها رسول هللا )صلوات هللا عليه وآله وسلم(  )عليها السالم(هي فاطمة الزهراء 
حممد بن عبدهللا، وأمها السيدة العظيمة )خدجية( أّم املؤمنني، وزوجها سيد األوصياء علي 

 .)عليهم السالم(، وأوالدها وأحفادها األئمة الطاهرون  ()عليه السالمأمري املؤمنني 
)صلى هللا عليه ولدت يوم العشرين من مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني من مولد النيب  
سنة إحدى عشرة من اهلجرة، (12)وتوفيت شهيدة يوم الثالاثء اثلث مجادى اآلخرة  وآله(

ودفنها يف املدينة، وأخفى  )عليه السالم(منني وعمرها مثاين عشرة سنة، قام بتجهيزها أمري املؤ 
 قربها حسب وصيتها.

يف قمة العبادة والزهد والفضيلة، وأنزلت فيها آايت من القرآن  )عليها السالم(وكانت 
 احلكيم.

( وكان حيبها حبًا مجاً سيدة نساء العاملنيلّقبها: ) )صلى هللا عليه وآله(وكان رسول هللا 
رّحب هبا وقام هلا وأجلسها  )صلى هللا عليه وآله(لت على رسول هللا حىت أهنا كانت إذا دخ

                     
، وقيل بعد مخسة وتسعني )صلى هللا عليه وآله(ن وفاة الرسول قيل: ان وفاهتا كان بعد مخسة وسبعني يومًا م( 12)

 منها.
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يقول: )إن هللا يرضى لرضى فاطمة،  )صلى هللا عليه وآله(يف حمله ورمبا قبل يديها، وكان 
 .(13)ويغضب لغضبها(

، واإلمام احلسني  )عليه السالم(: اإلمام احلسن  )عليه السالم(وولدت ألمري املؤمنني 
لكنه سقط ملا أصاهبا من االذى، والسيدة زينب  )عليه السالم(، واحملسن م()عليه السال

 .)عليها السالم(، والسيدة أم كلثوم )عليها السالم(
 اإلمام األول:

، وأمه فاطمة بنت أسد، ابن عم رسول هللا  )عليه السالم(هو علي بن أيب طالب 
من بعده، أمري املؤمنني ووالد األئمة وزوج ابنته واخلليفة على الناس  )صلى هللا عليه وآله(

 .)عليهم السالم(
ولد يف الكعبة املعظمة مبكة املكرمة، يوم اجلمعة ليلة الثالث عشر من رجب بعد ثالثني 

، واستشهد ليلة اجلمعة يف مسجد الكوفة يف )صلى هللا عليه وآله(سنة من والدة رسول هللا 
لتاسع عشر من شهر رمضان املبارك، وحلق ابلرفيق احملراب بسيف ابن ملجم )لعنه هللا( ليلة ا

األعلى بعد ثالثة أايم من ضربه، وعمره الشريف ثالث وستون سنة، قام بتجهيزه اإلمامان 
 ، ودفن يف النجف األشرف حيث مرقده اآلن.)عليهما السالم(احلسن واحلسني 

)صلى هللا  وله من الفضائل واملناقب ما ال حيصى، فقد كان أول من آمن برسول هللا
ومل يسجد لصنم قط، وكان النصر معقودا برايته يف مجيع احلروب، مل يفر قط، وقد  عليه وآله(

، (14)فيه: )أقضاكم علي( )صلى هللا عليه وآله(بلغ من حسن قضائه، أنه قال رسول هللا 
من ، و (15)فيه: )أان مدينة العلم وعلي ابهبا( )صلى هللا عليه وآله(ومن كثرة علمه قال 

 .(16)فيه: )علي مع احلق واحلق مع علي( )صلى هللا عليه وآله(مالزمته للحق قال 
وكان عاداًل يف الرعية، قاامًا ابلسوية، زاهدًا يف حطام الدنيا، فكان أييت إىل بيت املال 

                     
ان رسول هللا قال لفاطمة: اي فاطمة ان وفيه: ) )عليه السالم(، احتجاج ايب عبد هللا 354راجع االحتجاج: ص( 13)

 (.هللا عزوجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك
 .391، واالحتجاج: ص263ص 1كشف الغمة: ج( 14)
 اجمللس اخلامس واخلمسون. 345لشيخ الصدوق: ص االمايل ل( 15)
 .97، والفصول املختارة: ص81اجلمل: ص( 16)
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مث يفرقها على  (17)وينظر إىل الذهب والفضة، ويقول: )اي صفراء واي بيضاء غري غريي(
م املسكني، وجيالس الفقراء، ويقضي احلوائج، ويتكلم ابحلق ويقضي الناس، وكان يرح

 ابلعدل..
يف مجيع الصفات، حىت جعله هللا تعاىل ـ يف  )صلى هللا عليه وآله(وابجلملة: هو كالنيب 

 .)صلى هللا عليه وآله(ـ نفس النيب  (18)آية املباهلة

 اإلمام الثاين:
، وأمه فاطمة الزهراء بنت حممد  م()عليه السالهو احلسن بن علي بن أيب طالب 

، واثين خلفائه واإلمام على )صلى هللا عليه وآله(، وهو سبط رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(
 .)عليه السالم(الناس بعد أبيه أمري املؤمنني

ولد يف املدينة املنورة يوم الثالاثء، منتصف شهر رمضان يف السنة الثانية أو الثالثة من 
سنة تسع وأربعني، قام بتجهيزه (19)تويف شهيداً ابلسمِّّ يوم اخلميس السابع من صفراهلجرة، و 

 ، ودفن يف البقيع يف املدينة املنورة، حيث مضجعه اآلن. )عليه السالم(أخوه اإلمام احلسني 
أعبد الناس يف زمانه، وأعلمهم، وأفضلهم، وكان أشبه الناس  )عليه السالم(وكان 

 ، وكان أكرم أهل البيت يف زمانه، واحلم الناس.وآله( )صلى هللا عليهابلنيب
وكان من كرمه: أن قدمت له جارية من جواريه طاقة رحيان، فقال هلا:أنت حرة لوجه 

وإذا حييتم بتحية فحيوا أبحسن منها أو هللا، مث قال: هكذا أدبنا هللا تعاىل: 
ردوها

(20). 
ال يرد عليه، فلما  )عليه السالم(احلسن ومن حلمه: أن شاميًا رآه راكباً، فجعل يلعنه و 

، فسّلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ أظّنك غريباً  )عليه السالم(فرغ أقبل احلسن 
ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا اعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو اسرتشدتنا أرشدانك، ولو 

                     
 فصل يف مساواته مع داوود وطالوت وسليمان )عليهم السالم(. 257ص 3املناقب: ج( 17)
ان فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءان وأبناءكم ونساء: 61سورة آل عمران: ( 18)

 .ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنت هللا على الكاذبني
 صفر. 28وقيل: ( 19)
 .86سورة النساء: ( 20)
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كسوانك، وإن كنت حمتاجا استحملتنا أمحلناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كانت عرايانً  
. فلما امع الرجل (21)أغنيناك، وإن كنت طريدًا آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك

 كالمه بكى وقال: أشهد أنك خليفة هللا يف أرضه، هللا أعلم حيث جيعل رسالته.
 اإلمام الثالث:

لى هللا )ص، وأمه فاطمة بنت حممد  )عليه السالم(هو احلسني بن علي بن أيب طالب 
، وهو سبط رسول هللا واثلث خلفائه وأبو األئمة التسعة من بعده، واإلمام على عليه وآله(

 . )عليه السالم(الناس بعد أخيه احلسن 
ولد ابملدينة املنورة اثلث شهر شعبان، وقتل ظلمًا ابلسيف ظاميًا يف واقعة عاشوراء 

دى وستني من اهلجرة، قام أبموره بعد املشهورة، يوم السبت العاشر من حمرم احلرام، سنة إح
 وواراه حيث قربه اآلن يف كربالء املقدسة. )عليه السالم(ثالثة أايم ولده زين العابدين 

)صلى حيث قال  )صلى هللا عليه وآله(وفضله اكثر من أن يذكر، فهو رحيانة رسول هللا 
 .(22): )حسني مين وأان من حسني(هللا عليه وآله(

: )مها رحيانتاي من )عليهما السالم(: فيه ويف أخيه احلسن عليه وآله()صلى هللا وقال 
. (24): )احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ()صلى هللا عليه وآله(.وقال (23)الدنيا(

 .(25): )احلسن واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا()صلى هللا عليه وآله(
)عليه ليلة ألف ركعة كأبيه أمري املؤمنني وكان أعلم الناس وأعبدهم، فقد كان يصلي كل 

، وكان حيمل يف كثري من الليايل جرااًب من الطعام إىل الفقراء حىت شوهد أثره بعد  السالم(
قتله على ظهره، وكان كرمياً، عظيماً، حليماً، وإذا ُعصي هللا تعاىل شديداً، ومن كرمه: إن 

 إعرابياً قصده مستعطياً، وأنشد فيه: 

                     
 فصل يف مكارم أخالقه. 19ص 4املناقب: ج( 21)
 .)عليه السالم(ابب طرف من فضائل احلسني 127ص 2االرشاد: ج( 22)
احلسن »بن عمر امعته )صلى هللا عليه وآله( يقول: فصل يف معايل اموره. وفيه عن ا 76ص  4املناقب: ج( 23)

 «.واحلسني مها رحيانتاي يف الدنيا
 .10ح  57االمايل للشيخ الصدوق: ص( 24)
 .)عليه السالم(ابب العلة اليت من اجلها صاحل احلسن بن علي 2ح 211علل الشرائع: ص( 25)
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 ون اببك احللقةحرك من د
 
 مل خيب اآلن من رجاك ومن 

 أبوك قد كان قاتل الفسقة 
 
 أنت جواد وأنت معتمد 

 كانت علينا اجلحيم منطبقة 
 
 لوال الذي كان من أوائلكم 

 أربعة آالف دينار، واعتذر قائال: )عليه السالم(فأعطاه احلسني  
 واعلم أبين عليك ذو شفقة

 
 خذها فإين إليك معتذر 

 ست مساان عليك مندفقةأم 
 
 لو كان يف سريان الغداة عصى 

 والكف مين قليلة النفقة 
 
 لكن ريب الزمان ذو غري 

بنهضته اجلبارة ـ اليت مل يسبق هلا مثيل يف العامل ـ شريعة  )عليه السالم(وقد أحىي  
القيامة، فهو ، بل وأحىي العامل كله إىل يوم )صلى هللا عليه وآله(اإلسالم، ودين جده الرسول 

 سيد الشهداء وأفضل الناس بعد أخيه.
 اإلمام الرابع:

، وأمه )شاه زانن( بنت امللك )يزدجرد( ولد  )عليه السالم(هو اإلمام علي بن احلسني 
)عليه سنة ست وثالثني، يوم فتح علي (26)ابملدينة املنورة يوم النصف من مجادى األوىل

سنة مخس (27)بت اخلامس والعشرين من شهر حمرمالبصرة، ومات مسمومًا يوم الس السالم(
 وتسعني، وعمره الشريف سبع ومخسون سنة، ودفن يف املدينة ابلبقيع.

يف العلم، والعبادة، والفضيلة، والورع، وإغاثة امللهوفني..أوحدي  )عليه السالم( وكان
، واألدعية، زمانه، وقد روى عنه الفقهاء والعلماء ما ال حيصى كثرة، وحفظ عنه من املواعظ

 والكرامات وغريها.. الشيء الكثري..
وكان خيرج يف الليلة الظلماء فيحمل اجلراب على ظهره وفيه الصرر من الداننري والدراهم، 
ورمبا محل على ظهره الطعام أو احلطب، حىت أييت اباًب اباًب فيقرعه مث يناوله من خيرج إليه، 

كان  )عليه السالم(مات عرفه أهل املدينة انهوكان يغطي وجهه لئال يعرفه الفقري، فلما 
 صاحب اجلراب، وكان يعجبه أن حيضر طعامه اليتامى و الفقراء واملساكني.

وكان من حسن أخالقه: أنه كان يدعو يف كل شهر خدمه ويقول: من أراد منكن 

                     
 وقيل: اخلامس من شعبان.( 26)
 من شهر حمرم. 18أو  12وقيل: ( 27)
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 التزويج زوجتها أو البيع بعتها أو العتق أعتقتها.
 اً مبن حيمل زادي إىل اآلخرة.وكان إذا أاته السائل يقول: مرحب

وكان من شدة ورعه يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة، وإذا حضرت الصالة اقشعر 
 جلده، واصفر لونه، وارتعد كالسعفة. 

 وكان من ألقابه ذو الثفنات، ألثر السجود يف جبهته وكفيه وركبتيه. 
لم، وبعد مدة، مضى ساكت ال يتك )عليه السالم(وشتمه رجل وأامعه ما ال حيب وهو 

والكاظمني إليه، فظّن احلاضرون أنه يريد أن يقابله ابملثل، فقرأ:  )عليه السالم(اإلمام 
الغيظ والعافني عن الناس وهللا حيب احملسنني

. مث وقف على ذلك الرجل وقال: اي (28)
فر أخي إنك كنت قد وقفت علّي آنفًا وقلت وقلت.. فإن كنت قد قلت ما يّف، فأان أستغ

 .(29)هللا، وإن كنت قد قلت ما ليس يّف فغفر هللا لك
 اإلمام اخلامس:

)عليه ، وأمه فاطمة بنت اإلمام احلسن  )عليه السالم(هو اإلمام حممد بن علي الباقر 
.وكان ذلك عام سبع ومخسني. وهو أول (30)، ولد يوم االثنني اثلث شهر صفر السالم(

ثنني سابع ذي احلجة سنة مائة وأربع عشرة، وله علوي بني علويني، ومات مسموما يوم اال
 سبعة ومخسون سنة، ودفن ابلبقيع يف املدينة املنورة.

وكان ذا فضل عظيم، وسؤدد وداينة، وعلم غزير، وحلم واسع، وأخالق حسنة، وعبادة 
 وتواضع، وجود واماحة.

 وبلغ من حسن أخالقه، أن قال له نصراين: أنت بقر!
 : أان ابقر.  )عليه السالم(قال  

 قال: أنت ابن الطباخة.
 : ذاك حرفتها. )عليه السالم(قال 

                     
 .134سورة آل عمران: ( 28)
 الفصل الرابع يف ذكر بعض معجزاته ومناقبه وفضائله. 261أعالم الورى: ص( 29)
 وقيل: األول من شهر رجب.( 30)
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 قال: أنت ابن السوداء الزجنية البذية.
: إن كنت صدقت غفر هللا هلا، وان كنت كذبت غفر هللا لك.  )عليه السالم(قال 

 فأسلم النصراين.
 قف.وكان يف العلم كالبحر املواج، جييب على كل مسألة يسئل عنها بدون تو 

)عليه وقد قال ابن عطا املكي: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند الباقر
، وقد رأيت احلكم بن عتيبة ـ مع جاللته يف القوم ـ بني يديه كأنه صيب بني يدي السالم(
 معلمه.

)عليه وقال حممد بن مسلم: ما خطر خباطري شيء إال سألته عن حممد بن علي
 ن ثالثني ألف حديث.، حىت سألته عالسالم(

: )كان أيب كثري الذكر، لقد كنت  )عليه السالم(وكان دائم الذكر، حىت قال الصادق
أمشي معه وأنه ليذكر هللا، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر هللا، ولو كان حيدث القوم ما يشغله 

 وكان كثري التهجد والعبادة، غزير الدمع.(31)ذلك عن ذكر هللا(

 اإلمام السادس:
وأمه فاطمة امللقبة بـ )أم فروة(، ولد ابملدينة  )عليه السالم(و جعفر بن حممد الصادق ه

، وكان ذلك )صلى هللا عليه وآله(يوم االثنني سابع عشر شهر ربيع األول يوم ميالد النيب 
سنة ثالث ومثانني، ومات مسمومًا يوم اخلامس و العشرين من شوال سنة مائة ومثان 

 ذ ذاك مخس و ستون سنة. وأربعني، وعمره إ
من العلم والفضل، واحلكمة والفقه، والزهد والورع، والصدق والعدل،  )عليه السالم(له 

 والنبل والسؤدد، والكرم والشجاعة.. وسائر الفضائل، ما ال حيصيه العادون.
، ولقد قال املفيد )رضوان هللا عليه(: ومل ينقل من أحد من أهل بيته العلماء ما نقلوا عنه

وال لقى أحد منهم من أهل اآلاثر ونقلة األخبار وال نقلوا عنهم كما نقلوا عن أيب عبد هللا ـ 
، وقد مجعوا أاماء الرواة عنه من الثقات على اختالفهم يف  )عليه السالم(أي الصادق ـ 

                     
 الباب اخلامس فيما احلق ابلدعاء وهو الذكر. 248عدة الداعي: ص( 31)
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 .. اخل.(32)اآلراء واملقاالت، فكانوا أربعة آالف رجل
 . )عليه السالم(ذته وأبو حنيفة إمام احلنفية كان من تالم

كان أيكل اخلل و الزيت، ويلبس قميصًا غليظًا خشناً،  )عليه السالم(ومن زهده: أنه 
 ورمبا لبس املرقع، وكان يعمل بنفسه يف بستانه.

ومن عبادته: أنه كان يصلي كثريًا ورمبا غشي عليه يف الصالة، واستدعاه املنصور يف  
جدته يف دار خلوته معفراً خديه، مبتهال بظهر يديه، قد ليلة، قال اخلادم: فصرت إىل اببه فو 

 أثر الرتاب يف وجهه و خديه.
كثري العطاء، حسن اخللق، لني الكالم، طيب اجملالسة وظريف  )عليه السالم(وكان 

 املعاشرة.
 اإلمام السابع:

، وأمه محيدة املصفاة، ولد بـ  )عليه السالم(هو اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 
واء( وهو منزل بني مكة و املدينة، يوم األحد سابع شهر صفر سنة مائة ومثان وعشرين، )االب

وتويف مسمومًا يف حبس هارون، بعد ما طال سجنه أربعة عشر سنة ظلمًا و اعتداءاً، وكان 
ذلك يف اخلامس والعشرين من رجب سنة مائة وثالث ومثانني، وتوىل جتهيزه ولده الرضا 

 فن حيث مرقده الشريف اآلن يف الكاظمية.، ود )عليه السالم(
، أعلم أهل زمانه و أفضلهم، وأسخاهم وأشجعهم، حسن  )عليه السالم(وكان 

األخالق، لطيف الشمائل، ظاهر الفضل والعلم، كبري القدر، عظيم الشأن، كثري العبادة، 
بـ )العبد  طويل السجدة، ولكثرة ما كظم الغيظ امي بـ ) الكاظم( ولعظم صالحه، كان يلقب

 الصاحل(.
كبري   (33)وقد ظهر من علمه مبختلف العلوم ما هبر الناس، ومن ذلك حديث )بريهة( 

 النصارى املشهور، فلما أفحمه اإلمام أسلم وحسن إسالمه.
سأله فقري مائة درهم، فسأله اإلمام عن مسألة اختباراً  )عليه السالم(ومن جوده انه 

                     
 وقيل عشرون ألفًا.( 32)
 … اثلثابب الرد على الذين قالوا ان هللا 270التوحيد ص( 33)
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 ألفي درهم. ملقدار معرفته، فلما أجاب أعطاه
أحسن الناس صواًت ابلقرآن، وأكثر الناس عبادة وتالوة، وأطوهلم  )عليه السالم(وكان 

 يف حال السجدة. )عليه السالم(سجوداً، وأغزرهم دموًعا، وقد تويف 
 اإلمام الثامن:

)عليه ، وأمه السيدة جنمة، ولد  )عليه السالم(هو اإلمام علي بن موسى الرضا 
ذي القعدة، يوم اجلمعة، سنة مائة ومثان وأربعني ابملدينة املنورة، وتويف  حادي عشر السالم(

، ودفن  )عليه السالم(مسموماً يوم آخر صفر، سنة مائتني وثالث وتوىل جتهيزه ولده اجلواد 
 يف خراسان حيث مرقده اآلن.

 وعلمه، وفضله، ونبله، وسخاؤه، وحسن خلقه، وتواضعه، وعبادته، أشهر من أن يذكر.
وقد طلب املأمون منه أن يتوىل أمور اخلالفة اإلسالمية ـ مكانه ـ لكنه زهد يف الدنيا ومل 

مل يقبل اخلالفة ـ يف  )عليه السالم(يقبل، حيث علم ما يف ذلك، كما أن جده أمري املؤمنني 
الشورى ـ حيث كان ذلك رهن كذب واحد،وهو أن يقول: ابيعتكم على أن أعمل بكتاب 

 )عليه السالم(له )وسرية الشيخني(، وهذه هي الكلمة اليت مل يقلها أمري املؤمننيهللا وسنة رسو 
 .(34)وقاهلا عثمان

 )عليه السالم(وملا مل يقبل اإلمام اخلالفة، أجربه املأمون، على قبول )والية العهد( لكنه 
 شرط أبن ال يتدخل يف أي شيء من شؤون الدولة، وقبل والية العهد على هذا الشرط.

د ظهر من علومه الكثار، ابلنسبة إىل األداين و املذاهب و املبادئ ـ يف جملس املناظرة وق
 الذي هيئه املأمون ـ مما صار حديث الركبان.

ومن عبادته: أنه كان حييي أكثر الليايل، وخيتم القرآن يف ثالثة أايم، وكثرياً ما كان يصلي 
جد سجدات طويلة يستغرق ساعات، وكان  يف اليوم و الليلة ألف ركعة، وكثريًا ما كان يس

كثري املعروف، كثري العطاء، وأكثر صدقاته يف السر،  )عليه السالم(كثري الصيام.وكان 
 خصوصاً يف الليايل املظلمة.

أنه ما جفا أحدًا بكالم قط، وما أغلظ يف القول، وال اتكئ  )عليه السالم(ومن آدابه 

                     
 قصة الشورى. 188ص 1راجع هنج البالغة شرح ابن ايب احلديد: ج( 34)
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بصق أمام أحد قط، وإذا نصب املائدة أحضر مجيع بني يدي جليس، ومل يقهقه أبداً، ومل ي
 أهله وخدمه وأكل معهم.

 اإلمام التاسع: 
)عليه ، وأمه السيدة سبيكة، ولد  )عليه السالم(هو اإلمام حممد بن علي اجلواد 

يوم العاشر من شهر رجب، سنة مائة ومخس وتسعني، يف املدينة املنورة، وتويف  السالم(
آخر ذي القعدة سنة مائتني وعشرين، ودفن عند ظهر جده موسى مسمومًا يف بغداد، يف 

 يف الكاظمية حيث مرقده اآلن.  )عليه السالم(بن جعفر
أعلم أهل زمانه، وأفضلهم، وأسخاهم كفاً، وأطيبهم جملساً،  )عليه السالم(وكان  

ال وأحسنهم خلقاً، وأفصحهم لساانً، وكان إذا ركب حيمل ذهبًا وفضة، وال يسأله أحد إ
وأعطاه، وكان من يسأله من عمومته ال يعطيه أقل من مخسني ديناراً، ومن سألته من عماته 

 ال يعطيها أقل من مخس وعشرين ديناراً.
ومن علمه الكثري الذي ظهر للناس: أن مثانني من علماء األمصار اجتمعوا عليه بعد 

 مجيعاً. الم()عليه السمنصرفهم من احلج، وسألوه عن مسائل خمتلفة، فأجاهبم 
أن مجاعة كثرية اجتمعوا عنده وسألوه عن  )عليه السالم(ومن غريب ما حيكى عنه 

ـ أجاهبم عنها غري ممتنع و ال غالط، وكان عمره إذ (35)ثالثني ألف مسألة ـ يف جملس واحد
 .)عليهم السالم(ذاك تسع سنني، لكن أمثال هذا ليس غريباً عن أهل بيت الوحي و التنزيل 

 اخلليفة ابنته، بعدما امتحنه مبسائل مهمة وأجاب عن اجلميع ـ يف قصة مشهورة ـ. وزوجه 

                     
 ما يصطلح عليه اليوم بـ )املؤمتر(.( 35)
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 اإلمام العاشر:

)عليه ، وأمه السيدة امانة. ولد  )عليه السالم(هو اإلمام علي بن حممد اهلادي 
ابملدينة املنورة خامس عشر ذي احلجة، أو اثين رجب، سنة مائتني واثنتني، وتويف  السالم(
بسامراء يف يوم االثنني اثلث شهر رجب، سنة مائتني وأربع ومخسني، ودفن هناك،  مسموماً 

 حيث مضجعه اآلن.
أفضل أهل زمانه، وأعلمهم، وأمجعهم للفضائل، وأكرمهم كفاً،  )عليه السالم(وكان 

وألينهم لساانً، وأعبدهم هلل، وأطيبهم سريرة، وأحسنهم أخالقاً، ومن كرمه ما رواه )االربلي( 
قصة أن اخلليفة أرسل إليه ثالثني ألف درهم فوهبها إلعرايب من أهل الكوفة وقال له:  يف

اقض منه دينك وانفق على عيالك وأهلك، واعذران، فقال له اإلعرايب: اي بن رسول هللا 
إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا، ولكن هللا أعلم حيث جيعل رسالته  )صلى هللا عليه وآله(

 .(36)فوأخذ املال وانصر 

 اإلمام احلادي عشر: 
)عليه وأمه السيدة )جدة( ولد  )عليه السالم(هو اإلمام احلسن بن علي العسكري 

سنة مائتني واثنتني وثالثني، وتويف مسمومًا يوم (37)يوم االثنني عاشر ربيع اآلخر السالم(
،  سالم()عليه الاجلمعة، الثامن من شهر ربيع األول، وقام بتجهيزه ولده اإلمام احلجة 

 ودفن عند أبيه بسامراء، حيث مزاره الشريف اآلن.
وفضله، وعلمه، ونبله، وشرفه، وسؤدده، وعبادته، وتواضعه، وسائر مكارم أخالقه، ال 
خيفى على أحد، وكان حسن القامة، مجيل الوجه، جيد البدن، له مهابة عظيمة على صغر 

 يف أخالقه. ليه وآله()صلى هللا عميّثل ابلنيب  )عليه السالم(سنه، وكان 
على ظهر الطريق  )عليه السالم(ومن أحاديث كرمه ما رواه إاماعيل قال: قعدت له 

: حتلف ابهلل كاذاًب وقد دفنت مائيت دينار،  )عليه السالم(فلما مّر يب شكوت له، فقال 

                     
 …)عليه السالم(ذكر اإلمام العاشر ايب احلسن علي 374ص 2كشف الغمة: ج( 36)
 وقيل: الثامن.( 37)
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 .(38)وليس قويل هذا دفعاً عن العطّية، أعطه اي غالم ما معك، فأعطاين غالمه مائة دينار
)عليه وقصده رجل ـ ملا امع من اماحه وكرمه ـ وكان حمتاجا إىل مخسمائة درهم، فأعطاه 

 .(39)مخسمائة درهم و ثالمثائة درهم السالم(
مثل املسيح يف فضله وعلمه وإعجازه،  )عليه السالم(وقد شهدت النصارى أبنه 

 اهليبة. كثري العبادة، دائم التهجد، واضح الصالح، كثري )عليه السالم(وكان
 اإلمام الثاين عشر:

هو اإلمام احلجة املهدي، حممد بن احلسن )عليه السالم( و)عجل هللا تعاىل يف فرجه 
 الشريف(، وأمه السيدة نرجس.

ولد بسامراء ليلة النصف من شعبان، سنة مائتني ومخس ومخسني. وهذا اإلمام هو آخر 
، آخر أئمة املسلمني  عليه وآله()صلى هللاحجج هللا على األرض، وخامت خلفاء رسول هللا 

االثين عشر، وهو بعد يف دار الدنيا، قد أطال هللا تعاىل ـ مبشيئته ـ عمره الشريف، وهو غائب 
عن األبصار، وسيظهر يف آخر الزمان بعدما ملئت الدنيا ظلمًا وجوراً، ليمألها عداًل و 

 قسطاً.
، أبنه يبقى حيًا ال ميوت، ليهم السالم()عواألئمة  )صلى هللا عليه وآله(وقد أخرب النيب 

ليظهره على الدين كله حىت يظهر و ميلك الدنيا حبذافريها فيبسط العدل، ويبيد اجلبابرة 
ولو كره املشركون

(40). 
 اللهم عجل فرجه، وسهِّل خمرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه.

تعاىل ـ وهو يف داره، اختذ وحيث أن هذا اإلمام العظيم، اختفى عن األبصار ـ أبمر هللا 
 املسلمون احملل املنسوب إليه ـ يف سامراء ـ املشتهر بـ )سرداب الغيبة( مزاراً ومعبداً.

                     
 …ابب ذكر طرف من إخبار أيب حممد 332ص 2االرشاد: ج( 38)
 .)عليه السالم(ابب ذكر طرف من أخبار أيب حممد  326ص 2د: جاالرشا( 39)
 .33سورة التوبة: ( 40)
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 : املعاد 5

ومعناه: أن هللا تعاىل حييي اإلنسان بعد ما مات، ليجزي احملسن مبا أحسن، وجيزي 
وأخلص، وآوى اليتيم، املسيء مبا أساء، فمن آمن وعمل الصاحلات، وصّلى وصام، وصدق 

وأطعم املسكني، وما إليها.. جيزيه جبّنات جتري من حتتها األهنار، يف ظل ظليل، ورمحة 
واسعة، وقصور وحور.. ومن كفر وعمل السيئات، وكذب وخان، وقتل وسرق، وزىن وشرب 

م، يف كرب اخلمر.. وما إليها، جيزيه جبهنم مملوءة انراً وعذاابً، طعامه من زقوم، وشرابه من محي
 دائم وعذاب خالد.

 وهناك قبل اجلنة والنار، مقامان آخران: 
، فكل أحد ُيسئل يف قربه عما عمل، فيجازى ابألعمال احلسنة و األعمال : القرب1

: )القرب إما حفرة من حفر النريان، أو روضة )صلى هللا عليه وآله(السيئة، ولذا قال رسول هللا
ان يف القرب ابلنسبة إىل األحياء ـ كحال النائم الذي يرى وحال اإلنس (41)من رايض اجلنة(

رؤاي حسنة فيسعد، أو رؤاي سيئة فيتعذب، مع أن الذي يقرب من النائم ال يعرف انه يف 
راحة أو يف عذاب، وكذلك األحياء ال يرون من األموات إال األجساد اهلامدة، أما أنه 

 يعذَّب أو ينعم، فال حيّسون به.
وهي بعد إحياء هذه األجساد من القبور، فيحشر اجلميع يف صحراء  : القيامة:2

واسعة، وهناك تشّكل احملاكم الكربى و تنصب املوازين، وحيضر احلاكمون ـ وهم أنبياء هللا 
والصاحلون من عباده ـ وتوزع إضبارات األعمال: الصحف، وأتيت الشهود، فيسعد فريق ممن 

 رمون الذين كانوا يعملون السيئات يف الدنيا.عمل صاحلاً يف الدنيا، و يشقى اجمل
فعلى اإلنسان أن جيتهد قدر طاقته يف األعمال الصاحلة حىت ال يشقى هناك، شقاءاً 

 أبدايً ال منجى منه وال مفر، فهو يف حبس دائم وعذاب خالد. نعوذ ابهلل تعاىل.

                     
 اجمللس احلادي والثالثون. 265راجع االمايل للشيخ املفيد ص( 41)
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 هذا هو النظام اإلسالمي
 

شك أن النظام اإلسالمي طبق يف البالد الشك أن اإلسالم له نظام خاص، كما ال 
اإلسالمية طيلة ثالثة عشر قراًن ـ سواء كان التطبيق اتمًا أم انقصًا ـ حىت سقطت الدولة 

 اإلسالمية قبل نصف قرن تقريباً. 
وقد يسمع اإلنسان أن احلضارة اإلسالمية كانت مثالية إىل أبعد احلدود، وأن اإلسالم 

أنه لو أعيد إىل احلكم صارت الدنيا جنة نعيم.. فما هو ذلك متكفل حلل مشاكل العامل، و 
 النظام؟ 

 وهل إبمكان النظام اإلسالمي أن يعود إىل احلياة يف عصر السفن الفضائية والذرة؟
 وكيف حيل اإلسالم املشاكل إذا أخذ ابلزمام؟ 

 …إهنا أسئلة تستحق اجلواب
_ دهشة القارئ، ويظن أان نتكلم  وقد تثري هذه األجوبة_ اليت نذكرها يف هذا الكتاب

عن املدينة الفاضلة... إال أنه يرى بعد إقامة األدلة إمكان أن يعود هذا النظام إىل 
 . (42)الوجود

وقد كتبت سابقًا كتبًا ألجل هذه الغاايت _ موجزًا أو مسهبًا _ وهذا موجز هبذا 
 .(43)الشأن، وهللا املستعان

                     
 بل لزوم ذلك، فإن النظام اإلسالمي أفضل نظام عرفه البشر.( 42)
قتصاد( و)االجتماع( و)اإلدارة( و)احلكم يف للتفصيل األكثر راجع من موسوعة الفقه كتاب )السياسة( و)اال( 43)

اإلسالم( و)احلرايت(، وكتاب )إذا قام اإلسالم يف العراق( و)السبيل إىل إهناض املسلمني( و)الصياغة اجلديدة( 
 لإلمام املؤلف )دام ظله(.… و)ممارسة التغيري( و
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 1  
 السياسة

 
 سياسة؟ هل يف اإلسالمس: 
 فيه أفضل قسم من السياسة، وإدارة البالد والعباد.… نعم ج:

 إلسالم مجهوري، أم ملكي؟س: ا
ال مجهوري وال ملكي، ابملعىن املصطلح عليهما يف قاموس عامل الغرب اليوم. بل  ج:

استشاري، ورمبا يصح أن يطلق عليه )اجلمهوري( ابعتبار ، وليس احلكم اإلسالمي ملكياً 
 وراثياً.

 فكيف احلاكم اإلسالمي؟ س:
انه رجل مؤمن ، يفقه الدين متاماً، ويعرف شؤون الدنيا، ويتحلى ابلعدالة التامة،  ج:

فمهما توفرت هذه الشروط، ورضي به أكثر الناس، يبقى حاكمًا ولو مخسني سنة، وإذا 
ًا حق فقدت إحدى هذه الشروط عزل عن منصبه فوراً، ولكن إذا مل ترض األمة ببقائه رئيس

هلم تبديله إىل غريه ممن مجع الشرائط. هذا إذا مل يكن الفقهاء متعددين وإال فاحلكومة 
 اإلسالمية تكون بشورى الفقهاء املراجع. 

 من يعني احلاكم اإلسالمي؟س: 
 .(44)أغلبية األمة ج:

 هل يف اإلسالم، انتخاابت، وبرملاانت، وجمالس بلدية؟س: 
غة اإلسالمية، فالربملان للتنفيذ وتطبيق القوانني الكلية نعم فيه كل ذلك، لكن ابلصي ج:

 على املوارد اجلزئية، ال للتشريع.
 ما هو عمل الدولة اإلسالمية؟س: 

                     
 .)عليهم السالم(األئمة األطهار هذا إذا مل يكن معصوماً عنّي من قبل هللا سبحانه وتعاىل كالنيب و ( 44)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 28 

 حفظ العدل بني الناس _ داخالً وخارجاً _ والدفع ابحلياة إىل األمام. ج:
 ما هو القانون الذي يعمل به يف الدولة اإلسالمية؟س: 
 اد من الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والعقل.القانون املستف ج:

 من يضع القانون، بصيغة عملية؟س: 
 الفقهاء العدول، العلماء ابلدين والدنيا. ج:

 هل يف اإلسالم)أحزاب(؟س: 
ال أبس ابحلزب، إذا كان مقدمة للربملان الذي هو مقرر للتنفيذ، أما احلزب الذي  ج:

، و ذلك ألن تشريع القانون خاص ابهلل هو مقدمة للربملان الذي بيده التشريع فال
 .(45)سبحانه

2  
 االقتصاد

 هل يف اإلسالم نظام لالقتصاد؟س: 
 أفضل نظام عرفه العامل.…نعم ج:

 هل نظام اقتصاد اإلسالم رأامايل، أو اشرتاكي، أو شيوعي، أو توزيعي؟س: 
  شيوعية، وال توزيعية.ال رأامالية يف اإلسالم، وال اشرتاكية، ابملعىن املفهوم اليوم، وال ج:

 فكيف االقتصاد اإلسالمي؟س: 
 .(46)إنه جيوز امللكية الفردية، على شرط أن ال جيتمع املال من احلرام، ويؤدي حقه ج:

 من أين أتيت الدولة اإلسالمية ابألموال؟س: 
 جبباية احلقوق الواجبة املقررة يف اإلسالم. ج:

 ما هي احلقوق الواجبة؟س: 
 اخلمس( و)الزكاة( و)اخلراج( و)اجلزية(.هي أربعة: ) ج:

 ؟…فسروا لنا هذه احلقوقس: 

                     
 كما ال أبس ابألحزاب اليت تعمل ألجل إعمار الوطن إذا مل تكن خمالفة للشرع.( 45)
 أي احلقوق الشرعية، كاخلمس والزكاة.( 46)
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)اخلمس( هو مال أيخذه احلاكم اإلسالمي )عشرين يف املائة( من مطلق أرابح  ج:
اإلنسان، ومن املعدن، والكنز، والغوص، واحلالل املختلط ابحلرام، وغنائم احلرب، وقسم من 

 .(47)األرض بشروط معينة
أيخذه احلاكم اإلسالمي )من الواحد يف األربعني إىل الواحد يف املائة(  و)الزكاة(: مال

من الغنم، والبقر، واإلبل، والذهب، والفضة، والتمر، والزبيب، والشعري، واحلنطة بشروط 
 .(48)معينة

 .(49)و)اخلراج(: ما أيخذه احلاكم اإلسالمي من الزارعني، يف األراضي املفتوحة عنوة 
ذه احلاكم اإلسالمي من اليهود والنصارى واجملوس الذميني وسائر و)اجلزية(: ما أيخ

 الكفار الذين هم يف ذمة اإلسالم يف مقابل الذمة واحلماية عنهم.
 هل يف اإلسالم )بنوك(؟س: 
نعم.. ولكن بدون راب، مع تطبيق كل قوانينها مع أحكام اإلسالم، وامنا تدار شؤون  ج:

 .(50)موظفيها من سائر وارداهتا
 هل أتخذ الدولة من الناس ماالً آخر، من أمثال الضرائب املوجودة اآلن؟. س:
كال، فإنه ال حيق للدولة اإلسالمية، أن أتخذ غري هذه الضرائب األربعة ـ مطلقاً ـ اال   ج:

إذا اقتضت الضرورة ذلك، والضرورات تقدر بقدرها، وجيب ان يكون ذلك إبذن شورى 
 الفقهاء املراجع.

 ل الدولة اإلسالمية، مبا أتخذه من األموال؟ما ذا تعمس: 
ان يف الدولة اإلسالمية دائرة تسمـى بـ )بيت املال( معدة لقضاء مجيع حوائج  ج:

املسلمني، فباإلضافة إىل ان الدولة تقوم جبميع املشاريع اإلصالحية ، والعمرانية، والتقدمية، 
قى فقري يف البالد، وتقضي حاجة كل تسعف كل فقري ابملال الكايف إلدارة أموره، حىت ال يب

حمتاج، فمن احتاج إىل الزواج، أو إىل رأس املال للكسب، أو إىل الدار والدكان، أو إىل 

                     
 كتاب اخلمس.  33راجع موسوعة الفقه: ج ( 47)
 كتاب الزكاة.  32ـ 29راجع موسوعة الفقه: ج ( 48)
 كتاب اجلهاد.  48-47وعة الفقه: ج اصطالح فقهي، راجع موس( 49)
 راجع كتاب )حملات عن البنك اإلسالمي( و)الفقه االقتصاد( لإلمام املؤلف.( 50)
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الطبيب والعالج، أو إىل السفر حلاجة له ضرورية، أو انقطع يف سفره فلم تكن له مؤنة العود، 
ل، وأثبت له بطريق بسيط، من راجع بيت املا… أو إىل دراسة حتتاج إىل املال، أو ما أشبه

إقامة شاهد أو حلف، انه حيتاج إىل الشيء الفالين، وال مال له، وعند ذاك يقدم له بيت 
 املال ما يسد به حاجته بقدر شأنه وكفايته، ولذا ال يبقى يف الدولة فقري أو معوز إطالقاً.

 هل تكفي تلك احلقوق األربعة بكل هذه احلاجات؟س: 
ابإلضافة إىل ما حتصله الدولة من أمالكها وجتاراهتا وحيازهتا نعم ..تكفي  ج: 

 .(51)للمباحات كالنفط وغريه
 وكيف تكفي، مع أان نرى ان الضرائب الضخمة اليوم ال تكفي ابحلاجات؟س: 
إن املوظفني يف الدولة اإلسالمية قليلون جداً، ألن كثرياً من الدوائر الحاجة إليها يف  ج:

وكثريًا من األعمال اليت تقوم هبا احلكومة _ اآلن _ تقوم هبا الشعوب يف الدولة اإلسالمية، 
الدولة اإلسالمية، وما على عاتق احلكومة من أعمال إمنا ينجز أبسرع وقت وأبسط صورة 

 طبيعية، ولغري ذلك، وإذا قل املوظفون وقضي على )الروتني( توفرت األموال.
 هل يعطى املال )للمتقاعد(؟س: 
فقرياً عاجزاً أعطي بقدر حاجته، ال بقدر معني ـ كما عند احلكومات اآلن ـ  إن كان ج:

 .(52)وإال مل يعط شيئاً، إال إذا كانت جهة توجب إعطائه، أو إعطاء القدر املعني 

3 
 اجليش

 وهل يف اإلسالم جيش منظم؟ س: 
 على أفضل صورة.… نعمج: 
 هل يوجد يف اإلسالم التجنيد اإلجباري؟ س:
 .(53)التجنيد يف اإلسالم اختياري، إال يف حالة االضطراركال، فج: 

                     
 هذا بشرط عدم اإلجحاف حبق اآلخرين ومنهم األجيال القادمة.( 51)
 كعقد شرعي أو شرط يف ضمن عقد أو ما أشبه.( 52)
 ويكون تشخيص ذلك بيد شورى الفقهاء املراجع.( 53)
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 وكيف ذلك؟س: 
إن الدولة اإلسالمية تعني ساحات كبرية خارج املدن، مزودة أبنواع السالح، وتندب ج: 

. وبذلك يتدرب  (54)الناس إىل التمرين هناك، من غري فرق بني مجيع العناصر، كبارًا وصغاراً 
 كاهل احلكومة نفقات اجليش.. كل الشعب تقريباً، وترفع عن  

كما أن العاملني يبقون عند عوائلهم، وعلى مكسبهم، فكل إنسان يتدرب يوميًا، ساعة 
 أو ساعتني، مثاًل، مث يرجع إىل كسبه ويبقى عند أهله. 

فإذا أدهم الدولة عدو، وجب على اجلميع املقاتلة دفاعًا عن بيضة اإلسالم، ومن رغب 
 اً، قرر له راتب، ليبقى على طول اخلط خيدم الدولة اإلسالمية.يف خدمة الدولة اختيار 

 ماذا يرى اإلسالم يف الوسائل احلربية احلديثة؟س: 
وأعدوا ، كما قال تعاىل: (55)يرى وجوب صنع واقتناء الدولة بكل قدر ممكن منهاج: 

هلم ما استطعتم من قوة
(56). 

 ماذا تصنع الدولة بعائلة من يقتل من اجلنود؟س: 
إذا كانت العائلة فقرية عاجزة، أعطيت بقدر سد حاجاهتا حسب شأهنا، وإن مل ج: 

 تكن كذلك، مل تعط شيئاً، إال إذا كان يف إعطائهم مصلحة وحنوها.
 

4 
 احلرية 

 هل يف اإلسالم حرية؟س: 
 نعم، أفضل أقسام احلرية، مبا مل حيلم هبا العامل يف ظل أرقى احلضارات األرضية.ج: 
 احلرايت اإلسالمية؟ما هي س: 

                     
 هذا ال ينايف تنظيم ذلك، بل املقصود انه ينبغي تعليم اجلميع من الكبار والصغار. . . ( 54)
ال ضرر وال كما يلزم صد البشر عن صنع وتوسعة أمثال القنابل النووية اليت فيها ضرر البشرية مجعاء، فإنه )( 55)

 . 11ح 1ب 376ص  17( راجع وسائل الشيعة: جضرار يف اإلسالم
 .60نفال: سورة األ( 56)
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 هي كثرية، نذكر منها:ج: 
حرية التجارة، فمن شاء أن يستورد بضاعة أو يصدرها، أو يشرتي أو يبيع، فال مانع  :1

 له إطالقاً، فال مجارك يف اإلسالم، وال رسوم، وال شروط.. 
اماً، نعم يشرتط أن ال تكون البضاعة حمرمة ـ كاخلمر ـ وأن ال يكون التعامل ربواًي أو حر 

 ، وأن ال يكون يف ذلك ضرر على الدولة اإلسالمية.(57)وأن ال حيتكر التاجر
حرية الزراعة، فمن شاء أن يزرع أي مقدار من األرض أبية كيفية شاء، كان له  :2

ذلك، وال )إصالح زراعي( ابملعىن املستورد يف اإلسالم، نعم إن كانت األرض )مفتوحة 
جرة األرض ـ مبقدار طفيف ـ إىل الدولة، وهو املسمى بـ وجب على الزارع دفع أ (58)عنوة(

)اخلراج(، وإن كان الزارع فقرياً وجب على الدولة سد حاجته حسب شأنه، وال مانع من أن 
يزرع اإلنسان أي مقدار شاء على شرط أن ال يفوت الفرصة على اآلخرين، وليس للدولة إال 

 )اخلمس( و)الزكاة( مع شرائطهما كما سبق.
حرية الصناعة والعمارة، فمن شاء أن يعمر األرض أبية كيفية كانت، كان له ذلك،  :3

وال رسوم على العمارة إطالقاً، وال حيق للدولة أن أتخذ منه ولو فلسًا واحدًا لألرض أو 
إال إذا كانت األرض )مفتوحة  (59)غريها، فقد قرر اإلسالم: )من أحىي أرضًا مواات فهي له(

 ر األجرة للدولة..عنوة( فعلى العام
 وكذلك مجيع الصنائع حرة ـ مبا يف الكلمة من معىن ـ إال الصناعات احملرمة.

حرية الكسب والعمل، فالصيد، وإخراج املعادن، وحيازة املباحات، ومجيع أنواع  :4
التكسب مباح ملن شاء، أبية كيفية شاء، وال حيق للدولة املنع عن ذلك، أو أخذ رسوم، أو 

 ليها، نعم..ال جيوز التكسب ابحلرام املقرر يف الشريعة اإلسالمية. جعل قيود ع
حرية السفر واإلقامة، فمن شاء أن يقيم يف مكان، أو يسافر إىل أي مكان، فله ما  :5

شاء، بال قيد أو شرط، فال حدود إقليمية يف اإلسالم، وال قيود عنصرية، وال متايزات لونية أو 

                     
 . 230ص 5أي ما حيرم احتكاره، راجع موسوعة الفقه: كتاب البيع ج( 57)
 كتاب اجلهاد.  48-47راجع موسوعة الفقه: ج ( 58)
 .32228ح 328ص 17. وراجع وسائل الشيعة: ج 22ح 152ص 7( هتذيب االحكام: ج59)
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اهلوية، واجلنسية، وجواز السفر، ومجيع فروع ذلك، إال إذا اضطر لغوية، وهبذه احلرية تسقط: 
 إىل شيء من ذلك )والضرورات تقدر بقدرها( وتكون إبشراف شورى الفقهاء املراجع.

حرية األعمال واحلركات مطلقاً، إال ما حرمها اإلسالم، وهو قليل جداً.. فال دوائر  :6
، فكل فرد حر يف  (60)صلحة الدولة اإلسالميةللتجسس إطالقاً، إال دائرة مجع املعلومات مل

كالمه، وكتابه، وتكوينه اجلمعيات واهليئات، ومجعه التربعات، وإصداره اجملالت واجلرائد، 
 ونصبه دار اإلذاعة والتلفزيون، وغري ذلك.

سائر أقسام احلرية، فمثالً كل عارف ابلسياقة، حر يف أن يسوق بال إعطاء رسوم أو  :7
 وهكذا.…ن امليت ال حيتاج إىل إجازة حىت جيهزحنوها، كما ا

 إن ما ذكر يقتضي إلغاء الكثري من الدوائر؟ س:
نعم.. وكذلك كانت الدولة اإلسالمية، ال دوائر فيها إال قليلة جداً، ولذا ذكران إن ج: 

 املوظفني يف الدولة اإلسالمية قليلون، منتهى القلة، وبسبب قلة املوظفني اليرهق كاهل الدولة
 ابملال الكثري.

 
5 

 القضاء 
 هل يف اإلسالم قوانني للقضاء؟ س:
 .(61)نعم، أفضل القوانني القضائية موجودة يف اإلسالم ج: 
 كيف هو القضاء اإلسالمي؟  س:
وهو يقضي يف األمور بال … جيب يف القاضي، أن يكون رجاًل مؤمناً فاقهاً للقضاءج: 

 ة للشكوى.رسوم إطالقاً، وال حيتاج إىل تقدمي عريض
 وقاض واحد ميكن أن يرى مجيع أقسام الدعاوى ويفصل فيها على ضوء اإلسالم.

، وال )روتينيات( يف القضاء اإلسالمي، ولذا فقد  (62)وال يقبل من الشهود إال العدول

                     
 راجع كتاب )اذا قام اإلسالم يف العراق( لإلمام املؤلف )دام ظله(.( 60)
 كتاب القضاء.  85-84راجع موسوعة الفقه: ج( 61)
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كان يقضي القاضي الواحد ملدينة فيها )ماليني( من الناس حبيث ال تبقى مشكلة قضائية 
 .(63)إطالقاً 

 ين أيكل القاضي؟من أ س:
 من بيت املال.ج: 
 ما هو عمل القاضي؟ س:
إنه ومبساعدة معاونيه كان يقوم أبعمال دوائر كثرية، من دوائر احلكومات احلاضرة، ج: 

فهو يقوم بشؤون األوقاف واملتولني، وأيخذ أموال القصر لريدها عليهم لدى توفر الشروط، 
يرهن، ويؤجر، ويفصل بني الناس وجيري وحيجز على السفيه، وينكح، ويطلق، ويبيع، و 

 .(64)احلدود .. إىل غري ذلك
 هل يف اإلسالم نظام للمحاماة، ابلكيفية املعروفة؟ س:
ليس يف اإلسالم نظام للمحاماة هبذه الكيفية اليت جتعل احلق ابطاًل والباطل حقًا، ج: 

ر متشي يف الدولة وال حيتاج النظام اإلسالمي إىل هذه الكثرة من احملامني، فإن األمو 
 اإلسالمية بيسر وسهولة وبساطة.

 ماذا يصنع اإلسالم ابحملامني واملوظفني الذين ال يعرتف هبم، إذا قبض الزمام؟ س:
إن اإلسالم يعني هلم أعمال عمرانية تقدمية، ويدر عليهم من خزينة الدولة، ما ج: 

مزاولته، وبعد هذا فهل يظن يساعدهم يف متضية شؤوهنم، حىت يهيئ هلم العمل الذي يريدون 
أن موظفًا )ال يقر اإلسالم بوظيفته( يتمرد على النظام اإلسالمي، إذا هيأ اإلسالم له عماًل 

 يناسب مقامه من األعمال احلرة العمرانية، وساعده حىت متكن من مزاولته بكل عز ورفاه . 
م ألن يوجد هلم وكذلك اإلسالم يلغي املخامر وعمل الفواجر وما أشبه، مع االهتما

 …عمالً حملاًل، وهلن أزواجاً صاحلني
 

                                                           
 كتاب الشهادات.  86راجع موسوعة الفقه: ج( 62)
 راجع )تلخيص احلضارة اإلسالمية( لإلمام املؤلف )دام ظله(.( 63)
وقبل مخسني سنة، أو أقل، كانت مجيع هذه األمور تنجز يف بيت عامل إسالمي واحد، وكانت هناك ورقة بسيطة ( 64)

 خبتم ذلك العامل، وتدور املعامالت على ذلك، وقد كان التزوير فيه مأموانً إىل حد يوجب الدهشة.تكتب وختتم 
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6  
 الصحة

 هل يف اإلسالم نظام لصحة البدن؟ س:
 .(65)نعم، أفضل األنظمة وقاية وعالجاً ج: 
 ما هي مميزات الصحة اإلسالمية؟ س:
 اإلسالم جعل اخلطوط العريضة للصحة العامة بسن أمور ثالث:ج: 

 ن تسرب األمراض إليه، وذلك: الوقاية، فإنه حيفظ اجملتمع ع :1
بتحرمي أسباب األمراض، مثل: اخلمر، الزان، األشياء الضارة، الغناء، أسباب القلق،  أ: 

 …وما أشبه
وبسن آداب احلياة والصحة، مثل: النظافة، احلجامة، الفصد، الصوم، التدهني،  ب:

 …وما أشبه الزواج، السعوط، الكحل، النورة، بيان كيفية األكل والشرب والنوم،
العالج: وذلك ابإلرشاد إىل أدوية وأغذية لعالج األمراض، وكلها تتسم بطابع  :2

البساطة والسهولة، وهذه تطرد كثرياً من األمراض خصوصًا يف بدء تكوهنا، مما هو مذكور يف 
 …و )عليهم السالم(وطب األئمة  )صلى هللا عليه وآله(طب النيب 

ب األطباء مراقبة دقيقة، حىت انه قرر: )الطبيب ضامن ولو  الرقابة، فإن اإلسالم يراق :3
كان حاذقاً( مما يقيد الطبيب فال يتمكن ان حييد عن احلقيقة، بل خيلق يف نفسه ملكة قوية 

 ورقابة شديدة يف وصفه للدواء وتشخيصه وعالجه.
 أليس الطب تقدم فعالً تقدماً ملموساً؟  س:
 خيالف ذلك بل يؤيده، ولكن إن تلك األسس ال شك يف تقدم الطب، واإلسالم الج: 

اليت ذكرانها هي عمدة أسباب الصحة العامة، وقد اهندمت، ولذا جند ان األمراض غزت 
البشرية بصورة مدهشة، حىت أن هذه الكثرة الكثرية من األطباء، والصيادلة، واملستشفيات، 

آابءان الذين كانوا يتمتعون وما أشبه.. ال تكفي يف إرجاع الصحة العامة، وما زلنا نذكر 

                     
راجع كتاب )حتفة التحفة( و)مبادئ الطب( و)األمراض واألعراض وقاية وعالجاً( و)موسوعة الفقه كتاب ( 65)

 الطب( لإلمام املؤلف )دام ظله(.
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بصحة فائقة حىت املمات، بينما نرى اليوم أن كل دار الختلو من مريض أو مرضى، وكثرياً من 
 …األشخاص مصابون مبرض أو أمراض

 ما هو العالج إذن؟ س:
أن ترجع اخلطوط الصحية اإلسالمية إىل الوجود، وأخذ النافع من الكشوف ج: 

منها، وفتح الطريق أمام الطب السابق اجملرب، ليمتزج الطبان اجلديدة، وإخراج احملرمات 
القدمي واحلديث، وليعمل الطب حرًا حىت تعود الصحة العامة، وال تئن اإلنسانية حتت نري 

 األمراض الفتاكة.
 

7  
 الثقافة

 هل يف اإلسالم منهاج للثقافة؟  س:
 أفضل منهاج.ج: 
 وما هو؟ س:
، وهيأ له الوسائل، وألزم الدولة (66)مسلم ومسلمةإنه أوجب طلب العلم على كل ج: 
 مساندته.
 فلماذا أتخر املسلمون؟ س:
إهنم أتخروا منذ تركوا منهاج اإلسالم، أما حني كانوا آخذين به، فقد فاقت ثقافتهم ج: 

على ثقافة الغرب اليوم، وعلى كافة شعوب األرض، وال أدل على ذلك من اعرتاف الغرب 
تبهم ومكتباهتم، ومدارسهم ومثقفيهم، بلحاظ الوسائل يف تلك بذلك، فكانت نسبة ك

الظروف، أكثر بكثري من نسبة الكتب واملكتبات واملدارس واملثقفني يف هذا اليوم، مع تقدم 

                     
 1) طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة( راجع حبار االنوار ج قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(:( 66)

يف  )عليه السالم(. وعنه )عليه السالم(عن الصادق  20ح 9ب 31ص 2. ويف البحار ج23ح 1ب 171ص
)ضمن بيان العالمة اجمللسي( والبحار  5ح 52ب 140ص 67. والبحار ج14ح 45ب 68ص 67البحار ج 

العمومات الدالة على طلب العلم الشاملة للذكر واالنثى.. راجع كتاب )منية . هذا ابإلضافة اىل 15ص 105ج
 املريد( للشهيد الثاين )قدس سره(..
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 .(67)الوسائل واألسباب
 وهل حيرم اإلسالم املدارس، والصحف، والتلفزيون، والراديو، والسينما؟ س:
واملغرايت يف هذه الوسائل الثقافية، وإذا خلت عنها كان  إن اإلسالم حيرم املفاسدج: 

 اإلسالم من أشد املستقبلني هلا.
 ما هو الفارق العام بني منهاج اإلسالم الثقايف، وبني منهاج الثقافة اليوم؟ س:
الفارق العام هو: مزج اإلسالم العلم ابإلميان والفضيلة، وبرت الثقافة اليوم عن اإلميان ج: 
ومزجه ابإلحلاد والرذيلة.. ولذا أصبح العلم، الذي هو أفضل وسيلة للرقي والسالم  والفضيلة،

 واألمن، وسيلة لالحنطاط، والتدمري، واالضطراب.
 

8 
 السالم 

 هل اإلسالم دين حرب، أم دين سالم؟ س:
 اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة  اإلسالم دين السالم، قال تعاىل: ج: 

إذا تعدى أحد على الناس، أو على املسلمني فاإلسالم حيارب ألجل العدالة أما  (68)
 واحلقيقة ورد االعتداء.

 هل اإلسالم دين السلم أم العنف؟ س:
 اإلسالم دين السلم ال العنف.ج: 
 كيف يدعم اإلسالم السالم؟  س:
 يرى اإلسالم وجوب استتباب األمن، يف الداخل ويف اخلارج، ففي الداخل ينفيج: 

 اجلرمية، ويف اخلارج ال يتعدى على أحد، ويضرب على أيدي املعتدين.
 كيف ينفي اإلسالم اجلرمية؟ س:

                     
راجع كتاب )حضارة العرب( للدكتور غوستاف لوبون وكتاب )موجز اتريخ اإلسالم( وكتاب)ملاذا أتخر ( 67)

 املسلمون( لإلمام املؤلف )دام ظله(.
 .208سورة البقرة: ( 68)
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إن أسباب اجلرمية هي: )الفقر(، )املغرايت(، )اجلهل(، )العداء(، )املشاكل( وما ج: 
 يسرق أشبه.. واإلسالم حيارهبا حىت ينفيها، فإذا انتفت، اختفت اجلرمية تلقائياً، فمثاًل: الفقري

لسد حاجته، واملرأة الفاتنة واخلمر تسببان الزان، والسكر موجب للجرمية.. واجلهل سبب 
واملشاكل العائلية تسبب التوتر واجلرمية، … للتعدي.. والعداء يوجب الضرب والقتل

واإلسالم يغين الفقراء، ومينع عن التربج واخلمور، ويعمم الثقافة، وحيصد أسباب … وهكذا
 هاترات وما أشبه، ويفصل املشاكل بقضاء يسري، وحكم سريع و....العداء كامل
 من أجرم يف اإلسالم، كيف جيازى؟ س:
إن اإلسالم ـ بعد ما يلطف اجلو وحيصد أسباب اجلرمية ـ يضع العقاب للمجرم، ألنه ج: 

 ال إمنا اقرتف لدانءة طبعه واحنراف نفسه، وابلعقاب الصارم، السريع التنفيذ، يعقم اجلو، حىت
فمثاًل عند ما يقطع أربع أصابع من يد السارق، بعد توفر عشرات الشروط …تتكرر اجلرمية

اليت منها إغناء الفقراء، فال جيرأ أحد على السرقة، ولذا يرينا التاريخ أن أايدي قليلة جداً 
 قطعت طول قرنني يف الدولة اإلسالمية.

 ماذا يصنع اإلسالم ابلسجون؟ س:
ى أن القانون الوضعي ال قيمة له إطالقاً، وإمنا القانون هو قانون إن اإلسالم ير ج: 

السماء فقط، وعلى هذا فكثري من اجلرائم القانونية حااًل، ليست جبرائم بنظر اإلسالم، حىت 
 يسجن مرتكبيها.

أما ما يعتربه اإلسالم جرمية، كالسرقة، والزان، فقد عني له عقاابً صارماً عاجاًل، كالقطع، 
 ، نعم .. هناك جرائم قليلة يف اإلسالم، عقاهبا السجن، كالثري املماطل يف دينه.واجللد

والسجن عبارة عن أن يسلم القاضي اجملرم املستحق للسجن إىل أحد أفراد الناس 
ليحبسه يف غرفة من بيته مثاًل أو ما أشبه... ولذا فال سجن يف اإلسالم ـ ابملفهوم احلايل ـ 

ر ببناء السجن ال يكون إال بناية بسيطة مع مراعاة مجيع حقوق إطالقاً، ولدى االضطرا
 .(69)السجني 
 كيف حيفظ اإلسالم السالم يف اخلارج؟  س:

                     
 راجع كتاب )كيف ينظر اإلسالم إىل السجني( لإلمام املؤلف.( 69)
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إن اإلسالم ال يتعدى على أحد إطالقاً، ومن مال من الدول إىل السلم، مال ج: 
إلسالم وإذا وقعت حماربة، خيوضها ا  (70)وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا  اإلسالم إليها، 

 أبنظف صورة مل يشهد هلا التاريخ مثياًل، نعم من اعتدى من الدول رد اإلسالم اعتداءها.
 وكيف حيفظ اإلسالم السالم بني احلكومة والشعب؟ س:
إن احلكومة ـ يف اإلسالم ـ شعبية ابملعىن الصحيح للكلمة، فماذا يريد الناس غري ج: 

ية، واألمن، والصحة، والفضيلة، مما يوفرها اإلسالم املشاركة يف الرأي، والغىن، والعلم، واحلر 
 خري توفري.

ولذا نرى أن احلكومات الصحيحة يف اإلسالم كانت تعمر طوياًل ـ عادة ـ للحب 
املتبادل بني األمة وبني احلكومة، ومل يكن الرئيس حيتاج إىل )أمن( و)حرس( وما أشبه، حىت 

 حيميه من الناس إال لدى االضطرار.
9 

 ئلةالعا 
 (71)كيف يرى اإلسالم العائلة؟ س:
يؤكد اإلسالم كثريًا على العائلة ولزوم رعايتها، كما يرى اإلسالم )احلجاب( للمرأة، ج: 

وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب  قال تعاىل:
وبذلك تقل  (72)
جو حب ووداد،  املوبقات، وتشتد عالقة الرجل بزوجته، والزوجة بزوجها، فتعيش العائلة يف

 .(73)ومعىن احلجاب عدم إبداء الشعر واملفاتن كما هو مذكور يف الفقه
 هل اإلسالم حيرم على املرأة العلم والعمل؟ س:
كال، فإن اإلسالم مل حيرم على املرأة علمًا وال عماًل، وامنا حرم عليها التبذل وامليوعة ج: 

 .(74)تها وشأهنا والتربج، كما حرم عليها أن تقوم أبعمال تنايف عف

                     
 .61سورة األنفال: ( 70)
 راجع كتاب )العائلة( لإلمام املؤلف.( 71)
 .53سورة االحزاب : ( 72)
 كتاب الصالة فصل يف السرت والساتر.  103-47ص  18راجع موسوعة الفقه: ج ( 73)
 ملؤلف.راجع كتاب )احلجاب الدرع الواقي( لإلمام ا( 74)
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 ما هو رأي اإلسالم يف املرأة؟ س:
اإلسالم يرى أن احلياة العائلية، ال تتم إال بتعب وكد من خارج البيت، وسكن ج: 

وعمل داخل البيت، فقّسم األمر: للرجل اخلارج، وللمرأة الداخل، وبذلك هيأ لألفراخ 
وقد رأى اإلسالم احلكيم، ان …البشرية خري حمل للنشوء والنماء اجلسدي والعقلي والعاطفي

لو زاولت املرأة أعمال الرجل، ال بد و أن يُلقى عملها البييت على الرجال، ويف ذلك إضاعة 
للطاقتني، طاقة املرأة العاطفية، وطاقة الرجل العملية، فالعمل نفس العمل، إال أنه معكوس 

 .(75)ليةمقلوب، أييت بنتائج غري مرضية، ولذا حبذ للمرأة األعمال الداخ
 ما هو رأي اإلسالم يف الزواج؟  س:
اإلسالم يرى استحباب الزواج، ويؤكد على ذلك، فاملرأة إبكماهلا سن التاسعة مع ج: 

 الرشد والرجل إبكماله سن اخلامس عشرة ..وذلك، حىت ال يقع الفحشاء والبغاء.
 ياة؟ما هو رأي اإلسالم يف اختالط الفتيان ابلفتيات، يف خمتلف مرافق احل س:

االختالط احملرم غري جائز، سواء يف املسابح، أو املدارس، أو السينماءات، أو ج: 
املعامل، أو التجمعات، أو املنتدايت، أو غريها، ويرى اإلسالم إن ذلك يوجب الفساد مما 
جيب وقاية اجملتمع عنه، إال إذا كان االختالط من قبيل اختالطهم يف احلج واملشاهد املشرفة 

 به.وما أش
 ما هو تكليف الزوجني يف احلياة العائلية بنظر اإلسالم؟ س:
على الزوج النفقة كاملة، وإشباع غريزة املرأة اجلسدية ـ حسب املقرر شرعًا ـ وعلى ج: 

الزوجة إطاعة الزوج يف اخلروج من الدار، واالستمتاع، أما الشؤون البيتية فليست واجبة على 
برضامها، والطالق إمنا هو بيد الزوج فقط، إال مع الشرط عند الزوجة، والنكاح ال ينعقد إال 

 النكاح فيكون بيد الزوجة أيضاً.
 ما هو رأي اإلسالم يف تعدد الزوجات؟ س:
اإلسالم يرى جواز التعدد إىل أربع ابلعقد الدائم، ويوجب العدالة بينهن، وهبذا حل ج: 

 اإلسالم مشكلة العوانس و األرامل.

                     
 وإن مل حيرم عليها األعمال اخلارجية بشروطها.( 75)
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 لواحق 
مجتمع اإلسالمي لون آخر، غري لون اجملتمع الذي نشاهده يف احلال احلاضر، إذ لل :1

يتمتع ابإلميان، وذلك يعدل السلوك تعدياًل ال يقدر عليه مجيع املناهج األرضية، ولذا يشع 
فيه املعىن اإلنساين الرفيع، بينما العامل اليوم يعطي لإلنسان صبغة اآللة واحلديد، ويف اجملتمع 

ي ختتفي العقد النفسية وكثري من املشاكل احلالية، كما تفيض الثقة واحلب والعاطفة اإلسالم
 على الفرد واالجتماع.

ليس معىن أخذ اإلسالم ابلزمام: ضرورة أن تتبدل احلكومات يف هذا اليوم إىل  :2
)صلى ، بل معناه أن تتبدل املناهج إىل مناهج إسالمية، ولذا أقر النيب(76)حكومات أخرى

النجاشي على سلطته حني أسلم ، وكانت سريته الطاهرة ان يقر كل شيخ   عليه وآله(هللا
قبيلة على سيادته بعد اإلسالم، كما كان سيداً قبل ان يسلم، فال خشية من اإلسالم لرئيس 

 أو أمري إذا استعد ان يكيف نفسه حسب الكيفية اإلسالمية ويطبق قوانني السماء. 
ع شعبها ـ حتت لواء النظام اإلسالمي، وكم تتصور أن تبىن دار، تزدهر احلياة ـ جبمي :3

وتزرع األرض، وتتقدم الصناعة، وتتوسع التجارة، وترتاكم الثروة، يف جو ال ظلم فيه وال 
 …شروط، وال قيود، وال كبت فيه، وال مشاكل، وال فقر

عادايً مل جيده العامل  ولذا كان العمران، واحلب، والتقدم، والثقة، اابن تطبيق اإلسالم أمراً 
 يف هذا اليوم، وإن كثرت فيه الوسائل.

الواجب على الكل أن يعمل ألجل إعادة احلكومة الواحدة اإلسالمية العاملية، وهللا و
 املستعان.

                     
 نعم لألمة اإلسالمية تبديل احلاكم إذا شاءت.( 76)
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 فصل 
 فيما يتعلق ابلقرآن الكرمي

 
لفائدة، وهذه مجلة من الرواايت الواردة يف كتاب )وسائل الشيعة( وغريه ذكرانها تعميما ل

وهللا املستعان، وقدمنا عليها يف هذه الطبعة ما يرتبط جبمع القرآن وعدم حتريفه وانه مل يزد  
)صلى كلمة وال حرفًا ومل ينقص منه شيئا، فهو اليوم نفس القرآن الذي نزل على رسول هللا 

ور واآلايت هبذه الكيفية من ترتيب الس )صلى هللا عليه وآله(قد مجعه الرسول  هللا عليه وآله(
 أبمر من هللا تعاىل يف حياته.

 الوحي وآخر آية من القرآن: 
انك ميت واهنم ميتونيف املناقب عن ابن عباس انه قال: ملا نزل قوله تعاىل:

(77) 
)صلى هللا عليه : )ليتين أعلم مىت يكون ذلك ـ هذا وهو )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا 

 ووحيه ـ فنـزلت سورة النصر، فكان بعد نزوهلا يسكت رسول يعلم الغيب إبذنه تعاىل وآله(
بني التكبري والقراءة مث يقول: )سبحان هللا وحبمده، أستغفر هللا  )صلى هللا عليه وآله(هللا

وأتوب إليه(، فقيل له يف ذلك، فقال: )أما أن نفسي نعيت إيل( مث بكى بكاءًا شديداً، 
ت وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر؟ فقيل: اي رسول هللا أو تبكي من املو 

: فأين هول املطلع؟ وأين ضيقة القرب، وظلمة اللحد؟ وأين القيامة )صلى هللا عليه وآله(فقال
 )صلى هللا عليه وآله(اإلملاع إىل األهوال ال انه  )صلى هللا عليه وآله(واألهوال؟ ـ أراد النيب

 . (78)بعد نزول هذه السورة عاماً( عليه وآله( )صلى هللايبتلى هبا ـ مث قال: )فعاش 
من  )صلى هللا عليه وآله(مث نزلت آايت وآايت حىت إذا مل يبق على ارحتال رسول هللا 

واتقوا يومًا ترجعون فيه إىل هللا مث توىف كل نفس ما  هذه الدنيا سوى سبعة أايم نزلت: 

                     
 .30سورة الزمر: ( 77)
 .20ح  1ب  471ص 22راجع حبار األنوار: ج( 78)
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كسبت وهم ال يظلمون
لرواايت ـ هي آخر آية من فكانت هذه اآلية ـ على بعض ا (79)

وقال له:  )صلى هللا عليه وآله(على رسول هللا  )عليه السالم(القرآن الكرمي نزل هبا جربائيل 
كما ان أول آية من القرآن كان قد نزل   (80)ضعها يف رأس املائتني والثمانني من سورة البقرة

بسم هللا  هي قوله تعاىل: )صلى هللا عليه وآله(على رسول هللا  )عليه السالم(هبا جربئيل 
الرمحن الرحيم، اقرأ ابسم ربك الذي خلق

 اآلايت.  (81)
فأول آية من القرآن ابتدأ أبول يوم من البعثة النبوية الشريفة، وآخر آية من آايت القرآن 

، وما بينهما من فرتة كان نزول ما )صلى هللا عليه وآله(اختتم يف األايم األخرية لرسول هللا 
 تني اآليتني، وتلك الفرتة استغرقت مدة ثالث وعشرين سنة. بني ها
 

 من مجع القرآن؟ 
عند  )صلى هللا عليه وآله(وهنا ما يلفت النظر وجيلب االنتباه، وهو قول جربئيل للنيب 

نزوله ابآلية األخرية ـ كما يف الرواية ـ: )ضعها يف رأس املائتني والثمانني من سورة البقرة(، فإنه 
جبمع القرآن وبرتتيبه ترتيباً دقيقاً حىت يف  )صلى هللا عليه وآله(ان هللا تعاىل أمر نبيه صريح يف 

  )صلى هللا عليه وآله(ذلك يف حياته  )صلى هللا عليه وآله(مثل ترقيم اآلايت، وقد فعل النيب 
 عده. يرتك القرآن متفرقاً حىت جيمع من ب )صلى هللا عليه وآله(كما أمره هللا تعاىل، ومل يكن

مع كبري اهتمامه وكثري حرصه على القرآن  )صلى هللا عليه وآله(وهل ميكن للرسول 
الكرمي أن اليقوم جبمع القرآن وترتيبه! وأن يرتكه مبعثراً يف أيدي املسلمني ويوكل مجعه إليهم، 

انك ميت واهنم ميتون مع أن الوحي أخربه بقوله: 
(82) . 

)صلى حريصاً على القرآن من جهة ـ حىت انه  وآله()صلى هللا عليه فهل يصح أن يكون 
كان أيمر حبفظ القرآن واإلهتمام به والتحريض على تالوته والعمل به، وخاصة   هللا عليه وآله(

يف أايمه األخرية، حيث كان يقول مراراً: )إين خملف فيكم الثقلني كتاب هللا وعرتيت أهل بييت 

                     
 .281سورة البقرة: ( 79)
 .83: ص )رمحه هللا(تفسري الشرب ( 80)
 .1سورة العلق: ( 81)
 .30سورة الزمر: ( 82)
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ًا (ـ وأن ال جيمع القرآن ويرتكه مبعثرًا من جهة ما إن متسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبد
 أخرى؟.

بل أليس القرآن هو دستور اإلسالم اخلالد، ومعجزته الباقية على مر القرون واألعصار  
مبعثرًا من دون أن  )صلى هللا عليه وآله(إىل يوم القيامة؟ ومعه هل يصح أن يرتكه النيب 

 جيمعه؟! 
ان علينا مجعه ن ال يقوم جبمعه مع انه تعاىل يقول: أم كيف أيذن هللا تعاىل لنبيه أب

وقرآنه
فعلى النيب  (84) إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظونويقول تعاىل أيضاً:  (83)

 ابالغ القرآن جمموعاً ومرتباً إىل الناس كافة، كما مجعه هللا تعاىل ورتبه.  )صلى هللا عليه وآله(
دينا على ترتيبه ومجعه، وترقيم آايته، وترتيب سوره إذن: فهذا القرآن الذي هو أبي

ومجعه للمسلمني يف  )صلى هللا عليه وآله(وأجزائه، هو بعينه القرآن الذي رتبه رسول هللا 
أبمر من هللا تعاىل، مل يطرأ عليه أي تغيري وحتريف، أو تبديل  )صلى هللا عليه وآله(حياته

 وتعديل، أو زايدة ونقصان. 
عن  )عليه السالم(وي عن تفسري علي بن إبراهيم عن اإلمام الصادق ويؤيده: ما ر 

)صلى هللا عليه جبمع القرآن وقال  )عليه السالم(انه أمر علياً  )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 
: )اي علي، القرآن خلف فراشي يف املصحف واحلرير والقراطيس فخذوه وامجعوه وال وآله(

فجمعه يف ثوب أصفر مث  )عليه السالم(توراة، فانطلق علي تضيعوه كما ضيعت اليهود ال
 . (85)ختم عليه(

ويف جممع البيان نقاًل عن السيد املرتضى انه قال: إن القرآن مجع يف عهد رسول هللا 
 ابلشكل الذي هو اليوم أبيدينا.  )صلى هللا عليه وآله(

 قدس سره(. وقال مبقالته قبله الشيخ الصدوق )قدس سره( والشيخ املفيد: )
وقال مبقالته بعده شيخ الطائفة الشيخ الطوسي )قدس سره( واملفسر الكبري الشيخ 

 هـ وابقي علمائنا األبرار إىل يومنا هذا.  548الطربي )قدس سره( املتوىف سنة 

                     
 .17سورة القيامة: ( 83)
 .9سورة احلجر: ( 84)
 ط بريوت. 7ح  7ب  48ص  89حبار األنوار: ج ( 85)
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وعن زيد بن اثبت انه قال: )كنا جنمع القطع املتفرقة من آايت القرآن وجنعلها أبمر 
يف مكاهنا املناسب، ولكن مع ذلك كانت اآلايت متفرقة،  عليه وآله( )صلى هللارسول هللا 

أن جيمعها يف مكان واحد، وحذران  )عليه السالم(علياً  )صلى هللا عليه وآله(فأمر رسول هللا 
 من تضييعها(.

من قبل ستة  )صلى هللا عليه وآله(وعن الشعيب انه قال: مجع القرآن يف عهد رسول هللا 
 ر. نفر من األنصا

)صلى هللا وعن قتادة انه قال: سالت أنسًا عن انه من مجع القرآن يف عهد رسول هللا 
 فقال: أربعة نفر من األنصار مث ذكر أاماؤهم.  عليه وآله(

مجع القرآن هو وُأيب بن كعب  )عليه السالم(وعن علي بن رابح: ان علي بن أيب طالب 
 . )صلى هللا عليه وآله(يف عهد رسول هللا 

 شواهد األخرى: ال
هذا ابإلضافة إىل شواهد ومؤيدات أخرى تدل على أن القرآن الذي هو أبيدينا هو 

 من غري زايدة وال نقيصة.  )صلى هللا عليه وآله(نفسه الذي مجع ورتب يف عهد رسول هللا 
يعين  )صلى هللا عليه وآله(تسمية سورة احلمد بسورة الفاحتة يف عهد رسول هللا منها: 

احتة القرآن مع اهنا مل تكن السورة وال اآلايت األوىل اليت نزل هبا الوحي على رسول اهنا ف
يشري إىل  )صلى هللا عليه وآله(، فتسميتها بفاحتة الكتاب يف عهده )صلى هللا عليه وآله(هللا

ان الكتاب كان جمموعًا هبذا الشكل املوجود أبيدينا اليوم، وسورة احلمد فاحتته كما هو اليوم 
 احتته أيضاً. ف

كان يقول يف حديث الثقلني املروي عن الفريقني   )صلى هللا عليه وآله(ان النيب  ومنها:
متواتراً: )إين خملف فيكم الثقلني: كتاب هللا وعرتيت أهل بييت، ما إن متسكتم هبما لن تضلوا 

يف امته، ال  )صلى هللا عليه وآله(بعدي أبداً(. فالكتاب اجملموع واملرتب خيلفه رسول هللا 
 )صلى هللا عليه وآله(اآلايت املتفرقة، إذ ال يطلق عليها الكتاب، وقد سبق هللا تعاىل رسوله 

يف هذا التعبري حيث أطلق مراراً ويف آايت متعددة كلمة )الكتاب( على القرآن، إشارة إىل انه 
وانه تعاىل اطلع جمموع ومرتب عنده تعاىل يف اللوح احملفوظ ـ كما قال به بعض املفسرين ـ 

على مجعه وترتيبه لديه وأمره أبن جيمع القرآن على ما هو جمموع  )صلى هللا عليه وآله(رسوله 
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 ذلك.  )صلى هللا عليه وآله(يف اللوح احملفوظ، ويرتبه وفق ترتيبه، وفعل النيب 
ريه خبتم القرآن يف شهر رمضان ويف غ )صلى هللا عليه وآله(ما ورد من أمر النيب  ومنها:

من سائر األايم، وبيان ما خلتمه من الفضيلة والثواب، حىت أن عبد هللا بن مسعود، وايب ابن  
عدة مرات، ولوال إن  )صلى هللا عليه وآله(كعب وغريمها قد ختموا القرآن عند رسول هللا 

القرآن جمموع ومرتب، مل يكن خلتم القرآن معىن، ألن اخلتم يقال ملا يبدأ من أوله وينتهي 
 آبخره. 

وعن أهل  )صلى هللا عليه وآله(رواايت أتمر بعرض األحاديث املروية عن الرسول  ومنها:
ملعرفة غثها من امينها على القرآن الكرمي وتقول: ما وافق كتاب هللا فقد  )عليهم السالم(بيته 

كتاب ، وما خالف ال)عليهم السالم(وقاله أهل البيت  )صلى هللا عليه وآله(قاله رسول هللا 
فهو زخرف وابطل، واهنم مل يقولوه، فقد أحالتنا هذه الرواايت إىل هذا القرآن الذي هو 
أبيدينا ملعرفة احلق من الباطل مما يدل على سالمته من كل زايدة ونقيصة، وتبديل وحتريف، 

 وإال مل يصلح أن يكون مرجعاً ملعرفة احلق من الباطل. 
مكتوابً موضوعًا بني احملراب واملنرب، وكان املسلمون  ما ورد من ان القرآن كله كان ومنها:

 يكتبون منه. 
)صلى كان يعرض القرآن على رسول هللا  )عليه السالم(ما ورد من ان جربئيل  ومنها:

 يف عامه األخري مرتني.  )صلى هللا عليه وآله(كل عام مرة، وعرضه عليه   هللا عليه وآله(
حابة كانوا قد حفظوا القرآن كله يف عهد رسول ما روي من ان مجاعة من الص ومنها:

. وال خيفى ذلك على من راجع تفسري القرآن للعالمة البالغي )صلى هللا عليه وآله(هللا 
كلمة حول ذلك طبعت يف إحدى أعداد )أجوبة   (86) )رمحه هللا()قدس سره(، ولوالدي 

 املسائل الدينية( يف كربالء املقدسة. 
)صلى ناك آايت ورواايت تشري إىل أن القرآن نزل على رسول هللا هذا ابإلضافة إىل ان ه

كما قال   )صلى هللا عليه وآله(مرتني: مرة نزل مبجموعه على قلب رسول هللا  هللا عليه وآله(

                     
 .)رمحه هللا(آية هللا العظمى السيد مريزا مهدي الشريازي ( 86)
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إان أنزلناه يف ليلة القدرتعاىل: 
ومرة نزل عليه جنومًا ومتفرقًا عرب ثالث وعشرين سنة  (87)

قد وعى قلبه القرآن الذي نزل  )صلى هللا عليه وآله(ملتفرقة، والنيب يف املناسبات والقضااي ا
عليه أواًل جمموعًا ومرتباً، فجمع القرآن الذي نزل عليه اثنيًا جنومًا ومتفرقًا حسب مجع القرآن 

 األول، ورتبه وفق ترتيبه، وهو بعينه القرآن الذي هو اليوم أبيدينا. 
أن هذا القرآن الذي هو اليوم أبيدينا هو القرآن اىل غري ذلك مما يشري مبجموعه إىل 

 )صلى هللا عليه وآله(يف عهد رسول هللا  )صلى هللا عليه وآله(الذي مجع أبمر من هللا ورسوله 
ال مل يزدد حرفًا ومل ينقص حرفاً، ومل يتغري شيء منه ومل يتبدل أبداً، كيف وقد قال تعاىل: 

 . (88)فهأيتيه الباطل من بني يديه وال من خل

                     
 .1سورة القدر: ( 87)
 .42سورة فصلت: ( 88)
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 رواايت يف القرآن

 
 .(89): )ال يعذب هللا قلبا وعى القرآن( )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا 

 .(90): )أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته( )صلى هللا عليه وآله(وعنه 
 .(91): )أفضل العبادة قراءة القرآن()صلى هللا عليه وآله(وعنه 
 .(92)آن غين ال غىن دونه وال فقر بعده(: )القر )صلى هللا عليه وآله(وعنه 
 .(93): )أشراف أميت محلة القرآن وأصحاب الليل()صلى هللا عليه وآله(وعنه 
: )من قرأ القرآن حىت يستظهره و حيفظه، أدخله هللا اجلنة )صلى هللا عليه وآله(وعنه 

 .(94)وشفعه يف عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هلم النار(
 .(95)قال: )محلة القرآن يف الدنيا عرفاء أهل اجلنة يوم القيامة( يه وآله()صلى هللا علوعنه
: )ان هذا القرآن هو حبل هللا وهو النور املبني، والشفاء النافع )صلى هللا عليه وآله(وعنه 

فاقرؤوه فان هللا أيجركم على تالوته بكل حرف عشر حسنات، أما إين ال اقول أمل حرف 
 .(96)يم وثالثون حسنة(واحد ولكن ألف والم وم

، بسم هللا الرمحن الرحيم قال: )إذا قال املعلم للصيب قل: )صلى هللا عليه وآله(وعنه 
كتب هللا براءة للصيب وبراءة ألبويه وبراءة للمعلم من   بسم هللا الرمحن الرحيمفقال الصيب: 

                     
 الفصل احلادي والعشرون. 41راجع جامع األخبار: ص( 89)
 الفصل الرابع يف القرآن.  111الكلم: صغرر احلكم ودرر ( 90)
 .10ح 1ب 825ص 4وسائل الشيعة: ج( 91)
 الفصل احلادي والعشرون. 40جامع االخبار: ص( 92)
 اجمللس احلادي واألربعون. 234االمايل للشيخ الصدوق: ص ( 93)
 .14ح 1ب 826ص 4وسائل الشيعة: ج( 94)
 الفصل الثالث والعشرون. 48جامع االخبار: ص( 95)
 الفصل احلادي والعشرون يف القرآن. 40جامع االخبار: ص( 96)
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 .(97)النار(
ال تتخذوها قبورًا كما فعلت : )نوروا بيوتكم بتالوة القرآن و )صلى هللا عليه وآله(وعنه 

اليهود والنصارى صلوا يف الكنائس والبيع وعطلوا بيوهتم، ان البيت إذا كثر فيه تالوة القرآن 
 .(98)كثر خريه وامتع أهله وأضاء ألهل السماء كما تضيء جنوم السماء ألهل الدنيا(

ل: )النظر إىل يقو  )صلى هللا عليه وآله(وعن أيب ذر) يف حديث( قال: امعت رسول هللا 
عبادة، والنظر إىل الوالدين برأفة ورمحة عبادة، والنظر يف  )عليه السالم(علي ابن أيب طالب 

 . (99)املصحف عبادة، والنظر إىل الكعبة عبادة(
قال: )خريكم من تعلم القرآن  )صلى هللا عليه وآله(أن النيب  )عليه السالم(وعن علي 

 .(100)وعّلمه( 
أنه قال يف خطبة له: )وتعلموا القرآن  )عليه السالم(ن أمري املؤمنني ويف )هنج البالغة( ع

فانه احسن احلديث، وتفقهوا فيه فانه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور، 
وأحسنوا تالوته فأنه أنفع )أحسن( القصص، وان العامل العامل بغري علمه كاجلاهل احلائر 

 .(101)احلجة عليه أعظم، واحلسرة له ألزم، وهو عند هللا ألوم(الذي ال يستفيق من جهله، بل 
)يف حديث االربعمائة( قال: )ال يقرأ  )عليه السالم(ويف )اخلصال ( ابسناده عن علي 

 .(102)العبد القرآن اذا كان على غري طهور حىت يتطهر(
قراءة   قال: )من استمع حرفاً من كتاب هللا من غري )عليه السالم(وعن علي بن احلسني 

كتب هللا له حسنة، وحمى عنه سيئة، ورفع له درجة، ومن قرأ نظراً من غري صالة كتب هللا له 
بكل حرف حسنة، وحمى عنه سيئة، ورفع له درجة، ومن تعلم منه حرفًا ظاهرًا كتب هللا له 
عشر حسنات، وحمى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، قال: ال اقول: بكل آية، 

                     
 الفصل الثاين والعشرون. 42جامع االخبار: ص ( 97)
 الباب السادس. 286عدة الداعي: ص( 98)
 فصل يف حمبته)صلى هللا عليه وآله(. 202ص 3( املناقب: ج99)
 الفصل السادس. 99ص 1غوايل اللئايل: ج( 100)
 يف أركان الدين. )عليه السالم(كالمه   من110هنج البالغة: اخلطبة ( 101)
 .627اخلصال: ص ( 102)
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رف ابء أو اتء أو شبههما، قال: من قرأ حرفًا وهو جالس يف صالة كتب هللا ولكن بكل ح
له به مخسني حسنة، وحمى عنه مخسني سيئة، ورفع له مخسني درجة، ومن قرأ حرفاً وهو قائم 
يف صالته كتب هللا له مائة حسنة، وحمى عنه مائة سيئة، ورفع له مائة درجة، ومن ختمه  

ة أو معجلة قال: قلت: جعلت فداك ختمه كله؟ قال: ختمه  كانت له دعوة مستجابة مؤخر 
 .(103)كله(

: )آايت القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي  )عليه السالم(وعن علي بن احلسني 
 . (104)لك أن تنظر ما فيها(
: )أان أول وافد )صلى هللا عليه وآله(: قال رسول هللا  )عليه السالم(وعن أيب جعفر 

ر يوم القيامة وكتابه و أهل بييت مث أميت، مث أسأهلم ما فعلتم بكتاب هللا و على العزيز اجلبا
 .(105)أبهل بييت(

: )أال أخربكم  )عليه السالم(: قال أمري املؤمنني  )عليه السالم(وعن أيب جعفر 
ابلفقيه حقًا من مل يقنط الناس من رمحة هللا ومل يؤمنهم من عذاب هللا، ومل يرخص هلم يف 

 ومل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غريه، أال ال خري يف علم ليس فيه تفهم، أال ال خري معاصي هللا
 .(106)يف قراءة ليس فيها تدبر، أال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه(

 .(107)قال: )لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان( )عليه السالم(وعن أيب جعفر 
القرآن ثالثة: رجل قرأ القرآن فأختذه بضاعة قال: )قراء  )عليه السالم(وعن أيب جعفر 

واستدر به امللوك واستطال به على الناس ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، 
ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به هناره وقام به يف 

اجلبار البالء، وأبولئك يديل هللا من  مساجده وجتاىف به عن فراشه، فبأولئك يدفع هللا العزيز
األعداء، وأبولئك ينزل هللا الغيث من السماء، فوهللا هلؤالء يف قراء القرآن اعز من الكربيت 

                     
 الباب السادس يف تالوة القرآن. 288-285راجع عدة الداعي: ص( 103)
 .2ح 15ب 849ص 4وسائل الشيعة: ج( 104)
 .2ح 2ب 827ص  4وسائل الشيعة: ج( 105)
 .7ح 3ب 829ص 4وسائل الشيعة: ج( 106)
 .2ح 18ب 853ص 4وسائل الشيعة: ج( 107)
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 .(108)األمحر(
)صلى هللا قال: قال رسول هللا  )عليهم السالم(وعن أيب عبد هللا الصادق، عن آابئه 

لفنت كقطع الليل فعليكم ابلقرآن فانه شافع )يف حديث(: )إذا التبست عليكم ا عليه وآله(
مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار، 
وهو الدليل على خري سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان و حتصيل، وهو الفصل ليس 

عميق، له جنوم  ابهلزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وابطنه علم، ظاهره أنيق، وابطنه
وعلى جنومه جنوم، ال حتصى عجائبه، وال تبلى غرائبه، فيه مصابيح اهلدى، ومنار احلكمة 
ودليل على املعرفة ملن عرف الصفة فليجل جال بصره، وليبلع الصفة نظره، ينج من عطب، 
ويتخلص من نشب، فان التفكر حياة قلب البصري كما ميشي املستنري يف الظلمات ابلنور، 

 .(109)ليكم حبسن التخلص وقلة الرتبص(فع
: )صلى هللا عليه وآله(عن آابئه قال: قال رسول هللا  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا

 .(110))صنفان من أميت اذا صلحا صلحت اميت واذا فسدا فسدت: األمراء و القراء(
ن قرأ القرآن قال: )م )عليهم السالم(عن أبيه عن آابئه  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

 .(111)ليأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ال حلم فيه(
: )اقرؤوا )صلى هللا عليه وآله(قال: قال رسول هللا  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

القرآن أبحلان العرب وأصواهتم، وإايكم وحلون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء قوم 
رجيع الغناء والنوح والرهبانية، ال جياوز تراقيهم، مفتونة قلوهبم من بعدي يرجعون ابلقرآن ت

 . (112)مقلوبة وقلوب الذين يعجبهم شأهنم(
)عليه لعلي )صلى هللا عليه وآله(: )يف وصية النيب  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

                     
 فصل قراء القرآن ثالثة. 164ح 142خلصال: ص ا( 108)
 .3ح 3ب 828ص 4وسائل الشيعة: ج( 109)
 اجمللس الثامن واخلمسون. 10ح 366االمايل للشيخ الصدوق: ص( 110)
 فصل عقاب املستأكل ابلقرآن. 279ثواب األعمال: ص ( 111)
 .1ح 24ب 858ص 4وسائل الشيعة: ج( 112)
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 .(113)قال: )وعليك بتالوة القرآن على كل حال( السالم(
: )لكل شيء حلية )صلى هللا عليه وآله(قال: قال النيب  الم()عليه السوعن أيب عبد هللا 

 .(114)وحلية القرآن الصوت احلسن(
: )البيت الذي  )عليه السالم(قال: قال أمري املؤمنني  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

يقرأ فيه القرآن ويذكر هللا عز وجل فيه تكثر بركته وحتضره املالئكة وهتجره الشياطني، ويضيء 
ألهل السماء كما تضيء الكواكب ألهل األرض، وان البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن 

 .(115)واليذكر هللا عز وجل فيه تقل بركته وهتجره املالئكة وحتضره الشياطني(
، عن أبيه، قال: )إين ليعجبين أن يكون يف البيت  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

 .(116)(مصحف يطرد هللا عز وجل به الشياطني
قال: )ينبغي للمؤمن أن ال ميوت حىت يتعلم القرآن، أو  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

 .(117)يكون يف تعلمه(
قال: )احلافظ للقرآن والعامل به مع السفرة الكرام  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

 .(118)الربرة(
مؤمن اختلط القرآن  قال: )من قرأ القرآن وهو شاب )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

بدمه وحلمه، وجعله هللا مع السفرة الكرام الربرة وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة، يقول 
اي رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله اال عاملي، فبلغ به كرمي عطاايك، فيكسوه هللا 

يناك عزوجل حلتني من حلل اجلنة، ويوضع على رأسه اتج الكرامة، مث يقال له: هل أرض
فيه؟ فيقول القرآن: اي رب قد أرغب له فيما أفضل من هذا، قال: فيعطى األمن بيمينه، و 
اخللد بيساره، مث يدخل اجلنة فيقال له: اقرأ آية وأصعد درجة، مث يقال له: هل بلغنا به و 

                     
 .1ح 11ب 839ص 4وسائل الشيعة: ج( 113)
 .3ح 24ب 859ص 4وسائل الشيعة: ج( 114)
 الباب اخلامس فيما احلق ابلدعاء وهو الذكر. 248عدة الداعي: ص( 115)
 فصل ثواب من كان يف بيته مصحف. 103ثواب االعمال: ص( 116)
 الباب السادس يف تالوة القرآن. 287عدة الداعي: ص( 117)
 فصل ثواب احلافظ القرآن. 101ثواب األعمال: ص( 118)
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أرضيناك فيه؟ فيقول: نعم، قال ومن قرأ كثريا وتعاهده من شدة حفظه اعطاه هللا عز وجل 
 .(119)هذا مرتني(اجر 

قال: )من قرأ القرآن يف املصحف متع ببصره، وخفف  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 
 .(120)على والديه وان كاان كافرين(

قال: )ثالثة يشكون إىل هللا عز وجل: مسجد خراب  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 
 .(121)ه الغبار ال يقرأ فيه(اليصلي فيه أهله، وعامل بني جهال، ومصحف معلَّق قد وقع علي

 .(122)قال: )إن القرآن نزل ابحلزن فاقرؤوه ابحلزن( )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 
: )من نسي سورة من القرآن مثلت له يف صورة حسنة  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

ان سورة  ودرجة رفيعة، فاذا رآها قال: ما أنت، فما أحسنك، ليتك يل، فتقول أما تعرفين؟ أ
 .(123)كذا وكذا، ولو مل تنسين لرفعتك إىل هذا املكان(

قال: )إن البيت اذا كان فيه املسلم يتلو القرآن يرتاءى  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 
 .(124)الهل السماء كما يرتاءى ألهل الدنيا الكوكب الدري يف السماء(

قال: )قلت له: الرجل يقرأ  سالم()عليه الوعن عبد هللا بن أيب يعفور، عن أيب عبد هللا 
القرآن أجيب على من امعه االنصات له و االستماع ؟ قال: نعم إذا قرأ عندك القرآن وجب 

 .(125)عليك االنصات و االستماع(
قال: )تعلموا العربية فاهنا كالم هللا الذي كلم به خلقه،  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 

 .(126)ونطقوا به للماضني(
: )إن درجات اجلنة على قدر آايت القرآن يقال  )عليه السالم(سى بن جعفر وعن مو 

                     
 فصل ثواب من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن. 100عمال: صثواب اال( 119)
 .1ح 19ب 853ص 4وسائل الشيعة: ج( 120)
 .2ح 20ب 855ص 4وسائل الشيعة: ج( 121)
 .1ح 22ب 857ص 4وسائل الشيعة: ج( 122)
 فصل عقاب من نسي سورة من القرآن. 238ثواب االعمال: ص( 123)
 الباب السادس يف تالوة القرآن. 287عدة الداعي: ص( 124)
 .4ح 26ب 861ص 4وسائل الشيعة: ج( 125)
 .1ح 50ب 398ص 3وسائل الشيعة: ج( 126)
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 . (127)له: اقرأ وارقا، فيقرأ مث يرقى(
قال:  )صلى هللا عليه وآله(يرفعه إىل النيب  )عليه السالم(ويف )عدة الداعي( عن الرضا 

اهله، وكثر خريه، )اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن، فان البيت اذا قرأ فيه القرآن يسر على 
وكان سكانه يف زايدة، واذا مل يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله، وقل خريه، وكان سكانه يف 

 .(128)نقصان(
: )حسنوا القرآن )صلى هللا عليه وآله(قال: قال رسول هللا  )عليه السالم(وعن الرضا 

 . (129)أبصواتكم فان الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا(
قال: )ينبغي للرجل اذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب مخسني  سالم()عليه الوعن الرضا 

 .(130)آية(
يف حديث  )عليهم السالم(، عن آابئه  )عليه السالم(وعن احلسن بن علي العسكري 

(: أال فمن )عليه السالم(قال: )ان فاحتة الكتاب أشرف ما يف كنوز العرش )إىل أن قال 
ه هللا بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له قرأها معتقدا ملواالة حممد وآله أعطا

من الدنيا وما فيها من أصناف أمواهلا و خرياهتا، ومن استمع إىل قارئ يقرؤها كان له بقدر 
 .(131) ما للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا اخلرب(

 إىل غريها من الرواايت الكثرية يف ابب القرآن.

                     
 .3ح 11ب 840ص 4وسائل الشيعة: ج( 127)
 الباب السادس يف تالوة القرآن. 287عدة الداعي: ص( 128)
 .322ح 69ص 2: ج )عليه السالم(عيون اخبار الرضا ( 129)
 .305ح 23ب 138ص 2هتذيب األحكام: ج( 130)
 .60ح 302ص 1: ج)عليه السالم(لرضا عيون اخبار ا( 131)
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 فصل يف بعض الفوائد
 ىل : احملرماتالفائدة األو 

 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم �قال هللا تعاىل:

اعلم أنه كما يلزم على  (132)
الناس تعّلم الواجبات والعمل هبا كذلك يلزم تعّلم احملرمات واالجتناب عنها، ولذا نذكر هنا 

 غالب احملرمات اليت هي حمل االبتالء:
طة فيه، أخذ الرشوة واعطاؤها يف األمور أخذ الراب وإعطاؤه وكتابة الشهادة له والوسا

احلكومية اال لضرورة، أخذ الرشوة واعطاؤها لكتمان حق واظهار ابطل، إضاعة حقوق 
الناس، أكل احليوان الذي مل يذكر عليه اسم هللا تعاىل أو كان فاقد شرط آخر من شرائط 

تنجس وشرهبما، أكل التذكية، أكل الطني أو سائر احملرمات، أكل امليتة، أكل النجس وامل
بيضة الغنم، أكل سائر حمرمات الذبيحة، أكل حلم احليوان احملرم األكل، أكل حلم اخلنزير، 

 أكل مال اليتيم.
آالت اللهو بيعا وشراءاً واستعماال، أن تعمل املرأة ما يوجب حمبة الزوج هلا بدون اختياره 

ة والركوع والسجود لغري هللا تعاىل، من الطلسمات وحنوها اليت مل ترد من الشرع، اتيان الصال
اخافة املؤمن، اخذ االجرة على الواجبات العينية يف اجلملة، ارتكاب حمرمات االحرام، 
استصغار الذنب املنجر إىل أتخري التوبة، استعمال آنية الذهب أو الفضة ولو للتزيني، 

ها هبذا القصد وعملها استعمال املسكرات مطلقًا شراًب وسقيًا وبيعًا وشراءًا وغرس شجر 
والتصرف يف مثنها والذهاب هبا إىل أحد واجارة الدكان أو املركوب أو شيء أخر هلا، وكذا 
سائر استعماالهتا كمعاجلة اجلروح لغري ضرورة وحنوها.اشاعة الفاحشة، اعانة الظامل، افشاء 

هللا، السر مما ال يرضى صاحبه، افشاء كل من الزوجني سر اآلخر، األمن من غضب 
االحتكار، االستخفاف ابملسلمني وعدهم حقرياً، االستماع إىل الغيبة، االستمناء: أي طلب 

                     
 .151سورة األنعام: ( 132)
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 املين بيد أو غري يد، نعم جيوز االستمناء بواسطة الزوجة.
االستهزاء ابملؤمنني، اإلسراف، اإلصرار على الصغائر، اإلضالل عن سبيل هللا، االعانة 

سبحانه يف القضاء والقدر، االعراض عن االحكام على املعصية، االعرتاض على هللا 
الشرعية، اإلعراض عن ذكر هللا، االفرتاء، اإلفطار يف يوم رمضان أو يف صوم واجب معني 

 بدون عذر شرعي، اإلقرار ابملعصية، اإلحلاد خصوصا يف بيت هللا تعاىل، االمر ابملنكر.
ول الدين واملذهب، انكار إماتة احلق، انكار املعاد وحشر األجساد أو أصل من أص

 املعجزة، إنكار ضروري من ضرورايت الدين، إيذاء اجلريان، إيذاء املؤمنني.
البدعة يف الدين، بيع السالح للكافر احلريب، بيع املصحف الشريف يف اجلملة، بيع  

 كلب اهلراش واخلنزير وشراؤمها.
ة، التخلف عن اجلهاد، التبذير، التجسس على العيوب، التحاكم عند الظامل بدون ضرور 

التخلي مستقبال أو مستدبرا للقبلة، التدليس يف اجلملة، التشبه ابلكفار يف اللباس أو تزيني 
الرأس أو غريمها يف اجلملة، التشبيب ابملرأة العفيفة أو الغالم، التطلع يف دور اجلريان، 

هللا سبحانه، التكرب،  التعذيب الجل أخذ التقرير.التغين واالستماع اليه، التكرب عن عبادة
التكسب مبا حرم التكسب به، التنجيم يف اجلملة، التنومي املغناطيسي املتداول يف هذه االزمنة 

 يف اجلملة.
أتخري احلج عن عام االستطاعة، أتخري الصالة عن وقتها حىت تقضى، أتخري قضاء 

رك أي واجب من الصوم إىل رمضان آخر.تبديل الوصية، حترمي احلالل، حتليل احلرام، ت
الواجبات، ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ترك التقية يف موضع الضرورة، ترك الصالة 
الواجبة، ترك أتديب األوالد املنجر إىل فسادهم، تزويج املرأة احملرمة بنسب أو رضاع أو 

الجنيب، مصاهرة، تزويج الرجل احملرم كذلك، تزيني الرجل ابلذهب، تزيني املرأة للرجل ا
تسخري امللك أو الروح أو اجلن أو غريها يف اجلملة، تصوير ذي الروح من االنسان واحليوان 
للعبادة، تضييع الرجل من يعوله، تطفيف الكيل والوزن، تطيري احلمام املستلزم للحرام، تعليم 

شخصا العلوم الباطلة وتعلمها لغري أهل احلق املريد نقضها، تعيري املؤمن، تقبيل الشخص 
آخر مع الشهوة مطلقا اال يف الزوج والزوجة واملوىل واالمة واحمللل له واحملللة، تقبيل كل من 
 الرجل واملرأة غريه األجنيب، تكذيب شيء من القرآن أو األحكام الشرعية، تنجيس املساجد.
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اجللوس على مائدة فيها اخلمر، اجللوس يف جمالس اخلائضني يف آايت هللا تعاىل،جرح 
 د أو قطع عضو من أعضائه، جعل االوالد هلل تعاىل.أح

احلاق الولد بغري أبيه، احلسد مع ترتب االثر عليه، احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل، احللف 
، )صلى هللا عليه وآله(أو من دين حممد  )عليهم السالم(ابلرباءة من هللا أو الرسول أو االئمة 

ية أو الغالم لفعل القبيح وابلعكس، حبس حقوق حبس أحد بغري حق، حبس املرأة االجنب
هللا، حبس حقوق الناس، حضور السينماءات املفسدة، السعي يف خراب املساجد، حضور 
امللهى، حفظ كتب الضالل واجلرائد واجملالت املضلة وبيعها وشرائها وتعليمها وتعلمها 

 ية الغري.وتروجيها، حلق اللحية أو استئصاهلا ابملاكينة الناعمة، حلق حل
، اخليانة، خروج املرأة بدون اذن زوجها،  )عليه السالم(اخلديعة، اخلروج على االمام 

 خطبة املرأة ذات البعل أو يف العدة.
الدخول يف االحزاب الباطلة كالشيوعية وحنوها، الدخول يف االداين الباطلة كالصوفية 

 والبابية وحنومها، الدخول يف وظائف الظلمة،الدايثة. 
الذهاب إىل البالد اليت تضر بدين االنسان، الذهاب إىل احلمامات واملدارس واالحواض 

 اليت ختتلط فيها النساء والرجال، الذهاب إىل املدارس املوجب للفساد، ذم املؤمن.
الرد على العلماء فيما حيكمون به من االحكام الشرعية، الرضى ابملعصية، الرقص، 

 ابلزان.الركون إىل الظامل، الرمي 
 الزان، الزواج الباطل.

والدين  )عليه السالم(السب مطلقًا خصوصًا ابلنسبة إىل هللا عز شأنه والنيب واالمام 
والكتاب واملذهب وسائر املقدسات الذي يرتكبه بعض اجلهال والفسقة يف هذا العصر 

لسعاية عند وبعض أقسامه قد يوجب الكفر واالرتداد ـ والعياذ ابهلل ـ، السحر، السرقة، ا
الظلمة، السكر، سد شارع املسلمني، سفور النساء وخروجهن مكشفات، سوء الظن ابلناس 

 مع ترتيب االثر عليه.
 الشعبذة يف اجلملة، الشرك ابهلل العظيم، شرب املسكر، شهادة الزور.

 صنع آالت اللهو والقمار والصليب وحنوها.
أديب، ضرب الدف إال يف العرس مع الضرب بغري احلق، ضرب األوالد أزيد من قدر الت
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 الشرائط.
 الظلم والتعدي، الظهار.

العجب يف العبادة، العداء مع املؤمن، عدم اطاعة االوالد لالبوين، عدم االجتناب من 
البول أو سائر النجاسات، عدم املقاربة مع الزوجة أكثر من أربعة أشهر، عدم تعلم العقائد 

تعليم العقائد واالحكام للجاهل، عدم جواب السالم،  االصولية واألحكام الفرعية، عدم
عقد الرجل عن حليته، عقوق الوالدين، عمل الصور اجملسمة وتروجيها وبيعها وشرائها وأمثال 

 ذلك للعبادة.
 الغش، الغصب، الغضب املستلزم للحرام، الغيبة .

 الفتنة، الفرار من الزحف، الفساد يف االرض، الفسق والفجور.
نفس يف التهلكة، القتل بغري حق، القذف ابلزان أو اللواط أوالسحق، القنوط من القاء ال

 رمحة هللا تعاىل، القيادة، القيافة يف اجلملة، قطع الرحم، قطع الصالة الواجبة، قطع الطريق.
، الكذب، الكفر، الكهانة،   )عليه السالم(الكذب على هللا أو الرسول أو االمام 

هادة، كشف العورة عند الناظر احملرتم، كون الشخص ذا لسانني كتمان احلق، كتمان الش
 فيمدح حاضرا ويذم غائبا.

اللعب ابلطيارة املستلزم للحرام، اللعب ابلقمار، اللعب ابحملبس مع العوض، اللعب 
ابلنرد، اللمس مطلقا مع الشهوة يف غري الزوج والزوجة واملوىل واالمة واحمللل له واحملللة، اللهو 

ب يف اجلملة، اللواط، لبس احلرير للرجل بغري عذر شرعي، لبس الرجل خامت الذهب، واللع
 لعب الشطرنج، ملس جسم األجنيب أو األجنبية.

، اجملادلة مع والة االمر، اجملالسة مع )عليهم السالم(اجملادلة مع هللا أو الرسول أو االئمة 
املعمولة يف هذا العصر اال ان تكون بشرائط أهل البدعة يف اجلملة، املراء، املسابقة يف الرايسز 

السبق، املساحقة، املشارطة إال يف األمور املذكورة يف كتاب السبق والرماية، املكث يف 
املساجد يف حالة اجلنابة أو احليض أو النفاس، العبور من املسجدين االعظمني هلؤالء، املوادة 

 .مع أعداء الدين من دون ضرورة، املنع عن املساجد
مباشرة النساء بعضهن مع بعض بشهوة، مباشرة الرجال بعضهم مع بعض كذلك، 
خمالفة النذر، خمالفة اليمني، مراجعة القائف والساحر والكاهن وأهل التسخري والشعبذة ومن 
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حيكم ابلنظر إىل املاء أو املرآة أو الطست أو الظفر أو البيضة أو حنوها وأهل التنومي 
االرواح وأمثال هؤالء ممن خيرب بواسطة هذه االشياء وحنوها، يف املغناطيسي ومن حيضر 

، مصافحة )صلى هللا عليه وآله(اجلملة.مس كتابة القرآن الكرمي بغري طهارة، مشاقة النيب
 االجنيب مع االجنبية، منع الزكاة أو اخلمس أو سائر احلقوق الواجبة، أتخري احلقوق.

النظر إىل املراة االجنبية، النظر إىل عورة الغري حراما، النظر إىل الغالم أو احملارم بشهوة، 
النفاق، النميمة، النهي عن املعروف، النوح ابلباطل أو االستماع اليه، الوصول إىل احلكم 

 بغري الطريق املشروع، نبش القرب، نقض العهد. 
 هتك حرمة الكعبة أو احدى املقدسات الشرعية، هجاء املؤمن يف الشعر وحنوه، هجر

 املؤمن يف اجلملة.
 الوطي احلرام، وطي البنت قبل إكماهلا التسع.

 اليمني الفاجرة. 
أن بعض احملرمات املذكورة داخلة يف البعض اآلخر لكن ملا كان أتكيده شديدا أو واعلم 

 نص به يف آية أو رواية ذكرانه.
وجب وال خيفى أن بعض املذكورات كفر وبعضها شرك وبعضها من الكبائر وبعضها م

 للكفارة والتعزير واحلد كما فصل يف حملها من الكتب املفصلة.
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 الفائدة الثانية

 يف بيان الرذائل األخالقية
 

اعلم أن األعمال والصفات واالخالق القبيحة اليت يستحسن االجتناب عنها كثرية، وقد 
اً، واملسؤول ذكرها علماء االخالق يف كتبهم، وحنن نذكر غالبها وان كان بعضها حمرمًا شرع

 من هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ملا جيب ويرضى.
ااثرة الفتنة، احتقار الناس، اخافة الناس على حد غري احلرام، استقالل اخلري من الغري، 
استقالل الشر من نفسه، استكثار اخلري من نفسه، استكثار الشر من الغري، افشاء ما 

االستهزاء، االفتخار، االفرتاء يف املزاح كان يقول  يستحسن كتمانه، االجتناب عن املؤمنني،
فالن أكول، االفراط يف االمور، االنتقام، االهانة على غري وجه احلرام، االيذاء ولو مل يكن 

 حراما كما لو بىن داره ارفع من دار جاره حبيث يقل هواءها.
 البخل، البطالة.

مور الذي ال يرتبط به، التعدي  التجري على االمور املذمومة، التجسس عن خفااي اال
كأن جيلس مربعا يف حمل ضيق، التفريط يف األمور، التفكه أبمور الناس، التقيد أبمور الدنيا  
كالتقيد خبصوصيات االكل واللباس والدار وغريها مما يالحظها املرتفون، التكرب، التكلم مبا ال 

ه على الغري، تقطيب الوجه لغري يعنيه، التهاون يف اخلري، التوكل على الناس،حتميل أمور 
 سبب.

 اجلزع عند املصيبة.
احلرص، احلزن على ما فات من الدنيا، احلسد، احلقد، حب الدنيا، حب الرايسة 

 واجلاه، حب املال، حب املدح، حسن الظن ابلنفس.
 اخلرق وعدم االئتالف، اخلوض يف االمور القبيحة، اخلوف من الناس، خلف الوعد.

 دانءة اهلمة.
 الرايء ولو يف غري العبادة. 

السعي يف االمور القبيحة غري احملرمة، سوء اخللق،سوء الظن ابهلل، سوء الظن ابلناس، 
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 سوء القول وان مل يصل إىل حد احملرم، سوء احملضر.
الشره أي االفراط يف اجلهات احليوانية، الشكاية من شؤون احلياة، الشماتة ولو مل تكن 

 حمرمة.
 صغر النفس.

 رب النفس كما هو معتاد بعض.ض
 الطمع، طول االمل.

العجلة، العداء مبقدار ال يكون حمرما، العصبية واحلمية اجلاهلية، العمل اللغو، عدم 
االعتماد على هللا، عدم االنصاف، عدم االهتمام ابالحكام الشرعية، عدم الرتحم على 

الدنيوية، عدم الرضا ابلقسمة، عدم الصغري، عدم التطابق بني الظاهر والباطن ولو يف االمور 
الشكر، عدم الغرية، عدم املباالة أبمور اآلخرة، عدم املباالة ابملستحبات، عدم املباالة مبا قال 

 وما قيل فيه، عدم توقري الكبري.
 الغرور، الغضب بدون مرجح شرعي، الغفلة، الغرية يف غري موقعها. 

 القذارة وعدم مالزمة النظافة، القساوة. 
الكذب يف املزاح، كتمان احلق ولو مل يكن اظهاره واجبًا ولو كان الكتمان بسبب 
السكوت، كثرة التشاغل ابملعاش، كثرة الضحك، كثرة الغىن اليت تكون سببا للطغيان، كثرة 

 املزاح، كثرة النوم، كفران النعمة.
 جمالسة أهل املعصية، معاشرة االدنني، مالزمة املكروهات.

 يف األمور الدنيوية، الوقاحة.الوسوسة حىت 
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 الفائدة الثالثة

 يف بيان األخالق الفاضلة والصفات احلسنة
 

 وهناك صفات حسنة كثرية ينبغي أو جيب التحلي هبا، نشري إىل أمهها:
اجابة الضيافة، ارسال اهلدااي يف املوارد املتعارفة وكذلك قبوهلا، استواء الظاهر والباطن يف 

الح الناس ابللسان الطيب، اصالح عيوب النفس،اعانة الناس، اعطاء مجيع االمور، اص
القرض، افشاء السالم، االجتناب عن الشبهات، االخالص يف االعمال، االصالح بني 
الناس، االطمئنان بوعود هللا تعاىل، االمر ابالمور احلسنة،االنس ابهلل تعاىل، االنصاف، 

 االنفاق يف سبيل هللا، االيثار.
 الدين، البغض يف هللا.بر الو 

التآلف، التأين يف االمور، التجنب عن االراذل، التزاور، التسليم ألمر هللا تعاىل يف كل 
شيء، التعجيل ابخلري، التقوى، التوبة حىت عن االمور غري احملرمة مما يبغضه هللا تعاىل، التوكل 

النفس واماطة عثرات املؤمن  على هللا تعاىل،التواضع، تصغري النفس أمام هللا سبحانه، تصفية
 عنها، تعظيم أهل الدين، تعويد النفس ابالمور احلسنة، تفقد الضعفاء واملرضى وااليتام.

 الثبات يف االمور احلسنة.
احلب يف هللا، احللم، احلياء، حب الفقراء، حسن اخللق، حفظ السر وعدم افشائه، 

 حفظ حقوق اجلريان، حفظ عيب الناس.
 ، اخلوف من هللا.اخلوف من الذنوب

 ذكر املوت واآلخرة، ذكر الناس ابخلري.
 الرجاء من هللا، الرضا ابلقسمة.

 الزهد.
 السرت على الناس.

 الشكر للنعم.
الصرب على الطاعة، الصرب عن املعصية، الصرب على املصيبة، الصدق واجتناب الكذب 
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 حىت يف اهلزل، صلة الرحم.
 ضيافة املؤمنني.

 لسان.طالقة الوجه.طيب ال
 العدالة يف كل شيء، العفة، العفو عن الناس.

 الغىن عن الناس، الغرية.
 القناعة،قضاء حوائج املؤمنني.

 كثرة التصدق واعانة الضعفاء، كف االذى عنهم، الكرم.
اجملاهدة مع النفس، املدارات مع االهل واالوالد، املدارات مع الناس، املدارات مع 

  ومن أمر هللا حببه.النفس، حماسبة النفس، حمبة هللا
 نصح املؤمنني مستشريا كان أم غريه، نية اخلري، النظافة، النهي عن االمور القبيحة.

 الورع.
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 الفائدة الرابعة

 يف بعض رواايت التوبة وما يرتبط هبا
 

قال: )ما من يوم يطلع فجره وال ليلة غاب شفقها إال  )صلى هللا عليه وآله(عن النيب 
ابن أبربعة أصوات، يقول أحدمها اي ليت هذا اخللق مل خيلقوا، ويقول اآلخر: اي وملكان يتجاو 

ليتهم اذ خلقوا علموا ملاذا خلقوا، فيقول اآلخر: واي ليتهم اذ مل يعلموا ملاذا خلقوا عملوا مبا 
 علموا، فيقول اآلخر: واي ليتهم اذ مل يعملوا مبا علموا اتبوا مما عملوا(.

)عليه : حينما قال شخص حبضرته استغفر هللا، قال  )عليه السالم(وعن أمري املؤمنني  
: )أتدري ما االستغفار، ان االستغفار درجة العليني وهو اسم واقع على ستة  السالم(

معان، أوهلا الندم على ما مضى، والثاين العزم على ترك العود اليه أبدا، والثالث ان تؤدي إىل 
 أملس ليس عليك تبعة، والرابع ان تعمد إىل كل فريضة املخلوقني حقوقهم حىت تلقى هللا

عليك ضيعتها تؤدي حقها، واخلامس ان تعمد إىل اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه 
ابالحزان حىت يلصق اجللد ابلعظم وينشأ بينهما حلم جديد، والسادس ان تذيق اجلسم امل 

 .(133)غفر هللا(الطاعة كما اذقته حالوة املعصية، فعند ذلك تقول: است
وورد يف حديث آخر: )من هم ابلسيئة فال يعملها فانه رمبا عمل العبد السيئة فرياه  

 .(134)الرب تبارك وتعاىل فيقول: وعزيت ال اغفر لك بعد ذلك ابدا(
قال: )اتقوا احملقرات من الذنوب فاهنا ال تغفر، قلت: وما  )عليه السالم(وعن الصادق 

 .(135)ب الذنب فيقول: طوىب يل ان مل يكن يل غري ذلك(احملقرات، قال: الرجل يذن
 .(136)قال: )اشد الذنوب ما استخف به صاحبه( )عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

                     
 . عن هنج البالغة.59ح 20ب 36ص 6حبار األنوار: ج( 133)
 جملس يف ذكر التوبة. 479روضة الواعظني: ص( 134)
 .1ح 43ب 245ص 11وسائل الشيعة: ج( 135)
 .477، وقصار احلكم: 348هنج البالغة قصار احلكم: ( 136)
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قال: )ال وهللا ال يقبل هللا شيئًا من طاعته على االصرار  )عليه السالم(وعن الصادق 
 .(137)على شيء من معاصيه(

)التائب من الذنب كمن ال ذنب له، واملقيم على قال:  )عليه السالم(وعن أيب جعفر 
 .(138) الذنب وهو مستغفر منه كاملستهزئ(

: )توبوا إىل هللا عزوجل وادخلوا يف حمبته فان هللا حيب )عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 
 .(139) التوابني وحيب املتطهرين ، واملؤمن تواب(

 .(140) ضحكم روائح الذنوب(: )تعطروا ابالستغفار ال تف )عليه السالم(وعنه 
 .(141) : )ال شفيع أجنح من التوبة()عليه السالم(وعنه 

على قوم  )عليهما السالم(قال: )مر عيسى بن مرمي  )عليه السالم(وعن أيب عبد هللا 
 يبكون، فقال: على ما يبكي هؤالء؟ فقيل: يبكون على ذنوهبم، فقال: فليدعوها يغفر هلم(

(142). 
: )من أعطي أربعا مل حيرم أربعا: من أعطي الدعاء مل  ليه السالم()عوعن أيب عبد هللا 

حيرم اإلجابة، ومن أعطي االستغفار مل حيرم التوبة، ومن أعطي الشكر مل حيرم الزايدة، ومن 
 .(143) أعطي الصرب مل حيرم األجر(

 
 متت املقدمة 

 
 

                     
 .1ح 48ب 268ص 11وسائل الشيعة: ج( 137)
 .75ح 20ب 41ص 6حبار األنوار: ج( 138)
 .14ح 20ب 21ص 6حبار األنوار: ج( 139)
 .18ح 20ب 22ص 6حبار األنوار: ج( 140)
 .6ح 20ب 19ص 6حبار األنوار: ج( 141)
 .7ح 20ب 20ص 6حبار األنوار: ج( 142)
 .12ح 20ب 21ص 6حبار األنوار: ج( 143)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 أحكام التقليد

ون اعتقاد املسلم بـ )أصول الدين( عن دليل وبرهان، وال جيوز له : جيب أن يك1 املسألة
 أن يقّلد فيها، مبعىن أن يقبل كالم أحد فيها دومنا دليل.

أما يف )أحكام الدين وفروعه( فيجب إما أن يكون جمتهداً يقدر على استنباط األحكام 
ع للشرائط، وإما أن عن أدلتها، وإما أن يكون مقلدًا مبعىن أن يعمل على رأي جمتهد جام

يقوم بوظيفته عن طريق االحتياط بنحو حيصل له اليقني أبنه قام ابلتكليف، مثلما لو أفىت 
مجاعة من اجملتهدين حبرمة عمل وأفىت آخرون بعدم حرمته احتاط أبن ال أييت بذلك العمل، 

ل، فمن أو إذا أفىت بعض بوجوب عمل وأفىت آخرون ابستحبابه احتاط أبن يقوم بذلك العم
 ال يكون جمتهداً وال ميكنه االحتياط جيب عليه ان يقلد جمتهداً ويعمل وفق رأيه.

: التقليد يف االحكام هو العمل برأي أحد اجملتهدين وجيب ان يكون ذلك 2 املسألة
 اجملتهد: رجاًل، ابلغاً، عاقاًل، شيعياً إثين عشرايً، طاهر املولد، حياً، حراً، وعادال.

يعمل ابلواجبات ويرتك احملرمات حبيث لو استفسر عن حاله من جريانه  والعادل هو من
أو ممن يعاشرونه أو أهل حملته ألخربوا بصالحه، وجيب على األحوط أن يكون اجملتهد الذي 

 يقلده اإلنسان أعلم من سائر اجملتهدين يف عصره، من حيث فهم األحكام واستنباطها.
 إبحدى طرق ثالث:: يُعرف اجملتهد واألعلم 3 املسألة
أن يتيقن اإلنسان نفسه بذلك، أبن يكون الشخص نفسه من أهل العلم  األوىل:

 ويتمكن من معرفة اجملتهد واألعلم.
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أن خيرب بذلك عاملان عادالن ميكنهما معرفة اجملتهد واألعلم، بشرط أن ال خيالف  الثانية:
 خربمها عاملان عادالن آخران.

عة من أهل العلم واخلربة، ممن يقدرون على تشخيص اجملتهد أن تشهد بذلك مجا الثالثة:
 واألعلم، ويوثق هبم، واألقوى هو كفاية إخبار شخص واحد ـ إذا كان ثقة ـ بذلك.

: إذا تعسر تشخيص األعلم وجب تقليد من يظن أنه األعلم، بل جيب تقليد 4 املسألة
ريه على األحوط، أما إذا تساوى من حيتمل احتمااًل ضعيفًا أبعلميته ويعلم بعدم اعلمية غ

مجاعة يف االعلمية ـ يف نظره ـ قلد واحدًا منهم، ولكن إذا كان أحدهم أورع وجب تقليده 
 دون سواه على األحوط.

 : احلصول على فتوى اجملتهد ورأيه ميكن ابحدى الطرق األربع التالية:5 املسألة
 : السماع املباشر من اجملتهد.1
 ينقالن فتوى اجملتهد. : السماع من عادلني2
 : السماع ممن يوثق بقوله ويعتمد على نقله.3
: وجود الفتوى يف رسالته العملية، يف صورة االطمئنان بصحة ما جاء يف الرسالة 4

 وسالمتها من األخطاء.
: ما مل يتيقن املكلف بتغري فتوى اجملتهد ورأيه، جيوز له أن يعمل مبا جاء يف 6 املسألة

ة، وأما إذا احتمل حصول تغري يف فتواه، مل جيب الفحص إاّل أن يكون رسالته العملي
 االحتمال عقالئيًا.

: إذا أفىت اجملتهد األعلم يف مسألة مل جيز ملقلده أن يقلد ـ يف تلك املسألة ـ 7 املسألة
جمتهدًا آخر على األحوط وجوابً، وأما إذا مل يفت بل قال )األحوط أن يفعل كذا( كما لو 

ألحوط أن أييت ابلتسبيحات األربع ثالث مرات، لزم على املقلد إما أن يعمل هبذا قال: ا
االحتياط وهو الذي يسمى ابالحتياط الوجويب، وأييت ابلتسبيحات األربع ثالث مرات، أو 
يعمل بفتوى جمتهد آخر، فإن كان اجملتهد اآلخر يقول: بكفاية املرة، أمكنه اإلتيان هبا مرة 

 كم إذا قال مرجع تقليده هذه املسألة حمل أتمل، أو حمل إشكال.واحدة، وهكذا احل
: إذا احتاط اجملتهد بعد أن أفىت يف مسألة، مثال قال: )يطهر اإلانء املتنجس 8 املسألة
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بغسله يف الكر مرة واحدة، وإن كان األحوط غسله فيه ثالث مرات( مل جيز ملقلده أن يرجع 
 هدين.يف تلك املسألة إىل غريه من اجملت

: ال جيوز تقليد اجملتهد امليت ابتداًء على األحوط، أّما إذا مات اجملتهد الذي 9 املسألة
يقلده الشخص جاز له أن يبقى على تقليد اجملتهد امليت يف مجيع املسائل، حىت يف تلك 

 اليت مل يعمل هبا املقلد يف حياة اجملتهد.
ألة ما، مث عمل املقلد يف تلك : إذا عمل الشخص بفتوى اجملتهد يف مس10 املسألة

املسألة على فتوى جمتهد حي بعد وفاة مرجعه األول، مل جيز له أن يعدل عن فتوى اجملتهد 
 احلي إىل تقليد مرجعه األول امليت يف تلك املسألة.

وهكذا إذا مل يفت اجملتهد احلي يف هذه املسألة بل احتاط، وعمل املقلد وفق هذا 
 ن، فانه مل جيز له الرجوع إىل فتوى اجملتهد امليت.االحتياط مدة من الزما

: جيوز العدول من اجملتهد امليت إىل اجملتهد احلي، وال جيوز العدول من 11 املسألة
اجملتهد احلّي إىل جمتهد حّي آخر على األحوط، إال إذا كان اجملتهد الثاين أعلم من اجملتهد 

 األول أو خرج األول من العدالة.
 جيب على املكلف تعلم املسائل اليت حيتاج إليها غالباً. :12 املسألة

: إذا اتفقت للشخص مسألة ال يعرف حكمها، فان أمكن وجب عليه أن 13 املسألة
يصرب حىت يتمكن من احلصول على فتوى مرجع تقليده، وإن مل يتمكن قام بوظيفته على 

 طريق العمل ابالحتياط إن كان ممكنًا.
فتوى جمتهد ألحد، فإذا تغري فتوى اجملتهد مل يلزم اعالمه هبذا : إذا نقل 14 املسألة

 التبدل، أما إذا علم أبنه اخطأ يف نقل الفتوى لزم اعالم املنقول له، إن أمكن.
: إذا عمل املكلف دون تقليد مدة من الزمان، صحت اعماله ان طابقت 15 املسألة

توى اجملتهد الذي يتعني عليه تقليده فتوى اجملتهد الذي كان جيب عليه تقليده، أو طابقت ف
 فعاًل، أو عرف عن طريق آخر أن أعماله طابقت الواقع وأنه قام بوظائفه الواقعية.

يعّم التقليد مجيع االحكام، من العبادات واملعامالت، ومن الواجبات : 16املسألة 
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 واحملرمات واملستحبات واملكروهات واملباحات.
 

 أحكام الطهارة

 ق واملضافاملاء املطل
 املاء إما مطلق أو مضاف: :17املسألة 

واملضاف هو ما كان معتصرًا من شيء، مثل عصري الرمان وماء الورد، أو كان ممزوجًا 
 بشيء، مثل املاء املمزوج ابلطني وغريه حبيث ال يطلق عليه اسم املاء.

 واملطلق هو ما يكون غري هذا، وهو على مخسة أقسام:
 :ماء الكر.1
 القليل. :املاء2
 :املاء اجلاري.3
 :املطر.4
 :ماء البئر.5
 

 : ماء الكر 1
الكر هو ما مأل وعاًء بطول ثالثة أشبار وعرض ثالثة أشبار وعمق ثالثة : 18املسألة 

 أشبار، أو ما مأل وعاًء جمموعه سبعة وعشرون شرباً.
س أو ال يتنجس ماء الكر مبجرد مالقاة الدم أو البول أو أي شيء جن: 19املسألة 

متنجس مثل الثوب املتنجس، إال إذا تغري واكتسب لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها، وال 
 ينجس إذا مل يتغري.

 ال يتنجس ماء الكر إذا تغري بغري النجاسة.: 20املسألة
إذا القت عني النجاسة كالدم مباء يزيد على الكر فغريت طعم بعضه أو : 21املسألة 

ان الباقي أقل من قدر الكر تنجس اجلميع، وان كان الباقي مبقدار لونه أو رائحته، فان ك
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 الكر أو أكثر من الكر مل يتنجس اجلميع بل ينجس املقدار املتغري فقط.
إذا كان ماء النافورة متصال ابلكر، طّهر املاء النجس، ولكن اليطهره لو : 22املسألة 

ليتصل ماؤه قبل أن يصري قطرات قطر عليه قطرة قطرة، إال أن يوضع شيء على النافورة 
 فيتصل ابملاء النجس، واألحوط استحبااب هو أن ميتزج ماء النافورة ابملاء النجس.

إذا غسل شيئًا جنسًا حتت انبوب ماء متصل ابلكر، فاملاء الساقط من : 23املسألة 
ئحتها الشيء النجس، طاهر إذا كان مّتصاًل ابلكر ومل يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو را

 ومل يكن فيها عني النجاسة.
إذا جتمد مقدار من ماء الكر، وكان الباقي دون مقدار الكر، تنجس املاء : 24املسألة 

 الباقي إذا القى جناسة، وكذا يتنجس كل ما ذاب من الثلج.
ما سبق كونه كرًا إن شك يف نقصانه عن مقدار الكر فهو كالكر، يعين : 25املسألة 

 وال ينجس مبجرد مالقاة النجاسة.انه طاهر ومطهر، 
وما سبق كونه غري كر فشك هل صار كرًا أم ال فليس له حكم الكر، واألحوط لزوماً، 

 أن يفحص يف هذه املوارد مث يرتب احلكم املذكور إن مل تتبني حقيقة احلال.
 : تثبت كرية املاء ابحدى الطرق الثالث اآلتية:26املسألة 
 نفسه بذلك. أن يتيقن اإلنساناألوىل: 
 أن خيرب بذلك رجالن عادالن، أو ثقة واحد.الثانية: 
أن خيرب بذلك من يكون املاء يف حيازته، كاحلمامي إذا قال: املاء يف حوض الثالثة: 

 احلمام كر.
 : املاء القليل 2

 املاء القليل هو املاء الذي ال ينبع من األرض وال يكون مبقدار الكر.: 27املسألة 

إذا صب املاء القليل على شيء جنس أو القته جناسة تنجس، ولكن لو  :28املسألة 
صب من األعلى على الشيء النجس أو بدفع تنجس املقدار املالقي للنجاسة فقط، وكان 

 الباقي طاهراً.
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إذا صب املاء القليل على شيء جنس إلزالة عني النجاسة فيه، مث انفصل : 29املسألة 
ل )وهي الغسالة( جنسًا ويلزم ـ على األحوط ـ أن جيتنب أيضًا من املاء عنه كان املاء املنفص

 غسالة املاء الذي يصب على الشيء النجس بعد إزالة عني النجاسة فيه.
املاء الذي يغسل به خمرجا البول والغائط يكون طاهرًا وال ينجس ما : 30املسألة 

 عض تلك الشروط:يالقيه. إذا اجتمعت فيه شروط مخسة، بناء على االحتياط يف ب
 إذا مل يكتسب طعم النجاسة أو رائحتها أو لوهنا. األول:
 إذا مل تصبه جناسة من اخلارج.الثاين: 
 إذا مل تصحبه ذرات مرئية من الغائط. الثالث:
 إذا مل خيرج مع البول أو الغائط دم. الرابع:

 إذا مل تتجاوز املقدار املعتاد من املوضع. اخلامس:
 : املاء اجلاري3

 : املاء اجلاري هو الذي ينبع من األرض وجيرى كمياه العيون، والقنوات.31 املسألة
: املاء اجلاري وإن كان أقل من الكر فالقته النجاسة كان طاهرًا ما مل يتغري 32 املسألة

 لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
ار ما تغري بسبب : إذا القت النجاسة املاء اجلاري تنجس من املاء مقد33 املسألة

النجاسة فقط، وما اتصل منه ابلنبع يكون طاهراً، وإن كان أقل من الكر، وأما بقية ماء 
النهر فان كان مبقدار الكر أو كان متصال ابلنبع بواسطة املاء الذي مل يتغري كان طاهرًا وإال  

 كان جنساً.
صيف حكمه عندما : النبع الذي ينبع يف الشتاء ويتوقف عن النبع يف ال34 املسألة

 ينبع حكم اجلاري.
: حكم ماء النبع الذي ال يكون جاراًي ولكنه ينبع كلما أخذ منه، حكم 35 املسألة

اجلاري، مبعىن انه الينجس مبجرد مالقاة عني النجاسة له، ما مل يتغري لونه أو طعمه أو رائحته 
 بسبب النجاسة.
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 حكمه حكم اجلاري. : املاء الراكد بقرب النهر املتصل به،36 املسألة
: ماء أحواض احلمامات إن كان متصال ابخلزانة فهو كاجلاري يف االحكام 37 املسألة

 وإن كان أقل من الكر، بشرط أن تكون اخلزانة مبقدار الكر.
: مياه االانبيب اليت يف احلمامات أو االبنية واليت تصب من احلنفيات 38 املسألة

 لة ابلكر حكمها حكم اجلاري.وغريها كـ ) الدوش( إذا كانت متص
: املاء اجلاري على سطح األرض، ولكن ال ينبع من األرض إن كان دون 39 املسألة

الكر فالقته جناسة تنجس، أما إذا كان جاراًي من األعلى إىل األسفل أو بدفع فالقته جناسة 
 يف االسفل مل ينجس املاء الذي يف األعلى.

 
 : ماء املطر 4

أصاب املطر شيئًا متنجسًا ليس فيه عني النجاسة طهر منه ما اصابه : إذا 40 املسألة
املطر، وال يكفي يف املطر القطرة أو القطرات بل جيب أن يكون حبيث يصدق عليه أنه مطر، 

 واألحوط ـ استحبااب ـ أن يكون املطر حبيث جيري على األرض الصلبة.
العصر، سواء غسلت مباء املطر أو  : ال يعترب يف الثوب والفراش وما شاهبهما41 املسألة

 بغريه.
: إذا سقط املطر على عني النجاسة وترشح منه إىل مكان آخر، كانت 42 املسألة

الرتشحات طاهرة مامل يصحبها شيء من عني النجاسة، ومل يكتسب رائحة النجاسة أو 
يء من عني طعمها أو لوهنا، فإذا وقع املطر على الدم وترشح منه، فان كان يف الرتشحات ش

 الدم أو رائحته أو لونه أو طعمه، كانت جنسة.
: إذا سقط املطر على سقف بناء أو سطح وكان عليهما عني النجاسة،  43 املسألة

كان املاء الذي ينزل منهما طاهرًا حىت ولو أصاب عني النجاسة، ما دام املطر متساقطاً، 
 لسطح قد أصاب النجاسة كان جنساً.وأما بعد انقطاع املطر فإن علم أن املاء اجلاري من ا

: األرض النجسة تطهر بسقوط املطر عليها، وإذا سقط املطر على األرض 44 املسألة
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 مث جرى إىل موضع جنس حتت السقف طهر ذلك املوضع أيضاً.
 : الرتاب النجس الذي يصبح بسقوط املطر عليه طيناً يصري طاهراً.45 املسألة

ملطر يف مكان، فغسل فيه شيء جنس حال تساقط املطر، : إذا اجتمع ماء ا46 املسألة
طهر ذلك الشيء وان كان املاء اجملتمع أقل من الكر، هذا بشرط أن ال يكتسب ذلك املاء 

 اجملتمع لون النجس أو رائحته أو طعمه.
: إذا تساقط املطر على فراش طاهر مفروش على ارض جنسة وجرى املاء 47 املسألة

 ض النجسة، ومل ينجس الفراش.على األرض طهرت األر 
 

 : ماء البئر5
: املاء الذي ينبع من جوف األرض طاهر، حىت إذا كان أقل من الكر، ما 48 املسألة

مل يتغري لونه أو رائحته أو طعمه بواسطة النجاسة، ولكن يستحب عند مالقاته لبعض 
 النجاسات، أن ينزح منها مبقدار ما بيّنا تفصيله يف )الفقه(.

: إذا ّصبت جناسة يف بئر فغريت لونه أو رائحته أو طعمه، فإن زال ذلك 49 ةاملسأل
 التغري طهر ماء البئر، وإن كان األحوط استحبااب أن خيتلط مباء جديد انبع من البئر.

: إذا اجتمع ماء املطر أو أي ماء يف حفرة، وكان اقل من الكر، تنجس 50 املسألة
 مبجرد مالقاة النجاسة له.

 ملياه أحكام ا
( ال يطّهر الشيء النجس، 17: املاء املضاف )الذي مر معناه يف املسألة 51 املسألة

 وال يصح معه الوضوء وال الغسل.
: املضاف مهما كان كثريًا )ال بكثرة بئر النفط وما شاهبه( ينجس مبجرد 52 املسألة

ما القى مالقاته للنجاسة، ولكن لو صب املضاف من أعلى على شيء جنس، تنجس منه 
النجاسة فقط دون األعلى، فمثال لو صب ماء الورد من إبريق على يد جنسة تنجس ما 
وصل إىل اليد وما مل يصل إليها كان طاهراً، وكذا لو دفع من األسفل إىل األعلى بضاغط  
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 كالنافورة والقى القسم األعلى النجاسة مل يتنجس القسم األسفل.
اف النجس مباء الكر أو اجلاري حبيث ال يقال له : إذا اختلط املاء املض53 املسألة

 )مضاف( يصري طاهراً.
: املاء الذي كان مطلقًا وال يدرى هل صار مضافًا أم ال، فهو يف حكم 54 املسألة

املطلق مبعىن أنه يطهر املتنجس، ويصح الوضوء واالغتسال به، واما ما كان مضافا ـ فيما 
، فهو يف حكم املضاف مبعىن أنه اليطهر املتنجس، سبق ـ وال يدرى هل صار مطلقًا أم ال

 وال يصح معه الوضوء وال الغسل.
: املاء الذي ال يدرى أمطلق هو أم مضاف وال يعلم هل كان ـ فيما سبق ـ 55 املسألة

مطلقاً أم مضافاً، ال يطهر املتنجس، ويكون الوضوء والغسل به ابطال، ولكن إذا كان مبقدار 
 القته النجاسة ال حيكم بنجاسته.الكر أو اكثر منه ف

: املاء الذي القته عني النجاسة مثل البول أو الدم، فتغري لونه أو رائحته أو 56 املسألة
طعمه بسبب ذلك، ينجس وإن كان جاراًي أو كان مبقدار الكر، ولكن إذا تغري لونه أو 

لقرب من املاء كما لو ألقيت ميتة اب  -رائحته أو طعمه بسبب اجملاورة لنجاسة خارجه، 
 فغريت رائحة املاء ـ فعدم تنجسه حمل اشكال ويلزم االحتياط.

: املاء الذي وقعت فيه عني النجاسة مثل الدم أو البول، فغريت رائحته أو 57 املسألة
طعمه أو لونه، يطهر إن إّتصل ابلكر أو اجلاري، أو تساقط عليه املطر مباشرة، أو ألقت 

 ى عليه املطر من امليزاب كل ذلك بشرط زوال تغريه.الرايح املطر عليه، أو جر 
: إذا ُغسل شيء متنجس يف الكر أو اجلاري، كان املاء الذي ينفصل من 58 املسألة

 الشيء فيما بعد، طاهراً.
: املاء الذي كان طاهراً وال يعلم هل تنجس أم ال؟ طاهر، واملاء الذي كان 59 املسألة

 ال؟ جنس. جنساً وال يعلم هل صار جنساً أم
: سؤر الكلب واخلنزير والكافر جنس وشربه حرام، وأما اسئار احليواانت 60 املسألة

احملللة فطاهرة وشرهبا ال كراهة فيه، أما احليواانت احملرمة اللحم فسؤرها طاهر لكنه مكروه، إال 
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 سؤر اهلرة فانه ال يكره شربه.
 

 أحكام التخلي
ته عن كل ابلغ مكلف، سواء حني التخلي أو : جيب على االنسان سرت عور 61 املسألة

يف األوقات األخرى، حىت ولو كان ذلك الناظر من حمارمه كأخته وأمه، وهكذا جيب سرت 
العورة عن اجملنون، والطفل املميز بني اخلري الشر، ولكن ال يلزم على الزوجة سرتها عن زوجها 

 وكذا العكس.
 ص، بل لو سرتها بيده مثالً لكفى.: ال جيب سرت العورة بشيء خمصو 62 املسألة

: جيب أن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها حال التخلي، أي اليكون مقادمي 63 املسألة
 بدنه ـ أعين بطنه وصدره وركبتيه ـ صوب القبلة أو عكسها.

: ال يكفي ـ إذا كان املتخلي مستقبالً للقبلة أو مستدبراً هلا ـ أن حيرف عورته 64 املسألة
 تلك اجلهتني، وإذا مل يكن مستقباًل للقبلة أو مستدبرًا هلا فاألحوط ـ وجواًب ـ أن ال إىل غري

 جيعل عورته صوب القبلة أو عكسها.
: األحوط استحبااب ان ال يستقبل املتخلي القبلة وال يستدبرها حال 65 املسألة

 لغائط أيضاً.( وحال تطهري موضع البول وا77االسترباء )الذي سيأيت بيانه يف املسألة 
: إذا اضطر إىل استقبال القبلة أو استدابرها لكي ال يراه غري حمرم ال مانع 66 املسألة

أن يستقبل أو يستدبر القبلة، وهكذا ال مانع إذا اضطر لالستقبال أو االستدابر لسبب 
 آخر.

: ال يلزم رعاية اإلحتياط يف أن ال جُيلس الطفل على حنو يكون مستقبال 67 املسألة
للقبلة أو مستدبراً هلا، إال أن تكون حرمة ذلك من جهة أخرى، وإذا استقبل الطفل القبلة أو 

 استدبرها حال التخلي، من تلقاء نفسه مل يلزم منعه عن ذلك.
 : حيرم التخلي يف مخسة مواضع:68 املسألة
)غري  األزقة غري السالكة، إذا مل أيذن اصحاهبا بذلك، وهكذا يف الطرق السالكة األول:
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 املسدودة( يف صورة االضرار ابملارة.
 ملك من مل أيذن ابلتخلي فيه. الثاين:

 االماكن املوقوفة على مجاعة خاصة من الناس، مثل بعض املدراس الدينية. لثالث:ا
 فوق قرب املؤمن إذا كان ذلك إهانة له. الرابع:

 االماكن احملرتمة اليت يتناىف التخلي مع احرتامها. اخلامس:

: ال يطهر خمرج الغائط إال ابملاء فقط، يف ثالث صور، بناء على االحتياط 69 سألةامل
 يف بعضها:
 إذا مست خمرج الغائط جناسة من خارج املوضع. األوىل:
 إذا خرجت مع الغائط جناسة أخرى كالدم. الثانية:

واملوارد إذا تعدى الغائط املخرج أكثر من املعتاد، وأما يف غري هذه احلاالت الثالثة: 
فيجوز أن يطهر خمرج الغائط إما ابملاء، أو ابملسح ابخلرق واالحجار وماشاهبها، كما سيأيت 

 وما بعدها، وان كان الغسل ابملاء افضل. 72بيان كيفيته يف املسألة 
: اليطهر خمرج البول بغري املاء، ولو غسل يف الكر أو اجلاري مرة واحدة 70 املسألة

 ولكن يلزم غسله ابملاء القليل مرتني واألفضل غسله ثالاثً. بعد زوال البول كفاه،
: إذا غسل خمرج الغائط ابملاء، فالالزم أن ال يبقى شيء من الغائط عليه، 71املسألة

ولكن ال مانع يف بقاء لونه أو رائحته، وإذا زالت النجاسة ابلغسلة األوىل ـ حبيث ال تبقى أية 
 سلة.ذرة من الغائط ـ مل جيب تكرار الغ

: جيوز تطهري خمرج الغائط ابحلجر واملدر وما شاهبهما إذا كان ايبساً 72 املسألة
وطاهراً، وال اشكال إذا كان فيه شيء من الرطوبة حبيث ال ينتقل إىل املخرج، ولكن جيب أن 

 ال يقل التمسيح عن ثالث مرات وان تنظف املخرج ابملرة الواحدة أو املرتني.
وجواًب ـ أن يكون احلجر أو اخلرقة اليت ميسح هبا خمرج الغائط  : األحوط ـ73 املسألة

ثالثة، نعم يف االحجار الكبرية ابلقطع ذات اجلهات الثالثة ويف اخلرقة الطويلة تكفي 
الواحدة، وإذا مل تزل عني النجاسة ابلقطع الثالث يلزم أن يضيف إليها ما حيصل معه 

 يف بقاء الذرات غري املرئية الصغرية جداً.التنظف وزوال النجاسة كامال، وال اشكال 
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: الجيوز تنظيف ومسح موضع الغائط ابألشياء اليت جيب احرتامها، مثل 74 املسألة
، والميسح ابلعظم  )عليهم السالم(الورق الذي يوجد عليه اسم هللا، أو األنبياء أو األوصياء

 يطهر املخرج. والابلروث، وإذا أزال الغائط هبذه األشياء عصى وأمث، ولكن
: إذا شك هل طهر خمرج الغائط أم ال، وجب تطهريه، أّما لو كان من 75 املسألة

 عادته أن يطهر موضع البول أو الغائط فوراً فاألحوط استحباابً تطهريه.
: إذا شك بعد الصالة هل طّهر موضع الغائط قبل الصالة أم ال، صحت 76 املسألة

طهري للصلوات التالية، ولو شّك يف ذلك بعد الدخول يف صالته اليت صالها ولكن يلزمه الت
الصالة وجب عليه أن يقطع الصالة ويطّهر، وأّما لو كان من عادته أن يطهر خمرج الغائط 

 فوراً فاألحوط استحباابً تطهريه.
 االسترباء

: االسترباء فعل مستحب أييت به الرجال بعد الفراغ من التبول الجل التيقن 77 املسألة
عدم وجود شيء من البول يف جمراه. وهو ذو أقسام، أفضلها هو أن يطهر املتخلي  من

موضع الغائط أواًل إذا كان قد تغوط أيضاً، وذلك بعد انقطاع البول، مث ميسح ابإلصبع 
الوسطى من يده من خمرج الغائط إىل أصل الذكر ثالث مرات وبقوة، مث يضع اهبامه فوق 

 ميسح بقوة إىل رأس الذكر ثالث مرات، مث يعصره ثالث مرات.الذكر وسبابته حتت الذكر و 
وهو طاهر، وهكذا املاء  )مذايً(: املاء اخلارج من الرجل بعد املالعبة يسمى 78 املسألة

وهو طاهر إن )وداًي( ، واملاء اخلارج بعد البول أحياانً يسمى )وذايً(اخلارج بعد املين ويسمى 
جل بعد البول مث خرج منه ماء وشك هل هو بول ام احدى مل يصبه البول. وإذا استربء الر 

 هذه املياه املذكورة يكون طاهراً.
: إذا شك الرجل هل استربء بعد البول أم ال وخرجت منه رطوبة اليعلم هل 79 املسألة

هي جنسة أم طاهرة حكمت ابلنجاسة، وبطل وضوؤه، ولكن لو كان من عادته أن يستربئ 
شّك هل أتى ابالسترباء على الوجه الصحيح أم ال، وخرجت منه رطوبة بعد البول مباشرًة، أو 

 ال يعلم هل هي طاهرة أم ال، كانت طاهرة ومل تُبطل وضوءه.
تبوله مّدة، بعدم وجود البول   : من مل يستربئ فان تيقن، بعد أن مضت على80 املسألة
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 ومل تُبطل الوضوء. يف اجملرى مث رأى رطوبة وشّك يف أهّنا طاهرة أم ال، كانت طاهرة
: إذا استربء الرجل بعد البول، وتوضأ، مث رأى بعد الوضوء رطوبة يعلم اهنا اما 81املسألة

بول أو مين، جيب عليه ـ احتياطًا ـ أن يغتسل ويتوضاً أيضاً، ولكن إذا مل يكن قد توضأ كفاه 
 التوضؤ فقط.

وشّكت يف أهنا طاهرة أم  : ليس للمرأة استرباء من البول، فلو رأت رطوبة82 املسألة
 ال، كانت طاهرة، ومل تبطل وضوؤها أو غسلها.

 آداب التخلي
: يستحب ـ حال التخلي ـ أن جيلس يف مكان ال يراه أحد، وأن يقدم رجله 83 املسألة

اليسرى عند الدخول إىل بيت اخلالء، ويقدم اليمىن عند اخلروج، ويستحب تغطية الرأس 
 جسمه على رجله اليسرى. حال التخلي، وأن يضع بثقل

: يكره عند التخلي استقبال الشمس والقمر، ولكن تزول هذه الكراهة إذا 84 املسألة
غطى عورته بشيء، وهكذا يكره حال التخلي استقبال الريح، والتخلي يف الشوراع واألزقة، 

كثري يف وأمام املنازل والبيوت، وحتت األشجار املثمرة، واألكل يف حال التخلي، واللبث ال
بيت اخلالء، وتطهري موضع الغائط ابليد اليمىن، وهكذا يكره التكلم يف حال التخلي، وال 

 إشكال يف ذكر هللا، أو التكلم االضطراري.
: يكره التبول يف األرض الصلبة، ويف جحور احلشرات، ويف املاء، وخاصة 85 املسألة

 يف التبول قائماً يف حالة الطالء ابلنورة. إذا كان راكداً، وهكذا التبول قائماً، ولكن ال كراهة
: يكره احتباس البول والغائط، بل وحيرم إذا كان هذا االحتباس مضراً ابلبدن 86 املسألة
 ضرراً ابلغاً.
: يستحب أن يبول اإلنسان قبل الصالة مث يتوضأ أو يغتسل ويصلي، 87 املسألة

 خروج املين.وهكذا يستحب التبول قبل النوم، وقبل اجلماع، وبعد 
 النجاسات

 : النجاسات احدى عشرة:88 املسألة
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 البول. األوىل:
 الغائط. الثانية:
 املين. الثالثة:
 امليتة. الرابعة:

 الدم.اخلامسة: 
 الكلب.السادسة: 
 اخلنزير.السابعة: 
 الكافر.الثامنة: 

 اخلمر.التاسعة: 
 الفقاع.العاشرة: 

 ألحوط.عرق احليوان اجلاّلل على ااحلادية عشرة: 
 ـ البول والغائط 2و1

: البول والغائط من اإلنسان ومن كل حيوان حرام اللحم وذي نفس سائلة 89 املسألة
)أي دم دافق عند الذبح( جنسان، ولكن البول والغائط من احليوان احلرام اللحم الذي ليس 

أّما البول  له دم دافق عند الذبح فطاهر، وكذا من مثل البعوض والذابب الذي ال حلم هلما.
 والغائط من كل حيوان حالل اللحم فطاهر.

: يستحب االجتناب عن فضالت الطيور احملرمة اللحم، وخصوصًا فضالت 90 املسألة
 اخلفاش وبوله.

وغائطه جنسان، وهكذا غائط وبول احليوان الذي  (144): بول احليوان اجلالل91 املسألة
 تضع من اخلنزير واشتد حلمه من لبنه.وطئه اإلنسان، وهكذا بول وغائط الغنم الذي ار 

 ـ املين3
 : مين اإلنسان واحليوان ذي الدم الدافق عند الذبح، جنس.92 املسألة

                     
 سان.أي احليوان الذي اعتاد أكل عذرة اإلن (144)
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 78: املياه الثالثة )املذي ـ الوذي ـ الودي( اليت سبقت معانيها يف املسألة 93 املسألة
 طاهرة.

 ـ امليتة4
ح، جنس، سواء مات من تلقاء : ميتة احليوان ذي الدم الدافق عند الذب94 املسألة

نفسه، أو ذبح على غري الطريقة الشرعية، والسمك حيث أنه ليس له دم دافق فميتته طاهرة 
 حىت ولو مات يف املاء. (145)

: األجزاء اليت ال حتلها احلياة من احليوان، مثل الصوف والشعر والوبر 95 املسألة
 والعظم واألسنان، كلها طاهرة.

نفصل من بدن اإلنسان احلي، أو احليوان ذي النفس السائلة حال : إذا ا96 املسألة
 حياته، قطعة من اللحم أو شيء آخر ممّا حتّله احلياة فهو جنس.

: القشور والبثور الطفيفة اليت تعلو الشفاه أو مواضع أخرى من البدن وحان 97 املسألة
االجتناب عن هذه  وقت سقوطها، طاهرة وإن نزعها اختياراً، ولكن األحوط استحباابً 

 القشور إن نُزعت قبل أن حيني وقت سقوطها.
: البيض الذي خيرج من بطن الدجاج امليت، إن كان قشره اخلارجي اميكًا، 98 املسألة

 طاهر ولكن جيب تطهري ظاهره احتياطاً.
: وليد الغنم واملعز إن مات قبل أن أيكل العلف كانت اخلمرية اليت يف بطنه 99 املسألة

 ولكن يلزم تطهري ظاهرها احتياطًا. طاهرة
: األدوية والعقاقري السائلة والعطور واألدهان واألصباغ والصابون، 100 املسألة

 املستوردة من الدول غري اإلسالمية حمكومة ابلطهارة ما مل يقطع اإلنسان بنجاستها.
ة، وهكذا : اللحوم والشحوم واجللود اليت تباع يف أسواق املسلمني، طاهر 101 املسألة

ما كان منها يف أيدي املسلمني، ولكن إذا علم أن املسلم أخذها من الكافر ومل يفحص هل 

                     
 وإن كان ال جيوز أكلها. (145)
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 هي من احليوان املذكى حسب الطريقة الشرعية أم ال، فهي حمكومة ابلنجاسة.
 ـ الدم 5

: دم اإلنسان وكل حيوان ذي دم دافق عند الذبح جنس، ودم احليوان 102 املسألة
افق مثل السمك والبعوض، أو املشكوك الذي ال يدرى هل له دم دافق الذي ليس له دم د

 عند الذبح أم ال كاحلية طاهر.
: احليوان احلالل اللحم إذا ذبح على الطريقة الشرعية وخرج منه ما تعارف 103 املسألة

خروجه من الدم، كان الدم املتبقى يف جوفه طاهراً، ولكن إذا رجع شيء من الدم اخلارج إىل 
طن احليوان، إّما بسبب التنفس أو ألن رأس احليوان كان يف مكان عال عند الذبح، كان اب

ذلك الدم جنساً، واألحوط وجوابً اإلجتناب عما بقي يف جوف احليوان احلرام اللحم إذا ذبح 
 على الطريقة الشرعية.

الذي  : الدم القليل الذي يرى يف بيض الدجاج مامل يتمزق الغشاء الرقيق104 املسألة
 عليه إن أمكن إخراج ذلك الدم من غري أن خيتلط مع البيض كان البيض طاهراً.

: الدم القليل الذي يرى عند حلب اللنب أحيااًن منجس للنب ـ على 105 املسألة
 األحوط ـ .
: الدم اخلارج من بني األسنان، إذا اختلط مباء الفم واضمحل فيه طاهر، 106 املسألة

 ابً أن ال يبتلعه.ولكن األحوط استحبا
: الدم الذي يتجمد حتت الظفر أو اجللد بسبب الضربة القوية )الرض( 107 املسألة

إذا صار حبيث ال يطلق عليه أنه دم فطاهر، وإن قيل دم فنجس، ويف هذه الصورة إذا اخنرق 
ا  اجللد أو انثقب الظفر يلزم إخراج الدم املتجمد للوضوء والغسل إن مل تكن فيه مشقة، وإذ

كانت يف ذلك مشقة يلزم غسل أطرافه بشكل ال توجب النجاسة مث يضع خرقة أو 
 ماشاهبها عليه مث ميسح ابليد املبلولة على اخلرقة.

: إذا مل يعلم هل أن هذا دم جتمد حتت اجللد أم حلم صار بتلك احلالة 108 املسألة
 على أثر الرض، كان طاهراً.
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ال غليانه ـ ذرة من الدم، تنجس كل ذلك : إذا سقط يف الطعام ـ ح109 املسألة
 الطعام وكذا إانؤه، وليس الغليان أو احلرارة أوالنار مطِّّهرات.

: املاء األصفر الذي يظهر يف أطراف اجلرح عند برئه إذا مل يعلم انه اختلط 110 املسألة
 ابلدم، طاهر.

 ـ الكلب واخلنزير 7و6
حىت شعرمها وعظمهما، وحىت املخالب  : الكلب واخلنزير الرباين جنسان،111 املسألة

 والرطوبة منهما، ولكن الكلب واخلنزير البحريني طاهران.
: مجيع احليواانت احملرمة اللحم عدا الكلب واخلنزير قابلة للتذكية مبعىن أهنا 112 املسألة

 لو ُذحبت على الطريقة الشرعية تصبح طاهرة وإن مل تكن حّمللة.
 ـ الكافر 8

الكافر جنس، وهو من ينكر وجود هللا، أو يتخذ له شريكاً، أو ينكر : 113 املسألة
 .)صلى هللا عليه وآله(نبوة خامت األنبياء حممد 

وهكذا كل من ينكر ضرورايً من ضرورايت الدين مثل الصالة والصوم مما يعتربه املسلمون 
وأن يعلم أن هذا  له()صلى هللا عليه وآجزءاً من الدين بشرط أن ينجر إنكاره إىل إنكار النيب 

من ضرورايت الدين. وإال فال حيكم بكفره، ومن ينكر املعاد والكبائر الضرورية فهو يف حكم 
 الكافر.

إن مل يتنجسوا من  (146): أهل الكتاب من املسيحيني واليهود واجملوس114 املسألة
فالظاهر  جرّاء شرب اخلمر أو أكل امليتة أو حلم اخلنزير أو مباشرهتم لسائر النجاسات

 طهارهتم، وإن كان األحوط االجتناب عنهم.
 : كل بدن الكافر حىت الشعر والظفر والرطوابت جنسة.115 املسألة

: إذا كان والد الصيب غري البالغ وأمه وجده وجدته كفارًا فالصيب جنس 116 املسألة

                     
 وهم أتباع زرادشت. (146)
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 أيضاً، وأما إذا كان أحد هؤالء مسلماً فالصيب طاهر.
درى أنه مسلم أم كافر، وكان يف بلد اإلسالم فهو طاهر وجترى : من ال يُ 117 املسألة

 عليه بقية أحكام املسلمني، فيجوز أن يتزوج ابملسلمة، ويدفن يف مقابر املسلمني.
، أو فاطمة )صلى هللا عليه وآله(: إذا سب أحد املسلمني النيب األكرم 118 املسألة

 ، أو عاداهم فهو جنس.م()عليهم السال، أو أحد األئمة االثين عشر الزهراء

 : اخلمر9
: اخلمر وكل مسكر مائع ابألصل جنس وإن مجّده بطريقة ما، وأّما إن  119 املسألة

 كان غري مائع ابألصل مثل البنج أو احلشيش فطاهر وإن أُلقي فيه شيء ليصبح مائعاً.
 : االسبريتو االصطناعي املستعمل يف صبغ وطالء األبواب واملناضد120 املسألة

 والكراسي وما شاهبها إن مل يعلم أبنه مسكر، طاهر.
: إذا غلى العنب أو العصري العنيب من تلقاء نفسه فأكله حرام لكنه 121 املسألة

 طاهر، وهكذا حيرم أكله إذا غلى بواسطة الطبخ.
: التمر والزبيب والكشمش وعصريها حالل إذا غلت من تلقاء نفسها، 122 املسألة

 تحباابً خصوصاً يف الزبيب والكشمش االجتناب عن تناوهلا. وإن كان األحوط اس
 : الفقاع10

: الفقاع وهو الشراب املخصوص املتخذ من الشعري، جنس. ولكن املاء 123 املسألة
 الذي يؤخذ من الشعري حسب وصفة األطباء للعالج ويسمى )ماء الشعري( طاهر.

 : عرق احليوان اجلاّلل11
 اإلجتناب عن عرق اإلبل اجلالّلة )أي اليت إعتادت أكل : األحوط وجوابً 124 املسألة

 عذرة اإلنسان( وعرق كّل حيواٍن جاّلل.
: عرق اجلنب من احلرام ليس بنجس وإن كان اإلحتياط فيه أفضل، سواء 125 املسألة

خرج العرق حال اجلماع أو بعده، رجال كان أو إمرأة، ابلزان كان أو ابللواط، أو بوطي 
 أو ابالستمناء أي تعمد إخراج املين من نفسه، إالّ أنه الجتوز الصالة معه.احليواانت، 
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: إذا جامع الرجل زوجته يف زمان حيرم عليه جمامعتها فيه، مثلما لو 126 املسألة
 جامعها يف صوم شهر رمضان أو يف احليض فاألحوط استحباابً االجتناب عن عرقه.

بداًل عن الغسل لعذر، مث عرق بعد التيمم : إذا تيمم اجلنب من احلرام 127 املسألة
 جاز له الدخول يف الصالة معه ولو زال عذره مث عرق ال جيوز له الصالة إال بعد الغسل.

: إذا أجنب عن حرام مث جامع زوجته عن حالل، أو جامع زوجته عن 128 املسألة
 حالل مث أجنب عن حرام فاألحوط ـ استحباابً ـ االجتناب عن عرقه أيضاً.

 طرق إثبات النجاسة
 : تثبت النجاسة ابحدى طرق ثالث:129 املسألة

أن يتيقن نفسه بنجاسة الشيء، أما إذا ظن بنجاسة شيء فال يلزمه االجتناب األوىل: 
عنه، ولذلك ال اشكال يف األكل من املقاهي واملطاعم اليت يراتدها الناس وأيكل فيها من ال 

 يقن االنسان أن هذا الطعام الذي يقدم إليه جنس.يراعي الطهارة والنجاسة، إذا مل يت
أن خيرب ابلنجاسة من يكون الشيء يف حيازته وتصرفه، كما إذا قالت الزوجة أو  الثانية:

اخلادمة: هذا اإلانء أو هذا الشيء الذي يف يدها وحتت تصرفها جنس، فيلزم االجتناب عنه، 
 وهذا يسّمى إبخبار ذي اليد.

الن بنجاسة الشيء، وهكذا إذا أخرب شخص واحد ثقة بنجاسة أن خيرب رج الثالثة:
 الشيء، يلزم االجتناب عن ذلك الشيء على األقوى.

: إذا مل يعلم بنجاسة شيء أو طهارته، جلهله ابملسألة، مثل أن اليعلم هل 130 املسألة
عرق اجلنب من احلرام جنس أم طاهر، جيب عليه أن يسأل لكي يعرف احلكم، ولكن إذا 

يف جناسة الشيء أو عدم جناسته مع علمه ابملسألة، مثاًل لو شك هل هذا دم أم ليس  شك
 بدم، أو ال يعلم هل هذا دم البق أو دم اإلنسان كان طاهراً.

: الشيء النجس الذي يشك يف أنه هل صار طاهرًا أم ال، جنس، 131 املسألة
ن أن يعلم طهارته أو والشيء الطاهر الذي يشك هل صار جنسًا أم ال طاهر، ولو متك

 جناسته مل يلزم عليه الفحص.
: إذا علم أن أحد االانئني أو اللباسني تنّجس، وكان كالمها مما 132 املسألة
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يستعملهما وال يدري أيّهما هو الذي تنّجس على التعيني، وجب االجتناب عن كليهما 
بداً ويكون للغري، مل يلزم ولكن إذا مل يعلم مثال هل ثوبه تنجس أم الثوب الذي ال يستعمله أ

 االجتناب عن ثوبه.
 كيفية تنجس األشياء الطاهرة

: إذا القى الشيء النجس شيئًا طاهرًا وكان كالمها أو أحدمها مرطوبني 133 املسألة
حبيث تسري رطوبة أحدمها إىل اآلخر، تنجس الشيء الطاهر، وإذا كانت الرطوبة قليلة جداً 

 يتنجس الشيء الطاهر.حبيث ال تسري إىل اآلخر مل 
: إذا القى الشيء الطاهر شيئًا جنسًا وشّك هل كان كالمها أو أحدمها 134 املسألة

 رطباً، مل يتنجس الشيء الطاهر.
: إذا كان هناك شيئان ال يدري أيهما جنس وأيهما طاهر، فإذا مس 135 املسألة

مشهور بني العلماء ولو  أحدمها شيئًا طاهرًا مبلاًل، ال يتنجس الشيء الطاهر على ما هو
 مّس كالمها الشيء الطاهر تنجّس.

: األرض والقماش وشبههما إذا كانت مبللة تنجس منها املوضع الذي 136 املسألة
 يالقي النجاسة خاصة، وكان الباقي طاهراً، وهكذا البطيخ أو اخليار وكذا ما شاهبهما.

ث لو أخذ منه شيء المتأل : الدهن أو الدبس وما شاهبهما إن كان حبي137 املسألة
املكان الفارغ فورًا تنّجس كله مبجرد النجاسة له، وإن كان حبيث ال ميتلئ الفراغ احلاصل 
ابألخذ فورًا فانه ال يتنّجس مبالقاة النجاسة إال املوضع املالقي، ولو كان حبيث ميتلئ الفراغ 

القي للفضلة وكان الباقي فيما بعد، فإذا سقطت فضلة الفأر يف مثل هذا، تنجس املوضع امل
 طاهراً.

: إذا جلس ذابب أو ما يشبهه من احليواانت على شيء جنس مرطوب مث 138 املسألة
طار وحط على شيء آخر طاهر مبلل، تنجس الشيء الطاهر إن علم مبصاحبة الذابب لعني 

ا إذا مل النجاسة، وهكذا إذا تيقن بعلوق جناسة يف رِّجل احليوان مث شك هل زالت أم ال، وأم
 يعلم فطاهر.
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: إذا تنجس موضع من البدن وكان عليه العرق، مث جرى العرق النجس 139 املسألة
إىل موضع آخر، تنجس ما وصل إليه، وإذا مل جير العرق إىل موضع آخر كانت بقية مواضع 

 البدن طاهرة.
كان : النخامة والبلغم اخلارجان من االنف واحللق إذا كان فيهما دم  140 املسألة

املوضع املالقي للدم منهما جنساً والباقي طاهراً، فإذا خرج منهما شيء خارج األنف أو احللق  
كان املوضع الذي يعلم مبالقاته للموضع النجس منهما جنساً، واملوضع الذي يشك يف 

 مالقاته للموضع النجس منهما طاهراً.
ع على األرض النجسة، : اإلبريق الذي فيه ماء ويف أسفله ثقب إذا وض141 املسألة

فإن كان املاء اخلارج من الثقب يتجمع حتته ويكون حبيث يعد مع املاء الذي يف داخل 
اإلبريق ماء واحداً، تنجس ما يف االبريق أيضاً، وإذا جرى على األرض أو نفذ فيها فان كان 

حمكوماً  ثقب االبريق متصاًل ابألرض النجسة حبيث مينع من تدافع املاء كان ماء االبريق
ابلنجاسة أيضاً، ولكن إذا مل يكن الثقب متصال ابألرض النجسة ومل يعد ما يف االبريق مع 

 املاء اخلارج ماء واحداً، أو خرج املاء من االبريق بقوة ودفع مل يتنجس ما يف االبريق.
: إذا أدخل شيء يف البدن والقى النجاسة فإن مل يكن بعد إخراجه ملواثً 142 املسألة

نجاسة، كان طاهراً، فإذا أدخلت حقنة يف خمرج الغائط أو غرزت ابرة أو سكني وأمثاهلما ابل
يف البدن مث بعد اخراجها مل تكن ملوثة ابلنجاسة مل تكن جنسة، وهكذا الُبصاق أو املخاط 

 إذا القى الدم يف داخل الفم واألنف مث خرج ومل يكن ملواثً ابلدم كان طاهراً.
جس كعني النجاسة إال أنه ال يرتتب عليه مجيع أحكامها، فمثاًل لو : املتن143 املسألة

تنجس الشيء ابلبول لزم التعدد يف تطهريه إن كان املاء قلياًل وال يلزم التعدد يف املالقي 
 للمتنجس ابلبول.

 عّدة مسائل
 : حيرم تنجيس خط وكتابة القرآن الكرمي، وجيب إزالة النجاسة عنه فوراً إذا144 املسألة

بل ويف  )عليه السالم(تنجس، وكذا حكم املساجد واملشاهد املشرفة وتربة اإلمام احلسني 
على  )عليهم السالم(وسائر املعصومني  )صلى هللا عليه وآله(حكمها تربة الرسول االكرم 
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 األحوط.
: حيرم وضع القرآن على عني النجاسة مثل الدم وامليتة وإن كانت ايبسة 145 املسألة

 ذا كان يعّد ذلك هتكاً للقرآن، وجيب رفعه عنها فوراً.وجافة، إ
: حيرم كتابة القرآن ابحلرب النجس ولو حرفا واحداً، ولو كتب يلزم تطهريه 146 املسألة

 أو حموه ابحلك أو ما شابه.
: حيرم إعطاء القرآن الكرمي للكافر ـ إن استوجب هتك القرآن ـ وجيب 147 املسألة

 أخذ القرآن منه.
: إذا سقط ورق القرآن الكرمي أو شيء آخر مما جيب احرتامه، كالورقة اليت  148 ةاملسأل

كتب عليها أسم هللا أو النيب أو اإلمام املعصوم أو السيدة فاطمة الزهراء )صلوات هللا عليهم 
أمجعني( يف املرحاض وجب إخراجه وتطهريه وإن كلف أجرة، وأما إذا مل ميكن إخراجه 

يرتك الذهاب إىل املرحاض حىت يتيقن ابضمحالل وفناء كتابة ذلك فاألحوط وجواًب أن 
يف بيت اخلالء وتعذر  )عليه السالم(الورق. وهكذا إذا سقط شيء من الرتبة احلسينية 

 إخراجه، وجب ترك التخلي يف ذلك املكان حىت تزول الرتبة وتضمحل.
جس ـ وهكذا حيرم : حيرم أكل وشرب النجس أو املتنجس ـ كاملاء املتن149 املسألة

إطعام ذلك للغري حىت األطفال ابلنسبة إىل عني النجس خاصة، ولكن إذا أكل الطفل 
 الطعام النجس من تلقاء نفسه مل جيب منعه، إن مل يكن لذلك النجس ضرر عليه.

: ال أشكال يف بيع أو إعارة الشيء النجس الذي ميكن تطهريه، إذا أخرب 150 املسألة
 ري بنجاسته.املشرتي أو املستع

 : إذا رأى أحداً أيكل النجس أو يصلي يف الثوب النجس مل يلزم إخباره.151 املسألة
: إذا كان موضع من فراش الشخص أو منزله جنسًا ورأى مالقاة ثوب من 152 املسألة

يدخلون ذلك املنزل، أو بدهنم، أو أي شيء آخر منهم، للموضع النجس وهي مرطوبة، لزم 
 على األحوط وجوابً ـ ان كانوا قد حلوا ضيوفاً عليه.عليه إخبارهم ـ 

: إذا علم صاحب املنزل ـ يف أثناء األكل ـ بنجاسة الطعام وجب عليه 153 املسألة
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 إخبار ضيوفه، أما لو علم أحد الضيوف بذلك مل يلزمه إخبار اآلخرين. 
ء : إذا تنجس الشيء الذي استعاره من أحد، فإن كان صاحب الشي154 املسألة

يستعمله يف األمور اليت يشرتط فيها طهارته كاللباس املستعمل يف الصالة، يلزم ـ على 
 األحوط ـ إخبار صاحب العارية بنجاستها.

ولكن إذا كان صاحب العارية ال يستعملها فيما يشرتط فيه الطهارة، مل جيب إخباره 
 بتنجسه.

طّهر شيئًا جنساً، مل يُقبل  : إذا أخرب الصيب بنجاسة شيء، أو قال أبنه 155 املسألة
 كالمه إالّ إذا كان موجباً لالطمئنان. 

 املطّهرات
 : املطّهرات )اليت تطّهر األشياء املتنجسة( اثنتا عشرة:156 املسألة
 املاء.األول: 
 األرض. الثاين:

 الشمس.  الثالث:
 االستحالة. الرابع:

 نقصان ثلثي العصري العنيب، بناًء على جناسته. اخلامس:
 االنتقال. السادس:
 اإلسالم. السابع:
 التبعية. الثامن:
 زوال عني النجاسة. التاسع:
 استرباء احليوان اجلالل. العاشر:

 َغيبة املسلم. احلادي عشر:
 ذهاب الدم املتعارف من احليوان. الثاين عشر:

 وسيأيت تفصيل أحكام هذه املطهرات ضمن املسائل التالية:
 : املاء1
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 اء يطهر األشياء بشروط أربعة:: امل157 املسألة
أن يكون مطلقاً، فاملاء املضاف ـ كماء الورد وعرق الصفصاف وما شاهبهما ـ ال األول: 

 يطهر األشياء النجسة.
 أن يكون طاهراً. الثاين:

أن ال يصري مضافاً عند غسل الشيء النجس به، وال يكتسب لون النجاسة أو  الثالث:
 طعمها أو رائحتها.

 أن ال يكون فيه شيء جنس من عني النجاسة، بعد تطهري الشيء املتنجس به. الرابع:
: لتطهري األشياء املتنجسة ابملاء القليل شروط آخرى سيأيت ذكرها فيما 158 املسألة

 بعد.
: جيب يف تطهري اإلانء النجس، غسله ابملاء القليل ثالث مرات احتياطاً، 159 املسألة

جلاري، ولكن اإلانء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه املاء أو ويكفي غسله مرة يف الكر أو ا
أي شيء مائع آخر، جيب تعفريه أواًل ابلرتاب الطاهر، مث تطهريه يف الكر أو اجلاري مرة 
وابلقليل مرتني، وأما اإلانء الذي سقط فيه لعاب الكلب فاألحوط استحبااًب تعفريه وغسله 

 ثالث مرات.
هة اإلانء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة وتعذر تعفري داخله : إذا كانت فو 160 املسألة

ابلرتاب، لزم ـ إن أمكن ـ لف خرقة على رأس عود وتعفري داخل اإلانء ابلرتاب بواسطة ذلك، 
وان مل ميكن ذلك صب الرتاب يف اإلانء، وخضه وحتريكه بشدة حىت يصل الرتاب إىل مجيع 

 أطرافه يف الباطن.
ي ولغ فيه اخلنزير أو شرب فيها مائعاً، جيب غسله ابملاء : اإلانء الذ161 املسألة

القليل سبع مرات، ويكفى غسله يف الكر أو اجلاري مرة واحدة، وال يلزم تعفريه ابلرتاب وإن  
 كان األحوط استحباابً تعفريه ابلرتاب أيضاً.

الث : إذا أريد تطهري إانء متنجس ابخلمر ابملاء القليل، كفى غسله به ث162 املسألة
 مرات، وإن كان األحوط استحباابً غسله سبع مرات ابملاء القليل.

: الظروف واألواين الفخارية املصنوعة من الطني النجس أواليت نفذ املاء 163 املسألة
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النجس يف جسمها، إذا وضعت يف الكر أو اجلاري فبلغ املاء إىل كل أطرافها طهرت، وإذا 
 قى يف الكر أو اجلاري مدة حىت ينفذ املاء إىل كل جسمها.أريد تطهري ابطنها أيضاً لزم أن تب

 : اإلانء النجس ميكن تطهريه ابملاء القليل بطريقتني: 164 املسألة
 : إما أن ميأل اإلانء ابملاء مث يفرغ ثالث مرات.1
: وإما أن يوضع فيه شيء من املاء مث خيض ويدار فيه املاء حبيث يصل إىل مجيع 2

  يفرغ، ويكرر هذا العمل ثالث مرات.األطراف النجسة، مث
: األواين والظروف الكبرية، كالقدور الضخمة واحلباب الكبار، إذا 165 املسألة

تنجست فملئت ابملاء ثالث مرات مث أفرغت صارت طاهرة، وهكذا إذا صب املاء من 
ها يف كل مرة األعلى ثالث مرات حبيث مير املاء على متام أطرافها، وأخرج املاء اجملتمع يف قعر 

 وال يلزم تطهري اإلانء الذي خيرج به الغسالة يف كل مرة من مرات اإلخراج.
 : إذا أذيب النحاس وما شاهبه وكان جنساً مث طّهر صار ظاهره طاهراً.166 املسألة

: التنور املتنجس ابلبول،، يطهر إذا صب املاء عليه من األعلى مرتني، 167 املسألة
يع أطرافه، وإذا تنجس بغري البول يكفي صب املاء مرة واحدة على حبيث مير املاء على مج

النحو املذكور، واألفضل أن حتفر حفرية يف قعر ليجتمع فيه املاء مث خترج الغسالة وبعد 
 التطهري تطم احلفرية ابلرتاب الطاهر.

: الشيء املتنجس يطهر مبجرد غمسه يف ماء الكر أو اجلاري مرة واحدة، 168 املسألة
عد أن تزال عنه عني النجاسة، حبيث يصل املاء إىل مجيع مواضعه املتنجسة، وال يلزم العصر ب

 يف اللباس والثوب والفراش وماشاهبها، وإن كان أحوط استحباابً.
: إذا أريد تطهري شيء متنجس ابلبول، بواسطة املاء القليل، فإن صب 169 املسألة

فإذا مل يبق فيه البول وصب عليه املاء مرة أخرى فقد عليه املاء مرة واحدة وانفصل عنه املاء 
طهر، واألحوط استحبااًب يف الثوب والفراش وما شاهبهما أن يعصر يف كل مرة حىت خترج 

هي املاء الذي يسقط من الشيء املغسول حني الغسل، إما من تلقاء الغسالة الغسالة )و
 نفسه أو بواسطة العصر(.

االة يف كّل مورد وجب فيه تعّدد التطهري، فمثاًل لو غسله : ال يشرتط املو 170 املسألة
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 اليوم مرّة واحدة وغداً مرة اثنية صار طاهراً.
: إذا تنجس شيء ببول الصيب الرضيع الذي مل أيكل طعامًا بعد، ومل 171 املسألة

ع يرضع من لنب اخلنزيرة أو الكافرة، فإن صب عليه املاء مرة واحدة حبيث يصل إىل كل املواض
 النجسة طهر، ولكن األحوط استحباابً أن يصب عليه املاء مرة اثنية.

: إذا تنجس شيء بغري البول، فإذا صب عليه املاء مرة واحدة ـ بعد زوال 172 املسألة
عني النجاسة عنه ـ مث انفصل املاء طهر، وهكذا لو زالت عني النجاسة يف الغسلة األوىل مث 

 صب عليه املاء مرة واحدة.
: احلصري النجس الذي حيك مع اخليوط، يطهر إذا غمس يف الكر أو 173 ألةاملس

اجلاري، بعد إزالة عني النجاسة عنه، لكن األحوط استحبااًب لو أريد تطهريه ابلقليل أن 
 يعصر يف كل غسلة حىت تنفصل عنه الغسالة وذلك مّرتني يف البول ومرّة يف غري البول.

نطة أوالرز أوالصابون أواللحم أو ماشاهبها فغمس يف : إذا تنجس ظاهر احل174 املسألة
الكر أو اجلاري صار طاهراً، وإذا تنجس ابطن أحد هذه األشياء فإن طهارته تتوقف على 
نفوذ املاء إىل ابطنه، فمثاًل يُوضع ذلك الشيء يف كيس من قماش مث يوضع املاء اجلاري أو 

 الكر حىّت ينفذ املاء إىل ابطنه.
: إذا شك هل نفذ املاء النجس إىل ابطن الصابون وحنوه أم ال، حكم 175 املسألة

 بطهارة ابطنه.
: إذا تنجس ظاهر الرز أو اللحم أو ما شاهبهما فوضع يف إانء وصب 176 املسألة

عليه املاء ثالث مرات احتياطًا مث أفرغ املاء يف كل دفعة، طهر وطهر معه إانؤه أيضاً، ولكن 
ما حيتاج للعصر يف إانء وتطهريه فيه، فاألحوط استحبااًب أن يعصر  إذا أريد وضع الثوب أو

 بعد كل مرة من صب املاء عليه، مث خيرج الغسالة املتجمعة فيه يف كل دفعة.
: يطهر الثوب املتنجس املصبوغ ابلنيل إذا غمس يف الكر أو اجلاري 177 املسألة

بلون الثوب، وإن خرج املاء من الثوب  ووصل املاء إىل مجيع أجزائه قبل أن يصري املاء مضافاً 
 عند العصر مضافاً أو ملوانً.
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: إذا طهر الثوب يف اجلاري أو الكر، مث وجد فيه الطني، فإن مل مينع 178 املسألة
 الطني من وصول املاء إىل الثوب كان الثوب طاهراً.

 أو االشنان  : إذا رأى على الثوب وما شاهبه، بعد تطهريه، شيئاً من الطني179 املسألة
كان طاهراً، ولكن لو كان املاء النجس قد وصل إىل ابطن الطني أو االشنان كان ظاهر 
الطني أو االشنان طاهراً، وابطنهما جنساً، إال أن يكون املاء الذي طهر به الثوب كرًا أو 

 جارايً ونفذ إىل ابطنه.
ة عنه، ولكن ال : كل شيء متنجس ال يطهر إال بعد زوال عني النجاس180 املسألة

اشكال إذا بقي فيه لون النجاسة أو طعمه أو رائحته، فإن أزال الدم عن الثوب ـ مثاًل ـ 
وطهره مث بقي لون الدم حكم بطهارته، أما إذا تيقن بواسطة اللون أو الرائحة، أو احتمل 

 احتماالً عقالئياً، بقاء ذرات النجاسة يف ذلك الشيء، كان جنساً.
ا أزيلت عني النجاسة عن البدن يف الكر أو اجلاري طهر البدن، وال : إذ181 املسألة

 حاجة إىل اخلروج من املاء مث الدخول فيه مرة أخرى.
: يطهر الطعام النجس املتبقي بني األسنان إذا أدير املاء يف الفم ووصل 182 املسألة

 إىل الطعام النجس كله.
 القليل مل يلزم العصر. : إذا طهر شعر الوجه والرأس ابملاء183 املسألة
: إذا طهر املوضع النجس من البدن أو اللباس ابملاء القليل طهرت أطراف 184 املسألة

ذلك املوضع املتصلة به اليت وصل إليها املاء، وهكذا إذا وضع شيء طاهر إىل جانب شيء 
 جنس وصب عليهما املاء، فإذا أريد تطهري اإلصبع النجس فصب املاء على كل األصابع

 ووصل املاء النجس إىل مجيعها طهرت مجيع األصابع بعد طهارة اإلصبع النجس.
: اللحم والشحم املتنجسان يطهران مثل بقية األشياء األخرى، وهكذا إذا 185 املسألة

 كان البدن أو الثوب داماً دسومة قليلة ال مينع من وصول املاء إليهما.
اً، مث أصابتهما دسومة بسبب من : إذا كان البدن أو اإلانء جنس186 املسألة

األسباب، وكانت الدسومة مانعة عن وصول املاء إليهما، فإن أريد تطهريمها لزم إزالة الدسومة 
 عنهما أوالً لكي يصل املاء إليهما.
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: الشيء املتنجس الذي ليس فيه عني النجاسة إذا غسل حتت احلنفية 187 املسألة
صار طاهراً، وهكذا يطهر إذا كان فيه عني النجاسة و  )األنبوب( املتصلة ابلكر مرة واحدة

زالت عنه حتت ماء األنبوب أو بواسطة شيء آخر، ومل يكن يف املاء الذي ينفصل عنه لون 
النجاسة أو طعمها أو رائحتها، وأما إذا كان يف املاء املنفصل عنه لون النجاسة أو طعمها أو 

ىل حد يزول من املاء املنفصل عنه لون النجاسة أو رائحتها فيلزم أن يصب عليه ماء احلنفية إ
 طعمها أو رائحتها.

: إذا غسل شيئًا متنجسًا وأيقن بطهارته مث شك فيما بعد هل أزال عني 188 املسألة
النجاسة عنه أم ال، كان ذلك الشيء طاهراً، وإذا مل يكن ـ حني تطهريه ـ ملتفتاً إىل زوال عني 

 ية على األحوط.النجاسة لزم تطهريه مرة اثن
: األرض املفروشة ابلصخر أو اآلجر، واألرض الصلبة اليت الينفذ فيها 189 املسألة

املاء، إذا تنجستا فإهنما تطهران ابملاء اجلاري، وكذا ابملاء القليل لكن جيب صب املاء عليهما 
األرض حبيث جيري عليهما، فإذا نفذ املاء القليل املصبوب عليها من ثقب فيها إىل ابطن 

طهرت كل األرض النجسة وأما إذا مل خترج الغسالة بقي املوضع الذي تتجمع فيه الغسالة 
جنساً، ولتطهريه ميكن أن جيمع املاء بواسطة قماشة وحنوها مث يصب عليه املاء مث جيمع 

 بواسطة القماشة حىت يطهر ذلك املوضع أيضًا.

وحجر امللح وما شاهبه، يطهر  : إذا تنجس ظاهر السكر اجلامد )القند(190 املسألة
 ابملاء األقل من الكر أيضاً.

: إذا صنع السكر النجس املذاب قنداً، فإنه ال يطهر بوضعه يف الكر أو 191 املسألة
 اجلاري إال أن يصل املاء إىل مجيع أجزائه وخيرج واملاء مل يصر مضافاً.

 : األرض2
 نجسني بثالثة شروط:: تطّهر األرض ابطن القدم واحلذاء ال192 املسألة
 أن تكون األرض طاهرة.األول: 
 أن تكون األرض جافة. الثاين:

أن تزول عني النجاسة كالدم والبول، أو املتنجس كالطني النجس الذي يكون  الثالث:
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ملتصقًا بباطن القدم أو احلذاء، بسبب املشي على األرض، أو الدلك عليها كما يلزم ـ يف 
ن األرض تراابً أو صخراً أو ما شاهبهما، فال يطهر ابطن القدم أو التطهري ابألرض ـ أن تكو 

احلذاء املتنجس ابملشي على الفراش أو احلصري أو اخلضرة أو العشب، وأما اآلجر واجلص 
 واإلامنت املصنوع من احلصى فحكمها حكم األرض، أي أهنا مطهرة.

لى االسفلت أو على : طهارة ابطن القدم أو احلذاء النجس، ابملشي ع193 املسألة
 األرض املفروشة ابخلشب حمل إشكال.

: األفضل لتطهري ابطن القدم أو احلذاء أن ميشي على األرض مخس 194 املسألة
 عشرة خطوة أو أكثر وإن زالت عني النجاسة أبقل من ذلك.

: ال يلزم يف حصول الطهارة أن يكون ابطن القدم أو احلذاء النجس 195 املسألة
 طهر أيضاً إذا كان جافًا.رطباً، بل ي

: يطهر ابطن القدم أو احلذاء ابملشي، وأما أطرافه اليت تتلوث ابلطني 196 املسألة
 عادة فطهارهتا حمل إشكال إال القدر املتعارف منها.

: من ميشي على يديه وركبتيه إذا تنجس ابطن كفه، أو ركبتاه، فإنه يطهر 197 املسألة
ب العصا أو كعب األقدام االصطناعية ونعل الدواب ابملشي عليه، وكذلك طهارة كع

 وإطارات السيارة والعرابت وماشاهبها.
: ال إشكال إذا بقي ـ بعد املشي على األرض ـ يف ابطن القدم أو احلذاء 198 املسألة

رائحة النجاسة، أو لوهنا، أو ذرات الترى ابلعني اجملردة منها، وإن كان األحوط استحباابً 
 وال هذه األمور أيضاً.املشي إىل ز 
: ال يطهر بسبب املشي على األرض داخل احلذاء وال ذلك املقدار من 199 املسألة

ابطن القدم الذي ال يصل إىل األرض، وهكذا ال يطهر بسبب املشي على األرض كعب 
 اجلورب، على األحوط.

 : الشمس3
النوافذ والشبابيك : الشمس تطهر األرض واألبنية وماشاهبما كاألبواب و 200 املسألة
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املستعملة يف األبنية إذا تنجست، وهكذا تطهر املسمار املثبت يف احلائط، وذلك خبمسة 
 شروط على األحوط يف بعضها.

أن يكون ذلك الشيء النجس مرطوابً حبيث إذا القاه شيء سرت إليه رطوبته،  األول :
 فإذا كان جافاً لزم تبليله لتجففه الشمس.

 منه عني النجاسة قبل إشراق الشمس عليه.أن تزول  الثاين:
أن ال حيجب عن إشراق الشمس شيء، فال يطهر إذا أشرقت الشمس عليه  الثالث:

من وراء ستار أو سحاب أو ما شابه وجففته، ولكن إذا كان السحاب أو الستار رقيقاً 
 حبيث ال حيجب عن إشراق الشمس فال إشكال فيه.

الشيء النجس، فال يطهر إذا ساعدها الريح يف  أن تنفرد الشمس بتجفيف الرابع:
 التجفيف، ولكن ال اشكال إذا كان الريح قليالً جداً حبيث يقال جففته الشمس.

أن جتّفف الشمس مقداراً من البناء الذي نفّذت فيه النجاسة مرة واحدة )أي  اخلامس:
وجففت ظاهر البناء يف إشراقة واحدة( أما إذا أشرقت الشمس على األرض والبناء النجسني 

 واألرض مث أشرقت مرة اثنية وجففت ابطنهما، طهر ظاهرمها فقط وبقي ابطنهما جنسًا.
: الشمس تطهر احلصري النجس، كما ال إشكال يف طهارة الشجر 201 املسألة

 والنبات وكل شيء اثبت أو شبه اثبت، بواسطة الشمس.
مث شك فيما بعد هل كانت : إذا أشرقت الشمس على األرض النجسة، 202 املسألة

رطبة عند اإلشراق أم ال، أو هل جفت الرطوبة بواسطة الشمس أم ال، حكم عليها 
ابلنجاسة على األحوط، وهكذا احلكم إذا شك هل زالت عني النجاسة قبل إشراق الشمس 

 أم ال، أو شك هل منع شيء عن إشراق الشمس عليها مباشرة أم ال.
مس على وجه من اجلدار النجس مل يطهر الوجه اآلخر : إذا أشرقت الش203 املسألة

 منه الذي مل تشرق عليه الشمس، إال أن جيف متام اجلدار إبشراق الشمس.
 : االستحالة4

: إذا حتول الشيء النجس حبيث يظهر يف صورة شيء طاهر، يصري 204 املسألة
س أو املتنجس مثل أن طاهراَ، ويقال هلذا: )االستحالة( سواء كانت االستحالة عن عني النج
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يصري )ويستحيل( اخلشب النجس رماداً، أو ينغمس الكلب يف األرض اململحة ويستحيل 
إىل ملح، ولكن ال يطهر إذا مل تتبدل حقيقة الشيء النجس مثل أن يصري القمح دقيقًا أو 

 يصنع خبزاً، أو ُيصنع من احلليب النجس ُجبناً أو لبناً.
ة وما شاهبها املصنوعة من الطني النجس جنسة. وهكذا : اجلرار اخلزفي205 املسألة

 الفحم املصنوع من اخلشب النجس، على األحوط.
: إذا انقلب اخلمر خاًل من تلقاء نفسه، أو بعالج مثل إلقاء اخلل أو 206 املسألة

 امللح فيه، يصري طاهراً.
جناسة : اخلمر املصنوع من العنب النجس وما شابه، أو الذي مسته 207 املسألة

 أخرى، ال يطهر ابنقالبه إىل اخلل.
 : الشيء النجس الذي ال يدري هل استحال أم ال، جنس.208 املسألة
 : اخلل املصنوع من العنب أو الكشمش أو التمر النجس جنس.209 املسألة

 : البخار املتصاعد من البول أو املاء النجس أو ما أشبههما طاهر.210 املسألة
بصنع اخلل من العنب أو التمر، وقد طرح معها شيء آخر، : الأبس 211 املسألة

ولكن األفضل أن ال يلقى شيء يف اخلل الذي مل يستحل ومل ينقلب زبيبه أو متره إىل اخلل 
 متاماً، كأْن ال يلقى فيه الباذجنان واخليار وما شابه.

 : ذهاب ثلثي العصري العنيب 5
ى ابلنار، ولكن حيرم شربه، وإن غلى : ال يتنجس العصري العنيب إذا غل212 املسألة

حىت ذهب ثلثاه وبقي الثلث حل شربه، ولكن إذا غلى من تلقاء نفسه فإنه الحيل شربه إذا 
 انقلب خاًل.
: إذا ذهب الثلثان من العصري العنيب بدون الغليان، فإن غلى الباقي من 213 املسألة

صري حالاًل يلزم أن يغلي حىت يذهب تلقاء نفسه أو بسبب النار فحرام شربه، وإذا أريد أن ي
 ثلثاه.

: العصري العنيب الذي ال يدرى هل غلى أم ال، حالل وطاهر، ولكن إذا 214 املسألة
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غلى ابلنار مل حيل شربه ما مل يتيقن نقصان ثلثيه، وهكذا إذا غلى من تلقاء نفسه ال حيل 
 شربه ما مل يتيقن أنه صار خاًل.

ود حصرم حبة أو حبتان من العنب، فإن قيل لعصري : إذا كان يف عنق215 املسألة
ذلك العنقود: عصري احلصرم، ومل يكن فيه أثر من حالوة العصري العنيب مث غلى، كان طاهراً 

 وحل أكله.
: إذا وقعت حبة عنب يف شيء يغلي ابلنار وغلت احلبة معه، وجب 216 املسألة

 االجتناب عنه.
س يف عدة قدور وظروف، فال إشكال يف : إذا أريد أن يصنع الدب217 املسألة

استعمال املِّْغرفة )امللعقة( املستعملة يف القدر الذي غلى عصريه، يف القدر الذي مل يغل 
عصريه، وإذا غلت مجيع القدور ال تستعمل املغرفة املستعملة يف القدور اليت مل يذهب ثلثاها 

 يف القدور اليت ذهب ثلثاها.
 ليان ما ال يدرى هل هو حصرم أم عنب.: ال ينجس ابلغ218 املسألة
: إذا غلى التمر أو دبسه، أو الزبيب أو الكشمش، أو ماؤها، كانت 219 املسألة

طاهرة وال يلزم ذهاب الثلثني وإن كان األفضل اإلجتناب عنها والسيما يف الزبيب 
 والكشمش.

 : االنتقال6
دافق عند الذبح إذا إنتقل  : يطهر دم اإلنسان أو دم احليوان الذي له دم220 املسألة

إىل بدن احليوان الذي ليس له دم دافق واحتسب من دمه، ويسّمى هذا بـ )االنتقال(، أما 
الدم الذي ميتصه الَعَلق من اإلنسان، حيث أنه ال يسّمى دم الَعَلق بل يطلق عليه دم 

 اإلنسان، يكون جنساً.
هل الدم اخلارج من البقة مما : إذا قتل بقًة حطت على بدنه وال يدري 221 املسألة

امتصته منه، أم هو من البقة نفسها، فهو طاهر. وهكذا إذا علم أن الدم مما امتصته البقة 
ولكنه صار جزًء بدهنا. أما إذا كانت الفرتة بني اإلمتصاص والقتل قليلة جدًا حبيث يقال: 
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 ان جنساً على األحوط.هذا الدم دم إنسان، أو اليدري هل يقال له دم بقة أم دم إنسان، ك
 : اإلسالم7

) أشهد أن ال إله إال هللا، : إذا نطق الكافر ابلشهادتني، أي قال: 222 املسألة
صار مسلماً، وطهر بعد إسالمه بدنه وريقه وخنامته وعرقه.  وأشهد أن حممدًا رسول هللا(

جاسة وتطهري ولكن إذا كانت توجد عني النجاسة على بدنه ـ حني إسالمه ـ لزم إزالة الن
 موضعها، بل إذا زالت عني النجاسة قبل إسالمه فاألحوط تطهري ذلك املوضع املتنجس.

: الثوب الذي المس بدن الكافر وفيه رطوبة ومل يكن يف بدن الكافر حني 223 املسألة
 إسالمه، فهو جنس، بل حىت إذا كان يف بدنه حينذاك لزم على األحوط االجتناب عنه.

ذا نطق الكافر ابلشهادتني، وال يدرى هل دخل اإلسالم قلبه أم ال، : إ224 املسألة
فهو طاهر، ولكن إذا علم أنه مل يعتنق اإلسالم قلباً، مبعىن أنه مل خيضع لإلسالم بل أظهر 
اإلسالم على لسانه فقط فنجس، ولكن املنافق الذي مل يسلم قلبًا ولكن خضع لإلسالم 

 طاهر.
 : التبعية 8

لتبعّية هي أن يطهر جنس بواسطة طهارة شيء جنس آخر، وذلك  : ا225 املسألة
 كتبعية طهارة األطفال غري البالغني من الكفار إبسالم واحٍد من األبوين أو اجلد أو اجلّدة.

: إذا صار اخلمر خاًل طهر إانؤه تبعًا له، إىل املوضع الذي وصل إليه 226 املسألة
القماش الذي يوضع على فوهة اإلانء عادة إذا  اخلمر حال غليانه، وطهر أيضًا الغطاء أو

تبلل بنفس الرطوبة، ولكن إذا تلوث ظهر ذلك اإلانء بذلك اخلمر فاألحوط استحباابً 
 االجتناب عنه بعد أن ينقلب اخلمر خاًل.

: إذا أصاب شيء من العصري العنيب الذي يغلي ابلنار وقبل أن ينقص 227 املسألة
الشيء، وكذا اإلانء الذي يغلي فيه العصري العنيب واألدوات ثلثاه شيئًا مل يتنجس ذلك 

 املستعملة يف طبخه كاملغرفة وامللعقة وغري ذلك، فهي طاهرة.
: اخلشب أو الصخر الذي يوضع ويسجى عليه امليت، واخلرقة اليت تسرت 228 املسألة
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 هبا عورته، ويد غاسله، كلها تطهر بعد متام الغسل.
 شيئاً بيده، تطهر يده بعد طهارة ذلك الشيء املتنجس. : من يطّهر229 املسألة

: يطهر املاء املتبقي يف الثوب أو حنوه بعد تطهريه ابملاء القليل وبعد 230 املسألة
 انفصال الغسالة عنه.

: املاء القليل املتبقي يف اإلانء النجس الذي يطهر ابملاء القليل، بعد 231 املسألة
 انفصال الغسالة عنه، طاهر.
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 : زوال عني النجاسة9

: يطهر بدن احليوان ـ وهو يشمل مجيع أعضاء جسم احليوان حىت املنقار 232 املسألة
ابلنسبة إىل الطيور ـ بزوال النجس عنه، فإذا تلوث بعني النجاسة مثل الدم، أو املتنجس  
كاملاء املتنجس، مث زالت عني النجس عنه أو املتنجس عنه طهر، وهكذا يطهر ابطن 

نسان كباطن األنف والفم بزوال عني النجاسة عنهما، فإذا خرج دم من بني األسنان وزال اإل
يف ماء الفم مل يلزم تطهري داخل الفم، وكذا إذا تنجست األسنان االصطناعية وإن كان 

 األحوط استحباابً تطهريها.
البقااي : إذا خرج الدم يف ابطن فمه وكان بني أسنانه بقااي طعام، فهذه 233 املسألة

 طاهرة.
: إذا تنجس ذلك املقدار من الشفتني واجلفنني الذي ينطبق على بعضه 234 املسألة

حني اإلطباق مل يلزم تطهريه، أما املواضع اليت ال تدرى هل هي من ظاهر البدن أم من 
 ابطنه، فيلزم تطهريها على األحوط.

الفراش أو ما شابه مث  : إذا حط الغبار أو الرتاب النجس على الثوب أو235 املسألة
 نّفضه وحرّكه حبيث سقط عنه الغبار النجس كان طاهراً.

 : استرباء احليوان اجلالل10
: بول وغائط وسائر رطوابت احليوان اجلاّلل )وهو الذي اعتاد أكل عذرة 236 املسألة

دة من اإلنسان( جنس، ولو أريد تطهريه البد من استربائه، مبعىن أن حيبس احليوان اجلاّلل م
الزمان عن أكل النجس، حبيث ال يسمى بعدها ابحليوان اجلاّلل، واليصدق عليه هذا 

 العنوان، ومينع من أكل النجس ويطعم الطعام الطاهر يف هذه املدة.
: حيبس اإلبل اجلالّلة أربعني يومًا على األحوط استحباابً، وكذا حيبس 237 املسألة

م، والبط سبعة أايم، والدجاج األهلي ثالثة أايم، ومينع البقر ثالثني يوماً، والغنم عشرة أاي
احليوان من أكل النجاسة ويطعم ابلطعام الطاهر يف خالل هذه املدة، ولو صدق عليه عنوان 
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)احليوان اجلاّلل( بعد هذه املدة أيضًا يلزم أن حيبس عن أكل النجس إىل مدة أخرى ال 
 يصدق عليه بعد تلك املدة عنوان اجلاّلل.
 : َغيبة املسلم11

: إذا تنجس بدن املسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر كاآلنية والفراش وغري 238 املسألة
ذلك مما يف حيازته، مث غاب ذلك املسلم، حيكم على هذه األشياء ابلطهارة إذا توفرت 

 شروط ستة، احتياطاً يف بعضها:
أو ثوبه أوما شابه،  أن يعتقد ذلك املسلم بنجاسة ذلك الشيء الذي جّنس بدنهأواًل: 

فإذا مس ثوبه أو بدنه شيء من اخلمر وهو ال يعترب اخلمر جنسًا مث غاب، فإن َغيبته هذه ال 
 تكون مطهرة.

 أن يعلم املسلم بوصول النجاسة إىل ثوبه أو بدنه أو ما شابه.اثنياً: 
ل أن يرى أن يُرى املسلم يستعمل تلك األشياء يف أعمال يشرتط فيها الطهارة، مثاثلثاً: 

 وهو يصلي يف ذلك الثوب النجس.
أن يعلم املسلم نفسه ابشرتاط الطهارة يف ذلك العمل، فإذا مل يعلم هل يلزم أن رابعاً: 

يكون لباس املصلي طاهراً أم ال، وصلى يف ذلك الثوب النجس، ال ميكن إعتبار ذلك الثوب 
 طاهراً بسبب غيبة املسلم.

سلم لذلك الشيء النجس، فإذا تيقن أبنه مل يطهره ال أن حيتمل تطهري ذلك املخامساً: 
يعترب ذلك الشيء طاهراً. أما إذا مل يكن فرق بني الطاهر والنجس يف نظر ذلك املسلم فإن 

 إعتباره طاهراً حينئٍذ ـ بسبب الغيبة ـ حمل إشكال.
 أن يكون ذلك املسلم ابلغاً على األحوط.سادساً: 

 يوان : ذهاب الدم املتعارف من احل12
: إذا ُذبح احليوان احلالل اللحم على الطريقة الشرعية وخرج منه الدم 239 املسألة

 ابملقدار املتعارف عادة، كان الدم املتبقي يف بدنه طاهراً.
 عدة مسائل

: إذا تيقن اإلنسان نفسه أبن الشيء الذي كان جنسًا قد طهر، أو أخرب 240 املسألة

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 102 

وهكذا لو أخرب من طّهر الشيء النجس، إن حصل  بذلك عادالن حكم عليه ابلطهارة،
 االطمئنان إىل قوله أو كان ذا اليد.

: الوكيل من قبل أحد يف تطهري ثوبه، لو قال: طهرت هذا الثوب، كان 241 املسألة
 ذلك الثوب طاهراً.

: الوسواسي وهو من ال حيصل له اليقني ابلطهارة عند تطهري شيء جنس، 242 املسألة
 يكتفي ابلظن أو يتصرف كما يطّهر الّناس عادة الشيء النجس.جيوز له ان 

 أحكام األواين
: اإلانء املصنوع من جلد الكلب أو اخلنزير الربيني أو امليتة، جنس وحيرم 243 املسألة

األكل والشرب فيه، وال يتوضأ وال يغتسل منه، وال يستعمل يف األعمال اليت يشرتط فيها 
ااًب أن ال يستعمل جلد الكلب أو اخلنزير أو امليتة حىت يف غري الطهارة، بل األحوط استحب

 األواين.
: حيرم األكل والشرب من األواين الذهبية والفضية، واألحوط استحباابً 244 املسألة

 ترك استعماهلا مطلقاُ حىت للزينة.
 : اإلانء الذي بيد غري املسلم طاهر إن مل يتيقن بنجاسته.245 املسألة

 : حيرم صنع األواين الذهبية والفضية، كما حيرم أخذ األجرة على ذلك.246 املسألة
: حيرم بيع وشراء األواين الذهبية والفضية وأخذ ابئعها الثمن أو العوض، 247 املسألة

إاّل إذا كان شراؤها من أجل االقتناء واالحتفاظ فقط، ولكن األحوط استحبااًب ترك ذلك 
 أيضاً.

ستكان( املصنوعة من الذهب والفضة إذا أطلق عليها اسم : قاعدة )اال248 املسألة
اإلانء بعد فصل االستكان عنها حيرم استعماهلا، سواء مع االستكان أو بدونه، وأما إذا مل 

 يطلق عليها اسم اإلانء والظرف فال حيرم استعماهلا.
اء : ال إشكال يف استعمال األواين املذهبة واملفضضة )أي املطلية مب249 املسألة

 الذهب والفضة(.
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: اآلنية املصنوعة من الذهب املخلوط أو الفضة املخلوطة مبعدن آخر، إن 250 املسألة
كان املعدن فيها أكثر من الذهب أو الفضة حبيث ال يقال: هذا إانء من ذهب أو فضة، 

 فال إشكال يف استعماهلا وإال ففيه إشكال.
ضي يف إانء آخر، فإن كان حلرمة : إن صب الطعام من إانء ذهيب أو ف251 املسألة

استعمال اإلانء الذهيب أو الفضي، فال إشكال يف الصب، بل احلرمة يف مثل هذا الصب 
)حىت إذا مل يكن هبدف التخلص من احلرام( حمل أتمل، وال اشكال يف األكل والشرب من 

 اإلانء الثاين يف الصورتني.
وقراب السيف والسكني وقاب : ال إشكال يف استعمال رأس الغرشة 252 املسألة

القرآن )أي حمفظته( إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة، ولكن األحوط وجواًب عدم 
 استعمال إانء العطر وحمل الكحل وما شاهبهما إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة.

: ال إشكال يف استعمال األواين املصنوعة من الذهب أو الفضة عند 253 املسألة
 رار، وال جيوز استعماهلا ألجل الوضوء أو الغسل حىت مع االضطرار، فيتيمم.االضط

:ال إشكال يف استعمال اإلانء الذي ال يدري هل هو مصنوع من الذهب 254 املسألة
 أو الفضة أو من شيء آخر.

 الوضوء
: جيب يف الوضوء: النية وغسل الوجه واليدين ومسح مقّدم الرأس وظهر 255 املسألة

 .القدمني
 غسل الوجه

: جيب غسل الوجه طواًل من قصاص الشعر )يف أعلى اجلبني( إىل هناية 256 املسألة
الذقن، وعرضًا ما دارت عليه واحتوته اإلهبام واإلصبع الوسطى، وإن مل يغسل شيئًا من هذا 

 القدر بطل وضوؤه.
ة عامة : إذا كان وجه شخص أو كّفاه أكرب أو أصغر من املتعارف يف خلق257 املسألة

الناس، يلزم عليه أن يالحظ إىل أي حد وأي مقدار يغسل الناس متوسطو اخللقة وجوههم 
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وأيديهم مث يغسل مثلهم، وهكذا احلكم إذا كان شعر مقّدم رأسه قد جتاوز حده الطبيعي 
ونزل إىل اجلبهة )أي غطى مقدارًا منها( أو كان ابلعكس، مثلما إذا مل يكن شعر يف مقدم 

جيب عليه يف هذه احلاالت أن يغسل من اجلبهة املقدار املتعارف عند الناس  رأسه، فإنه
 املستوي اخللقة.

: إذا كان حيتمل وجود وسخ أو أي شيء آخر يف حاجبيه أو أطراف 258 املسألة
يلزم  (147)عينيه أو شفتيه مينع من وصول ماء الوضوء إىل البشرة، فإن كان احتماال عقالئيًا 

 وء ويزيل املانع لو كان موجوداً.أن يفحص قبل الوض
: إذا ظهرت بشرة الوجه من وراء الشعر وجب إيصال املاء إليها، وأما إذا 259 املسألة

 مل تظهر كفى غسل الشعر، وال يلزم إيصال املاء إىل حتته.
: إذا شك هل تظهر بشرة الوجه من وراء الشعر أم ال فاألحوط وجوابً 260 املسألة

 املاء إىل البشرة.غسل الوجه وإيصال 
: ال جيب غسل الشعر الزائد عن حّد الوجه كاللحية الزائدة عن طول 261 املسألة

 الوجه أو عرضه.
: ال يلزم غسل داخل األنف، وال ما خيتفي من الشفتني حني اإلطباق، 262 املسألة

ومن اجلفنني عند اإلغماض، ولكن لكي يتيقن من أنه غسل ما جيب غسله دون أن يفوته 
شيء منه، يلزم أن يغسل مقداراً من املواضع املذكورة، ومن مل يكن يعلم ـ فيما سبق ـ أن عليه 

 غسل هذا املقدار من ابب املقدمة صحت صلواته اليت صالها.
: جيب غسل الوجه واليدين من األعلى إىل األسفل، ولو غسل من 263 املسألة

 األسفل إىل األعلى بطل وضوؤه.
بلل كفه ومسح هبا على وجهه ويديه، وكان مقدار بلل الكف حبيث : إذا 264 املسألة

 جيري قليل من املاء على الوجه واليدين عند مسحها، كفاه.

                     
 أي مقبوالً عند العقالء. (147)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 105 

 غسل اليدين
: بعد غسل الوجه جيب غسل اليد اليمىن، مث غسل اليد اليسرى، من 265 املسألة

 املرفق إىل رؤوس األصابع.
 يلزم أن يغسل شيئاً من فوق املرفق. : لكي يتيقن من غسل املرفق،266 املسألة
: من غسل كفيه إىل الرسغ قبل غسل الوجه، فإنه جيب عليه أن يغسل 267 املسألة

يديه إىل رؤوس األصابع عند الوضوء، ولو غسل يديه إىل الزندين ومل يغسل الكفني بطل 
 وضؤوه.

نية مستحبة، والثالثة : الغسلة األوىل للوجه واليدين يف الوضوء واجبة، والثا268 املسألة
ومازاد عن ذلك حرام، أما أّن أي الغسالت تكون هي األوىل أو الثانية أو الثالثة فذلك اتبع 
لنية املتوضيء وقصده، فإذا صب املاء على وجهه بقصد الغسلة األوىل عشر مرات مل يكن 

الث غسالت فيه إشكال واعترب مجيعها: الغسلة األوىل، وإذا غسل وجهه ثالث مرات بنية ث
 فعل حرامًا.
: يستحب اإلسباغ يف الوضوء، كما يستحب أن يكون ماء الوضوء 269 املسألة

 مقدار مّد واحد، ويكره اإلسراف واإلفراط يف ماء الوضوء وقد حيرم ذلك.
 مسح الرأس

: بعد غسل الوجه واليدين جيب مسح مقدم الرأس ببلل الوضوء املتبقي 270 املسألة
 ط وجوابً أن ميسح ابلكف اليمىن من األعلى إىل األسفل.على الكف، واألحو 

: الربع املقّدم من الرأس املواجه للجبهة هو موضع املسح، فيكفي مسح 271 املسألة
أي جزء من هذا املوضع وأبي مقدار كان، وإن كان وجوب املسح مبقدار عرض إصبع 

رض قدر ثالثة أصابع أحوط، واألحوط استحبااًب أن يكون الطول قدر إصبع واحد والع
 مضمومة.

: ال جيب املسح على خصوص جلدة الرأس، بل يصح املسح على شعر 272 املسألة
الرأس، ولكن لو كان شعر مقدم رأسه طوياًل جدًا حبيث لو سرحه السرتسل على الوجه أو 
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سقط على جانب آخر كما عند النساء، فانه جيب عليه أن ميسح على منبت الشعر أو 
فرق الشعر وميسح على جلدة الرأس، وإذا مجع هذا الشعر الكثيف الذي يكشف عن م

ينسدل على الوجه أو على جهة أخرى فوق مقدم الرأس ومسح عليه، أو مسح على موضع 
آخر من الشعر املوجود على أماكن أخرى من الرأس ولكنه جاء إىل مقدم الرأس، بطل 

 وضوؤه.
 مسح الرجلني

س جيب مسح ظاهر القدمني بنفس رطوبة الوضوء املتبقية : بعد مسح الرأ273 املسألة
يف الكّفني، وذلك من رؤوس األصابع إىل الكعبني)ومها قبتا القدمني( واألحوط استحباابً 

 املسح إىل املفصل أيضاً.
: جيب على األحوط تقدمي مسح الرجل اليمىن على مسح الرجل اليسرى، 274 املسألة

 يد اليمىن، والرجل الُيسرى ابليد اليسرى.وكذلك مسح الرجل الُيمىن ابل
: يكفي يف مقدار عرض املسح على القدمني مسمى املسح، ولكن 275 املسألة

األحوط استحبااًب أن يكون مبقدار ثالثة أصابع مضمومة، واألفضل مسح متام ظاهر 
 القدمني.

سح : ال جيب يف مسح القدمني أن يضع يده على رؤوس األصابع مث مي276 املسألة
ظهر القدمني، بل إذا جعل متام كفه على ظهر القدم وسحب قليال كفاه أيضاً، وإن كان 

 القسم األول أفضل.
: يف مسح الرأس وظهر القدمني، جيب أن ميرر اليد على هذه املواضع، 277 املسألة

فإذا وضع كفه على الرأس أو قدميه وحرك رأسه أو قدميه، بدل أن حيرك يديه أشكل 
 وضوؤه.

 : ال أبس إذا حترك الرأس أو القدمان قليالً عند مسح اليد عليهما.278 ملسألةا
: جيب أن يكون موضع املسح جافاً، وإذا كان رطبًا حبيث تؤثر رطوبته 279 املسألة

على رطوبة الكف، كان ذلك خالف اإلحتياط الواجب، ولكن ال اشكال إذا كانت الرطوبة 
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 فيها بعد املسح يقال: إهنا من رطوبة الكف فقط. قليلة جداً حبيث إذا شوهدت رطوبة
: إذا جفت الرطوبة على الكف ومل يبق ما ميسح به من البلل، الجيوز أن 280 املسألة

 أيخذ رطوبة من اخلارج، بل جيب أن أيخذها من مواضع الوضوء وميسح هبا.
حوط : إذا بقي من الرطوبة على الكف مبقدار مسح الرأس فقط، فاأل281 املسألة

 وجوابً أن ميسح هبا مث أيخذ البلل من مواضع الوضوء ملسح القدمني.
: املسح على اجلورب واخلف ابطل، وال اشكال يف املسح عليهما إذا كان 282 املسألة

لربد شديد، أو اخلوف من السارق، أو احليوان املفرتس، فلم ميكنه نزع جوربه، وإذا كان ظاهر 
 هر عليه مث املسح عليه، واألحوط وجوابً أن يتيمم أيضاً.اخلف جنساً، يلزم وضع شيء طا

: إذا كان ظهر القدم جنسًا و ال ميكنه تطهريه ألجل املسح عليه، يلزم أن 283 املسألة
 يتيمم.

 الوضوء االرمتاسي
: الوضوء االرمتاسي هو: أن يغمس املتوضئ وجهه ويديه يف املاء وخيرجها 284 املسألة

ى الوضوء عند غمس وجهه ويديه يف املاء وبقي على نيته إىل حني بقصد الوضوء، وإذا نو 
إخراجها من املاء ومتام انفصال املاء عنها، صح وضوؤه، وهكذا إذا نوى الوضوء حني 
إخراجه من املاء واستمر على نيته إىل أن يتم تساقط املاء عن هذه املواضع، وهكذا يصح 

بنية الوضوء االرمتاسي وغسل اليسرى بنية الوضوء  وضوؤه أيضًا إذا غمس يده اليمىن يف املاء
 غري االرمتاسي.

: يف الوضوء االرمتاسي أيضًا جيب غسل الوجه واليدين من األعلى إىل 285 املسألة
االسفل، فإذا نوى الوضوء أثناء غمس وجهه ويديه يف املاء، جيب أن يدخل وجهه من 

فق، وإذا نوى الوضوء حني إخراج هذه جانب اجلبهة ويدخل يديه يف املاء من جانب املر 
 املواضع من املاء جيب أن خيرج من جانب اجلبهة وخيرج يديه من جانب املرفق.

: ال إشكال يف اإلتيان بوضوء بعض أعضائه على حنو اإلرمتاس، وبعضها 286املسألة
 اآلخر على حنو غري االرمتاس.
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 أدعية الوضوء
)ِبْسِم هللا َواِبهلِل َواحلَْمُد لِِلِّ املاء أن يقول:  : يستحب ملن يتوضأ إذا رأى287 املسألة

 .الذي َجَعَل املاَء َطُهوراً َوملَ جَيَعلُه َنَِساً(
)الّلُهمَّ اْجَعْلين ِمَن الَتوابنَي َواْجَعْلين ِمْن وأن يقول عند غسل اليدين قبل الوضوء: 

 املَُتِطّهريَن(.
  ُحجَّيت يـَْوَم ألقاَك وأْطِلْق ِلَساين ِبذِْكِرَك(.)الّلُهمَّ َلقِّينوأن يقول عند املضمضة: 

)الّلُهّم الََتْرِْم َعليَّ رِْيَح اجلَنَِّة َواْجَعْلين ِمَّْن َيُشمَّ رحَيها وأن يقول عند اإلستنشاق: 
 َوَرْوَحها وطيَبها(.

وُه َوال ُتَسِوَد )الّلُهّم بـَيِّْض َوْجهي يـَْوَم َتْسَودُّ فِيه الُوجُ وأن يقول عند غسل الوجه: 
َيُض ِفيه الوجوه(.  َوْجهي يـَْوَم تـَبـْ

)الّلُهّم اْعِطين ِكتايب بَِيميين َواخلُْلَد يف اجلِنان بَِيساري وأن يقول عند غسل اليد اليمىن: 
 َوحاِسْبين ِحساابً َيسريًا(.

ري )الّلُهّم التـُْعِطين كتايب بشمايل وال من وراء ظهوأن يقول عند غسل يده اليسرى: 
 وال جتعلها مغلولة إىل عنقي وأعوذ بك من مقطعات النريان(.

 )الّلُهّم غّشين برمحتك وبركاتك وعفوك(.وأن يقول عند مسح الرأس: 
)الّلُهّم ثبتين على الصراط يوم تزل فيه األقدام واجعل وأن يقول عند مسح القدم: 

 سعيي فيما يرضيك عين اي ذا اجلالل واإلكرام(.
 شرائط الوضوء

 : يشرتط يف صحة الوضوء اثنا عشر شرطاً:288 املسألة
 الشرط األول والثاين

 أن يكون ماء الوضوء طاهراً.الشرط األول: 
 أن يكون ماء الوضوء مطلقاً ال مضافاً. الشرط الثاين:

: الوضوء ابملاء املضاف والنجس ابطل، وإن مل يعلم املتوضئ مضافيته أو 289 املسألة
وإذا كان قد صلى بذلك الوضوء جيب إعادة ما صاله مع وضوء  جناسته أو نسي ذلك،
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 صحيح.
: إذا مل يكن عنده للوضوء إاّل املضاف ابلطني، فإن ضاق وقت الصالة 290 املسألة

 وجب أن يتيمم، أما إن اتسع الوقت فاألحوط وجوابً أن ينتظر حىت يصفو املاء مث يتوضأ به.
 الشرط الثالث

 ملاء واإلانء واملكان والفضاء الذي أييت فيه ابلوضوء مباحًا.أن يكون االشرط الثالث: 

: الوضوء ابملاء املغصوب أو اإلانء أو املكان املغصوبني ابطل، وحرام، 291 املسألة
 وهكذا لو سقط ماء الوضوء من الوجه واليدين على أرض مغصوبة بطل وضوؤه.

ك احلوض وقف على : الوضوء من حوض مدرسة دينية ال يدري هل ذل292 املسألة
مجيع الناس، أو على طلبة تلك املدرسة فقط، ال اشكال فيه يف صورة ما إذا كان يتوضأ 

 الناس منه، حبيث يكشف عن عموم الوقف للجميع.
: من ال يريد أن يصلي يف مسجد، إذا ال يعلم هل حوضه وقف على 293 املسألة

ادة بتوّضؤ عامة الناس من حوض مجيع الناس، أم على من يصلي هناك فقط، فإذا جرت الع
 ذلك املسجد وكان عملهم كاشفاً عن عموم الوقف، جاز له الوضوء منه.

: الوضوء يف اخلاانت )القيصرايت( والفنادق وما شاهبها، ملن ال يكون من 294 املسألة
ساكنيها ونزالئها، إمنا يصح إذا جرت العادة بتوضؤ عامة الناس من غري ساكنيها من 

 بشرط أن يكون عملهم كاشفاً عن تعميم الوقف.مياهها، 
: الوضوء من األهنر الكبار واالقنية واجلداول وجماري املياه ال إشكال فيه 295 املسألة

حىت إذا مل يعلم برضى اصحاهبا، ولكن األحوط أن ال يتوضأ منها إذا هنى اصحاهبا من 
 التوضؤ مبائها.

صح وضوؤه، ولكن من غصب املاء هو  : إذا نسي غصبية ماء وتوضأ به296 املسألة
 بنفسه لو نسي غصبية ذلك املاء وتوضأ به فاألحوط أن ال يكتفي بذلك الوضوء.

: لو جهل حبكم الغصبية مبعىن أنه مل يعلم بطالن الوضوء ابملاء أو املكان 297 املسألة
 خيلو وضوؤه أو الفضاء املغصوب صّح وضوؤه إن كان جاهاًل قاصراً، وأّما اجلاهل املقصر فال
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 من إشكال.
 الشرط الرابع

 أن ال يكون إانء الوضوء من الذهب والفضة.الشرط الرابع:
: التوضؤ مباء اإلانء الذهيب أو الفضي حرام وابطل، نعم الإشكال يف 298 املسألة

 وضوئه إن أفرغ املاء يف إانء غري فضي مث توضأ منه.
اًل، ابملاء املوجود يف إانء ذهيب أو فضي، : لو توضأ نسياانً أو غفلًة أو جه299 املسألة

 صّح وضوؤه.
: إذا كان ماء الوضوء يف إانء ذهيب أو فضي أو مغصوب ومل يكن عنده 300 املسألة

ماء آخر غريه جيب أن يتيمم، وال جيوز له أن يتوضأ مباء تلك األواين، وان كان عنده ماء 
فضي وضوءًا ارمتاسيًا أو صب من ماء آخر ولكنه توضأ يف اإلانء الغصيب أو الذهيب أو ال

تلك األواين على وجهه أو يديه بطل وضوؤه، ولو اغرتف منها بكّفه أو بواسطة شيء آخر 
 وصب على وجهه ويديه صح وضوؤه لكنه فعل احلرام.

: األحوط استحبااًب أن ال يتوضأ يف احلوض الذي فيه آجر أو حجر 301 املسألة
 عرفاً. غصيب وإن مل يعترب ذلك تصرفاً 

: ال إشكال يف التوضي من احلوض أو النهر الذي ُأحدث يف صحن 302 املسألة
وكان مقربة، إن مل يعلم املتوضي أن  )عليهم السالم(مرقد من مراقد األئمة أو أبناء األئمة 
 أرض الصحن موقوفة من أجل املقربة.

 الشرط اخلامس
 ملسح طاهرة.أن تكون أعضاء الوضوء حني الَغسل واالشرط اخلامس:

: إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو املسح، بعد غسله أو مسحه وقبل 303 املسألة
 إمتام الوضوء، صح وضوؤه.

: إذا توضأ وكان موضع من مواضع بدنه ـ غري أعضاء الوضوء ـ جنساً صح 304 املسألة
طّهر املخرج وضوؤه، ولكنه إذا مل يكن قد طهر خمرج البول أو الغائط فاألحوط استحباابً أن ي
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 أوالً مث يتوضأ.
: لو كان أحد أعضاء الوضوء جنساً، جيوز أن يطّهر ذلك العضو قبل 305 املسألة

غسله بنية الوضوء، ولو غمس ذلك يف املاء اجلاري أو الكر بنية الوضوء صح وضوؤه وكفاه 
 عن التطهري.
طهر ذلك : إذا كان أحد أعضاء الوضوء جنسًا وشك بعد الوضوء: هل 306 املسألة

املوضع قبل الوضوء أم ال، فان مل يكن حني التوضؤ ملتفتًا إىل موضوع جناسة ذلك املوضع 
وطهارته ومل حيتمل أنه طّهره بطل وضوؤه على األحوط، وإن علم أنه كان ملتفتاً، أو شك 
هل كان ملتفتًا أم ال، أو أحتمل أنه طّهره صح وضوءه، وعلى كل حال يلزم تطهري املوضع 

 كان جنساً.  الذي
: إذا كان يف الوجه أو اليدين جرح أو قرح ال ينقطع دمه وال يضره املاء، 307 املسألة

يلزم غمسه يف ماء الكر أو اجلاري وعصره قليالً حىت ينقطع الدم وكفاه عن التطهري مث يتوضأ 
 وضوًء إرمتاسياً كما سبقت كيفيته.

 الشرط السادس
 وء والصالة معاً.أن يكفي الوقت للوضالشرط السادس: 

: إذا ضاق الوقت حبيث لو توضأ وقع متام الصالة أو بعضها خارج 308 املسألة
 الوقت لزم أن يتيمم، أما إذا كان زمان الوضوء بقدر زمان التيمم جيب حينئٍذ الوضوء.

: من وجب عليه التيمم يف ضيق وقت الصالة، لو توضأ بقصد القربة أو 309 املسألة
 ءة القرآن صح وضوؤه، ولكن لو توضأ للّصالة كان وضوؤه ابطاًل.لعمل مستحب كقرا

 الشرط السابع
أن يتوضأ بنية القربة، يعين امتثااًل ألمر هللا تعاىل، ولو توضأ للتربيد أو الشرط السابع: 

 بقصد آخر بطل وضوؤه.
يف : ال يلزم أن يتلفظ بنية الوضوء أو ميرها على قلبه، بل يكفي أن يكون 310 املسألة

 متام الوضوء ملتفتاً إىل الوضوء حبيث لو فوجئ ابلسؤال عما يفعل لقال: أتوضأ.
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 الشرط الثامن 
أن يراعى الرتتيب يف أفعال الوضوء اليت ذكرانها، أي أن يبدأ بغسل  الشرط الثامن:

الوجه، مث اليد اليسرى، مث ميسح الرأس، مث الرجلني، ولو مل أيت ابلوضوء هبذا الرتتيب يكون 
.و  ًً  ضوؤه ابطاًل

 الشرط التاسع
 أن أييت أبفعال الوضوء على حنو املواالة.الشرط التاسع: 

: إذا فصل بني أفعال الوضوء مقدارًا كثريًا حبيث عندما يريد غسل أو 311 املسألة
مسح العضو التايل تكون قد جفت كل األعضاء السابقة اليت غسلت أو مسحت قبله بطل 

و السابق على العضو الذي يريد غسله أو مسحه اآلن فقط، وضوؤه، ولكن إذا جّف العض
مثلما إذا أراد أن يغسل اليد اليسرى تكون اليمىن قد جفت ولكن الوجه كان مرطوابً، 

 فاألحوط أن يعيد وضوءه من البداية.
: إذا اتبع بني أفعال الوضوء وأتى هبا الواحد تلو اآلخر بال أتخري، ولكن 312 املسألة

 األعضاء السابقة بسبب حرارة الشمس أو حرارة البدن املرتفعة، صح وضوؤه.جّفت رطوبة 
: ال إشكال يف التمشي أثناء الوضوء، فإذا غسل وجهه ويديه مث مشى 313 املسألة

 بضعة أقدام وبعد ذلك مسح رأسه وقدميه، صح وضوؤه.
 الشرط العاشر

واضع املسح دون أن يتوضأ بنفسه أي يغسل وجهه ويديه وميسح مالشرط العاشر: 
مساعدة من أحد، فلو وضأه أحد أو ساعده يف إيصال املاء إىل وجهه أو يديه أو مسح 

 الرأس أو القدمني، بطل وضوؤه.
: من ال ميكنه الوضوء بنفسه، جيب عليه أن يستنيب أحدًا ليوضأه، ولو 314 املسألة

الوضوء وأن ميسح هو  طلب أجرة دفع األجرة لو متكن، ولكن على املتوضئ أن ينوي هو نية
 بيده على مواضع املسح.

وإذا مل ميكنه ان يتوىل بنفسه لزم ان يستنيب من أيخذ بيده وميسح هبا مواضع املسح، 
وإذا مل ميكنه هذا أيضًا جيب أن أيخذ انئبه الرطوبة من كف املتوضيء وميسح هبا مواضع 
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 مسحه.
يت ميكنه مباشرهتا بنفسه من :ال جيوز أن يستعني أبحد يف األفعال ال315 املسألة

 الوضوء.
 الشرط احلادي عشر

 أن ال يكون له مانع من استعمال املاء. الشرط احلادي عشر:

: من خياف أن يصاب مبرض لو توّضأ، أو خياف العطش لو ترك الشرب 316 املسألة
، صح وتوضأ به، جيب أن ال يتوّضأ، ولكن إذا مل يعلم هل يضره استعمال املاء أم ال وتوضأ

 وضوؤه وإن علم فيما بعد أن املاء كان يضره.
: إذا كان إيصال املاء إىل الوجه واليدين مبقدار قليل يصح معه الوضوء 317 املسألة

 غري مضر، وكان األكثر من ذلك مضراً، وجب أن يتوضأ بذلك املقدار.
 الشرط الثاين عشر

 ن وصول املاء إىل البشرة.أن ال يكون على مواضع الوضوء مانع م الشرط الثاين عشر:
: إذا علم بوجود شيء ملتصق على بعض مواضع الوضوء، ولكن شك 318 املسألة

 هل مينع من وصول املاء إىل البشرة أم ال، يلزم أن يزيله ليصل املاء إىل البشرة.
:ال إشكال يف الوسخ الذي يكون حتت األظفار، ولكن إذا قلم األظفار 319 املسألة

الوسخ، وهكذا لو كانت األظفار أطول من املتعارف جيب إزالة ما خرج عن  جيب إزالة ذلك
 املتعارف من الوسخ املتجمع حتتها.

: إذا ظهر ورم يف الوجه أو اليدين أو مقّدم الرأس أو ظهر القدمني، 320 املسألة
بسبب احلريق أو أبي سبب آخر، كفى غسل أو مسح ظاهره، وإذا كان يف الورم ثقب ال 

يصال ماء الوضوء إىل حتت البشرة، بل ولو كان قسم من اجللدة منزوعاً ال جيب إيصال يلزم إ
املاء إىل حتت القسم غري املنزوع ولكن إذا كان القسم املنزوع من اجللد ملتصقًا ابلبدن 
وينفصل عن البدن يف بعض األحيان لزم قطع تلك القطعة من اجللدة أو إيصال املاء إىل 

 حتتها.
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: إذا شك يف وجود مانع على أعضاء وضوءه، فإن كان احتماله عقالئياً 321 املسألة
يف نظر العرف، مثال لو شك بعد استعمال الطني هل التصق شيء من الطني على يده أم ال 

 وجب الفحص، أو حكه حىت حيصل اليقني بزواله لو كان، أو يتيقن بوصول املاء إىل حتته.
له يف الوضوء أو مسحه مهما كان وسخًا ليس : املوضع الذي جيب غس322 املسألة

فيه إشكال مامل مينع الوسخ من وصول املاء إىل البدن. وهكذا احلكم لو بقي شيء من 
البياض بعد استعمال اجلّص وحنوه حبيث ال مينع من وصول املاء إىل البشرة، ولكن لو شك 

 أن يُزيله.يف أنه هل يصل املاء إىل البدن مع وجود ذلك الشيء أم ال وجب 
: إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على أحد مواضع وضوئه، مث شك بعد 323 املسألة

 الوضوء هل أوصل املاء إىل ذلك املوضع عند الوضوء أم ال، صح وضوؤه.
: إذا كان على بعض أعضاء وضوءه مانع قد يصل املاء إىل حتته بنفسه 324 املسألة

املاء إىل حتته أم ال، فإن علم أنه مل يكن ملتفتًا إىل وقد ال يصل كاخلامت، مث شك هل وصل 
 مسألة وصول املاء إىل البدن حني الوضوء فاألحوط إعادة الوضوء.

: إذا رأى بعد الفراغ من الوضوء مانعًا على أعضاء وضوئه، ومل يعلم هل 325 املسألة
ا علم أنّه مل يكن كان هذا املانع موجودًا قبل الوضوء، أو طرأ بعده، صح وضوؤه، ولكن إذ

 ملتفتاً إىل ذلك املانع حني الوضوء فاألحوط إستحباابً إعادة الوضوء.
: إذا شك بعد الوضوء هل كان مانع على أعضاء وضوءه أو ال صح 326 املسألة

 وضوؤه.
 أحكام الوضوء

: من يكثر شكه يف أفعال الوضوء أو شرائطه، مثل طهارة املاء، أو 327 املسألة
 بيته، جيب أن ال يعتين بشكه.إابحته أو غص

: إذا شك هل بطل وضوؤه أم ال، بىن على بقاء وضوئه، ولكن إذا مل 328 املسألة
يستربئ بعد البول مث توّضأ مث رأى بعد الوضوء بلاًل خارجاً منه ال يعلم هل هو بول أو شيء 

 آخر بطل وضوؤه.
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 : من شك هل توضأ أم ال، جيب أن يتوضأ.329 املسألة
: من يعلم أنه توّضأ، وصدر منه حدث مبطل للوضوء كالبول، وال يدري 330 املسألة

أيهما املتقدم، إن كان قبل الصالة وجب أن يتوّضأ، وإن كان يف أثناء الصالة هدم صالته 
 وتوّضأ، وإن كان بعد الصالة صحت صالته اليت صاّلها، ولكنه يتوّضأ للصلوات الالحقة.

لوضوء أو يف أثنائه أبنه مل يغسل أو مل ميسح بعض : إذا تيقن بعد ا331 املسألة
املواضع، فإن كانت رطوبة املواضع السابقة على املوضع املنسي قد جفت، وجب إعادة 
الوضوء كله. وإن كانت ابقية مل جتف، وجب أن يغسل أو ميسح املوضع املنسي وما بعده، 

جواًب أن يعمل هبذه وكذلك لو شك أثناء الوضوء يف غسل موضع أو مسحه فاألحوط و 
 القاعدة.

: إذا شك بعد الصالة هل توضأ قبلها أم ال، صحت صالته اليت صاّلها، 332 املسألة
 ولكن جيب أن يتوّضأ للصلوات الالحقة.

: إذا شك يف أثناء الصالة هل توّضأ قبل الدخول يف الصالة أم ال، 333 املسألة
 بطلت صالته وجيب أن يتوضأ مث يصلي.

: إذا شك بعد الصالة هل بطل وضوؤه قبل الصالة، أم بعدها، صحت 334 املسألة
 صالته اليت صالها.

: من كان به داء السلس )أي ال ينقطع بوله بل يستمر النزول قطرة 335 املسألة
قطرة(، أو كان مبطوانً )أي ال يقدر على منع خروج الغائط منه( إذا علم أن علته متهله ـ من 

آخره ـ مبقدار الوضوء والصالة، جيب أن أييت ابلصالة يف تلك الفرتة أول وقت الفريضة إىل 
واملهلة، وإذا كانت املهلة املذكورة ال تتسع إال لألعمال الواجبة من الصالة جيب أن أييت يف 

 تلك الفرتة ابلواجبات فقط ويرتك املستحبات كالقنوت واألذان واإلقامة.
بطون فرتة ومهلة مبقدار الوضوء والصالة بل : إن مل تكن للمسلوس أو امل336 املسألة

خيرج منه البول أو الغائط يف أثناء الصالة عدة مرات، وكان حبيث مل يصعب عليه أن يتوضأ 
يف كل مرة، جيعل إانء ماء بقربه ويتوّضأ منه بعد كل مرة خيرج منه البول أو الغائط فورًا ويتم 

ة اثنية بوضوء واحد، ولو بطل وضوؤه يف أثناء صالته، لكن األحوط استحباابً اإلتيان ابلصال
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 تلك الصالة ال يعتين بذلك.
: املسلوس أو املبطون الذي ال يقدر على ضبط نفسه إذا صعب عليه 337 املسألة

 التوضوء يف كل مرة فالالزم عليه أن أييت لكل صالة بوضوء واحد.
خروج الريح منه  : جيب على من يكون مصااًب مبرض ال يقدر على منع338 املسألة

 أن يعمل حسب وظيفة املسلوس واملبطون، وكذا من ال يقدر على منع نفسه من النوم.
: املسلوس أو املبطون جيب أن يتوّضأ لكل صالة مث يشتغل ابلصالة فوراً، 339 املسألة

ولكن ال جيب أن يتوّضأ إلتيان السجدة املنسية أو التشهد املنسي أو صالة اإلحتياط اليت 
إتياهنا عقيب الصالة لو أتى هبا عقيب الصالة فورًا ودون أتخري، ولكن ال يرتك  جيب

 اإلحتياط استحباابً يف خصوص ركعة اإلحتياط.
: املسلوس )الذي يقطر منه البول ابستمرار( جيب أن يتحفظ من تعدي 340 املسألة

حوط وجوابً هو البول إىل املواضع األخرى من بدنه بوضع كيس فيه قطن أو شيء آخر، واأل
أن يطهر الكيس الذي تنجس وكذا خمرج البول قبل كل صالة، وهكذا يلزم على املبطون أن 
يتحفظ من تعدي غائطه مبقدار الصالة إن أمكن، واألحوط وجواًب أن يطّهر املبطون خمرج 

 الغائط لكل صالة إن مل يكن يف ذلك مشقة
ا من خروج البول والغائط مبقدار : جيب على املسلوس واملبطون أن مينع341 املسألة

الصالة مع االمكان حىت ولو لزم أن يبذال مااًل، بل األحوط معاجلة أنفسهما إن أمكنت 
 املعاجلة بسهولة.

: ال جيب على املسلوس أو املبطون أن يقضي الصلوات اليت صالها يف 342 املسألة
ملقررة له، ولكن إذا شفي يف حال مرضه، بعد الشفاء منه، إذا كان أتى هبا حسب الوظيفة ا

 أثناء وقت الصالة فاألحوط األوىل إعادة الصالة اليت صالها يف ذلك الوقت.
 األمور اليت جيب هلا الوضوء

 : جيب الوضوء خلمسة أمور:343 املسألة
 للصلوات الواجبة، ماعدا صالة امليت.األول: 
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 بول بينها وبني الصالة.للسجدة أو التشهد املنسيني، إذا صدر منه حدث كال الثاين:
 للطواف الواجب حول الكعبة املشرفة.الثالث: 

 إذا نذر أو أقسم أو عاهد هللا أن أييت بوضوء. الرابع:
 إذا نذر أو أراد أن ميس خط القرآن مبوضع من بدنه. اخلامس:

: ال جيب الوضوء لسجدة السهو، إال أن اإلتيان ابلوضوء يف هذا املورد 344 املسألة
 حسن.رجاًء 

: جيب الوضوء فيما إذا أراد أن يطّهر قرآاًن متنجساً، أو أراد إخراجه من 345 املسألة
بيت اخلالء وما شابه، أو اضطر أن ميس كتابة القرآن بيده أو موضع آخر من بدنه، أما لو  
كان يف التأخري إىل أن يتوضأ اهانة للقرآن، جيب أن يبادر إىل إخراج القرآن من بيت اخلالء 

 ا شابه دون أن يتوّضأ.وم
: حيرم مس خط القرآن ابلبدن دون وضوء، واألحوط وجواًب أن الميس 346 املسألة

خط القرآن بشعره أيضاً، إال أن يكون الشعر طويال، ولكن ال إشكال يف مس ترمجة القرآن 
 ابلفارسية أو غريها من اللغات.

رآن، ولكن إذا كان مسهم : ال جيب منع الطفل واجملنون عن مس خط الق347 املسألة
 إهانة للقرآن وجب منعهم.

: حيرم مس اسم هللا تعاىل أبي لغة كان دون وضوء، واألحوط وجواًب أن 348 املسألة
واإلمام املعصوم وفاطمة الزهراء  )صلى هللا عليه وآله(ال ميس غري املتوضئ اسم النيب األكرم

 )عليهم سالم هللا أمجعني(.
أ قبل حلول وقت الصالة، بنية أن يكون على طهارة، صح : إذا توضّ 349 املسألة

 وضوؤه، وهكذا ال إشكال إذا توّضأ قبيل وقت الصالة، لو فعل ذلك بقصد التهيؤ للصالة.
: من تيقن بدخول الوقت، لو توّضأ بنية الوجوب، مث علم بعد الوضوء 350 املسألة

 .بعدم دخول الوقت، صح وضوؤه إن مل يكن على وجه التقييد
: يستحب الوضوء لصالة امليت، وزايرة أهل القبور، ودخول املساجد، 351 املسألة
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، وهكذا حلمل القرآن، وقراءته، وكتابته، وملس )عليهم السالم(ومشاهد األئمة الطاهرين 
 حواشيه، والنوم. 

وهكذا يستحب جتديد الوضوء ملن توضأ، ولو توضأ لشيء من هذه األمور املذكورة جيوز 
 أييت بكل ما يعترب فيه الوضوء كالصالة.له أن 

 مبطالت الوضوء
 : األمور اليت تبطل الوضوء سبعة:352 املسألة
 البول.األول: 
 الغائط.الثاين: 

 الريح من خمرج الغائط إذا كان من املعدة واألمعاء.الثالث: 
أما إذا النوم إذا غلب على السمع والبصر، حبيث ال تسمع األذن وال ترى العني، الرابع: 

 امعت األذن ومل تر العني فال يبطل الوضوء.
 كل ما يزيل العقل، من سكر أو جنون أو إغماء.اخلامس: 
 االستحاضة اليت أييت بياهنا مفصاًل.السادس: 
 كل ما أوجب الغسل كاجلنابة.السابع: 

: لو شك بعد الوضوء هل حدث له مبطل من مبطالت الوضوء، بىن 353 املسألة
 دوث وصح وضوؤه.على عدم احل
: لو خرج الدم من خمرج البول أو الغائط مل يبطل وضوؤه، إاّل إذا تيقن 354 املسألة

 خبروج البول أو الغائط مع الدم.
 أحكام وضوء اجلبرية

 : اجلبرية هي ما ُيشّد به اجلرح والكسر ويوضع عليهما الضماد.355 املسألة

جرح أو ُدمَّل أو كسر، ومل يكن  : إذا كان يف موضع من مواضع البدن356 املسألة
 عليه شيء ومل يضره املاء، وجب الوضوء كاملتعارف.

: إذا كان يف موضع من مواضع الوضوء جرح أو ُدمَّل أو كسر وكان 357 املسألة
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مكشوفاً، وكان يضره صب املاء عليه ولكن ال يضره إمرار اليد املبللة عليه، فاألحوط وجوابً 
يه، وإذا كان هذا يضره أيضًا أو كان اجلرح جنسًا وال ميكن تطهريه، لزم إمرار اليد املبللة عل

غسل ما حول اجلرح من األعلى إىل األسفل ـ كما قلنا يف الوضوء ـ ، واألحوط وجواًب أن 
يضع قماشة طاهرة على اجلرح وميسح عليها ابليد املبللة، وإذا مل ميكن وضع القماشة الطاهرة 

 ، مث يتيمم أيضاً على األحوط استحباابً.يلزم غسل ما حول اجلرح
: إذا كان اجلرح أو الُدمَّل أو الكسر يف مقدم الرأس أو ظهر القدمني 358 املسألة

وكان مكشوفاً، فإن مل ميكن املسح عليه وجب أن يضع عليه خرقة طاهرة وميسح عليها ببلل 
م املسح ولكن جيب أن يتيمم الوضوء املتبقي يف الكف، وإذا مل ميكن وضع اخلرقة عليه ال يلز 

 بعد الوضوء احتياطاً.
: إذا كان على اجلرح أو الُدمَّل أو الكسر جبرية، فإن كان نزعها ممكناً ومل 359 املسألة

يضره املاء، جيب فتح اجلبرية، ويتوّضأ كاملتعارف، سواء كان اجلرح وما شاهبه يف الوجه، أو 
 اليدين، أو مقدم الرأس، أو ظاهر القدمني.

: إذا كان اجلرح أو الُدمَّل أو الكسر يف الوجه أو اليدين، وأمكن نزع 360 املسألة
جبريته، فإن كان صب املاء عليه يضره، وال يضره املسح عليه بيد مبللة، مسح عليه بيد 

 مبللة، مث ـ على األحوط استحباابً ـ يضع عليه خرقة طاهرة فيمسح عليها بيد مبللة.

ميكن نزع اجلبرية وفتحها، ولكن كان اجلرح وما وضع عليه طاهراً،  : إذا ال361 املسألة
وكان إيصال املاء إىل اجلرح ممكنًا وغري مضر به، وجب إيصال املاء إىل اجلرح، وإذا كان 
اجلرح أو الشيء الذي وضع عليه جنساً، فإن كان تطهريه وإيصال املاء إىل اجلرح ممكنًا، 

جلرح عند الوضوء، ولو كان املاء يضر ابجلرح، أو كان إيصال وجب تطهريه وإيصال املاء إىل ا
املاء إليه غري ممكن، أو كان اجلرح جنسًا وال ميكن تطهريه، وجب غسل ما حول اجلرح 
واملسح عليه إن كانت اجلبرية طاهرة، وأّما إذا كانت اجلبرية جنسة أو ال ميكن املسح عليه بيد 

ابليد، يضع عليها خرقة طاهرة بنحو تُعد من اجلبرية، مث  مبللة كما إذا كان عليه دواء يلتصق
ميسح عليها بيد مبللة، وإن تعذر هذا أيضًا جيب على األحوط أن يتيمم بعد الوضوء 

 املمكن.
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: إذا غطت اجلبرية متام الوجه أو متام إحدى اليدين أو متامهما، وجب أن 362 املسألة
 ألحوط وجوابً.يتوّضأ بوضوء اجلبرية ويتيمم أيضاً على ا

: إذا غطت اجلبرية كل أعضاء الوضوء فاألحوط وجواًب الوضوء ابلوضوء 363 املسألة
 اجلبريي والتيمم أيضاً.

: من كان يف ابطن كفه وأصابعه جبرية ومسح عليها بيد مبللة ـ حني 364 املسألة
 الوضوء ـ وجب أن ميسح رأسه ورجليه بنفس تلك الرطوبة.

اجلبرية كل عرض ظهر القدم ولكن كان بعض أطراف  : إذا غطت365 املسألة
األصابع وكذا مقدار من أعلى القدم مكشوفاً، وجب املسح على املكشوف نفسه، ويف 

 موضع اجلبرية على اجلبرية.
: إذا كان يف الوجه أو اليدين عدة جبائر جيب أن يغسل ما بينها، وإذا  366 املسألة

لقدمني جيب أن ميسح ما بينها ويعمل بوظيفة الوضوء كانت اجلبائر يف الرأس أو على ظهر ا
 اجلبريي يف حمل اجلبائر.

: إذا استوعبت اجلبرية مقدارًا أكثر مما هو متعارف من أطراف اجلرح، 367 املسألة
وكان نزع الزائد متعذرًا وجب أن يعمل حسب وظيفة الوضوء اجلبريي، وأن يتيمم على 

رية ونزعها ممكنًا وجب رفعها، فإن كان اجلرح يف الوجه األحوط وجوابً، وإذا كان رفع اجلب
واليدين غسل ما حوله، وإذا كان يف مقدم الرأس أو ظهر القدمني مسح أطرافه، ويعمل 

 حبكم اجلبرية يف موضع اجلرح.
: إذا مل يكن يف مواضع الوضوء جرح أو ُدمَّل أو كسر، ولكن كان املاء 368 املسألة

 التيمم، واألحوط استحباابً أن أييت بوضوء جبريي أيضاً. يضرها من جهة أخرى، وجب
: إذا فصد يف أحد أعضاء الوضوء ومل ميكنه تطهريه، أو كان يتضرر ابملاء، 369 املسألة

 جيب أن يعمل حسب الوضوء اجلبريي.
: إذا كان شيء الصقًا ببعض مواضع الوضوء، وكان نزعه متعذراً، أو كان 370 املسألة

  تتحمل عادة، يلزم أن يعمل حسب الوضوء اجلبريي.يستلزم مشقة ال
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: الغسل اجلبريي مثل الوضوء اجلبريي، ولكن األحوط وجواًب أن أييت 371 املسألة
ابلغسل اجلبريي ترتيباً، وإن أمكن اإلتيان به ارمتاسيًا مع الشرائط اليت منها طهارة العضو، 

 ط الغسل اإلرمتاسي تعني الرتتييب.وعدم التضرر ابملاء، وأما إذا مل ميكن حتصيل شرائ
: من كانت وظيفته التيمم، إذا كان يف بعض مواضع تيممه جرح أو دمل 372 املسألة

 أو كسر، جيب أن يتيمم ابلتيمم اجلبريي، كما ذكرانه يف الوضوء اجلبريي.
: من وجب عليه أن يصلي مع الوضوء أو الغسل اجلبريي، إن علم بعدم 373 املسألة
ه إىل آخر الوقت جاز له الصالة يف أول وقتها مع ذلك النحو من الغسل زوال عذر 

والوضوء، وأما لو كان أيمل أن يزول عذره إىل آخر الوقت فاألحوط وجواًب بل األقوى أن 
يصرب وينتظر، فإذا مل يرتفع عذره إىل آخر الوقت صلى مع الوضوء أو الغسل اجلبريي يف آخر 

 الوقت.
ع شيئًا على عينيه ملرض أصاهبا، لزم أن أييت ابلوضوء أو الغسل : إذا وض374 املسألة

 على حنو اجلبريي، واألحوط استحباابً أن يتيمم أيضاً.
: من اليدري هل وظيفته التيمم أم الوضوء اجلبريي، يلزم أن أييت ابالثنني 375 املسألة

 على األحوط وجوابً.
بريي صحيحة وال جتب إعادهتا، : الصلوات اليت صالها مع الوضوء اجل376 املسألة

ولكن بعد زوال عذره جيب أن ال يكتفي ابلوضوء السابق بل يتوضأ من جديد للصوات 
 اآلتية على األحوط وجوابً.
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 األغسال الواجبة 
 : األغسال الواجبة سبعة:377 املسألة
 غسل اجلنابة. األول:
 غسل احليض.الثاين: 
 غسل النفاس. الثالث:
 تحاضة.غسل االسالرابع: 

 غسل مس امليت.اخلامس: 
 غسل امليتالسادس: 
 األغسال اليت وجبت بسبب النذر والعهد وما أشبه.السابع: 

 أحكام اجلنابة
 : تتحقق اجلنابة بسبب أمرين:378 املسألة
 اجلماع.األول: 
خروج املين، سواء يف النوم أو اليقظة، قلياًل أو كثرياً، بشهوة أو بال شهوة، الثاين: 

 تيار أو بال اختيار.ابالخ
: إذا خرج من اإلنسان رطوبة وال يعلم أهي ميّن أم بول أم غريمها، فإن 379 املسألة

خرجت بشهوة ودفق وارختى البدن بعد خروجها، كانت حمكومة حبكم املين، وإن مل يكن 
 فيها شيء من هذه العالمات الثالث، كلها أو بعضها، مل يكن هلا حكم املين، ولكن ابلنسبة
إىل املريض ال يلزم ان يكون خروج ذلك املاء مصحواًب ابلدفق، بل إذا خرج بشهوة وارختى 

 البدن عند خروجه، كان يف حكم املين، وإن مل يكن دفق.
: إذا خرجت رطوبة من رجل غري مريض وكان فيها إحدى العالمات 380 املسألة

ال، فإن كان على وضوء قبل  الثالث املذكورة وال يعلم هل كانت فيها بقية العالمات أم
خروج تلك الرطوبة كفاه الغسل وحده احتياطاً، وإن مل يكن على وضوء لزمه الغسل احتياطًا 

 وأن يتوّضأ على األحوط وجوابً.
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: يستحب التبول بعد خروج املين، ولو مل يبل وخرجت منه رطوبة بعد 381 املسألة
 ا حكم املين.الغسل، ال يعلم أهي مين أم رطوبة أخرى، كان هل

: إذا جامع الرجل وأدخل مبقدار احلشفة أو أكثر، سواء كان املدخول به 382 املسألة
امرأة أم رجاًل، يف القبل أم يف الدبر، ابلغًا كان أم غري ابلغ، خرج املين أو مل خيرج املين، 

 أجنب الطرفان ووجب عليهما الغسل.
 ال، مل جيب عليه الغسل.: إذا شك هل دخل مبقدار احلشفة أو 383 املسألة
: إذا وطئ حيواانً ـ والعياذ ابهلل ـ وخرج منه املين كفاه الغسل فقط، وإذا مل 384 املسألة

خيرج منه املين فإن كان على الوضوء قبل الوطي كفاه الغسل وحده أيضاً، وإذا مل يكن على 
 الوضوء فاألحوط وجوابً أن يغتسل ويتوضأ.

ين من مكانه ومل خيرج، أو شك هل خرج منه املين أو ال، مل : إذا حترك امل385 املسألة
 جيب عليه الغسل.

: من ال ميكنه الغسل ولكن ميكنه التيمم، جيوز أن جيامع زوجته ولو بعد 386 املسألة
 دخول وقت الصالة.

: إذا رأى يف ثيابه منّيًا ويعلم أنه منه ومل يغتسل له، جيب عليه الغسل، 387 املسألة
قضاء الصلوات اليت يتيقن أنه صاّلها بعد خروج ذلك املين وقبل الغسل، ولكن  وجيب عليه

 الصلوات اليت حيتمل انه صاّلها بعد خروج ذلك املين ال يلزم قضاؤها.
 األمور اليت َترم على اجلنب

 : حترم على اجلنب مخسة أمور:388 املسألة
اسم هللا تعاىل، واألحوط  إيصال شيء من البدن إىل كتابة القرآن الكرمي، أو األول:

 أيضاً. )عليهم السالم(وجوابً أن ال ميس أاماء األنبياء واألئمة الطاهرين وفاطمة الزهراء 
وحىت املرور فيها، أي  )صلى هللا عليه وآله(دخول املسجد احلرام ومسجد النيب  الثاين:

 الدخول من ابب واخلروج من آخر.
)عليهم ألخرى، وهكذا مشاهد األئمة الطاهرينالتوقف واللبث يف املساجد ا الثالث:
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، وال إشكال يف املرور فيها )أي الدخول من ابب واخلروج من ابب آخر( وكذا جيوز السالم(
 الدخول فيها ألخذ شيء منها.

الدخول يف املسجد بقصد وضع شيء فيه، بل األحوط وجوابً حرمة وضع شيء الرابع: 
 ه.فيه حىت ولو مت ذلك بدون الدخول في

قراءة ُسَور العزائم )وهي السور القرآنية اليت حتتوي على السجدات الواجبة(  اخلامس:
 وهي أربع:

 ـ سورة السجدة: السورة الثانية والثالثون.1
 ـ سورة فّصلت: السورة الواحدة واألربعون.2
 ـ سورة النجم: السورة الثالثة واخلمسون.3
 ـ سورة العلق: السورة السادسة والتسعون.4

 وحيرم على اجلنب حىت قراءة حرف واحد من هذه السور األربع على األحوط.
 األشياء املكروهة على اجلنب

 : يكره على اجلنب أن أييت بتسعة أمور:389 املسألة
 األكل والشرب، ولكن إذا توضأ أو غسل يديه قبلهما زالت الكراهة.األول والثاين: 

 سور العزائم.قراءة أكثر من سبع آايت من غري الثالث: 
 مس حواشي القرآن وغالفه وما بني خطوطه مبوضع من البدن. الرابع:

 اصطحاب القرآن الكرمي ومحله معه. اخلامس:
النوم، ولكن ال كراهة فيه إذا توضأ، أو تيمم بدل الغسل إذا مل يكن عنده  السادس:

 ماء.
 اخلضاب ابحلناء وما شابه.السابع: 
 تدهني البدن ابلدهن.الثامن: 
 اجلماع، بعد أن حيتلم يف املنام.التاسع: 

 مسائل يف غسل اجلنابة
: غسل اجلنابة مستحب يف نفسه، وواجب للصالة الواجبة وما شاهبها، 390 املسألة
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ولكن ال يلزم االغتسال من اجلنابة لصالة امليت، وسجدة الشكر، وسجدات القرآن 
 امليت. الواجبة، وإن كان األحوط استحباابً االغتسال لصالة

: ال يلزم ـ حني الغسل ـ أن ينوي الوجوب أو االستحباب، بل يكفي أن 391 املسألة
 ينوي القربة، أي التقرب ابلغسل إىل هللا، وامتثال األمر االهلي.

: إذا تيقن حلول وقت الصالة ونوى الغسل الواجب مث تبني أنه اغتسل 392 املسألة 
 قبل الوقت صح غسله.

 م الغسل ـ واجباً أو مستحباً ـ إىل قسمني:: ينقس393 املسألة
 ـ ارمتاسي.2ـ ترتييب. 1

 الغسل الرتتييب
: يف الغسل الرتتييب جيب َغسل الرأس والرقبة أواًل، مث غسل اجلانب األمين، 394 املسألة

مث غسل اجلانب األيسر بنية الغسل، وإذا أخل هبذا الرتتيب عمدًا أو نسيااًن أو جلهله 
غسله، ولكن احلكم احتياط وجويب فيما إذا قّدم اجلانب األيسر على اجلانب ابملسألة بطل 

 األمين.
: جيب غسل نصف الُسرّة ونصف العورة مع اجلانب األمين من البدن، 395 املسألة

والنصف اآلخر مع اجلانب األيسر، بل األفضل أن يغسل متام السرة ومتام العورة مع كل 
 جانب من اجلانبني.

: لكي يتيقن أنه غسل متام األقسام الثالثة: )أي الرأس والرقبة، واجلانبني 396 املسألة
األمين واأليسر(، يلزم أن يغسل شيئًا من القسم اآلخر لدى غسل كل قسم، بل األحوط 
استحبااًب أن يغسل متام اجلانب األمين للرقبة مع اجلانب األمين للبدن، ومتام اجلانب األيسر 

 يسر.للرقبة مع اجلانب األ
: إذا علم بعد الغسل أنه مل يغسل موضعاً من البدن وال يدري ما هو ذلك 397 املسألة

 املوضع، يلزم أن يغتسل مرة أخرى.
: إذا علم بعد الغسل أنه مل يغسل موضعاً من البدن، فإن كان هذا املوضع 398 املسألة
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مين يلزم بعد غسله أن غري املغسول يف اجلانب األيسر يكفي غسله، وإن كان يف اجلانب األ
يعيد غسل اجلانب األيسر، وإن كان يف الرأس والرقبة يلزم أن يغسل ذلك املوضع مث يغسل 

 اجلانب األمين مث اجلانب األيسر مرة أخرى.
: إذا شك قبل إمتام الغسل يف غسل شيء من اجلانب األيسر، كفاه 399 املسألة

مقدار من اجلانب األمين، يلزم بعد غسل ذلك املوضع املشكوك، ولكن إذا شك يف غسل 
أن يغسل ذلك املقدار املشكوك أن يغسل اجلانب األيسر مرة أخرى، وإذا شك يف غسل 
شيء من الرأس والرقبة، يلزم بعد غسل ذلك املقدار أن يغسل الطرف األمين مث الطرف 

 األيسر متاماً، على األحوط وجوابً يف الشكني األخريين. 
 الغسل االرمتاسي

: يف الغسل االرمتاسي جيب أن يستوعب املاء متام البدن يف آن واحد 400 ملسألةا
عرفاً، فإذا ارمتس يف املاء بنية الغسل االرمتاسي جيب أن يرفع قدميه من األرض إن كانتا 

 عليها.
: يف الغسل االرمتاسي ال يلزم ـ حني النية ـ أن يكون بعض بدنه خارج 401 املسألة

 أن ينوي الغسل وكل بدنه حتت املاء أيضاً.املاء، بل ميكنه 
: إذا علم بعد الغسل االرمتاسي بعدم وصول املاء إىل بعض مواضع بدنه، 402 املسألة

 سواء علم ذلك املكان أم مل يعلم، وجب إعادة الغسل.
: إذا مل يكن لديه وقت للغسل الرتتييب واتسع الوقت للغسل االرمتاسي 403 املسألة

 رمتاسياً.وجب أن يغتسل ا
: من صام صومًا واجباً، أو أحرم للحج أو العمرة، ال جيوز له أن يغتسل 404 املسألة

 غسالً ارمتاسياً يف حال الصوم أو اإلحرام، ولكنه لو اغتسل ارمتاسياً نسياانً صح غسله.
 أحكام الغسل

غسل : يف الغسل االرمتاسي جيب أن يكون مجيع البدن طاهراً، ولكن يف ال405 املسألة
الرتتييب ال يلزم طهارة مجيع البدن، فإذا كان كل البدن جنسًا مث طهر كل قسم منه قبل غسله  
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 كفى.
: من أجنب عن حرام، ولو أراد أن يغتسل ابملاء احلار عرق بدنه الجيب 406 املسألة

 عليه أن يغتسل ابملاء البارد وإن كان األحسن أن يغتسل ابملاء البارد.
قي ولو مبقدار رأس شعرة من البدن، غري مغسول يف غسل اجلنابة : إذا ب407 املسألة

 يبطل الغسل، ولكن ال جيب غسل املواضع غري املرئية من البدن مثل ابطن األذن واألنف.
: املوضع الذي يشك فيه هل أنه من ظاهر البدن أم من ابطنه يلزم غسله 408 املسألة

 على األحوط.
الُقْرط يف األذن واسعًا حبيث يرى داخله وجب : إذا كان ثقب موضع 409 املسألة

 غسله، وإذا مل ير داخله ال يلزم غسله.
: جيب إزالة كل ما مينع من وصول املاء إىل البدن، ولو اغتسل قبل أن 410 املسألة

 يتيقن بزوال املانع مث تبني عدم زواله بطل غسله.
يوجد يف بدنه مانع من  : إذا شك حني الغسل شكًا عقالئيًا يف أنه هل411 املسألة

 وصول املاء إىل البشرة أم ال، وجب الفحص حىت يطمئن إىل عدم وجود املانع.
: يف الغسل يلزم غسل الشعريات القصرية اليت حتتسب جزءًا من البدن، 412 املسألة

وال جيب غسل الشعر الطويل، بل إذا متكن من إيصال املاء إىل البشرة دون َبلِّّ الشعر صح 
ولكن إذا مل ميكن إيصال املاء إىل البشرة دون غسل الشعر وجب غسله ليصل املاء  الغسل،

 إىل البشرة.
: مجيع الشروط اليت تعترب يف صحة الوضوء مثل طهارة املاء وإابحته، تعترب 413 املسألة

يف صحة الغسل، ولكن يف الُغسل ال يلزم الَغسل من األعلى إىل األسفل، وهكذا ال يلزم يف 
ل الرتتييب َغسل القسم الالحق بعد غسل القسم السابق فورًا ودون أتخري، بل ميكنه الُغس

 يصرب بعد غسل الرأس والرقبة، مث يغسل الطرف األمين، وبعد مدة يغسل الطرف األيسر.
: املسلوس أو املبطون الذي ال ميكنه ضبط نفسه واملنع من خروج البول 414 املسألة

قدار إتيان الغسل والصالة فقط، جيب عليه أن يسارع يف الغسل والغائط، لو أمهله مرضه مب
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مث يصلي بعد إمتام الغسل فورًا دون أن يتباطأ. وهكذا احلكم ابلنسبة للمرأة املستحاضة اليت 
 سيأيت ذكرها.

: من قصد أن ال يدفع أجرة احلمامي، أو نوى أن ال يدفع أجرة احلمامي 415 املسألة
 يعلم برضى احلمامي، غسله ابطل.نقداً، بل نسيئة دون أن 

: إذا كان احلمامي راضيًا أبن يؤخر الشخص أجرة اإلستحمام، ولكن 416 املسألة
 الشخص نوى أبن ال يدفع األجرة أصاًل، أو يدفعها من مال حرام، كان غسله حمل إشكال.

ل : إذا أراد أن يدفع أجرة احلمامي من املال احلرام أو غري املخمس بط417 املسألة
 غسله، إال أن يكون احلمامي راضياً بعدم أخذ املقابل ـ بعضاً أو كالً ـ على الغسل.

: إذا شك يف أنه هل اغتسل أم ال وجب أن يغتسل، ولكن إذا شك بعد 418 املسألة
 اإلغتسال يف أنه هل وقع غسله صحيحاً أم ال، مل يلزم إعادة الغسل.

اء الغسل ـ كما لو ابل مثاًل ـ جيب أن : إذا صدر منه حدث أصغر يف أثن419 املسألة
 يكمل ُغسله مث يتوّضأ، واألحوط استحباابً إعادة الغسل من جديد بنية ما عليه واقعاً.

: إذا اغتسل للصالة بظن اتساع الوقت للغسل والصالة فإن كان له بعد 420 املسألة
ان له من الوقت الغسل من الوقت مبقدار ركعة واحدة أو أكثر صحت صالته، وهكذا إذا ك

 مبقدار أقل من ركعة واحدة، إال إذا إغتسل على حنو التقييد.
: إذا شك من صار جنبًا يف أنه هل اغتسل أم ال، صحت صالته اليت 421 املسألة

 صالها، ولكن عليه أن يغتسل للصلوات اآلتية.
ميع، : من وجبت عليه عدة أغسال، جيوز له أن أييت بغسل واحد بنية اجل422 املسألة

دة.  أو أييت بكل غسل على حِّ
: إذا كتب على بدنه آية قرآنية أو اسم هللا، جيب إزالته على األحوط إن 423 املسألة

أمكن، وإن مل ميكن فعليه أن يتوضأ ويغتسل ارمتاسياً، وإذا أراد إيقاع الوضوء أو الغسل 
 على بدنه.الرتتييب يلزم إيصال املاء إىل البدن دون أن تصل يده إىل املكتوب 

: من اغتسل للجنابة ال يتوضأ للصالة، ولكن ال جيوز أن يصلي لو أتى 424 املسألة
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 أبغسال أخرى من دون وضوء، بل يلزم أن يتوّضأ أيضاً.

 االستحاضة
: دم االستحاضة هو أحد الدماء اليت خترج من املرأة، وتسمى املرأة اليت 425 املسألة

 خيرج منها هذا الدم:)مستحاضة(.
: دم االستحاضة ـ يف األغلب ـ أصفر ابرد، خيرج دون قوة وحرقة، وليس 426 سألةامل

 بغليظ، ولكن ميكن أن يكون ـ أحياان ـ اسود أو أمحر، وحارا وغليظا، وخيرج بقوة وحرقة.
 : االستحاضة على ثالثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثرية:427 املسألة

 تضعها املرأة يف فرجها، وال يغوص فيها. : القليلة: أن يطوق الدم القطنة اليت1
: املتوسطة: أن ينفذ الدم يف ابطن القطنة و لكن ال يتعداها إلىالقماشة اليت تشدها 2

 املرأة فوق القطنة ـ عادة ـ لتحفظ من انتشار الدم على جسمها.
ودة : الكثرية: أن ينغمس الدم يف القطنة ويتعداها إىل اخلارج، ويصل إلىالقماشة املشد3

 فوق القطنة.
 أحكام االستحاضة

: يف االستحاضة القليلة جيب أن تتوّضأ املرأة لكل صالة، وتغري القطنة، 428 املسألة
 وتطهر ظاهر الفرج إن وصل الدم اليه.

: يف االستحاضة املتوسطة جيب أن تغتسل املرأة لصالة الصبح غسل 429 املسألة
قادم تفعل كل ما تفعله املستحاضة القليلة الذي االستحاضة، وإىل حلول الصباح من اليوم ال

السابقة )من الوضوء لكل صالة، وتغيري القطنة، وتطهري ظاهر الفرج( ولو  املسألةذكرانه يف 
مل تغتسل لصالة الصبح عمدا أو سهواً وجب عليها أن تغتسل لصاليت الظهر و العصر، ولو 

غرب و العشاء سواء انقطع الدم أم مل مل تغتسل للظهرين فعليها أن تغتسل قبل صاليت امل
 ينقطع.

: يف االستحاضة الكثرية جيب عليها ـ مضافا إىل وظائف املتوسطة )من 430 املسألة
الغسل لصالة الصبح والوضوء وتغيري القطنة وتطهري ظاهر الفرج عند كل صالة ( أن تغري 
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ره، وأن تغتسل غساًل آخر لصالة املنديل )اليت تشده املرأة ـ عادة ـ فوق القطنة( أيضاً أو تطه
الظهر والعصر، وغسال اثلثا لصالة املغرب والعشاء، والتفصل بني الظهر والعصر وال بني 
املغرب والعشاء، ولو فصلت بني كل من الصالتني حيب عليها ان توقع غسال آخر لصالة 

 املغرب العصر ان فصلت بني الظهر والعصر، وغسال خامسًا لصالة العشاء إن فصلت بني
 و العشاء.

: إذا استمر خروج دم االستحاضة حىت قُبيل الصالة أيضاً، فان مل تغتسل 431 املسألة
 املرأة ومل تتوضأ لذلك الدم، لزمها أن تغتسل وتتوّضأ عند الصالة.

: املستحاضة املتوسطة والكثرية اليت جيب عليها الوضوء والغسل لو قّدمت 432 املسألة
 أيهما صح.
: إذا صارت املستحاضة القليلة بعد صالة الصبح متوسطة، جيب أن 433 املسألة

تغتسل لصاليت الظهر والعصر، ولو صارت املتوسطة بعد صاليت الظهر و العصر كثرية جيب 
 أن تغتسل لصاليت املغرب و العشاء.

: إذا صارت املستحاضة القليلة أو املتوسطة بعد صالة الصبح كثرية، جيب 434 املسألة
أتيت بغسل لصاليت الظهر والعصر، وغسل آخر لصاليت املغرب والعشاء، ولو صارت  أن 

 كثرية بعد صاليت الظهر والعصر وجب أن تغتسل لصاليت املغرب والعشاء.
: إذا اغتسلت املتوسطة أو الكثرية لصالة الصبح قبل دخول الوقت، بطل 435 املسألة

قـَُبيل أذان الفجر وصّلت صالة الليل مث  غسلها، ولكن ال اشكال إذا اغتسلت لصالة الليل
 بعد دخول الوقت ابدرت إىل إتيان صالة الصبح.

: املرأة املستحاضة جيب أن تتوضأ لكل صالة، مستحبة كانت أم واجبة، 436 املسألة
وهكذا إذا أرادت أن تعيد صالة احتياطاً، أو إذا أرادت أن تعيد مجاعة ما صلته فرادى، يلزم 

فعال اليت ذكرانها للمستحاضة، وال يلزم أن أتيت بوظائف املستحاضة أن تفعل كل األ
املذكورة لركعة االحتياط والسجدة املنسية والتشهد املنسي وسجدة السهو، إذا أتت هبا بعد 

 الصالة مباشرة ودون أتخري.
: يلزم على املستحاضة بعد أن ينقطع دمها أن تعمل بوظائف املستحاضة 437 املسألة
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 ة تريد أن تصليها، وال يلزم أن تفعل ذلك للصلوات الالحقة.ألول صال
: إذا ال تدري املستحاضة من أي صنف هي، يلزم ـ عندما تريد أن تصلي 438 املسألة

ـ أن ختترب نفسها، أبن تدخل قطنة يف فرجها، وتصرب قلياًل، مث خترج القطنة، وبعد أن علمت 
ئف ذلك النوع، ولكن لو عرفت أن من أي األنواع تكون استحاضتها، تعمل بوظا

استحاضتها ال تتغري إلىحني الصالة جيوز هلا أن ختترب نفسها قبل دخول وقت الصالة فتعتمد 
 على ذلك االختبار.

: املستحاضة إذا اشتغلت ابلصالة قبل أن تفحص وختترب حاهلا، فإن 439 املسألة
يلة وعملت عمل القليلة قصدت القربة وعملت بوظيفتها، مثل أن تكون استحاضتها قل

صحت صالهتا، وإذا مل تكن قد قصدت القربة أو مل تعمل طبق وظيفتها مثل أن كانت 
 استحاضتها متوسطة وعملت عمل القليلة بطلت صالهتا.

: املستحاضة إذا ال تقدر أن ختترب حاهلا، يلزم ان تعمل مبا هو وظيفتها 440 املسألة
اضتها قليلة أو متوسطة، يلزم أن تعمل بوظائف القليلة، يقيناً، مثاًل إذا ال تعلم هل استح

وإذا ال تعلم هل هي متوسطة أو كثرية، يلزم أن تعمل بوظائف املتوسطة، ولكن إذا كانت 
تعلم سابقًا أهنا من أي صنف من هذه األصناف الثالثة جيب أن تعمل بوظائف ذلك 

 الصنف.

ومل خيرج، ال يبطل الغسل وال : إذا بقي دم االستحاضة يف الباطن 441 املسألة
 الوضوء، وإذا خرج الدم وإن قّل أبطل وضوءها و غسلها.

: املرأة املستحاضة إذا اختربت حاهلا بعد الصالة، فلم تر دماً، جيوز هلا أن 442 املسألة
 تصلي فورا بنفس الوضوء الذي هي عليه.

اشتغلت ابلوضوء أو : املستحاضة إذا علمت بعدم خروج دم منها منذ أن 443 املسألة
 الغسل، جيوز هلا أن تؤخر إتيان الصالة إىل الوقت الذي تكون طاهرة فيه.

: إذا علمت املستحاضة أبهنا تطهر من الدم متاما قبل انقضاء وقت 444 املسألة
الصالة، أو ينقطع الدم مبقدار إتيان الصالة، فاألحوط أن تصرب وتصلي يف الوقت الذي 

 تطهر فيه.
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: إذا انقطع الدم ـ ظاهراً ـ بعد الوضوء و الغسل، وعلمت املستحاضة أهنا 445 املسألة
لو أخرت الصالة مبقدار إتيان الوضوء والغسل والصالة لطهرت متاماً، وجب عليها على 
األحوط أتخري الصالة وإعادة الوضوء والغسل بعد ان تطهر، مث إتيان الصالة، وإذا كان 

ة الوضوء والغسل مرة أخرى، بل جيوز هلا أن تصلي مع نفس الوقت ضّيقًا ال يلزمها إعاد
 الوضوء والغسل الذين كانت عليهما.

: عندما تطهر املستحاضة الكثرية واملتوسطة من الدم متامًا جيب أن 446 املسألة
تغتسل، ولكن إذا علمت بعدم خروج الدم من قبل أن اشتغلت ابلغسل للصالة السابقة ال 

 .يلزم أن تعيد الغسل
: جيب على املستحاضة القليلة بعد الوضوء، وعلى املستحاضة املتوسطة 447 املسألة

والكثرية بعد الوضوء والغسل، أن تشتغل ابلصالة فوراً، ولكن ال اشكال يف اإلتيان ابألذان 
واإلقامة وقراءة األدعية املأثورة قبل الصالة، كما جيوز هلا أن أتيت ابملستحبات مثل القنوت و 

 ا يف الصالة.غريه
: املستحاضة إذا فصلت بني الغسل والصالة، يلزم عليها أن تعيد الغسل 448 املسألة

 وتشتغل ابلصالة بال فاصلة وأتخري.
: إذا استمر خروج دم االستحاضة ومل ينقطع لزمها ـ على األحوط 449 املسألة

ا ابلقطن قبل الغسل استحباابً ـ إن مل ختف ضرراً، أن تتحفظ من خروج الدم أبن حتشو فرجه
وبعده، ولكن إذا مل جير الدم يف كل وقت، جيب ان متنع من خروج الدم فقط بعد الوضوء أو 
الغسل ال قبلهما، ولو قّصرت يف التحفظ وتركت الدم خيرج يلزم أن تعيد على األحوط 

 استحباابً غسلها وان تعيد صالهتا أيضاً إن كانت قد صلت.
ع الدم حني الغسل صح الغسل، ولكن إذا صارت : إذا مل ينقط450 املسألة

االستحاضة املتوسطة يف أثناء الغسل كثرية، لزمها ان تستأنف الغسل من جديد على 
 األحوط.

: األحوط استحبااًب أن تتحفظ املستحاضة من خروج الدم طوال اليوم 451 املسألة
 الذي تصومه حسب املستطاع.
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ة اليت جيب عليها الغسل إذا أتت ابألغسال : إمنا يصح صوم املستحاض452 املسألة
املذكورة، كما إذا اغتسلت لصالة املغرب والعشاء من الليلة اليت تريد صوم يومها، وهكذا 

 أتيت ابألغسال النهارية الواجبة للصلوات يف ذلك اليوم.
ولكن إذا مل تغتسل لصاليت املغرب و العشاء واغتسلت لصالة الليل قبل أذان الفجر، 

 ت أيضاً ابألغسال النهارية لصلواهتا، صح صومها. وأت
: إذا صارت املستحاضة القليلة قبل الصالة متوسطة أو كثرية، يلزم أن 453 املسألة

تعمل بعمل املتوسطة أو الكثرية، وإذا صارت املتوسطة كثرية يلزم أن تعمل بعمل الكثرية، 
ل جيب أن تعيد الغسل للكثرية وإذا كانت قد اغتسلت لالستحاضة املتوسطة مل ينفعها ب

 أيضاً.
: إذا صارت املتوسطة كثرية يف أثناء الصالة، فاألحوط وجواب قطع الصالة 454 املسألة

واالغتسال والوضوء واإلتيان بكل األعمال األخرى الواجبة للكثرية مث أتيت بتلك الصالة، 
يممني، واحد بدل الغسل وإذا مل يتسع الوقت ال للوضوء وال للغسل جيب عليها أن أتيت بت

واآلخر بدل الوضوء، وإذا مل يتسع الوقت لواحد من العملني )أي الغسل أو الوضوء( جيب 
عليها أن أتيت بتيمم بدله وأتيت ابآلخر نفسه، وإذا مل يتسع الوقت حىت للتيمم أيضًا ال جيوز 

ا احلكم إذا هلا أن تقطع الصالة، بل تتمها، مث تقضيها على األحوط استحباابً، وهكذ
 صارت القليلة متوسطة أو كثرية يف أثناء الصالة.

: إذا انقطع الدم يف أثناء الصالة وال تعلم املستحاضة هل انقطع الدم يف 455 املسألة
ابطنها أيضًا أم ال، فإن علمت بعد الصالة أنه كان قد إنقطع، جيب عليها ـ احتياطًا ـ أن 

 ى.تعيد الوضوء والغسل والصالة مرة أخر 
: إذا صارت االستحاضة الكثرية متوسطة، جيب أن تعمل للصالة األوىل 456 املسألة

بعمل الكثرية، وللصلوات الالحقة بعمل املتوسطة، فمثال إذا صارت الكثرية متوسطة قبل 
صالة الظهر جيب عليها أن تغتسل لصالة الظهر، وتتوضأ فقط لصالة العصر واملغرب 

ل لصالة الظهر وبقي هلا من الوقت مبقدار صالة العصر فقط والعشاء، ولكن إذا مل تغتس
جيب عليها أن تغتسل لصالة العصر، وإذا مل تغتسل لصالة العصر أيضًا جيب عليها ان 
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تغتسل لصالة املغرب، وإذا مل تغتسل لصالة املغرب أيضًا وبقي هلا من الوقت مبقدار صالة 
 .العشاء فقط جيب عليها أن تغتسل لصالة العشاء

: إذا إنقطع دم االستحاضة الكثرية قبل كل صالة، مث رأت الدم، جيب 457 املسألة
 عليها ان تغتسل لكل صالة على األحوط وجواب.

: إذا صارت االستحاضة الكثرية قليلة جيب عليها ان تعمل بعمل الكثرية 458 املسألة
االستحاضة  ألول صالة، وتعمل بعمل القليلة للصلوات الالحقة، وهكذا إذا صارت

املتوسطة قليلة، جيب أن تعمل بعمل املتوسطة ألول صالة وتعمل بعمل القليلة للصلوات 
 الالحقة.

: إذا تركت املستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليها، حىت لوكان تغيري 459 املسألة
 القطنة ـ مثال ـ بطلت صالهتا.

ل ـ غري الصالة ـ مما يشرتط : إذا أرادت املستحاضة القليلة أن تقوم بعم460 املسألة
فيه الوضوء، مثاًل لو أرادت أن متس كتابة القرآن ببدهنا، فإن كان ذلك بعد إتيان الصالة 

 جيب عليها ان تتوّضأ، وال يكفي الوضوء الذي أتت به للصالة، احتياطًا.
: إذا أتت املستحاضة ابألغسال الواجبة عليها حل هلا دخول املساجد، 461 املسألة

ومقاربة زوجها، وإن مل  (148)توقف فيها، وقراءة سور العزائم )اليت فيها سجدات واجبة( وال
أتت ابالعمال األخرى اليت جيب عليها للصالة، مثل تغيري القطنة واملنديل )الذي تشده 

 على القطنة(.
: إذا أرادت املستحاضة الكثرية أو املتوسطة أن تقرأ ـ قبل وقت الصالة ـ 462 املسألة

ة فيها سجدة واجبة، أو دخول مسجد، فاألحوط وجواًب أن تغتسل، وهكذا إذا أراد سور 
زوجها جمامعتها، ولكن إذا أرادت ان متس القرآن مبوضع من بدهنا فيجب عليها أن تتوضأ 

 أيضاً.

                     
 .388وهي السور اليت مر ذكرها يف املسألة:  (148)
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: جتب صالة اآلايت على املستحاضة، وجيب عليها أن تعمل لصالة 463 املسألة
 للصلوات اليومية. اآلايت أيضاً كل ما جيب عمله

:إذا وجبت على املستحاضة صالة اآلايت يف وقت الصالة اليومية، جيب 464 املسألة
عليها أن أتيت لصالة اآلايت بكل ما جيب عليها للصلوات اليومية، حىت لو أرادت أن أتيت 

 تباعا ـ أي الواحدة تلو األخرى ـ وال جيوز إتيان الصالتني بغسل ووضوء واحد.
: إذا أرادت املستحاضة أن تقضي صلواهتا الفائتة، جيب أن تعمل لكل 465 املسألة

 صالة منها كل األعمال اليت جيب عليها لصالة األداء.
: إذا علمت أن الدم اخلارج منها ليس دم جرح أو قرح ومل يكن حمكوماً 466 املسألة

ذا شكت حبكم احليض أو النفاس شرعاً، جيب أن تعمل حسب وظائف املستحاضة، بل إ
هل هو دم االستحاضة أم من الدماء األخرى، فإن مل تكن فيه عالمات الدماء األخرى، يلزم 

 عليها ان تعمل بوظائف املستحاضة على األحوط وجوابً.
 احليض

:دم احليض هو الدم الذي خيرج من رحم املرأة يف كل شهر عدة أايم ـ 467 املسألة
 )حائضاً(.غالباً ـ وتسّمى املرأة يف تلك احلالة 

: دم احليض ـ يف أغلب األوقات ـ حاّر غليظ، أسود أو أمحر، خيرج بقوة 468 املسألة
 وشيء من احلرقة.

: القرشيات ييأسن بعد متام الستني من عمرهن، فال يرين دم احليض بعد 469 املسألة
 ذلك، وأما غري القرشيات فييأسن بعد متام اخلمسني. 

البنت قبل متام التاسعة أو تراه املرأة بعد سن اليأس ليس : الدم الذي تراه 470 املسألة
 حبيض.

 : املرأة احلامل، واملرضعة، ميكن أن حتيض.471 املسألة
: البنت اليت ال تعلم هل أمتت التاسعة من عمرها، أم ال، إذا رأت دما ال 472 املسألة

و أهنا يتصف بصفات احليض فليس حبيض، وإذا اتصف بصفات احليض فهو حيض، ويبد
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 أمتت التاسعة.
: املرأة اليت تشك يف أنه هل صارت ايئسة أم ال، إذا رأت دما والتعلم أنه 473 املسألة

 حيض أم ال، جيب أن تبين على أهنا مل تصر ايئسة.
: ال تّقل مدة احليض عن ثالثة أايم، وال تزيد على عشرة أايم، فلو رأت 474 املسألة

  يكن حيضاً، وأقل الفصل بني احليضني عشرة أايم.أقل من ثالثة أايم ولو قليالً مل
: جيب أن تكون األايم الثالثة من احليض متوالية، فإذا رأت الدم يومني مث 475 املسألة

طهرت يوما مث رأت الدم يوماً اثلثاً فإنه ليس حبيض على األقوى، وال ينبغي هلا ترك االحتياط 
أي أن ترتك اجلماع ودخول املسجد ومس   ابجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضة،

، وتفعل يف نفس الوقت ما جيب على (149)كتابة القرآن واسم هللا وقراءة سور العزائم
املستحاضة من الوضوء والغسل وغري ذلك ـ لكل صالة ـ مما مر تفصيله يف أحكام 

 املستحاضة على أنواعها.
ثالثة ليتحقق احليض، يكفي إذا  : ال يلزم أن خيرج الدم يف كل األايم ال476 املسألة

كان الدم يف الفرج، ولكن لو طهرت يف أثناء األايم الثالثة مدة يسرية وكانت هذه املدة قليلة 
 جداً حبيث يقال: كان يف فرجها ـ يف األايم الثالثة ـ دم كان حيضاً.

لثالثة، لكي : ال يلزم أن ترى الدم يف الليلة األوىل والليلة الرابعة لألايم ا477 املسألة
يتحقق احليض، ولكن يلزم أن ال ينقطع الدم يف الليلة الثانية والثالثة، فإذا رأت الدم من أذان 
الصبح لليوم األول إىل غروب اليوم الثالث ابلتوايل ودون انقطاع، أو شرع الدم من وسط 

نية والثالثة والرابعة،  اليوم األول وانقطع يف نفس الوقت من اليوم الرابع، ومل ينقطع يف الليلة الثا
 كان حيضاً.
: إذا رأت الدم ثالثة أايم متواليات مث طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلك ومل 478 املسألة

يكن جمموع األايم اليت رأت فيها الدم وأايم الطهر اليت ختللت ذلك، أزيد من عشرة أايم،  
 كان اجلميع حيضاً.

                     
 .388وهي السور اليت مر ذكرها يف املسألة:  (149)
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م وأقل من عشرة أايم، وال تعلم هل هو : إذا رأت دما أكثر من ثالثة أاي479 املسألة
 دم دّمل وجرح أم دم حيض، وجب أن جتعله حيضاً إن اطمأنت إىل أنه حيض.

: إذا رأت دمًا وال تعلم هل هو دم جرح أو دم حيض، فاألحوط وجوابً 480 املسألة
 أن أتيت بعباداهتا وترتك كل ما جيب على احلائض تركه.

كت يف أنه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، وجب : إذا رأت دماً وش481 املسألة
 أن جتعله حيضاً إن كانت فيه شروط احليض.

: إذا رأت دمًا وال تعلم هل هو دم احليض أم دم البكارة، جيب أن 482 املسألة
تفحص نفسها أبن تدخل شيئًا من القطن يف فرجها وتصرب قلياًل مث خترج القطنة فإن كان 

رافها فهو دم البكارة، وإن انغمس يف القطنة ووصل إىل مجيعها الدم طوق القطنة ولوث أط
 فهو دم حيض، هذا فيما إذا مل يكن دم البكارة كثرياً حبيث يشتبه ابحليض.

: إذا رأت الدم أقل من ثالثة أايم وطهرت، مث رأته ثالثة أايم أخرى كان 483 املسألة
 أايم عادهتا.الدم الثاين حيضا، والدم األول ليس حبيض وان كان يف 
 أحكام احليض 

 : حيرم على احلائض عدة أمور: 484 املسألة
العبادات اليت تتوقف على الوضوء أو الغسل أو التيمم، ولكن العبادات اليت ال  األول:

 حتتاج إىل الوضوء أو الغسل أو التيمم كصالة امليت فال مانع من إتياهنا يف حالة احليض. 
من أحكام  388م على اجلنب، واليت ذكرت يف املسألة كل األمور اليت حتر   الثاين:

 اجلنابة.
اجلماع يف الفرج، وهو حرام على الرجل واملرأة ولو مبقدار دخول احلشفة فقط  الثالث:

ولو دون أن ينزل املين، بل األحوط وجواًب أن ال يدخل حىت أقل من احلشفة أيضاً، وأن ال 
شكال يف سائر االستمتاعات كالتقبيل واملالعبة وما يطأ املرأة احلائض يف دبرها، ولكن ال إ

 شابه.
: حيرم اجلماع أيضًا يف األايم اليت ال تقطع بكوهنا حيضًا ولكن جيب 485 املسألة
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عليها جعلها حيضاً شرعاً، فإذا رأت امرأة الدم أكثر من عشرة أايم وجب أن جتعل أايم عادة 
 ى زوجها جمامعتها يف تلك األايم.أقرابئها حيضاً هلا ـ كما سيأيت ـ وحيرم عل

: لو قسمت أايم حيض املرأة إىل ثالثة أقسام، فلو جامعها زوجها ـ وهي 486 املسألة
حائض ـ يف قبلها يف القسم األول من أايم حيضها، وجب عليه ـ على األحوط وجواًب ـ دفع 

ولو جامعها يف  محصة ذهباً( وذلك كفارة يتصدق هبا على الفقري.18دينار )وهو ما يعادل 
القسم الثاين جيب عليه دفع نصف دينار، ولو جامعها يف القسم الثالث جيب عليه دفع ربع 

 دينار.
فاملرأة اليت حتيض ستة أايم مثاًل، لو جامعها زوجها يف الليلة األوىل أو اليوم األول أو 

الثالث أو اليوم الرابع لزمته   اليوم الثاين لزمته كفارة دينار،ولو جامعها يف الليلة الثالثة أو اليوم
كفارة نصف دينار، وإذا جامعها يف الليلة الرابعة أو اليوم اخلامس أو السادس لزمته كفارة 

 ربع دينار، وكذا يدفع الكفارة للوطي يف دبر احلائض أيضاً، على األحوط.
: جيب على الزوج دفع الكفارة املذكورة إذا علم أن زوجته حائض 487 املسألة

 معها مع ذلك، وأما إذا جامعها وهو ال يعلم أهنا حائض مل تلزمه الكفارة.وجا
 : ال جيب أن تكون الكفارة ديناراً مسكوكاً بل يكفي إعطاء قيمته.488 املسألة

: إذا تفاوتت قيمة الكفارة حني جامع زوجته احلائض عن قيمتها حني 489 املسألة
 وقت الدفع إىل الفقري.دفعها إىل الفقري، جيب عليه أن يدفع بقيمة 

: إذا جامع الرجل زوجته احلائض يف القسم األول من أايم احليض، وكذا 490 املسألة
يف القسم الثاين والثالث أيضاً، جيب عليه دفع الكفارات الثالث ويكون جمموعها: ديناراً 

 محصة ونصف احلمصة من الذهب(. 31وثالثة أرابع الدينار ) أي ما يعادل 
: إذا كرر الرجل جمامعة زوجته احلائض بعد أن جامعها من قبل ودفع 491 املسألة

 الكفارة، جيب عليه أن يدفع الكفارة مرة أخرى.
: إذا جامع الرجل زوجته احلائض عدة مرات ومل يدفع يف أثنائها الكفارة، 492 املسألة

 فاألحوط أن يدفع عن كل مجاع كفارة واحدة.
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أثناء اجلماع أبن زوجته حائض، جيب أن ينفصل عنها  : إذا علم الرجل يف493 املسألة
 فورا، ولو مل ينفصل وجبت عليه الكفارة على األحوط.

: إذا زىن رجل إبمراة حائض، أو جامع إمرأة حائضًا أجنبية بتخيل أهنا 494 املسألة
 زوجته فاألحوط استحباابً أن يدفع الكفارة.

ملذكورة جيب أن يستغفر هللا، إن مل يكن : من ال يتمكن من دفع الكفارة ا495 املسألة
متمّكنًا حني تعلق الكفارة بذمته، أما لو كان متمكنًا ولكنه عجز عن دفع الكفارة فيما 

 بعد، جيب عليه دفعها حينما يتمكن. 
 : طالق املرأة يف حال حيضها ـ كما سيأيت يف أحكام الطالق ـ ابطل. 496 املسألة

ة: أان حائض، أو قالت: طهرت من احليض، يقبل قوهلا : إذا قالت املرأ497 املسألة
 إذا مل نعلم بكذهبا.

 : إذا حاضت املرأة يف أثناء الصالة بطلت صالهتا.498 املسألة

: إذا شكت املرأة يف أثناء الصالة هل حاضت أم ال صحت صالهتا، 499 املسألة
 صالهتا ابطلة.ولكن لو علمت بعد الصالة أهنا كانت قد حاضت يف أثناء الصالة، ف

: بعد أن تنقى املرأة من دم احليض جيب عليها ان تغتسل للصالة، 500 املسألة
ولعباداهتا األخرى، مما يشرتط فيها الوضوء أو الغسل، وغسل احليض مثل غسل اجلنابة، 

 ولكنها إذا أرادت أن تصلي جيب أن تتوضأ قبل الغسل أو بعده.
دم احليض يصح طالقها، وإن مل تغتسل بعد، كما : بعد أن تربأ املرأة من 501 املسألة

جيوز لزوجها أن جيامعها قبل االغتسال، ولكن االحتياط الشديد يقضي أبن تغسل فرجها 
قبل اجلماع، واألحوط استحبااًب أن جيتنب اجلماع قبل الغسل، أما األمور األخرى اليت حيرم 

لقرآن الكرمي ـ فال حيل هلا ما مل عليها يف حال احليض ـ مثل اللبث يف املسجد، ومس خط ا
 تتوّضأ أو تغتسل.

: إذا مل يكف املاء للوضوء والغسل معا، بل كان يكفي إما للغسل وإما 502 املسألة
للوضوء، جيب عليها أن تغتسل وتتيمم بدل الوضوء ـ على األحوط وجواًب ـ وإذا كان لديها 
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ا أن تتوضأ، وتتيمم بدل الغسل، من املاء ما يكفي للوضوء، وال يكفي للغسل جيب عليه
وإذا مل يكن عندها ماء أصاًل جيب أن تتيمم مرتني، أحدمها بدل الغسل واآلخر بدل 

 الوضوء.
: ال تقضي احلائض ما فاهتا من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن 503 املسألة

 جيب قضاء ما فاهتا من الصوم الواجب يف تلك احلال.
قت الصالة وعلمت أهنا لو أخرت الصالة حاضت، جيب : إذا دخل و 504 املسألة

 عليها أن أتيت ابلصالة فورا.
:لو أخرت املرأة غري احلائض الصالة، ومضى من أول الوقت مبقدار 505 املسألة

الصالة مث حاضت جيب عليها قضاء تلك الصالة، ويف السرعة والبطئ واألمور األخرى جيب 
 تكون مسافرة لو أخرت صالة الظهر عن أول الوقت مالحظة حال نفسها، فاملرأة اليت ال

فان قضاءها ال جيب إال إذا حاضت بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال، واما املرأة 
 املسافرة فيكفي يف وجوب القضاء عليها مضي مقدار ركعتني من أول الوقت.

الوقت مبقدار  : إذا طهرت املرأة احلائض يف آخر وقت الصالة، واتسع506 املسألة
إتيان الغسل والوضوء وهتيئة املقدمات األخرى للصالة، مثل هتيئة اللباس أو تطهريه، واتيان 
ركعة واحدة من الصالة أو أكثر من ركعة، جيب عليها أن تصلي، ولو مل تصل جيب عليها 

الة أن تقضيها، وإذا أدركت فقط مبقدار ركعة واحدة مع الوضوء والغسل لزم إتيان تلك الص
 أداء، وإن مل تصل أتت هبا قضاء.

: إذا مل يكن للمرأة احلائض وقت مبقدار الغسل والوضوء ولكن أمكن 507 املسألة
إتيان الصالة مع التيمم داخل الوقت جتب عليها تلك الصالة، وكذا إذا كانت وظيفتها 

، فإنه جيب أن التيمم ـ بغض النظر عن ضيق الوقت ـ كما لو كان استعمال املاء يضرها مثالً 
 تتيمم وأتيت بتلك الصالة.

: إذا شكت املرأة احلائض يف أنه هل لديها وقت للصالة أم ال، جيب أن 508 املسألة
 أتيت بصالهتا.

: إذا مل تصل بظن أن الوقت ال يتسع مبقدار هتيئة مقدمات الصالة وإتيان 509 املسألة
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 ك، جيب قضاء تلك الصالة.ركعة منها، مث تبني فيما بعد ان الوقت كان يسع لذل
: يستحب للمرأة احلائض يف وقت الصالة، أن تنظف نفسها من الدم 510 املسألة

وتغري القطنة واملنديل الذي تشده على القطنة، مث تتوضأ، أو تتيمم برجاء املطلوبية إن مل 
ة تتمكن من الوضوء، مث جتلس يف مصالها )أي املوضع الذي اعتادت أن تصلي فيه( مستقبل

القبلة، وتشتغل ابلذكر والدعاء والصالة على النيب وآله األطهار )صلوات هللا عليهم 
 أمجعني(.

: يكره للحائض قراءة القرآن الكرمي، واصطحابه، ومحله ومس ما بني 511 املسألة
 سطوره ببدهنا، وهكذا يكره هلا أن ختتضب ابحلناء وما شابه.

 أقسام احليض 
 ائض على ستة أقسام: : النساء احلو 512 املسألة

ذات العادة الوقتية العددية، وهي اليت ترى دم احليض يف شهرين متتابعني يف األول: 
وقت معني واحد، ويكون عدد أايم حيضها يف كل من الشهرين متساوايً، مثل أن ترى الدم 

 يف شهرين متواليني من أول الشهر إىل السابع منه.
اليت ترى دم احليض يف شهرين متتابعني يف وقت معني، ذات العادة الوقتية، وهي الثاين: 

ولكن خيتلف عدد ما ترى يف الشهر األول عن الشهر الثاين، مثل أن ترى الدم يف الشهر 
األول من أول الشهر وتطهر يف السابع منه، وترى يف الشهر الثاين من أول الشهر وتطهر يف 

 الثامن منه.
ليت يتساوى عدد أايم حيضها يف شهرين متتابعني، ذات العادة العددية، وهي االثالث: 

ولكن ال يكون وقت رؤية الدم يف الشهرين واحداً، مثاًل ترى الدم يف الشهر األول من اليوم 
 اخلامس إىل العاشر، وترى يف الشهر الثاين من اليوم الثاين عشر إىل السابع عشر. 

ولكن مل تكن عادهتا معينة ال من املضطربة، وهي اليت رأت الدم يف عدة أشهر، الرابع: 
حيث الوقت، وال من حيث عدد األايم، أو هي اليت كانت هلا عادة منتظمة ولكن اضطربت 

 هذه العادة ومل تستقر هلا عادة جديدة.
 املبتدئة، وهي املرأة اليت ترى الدم ألول مرة.اخلامس: 
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و كليهما ( ولكنها الناسية، وهي اليت كانت ذات عادة )وقتية أو عددية أالسادس: 
 نسيت عادهتا.

 ولكل واحد من هذه األقسام الستة أحكام نذكرها يف املسائل التالية.
 : ذات العادة الوقتية العددية1

 : ذوات العادة الوقتية العددية على ثالثة أصناف: 513 املسألة
وقت املرأة اليت ترى دم احليض يف شهرين متتابعني يف وقت معني، وتطهر يف األول: 

معني أيضاً، مثل أن ترى الدم يف شهرين متتابعني من أول الشهر وتطهر يف اليوم السابع، 
 فتكون عادهتا من أول الشهر إىل اليوم السابع.

املرأة اليت ال تطهر من الدم، ولكنها ترى يف شهرين متتابعني ويف أايم معينة، دمًا الثاين: 
وحارًا وخيرج بقوة وحرقة، ولكن الدم  يتصف بصفات دم احليض، أي يكون غليظا أسود

الذي تراه يف غري هذه األايم املعينة يتصف بصفات دم االستحاضة، كأن ترى الدم املتصف 
بصفات احليض من أول الشهر إىل الثامن منه يف كال الشهرين، فهذه عادهتا تكون من أول 

 الشهر إىل اثمنه.
متواليني يف وقت معني، وبعد أن يستمر املرأة اليت ترى دم احليض يف شهرين الثالث: 

دمها ثالثة أايم أو اكثر تطهر يومًا واحدًا أو أكثر، مث ترى الدم مرة أخرى، واليزيد جمموع 
األايم اليت ترى فيها الدم مع أايم الطهر املتخللة عن عشرة أايم، ويكون أايم الدم وأايم النقاء 

، فهذه تكون عادهتا جمموع األايم اليت ترى فيها اليت ختللت الدمني يف كال الشهرين متساوايً 
الدم وأايم النقاء املتخللة، وال يلزم أن تكون أايم النقاء اليت تتخلل أايم الدم متساوية يف 
الشهرين، فمثاًل إذا رأت الدم يف الشهر األول من أوله إلىثالثه، مث طهرت ثالثة أايم، مث رأت 

شهر الثاين رأت الدم من أوله إىل اثلثه، مث طهرت ثالث الدم مرة أخرى ثالثة أايم، ويف ال
أايم أو اكثر أو اقل، مث رأت الدم مرة اخرى، ومل يزد جمموع أايم الدم والنقاء املتخلل عن 

 تسعة أايم يف كل من الشهرين، فان عادة هذه املرأة تسعة أايم.
قبل العادة أو بعدها  : املرأة ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم514 املسألة

بيومني أو بثالثة، حبيث يقال: تقدم حيضها أو أتخر، جيب عليها أن تعمل أبحكام احلائض 
وإن مل يكن ذلك الدم بصفة احليض، وإذا علمت فيما بعد أبن ذلك مل يكن حيضًا كما لو 
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 طهرت قبل ثالثة أايم، جيب عليها أن تقضي ما فاهتا من العبادات.
 ملرأة ذات العادة الوقتية العددية: : ا515 املسألة

: إن رأت الدم قبل عادهتا أبايم، واستمر الدم يف أايم عادهتا وبعدها أبايم أخر، ومل 1
 يتجاوز اجملموع عشرة أايم، كان اجلميع حيضًا.

: وإن جتاوز عشرة أايم، كان الدم الذي رأته يف أايم عادهتا فقط حيضاً، والدم الذي 2
وبعدها استحاضة، وجيب عليها أن تقضي ما فاهتا من العبادات يف األايم  رأته قبل العادة

 اليت سبقت العادة واليت حلقتها.
 :وإن مل يتجاوز جمموع أايم العادة واألايم اليت سبقتها عن العشرة، كان كله حيضًا.3
: وإن جتاوز العشرة كانت أايم العادة فقط حيضاً، والدم الذي رأته قبل العادة 4

 حاضة، وجيب أن تقضي ما فاهتا من العبادات يف تلك األايم.است
: وإذا رأت الدم يف كل أايم العادة وعدة أايم بعد العادة ومل يتجاوز اجملموع عشرة أايم  5

 كان كله حيضاً، ولو زاد عن العشرة كانت أايم العادة فقط حيضاً، والباقي استحاضة.
 ة:: ذات العادة الوقتية العددي516 املسألة

: إذا رأت الدم يف بعض أايم عادهتا وعدة أايم قبل العادة، ومل يتجاوز اجملموع عشرة 1
 أايم، فجميعها حيض.

: وإن جتاوز العشرة جعلت األايم اليت رأت فيها الدم من أايم العادة وما قبلها مبقدار 2
 أايم عادهتا حيضا وما قبلها استحاضة.

ويف عدة أايم بعد العادة ومل يتجاوز اجملموع عن  : إذا رأت الدم يف بعض أايم عادهتا3
 العشرة كان كله حيضا.

: ولو زاد اجملموع عن العشرة جيب أن جتعل مبقدار عادهتا، من األايم اليت رأت فيها 4
 الدم يف عادهتا، واألايم اليت رأت فيها الدم بعد عادهتا حيضاً، وجتعل الباقي استحاضة.

لعادة الوقتية العددية إذا رأت الدم ثالثة أايم أو أكثر، مث : املرأة ذات ا517 املسألة
طهرت مث رأت الدم مرة أخرى وكانت الفاصلة بني الدمني أقل من العشرة، وكان جمموع أايم 
الدم والطهر املتخلل أزيد من العشرة، مثل أن ترى الدم مخسة أايم أوالً مث تطهر مخسة أايم مث 
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 ة أايم أخرى، فلهذه عدة صور:ترى الدم مرة اثنية ملدة مخس
: أن يصادف كل الدم الذي رأته يف املرة األوىل أو بعضه أايم عادهتا، واليصادف 1

الدم الذي رأته بعد النقاء أايم عادهتا، فهنا جيب ان جتعل متام الدم األول حيضاً والدم الثاين 
 استحاضة.

لثاين كله أو بعضه أايم : أن ال يصادف الدم األول أايم عادهتا، ويصادف الدم ا2
 العادة، فهنا جيب ان جتعل متام الدم الثاين حيضاً وجتعل الدم األول استحاضة.

: أن يصادف بعض الدم األول وبعض الدم الثاين أايم العادة، وال يكون الدم األول 3
الذي صادف العادة أقل من ثالثة أايم، وال يتجاوز جمموع ما صادف من الدمني للعادة 

م النقاء املتخلل، العشرة، ففي هذه الصورة يكون كل هذا اجملموع حيضاً، ويكون بعض وأاي
الدم األول الذي سبق العادة وبعض الدم الثاين الذي وقع بعد العادة، استحاضة، فمثاًل إذا  
كانت عادهتا من اثلث الشهر إىل عاشره، فرأت الدم ـ يف أحد الشهور ـ من أوله إلىسادسه، 

الدم يومني مث رأت الدم إىل اخلامس عشر من ذلك الشهر فحينئذ جتعل الثالث  مث برئت من
 إىل العاشر حيضاً، ومن األول إىل الثالث وكذا من العاشر إىل اخلامس عشر استحاضة.

: أن يصادف مقدار من الدم األول ومقدار من الدم الثاين أايم العادة، ولكن املقدار 4
ادة كان أقل من ثالثة أايم، فيجب عليها يف هذه الصورة أن الذي صادف من الدم األول الع

جتتنب يف كل أايم الدمني والنقاء حمرمات احلائض ـ املذكورة سابقا ـ وتعمل أبعمال 
 املستحاضة وأتيت بعباداهتا حسبما ذكرت يف أحكام املستحاضة.

ا ورأته يف غري : ذات العادة الوقتية العددية إذا مل تر الدم يف وقت عادهت518 املسألة
ذلك الوقت مبقدار عادهتا، جيب أن جتعل األايم اليت رأت فيها الدم حيضاً، سواء كان قبل 

 العادة أو بعدها.
: ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم يف وقت عادهتا، ولكن كان 519 املسألة

د النقاء رأت الدم مرة اخرى عدد األايم اليت رأت فيها الدم أقل أو اكثر من أايم العادة، مث بع
بعدد أايم عادهتا، جعلت دم أايم العادة حيضا، وإذا رأت الدم قبل العادة بعدد أايم العادة 
أيضًا فإن كانت الفاصلة بني الدمني عشرة أايم أو اكثر جعلت الدمني حيضاً، وان كانت 

من العشرة جعلت الفاصلة أقل من العشرة ومل يكن جمموع الدمني والطهر املتخلل أزيد 
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اجلميع حيضاً، وإن كانت الفاصلة أقل من العشرة وكان اجملموع أكثر من عشرة أايم جعلت 
 أايم العادة حيضًا.

: ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم اكثر من عشرة أايم، كان الدم 520 املسألة
لدم الذي رأته بعد أايم الذي رأته يف أايم العادة حيضًا وإن مل يكن بصفة احليض، وكان ا

العادة استحاضة وإن كان بصفة احليض، فمثاًل املرأة اليت تكون عادهتا من أول الشهر إىل 
سابعه إن رأت الدم من أول الشهر إىل الثاين عشر منه جعلت األايم السبعة األوىل حيضا، 

 واألايم اخلمسة االخرية استحاضة. 
 : ذات العادة الوقتية 2

 ذوات العادة الوقتية ثالثة أصناف:  :521 املسألة
املرأة اليت ترى دم احليض يف شهرين متتابعني يف وقت واحد معني مث تطهر بعده األول: 

عدة أايم، ولكن عدد األايم يف كل من الشهرين غري متساو، فمثاًل ترى الدم يف شهرين 
ه ويف الشهر الثاين متواليني من أول الشهر، ولكن يف الشهر األول يستمر الدم إىل سابع

 يستمر الدم إىل اثمنه، فهذه جتعل مبدأ عادهتا من أول الشهر.
املرأة اليت ال تطهر من الدم، ولكن الدم الذي تراه يف شهرين متتابعني ويف وقت الثاين: 

معني يتصف بصفات احليض، يعين أنه غليظ أسود حار خيرج بقوة وحرقة، واما بقية الدم يف 
يتصف بصفات االستحاضة، وال يكون عدد األايم اليت ترى فيه الدم األايم األخرى ف

املتصف بصفة احليض يف الشهرين متساواي، مثال يكون الدم الذي رأته يف الشهر األول من 
أول الشهر إىل السابع ويف الشهر الثاين من أول الشهر إىل الثامن منه متصفا بصفات 

صفات االستحاضة، فهذه جتعل كل أول الشهر احليض، واما بقية الدماء فتكون متصفة ب
 مبدأ عادهتا.
املرأة اليت ترى دم احليض يف شهرين متتابعني يف وقت معني ثالثة أايم أو أكثر،  الثالث:

مث تطهر مث ترى الدم مرة أخرى وال يكون جمموع أايم الدمني وأايم الطهر أزيد من عشرة 
م أو تنقص عن الشهر األول، مثاًل يكون عددها أايم، ولكن يف الشهر الثاين تزيد هذه األاي

يف الشهر األول مثانية أايم، ويف الشهر الثاين تسعة أايم، فهذه أيضًا جتعل أول الشهر مبدأ 
 عادهتا.
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: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيومني أو ثالثة 522 املسألة
جيب عليها أن تعمل أبحكام احليض وإن مل يكن حبيث يقال: إهنا تقدم حيضها أو أتخر، 

ذلك الدم بصفة احليض، وإذا علمت فيما بعد أنه مل يكن حيضًا، كـأن لو طهرت قبل ثالثة 
 أايم جيب أن تقضي عباداهتا اليت فاتتها.

: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أايم، وكان الميكنها 523 املسألة
احليض بواسطة صفاته، فاهنا جتعل أايم عادة اقرابئها حيضا لنفسها على  متييز مقدار أايم

سواء كان اقارهبا من األب أو من األم، أحياًء أم  526النحو الذي سيأيت يف املسألة رقم 
أموااتً، إذا كانت عاداهتن مجيعًا متساوية، وأما إذا مل تكن عاداهتن متساوية مثل أن تكون 

أايم وعادة البعض اآلخر سبعة أايم فال جيوز هلا أن جتعل عادهتا  عادة البعض منهن مخسة
على غرار عادهتن إال أن يكون التفاوت بني عاداهتن تفاواًت يسريا حبيث ال حيتسب الفرق، 

 ففي هذه الصورة جيب عليها أن جتعل عادة أكثرهن حيضاً لنفسها.
ئها حيضًا لنفسها ـ على النحو : ذات العادة الوقتية اليت جتعل عادة أقراب524 املسألة

ـ جيب أن جتعل اليوم الذي كان مبدأ عادهتا يف كل شهر مبدأ  526الذي أييت يف املسألة 
حليضها، فمثاًل املرأة اليت كانت ترى الدم يف كل شهر من أوله، وتطهر يف السابع أو الثامن، 

ئها سبعة أايم جيب أن جتعل فإن رأت الدم يف أحد الشهور إثين عشر يومًا، وكانت عادة اقراب
 السبعة من أول الشهر حيضاً والبقية استحاضة.

: املرأة اليت جيب أن جتعل أايم حيضها على غرار عادة أقرابئها، إن مل 525 املسألة
يكن هلا أقرابء أو تفاوتت عادات أقرابئها، جيب ـ يف كل شهر ـ أن جتعل من أول يوم ترى 

، والبقية استحاضة، ولكن إذا كانت عالمات احليض يف دم فيه الدم إىل سبعة أايم حيضاً 
األايم الوسطى أو األخرية أشد من غريها، جيب أن جتعل مبدأ األايم السبعة من الوسط أو 

 من األخري.
 : ذات العادة العددية 3

 : ذوات العادة العددية على ثالثة أصناف: 526 املسألة
ها يف شهرين متواليني متساوايً، ولكن وقت رؤية املرأة اليت يكون عدد أايم حيضاألول: 
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الدم فيهما خمتلف، ففي هذه الصورة جتعل كل األايم اليت ترى فيها الدم حيضا، فمثاًل إذا 
رأت الدم يف الشهر األول من أوله إلىخامسه، ويف الشهر الثاين من اليوم احلادي عشر إىل 

 اخلامس عشر منه، تكون عادهتا مخسة أايم.
املرأة اليت ال تطهر من الدم ولكنها ترى يف شهرين متواليني ويف عدة أايم معينة  :الثاين

دمًا بصفة احليض ودمًا يف غري تلك األايم بصفة االستحاضة، وكان عدد األايم اليت بصفة 
احليض يف الشهرين متساواًي ولكن الوقت خمتلف، ففي هذه الصورة تكون األايم املتصفة 

هلا، مثلما إذا رأت يف شهر من أوله إىل خامسه ويف الشهر الالحق من بصفة احليض عادة 
احلادي عشر إىل اخلامس عشر وكان الدم يف هاتني املدتني بصفة احليض والبقية بصفة 

 االستحاضة تكون عادهتا مخسة أايم.
احداً املرأة اليت ترى الدم يف شهرين متواليني ثالثة أايم أو أكثر، مث تطهر يومًا و  الثالث:

أو أكثر، مث ترى الدم مرة أخرى، واختلف وقت رؤية الدم يف الشهرين، فإن مل يتجاوز جمموع 
أايم الدمني والطهر املتخلل عن عشرة أايم، وكان عدد األايم متساواًي يف الشهرين، يكون 

طهر جمموع األايم اليت رأت فيها الدمني والطهر املتخلل عادة هلا، وال يلزم أن تكون أايم ال
املتخلل متساواًي يف كال الشهرين، فمثاًل لو رأت يف الشهر األول من أوله إىل اثلثه، مث 
طهرت يومني مث رأت الدم ثالثة أايم أخرى، ويف الشهر الثاين رأت الدم من اليوم احلادي 
عشر إىل اليوم الثالث عشر، مث طهرت يومني أو اكثر أو أقل، مث رأت الدم مرة أخرى ومل 

 ز اجملموع عن مثانية أايم، كان عادهتا مثانية أايم.يتجاو 
: ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عادهتا وجتاوز ذلك عن 527 املسألة
 عشرة أايم:

: فإن كان مجيع الدماء على صفة واحدة، جيب أن تتحيض من حني رؤية الدم بعدد 1
 أايم عادهتا، وجتعل الباقي استحاضة.

ت صفة الدماء ومل تكن شكالً واحداً، بل كان بعض األايم بصفة احليض : وإذا اختلف2
وبعضها اآلخر بصفة االستحاضة، فان كانت األايم اليت اتصف دمها بصفة احليض مساوية 

 لعدد أايم عادهتا، جيب جعل تلك األايم حيضاً، والباقي استحاضة.
أايم عادهتا جتعل ما  : وإذا كانت األايم اليت اتصف دمها بصفة احليض أكثر من3
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 يكون مبقدار عادهتا فقط حيضا، والباقي جتعله استحاضة.
: وان كانت األايم اليت اتصف دمها بصفة احليض أقل من أايم عادهتا، جيب أن جتعل 4

تلك األايم ابإلضافة إىل عدة أايم أخرى حبيث يساوي جمموعها مقدار عادهتا، حيضا هلا، 
 والباقي استحاضة.

 ربة : املضط4
: املضطربة هي املرأة اليت ترى الدم يف عدة أشهر ولكنها مل تستقر على 528 املسألة

عادة اثبتة ال عددا وال زماان، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أايم وكانت مجيع الدماء بصفة 
واحدة، فإن كانت عادة أقرابئها سبعة أايم جعلت سبعة أايم حيضًا والباقي استحاضة، وإذا  

عادهتن أقل، كما لو كانت مخسة أايم مثاًل، جعلتها حيضًا، واألحوط استحبااًب أن كانت 
جتمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضة يف التفاوت بني السبعة وعادهتّن، وإذا كانت 
عادة أقرابئها أكثر من السبعة، مثاًل لو كانت تسعة أايم، جيب أن جتعل سبعة أايم حيضًا، 

بني السبعة وعادهتن واليت تكون يومني، ترتك حمرمات احلائض وتعمل بعمل ويف مدة التفاوت 
 املستحاضة على األحوط استحباابً.

: املضطربة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أايم وكان بعضها بصفة احليض 529 املسألة
وبعضها اآلخر بصفة االستحاضة، فان كانت األايم اليت بصفة احليض أقل من ثالثة أايم أو 
أكثر من عشرة، وجب أن تعمل حسب ما ذكرانه يف املسألة املتقدمة، وإذا مل يكن الدم 
املتصف بصفة احليض أقل من ثالثة وال أكثر من عشرة أايم كان كله حيضاً، ولكن إذا رأت 
ـ قبل مضي عشرة أايم عن الدم املتصف بصفة احليض ـ دماً يتصف بصفة احليض أيضاً، مثل 

دماً أسود وتسعة أايم دماً أصفر مث ترى مخسة أايم أخرى دماً أسود، جيب أن ترى مخسة أايم 
 أن تعمل حسب ما ذكرانه يف املسألة املتقدمة.

 : املبتدئة5
: املبتدئة هي اليت ترى الدم ألول مرة، فإذا رأت أكثر من عشرة أايم 530 املسألة

ادهتا على غرار عادة وكانت مجيع الدماء يف هذه العشرة بصفة واحدة، جيب أن جتعل ع
 أقرابئها على النحو الذي ذكر يف )املضطربة( وجتعل الباقي استحاضة.
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: املبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أايم وكان بعضها بصفة احليض 531 املسألة
وبعضها اآلخر بصفة االستحاضة، فإذا مل تكن األايم املتصفة بصفة احليض أقل من ثالثة 

عشرة كان كلها حيضاً، ولكن إذا رأت ـ قبل انقضاء عشرة أايم على رؤية أايم وال أكثر من 
الدم الذي بصفة احليض ـ دمًا بصفة احليض أيضاً، مثل أن ترى دما أسود مخسة أايم، ودما 
أصفر تسعة أايم مث ترى دما أسود مخسة أايم ُأَخر جيب أن جتعل عادة أقرابئها حيضا 

 .528و ما مر يف املسألة رقم لنفسها، والباقي استحاضة، على حن
: املبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أايم وكان بعض األايم بصفة 532 املسألة

احليض وبعضها األخر بصفة االستحاضة، فان كانت األايم اليت بصفة احليض أقل من ثالثة 
ما مّر يف  أايم أو أكثر من عشرة جعلت عادة أقرابئها حيضا هلا، والباقي استحاضة على حنو

 .528املسألة 
 : الناسية6

: الناسية هي املرأة اليت نسيت عادهتا، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أايم 533 املسألة
جيب أن جتعل األايم اليت بصفة احليض حيضاً، وإذا مل ميكنها متييز احليض بواسطة الصفات 

 ة.و العالمات، وجب أن جتعل السبعة األوىل حيضاً والباقي استحاض
 مسائل احليض املتفرقة

: املبتدئة واملضطربة والناسية وذات العادة العددية إذا رأين دمًا يتصف 534 املسألة
بصفات احليض، أو تيّقّن أبن هذا الدم يستمر ثالثة أايم، جيب عليهن ترك العبادة، وإذا 

دات، وإذا انكشف هلن فيما بعد أن ذلك مل يكن حيضًا حيب أن يقضني ما فاهتّن من العبا
مل يتيقّن أنه يستمر ثالثة أايم ومل يكن الدم بصفة احليض، يلزم ـ على األحوط وجواًب ـ أن 
يعملن عمل املستحاضة ملدة ثالثة أايم ويرتكن فيها حمرمات احلائض، فإن مل يطهرن قبل ثالثة 

 أايم جيب أن جيعلنه حيضاً.
، أو عددية ووقتية، إذا رأت يف : ذات العادة سواء كانت عددية أو وقتية535 املسألة

شهرين متتابعني ما خيتلف عن عادهتا عددًا أو وقتًا أو عددًا ووقتًا وكان على حنو واحد يف 
الشهرين يف العدد أو الوقت أو يف كليهما ترجع عادهتا إىل ما رأته يف هذين الشهرين، مثالً 
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ها رأت يف شهرين متتابعني من إذا كانت ترى الدم من أول الشهر إىل سابعه مث تطهر، ولكن
 العاشر إىل السابع عشر مث طهرت يكون عادهتا من العاشر إىل السابع عشر.

: املقصود من الشهر الواحد هو من ابتداء رؤية الدم إىل ثالثني يوماً، ال 536 املسألة
 من أول الشهر إىل آخره، إال أن يبدأ حيضها من أول الشهر.

ترى الدم يف الشهر مرة عادة، إذا رأت الدم يف شهر مرتني  : املرأة اليت537 املسألة
وكان كال الدمني بصفة احليض، فإن مل يكن أايم الطهر املتخلل أقل من عشرة، جيب أن 

 جتعلهما حيضاً.
: إذا رأت ثالثة أايم أو أكثر دمًا بصفة احليض، مث رأت عشرة أايم أو 538 املسألة

ت بعد ذلك ملدة ثالثة أايم دمًا بصفة احليض، جيب أن أكثر دمًا بصفة االستحاضة، مث رأ
 جتعل الدم األول والدم الثاين الذين كاان بصفة احليض حيضاً.

: إذا طهرت املرأة من الدم قبل عشرة أايم، وعلمت بعدم وجود الدم يف 539 املسألة
ى قبل ابطنها، جيب عليها أن تغتسل لعباداهتا وإن كانت تظن أهنا سرتى الدم مرة أخر 

انقضاء عشرة أايم، ولكن إذا تيقنت أهنا سرتى الدم مرة أخرى قبل انقضاء عشرة أايم كان 
الدم حمكومًا ابحليضية فال تغتسل، بل يكون الدم األول والثاين واألايم اليت بينهما كله 

 حيضاً.
: إذا طهرت املرأة من دم احليض قبل عشرة أايم، واحتملت أن يكون يف 540 املسألة

طنها دم، جيب أن تدخل مقدارًا من القطن يف فرجها وتنتظر قلياًل مث خترج القطنة، فإن  اب
كانت نقية اغتسلت وأتت بعباداهتا، وإن مل تكن القطنة نقية حىت وإن كانت ملوثة ابلصفرة، 
فإن مل تكن بذات عادة يف احليض، أو كان عادهتا عشرة أايم جيب أن تصرب فإن طهرت قبل 

لت وإاّل تغتسل على رأس العشرة إن طهرت على رأس العشرة أو جتاوز دمها العشرة اغتس
العشرة، وأما إن كان عادهتا أقل من العشرة فإن علمت أهنا تطهر قبل العشرة أو على رأس 
العشرة ال تغتسل، وإن احتملت أن الدم سيتجاوز العشرة جيب أن حتتاط إىل العاشر، أبن 

فة احليض، وإال فتحتاط أيضاً برتك العبادة إىل العاشر وجوابً يف ترتك العبادة إن كان الدم بص
يوم واحد واستحبااًب يف الباقي، وإن كان األحوط اجلمع بني تروك احلائض وأعمال 
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املستحاضة، فإن طهرت قبل متام العشرة أو على رأس العشرة كان كله حيضاً، وإن جتاوز 
باقي استحاضة وتقضي ما فاهتا من العبادات يف الدم العشرة جيب أن جتعل عادهتا حيضًا وال

 األايم اليت تلت عادهتا.
: إذا جعلت عدة أايم حيضًا ومل أتت ابلعبادات، مث علمت فيما بعد أنه 541 املسألة

مل يكون حيضًا، جيب عليها أن تقضي ما فاهتا من الصالة والصوم يف تلك األايم، وإذا أتت 
أهنا ليست حبائض، مث علمت أهنا كانت حائضًا، وجب  ابلعبادات يف عدة أايم ابعتقاد

 عليها أن تقضي صوم تلك األايم إن صامتها.
 

 النفاس
: كل ما تراه املرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، إذا 542 املسألة

 انقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أايم فهو دم نفاس، وتسمى املرأة يف هذه احلالة بـ
 .551)النفساء(، وان جتاوز الدم العشرة فسيأيت حكمه يف املسألة 

 : الدم الذي تراه املرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس.543 املسألة
: لتحقق عنوان النفاس ال يلزم أن يكون الوليد كامل اخللقة، بل حىت إذا 544 املسألة

خربت أربع نساء قوابل أبن اخلارج من هذه خرج على شكل )َعَلَقة( أو علمت املرأة، أو ا
 املرأة لو كان ابقياً يف رمحها لصار إنساانً، كان الدم الذي تراه إىل عشرة أايم نفاسًا.

: ميكن أن ال يكون دم النفاس أكثر من آن واحد، ولكن ال ميكن أن 545 املسألة
 يتجاوز عشرة أايم.

ا أم ال، أو هل ان الشيء الذي : إذا شكت يف أنه هل سقط شيء منه546 املسألة
سقط ـ لو بقي وعاش ـ يصري إنساانً أم ال، فاألحوط وجوابً الفحص لتبني احلال، فإذا بقيت 

 يف الشك فالدم اخلارج منها ليس دم نفاس شرعاً.
: حيرم على النفساء التوقف يف املسجد، ومس كتابة القرآن الكرمي ابلبدن، 547 املسألة

ائض من األمور األخرى كما جيب عليها و يستحب ويكره كل ما جيب وكل ما حيرم على احل
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 أو يستحب أو يكره للحائض.
: ال يصح طالق املرأة يف حال نفاسها إال مع الشروط اليت ستذكر يف 548 املسألة

أحكام الطالق، كما وحيرم جمامعتها أيضاً، ولو جامعها زوجها يف تلك احلال فاألحوط 
 .486لكفارة على حنو ما مر يف أحكام احليض، املسألة رقماستحباابً أن يدفع ا

: جيب على املرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس، وأن أتيت 549 املسألة
بعباداهتا، وإذا رأت الدم مرة اثنية فإن كان جمموع الدمني والطهر املتخلل بينهما عشرة أايم، 

قد صامت أايم الطهر املتخلل وجب عليها  أو أقل من العشرة، كان كله نفاساً، وإن كانت
 قضاؤها.

: إذا طهرت املرأة من دم النفاس واحتملت وجود دم يف ابطنها، جيب أن 550 املسألة
 تدخل شيئاً من القطن يف فرجها، وتنتظر قلياًل، فإن مل يتلوث تغتسل لعباداهتا.

دة يف احليض : إذا جتاوز دم النفاس عشرة أايم، فإن كانت ذات عا551 املسألة
جعلت مبقدار عادهتا نفاسًا والباقي استحاضة، وإذا مل تكن ذات عادة يف احليض كان إىل 

 عشرة أايم نفاساً، والباقي استحاضة.
: املرأة اليت تكون عادة حيضها أقل من عشرة أايم، إذا رأت دم النفاس 552 املسألة

فاسًا، وبعد ذلك ترتك العبادة إىل أكثر من عادهتا يف احليض جيب أن جتعل مبقدار عادهتا ن
يوم واحد على األحوط وجوابً، وبعد يوم واحد إىل العاشر يستحب هلا أن تعمل بعمل 
املستحاضة وترتك كل ما حيرم على النفساء، ولو جتاوز العشرة يكون استحاضة وحيب أن 

 تلك األايم، جتعل ما بعد عادهتا إىل عشرة أايم استحاضة وتقضي ما فاهتا من العبادات يف
فمثاًل املرأة اليت تكون عادهتا يف احليض ستة أايم، إذا رأت الدم يف النفاس أكثر من ستة 
جيب أن جتعل الستة نفاسًا وترتك العبادة يف اليوم السابع على األحوط، ويف اليوم الثامن 

، فإذا والتاسع والعاشر يستحب أن تعمل بعمل املستحاضة وترتك كل ما حيرم على النفساء
 جتاوز الدم عشرة أايم كان من بعد عادهتا استحاضة.

: ذات العادة يف احليض إذا رأت الدم بعد الوالدة إىل شهر أو أكثر 553 املسألة
ابتصال، جيب أن جتعل مبقدار عادهتا نفاسًا، وجتعل عشرة أايم من الدم الذي تراه بعد مدة 
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، فمثاًل: املرأة اليت تكون عادهتا يف كل النفاس، استحاضة حىت وإن صادف عادهتا الشهرية
شهر من العشرين إىل السابع والعشرين، فإن ولدت يف العاشر من الشهر واستمر دمها إىل 
مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، جيب عليها أن جتعل من العاشر إىل السابع عشر نفاساً، 

اه يف أايم عادهتا، وبعد ومن السابع عشر إىل مدة عشرة أايم استحاضة حىت الدم الذي تر 
انقضاء األايم العشرة املذكورة فإن كان الدم الذي تراه، يف أايم عادهتا فهو حيض، سواء كان 
بصفة دم احليض أم مل يكن، وكذا إذا مل يكن الدم يف أايم عادهتا ولكن أتصف بصفات 

اس ـ أايم عادة احليض أما إذا مل يصادف الدم ـ الذي تراه بعد انقضاء عشرة أايم من النف
 حيضها ومل يكن بصفة دم احليض فهو استحاضة.

: املرأة اليت ال يكون هلا عادة يف احليض، إذا رأت الدم بعد الوالدة إىل 554 املسألة
مدة شهر أو أكثر فالعشرة األوىل منه نفاس والعشرة الثانية استحاضة، وما تراه بعد ذلك ان  

 ضة أيضاً.كان بصفة احليض فحيض وإال فهو استحا
 غسل مس امليت

: إذا مس أحد بدن إنسان ميت ابرد غري مغّسل، وذلك مبوضع من 555 املسألة
بدنه، وجب عليه أن يغتسل )ُغسل مس امليت(، سواء حتقق هذا املس يف النوم أو اليقظة، 
مع االختيار أو بال اختيار، بل جيب الغسل حىت لو مس بظفره أو عظمه ظفَر أو عظَم 

 كن ال جيب الغسل لو مس حيواانً ميتًا.امليت، ل
: ال جيب الغسل على من مس مّيتًا إنسانيًا مل يربد مجيع بدنه، حىت وان 556 املسألة

 مس موضعاً ابرداً منه.
: إذا مس بشعره بدن امليت، أو مس ببدنه شعر امليت، أو مس بشعره 557 املسألة

املتعارف وكان حبيث يصدق عليه )مس شعر امليت، فإذا مل يكن الشعر طوياًل خارجًا عن 
 امليت( وجب الغسل.

: جيب غسل مس امليت إذا مس طفاًل ميتًا حىت لو كان سقطًا مت شهره 558 املسألة
الرابع، وكذا يغتسل على األحوط استحبااًب إذا مس سقطًا دون الشهر الرابع، فعلى هذا إذا 

ردًا حال السقوط وجب على أّمه أن ولد الطفل ذو األربعة أشهر ميتاً، فإن كان بدنه اب
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تغتسل غسل مس امليت على األحوط وجوابً، وأما إن كان دون أربعة أشهر مل جيب عليها 
 الغسل.

: الطفل الذي يولد بعد موت أمه، إن كان بدن أّمه ابردًا حال والدته، 559 املسألة
 جيب عليه أن يغتسل غسل مس امليت عندما يبلغ، على األحوط.

: إذا مس أحد ميتاً كملت أغساله الثالثة ال جيب عليه غسل مس امليت، 560 ةاملسأل
ولكن لو مس ببدنه موضعًا من بدن امليت قبل اكتمال الغسلة الثالثة جيب على املاس غسل 

 مس امليت حىت ولو كان ذلك بعد متام الغسلة الثالثة لذلك املوضع.
ميتًا وجب الغسل على اجملنون بعد  : إذا مس جمنون، أو صيب غري ابلغ،561 املسألة

 أن يفيق وعلى الصيب بعد أن يبلغ، على األحوط.
: إذا انفصل من بدن احلي، أو من بدن امليت غري املغسل، جزء فيه 562 املسألة

عظم، فمس اإلنسان ذلك اجلزء املنفصل قبل تغسيله، جيب على املاس غسل مس امليت، 
 عظم مل جيب الغسل ملّسه. ولكن إذا مل يكن يف اجلزء املنفصل

: األحوط وجواًب الغسل ملس العظم اجملرد عن اللحم، غري املغسل، سواء 563 املسألة
كان منفصاًل من ميت أو من حي، وهكذا يلزم الغسل ملّس السن املنفصل من امليت إذا مل 

عن يغسل ذلك امليت بعد، ولكن ال يلزم الغسل ملّس السن املنفصل عن احلي و اجملرد 
 اللحم، أو املصحوب بلحم قليل جداً.

: غسل مس امليت كغسل اجلنابة يف الكيفية، اال أن من اغتسل غسل 564 املسألة
 مس امليت لو أراد ان يصلي جيب عليه أن يتوّضأ أيضاً.

: إذا مس أموااًت متعددين، أو مس ميتًا واحدًا عدة مرات، كفاه غسل 565 املسألة
 واحد.

مانع ملن مس ميتًا ومل يغتسل بعد، من التوقف يف املسجد، و : ال 566 املسألة
ولكن جيب أن يغتسل ويتوضأ  (150) اجلماع، وقراءة ُسَور العزائم )اليت فيها سجدات واجبة(

                     
 .388وهي السور اليت مر ذكرها يف املسألة:  (150)
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 إن أراد أن أييت ابلصالة وشبهها.
 أحكام احملتضر

 : املسلم احملتضر )وهو من يكون يف حالة نزع الروح( جيب أن يسّجى567 املسألة
على قفاه، حبيث يكون ابطنا قدميه صوب القبلة، سواء كان احملتضر رجال أو امرأة، كبرياً أم 
صغريًا ولو مل ميكن إضجاعه على ظهره هبذه الكيفية وجب ابملقدار املمكن ولو مل ميكن 
إضجاعه بوجه من الوجوه وجب عليهم إقعاده مستقباًل القبلة ولو تعّذر هذا أيضًا لزم 

 ميينه أو يساره مستقبالً الوجه إىل القبلة. إضجاعه على
: األحوط استحبااًب أن ينّوم امليت ووجهه إىل القبلة حىت حني متام 568 املسألة

 تغسيله، ولكن بعد انتهاء الغسل األفضل إانمته كما ينام من أجل الصالة عليه.
إىل إذن  : توجيه احملتضر صوب القبلة واجب على كل مسلم، وال حيتاج569 املسألة

 ويل امليت، وإذا فعله البعض سقط عن اآلخرين.
)عليهم : يستحب تلقني احملتضر الشهادتني واإلقرار ابألئمة اإلثين عشر570 املسألة

وبقية العقائد احلقة، بنحو يفهم ما يلقن، وكذا يستحب أن تكرر هذه األشياء حىت  السالم(
 حلظة املوت.
)الّلهّم ضر هذه األدعية بنحو يفهم ما يلقن: : يستحب أن يلقن احملت571 املسألة

اغفر يل الكثري من ّمعاصيك، واقبل ميّن اليسري من طاعتك، اي من يقبل اليسري، ويعفو 
عن الكثري اقبل ميّن اليسري، واعف عيّن الكثري، اّنك أنت العفّو الغفور اللهّم ارمحين 

 .فاّنك رحيم(
ع أن أيخذوه إىل مصاله إذا مل يوجب نقله : يستحب ملن يشتد عليه النز 572 املسألة

 إيذاءه، ومل يتسبب يف تعجيل وفاته.
: يستحب لكي يراتح احملتضر، أن يقرأ عند رأسه سورة يس، والصافات، 573 املسألة

واألحزاب، وآية الكرسي، واآلية الرابعة واخلمسني من سورة األعراف، وثالث آايت من آخر 
 ل ما تيّسر من القرآن الكرمي.سورة البقرة، بل يقرأ عنده ك
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: يكره ترك احملتضر وحده، وكذا يكره وضع شيء ثقيل على بطنه، 574 املسألة
 وحضور اجلنب و احلائض عنده، والتكلم والبكاء الكثريين عنده، وترك النساء وحدهن لديه.

 أحكام ما بعد املوت
مه، وميد يداه : يستحب بعد املوت أن تغمض عينا امليت، ويطّبق ف575 املسألة

ورجاله، ويغطى بقماش، ولو مات يف الليل استحب أن يوقد سراج يف حمل موته، وأن خيرب 
املؤمنون ليحضروا تشييع جنازته، وأن يعجل يف دفنه ولكن جيب االنتظار إذا مل يتيقن من 

ها موته حىت يعرف حاله، وهكذا جيب أتخري الدفن أيضًا لو كان امليت امرأة حاماًل ويف بطن
 جنني حي، إىل أن يشق جنبها األيسر وخيرج الطفل مث خياط اجلنب.

: جيب على كل مكلف تغسيل امليت املسلم وتكفينه والصالة عليه 576 املسألة
ودفنه، وان مل يكن امليت اثين عشرايً، وإذا قام بعض هبذه األمور سقط عن اآلخرين، وإذا مل 

 يقم هبا أحد أمث اجلميع وعصوا.
: إذا اشتغل أحد بتجهيز امليت مل جيب على اآلخرين اإلقدام، ولكن إذا 577 املسألة

 ترك التجهيز دون أن يتمه جيب على اآلخرين إمتامه.
: إذا تيقن شخص أن شخصا آخر اشتغل بتجهيز امليت والقيام أبموره، مل 578 املسألة

 إلقدام.جيب عليه أن يقدم لتجهيز امليت، ولكن إذا شك أو ظن ذلك وجب عليه ا
: إذا علم أحد ببطالن غسل ميت أو بطالن تكفينه أو دفنه أو الصالة 579 املسألة

عليه، جيب عليه أن يعيده مرة أخرى على الوجه الصحيح، ولكن إذا ظن بطالن تلك األمور 
 أو شك يف وقوعها على الوجه الصحيح مل يلزم اإلقدام له بل يبين على الصحة.

ذان من ويل امليت لتغسيله وتكفينه وحتنيطه والصالة عليه : جيب االستئ580 املسألة
 ودفنه.

: ويل املرأة زوجها، وبعده الرجال الذين يرثون امليت وهم مقدمون على 581 املسألة
 النساء منهم.
: إذا قال شخص: أان وصي امليت أو ولّيه، أو أذن يل ويل امليت يف 582 املسألة
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ئن إىل كالمه، ومل َيدَّعِّ شخص آخر ذلك أبن يقول: أان تغسيل امليت وكفنه ودفنه، فان اطم
ويل امليت أو وصيه أو أن ويل امليت أجازين، كان إليه أن يقوم بتجهيز امليت، أما إن مل 
يطمئن إىل كالمه أو ادعى شخص آخر أبنه وصي امليت أو أنه مأذون من قبل وليه، فإن 

 صدق عادالن إدعاء أحدمها وجب قبول كالمه.
: إذا عنّي امليت شخصا آخر غري وليه، للقيام بتغسيله وكفنه والصالة 583 ألةاملس

عليه ودفنه، فاألحوط استحبااًب أن أيذن الويل أيضاً، وال يلزم على من عّينه امليت للقيام 
 بتجهيزه أن يقبل وصيته، ولكنه إذا قبل الوصية جيب أن يعمل مبقتضاها.

 أحكام غسل امليت
 أن يغسل امليت ثالثة أغسال:  : جيب584 املسألة
 ابملاء املخلوط ابلسدر.األول: 
 ابملاء املخلوط ابلكافور. الثاين:

 ابملاء اخلالص. الثالث:
: جيب أن ال يكون السدر والكافور كثريًا مبقدار جيعل املاء مضافًا، كما 585 املسألة

 أو الكافور. جيب أن ال يكون قليالً جداً حبيث ال يقال: هذا ماء خملوط ابلسدر
: إذا مل يوجد السدر أو الكافور ابملقدار الالزم، فاألحوط وجوابً أن خيلط 586 املسألة

 ابملاء ما يتيسر منهما.
: من أحرم للحج أو العمرة مث مات قبل إمتام طواف احلج أو العمرة، 587 املسألة

 لق(.جيب أن ال يـَُغسَّل مباء الكافور، ويغّسل بدله ابملاء اخلالص )املط
: إذا فقد السدر والكافور أحدمها، أو مل جيز استعماهلما كما لو كاان 588 املسألة

 غصبيني، جيب تغسيل امليت بدل كل ما ال ميكن استعماله ابملاء اخلالص.
ل امليت مسلمًا اثين عشرايً، ابلغاً، عاقاًل، عاملًا 589 املسألة : جيب أن يكون ُمغسِّّ

إذا مل يكن امليت إثين عشراًي فال يلزم أن يكن الغاسل إثين مبسائل الغسل وأحكامه، أما 
 عشرايً، على األحوط يف بعض الشروط املذكورة.
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غِّسل امليت القربة عند تغسيله امليت، يعين أن يغّسل 590 املسألة 
ُ
: جيب أن يقصد امل
 امليت قربة إىل هللا وامتثاال ألمره تعاىل.

امليت حىت لو كان من زان، وال جيوز تغسيل  : جيب تغسيل طفل املسلم591 املسألة
الكافر وال أوالده، كما مل يرد كفنهم وال دفنهم، ولو مات من كان جمنواًن منذ صغره واستمر 
جنونه إىل حني البلوغ، يلزم تغسيله إذا كان أبواه أو أحدمها مسلماً، وأما إذا مل يكوان أو مل 

 يكن أحدمها مسلما فال جيوز تغسيله.
: جيب تغسيل السقط إذا كان له من العمر أربعة أشهر أو أكثر، وأما إذا  592 لةاملسأ

 كان دون األربعة أشهر فيلزم لّفه يف خرقة ويدفن دون غسل.
: حيرم تغسيل الرجل للمرأة وتغسيل املرأة للرجل، ولكن جيوز أن تغسل 593 املسألة

يتة، وإن كان األحوط استحبااًب أن الزوجة زوجها امليت وكذا جيوز أن يغسل الزوج زوجته امل
 ال تغسل الزوجة زوجها، وال يغسل الزوج زوجته. 

: جيوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان عمرها دون السنة الثالثة، وكذا 594 املسألة
 جيوز للمرأة أن تغسل الصيب الذي مل يتجاوز السنة الثالثة من عمره.

امليت من يغّسله من الرجال، جيوز ملن  : إذا مل حيصل لتغسيل الرجل595 املسألة
تنتسب إليه من النساء من حمارمه كاألم واألخت و العمة واخلالة، أو من ينتسنب إليه بواسطة 
الرضاع وصرن من حمارمه بسببه، أن يغسلنه من حتت الثياب أو ما يسرت بدنه ـ على األحوط 

من النساء، جاز للرجال املنتسبني إليها ـ وهكذا إذا مل حيصل لتغسيل املرأة امليتة من يغسلها 
نسبًا ويكونون من حمارمها، أو من حمارمها املنتسبني إليها عن طريق الرضاع أن يغسلوها من 

 حتت الثياب ـ على األحوط ـ.
: األفضل أن يكون بدن امليت عارايً حال الغسل ـ ما عدا العورة ـ إذا كان 596 املسألة

ل متماثلني  يف الذكورة واألنوثة. امليت و املغسِّّ
: حيرم النظر إىل عورة امليت يف غري الزوج والزوجة، ولو نظر املغّسل إىل 597 املسألة

 عورة امليت عصى وأمث ولكن ال يبطل الغسل.
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: إذا كان موضع من بدن امليت جنسًا لزم تطهريه قبل تغسيله، واألحوط 598 املسألة
 اً قبل أن يشرع يف الغسل.استحباابً أن يكون متام بدن امليت طاهر 

: غسل امليت كغسل اجلنابة يف الكيفية، واألحوط وجواًب أن ال يغسل 599 املسألة
امليت ارمتاسيًا ما دام الغسل الرتتييب ممكناً، ولكن يف الغسل الرتتييب ميكن رمس كل قسم من 

 األقسام الثالثة يف املاء الكثري، وال جيب صب املاء عليه.
من مات يف حال اجلنابة أو احليض ال يلزم تغسيله بغسل اجلنابة أو : 600 املسألة

 احليض، بل يكفيه غسل امليت فقط.
: حرمة أخذ األجرة على تغسيل األموات غري مسّلمة وإن كان األحوط 601 املسألة

، وال حيرم (151)الرتك ولو غسل ميتًا بقصد أخذ األجرة على تغسيله مل يبطل ذلك الغسل
 لى بعض مقدمات الغسل.أخذ األجرة ع

: إذا مل يوجد ماء للغسل أو كان مانع من استعمال املاء كفى تيميم امليت 602 املسألة
تيمّماً واحداً بدالً عن مجيع األغسال الثالثة وإن كان األحوط استحبااب التيمم ثالاثً بداًل عن 

 عن جمموع األغسال الثالثة، األغسال الثالثة، فاألحوط استحباابً أن يتيّمم تيّمماً واحداً بدالً 
 مث يتيّمم بدل كل غسل تيمماً منفرداً.

: جيب على من ييمم امليت أن يضرب بكّفي نفسه األرض مث ميسحهما 603 املسألة
على وجه امليت وظهر كفيه، ويستحب على األحوط أن ييمّمه بكّفي امليت أيضًا إن أمكن 

 ذلك.
 أحكام تكفني امليت 

 تكفني امليت املسلم يف ثالث قطع: املئزر والقميص واإلزار. : جيب604 املسألة
: املئزر جيب أن يسرت أطراف البدن من السرّة إىل الركبتني، واألفضل أن 605 املسألة

 يكون من الصدر إىل ظهر القدم.

                     
 إن كان بنحو الداعي. (151)
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والقميص جيب أن يسرت البدن من الكتفني إىل نصف الساق، واألفضل ان يكون إىل 
 ظاهر القدم.
جيب أن يكون طوياًل حبيث ميكن شّده من طرفيه بعد أن يلف فيه امليت متاماً،  واإلزار

 وأن يكون عريضاً حبيث ميكن أن يوضع أحد جانبيه على جانبه اآلخر.
: ما يسرت من املئزر من السرّة إىل الركبة، وما يسرت من القميص من 606 املسألة

د عن هذا املقدار ـ والذي ذكرانه يف الكتف إىل نصف الساق هو الواجب من الكفن، وما زا
 السابقة ـ هو املستحب من الكفن. املسألة

: ال اشكال يف أن يؤخذ من نصيب الورثة مقدارًا أكثر من الواجب 607 املسألة
للكفن إن كانوا ابلغني واجازوا ذلك، والظاهر أنه جيوز ان يؤخذ أكثر من املقدار الواجب 

 لغني إن كان هذا املقدار الزائد ال يتجاوز عن احلد املتعارف.للكفن من سهم الورثة غري البا
: إذا أوصى أحد أن يؤخذ املقدار املستحب من الكفن )والذي مر ذكره 608 املسألة

يف املسألة السابقة( من ثلث ماله، أو أوصى أبن يصرف ثلث ماله كله على نفسه، ولكن مل 
لثلث ال مجيعها، جاز أن يؤخذ املقدار يعني نوعية املصرف، أو عني مصرفا من مصارف ا

 املستحب من الكفن من ثلث ماله.
: إذا مل يوص امليت أبن يؤخذ الكفن من ثلث ماله، جاز أن يؤخذ من 609 املسألة

أصل الرتكة، ويستحب أن يهيأ املقدار الواجب يف الكفن أبرخص مثن ممكن، نعم إذا أرادوا 
ىل اإلذن، ويلزم أن أيذن الورثة البالغون يف املقدار الزائد أن يشرتوا أبكثر من املتعارف احتاج إ

 ليؤخذ املقدار اجملاز من أسهمهم.

: كفن الزوجة على زوجها حىت ولو كانت الزوجة ذات مال وثروة، وكذا 610 املسألة
جيب على الزوج أن يعطي كفن زوجته املطّلقة رجعّيًا ـ كما سيأيت يف أحكام الطالق ـ إذا 

انقضاء عدهتا، وإذا مل يكن الزوج ابلغًا أو كان جمنوانً، وجب على ويّل الزوج أن ماتت قبل 
 يعطي كفن الزوجة من مال املوىّل عليه.

: ال جيب كفن امليت على أقرابئه، ولكن إذا كانت نفقته واجبة على 611 املسألة
 أقرابئه ـ حال حياته ـ فاألحوط استحبااب أن كفنه عليهم أيضاً.
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: إذا كان كلٌّ من قطع الكفن الثالث رقيقًا حبيث يظهر بدن امليت من 612 املسألة
حتته، ولكن ال يظهر إذا ّلف بدن امليت يف جمموعها، فاألظهر كفايتها، وإن كان األفضل 

 رعاية االحتياط.
: ال جيوز تكفني امليت جبلد امليتة، والكفن املغصوب حىت ولو مل يوجد 613 املسألة

كفن امليت يف كفن مغصوب ومل يرض صاحبه لزم نزعه من بدن امليت شيء آخر، و إذا  
 حىت ولو كان بعد الدفن.

: ال جيوز تكفني امليت ابلكفن النجس، وال ابحلرير اخلالص، والابلقماش 614 املسألة
 املذهب، وال إشكال يف حالة االضطرار.

عر احليوان احلرام : ال جيوز تكفني امليت ابلقماش املصنوع من صوف أو ش615 املسألة
اللحم، يف حالة االختيار، واألحوط وجواًب أن ال يكفن أيضًا جبلد احليوان احلالل اللحم 
الذي ذبح على الطريقة الشرعية، ولكن ال إشكال إذا كان الكفن متخذاً من صوف أو شعر 

 احليوان احلالل اللحم وإن كان األحوط استحباابً ترك التكفني هبذا أيضاً.
: إذا تنجس الكفن بنجاسة امليت نفسه أو بنجاسة أخرى، جيب غسل 616 ةاملسأل

أو قطع ذلك املوضع املتنجس ولو بعد وضع امليت يف القرب، إن مل يستوجب ذلك تلف 
 الكفن، وإذا مل ميكن غسله أو قطعه جيب تبديله بكفن آخر طاهر إن أمكن التبديل.

جيب تكفينه كاآلخرين، والإشكال يف : من أحرم للحج أو العمرة فمات، 617 املسألة
 تغطية وجهه ورأسه.

 : يستحب لإلنسان يف حالة سالمته أن يهيأ كفنه وسدره وكافوره.618 املسألة
 أحكام احلنوط

: جيب حتنيط امليت ابلكافور بعد تغسيله، أبن متسح به مواضع سجوده 619 املسألة
قدميه( ويستحب أن ميسح به على السبعة )أي جبني امليت وكفيه وركبتيه ورأس إهبامي 

طرف أنفه أيضاً، وجيب أن يكون الكافور مسحوقًا وجديداً، وال يكفي العتيق الذي فقد 
 عطره بسبب ذلك.
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: األحوط وجواًب أن ميسح ابلكافور اجلبهة ابتداءًا مث حتنط ابقي املواضع 620 املسألة
 املذكورة.

وإن مل يكن مانع من حتنيطه أثناء  : األفضل حتنيط امليت قبل تكفينه621 املسألة
 التكفني أو بعده.

 : من أحرم للحج أو العمرة إذا مات قبل الطواف مل جيز حتنيطه.622 املسألة

: املرأة اليت تويف زوجها، ومل تزل يف عدة الوفاة لو ماتت، جيب حتنيطها، 623 املسألة
 وان كان حيرم عليها التعطر قبل الوفاة ويف العّدة.

مع  )عليه السالم(: يستحب أن خيلط شيء من تربة اإلمام احلسني 624 ةاملسأل
الكافور، ولكن جيب أن ال يصل شيء من ذلك الكافور املمزوج ابلرتبة الطاهرة إىل املواضع 
اليت تستوجب إهانة الرتبة، وهكذا جيب أن ال تكون الرتبة املمزوجة كثرية حبيث عندما ختلط 

 كافور.مع الكافور ال يقال: هذا  
: األحوط أن ال يطيب امليت ابملسك والعنرب والعود والعطور األخرى، 625 املسألة

 وأن ال ميزجوها ابلكافور.
: إذا مل حيصل الكافور، أو حصل مبقدار الغسل دون احلنوط، اليلزم 626 املسألة

ة به، احلنوط، وهكذا لو زاد الكافور عن الغسل ولكن كان ال يكفي ملسح كل املواضع السبع
 فاألحوط أن يبدأ ابجلبهة أوالً فإن زاد حنطت بقية املواضع.

 : يستحب وضع جريدتني )عودين( جديدتني ورطبتني مع امليت يف قربه.627 املسألة

 أحكام الصالة على امليت 
: جتب الصالة على امليت املسلم وإن كان طفاًل، وال بد أن يكون أبوا 628 املسألة

 اً، وان يكون قد أمّت السادسة من عمره.الطفل أو أحدمها مسلم
: تستحب الصالة على الطفل الذي مل يتم السادسة، وال تستحب 629 املسألة

 الصالة على الطفل الذي ولد ميتاً.
: صالة امليت جيب أن تصلى عليه بعد تغسيله وحتنيطه وتكفينه، وال 630 املسألة
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حىت ولو كان نسيااًن أو جهاًل هبذه تكفي إذا صليت قبل هذه االمور، أو يف أثنائها، 
 .املسألة

: ال يلزم ملن يريد أن يصلي صالة امليت أن يكون على وضوء أو غسل أو 631 املسألة
تيمم، وال أن يكون بدنه أو لباسه طاهرًا ومباحاً، فال إشكال حىت لو كان لباسه غصبياً، 

 يراعى يف غريها من الصلوات.وإن كان األحوط استحباابً أن تراعى يف هذه الصالة كل ما 
: جيب على من يريد الصالة على امليت أن يستقبل القبلة، كما جيب أن 632 املسألة

يوضع امليت على ظهره أمام املصلي، حبيث يكون رأس امليت على ميني املصلي، ورجاله على 
 يسار املصلي.

كذا جيب أن ال : جيب أن ال يكون مكان املصلي على امليت غصبياً، وه633 املسألة
 يكون أحط أو أرفع من مكان امليت، وال إشكال يف االرتفاع واالحنطاط املختصرين.

: جيب أن ال يكون املصلي بعيدًا عن امليت، وال إشكال ملن يصليها 634 املسألة
 مجاعة أن يكون بعيداً عن امليت بشرط أن تكون صفوف اجلماعة متصلة.

امليت و املصلي عليه أي ستار أو حائط أو شيء  : جيب أن ال يكون بني635 املسألة
 آخر، ولكن ال إشكال إذا كان امليت يف التابوت وشبهه.

: جيب أن يقف املصلي حماذاي للميت، ولكن إذا أقيمت الصالة مجاعة و 636 املسألة
 جتاوزت صفوف اجلماعة طريف امليت ـ طوالً ـ فال إشكال يف صالة من مل يقابل جسم امليت.

: جيب سرت عورة امليت حني الصالة عليه، وإذا تعذر تكفينه وجب سرت 637 ألةاملس
 عورته ولو خبشبة أو آجرة أو ما أشبه.

: جيب اإلتيان بصالة امليت من قيام ومع قصد القربة، وأن يعني امليت 638 املسألة
 عند النية، كأن يقول: أصلي على هذا امليت قربة إىل هللا.

يكن هناك من ميكنه إتيان الصالة املذكورة عن قيام جاز أن  : إذا مل639 املسألة
 يصلي عليه جلوسًا.

:إذا أوصى امليت أن يصلي عليه شخص معني، فاألحوط استحبااًب أن 640 املسألة
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 يستأذن ذلك الشخص من ويل امليت، واألفضل للويل أيضاً أن أيذن له.
وال يكره هذا التكرار لو كان  : يكره تكرار الصالة على امليت الواحد،641 املسألة

 امليت من أهل العلم والتقوى.
: إذا دفن امليت دون الصالة عليه عمدا، أو نسياان، أو لعذر، أو علم 642 املسألة

 بعد الدفن ببطالن الصالة اليت صليت عليه، جيب أن يصلى على قربه ما مل يتالش جسده.
 كيفية الصالة على امليت 

لصالة على امليت من مخس تكبريات، ولو كرب املصلي مخس : تتألف ا643 املسألة
)اشهد أن ال تكبريات فقط على النحو اآليت لكفاه: بعد النية، وإتيان التكبرية األوىل يقول: 

 إله إال هللا، وان حممدا رسول هللا(.
: )اللهم صل على حممد وآل حممد وصل على مجيع األنبياء ويقول بعد التكبرية الثانية

 رسلني(.وامل
 : )اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات(.ويقول بعد التكبرية الثالثة

إن كان امليت رجال، ولو كان : )اللهم اغفر هلذا امليت( وبعد التكبرية الرابعة يقول
.مث يكرب التكبرية اخلامسة وتنتهي بذلك صالة )اللهم اغفر هلذه امليتة(امليت امرأة يقول: 

 امليت.
: )اللهم اجعله ألبويه ولنا سلفا كان امليت طفال قال بعد الرابعة  : إذا644 املسألة

: )اللهم اغفر للذين اتبوا واتبعوا وان كان مشتبها حاله قال بعد الرابعة وفرطا وأجرا(
 وان كان منافقاً لعنه عقيب الرابعة. سبيلك وقهم عذاب اجلحيم(

د أن ال إله إال هللا وحده )اشه: يستحب أن يقول بعد التكبرية األوىل: 645 املسألة
ال شريك له، واشهد أن حممدا عبده ورسوله، أرسله ابحلق بشريا ونذيرا بني يدي 

 الساعة(.
)اللهم صل على حممد وآل حممد، وابرك على حممد وأن يقول بعد التكبرية الثانية: 

وآل حممد، وارحم حممدا وآل حممد، كأفضل ما صليت وابركت وترمحت على إبراهيم 
آل إبراهيم إنك محيد جميد، وصل على مجيع األنبياء و املرسلني و الشهداء و و 
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 .الصديقني ومجيع عباد هللا الصاحلني(
)اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات ويقول بعد التكبرية الثالثة: 

ك على كل األحياء منهم واألموات اتبع بيننا وبينهم ابخلريات، انك جميب الدعوات، إن
 .شيء قدير(

)اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وبعد التكبرية الرابعة يقول ـ إن كان امليت ذكرًا ـ: 
وابن أمتك نزل بك وأنت خري منـزول به، اللهم إان ال نعلم منه اال خريا وأنت اعلم به 

لهم منا اللهم إن كان حمسنًا فزد يف إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، ال
 .اجعله يف أعلى عليني واخلف على أهله يف الغابرين وارمحه برمحتك اي أرحم الرامحني(

 مث يكرب التكبرية اخلامسة وتنتهي صالة امليت.
)اللهم إن هذه أما لو كان امليت أنثى فان املصلي يقول بعد التكبرية الرابعة هكذا: 

ل به، اللهم اان النعلم منها اال أمتك وابنة عبدك وابنة امتك نزلت بك وأنت خري منـزو 
خريا، وأنت أعلم هبا مّنا، اللهم ان كانت حمسنة فزد يف إحساهنا وان كانت مسيئة 
فتجاوز عنها واغفر هلا، اللهم اجعلها عندك يف اعلى عليني واخلف على اهلها يف 

 .الغابرين وارمحها برمحتك اي ارحم الرامحني(
ات و األدعية تباعًا حبيث ال خترج الصالة عن : جيب أن يقرأ التكبري 646 املسألة

 هيئتها.
: يلزم على املأموم يف صالة امليت أن يقرأ التكبريات واألدعية هو أيضاً 647 املسألة

 وال يكتفي بقراءة اإلمام هلا.
ال تشرت ط الطهارة يف صالة امليت فيجوز للمصلي أن يكون بال وضوء  :648املسألة:

 أو غسل. 
 الة على امليتمستحبات الص

 : تستحب يف الصالة على امليت عدة أمور: 649 املسألة
أن يكون املصلي على وضوء أو غسل أو تيمم، واألحوط استحباابً ان يتيمم إذا األول: 

مل ميكن الوضوء أو الغسل، أو إذا خاف أن ال يدرك الصالة على امليت لو اشتغل ابلوضوء 
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 أو الغسل.
ماعة أو املصلي فرادى، عند وسط قامة امليت، إن كان امليت أن يقف إمام اجل الثايِن:

 ذكراً، وحماذايً للصدر ان كانت أنثى.
 أن يصلي حافياً. الثالث:
 أن يرفع املصلي يديه عند كل تكبرية. الرابع:

أن تكون الفاصلة بينه وبني امليت قليلة جدا، حبيث إذا حرّكت الريح ثوبه ّمس  اخلامس:
 اجلنازة، مثاًل. 

 أن تقام الصالة على امليت مجاعة.السادس: 
 أن يرفع إمام اجلماعة صوته ابلتكبريات واألدعية، وأييت هبا املأموم إخفااتً.السابع: 
 أن يقف املأموم خلف اإلمام حىت لو كان املأموم واحداً. الثامن:

 التاسع: أن يدعو املصلي للميت وللمؤمنني كثرياً.
 ويكررها ثالث مرات.)الّصالة( ل يف الصالة: أن يقول قبل الدخو  العاشر:

أن تقام الصالة على امليت يف موضع اعتاد الناس أن يقيموا فيه الصالة احلادي عشر: 
 على امليت غالباً.
أن تقف املرأة احلائض ـ إذا أرادت أن تصلي صالة امليت مع اجلماعة ـ يف  الثاين عشر:

 صف مستقل لوحدها.
مة الصالة على امليت يف املساجد، ولكن ال تكره يف املسجد : تكره إقا650 املسألة

 احلرام.
 أحكام الدفن  

: جيب أن يدفن امليت حبيث ال تنتشر رائحته، وال تتمكن احليواانت من 651 املسألة
إخراج جسده، وإذا خيف أن خيرجه حيوان يلزم أن يبين القرب ابآلجر وما يشبهه، ويستحكم 

 البناء.
ذا مل ميكن دفن امليت يف األرض، جيوز أن يوضع يف بناء أو اتبوت بدل : إ652 املسألة

 الدفن.
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: جيب أن يوضع امليت حال الدفن على جانبه األمين حبيث يكون مقدم 653 املسألة
 بدنه صوب القبلة.

: لو مات شخص يف السفينة فان مل يفسد بدنه لو أخر دفنه ومل يكن 654 املسألة
ينة، جيب أن ينتظروا به حىت يصلوا إىل اليابسة فيدفنوه يف األرض، مانع من إبقائه يف السف

وإاّل وجب أن يغسل يف السفينة، وحينط ويكفن، وبعد أن يصلى عليه يشد برجليه شيء 
 ثقيل مث يلقى يف البحر، أو يوضع يف زِّقٍّ )خابية( وتسد فوهته إبحكام، مث يلقى يف البحر.

قرب امليت ويستخرجه وميثل به، أي يقطع أذنه : لو خيف أن ينبش عدو 655 املسألة
 أو أنفه أو سائر أعضائه، يلزم أن يدفن سرا وخفية لكي ال تصل إليه يد العدو.

ـ أو 654: تكون نفقات إلقاء امليت يف البحر ـ على حنو ما مر يف املسألة 656 املسألة
 نفقات بناء القرب فيما لو لزم، من أصل تركة امليت.

إذا ماتت املرأة الكافرة احلامل، وجنينها مات، أو مل يوجل فيه الروح بعد،  :657 املسألة
فإن كان أبوه مسلمًا جيب أن تدفن املرأة على جانبها األيسر ليكون ظهرها صوب القبلة 

 حىت يكون وجه الطفل صوب القبلة.
 مقربة : ال جيوز دفن املسلم يف مقربة الكفار، كما ال جيوز دفن الكافر يف658 املسألة
 املسلمني.

: ال جيوز دفن املسلم يف مكان يوجب اهانته، كدفنه يف املكان الذي 659 املسألة
 تُلقى فيها القمامة واألوساخ.

: ال جيوز دفن امليت يف األرض الغصبية، وال يف األرض املوقوفة لغري 660 املسألة
 الدفن كاملسجد.

ر، إال أن يكون القرب قدميًا ومندرساً : ال جيوز دفن امليت يف قرب ميت آخ661 املسألة
ويكون صاحبه قد فىن وتالشى ابملرة ومل يكن اهانة للميت، نعم جيوز الدفن يف القبور ذات 

 الطوابق املتعددة.
: الشيء الذي ينفصل من امليت ـ حىت شعره وظفره وأسنانه ـ جيب أن 662 املسألة
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 حياته. يدفن معه، ويستحب لإلنسان دفن ظفره وأسنانه حال
: إذا مات أحد يف البئر، وال ميكن إخراجه منها، جيب أن يغلق فم البئر 663 املسألة

 وجيعل ذلك البئر قرباً له.
: إذا مات الطفل يف رحم أمه وكان بقاؤه يف بطنها خطرًا عليها جيب 664 املسألة

 إخراجه أبسهل الطرق، وجيوز تقطيع اجلنني إذا اضطر لذلك.
ماتت املرأة احلامل واجلنني الذي يف بطنها حي، جيب أن يشق  : إذا665 املسألة

 اجلنب األيسر للمرأة وخيرج اجلنني مث خياط اجلنب، مث تدفن.
 مستحبات الدفن 

: يستحب أن حيفر القرب مبقدار قامة اإلنسان متوسط القامة، وأن يدفن 666 املسألة
جلهة من اجلهات، مثل أن يدفن يف  امليت يف أقرب املقابر إن مل تكن املقربة األبعد أفضل

 املقربة األبعد الصاحلون من الناس، أو يكون ارتياد الناس هلا ـ لقراءة الفاحتة ـ أكثر.
: يستحب عند الدفن أن توضع اجلنازة على األرض على بعد عدة أذرع 667 املسألة

 رابعة يدخل يف القرب.من القرب، مث يقرب إىل القرب شيئاً فشيئاً يف ثالث دفعات، ويف املرة ال
ويستحب إذا كان امليت ذكرًا أن توضع على األرض يف املرة الثالثة حبيث يكون رأس 

 . (152)امليت عند مؤخرة القرب، ويف املرة الرابعة يدخل امليت يف القرب من جانب الرأس
، مث أما إذا كان امليت أنثى، فتوضع يف املرة الثالثة على األرض عند طرف القبلة من القرب

 تدخل إىل القرب عرضاً، ويستحب أن يؤخذ بقماش فوق القرب عند إدخال املرأة فيه.
: يستحب أن تقرأ األدعية املقررة املأثورة قبل الدفن وحني الدفن، وأن 668 املسألة

تفك عقد كفن امليت بعد أن يوضع يف اللحد، وأن يوضع خد امليت على األرض، وتوضع 
وأن توضع لبنة أو مدرة وراء ظهره لكي ال يرجع ويستلقي على  حتت رأسه خمدة من تراب،

قفاه، وقبل أن يسرت اللحد يضرب الدافن بيده اليمىن على منكب امليت اليمىن، ويضع يده 

                     
 امليت الَرُجل يف القرب أوال. أي يدخل رأس (152)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 169 

اليسرى على منكب امليت اليسرى، ويقرب فمه من أذن امليت، وحيرّكه بقوة ويقول له ـ ثالث 
، ويذكر بدل )فالن بن فالن( اسم امليت واسم أبيه فلو  فالن نُ الن بْ اي فُ  مْ هَ فْـ اِ  عْ مسَْ اِ مرات: 

حممد بن  اي مْ هَ فْـ اِ  عْ مسَْ اِ كان إسم امليت )حممداً( واسم أبيه )علياً( يقول امللقن ثالث مرات: 
 علي. مث يقول: 

 ريكَ الشَ  هُ دَ حْ وَ  هللاُ  الّ إ هَ لَ إِ ال  نْ أَ  ةِ هادَ شَ  نْ ، مِ هِ يْ لَ نا عَ تَ قْـ ذي فارَ الّ  دِ هْ عَ ى الْ لَ عَ  تَ نْ أَ  لْ )هَ 
 نَّ أَ ، وَ نيَ لِ سَ رْ املُ  اتَُ خَ وَ  نيَ يّ بِ النَّ دُ يِّ سَ ، وَ هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  )صلى هللا عليه وآله( داً مَّ حمَُ  نَّ أَ ، وَ هُ لَ 
 نَ سَ احلَ  نَّ أَ ، وَ نيَ عاملَ ى الْ لَ عَ  هُ تَ طاعَ  هللاُ  ضَ رَ تَـ افْـ  مام  إِ ، وَ صينيَ وَ الْ  دُ يِّ سَ وَ  ننيَ مِ ؤْ املُ  ريُ مِ أَ  لياً عَ 
 يَّ لِ عَ ، وَ ر  فَ عْ جَ  نَ ى بْ وسَ مُ ، وَ د  مَّ حمَُ  نَ بْ  رَ فَ عْ جَ ، وَ يّ لِ عَ  نَ بْ  دَ مَّ حمَُ ، وَ نْيِ سَ احلُ  نَ بْ  يَّ لِ عَ ، وَ نْيَ سَ احلُ وَ 
ي دِ هْ املَ  ةَ جَّ احلُ  مَ قائِ الْ ، وَ يّ لِ عَ  نَ بْ  نَ سَ احلَْ ، وَ د  مَّ حمَُ  نَ بْ  يَّ لِ عَ ، وَ يّ  لِ عَ  نَ بْ  دَ مَّ حمَُ ى، وَ وسَ مُ  نَ بْ 

ى دً هُ  ةُ مَّ ئِ أَ  كَ تُ مَّ ئِ أَ ، وَ نيَ عِ مجَْ أَ  قِ لْ ى اخلَ لَ عَ  هللاِ  جُ جَ حُ وَ  ننيَ مِ ؤْ املُ  ةُ مَّ ئِ ، أَ مْ هِ يْ لَ عَ  هللاِ  واتُ لَ صَ 
 ..)فيذكر مكان فالن بن فالن، اسم امليت واسم أبيه( فالن نُ بْ  اي فالنُ ، رار  بْ أَ 

 نْ َعــ الكَ أَ َســ، وَ اىَل َعــتَـ وَ  كَ ارَ َبــتَـ  هللاِ  دِ ْنــعِ  نْ ِمــ نْيِ ولَ ُســرَ  ،نِ ابَ رَّ َقــاملُ  انِ َكــلَ املَ  كَ اتَ ا أَ ذَ إِ مث يقـول: 
ال وَ  فْ َتَــ ال، فَـكَ تِـمَّ ئِ أَ  نْ َعــ، وَ كَ تِـلَ بْـ قِ  نْ َعـ، وَ كَ تابِــكِ   نْ َعـ، وَ كَ ينِـدِ  نْ َعــ، وَ كَ يِّـبِ نَ  نْ َعـ، وَ كَ بِّـرَ 

ـــحمَُ ، وَ يبِّ رَ  مـــا: هللاُ واهبِِ يف جَ  لْ قُـــ ،وَ نْ زَ ََتْــ ، يـــيِن دِ  المُ ْســـاإلِ ي، وَ ّيـــبِ نَ  ه وآلـــه()صـــلى هللا عليـــ د  مَّ
 يّ  ِلـعَ  نُ بْـ نُ َسـاحلَ ي، وَ امِ مَ إِ  ب   طالِ يب أَ  نُ بْ  يُّ لِ عَ  ننيَ مِ ؤْ املُ  ريُ مِ أَ يت، وَ لَ بْـ قِ  ةُ بَ عْ كَ الْ ايب، وَ تِ كِ   آنُ رْ قُ الْ وِ 
ــ يّ  ِلـعَ  نُ بْـ نْيُ َسـاحلُ ي، وَ امِ َمـ إِ َب تَــجْ املُ  ي، مــامِ إِ  ينَ دِ عابِـالْ  نُ يْـزَ  ي  ِلـعَ  ي، وَ مـامِ إِ  ءالبَ رْ َكـبِ  يدُ هِ الشَّ
ي، امِ مَ ضا إِ الرّ  ي  لِ عَ ي، وَ مامِ إِ  مُ اظِ كَ ى الْ وسَ مُ ي، وَ مامِ إِ  قُ ادِ الصّ  ر  فَ عْ جَ ي، وَ مامِ إِ  رُ باقِ الْ  د  مَّ حمَُ وَ 
ــحمَُ وَ  ــاحلُ ي، وَ مــامِ إِ  ريُ كَ ْســعَ الْ  نُ َســاحلَ ي، وَ مــامِ ي إِ ادِ اهْلــ ي  ِلــعَ ي، وَ مــامِ إِ  ادُ وَ اجلَــ د  مَّ  رُ َظــتَ نْـ املُ  ةُ جَّ
 نْ ِمـ وَ ىَل وَّ تـَـأَ  مْ عائي، هِبِـفَ ُشـت وَ قـادَ  وَ ِت سـادَ يت وَ مَّـئِ أَ  نيَ عِ مجَْ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  هللاِ  واتُ لَ صَ  الءِ ؤُ مامي، هَ إِ 
)ويذكر مكـان فـالن بـن فـالن الن فُ  نُ بْ  النُ اي فُ  مْ لَ اعْ  ، مثَّ ةِ رَ اآلخِ  يا وَ نْ يف الدُّ  ؤُ رَ بَـ تَـ أَ  مْ هِ دائِ عْ أَ 

)صـلى هللا عليـه داً مَّ حمَُ  نَّ أَ ، وَ بُ الرَّ  مَ عْ  نِ اىَل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  هللاَ  نَّ أَ  مث يقول( ،أبيهاسم امليت واسم 
 مَ ْعــر نِ َشــعَ  دَ َحــاألَ  ةَ َمــئِ األَ  نيَ ومِ ُصــعْ املَ  هُ الدَ وْ أَ وَ  ب   طالِــيب أَ  نَ بْــ يَّ ِلــعَ  نَّ أَ ، وَ ولُ ُســالرَّ  مَ ْعــنِ  وآلــه(

 ر  َكـنْ مُ  ؤالَ ُسـ، وَ ق  َحـ تَ وْ املَـ نَّ أ، وَ ق  َحـ )صـلى هللا عليـه وآلـه( د  مَّـحمَُ  هِ بِـ اءَ ا جَ مَ  نَّ أ، وَ ةُ مَّ ئِ األَ 
ــ، وَ ق  َحــ ورَ ُشــالنُ ، وَ ق  َحــ ثَ ْعــبَـ الْ ، وَ ق  َحــ رْبِ َقــيف الْ  ري  ِكــنَ وَ   رَ طــايُـ تَ ، وَ ق  َحــ امليــزانَ ، وَ ق  َحــ اطَ رَ الصِّ
 ثُ َعـبْـ يَـ  هللاَ  نَّ أَ فيهـا، وَ  بَ يْـال رَ  ة  يَـآتِ  ةَ اعَ السَّـ نَّ أَ ، وَ قُّ َحـ ارَ النَّـ، وَ ق  َحـ ةَ نَّـاجلَ  نَّ أ، وَ ق  َحـ بِ تُ كُ الْ 
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: (مث يقــول، ويــذكر مكــان فــالن اســم امليــت)الن، اي فُــ تَ ْمــهِ فَ أَ  )مث يقــول(:، ورِ بُــقُ يف الْ  نْ َمــ
 كَ يائِــلِ وْ أَ  نْيَ بـَــوَ  كَ َنــيْـ بَـ  هللاُ  فَ رَّ ، َعــيم  قِ تَ ْســمُ  راط   ِصــىَل إِ  هللاُ  داكَ َهــوَ  تِ ابِــالثّ  ولِ َقــلْ ابِ  هللاُ  كَ َتــبـَّ ثَـ 

ـلَ ، وَ كَ ْيـلَ إِ  هِ وِحـرُ بِ  دْ عِ ْصـأَ ، وَ هِ ْيـبَـ نْـ جَ  نْ َعـ ضَ رْ األَ  افِ َجـ مَّ هُ : اللّ )مث يقول(، هِ تِ محَْ رَ  رِّ قَ تَـ سْ يف مُ   هِ قِّ
 (.كَ وَ فْ عَ  كَ وَ فْ عَ  مَّ هُ ، اللّ هاانً رْ بُـ  كَ نْ مِ 

أس، : يستحب ملن يضع امليت يف القرب أن يكون على طهر، وحاسر الر 669 املسألة
حايف القدمني، وأن خيرج من القرب من قبل رجلي امليت، كما يستحب أن يهيل احلاضرون ـ 

 إان هلل وإان إليه راجعونعدا أقرابء امليت ـ الرتاب على القرب بظهور أكفهم، ويقولوا: 
، وإذا كان امليت أنثى يتوىل حمارمها وضعها يف القرب، و إذا مل يكن هناك حمرم يتوىّل (153)
 ارهبا وضعها يف القرب.أق

: يستحب جعل القرب مربعًا أو مستطياًل وأن يعلو عن سطح األرض 670 املسألة
مبقدار أربعة أصابع، وأن توضع عالمة على القرب لكيال يشتبه بغريه، وأن يصب املاء على 

، القرب، وأن يضع احلاضرون ـ بعد الفراغ من رش املاء أايديهم على القرب، مفرجني اصابعهم
سبع مرات، ويستغفروا للميت )اان أنزلناه يف ليلة القدر( ويغّمسوها يف الرتاب، ويقرؤوا سورة 

)اللهم جاف االرض عن جنبيه، واصعد بروحه اليك، ولّقه منك ويقرؤوا هذا الدعاء: 
 .رضواانً، واسكن قربه من رمحتك ما تغنيه عن رمحة من سواك(

شّيعون، يستحب لويل امليت أو من يكون : بعد أن يذهب وينصرف امل671 املسألة
 مأذوانً من قبل الويل، أن يُعيد تلقني امليت ابألدعية اليت سبق ذكرها.

: يستحب بعد الدفن تعزية ذوي امليت، ولكن األفضل ترك التعزية لو 672 املسألة
مضى على ذلك مدة حبيث تتجدد مصيبتهم لو عزاهم أحد، وهكذا يستحب ارسال الطعام 

 هل بيت امليت ملدة ثالثة أايم، ويكره االكل عندهم.إىل أ
: يستحب لإلنسان أن يصرب يف مصابه أبقرابئه، ومصابه بولده خاصة، 673 املسألة

وأن يقرأ القرآن للميت،  اان هلل واان اليه راجعونويستحب ان يقول كلما تذكر مّيته: 

                     
 .156سورة البقرة، اآلية:  (153)
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بناء القرب حىت ال يسرع اليه البلى و وأن يطلب من هللا حوائجه عند قرب أبيه وأمه، وأن حيكم 
 اخلراب.

: ال جيوز أن خيمش اإلنسان وجهه يف موت أحد، وال أن يلطم، إاّل يف 674 املسألة
مصائب املعصومني )سالم هللا عليهم أمجعني( حيث جيوز عليهم خمتلف أنواع العزاء، بل 

 ويستحب ذلك.
واألخ، وجيوز يف موهتما وإن  : ال جيوز شق اجليب يف موت غري األب 675 املسألة

 كان األحوط تركه.
: إذا مخشت املرأة وجهها يف مصاب أحد، أو نتفت شعرها، وجب عليها 676 املسألة

أن تعتق عبداً، أو تطعم عشرة فقراء، أو تكسوهم، وهكذا إذا شق الرجل جيبه أو مزق ثيابه 
 يف موت زوجته أو ولده.

 يرفع الصوت ابلبكاء على امليت، نعم يستحب : األحوط استحباابً أن ال677 املسألة
 ومن إليهم. )عليهم السالم(الرفع يف مصاب املعصومني 

 صالة الوحشة 
: يستحب أن يصلوا للميت يف ليلة دفنه )صالة الوحشة( وهي ركعتان 678 املسألة

الثانية بعد  وكيفيتها: أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد احلمد )آية الكرسي( مرة واحدة، ويف الركعة
)اللهم صل على حممد احلمد سورة )القدر( عشر مرات، ويقول بعد التسليم من الصالة: 

 ويقول مكان فالن اسم امليت.وآل حممد وأبعث ثواهبا إىل قرب فالن( 

: ميكن إتيان صالة الوحشة يف أي وقت من ليلة الدفن، ولكن األفضل 679 املسألة
 العشاء.إتياهنا يف أول الليل بعد صالة 

: إذا أرادوا أخذ امليت إىل بلد بعيد، أو أتخري دفنه لسبب من األسباب 680 املسألة
 فال تؤخر صالة الوحشة إىل ليلة دفنه.

 نبش القرب 
: حيرم نبش قرب املسلم حىت لو كان طفاًل أو جمنوانً، ولكن الإشكال لو 681 املسألة
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 فين بدنه وصار تراابً ومل يكن حمذور يف ذلك.
و  )عليهم السالم(و األئمة  )عليهم السالم(: حيرم نبش قبور األنبياء 682 سألةامل

 أوالد األئمة، والشهداء و العلماء و الصاحلني حىت لو مضى عليها سنوات عديدة.
 : ال حيرم نبش القرب يف عدة موارد، هي: 683 املسألة
 يت فيه.إذا دفن امليت يف مكان غصيب ومل يرض صاحبه ببقاء املاألول: 
إذا كفن امليت يف كفن مغصوب، أو دفن معه شيء غصيب، ومل يرض صاحبه أن  الثاين:

يبقى ذلك الشيء مع امليت يف القرب، وهكذا إذا دفن مع امليت شيء من تركته مما انتقل إىل 
 ورثته ومل يرض الورثة ببقائه معه.

غسله، أو تبني أن إذا دفن امليت بال غسل أو كفن أصال، أو علم ببطالن  الثالث:
 تكفينه مل يكن حسب ما قرره الشرع، أو تبني أبنه مل يوضع يف القرب صوب القبلة.

 أن يراد رؤية امليت و مشاهدته إلثبات حق. الرابع:
إذا دفن امليت يف مكان يستوجب هتكه واهانته، كما لو دفن يف مقربة  اخلامس:

 الكفار، أو دفن يف حمل القاذورات.
أريد نبش قربه ألمر شرعي أهم من حرمة النبش، كأن يراد استخراج اجلنني إذا  السادس:

 احلي من بطن املرأة املدفونة.
إذا خافوا على امليت من حيوان ميزق بدنه، أو خيف أن جيرفه السيل، أو السابع: 

 خشي أن خيرجه عدو.
حوط إذا مل يدفن مع امليت جزء منفصل من جسده، وأريد دفنه، ولكن األ الثامن:

 وجوابً أن يوضع ذلك اجلزء املبان يف القرب بنحو ال يرى بدن امليت.

 األغسال املستحبة
: األغسال املستحبة )املندوبة( يف الشريعة اإلسالمية املقدسة كثرية، ومن 684 املسألة

 مجلتها: 
: غسل اجلمعة، ووقته من أذان الصبح إىل ظهر يوم اجلمعة، واألفضل اتيانه قبيل 1
واذا مل أيت به إىل الظهر فاألفضل أن أييت به إىل غروب يوم اجلمعة دون ان ينوي  الظهر،
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القضاء أو األداء، وإذا مل يغتسل يوم اجلمعة يستحب إتيانه يف هنار يوم السبت من الفجر 
 إىل الغروب بنية القضاء، بل ال مانع أيضاً يف أن أييت به يف ليلة السبت.

يوم اجلمعة جاز له أن أييت بغسل اجلمعة يف يوم اخلميس  ومن خشي أن ال جيد املاء يف
أو ليلة اجلمعة، وإذا مل أيت به يف اجلمعة و السبت جاز أن أييت به يف أي يوم من أايم 
األسبوع، فيأيت به بقصد الرجاء )أي برجاء أن يكون مطلوابً هلل تعاىل(، ويستحب أن يقول 

اال هللا وحده ال شريك له، وان حممدا عبده أشهد ان ال إله عند إتيان غسل اجلمعة: )
ورسوله، اللهم صل على حممد وآل حممد، واجعلين من التوابني، واجعلين من 

 (.املتطهرين
: غسل أول ليلة من شهر رمضان، وكل الليايل الفرادى من ذلك الشهر، مثل الليلة 2

أن يغتسل كل ليلة، ويتأكد  الثالثة واخلامسة والتاسعة، ويستحب من الليلة احلادية والعشرين
استحباب الغسل يف الليلة األوىل واخلامسة عشرة، والسابعة عشرة، والتاسعة عشرة، واحلادية 
والعشرين، والثالثة والعشرين، واخلامسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة والعشرين من 

 شهر رمضان املبارك.
واألفضل ان يقارن الغروب، ولكن األفضل  ووقت أغسال ليايل شهر رمضان متام الليل،

 ابلنسبة ألغسال العشرة األخرية من الشهر هو أن يؤتى هبا ما بني صالة املغرب والعشاء.
وهكذا يستحب يف الليلة الثالثة والعشرين ان أييت بغسل آخر يف آخر الليل، مضافًا إىل 

 الغسل املستحب إتيانه يف أول الليل.
، وعيد األضحى، ووقته من أذان الصبح إىل الغروب، واألفضل : غسل يوم عيد الفطر3

 إتيانه قبل صالة العيد.
: غسل ليلة عيد الفطر واألضحى، ووقته من أول املغرب إىل أذان الفجر، واألفضل 4

 إتيانه يف أول الليل.
 : غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي احلجة، وإتيان غسل اليوم الثامن قبيل الظهر.5
 اليوم األول، واخلامس عشر، والسابع والعشرين، واآلخر من شهر رجب. :غسل6
 : غسل يوم عيد الغدير، واألفضل إتيانه قبل الظهر.7
 : غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي احلجة.8

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 174 

: غسل يوم النريوز، واخلامس عشر من شعبان، والتاسع والسابع عشر من ربيع األول، 9
 لقعدة. واخلامس والعشرين من ذي ا

 : غسل الوليد عند الوالدة.10
 : غسل املرأة اليت تستعمل العطر لغري زوجها.11
 : غسل من شرب اخلمر وانم يف السكر.12
 : غسل من مس ببدنه بدن ميت مغّسل.13
: غسل من مل يصل صالة اآلايت عند اخلسوف والكسوف عمداً، مع احرتاق متام 14
 القرص.
إىل رؤية املصلوب، ورآه بعد ثالثة أايم، ولكن لو  : األحوط أن يغتسل من سعى15

 رآه بال اختيار منه، أو رآه صدفة و اتفاقا، أو ذهب ألداء الشهادة فال غسل عليه.
: يستحب أن يغتسل قبل الدخول إىل احلرم املكي، ومدينة مكة املكرمة، 685 املسألة

واملسجد النبوي، ومشاهد األئمة  واملسجد احلرام، والكعبة املشرفة، وحرم املدينة، وبلدهتا،
 ، ويستحب الغسل لإلحرام. )عليهم السالم(الطاهرين 

وإذا أراد أن يدخل إىل حرم مكة ومكة املكرمة واملسجد احلرام والكعبة املشرفة يف يوم 
واحد كفاه اإلتيان بغسل واحد بنية اجلميع. وهكذا إذا أراد أن يدخل حرم املدينة املنورة 

 يف يوم واحد كفاه غسل واحد بنية اجلميع. )صلى هللا عليه وآله(د النيب وبلدهتا ومسج
من بعيد أو  )عليهم السالم(: يستجب الغسل لزايرة األئمة الطاهرين 686 املسألة

قريب، ولطلب احلاجة من هللا، وكذا يستحب الغسل للتوبة، وحلصول النشاط للعبادة، 
، ولو أتى بشيء من هذه )عليه السالم(اء وللسفر خصوصًا إذا كان لزايرة سيد الشهد

األغسال ـ املذكورة يف هذه املسألة ـ مث وقع منه ما يبطل الوضوء كالنوم تستحب إعادة 
 الغسل.

: ال جتزي هذه االغسال املندوبة عن الوضوء، فال جيوز أن أييت معها 687 املسألة
 بعمل يشرتط فيه الوضوء كالصالة دون أن يتوضأ.

: إذا وجبت على الشخص عدة أغسال أو كان بعضها واجباً، كفى أن 688 املسألة
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 أييت بغسل واحد بنية اجلميع.

 التيمم 
 : جيب التيمم بدالً عن الوضوء و الغسل يف سبعة موارد: 689 املسألة

 : أن يفقد املاء. 1
 : أن مل ميكنه التوصل إىل املاء.2
 : أن يضرّه استعمال املاء.3
 طش.: أن خُياف من الع4
 : أن ال يكفي املاء املوجود إال لتطهري البدن والثوب النجسني.5
 : أن ال يكون املاء مباحًا.6
 : أن يضيق الوقت.7

 املورد األول
 : إذا كان حتصيل املاء مبقدار الوضوء أو الغسل غري ممكن وجب التيمم. 690 املسألة
ن املاء للوضوء : إذا كان الشخص يف احلضر جيب عليه أن يفحص ع691 املسألة

والغسل إىل حد حيصل معه اليأس، وأما إذا كان يف الصحراء وكانت األرض غري مستوية لزم 
يف كل جهة من اجلهات األربع ـ أي مشااًل وجنوابً  (154)أن يطلب املاء مبقدار رمية سهم

ل وشرقًا وغراًب ـ وإذا كانت األرض مستوية سهلة فيلزم أن يطلب مبقدار رمية سهمني من ك
 صوب.

: إذا كانت بعض اجلهات األربع سهلة مستوية، وبعضها غري مستوية، 692 املسألة
 طلب املاء يف اجلهة السهلة مبقدار رمية سهمني، ويف اجلهة غري السهلة مبقدار رمية سهم.

: ال جيب الفحص يف أي جهة من اجلهات األربع، إذا تيقن بعدم وجود 693 املسألة

                     
يف شرح )من ال حيضره الفقيه( مقدار رمية سهم مبائيت خطوة أي ما يقارب  )رمحه هللا(حدد العالمة اجمللسي  (154)

 مائة مرت.
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 املاء فيها.
: من مل يتضيق وقت صالته، واتسع الوقت للتفتيش و الفحص عن املاء، 694 املسألة

لزم أن يطلب املاء إذا تيقن بوجوده يف مكان أبعد من احلد الشرعي املذكور، وأما لو ظن أو 
احتمل وجود املاء هناك مل جيب عليه الذهاب إليه، نعم إذا كان ظنه قوايً لزم ـ على األحوط 

 صيله.وجوابً ـ أن يذهب لتح
: ال يلزم أن يبحث الشخص بنفسه عن املاء، بل جيوز له أن يستنيب من 695 املسألة

يطمئن إىل قوله، ويف هذه الصورة يكفي أن ينوب شخص واحد عن عدة أشخاص يف 
 الفحص عن املاء.

: إذا احتمل وجود املاء يف رحله أو يف املنزل أو يف القافلة، جيب عليه أن 696 املسألة
 حيصل له اليقني بعدم وجود املاء أو ييأس عن احلصول عليه. يفحص حىت
: إذا فحص عن املاء قبل حلول وقت الصالة ومل جيده، وبقي هناك إىل 697 املسألة

وقت الصالة، فان احتمل احتمااًل عقالئيًا ابحلصول على املاء كما إذا نزل املطر فاحتمل 
 دة الفحص والطلب مرة أخرى.مجعه يف غدير، لزم ـ على األحوط وجوابً ـ إعا

: إذا ضاق وقت الصالة، أو خاف من سارق أو حيوان مفرتس، أو كان 698 املسألة
 طلب املاء صعبا إىل درجة ال تتحمل عادة، ال جيب الفحص والطلب.

: إذا ترك الفحص عن املاء حىت تضّيق وقت الصالة عصى وأمث، ولكن 699 املسألة
 صالته مع التيمم صحيحة.

: من تيقن بعدم احلصول على املاء، فاذا ترك الفحص عن املاء وصّلى مع 700 ألةاملس
التيمم يف سعة من الوقت مث علم فيما بعد أنّه كان حيصل على املاء لو فتش عنه، بطلت 

 صالته، احتياطا.
: إذا فحص كاملتعارف ومل جيد املاء بعد الفحص، فصلى متيمماً، مث علم 701 املسألة
بوجود املاء يف املكان الذي فّتش فيه صحت صالته، إال أن يكون الوقت ال  بعد الصالة

 يزال ابقيا ففي هذه الصورة يعيد صالته على األحوط استحباابً.
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: من تيقن ضيق وقت الصالة فصلى مع التيمم من غري فحص مث علم 702 املسألة
أن يعيد صالته إن كان بعد الصالة أن الوقت كان يسع للفحص عن املاء، فاألحوط وجوابً 

 الوقت ابقياً، أو يقضيها مع انقضاء الوقت.
: إذا كان على وضوء بعد دخول وقت الصالة، وعلم أبنه لو أبطل 703 املسألة

وضوءه ال ميكن له حتصيل املاء للوضوء، أو ال ميكنه الوضوء، جيب أن ال يبطل وضوءه إن 
 أمكنه االحتفاظ به.

وضوء قبل دخول وقت الصالة وعلم أبنه لو أبطل وضوءه : إذا كان على 704 املسألة
 فسوف ال ميكن حتصيل املاء، يلزم أن ال يبطل وضوءه على األحوط إن أمكنه االحتفاظ به.

: من كان عنده من املاء مبقدار الوضوء أو مبقدار الغسل، وعلم انه لو 705 املسألة
حرم إراقة املاء، واألحوط أن ال  أراق املاء فسوف لن جيده، فإن كان وقت الصالة داخال

 يريقه قبل وقت الصالة أيضاً.
: من علم أنه لن حيصل على املاء فأبطل وضوءه بعد دخول وقت 706 املسألة

الصالة، أو أراق املاء الذي معه عصى وأمث، ولكن تصح صالته مع التيمم، وإن كان 
 األحوط استحبااب أن يعيد تلك الصالة.

 تيمم الثاين من موارد ال
: إذا مل يكن يف إمكانه التوصل إىل املاء بسبب الشيخوخة أو اخلوف من 707 املسألة

السارق أو احليوان املفرتس وما شاهبه، أو لعدم وجود ما يسحب به املاء من البئر، وجب 
عليه أن يتيمم، وهكذا جيب عليه أن يتيمم إذا كان يف حتصيل املاء أو استعماله مشقة ال 

 ا.ميكن حتمله
: إذا لزمه دلو أو حبل لسحب املاء من البئر، واضطر إىل شرائه أو 708 املسألة

استئجاره وجب عليه ذلك وإن كّلفه أضعاف ما هو متعارف، وهكذا إذا ابعوه املاء بعدة 
أضعاف من قيمته املتعارفة، ولكن ال جيب حتصيل املاء لو استوجب ذلك أن يشرتيه مببلغ 

 استوجب ذلك العسر واحلرج عرفاً.يضر حباله، وهكذا إذا 
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: إذا اضطر إىل اقرتاض مال ليمكنه شراء املاء للوضوء وجب عليه أن 709 املسألة
 يقرتض، ولكنه لو علم أو ظن أنه ال يستطيع أن يسدد قرضه ال جيب عليه االقرتاض.

 : إذا مل يكن حفر البئر الستخراج املاء شاقاً عليه، جيب عليه احلفر.710 املسألة
: إذا بذل له أحد مقدارًا من املاء دون مِّّنة، فعليه أن يقبل املاء ويتوضأ، 711 املسألة

 أّما لو مّن عليه ذلك مل يلزم قبوله.
 الثالث من موارد التيمم

: إذا خاف على نفسه من استعمال املاء، أو خاف أن يظهر فيه عيب 712 املسألة
عب معاجلته بسبب استعمال املاء، جيب أو مرض أو أن يطول مرضه به، أو يشتّد أو تص

عليه أن يتيمم، لكن إذا مل يضره استعمال املاء الساخن وجب أن يتوضأ أو يغتسل ابملاء 
 الساخن.

: ال يلزم أن يتيقن بتضرره ابملاء، بل حىت إذا احتمل الضرر وكان احتماله 713 املسألة
االحتمال، جيب أن يعدل  احتمااًل عقالئيًا عند العرف، وحدث عنده خوف بسبب ذلك

 إىل التيمم.
 : املبتلى ابلرمد الذي يضره استعمال املاء جيب أن يتيمم.714 املسألة

: إذا تيمم بسبب تيقن الضرر أو خوفه مث علم قبل الصالة بعدم ضرر املاء 715 املسألة
أو  عليه كان تيممه ابطال، وإذا علم بذلك بعد الصالة فاألحوط إعادة صالته مع الوضوء

 الغسل، وقضاؤها يف حالة انقضاء الوقت.
: من يعلم أن املاء لن يضره لو اغتسل أو توضأ مث علم فيما بعد أبن املاء  716 املسألة

 كان يضره صح غسله ووضوؤه.
 الرابع من موارد التيمم

: إذا خشي إن استعمل املاء يف الوضوء أو الغسل، أن ميوت هو أو عياله 717 املسألة
أو رفيقه أو من يرتبط به كاخلادم واخلادمة، أو كل من جيب حفظ حياته من  أو أوالده

العطش أو ميرضوا، أو يعطشوا عطشا يشق عليهم حتمله، جيب أن يتيمم بدال عن الوضوء أو 
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الغسل، وهكذا إذا خشي أن يتلف حيوان له بسبب العطش وجب عليه أن يتيمم ويسقي 
 احليوان.

ماء متنجس مبقدار شربه وشرب من يرتبط به عدا املاء  : إذا كان لديه718 املسألة
الطاهر الذي يكون للوضوء أو الغسل، وجب أن جيعل املاء الطاهر للشرب ويصلي مع 
التيمم، ولكن إذا أراد املاء حليوانه جيب سقيه من املاء النجس والتوضؤ أو االغتسال ابملاء 

 الطاهر.
 اخلامس من موارد التيمم

ن كان لباسه أو بدنه جنسًا وعنده مقدار قليل من املاء ولو توضأ أو : م719 املسألة
اغتسل به ال يبقى منه شيء لتطهري لباسه أو بدنه، جيب عليه أن يطّهر بذلك املاء لباسه أو 

 بدنه املتنجس ويتيمم للصالة.
به  ولكن األحوط استحبااًب أن يرفع النجاسة أواًل مث يتيمم، وإذا مل يكن لديه ما يتيمم

 جيب أن يتوضأ أو يغتسل بذلك املاء ويصلي مع البدن أو الثوب املتنجس.
 السادس من موارد التيمم

: إذا مل يكن عنده إال املاء أو اإلانء الذي حيرم استعماله كاملاء أو اإلانء 720 املسألة
 الغصيب وما شابه جيب أن يتيمم بدالً عن الغسل أو الوضوء.
 السابع من موارد التيمم

: إذا ضاق وقت الصالة حبيث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصالة، كلها 721 املسألة
 أو بعضها، خارج الوقت جيب أن يتيمم.

: إذا أخر الصالة متعمدًا حىت ال يبقى لديه وقت للتوضؤ أو االغتسال 722 املسألة
 عصى وأمث، لكن صالته مع التيمم صحيحة.

ة إذا توضأ أو اغتسل أم ال وجب أن : إذا شك هل يبقى وقت للصال723 املسألة
 يتوضأ أو يغتسل.

: من تيمم لضيق الوقت، فان فقد بعد الصالة املاء الذي كان معه، 724 املسألة
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وجب عليه أن يتيمم مرة أخرى إذا كانت وظيفته التيمم وإن مل ينقض تيممه األول، والظاهر  
 لصالة مباشرة. كفاية التيمم األول فيما إذا كان قد فقد املاء عقيب ا

: من كان واجدًا للماء فاشتغل ابلصالة مع التيمم ألجل ضيق الوقت، 725 املسألة
ويف أثناء الصالة فقد ذلك املاء الذي كان وظيفته التيمم، فالظاهر كفاية ذلك التيمم 

 للصلوات الالحقة.
لصالة : إذا اتسع له الوقت مبقدار يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل وأييت اب726 املسألة

من غري مستحباهتا كاإلقامة والقنوت، وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي من دون 
اإلتيان ابملستحبات، بل لو مل يتسع وقته للسورة أيضًا وجب التوضؤ واالغتسال والصالة من 

 دون قراءة السورة.
 األشياء اليت يصح التيمم هبا

ر واحلجر، ولكن األوىل أن ال يتيمم : يصح التيمم ابلرتاب واحلصى واملد727 املسألة
بغري الرتاب ما دام ممكناً، وإذا مل يوجد الرتاب فباحلصى، فاذا فقد احلصى فباملدر، واذا فقد 

 فباحلجر.
: يصح التيمم حبجر الكلس )أي حجر النورة( وحجر اجُلص، وكذا يصح 728 املسألة

 العقيق ابطل. التيمم ابجلص املطبوخ ولكن التيمم حبجر املعدن مثل حجر
: إذا فقد الرتاب واحلصى واملدر واحلجر، جيب أن يتيمم ابلغبار العالق 729 املسألة

ابلفراش أو اللباس وما شابه، وإذا ال يوجد غبار يف هذه األشياء وجب التيمم ابلطني، واذا 
 فقد الطني وجبت الصالة بدون التيمم واألحوط قضاؤها فيما بعد.

طاع أن حيصل على الرتاب بواسطة نفض الفراش وما شاهبه كان : إذا است730 املسألة
التيمم ابلغبار ابطاًل، وإذا استطاع أن جيفف الطني وحيصل منه على الرتاب بطل التيمم 

 ابلطني.
: من ليس عنده ماء وكان عنده ثلج أو بـََرد، فإن أمكن إذابته وجب 731 املسألة

مل ميكن ذلك ومل يكن لديه ما يصح التيمم به إذابته والتوضؤ أو االغتسال مبائه، وإذا 
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فاألحوط وجواًب أن يبلل ابلثلج أعضاء وضوئه أو غسله، وإذا مل ميكن ذلك أيضًا وجب أن 
 يتيمم ابلثلج أو البَـَرد، ولكن عليه أن يقضي صالته اليت صاّلها يف الصورة األخرية احتياطًا.

بطل به التيمم كالتنب، ال جيوز التيمم : إذا اختلط ابلرتاب أو احلصى ما ي732 املسألة
به، ولكن إذا كان ذلك الشيء قلياًل حبيث يعترب فانيًا مضمحاًل يف الرتاب أو احلصى صح 

 التيمم بذلك الرتاب أو احلصى.
: إذا مل يكن عنده شيء يتيمم به، فان أمكن حتصيله ابلشراء وما شابه 733 املسألة

 وجب.
ائط الطيين، واألحوط استحباابً أن ال يتيمم ابألرض أو : يصح التيمم ابحل734 املسألة

 الرتاب الرطب قليالً مع وجود األرض أو الرتاب اجلاف.
: الشيء الذي يتيمم به جيب أن يكون طاهراً، وإذا مل يكن لديه شيء 735 املسألة

 طاهر يصح التيمم به فاألحوط وجوابً أن يصلي مث يقضي تلك الصالة.
كان متيقنًا من صحة التيمم بشيء ما، فتيمم به مث تبني له فيما بعد   : إذا736 املسألة

 أّن التيمم بذلك الشيء كان ابطالً وجب أن يعيد صلواته اليت صالها مع ذلك التيمم.
: جيب أن ال يكون الشيء الذي يتيمم به وحمل ذلك الشيء غصبياً، فإذا 737 املسألة

ملكًا له ولكنه وضعه يف ملك الغري دون رضاه تيمم على الرتاب الغصيب أو كان الرتاب 
 وتيمم به، كان تيممه ابطاًل.

: التيمم يف الفضاء الغصيب ابطل، فإذا ضرب يديه يف أرضه مث دخل يف 738 املسألة
 ملك الغري ومسح وجهه بيديه كان تيممه ابطاًل.

ابلشيء املباح : إمنا يكون التيمم ابلشيء الغصيب أو يف الفضاء الغصيب أو 739 املسألة
الذي يكون يف حمل غصيب ابطالً إذا علم املتيمم بغصبية هذه االشياء وتيمم متعمداً، وأما إذا 
مل يعلم ابلغصبية، أو كان يعلم ولكنه نسي صح تيممه، ولكن إذا غصب هو شيئا مث نسي 

مم أنه قد غصب ذلك الشيء مث تيمم به، أو غصب أرضاً مث نسي أنه غصبها مث وضع ما يتي
به فيها وتيمم به، أو تيمم يف فضاء ذلك املكان فاألحوط أن ال يكتفي ابلتيمم املذكور وأن 
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 يعيد صالته إن كان صّلى معه.
: احملبوس يف مكان غصيب جيب أن يصلي وإذا تيقن بغصبية املاء أو 740 املسألة

 الرتاب أيضاً صلى من غري وضوء أو تيمم، واألحوط أن يقضيها.
: يستحب أن يكون يف الشيء الذي يتيمم به غبار يعلق ابلكف، كما 741 املسألة

 يستحب أن ينفض يديه ـ بعد أن يضرب هبما على ذلك الشيء ـ ليتساقط الغبار.
: يكره التيمم برتاب األرض املنخفضة، وتراب الطرق، واألراضي السبخة 742 املسألة

 هبا ابطل.إذا مل يعلوها امللح، وأما إذا عالها امللح فالتيمم 
 كيفية التيمم بدل الوضوء

 : يف التيمم بدالً عن الوضوء جتب أربعة أمور:743 املسألة
 النية.األول: 
 ضرب الكّفني معاً على الشيء الذي يصح التيمم به.الثاين: 
مسح متام اجلبهة وطرفيه ابلّكفني من قصاص الشعر إىل احلواجب وأعلى  الثالث:

 كّفني على احلواجب أيضاً.األنف، واألحوط أن ميسح ابل
مسح ظهر الكف اليمىن بباطن الكف اليسرى، ومسح ظهر الكف اليسرى  الرابع:

 بباطن الكّف اليمىن.
 كيفية التيمم بدل الغسل

: يف التيمم بدل الغسل بعد أن ينوي، يضرب كّفيه على الرتاب وميسح 744 املسألة
سألة املتقدمة، وجيب على األحوط أن هبما جبهته، مث ظهر كّفيه، على حنو ما مر يف امل

 يضرب كّفيه على الرتاب مرة اثنية وميسح هبما ظهر كّفيه.
واألفضل أن أييت ابلتيمم ـ سواء كان بدل الوضوء أو الغسل ـ على حنو التايل: يضرب  
كفيه مرة واحدة على األرض وميسح هبما جبهته، مث ظهر كفيه، مث يضرهبما مرة أخرى على 

 ح هبما ظهر كفيه.األرض وميس
 أحكام التيمم
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: إذا فاته مسح شيء ولو يسري من جبينه أو ظهر كّفيه بطل تيممه، سواء 745 املسألة
مل ميسح ذلك متعمداً، أو كان جاهاًل ابملسألة، أو انسياً، ولكن ال تلزم الدقة الكثرية بل 

 يكفي أن يقال إنه مسح متام جبينه وظهر كّفيه.
يقن أبنه مسح متام ظهر كفيه جيب أن ميسح من فوق الزند : لكي يت746 املسألة

 قلياًل، ولكن ال يلزم مسح ما بني أصابعه.
: جيب أن متسح اجلبهة وظهر الكفني من األعلى إىل األسفل، وجيب أن 747 املسألة

 تُؤَدى أعمال التيمم تباعا وابلتوايل، ولو فصل بينها حبيث ال يقال إنه تيمم، بطل تيممه.
: عند النية جيب أن يعنّي أنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل، ولو كان بدل 748 لةاملسأ

الغسل جيب أن يعنّي نوعية الغسل ـ أهو غسل اجلنابة أم غسل مس امليت أم غريه ـ، ولو 
نوى مكان الوضوء الغسل أو مكان الغسل الوضوَء خطًأ، أو كان عليه تيمم بدل غسل 

 ل غسل مس امليت فإن كان على حنو التقييد بطل تيممه.اجلنابة ولكنه نوى التيمم بد
: جيب يف التيمم أن تكون اجلبهة وابطن الكفني وظهرمها طاهرة، وإذا  749 املسألة

كان ابطن الكّفني جنسًا وال ميكن تطهريه ال يلزم أن ميسح ظهر الكفني بل يكفي أن يتيمم 
ري إىل ما تيمم به ومل ميكن جتفيفه، بباطن الكفني النجسني إال أن تكون النجاسة حبيث تس

 ففي هذه احلالة جيب أن يتيمم بظهر الكّفني.
: إذا كان يف اليد خامت جيب إخراجه للتيمم، واذا كان يف جبهته أو ظهر  750 املسألة

 كفه مانع ـ مثل أن يكون شيء ملتصق هبا ـ وجب إزالته.
وكانت مشدودة بقماشة أو  : إذا كان يف اجلبهة أو ظهر الكفني جراحة751 املسألة

ضماد أو أي شيء آخر وال ميكن نزعه، وجب أن ميسح عليه ابلكفني، وهكذا إذا كان يف 
ابطن الكفني جراحة وعليها قماشة أو ضماد أو أّي شيء آخر ال ميكن نزعه وازالته جيب 

هر ضرب الكفني مع تلك القماشة أو الضماد على ما يصح التيمم به وميسح هبما الوجه وظ
 الكّفني.

: ال اشكال إذا كان يف اجلبهة أو ظهر الكفني شعر، ولكن إذا كان شعر 752 املسألة
 الرأس قد انسدل وتدىل على اجلبهة وجب أن يرفعه مث يتيمم.
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: إذا احتمل وجود مانع يف جبهته أو بطن كّفيه أو ظهرمها، فان كان 753 املسألة
 ان يفحص حىت يتيقن بعدم وجود املانع. احتماله عقالئياً يف نظر العرف، جيب عليه

: إذا كانت وظيفته التيمم ومل ميكنه التيمم، وجب أن يستنيب وعلى 754 املسألة
النائب أن ييممه بيديه )أي بيدي املنوب عنه( وإذا مل ميكن ذلك ال بضرب كفيه على 

نفسه وميسح الرتاب وال بوضعهما عليه جيب أن يضرب النائب على ما يصح التيمم به بيدي 
 هبما جبهة املنوب عنه وظهر كفيه.

: إذا شك يف أثناء التيمم هل نسي شيئًا منه أم ال، جيب أن أييت بذلك 755 املسألة
 اجلزء املشكوك وما يليه.

: إذا شك بعد أن مسح ظهر يده اليسرى هل كان تيممه صحيحاً أم ال، 756 املسألة
 صح تيممه.
لتيمم ال جيوز أن أييت به للصالة قبل حضور وقتها، : من كانت وظيفته ا757 املسألة

ولكن إذا كان قد تيمم ألمر مستحب واستمر عذره حىت دخول وقت الصالة جاز أن 
 يصّلي مع ذلك التيمم، دون جتديد.

: من كانت وظيفته التيمم إذا علم أن عذره سيستمر، جيوز له أن يصّلي 758 املسألة
إذا علم أن عذره سيزول إىل آخر الوقت جيب احتياطًا أن  مع التيمم يف سعة الوقت، ولكنه

 يصرب مث يصلي مع الوضوء أو الغسل، أو يصلي مع التيمم يف ضيق الوقت.
: من ال يستطيع أن يتوّضأ أو يغتسل إذا مل حيتمل زوال عذره يف القريب، 759 املسألة

ل عذره يف القريب كان يف جاز له أن يقضي صلواته الفائتة مع التيمم، ولكن إذا احتمل زوا
 قضاء فوائته مع التيمم اشكال.

: من ال يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل جيوز له أن أييت ابلصلوات املستحبة 760 املسألة
)كالنوافل املرتبة اليومية( مع التيمم، أما لو احتمل زوال عذره إىل آخر أوقاهتا فاألحوط أن ال 

 أييت هبا يف أول أوقاهتا.
: من وجب عليه أن يتيمم بداًل عن الغسل إذا صدر منه حدث أصغر 761 املسألة
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بعد التيمم كـ )البول( كفاه أن يتوضأ لصلواته، واألحوط استحبااًب أن يعيد التيمم بدل 
 الغسل.

: إذا تيمم بسبب عذر أو لعدم وجود املاء، مث زال عذره، صار تيممه 762 املسألة
 ابطاًل.

تبطل الوضوء تبطل التيمم الذي يكون بداًل عن الوضوء،   : األمور اليت763 املسألة
 كما أن األمور اليت تبطل الغسل تبطل التيمم الذي يكون بدالً عن الغسل.

: من ال يستطيع أن يغتسل إذا وجبت عليه عدة أغسال كفاه تيمم 764 املسألة
 واحد.

رب فيه الغسل، جيب : من ال ميكنه االغتسال، إذا أراد أن يعمل عماًل يعت765 املسألة
أن يتيمم بداًل عن الغسل، وإذا ال ميكنه الوضوء وأراد أن أييت بعمل مشروط ابلوضوء وجب 

 أن أييت ابلتيمم بدالً عن الوضوء.
: إذا تيمم بدال عن غسل اجلنابة ال يلزمه أن يتوضأ للصالة، ولكن إذا 766 املسألة

ا مل ميكنه الوضوء وجب أن أييت بتيمم تيمم بدال عن األغسال األخرى جيب أن يتوضأ، وإذ
 آخر بدال عن الوضوء.

: إذا تيّمم بداًل عن الغسل مث صدر منه ما ينقض الوضوء فإذا مل يتمكن 767 املسألة
من االغتسال للصلوات الالحقة جيب أن يتوضأ، واألحوط استحبااًب أن يتيمم بدال عن 

مني أحدمها بداًل عن الغسل احتياطًا الغسل أيضاً، وإذا مل يتمكن من التوضؤ أتى بتيم
مستحباً، واآلخر بداًل عن الوضوء، ولكن إذا كان تيممه بداًل عن غسل اجلنابة فإن أتى 
بتيمم واحد بقصد القيام مبا هو تكليفه كفاه ذلك التيمم وإن كان األقوى أن تيممه بدل 

 الوضوء.
وعن الغسل إلتيان عمل  : من وجب عليه أن يتيمم بداًل عن الوضوء 768 املسألة 

 كالصالة كفاه أن أييت بتيممني، وال حاجة إىل تيمم اثلث.
: من كانت وظيفته التيمم إذا تيمم لعمل، جاز له أن أييت ابألعمال 769 املسألة
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املشروطة ابلوضوء أو الغسل ما دام تيممه وعذره ابقيني، ولكن إذا كان عذره ضيق الوقت، 
أو النوم على طهر مع وجود املاء عنده، جيوز له أن أييت مبا تيمم أو تيمم للصالة على امليت 

 له خاصة دون أعمال أخرى.
: تستحب إعادة الصلوات اليت صالها اإلنسان مع التيمم يف عدة موارد، 770 املسألة

 هي:
 إذا تعمد إجناب نفسه مع خوفه من استعمال املاء وصّلى مع التيمم.أوال: 
نفسه وهو يعلم أو يظن أبنه لن حيصل على املاء وصّلى مع إذا تعمد إجناب اثنيا: 

 التيمم.
 إذا أتى بصالة اجلمعة مجاعة مع التيمم خوفاً من فوات اجلماعة بسبب االزدحام.اثلثا: 

: تعاد الصالة اليت أتى هبا مع التيمم يف عدة موارد أخرى على األحوط 771 املسألة
 استحباابً.

اء إىل آخر الوقت عمدا، ويصلي ابلتيمم، مث يتبني له أنه  أن يرتك الفحص عن امل األول:
 كان سيجد املاء لو فتش عنه.

 أن يؤخر إتيان الصالة إىل آخر الوقت عمداً، فيصلي ابلتيمم لضيق الوقت. الثاين:
أن يريق املاء الذي يكون معه وهو يعلم أو حيتمل أو يظن أبنه سوف الحيصل الثالث: 

  لتيمم.على املاء، ويصلي مع ا

 

 

 أحكام الصالة
: الصالة من أجّل األعمال الدينية وأمهها، بل هي عمود الدين، إن قبلت 772 املسألة
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، وكما أن اإلنسان لو استحّم يف اليوم والليلة (155)قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها
مخس مرات مل يبق على بدنه شيء من الدرن، كذلك إذا صلى فرائضه اخلمس طهر من 

 .(156)نوب واآلاثم ونقي منها أفضل نقاءالذ
وينبغي لإلنسان أن أييت بصلواته يف أول أوقاهتا، فمن استخف بصالته واستهان هبا كان 

، (157): )ليس مين من استخف بصالته()صلى هللا عليه وآله(كمن ال يصلي، قال رسول هللا
يرد علّي  : )ال ينال شفاعيت من استخف بصالته وال)صلى هللا عليه وآله(وقال 

 .(158)احلوض(
يف املسجد دخل رجل واشتغل  )صلى هللا عليه وآله(وذات يوم إذ كان رسول هللا 

)صلى هللا عليه ابلصالة فلم يتم ركوعه وال سجوده بل أتى هبما على عجل كبري، فقال النيب 
 .(159): )لئن مات هذا وهكذا صالته ليموتن على غري ديين(وآله(

واظب على صالته أشد املواظبة وال أييت هبا على سرعة وعجل، فيلزم على اإلنسان أن ي
وأن يكون حال الصالة خاضعًا لربه، خاشعًا وقوراً، وأن يلتفت أنه مع من يتحدث، وأن 
يرى نفسه أمام عظمة هللا وكربايئه حقريًا صغرياً، ولو التفت املصلي يف حال الصالة إىل هذا  

)عليه  عزوجل كما حدث ملوالان أمري املؤمنني كان جديرًا أن ينسى نفسه بني يدي هللا
 إذ اخرجوا السهم من رجله الشريفة، دون أن يشعر بذلك. السالم(

                     
ى هللا عن رسول هللا )صل )عليه السالم(. وفيه: )عن علي 5ح 12ب 237ص 2راجع هتذيب األحكام: ج (155)

عليه وآله(: إن عمود الدين الصالة وهي أول ما ينظر يف من عمل ابن آدم فان صحت نظر يف عمله وان مل 
 تصح مل ينظر يف بقية عمله(. 

وقال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(: )مثل الصالة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت األطناب واألواتد 
 .639ح 211ص 1ود مل ينفع وتد وال طنب وال غشاء( من ال حيضره الفقيه: جوالغشاء، وإذا انكسر العم

قال: قال رسول هللا  )عليه السالم(. وفيه: )عن أيب جعفر 7ح 12ب 237ص 2راجع هتذيب األحكام: ج (156)
)صلى هللا عليه وآله( : لو كان على ابب دار أحدكم هنر فاغتسل يف كل يوم منه مخس مرات أكان يبقى يف 

ده من الدرن شيء، قلنا: ال، قال: فإن مثل الصالة كمثل النهر اجلاري كلما صلى صالة كفرت ما بينهما جس
 من الذنوب(.

 .7ح 269ص 3الكايف: ج (157)
 .19ح 400ص 6الكايف: ج (158)
 .17ح 12ب 239ص 2، وهتذيب األحكام: ج6ح 268ص 3انظر الكايف: ج (159)
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وهكذا ينبغي للمصلي أن يستغفر هللا العظيم، ويتوجه بكله إليه، وأن يرتك الذنوب 
سكرات، واملعاصي اليت متنع من قبول صالته كاحلسد والكرب والغيبة، وأكل احلرام وشرب امل

 واالمتناع من دفع اخلمس أو الزكاة، بل كل معصية على االطالق.
وكذا ينبغي أن يدع األعمال اليت تستوجب قلة الثواب لصالته، فال يقف للصالة وهو 
نعسان، أو يصلي وهو يدافع بوله، وأن ال ينظر إىل السماء وهو يف الصالة، وكذا ينبغي أن 

ه كالتختم خبامت من عقيق ولبس الثياب النظيفة، يفعل ما يستوجب ازدايد ثواب صالت
 .(160)والتعطر والتطيب، واستعمال السواك واملشط

 الصلوات الواجبة
 : الصلوات الواجبة ست:773 املسألة
 الصلوات اليومية. األوىل:
 صالة اآلايت. الثانية:
 صالة امليت. الثالثة:
 صالة الطواف الواجب حول الكعبة املعظمة. الرابعة:

 صالة القضاء عن الوالدين وجتب على الولد األكرب. امسة:اخل
 الصالة اليت جتب بنذر أو عهد أو قسم أو استئجار. السادسة:

 الصلوات الواجبة اليومية
: الصلوات الواجبة اليومية مخس: صالة الظهر والعصر، وكل واحدة 774 املسألة

عشاء أربع ركعات، وصالة منهما أربع ركعات، وصالة املغرب ثالث ركعات، وصالة ال
 الصبح ركعتان.

: جيب قصر الصالة الرابعية يف السفر بشروط سيأيت بياهنا، ومعىن 775 املسألة
 القصر: إتيان الرابعية ركعتني.

 وقت صالت الظهر والعصر

                     
 ب الصالة.آدا 16ب 226ص 81انظر حبار األنوار: ج (160)
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: إذا نصب عموداً أو أي شيء يشاهبه على أرض مستوية ، فعندما تطلع 776 املسألة
العمود على األرض إىل جانب املغرب، وكلما ارتفعت الشمس يف الشمس صباحًا يقع ظل 

السماء ينكمش ظل العمود ويتقلص، ويكون وقت الظهر الشرعي ـ يف مناطقنا ـ عندما يصل 
ظّل العمود إىل آخر درجة من االنكماش والقلة، وعندما ميضي الظهر يقع الظل يف جانب 

و املغيب ، فعلى هذا حينما يصل ظل املشرق، وأيخذ ابالمتداد كلما هبطت الشمس حن
العمود املذكور إىل آخر درجة من القلة مث أيخذ ابالمتداد واالزدايد يعرف أن الزوال الشرعي 

، ولكن يف بعض البالد مثل مكة املكرمة، اليت ينعدم فيها الظل متامًا عند (161)قد حصل
 .الزوال أحياانً، يكون زوال الظهر بعد أن يظهر الظل مرة أخرى

: العمود )أو أي شيء آخر( الذي ينصب على األرض ملعرفة وقت 777 املسألة
 الظهر، يسّمى شاخصًا.

 : لكل من صالة الظهر والعصر وقت خمصوص ، ووقت مشرتك بينهما:778 املسألة
أما الوقت املخصوص بصالة الظهر، فهو من أول الزوال إىل أن ينقضي من الزمان 

إذا صلى أحد صالة العصر متامها يف هذا الوقت سهواً، بطلت مبقدار أداء صالة الظهر، ف
 صالته هذه.

وأما الوقت املخصوص بصالة العصر، فهو ما يبقى من الزمان إىل غروب الشمس 
مبقدار أداء صالة العصر، فإذا مل يصل أحد صالة الظهر إىل هذا الوقت صارت قضاءاً، 

 الظهر. وعليه أن أييت بصالة العصر خاصة مث يقضي صالة
وأما الوقت املشرتك بني الظهر والعصر: فهو الزمان الواقع بني الوقت املخصوص بصالة 
الظهر والوقت املخصوص بصالة العصر، حبيث إذا أتى بصالة العصر متاما يف هذا الوقت 
املشرتك قبل إتيان صالة الظهر سهوًا صحت صالته واحتسبت له عصراً، وجيب عليه أن 

ر بعدها، ولكن ال ينبغي ترك االحتياط إبتيان الصالة اليت يصليها بنية )ما أييت بصالة الظه
 يف الذمة(.

                     
فيكون الظهر الشرعي يف بعض مواقع السنة: عدة دقائق قبل الساعة الثانية عشرة، ويف بعض األحيان عدة  (161)

 دقائق بعد الساعة الثانية عشرة تقريبًا.
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: إذا اشتغل بصالة العصر قبل اإلتيان بصالة الظهر سهواً، مث عرف يف 779 املسألة
األثناء أنه أخطأ ، فإن كان هذا يف الوقت املشرتك بني الصالتني وجب أن يغرّي النية إىل نية 

، يعين أن ينوي ـ وهو يف الصالة ـ أن كل ما أتى به وما أييت به اآلن وما سيأيت صالة الظهر
به يكون صالة الظهر ، وبعد أن يتم هذه الصالة )الظهر( أييت بصالة العصر، وأما إذا كان 
هذا يف الوقت املخصوص بصالة الظهر فكان كل ما أتى به ابطاًل، سواء عرف خطأه يف 

 .أثناء الصالة أم بعدها
أن يصلي اإلنسان بدل  )عليه السالم(: جيب يف زمان حضور اإلمام 780 املسألة

كهذا الزمان   )عليه السالم(الظهر ركعيت صالة اجلمعة يف يوم اجلمعة، ولكن يف زمان غيبته 
فاألحوط استحبااًب ملن أييت بصالة اجلمعة أن أييت بصالة الظهر أيضًا وإن كان األقوى 

 واجلمعة.التخيري بني الظهر 
: وقت صالة اجلمعة من أول الظهر إىل أن يصري ظل الشاخص مبقدار 781 املسألة

 الشاخص نفسه.
 وقت صالة املغرب والعشاء

: املغرب هو عندما تتجاوز احلمرة املشرقية )وهي احلمرة اليت تظهر يف 782 املسألة
 جانب املشرق عند غروب الشمس( بعد غروب الشمس من على رأس اإلنسان.

: لكل من صالة املغرب والعشاء وقت خمتص به، ووقت مشرتك بني 783 املسألة
 الصالتني:

أما الوقت املخصوص ابملغرب، فهو من أول املغرب إىل أن ميضي من الزمان مبقدار أداء 
صالة املغرب حبيث لو أتى املسافر بصالة العشاء بتمامها يف هذا الوقت سهوًا بطلت 

 صالته.
خصوص بصالة العشاء للمختار: فهو ما يبقى مبقدار أداء صالة العشاء وأما الوقت امل

إىل منتصف الليل ، حبيث إذا مل أيت شخص بصالة املغرب إىل هذا الوقت وجب أن أييت 
 بصالة العشاء أوالً مث يصّلي املغرب.

وأما الوقت املشرتك بني الصالتني، فهو ما بني الوقت املخصوص بصالة املغرب والوقت 
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خصوص بصالة العشاء، حبيث لو أتى أحد بصالة العشاء يف هذا الوقت املشرتك قبل امل
إتيان صالة املغرب سهواً، مث تبني له خطأه ، كانت صالته اليت صاّلها صحيحة ولزم أن 

 أييت بصالة املغرب بعد ذلك.
ـ  : الوقت املخصوص واملشرتك ـ الذين مّر معنامها يف املسائل املتقدمة784 املسألة

خيتلفان ابلنسبة لألشخاص ، فبالنسبة إىل املسافر لو مضى من أول الظهر مبقدار أداء 
ركعتني يدخل الوقت املشرتك، وأما ابلنسبة لغري املسافر فيجب أن ميضي من أول الظهر 

 مبقدار أربع ركعات حىت يصري الوقت مشرتكاً.
واً، وعرف يف أثناء :إذا اشتغل بصالة العشاء قبل صالة املغرب سه785 املسألة

الصالة أنه أخطأ ، فان أتى بتمام الصالة أو بعضها يف الوقت املشرتك ومل يبلغ إىل ركوع 
الركعة الرابعة وجب أن يغرّي نيته إىل صالة املغرب ويعترب ما قرأ وأتى به مغرابً، ويتم الصالة 

أييت بصالة العشاء بعد  )أي جيلس إذا كان قائماً، دون أن يذهب إىل ركوع الركعة الرابعة مث
 ذلك.

وإن كان قد أتى بركوع الركعة الرابعة وجب أن يتم الصالة ، مث أييت بعد ذلك بصالة 
 املغرب.

أما إذا أتى بتمام الصالة يف الوقت املخصوص بصالة املغرب كانت ابطلة، ووجب ان 
 أييت بصالة املغرب مث بصالة العشاء على الرتتيب.

صالة العشاء للمختار هو منتصف الليل، وجيب احتساب  : آخر وقت786 املسألة
 .(162)الليل من حني الغروب حىت أذان الفجر وليس إىل طلوع الشمس

: آخر وقت صاليت املغرب والعشاء للمضطر أو الناسي أو من كان انئمًا 787 املسألة
 أو من أخّرت صالهتا بسبب احليض، إىل أذان الصبح.

العشاء عن منتصف الليل دون عذر ونسياانً، فاألحوط  : لو أّخر صالة788 املسألة

                     
وعلى هذا يكون آخر وقت صاليت املغرب والعشاء بعد مضي أحد عشر ساعة وربع على الظهر الشرعي  (162)

 تقريباً.
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 وجوابً إتياهنا حىت قبل أذان الفجر دون نية األداء والقضاء.
 وقت صالة الصبح

: بعد أن يظهر من جهة املشرق بياض مستطيل يتحرك يف األفق حنو 789 املسألة
)أي يعرتض(  األعلى )ويسّمى ابلفجر األول( مث أيخذ هذا البياض يف االمتداد عرضاً 

فحينئذ يكون الفجر الثاين )الصادق( ويكون أول وقت صالة الصبح، وأما آخر وقت صالة 
 الصبح فحني طلوع الشمس.

 أحكام وقت الصالة
: ال جيوز االشتغال ابلصالة إال بعد التيقن من دخول وقتها، أو بعد 790 املسألة

 إذا أوجب االطمئنان. إخبار رجلني عادلني بدخول الوقت، أو إبخبار ثقة واحد
: إذا ال ميكنه التيقن من دخول الوقت يف أوله، بسبب العمى، أو الغيم ، 791 املسألة

 أو الغبار، أو لكونه يف سجن، وجب أن يؤخر صالته حىت يتيقن بدخول الوقت.
: إذا أخرب رجالن عادالن بدخول الوقت ، أو تيقن اإلنسان نفسه 792 املسألة

غل ابلصالة، ويف األثناء تبني له عدم دخول الوقت بعد،كانت صالته بدخول الوقت، فاشت
ابطلة، وهكذا تكون ابطلة إذا علم بعد الصالة أبهنا وقعت بتمامها قبل الوقت، ولكن إذا 
علم بدخول الوقت وهو يف أثناء الصالة أو عرف بعد الصالة أبن الوقت دخل يف أثناء 

 الصالة صحت صالته.
 يكن الشخص ملتفتًا إىل أن عليه أن ال يدخل يف الصالة إاّل بعد :إذا مل793 املسألة

تيقن دخول الوقت، مث علم بعد الصالة أن صالته هذه وقعت يف داخل الوقت كانت 
صحيحة ، ولكن إذا علم أن صالته بتمامها وقعت خارج الوقت، أم مل يعلم هل أهنا وقعت 

علم بعد الصالة أن الوقت دخل يف أثناء داخل الوقت أو خارجه بطلت صالته، بل حىت إذا 
 الصالة وجب أن يعيدها على األحوط.

: إذا تيقن بدخول الوقت واشتغل ابلصالة، مث شك يف أثنائها هل دخل 794 املسألة
الوقت أم ال، ففي صالته اشكال، وأما إذا كان يف أثناء الصالة متيقنًا من دخول الوقت 
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 ة وقع داخل الوقت أو خارجه كانت صالته صحيحة.وشك يف أنه هل ما أتى به من الصال
: إذا كان وقت الصالة ضّيقًا جداً، حبيث لو أراد اإلتيان ببعض 795 املسألة

مستحباهتا وقع مقدار منها بعد الوقت ، يلزم أن ال أييت بتلك املستحبات، مثاًل لو كان 
 قنوت.إتيان القنوت يوجب وقوع شيء من الصالة خارج الوقت لزم ترك ال

: من كان عنده من الوقت مبقدار إتيان ركعة من الصالة جيب أن أييت 796 املسألة
 ابلصالة بنية األداء، ولكن ال جيوز أتخري الصالة حىت يضيق وقتها هكذا.

: من مل يكن مسافراً، إذا كان عنده من الوقت إىل الغروب مبقدار مخس 797 املسألة
والعصر كلتيهما يف ذلك الوقت ، ولكن إذا كان  ركعات ، جيب أن أييت بصاليت الظهر

الوقت أقل من ذلك لزم أن أييت ابلعصر فقط مث أييت ابلظهر قضاءًا فيما بعد، وهكذا إذا 
بقي له من الوقت إىل منتصف الليل مبقدار أربع ركعات وجب أن أييت ابملغرب والعشاء  

وجب أن أييت ابلعشاء فقط مّث كلتيهما يف ذلك الوقت، ولكن إذا كان الوقت أقل من ذلك 
 أييت ابملغرب قضاءاً بعدها، إال املضطر حيث ميتّد معه الوقت إىل أذان الصبح.

: املسافر إذا بقي له من الوقت إىل املغرب مبقدار ثالث ركعات وجب أن 798 املسألة
أييت ابلظهر والعصر معًا يف ذلك الوقت، وإذا كان الوقت أقل من ذلك جيب أن أييت 

لعصر فقط مث أييت ابلظهر قضاءاً بعدها، وإذا كان للشخص املسافر املختار من الوقت إىل اب
منتصف الليل مبقدار أربع ركعات وجب أن يصلي املغرب والعشاء كلتيهما يف ذلك الوقت ، 
وأما إذا كان ما تبقى من الوقت أقل من ذلك فيجب أن أييت ابلعشاء فقط مث يقضي صالة 

وإذا علم بعد إتيان صالة العشاء ببقاء الوقت مبقدار ركعة واحدة أو أكثر إىل املغرب بعدها. 
 منتصف الليل وجب أن أييت ابملغرب فوراً بنية األداء.

: يستحب أن تقام الصالة يف أول الوقت، وقد وردت بذلك توصيات  799 املسألة
ىل أول الوقت، إال كثرية وأتكيدات متعددة، وتتأكد فضيلة ذلك كلما كان اإلتيان أقرب إ

 أن يكون التأخري أفضل من جهة ما، مثل أن ينتظر حىت أييت بصالته مع اجلماعة.
: إذا كان له عذر حبيث لو أراد أن يصّلي يف أول الوقت اضطر أن يتيمم 800 املسألة

للصالة أو أييت ابلصالة يف ثوب جنس، فإن علم ببقاء عذره إىل آخر الوقت جاز له أن أييت 
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ة يف أول وقتها، ولكن إذا احتمل زوال عذره وجب ـ احتياطًا ـ أن ينتظر حىت يزول ابلصال
عذره، وإذا مل يزل عذره صّلى يف آخر الوقت، وال يلزم أن ينتظر حبيث ال يبقى من الوقت 
إال مبقدار إتيان واجبات الصالة دون مستحباهتا بل جيوز أن أييت ابلصالة ومبستحبات 

 واإلقامة والقنوت مع التيمم .الصالة مثل األذان 
: من ال يعرف مسائل الصالة وال أحكام الشكوك والسهو، واحتمل أن 801 املسألة

يبتلي بواحدة منها يف صالته،وجب أن يؤخر صالته إىل آخر الوقت حىت يتعلمها، ولكن إذا 
وقت، فإذا اطمأن إىل أنه ميكنه إمتام الصالة بنحو صحيح جيوز أن يشتغل ابلصالة يف أول ال

مل تعرض له مسألة ال يعرف حكمها صحت صالته، ولو عرضت له مسألة ال يعرف 
حكمها جيوز أن يعمل أبحد طريف احتماله ويتم صالته، مث جيب عليه أن يسأل عن ذلك 

 احلكم بعد صالته فيعيدها إذا كانت غري صحيحة .
ليه إن يسّدد دينه أوال :إذا اتسع وقت الصالة وطالبه دائنه بدينه، جيب ع802 املسألة

إن أمكن مث يشتغل ابلصالة ، وهكذا احلكم إذا عرض له واجب آخر فوري مثل أن يرى 
جناسة يف املسجد حبيث جيب عليه تطهري املسجد أواًل، وجب أن يقوم بتطهري املسجد أوالً 

 مث يصلي بعد ذلك ، ولو صّلى أوالّ مث أزال النجاسة عصى ولكن صالته صحيحة.
 ات اليت جيب أن تؤتى ابلرتتيبالصلو 

: جيب اإلتيان بصالة العصر بعد صالة الظهر، وصالة العشاء بعد صالة 803 املسألة
 املغرب، ولو أتى ابلعصر قبل الظهر أو العشاء قبل املغرب عمداً بطلت صالته.

: إذا اشتغل ابلصالة بنية صالة الظهر ويف أثنائها تذكر أبنه قد أتى 804 املسألة
هر قبل ذلك، ال جيوز أن يغري نيته إىل صالة العصر، بل يقطع الصالة ويصلي صالة ابلظ

 العصر، وهكذا يكون احلكم يف املغرب والعشاء.
: إذا تيقن يف أثناء صالة العصر أبنه مل أيت بصالة الظهر وجب أن يغري 805 املسألة

قبل، يلزم أن يغري نيته إىل نيته إىل صالة الظهر، ولو تذكر بعد ذلك أبنه قد أتى ابلظهر من 
صالة العصر وتصح صالته إن مل أيت بشيء من الصالة السابقة بقصد الظهر على حنو 

 التقييد.
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: إذا شك يف أثناء صالة العصر يف أنه هل أتى بصالة الظهر أم ال، 806 املسألة
لوقت ضيقاً وجب أن يغري نيته إىل صالة الظهر مث أييت بعدها بصالة العصر، ولكن إذا كان ا

جداً حبيث لو أمت الصالة وأراد أن أييت بصالة العصر حل الغروب وجب أن يتم الصالة بنية 
 العصر، ويف هذه الصورة عليه أن يقضي صالة الظهر خارج الوقت على األحوط.

: إذا شك يف أثناء صالة العشاء قبل أن يصل إىل ركوع الركعة الرابعة، يف 807 املسألة
الة املغرب قبل ذلك أم ال، فإن كان الوقت ضيقًا حبيث لو أمت الصالة حّل أنه هل أتى بص

منتصف الليل وجب أن يتم الصالة بنية العشاء، واما ان اتسع الوقت وجب أن يغري نيته إىل 
 صالة املغرب ويتمها ثالث ركعات مث بعد ذلك أييت بصالة العشاء.

أن وصل اىل ركوع الركعة الرابعة، يف : إذ شك يف أثناء صالة العشاء بعد 808 املسألة
 أنه هل أتى بصالة املغرب قبل ذلك أم ال، جيب أن يتم صالته مث أييت بصالة املغرب بعدها.

: إذا أعاد الصالة اليت صالها من قبل احتياطاً، ويف أثناء الصالة تذكر 809 املسألة
وز له أن يغري نيته إىل نية أبنه مل أيت ابلصالة اليت جيب إتياهنا قبل هذه الصالة ، ال جي

الصالة السابقة ، فمثال إذا كان يعيد صالة العصر احتياطا فتذكر يف أثنائها أبنه مل أيت 
 بصالة الظهر ال جيوز له أن يغري نيته إىل الظهر.

: ال جيوز تغيري النية وتبديلها من القضاء إىل األداء، وال من الصالة 810 املسألة
 الواجبة. املستحبة إىل الصالة

: إذا كان وقت الصالة األدائية واسعاً، جاز أن يعدل بنيته من الصالة 811 املسألة
األدائية إىل الصالة القضائية يف أثناء الصالة ، إن أمكن العدول، فمثاًل إذا كان مشتغالً 

 بصالة الظهر فإنه جيوز أن يعدل بنيته إىل قضاء الصبح ما مل يدخل يف الركعة الثالثة.
 صلوات املستحبة ال

: الصلوات املندوبة كثرية وتسمى ابلنوافل، ولكن أتكدت الوصية من بني 812 املسألة
النوافل على النوافل اليومية املرتّبة، وهي يف كل يوم ـ ما عدا يوم اجلمعة ـ أربع وثالثون ركعة 

 على النحو التايل:
 مثان ركعات: هي انفلة الظهر.
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 صر.ومثان ركعات: هي انفلة الع
 وأربع ركعات: هي انفلة املغرب.

 وركعتان: هي انفلة العشاء.
 وإحدى عشرة ركعة: هي صالة الليل.

 وركعتان: هي انفلة الصبح.
 وحيث أن انفلة العشاء تصّلى جلوسا لذلك حتتسب ركعة واحدة.

أما يف يوم اجلمعة فتضاف إىل نوافل الظهرين الستة عشر، أربع ركعات أخرى. وتصّلى  
 النوافل اليومية ركعتني ركعتني، كصالة الصبح عيناً. كل هذه

: يؤتى بثمان ركعات من انفلة الليل بنية )صالة الليل( وبركعتني منها بنية 813 املسألة
 ) صالة الشفع( وبركعة واحدة منها بنية )صالة الوتر( وسيأيت بيان كيفية صالة الليل. 

ولكن األفضل أن حيسب كل ركعتني من : جيوز أن يؤتى ابلنوافل جلوسًا 814 املسألة
جلوس ركعة واحدة، فمثاًل من أراد أن أييت بنافلة الظهر ذات الثمان ركعات، أييت بست 
عشرة ركعة من جلوس، وإذا أراد أن أييت ابلوتر )اليت تكون يف آخر صالة الليل( أتى بركعتني 

 من جلوس.
أما انفلة العشاء فال مانع من : تسقط انفلة الظهر والعصر يف السفر، و 815 املسألة

 إتياهنا برجاء املطلوبية.
 أوقات النوافل اليومية

: انفلة الظهر تؤتى قبل صالة الظهر، ووقتها من أول الزوال إىل أن يصري 816 املسألة
، فمثاًل إذا  2الذي يظهر بعد حصول الزوال مبقدار ُسُبعي الشاخص  (163)ظل الشاخص

فإن صار الظل مبقدار شربين، كان ذلك آخر وقت انفلة كان طول الشاخص سبعة أشبار، 
 الظهر.

: انفلة العصر تصّلى قبل صالة العصر، ووقتها إىل أن يبلغ مقدار ظل 817 املسألة

                     
 .777اه يف املسألة مر معن (163)
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 الشاخص إىل أربعة أشبار .
 : جيوز أن يؤتى بنافلة الظهر أو العصر بعد وقتيهما املذكورين.818 املسألة

يبدأ من بعد الفراغ من صالة املغرب إىل حني انعدام  : وقت انفلة املغرب819 املسألة
احلمرة املغربية )وهي احلمرة اليت تظهر يف السماء بعد غروب الشمس( وإن كان ال يبعد ان 
ميتد وقت انفلة املغرب ابمتداد وقت صالة املغرب نفسها إىل حني حلول الوقت املخصوص 

 بصالة العشاء.
يبدأ من بعد الفراغ من صالة العشاء إىل منتصف : وقت انفلة العشاء 820 املسألة

 الليل ، واألفضل أن يؤتى بنافلة العشاء بعد صالة العشاء مباشرة وبال فاصلة.
: يؤتى بنافلة الصبح قبل صالة الصبح ووقتها من بعد الفجر األول إىل 821 املسألة

ة الصبح يف املسألة أن تظهر احلمرة املشرقية ـ وقد ذكران معىن الفجر األول، يف وقت صال
 ـ وجيوز اإلتيان بنافلة الصبح هذه بعد انفلة الليل مباشرة ودون فاصلة .  789

 صالة الليل
: وقت انفلة الليل من منتصف الليل إىل أذان الفجر، واألفضل إتياهنا 822 املسألة

 قريباً من أذان الفجر.
لليل بعد منتصف الليل جيوز : املسافر أو من يصعب عليه أن أييت بنافلة ا823 املسألة

 له أن أييت هبا يف أول الليل.
: صالة الليل إحدى عشرة ركعة، مثان ركعات منها انفلة الليل، وركعتان 824 املسألة

صالة الشفع، وركعة واحدة صالة الوتر، ولكل ركعتني تسليم عدا الوتر اليت هلا لوحدها 
 تسليم.

ل يف الركعة األوىل والسور القصار يف الركعة : تستحب قراءة الّسور الطوا825 املسألة
الثانية من صالة الليل، وتستحب يف انفليت الشفع والوتر قراءة سور الفلق والناس والتوحيد أو 

 قراءة سورة التوحيد يف مجيعها.
: يستحب يف قنوت انفلة الوتر أن يدعو ألربعني مؤمنا بقوله: )اللهم اغفر 826 املسألة
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م املؤمن بدل كلمة )فالن( وأن يستغفر سبعني مرة رافعًا يده اليسرى عاّداً لفالن( ويذكر اس
وإن كان األفضل االستغفار )استغفر هللا ريب وأتوب إليه( بيده اليمىن االستغفارات بقوله: 

وثالمثائة مرة: )هذا مقام العائذ بك من النار( مائة مرة، ويستحب أن يقول سبع مرات: 
ات )العفو( ببعضها كان األفضل أن يفتح آخر الكلمة فيقول: فلو وّصل كلم)العفو( 

 .)العفَو العفَو العفَو(

 صالة الغفيلة
: من الصلوات املستحبة )صالة الغفيلة( اليت يكون حملها بني صالة 827 املسألة

 املغرب وصالة العشاء، وهي ركعتان على النحو اآليت:
َوَذا الُنوِن َإْذ َذَهَب ُمَغاِضباً َفَظنَّ السورة: يف الركعة االوىل يقرأ بعد سورة احلمد، بدل 

َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى يف الظُُلَماِت َأْن ال ِإَلَه ِإال َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّن ُكْنُت ِمَن الظّاِلِمنَي 
فَاْسَتَجْبنا َلُه َوََنّيَناُه ِمْن الَغمِّ وََكَذِلَك نـُْنِجْي املُْؤِمِننيْ 

(164). 
َوِعْنُدُه َمَفاِتُح الغَْيِب اليـَْعَلُمَها ويف الركعة الثانية يقرأ بعد سورة احلمد، بدل السورة: 

ِإاّل ُهَو َويـَْعَلُم َما يف البـَرِّ والَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقة  ِإاّل يـَْعَلُمَها َواَل َحبَّة  يف ظُُلَماِت 
الَ َرْطب  َوالَ اَيبِ  ََ س  ِإال يف ِكَتاب  ُمِبنْي اأِلْرِض َو

(165). 
الّلُهَم ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِبََفاِتِح الغَْيِب اليِت اَل يـَْعَلُمَها ِإال ِأْنَت َأْن ُتَصلِّي ويقول يف القنوت: )
( وأن تفعل كذا وكذا )ويذكر مكان كذا وكذا حوائجه( مث يقول: َعَلى حُمَمَّد  َوآِل حُمَمَّد  

َقِّ حُمَمَّد  َوآِلِه َعَلْيِه اللُهمَّ َأْنَت َويلِّ )  نِْعَميِت َوالَقاِدُر َعَلى طََلِبيت تـَْعَلُم َحاَجيِت فََأْسأَُلَك َِ
 (.َوَعَلْيِهُم السَّالم َلمَّا َقَضيتـََها يلْ 

 أحكام القبلة
: القبلة هي الكعبة املشرفة يف مكة املكرمة، وجيب أن يتوجه املصلي 828 املسألة

لكن يكفي ملن بعد وأنى عنها أن يقف حبيث يصدق عليه أنه متوجه حنو صوب بنيتها، و 

                     
 .88-87سورة األنبياء:  (164)
 .59سورة األنعام:  (165)
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 القبلة، وهكذا حال األمور اليت يشرتط فيها التوجه حنو القبلة كذبح احليواانت.
: من أييت بصلواته الواجبة قيامًا جيب أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره 829 املسألة

 تكون أصابع رجليه حنو القبلة أيضاً.وبطنه ومقادمي رجله، واألحوط استحباابً أن 
: من كانت وظيفته الصالة جلوساً إذا مل يستطع اجللوس بصورة عادية بل  830 املسألة

كان جيعل ابطن رجليه على األرض، جيب أن يكون وجهه وصدره وبطنه ـ وساقاه احتياطًا ـ 
 حنو القبلة.

وهو انئم على جنبه : من ال ميكنه الصالة جلوساً، جيب أن يصلي 831 املسألة
األمين، حبيث يكون مقدم بدنه حنو القبلة، ولو تعذر هذا أيضًا انم على قفاه حبيث يكون 

 ابطن قدميه حنو القبلة.
: جيب استقبال القبلة يف صالة االحتياط، والسجدة والتشهد املنسيني، 832 املسألة

 وسجدة السهو.
وب يف وسائط النقل أو على الدابة، : جيوز اإلتيان ابلنوافل يف حال الرك833مسألة 

ويف حالة السري واملشي، ولو أتى ابلصالة يف هاتني احلالتني )الركوب واملشي( مل يلزم استقبال 
 القبلة.

: من أراد إتيان الصالة جيب أن جّيد وجيتهد يف احلصول على جهة القبلة 834 املسألة
عادلني أو واحد ثقة أي من يكون مورداً  ملعرفتها بيقني، وجيوز له أن يستند يف ذلك إىل قول

 للوثوق واإلطمئنان .
: إذا تعذر التيقن من جهة القبلة أو مل يوجد من يوثق به ليخربه جبهة 835 املسألة

القبلة، لزم أن يعمل بظنه الذي حيصل له من حمراب مساجد املسلمني، أو قبورهم، أو من 
 ول من يعرف جهة القبلة ابلقواعد العلمية.الطرق األخرى، ويكفيه إذا حصل له الظن من ق

: من ظن جبهة القبلة فإن أمكنه احلصول على ظن أقوى مل جيز له العمل 836 املسألة
بظنه الفعلي، مثاًل لو حصل له الظن جبهة القبلة إبخبار شخص ولكن كان يف مقدوره 

جب كالمه احلصول على ظن أقوى عن طريق آخر مل جيز له العمل بقوله إاّل إذا أو 
 اإلطمئنان، ويستطيع الضيف أن يعمل بكالم صاحب املنزل.
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: إذا مل تكن لديه أية وسيلة لتحصيل ومعرفة اجتاه القبلة، أو مل حيصل له 837 املسألة
الظن جبهة رغم السعي، فان كان وقت الصالة واسعًا جيب أن يصلي أربع صلوات حنو 

اها وقعت إىل جهة القبلة أو قريبة منها، وأما إذا ليتيقن أبن إحد -احتياطاً  -اجلهات األربع 
مل يسع الوقت مبقدار أربع صلوات وجب أن أييت بقدر ما يتسع له الوقت، فمثاًل إذا اتسع 

 الوقت لصالة واحدة أتى بصالة واحدة يف أية جهة شاء.
: إذا تيقن أو ظن أن القبلة يف أحد الطرفني، وجب أن يصلي حنو كل 838 املسألة

 صالة، أي يصلي إىل الطرفني. طرف
: من وجبت عليه الصالة إىل عدة جهات، إذا أراد أن أييت بفريضتني  839 املسألة

كالظهر والعصر، مما جيب الرتتيب بينهما، فاألفضل أن يصلي األوىل منهما إىل عّدة جهات 
 مث يشرع يف الصالة الثانية وأيت هبا كذلك.

قبلة، إذا أراد إتيان ما جيب استقبال القبلة فيه من : من مل يتيقن جبهة ال840 املسألة
األعمال عدا الصالة، مثل أن يريد ذبح حيوان، يلزم أن حيصل له ظن ابلقبلة، فإن تعذر 

 الظن صح ذحبه على أي جهة اتفقت يف صورة اإلضطرار إىل ذلك العمل. 
 سرت البدن يف الصالة

الصالة وإن مل يره أحد، واألفضل : جيب على الرجل أن يسرت عورته حال 841مسألة 
 أن يسرت من السرة إىل الركبة أيضاً.

: جيب على املرأة أن تسرت حال الصالة كل بدهنا حىت الرأس والشعر، 842 املسألة
واألحوط استحبااًب أن تسرت ابطن قدميها أيضاً، ولكن ال يلزم أن تسرت ذلك املقدار الذي 

يلزم سرت الكفني إىل الزندين، وكذا ظهر القدمني إىل  تغسله يف الوضوء من الوجه، وكذا ال
مفصليهما، ولكن لكي تتيقن أبهنا سرتت ما جيب سرته، جيب أن تسرت شيئًا من أطراف 

 الوجه وشيئاً مما دون الزندين.

: جيب سرت البدن عند قضاء السجدة املنسية والتشهد املنسي، بل حىت 843 املسألة
 األحوط استحباابً كما يسرت يف الصالة. عند إتيان سجديت السهو على

: إذا مل يسرت عورته يف الصالة عمداً، بطلت صالته أّما لو ترك السرت 844 املسألة
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 جهالً ابملسألة فاألحوط إعادة الصالة.
: إذا علم يف أثناء الصالة أبن عورته مكشوفة جيب أن يسرتها، واألحوط 845 املسألة

عيدها مرة أخرى، خصوصًا إذا كان سرت العورة حيتاج إىل وقت  استحبااًب أن يتم صالته مث ي
 كثري، ولكن إذا علم بعد الصالة أبن عورته كانت مكشوفة يف الصالة، فصالته صحيحة.

: إذا كان لباسه يسرت عورته يف حالة القيام وميكن أن ال يسرتها يف غري 846 املسألة
ع والسجود، فإذا سرت املصلي عورته بشيء ذلك احلال، كما إذا كانت تبدو عورته حال الركو 

 قبل ما تظهر صحت صالته، واألحوط استحباابً أن ال يصلي يف ذلك اللباس.
 : جيوز للمصلي أن يسرت عورته حال الصالة ابلعلف أو أوراق الشجر.847 املسألة
 : جيوز للمصلي أن يسرت عورته ابلطني.848مسألة 
سرت به عورته حال الصالة، فان احتمل احلصول : إذا مل يكن عنده ما ي849 املسألة

على ساتر فاألحوط أتخري صالته ريثما حيصل على الساتر، فإذا مل حيصل عليه جيب أن 
 يصلي يف آخر الوقت حسب وظيفته الفعلية كما سيأيت بياهنا.

: من أراد أن يصلي ومل يكن عنده ما يسرت به عورته حىت أوراق الشجر 850 املسألة
والطني والوحل وماء كدر أو حفرة يقف فيهما، وال حيتمل أن جيد ساتراً إىل آخر  واحلشيش

الوقت، فان احتمل أن يراه انظر حمرتم جيب أن يصلي جالساً، وينحين للركوع والسجود 
مبقدار ال تبدو معه عورته، ويكون احنناؤه للسجود اكثر من االحنناء للركوع بقليل، ويرفع 

يها ويضع جبهته عليها، وإذا اطمأن إىل أنه ليس هناك انظر حمرتم يراه، الرتبة اليت يسجد عل
فاألحوط استحبااًب أن أييت ابلصالة مرتني من قيام، وعند قيامه يسرت بيديه قبله، وأييت يف 
إحدى تلك الصالتني ابلركوع والسجود املتعارفني، ويف الصالة األخرى يومي برأسه بدل 

 الظاهر كفاية صالة واحدة مع اإلمياء.الركوع والسجود، وان كان 
 لباس املصلي

 : للباس املصلي شروط ستة:851 املسألة
 أن يكون طاهراً.األول : 
 أن يكون مباحًا.الثاين : 
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 أن ال يكون من أجزاء امليتة. الثالث:
 أن ال يكون من أجزاء احليوان احلرام اللحم.الرابع: 

صاً، وال ذهباً، إذا كان املصلي رجاًل، أن ال يكون حريرًا خال اخلامس والسادس:
 وسيأيت تفصيل هذه األمور يف املسائل التالية:

 الشرط األول
: جيب أن يكون لباس املصلي طاهراً، ولو صلى يف اللباس النجس أو مع 852 املسألة

 البدن النجس متعمداً بطلت صالته.
هو ال يعلم أبن : من صلى يف اللباس النجس أو مع البدن النجس و 853 املسألة

 الصالة يف تلك احلال ابطلة، وكان معذوراً يف جهله صحت صالته.
: إذا مل يعلم بنجاسة شيء جنس جهاًل ابملسألة، وكان معذورًا يف جهله، 854 املسألة

 مثل أن ال يرى جناسة للدم مث صلى يف ثوب متنجس ابلدم صّحت صالته.
ه جنس وعلم بذلك بعد الصالة صحت : إذا مل يعلم أبن بدنه أو لباس855 املسألة

 صالته.
: إذا نسي أن بدنه أو لباسه جنس وتذكر ذلك يف أثناء الصالة أو بعدها، 856 املسألة

 وجب احتياطاً أن يعيد تلك الصالة، أو يقضيها إذا كان قد مضى الوقت.
: من اشتغل ابلصالة يف سعة الوقت، فان تنجس لباسه أو بدنه والتفت 857 املسألة

ىل ذلك قبل أن أييت بشيء من الصالة، أو علم أبن بدنه أو لباسه تنجس ولكن شك يف إ
أنه هل تنجس يف ذلك احلني أو تنجس من قبل، فإذا مل يستلزم تطهري البدن أو اللباس أو 
تبديل أو نزع ذلك اللباس يف أثناء الصالة قطع الصالة وهدمها، وجب تطهري البدن أو 

اس يف أثناء الصالة، أو نزع ذلك اللباس ان كان عليه ساتر آخر يسرت اللباس، أو تبديل اللب
عورته، ولكن لو استدعى فعل هذه األمور قطع الصالة وهدمها، أو لزم أن يصبح عاراًي إذا 

 نزع لباسه، وجب قطع الصالة واستئنافها من جديد مع بدن أو ثوب طاهر.
نجس لباسه يف أثنائها وقبل أن : من اشتغل ابلصالة يف ضيق الوقت فت858 املسألة
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أييت بشيء من الصالة علم بتنجس لباسه، أو علم بتنجسه ولكن شك يف أنه تنجس يف 
ذلك الوقت أو كان جنسًا من ذي قبل، فان مل يستلزم تطهري اللباس أو تبديله أو نزعه هدم 

عليه ساتر الصالة وقطعها وجب أن يطهر اللباس أو يبدله، أو خيرج لباسه النجس ان كان 
آخر يسرت عورته يف أثناء الصالة ويتم الصالة، أما إذا مل يكن عنده ما يسرت به عورته أو ال 
ميكنه تطهري اللباس أو تبديله، أو مل ميكنه نزع الثوب بسبب الربد وما شابه وجب أن يتم 
صالته على تلك احلال وكانت صالته صحيحة مث يقضيها فيما بعد يف لباس طاهر على 

 حوط استحباابً.األ
: من اشتغل ابلصالة يف ضيق الوقت فتنجس بدنه يف أثنائها والتفت إىل 859 املسألة

النجاسة قبل أن أييت بشيء من الصالة، أو علم بنجاسة بدنه ولكنه شك يف أنه هل تنجس 
يف ذلك احلني أم تنجس من قبل فان مل يستلزم تطهري البدن قطع الصالة وجب تطهريه، وان 

 زم قطع الصالة وجب إمتامها على تلك احلال، وتكون صحيحة.استل
: من شك يف طهارة ثوبه أو بدنه مث صلى معهما، مث علم بعد الصالة 860 املسألة

 بنجاسة ثوبه أو بدنه صحت صالته إذا مل يكن مورداً الستصحاب النجاسة.
ة علم أبنه مل : إذا طهر لباسه وأيقن بطهارته مث صلى فيه، وبعد الصال861 املسألة

 يطهر، مل جيب عليه إعادة صالته، وان كان األحوط استحباابً اإلعادة.

: إذا رأى يف بدنه أو لباسه دمًا وتيقن أنه ليس من الدماء النجسة، مثل 862 املسألة
أن تيقن أبنه دم بق أو بعوض، فان علم بعد الصالة أن ذلك الدم كان من الدماء النجسة 

 ة معها صحت صالته اليت صالها.اليت ال جيوز الصال
: إذا تيقن أن الدم الذي يكون على بدنه أو لباسه دم جنس مما تصح معه 863 املسألة

الصالة، مثال تيقن أبنه دم اجلرح أو الدمل الذي جتوز معه الصالة، فان علم فيما بعد 
 الصالة انه كان من الدماء اليت تبطل معها الصالة، صحت صالته.

: إذا نسي جناسة شيء والقاه بدنه أو لباسه يف حال الرطوبة وصلى يف 864 املسألة
حالة النسيان مث تذكر بعد الصالة صحت صالته، ولكن إذا مس بدنه أو لباسه وهو رطب 
شيئاً جنساً نسي جناسته، واغتسل وصلى دون أن يطهر نفسه بطل غسله وصالته، وهكذا لو 
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وبة شيئًا جنسًا نسي جناسته وتوضأ قبل أن القى موضع من مواضع وضوءه يف حال الرط
 يطهر ذلك املوضع املالقي للشيء النجس، وصلى، بطل وضوؤه وصالته.

: من كان عنده لباس واحد إذا تنجس بدنه ولباسه واتسع الوقت الن 865 املسألة
يطهر واحدًا منهما فقط، جيوز له تطهري أي من البدن أو اللباس شاء، ولكن إذا كانت 

أحدمها البول مثاًل الذي حيتاج تطهريه ابملاء القليل إىل تكرار صب املاء عليه مرتني،  جناسة
وكانت جناسة اآلخر الدم الذي يكفي يف تطهريه صب املاء مرة واحدة عليه، جيب تطهري 

 املتنجس ابلبول أي تطهري األشد جناسة على األحوط.
ب عليه أن يصلي فيه، خصوصاً : من ال يكون لديه إاّل الثوب النجس جي866 املسألة

 إذا مل ميكنه نزع ثوبه بسبب الربد وما شابه وصحت صالته.
: من كان عنده ثوابن وعلم بنجاسة أحدمها ولكن ال يدري أيهما هو 867 املسألة

النجس، فان كان الوقت واسعًا جيب أن يصلي يف االثنني، مثاًل لو أراد أن أييت ابلظهر 
واحد من اللباسني، و لكن إذا كان الوقت ضيقًا وجب ان أييت  والعصر أتى هبما يف كل

 بصالته يف أيهما شاء.
 الشرط الثاين

: جيب ان يكون لباس املصلي مباحاً، ومن علم حبرمة لبس الثوب 868 املسألة
املغصوب لو تعمد إتيان الصالة يف ثوب مغصوب أو ثوب فيه خيط أو أزرار أو أي شيء 

 ، وهكذا احلكم ابلنسبة إىل اجلاهل املقّصر على األحوط.آخر مغصوب بطلت صالته
: من يعلم حبرمة لبس اللباس الغصيب ولكن ال يعلم ببطالن الصالة فيه، 869 املسألة

 إذا صلى يف اللباس الغصيب متعمداً بطلت صالته.
: إذا مل يعلم أو نسي ان ثوبه غصيب فصلى فيه صحت صالته، ولكن إذا 870 املسألة
خص الثوب بنفسه أي كان املصلي نفس الغاصب، مث نسي انه غصب هذا غصب الش

 الثوب وصلى فيه، فعلى األحوط استحباابً ان يعيدها يف ثوب مباح.
: إذا مل يعلم أو نسي ان ثوبه غصيب وعلم بذلك يف أثناء الصالة، فان 871 املسألة
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، أو بدون ان يهدم سرت عورته شيء آخر وأمكنه ان ينزع الثوب الغصيب من بدنه فوراً 
مواالت صالته لزم ان ينزعه وصحت صالته، واما إذا مل يسرت عورته شيء آخر غري ذلك 
الثوب الغصيب، أو مل ميكنه نزع ذلك الثوب الغصيب فوراً، أو كان نزعه يستدعي هدم مواالت 
صالته، فان اتسع الوقت ولو مبقدار أداء ركعة داخل الوقت وجب ان يقطع صالته 

نف الصالة من جديد يف ثوب مباح، وإذا مل يكن عنده حىت هذا املقدار من الوقت ويستأ
جيب عليه ان ينزع ثوبه يف أثناء الصالة ويتمها حسب وظيفة العراة املذكورة سابقًا يف املسألة 

850. 
: إذا صلى أحد يف لباس غصيب حفاظًا على حياته، أو ألجل ان الأيخذ 872 املسألة

 ب الغصيب، صحت صالته.السارق ذلك الثو 
: إذا اشرتى ثواًب بعني املال غري املخمس وغري املزكى، أي مما مل يدفع 873 املسألة

 مخسه أو زكاته وصلى فيه كانت صالته حمل إشكال. 
 الشرط الثالث

: جيب أن ال يكون لباس املصلي من أجزاء ميتة احليوان ذي الدم الدافق 874 املسألة
األحوط وجواًب أن ال يصلي أيضًا يف اللباس املتخذ من أجزاء ميتة  عند الذبح كالغنم، بل

 احليوان غري ذي الدم الدافق كالسمك واحلية.
: إذا استصحب ومحل املصلي معه شيئًا من امليتة مما حتله احلياة كاللحم 875 املسألة

 واجللد بطلت صالته، وان مل يكن ذلك لباساً له.
صلي معه شيئاً من أجزاء ميتة احليوان احلالل اللحم مما : إذا استصحب امل876 املسألة

 ال حتله احلياة كشعره وصوفه، أو صلى يف لباس متخذ من هذه األشياء صحت صالته.
 الشرط الرابع

: جيب أن ال يكون لباس املصلي من أجزاء احليوان احلرام اللحم، وتبطل 877مسألة 
 الصالة لو كان عليه شيء منها حىت ولو شعرة.

: إذا كان عليه شيء من بصاق أو خنامة أو أي رطوبة أخرى من رطوابت 878 املسألة
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احليوان احلرام اللحم كاهلرة، فان كانت رطبة بطلت الصالة، وان كانت جافة وقد زال عينها 
 صحت الصالة معها.

: ال إشكال إذا كان شيء من شعر اإلنسان أو بصاقه أو عرقه على لباس 879 املسألة
 ي، أو بدنه، وهكذا إذا كان مع املصلي عسل أو مشع أو لؤلؤ.املصل

: إذا كان يشك يف أن هذا اللباس هل اختذ من احليوان احلالل اللحم أم 880 املسألة
 من احلرام اللحم، جازت الصالة فيه، سواء كان من صنع الدول اإلسالمية أو غريها.

لو احتمل أن يكون الزر وما : الصدف من احليواانت احلرام اللحم، و 881 املسألة
 شاهبه من ذلك احليوان جازت الصالة معه.

: ال إشكال يف لبس اخلز اخلالص يف الصالة، ولكن األحوط استحباابً أن 882 املسألة
 ال يصلي يف جلد السنجاب.

: إذا صلى يف ثوب ال يعلم، أو نسي انه من احليوان احلرام اللحم، 883 املسألة
 صحت صالته. 

 اخلامسالشرط 
: حيرم على الرجل لبس الثوب املنسوج خبيوط من الذهب، وتبطل الصالة 884 املسألة

 فيه، وال إشكال يف ذلك للنساء، يف الصالة ويف غري الصالة.
: حيرم للرجال التزين ابلذهب، مثل لبس سلسلة ذهبية يف العنق، أو 885 املسألة

ية، وتبطل الصالة معها، وجيب التجنب التختم خبامت من ذهب، أو ارتداء ساعة يدوية ذهب
من استعمال إطارات النظارات إذا كانت من الذهب، ولكن ال إشكال يف مطلق التزين 

 ابلذهب للمرأة يف الصالة ويف غري الصالة.
: إذا نسي رجل أن خامته أو لباسه من ذهب، أو شك يف ذلك فصلى 886 املسألة

كذا احلكم إذا كان جاهاًل قاصراً، ولكن يف مع ذلك اخلامت أو اللباس صحت صالته، وه
صورة الشك جيب الفحص وهكذا جيب الفحص يف سائر املسائل عدا املوارد اليت استثناها 

 الشارع.
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 الشرط السادس
: جيب أن ال يكون لباس املصلي من احلرير اخلالص إذا كان رجاًل، وحيرم 887 املسألة

قجني )القلنسوة( والتكة أي خيط السروال ونظائرمها له لبسه أيضًا يف غري الصالة، وأما العر 
 مما ال يتم الصالة فيها وحدها فتكره للرجال.

: إذا كان مجيع بطانة اللباس أو بعضها من احلرير اخلالص، حرم على 888 املسألة
 الرجل لبسه وبطلت الصالة فيه.

ال إشكال يف  : اللباس الذي ال يعلم هل هو من احلرير اخلالص أم ال،889 املسألة
 لبسه حال الصالة.

: ال إشكال أن يكون املنديل املصنوع من احلرير وما شاهبه يف جيب 890 املسألة
 املصلي وال تبطل الصالة معه.

 : ال إشكال يف لبس احلرير للمرأة سواء يف الصالة أو يف غري الصالة.891 املسألة

غصيب أو ما اختذ من احلرير : ال مانع عند االضطرار يف لبس الثوب ال892 املسألة
 اخلالص أو املنسوج مع الذهب أو املصنوع من أجزاء امليتة، وجاز له ان أييت ابلصالة فيها. 

 عّدة مسائل
: إذا مل يكن عنده لباس آخر غري اللباس الغصيب أو اللباس املتخذ من 893 املسألة

ظيفة العراة املذكورة سابقًا امليتة، ومل يكن مضطرًا إىل لبسه وجب أن أييت ابلصالة حسب و 
( هذا إذا كان عنده ثوب غصيب، أما إذا كان متخذًا من امليتة صلى يف 850)يف املسألة 

 امليتة.
: إذا مل يكن عنده لباس آخر غري اللباس املتخذ من احليوان احلرام اللحم 894 املسألة

راً إىل لبسه صلى فيه فان اضطر إىل لبسه جاز ان يصلى فيه بال إشكال، وإذا مل يكن مضط
 على األظهر.
: إذا مل يكن عنده لباس غري اللباس املتخذ من احلرير اخلالص أو املنسوج 895 املسألة

 ابلذهب، فاألظهر أن أييت بصالته فيه حىت إذا مل يكن مضطراً إىل لبسه.
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: إذا مل يكن عنده شيء يسرت به عورته جيب أن حيصل عليه ابإلستئجار 896 املسألة
و الشراء، ولكن إذا احتاج ذلك إىل مقدار كبري من املال ابلنسبة إليه وكان حبيث لو بذل أ

ماله فيه لتضرر بذلك أو استلزم العسر واحلرج، لزم أن يعمل حسب وظيفة العراة السابقة يف 
 .850املسألة 

وله : من مل يكن عنده لباس فإذا أعطاه آخر أو أعاره ثواًب فان مل يكن قب897 املسألة
يوجب مشقة عليه جيب قبوله، بل إذا مل يكن االستعارة أو االستبذال صعبًا عليه يلزم أن 

 يستعري الثوب أو يستبذله.
: األحوط ترك لبس ثوب ال يليق به لوانً أو خياطة أو قماشًا عادة، كأن 898 املسألة

 يلبس أهل العلم لباس اجلنود، ولكن ال إشكال إذا أراد ان يصلي فيه.
: األحوط أن ال يلبس الرجال لباس النساء، وال تلبس النساء مالبس  899 سألةامل

 الرجال، وال إشكال يف الصالة فيها.
: من جيب عليه أن يصلي مستلقياً إذا كان عارايً وكان حلافه جنسًا أو من 900 املسألة

به يف الصالة  احلرير اخلالص أو كان من أجزاء احليوان احلرام اللحم، لزم أن ال يغطي نفسه
على األقوى، ان كان يصدق عليه عنوان اللبس، إاّل إذا مل يكن له غريه فانه يصلي وهو 

 عليه.
 املوارد اليت ال يلزم فيها طهارة بدن املصلي ولباسه

 : تصح الصالة مع البدن أو اللباس النجس يف ثالثة موارد: 901 املسألة
 اخلارج من جرح أو قرح أو دمل يف بدنه. تلوث بدن أو ثوب املصلي ابلدماألول : إذا 

 إذا تلوث بدنه أو ثوبه ابلدم مبقدار اقل من الدرهم. الثاين:
 إذا اضطر ان يصلي مع البدن أو الثوب النجس. الثالث:

 : تصح الصالة يف صورتني إذا كانت ثياب املصلي فقط هي النجسة.902 املسألة
 والقلنسوة )العرقجني( جنسة. كانت ألبسته الصغرية كاجلورباألوىل : إذا 

إذا تنجس ثوب املرأة اليت تريب طفلها ببوله. وسيأيت تفصيل أحكام هذه الصور  الثانية:
 يف املسائل اآلتية.
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: إذا كان يف بدن املصلي أو ثوبه دم جرح أو قرح أو دمل جيوز له الصالة 903 املسألة
أو الدمل، وهكذا إذا كان يف البدن أو  مع ذلك الثوب والبدن ما دام مل يربأ اجلرح أو القرح

 الثوب قيح خرج مصحوابً ابلدم، أو دواء وضع على اجلرح وتنجس به.
: إذا تلوث الثوب أو البدن بدم جراحة خمتصرة سريعة الربء وكان تطهريه 904 املسألة

 سهالً وجب عليه تطهريه.
اجلرح برطوبة اجلرح : إذا تنجس موضع من البدن أو الثوب بعيد من حمل 905 املسألة

ال جتوز الصالة معه، ولكن إذا تنجس ما تعارف واعتاد تلوثه من البدن أو الثوب برطوبة 
 اجلرح فال مانع من الصالة فيه.

: إذا تلوث البدن أو الثوب بدم جرح يف األنف أو الفم أو ما شابه، 906 املسألة
دم البواسري إذا مل يكن حبوهبا فاألحوط استحبااًب ان ال يصلي معه، وهكذا ابلنسبة إىل 

 خارجة، ولكن جتوز الصالة إذا كان الدم من بواسري حبوهبا خارجة.
: من كان بدنه جمروحًا إذا رأى يف بدنه أو ثوبه دمًا وال يعلم هل هو من 907 املسألة

 دم جرحه أم دم آخر، جاز أن يصلي مع ذلك الدم.
وكانت اجلراحات متقاربة حبيث تعد : إذا كانت يف بدنه عدة جراحات 908 املسألة

واحدة، فال إشكال يف الصالة مع دمها ما مل يربأ مجيعها. ولكن إذا كانت متباعدة حبيث 
يعد كل واحد منها جرحًا واحدًا مستقاًل فكلما برء جرح منها لزم تطهري الثوب أو البدن 

 للصالة من دمه.
و مبقدار قليل ّجداً من دم احليض أو : إذا كان يف بدن املصلي أو ثوبه، ول909 املسألة

االستحاضة أو النفاس، أو دم الكلب أو اخلنزير، أو دم الكافر، أو من امليتة بطلت صالته. 
وهكذا إذا كان فيه دم احليوان احلرام اللحم على األحوط استحباابً، ولكن ال إشكال يف 

اللحم وان كان منتشرًا يف عدة الصالة مع الدماء األخر كدم اإلنسان أو دم احليوان احلالل 
 مواضع من البدن أو الثوب بشرط أن يكون جمموعها أقل من الدرهم .

: الدم الذي يصيب ثواًب بال بطانة وينش من اجلانب اآلخر، فان كان 910 املسألة
 الثوب رقيقاً عّد الدم املوجود يف اجلانبني واحداً، وإما إذا كان الدم يف اجلانب اآلخر يّعد دماً 
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مستقاًل وجب ان حيتسب دم كل وجه على حدة، فان كان جمموع الدم على جانيب الثوب 
 اقل من الدرهم صحت صالة معه، وإذا كان أكثر بطلت الصالة معه.

: إذا أصاب الدم ثواًب ذا بطانة ووصل الدم إىل البطانة، أو أصاهبا مث 911 املسألة
فإذا كان الدم الذي أصاب البطانة  وصل إىل الثوب، وجب ان حيتسب كل دم على حدة،

 والثوب اقل من الدرهم صحت الصالة معه، وإذا كان أكثر بطلت الصالة معه.
: إذا كان الدم الذي يوجد على البدن أو الثوب أقل من الدرهم، وأصابته 912 املسألة

ه بطلت رطوبة، فإذا كان جمموع الدم والرطوبة الواصلة إليه حبجم درهم أو أكثر ولوث أطراف
الصالة معه، وإذا مل يبلغ مقدار جمموع الدم والرطوبة درمهًا ومل يلوث أطرافه كان الصالة فيه 

 موضع إشكال، على األحوط استحباابً.
: إذا مل يتلوث البدن أو الثوب ابلدم ولكن تنجس ملالقاته الدم فاألحوط 913 املسألة

 تنجس أقل من الدرهم .استحباابً أن ال يصلي معه حىت ولو كان املقدار امل
: إذا كان الدم الذي يف اللباس أو البدن أقل من الدرهم ولكن وصلت 914 املسألة

 إليه جناسة أخرى، كما لو أصابته قطرة بول مثالً مل جتز الصالة فيه.
: إذا تنجست األلبسة الصغرية للمصلي كالعرقجني واجلورب وماأشبه مما 915 املسألة

، فان مل تكن مصنوعة من امليتة واحليوان احلرام اللحم صحت الصالة ال يكفي لسرت العورة
 فيها، وكذا ال إشكال يف الصالة مع اخلامت النجس.

: جيوز أن يستصحب املصلي معه شيئًا متنجسًا كاملنديل أو املفتاح أو 916 املسألة
 السكني املتنجس.

ذلك الصيب ومل يكن لديها  : إذا تنجس ثوب املربية اليت تريب صبيها ببول917 املسألة
غري ذلك الثوب، فان مل ميكنها أن تشرتي أو تستأجر أو تستعري ثواًب غريه، فإذا غسلته يف 
اليوم والليلة مرة واحدة، جاز هلا أن تصلي فيه، وإن تنجس إىل اليوم اآلخر ببول الصيب، 

. وهكذا إذا كان ولكن األحوط استحبااًب أن تطهر ثوهبا عند العصر لصالة الظهر والعصر
عندها أكثر من ثوب واحد ولكنها كانت مضطرة إىل لبسها مجيعًا كفاها أن تطهر تلك 

 األثواب مرة واحدة يف اليوم والليلة.
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: إذا تنجس ثوب املربية ببول الصبية أو الصيب من غريها، فان كانت 918 املسألة
صلي فيه إن مل تقدر على هتيئة تطهر ذلك الثوب يف اليوم والليلة مرة واحدة جاز هلا أن ت

 ثوب آخر.
 ما يستحب يف لباس املصلي

: يستحب يف لباس املصلي عدة أمور، منها: العمامة مع التحنك، 919 املسألة
وإرتداء العباءة واللباس األبيض، ولبس أنظف األلبسة، واستعمال الطيب أي العطر، ولبس 

 خامت من عقيق.
 ما يكره يف لباس املصلي

: يكره يف لباس املصلي عدة أمور، منها: لبس الثوب األسود إاّل ملصائب 920 املسألة
فال كراهة فيها، ولبس الثوب الوسخ، والضيق، ولباس شارب  )عليهم السالم(املعصومني 

اخلمر، ولباس من ال جيتنب النجاسة، وما عليه صورة، وارتداء الثوب حملول األزرار، والتختم 
 خبامت عليه صورة.

 املصلي مكان
 : يشرتط يف مكان املصلي تسعة شروط وهي: 921 املسألة
 أن يكون مباحًا.األول: 
 أن يكون ساكناً غري متحرك.الثاين: 

 أن يستطيع املصلي إمتام الصالة فيه.الثالث: 
 أن ال يكون البقاء فيه حمرماً.الرابع: 

 أن ال يكون القيام أو القعود عليه حمرماً.اخلامس: 
 يتمكن من إتيان القيام والركوع والسجود فيه.أن السادس: 
 .)عليه السالم(أن ال يكون متقدماً أو مساوايً ملرقد املعصوم السابع: 
 أن ال يكون املكان جنساً مرطوابً.الثامن: 
 أن يكون موضع جبهته مساوايً ملوضع ركبتيه ورؤوس أصابع قدميه.التاسع: 
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 الشرط األول
كان املصلي مباحًا، فمن صلى يف مكان مغصوب : جيب أن يكون م922 املسألة

فصالته ابطلة حىت لو صلى على فرش أو ختت أو ما أشبه، ولكن ال مانع يف الصالة حتت 
 السقف املغصوب واخليمة املغصوبة إذا مل يكن عند العرف تصرفاً يف املغصوب.

دون إذن من  : تبطل الصالة يف األرض املغصوبة اليت تكون منفعتها للغري923 املسألة
صاحب املنفعة، فإذا صلى صاحب الدار املؤجرة أو غريه يف تلك الدار دون إذن مستأجرها 
بطلت صالته، وهكذا إذا صلى يف ملك لغريه فيه حق ونصيب، فمثاًل لو أوصى امليت 

 بصرف ثلث ماله يف مورد مل جتز الصالة يف ملكه ما مل خيرج الثلث بعد.
وضع من املسجد، فغصب شخص مكانه وصلى فيه،  : من جلس يف م924 املسألة

 كانت صالته حمل إشكال.
: إذا صلى يف مكان ال يعلم أنه مغصوب، مث علم بذلك بعد الصالة، أو 925 املسألة

صلى يف مكان مغصوب نسي غصبيته مث تذكر ذلك بعد الصالة، صحت صالته، ولكن لو  
فس غاصبه فهذا وإن مل ميكن احلكم كان املصلي يف املكان الغصيب الناسي للغصبية هو ن

 ببطالن صالته لكن األحوط أن ال يكتفي بتلك الصالة بل يعيدها يف مكان آخر مباح.
: إذا علم بغصبية مكان ولكنه مل يعلم ببطالن الصالة يف املكان الغصيب 926 املسألة

بية املكان مث صلى يف ذلك املكان بطلت صالته إن كان جاهاًل مقصراً، وإذا مل يعلم بغص
 ولكنه كان يعلم ببطالن الصالة يف املكان الغصيب مث صلى يف ذلك املكان صحت صالته.

: من اضطر إىل الصالة الواجبة يف حالة الركوب، فإذا كانت الدابة أو 927 املسألة
سرجها أو نعلها غصبيًا بطلت صالته، وهكذا احلكم إذا أتى ابلصلوات املندوبة والنوافل 

 دابة.على تلك ال
: من كان شريكًا مع آخر يف ملك، مل جيز له التصرف وال الصالة يف 928 املسألة

 ذلك املكان دون إذن الشريك. 
: إذا اشرتى ملكًا بعني املال غري املخمس أو غري املزكى حرم تصرفه يف 929 املسألة
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 ذلك امللك وكانت صالته فيه حمل إشكال.
سانه يف الصالة يف ملكه، ولكن علم من : إذا أذن صاحب امللك بل930 املسألة

بعض القرائن عدم رضاه قلبيًا بطلت الصالة هناك، وأما إذا مل أيذن صاحب امللك، ولكن 
 تيقن برضاه قلبياً صحت الصالة يف ملكه.

: حيرم التصرف يف ملك ميت مات وعليه مخس أو زكاة مل يدفعها، كما 931 املسألة
ت هذه احلقوق أو ضمن ورثته أداءها مل يكن إشكال يف تشكل الصالة فيه، ولكن إذا سدد

 الصالة فيه.
: حيرم التصرف يف ملك من مات وعليه ديون للناس، كما وتشكل 932 املسألة

الصالة فيه، ولكن إذا ضمنوا تسديد ديونه، وأجاز غرماؤه أو وصيه أو احلاكم الشرعي يف 
 التصرف، جاز التصرف والصالة يف ملكه.

: إذا مل يكن على امليت ديون ولكن كان بعض ورثته صغاراً أو جمانني أو 933 املسألة
 غائبني، حرم التصرف يف ملكه، وبطلت الصالة فيه إالّ إبذن الويل.

: ال إشكال يف الصالة يف الفنادق واحلمامات وما شاهبها، للواردين إليها، 934 املسألة
 غري هذه املوارد ال تصح إاّل إبذن ألن اإلطمئنان برضى أصحاهبا حاصل، ولكن الصالة يف

مالكها أو إذا تكلم بنحو يفهم منه اإلذن إبقامة الصالة يف ملكه، مثل أن أيذن لشخص 
 ابجللوس أو النوم يف ملكه والذي يفهم منه اإلذن له إبتيان الصالة فيه أيضاً.

الصالة : جتوز الصالة يف األرض الواسعة اليت يصعب اخلروج منها وقت 935 املسألة
 إلتساعها، ولو بدون إذن مالكها.

 الشرط الثاين
: جيب أن يكون مكان املصلي ساكناً غري متحرك، وإذا اضطر للصالة يف 936 املسألة

مكان متحرك بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر، كالصالة يف السيارة أو القطار أو الطائرة، 
أمكنه ذلك، هذا إذا مل هتدم املواالة  وجب أن ال يقرأ يف حال احلركة وعدم استقرار البدن إذا

وإاّل فيقرأ يف حال احلركة أيضاً، وإذا احنرفت عن القبلة إىل طرف آخر جيب أن ينحرف هو 
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 صوب القبلة.
: ال مانع من الصالة يف السيارة أو السفينة أو القطار وما شاهبها حال 937 املسألة

 وقوفها.
ومة( القمح والشعري وما شاهبه مما ال : ال تصح الصالة على بيدر )ك938 املسألة

 يستقر عليه املصلي.
 الشرط الثالث

: جيب أن يكون املصلي متمكنًا من إمتام الصالة، فال جيوز الشروع يف 939 املسألة
الصالة يف األماكن اليت ال يطمئن املصلي أبنه ال يستطيع إمتام الصالة فيها بسبب املطر أو 

كان يشك يف ذلك أو كان حيتمل إمكان إمتام الصالة جاز أن   االزدحام أو الريح، ولكن لو
 يشرع فيها فإن متت الصالة كانت صحيحة.

 الشرط الرابع
: يشرتط أن ال يصلي يف املكان الذي حيرم البقاء فيه، كالصالة حتت 940 املسألة

 سقف مشرف على اخلراب واالهندام.
 الشرط اخلامس

الشيء الذي حيرم الوقوف أو اجللوس عليه،   : يشرتط أن ال يصلي على941 املسألة
 كالفراش الذي كتب عليه اسم هللا تعاىل.

 الشرط السادس
: جيب أن ال يصلي يف مكان ذي سقف انزل حبيث ال ميكنه االنتصاب 942 املسألة

الكامل حتته، أو يف املكان الذي يكون صغرياً جداً حبيث ال ميكنه الركوع والسجود فيه، وأما 
 إىل الصالة يف هذه األماكن وجب أن أييت بقيامه وركوعه وسجوده قدر اإلمكان. لو اضطر

 الشرط السابع
)صلى هللا عليه : جيب أن ال يصلي متقدمًا على قرب الرسول األعظم، 943 املسألة

 ، وهكذا ال يصلي مساوايً هلا على األحوط وجوابً.)عليهم السالم(واألئمة املعصومني  وآله(
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: ال إشكال يف الصالة إذا كان بني املصلي وبني القرب الشريف حائل  944 املسألة
كاجلدار حبيث ال يكون يف التقدم عليه إهانة وسوء أدب، ولكن ال يكفي جمرد الفاصلة 

 الناشئة بواسطة الصندوق الشريف والضريح والقماشة امللقاة على الضريح.
 الشرط الثامن

صلي جنسًا تسري رطوبته إىل بدنه أو ثوبه، : جيب أن ال يكون مكان امل945 املسألة
وتبطل الصالة إذا كان موضع سجود اجلبهة جنسًا حىت ولو كان ايبسًا جافًا، واألحوط 

 استحباابً أن ال يكون مكان املصلي جنساً أصاًل.
 الشرط التاسع

: جيب أن ال يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدىن من موضع ركبتيه 946 املسألة
ي قدميه أكثر من أربع أصابع مضمومة، وسيأيت تفصيل هذه املسألة يف أحكام وإهبام

 السجود.
: ال يلزم أن تقف املرأة متأخرة عن الرجل يف غري صالة اجلماعة، وال أن 947 املسألة

 يكون موضع سجودها متأخراً عن حمل وقوف الرجل بقليل، وإن كان األحوط ذلك.
ف متقدمة على الرجل أو مساوية له يف الصالة، : يكره للمرأة أن تق948 املسألة

ويبدءا الصالة معاً، ولكن ال يلزم إعادة الصالة لو فعال ذلك، وهكذا ال يلزم ملن يشتغل 
 ابلصالة فيما بعد، أن يعيد الصالة.

: إذا كان بني الرجل واملرأة حائل حبيث ال يرى أحدمها اآلخر، أو كان 949 املسألة
دار عشرة أذرع، أي ما يعادل مخسة أمتار تقريباً، أو كان أحدمها واقفاً بينهما من البعد مبق

 يف مكان عال جداً حبيث ال يصدق تقدم املرأة على الرجل أو حماذاهتا له، زالت الكراهة.
: حيرم اجتماع املرأة والرجل األجنبيني يف غرفة دون وجود شخص اثلث 950 املسألة

ط وجواًب أن ال تصح الصالة يف ذلك املكان، ولكن إذا فيها ودون أن يرامها أحد، واألحو 
 اشتغل أحدمها ابلصالة، ودخل اآلخر األجنيب عنه، مل يكن يف صالته إشكال.

: الصالة يف مكان تستعمل فيه اآلالت املوسيقية خالف االحتياط، إذا مل 951 املسألة
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 يكن هناك ضرورة تقتضي الصالة هناك، وكان الوقت واسعاً للصالة.
: األحوط استحبااًب أن ال تؤتى ابلصلوات الواجبة على سطح الكعبة 952 املسألة

 الشريفة، أو يف جوفها، وال إشكال يف ذلك عند الضرورة.
: ال إشكال يف إتيان الصلوات املندوبة يف جوف الكعبة املشرفة، أو على 953 املسألة

 مقابل كل ركن من األركان سطحها، بل يستحب أن يؤتى يف جوف البيت )الكعبة( بركعتني
 األربعة.

 األماكن اليت تستحب فيها الصالة
: وردت أتكيدات كثرية يف الشريعة اإلسالمية املقدسة بشأن إتيان الصالة 954 املسألة

)صلى هللا يف املساجد، وأفضل مجيع املساجد: املسجد احلرام مبكة املكرمة، مث مسجد النيب 
رة، مث مسجد الكوفة، مث املسجد األقصى، مث مسجد اجلامع يف كل يف املدينة املنو  عليه وآله(

 .(166)بلد، مث مسجد احمللة، مث مسجد السوق

: قيل: إن األفضل للنساء أن أيتني بصلواهتن يف البيوت، ولكن الظاهر ان 955 املسألة
األفضل هلن أن أيتني ابلصالة يف املسجد وخاصة ابجلماعة، إذا قدرن أن حيفظن أنفسهن 

 من الرجال األجانب. 
، بل الصالة فيها )عليهم السالم(: تستحب الصالة يف مشاهد األئمة 956 املسألة

تعادل مائيت ألف  )عليه السالم(أفضل من املساجد، والصالة يف مشهد اإلمام أمري املؤمنني 
ألف تعادل كل ركعة منها ألف حجة، و  )عليه السالم(ركعة، والصالة عند قرب اإلمام احلسني 

 .(167)عمرة، وعتق ألف عبد، وألف جهاد مع نيب مرسل

                     
: )صالة يف بيت املقدس تعدل ألف صالة، وصالة يف املسجد األعظم )عليه السالم(ويف احلديث عن علي  (166)

تعدل مائة ألف صالة، وصالة يف مسجد القبيلة تعدل مخسا وعشرين صالة، وصالة يف مسجد السوق تعدل 
 .702ح 233ص 1 عشرة صالة، وصالة الرجل يف بيته تعدل صالة واحدة(. من ال حيضره الفقيه: جاثنيت

ويف حديث عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(: )الصالة يف مسجدي مخسني ألف صالة( مستدرك الوسائل: 
 .3924ح 45ب 425ص 3ج

 .9ح 22ب 73ص 6هتذيب األحكام: ج (167)
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: يستحب اإلكثار من ارتياد املساجد وخصوصاً املساجد املهجورة اليت ال 957 املسألة
 يصلى فيها، وتكره صالة جار املسجد يف غري املسجد إن مل يكن له عذر.

وأن اليشاوره  : يستحب أن ال يؤاكل اإلنسان من ال يرتدد إىل املساجد،958 املسألة
 وال جياوره وال يزوجه وال يتزوج منه.

 املواضع اليت تكره الصالة فيها
: تكره الصالة يف عدة أماكن منها: احلمام، واألرض السبخة، ومقابل 959 املسألة

آدمي، ومقابل ابب مفتوح، ويف الشارع واجلادة والزقاق إذا مل يزاحم املارة والعابرين، أما إذا 
 وتبطل الصالة على األحوط وجوابً.  زامحهم فتحرم

كما وتكره الصالة يف مقابل النار، والسراج، ويف املطبخ، ويف كل مكان يوجد فيه فرن 
انر، ومقابل البئر واحلفرة اليت تكون حمل اجتماع البول، ومقابل الصورة، والتمثال، إذا كانت 

ليت يكون فيها جنب، ويف املكان من ذوات األرواح إاّل أن يغطيه بستار وغطاء، ويف الغرفة ا
الذي يكون فيه صورة وان مل تكن أمام املصلي، وكذا يف مقابل القرب، وعلى القرب، وبني 

 ومن إليهم. )عليهم السالم(القربين، ويف املقربة، يف غري مقابر املعصومني 
: يستحب ملن يصلي يف معرض عبور الناس، أو كان يقف أمامه أحد، 960 املسألة

 ضع بني يديه شيئاً، ويكفي لو كان ذلك الشيء احلائل عودة أو حباًل.أن ي
 أحكام املسجد

: حيرم تنجيس املسجد وأرضه وسقفه وسطحه والوجه الداخلي من 961 املسألة
جدرانه، وجيب على من علم بتنجس أحد هذه املواضع أن يزيل النجاسة فوراً، واألحوط 

جدران املسجد أيضاً، فإذا تنجس وجب إزالة وجواًب حرمة تنجيس الطرف اخلارجي من 
 النجاسة عنها كذلك.

: إذا مل ميكنه تطهري املسجد، أو احتاج إىل مساعد فلم يوجد، مل جيب 962 املسألة
 عليه تطهريه، ولكن جيب عليه على األحوط وجوابً أن خيرب من ميكنه تطهري املسجد.

ميكن تطهريه بدون احلفر وجب : إذا تنجس موضع من املسجد وكان ال 963 املسألة
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احلفر، وإذا توقف تطهريه على هدم مقدار قليل منه جاز هدم ذلك املقدار القليل، وإذا 
تنجس شيء من قبيل آجر املسجد ان أمكن تطهريه مث إعادته إىل موضعه بعد التطهري، 

 وجب ذلك، أي التطهري مث اإلعادة.
ار وما شابه، أو هتدم املسجد حبيث : إذا غصب مسجد وبين يف مكانه د964 املسألة

ال ميكن الصالة فيه حيرم تنجيسه أيضاً، وكذا جيب تطهريه إذا تنجس على األحوط، إاّل إذا 
 سلب عنه عنوان املسجدية أصاًل، فحينئذ ال يثبت عليه أحكام املسجد.

ولو تنجس أحدها وجب  )عليهم السالم(: حيرم تنجيس مشاهد األئمة 965 املسألة
 ه.تطهري 

: إذا تنجس حصري املسجد وجب تطهريه، ولكن لو استلزم تطهريه تلفه، 966 املسألة
 وكان قص املوضع املتنجس أفضل، يلزم قصه وقطعه دون التطهري.

: حيرم إدخال عني النجس كالدم إىل املسجد إذا أوجب هتكًا له، بل 967 املسألة
حىت إذا مل يوجب هتكًا أيضاً، األحوط استحبااًب عدم إدخال عني النجس إىل املسجد 

 ولكن إدخال املتنجس يف املسجد ال حيرم إالّ إذا أوجب هتكاً له. 
: ال مانع يف نصب اخليمة يف املساجد إلقامة املأمت وجمالس العزاء، وكذا 968 املسألة

ال مانع يف فرشها وتغطيتها ابلسواد، وإدخال وسائل صنع الشاي فيها ان مل يلحق من هذه 
 ور ضرر ابملساجد وال متنع من الصالة.األم

: األحوط عدم تزيني املساجد ابلذهب، وال أبس بذلك يف مشاهد األئمة 969 املسألة
، وجيب على األحوط ان ال ينقش فيها صور ذوات األرواح كصورة اإلنسان )عليهم السالم(

 واحليوان، ويكره نقش غري ذوي األرواح كصورة الورد وما شابه.
: ال جيوز بيع أرض املسجد لو هتدم، كما ال جيوز إحلاقها ابلطريق العام أو 970 املسألة

 إحلاقه ابمللك الشخصي.
: حيرم بيع شبابيك املسجد وأبواهبا وأجزائها األخرى، وإذا هتدم املسجد 971 املسألة

وجب صرف هذه األشياء واستخدامها يف تعمري املسجد نفسه، وإذا مل تنفع يف ذلك 
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جب استخدامها يف مساجد أخرى، وإذا مل تنفع املساجد األخرى أيضاً جاز بيعها املسجد و 
 وصرف مثنها يف تعمري نفس مسجدها ان أمكن، وإاّل ففي تعمري املساجد األخرى.

: يستحب بناء وتعمري املسجد املوشك على االهندام واخلراب، وإذا هتدم 972 املسألة
جاز هدمه و إعادة بنائه من جديد، بل جيوز أيضاً املسجد حبيث ال ميكن تعمريه وإصالحه 

 هدم املسجد غري املتهدم لتوسيعه إذا احتاج الناس إىل ذلك.
: يستحب تنظيف املساجد وإضاءهتا، كما ويستحب ملن يريد دخول 973 املسألة

املسجد أن يتطيب ويتعطر ويلبس ثيااًب نظيفة ومثينة، ويفحص ابطن حذائه لكي ال يكون 
اسة، وان يقدم رجليه اليمىن عند دخول املسجد ويقدم اليسرى عند اخلروج، وهكذا فيها جن

 يستحب أن يسبق اآلخرين يف الذهاب إىل املسجد ويتأخر عن اآلخرين يف اخلروج منه.
: يستحب إذا دخل يف املسجد أن أييت بركعتني بنية )حتية املسجد( 974 املسألة

 ة غريها.ويكفيه إذا صلى صالة واجبة أو مستحب
: يكره النوم يف املساجد إذا مل يكن مضطرًا إىل ذلك، كما يكره التكلم 975 املسألة

يف الشؤون الدنيوية، واالشتغال ابلصنعة، وقراءة الشعر غري املشتمل على املوعظة والنصيحة 
، وكذا يكره إلقاء النخامة والبصاق يف املسجد )عليهم السالم(وما يرتبط أبهل البيت 

 ف األشياء املفقودة، ورفع الصوت،، ولكن ال مانع يف رفع الصوت ابألذان وحنوه.وتعري
: يكره السماح لألطفال واجملانني لدخول املساجد، ويكره دخول املسجد 976 املسألة

ملن أكل البصل أو الثوم، وما أشبه إذا كانت رائحة فمه تؤذي الناس، أما دخول األطفال 
 يه.للصالة وحنوها فال كراهة ف

 األذان واإلقامة
: يستحب للرجل واملرأة أن يؤّذان ويقيما قبل اإلتيان ابلصلوات الواجبة 977 املسألة

اليومية، بل ال ينبغي ترك اإلقامة، ولكن قبل الدخول يف الصلوات الواجبة غري اليومية كصالة 
 ثالث مرات.)الصالة( اآلايت يقول: 

ليمىن للطفل بعد والدته وأن يقام يف أذنه : يستحب أن يؤذن يف األذن ا978 املسألة
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 اليسرى.
 : يتألف األذان من عشرين فصالً هو:979 املسألة

 ، أربع مراتهللا أكرب
 ، مراتنأشهد أن ال إله إالّ هللا

 ، مراتنأشهد أّن حمّمداً رسول هللا
 ، مراتنأشهد أن علياً ويل هللا

 مراتنحي على الصالة، 
 ، مراتنحّي على الفالح

 ، مراتنعلى خري العمل حيّ 
 ، مراتنهللا أكرب

 ، مراتنال إله إالّ هللا
وأما فصول اإلقامة فتتألف من تسعة عشر فصاًل، أي بسقوط تكبريتني من األول وهتليل 

 .)حّي على خري العمل(مرتني بعد )قد قامت الّصالة( واحد من األخري، وإضافة 
جزء من األذان واإلقامة، وقد أشري إىل )أشهد أّن عليًا ويّل هللا( : إن 980 املسألة

 ذلك يف بعض الرواايت، كما فصلناه يف الفقه.
: جيب أن ال يفصل كثريًا بني فصول ومجل األذان واإلقامة، ولو فصل 981 املسألة

 بينها أكثر من املتعارف يلزم إعادهتا من جديد.
كالغناء املتعارف يف   : إذا رّجع ابألذان واإلقامة حبيث صار غناءاً، أي982 املسألة

 جمالس اللهو واللعب، صار حراماً وال حيرم إذا مل يصر غناءاً.
 : يقسط األذان يف مخس صلوات.983 املسألة
 صالة عصر يوم اجلمعة.األول: 
 صالة عصر يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي احلجة.الثاين: 

 حلرام.صالة عشاء ليلة عيد األضحى ملن يكون يف املشعر االثالث: 
 صالة العصر والعشاء للمستحاضة. الرابع:
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صالة العصر والعشاء للمسلوس واملبطون وحنومها، ففي هذه الصلوات إمنا اخلامس: 
 يسقط األذان إذا مل يفصل بينهما وبني الصالة السابقة عليها، أو فصل قلياًل.

 .: إذا أذن وأقيم جلماعة، ال يؤذن وال يقيم من يصلي معهم984 املسألة
: إذا ذهب املسجد ليصلي مجاعة فوجد اجلماعة، مل جيز له أن يؤذن 985 املسألة

 ويقيم لصالته ما دام مل تتفرق تلك اجلماعة.
: يسقط األذان واإلقامة إذا دخل يف مكان وفيه فريق من الناس مشتغلون 986 املسألة

يصلي منفرداً، أو أييت ابلصالة مجاعة، أو انتهت اجلماعة ومل تتفرق صفوفها بعد، فأراد أن 
 بصالة مع مجاعة أخرى، وذلك بثالثة شروط:

 : أن تكون اجلماعة السابقة قد أذنت وأقامت للصالة.1
 : أن ال تكون صالة اجلماعة السابقة ابطلة.2
: أن تتحد اجلماعتان السابقة والالحقة من حيث املكان، فإذا كانت اجلماعة السابقة 3

أراد هو أن يصلي منفردًا أو مجاعة على سطح املسجد، انعقدت يف داخل املسجد، و 
 استحب له األذان واإلقامة.

: إذا شك يف أحد الشروط املذكورة، أتى ابألذان واإلقامة استحبااًب أو 987 املسألة
 رجاءاً.

: يستحب ملن امع األذان واإلقامة أن حياكي ذلك ويكرره بلسانه، فصالً 988 املسألة
 بفصل.

من امع األذان واإلقامة، سواء حاكاه أم ال، إذا مل يفصل بني ذلك  :989 املسألة
األذان واإلقامة وبني الصالة اليت يريد إتياهنا فاصلة كثرية، جيوز له أن ال يؤذن وال يقيم 

 لصالته.
: إذا استمع الرجل إىل أذان املرأة غري زوجته بقصد التلذذ مل يسقط عنه 990 املسألة

 مل يقصد اللذة كان سقوط األذان عنه غري مسّلم.األذان، بل حىت إذا 
: ال يؤذن وال يقيم جلماعة الرجال إاّل رجل، ولو أذنت جلماعة النساء 991 املسألة
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 امرأة كفاهن.
 : اإلقامة يلزم أن يؤتى هبا بعد األذان، وال تصح إذا أتى هبا قبل األذان.992 املسألة

إلقامة على الرتتيب الذي ذكر، مثالً لو قال : إذا مل أيت بفصول األذان وا993 املسألة
أعاد األذان أو اإلقامة من حيث أخل  )حّي على الصالة(قبل  )حّي على الفالح(: 

 ابلرتتيب ال غري.
: يشرتط أن ال يفصل بني األذان واإلقامة، ولو فصل حبيث الحتسب هذه 994 املسألة

مة مرة أخرى، وهكذا إذا فصل بني اإلقامة لذلك األذان، استحب أن يعيد األذان واإلقا
 األذان واإلقامة وبني الصالة حبيث ال حيسبان هلذه الصالة استحب إعادهتما للصالة.

: يلزم أن يكون األذان واإلقامة ابلعريب الصحيح، فال يصحان إذا أتى 995 املسألة
 غري عربية. هبما بعريب ملحون، أو أتى حبرف مكان حرف آخر، أو ترجم شيئاً منهما إىل لغة

: يلزم أن يوقع األذان واإلقامة بعد دخول وقت الصالة، ولو أتى هبما 996 املسألة
 قبل دخول الوقت عمداً أو نسياانً كاان ابطلني.

: إذا شك قبل إتيان اإلقامة يف أنه هل أتى ابألذان أم ال، عليه أن يؤذن، 997 املسألة
انه هل أتى ابألذان قبلها أم ال، مل يلزمه ولكن إذا اشتغل ابإلقامة ويف أثنائها شك يف 

 األذان.
: إذا شك يف أثناء األذان واإلقامة وقبل أن أييت بفصل، يف أنه هل أتى 998 املسألة

ابلفصل السابق أم ال، يلزم أن أييت ابلفصل املشكوك، ولكن لو شك وهو يف أثناء إتيان 
ق أم ال، ال يلزمه إتيان الفصل فصل من األذان واإلقامة يف أنه هل أتى ابلفصل الساب

 املشكوك.
: يستحب ملن يؤذن أن يستقبل القبلة حال األذان، وان يكون على 999 املسألة

وضوء او غسل، وان يضع يديه على أذنيه، ويرفع صوته و ميده، وان يفصل بني األذان 
 واإلقامة قلياًل، وال يتكلم فيما بينهما.

ال ميشي يف أثناء اإلقامة، وان أييت هبا بصوت  : يستحب ملن يقيم ان1000 املسألة
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 اخفت من األذان، وان ال يلصق بعضها ببعض، ويفصل بني فصوهلا أّقل من فصول األذان.
: يستحب ان خيطو خطوة واحدة بني األذان واإلقامة، أو جيلس هنيئة، 1001 املسألة

تكلم بكالم، أو يصلي او يسجد، أو أييت بذكر، أو يدعو بدعاء، أو يسكت قلياًل، أو ي
 ركعتني، ولكن ال يستحب التكلم بني األذان واإلقامة لصالة الصبح وصالة املغرب.

: يستحب ملن يعنّي لألذان ان يكون عاداًل، عارفًا ابألوقات، وذا 1002 املسألة
 صوت رفيع، وان يّؤذن يف مكان مرتفع. 

 واجبات الصالة
 : واجبات الصالة أحد عشر.1003 املسألة
 النية.األول: 
 القيام.الثاين: 

 تكبرية اإلحرام.الثالث: 
 الركوع.الرابع: 

 السجود. اخلامس:
 القراءة.السادس: 
 الذكر.السابع: 
 التشهد.الثامن: 
 السالم.التاسع: 
 الرتتيب.العاشر: 

 املواالت.احلادي عشر: 
اً، عمداً أو : بعض واجبات الصالة ركن، مبعىن أنه لو تركه أو زاده مطلق1004 املسألة

غري عمد، بطلت صالته، وبعضها اآلخر غري ركن مبعىن أّن الّصالة تبطل بنقصانه وزايدته 
 عمداً وال تبطل بزايدته ونقصانه سهواً.

 : أركان الصالة مخسة:1005 املسألة
 النية.األول: 
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 تكبرية اإلحرام.الثاين: 
 القيام املتصل ابلركوع، أي قبل الركوع.الثالث: 

 الركوع. الرابع:
 السجداتن.اخلامس: 

 النية
: جيب على املصلي أن أييت ابلصالة بنية التقرب إىل هللا وامتثال أمره، 1006 املسألة

وال يلزم أن ميرها بقلبه، أو يقوهلا بلسانه بل يكفي ان يعرف أنه يصلي ـ مثاًل ـ أربع ركعات 
 صالة الظهر قربة إىل هللا تعاىل.

 صالة الظهر أو صالة العصر ابن يصلي أربع ركعات ومل : إذا نوى يف1007 املسألة
يعني أهنا الظهر أو العصر، ففي صالته إشكال، وجيب على من عليه قضاء الظهر وأراد أن 

 أييت بصالة الظهر أداًء أو قضاءاً يف وقت الظهر، أن يعني أنه يصلي القضاء أو األداء.
من أول الصالة إىل آخرها، فإذا : جيب أن يستمر املصلي على نيته 1008 املسألة

 غفل يف أثناء الصالة حبيث لو سئل ماذا تفعل ال يعلم ماذا يقول، بطلت صالته.
: جيب على املصلي أن أييت بصالته هلل وامتثاالً ألمر هللا وحده، فلو أتى 1009 املسألة

الرايء، أو هبا رايءاً، يعين أن يصلي لرياه الناس بطلت صالته، سواء أتى بصالته خلصوص 
 خالطه الرايء، أي صّلى هلل وللرايء معاً.

: إذا أتى ببعض صالته رايءاً بطلت صالته كلها، سواء كان ذلك املأيت 1010 املسألة
به رايءاً جزءاً واجباً كاحلمد والسورة، أو كان فعاًل مستحباً كالقنوت، بل لو أتى بكل صالته 

كان خمصوص كاملسجد، أو يف وقت خمصوص كما ذاهتا خالصًا هلل، ولكن اإلتيان هبا يف م
لو أتى هبا يف أول الوقت، أو بنحو خمصوص، مثالً لو أتى هبا مع اجلماعة، وكان ذلك رايء اً 

 بطلت صالته يف مجيع هذه احلاالت. 
 تكبرية اإلحرام

يف أول كل صالة، وهي من  )هللا أكرب(: جتب تكبرية اإلحرام أي قول: 1011 املسألة
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، وكذا جيب أن يقوهلما ابلعريب )أكرب(و )هللا( لصالة، وجيب أن يتابع بني كلميت أركان ا
 الصحيح، ولو قاهلما بعريب ملحون أو ترمجهما إىل غري العربية مل تصح التكبرية.

: األحوط استحبااًب أن ال يلصق تكبرية اإلحرام يف الصالة ابلشيء 1012 املسألة
 صلها ابإلقامة أو الدعاء الذي يسبق التكبرية.الذي يسبقها من الكالم، مثل أن ي

: إذا أراد أن يصل ويلصق تكبرية اإلحرام مبا أييت بعدها، مثل أن يصل 1013 املسألة
وال  )أكرب(التكبرية ابلبسملة اليت يقرؤها يف سورة احلمد، جيب احتياطًا أن يضم الراء يف 

 .م()هللا أكرُب بسم هللا الرمحن الرحييسكنها أي يقول: 
: جيب أن يكون املصلي مستقرًا حال إتيان تكبرية اإلحرام، فإذا كرّب 1014 املسألة

 حال احلركة العمدية بطلت التكبرية.
: جيب أن أييت ابلتكبرية واحلمد والسورة والذكر والدعاء حبيث يسمع 1015 املسألة

، جيب إتياهنا نفسه، وإذا كان ممن ال ميكنه السمع لصمم أو ثقل سامعة أو ضوضاء كثري
 حبيث يسمع لوال املانع.

: األخرس ومن كان يف لسانه آفة حبيث ال ميكنه النطق ابلتكبرية بنحو 1016 املسألة
صحيح، جيب أن يقوهلا كيفما أمكنه، وإذا مل يستطع التلفظ بشيء مطلقا وجب إمرارها 

 بقلبه، وأن يشري إىل التكبرية مع حتريك لسانه قدر اإلمكان احتياطًا.
)اي حمسن قد أاتك املسيء، : يستحب أن يقول بعد تكبرية اإلحرام: 1017 املسألة

وقد أمرت احملسن أن يتجاوز عن املسيء، أنت احملسن وأان املسيء، َق حممد وآل 
 . حممد صل على حممد وآل حممد وجتاوز عن قبيح ما تعلم مين(

أداء تكبرية اإلحرام وسائر  : يستحب رفع اليدين إىل حماذاة اآلذان عند1018 املسألة
 التكبريات يف أثناء الصالة.

: إذا شك يف أنه هل أتى بتكبرية اإلحرام أم ال، فإن اشتغل بقراءة 1019 املسألة
 شيء مل يعنت بشكه، وان مل يقرأ شيئاً لزم أن أييت ابلتكبرية.

النحو : إذا شك بعد إتيان تكبرية اإلحرام يف أنه هل أتى هبا على 1020 املسألة
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الصحيح أم ال، فإن كان قد اشتغل بقراءة شيء من الصالة مل يعنت بشكه، وهكذا إذا مل 
يشتغل بشيء بعد، وإن كان األحوط استحبااًب أن يفعل شيئًا يبطل الصالة كأن يستدبر 

 القبلة مثّ يكرّب.
 القيام

إىل الركوع  : جيب القيام حال أداء تكبرية اإلحرام، والقيام قبل الذهاب1021 املسألة
والذي يسمى بـ )القيام املتصل ابلركوع( وهو ركن، ولكن القيام حال قراءة احلمد والسورة، 
والقيام الذي يكون بعد االنتصاب من الركوع ليس بركن، وإذا ترك أحد هذين اآلخرين سهواً 

 صحت صالته.
ارًا يتيقن : جيب على األحوط أن يقوم قبل تكبرية اإلحرام وبعدها مقد1022 املسألة

 معه أنه أتى ابلتكبرية حال القيام.
: إذا نسي الركوع وجلس بعد احلمد والسورة، مث تذكر أنه مل يركع، 1023 املسألة

وجب أن يقوم مث يركع، وإذا ركع دون أن يقوم أواًل أي هنض منحنيًا وأتى ابلركوع املنسي 
 بطلت صالته، ألنه مل أيت ابلقيام املتصل ابلركوع.

: جيب أن ال يتحرك بدنه حال القيام وأن ال مييل إىل جانب، وال يتكئ 1024 ةاملسأل
على شيء، ولكن ال إشكال لو فعل هذه األمور اضطراراً، كما ال إشكال لو حرك رجليه 

 عند االحنناء إىل الركوع.
: ال إشكال إذا حرك بدنه أو مال إىل جانب أو اتكأ على شيء حال 1025 املسألة
انً، وهكذا إذا فعل هذه األمور حال القيام الذي أييت فيه بتكبرية اإلحرام أو حال القيام نسيا

 القيام املتصل ابلركوع نسياانً وإن كان األحوط استحباابً أن يتم الصالة ويعيدها.
: األحوط وجوابً أن تكون رجاله على األرض حال القيام ولكن ال يلزم 1026 املسألة

 معًا، بل ال إشكال لو ألقى بثقله على واحدة منهما دون اآلخر. أن يلقي بثقل بدنه عليهما
: من ميكنه القيام الكامل الصحيح، إذا فرج بني رجليه حبيث ال يصدق 1027 املسألة

 عليه عنوان القيام، بطلت صالته.
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: جيب أن يكون بدن املصلي مستقراً حال االشتغال بقراءة شيء، حىت 1028 املسألة
كار املستحبة، وإذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حنو اليسار أو اليمني إذا كان من األذ 

فيقوهلا  )َول هللا وقوته أقوم وأقعد(قليال جيب عليه أن يسكت ويتوقف عن القراءة، أّما 
 يف حال النهوض من جلوسه.

: إذا حترك بدنه حال الذكر، مثاًل كرب حال اهلوي إىل الركوع أو 1029 املسألة
جود، فإذا أتى بذلك الذكر بنية الذكر املأمور به يف الصالة، أعاد صالته على األحوط، الس

 وإذا مل أيت بذلك الذكر بتلك النية، بل بقصد الذكر املطلق صحت صالته.
: ال إشكال يف حتريك اليد واألصابع حال قراءة احلمد، ولكن 1030 املسألة

 املستحب أن ال حيركها أيضاً.
: إذا حترك قلياًل حال قراءة احلمد والسورة أو التسبيحات، دون اختيار 1031 املسألة

منه، حبيث خرج عن حالة االستقرار الالزم، فاألحوط وجواًب إعادة ما أتى به يف أثناء تلك 
 احلركة.

: إذا عجز أثناء الصالة عن القيام جيب أن جيلس، ولو عجز عن 1032 املسألة
 كن ال يقرأ ما مل يستقر متاماً.اجللوس أيضاً جيب أن ينام، ول

: جيب على املصلي أن ال يعدل إىل اجللوس ما دام القيام ممكناً له، فلو  1033 املسألة
كان ممن يتحرك بدنه حال القيام اضطراراً، أو كان مضطراً إىل االعتماد على شيء، أو مييل، 

صلي قائمًا ما أمكنه، أو ينحين، أو يفرج بني رجليه أكثر من املتعارف، يلزم عليه أن ي
وحسب ما اقتضى حاله، ولكن إذا مل ميكنه القيام أبي حنو من األحناء حىت منحنيًا أو راكعًا 

 جيب أن يصلي جلوساً.
: جيب أن ال يصلي ممتدًا على األرض ما دام قادرًا على الصالة 1034 املسألة

نه، وإذا مل ميكنه اجللوس جلوساً، وإذا مل ميكنه اجللوس منتصبًا وجب أن جيلس كيفما أمك
مطلقا، يلزم أن يضطجع على جنبه األمين مستقباًل القبلة، كما مر يف أحكام القبلة، وإذا مل 
ميكنه ذلك اضطجع على جانبه األيسر، وإاّل استلقى على قفاه حبيث يكون ابطن قدميه 

 صوب القبلة أو بنحو يكون رأسه صوب القبلة.
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إذا متكن من أن يقوم بعد قراءة احلمد والسورة  : من يصلي جلوساً 1035 املسألة
 لريكع عن قيام، وجب أن يقوم ويركع من قيام، وإذا مل ميكنه ذلك ركع جلوساً أيضاً.

: من يصلي مضطجعاً إذا متكن يف أثناء الصالة على اجللوس، جيب أن 1036 املسألة
 .يصلي جلوساً ما أمكنه، ولكن ال يقرأ شيئاً ما مل يستقر متاماً 

: من يقدر على الصالة قائماً، إذا خاف املرض لو صلى قائماً، أو 1037 املسألة
خاف حلوق ضرر به، جيوز له أن يصلي جالساً، ولو خاف من اجللوس أيضًا صلى 

 مضطجعًا.
: إذا احتمل أحد أبنه سيتمكن من الصالة قياماً إىل آخر الوقت، جيب 1038 املسألة

 ، فإذا مل ميكنه القيام يف آخر الوقت صلى حسب وظيفته.ـ احتياطاً ـ أن يؤخر صالته
: يستحب يف حال القيام ان يستقيم قامته وينصب فقار ظهره، ويسدل 1039 املسألة

منكبيه، ويضع كفيه على فخديه، ويضم أصابعه إىل بعضها، وينظر إىل موضع سجوده، 
وع، وال يقدم رجاًل ويؤخر ويساوي يف إلقاء ثقل بدنه على رجليه، ويكون مع اخلضوع واخلش

أخرى، وان يباعد بني موضعي قدميه مبقدار ثالثة أصابع إىل شرب إن كان رجاًل، وتضمها 
 إىل األخرى ان كانت امرأة.

 القراءة
: جيب قراءة )احلمد( وبعدها سورة كاملة يف الركعتني األولني من 1040 املسألة

 الصلوات الواجبة اليومية.
اق وقت الصالة، أو اضطر املصلي إىل عدم قراءة السورة، مثاًل : إذا ض1041 املسألة

لو خاف أن يدمهه سارق أو يفرتسه حيوان، أو يصيبه شيء آخر لو قرأ السورة، مل جيب عليه 
 أن يقرأ السورة.

: إذا قرأ السورة قبل قراءة احلمد عمدًا بطلت صالته، وإذا فعل ذلك 1042 املسألة
 وجب أن يرتك السورة مث يقرأ احلمد مث يقرأ السورة من أوهلا.سهواً وتذكر يف األثناء، 

: إذا نسي قراءة احلمد والسورة، أو نسي أحدمها مث تذكر ذلك بعد 1043 املسألة
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 الوصول إىل الركوع صحت صالته.
: إذا تذكر قبل االحنناء إىل الركوع أنه مل يقرأ احلمد والسورة، وجب أن 1044 املسألة

إذا تذكر أنه مل يقرأ السورة وحدها وجب قراءة السورة فقط، ولكن إذا تذكر يقرأمها، وهكذا 
يف تلك احلال أنه مل يقرأ احلمد جيب أن يقرأ احلمد أوالً مث يعيد السورة مرة أخرى، وهكذا إذا 
علم بعد االحنناء وقبل الوصول إىل الركوع أبنه مل يقرأ احلمد والسورة أو أحدمها جيب أن 

 . املسألةجع إىل القيام( ويقرأ ما نسي حسب ما ذكرانه يف هذه ينتصب )أي ير 
: إذا تعمد يف الصالة الواجبة قراءة إحدى سور العزائم، )اليت فيها 1045 املسألة

 سجدات واجبة(، بطلت صالته.
: إذا اشتغل سهواً بقراءة سورة من سور العزائم، فإن تذكر قبل الوصول 1046 املسألة

جب أن يرتك تلك السورة ويشتغل بسورة أخرى، وأما إذا تذكر بعد قراءة إىل آية السجدة، و 
آية السجدة أمت الصالة مث أييت بسجدهتا بعد الصالة، واألحوط أن يومي حال الصالة بدل 

 سجدة التالوة مث أييت بسجدهتا بعد الصالة.
: إذا امع آية السجدة وهو يف حال الصالة، صحت صالته وأييت 1047 املسألة

 سجدهتا عقيب الصالة.ب
: ال يلزم قراءة السورة يف الصالة املندوبة وإن وجبت تلك الصالة 1048 املسألة

بسبب النذر، ولكن يف بعض الصلوات املندوبة كصالة الوحشة اليت فيها سورة 
، يلزم أن يقرأ تلك السورة إن أراد أن أييت بتلك الصلوات حسب كيفيتها (168)خمصوصة

 املقررة.
: يستحب يف صالة اجلمعة وصالة الظهر من يوم اجلمعة ان يقرأ يف 1049 املسألة

الركعة األوىل بعد احلمد سورة اجلمعة، ويف الركعة الثانية بعد احلمد سورة املنافقني، فإذا 
 اشتغل إبحدى هاتني السورتني ال جيوز له تركها وقراءة سورة أخرى على األحوط.

                     
 ذا الكتاب.من ه 678راجع املسألة  (168)
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ورة التوحيد أو سورة الكافرون ال جيوز له تركها يف : إذا اشتغل بقراءة س1050 املسألة
األثناء وقراءة سورة أخرى، ولكن لو قرأ يف صالة اجلمعة وصالة الظهر من يوم اجلمعة 
إحدى هاتني السورتني مكان سورة اجلمعة أو سورة املنافقني نسياانً، جاز ان يرتكها من 

 حيث هو، ويقرأ سورة اجلمعة وسورة املنافقني.
: إذا قرأ يف صالة اجلمعة أو صالة الظهر سورة التوحيد أو سورة 1051 ألةاملس

الكافرون عمداً، مل جيز له تركها والعدول إىل سورة أخرى وان مل يصل إىل النصف، على 
 األحوط.

: إذا قرأ يف الصالة سورة غري سورة التوحيد أو سورة الكافرون جاز 1052 املسألة
 رى حىت وأن بلغ النصف.تركها والعدول إىل سورة أخ

: إذا نسي مقدارًا من السورة يف أثناء قراءهتا، أو اضطر إىل عدم 1053 املسألة
إمتامها، مثاًل لضيق الوقت أو لسبب آخر، جاز تركها وقراءة سورة أخرى، وان جتاوز 

 نصفها، وان كانت السورة اليت كان يقرأها هي سورة التوحيد أو الكافرون.
ب على الرجل أن جيهر ابحلمد والسورة يف صالة الصبح واملغرب : جي1054 املسألة

 والعشاء، وجيب على الرجل واملرأة أن ختافت هبما يف صالة الظهر والعصر.
: جيب على الرجل أن جيهر بكل كلمات احلمد والسورة يف صالة 1055 املسألة

 الصبح واملغرب والعشاء، حىت احلرف األخري منهما.
وز للمرأة أن ختافت أو جتهر ابحلمد والسورة يف صالة الصبح : جي1056 املسألة

 واملغرب والعشاء ولكنها ختافت هبما إذا امعها أجنيب على األحوط.
: إذا تعمد الرجل اإلخفات حيث جيب عليه اجلهر، أو تعمد اإلجهار 1057 املسألة

 صحت حيث جيب عليه اإلخفات، بطلت صالته، ولكن لو فعل ذلك نسيااًن أو جهالً 
 صالته، وإذا عرف خبطأه يف أثناء قراءة احلمد والسورة ال يلزم إعادة ما قرأه خطأ.

: إذا رفع صوته ابحلمد والسورة أكثر من املتعارف، كما لو قرأمها بصياح 1058 املسألة
 عال، بطلت صالته.
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: جيب تعلم الصالة لكي ال يقرأها خطأ، ومن ال يقدر على تعلم 1059 املسألة
 ها مطلقا وجب أن يصلي كيفما أمكنه، واألحوط استحباابً ان يصلي مع اجلماعة.صحيح

: من ال يعرف احلمد والسورة وال غريمها من أفعال الصالة وأذكارها، 1060 املسألة
ويف مقدوره أن يتعلمها، فإن اتسع الوقت للصالة جيب عليه تعلمها، وإن ضاق الوقت 

 ة يف صورة اإلمكان.فاألحوط وجوابً إتياهنا مع اجلماع
: أخذ األجرة على تعليم واجبات الصالة جائز لكّنه خمالف لالحتياط، 1061 املسألة

 وال إشكال يف أخذها على تعليم املستحبات.
: إذا مل يعرف كلمة من كلمات احلمد أو السورة، أو مل يقرأها عمداً، أو 1062 املسألة

جيب الكسر، أو كسر حيث جيب الفتح،  أبدل حرفاً من حروفها حبرف آخر، أو فتح حيث
 أو أمهل تشديداً، بطلت تلك الكلمة وجيب إعادهتا بشكل صحيح.

: إذا اعتقد بصحة كلمة وقرأها كما يعتقد، مث تبني له فيما بعد عدم 1063 املسألة
 صحتها، أعاد الصالة احتياطاً استحبابياً ان كان الوقت ابقياً، أو قضاها خارج الوقت.

: إذا مل يعلم إعراب كلمة، أو مل يعلم هل جيب أن يقرأ ابلسني أو 1064 املسألة
اهدان ابلصاد، جيب عليه أن يتعلم ما جيهل، وان قرأ على وجهني أو أكثر مثل أن يقرأ يف 

 مرة ابلسني ومرة أخرى ابلصاد بطلت صالته على األحوط. الصراط املستقيم
او وكان قبل الواو يف نفس الكلمة ضمة : إذا كان يف الكلمة حرف الو 1065 املسألة

يلزم ان ميد الواو عند القراءة،  سوءوبعد الواو يف تلك الكلمة مهزة )ء(، مثل كلمة 
وهكذا إذا كان يف الكلمة حرف األلف وكان ما قبل األلف يف نفس الكلمة فتحة وكان بعد 

. وهكذا إذا  جآءل يلزم مد األلف فيقو  جاءاأللف يف ذات الكلمة أيضًا مهزة مثل 
كان يف كلمة حرف الياء وكان ما قبل الياء يف نفس الكلمة كسرة وكان بعد الياء يف ذات 

يلزم قراءته ابملد. وإذا كان بعد األلف أو الياء أو الواو حرف  جيءالكلمة مهزة، مثل 
الذي  الضالنيوال آخر غري اهلمزة وكان ساكناً قرء هذه احلروف الثالثة ابملد أيضاً، فمثل 

وال يكون فيها بعد األلف الم ساكنة يلزم مد األلف فيها على األحوط استحباابً، فيقول 
، وإذا مل يعمل هبذه الكيفية فاألحوط استحبااًب أن يتم صالته مث يعيدها مرة الضآلني
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 أخرى.
: األحوط استحبااًب أن ال يقف حبركة، وال يصل بسكون يف الصالة، 1066 املسألة

الرمحن ومعىن الوقف ابحلركة هو أن يذكر إعراب احلركة حينما يتوقف عندها. مثاًل يقول: 
، مالك يوم الدينويسكت، مث يواصل القراءة ويقول  الرحيمبكسر امليم يف  الرحيم

وأما معىن الوصل ابلسكون فهو أن يصل الكلمة املعربة بكلمة أخرى وال يذكر إعراب 
يصلها  الرحيمودون أن يذكر كسرة ميم  الرمحن الرحيمْ أن يقول: الكلمة األوىل مثل 

 .مالك يوم الدينمبا بعدها فيقول فوراً 
: جيوز يف الركعة الثالثة والرابعة قراءة احلمد فقط أو قراءة التسبيحات 1067 املسألة

 هللا وهللا )سبحان هللا واحلمد هلل والإله إالّ  األربع مرة واحدة. والتسبيحات األربع هي:
. ويستحب تكرار هذه التسبيحات ثالثة فال حيرم نفسه من ثواهبا يف سعة الوقت. كما أكرب(

جيوز أن يقرأ يف إحدى الركعتني األخريتني )املذكورتني( احلمد ويف األخرى التسبيحات، 
 ولكن األفضل أن أييت ابلتسبيحات يف كلتا الركعتني.

تسبيحات األربع مرة واحدة عند ضيق الوقت، ال : يلزم اإلتيان ابل1068 املسألة
 أكثر.

: جيب على الرجل واملرأة اإلخفات ابحلمد أو التسبيحات األربعة يف 1069 املسألة
 الركعتني الثالثة والرابعة.

: إذا قرأ احلمد يف الركعة الثالثة والرابعة، فاألحوط أن يقرأ البسملة فيها 1070 املسألة
 إخفااتً أيضاً.

: من ال ميكنه تعلم التسبيحات األربع، أوال يستطيع قراءهتا صحيحة، 1071 لةاملسأ
 يلزم أن يقرأ احلمد يف الركعتني الثالثة والرابعة.

: إذا قرأ التسبيحات األربع يف الركعتني األوليني من الصالة، ظنًا منه 1072 املسألة
احلمد والسورة، وإن علم يف أبنه يف األخريتني، فان علم خبطئه قبل الركوع وجب أن يقرأ 

 الركوع أو بعده صحت صالته.
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: إذا قرأ احلمد يف الركعتني األخريتني بظن أهنما األوليني، أو قرأ احلمد 1073 املسألة
يف الركعتني األولني بظن أهنما األخريتني، صحت صالته، سواء علم خبطأ ظنه قبل الركوع أو 

 بعده.
احلمد يف الركعتني األخريتني فجرت التسبيحات على : إذا أراد أن يقرأ 1074 املسألة

لسانه عفواً، أو أراد أن يقرأ التسبيحات فيهما فجرت سورة احلمد على لسانه عفواً، جاز له 
 تركها وقراءة ما أراده وصحت صالته، كما جيوز االستمرار فيه.

ا اشتغل : من اعتاد أن أييت ابلتسبيحات األربع يف األخريتني، فإذ1075 املسألة
ابحلمد دون قصد منه ال يلزم تركها وإن كان األفضل تركها وقراءة احلمد أو التسبيحات من 

 جديد.
: يستحب أن يستغفر بعد الفراغ من قراءة التسبيحات األربع يف 1076 املسألة

 )الّلهم اغفرأو يقول:  )أستغفر هللا ريب وأتوب إليه(الركعتني الثالثة والرابعة، مثاًل يقول: 
. ومن كان مشتغاًل ابالستغفار وشك يف أنه هل قرأ التسبيحات أم ال، لزم على األحوط يل(

أن يرجع ويقرأ احلمد أو التسبيحات، وإذا كان من عادته أن ال يستغفر إاّل بعد التسبيحات 
فقط فحدث له الشك املذكور مل يعنت بشكه، وأما إذا كان يستغفر يف مواضع أخرى من 

جب أن أييت ابحلمد أو التسبيحات. وهكذا إذا شك املصلي قبل االحنناء إىل صالته أيضًا و 
الركوع ويف حال عدم كونه مشتغاًل ابالستغفار يف أنه هل أتى ابحلمد أو التسبيحات، وجب 

 أن أييت ابحلمد أو التسبيحات.
بيحات : إذا شك وهو يف ركوع الثالثة أو الرابعة يف أنه قرأ احلمد أو التس1077 املسألة

أم مل يقرأ، وجب أن ال يعتين بشكه، وأما إذا شك وهو يف حال الذهاب إىل الركوع، فان 
التفت يف أول حلظة رجع وقرأ احلمد أو التسبيحات بقصد القربة املطلقة، ولكن إذا التفت 
إىل ذلك وهو قريب إىل حد الركوع جدًا فاألحوط أن يرجع إىل القيام ويقرأ احلمد أو 

 األربع بنية القربة املطلقة.التسبيحات 
: إذا شك يف أنه هل قرأ اآلية أو الكلمة على النحو الصحيح أم ال، 1078 املسألة

فان مل يشتغل بشيء بعد وجب أن أييت بتلك اآلية أو الكلمة بشكل صحيح، وان اشتغل 
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ل قرأ ابلشيء الذي يلي املشكوك فان كان التايل ركنًا مثل أن شك وهو يف الركوع يف أنه ه
اآلية أو الكلمة من السورة صحيحة أم ال، وجب أن ال يعتين بشكه، وإذا مل يكن ركنًا مثل 

صحيحة أم ال، جاز أيضًا  قل هو هللا أحديف أنه قرأ  هللا الصمدأن يشك وهو يقرأ: 
أن ال يعتين بشكه ولكن إذا أتى احتياطًا ابآلية أو الكلمة املشكوكة بنحو صحيح مل يكن 

إشكال. ولو شك عدة مرات جاز أن يكرر املشكوك عدة مرات، ولكن إذا بلغ حد فيه 
 الوسواس وكرر ذلك تبعاً للوسواس لزم إعادة صالته على األحوط استحباابً.

: يستحب أن يقول يف الركعة األوىل قبل احلمد: )أعوذ ابهلل من 1079 املسألة
وأتن، وأن يقف عند انتهاء كل آية فال الشيطان الرجيم(، وأن يقرأ احلمد والسورة بتؤودة 

يلصق اآلية ابآلية الالحقة، وأن يتوجه إىل معىن اآلايت عند قراءهتا، وان يقول بعد انتهاء 
)احلمد هللا رب  إمام اجلماعة من قراءة احلمد، أو بعد انتهاء املصلي نفسه من قراءة احلمد:

ك هللا ربنا( مرة أو مرتني أو ثالاثً، وان العاملني(، وان يقول بعد قراءة سورة التوحيد: )كذل
 يصرب بعد قراءة السورة هنيئة مث يكرب تكبرية ما قبل الركوع أو يقنت.

: يستحب يف مجيع الصلوات أن يقرأ سورة القدر يف الركعة األوىل، 1080 املسألة
 وسورة التوحيد يف الركعة الثانية.

 رة التوحيد يف مجيع صلواته اليومية.: يكره لإلنسان أن يرتك قراءة سو 1081 املسألة

 : تكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد، دون توقف عند الفواصل.1082 املسألة
: يكره ان يقرأ يف الركعة الثانية نفس السورة املقروءة يف الركعة األوىل، 1083 املسألة

 .قل هو هللا أحدولكن تزول هذه الكراهة إذا قرأ يف الركعتني سورة 
 ركوعال

: جيب أن ينحين بعد القراءة يف كل ركعة إىل حد يستطيع فيه أن يضع  1084 املسألة
 كفيه على ركبتيه، وهذا يسمى ابلركوع. 

 : ال إشكال إذا احنىن بقدر الركوع ولكنه مل يضع كفيه على ركبتيه.1085 املسألة
آخر مثاًل لقتل : جيب أن يكون االحنناء بنية الركوع، فإذا احنىن لغرض 1086 املسألة
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حيوان، ال جيوز أن حيتسبه ركوعاً، بل يلزم أن يقف مث ينحين إىل الركوع، وال يزداد هبذا ركن 
 يف الصالة وال تبطل به صالته.

: إذا أتى ابلركوع بشكل غري متعارف، مثاًل لو احنىن إىل اليمني أو 1087 املسألة
 اليسار، مل يصح ركوعه وان وصلت يداه إىل ركبتيه.

: من اختلفت يداه أو ركبتاه عما عليه اآلخرون، مثاًل لو كانت يداه 1088 ملسألةا
طويلتني جدًا حبيث لو احنىن قلياًل وصلت كفاه إىل ركبتيه، أو كانت ركبتاه انزل من ركب 

 الناس حبيث انه ينحين كثرياً حىت تصل كفاه إىل ركبتيه، يلزم أن يركع كاملتعارف.
جالسًا جيب أن ينحين حبيث يسّمى يف العرف ركوعًا أو  : من يركع1089 املسألة

 يصري وجهه مقابل ركبتيه، واألفضل أن ينحين حبيث يقرتب وجهه إىل موضع سجوده.
)سبحان ثالث مرات، أو  )سبحان هللا(: األحوط أن يقول يف الركوع: 1090 املسألة

ضطرار يكفي أن يقول: مرة واحدة، ولكن يف ضيق الوقت أو عند اال ريّب العظيم وَمده(
 مرة واحدة. )سبحان هللا(

: جيب أن يكون ذكر الركوع متتابعا، وابلعريب الصحيح، ويستحب أن 1091 املسألة
 يكرره ثالاثً، أو مخساً أو سبعاً، بل أكثر.

: جيب أن يكون بدن املصلي مستقرًا حال الركوع مبقدار الذكر 1092 املسألة
مستقراً حال الذكر املستحب يف الركوع، إذا أتى هبذا الذكر  الواجب، وكذا األحوط أن يكون

 بقصد الذكر املأمور به )املندوب إليه( للركوع.
: إذا حترك حال إتيان الذكر الواجب يف الركوع بال اختيار منه، حبيث 1093 املسألة

ال  خرج البدن من استقراره، وجب بعد أن يستقر إعادة الذكر، أما إذا حترك قلياًل حبيث
 خيرجه عن حالة االستقرار، أو حرك أصابعه فال إشكال وال حاجة إىل إعادة الذكر.

: إذا تعمد إتيان ذكر الركوع قبل أن ينحين ابملقدار الالزم يف الركوع، 1094 املسألة
 بطلت صالته.

: إذا تعمد رفع رأسه عن الركوع قبل إمتام الذكر الواجب بطلت صالته، 1095 املسألة
رفع رأسه سهواً فان تذكر قبل أن خيرج من حالة الركوع أبنه مل يتم ذكر الركوع جيب  ولكن إذا
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 أن أييت ابلذكر يف حالة االستقرار، وإن تذكر بعد أن خرج من حالة الركوع، صحت صالته.
: إذا مل يتمكن أن يبقى يف الركوع مبقدار الذكر الواجب، فاألحوط 1096 املسألة

 و يف حالة االنتصاب من الركوع والنهوض منه.وجوابً أن يتم الذكر وه
: إذا مل ميكنه االستقرار يف الركوع ملرض وما أشبه، صحت صالته، 1097 املسألة

مده(ولكن جيب ان يقول الذكر الواجب يعىن  مرة واحدة، أو  )سبحان ريب العظيم َو
 ثالث مرات، قبل أن خيرج من حالة الركوع. )سبحان هللا(

إذا مل ميكنه االحنناء مبقدار الركوع، جيب أن يعتمد على شيء ويركع، : 1098 املسألة
وإذا مل ميكنه الركوع كاملتعارف حىت مع االعتماد والتوكأ، جيب أن ينحين قدر اإلمكان، وإذا 

 مل ميكنه االحنناء مطلقا جيب أن جيلس عند الركوع ويركع جالساً أو يؤمي للركوع برأسه.
الصالة قائمًا ولكن ال ميكنه الركوع يف حال القيام أو  : من ميكنه1099 املسألة

اجللوس، جيب ان يصلي قائمًا ويؤمي برأسه للركوع، وإذا مل ميكنه اإلمياء أيضًا لزم ان يغمض 
عينيه بنية الركوع، وأييت بذكره، ويفتح عينيه بنية النهوض من الركوع، وإذا عجز عن مثل هذا 

 ه وأتى بذكر الركوع بلسانه.العمل أيضاً نوى الركوع يف قلب
: من مل ميكنه الركوع الكامل من قيام أو جلوس، وإمنا ميكنه فقط أن 1100 املسألة

ينحين قلياًل للركوع يف حال اجللوس، أو يؤمي )يؤشر( برأسه للركوع يف حالة القيام، جيب أن 
 أييت ابلصالة قائماً ويؤمي برأسه للركوع.

ركوع بعد أن بلغ حد الركوع واستقر فيه، مث احنىن أيضاً : إذا هنض من ال1101 املسألة
مبقدار الركوع مرة أخرى، أو احنىن مبقدار الركوع واستقر فيه مث احنىن أكثر حىت جتاوز حد 
الركوع مث عاد إىل حد الركوع بطلت صالته يف هاتني احلالتني، لزايدة الركوع وإمنا تبطل 

 صد الركوع.صالته إذا أتى ابلعودة إىل الركوع بق
: جيب أن يقف منتصبًا بعد الفراغ من ذكر الركوع، وبعد ان يستقر 1102 املسألة

بدنه يهوي إىل السجود، ولو سجد عمدًا قبل الوقوف أو قبل االستقرار املذكور بطلت 
 صالته.
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: إذا نسي الركوع وتذكر قبل أن يصل إىل السجود، جيب أن يقف مث 1103 املسألة
 و قام إىل الركوع منحنياً بطلت صالته.أييت ابلركوع، ول

: إذا تذكر أنه مل أيت ابلركوع وذلك بعد أن وصل إىل األرض، أو بعد 1104 املسألة
أن رفع رأسه من السجدة األوىل، جيب أن يقف منتصبًا مث يركع، مث أييت بسجديت السهو 

 بعد الصالة، واألحوط وجوابً أن يعيد الصالة يف الصورة الثانية.
: يستحب أن يكرب وهو قائم قبل أن يذهب إىل الركوع، وان يدفع 1105 سألةامل

بركبتيه إىل اخللف يف الركوع، وان حيافظ على ظهره مستوايً، وميد عنقه وجيعله مساوايً لظهره، 
وان ينظر إىل ما بني قدميه، وان يصلي على حممد وآل حممد بعد ذكر الركوع، وأن يقول: 

 بعد أن ينهض من الركوع ويقف منتصباً. )مسع هللا ملن محده(
: يستحب للنساء يف الركوع أن يضعن أيديهن أعلى من الركبتني، وأن 1106 املسألة

 ال يدفعن ابلركبتني، إىل اخللف.
 السجود

: جيب على املصلي أن أييت بسجدتني بعد الركوع، يف كل ركعة من 1107 املسألة
جدة هي وضع اجلبهة وابطن الكفني والركبتني ركعات الصلوات الواجبة واملستحبة، والس
 وطريف اإلهبامني من القدمني على األرض.

: السجداتن معًا ركن، حبيث إذا تركهما املصلي معًا يف الصالة الواجبة 1108 املسألة
 عن عمد أو نسيان، أو أضاف إليهما سجدتني أخريني، بطلت صالته .

دتني عمدًا بطلت صالته، وأما إذا : إذا نقص أو زاد إحدى السج1109 املسألة
 نقص سجدة واحدة فسيأيت حكمه.

: إذا مل يضع جبهته على األرض عمدًا أو سهوًا ال يعّد ساجدًا وإن 1110 املسألة
وضعت بقية مواضع السجود على األرض، ولكن إذا وضع جبهته على األرض ومل يضع بقية 

 د سهواً صحت سجدته.املواضع على األرض سهواً، أو مل أيت بذكر السجو 
ثالث مرات، أو  )سبحان هللا(: األحوط أن يقول يف السجدة: 1111 املسألة
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مده(  مرة واحدة، وجيب أن يراعي املواالت بني هذه الكلمات، )سبحان ريب األعلى َو
مده(وأن أييت هبا ابلعربية الصحيحة، ويستحب أن يقول:  ثالث  )سبحان ريب األعلى َو

 ت أو سبع مرات.مرات أو مخس مرا
: جيب أن يستقر البدن يف السجود مبقدار الذكر الواجب، وعند الذكر 1112 املسألة

 املستحب أيضاً إذا أتى به بنية الذكر املأمور به )املندوب إليه( يف السجود.
: إذا تعمد اإلتيان بذكر السجود قبل أن تصل جبهته إىل األرض 1113 املسألة

 سه قبل إمتام ذكر السجدة عمداً، بطلت صالته.ويستقر البدن، أو رفع رأ
: إذا أتى بذكر السجود قبل أن تصل جبهته إىل األرض ويستقر بدنه 1114 املسألة

 سهواً، وعرف خبطأه قبل أن يرفع رأسه من السجدة، يعيد الذكر وتصح صالته. 
ان : إذا علم بعد رفع الرأس من السجدة أنه أتى بذكر السجود قبل 1115 املسألة

 يستقر بدنه، أو أنه رفع رأسه قبل إمتام ذكر السجود، صحت صالته.
: إذا تعمد رفع أحد مساجده السبعة عن األرض حال إتيان ذكر 1116 املسألة

السجود بطلت صالته، ولكن ال إشكال إذا رفع أحد مساجده ما عدا اجلبهة يف غري حال 
 إتيان الذكر مث أعاده إىل األرض مرة أخرى.

: إذا رفع جبهته عن األرض قبل إمتام ذكر سجوده سهواً، الجيوز أن 1117 ةاملسأل
يضعها على األرض مرة أخرى، وجيب احتساهبا سجدة واحدة، ولكن إذا رفع مواضع أخرى 

 من مساجده عدا اجلبهة عن األرض سهواً، لزم أن يعيدها إىل األرض وأييت ابلذكر.
من ذكر السجدة األوىل حىت يستقر بدنه، : جيب ان جيلس بعد الفراغ 1118 املسألة

 مث يذهب إىل السجدة مرة اثنية.
: يلزم ان ال يكون موضع سجود اجلبهة أعلى أو أخفض من موضع 1119 املسألة

 الركبتني أكثر من أربع أصابع مضمومة.
: إذا وضع جبهته على شيء أرفع من موضع ركبتيه أبكثر من أربع 1120 املسألة

إن كان االرتفاع حبيث ال يصدق انه حال السجود جيب ان يرفع رأسه أصابع مضمومة، ف
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وجيعله على ما يكون ارتفاعه مبقدار أربع أصابع مضمومة أو أقل، ولكن إذا كان ارتفاع ذلك 
الشيء قلياًل حبيث يصدق عليه أبنه يف حال السجود يلزم ان يسحب جبهته من ذلك 

ار أربع أصابع مضمومة أو أقل، وان مل ميكن الشيء وجيرها إىل شيء يكون ارتفاعه مبقد
سحب اجلبهة فعليه ان يرفع رأسه مث يضع جبهته على املوضع الثاين ويتم صالته مث يعيدها 

 على األحوط استحباابً.
: يف األرض املنحدرة اليت ال يعلم مقدار احندارها، ال إشكال إذا كان 1121 املسألة

ن موضع إهبامي رجليه وركبتيه أبكثر من أربع أصابع موضع جبهة املصلي يف السجود أرفع م
 مضمومة قلياًل.

: جيب ان ال يكون بني اجلبهة وموضع السجود أي حائل، فإذا كان 1122 املسألة
على الرتبة شيء من الوسخ املانع من مالمسة اجلبهة للرتبة، بطلت سجدته ولكن ال إشكال 

 إذا تغري لون الرتبة مثاًل.
جيب وضع ابطن الكفني على األرض يف السجود، وال مانع يف وضع : 1123 املسألة

ظهر الكفني إذا اضطر إىل ذلك، وإذا مل ميكنه وضع ظهر الكفني أيضاً يلزم وضع الزند، وإذا 
تعذر ذلك أيضًا يلزم وضع أي موضع ممكن إىل املرفقني، وإذا تعذر هذا أيضًا يكفي وضع 

 العضد.

وضع الطرف من إهبامي القدمني على األرض، ولو  : يف السجود جيب1124 املسألة
وضع األصابع األخرى غري اإلهبام، أو وضع ظهر القدم على األرض، أو مل يصل رأس اإلهبام 

 إىل األرض بسبب طول ظفرها كان ذلك خمالفاً لالحتياط.
: من قطع شيء من إهبام قدمه، وجب وضع بقيتها على األرض، وإذا 1125 املسألة

ن اإلهبام شيء أصاًل، أو بقي شيء ضئيل جداً، يلزم وضع غريها من األصابع على مل يبق م
 األرض، وإذا مل يكن لقدميه أصابع أصالً وضع ما تبقى من قدمه على األرض.

: إذا سجد بشكل غري معهود، مثاًل لو الصق صدره وبطنه ابألرض أو 1126 املسألة
 السبعة إىل األرض. مد رجليه، جيب إعادة صالته وان وصلت مساجده

: جيب ان تكون الرتبة أو أي شيء آخر مما يسجد عليه طاهراً، وال 1127 املسألة
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إشكال إذا وضع الرتبة الطاهرة على فراش جنس، أو كان أحد طريف الرتبة جنسًا ولكنه وضع 
 جبهته على الطرف الطاهر منها.

سجد ابملوضع السليم من : إذا كان يف جبهته دمل وما أشبه، جيب ان ي1128 املسألة
اجلبهة إن أمكن، وإذا مل ميكن ذلك حفر حفرة يف األرض أو الرتبة ووضع الدمل يف احلفرة 

 ووضع املكان السليم من اجلبهة على األرض أو الرتبة مبقدار يكفي للسجود.
: إذا استوعب الدمل أو اجلرح متام اجلبهة وجب السجود على أحد 1129 املسألة

اجلبهة، وان مل ميكن ذلك سجد على ذقنه إن أمكن، وان مل ميكن سجد على اجلانبني من 
أي موضع أمكن من وجهه، وإذا مل ميكن السجود على أي موضع من الوجه وجب السجود 

 على مقدم رأسه.
: من مل ميكنه إيصال جبهته إىل األرض جيب أن ينحين إىل احلد الذي 1130 املسألة

ها مما يسجد عليه على شيء عال ويضع جبهته عليها بنحو يستطيع مث يضع الرتبة أو غري 
يصدق عليه أنه سجد، واألحوط استحبااًب أن يضع ابطن كفيه وركبتيه وإهبامي قدميه على 

 األرض كاملعهود.
: من ال يقدر ان ينحين أبدًا جيب ان يؤمي برأسه للسجود، وإذا مل 1131 املسألة

ا تعذر اإلمياء ابلرأس أو العينني جيب ان ينوي السجدة ميكنه ذلك يلزم ان يشري بعينيه، وإذ
 يف قلبه واألحوط استحباابً ان يشري بيده وما شابه للسجدة.

: من ال ميكنه اجللوس جيب ان ينوي السجود قائماً، وان يشري برأسه 1132 املسألة
سجدة بقلبه للسجود ان أمكن، وإذا مل ميكنه ذلك أشار بعينيه، وإذا تعذر هذا أيضًا نوى ال

 واألحوط استحباابً ان يشري بيده وما شابه للسجدة. 
: إذا انفصلت اجلبهة من حمل السجود بال اختيار منه، لزم إمساكها 1133 املسألة

عن الرجوع إىل السجود مرة أخرى ان أمكن، وحتسب هذه سجدة واحدة سواء أتى بذكر 
بل عادت إىل موضع السجود دون السجود فيها أم ال، وان مل ميكنه حبسها عن الرجوع 

 اختيار منه حسب اجلميع سجدة واحدة.
: جيوز السجود على الفراش وما شاهبه يف موارد التقية، واليلزم ان 1134 املسألة
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يذهب للصالة إىل مكان آخر، ولكن األحوط ذلك، ولو أمكنه ان يسجد على حصري أو 
له يلزم ان اليسجد على الفراش  شيء آخر مما يصح السجود عليه بنحو ال يوجب حرجاً 

 وما شاهبه.
: السجود على الرتبة املوضوعة على الفراش أو املخدة احملشوة ابلريش 1135 املسألة

 وغريها مما ال يستقر البدن عليه، ابطل.
: لو اضطر إىل الصالة يف أرض ذات طني فان مل يكن تلوث بدنه أو 1136 املسألة

وط وجواًب أن أييت ابلتشهد والسجدة ابلنحو املعهود، وإذا كان ثيابه أمرًا شاقًا عليه فاألح
ذلك شاقًا جاز ان يشري برأسه للسجدة يف حال القيام وأييت ابلتشهد وهو قائم ولو أتى 

 ابلسجدة والتشهد ابلنحو املعهود أيضاً صحت صالته.
كعة الثالثة يف : يف الركعة األوىل والثالثة اللتني ال تشهد فيهما، مثل الر 1137 املسألة

صالة الظهر والعصر والعشاء، األحوط وجواًب ان جيلس بعد السجدة الثانية قلياًل وبدون 
 حركة مث ينهض للركعة الالحقة، وتسمى هذه اجللسة جبلسة االسرتاحة.

 ما يصح السجود عليه
: جيب السجود على األرض وما ينبت من األرض )عدا املأكوالت 1138 املسألة
( كاخلشب وورق الشجر، وال يصح السجود على املأكوالت كالفواكه، وامللبوسات

 وامللبوسات كالقطن، واألشياء املعدنية كالذهب.
: ال مانع من السجود على ورق الكرم )العنب( إذا كان جافاً، إال ان 1139 املسألة

 يكون قد جفف ألجل األكل، وأما غري اجلاف ففي السجود عليه إشكال.
يصح السجود على ما ينبت من األرض ويكون من مأكوالت احليوان   :1140 املسألة

 كالعلف والتنب.
: يصح السجود على الورود واألزاهري اليت ال تكون من املأكوالت، 1141 املسألة

ولكن ال يصح السجود على العقاقري واألدوية املأكولة اليت تنبت من األرض كـ )ورد 
 حوط.البنفسج( و)ورد لسان الثور( على األ
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: ال يصح السجود على النبااتت واألعشاب املتعارف أكلها يف بعض 1142 املسألة
البلدان وغري متعارف يف بلدان أخرى، وال يبعد أن يكون املتعارف يف كل بلد هو املالك 

 ألهل ذلك البلد، وهكذا ال يصح السجود على الثمرة غري الناضجة أيضاً.
ر الكلس )النورة( وحجر اجلص، واألحوط : يصح السجود على حج1143 املسألة

استحبااًب أن ال يسجد على اجلص والنورة )الكلس( املطبوخ، واآلجر واخلزف وما شابه يف 
 حال االختيار.

: جيوز السجود على القرطاس )الكاغذ( إذا كان مصنوعًا مما يصح 1144 املسألة
ى الكاغذ املتخذ من القطن وما السجود عليه كالتنب وان كان الظاهر جواز السجود أيضاً عل

 شابه.
: أفضل شيء للسجود عليه هو الرتبة احلسينية، مث الرتاب، مث احلجر، مث 1145 املسألة

 النبات.
: إذا مل يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان عنده ذلك ولكن ال 1146 املسألة

ثوبه من القطن أو الكتان  ميكنه السجود عليه للربد الشديد أو احلر الشديد مثاًل، فان كان
جيب السجود على ثوبه، وان كان ثوبه من شيء آخر جيب ان يسجد على ظهر كفه أو 
على شيء معدين كخامت العقيق، ولكن األحوط استحبااًب ان ال يسجد على ظهر كفه ما 

 دام السجود على املعدن ممكنًا.
 تستقر عليه اجلبهة ابطل.: السجود على الطني والرتاب الرخو الذي ال 1147 املسألة

: إذا التصقت الرتبة مثاًل ابجلبهة يف السجدة األوىل يلزم ان ينزعها من 1148 املسألة
 جبهته للسجدة الثانية على األحوط استحباابً، وهكذا إذا كان املسجود عليه تراابً.

ح : إذا فقد يف أثناء الصالة ما كان يسجد عليه ومل يكن عنده ما يص1149 املسألة
السجود عليه، فان اتسع الوقت للصالة قطع الصالة، وان ضاق الوقت لزم ان يسجد على 
ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان، وإذا كانت مصنوعة من غريمها سجد على شيء 
معدين مثل خامت العقيق أو على ظهر كفه، واألحوط استحباابً ان ال يسجد على ظهر كفه 

 ممكنًا. ما دام السجود على املعدن
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: إذا عرف يف أثناء السجود أنه سجد على ما يبطل عليه السجود، جر 1150 املسألة
جبهته إىل شيء يصح السجود عليه، وإذا مل ميكنه ذلك فان اتسع الوقت الصالة وجب 
قطعها، وان ضاق الوقت جر جبهته من املوضع األول إىل ثوبه ان كان ثوبه مصنوعًا من 

 من شيء آخر جر جبهته إىل شيء معدين أو ظهر كفه.القطن، وأما إذا كان 
: ال إشكال إذا علم بعد السجود أنه سجد على ما ال يصح السجود 1151 املسألة

 عليه.
: السجود لغري هللا تعاىل حرام، وما يفعله بعض املؤمنني من وضع اجلباه 1152 املسألة

هو شكر هلل املتعال والإشكال ف )عليهم السالم(على األرض مقابل قبور األئمة الطاهرين 
فجائز بل مستحب وال يكون  )عليهم السالم(فيه، وأما تقبيل العتبة يف مشاهد األئمة 

 سجوداً.
 مستحبات السجود ومكروهاته

 : يستحب يف السجود عدة أمور:1153 املسألة
: ان يكرب املصلي قائمًا قبل اهلوي إىل السجود، بعد ان يرفع رأسه من الركوع 1

 تصب متاماً، وكذا ملن يصلي جالساً بعد ان جيلس متامًا.وين
: أن يضع الرجل عند ما يريد اهلوي إىل السجود، يديه على األرض أواًل مث يضع 2
 ركبتيه.
 : ان يضع أنفه على الرتبة، أو ما يصح السجود عليه.3
وسها : ان يضم أصابع يده عند السجود، وجيعل يديه حماذية ألذنيه، وحبيث تكون رؤ 4

 متوجهة صوب القبلة.
)اي خري : ان يدعو يف السجود، ويطلب من هللا قضاء حوائجه، ويدعو هبذا الدعاء:5

 .املسؤولني واي خري املعطني ارزقين وارزق عيايل من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم(
: أن جيلس على فخذه األيسر بعد أن يقوم من السجدة وجيعل ظهر القدم اليمىن 6

 القدم اليسرى.على ابطن 
 : أن يكرّب بعد أن جيلس من كل سجدة ويستقر بدنه.7
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( بعد أن جيلس من السجدة األوىل ويستقر أستغفر هللا ريب وأتوب إليه: أن يقول: )8
 بدنه.

 : أن يطيل سجدته. 9
 : أن جيعل يديه على فخذيه عندما جيلس.10
 بدنه.: أن يكرب للذهاب إىل السجدة الثانية يف حال استقرار 11
 : أن يصلي على حممد وآل حممد يف سجداته.12
 : أن يضع يديه على األرض عند ما يريد أن يقوم.13
: أن ال يلصق الرجل مرافقه وبطنه ابألرض عند السجود، ويباعد بني عضديه 14

وجنبيه، ولكن املرأة تلصق مرافقها وبطنها ابألرض وتضم أعضاء بدهنا إىل بعضها. وهناك 
 ى أيضاً ذكرانها يف )الفقه(.مستحبات أخر 

: يكره نفخ موضع السجود إلزالة الغبار عنه، ولو نشأ من النفخ التلفظ 1154 املسألة
 حبرفني مثل إن قال: فو، بطلت صالته، وهناك مكروهات أخرى ذكرت يف )الفقه(.

 سجدة القرآن الواجبة
 (169)لنجم(: توجد يف كل واحدة من السور األربع وهي: )سورة ا1155 املسألة

آية سجدة واحدة، وقد عينت يف  (172)و)السجدة( (171)و)فصلت( (170)و)العلق(
املصاحف الشريفة، وجيب على اإلنسان إذا قرأها أو امعها أن يسجد بعد متام اآلية فوراً، 

 وإذا نسي ان يسجد يف حينه سجد يف أي وقت تذكر.
أّما لو قرأ بعضها مل تلزم  : إمنا جتب السجدة فيما إذا قرئت اآلية كاملة1156 املسألة

 السجدة.
: إذا كان يقرأ آية السجدة وامعها من آخر يف نفس الوقت، وجبت 1157 املسألة

                     
 .62سورة النجم، اآلية  (169)
 .19سورة العلق، اآلية:  (170)
 .38سورة فصلت، اآلية:  (171)
 .15سورة السجدة، اآلية:  (172)
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 عليه سجداتن على األحوط وجوابً.
: إذا قرأ آية السجدة أو امعها يف حال السجود يف غري الصالة، وجب 1158 املسألة

 ان يرفع رأسه من السجود مث يسجد اثنية.
: من يكتب آايت السجدة أو ينظر إليها أو أحضرها يف ابله مل جيب 1159 ةاملسأل

 عليه السجود.
: إذا امع آية السجدة من صيب غري مميز للخري والشر، أو امعها ممن مل 1160 املسألة

يقصد قراءة القرآن، سجد على األحوط وجوابً، وهكذا لو امع آية السجدة من مسجالت 
 الراديو. الصوت أو االسطواانت أو

: جيب ان ال يكون املكان غصبيًا يف السجدة القرآنية الواجبة، وان ال 1161 املسألة
يكون موضع السجود فيها أرفع من موضع الركبتني وإهبامي القدمني أبكثر من أربع أصابع 

 مضمومة .
: ال يلزم ان يكون يف سجدة القرآن على وضوء أو غسل أو مستقبالً 1162 املسألة

، كما ال جيب فيها سرت العورة، وال طهارة البدن وال طهارة املوضع سجود اجلبهة، كما للقبلة
ال يشرتط يف السجدة القرآن الواجبة ما يشرتط يف لباس املصلي من األمور األخرى، أما إذا  

 كان لباسه غصبياً وكان السجود معه تصرفاً بطل سجوده.
القرآن الواجبة على الرتبة أو غريها  : األحوط ان يضع جبهته يف سجدة1163 املسألة

مما يصح السجود عليه، وان يضع بقية مواضع سجوده على األرض على حنو ما مر يف 
 املسائل املتقدمة.

: يكفي يف سجدة القرآن الواجبة ان يضع جبهته على األرض بقصد 1164 املسألة
)ال اله إاّل هللا ان يقول:  السجدة وان مل يقرأ ذكراً، ولكن اإلتيان ابلذكر مستحب واألفضل

حقاً حقاً، ال اله هللا إمياانً وتصديقاً، ال اله إاّل هللا عبودية ورقاً، سجدت لك اي رّب تعبدًا 
 .ورقاً، ال مستنكفاً وال مستكربًا، بل أان عبد ذليل ضعيف خائف مستجري(

 التشهد
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لوات الواجبة، ويف : جيب اجللوس للتشهد يف الركعة الثانية من كل الص1165 املسألة
الركعة الثالثة من صالة املغرب، والركعة الرابعة من صالة الظهر والعصر والعشاء، وذلك بعد 

)أشهد أن ال اله إاّل هللا، وحده ال ان جيلس من السجدة الثانية، فيقول وهو مستقر البدن: 
واألحوط  شريك له، وأشهد أّن حممدًا عبده ورسوله، اللهم صل على حممد وآل حممد(

 وجوابً أن يقرأ التشهد هبذا النحو املذكور.
: جيب أن أييت بكلمات التشهد ابلعربية الصحيحة، وعلى التوايل كما 1166 املسألة

 هو متعارف.
: إذا نسي التشهد وقام وتذكر قبل الركوع أنه مل يتشهد، جلس وتشهد، 1167 املسألة

تم الصالة، مث أييت بسجديت السهو بعد مث يقف ويقرأ ما جيب قراءته يف تلك الركعة، وي
الصالة للقيام يف غري حمله، وإذا تذكر أثناء الركوع أو بعده وجب أن يتم الصالة وبعد 

 التسليم يقضي التشهد وأييت بسجديت السهو للتشهد املنسّي.
: يستحب أن جيلس يف حال التشهد على فخذه األيسر ويضع ظهر 1168 املسألة

)بسم هللا أو يقول: )احلمد هلل( طن قدمه اليسرى ويقول قبل التشهد: قدمه اليمىن على اب
وكذا يستحب ان يضع يديه على فخذيه حال التشهد،  وابهلل واحلمد هلل وخري األمساء هلل(

)وتقبل شفاعته ويضم أصابعه إىل بعضها، وينظر إىل حجره، وأن يقول بعد متام التشهد: 
 .وارفع درجته(

 حب للمرأة حني التشهد أن تضم فخذيها إىل األخرى.: يست1169 املسألة

 التسليم
: يقول املصلي بعد التشهد يف الركعة األخرية للصالة حالة اجللوس 1170 املسألة

)السالم عليك أيّها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا واستقرار البدن: 
 .اته(الصاحلني، السالم عليكم ورمحة هللا وبرك

)السالم عليك أيها النيب  : يستحب يف تسليم الصالة أن يقول:1171 املسألة
)ورمحة ابإلضافة إىل )السالم عليكم( ولكن يلزم أن يقول بعد ذلك : ورمحة هللا وبركاته( 
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، )السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني(على األحوط وجوابً، أو يقول: هللا وبركاته( 
 )السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته(السالم فاألحوط ان يقول بعده:  ولكن إذا قرأ هذا

 أيضاً.
: إذا نسي تسليم الصالة وتذكر يف حني مل تنهدم هيئة الصالة ومل يعمل 1172 املسألة

 ما يبطلها عمداً أو سهواً كاستدابر القبلة مثاًل، وجب أن أييت ابلتسليم وصحت صالته.
ليم ومل يتذكر إاّل بعد أن اهندمت اهليئة الصالتية، بطلت : إذا نسي التس1173 املسألة

 صالته على األحوط وجوابً.
 الرتتيب

: إذا أخل برتتيب الصالة عمداً، مثل أن قرأ السورة قبل احلمد، أو أتى 1174 املسألة
 ابلسجود قبل الركوع، بطلت صالته.

لذي يليه، مثاًل لو أتى : إذا نسي ركنًا من أركان الصالة وأتى ابلركن ا1175 املسألة
 ابلسجدتني قبل أن أييت ابلركوع، بطلت صالته.

: إذا نسي ركناً وأتى مبا يليه مما ال يكون ركناً، مثل أن ينسى السجدتني 1176 املسألة
 وأييت ابلتشهد، جيب أن أييت ابلركن املنسي، مث يعيد قراءة ما أتى به قبله خطأ وسهواً.

ليس بركن وأتى ابلركن الذي يليه، مثاًل لو نسي احلمد : إذا نسي ما 1177 املسألة
 واشتغل ابلركوع، صحت صالته.

: إذا نسي ما ليس بركن وأتى مبا يليه مما ال يكون ركنًا أيضاً، مثاًل لو 1178 املسألة
نسي احلمد وقرأ السورة، فإن كان قد اشتغل ابلركن الذي يليه، مثاًل تذكر يف الركوع أبنه مل 

د جيب أن ميضي وتصح صالته، وإذا مل يشتغل ابلركن الذي يليه جيب أن أييت مبا أيت ابحلم
 نسيه مث أييت مبا قرأه سهواً مرة أخرى.

: إذا أتى ابلسجدة األوىل ابعتقاد أهنا السجدة الثانية، أو أتى ابلسجدة 1179 املسألة
 والسجدة الثانية الثانية ابعتقاد أهنا األوىل صحت صالته، واحتسبت السجدة األوىل أوىل

 اثنية.
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 املواالة
: جيب على املصلي ان يراعي املواالة يف الصالة، يعين أن أييت أبفعال 1180 املسألة

الصالة كالركوع والسجود والتشهد تباعًا وبال فصل، وكذا يتابع ويراعي املواالة يف األذكار 
يث ال يقال إنه يصلي، اليت يقرؤها كما هو متعارف ومعهود، ولو فصل بني هذه األمور حب

 بطلت صالته.
: إذا فصل بني حروف أو كلمات الصالة سهواً، ولكن مل تكن الفاصلة 1181 املسألة

حبيث متحي صورة الصالة، فان مل يشتغل ابلركن الالحق جيب عليه ان يعيد قراءة تلك 
صحت  احلروف أو الكلمات مع املواالة وبنحو متعارف، وأما لو اشتغل ابلركن الالحق

 صالته.
: التطويل يف الركوع والسجود وقراءة السور الطوال ال هتدم املواالة وال 1182 املسألة

 تنافيه.
 القنوت

: يستحب القنوت يف مجيع الصلوات الواجبة واملندوبة )املستحبة(، 1183 املسألة
الواجبة، وذلك قبل الركوع يف الركعة الثانية، بل األحوط استحبااًب عدم تركه يف الصلوات 

 ويستحب القنوت يف صالة الوتر وان كانت ركعة واحدة.
: يف كل ركعة من صالة اجلمعة قنوت، ويف صالة اآلايت مخسة 1184 املسألة

قنواتت، ويف صالة العيد يف الركعة األوىل منها مخسة قنواتت ويف الركعة الثانية منها أربعة 
 الفطر واألضحى.قنواتت، واألحوط أن ال ترتك قنواتت صالة عيدي 

: يستحب يف القنوت أن يرفع كفيه إىل حماذاة وجهه، وجيعل ابطنها حنو 1185 املسألة
 السماء، وإىل جنب بعض، ويضم أصابعهما ما عدا إهباميهما، وأن ينظر إىل ابطنهما.

 )سبحان هللا(: يكفي يف القنوت أن يقرأ أي ذكر شاء حىت لو قال: 1186 املسألة
)ال اله إاّل هللا احلليم الكرمي، ال اله إال هللا العلّي العظيم، فضل أن يقول: مرة واحدة، واأل

سبحان هللا رّب السماوات السبع، وّرب األرضني السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب 
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 .العرش العظيم، واحلمد هلل رب العاملني(
صالته  : يستحب أن جيهر املصلي بقنوته، ولكن ال يستحب ملن يصلي1187 املسألة

 مجاعة أن جيهر بقنوته إذا كان اإلمام يسمع صوته.
: إذا مل أيت ابلقنوت عمداً ال يقضيه، وإذا نساه وتذكر قبل أن ينحين 1188 املسألة

مبقدار الركوع يستحب أن يقف ويقنت، ولو تذكر وهو يف الركوع يستحب أن يقضي 
 ضي القنوت بعد السالم.القنوت بعد الركوع، ولو تذكر وهو يف السجود يستحب أن يق

 تعقيب الصالة
: يستحب ملن صلى أن يشتغل بعد الصالة ببعض التعقيبات، من ذكر 1189 املسألة

أو دعاء أو قرآن، واألفضل أن أييت بتعقيباته مستقباًل للقبلة، قبل أن يتحرك من مكانه، 
يب، ولكن األفضل وقبل أن يبطل وضوءه أو غسله أو تيممه، وال يلزم أن يكون التعقيب ابلعر 

 أن يقرأ ما ورد يف كتب األدعية من التعقيبات املقررة. 
وهي هبذا  : ومن التعقيبات املؤكدة جدًا تسبيح فاطمة الزهراء 1190 املسألة

، )سبحان هللا(مرة  33مث  )احلمد هلل(مرة  33مث )هللا أكرب(مرة  34الرتتيب: أن يقول 
 .)احلمد هلل(لكن األفضل أن يؤتى بعد  هلل()احلمد قبل  )سبحان هللا(وجيوز ذكر 

: يستحب أن أييت بسجدة الشكر بعد الصالة، ويكفي فيها أن يضع 1191 املسألة
أو  )شكرًا(، أو )شكرًا هلل(جبهته على األرض بقصد الشكر، ولكن األفضل أن يقول 

الشكر   مائة مرة، أو ثالث مرات، أو مرة واحدة، وكذا يستحب أن أييت بسجدة )عفوًا(
 كلما وصلت إليه نعمة أو دفع عنه بالء ونقمة.

 )صلى هللا عليه وآله(الصالة على النيب 
وآله كلما امع  )صلى هللا عليه وآله(: يستحب أن يصلي على النيب 1192 املسألة

أاماءه املباركة كمحمد وأمحد، أو لقبه كاملصطفى، أو كنيته كأيب القاسم، بل ولو امع 
 ، حىت لو امعها وهو يف الصالة.)صلى هللا عليه وآله(ليه الضمري العائد إ

عند كتابة  )صلى هللا عليه وآله(يستحب أن يكتب الصالة على النيب  :1193املسألة 
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 كلما تذكره.  )عليهم السالم(اامه الشريف، وكذا أن يصلي على النيب وآله 
)اللهم صل أن يقول:  ،)صلى هللا عليه وآله(كيفية الصالة على النيب   :1194املسألة 

 كما ورد يف كثري من األحاديث.  على حممد وآل حممد(
 مبطالت الصالة

 األمور اليت تبطل الصالة اثنا عشر:  :1195املسألة 
 ـ فقدان شرط من شروط الصالة.1
 ـ بطالن الوضوء أو الغسل.2
 ـ وضع إحدى اليدين على األخرى.3
 ـ قول )آمني( بعد احلمد.4
 بلة.ـ استدابر الق5
 ـ التكلم.6
 ـ القهقهة.7
 ـ البكاء ألمور الدنيا.8
 ـ اهندام صورة الصالة.9

 ـ األكل والشرب.10
 ـ بعض أقسام الشكوك.11
 ـ الزايدة والنقصان يف الركن وغريه يف اجلملة.12

: األول من املبطالت: أن يفقد يف أثناء الصالة شرطًا من شروطها، 1196 املسألة
الصالة بغصبية املكان الذي يصلي فيه وال ميكنه االنتقال إىل موضع  مثل أن يعلم يف أثناء
 مباح بدون فعل كثري.

: الثاين من املبطالت: أن يعرض له يف أثناء الصالة ما يبطل الوضوء أو 1197 املسألة
 الغسل، عمداً كان أو سهواً، أو عن اضطرار، مثل أن خيرج منه البول.
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طون إذا خرج منهما البول أو الغائط فان عمال : املسلوس أو املب1198 املسألة
يف أحكام الوضوء مل تبطل صالهتما، وهكذا تصح  (173)بوظائفهما اليت ذكرانها سابقًا 

 صالة املستحاضة إذا خرج منها دم حال الصالة، إذا عملت أبحكام املستحاضة.
أثناء الصالة : من غفل وانم بال اختيار منه، إن مل يدر هل أنه انم يف 1199 املسألة

 أو بعدها، لزم أن يعيد صالته على األحوط.
: إذا علم أنه انم ابختياره، وشك يف أنه هل انم بعد الصالة أم يف أثناء 1200 املسألة

 الصالة، صحت صالته.
: إذا استيقظ من النوم ـ يف حال السجدة ـ وشك يف انه هل انم يف 1201 املسألة

 سجدة الشكر، يلزم على األحوط أن يعيد صالته. السجدة األخرية من الصالة أم يف
: الثالث من مبطالت الصالة: التكفري وهو وضع إحدى اليدين على 1202 املسألة

 األخرى كما يفعله بعض غري الشيعة.
: إذا وضع إحدى يديه على األخرى أتداًب لزم إعادة الصالة وان مل 1203 املسألة

ا وضع إحدى يديه على األخرى نسيااًن أو عن يفعل مثل تكفريهم، ولكن ال إشكال إذ
 اضطرار أو لفعل شيء كحك اليد وما شابه.

بعد قراءة احلمد، ولكن « آمني»: الرابع من مبطالت الصالة: أن يقول 1204 املسألة
 إذا قال ذلك سهواً، أو تقية مل تبطل صالته.

ًا أو نسياانً، أو : اخلامس من مبطالت الصالة: أن يستدبر القبلة عمد1205 املسألة
ينحرف إىل ميني القبلة أو يسارها، بل إذا احنرف عمدًا مبقدار ال يقال: أنه مستقبل القبلة، 

 بطلت صالته وإن مل ينحرف إىل اليمني أو اليسار.
: إذا أدار رأسه عن القبلة عمدًا أو سهوًا مبقدار ميكن أن يرى خلفه 1206 املسألة

 جهه قليالً عمداً أو سهواً مل تبطل صالته.بطلت صالته، ولكنه إذا حّرف و 

                     
 .342إىل 335من املسألة  (173)
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: السادس من مبطالت الصالة: أن يتلفظ بكلمة ذات حرفني أو أكثر 1207 املسألة
 وإن مل تكن ذات معىن، ولكن إذا فعل ذلك سهواً مل تبطل صالته.

: إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد، فإن كانت، ذات معىن مثل )ق( 1208 املسألة
ر من )وقى، يقي( مبعىن احفظ، فإن عرف معناها وقصده بطلت صالته، الذي هو فعل أم

 بل األحوط وجوابً إعادة الصالة حىت إذا مل يعرف معناها ولكنه كان ملتفتًا.
: ال إشكال يف السعال والتجشؤ والتأوه يف الصالة، ولكن قول: )آخ( 1209 املسألة

 إذا كان عن عمد.و )آه( وما شابه مما يكون ذات حرفني، يبطل الصالة 
: ال إشكال إذا أتى بكلمة بقصد الذكر، مثل أن يقول: )هللا أكرب( 1210 املسألة

ويرفع هبا صوته لتنبيه الغري إىل أمر، ولكن إذا كان إتيان تلك بقصد التنبيه وإفهام أمر بطلت 
 صالته.

السجدة : ال إشكال يف قراءة القرآن يف الصالة، عدا سور العزائم ذات 1211 املسألة
، وال إشكال أيضًا يف الدعاء يف الصالة، (174)الواجبة واليت مر ذكرها يف أحكام اجلنابة

 ولكن األحوط وجوابً أن ال يدعو بغري العربية.
: ال إشكال يف تكرار شيء من كلمات احلمد أو السورة أو غريها من 1212 املسألة

ررها عمدًا دون أن يقصد اجلزئية، أذكار الصالة عدة مرات احتياطًا، وال إشكال حىت إذا ك
 ولكن لو كرر شيئاً عدة مرات بسبب الوسواس بطلت صالته.

 من مسائل السالم
: ال يسّلم املصلي على أحد، ولكن إذا سّلم عليه أحد وجب على 1213 املسألة

ْم(، ولكن يقول املصلي جميبًا )َسالٌم َعَلْيكُ )َسالم  َعَلْيُكْم( املصلي رّده كما سلم، فإذا قال: 
 إذا قال: )َعَلْيُكْم السَّالُم( فاألفضل أن يقول: )َسالٌم َعَلْيُكْم(.

: جيب رّد السالم فوراً يف الصالة أو يف غري الصالة، ولو أخر رد السالم 1214 املسألة

                     
 .378يف املسألة  (174)
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ـ عمداً أو نسياانً ـ أتخرياً كثرياً حبيث لو رد مل حيسب جواابً لذاك السالم فإن كان يف الصالة 
 يرد وإذا مل يكن يف الصالة مل جيب الرد.ال 

: جيب أن يرد على السالم حبيث يسمعه املسّلم، وإذا كان املسّلم أصم  1215 املسألة
 كفاه أن يرد كاملتعارف. 

: ال جيب أن أييت جبواب السالم بنية الدعاء، أبن ينوي من قوله: 1216 املسألة
ألقى السالم عليه، بل جيوز أن أييت بقصد رّد  )َسالٌم َعَلْيُكْم( طلب السالمة من هللا ملن

 التحية.
: إذا سلمت امرأة أجنبية على املصلي، أو سّلم على املصلية رجل 1217 املسألة

 أجنيب، أو كان املسّلم صبّياً مميزاً، جاز للمصلي ـ بل جيب عليه ـ أن جييبهم بقدر رّد التحية.
 م عصى وأمث، ولكن تصح صالته.: إذا مل يرد املصلي على السال1218 املسألة
: إذا سلم شخص على املصلي ملحوانً حبيث ال يعد سالمًا، مل يلزم الرد 1219 املسألة

 على سالمه.
 : ال جيب الرد على سالم من سلم مزاحاً أو سخرية.1220 املسألة
: إذا سلم شخص على مجاعة وجب على اجلميع كفاية أن يردوا على 1221 املسألة
 في عنهم لو أجاب أحدهم.سالمه، ويك
: إذا سلم شخص على مجاعة وأجابه من مل يقصده املسلم بسالمه، مل 1222 املسألة

 يسقط اجلواب عن اآلخرين، بل جيب عليهم أيضاً أن يردوا على ذلك السالم.
: إذا سلم شخص على مجاعة وشك من كان يصلي بني تلك اجلماعة 1223 املسألة

أيضاً أم ال، مل يلزم على املصلي رده، وهكذا إذا علم أبن املسلم  هل أن املسلم قصده بسالمه
قصده بسالمه أيضاً، ولكن أجابه غريه، أما لو علم أبن املسلم قصده يف ضمنهم ومل جيبه 

 أحد لزم عليه رده.
: االبتداء ابلسالم مستحب، وقد ورد التأكيد على أن يسلم الراكب 1224 املسألة

 لى القاعد، واألصغر على األكرب، أما اجلواب فواجب.على الراجل، والقائم ع
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: إذا تقارن سالم شخصني كل على اآلخر فاألحوط أن جييب كل 1225 املسألة
 منهما على اآلخر.

: يستحب أن يرد التحية أبحسن منها يف غري الصالة، فإذا قال 1226 املسألة
 ُكْم ورمحة هللا(.شخص: )َسالٌم َعَلْيُكْم( يقال يف جوابه: )َسالٌم َعَليْ 

: السابع من مبطالت الصالة: الضحك مع القهقهة، عمدًا أو 1227 املسألة
اضطراراً، أما لو ضحك مع القهقهة سهوًا فال إشكال يف صالته، إال أن خيرج من حالة 

 الصالة. وهكذا ال يبطل التبّسم الصالة.
ت ضحكه مثل : إذا تغريت حالته من أجل منع نفسه من ظهور صو 1228 املسألة

أن حيمر لونه فاألحوط استحبااًب إعادة صالته، إاّل أن خيرج من صورة الصالة فحينئذ جيب 
 إعادة الصالة.

: الثامن من مبطالت الصالة: تعمد البكاء يف الصالة بصوت، من 1229 املسألة
 أجل األمور الدنيوية، واألحوط ـ وجواًب ـ أن ال يبكي من أجل الدنيا حىت بدون صوت،

ولكن ال إشكال يف البكاء من خوف هللا أو ألجل أمور اآلخرة بصوت مرتفع أو منخفض 
 بل هو من أفضل األعمال.

: التاسع من مبطالت الصالة: فعل شيء ميحي صورة الصالة  1230 املسألة
كالتصفيق الكثري والقفز الكبري وما شابه، عمدًا أو نسياانً، ولكن ال إشكال يف اإلتيان 

 حي صورة الصالة كاإلشارة ابليد.بعمل ال مي
: إذا سكت يف أثناء الصالة كثريًا حبيث ال يقال: )إنه يصلي( بطلت 1231 املسألة

 صالته.
: إذا أتى يف أثناء الصالة بعمل، أو سكت مدة، مث شك هل امنحت 1232 املسألة

 صورة الصالة أم ال، صحت صالته.
كل والشرب، فلو أكل وشرب يف : العاشر من مبطالت الصالة: األ1233 املسألة

 الصالة حبيث ال يقال: )إنه يصلي( بطلت صالته، عمداً كان أو نسياانً.
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: من أراد أن يصوم إذا اشتغل ابلوتر قبل أذان الفجر وكان عطشاانً، 1234 املسألة
فإذا خاف أن يدخل الفجر لو أمت الوتر ويبقى عطشاانً جاز له أن يشرب املاء يف الصالة لو  

ن املاء أمامه وعلى مقربة بضع أقدام منه، ولكن جيب أن ال يفعل ما يبطل الصالة  كا
 كاستدابر القبلة مثال.

: إذا ابتلع يف أثناء الصالة بقااي الطعام املوجودة بني أسنانه أو يف فمه مل 1235 املسألة
لصالة تبطل صالته، وهكذا ال إشكال لو بقي يف الفم شيء من القند أو السكر وذاب يف ا

 شيئاً فشيئاً ودخل إىل جوفه.
: احلادي عشر من مبطالت الصالة: الشك يف ركعات الصالة الثنائية 1236 املسألة

 والثالثية، أو يف الركعتني األوليني من الصلوات الرابعية.
: الثاين عشر من مبطالت الصالة: هو أن ينقص أو يزيد ركنا من أركان 1237 املسألة

هوًا لكن زايدة تكبرية احلرام سهوًا ال تبطل الصالة وهكذا الزايدة أو الصالة عمدًا أو س
 النقيصة العمدية يف غري األركان.

: إذا شك بعد الصالة يف انه هل أتى يف أثناء الصالة مبا يبطل الصالة 1238 املسألة
 أم ال، صحت صالته.

 املكروهات يف الصالة
ـ قلياًل ـ إىل اليمني أو اليسار، وأن  : يكره يف الصالة أن يدير وجهه1239 املسألة

يغمض عينيه أو يديرمها إىل اليمني أو اليسار، وأن يعبث بلحيته ويديه، وان يشبك أصابعه، 
وان يبصق، وان ينظر إىل خط القرآن أو كتاب أو خط خامت، وكذا يكره أن يسكت يف أثناء 

يكره إتيان كل عمل ينايف  قراءة احلمد والسورة أو الذكر لالستماع إىل كالم أحد، بل
 اخلشوع واخلضوع املطلوبني يف الصالة، وميحومها.

: تكره الصالة يف حال النعاس، ويف حال مدافعة البول والغائط، وكذا 1240 املسألة
 يكره لبس جورب ضيق يف الصالة.

 وهناك مكروهات أخرى ذكرانها يف )الفقه(.
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 املوارد اليت جيب قطع الصالة فيها
: ال جيوز قطع الصالة اختياراً، ولكن ال مانع يف قطع الصالة حلفظ 1241 املسألة

 مال أو دفع ضرر مايل أو بدين.
: إذا مل ميكن للمصلي حفظ نفسه، أو حفظ نفس من جيب حفظها، 1242 املسألة

أو حفظ املال الذي جيب حفظه دون قطع الصالة جيب أن يقطع الصالة، ولكن يكره قطع 
 ال يكون ذا أمهية.الصالة حلفظ مال 

: إذا اشتغل ابلصالة يف سعة الوقت وطالبه دائنه ابلدين، فإن أمكن 1243 املسألة
يسدد دينه وهو يف حال الصالة فعل يف تلك احلال ومل يقطع الصالة، وإذا مل ميكن تسديد 
 الدين وأداء احلق إاّل بقطع الصالة وجب أن يقطع الصالة ويدفع ما عليه مث يصلي، وإذا مل

 يقطع الصالة صحت صالته وان عصى بعدم إعطاء دينه.
: إذا علم يف أثناء الصالة بنجاسة املسجد، فإن كان وقت الصالة 1244 املسألة

ضيقًا وجب إمتام الصالة، وإن اتسع الوقت وكان ال يهدم تطهري املسجد صالته طهره دون 
م هدم الصالة وقطعها، فإن أن يقطع صالته، مث يتم صالته، ولو كان تطهري املسجد يستلز 

أمكن تطهري املسجد بعد الصالة مل جيز قطع الصالة إاّل أن يكون بقاء النجاسة يف املسجد 
يوجب هتك املسجد، ففي هذه الصورة جيب أن يقطع الصالة، ويطهر املسجد مث يصلي،  

 كما إذا مل ميكن تطهري املسجد بعد الصالة.
الصالة إذا مل يقطع الصالة بل أمتها عصى،  : من وجب عليه أن يقطع1245 املسألة

 ولكن صحت صالته.
: إذا تذكر قبل أن ينحين مبقدار الركوع، أنه نسي األذان واإلقامة، فإن 1246 املسألة

 اتسع الوقت استحّب أن يقطع صالته لكي يؤذن ويقيم.
 الشكوك

بها. وستة قسمًا: مثانية أقسام تبطل الصالة بسب 23: شكوك الصالة 1247 املسألة
 أقسام جيب أن ال يعتين هبا. وتسعة أقسام تصح معها الصالة.
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 الشكوك املبطلة
 : الشكوك اليت تبطل الصالة بسببها هي:1248 املسألة
الشك يف عدد ركعات الصلوات الثنائية كصالة الصبح، أو صالة املسافر، ولكن أواًل: 

 الة االحتياط مل تبطل الصالة بسببها.إذا شك يف عدد ركعات الصلوات املندوبة الثنائية، وص
 الشك يف عدد ركعات الصالة الثالثية.اثنياً: 
 أن يشك يف الصالة الرابعية يف أنه هل صلى ركعة أم أكثر. اثلثا:
أن يشك يف الصالة الرابعية قبل إمتام السجدة الثانية، فال يدري هل صلى ركعتني  رابعاً:
 أم أكثر. 

 ني واخلمس، أو االثنتني واألكثر من اخلمس.الشك بني االثنت خامساً:
 الشك بني الثالث والست، أو الثالث واألكثر من الست. سادساً:
 الشك يف اصل ركعات الصالة حيث ال يدري كم ركعة صّلى. سابعاً: 
الشك بني األربع والست، أو بني األربع واألكثر من الست قبل إمتام السجدة اثمناً: 

بعد السجدة الثانية بني األربع والست، أو بني األربع واألكثر من  الثانية. ولكن لو شك
الست، فاألحوط أن يبين على األربع ويتم الصالة مث أييت بسجديت السهو بعد الصالة ويعيد 

 الصالة مرة أخرى.
: إذا عرض للمصلي أحد الشكوك املبطلة جاز أن يقطع الصالة، أو 1249 املسألة

 معه الصورة الصالتية، أو أن ييأس من حصول اليقني أو الظن له. أن يفكر إىل حدٍّ تنهدم
 الشكوك اليت ال يُعتىن هبا 

 : الشكوك اليت جيب أن ال يُعتىن هبا وال يلتفت إليها عبارة عما يلي:1250 املسألة
الشك يف شيء بعد جتاوز حمله مثل أن يشك وهو يف الركوع، يف أنه هل قرأ  األول:

 احلمد أم ال.
 الشك بعد السالم. ين:الثا

 الشك بعد انقضاء وقت الصالة. الثالث:
 شك كثري الشك. الرابع:
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شك اإلمام يف عدد ركعات الصالة إذا حفظ املأموم عددها، وهكذا شك  اخلامس:
 املأموم إذا حفظ اإلمام عدد ركعات الصالة.

 الشك يف الصالة املندوبة. السادس:
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 : الشك يف شيء بعد جتاوز حمله1
: إذا شك يف أثناء الصالة هل انه أتى ببعض أعمال الصالة الواجبة أم 1251 سألةامل

ال، مثاًل لو شك يف أنه هل قرأ احلمد أم ال، فان مل يشتغل مبا يلي ذلك جيب أن أييت بذلك 
 العمل املشكوك، وأما إذا اشتغل مبا جيب إتيانه بعد ذلك العمل املشكوك مل يعنت بشكه.

ذا شك يف أثناء قراءة آية، هل قرأ اآلية السابقة أم ال، وكذا لو شك : إ1252 املسألة
 وهو يف اآلية اليت يقرأها يف أنه هل قرأ أول اآلية أم ال، مل يعنت بشكه.

: إذا شك بعد الركوع والسجود يف أنه هل أتى ببعض واجبات الصالة،  1253 املسألة
 كالذكر واستقرار البدن أم ال، مل يعنت بشكه.

: إذا شك يف حالة اهلوي إىل السجود يف أنه هل أتى ابلركوع أم ال، أو 1254 ألةاملس
شك يف أنه هل وقف وانتصب بعد الركوع أم ال فاألحوط استحبااًب أن يرجع وأييت ابجلزء 

 املشكوك.
: إذا شك يف حال النهوض يف أنه هل أتى ابلسجود أو التشهد أم ال، 1255 املسألة

 ستحباابً ـ وأييت ابملشكوك.يرجع ـ على األحوط ا
: من يصلي جالسًا أو مضطجعًا إذا شك يف أثناء قراءة احلمد أو 1256 املسألة

التسبيحات األربع يف أنه هل أتى ابلسجود أو التشهد أم ال، جيب أن ال يعتين بشكه، وأما 
 ابملشكوك.إذا شك يف إتيان السجود أو التشهد قبل قراءة احلمد أو التسبيحات يلزم اإلتيان 

: إذا شك يف إتيان أحد أركان الصالة، فان مل يشتغل ابلفعل الذي أييت 1257 املسألة
بعده، جيب أن أييت ابلركن املشكوك، فمثاًل لو شك قبل التشهد يف انه هل أتى ابلسجدتني 
أم ال، وجب أن أييت ابلسجدتني املشكوكتني، ولو تذكر بعد ذلك انه كان قد أتى بذلك 

 لت صالته لزايدة ركن.الركن بط
: إذا شك يف إتيان فعل غري ركين، فإن مل يشتغل مبا أييت بعده يلزم أن 1258 املسألة

أييت ابملشكوك، مثاًل إذا شك قبل قراءة السورة هل قرأ احلمد أم ال، وجب أن يقرأ احلمد، 
 .وإذا تذكر بعد قراءهتا أنه كان قد قرأها قبل ذلك صحت صالته، لعدم زايدة ركن
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: إذا شك يف إتيان أحد أركان الصالة، فان اشتغل ابلعمل الذي أييت 1259 املسألة
بعد ذلك الركن املشكوك مل يعنت بشكه، فمثاًل لو شك ـ وهو يف أثناء التشهد ـ يف أنه هل 
أتى ابلسجدتني أم ال، مل يعنت بشكه، وأما إذا تذكر أنه مل أيت بذلك الركن فإن مل يشتغل 

ق وجب إتيان الركن املنسي، وإن اشتغل ابلركن الالحق بطلت صالته، فمثاًل لو ابلركن الالح
تذكر ـ قبل ركوع الركعة التالية ـ أبنه مل أيت بسجديت الركعة السابقة، جيب إتياهنما، وأما إذا 

 تذكر ذلك وهو يف أثناء الركوع أو بعده، بطلت صالته.
من أفعال الصالة فان اشتغل ابلفعل : إذا شك يف إتيان عمل غري ركين 1260 املسألة

الذي أييت بعده، جيب أن ال يعتين بشكه، فمثالً لو شك يف أثناء قراءة السورة يف انه هل قرأ 
احلمد أم ال، جيب أن ال يعتين بشكه، وأما إذا تذكر فيما بعد أبنه مل أيت بذلك الفعل فإن 

ي، وإن اشتغل ابلركن الذي يليه مل يشتغل ابلركن الذي يليه وجب إتيان ذلك الفعل املنس
صحت صالته، وعلى هذا فإذا تذكر وهو يف القنوت أبنه مل يقرأ احلمد وجب أن يقرأ 

 احلمد، وإذا تذكر ذلك وهو يف الركوع صحت صالته. 
: إذا شك يف أنه هل أتى بتسليم الصالة أم ال، أو شك يف أنه هل أتى 1261 املسألة

الشك بعد اشتغاله بتعقيب الصالة، أو بعد اشتغاله بصالة  به صحيحًا أم ال، فإن كان هذا
أخرى، أو بعد أن أتى مبا يهدم الصالة وخرج عن حالة املصلي، ال يعتين بشكه، وأما إذا  

 كان شكه قبل هذه األمور وجب أن يسلم.
 : الشك بعد السالم2

مثالً لو : إذا شك بعد السالم يف أنه هل كانت صالته صحيحة أم ال، 1262 املسألة
شك يف أنه ركع أم ال، أو شك بعد السالم يف الصالة الرابعية يف أنه هل صلى أربع ركعات 
أم مخس ركعات، ال يعتين بشكه، ولكن إذا كان كال طريف الشك ابطلني، مثلما إذا شك 

 بعد السالم يف الصالة الرابعية يف انه صلى ركعتني أم مخس ركعات، بطلت صالته.
 ي الوقت: الشك بعد مض3

: إذا شك بعد مضي الوقت يف انه هل صلى أم ال، أو ظن أنه مل يصلِّّ 1263 املسألة
أصاًل مل يلزم أن أييت هبا، ولكن إذا شك قبل خروج الوقت يف أنه هل صلى أم ال، أو ظن 
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 أبنه مل يصلِّّ جيب االتيان هبا، بل جيب اإلتيان هبا حىت إذا ظن أنه أتى هبا.
شك بعد مضي الوقت يف انه هل صلى صحيحًا أم ال، مل يعنت : إذا 1264 املسألة

 بشكه.
: إذا علم بعد مضي وقت صالة الظهر والعصر أنه أتى أبربع ركعات 1265 املسألة

فقط، ولكن ال يعلم هل أتى هبا بنية الظهر أم بنية العصر، جيب أن أييت أبربع ركعات أخرى 
 قضاًء، بنية )ما جيب عليه(.

إذا علم بعد مضي وقت صالة املغرب والعشاء أبنه أتى أبحدمها، : 1266 املسألة
 ولكن ال يدري هل أتى ابلثالثية أم ابلرابعية وجب أن يقضي املغرب والعشاء معًا.

 : كثري الشك4
: إذا شك أحد يف صالة واحدة ثالث مرات، أو شك يف ثالث 1267 املسألة

 الشك، ويلزم أن ال يعتين بشكه، إن صلوات متتاليات، كالصبح والظهر والعصر، كان كثري
 مل يكن كثرة شكه لغضب أو خوف أو اضطراب ابل.

: إذا شك كثري الشك يف إتيان فعل، فإن كان ذلك مما ال يبطل الصالة 1268 املسألة
بىن على أنه أتى به، فمثاًل لو شك يف أنه هل ركع أم ال بىن على أنه ركع، وأما إذا كان 

الة بىن على أنه مل أيت به، مثلما إذا شك هل أتى بركوع واحد أم أكثر، إتيانه مما يبطل الص
 وجب أن يبين على أنه مل أيت أبكثر من ركوع واحد، ألن زايدة الركوع مبطلة للصالة.

: الذي يكثر شكه يف جزء معني من أجزاء الصالة فقط، إن شك يف 1269 املسألة
يها، فمثاًل لو كان يكثر شكه يف أجزاء أخرى، وجب أن يعمل حسب وظيفة الشاك ف

السجود وأنه هل أتى به أم ال، إذا شك يف إتيان الركوع يلزم أن يعمل بوظيفة الشاك يف 
 الركوع يعين أن يركع لو كان قائماً، أو ال يلتفت إىل شكه إذا كان بعد الذهاب إىل السجود.

لو كان يكثر شكه  : الذي يكثر شكه يف صالة معينة دون غريها، مثالً 1270 املسألة
يف خصوص صالة الظهر دون سواها، إذا شك يف صالة أخرى، كصالة العصر مثاًل، عمل 

 يف األخرية بوظيفة الشاك العادي فيها.
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: الذي يكثر شكه لو أتى بصالته يف مكان معني دون غريه ـ كاملكان 1271 املسألة
يف الصالة، جيب أن املشتمل على الضوضاء ـ، إذا صلى يف مكان آخر فعرض له شك 

 يعمل حسب وظيفة الشاك العادي فيها.
: إذا شك يف كونه كثري الشك، جيب أن يعمل حسب وظيفة الشاك 1272 املسألة

العادي، وعلى كثري الشك أن ال يعتين بشكه ما دام مل يتقني برجوعه إىل حالة العاديني من 
 الناس.

صالة ومل يعنت بشكه، مث تذكر فيما : إذا شك يف إتيان ركن من أركان ال1273 املسألة
بعد أنه مل أيت به، فإن مل يشتغل ابلركن التايل وجب أن أييت ابلركن املنسي، وان اشتغل 
ابلركن التايل بطلت صالته، مثاًل لو شك يف أنه هل أتى ابلركوع أم ال، ال يعتين بشكه، فإن 

، وأما لو تذكر ذلك يف السجدة تذكر قبل السجود أنه مل يركع وجب أن أييت ابلركوع املنسي
 الثانية بطلت صالته.

: إذا شك كثري الشك يف إتيان ما ليس بركن ومل يعنت بشكه، ولكنه 1274 املسألة
تذكر فيما بعد أبنه مل أيت بذلك الشيء، فإن مل يتجاوز حمله وجب أن أييت به، وأما لو 

د أم ال ومل يعنت بشكه فإن جتاوز حمله صحت صالته، مثاًل إذا شك يف انه هل قرأ احلم
تذكر يف القنوت عدم اإلتيان ابحلمد وجب أن يقرأ احلمد، وأما إذا تذكر ذلك وهو يف 

 الركوع صحت صالته.
 : شك اإلمام واملأموم5

: إذا شك إمام اجلماعة يف عدد ركعات الصالة، مثل أن يشك يف أنه 1275 املسألة
قن املأموم أبنه أتى أبربع ركعات وأفهم اإلمام هل صلى ثالث ركعات أم أربع ركعات، فإن تي

أبنه أتى أبربع، لزم على اإلمام أن يتم الصالة وال يلزم اإلتيان بصالة االحتياط. وهكذا إذا 
تيقن اإلمام إتيان عدد معني من الركعات، وشك املأموم يف العدد، لزم على املأموم أن ال 

 يعتين بشكه.
 : الشك يف الصالة املندوبة6

: إذا شك يف عدد ركعات الصالة املندوبة، فان كان الطرف األكثر من 1276 ملسألةا
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الشك يبطل الصالة بىن على األقل، مثاًل لو عرض له الشك يف انفلة الصبح فال يدري هل 
صلى ركعتني أم ثالاًث يلزم أن يبين على أنه أتى بركعتني، وأما إذا مل يكن الطرف األكثر 

لو شك يف أنه هل أتى بركعتني أم ركعة واحدة، عمل أبي طرف شاء  مبطاًل للصالة مثالً 
 وصحت صالته.

: نقصان الركن مبطل للنافلة، ولكن زايدته ال تبطلها، فإذا نسي أحد 1277 املسألة
أفعال الصالة النافلة إال بعد الدخول يف ركن الحق أتى ابملنسي، وأعاد ذلك الركن مرة 

 ركوع انه مل يقرأ احلمد انتصب قائماً فيقرأ مث يركع مرة أخرى.أخرى، فمثالً لو تذكر يف ال
: إذا شك يف إتيان أحد أفعال النافلة، سواء كان ركنًا أو غري ركن، أتى 1278 املسألة

 ابملشكوك ما مل يتجاوز حمله، ولكنه ال يعتين بشكه لو جتاوز احملل.
ث ركعات أو أكثر، مل يعنت بظنه : إذا ظن يف النافلة الثنائية أنه أتى بثال1279 املسألة

وتصح صالته، وأما لو ظن أبنه أتى بركعتني أو أقل فاألحوط استحباابً أن يعمل بظنه، مثالً 
 لو ظن أبنه أتى بركعة أييت بركعة أخرى.

: إذا فعل يف النافلة ما يستوجب سجدة السهو، أو نسي سجدة، أو 1280 املسألة
يب الصالة بسجدة السهو، أو بقضاء السجدة املنسية أو التشهد، ال يلزم عليه أن أييت عق

 التشهد املنسي، وإن كان األفضل أن أييت ابملنسي بعد الصالة.
: إذا شك يف أنه هل أتى ابلنافلة أم ال، فإن مل تكن مؤقتة بوقت  1281 املسألة

ك يف كصالة جعفر الطيار، بىن على أنه مل أيت هبا، وهكذا يبين على عدم اإلتيان إذا ش
مثل النوافل اليومية اليت تكون مؤقتة بوقت معني وكان شكه قبل انقضاء وقتها، وأما لو شك 

 يف اإلتيان بعد انقضاء وقتها مل يعنت بشكه.
 الشكوك الصحيحة )املعتربة(

: جيب على املصلي التأمل والتفكر فورًا إذا شك يف عدد ركعات 1282 املسألة
صور، فإن قاده أتمله إىل يقني أو ظن يف جانب من جانيب الصلوات الرابعية وذلك يف تسع 

الشك أخذ بذلك اجلانب الذي استقر عليه يقينه أو ظنه وأمت الصالة، وأما إذا مل يقده أتمله 
 وتفكريه إىل أمر، عمل حسب القواعد اآليت تفصيلها:
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 انه هل : الصورة األوىل: إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، يف1283 املسألة
أتى بركعتني أم بثالث، ففي هذه الصورة جيب أن يبين على أنه أتى بثالث ويقوم وأييت بركعة 
أخرى ويتم الصالة، مث أييت بعد الصالة بركعة واحدة من صالة االحتياط قياماً، أو بركعتني 

 جلوساً، حسبما أييت تفصيلها فيما بعد.
االثنتني واألربع بعد رفع الرأس من  : الصورة الثانية: إذا شك بني1284 املسألة

السجدة الثانية، ففيها جيب أن يبين على األربع ويتم صالته وهو جالس، مث أييت بعد الصالة 
 بركعيت احتياط قياماً.

: الصورة الثالثة: إذا شك بني االثنتني والثالث واألربع بعد رفع الرأس 1285 املسألة
صلى ركعتني أم ثالث أم أربع( ففي هذه الصورة يبين من السجدة الثانية، )أي ال يدري هل 

على انه أتى أبربع ويتم صالته وهو جالس، مث أييت بعد الصالة بركعيت احتياٍط قياماً وبركعتني 
 من جلوس أيضاً.

: الصورة الرابعة: إذا شك بني األربع واخلمس بعد رفع الرأس من 1286 املسألة
أربع ركعات وأمت صالته وهو جالس، وأتى بعد الصالة السجدة الثانية، بىن على انه صلى 

 بسجديت السهو.
: إذا عرض له أحد هذه الشكوك األربعة بعد اإلتيان ابلذكر يف 1287 املسألة

السجدة الثانية وقبل رفع الرأس منها عمل بنفس دستور الشك فيها، ويعيد تلك الصالة 
 جمزايً.على األحوط استحباابً، ولو أعاد الصالة فقط كان 

: الصورة اخلامسة: إذا شك بني الثالث واألربع يف أي موضع من 1288 املسألة
الصالة كان، يلزم أن يبين على األربع ويتم صالته، مث أييت بركعة احتياٍط قياماً، أو بركعتني 

 من جلوس.
: الصورة السادسة: إذا شك بني األربع واخلمس وهو يف حال القيام، 1289 املسألة

ن جيلس ويتشهد ويسلم ويتم الصالة ، مث أييت بركعة احتياٍط واحدة من قيام أو بركعتني يلزم أ
 من جلوس، واالحوط وجوابً أن أييت بسجديت السهو أيضاً وذلك للقيام الزائد.

: الصورة السابعة: إذا شك بني الثالث واخلمس يف حال القيام، فعليه 1290 املسألة
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ته مث أييت بعد الصالة بركعيت احتياٍط من قيام وأييت أن جيلس ويتشهد ويسلم ويتم صال
 بسجديت السهو أيضاً من أجل القيام الزائد، على االحوط وجوابً.

: الصورة الثامنة: إذا شك بني الثالث واألربع واخلمس يف حال القيام، 1291 املسألة
ط قياماً وبركعتني من فعليه أن جيلس ويتشهد ويسلم ويتم الصالة، مث أييت بعدها بركعيت احتيا

 جلوس، واألحوط وجوابً أن أييت بسجديت السهو أيضاً من أجل القيام الزائد.
: الصورة التاسعة: إذا شك بني اخلمس والست يف حال القيام، فعليه 1292 املسألة

أن جيلس ويتشهد ويسلم وأييت بعد السالم بسجديت السهو، واألحوط وجواًب أن أييت 
 ني للقيام الزائد.بسجديت سهو ُاخري

 عدة مسائل
: إذا عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة فعليه أن ال يقطع صالته 1293 املسألة

 على األحوط، وأما إذا استأنف الصالة بعد أن هدم األوىل صحت صالته الثانية.
: إذا عرض له أحد الشكوك اليت تستوجب صالة االحتياط، فإن أمت 1294 املسألة

ا من جديد دون أن أييت بصالة االحتياط وكان قد استأنف الصالة قبل أن صالته واستأنفه
أييت مبا يبطل الصالة ـ كإدارة الوجه عن القبلة ـ بطلت صالته الثانية أيضاً على األحوط. وأما 

 إذا اشتغل ابلصالة الثانية بعد إتيان ما يبطل األوىل صحت صالته الثانية.
ي أحد الشكوك الصحيحة جيب عليه الرتوي : عندما يعرض للمصل1295 املسألة

والتفكري فوراً ـ كما سبق ـ ولكن إذا علم أنه ال ينسى شيئاً بتأخري قليل جاز له أن يفكر فيما 
 بعد، فمثالً إذا شك وهو يف السجدة، جيوز له أتخري التأمل والرتوي إىل ما بعد السجدة.

أول األمر، مث تساوى : إذا غلب ظنه بطرف من طريف الشك يف 1296 املسألة
الطرفان يف ظنه، جيب عليه أن يعمل بدستور الشك، وإذا كان الطرفان متساويني يف نظره يف 
أول األمر فبىن على ما هو وظيفته ولكن غلب ظنه على طرف آخر من الطرفني جيب أن 

 أيخذ ابلطرف الذي ترجح ظنه ويتم الصالة.
الطرفني يف ظنه أم يتساواين، جيب أن  : الذي ال يعلم هل يرتجح أحد1297 املسألة

 يعمل بوظيفة الشك.
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: إذ علم بعد الصالة أنه كان مرتدداً يف أثنائها فكان ال يدري هل صلى 1298 املسألة
ركعتني أم ثالث مثاًل، وبىن على الثالث لكنه ال يعلم هل غلب ظنه على الثالث أم كان 

 االحتياط على األحوط. الطرفان متساويني يف نظره، جيب أن أييت بصالة
: إذا شك وهو يف التشهد أو بعد النهوض، يف انه هل أتى ابلسجدتني 1299 املسألة

أم ال، مث عرض له يف نفس الوقت أحد الشكوك اليت تكون صحيحة إذا وقعت بعد إمتام 
السجدتني )كما لو شك يف أنه هل صلى ركعتني أو ثالاثً( عمل حسب الوظيفة املقررة له 

 صالته.وصحت 
: إذا شك قبل أن يشتغل ابلتشهد أو قبل النهوض، يف إتيان 1300 املسألة

السجدتني وعرض له يف نفس الوقت أحد الشكوك اليت تكون صحيحة إذا وقعت بعد إمتام 
 السجدتني، بطلت صالته.

: إذا شك يف حال القيام، بني الثالث واألربع، أو بني الثالث واألربع 1301 املسألة
 وتذكر أبنه مل أيت ابلسجدتني يف الركعة السابقة بطلت صالته. واخلمس،

: إذا زال شكه مث عرض له شك آخر، مثاًل شك أواًل بني االثنتني 1302 املسألة
 والثالث مث شك اثنياً بني الثالث واألربع، عمل ابلشك الثاين.

 واألربع : إذا شك بعد الصالة يف أنه هل شك يف الصالة بني االثنتني1303 املسألة
أم بني الثالث واألربع، جيب أن يعمل بوظيفة كال الشكني، واألحوط استحبااًب أن يعيد 

 صالته أيضاً.
: إذا عرف بعد الصالة أبنه كان قد عرض له يف أثناء الصالة شك ما، 1304 املسألة

ولكن ال يدري هل كان من الشكوك الباطلة أم من الشكوك الصحيحة، أو إذا كان من 
 وك الصحيحة فمن أي قسم كان، يعيد صالته.الشك

: الذي يصلي جالسًا إذا عرض له شك يستوجب ركعة احتياٍط قياماً، 1305 املسألة
أو ركعيت احتياط جلوسًا جيب أن أييت بركعة واحدة جلوساً، وإذا عرض له شك يستوجب 

 ركعيت احتياٍط قياماً، جيب أن أييت بركعتني من جلوس.
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ذي يصلي واقفًا إذا عجز عن الوقوف والقيام عند إتيان صالة : ال1306 املسألة
 املسألةاالحتياط، جيب أن أييت هبا حسب وظيفة املصلي جلوساً، واليت مر ذكرها يف 

 املتقدمة.
: الذي يصلي جالسًا إذا قدر على القيام عند إتيان صالة االحتياط 1307 املسألة

 .جيب أن أييت هبا حسب وظيفة املصلي قياماً 
 صالة االحتياط

: الذي وجبت عليه صالة االحتياط، جيب عليه بعد الصالة فورًا أن 1308 املسألة
ينوي لصالة االحتياط، ويكرب ويقرأ احلمد فقط، ويركع وأييت ابلسجدتني، فان كان ممن 
جتب عليه ركعة احتياط واحدة تشهد بعد السجدتني وسّلم، وأما إن كان ممن جتب عليه 

 ٍط هنض بعد السجدتني وأتى بركعة أخرى على حنو الركعة األوىل مث تشهد وسلم.ركعتا إحتيا
: ليس يف صالة االحتياط سورة وال قنوت، وجيب أن خيافت ابحلمد، 1309 املسألة

 وال يتلفظ بنيتها، واألحوط أن خيافت ابلبسملة أيضاً.
صالها كانت : إذا علم قبل إتيان صالة االحتياط أبن صالته اليت 1310 املسألة

صحيحة، مل يلزمه اتيان صالة االحتياط، وإذا علم بذلك وهو يف أثناء صالة االحتياط، مل 
 يلزمه إمتامها بل جيوز قطعها من حيث هو.

: إذ علم قبل اإلتيان بصالة االحتياط، أبن ركعات صالته كانت 1311 املسألة
لركعات الناقصة، مث أييت انقصة، فإن مل يكن قد أتى مبا يبطل الصالة جيب أن أييت اب

بسجديت السهو عقيب الصالة، وذلك للسالم يف غري حمله، ولو كان قد أتى مبا يبطل 
 الصالة كاستدابر القبلة مثاًل، جيب إعادة صالته.

: إذا علم بعد إتيان صالة االحتياط أبن نقصان ركعات صالته كان 1312 املسألة
احتياط واحدة عند الشك بني الثالث واألربع مث علم  مبقدار صالة االحتياط، مثالً أتى بركعة

 بعد صالة االحتياط أبنه كان قد صلى ثالث ركعات، صحت صالته.
: إذا علم بعد إتيان صالة االحتياط، أبن نقصان ركعات صالته كان 1313 املسألة
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ربع مث أقل من مقدار صالة االحتياط، مثاًل أتى بركعيت احتياط عند الشك بني االثنتني واأل
 علم أبنه كان قد صلى ثالث ركعات جيب أن يعيد صالته.

: إذا علم بعد إتيان صالة االحتياط، أبن نقصان ركعات صالته كان 1314 املسألة
أزيد من صالة االحتياط، مثاًل أتى بركعة احتياط واحدة عند الشك بني الثالث واألربع مث 

أتى بعد صالة االحتياط مبا يبطل الصالة   تبني له أبنه كان قد صلى ركعتني، فإن كان قد
كاستدابر القبلة وجب أن يعيد صالته من جديد، وأما إذا مل يكن قد أتى مبا يبطل الصالة 
أمّت صالته وإن كان األحوط استحبااًب أن يفعل ما يبطل الصالة كاستدابر القبلة مث يعيد 

 صالته من جديد.
ثالث واألربع، وبعد أن أتى بركعيت احتياط : إذا شك بني االثنتني وال1315 املسألة

 قياماً تذكر أن صالته كانت ركعتني، ال يلزم أن أييت بركعيت احتياط من جلوس.
: إذا شك بني الثالث واألربع، وحال إتيانه بركعيت االحتياط من جلوس 1316 املسألة

جب أن يتم أو ركعة واحدة من قيام تذكر أبن صالته اليت صالها كانت ثالث ركعات، و 
 صالة االحتياط ركعة وكفاه ذلك.

: إذا شك بني االثنتني والثالث واألربع، وحال إتيانه بركعيت االحتياط 1317 املسألة
من قيام تذكر قبل ركوع الركعة الثانية منهما أن صالته كانت ثالث ركعات يلزم أن جيلس 

 ويتم صالة االحتياط ركعة واحدة وكفاه ذلك.
ذا علم يف أثناء صالة االحتياط أبن نقيصة صالته كانت أكثر أو : إ1318 املسألة

أقل من صالة االحتياط، فإذا مل ميكنه أن جيعل صالة االحتياط مطابقة ملقدار النقيصة يلزم 
أن يرتك صالة االحتياط ويفعل ما يبطل الصالة ويهدمها كاستدابر القبلة مثاًل مث يعيد 

االثنتني والثالث واألربع فتذكر بعد الركوع من الركعة  صالته من جديد، فمثاًل لو شك بني
األخرية حني االشتغال بركعيت االحتياط أن صالته كانت ثالث ركعات وجب عليه أن يرتك 

 صالة االحتياط ويعيد صالته.
: إذا شك يف أنه هل أتى ابلصالة االحتياطية اليت وجبت عليه أم ال، 1319 املسألة

ة مل يعنت بشكه، وأما إن كان الوقت ابقيًا فان مل يشتغل بعمل فان كان بعد وقت الصال
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آخر، ومل يقم من حمل صالته ومل أيت مبا يبطل الصالة يلزم أن أييت بصالة االحتياط، وأما 
 إذا أتى مبا يبطل الصالة أو فصل بني الصالة وعروض الشك زمان طويل فال يعنت بشكه.

االحتياط أو أتى بركعتني بدل ركعة واحدة فيها،  : إذا زاد ركناً يف صالة1320 املسألة
 بطلت صالة االحتياط وجيب إعادة أصل الصالة من جديد.

: إذا شك وهو يف أثناء اتيان الصالة االحتياطية، يف انه هل أتى جبزء 1321 املسألة
 منها أم ال، فان مل يتجاوز حمل املشكوك وجب االتيان به، وأما إذا جتاوز حمله جيب أن ال
يعتين بشكه، فمثاًل إذا شك يف أنه هل قرأ احلمد أم ال فإن مل يركع بعُد، وجب أن يقرأ 

 احلمد، وإن ركع فالالزم أن ال يعتين بشكه.
: إذا شك يف عدد ركعات صالة االحتياط فان كان الطرف الزائد من 1322 املسألة

لزائد من الشك مبطاًل الشك يبطل الصالة يلزم أن يبين على األقل، وإن مل يكن الطرف ا
للصالة بىن على األكثر، فمثاًل لو شك وهو مشتغل بصالة االحتياط ذات الركعتني، يف أنه 
هل هو يف الركعة الثانية أو الثالثة جيب أن يبين على أهنا الثانية، وأما لو شك يف الركعة األوىل 

 عيد أصل الصالة.أم الثانية يبىن على االثنتني، ومع ذلك فاالحوط استحباابً أن ي
: إذا زاد أو نقص يف صالة االحتياط سهوًا ما ليس بركن، فاالحوط 1323 املسألة

 استحباابً أن أييت له بسجديت السهو.
: إذا شك بعد التسليم من صالة االحتياط، يف أنه هل أتى أبحد 1324 املسألة

 أجزائها أو شرائطها أم ال، مل يعنت بشكه.
التشهد أو إحدى السجدتني يف صالة االحتياط، فاألحوط : إذا نسي 1325 املسألة

 وجوابً أن يقضي ما نساه بعد السالم.
: إذا وجبت عليه صالة االحتياط وقضاء سجدة منسية أو قضاء تشهد 1326 املسألة

 منسي أو إتيان سجديت السهو، جيب أن أييت بصالة االحتياط أّوالً.
لصالة حكم اليقني، إال أن يكون الظن : حكم الظن يف عدد ركعات ا1327 املسألة

بشيء سببًا لبطالن الصالة، ففي هذه الصورة ال يكون للظن حكم اليقني، وأما الظن يف 
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أفعال الصالة وإن مل يبعد إحلاقه ابليقني ولكن مع ذلك يلزم على األحوط استحبااًب بعد 
 االعتناء ابلظن أن يتم العمل ويعيد أصل الصالة.

ال فرق يف حكم الشك والسهو والظن يف الصلوات اليومية والصلوات : 1328 املسألة
الواجبة األخرى، فمثاًل لو شك يف صالة اآلايت يف أنه هل أتى بركعة أم بركعتني فحيث أن 

 صالة اآلايت ثنائية فإّن الشك فيها مبطل هلا.
 سجود السهو

صالة ـ حسب : جيب االتيان بسجديت السهو ـ بعد التسليم من ال1329 املسألة
 الكيفية اليت سيأيت بياهنا، وذلك ألمور مخسة:

 إذا تكلم أثناء الصالة سهواً.األول: 
 إذا سلم يف غري حمل التسليم، مثالً لو سلم يف الركعة األوىل سهواً.الثاين: 
 إذا نسي إحدى السجدتني. الثالث:
 إذا نسي التشهد. الرابع:

الصالة الرابعية يف انه هل أتى أبربع ركعات أم إذا شك بعد السجدة الثانية يف  اخلامس:
 خبمس.

: إذا جلس سهواً يف موضع القيام، مثاًل إذا جلس يف حال قراءة احلمد 1330 املسألة
والسورة خطأ، أو قام يف موضع اجللوس كما إذا وقف يف حال التشهد سهواً، فالالزم على 

واًب أن أييت بسجديت السهو لكل األحوط وجواًب أن أييت بسجديت السهو، بل األحوط وج
 زايدة ونقيصة سهوية يف الصالة.

 وأحكام هذه الصور فستذكر ضمن املسائل اآلتية:
: إذا تكلم املصلي سهواً، أو ظن أبن صالته قد متت، وجب أن أييت 1331 املسألة

 بسجديت السهو.
أوه، : ال جيب سجود السهو للتفوه حبرف انشئ من السعال أو الت1332 املسألة

 ولكن لو قال: )آه( أو )آخ( سهواً جيب عليه أن أييت بسجود السهو.
: إذا أعاد بشكل صحيح ما قرأه غلطًا مل يلزمه اتيان سجود السهو 1333 املسألة

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 271 

 للغلط.
: إذا تكلم يف الصالة سهوًا مدة من الزمان، وُعّد كل ذلك الكالم  1334 املسألة

 لسهو بعد الصالة.كالماً واحداً، كفاه أن أييت بسجود ا
: إذا أتى ابلتسبيحات األربع أكثر من ثالث مرات سهواً، مل يلزمه اتيان 1335 املسألة

 سجود السهو له.
: إذا قال يف غري حمل تسليم الصالة سهواً: )السالم علينا وعلى عباد 1336 املسألة

 له بسجود السهو، هللا الصاحلني( أو قال: )السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته( جيب أن أييت
وإذا قال بعض هذين السالمني سهواً، أو قال: )السالم عليك ايها النيب ورمحة هللا وبركاته( 

 يلزمه على األحوط أن أييت بسجود السهو.
: إذا أتى يف غري حمل السالم، ابلسالمات الثالثة املذكورة آنفًا كفاه 1337 املسألة

 سجدات السهو مرة واحدة فقط.
: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً وتذكر ذلك قبل ركوع الركعة التالية 1338 املسألة

جيب أن يرجع وأييت ابملنسي، مث أييت بعد الصالة بسجود السهو للقيام يف غري حمله، على 
 األحوط.

: إذا تذكر يف الركوع أو بعده، أنه نسي سجدة أو نسي التشهد من 1339 املسألة
ـ بعد السالم من الصالة ـ أن يقضي السجدة املنسية أو التشهد الركعة السابقة، جيب عليه 

 املنسي مث أييت بعد ذلك بسجود السهو.
: إذا مل أيت بسجود السهو بعد تسليم الصالة عمدًا عصى، والواجب 1340 املسألة

عليه أن أييت به يف أقرب األوقات، ولو مل أيت به سهوًا لزم أن أييت به أىّن تذكر فورًا وال 
 لزمه إعادة الصالة.ت

: إذا شك يف أنه هل وجبت عليه سجدات السهو أم ال، ال يلزم أن أييت 1341 املسألة
 بشيء.

: من شك يف أنه هل وجبت عليه سجدات السهو مرة واحدة أو مرتني 1342 املسألة
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 فسجد السجدتني مرة واحدة كفاه.
اً، جيب أن أييت : إذا علم أنه مل أيت إبحدى سجديت السهو سهو 1343 املسألة

بسجديت سهو، وهكذا لو علم أبنه أتى بثالث سجدات بدل سجدتني يلزمه أن أييت 
 بسجديت سهو مرة أخرى.

: إذا شك يف أنه هل أتى بسجديت السهو أو واحدة منهما، أو شك 1344 املسألة
 يف انه هل أتى بسجدتني أو ثالث سجدات، بىن على األقل إن مل يدخل يف التشهد بعد.

 يفية سجود السهوك
: كيفية سجود السهو هو: أن ينوي بعد سالم الصالة لسجود السهو، 1345 املسألة

بسم هللا وابهلل وصّلى هللا على حممد »ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه ويقول: 
. واألفضل أن يقول: «بسم هللا وابهلل الّلهّم صّل على حممد وآل حممد»أو يقول: « وآله

. مث جيلس، مث يسجد مرة اثنية «وابهلل السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته بسم هللا»
 ويقرأ أحد األذكار املذكورة وجيلس ويتشهد ويسلم سالماً واحداً.

 قضاء السجدة املنسية والتشهد املنسي
: يشرتط عند قضاء السجدة املنسية أو قضاء التشهد املنسي مجيع 1346 املسألة
 عتربة يف الصالة، كطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة وغريها من الشروط.الشروط امل

: إذا نسي السجدة عدة مرات، مثاًل لو نسي سجدة يف الركعة األوىل 1347 املسألة
وسجدة يف الركعة الثانية وجب أن يقضيهما بعد الصالة مع إتيان سجود السهو لكل واحدة 

يني، وأما لو نسي سجدة من الركعة األوىل وسجدة من منهما، وال يلزم لدى قضائها التع
الركعة األخرية أو نسي التشهدين فاألقوى أن أييت ابلسجدة املنسية األخرية أواًل مث أييت بعده 
ابلتشهد والسالم مث يقضي بعد ذلك السجدة األوىل، وهكذا يلزم أن أييت ابلتشهد املنسي 

هذا يف صورة عدم إتيان ما يبطل الصالة عمده  األخري ويسلم مث يقضي التشهد األول، كل
 أو سهوه، وأما إذا أتى مبا يبطل عمده أو سهوه الصالة فالالزم حينئذ إعادة أصل الصالة.

: إذا نسي سجدة واحدة وتشهداً، فاألحوط وجواًب أن يبدأ بقضاء ما 1348 املسألة
ط أن أييت بسجدة أواًل مث يتشهد مث نسيه أواًل، وإذا مل يعلم أيهما نسيه أواًل يلزم على األحو 
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أييت بسجدة أخرى بعد التشهد، أو أييت بتشهد أواًل مث أييت بسجدة مث بتشهد آخر، 
 ليحصل له اليقني حبصول الرتتيب يف قضاء السجدة والتشهد املنسيني.

: إذا قضى السجدة أواًل ظنًا أبهنا هي املنسية أواًل، وبعد قضاء التشهد 1349 املسألة
كر أن التشهد هو املنسي أواًل ال السجدة، يلزم على األحوط أن يعيد قضاء السجدة، تذ 

وهكذا لو أتى ابلتشهد أوال ابعتقاد أنه هو املنسي أواًل مث تبني له بعد قضاء السجدة أن 
 السجدة كانت هي املنسية أوالً ال التشهد، يلزم أن يعيد قضاء التشهد على األحوط.

فعل بني سالم الصالة وقضاء السجدة املنسية أو التشهد املنسي : إذا 1350 املسألة
ما يبطل عمده وسهوه الصالة لو حدث يف خالهلا كاستدابر القبلة مثاًل، يلزم على األحوط 
أن يعيد الصالة بعد أن يقضي السجدة املنسية أو التشهد املنسي، إذا كانت السجدة 

ألخرية، وأما إذا كان من الركعة األخرية، فاألقوى املنسية أو التشهد املنسي من غري الركعة ا
 إعادة أصل الصالة. 

: إذا تذكر بعد السالم أنه نسي سجدة من الركعة األخرية، فإن مل يفعل 1351 املسألة
ما يبطل عمده وسهوه الصالة كاستدابر القبلة فاألحوط أن يقضي السجدة املنسية مث أييت 

 السهو بنية أداء ما عليه وهكذا لو تذكر بعد السالم بعدها ابلتشهد والسالم مث بسجديت
أبنه نسي التشهد من الركعة األخرية فاألحوط أن أييت ابلتشهد مث يسّلم بعد ذلك وأييت 

 بسجديت السهو بنية أداء ما عليه وما هو وظيفته يف الواقع.
سي من : إذا فعل بني السالم وقضاء السجدة املنسية أو التشهد املن1352 املسألة

الركعة السابقة ما يستوجب إتيانه حال الصالة سجديت السهو، كالتكلم سهواً، جيب أن 
يقضي السجدة املنسية أو التشهد املنسي وال يلزم أن أييت بسجديت سهو أخرى إضافة إىل 

 السجود السهوي الذي أييت به لقضاء السجدة أو التشهد املنسيني.
السجدة أم نسي التشهد، وجب قضاؤمها معًا،  : إذا مل يعلم هل نسي1353 املسألة

 وال إشكال يف أن يقدم أحدمها على اآلخر.
 : إذا شك هل نسي السجدة أو التشهد أم ال، ال جيب عليه قضاؤه.1354 املسألة
: إذا علم انه نسي السجدة أو التشهد، وشك يف انه هل أتى ابملنسي 1355 املسألة
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 فاالحوط وجوابً أن يقضيه.قبل ركوع الركعة الالحقة أم ال، 
: من وجب عليه قضاء السجدة املنسية أو التشهد املنسي، فان وجب 1356 املسألة

عليه سجود سهو ألمر آخر أيضًا يلزم عليه ـ بعد الصالة ـ أن يقضي السجدة أو التشهد 
 أوالً مث أييت بسجود السهو.

ة أو التشهد املنسي أم : إذا شك هل قضى بعد الصالة، السجدة املنسي1357 املسألة
ال، فان كان وقت الصالة ابقيًا وجب إعادة قضاء السجدة أو التشهد، وإن مل يكن وقت 

 الصالة ابقياً مل جيب قضاء املنسي.
 النقص والزايدة يف أجزاء الصالة وشرائطها

: إذا زاد يف واجبات الصالة أو نقص منهًا عمداً، بطلت صالته حىت 1358 املسألة
 رفاً واحداً، يف غري زايدة تكرار اآلية وحنوها.لو كان ح

: إذا زاد يف واجبات الصالة أو نقص جهاًل منه ابملسألة، بطلت 1359 املسألة
صالته احتياطاً، ولكن لو خافت جهاًل يف قراءة احلمد والسورة يف صالة الصبح واملغرب 

صلى صالة الظهر أو  والعشاء، أو جهر يف الظهر والعصر، أو أمت الصالة يف السفر أبن
 العصر أو العشاء رابعية، صحت صالته.

: إذا علم يف أثناء الصالة أن غسله أو وضوءه كان ابطاًل، أو أنه اشتغل 1360 املسألة
ابلصالة بدون غسل أو وضوء، بطلت صالته ويعيدها مع الوضوء أو الغسل، وإذا علم 

إن كان الوقت ابقياً، ويقضيها إن  بذلك بعد الصالة وجب أن يعيدها مع الوضوء أو الغسل
 عرف ذلك بعد انقضاء الوقت ومضيه.

: إذا تذكر بعد الوصول إىل الركوع، أنه نسي السجدتني من الركعة 1361 املسألة
السابقة بطلت صالته، وإذا تذكر ذلك قبل الوصول إىل الركوع وجب أن يرجع وأييت 

أ التسبيحات األربع من جديد ويتم صالته، ابلسجدتني مث ينهض ويقرأ احلمد والسورة أو يقر 
 مث أييت بعد الصالة بسجديت السهو ـ على األحوط وجوابً ـ للقيام الزائد.

: إذا تذكر قبل أن يقول )السالم علينا( و)السالم عليكم( أبنه مل أيت 1362 املسألة
 ى مث يسّلم. ابلسجدتني من الركعة األخرية جيب أن أييت بتلك السجدتني مث يتشهد مرة أخر 
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: إذا تذكر قبل السالم أبنه نسي ركعة أو أكثر من آخر الصالة، وجب 1363 املسألة
 أن أييت ابملنسي مباشرة.

: إذا تذكر بعد السالم انه نسي ركعة أو أكثر من آخر الصالة، فإن 1364 املسألة
بطلت صالته،  فعل ما يبطل عمده وسهوه الصالة لو وقع يف أثنائها كاستدابر القبلة مثاًل،

 وأما إذا مل يفعل ما يبطل عمده أو سهوه الصالة جيب أن أييت فوراً ابملقدار املنسي. 
: إذا فعل بعد السالم ما يبطل الصالة لو اتفق وقوعه عمدًا أو سهواً 1365 املسألة

يف أثناءها كاستدابر القبلة، مث تذكر أنه نسي السجدتني من آخر ركعة بطلت صالته، وأما 
تذكر ذلك بعد السالم وقبل فعل املبطل وجب أن يتدارك السجدتني املنسيتني مث يعيد  إذا

 التشهد مث يسلم مث أييت بسجديت السهو للتسليم الذي أتى به أوالً.
: إذا علم أنه صلى قبل دخول الوقت أو أنه صلى مستدبر القبلة أو إىل 1366 املسألة

صالته إن كان الوقت ابقيًا، ويقضيها إن كان  ميني القبلة أو إىل يسارها، جيب أن يعيد
 الوقت منقضياً.

 صالة املسافر
: جيب على املسافر أن يقصر يف صلواته الرابعية )وهي الظهر والعصر 1367 املسألة

والعشاء( أي يصليها ركعتني، ويسقط الركعتني االخريتني منها، وذلك إذا اجتمعت شروط 
 مثانية هي: 

 سفر مثانية فراسخ أو أكثر.: أن تكون مسافة ال1
 : أن يقصد من أول السفر قطع مثانية فراسخ.2
 : أن ال يعدل عن قصده.3
 : أن ال مير على وطنه وأن ال يقصد إقامة عشرة أايم.4
 : أن ال يسافر ألمر حمّرم.5
 : أن ال يكون من الرّحل وأهل البوادي الذين ال استقرار هلم يف مكان معني.6
 مله السفر.: أن ال يكون ع7
 : أن يصل إىل حد الرتّخص.8
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 الشرط األول
: يشرتط أن ال تقل املسافة اليت يقطعها يف سفره عن مثانية فراسخ 1368 املسألة

 شرعية، والفرسخ الشرعي عبارة عن مخسة كيلومرتات ونصف تقريباً.
س : من بلغ جمموع ذهابه وإايبه مثانية فراسخ، إذا سافر وعاد يف نف1369 املسألة

اليوم والليلة، كما لو سافر هناراً وعاد يف نفس اليوم أو يف نفس الليلة من ذلك اليوم، فان مل 
يكن ذهابه أقل من أربعة فراسخ وجب أن يقصر صالته، ولكن إذا كان مقدار ذهابه ثالثة 

 فراسخ وإايبه مخسة فراسخ يتم صالته.
اسخ، فإن مل يطل سفره عشرة : إذا كان مقدار ذهابه وإايبه مثانية فر 1370 املسألة

أايم، كما إذا ذهب اليوم وعاد من سفره غدًا أو بعد غد أبايم أقل من العشرة، جيب أن 
 يقصر صالته وأن ال يصوم بل يقضيه.

: إذا كانت مسافة السفر أقل من مثانية فراسخ، أو مل يعلم املسافر هل 1371 املسألة
الته، وأما لو شك يف انه هل بلغ سفره مثانية يبلغ سفره مثانية فراسخ أم ال، ال يقصر ص

فراسخ أم ال جيب عليه الفحص والتحقيق، فإن أخربه عادالن أو تعارف بني الناس ـ بنحو 
 يوجب االطمئنان ـ أبن سفره استغرق مثانية فراسخ قصر صالته.

زم أن : إذا أخربه ثقة واحد يُطمَأّن إليه أبن سفره بلغ مثانية فراسخ، يل1372 املسألة
 يقّصر صالته وال يصوم بل يقضيه فيما بعد.

: من تيقن أن سفره استغرق مثانية فراسخ فقصر صالته، مث تبني له فيما 1373 املسألة
بعد أنه مل يبلغ مثانية فراسخ، وجب أن يعيد الصالة رابعية داخل الوقت، أو يقضيها كذلك 

 إن كان الوقت منقضياً.
بعدم كون املسافة مثانية فراسخ من حمله إىل مقصد  : من كان متيقناً 1374 املسألة

سفره، أو كان شاكا يف وجود املسافة املذكورة بني املوضعني املذكورين، فإن تبني له يف أثناء 
الطريق أن ما قطعه كان مثانية فراسخ وجب عليه أن يقّصر صالته وإن بقي شيء يسري من 

 قصراً. الطريق، وإذا كان قد صالها رابعية أعادهاً 
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: إذا كرر الذهاب واجمليء بني حملني تقل املسافة بينهما عن أربعة 1375 املسألة
 فراسخ، أمت صالته حىت وان بلغ جمموع املرات اليت ذهب فيها ورجع مثانية فراسخ.

: إذا كان حملل طريقان، واحد أقل من مثانية فراسخ واآلخر مثانية فراسخ 1376 املسألة
إىل ذلك احملل من الطريق الذي يبلغ مثانية فراسخ قصر صالته، وإن أو أكثر، فإن سافر 

 سافر من الطريق الذي يقل عن مثانية فراسخ جيب أن يتم صالته.
: إذا كان للبلد جدار جيب أن جيعل مبدأ املسافة الشرعية )أي مثانية 1377 املسألة

ه املسافة من آخر فراسخ( من جدار البلد، وإن مل يكن للبلد جدار وجب أن حيتسب هذ
 بيوت البلد.

 الشرط الثاين
: يشرتط أن يقصد قطع مثانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا 1378 املسألة

سافر إىل حمل يقل عن مثانية فراسخ، وبعد الوصول إىل هناك قصد الذهاب إىل حمل آخر 
ه املسافة من حني حبيث لو ضم املسافتان لبلغتا مثانية فراسخ، فحيث أنه مل يقصد قطع هذ

خروجه األول، جيب أن يتم صالته وال يقصر، ولكن إذا أراد أن يقطع من تلك املنطقة مثانية 
فراسخ ذهاابً فقط، أو يقطع أربعة فراسخ ذهااًب ويعود يف خالل العشرة أايم إىل بلده أو إىل 

 منطقة يريد إقامة عشرة أايم فيها، فالالزم أن يقصر صالته.
: من ال يعلم كم من املسافة سيستغرقها سفره، مثلما إذا سافر لنشدان 1379 املسألة

ضالته، وال يعلم كم يلزم أن يسري حىت حيصل على ضالته، جيب أن يتم صالته، ولكن إذا  
كان يقطع مثانية فراسخ أو أكثر عند عودته على وطنه، أو إىل احملل الذي يقصد إقامة عشرة 

 أايم فيه جيب أن يقصر الصالة.
وهكذا إذا قصد يف أثناء الذهاب أن يقطع أربعة فراسخ ويعود يف نفس اليوم أو الليلة 
من ذلك اليوم أو بعده أبايم أقل من العشرة فان بلغ جمموع ذهابه وإايبه مثانية فراسخ جيب 

 أن يقصر الصالة.
 : املسافر ال يقصر إال إذا عزم على قطع مثانية فراسخ من حني خروجه1380 املسألة

وأول سفره، فمن خرج من بلده وكان قصده أن يقطع املسافة املذكورة إن حصل على رفيق 
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سفر، فان كان مطمئنًا إىل أنه سيحصل على رفيق، وجب أن يقصر، وإن مل يطمئن صلى 
 متاماً.

: من قصد قطع مثانية فراسخ جيب أن يقصر صالته إن وصل إىل حد 1381 املسألة
جدران البلد، أو خيتفي صوت األذان عن امعه، وإن كان قد  الرتخص وهو حمل ختتفي فيه

سار يف كل يوم شيئًا من الطريق، ولكن إذا سار يف كل يوم مقدارًا قلياًل جدًا حبيث ال 
يصدق عليه السفر وال يقال: إنه مسافر، فيجب عليه أن يتم صالته، واألحوط استحباابً أن 

 أييت هبا قصراً أيضاً.
كان يف سفره اتبعًا لغريه، كما إذا سافر خادم مع سيده، فإن علم   : من1382 املسألة

أن سفره يستغرق املسافة الشرعية جيب أن يقصر الصالة، وإذا مل يعلم جيب أن يسأل فيقصر 
 إن كان متبوعه يقصد قطع مسافة مثانية فراسخ.

ن متبوعه : من كان يف سفره اتبعاً للغري إذا علم أو ظن أبنه سينفصل ع1383 املسألة
قبل الوصول إىل املسافة الشرعية، جيب أن يتم صالته إال إذا صار جمموع مسافيت ذهابه 

 وإايبه مثانية فراسخ فيقصرها.
: من كان يف سفره اتبعًا للغري إذا شك يف أنه هل ينفصل عن متبوعه 1384 املسألة

شكه من جهة انه قبل الوصول إىل املسافة الشرعية، جيب أن يتم صالته، ولكن إذا كان 
حيتمل حصول مانع ملتبوعه من مواصلة سفره، فإن مل يكن احتماله عقالئيًا وجب أن يقصر 

 صالته.
 الشرط الثالث

: ويشرتط أن ال يعدل املسافر يف أثناء الطريق عن عزمه على قطع 1385 املسألة
 يتم الصالة.املسافة الشرعية، فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن 

: إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، فإن كان عازمًا على البقاء 1386 املسألة
 هناك أو العود بعد عشرة أايم، أو كان مرتدداً يف البقاء والرجوع جيب أن يتم الصالة.

: إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازمًا على العود يف 1387 املسألة
م أو الليلة جيب أن يقّصر الصالة، بل جيب أن يقصر أيضاً حىت إذا عاد قبل عشرة نفس اليو 
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 أايم.
: إذا حترك للذهاب إىل منطقة معينة وبعد قطع شيء من الطريق أراد أن 1388 املسألة

يذهب إىل مقصد آخر، فإن بلغ جمموع املسافة من احملل الذي يتحرك منه اآلن إىل املقصد 
 مؤخراً مثانية فراسخ قصر صالته.الثاين الذي قصده 

: إذا تردد قبل بلوغ مثانية فراسخ، هل يقطع بقية املسافة أم ال، ومل يسر 1389 املسألة
 يف حال تردده، مث عزم على قطع الباقي جيب أن يقصر يف بقية املسافة.

ار : إذا تردد قبل بلوغ مثانية فراسخ هل يقطع بقية املسافة أم ال؟ فان س1390 املسألة
شيئًا يف حال الرتدد مث عزم على قطع املسافة من جديد ـ أي مثانية فراسخ ـ، أو قطع أربعة 
فراسخ وعزم على العود يف نفس اليوم أو ليلته قبل عشرة أايم وجب أن يقصر صالته إىل 

 آخر السفر.
: إذا تردد قبل بلوغ مثانية فراسخ يف قطع بقية املسافة وعدمه، وسار 1391 املسألة

ال تردده شيئًا من الطريق، مث عزم على قطع بقية الطريق، فان كان بقية الطريق أقل من ح
مثانية فراسخ وال يريد العود إىل وطنه يف نفس ذلك اليوم أو ليلته أو بعده أبايم جيب أن يتم 
صالته، ولكن إذا كان جمموع مقدار الطريق اليت قطعها حال تردده وبعد تردده يبلغ مثانية 

 خ فاألحوط أن جيمع بني القصر والتمام وإن كان ال يبعد كفاية القصر.فراس
 الشرط الرابع

: يشرتط أن ال يريد املسافر املرور على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ، وال 1392 املسألة
يريد البقاء يف مكان عشرة أايم أو أكثر، فإذا اراد أن ميّر على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ، 

 اإلقامة يف حمل عشرة أايم، جيب أن يتم صالته. أو أراد
: من ال يدري هل سيمر على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ أم ال، أو 1393 املسألة

 هل سيقيم يف مكان عشرة أايم أم ال، جيب أن يتم صالته.

: من أراد أن مير على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ أو يقيم يف مكان 1394 املسألة
، وهكذا من تردد يف املرور على وطنه أو اإلقامة عشرة أايم يف مكان، إذا عدل عشرة أايم

عن املرور على وطنه أو اإلقامة عشرة أايم وجب أن يتم أيضاً، ولكن إذا كان بقية الطريق 
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مثانية فراسخ أو اربعة فراسخ وأراد السفر مث العود يف نفس ذلك اليوم أو الليلة من ذلك اليوم 
 اليوم أبايم دون العشرة يلزم أن يقصر صالته.أو بعد ذلك 

 الشرط اخلامس
: يشرتط أن ال يسافر ملعصية وعمل حرام، فإذا سافر لعمل حرام  1395 املسألة

كالسرقة، وجب أن يتم صالته، وهكذا يتم صالته إذا كان نفس السفر حراماً مثل أن يكون 
سفر الولد مع هني أبيه أو أمه مع السفر مضرًا به، أو كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو 

أذيتهما من خمالفة الولد، إن مل يكن سفر هؤالء واجباً، ولكن يف مثل سفر احلج الواجب 
 يقصر كالمها صالهتما.

: حيرم السفر إذا كان السفر موجبًا ألذى أبويه ومل يكن ترك السفر 1396 املسألة
 صالته ويصوم.مضراً للولد، وعلى املسافر يف هذه احلالة أن يتم 

: من مل يكن سفره حراماً، أو مل يسافر ألمر حرام يقصر صالته، وإن 1397 املسألة
 أتى مبعصية يف سفره هذا، كما إذا اغتاب أحداً، أو شرب مخراً.

: إذا سافر خلصوص ترك واجب، جيب أن يتم صالته، فمن كان مديوانً 1398 املسألة
نه حبقه وكان تسديد هذا احلق متعذراً يف حال السفر، وكان متمكنًا من أداء دينه وطالبه دائ

فسافر للفرار من مطالبة دائنه خاصة وجب أن يتم صالته وال يقصر، ولكن إذا مل يسافر 
 خلصوص ترك الواجب قصر صالته وإن اتفق ترك الواجب بسببه أو استلزمه.

واسطة نقل أخرى(  : إذا مل يكن سفره حراماً ولكن كانت الّدابة )أو أية1399 املسألة
اليت يركبها غصبياً، أو مشى على أرض غصبية يصلي قصراً، واألحوط استحباابً أن جيمع بني 

 القصر والتمام يف صالته.
: من سافر مع ظامل فإن مل يكن مضطراً للسفر معه، وكان سفره معاونة 1400 املسألة

 لنجاة مظلوم قصر صالته.للظامل وجب أن يتم صالته، وأما إن كان مضطراً أو سافر معه 
: ال حيرم السفر إذا كان ألجل التنزّه واالستجمام وجيب أن يقصر 1401 املسألة

 صالته.
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: إذا خرج للصيد من أجل اللهو والتسلية يتم صالته، ولكنه يقصر إذا  1402 املسألة
 كان خروجه للصيد من أجل حتصيل قوته، وهكذا إذا سافر للتجارة واالسرتابح.

: من سافر ملعصية فان اتب عند الرجوع إىل حمله قصر صالته، وإن مل 1403 املسألة
 يتب أمتّها، إال إذا صدق عنوان حمّلل على العودة.

: من كان سفره سفر معصية، إذا عدل يف األثناء عن املعصية، فإذا كان 1404 املسألة
يريد قطعها والعودة إىل املقدار املتبقي من الطريق مثانية فراسخ أو كان أربعة فراسخ وكان 

 وطنه يف ذلك اليوم أو ليلته أو بعده أبايم قبل العشرة قصر صالته.
: من مل يسافر للمعصية إذا قصد يف األثناء قطع بقية الطريق للمعصية، 1405 املسألة

 وجب أن يتم صالته ولكن تصح صلواته اليت صالها قصراً قبل ذلك.
 الشرط السادس

أن ال يكون من أهل البوادي الذين يتجولون يف الصحاري : يشرتط 1406 املسألة
وليس هلم مكان معني وتكون بيوهتم معهم فإذا رأوا ماًء أو عشبًا نزلوا عنده، مث يرحلون عنه 

 بعد قليل، فإن على هؤالء أن يتموا صالهتم.
: إذا سافر من هو من أهل البوادي للبحث عن منزل ومرعى ألنعامه، 1407 املسألة

 امتد سفره مثانية فراسخ وجب أن يتم صالته وإن مل تكن أمتعته معه.فإن 
: إذا سافر من هو من أهل البوادي للزايرة واحلج أو التجارة وما أشبه 1408 املسألة

 وجب أن يقصر صالته.
 الشرط السابع

: يشرتط أن ال يكون السفر شغاًل له، ولذلك فان احلملدار واملكاري 1409 املسألة
واملالح ومن شاهبهم يتم يف غري سفره األول، ولكن يف السفر األّول يقصر صالته والسائق 

 وإن طال سفره.
: من يكون شغله السفر إذا سافر ألمر آخر، كما إذا سافر للزايرة أو 1410 املسألة

احلج، يقصر صالته، ولكن إذا أجر وسيلته )كما لو أجر السائق سيارته( للزايرة وذهب هو 
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 رة وجب أن يتم صالته.أيضاً للزاي
: احلملدار إذا كان السفر شغاًل له جيب أن يتم صالته، وإذا مل يكن 1411 املسألة

 السفر شغالً له بل كان يسافر بضعة أسابيع يف السنة قصر الصالة.
: من يكون شغله احلملدارية ويسافر حبجاجه إىل مكة املكرمة من طريق 1412 املسألة

 ق كّل السنة أو أغلبها أمت صالته.بعيد، فإن كان يف الطري
: من يكون السفر شغاًل وعماًل له يف بعض أوقات السنة كالسائق 1413 املسألة

 الذي يكري سيارته يف الصيف أو الشتاء جيب أن يتم يف السفر.
: السائق أو البائع املتجول الذي يرتدد على أماكن تبعد عن بلده 1414 املسألة

اتفق له أن سافر مثانية فراسخ جيب أن يقصر يف صالته، ولكن إذا الفرسخني والثالثة، إن 
قال الناس: إن شغله السفر، فإن سافر مثانية فراسخ يلزم أن جيمع بني القصر والتمام على 

 األحوط وجوابً. 
: من يكون شغله السفر إذا بقي يف وطنه عشرة أايم أو أكثر من ذلك، 1415 املسألة

ول الذي يسافر فيه بعد العشرة، سواء كانت إقامة عشرة أايم وجب أن يقصر يف سفره األ
 عن قصد من أول األمر أم ال. 

: من يكون شغله السفر إذا أقام يف غري وطنه عشرة أايم، قصر يف أول 1416 املسألة
سفرة بعد تلك العشرة إذا كانت إقامته عن قصد من أول األمر، أما إذا مل يقصد من أول 

  ذلك املكان عشرة أايم فيجب أن يتم صالته يف أّول سفرة بعد العشرة.األمر أن يقيم يف
: من يكون شغله السفر إذا شك يف أنه هل بقي يف وطنه أو مكان 1417 املسألة

 آخر عشرة أايم أم ال، جيب أن يتم صالته.
 : السائح يف البلدان الذي مل يتخذ لنفسه وطناً جيب أن يتم صالته.1418 املسألة

: من مل تكن حرفته وشغله السفر إذا تعددت سفراته إىل بلد أو قرية 1419 ةاملسأل
 لنقل بضاعة له فيها جيب أن يقصر صالته.

: من أعرض عن وطنه وأراد اختاذ وطن آخر له، إن مل يكن شغله السفر 1420 املسألة
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 ومل يصدق عليه عنوان آخر من العناوين املوجبة لإلمتام يف الصالة جيب أن يقصر.
 الشرط الثامن

: يشرتط أن يصل إىل حد الرتخص، يعين أن يبتعد عن بلده وموطنه، 1421 املسألة
وكذا عن املكان الذي قصد إقامة عشرة أايم فيه، مبقدار ختتفي فيه جدران البلد، وال يسمع 
فيه أذان ذلك البلد، بشرط أن يكون اجلو صافيًا ال غبار وال شيء آخر فيه مينع عن رؤية 

ران أو اماع األذان وال يلزم أن يبتعد حبيث ال يرى القباب واملنائر أو ال يرى اجلدران اجلد
 أصاًل، بل يكفي أن ال تظهر اجلدران جيداً وبشكل كامل.

: إذا سافر إىل مكان يسمع فيه أذان البلد ولكن ال يرى جدرانه، أو 1422 املسألة
 يد أن يصلي هناك وجب أن يتّم صالته.يرى جدران البلد ولكن ال يسمع أذانه، فإن كان ير 

: املسافر الذي يعود إىل وطنه جيب أن يتم صالته إذا رأى جدران بلده 1423 املسألة
وامع أذانه وكذا املسافر الذي يريد أن يقيم يف حمل عشرة أايم إذا رأى جدران ذلك احملل 

 وامع أذانه يلزم أن يتم.
رتفع حبيث يرى من البعيد، أو كان البلد : إذا كان البلد يف مكان م1424 املسألة

منخفضًا جداً حبيث ختتفي جدرانه مبجرد أن يبتعد املرء عن البلد قلياًل، فمن سافر من مثل 
هذا البلد ال يقصر صالته إال إذا ابتعد مبقدار لو كان البلد يف أرض مستوية الختفت 

املتعارف فإنه جيب مالحظة  جدرانه فيه، وهكذا إذا كان علو البيوت واخنفاضها أكثر من
 املتعارف.

: إذا سافر من حمل ال بيت فيه وال جدران، فإن وصل إىل موضع ختتفي 1425 املسألة
 فيه اجلدران والبيوت عادة لو كان للمحل املذكور بيوت أو جدران، لزم أن يقصر صالته.

يسمعه هو  : إذا ابتعد مقداراً حبيث ال يدري هل أن هذا الصوت الذي1426 املسألة
صوت األذان أم صوت آخر قّصر صالته، ولكن إذا علم أن ذلك هو صوت األذان ولكن 

 ال مييز كلماته وجب عليه اإلمتام.
: إذا ابتعد إىل حد ال يسمع أذان البيوت، ولكنه يسمع أذان البلد 1427 املسألة

 الذي يكون يف مكان مرتفع عادة، ال يقصر صالته.
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إىل حد ال يسمع فيه أذان البلد الذي يكون يف مكان  : إذا وصل1428 املسألة
 مرتفع ولكنه يسمع األذان الذي يكون على مكان عال جداً وجب أن يقصر صالته.

: إذا كان عينه أو أذنه أو صوت األذان غري عادي جيب أن يقصر 1429 املسألة
لبلد، وال تسمع فيه صالته يف املوضع الذي ال ترى فيه العيون املتوسطة اجلدران املتوسطة ل

 األذان املتوسطة األذان العادي.
: إذا شك حني الذهاب إىل السفر هل وصل إىل حد الرتخص أم ال، 1430 املسألة

جيب أن يصلي متامًا، وإذا شك حني العودة إىل وطنه هل وصل إىل حد الرتخص أم ال، يلزم 
واحد، ولكن يف كلتا الصورتني أن يقصر، بشرط أن ال تكون الصالة ذهااًب وإاياًب يف مكان 

 جيب الفحص والتحقيق.
: املسافر الذي مير بوطنه يف سفره، جيب أن يتم صالته عندما يصل إىل 1431 املسألة

 حد الرتخص لوطنه )أي إىل مكان يرى منه جدران وطنه ويسمع أذانه(.
يف : املسافر الذي يصل إىل وطنه يف خالل سفره يتم صالته مادام 1432 املسألة

وطنه، ولكن إذا أراد أن خيرج من هناك إىل مثانية فراسخ أو خيرج إىل أربعة فراسخ ويعود يف 
نفس اليوم أو ليلته أو قبل عشرة أايم، يلزمه أن يقصر صالته عندما يصل إىل حد الرتخص 

 من بلده.
 أحكام الوطن واإلقامة عشرة أاّيم

والتوطن يعترب وطنه، سواء كان  : احملل الذي خيتاره الشخص لإلقامة1433 املسألة
ميالده فيه )أي كان مسقط رأسه( أو ال، وسواء كان وطناً ألبويه أم اختاره هو للتوطن وُعّد 

 يف نظر الناس وطناً له.
: إذا قصد أن يقيم مدة من الزمن يف بلد ليس بوطنه األصلي مث يتنقل 1434 املسألة

له، إال إذا أراد البقاء فيه مّدًة طويلًة مثاًل  منه إىل مكان آخر، ال حيسب ذلك احملل وطناً 
لبضع سنني، وعلى هذا فإن الطلبة واجلامعيني الذين يذهبون إىل بلد آخر للدراسة يكون 
ذلك البلد حبكم وطنهم ويلزم أن يتّموا صالهتم ويصوموا، وكذلك حكم العسكريني الذي 

 تقرر بقاؤهم يف مكان واحٍد ملّدة طويلة.
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: احملل الذي يقصد اإلقامة فيه مدة طويلة من الزمان كأربع أو مخس 1435 املسألة
سنوات، حيسب وطنًا له عرفاً، فإذا عرض له سفر مث عاد إىل ذلك البلد مرة أخرى جيب أن 

 يتم صالته فيها.
: من توطن يف حملني، مثل أن يسكن يف بلد ستة أشهر، ويف حمل آخر 1436 املسألة

الن وطناً له، وهكذا احلكم إذا اختار لنفسه أكثر من بلد للسكىن ستة أشهر أخرى، كان احمل
 على هذا الغرار، فان كل األماكن تعد وطناً له.

: من مكث يف مكان بقصد التوطن فيه، جيب أن يتم صالته وهكذا  1437 املسألة
كلما وصل إىل ذلك املكان ما مل يعرض عنه، وأما إذا أعرض وصرف النظر عن التوطن يف 

 ك البلد فيلزم أن يقصر صالته. ذل
: إذا وصل إىل مكان كان وطنه سابقاً ولكنه أعرض عنه، ال يتم الصالة 1438 املسألة

 فيه وإن مل خيرت وطناً آخر لنفسه بعُد.
: املسافر الذي يقصد اإلقامة يف مكان عشرة أايم ابلتوايل، أو يعلم انه 1439 املسألة

 ون اختيار منه، جيب أن يتم الصالة يف ذلك املكان.سيبقى يف ذلك املكان عشرة أايم د
: املسافر الذي يريد اإلقامة يف مكان عشرة أايم، ال يلزم أن يقصد 1440 املسألة

إقامة الليلة األوىل والليلة احلادية عشرة، بل يكفي يف وجوب إمتام الصالة أن يقصد البقاء 
إذا كان قصده ـ مثاًل ـ أن يبقى يف ذلك من فجر اليوم األول إىل غروب اليوم العاشر، وكذا 

 املكان من ظهر اليوم األول إىل ظهر اليوم احلادي عشر فانه يتم صلواته.
: املسافر الذي يريد إقامة عشرة أايم يف حمل، ال يتم صالته إال إذا أراد 1441 املسألة

يقّصر صالته،  البقاء يف مكان واحد متام العشرة، فإذا قصد إقامة عشرة يف بلدين جيب أن
إذا مل يكن البلدان متصلني ببعضهما، وأّما إن كاان متصلني ببعضهما فلهما حكم البلد 
الواحد، كما الشأن حالياً ابلنسبة إىل النجف األشرف والكوفة، أو كربالء املقدسة واحلر، أو 

 .طهران ومشريان، أو دمشق والسيدة زينب 
لبقاء يف حمل عشرة أايم، مثل أن يقصد البقاء : املسافر الذي ال ينوي ا1442 املسألة

واالقامة يف ذلك املكان عشرة أايم إن حصل له رفيق، أو إن حل على منزل جيد ـ مثاًل ـ 
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 قصر صالته.
: املسافر الذي يريد البقاء يف حمل عشرة أايم، إذا قصد من البداية أن 1443 املسألة

الشرعية املوجبة للقصر، فإن مل ميكث يف ذلك خيرج يف خالل هذه العشرة إىل مادون املسافة 
 املكان ـ الذي هو دون املسافة الشرعية ـ أكثر من يوم مل تضر ابقامته وأمت صالته.

: من كان له عزم على البقاء يف حمل عشرة أايم، وجب أن يتم صالته، 1444 املسألة
ة، هذا فيما إذا مل يكن وإن احتمل أن يطرأ له يف األثناء مانع من مواصلة البقاء واالقام

 االحتمال عقالئياً ينايف عزمه على البقاء وإالّ فعليه أن يقصر.
: إذا علم املسافر أنه بقي إىل آخر الشهر عشرة أايم أو أزيد فنوى 1445 املسألة

اإلقامة يف مكان إىل آخر الشهر وجب أن يتم صالته، وأما إذا مل يعلم هل بقي عشرة أايم 
م ال فنوى اإلقامة إىل آخر الشهر وجب أن يقّصر، وإن كان قد بقي إىل إىل آخر الشهر أ

 آخر الشهر عشرة أايم أو أكثر من يوم قصده لالقامة حبسب الواقع.
: إذا قصد مسافر أن يقيم يف مكان عشرة أايم، فان أعرض عن البقاء 1446 املسألة

ان أو الذهاب إىل مكان آخر قبل قبل أن أييت بصالة رابعية، أو ترّدد يف البقاء يف ذلك املك
أن أييت بصالة رابعية جيب أن يقصر صالته، وأما إذا أعرض وانصرف عن اإلقامة يف ذلك 

 املكان أو حصل له الرتدد املذكور بعد أن صلى رابعية فعليه أن يتم مادام هناك.
ف : املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أايم إذا صام مث انصر 1447 املسألة

وأعرض عن البقاء بعد الظهر، فإن كان انصرافه بعد أن أتى بصالة رابعية يف ذلك املكان 
صح صومه، وعليه أن يتم صلواته مادام هناك، وأما إذا كان انصرافه قبل أن أييت بصالة 
رابعية صح صومه يف ذلك اليوم وعليه أن يقصر بقية صلواته الالحقة وال جيوز له الصوم يف 

 حقة.األايم الال
: املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أايم، إذا انصرف عن 1448 املسألة

االقامة وشك هل صلى قبل انصرافه عن قصد االقامة صالة رابعية أم ال، جيب أن يقصر 
 صالته.

: إذا اشتغل املسافر ابلصالة بنية أن أييت هبا قصراً، ويف أثناء الصالة 1449 املسألة
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 عشرة أايم يف ذلك املكان، جيب أن يتمها رابعية.عزم على إقامة 
: املسافر الذي قصد االقامة يف مكان عشرة أايم، إذا انصرف عن 1450 املسألة 

قصده وهو يف الصالة الرابعية، فإن مل يدخل يف ركوع الركعة الثالثة جيب أن جيلس فوراً وخيتم 
بركوع الركعة الثالثة يلزم أن يعيد صالته قصراً، ويقصر يف بقية صلواته. وأما إذا اشتغل 

 صالته قصراً ويقّصر صلواته مادام هناك.
: املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أايم، إذا بقي يف ذلك 1451 املسألة

املكان أكثر من عشرة، يلزم أن يتم صالته ما مل يسافر منه، وال يلزم جتديد نية اإلقامة لعشرة 
 أخرى.

سافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أايم، جيب أن أييت ابلصوم : امل1452 املسألة
الواجب، وجيوز له اإلتيان ابلصوم املستحب أيضاً، وكذا جيوز له االتيان بصالة اجلمعة 

 ونوافل الظهر والعصر والعشاء هناك.
: املسافر الذي قصد االقامة يف مكان عشرة أايم، إذا أراد أن خيرج إىل 1453 املسألة

ا دون أربعة فراسخ ويعود إىل مكانه األول ويبقى فيه عشرة أايم يتم صالته يف املدة اليت م
خيرج فيها ويعود، ولكن إذا ال يريد ـ بعد رجوعه إىل املكان األول ـ أن يبقى فيه عشرة أايم، 

ند فعليه أن يتم صالته عند اخلروج إىل مادون أربعة فراسخ ويف املدة اليت يبقى فيها هناك وع
الرجوع إىل املكان األول وبعد العودة على األقوى، وأما إذا كان املكان الذي يريد أن خيرج 
إليه أربعة فراسخ أو أكثر فيجب أن يقصر صالته عند الذهاب إىل ذلك املكان ويف املدة 

 اليت يبقى فيها هناك وحال العودة وبعد العودة أيضاً.
مة يف مكان عشرة أايم، اذا أراد أن خيرج إىل : املسافر الذي قصد االقا1454 املسألة

ما دون مثانية فراسخ ويبقى فيه عشرة أايم جيب عليه أن يتم صالته عند الذهاب إىل ذلك 
املكان ويف احملل الذي يقصد إقامة عشرة أايم فيه، وأما إذا كان املكان الذي يريد اخلروج إليه 

ة عشرة أايم فيه فعليه أن يقصر صالته عند على رأس مثانية فراسخ أو أكثر وال يريد إقام
 الذهاب إليه ويف مدة البقاء فيه.

: املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أايم، إذا أراد أن خيرج إىل 1455 املسألة
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مادون أربعة فراسخ فإن كان مرتدداً يف العودة إىل املكان األول، أو غفل عن موضوع الرجوع 
، أو أراد أن يرجع إىل املكان األول ولكنه كان مرتدداً يف اإلقامة عشرة إىل املكان األول أصالً 

أايم فيه، أو غفل عن موضوع اإلقامة يف املكان الثاين عشرة أايم والسفر عنه، جيب أن يتم 
 صالته منذ أن يذهب إىل املكان الثاين واىل أن يرجع إىل املكان األول وبعد أن يرجع.

اإلقامة يف مكان عشرة أايم ابعتقاد وظن أن رفقاءه يريدون  : إذا قصد1456 املسألة
اإلقامة عشرة أايم فيه، وبعد اإلتيان بصالة رابعية واحدة علم أبهنم مل يقصدوا اإلقامة، فعليه 

 أن يتم صالته مادام هناك، وإن انصرف هو أيضاً عن االقامة.
حنو الرتدد، جيب عليه أن يتم : إذا بقي املسافر يف حمل ثالثني يوماً على 1457 املسألة

 صالته بعد الثالثني حىت لو مكث قلياًل.
: املسافر الذي يريد إقامة تسعة أايم أو اقل يف مكان، إذا أراد ـ بعد 1458 املسألة

انقضاء تسعة أايم أو أقل ـ أن يبقى تسعة أايم أخرى أو أقل وهكذا حىت ثالثني يوماً، وجب 
 م الواحد والثالثني فيتم صالته.أن يقصر صالته، أّما يف اليو 

: املسافر املرتدد يف االقامة مدة ثالثني يوماً إمنا يتم بعد الثالثني إذا كان 1459 املسألة
قد أمضى كل هذه األايم الثالثني يف مكان واحد، أما إذا أمضى هذه الثالثني يف بالد 

 متعددة قصر يف صالته حىت بعد الثالثني.
 مسائل متفرقة

)صلى : جيوز للمسافر أن يتم صالته يف املسجد احلرام، ومسجد النيب1460 املسألة
، وهكذا جيوز التمام )عليه السالم(، ومسجد الكوفة، واحلائر احلسيين الشريف هللا عليه وآله(

)عليهم إذا أراد أن يصلي يف موضع مل يكن من أجزاء هذه املساجد زمن األئمة الطاهرين 
إذا صلى يف  )عليه السالم(يما بعد، وهكذا ابلنسبة إىل احلرم احلسيين بل احلق هبا ف السالم(

 موضع أبعد من أطراف القرب الشريف مبقدار مخسة وعشرين ذراعاً.
: الظاهر جواز التمام أيضا، يف مجيع مدينة مكة املكرمة واملدينة املنورة 1461 املسألة

أن يقّصر املسافر يف غري املساجد  والكوفة وكربالء املقدسة، وإن كان األحوط استحباابً 
 املذكورة واحلرم الشريف.
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: الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صالته، لو أمت عمداً يف غري 1462 املسألة
هذه األماكن األربعة املذكورة يف املسألة املتقدمة بطلت صالته، وهكذا إذا نسي أن صالة 

ته إذا كان الوقت ابقيًا ويقضي إن تذكر بعد املسافر قصر فأمت، جيب عليه أن يعيد صال
 انقضاء الوقت على األحوط.

: الذي يعلم انه مسافر وأن عليه أن يقصر الصالة، لو أمت غفلة بطلت 1463 املسألة
 صالته.

: املسافر الذي ال يعلم هل جيب عليه قصر الصالة أم ال، إذا أمت 1464 املسألة
 صحت صالته.

الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصالة، إذا كان جيهل بعض : املسافر 1465 املسألة
خصوصياته، مثاًل كان ال يعلم أن عليه أن يقصر إذا قطع مثانية فراسخ، لو أمت صحت 

 صالته.
: املسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصالة، إذا أمت بظن أن سفره 1466 املسألة

إعادة صالته قصرًا داخل الوقت، أو  استغرق أقل من مثانية فراسخ، وجب عليه احتياطاً 
 قضاؤها قصراً إن كان الوقت منقضياً.

: إذا نسي أنه مسافر وأمت صالته، فإن تذكر يف داخل الوقت وجب 1467 املسألة
 إعادهتا قصراً، وان تذكر بعد انقضاء الوقت مل جيب عليه قضاؤها.

 ته على أي حال.: من جيب عليه التمام إذا قصر الصالة بطلت صال1468 املسألة

: إذا اشتغل بصالة رابعية ويف أثنائها تذكر أنه مسافر، أو التفت إىل انه 1469 املسألة
قطع مثانية فراسخ يف سفره، فإن مل يذهب إىل ركوع الركعة الثالثة وجب أن خيتم صالته 

ركعة  ثنائية، وإن ذهب إىل ركوع الركعة الثالثة بطلت صالته، فإن بقي له من الوقت مبقدار
 واحدة وجب أن يقصر صالته بنية األداء.

: إذا مل يعلم املسافر بعض خصوصيات صالة املسافر، مثاًل اليعلم أنه 1470 املسألة
إذا قطع أربعة فراسخ وعاد إىل وطنه يف نفس اليوم أو ليلته لزم أن يقصر، إن اشتغل ابلصالة 
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كوع الركعة الثالثة وجب أن خيتم الصالة بنية إتياهنا رابعية وعلم ابملسألة قبل الذهاب إىل ر 
ثنائية قصراً، أي جيلس فورًا ويتشهد ويسلم، وأما إذا التفت إىل احلكم وهو يف ركوع الركعة 
الثالثة بطلت صالته، وحىت إذا بقي من الوقت مبقدار ركعة واحدة فإن عليه أن أييت ابلصالة 

 قصراً بنية األداء. 
جيب عليه أن يتم صالته إذا اشتغل ابلصالة بنية إتياهنا : املسافر الذي 1471 املسألة

 ثنائية جهالً منه ابملسألة، مث عرف احلكم يف أثناء الصالة جيب أن يتم الصالة الرابعية.
: املسافر الذي مل أيت ابلصالة، إذا وصل إىل وطنه قبل انقضاء الوقت، 1472 املسألة

جيب أن يتم، ومن ال يكون مسافراً إذا مل أيت  أو وصل إىل مكان يريد إقامة عشرة أايم فيه،
 ابلصالة يف وطنه يف أول الوقت وسافر، وجب أن يقصر يف السفر.

: املسافر الذي جيب أن يقصر صالته إذا فاتته صالة الظهر أو العصر 1473 املسألة
سافر أو العشاء وجب أن يقضيها قصراً، حىت لو أراد أن يقضيها يف احلضر، واذا فات غري امل

إحدى هذه الصلوات الثالث وجب أن يقضيها متامًا أي رابعية، وان أراد أن يقضيها يف 
 السفر.

سبحان هللا، »: يستحب للمسافر بعد كل صالة، أن يقول ثالثني مرة: 1474 املسألة
وقد أكد على اإلتيان هبذا الذكر يف تعقيب صالة « واحلمد هلل، وال اله إال هللا، وهللا أكرب

 والعصر والعشاء، بل األفضل أن أييت هبذا الذكر بعد هذه الصلوات ستني مرة. الظهر
 صالة القضاء

: من مل أيت ابلصالة الواجبة يف وقتها، جيب عليه قضاؤها، حىت ولو  1475 املسألة
كان انئمًا طوال وقت الصالة، أو فاتته الصالة بسبب السكر أو اإلغماء، ولكن ال تقضي 

 يومية اليت فاتتها يف حال احليض والنفاس.املرأة صلواهتا ال
: إذا علم بعد وقت الصالة أن صالته اليت صالها كانت ابطلة وجب 1476 املسألة
 أن يقضيها.
: من كان عليه قضاء صلوات فائتة، يلزم عليه أن ال يقصر واليتماهل 1477 املسألة
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 يف القضاء، ولكن ال جيب عليه أن يقضيها فوراً.
من كان عليه قضاء صلوات فائتة، جيوز له أن أييت ابلصلوات  :1478 املسألة

 املندوبة.
: إذا احتمل أن عليه قضاء صلوات فائتة، أو أن صلواته اليت صالها مل 1479 املسألة

 تكن صحيحة، يستحب له أن يقضيها احتياطًا.
ر والعصر : الصلوات اليومية الفائتة اليت يعترب الرتتيب يف أدائها، كالظه1480 املسألة

الفائتتني من يوم واحد، أو املغرب والعشاء الفائتتني من ليلة واحدة، جيب أن يقضيها على 
 الرتتيب، أما يف غري ذلك فاالحوط استحباابً مراعاة الرتتيب.

: إذا أراد قضاء عدة صلوات فائتة غري اليومية، كصالة اآلايت )إذا 1481 املسألة
صالة يومية فائتة وعدة صلوات فائتة غري يومية، ال يلزم أن تكرر فواهتا(، أو أراد أن يقضي 

 يقضيها على الرتتيب. 
: إذا نسي ترتيب الصلوات الفائتة منه، فاالحوط استحبااًب أن أييت هبا 1482 املسألة

على حنو يتيقن معه أنه أتى هبا على نفس الرتتيب الذي فاتته، فمثاًل لو وجب عليه قضاء 
غرب، وال يدري أيهما فاتته أواًل، أييت بصالة مغرب أوال مث بصالة ظهر صالة ظهر وصالة امل

مث بصالة املغرب مرة أخرى، أو أييت بصالة ظهر مث بصالة مغرب مث بصالة الظهر مرّة 
أخرى، ليتيقن أنه أتى بقضاء ما فاتته أواًل، ولكن إذا كانت الصلوات الفائتة اليت نسي 

اد حتصيل الرتتيب على النحو املذكور، الستوجب مشقة كبرية ترتيب فواهتا كثرية حبيث لو أر 
 عليه، مل يلزم االحتياط.

: إذا فاتته صالة ظهر من يوم وصالة عصر من يوم آخر، أو فاتته 1483 املسألة
صالات ظهر أو صالات عصر، وال يعلم أيهما فاتته اواًل، كفاه انه أييت برابعيتني بنية أّن األوىل 

 ته يف اليوم األول والثانية هي قضاء ما فاتته يف اليوم الثاين.هي قضاء ما فات
: إذا فاتته صالة ظهر من يوم، وصالة عشاء من يوم آخر، أو صالة 1484 املسألة

عصر وصالة عشاء، وال يدري أيهما فاتته أوالً، فاالحوط استحبااًب أن أييت هبما بنحو 
إذا فاتته ظهر وعشاء واليدري أيهما  حيصل معه اليقني والعلم حبصول الرتتيب، فمثالً 
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املتقدم، أييت بصالة ظهر مث بصالة عشاء مث يعيد الظهر مرة أخرى، أو أييت ابلعشاء أوال مث 
 أييت ابلظهر مث يعيد العشاء اثنية.

: الذي يعلم بفوات صالة رابعية منه، وال يعلم اهنا كانت ظهرًا أم 1485 املسألة
 ة رابعية بنية قضاء ما فاتته.عصراً، يكفيه إذا أتى بصال

: من فاتته مخس صلوات على التوايل، وال يعلم أية واحدة منها هي اليت 1486 املسألة
فاتت أواًل، راعى عند قضائها الرتتيب على األحوط استحباابً، أبن يصلي تسع صلوات 

اء، مث يعيد ابلرتتيب، مثاًل يشرع من صالة الصبح مث أييت ابلظهر مث العصر فاملغرب فالعش
الصبح مرة أخرى فالظهر فالعصر فاملغرب. وإذا فاتته ست صلوات على التوايل وال يعلم 

 اُوالها أييت بعشر صلوات ابلرتتيب وهكذا.
: الذي يعلم بفوات الصلوات اخلمس منه ولكن كل صالة منها كانت 1487 املسألة

لرتتيب على األحوط استحباابً، من يوم واحد، وال يعلم ترتيب فواهتا، يراعى لدى قضائها ا
أبن أييت بصلوات مخسة أايم وليال كاملة، وإذا فاتته ست صلوات من ستة أايم أييت بفرائض 

 ستة أايم وليال كاملة وهكذا.
: من فاتته صالة الصبح ـ مثاًل ـ عدة مرات، أو صالة الظهر عدة 1488 املسألة

ثالث مرات أو مخس مرات أو ستاً، فإن مرات، ولكن ال يعلم عددها، فال يعلم هل فاتته 
قضى ابملقدار األقل كفاه، أما إذا كان يعلم عددها ابتداًء ولكن نسي فاألحوط استحباابً أن 
أييت مبقدار حيصل معه اليقني أبنه قد قضى مجيع ما فاتته، فمثاًل إذا نسي عدد املرات اليت 

عشر مرات، فاألحوط أن أييت بعشر  فاتت فيها صالة الصبح وكان متقينًا أبهنا مل تتجاوز
 صلوات صبح قضاًء.

: من فاتته صالة أو أكثر من األايم السابقة، ال جيب عليه أن يقضيها 1489 املسألة
أواًل مث يشتغل ابحلاضرة. وهكذا إذا فاتته صالة أو أكثر من يومه احلاضر، نعم األحوط 

 م قبل صالة األداء احلاضرة.استحباابً أن أييت بقضاء ما فاته من صلوات ذلك اليو 
: إذا تذكر أثناء الصالة أنه فاتته صالة أو أكثر من نفس اليوم، فإن 1490 املسألة

اتسع الوقت وأمكن تغيري النية إىل نية صالة القضاء لزم ـ على األحوط استحبااًب ـ أن يغري 
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الركعة الثانية، فوات صالة  نيته إىل نية القضاء، فمثالً إذا تذكر يف أثناء صالة الظهر قبل إمتام
الصبح عنه من نفس اليوم الذي هو فيه، فإن مل يكن وقت الظهر ضيقاً جاز له أن يغري النية 
إىل نية صالة الصبح الفائتة ويتم صالته ركعتني مث أييت بعد ذلك بصالة الظهر احلاضرة، 

القضائية، مثلما إذا تذكر  ولكن إذا كان الوقت ضيقًا أو مل ميكنه تغيري النية إىل نية الصالة
فوات صالة الصبح وهو يف ركوع الركعة الثالثة، فحيث انه إذا أراد أن يغري نيته إىل صالة 
الصبح القضائية يكون قد زاد ركنًا وهو الركوع، لذلك الجيوز أن ينقل النية إىل صالة الصبح 

 الفائتة عنه.
أايم سابقة، وصالة فائتة واحدة : إذا كان عليه قضاء صلوات فائتة من 1491 املسألة

أو أكثر من نفس اليوم احلاضر، فان مل يتسع الوقت لقضاء مجيعها، أو ال يريد قضاءها 
مجيعاً يف ذلك اليوم، فاألحوط استحباابً أن يقضي ما فاته يف اليوم الذي هو فيه قبل اإلتيان 

تحبايب فإن عليه ـ بعد أن يقضي ابلصالة االدائية لذلك اليوم، وإذا أراد أن حيرز الرتتيب االس
 ما فاته يف األايم السابقة ـ أن يعيد قضاء فائتة نفس اليوم قبل اإلتيان ابحلاضرة.

: ال جيوز للغري قضاء فوائت احلي، وان كان ذلك احلي عاجزًا عن 1492 املسألة
 قضائها.

اإلمام  : جيوز اإلتيان بقضاء الفوائت مع اجلماعة، سواء كانت صالة1493 املسألة
ادائية أم قضائية، وال يلزم أن تكون صالة املأموم متفقة مع صالة اإلمام، فال إشكال لو 

 صلى املأموم صالة الصبح مع اجلماعة يف حني يصلي اإلمام صالة الظهر أو العصر.
: يستحب أن ميّرن الطفل املميز ويعّود على الصالة وبقية العبادات، بل 1494 املسألة

 لى أداء فوائته، وجيوز أن يقيم األطفال صالة اجلماعة ويكون إمامهم طفاًل. يستحب محله ع
 وجوب قضاء فوائت الوالدين على االبن االكرب

: جيب على االبن األكرب قضاء ما فات عن والديه من الصالة والصيام، 1495 املسألة
ين بعد موهتما، أو إذا مل يفتهما عصيااًن وأمكنهما القضاء، وامنا جيب قضاء فوائت الوالد

يستأجر من يقضي عنهما هذه الفوائت، وإذا فاتتهما الصالة والصيام من غري عذٍر 
فاألحوط وجواًب أن يقضيهما الولد األكرب، وكذا الصوم الذي فاهتما بسبب السفر وإن مل 
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 ميكنهما القضاء، فاألحوط وجوابً ان يقضيه االبن األكرب أو يستأجر من يقضيه عنهما.
: إذا شك االبن األكرب يف انه هل فات من أبيه وامه شيء من الصالة 1496 ألةاملس

 أو الصيام، مل جيب عليه شيء من القضاء.
: إذا علم االبن األكرب أن على أبيه أو أمه قضاء صلوات فائتة، وشك 1497 املسألة

 ها عن والديه.يف انه هل أتى هبا أبوه أو أمه يف حياهتم أم ال، فاألحوط استحبااب أن يقضي
: إذا مل يكن االبن األكرب معلوماً، فاألحوط أن يوزع األوالد قضاء تلك 1498 املسألة

 الفوائت بينهم، أو يقرتعوا هلذا األمر. 
: إذا أوصى امليت أبن ُيستأجر أحد لقضاء صالته وصومه، فالجيب 1499 املسألة

 بنحو صحيح.على االبن األكرب أن يقضيهما بعد أن أييت هبما األجري 
: إذا أراد االبن األكرب قضاء فوائت أبيه أو أمه، وجب أن يعمل 1500 املسألة

حسب وظيفته، مثاًل جيهر يف قضاء صالة الصبح واملغرب والعشاء حىت إذا كان يقضيها عن 
 أمه.

: من كان على نفسه قضاء فوائت صوم أو صالة، إذا وجب عليه 1501 املسألة
 ه، صح لو قدم أيهما شاء.قضاء فوائت أبيه أو أم

: إذا كان االبن األكرب غري ابلغ، أو كان جمنوانً حني موت أبيه أو أمه، 1502 املسألة
جيب عليه أن يقضي فوائت أبيه أو أمه حينما يبلغ، وحينما يصحو من جنونه، وإذا مات 

 االبن األكرب قبل بلوغه ال جيب شيء على االبن التايل، )أي األكرب من بعده(.
: إذا مات االبن األكرب قبل أن يقضي فوائت أبيه او أمه من الصالة 1503 املسألة

 والصيام، مل جيب شيء على الولد الثاين.
 صالة اجلماعة

: يستحب االتيان ابلصلوات الواجبة ـ خصوصًا اليومية ـ مع اجلماعة، 1504 املسألة
املسجد، وكذا من يسمع ويتأكد ذلك يف صالة الصبح واملغرب والعشاء، خصوصًا جلار 

 أذان املسجد.
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: إذا اقتدى شخص إبمام اجلماعة فلكل ركعة من صالهتما ثواب مائة 1505 املسألة
ومخسني صالة، ولو اقتدى شخصان فلكل ركعة ثواب ستمائة صالة، وكلما ازداد عددهم 

أصبحت ازداد ثواب صلواهتم حىت إذا بلغ إىل عشرة أشخاص، فان جتاوز العشرة فحينئذ لو 
السماوات كلها أوراقًا وصحائف، والبحار مداداً، واألشجار أقالماً، واجلن واإلنس املالئكة 

 كتبة، ملا قدروا على أن يكتبوا ثواب ركعة من صلواهتم.
: ال جيوز عدم احلضور إىل صالة اجلماعة لعدم االعتناء هبا، وال ينبغي 1506 املسألة

 أن ترتك صالة اجلماعة دون عذر.
: يستحب لإلنسان أن ينتظر حىت يصلي مع اجلماعة، والصالة مجاعة 1507 سألةامل

بعد أول الوقت افضل من الصالة فرادى يف أول الوقت، وهكذا تكون صالة اجلماعة 
 املختصرة أفضل من الصالة فرادى وان كانت الصالة املنفردة طويلة ومفصلة.

ملن أتى بصالته فرادى أن : عندما تنعقد صالة اجلماعة يستحب 1508 املسألة
يعيدها مع اجلماعة، وإذا علم ـ فيما بعد ـ أن صالته املنفردة كانت ابطلة أجزأته الصالة اليت 

 أتى هبا مع اجلماعة.
 : ال اشكال إذا أراد اإلمام أو املأموم أن يعيد مجاعة ما كان قد صالها.1509 املسألة

وميكنه أن يتخلص من هذا  : الذي يتعرض للوسواس يف الصالة1510 املسألة
الوسواس لو صلى صالته مع اجلماعة يلزم عليه ـ على األحوط وجواًب ـ أن أييت بصالته مع 

 اجلماعة.
: إذا أمر األب أو األم ولدمها أبن أييت بصالته مع اجلماعة، مل جيب 1511 املسألة

 على الولد حضور اجلماعة جملرد أمرمها.
ان ابلنوافل مجاعة، إال صالة االستسقاء، والصالة : ال جيور االتي1512 املسألة

الواجبة اليت صارت مندوبة لسبب ما، كصالة عيدي الفطر واألضحى الواجبة يف زمان 
 ، املندوبتني بسبب غيبته، فيجوز االتيان هبما مجاعًة.)عليه السالم(حضور اإلمام 

يومية أو قضاء صالة : إذا كان إمام اجلماعة مشتغاًل بقضاء صالته ال1513 املسألة
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غريه جيوز االقتداء به، وأما إذا كان أييت بصالة قضائية له احتياطًا ، أو يقضي فوائت غريه 
 احتياطاً، ففي االقتداء به اشكال.

: إذا كان إمام اجلماعة مشتغاًل ابلصلوات اليومية، جاز االقتداء به 1514 املسألة
ولكن إذا كان إمام اجلماعة يعيد صلواته اليومية  واتيان أية صالة من الصلوات اليومية خلفه،
 من ابب االحتياط ففي االقتداء به إشكال.

: إذا مل يعلم الشخص هل أن الصالة اليت أييت هبا إمام اجلماعة هي من 1515 املسألة
 الصلوات اليومية الواجبة أم صالة مندوبة، ال جيوز له االقتداء به.

يف احملراب ومل يكن خلفه من يقتدي به، فال جيوز ملن  : إذا كان اإلمام1516 املسألة
 يقفون على طريف احملراب وال يرون اإلمام بسبب جدار احملراب أن يقتدوا به.

: إذا مل ميكن ملن يقفون على طريف صف اجلماعة أن يروا اإلمام وذلك 1517 املسألة
طع الواقفون على طريف لطول الصف األول جاز هلم االقتداء ابإلمام، وهكذا إذا مل يست

 صفوف أخرى رؤية الصف األمامي بسبب طول الصف الذي يقفون فيه، جيوز هلم االقتداء.
: إذا وصلت صفوف اجلماعة إىل ابب املسجد صحت صالة من يقف 1518 املسألة

أمام ابب املسجد خلف الصف، وكذا تصح صالة من يقف خلفه، ولكن تشكل صالة من 
 رى الصف األمامي.يقف على طرفيه، وال ي

: الذي يقف خلف العمود إذا مل يتصل ابإلمام بواسطة مأموم آخر عن 1519 املسألة
 ميينه أو مشاله ال جيوز له االقتداء.

: جيب أن ال يكون موضع وقوف إمام اجلماعة أعلى من موضع وقوف 1520 املسألة
ال إشكال إذا كانت األرض املأموم، ولكن ال اشكال فيما إذا كان علوه قلياًل جداً. وكذا 

اليت تقام عليها اجلماعة منحدرة وكان اإلمام واقفًا يف املكان املرتفع منها بشرط أن ال يكون 
 احندارها كثرياً وأن تكون حبيث يقال: إهنا أرض مسطحة.

 : ال اشكال إذا كان موقف املأموم أعلى من موقف اإلمام.1521 املسألة
من يقفون يف صف واحد طفل مميز، وهو الذي يفهم : إذا فصل بني 1522 املسألة
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 الشر من اخلري، فان مل يعلموا ببطالن صالته جاز هلم االقتداء.
: بعد أن يكرب اإلمام تكبرية االحرام، إذا هتيأ الصف األول وأوشك 1523 املسألة

يث حىت أهله أن يكربوا، جاز ملن يقف يف الصف الثاين أن يكرب تكبرية اإلحرام واليلزم الرت 
 ينتهي الشخص األمامي من التكبرية، وكذلك ابلنسبة إىل سائر الصفوف.

: إذا علم ببطالن صالة أحد الصفوف املتقدمة، ال جيوز أن يقتدي يف 1524 املسألة
 الصفوف الالحقة، ولكن إذا ال يعلم هل أن صالهتم صحيحة أم ال جاز له االقتداء.

اإلمام كما لو علم أن اإلمام على غري وضوء ال : إذا علم ببطالن صالة 1525 املسألة
 جيوز له االقتداء به حىت ولو مل يكن اإلمام ملتفتاً إىل ذلك.

: إذا علم املأموم بعد الصالة أبن اإلمام مل يكن عاداًل أو أن اإلمام كان  1526 املسألة
الً، كافرًا أو كانت صالته ابطلة لسبب من األسباب، كما لو كان على غري وضوء مث

 صحت صالته.
: إذا شك يف أثناء الصالة يف انه هل نوى االقتداء أم ال، فان كان يف 1527 املسألة

حال ما هو وظيفة املأموم وهيئته، كما لو كان يستمع إىل احلمد والسورة كانت صالته مجاعة 
و صحيحة، وان كان األحوط استحبااًب أن يتم صالته فرادى، وأما إذا كان مشتغاًل مبا ه

وظيفة اإلمام واملأموم معاً، كما لو كان يف الركوع والسجود، جيب أن يتم صالته بنية 
 الفرادى.

: األحوط استحباابً أن ال يعدل إىل نية االنفراد يف أثناء صالة اجلماعة 1528 املسألة
 ما مل يضطر إىل ذلك، واألفضل بل األحوط أن ال يكون لديه قصد االنفراد من أول األمر.

: إذا نوى املأموم االنفراد دون عذر أو مع عذر، بعد احلمد والسورة ال 1529 سألةامل
يلزم أن يقرأ احلمد والسورة، ولكن إذا نوى االنفراد قبل امتام احلمد والسورة جيب على 

 األحوط أن يقرأ هو بقية احلمد والسورة اليت مل يقرأها اإلمام.
يف أثناء صالة اجلماعة، ال جيوز له أن يعدل : إذا نوى اإلمام االنفراد 1530 املسألة

عن نية االنفراد إىل اجلماعة اثنية، ولكن إذا تردد هل ينوي االنفراد أم ال مث عزم على أن يتم 
 صالته مع اجلماعة صحت صالته.
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: إذا شك يف أنه هل نوى االنفراد أم ال، وجب أن يبين على أنه مل ينو 1531 املسألة
 ضي مع اجلماعة.االنفراد فيواصل امل

: إذا اقتدى ابجلماعة واإلمام يف الركوع، وأدرك ركوعه صحت صالته، 1532 املسألة
حىت لو انتهى اإلمام من ذكر الركوع، واحتسبت له ركعة، أما إذا احنىن مبقدار الركوع ولكن مل 

ان متيقناً يدرك ركوع اإلمام بطلت صالته إن مل يعلم أنه سيدرك ركوع اإلمام أم ال، وأما إن ك
 من أنه سيدرك ركوع اإلمام صحت صالته على األقوى، وان كان األحوط اإلعادة.

: إذا التحق ابجلماعة واإلمام يف الركوع واحنىن مبقدار الركوع، وشك هل 1533 املسألة
أدرك ركوع اإلمام أم ال بطلت صالته، واألحوط استحباابً إمتام الصالة مث إعادهتا بعد ذلك، 

 كان متيقناً من انه يدرك ركوع اإلمام، فاألقوى صحة الصالة، واألحوط االعادة.إال إذا  
: إذا التحق ابجلماعة واالمام يف الركوع ولكن قبل أن ينحين مبقدار 1534 املسألة

الركوع انتصب اإلمام من ركوعه ال يلزم أن يقف حىت يقوم اإلمام للركعة التالية وجيعل ذلك 
، بل جيوز أن ينوي االنفراد، وأما إن كان اإلمام يتأخر كثريًا قبل أن ركعته األوىل من صالته

يقوم للركعة التالية حبيث ال يقال إن هذا الشخص يصلي مجاعة فيجب أن ينوي االنفراد 
 حتمًا.

: إذا التحق ابجلماعة واإلمام يف أول الصالة أو يف أثناء احلمد والسورة، 1535 املسألة
 الركوع رفع اإلمام رأسه من الركوع صحت صالته.ولكن قبل أن يذهب إىل 

: إذا حضر واإلمام يف حال التشهد يف آخر ركعة من الصالة فإن أراد 1536 املسألة
أن حيوز ثواب اجلماعة يلزم أن جيلس ـ بعد أن ينوي وأييت بتكبرية اإلحرام ـ ويتشهد مع 

يصرب حىت يسلم االمام، مث يقوم اإلمام ولكن ال يسلم ويصرب حىت يسلم اإلمام، وجيوز أن ال 
ودون أن يعيد النية وتكبرية اإلحرام يقرأ احلمد والسورة ويركع ويسجد وحتتسب هذه ركعة 

 أوىل من صالته.
: جيب أن ال يتقدم املأموم على اإلمام يف املوقف، وال اشكال إذا 1537 املسألة

من اإلمام فالالزم ـ على تساوى موقف اإلمام مع املأموم، ولكن املأموم لو كان أطول 
 األحوط ـ أن يقف حبيث لو ركع وسجد مل يتقدم على اإلمام.
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: جيب أن ال يفصل بني اإلمام واملأموم حائل من ساتر أو غريه حبيث 1538 املسألة
ال يرى ما وراءه، وهكذا جيب أن ال يفصل شيء بني املأموم واملأموم اآلخر الذي يتصل 

ولكن إذا كان اإلمام رجاًل واملأموم أنثى فال اشكال بوجود احلائل  املأموم بواسطته ابإلمام،
 بني املرأة واإلمام، أو بني املرأة املأمومة واملأموم الرجل الذي تتصل املرأة بسببه ابإلمام.

: إذا حال ستار أو حائل ال يرى وراءه، بني اإلمام واملأموم أو بني 1539 املسألة
ي يتصل عن طريقه ابإلمام، وذلك بعد الشروع ابلصالة، فان املأموم واملأموم اآلخر الذ

 الصالة تنقلب إىل الفرادى قهراً فان عمل حسب وظيفة املنفرد صحت صالته.
: يستحب أن ال يفصل بني موضع سجود املأموم وحمل وقوف اإلمام 1540 املسألة

ف قدامه، فانه أكثر من قدم متعارفة، وهكذا لو اتصل املأموم ابإلمام بواسطة شخص يق
 يستحب أن ال يفصل بني موضع سجوده وموقف الشخص األمامي أبكثر من قدم متعارفة.

: يستحب ملن يتصل ابإلمام بواسطة من يقفون على ميينه أو مشاله وال 1541 املسألة
 يتصل ابإلمام من األمام أن ال يتباعد عمن يقفون على ميينه أو مشاله أكثر من قدم متعارفة.

: إذا حدث يف اثناء الصالة بني اإلمام واملأموم أو بني املأموم ومن 1542 ةاملسأل
يتصل بسببه ابإلمام بُعد مفرط، صارت صالته فرادى قهراً، وصحت لو امتها حسب وظيفة 

 املنفرد.
: إذا متت صالة كل من يقفون يف الصف األمامي، أو نوى مجيعهم 1543 املسألة

يف الصف الالحق فرادى قهراً، وتصح صالهتم لو أمتوها االنفراد صارت صالة من يقفون 
 حسب وظيفة املنفرد.

: إذا اقتدى ابإلمام يف الركعة الثانية، ال يلزم أن يقرأ احلمد والسورة 1544 املسألة
ولكن يقنت ويتشهد مع اإلمام، واألحوط أن يتجاىف حال قراءة التشهد، ابن يضع أصابع 

رفع ركبتيه عن األرض، ويلزم أن يقوم بعد التشهد مع يديه وصدر قدميه على األرض وي
اإلمام ويقرأ احلمد والسورة ويرتك السورة إذا مل يتسع الوقت لقراءهتا ويلحق ابإلمام، وينوي 

 االنفراد ـ على االحوط وجوابً ـ ويعمل حسب وظيفة املنفرد إن مل يتسع الوقت لقراءة احلمد.
 الركعة الثانية من الرابعية، يلزم عليه بعد اجللوس : إذا اقتدى ابإلمام يف1545 املسألة
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من السجدتني، يف ركعته الثانية اليت تكون الركعة الثالثة لإلمام، أن يتشهد مبا هو واجب 
وجيوز له أن أييت مبستحبات التشهد، مث ينهض إلتيان ركعته الثالثة، فان مل يتسع الوقت 

 مرة واحدة والتحق ابإلمام يف الركوع. لتكرار التسبيحات األربع ثالاثً، أتى هبا
: إذا كان اإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة، وعلم املأموم أبنه لو اقتدى 1546 املسألة

وقرأ احلمد مل يدرك اإلمام يف الركوع، فاألحوط وجوابً أن يصرب حىت يذهب اإلمام إىل الركوع 
 مث يقتدي به يف الركوع.

ابإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة يلزم أن يقرأ احلمد والسورة  : إذا اقتدى1547 املسألة
إن وسع الوقت هلما، وأما إن مل يسع الوقت للسورة لزم أن يتم احلمد ويلحق ابإلمام يف 

 الركوع.
: الذي اقتدى ابإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة ويعلم ابنه ال يدرك 1548 املسألة

مت السورة أو القنوت فإن تعمد إمتام السورة أو القنوت ومل يدرك اإلمام اإلمام يف الركوع لو أ
 يف الركوع صارت صالته فرادى، وصحت لو امتها حسب وظيفة املنفرد.

: من اقتدى ابإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة وكان مطمئنًا إىل انه لو 1549 املسألة
الركوع، فاألحوط أن يشرع يف السورة أو يتمها  شرع يف قراءة السورة أو أمتها أدرك اإلمام يف

 لو شرع فيها.
: من اقتدى ابالمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة وتيقن انه ميكنه إدراك 1550 املسألة

 ركوع اإلمام لو قرأ السورة صحت صالته لو قرأ السورة ومل يدرك ركوع اإلمام.
املأموم يف أية ركعة يكون اإلمام، جيوز : إذا كان االمام واقفًا وال يدري 1551 املسألة

للمأموم أن يقتدي به ولكن يلزم أن يقرأ احلمد والسورة بقصد القربة، وان علم فيما بعد أن 
 االمام كان يف الركعة األوىل أو الثانية صحت صالته.

ية، : إذا مل يقرأ احلمد والسورة ابعتقاد أن اإلمام يف الركعة األوىل أو الثان1552 املسألة
مث تبني له بعد الركوع أن اإلمام كان يف الركعة الثالثة أو الرابعة صحت صالته، ولكن إذا علم 
ذلك قبل الركوع لزم أن يقرأ احلمد والسورة إن وسع الوقت لكليهما، وأما إذا مل يتسع الوقت 

 لكليهما اكتفى بقراءة احلمد فحسب وأحلق نفسه ابإلمام يف الركوع.
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ذا قرأ احلمد والسورة ظناً منه أبن اإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة، مث : إ1553 املسألة
تبني له قبل الركوع أو بعده أبن اإلمام يف الركعة األوىل أو الثانية صحت صالته، وأما إذا علم 

 بذلك يف أثناء قراءة احلمد والسورة مل يلزم إمتامها.
صالة مندوبة، فان مل يطمئن إىل انه : إذا قامت مجاعة واإلنسان يف 1554 املسألة

سيدرك اجلماعة لو أمت صالته املندوبة هذه، استحب أن يرتك الصالة املندوبة ويلتحق 
 ابجلماعة، بل إذا مل يطمئن أبنه سيدرك الركعة األوىل استحب له أن يفعل هكذا ايضاً.

عية فان مل : إذا قامت مجاعة وهو مشتغل بصالة يومية ثالثية أو راب1555 املسألة
يذهب بعد إىل ركوع الركعة الثالثة ومل يطمئن إىل أنه سيدرك اجلماعة لو أمت صالته اليت بيده، 

 استحب أن يعدل بنيته إىل الصالة املندوبة الثنائية ويلتحق ابجلماعة.
: إذا متت صالة اإلمام ومل يزل املأموم مشتغاًل ابلتشهد األول أو 1556 املسألة

  يلزم أن ينوي االنفراد.ابلسالم األول مل
: من ختلف عن اإلمام بركعة يستحب له ـ عندما أييت اإلمام بتشهد 1557 املسألة

الركعة األخرية ـ أن يتجاىف أبن يضع اصابع يديه وصدر قدميه على األرض ويرفع ركبتيه عن 
 األرض ويصرب حىت يسلم اإلمام وينتهي من الصالة مث يقوم هو ويتم صالته.

 ط يف إمام اجلماعةما يشرت 
: يلزم أن يكون إمام اجلماعة ابلغاً، عاقاًل، إمامياً، اثين عشرايً، عادالً، 1558 املسألة

طاهر املولد، أييت ابلصالة على حنو صحيح، كما يلزم أن يكون اإلمام رجاًل إذا اقتدى به 
مانع من اقتداء املرأة الرجل، وال مانع يف اقتداء الصيب املميز ابلصيب املميز اآلخر، وكذلك ال 

 ابملرأة.
: إذا شك يف بقاء عدالة اإلمام الذي كان يعتقد عدالته جاز له 1559 املسألة
 االقتداء به.
: الذي يتمكن من الصالة قائمًا ال جيوز له االقتداء ابلقاعد أو 1560 املسألة

 ضطجعًا.املضطجع، والذي يتمكن من الصالة جالساً ال جيوز له االقتداء مبن يصلي م
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: الذي يصلي جالسًا أو مضطجعًا جيوز له االقتداء مبن يصلي جالساً 1561 املسألة
 أو قائماً، والذي يصلي مضطجعاً جيوز له االقتداء مبن يصلي مضطجعًا.

: جيوز االقتداء ابالمام الذي يصلي يف ثوب جنس أو مع التيمم أو مع 1562 املسألة
 النجس أو عدوله إىل التيمم أو الوضوء اجلبريي لعذر.وضوء اجلبرية إذا كان لبسه للثوب 

: جيوز االقتداء ابملسلوس واملبطون، وكذا جيوز لغري املستحاضة االقتداء 1563 املسألة
 ابملستحاضة.
 : األحوط أن ال يؤم اجملذوم وال األبرص أحداً.1564 املسألة

 أحكام اجلماعة
عند النية، ولكن ال يلزم معرفة اسم  : جيب على املأموم تعيني اإلمام1565 املسألة

 صحت صالته.« أقتدي ابإلمام احلاضر»االمام، فلو قال هكذا: 
: جيب على املأموم أن أييت بكل أجزاء الصالة بنفسه ما عدا قراءة 1566 املسألة

احلمد والسورة، ولكن لو كانت ركعته األوىل أو الثانية اثلثة اإلمام أو رابعته جيب عليه ـ أي 
 ى املأموم ـ قراءة احلمد والسورة أيضاً.عل

: جيب على املأموم أن ال يقرأ احلمد والسورة يف الركعة األوىل والثانية من 1567 املسألة
صالة الصبح واملغرب والعشاء إذا كان يسمع صوت اإلمام وان مل مييز كلمات اإلمام جيداً، 

لسورة، ولكن يلزم قراءهتما ابخفات أما إذا مل يسمع صوت اإلمام استحب له قراءة احلمد وا
 وال إشكال إذا جهر هبما سهواً.

: األحوط وجواًب أن ال يقرأ املأموم احلمد والسورة إذا كان يسمع بعض  1568 املسألة
 كلماهتا من اإلمام.

: إذا قرأ احلمد والسورة سهواً، أو قرأمها بظن أن الصوت الذي يسمعه 1569 املسألة
بني له ـ فيما بعد ـ أن ذلك الصوت كان صوت اإلمام، صحت ليس صوت اإلمام مث ت

 صالته.
: إذا شك يف أنه هل يسمع صوت اإلمام أم ال، أو كان يسمع صواتً 1570 املسألة
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 وال يدري هل هو صوت اإلمام أم صوت شخص آخر، جيوز له قراءة احلمد والسورة.
يف الركعة األوىل أو الثانية يف  : األحوط أن ال يقرأ املأموم احلمد والسورة1571 املسألة

 صالة الظهر والعصر، ويستحب له أن أييت بدهلما بذكر.
: جيب على املأموم أن ال أييت بتكبرية اإلحرام قبل اإلمام، بل األحوط 1572 املسألة

 استحباابً أن ال يكرب ما مل ينته اإلمام من التكبرية.
ن اإلمام يف اإلتيان ابلسالم، فلو : ال جيب على املأموم أن يتأخر ع1573 املسألة

تعمد التسليم قبل أن يسّلم اإلمام صحت صالته، وال يلزم عليه إعادة السالم مرة أخرى مع 
 تسليم اإلمام، نعم لو سّلم قبل أن يسّلم اإلمام قّل ثوابه.

: ال اشكال إذا أتى املأموم ابألجزاء األخرى من الصالة ـ ما عدا تكبرية 1574 املسألة
حرام والسالم ـ قبل اإلمام، ولكن إذا كان يسمعها أو يعلم مىت يقوهلا اإلمام، فاألحوط اال

 استحباابً أن ال يقوهلا قبل اإلمام.
: جيب على املأموم أن أييت مبا عدا األذكار ـ كالسجود والركوع ـ مع 1575 املسألة

اإلمام بكثري مل يعمل بوظيفته اإلمام أو بعده بقليل، ولو تعمد االتيان هبا قبل اإلمام أو بعد 
 ولكن صحت صالته.

: إذا رفع املأموم رأسه من الركوع قبل اإلمام سهواً، فان كان اإلمام ال 1576 املسألة
يزال يف الركوع وجب عليه أن يرجع إىل الركوع مث ينتصب مع االمام، والتبطل صالته بزايدة 

ن قبل أن يصل إىل الركوع رفع اإلمام رأسه ركن يف هذه الصورة، وأما إذا رجع إىل الركوع ولك
 من الركوع فال تبعد صحة صالته.

: إذا رفع املأموم رأسه من السجود خطأ ورأى اإلمام ال يزال ساجداً، 1577 املسألة
جيب عليه أن يرجع إىل السجود فوراً، ولو تكرر مثل هذا السهو يف السجدتني فان الصالة 

 اتن.ال تشكل بزايدة ركن وهو السجد
: من رفع رأسه من السجود قبل اإلمام سهواً، فان رجع إىل السجود 1578 املسألة

ولكن قبل أن يصل إىل السجود رفع اإلمام رأسه من السجود صحت صالته، لو تكرر ذلك 
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 يف كلتا السجدتني فال تبعد صحة صالته.
 الركوع أو : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً، ومل يرجع إىل1579 املسألة

 السجود سهواً، أو بظن انه مل يدرك اإلمام يف الركوع أو السجود لو رجع، صحت صالته.
: إذا رفع رأسه من السجود ورأى اإلمام ال يزال ساجداً، فان عاد إىل 1580 املسألة

السجود بقصد أن يتابع اإلمام يف السجود وتصور أن اإلمام يف سجدته األوىل مث تبني له أن 
ام كان يف سجدته الثانية احتسب سجدته الثانية، وان رجع إىل السجود ظنًا منه أن اإلم

اإلمام يف سجدته الثانية مث تبني له أن اإلمام كان يف سجدته األوىل يلزم أن يتم سجدته تلك 
 بقصد متابعة اإلمام مث يسجد مرة أخرى مع اإلمام.

يث لو رجع إىل القيام أدرك بعض : إذا ركع قبل اإلمام سهواً، وكان حب1581 املسألة
قراءة اإلمام، يلزم أن ينتصب مث يركع مع اإلمام وال يلزم عليه اعادة الصالة، وإذا مل ينتصب 

 من الركوع عمداً فاألحوط أن يتم الصالة مع اجلماعة مث يعيدها من جديد.
يدرك شيئاً  : إذا ركع قبل اإلمام سهوًا وكان حبيث لو رجع إىل القيام مل1582 املسألة

من قراءة اإلمام فإن صرب حىت يلحقه اإلمام يف الركوع صحت صالته، وهكذا تصح صالته 
 لو رفع رأسه من الركوع بقصد متابعة اإلمام مث ركع مع اإلمام.

: إذا سجد قبل اإلمام سهوًا فان صرب يف السجود حىت يدركه اإلمام 1583 املسألة
رأسه من السجود بقصد متابعة اإلمام مث سجد  صحت صالته، وهكذا تصح صالته لو رفع

 مع اإلمام.
: إذا قنت اإلمام سهواً يف ركعة ال قنوت فيها، أو تشهد سهواً يف ركعة 1584 املسألة

ال تشهد فيها ال جيوز للمأموم متابعته يف ذلك أبن يقنت معه ويتشهد، كما الجيوز له يف 
يقوم قبل قيام اإلمام بل عليه أن ينتظر حىت يتم هذه احلالة أن يركع قبل ركوع اإلمام وال أن 

اإلمام ذلك القنوت أو التشهد السهوي، مث يتم معه بقية الصالة، نعم إن قصد االنفراد جاز 
 له التخلف عن اإلمام.

 مستحبات صالة اجلماعة
: يستحب للمأموم إذا كان رجاًل واحداً أن يقف على ميني االمام، وإذا  1585 املسألة
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مرأة واحدة تقف عن ميني اإلمام حبيث يساوي موضع سجودها مع موضع ركبيت كانت ا
اإلمام أو قدميه، وأما إذا كان رجاًل وامرأة، أو رجاًل وعدة نساء، استحب أن يقف الرجل 
عن ميني اإلمام ويقف الباقي خلف اإلمام، وأما إذا كانوا عدة رجال أو عدة نساء استحب 

كانوا عدة رجال وعدة نساء استحب أن يقف الرجال خلف   أن يقفوا خلف اإلمام، وإذا
 اإلمام ويلزم على األحوط أن تقف النساء خلف الرجال.

: لو كان اإلمام واملأموم كالمها أنثى، فاألفضل أن يقفا متساويني وال 1586 املسألة
 يتقدم اإلمام على املأموم.

يقف أهل العلم : يستحب لإلمام أن يقف يف وسط الصف، وان 1587 املسألة
 والفضل والتقوى يف الصف األول.

 : يستحب أن تكون الصفوف منتظمة مرتاصة ال خلل فيها والفواصل.1588 املسألة
 «.قد قامت الصالة»: يستحب للمأمومني أن ينهضوا بعد قول اإلمام: 1589 املسألة

ه : يستحب لإلمام مراعاة حال أضعف املأمومني، فال يطيل ركوع1590 املسألة
 وقنوته وسجوده إال أن يعلم رغبة مجيع املأمومني يف ذلك.

: يستحب إلمام اجلماعة أن يرفع صوته عند قراءة احلمد والسورة وبقية 1591 املسألة
 األذكار حبيث يسمعه من يقتدي به، ولكن جيب أن ال يرفع صوته أكثر من الالزم.

حبضور مأموم جديد يريد : يستحب لإلمام إذا علم وهو يف الركوع، 1592 املسألة
االقتداء به، أن يطيل الركوع ضعفني مث يقوم بعد ذلك وان علم حبضور شخص آخر يريد 

 االقتداء به.
 املكروهات يف صالة اجلماعة

: يكره للمأموم أن يقف مبفرده يف صف واحد إذا كانت يف الصفوف 1593 املسألة
 مواضع خالية وفارغة.

 أن أييت أبذكار الصالة حبيث يسمعه اإلمام.: يكره للمأموم 1594 املسألة
: يكره للمسافر الذي يقصر صلواته الرابعية ـ كالظهر والعصر والعشاء ـ 1595 املسألة
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أن يقتدي فيها مبن ال يكون مسافراً، وكذا يكره لغري املسافر أن يقتدي يف هذه الصلوات 
 ابملسافر، ومعىن الكراهة هو أقلية الثواب.

 صالة اآلايت
: جيب اإلتيان بصالة اآلايت ـ واليت سنذكر كيفيتها فيما بعد ـ لعدة 1596 ملسألةا
 أمور:

 كسوف الشمس، حىت لو كسف شيء منها ومل خيف منه أحد.األول: 
 خسوف القمر، حىت لو خسف شيء منه ومل خيف منه احد.الثاين: 
 الزلزلة وان مل خيف منها أحد. الثالث:
اعقة والصيحة وهبوب الرايح السوداء واحلمراء وما شاهبها إذا الرعد والربق والص الرابع:

 خاف أكثر الناس.
: إذا وقعت عدة أشياء من هذه األمور املوجبة لصالة اآلايت جيب ان 1597 املسألة

يصلي لكل واحدة منها صالة اآلايت، فمثاًل لو كسفت الشمس وحدثت زلزلة أيضًا جيب 
 االتيان بصالة اآلايت مرتني.

: من جتب عليه عدة صالة آايت، فان وجبت كلها ألمر من نوع 1598 سألةامل
واحد، مثال لو كسفت الشمس ثالث دفعات ومل يصل هلا يف حينها، مل يلزم عند قضاء تلك 
الصلوات أن يعني أليها يصلي، بل يكفي أن أييت بعدة صالة آايت بتعداد ما فات 

عد وبرق ورايح سوداء ومحراء، فانه ال جيب منه.وهكذا إذا وجبت عليه عدة صالة آايت لر 
لدى قضائها التعيني يف النية. ولكن إذا وجبت ألجل أمور متعددة النوعية كما لو وجبت 
لكسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، أو ألجل اثنتني منها لزم على األحوط أن يعني 

 عند قضائها أليهما يصلي.
املوجبة للصالة يف منطقة ما، جيب على أهلها  : لو اتفق وقوع اآلايت1599 املسألة

فقط أن أيتوا بصالة اآلايت دون غريهم من أهايل البالد واملناطق األخرى، إال إذا كانت 
املنطقة األخرى قريبة، حبيث تعد املنطقتان منطقة واحدة فتجب صالة اآلايت على أهل 

 املنطقة األخرى أيضاً.
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اآلايت منذ ابتداء الكسوف واخلسوف،  : جيب اإلتيان بصالة1600 املسألة
 واألحوط استحباابً عدم أتخري الصالة إىل حني األخذ ابالجنالء.

: إذا أخر االتيان بصالة اآلايت حبيث أخذ الكسوف أو اخلسوف 1601 املسألة
ابالجنالء، أتى ابلصالة بقصد القربة، وهكذا لو صالها بعد متام االجنالء اتى هبا بقصد 

 .(175)طلقة القربة امل

: إذا كانت املدة ما بني الكسوف أو اخلسوف إىل حني االجنالء أقل 1602 املسألة
من إتيان ركعة، أتى بصالة اآلايت بقصد القربة املطلقة، وهكذا إذا كانت املدة املذكورة أكثر 

 ولكن مل يصلها حىت بقي من الوقت إىل حني االجنالء مبقدار ركعة واحدة فقط.
عندما تقع الزلزلة، أو حيدث الرعد أو الربق وما شابه، جيب على  :1603 املسألة

اإلنسان أن أييت بصالة اآلايت فوراً، وإذا مل يفعل ذلك عصى ويبقى وجوهبا عليه حىت آخر 
 العمر، وتكون اداءاً يف أي وقت أتى هبا.

: من مل يكن يعلم ابلكسوف أو اخلسوف، إذا علم بعد االجنالء أن 1604 املسألة
لكسوف أو اخلسوف كان شاماًل لكل اجلرم، جيب أن يقضي صالة اآلايت، ولكن إذا علم ا

 بعد االجنالء أبن الكسوف أو اخلسوف كان يف بعض اجلرم مل جيب عليه القضاء.
: إذا أخرب مجاعة بكسوف الشمس أو خسوف القمر فان مل يطمئن إىل 1605 املسألة

فيما بعد صدق إخبارهم، فان كان الكسوف أو  قوهلم ومل أيت بصالة اآلايت مث تبني له
اخلسوف شاماًل لتمام اجلرم وجب االتيان بصالة اآلايت، بل وجتب حىت لو كان يف بعضه 
على األحوط، وهكذا لو أخرب بكسوف الشمس أو خسوف القمر شخصان مل يعلم 

 قوى.عدالتهما، والظاهر انه جيب االتيان بصالة اآلايت إبخبار ثقة واحٍد على األ
: إذا اطمأن إىل إخبار من يعلمون موعد كسوف الشمس أو خسوف 1606 املسألة

القمر حسب القواعد العلمية وحصل له يقني بوقوع الكسوف أو اخلسوف يلزم عليه أن أييت 
بصالة اآلايت. وهكذا لو أخربوا مبوعد الكسوف واخلسوف ومدة استمراره واطمأن إىل 

                     
 أي من دون تعيني األداء أو القضاء. (175)
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قواهلم، فمثاًل لو قالوا: سينجلي الكسوف يف ساعة كذا، يلزم عدم أقواهلم فانه يلزم العمل أب
 أتخري الصالة إىل ذلك الوقت.

: إذا علم أبن صالة اآلايت اليت صالها كانت ابطلة يلزم إعادهتا داخل 1607 املسألة
 الوقت وقضاؤها خارجه.

الوقت : إذا وجبت صالة اآلايت يف وقت الفرائض اليومية، فان اتسع 1608 املسألة
لالتيان ابلصالتني مل يكن اشكال يف تقدمي أيهما شاء، ولو تضيق وقت أحدمها وجب 

 االتيان مبا ضاق وقته، وإذا ضاق وقت االثنتني وجب تقدمي اليومية.
: إذا علم يف أثناء الصالة اليومية بتضيق وقت صالة اآلايت، فان كان 1609 املسألة

مث اإلتيان بصالة اآلايت بعد ذلك، وأما إذا مل يكن  وقت اليومية ضيقًا أيضًا وجب إمتامها
 وقت اليومية ضيقاً وجب قطعها واإلتيان بصالة اآلايت مث اإلتيان ابلصالة اليومية بعدها.

: إذا علم يف أثناء صالة اآلايت بضيق وقت الصالة اليومية، وجب ترك 1610 املسألة
 يت بصالة اآلايت.صالة اآلايت واالشتغال ابليومية وبعد امتامها أي

: إذا وقعت اآلية كالكسوف أو اخلسوف أو الزلزلة واملرأة يف حال 1611 املسألة
احليض أو النفاس مل جيب عليها صالة اآلايت، وال قضاء عليها نعم األحوط استحبااب أن 

 أتيت بصالة اآلايت بعد أن تطهر.
 كيفية صالة اآلايت 

كل ركعة مخسة ركوعات، وكيفيتها هي: أن   : صالة اآلايت ركعتان، يف1612 املسألة
يكرب ـ بعد النية ـ ويقرأ احلمد وسورة كاملة ويركع، مث يقوم ويقرأ احلمد وسورة كاملة مث يركع، 
وهكذا إىل مخس مرات، وبعد النهوض من الركوع اخلامس يهوي إىل السجدتني وأييت هبما، 

 متاما، مث يتشهد ويسلم. مث يقوم للركعة الثانية ويفعل مثلما فعل يف األوىل
: يف صالة اآلايت جيوز بعد النية وقراءة احلمد، أن يقسم سورة إىل 1613 املسألة

مخسة أقسام فيقرأ آية أو أكثر مث يركع، مث ينهض ويقرأ القسم الثاين من السورة دون قراءة 
رأ البسملة احلمد مث يركع، وهكذا حىت ينتهي القسم اخلامس قبل الركوع اخلامس، فمثاًل يق
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مث يركع، مث ينهض ويقول « قل هو هللا أحد»بقصد سورة التوحيد مث يركع، مث ينهض فيقرأ 
ومل »مث يركع، مث ينهض ويقول « مل يلد ومل يولد»مث يركع، مث ينهض ويقول « هللا الصمد»

مث يركع الركوع اخلامس، وبعد النهوض منه يذهب إىل السجدتني مث  «يكن له كفوًا أحد
للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل يف الركعة األوىل، مث بعد أن يسجد السجدتني يتشهد  يقوم

 ويسلم.
: ال أبس إذا كرر قراءة احلمد وهكذا السورة يف إحدى الركعتني مخس 1614 املسألة

 مرات، وقرأ يف الركعة األخرى احلمد مرة واحدة وَجّزأ السورة إىل مخسة أقسام.
جيب او يستحب يف الصلوات الواجبة جيب ويستحب يف  : كل ما1615 املسألة

صالة اآلايت أيضاً، ولكن يستحب يف صالة اآلايت أن يقول بدل االذان واالقامة: 
 ثالث مرات. )الصالة(

: يستحب التكبري قبل كل ركوع وبعده، وأما بعد الركوع اخلامس 1616 املسألة
 .«مسع هللا ملن محده»والعاشر فيستحب أن يقول: 

: يستحب القنوت قبل الركوع الثاين والرابع والسادس والثامن والعاشر، 1617 املسألة
 ولو أتى بقنوت واحد قبل الركوع العاشر كفى.

: إذا شك يف صالة اآلايت انه كم ركعة صلى، ومل ينته تفكريه إىل 1618 املسألة
 شيء، بطلت صالته.

خري من الركعة األوىل، أو يف : إذا شك يف انه هل هو يف الركوع األ1619 املسألة
الركوع األول من الركعة الثانية ومل ينته به تفكريه إىل شيء بطلت صالته، ولكن لو شك مثالً 
هل ركع أربعًا أم مخسًا فإذا مل يصل إىل السجود بعد، وجب أن يرجع وأييت ابلركوع 

 املشكوك، وأما إذا وصل إىل السجود يلزم أن ال يعتين بشكه.
: إذا شك يف عدد الركوعات أو القنواتت فان اشتغل ابلعمل الالحق مل 1620 املسألة

 يعنت بشكه وإال بىن على األقّل.
: كل ركوع من ركوعات صالة اآلايت ركن تبطل صالة اآلايت بزايدهتا 1621 املسألة
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 أو نقصاهنا عمداً أو سهواً.
يها ـ من املأموم ـ : يستحب أن أييت بصالة اآلايت مجاعة، ويسقط ف1622 املسألة

 قراءة احلمد والسورة.
 صالة عيدي الفطر واألضحى

: صالة العيدين واجبة يف زمان حضور إمام العصر )عليه الصالة 1623 املسألة
وجيوز االتيان هبا يف هذه احلال  والسالم( ويلزم أن تقام مجاعة، ومستحبة يف زمان غيبته 

 مجاعة أو فرادى.
ة العيدين من أول طلوع الشمس من يوم العيد إىل الزوال : وقت صال1624 املسألة

 منه.
: يستحب االتيان بصالة عيد األضحى بعد ارتفاع الشمس، كما 1625 املسألة

يستحب يف عيد الفطر بعد ارتفاع الشمس، وان يدفع زكاة الفطرة يف ذلك احلني أيضًا مث 
 أييت بصالة العيد.

ن ركعتني، يف األوىل يكرب بعد قراءة احلمد : صالة العيدين عبارة ع1626 املسألة
والسورة مخس تكبريات ويقنت بعد كل تكبرية، وبعد القنوت اخلامس يكرب تكبرية أخرى 
ويركع، مث أييت ابلسجدتني، مث يقوم للركعة الثانية وأييت أبربع تكبريات ويقنت بعد كل تكبرية 

 عد الركوع ويتشهد ويسلم.مث أييت بتكبرية خامسة مث يركع مث أييت ابلسجدتني ب
: يكفي االتيان مبطلق الدعاء يف قنواتت صالة العيدين ولكن األفضل 1627 املسألة

 أن يقرأ فيها هذا الدعاء:
اللهم أهل الكربايء والعظمة، وأهل اجلود واجلربوت، وأهل العفو والرمحة، وأهل »

عيدًا، وحملمد صلى هللا التقوى واملغفرة، أسألك َق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني 
عليه وآله ذخرًا وشرفاً ومزيدًا، أن تصلي على حممد وآل حممد، وأن تدخلين يف كل خري 
أدخلت فيه حممدًا وآل حممد، وأن ترجين من كل سوء أخرجت منه حممدًا وآل حممد، 
صلواتك عليه وعليهم، اللهم إين أسألك خري ما سألك منه عبادك الصاحلون، وأعوذ 

 «.ا استعاذ منه عبادك املخلصونبك ِم
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االتيان خبطبتني بعد صالة الفطر  : يستحب يف زمان غيبة اإلمام 1628 املسألة
واألضحى، واألفضل أن يذكر يف خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطرة، ويف خطبة عيد 

 األضحى أحكام األضحية.
ان يقرأ يف الركعة : ليس لصالة العيدين سورة خاصة، ولكن األفضل 1629 املسألة

( ويف الركعة الثانية سورة الغاشية )وهي السورة 91األوىل منها سورة الشمس )وهي السورة 
( ويف الركعة الثانية سورة 87(، أو يقرأ يف الركعة األوىل سورة األعلى )وهي السورة 88

 الشمس.
كرمة : تستحب إقامة صالة العيدين يف الصحراء، ولكن يف مكة امل1630 املسألة

 يستحب االتيان هبا يف املسجد احلرام.
: يستحب الذهاب إىل صالة العيد راجاًل، حافياً، على وقار واتزان، 1631 املسألة

 وان يغتسل قبل الصالة، وان يتعمم بعمامة بيضاء.
: يستحب يف صالة العيد أن يسجد على األرض، وان يرفع يديه عند 1632 املسألة

 كار الصالة، سواء أتى هبا مجاعة أم منفرداً.التكبريات، وان جيهر أبذ 
: يستحب بعد صالة املغرب والعشاء من ليلة عيد الفطر، وبعد صالة 1633 املسألة

هللا اكرب، هللا اكرب، »الفجر من يومه، وكذا بعد صالة عيد الفطر أن أييت هبذه التكبريات: 
 «.ا هداان، وله الشكر على ما أوالانال اله إال هللا وهللا أكرب وهلل احلمد، احلمد هلل على م

: يستحب يف عيد األضحى االتيان ابلتكبريات املذكورة عقيب عشر 1634 املسألة
صلوات، يكون أوهلا صالة الظهر من يوم العيد وآخرها صالة الصبح من اليوم الثاين عشر، 

يمة األنعام، هللا أكرب على ما رزقنا من هب»ويقول بعده: « على ما هداان»وذلك إىل قوله:
أما إذا كان يف عيد األضحى مبىن فاملستحب أن أييت ابلتكبريات « واحلمد هلل على ما أبالان

املذكورة عقيب مخس عشرة صالة، أوهلا صالة الظهر من يوم العيد وآخرها صالة الصبح من 
 اليوم الثالث عشر من ذي احلجة.

كسائر الصلوات األخرى ـ يلزم   : يف صالة العيد، وكذا صالة اآلايت ـ1635 املسألة
 أن أييت املأموم جبميع أجزاء الصالة ما عدا احلمد والسورة إذا أتى هبا مجاعة.
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: إذا حضر املأموم وقد أتى اإلمام ببعض التكبريات، يلزم عليه ـ بعد أن 1636 املسألة
اإلمام، ولو قال  يذهب اإلمام إىل الركوع ـ أن أييت ابلتكبريات والقنواتت اليت مل أيت هبا مع

 كفاه.  )احلمد هلل(أو  )سبحان هللا(يف كل قنوت مرة واحدة: 
: إذا حضر املأموم صالة العيد واإلمام يف الركوع، جيوز أن ينوي وأييت 1637 املسألة

 بتكبرية اإلحرام مث يذهب إىل الركوع، وحتتسب له ركعة.
ة العيد فاألحوط ان : إذا نسي التشهد أو إحدى السجدتني يف صال1638 املسألة

يقضي ما نسيه عقيب الصالة، ولو حدث ما يستلزم سجود السهو يف تلك الصالة يلزم أن 
 أييت بسجديت السهو بعدها على األحوط استحباابً.

 االستئجار لقضاء الصلوات
: حيوز استئجار شخص لقضاء الصالة وسائر العبادات الفائتة عن 1639 املسألة

 بقضاء فوائت امليت دون أجرة صح.امليت، ولو تربع شخص 
: جيوز أن يؤجر الشخص نفسه ألداء بعض األعمال املستحبة، كزايرة 1640 املسألة

نيابة عن  )عليهم السالم(وقبور األئمة الطاهرين  )صلى هللا عليه وآله(قرب النيب األكرم 
ثوابه إىل األموات األحياء أو األموات، وهكذا جيوز أن يقوم ابلعمل املستحيب تربعًا ويهدي 

 أو األحياء.
: جيب على من أجر نفسه لقضاء صلوات ميت، أن يكون إما جمتهداً 1641 املسألة

 أو عاملاً أبحكام الصالة على ضوء تقليد صحيح.
: جيب على األجري أن يعني املنوب عنه عند النية، وال يلزم أن يعلم 1642 املسألة

: )أصلي نيابة عمن استؤجرت له قربة إىل هللا ابامه، فيكفي إذا نوى على النحو اآليت
 تعاىل(.

 : جيب أن أييت األجري بعبادات امليت بقصد ما يف ذمته.1643 املسألة
: جيب أن يستأجر لقضاء العبادات من يطمئن إىل انه أييت ابلعبادات 1644 املسألة

 على حنو صحيح.
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إذا علم ابن األجري مل أيت : الذي يستأجر أحداً لقضاء فوائت امليت، 1645 املسألة
هبا أصال، أو أتى هبا على شكل غري صحيح، وجب أن يستأجر مرة أخرى إذا كان 

 االستئجار واجباً عليه.
: إذا شك يف أنه هل أتى األجري ابلعمل أم ال؟ فان قال األجري: أتيت 1646 املسألة

صحيح أم ال، مل يلزم به، وكان ثقة كفاه، وإذا شك يف انه هل أتى ابلعمل على الشكل ال
 استئجار شخص آخر.

: ال جيوز أن يستأجر لقضاء صلوات امليت الفائتة من يكون ذا عذر، 1647 املسألة
كمن تكون وظيفته التيمم أو الصالة جلوساً، حىت ولو فات تلك الصالة عن امليت على 

 هذا الشكل على األحوط.
امليت الرجل، وهكذا جيوز استئجار : حيوز استئجار املرأة لقضاء فوائت 1648 املسألة

 الرجل لقضاء فوائت املرأة، ويعمل كل واحد حسب وظيفته ابلنسبة للجهر واالخفات.
: جيب قضاء فوائت امليت مرتبة إذا كان الرتتيب معتربًا يف أدائها  1649 املسألة

وعلى هذا فال  كالظهر والعصر من اليوم الواحد وان مل يعلم برتتيبها مل يلزم مراعاة الرتتيب،
 جيب أن يشرتط على األجري أن يصلي عن امليت على حنو حيصل معه الرتتيب.

: إذا اشرتط على األجري أن أييت ابلعمل على شكل خمصوص، يلزم 1650 املسألة
عليه أن يعمل على الشكل املشرتط إن مل يكن ابطاًل يف نظره، وان مل يشرتط على األجري 

ب وظيفته، واألحوط استحبااًب أن يعمل مبا هو األقرب إىل شيئًا يلزم عليه العمل حس
االحتياط من وظيفته أو وظيفة امليت، فمثال لو كانت وظيفة امليت هي االتيان ابلتسبيحات 
األربع، ثالث مرات، وكان يف نظر األجري يكفي االتيان هبذه التسبيحات مرة واحدة، أتى 

 هبا ثالث مرات.
رتط على األجري أن أييت ابلصالة مع مقدار معني من : إذا مل يش1651 املسألة

 املستحبات، لزم أن أييت مبا هو متعارف إتيانه من املستحبات كالقنوت مثاًل.
: إذا استأجر لقضاء فوائت امليت عدة أشخاص، فاألحوط أن يعني 1652 املسألة

يعني لآلخر أن لكل واحد منهم وقتاً، مثال إذا عني لشخص أن أييت من الصبح إىل الظهر 
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أييت من الظهر إىل الليل، وهكذا يعني الصالة اليت يشرعون هبا يف كل وقت، مثل أن يعني 
ألحدهم أن يشرع بصالة الصبح أو العصر أو الظهر ويعني لآلخر الشروع مبا يليها، وهكذا 

ا، ويف يعني هلم أبن يؤتى يف كل مرة بفرائض يوم وليلة كاملة وإذا تركوها انقصة ال حيتسبوهن
 املرة األخرى يستأنفون صلوات يوم وليلة أخرى من جديد.

: من أجر نفسه ليقضي عن ميت فوائته يف عام واحد، ولكنه مات قبل 1653 املسألة
متام العام، يلزم على األحوط وجواًب أن يستأجر شخص آخر لقضاء ما يعلمون أو حيتملون 

 االستئجار واجبًا.عدم االتيان به من قبل األجري األول إذا كان 
: من يؤجر نفسه لقضاء فوائت امليت، إذا مات قبل امتام الصلوات 1654 املسألة

الفائتة وقد أخذ أجرته كامال، فان شرط عليه أن أييت جبميع تلك الصلوات بنفسه وجب أن 
يردوا من األجرة مبقدار ما بقي من الفوائت إىل ويل امليت، فمثاًل إذا مل أيت بنصفها رد 

صف األجرة إىل ويل امليت، وأما إذا مل يشرتط على األجري أبن أييت جبميع الفوائت بنفسه ن
جيب على ورثة األجري أن يدفعوا من تركته ألجري يقضي ما بقي عليه من الفوائت، وإذا مل 

 يكن له مال مل يلزم على الورثة شيء.
يت، وكان على األجري : إذا مات األجري قبل أن أييت جبميع فوائت امل1655 املسألة

نفسه قضاء فوائت نفسه، جيب أن يدفع من ماله للصلوات االستيجارية الباقية، فان زاد املال 
استأجروا به لقضاء فوائته الشخصية إن كان قد أوصى بذلك وأجاز الورثة، وأما إذا مل جيز 

ن األحوط الورثة اكتفوا بصرف ثلثه يف استئجار من يقضي عنه فوائته الشخصية وان كا
 معاملة الصالة مثل احلقوق املالية.

 أحكام الصوم
: الصوم هو أن ميسك اإلنسان عن املفطرات املقررة من أذان الفجر إىل 1656 املسألة

 املغرب امتثاال ألمر هللا تعاىل.
 النية

: ال جيب إمرار نية الصيام على اللسان أو على القلب كأن يقول مثاًل: 1657 املسألة
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اً(، بل يكفي أن ميسك عن اتيان ما يبطل الصوم من أذان الفجر إىل املغرب )أصوم غد
امتثااًل ألمر هللا تعاىل، ولكي يتيقن من أنه كان صائمًا كل هذه املدة يلزم أن ميسك عن 

 بقليل أيضاً. (176)املفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد أذان املغرب
لة من ليايل شهر رمضان لصوم اليوم اآليت، : جيوز أن ينوي يف كل لي1658 املسألة

 واألفضل أن ينوي يف الليلة األوىل من الشهر صوم مجيع الشهر.
 : وقت نية صوم شهر رمضان من أول الليل إىل أذان الصبح.1659 املسألة
: وقت نية الصوم املستحب من أول الليل إىل الغروب مبقدار النية، فإذا 1660 املسألة

 املفطرات إىل هذا الوقت ونوى الصوم االستحبايب صح صومه.مل أيت بشي من 
: من انم قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم، إذا استيقظ قبل الظهر 1661 املسألة

ونوى الصوم صح صومه، سواء كان صومه واجبًا أو مستحباً، وأما لو استيقظ بعد الظهر مل 
 يكف أن ينوي الصوم الواجب.

راد أن أييت بصوم غري صوم شهر رمضان جيب عليه أن يعني : إذا أ1662 املسألة
الصوم، كأن ينوي هكذا: )أصوم قضاءاً، أو نذراً( ولكن يف شهر رمضان ال يلزم أن ينوي 
أبين )اصوم شهر رمضان(، بل إذا صام جهالً أو نسياانً من انه يف شهر رمضان أو نوى غريه 

 احتسب له من صوم شهر رمضان.
إذا علم انه شهر رمضان ونوى غري صوم شهر رمضان عمداً، مل : 1663 املسألة

 حيتسب له، ال من شهر رمضان وال الصوم الذي نواه.
: إذا صام بنية صوم أول شهر رمضان، مث علم فيما بعد انه كان اثين أو 1664 املسألة

 اثلث شهر رمضان صح صومه.
يه وانتبه يف أثناء النهار، : إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح مث غشي عل1665 املسألة

 فاألحوط وجوابً أن يتم صوم ذلك اليوم ويقضيه فيما بعد أيضاً.

                     
 أي بعد الشروع فيه. (176)
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: إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح مث غلب عليه السكر مث أفاق يف أثناء 1666 املسألة
 النهار، فاألحوط وجوابً امتام صوم ذلك اليوم وقضاؤه فيما بعد أيضًا.

م قبل أذان الصبح مث انم ومل يستيقظ إال بعد املغرب، : إذا نوى الصو 1667 املسألة
 صح صومه.
: إذا جهل أو نسي أنه يف شهر رمضان، مث علم قبل الظهر، فان مل 1668 املسألة

أيت مبفطر من مفطرات الصوم وجب أن ينوي ويصح صومه، وأما لو أتى بشيء من 
صومه ولكن جيب عليه أن مفطرات الصوم، أو التفت بعد الظهر أنه يف شهر رمضان، بطل 

 ميسك عن مفطرات الصوم إىل املغرب، مث يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.
: إذا بلغ الصيب قبل أذان الصبح من يوم شهر رمضان وجب أن يصوم، 1669 املسألة

ولو بلغ بعد األذان مل جيب عليه صوم ذلك اليوم إن مل ينو الصوم قبل ذلك، ولكن األحوط 
فطر قبل الظهر أن يصوم ذلك اليوم، وأما أن كان نوى من قبل وجب عليه اذا مل أيت مب

 الصوم على األحوط.
: ال أبس ملن آجر نفسه لقضاء صوم ميت أن أييت بصوم استحبايب 1670 املسألة

لنفسه، ولكن من كان عليه قضاء صوم فائت ال جيوز له أن أييت بصوم استحبايب، ولو أتى 
ان تذكر قبل الظهر هدم صومه املستحيب، وجيوز أن يعدل بنيته إىل بصوم استحبايب نسياانً ف

الصوم القضائي الذي عليه، وأما لو التفت بعد الظهر بطل صومه املستحيب، ولو التفت بعد 
 املغرب صح صومه املستحيب.

: إذا وجب على الشخص صوم معني آخر غري صوم شهر رمضان، 1671 املسألة
معينًا، فان تعمد عدم النية حىت أذان الصبح بطل صومه، وإذا مل  مثال لو نذر أن يصوم يوماً 

يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه أو نسي مث تذكر قبل الظهر فان مل أيت مبفطر ونوى 
 الصوم صح صومه، واال بطل صومه.

: لو تعمد عدم النية للصوم الواجب غري املعني )كصوم الكفارة( إىل ما 1672 املسألة
فال اشكال فيه، بل إذا كان عازمًا قبل النية على عدم الصوم، أو كان مرتددًا يف  قبل الظهر

 أن يصوم أم ال، فان مل أيت مبفطر ونوى قبل الظهر صح صومه.
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: إذا أسلم الكافر يف شهر رمضان قبل الظهر، مل يصح صومه وان مل 1673 املسألة
 أيكل شيئاً بعد، وحىت لو نوى الصوم قبل الظهر.

: إذا عويف املريض قبل الظهر يف شهر رمضان ومل أيت مبفطر من أذان 1674 لةاملسأ
الصبح إىل ذلك احلني، لزم على األحوط أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم، وأما إن عويف 

 بعد الظهر مل جيب عليه صوم ذلك اليوم.
ضان، : ال جيب صوم اليوم املشكوك يف أنه آخر شعبان أو أول شهر رم1675 املسألة

وإذا أراد أن يصومه ال جيوز أن يصومه بنية شهر رمضان، وكذا ال جيوز ـ احتياطًا ـ أن ينوي 
انه )صوم رمضان إن كان من رمضان وان مل يكن من رمضان فصوم قضاء أو ما شابه(، بل 
يلزم أن ينوي انه صوم قضاء أو استحبايب أو ما شابه، فإذا تبني فيما بعد انه أول رمضان 

 له من رمضان. احتسب
: إذا صام اليوم املشكوك انه آخر شعبان أو أول شهر رمضان، بنية 1676 املسألة

صوم قضاء أو صوم مستحيب أو ما شابه، مث علم يف االثناء أن ذلك اليوم من شهر رمضان، 
 جيب أن يغري نيته إىل نية شهر رمضان.

ل صوم شهر رمضان يف انه : إذا تردد يف الصوم الواجب املعني بوقت مث1677 املسألة
هل يهدم صومه أم ال، أو قصد ابطال صومه، بطل صومه على األحوط، حىت لو رجع 
واتب عن قصده ومل أيت مبفطر، ولكن إذا كان الرتدد بسبب عروض أمر ال يدري هل هو 

 مبطل للصوم أم ال، صح صومه إن مل أيت مبفطر، إذا مل يوجب ذلك الرتدد يف نية الصوم.
: إذا قصد ـ يف الصوم املستحب أو الواجب غري املعني بوقت كصوم 1678 ةاملسأل

الكفارة ـ أن يرتكب مفطراً، أو تردد هل أييت مبفطر أم ال، فان مل يرتكب املفطر، وجدد نيته 
 قبل الظهر صح صومه.

 مبطالت الصوم )املفطرات(
 : مبطالت الصوم عشرة:1679 املسألة
 األكل.األول: 
 . الشربالثاين: 
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 اجلماع. الثالث:
 االستمناء )العادة السرية(. الرابع:

)عليهم أو األئمة  )صلى هللا عليه وآله(افرتاء الكذب على هللا أو النيب اخلامس: 
 .أو فاطمة الزهراء السالم(

 ايصال الغبار الغليظ إىل احللق. السادس:
 رمس متام الرأس يف املاء.السابع: 
 البقاء واالستمرار على اجلنابة أو احليض أو النفاس إىل أذان الصبح.الثامن: 
 االحتقان ابملواد املائعة.التاسع: 
 تعمد القيء.العاشر: 

 وسيأيت تفصيل أحكام هذه املبطالت )املفطرات( يف املسائل اآلتية.
 
 

 : األكل والشرب2ـ1
مه، سواء كان ذلك : إذا أكل الصائم أو شرب شيئًا عمداً، بطل صو 1680 املسألة

املأكول أو املشروب معتاداً كاخلبز واملاء وما شابه، أو غري معتاد كأكل الرتاب وشرب عصارة 
الشجر، وسواء كان املأكول واملشروب قليالً جداً أو كثرياً، فيبطل الصوم حىت إبعادة املسواك 

ل رطوبة املسواك يف ماء املرطوب إىل الفم بعد إخراجه منه وابتالع رطوبته فورًا إال أن تضمح
 الفم حبيث ال يطلق عليه انه ابتلع رطوبة خارجية.

: إذا علم حبلول الفجر وهو مشتغل ابألكل، جيب اخراج اللقمة من 1681 املسألة
 فمه فوراً، ولو ابتلعها عمداً بطل صومه، وجتب عليه القضاء والكفارة كما سيأيت.

 ئاً سهواً، مل يبطل صومه.: إذا أكل الصائم أو شرب شي1682 املسألة

: األحوط استحباابً أن جيتنب الصائم عن استعمال احلقن الطبية ـ االبرة 1683 املسألة
ـ املغذية، وال اشكال يف استعمال بقية األبر، فإهنا ال تبطل الصوم كاالبرة املخدرة للعضو 

 واألبر للدواء.
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 عام بني أسنانه بطل صومه.: إذا ابتلع الصائم عمداً ما بقي من الط1684 املسألة
: من أراد الصيام ال جيب عليه أن خيلل أسنانه ـ أي ينزع ما بينها من 1685 املسألة

طعام ـ قبل أذان الفجر، ولكن إذا علم أو اطمأن إىل أن الطعام املتبقي بني األسنان سينزل 
وف بطل صومه إىل جوفه أثناء النهار، فان مل خيلل أسنانه ودخل شيء من الطعام إىل اجل

 على األحوط.
: ابتالع البزاق )البصاق( ال يبطل الصوم وان اجتمع يف الفم على أثر 1686 املسألة

 ختيل احلموضة وما شابه.
: ال اشكال يف ابتالع النخامة ـ أخالط الرأس والصدر ـ اليت مل تصل 1687 املسألة

 ا على األحوط.إىل فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن ال يبتلعه
: إذا عطش الصائم بشدة حبيث خشي اهلالك بسبب العطش، جيوز له 1688 املسألة

أن يشرب املاء مبقدار ما ينقذه من املوت، ولكن يبطل صومه وعليه أن جيتنب بقية املفطرات 
 طوال النهار إذا كان ذلك يف شهر رمضان.

ه وما شابه مما اليصل إىل : مضغ الطعام للطفل أو الطري، وكذا تذوق1689 املسألة
احللق عادة، ال يبطل الصوم حىت لو وصل إىل احللق صدفة واتفاقاً، ولكن لو كان يعلم من 

 البداية أن الطعام سيصل إىل احللق بطل صومه، ويلزم أن يقضيه، وجتب عليه الكفارة أيضاً.
رياً حبيث : ال جيوز أن يفطر الصائم للضعف، ولكن إذا كان الضعف كث1690 املسألة

 ال يتحمل عادة، فال اشكال يف االفطار.
 : اجلماع 3

 : اجلماع يبطل الصوم ولو مل يدخل إال مبقدار احلشفة ومل ينزل املين.1691 املسألة
 : إذا أدخل أقل من احلشفة ومل خيرج منه مين مل يبطل صومه.1692 املسألة

 صومه. : إذا شك هل أدخل مبقدار احلشفة أم ال، صح1693 املسألة
: إذا جامع انسياً انه صائم، أو أجرب على اجلماع حبيث اليكون اجلماع 1694 املسألة

بفعله واختياره مل يبطل صومه، ولكن إذا تذكر الناسي يف أثناء اجلماع انه صائم، أو زال 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 320 

 االكراه جيب فوراً اخلروج من حالة اجلماع، وإذا مل خيرج بطل صومه.
 رية(: االستمناء )العادة الس4

: إذا استمىن الصائم ـ أي استعمل العادة السرية واخرج املين من نفسه ـ 1695 املسألة
 بطل صومه. 
: إذا خرج منه املين دون اختيار منه، مل يبطل صومه، ولكن إذا فعل ما 1696 املسألة

 يوجب خروج املين منه دون اختيار بطل صومه.
يف النهار الحتلم، مل جيب عليه ترك النوم، : إذا علم الصائم أبنه لو انم 1697 املسألة

 ولو انم مل يبطل صومه.
: إذا استيقظ الصائم يف حال خروج املين منه، مل جيب عليه أن مينع من 1698 املسألة
 خروج املين.
: جيوز للصائم احملتلم أن يبول ويستربئ على حنو ما مّر يف 1699 املسألة

 من املين يف اجملرى، بواسطة التبول واالسترباء.( وان علم خبروج ما تبقى 73)املسألة:
: الصائم احملتلم إذا علم ببقاء مين يف اجملرى وانه إذا مل يبل قبل الغسل 1700 املسألة

 خرج منه املين بعد الغسل، لزم على األحوط وجوابً أن يتبول قبل الغسل.
ه على األحوط : إذا داعب الصائم أحداً بقصد خروج املين، بطل صوم1701 املسألة

 وان مل خيرج منه مين.
: إذا العب الصائم وداعب أحدًا ال بقصد خروج املين، فان كان 1702 املسألة

مطمئنا إىل انه ال خيرج منه مين صح صومه وان خرج صدفة واتفاقاً، ولكن إذا مل يكن 
 مطمئناً اىل عدم خروج املين بطل صومه إن خرج منه.

 )عليهم السالم(أو اآلل  : الكذب على هللا أو النيب5
: إذا نسب الصائم عمدًا كذبة إىل هللا أو األنبياء أو األئمة الطاهرين 1703 املسألة

لفظاً أو كتابة أو اشارة وما شابه بطل صومه وان اتب فوراً أو قال: كذبت،  )عليهم السالم(
 كذلك أيضاً.  واألحوط وجوابً ان الكذب على فاطمة الزهراء 
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: إذا أراد أن ينقل خربًا ال يعلم صدقه أو كذبه، فاألحوط وجواًب أن 1704 املسألة
 يذكر الراوي، أو اسم الكتاب الذي ينقل اخلرب منه، أو يقول: هكذا روي.

 )عليهم السالم(: إذا نقل شيئًا عن هللا أو النيب أو اإلمام املعصوم 1705 املسألة
 بة، مل يبطل صومه.ابعتقاد انه صحيح، مث تبني له عدم صحة هذه النس

تبطل  )عليه السالم(: إذا كان يعلم أن نسبة الكذب على هللا أو النيب 1706 املسألة
الصوم وتعمد نسبة ما يعلم كذبه اليهما، مث علم فيما بعد أنه كان صادقًا بطل صومه، على 

 األحوط.
ما افرتاه  ()عليهم السالم: إذا نسب عمدًا إىل هللا أو النيب أو األئمة 1707 املسألة

الغري بطل صومه، ولكن ال اشكال يف حكاية ذلك الكذب املفرتى على سبيل النقل عن 
 الغري.

هذا املوضوع  )صلى هللا عليه وآله(: إذا سئل من الصائم: هل قال النيب 1708 املسألة
أم ال، وكان ينبغي أن يقول: ال، ولكنه أجاب عمدًا بنعم، أو أجاب عمدًا بال بدل نعم 

 صومه. بطل
صادقًا مث قال كذبت،  )صلى هللا عليه وآله(: إذا أخرب عن هللا أو النيب 1709 املسألة

 أو نسب اليهم كذابً يف الليل مث أيده يف هنار صام فيه، بطل صومه.
 : ايصال الغبار الغليظ إىل احللق6

حيل  : ايصال الغبار الغليظ إىل احللق مبطل للصوم، سواء كان غبار ما1710 املسألة
أكله كغبار دقيق القمح، أو غبار ما حيرم أكله كغبار الرتاب، واألحوط عدم ايصال الغبار 

 غري الغليظ إىل احللق أيضاً.
: إذا نشأ غبار غليظ بواسطة الرايح ومل مينع الصائم عن وصول الغبار 1711 املسألة

 إىل احللق رغم التفاته وعدم غفلته ووصل إىل حلقه بطل صومه.
: األحوط وجواًب أن ال يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السجاير 1712 ةاملسأل

 والتبغ وما شابه، إىل احللق أيضاً، وال إشكال يف البخار القليل املوجود عادة يف احلمام.
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: إذا مل يتحفظ الصائم فدخل الغبار الغليظ أو الدخان أو البخار 1713 املسألة
كان مطمئنًا أو متيقنا من عدم وصول ذلك إىل احللق صح   الغليظ وما شابه إىل احللق، فان

صومه، وأما إن كان ـ حني ترك التحفظ ـ ظااًن بعدم الوصول إىل احللق فيلزم على األحوط 
 قضاء ذلك الصوم.

: إذا نسي انه صائم وترك التحفظ من وصول الغبار إىل حلقه، أو دخل 1714 املسألة
 تيار منه، مل يبطل صومه.الغبار وما شابه إىل حلقه دون اخ

 : رمس الرأس يف املاء7
: إذا رمس الصائم رأسه ابملاء )أي أدخل متام رأسه يف املاء( عمداً بطل 1715 املسألة

صومه، وان كان ابقي بدنه خارج املاء، ولكن ال يبطل صومه لو رمس متام بدنه يف املاء 
 وبقي شيء من رأسه خارج املاء.

ل نصف رأسه يف املاء دفعة، وأدخل نصفه اآلخر يف دفعة : إذا أدخ1716 املسألة
 أخرى مل يبطل صومه.

: إذا شك يف انه هل أدخل وغمس متام رأسه يف املاء أم ال، صح 1717 املسألة
 صومه.

: إذا رمس رأسه يف املاء ولكن بقي شيء من شعر رأسه خارج املاء 1718 املسألة
 بطل صومه.
 أن ال يغمس رأسه يف املاء املضاف أيضاً.: األحوط وجوابً 1719 املسألة

: إذا سقط الصائم يف املاء بال اختيار منه ودخل متام رأسه يف املاء، أو 1720 املسألة
 رمس متام رأسه يف املاء انسياً انه صائم مل يبطل صومه.

: إذا ألقى الصائم بنفسه يف املاء، وكان واثقًا أبن املاء سوف لن يغطي 1721 املسألة
ه، فغطى املاء رأسه مل يبطل صومه، أما إذا مل يكن واثقًا وألقى نفسه يف املاء فغطى املاء رأس

 رأسه يلزم أن يقضي ذلك الصوم على األحوط وجوابً.
: إذا رمس متام رأسه يف املاء انسيًا انه صائم، أو أدخل الغري متام رأسه 1722 املسألة
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ئم، أو رفع اآلخر يده عنه، جيب فوراً إخراج الرأس يف املاء قسراً، فان تذكر حتت املاء انه صا
 من املاء، وإذا مل خيرج بطل صومه.

: إذا رمس متام رأسه يف املاء بنية الغسل وكان انسيًا أنه صائم، صح 1723 املسألة
 غسله وصومه.

: إذا تعمد رمس متام رأسه يف املاء للغسل وهو يعلم انه صائم، فان كان 1724 املسألة
الصوم الواجب املعني بوقت كصوم شهر رمضان، بطل غسله وصومه، وان كان  صومه من

 صوماً مستحباً أو واجباً غري معني بوقت كصوم الكفارة، صح غسله دون صومه.
: إذا غمس متام رأسه يف املاء إلنقاذ غريق بطل صومه، وان كان إنقاذ 1725 املسألة

 ذلك الغريق واجباً.
 احليض أو النفاس إىل أذان الفجر  : البقاء على اجلنابة أو8

: إذا مل يغتسل اجلنب إىل أذان الفجر عمداً، أو كانت وظيفته التيمم ومل 1726 املسألة
يتيمم عمداً حىت حان الفجر بطل صومه، سواء يف شهر رمضان أو قضائه، كما أن األحوط 

لذي ليس له وقت وجواًب هو البطالن يف الواجب املعني، ولكن ال يبطل الواجب املوسع ا
معني، وال الصوم املندوب بذلك، وان كان األحوط استحبااًب عدم ترك االغتسال أو التيمم 

 قبل الفجر.
: إذا مل يغتسل أو مل يتيمم إىل أذان الفجر يف الصوم الواجب املؤقت  1727 املسألة

كصوم رمضان، ولكن ليس عن عمد، كما لو حبسه شخص عن الغسل أو التيمم صح 
 .صومه

: اجلنب الذي يريد أن أييت بصوم واجب كصوم شهر رمضان، إن مل 1728 املسألة
يغتسل عمدًا حىت يتضيق الوقت جيب أن يتيمم ويصوم وصومه صحيح وإن كان األحوط 

 استحباابً أن يقضي ذلك الصوم أيضاً.
: إذا نسي اجلنب يف شهر رمضان أن يغتسل، وتذكر بعد انقضاء يوم، 1729 املسألة

أن يقضي صوم ذلك اليوم، وإذا تذكر بعد عدة اايم يلزم قضاء ما تيقن كونه جنبًا  وجب

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 324 

فيها، مثال لو مل يعلم هل كان جنبًا يف ثالثة أايم أم أربعة، وجب أن يقضي صوم ثالثة اايم 
 ألنه القدر املتيقن عنده.

: من تعمد إجناب نفسه يف ليايل شهر رمضان يف وقت ال يسع 1730 املسألة
غتسال وال للتيمم بطل صومه، وجيب عليه القضاء والكفارة، ولكن لو أجنب نفسه يف لال

 وقت يسع للتيمم جيب أن يتيمم ويصوم، واألحوط استحباابً قضاء ذلك اليوم.
: إذا فحص ليعرف هل يتسع الوقت أم ال، وظن أن الوقت يسع 1731 املسألة

اً، فان تيمم صح صومه، ولو ظن للغسل، فأجنب نفسه، مث تبني له أن الوقت كان ضيق
بسعة الوقت دون فحص وأجنب نفسه، مث انكشف أن الوقت كان ضيقًا وصام مع التيمم، 

 فاألحوط استحباابً قضاء صوم ذلك اليوم.
: من صار جنبًا يف الليل من شهر رمضان، وعلم انه لو انم مل يستيقظ 1732 املسألة

يستيقظ إىل الفجر بطل صومه ووجب عليه  إىل الفجر، وجب أن ال ينام، ولو انم ومل
 القضاء والكفارة.

: إذا انم اجلنب ليال يف شهر رمضان، واستيقظ جاز له أن ينام اثنية 1733 املسألة
قبل الغسل إن كانت عادته االستيقاظ قبل الفجر، وإذا مل تكن عادته االستيقاظ فاألحوط 

 ستيقظ ويفيق اثنية قبل آذان الفجر.وجوابً أن ال ينام قبل الغسل حىت لو احتمل أن ي
: من صار جنبًا لياًل يف شهر رمضان، وعلم أو كان من عادته 1734 املسألة

االستيقاظ من النوم قبل أذان الفجر، فان كان انواًي أن يغتسل بعد استيقاظه وانم مع هذه 
 النية حىت الفجر صح صومه.

علم أو كان من عادته االستيقاظ : اجلنب يف ليلة شهر رمضان، الذي ي1735 املسألة
من النوم قبل أذان الفجر، إن غفل أن عليه أن يغتسل بعد االستيقاظ، فان انم واستمر نومه 

 إىل الفجر، وجب عليه القضاء على األحوط وجوابً.
: اجلنب يف ليلة شهر رمضان، الذي يعلم أو حيتمل أنه يستيقظ قبل 1736 املسألة

الغتسال بعد االستيقاظ أو تردد يف أن يغتسل أم ال، لو انم ومل أذان الفجر، إن مل يرد ا
 يستيقظ بطل صومه وعليه القضاء والكفارة معًا.
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: إذا انم اجلنب يف شهر رمضان يف الليل واستيقظ، وعلم أو كان من 1737 املسألة
ل إذا عادته االستيقاظ قبل أذان الفجر لو انم اثنية، فنام اثنية بعد أن عزم على االغتسا

استيقظ، ولكنه مل يستيقظ إىل الفجر، وجب أن يقضي صوم ذلك اليوم، وأما لو استيقظ 
من نومته الثانية مث عاد إىل النوم اثلثة ومل يستيقظ إىل أذان الفجر وجب عليه القضاء 

 والكفارة.
: جيب على األحوط احتساب النوم الذي احتلم فيه نومًا أواًل فإذا 1738 املسألة

ووجد نفسه جنبًا مث انم جمددًا وهو يعلم أو كان من عادته أن يستيقظ وكان عازماً استيقظ 
على االغتسال بعد االستيقاظ واستمر نومه إىل الفجر، وجب عليه القضاء على األحوط 
وجوابً، وأما إذا استيقظ من النومة الثانية مث انم اثلثة وهو يعلم أو كان من عادته االستيقاظ 

عازماً على االغتسال بعد االستيقاظ فاستمر نومه ومل يستيقظ إىل الفجر وجب إن انم وكان 
 عليه قضاء ذلك اليوم واألحوط وجوب الكفارة عليه أيضاً.

: إذا احتلم الصائم يف النهار مل جيب عليه املبادرة واملسارعة إىل 1739 املسألة
 االغتسال وان كان األفضل ذلك.

صائم يف شهر رمضان بعد أذان الفجر، ووجد نفسه : إذا استيقظ ال1740 املسألة
 حمتلماً صح صومه حىت وإن علم انه احتلم قبل األذان.

: من أراد أن يقضي صوم شهر رمضان إذا بقي على اجلنابة إىل أذان 1741 املسألة
 الفجر بطل صومه حىت لو مل يفعل ذلك عمداً.

استيقظ بعد أذان الفجر : من أراد أن يقضي صوم شهر رمضان إذا 1742 املسألة
ووجد نفسه حمتلمًا وعلم انه احتلم قبل األذان فان كان وقت القضاء ضيقًا مثلما إذا كان 
عليه قضاء مخسة أايم ومل يبق إىل شهر رمضان إال مخسة أايم، يلزم عليه أن يصوم ذلك اليوم 

اء ضيقًا بطل على األحوط وان يصوم بدله أيضًا بعد شهر رمضان، وإذا مل يكن وقت القض
 صومه.

: إذا بقي على اجلنابة إىل أذان الفجر يف الصوم الواجب غري صوم شهر 1743 املسألة
رمضان أو قضائه، ولكن ال عن عمد، فان كان ذلك الصوم واجباً معيناً بوقت، مثال نذر أن 
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 أن يصوم ذلك اليوم، صح صومه، وان مل يكن واجباً معيناً مثل صوم الكفارة فاألحوط وجوابً 
 يصوم بدل ذلك اليوم يف يوم آخر.

: إذا طهرت املرأة من احليض أو النفاس قبل أذان الفجر ومل تغتسل 1744 املسألة
عمداً، أو كانت وظيفتها التيمم ومل تتيمم عمداً، بطل صومها يف شهر رمضان، بل ويف 

 قضائه ويف كل واجب معني أيضاً على األحوط.
طهرت من احليض أو النفاس قبل أذان الفجر، وكذا اجلنب : املرأة اليت 1745 املسألة

إذا مل يتسع الوقت هلما للغسل، إن أرادا أن أيتيا بصوم واجب معني كصوم شهر رمضان 
وجب عليهما أن يتيمما، وكذلك يف الصوم املستحب، وإذا أرادا أن أيتيا بصوم واجب غري 

 معني بوقت كصوم الكفارة فكفاية التيمم حمل أتمل.
: إذا طهرت املرأة من دم احليض أو النفاس قبيل أذان الفجر ومل يتسع 1746 املسألة

الوقت ال للغسل وال للتيمم، أو علمت بعد األذان اهنا كانت قد طهرت قبل األذان، فان 
أرادت أن أتيت بصوم واجب معني كصوم شهر رمضان صح صومها، وأما إذا كان صومها 

 كصوم الكفارة فالصحة موضع اشكال.مستحبا أو واجباً غري معني  
: إذا طهرت املرأة من دم احليض أو النفاس بعد أذان الفجر، أو رأت 1747 املسألة

 دم احليض أو النفاس يف أثناء النهار بطل صومها حىت لو كان قبيل املغرب.
: إذا نسيت غسل احليض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو يومني، 1748 املسألة
 مته.صح ما صا
: إذا طهرت املرأة من دم احليض أو النفاس قبل أذان الفجر وقّصرت يف 1749 املسألة

االغتسال فلم تغتسل إىل الفجر بطل صومها، ولكن إذا مل تقصر كما لو انتظرت حىت يصري 
 احلمام للنساء، صح صومها حىت إذا انمت ثالث مرات ومل تغتسل إىل أذان الفجر.

املستحاضة إذا أتت أبغساهلا املذكورة يف أحكام االستحاضة، : املرأة 1750 املسألة
 صح صومها.
: من مس ميتًا جيوز له أن يصوم بدون غسل مس امليت، وإذا مس 1751 املسألة

 امليت يف حال الصوم مل يبطل صومه.
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 : استعمال احلقنة السائلة9
اضطرارًا وكان  : االحتقان يف الدبر ابلسوائل يبطل الصوم حىت لو كان1752 املسألة

 للمعاجلة، وال اشكال يف االحتقان بغري السوائل وان كان األفضل اجتنابه.
 : التقيؤ10

: إذا تعمد الصائم التقيؤ وان اضطر لذلك ملرض وما شابه بطل صومه 1753 املسألة
 وال كفارة عليه، ولكن ال اشكال لو تقيأ سهواً، أو دون اختيار منه.

 الليل ما يعلم انه يوجب التقيؤ يف أثناء النهار بال اختيار : إذا أكل يف1754 املسألة
 منه، فتقيأ فاألحوط أن يقضي صوم ذلك اليوم.

: إذا قدر الصائم على منع القيء لزم أن مينع نفسه، إذا مل يوجب ذلك 1755 املسألة
 ضرراً أو مشقة عليه.

يبطل صومه، ولكن : إذا دخل ذابب يف حلقه لزم إخراجه إن أمكن ومل 1756 املسألة
 إذا علم أن اخراجه يوجب القيء مل يلزم اخراجه وصح صومه.

: إذا ابتلع شيئًا سهوًا وقبل أن يصل إىل حلقه تذكر انه صائم، فان 1757 املسألة
 أمكن اخراجه لزم ذلك وصح صومه.

: إذا تيقن خبروج الطعام من حلقه لو جتشأ، جيب أن ال يتجشأ عمداً، 1758 املسألة
 اشكال يف التجشؤ إذا مل يتيقن ذلك.وال 

: إذا جتشأ وصعد شيء إىل حلقه أو إىل فضاء فمه، وجب إلقاؤه 1759 املسألة
 خارجًا، ولو ابتلعه بال اختيار منه صح صومه لكن إذا مل يصل إىل حلقه مل يكن به أبس.

 أحكام املفطرات
بطل صومه، والاشكال  : إذا أتى الصائم أبحد املفطرات عمداً واختياراً 1760 املسألة

( ومل 1738إذا كان عن غري عمد، ولكن إذا انم اجلنب حسب التفصيل املذكور يف املسألة )
 يغتسل إىل أذان الفجر بطل صومه.

: إذا أتى الصائم أبحد املفطرات سهواً، وبتخيل انه بطل صومه تعمد 1761 املسألة
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 اتيان ذلك املفطر مرة أخرى، بطل صومه.
: إذا أدخل شيء يف حلقه اجباراً، أو أدخل رأسه يف املاء قسراً مل يبطل 1762 املسألة

صومه ولكن لو أجرب على أبطال صومه، كما لو قيل له: إذا مل أتكل طعامًا أصبناك بضرر 
 مايل أو بدين فأكل جتنباً للضرر بطل صومه.

يه على : يلزم على الصائم أن ال يذهب إىل مكان يعلم انه سيجرب ف1763 املسألة
 االفطار، وإذا أتى حينئذ مبفطر عن اضطرار بطل صومه.
 مكروهات الصائم

: يكره للصائم أن أييت بعدة أمور من مجلتها: تقطري الدواء يف العني 1764 املسألة
واالكتحال إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إىل احللق، اتيان كل ما يوجب الضعف كالفصد 

سعوط )األنفية( إذا مل يعلم بوصوله إىل احللق، وال جيوز واالستحمام املضعف، واستعمال ال
أن كان يعلم بوصوله إىل احللق، استشمام النبااتت املعطرة، جلوس املرأة يف املاء، استعمال 
احلقنة اجلامدة )الشياف(، بل الثوب الذي على البدن، قلع السن وكل ما يوجب خروج الدم 

يف الفم بدون سبب. وهكذا يكره تقبيل الزوجة  من الفم، السواك بعود رطب، وضع املاء
دون قصد خروج املين، ويكره فعل ما حيرك شهوته، ولو كان بقصد خروج املين بطل صومه 

 على األحوط.
 املوارد املوجبة للقضاء والكفارة

: إذا تعمد الصائم التقيؤ يف النهار، أو صار جنبًا ليال واستيقظ، 1765 املسألة
( مث انم اثنية ومل يستيقظ إىل أذان الفجر، وجب 1737كور يف املسألة )حسب التفصيل املذ 

عليه القضاء فقط، وأما إذا أتى مببطل آخر عمدًا فان كان يعلم أن هذا األمر يبطل صومه 
 وجب عليه القضاء والكفارة، لكن الكفارة يف بعض الصور من ابب االحتياط.

فان كان مقصراً )أي كان يف مقدوره أن  : إذا أتى مبفطر جهاًل ابحلكم1766 املسألة
يتعلم احلكم ومل يتعلم( وجبت عليه الكفارة احتياطًا، وإذا كان جاهاًل قاصرًا )أي مل يكن 

 ابمكانه تعلم احلكم( مل جتب عليه الكفارة، وكذا ال جتب الكفارة على الغافل.
 كفارة الصوم

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 329 

زم أن يعتق عبداً، أو : من وجبت عليه كفارة صوم شهر رمضان يل1767 املسألة
يصوم شهرين متتابعني ـ على حنو ما أييت يف املسألة التالية ـ أو يطعم ستني مسكيناً، أو 
يعطي لكل واحد منهم مداً )أي ما يعادل ثالثة أرابع الكيلو تقريباً( من احلنطة أو الشعري أو 

وم مثانية عشر يومًا متتابعة، ما شابه، وإذا مل ميكنه القيام هبذه األمور يكون خمريًا بني أن يص
أو يطعم ما استطاع من الفقراء، وإذا مل ميكنه ال الصيام وال االطعام وجب أن يستغفر هللا 
عزوجل وان قال مرة واحدة: )استغفر هللا( مثال، واألحوط وجوابً أن يكفر إذا متكن وجتددت 

 له قدرة مالية.
كفارة صوم شهر رمضان، يلزم أن   : من أراد صوم شهرين متتابعني عن1768 املسألة

 يصوم واحداً وثالثني يوماً متتابعة، وال اشكال إذا مل يصم الباقي على التتابع.
: من أراد صوم شهرين متتابعني عن كفارة صوم شهر رمضان، ال جيوز 1769 املسألة

م صومه أن جيعل أول شروعه من زمان يتخلل هذه املدة )أي الواحد والثالثني يوماً( يوم حير 
 مثل عيد األضحى.

: من وجب عليه أن يصوم ابلتتابع، إذا أفطر يوماً يف األثناء دون عذر، 1770 املسألة
أو ختلل تلك املدة يوم جيب صومه مثل أن يتخلل تلك املدة يوم نذر صومه، جيب أن 

 يستأنف املدة من جديد وال حيتسب ما صامه قبل ذلك اليوم.
 أثناء األايم اليت جيب صومها ابلتتابع عذر كاحليض أو : إذ عرض له يف1771 املسألة

النفاس أو سفر اضطراري، مل جيب عليه بعد زوال عذره أن يستأنف الصوم من جديد، بل 
 أييت ابلباقي بعد زوال العذر.

: إذا أفطر حبرام سواء كان حراماً ابالصالة كاخلمر والزان، أو صار حرامًا 1772 املسألة
لذي حيرم أكله لتضرر اإلنسان به، أو اجلماع مع الزوجة يف حيضها، بسبب كالطعام ا

فاألحوط أن جيمع بني الكفارات الثالث، يعين جيب أن يعتق عبدًا ويصوم شهرين متتابعني 
ويطعم ستني مسكيناً أو يعطي لكل فقري مداً من القمح أو خبزه أو الشعري أو خبزه، أو مداً 

وإذا عجز عن اعطاء الكفارات الثالث معًا وجب اعطاء ما من الزبيب أو مدًا من التمر، 
 أمكنه.
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أو  )صلى هللا عليه وآله(: إذا نسب الصائم الكذب إىل هللا أو النيب 1773 املسألة
الجتب عليه كفارة اجلمع ـ املذكورة يف املسألة السابقة ـ وان كان أفطر  )عليهم السالم(األئمة 

 .)عليهم السالم(أو األئمة  )صلى هللا عليه وآله(لنيب حبرام، وهو الكذب على هللا أو ا
: إذا جامع الصائم يف هنار شهر رمضان عدة مرات، دفع كل مرة كفارة 1774 املسألة

إن كان مجاعه حالال، أما إذا كان اجلماع حرامًا عليه ـ كاجلماع مع الزوجة يف حيضها ـ 
 .املسألةعض صور وجب عليه يف كل مرة كفارة اجلمع، على األحوط يف ب

: إذا أتى الصائم يف هنار شهر رمضان مبفطر غري اجلماع عدة مرات،  1775 املسألة
 كفى إعطاء كفارة واحدة عن اجلميع.

: إذا أتى الصائم مبفطر غري اجلماع، مث جامع زوجته فاألحوط وجوب 1776 املسألة
 كفارة كل واحد منهما.

مبطل للصوم غري اجلماع، كما لو شرب  : إذا أتى الصائم بعمل حالل1777 املسألة
املاء، مث أتى بعمل حرام مبطل للصوم غري اجلماع أيضاً، كما لو أكل طعامًا حرامًا كفته  

 كفارة واحدة عن اجلميع.
: إذا جتشأ الصائم وصعد إىل فضاء فمه شيء، فان ابتلعه عمدًا بطل 1778 املسألة

كان ذلك الشيء مما حيرم أكله كما لو جتشأ   صومه ووجب عليه القضاء والكفارة معاً، وإذا
فخرج الدم إىل فضاء فمه مث ابتلع الدم عمداً، بطل صومه ووجب عليه القضاء، واألحوط 

 وجوب كفارة اجلمع عليه أيضاً.
: إذا نذر أن يصوم يومًا معيناً، فان أبطل صومه يف ذلك اليوم عمداً، 1779 املسألة

 ن متتابعني، أو يطعم ستني مسكيناً.جيب أن يعتق رقبة أو يصوم شهري
: من ميكنه تشخيص الوقت، لو أفطر على قول من خيرب عن حصول 1780 املسألة

املغرب ومل يكن ثقة، مث تبني فيما بعد انه مل يكن مغراًب وجب عليه القضاء والكفارة معاً، 
 وأما إذا كان املخرب ثقة يكفي القضاء فقط.

عمداً، إذا سافر بعد الظهر أو سافر قبل الظهر للفرار : من أبطل صومه 1781 املسألة
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من الكفارة مل تسقط عنه الكفارة، بل جتب عليه الكفارة أيضًا حىت إذا عرض له سفر قبل 
 الظهر.

: إذا تعمد الصائم إبطال صومه مث حدث له عذر كاحليض أو النفاس 1782 املسألة
 أو مرض مل جتب عليه الكفارة.

تيقن أنه أول شهر رمضان وأبطل صومه عمداً، مث تبني له انه كان  : إذا1783 املسألة
 آخر شعبان مل جتب عليه الكفارة.

: إذا شك هل هو آخر شهر رمضان أم أول شوال وتعمد ابطال 1784 املسألة
 صومه، مث تبني له فيما بعد انه كان أول شوال مل جتب عليه الكفارة.

ر رمضان مع زوجته الصائمة، فان أكرهها : إذا جامع الصائم يف شه1785 املسألة
على اجلماع )ومل تكن راضية( وجب أن يدفع كفارة نفسه وكفارهتا أيضاً، وأما إن كانت هي 

 راضية ابجلماع وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.
: إذا أجربت امرأة زوجها الصائم على جمامعتها أو على اتيان غري 1786 املسألة

 فطرات، مل جتب عليها أن تتحمل عن زوجها كفارته.اجلماع من امل
: إذا أكره الصائم يف شهر رمضان زوجته على اجلماع، ويف أثناء اجلماع 1787 املسألة

رضيت املرأة، يلزم ـ على األحوط وجواب ـ أن يدفع الزوج الكفارتني، وان تدفع الزوجة كفارة 
 واحدة. 

لصائمة يف شهر رمضان وهي انئمة غري : إذا جامع الصائم زوجته ا1788 املسألة
 ملتفتة، وجب عليه كفارة واحدة وصح صيام املرأة ومل جتب عليها كفارة.

: إذا أكره الصائم زوجته على غري اجلماع من املفطرات، مل جيب أن 1789 املسألة
 يتحمل عن املرأة كفارهتا، كما مل جتب على املرأة كفارة نفسها أيضاً.

ذي ال يصوم لسفر أو مرض ال جيوز له أن يكره زوجته الصائمة : ال1790 املسألة
 على اجلماع، ولكن إذا اكرهها مل جتب على الرجل كفارة.

: جيب أن ال يقصر يف إعطاء الكفارة، ولكن ال جيب املسارعة إىل 1791 املسألة
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 ذلك.
: إذا وجبت الكفارة على الشخص وأخرها عدة سنني ال يضاف إليها 1792 املسألة

 شيء.
: من وجب عليه أن يطعم ستني مسكيناً عن كفارة يوم واحد، جيب أن 1793 املسألة

ال يعطي كل واحد منهم أكثر من مد، أو يطعم أكثر من مرة، ولكن جيوز أن يعطي لكل 
 واحد من عيال الفقري مداً واحداً لذلك الفقري، حىت لو كان عيال الفقري صغاراً.

ضاء صوم شهر رمضان إذا تعمد االتيان مبفطر بعد : الذي أييت بق1794 املسألة
الظهر، جيب عليه أن يطعم عشرة فقراء لكل فقري مدًا واحداً، وإذا عجز عن ذلك يصوم 

 ثالثة أايم.
 املوارد املوجبة لقضاء الصوم دون الكفارة

 : جيب قضاء الصوم دون الكفارة يف عدة موارد هي: 1795 املسألة
 التقيؤ، يف هنار شهر رمضان. إذا تعمد الصائم األول:
إذا صار جنباً ليال يف شهر رمضان ومل ينتبه من نومته الثانية إىل أذان الفجر على  الثاين:

 (.1738حنو ما مر تفصيله يف املسألة )
أن ال يرتكب مفطرًا ولكن ال ينوي الصوم، أو يصوم رايءاً، أو يقصد عدم الثالث: 

 الصوم، على األحوط يف اجلملة. الصوم، أو يقصد االتيان مبا يبطل
 أن ينسى غسل اجلنابة يف شهر رمضان ويصوم مع اجلنابة يوماً أو عدة أايم. الرابع:

من أتى مبفطر بال حتقيق عن الصبح يف شهر رمضان مث تبني بدخول الصبح  اخلامس:
جيب عليه قضاء ذلك اليوم، وكذلك من أتى مبفطر بعد التحقيق عن الصبح مع الظن 

ول الصبح مث تبني له فيما بعد دخول الصبح، بل حىت من شك بدخول الصبح بعد بدخ
 التحقيق وأتى مبفطر مث تبني له دخول الصبح جيب عليه القضاء.

أن خيربه شخص بعدم دخول الصبح فيأيت مبفطر على قول املخرب مث يتبني له  السادس:
 فيما بعد انه كان صبحًا.

الصبح ومل يثق خبرب املخرب، أو يتخيل أن املخرب إذا أخربه شخص بدخول  السابع:
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 ميازحه، فيأيت مبفطر مث يتبني له فيما بعد انه كان صبحاً.
 إذا افطر األعمى اعتماداً على خرب خمرب مث تبني له عدم حلول املغرب.الثامن: 
كن إذا تيقن حلول املغرب يف اجلو النقي بسبب الظلمة فأفطر مث تبني له انه مل ي التاسع:

 مبغرب، ولكن إذا اطمأن إىل حلول املغرب يف اجلو املتلبد ابلغيوم ال يلزم القضاء إذا أفطر.
إذا أدخل املاء يف فمه للتربد أو بغري سبب )أي عبثاً( فدخل يف جوفه بال  العاشر:

اختيار منه، وأما لو نسي انه صائم فابتلع املاء، أو متضمض للوضوء فدخل املاء جوفه بال 
 منه فال قضاء عليه. اختيار

: إذا ادخل يف فمه غري املاء ودخل يف جوفه بال اختيار منه، أو 1796 املسألة
 استنشق ابملاء فدخل إىل جوفه بال اختيار منه، مل جيب عليه القضاء.

: يكره للصائم االكثار من املضمضة، وإذا أراد ابتالع ريقه بعد 1797 املسألة
  مث يبتلع ريقه.املضمضة فاألفضل أن يبصق ثالاثً 

: إذا علم الصائم أن املاء سيدخل جوفه بال اختيار منه أو نسيااًن إذا 1798 املسألة
 متضمض، جيب أن ال يتمضمض.

: إذا أيقن ـ يف شهر رمضان بعد التحقيق ـ بعدم دخول الصبح فارتكب 1799 املسألة
 ء.مفطراً مث تبني له فيما بعد انه كان صبحاً مل يلزم عليه القضا

: إذا شك الصائم هل حل املغرب أم ال، ال جيوز له االفطار، ولكن إذا 1800 املسألة
 شك هل صار الفجر أم ال، جيوز له ارتكاب املفطر بعد التحقيق والفحص. 

 أحكام صوم القضاء
: إذا أفاق اجملنون من جنونه ال جيب عليه أن يقضي ما الصوم فاته يف 1801 املسألة
 أايم جنونه.

: إذا أسلم الكافر ال جيب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أايم كفره، 1802 ألةاملس
ولكن لو ارتد املسلم مث أسلم بعد االرتداد جيب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أايم 

 ارتداده.
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: جيب قضاء ما فات من الصوم بسبب السكر، وان كان استعماله 1803 املسألة
 ج الواجب.للشيء املسكر من أجل العال

: إذا أفطر عدة أايم لعذر مث شك يف زمن زوال العذر، فان كان يعلم 1804 املسألة
مىت زال العذر مث نسي ذلك فيما بعد جيب عليه احتياطاً أن يصوم أكثر ما حيتمل افطاره من 
األايم، فمثاًل لو سافر قبل شهر رمضان وال يدري هل رجع يف اخلامس أو السادس من شهر 

ب عليه أن يصوم ستة أايم على األحوط، أما إذا كان اليعلم وقت زوال العذر، رمضان جي
جيوز له أن يقضي املقدار األقل أي مخسة أايم، وان كان األحوط استحباابً أن يقضي املقدار 

 األكثر، أي ستة أايم يف املثال.
واحد  : إذا كان عليه قضاء صيام عدة رمضاانت، جيوز تقدمي قضاء أي1805 املسألة

منها شاء، ولكن إذا ضاق وقت قضاء الرمضان األخري، مثلما إذا بقي حللول رمضان القادم 
مخسة أايم وكان عليه قضاء مخسة أايم من رمضان األخري، فاألحوط أن يقدم قضاء رمضان 

 األخري على غريه.
 : إذا وجب عليه قضاء عدة رمضاانت ومل يعني يف النية أن ما أيتيه1806 املسألة

 يكون قضاء أي واحد من تلك الرمضاانت، احتسب قضاء األول.
: جيوز أن يفطر قبل الزوال يف قضاء شهر رمضان إذا مل يكن وقت 1807 املسألة

 القضاء ضيقًا.
: األحوط أن ال يبطل صومه بعد الظهر إذا كان يقضي الصوم الواجب 1808 املسألة
 عن ميت.

رمضان حليض أو نفاس أو مرض،  : إذا فات الشخص صوم شهر1809 املسألة
ومات قبل أن ينتهي شهر رمضان، ال جيب أن يقضي عنه ما فاته من الصوم يف ذلك 

 الشهر. 
: إذا فاته صوم شهر رمضان ملرض، واستمر مرضه إىل رمضان السنة 1810 املسألة

فقري القادمة، مل جيب عليه قضاء ما فاته من الصوم يف ذلك الشهر، وجيب عليه أن يعطي ال
عن كل يوم مدًا من الطعام أي القمح أو خبزه أو مدًا من الشعري أو خبزه، أو مدًا من 
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الزبيب أو مدًا من التمر، وأما إذا فاته الصوم لعذر كالسفر واستمر عذره إىل رمضان القادم 
 لزم ـ على األحوط وجوابً ـ أن يقضي صوم األايم اليت فاتته ويعطي عن كل يوم مداً للفقري.

: إذا فاته صوم شهر رمضان ملرض وزال مرضه بعد شهر رمضان ولكن 1811 املسألة
جتدد له عذر آخر استمر، حبيث مل ميكنه أن أييت بقضاء ما فاته إىل رمضان قادم، فاألحوط 

 استحباابً أن يقضي ما فاته من الصوم وجيب أن يعطي عن كل يوم مداً من الطعام للفقري.
صوم شهر رمضان لعذر غري املرض وزال بعد رمضان ولكنه  إذا فاته :1812املسألة

عجز عن قضاء ما فاته إىل رمضان قادم بسبب مرض عرض له فاألحوط استحبااًب أن 
 يقضي صومه، وجيب أن يدفع عن كل يوم مداً من الطعام للفقري.

: إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر مث زال ذلك العذر بعد الشهر ومل 1813 املسألة
ما فاته إىل رمضان قادم عمداً، لزمه قضاء ما فاته وإعطاء مد من الطعام )أي مد من  يقض

 القمح أو الشعري أو خبزمها أو من التمر والزبيب( للفقري عن كل يوم ايضًا.
: إذا قصر يف قضاء ما فاته من الصوم حىت تضيق الوقت مث عرض له 1814 املسألة

ي ما فاته ويدفع عن كل يوم مدًا من الطعام )من عذر يف ضيق الوقت، يلزم عليه أن يقض
القمح أو الشعري أو خبزمها، أو من التمر أو الزبيب( للفقري، ولكن إذا عزم ـ يف أثناء العذر ـ 
أن يقضي ما فاته بعد أن يزول عذره ولكن قبل أن يقضي عرض له عذر يف الضيق 

 ام للفقري أيضاً.فاألحوط وجوابً أن يقضي ويدفع عن كل يوم مداً من الطع
: إذا طال املرض عدة سنني وجب عليه قضاء رمضان األخري فقط بعد 1815 املسألة

أن يربأ ودفع مد من الطعام عن كل يوم فاته من األعوام السابقة، ونعين ابلطعام القمح أو 
 الشعري أو خبزمها أو التمر أو الزبيب.

عن كل يوم، جيوز له أن يدفع  : من وجب عليه أن يدفع مدًا للفقري 1816 املسألة
 كفارة عدة أايم لفقري واحد.

: إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة سنني جيب عليه القضاء ودفع 1817 املسألة
 فدية واحدة عن كل يوم فاته.
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: إذا أفطر يف شهر رمضان عمداً، وجب أن يقضيه ويصوم بدل كل 1818 املسألة
، أو يعتق رقبة، وإذا مل يقض الفوائت إىل رمضان آخر يوم ستني يوماً، أو يطعم ستني فقرياً 

يلزمه إعطاء مد آخر بدل كل يوم مل يصمه مضافاً إىل الكفارة، ويلزم أيضًا أن يقضي الصوم 
 الفائت وال يسقط عنه.

: إذا أفطر يف شهر رمضان عمدًا وكرر اجلماع يف النهار، تكررت عليه 1819 املسألة
، ولكن إذا أتى مبفطر غري اجلماع عدة مرات، مثل أن أيكل الكفارة على األحوط وجوابً 

 عدة دفعات، كفته كفارة واحدة.
: جيب على الولد األكرب أن يقضي ما فات أابه امليت يف حال حياته 1820 املسألة

(، وهكذا يقضي عن أمه 1495) املسألةمن الصوم والصالة، حسب التفصيل الذي مر يف 
 اهتا من الصوم والصالة، على األحوط وجوابً.بعد موهتا ما فاهتا يف حي

: إذا وجب على األب قضاء صوم غري صوم شهر رمضان مثل الصوم 1821 املسألة
 املنذور، يلزم على الولد األكرب قضاؤه أيضاً على األحوط وجوابً.

 أحكام صوم املسافر
أيضاً،  : املسافر الذي جيب عليه القصر يف الصالة جيب أن ال يصوم1822 املسألة

واملسافر الذي يتم الصالة، مثل من كان السفر شغاًل وعماًل له أو كان سفره سفر معصية، 
 جيب أن يصوم.

: ال إشكال يف السفر يف شهر رمضان، ولكن يكره السفر إذا كان 1823 املسألة
 للفرار من الصوم.

 : إذا وجب على الشخص صوم معني غري صوم شهر رمضان، كالصوم1824 املسألة
املنذور املعني بوقت، فالالزم أن ال يسافر يف ذلك اليوم ما مل يضطر إىل السفر، على 
األحوط وجوابً، وإذا كان يف السفر فالالزم أن يقصد اإلقامة عشرة أايم يف مكان ويصوم 

 ذلك اليوم إن أمكن.
به  : إذا نذر أن يصوم ومل يعني اليوم الذي يصوم فيه، ال جيوز أن أييت1825 املسألة
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يف السفر على األحوط، ولكن لو نذر أن يصوم يف يوم معني يف السفر فالالزم اإلتيان به يف 
السفر، وهكذا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً سواء كان يف السفر أو يف غري السفر، وجب أن 

 يصوم ذلك اليوم حىت لو كان مسافراً.
 املدينة املنورة لطلب احلاجة.: جيوز للمسافر أن يصوم ثالثة أايم يف 1826 املسألة
: من ال يعلم أن السفر مبطل للصوم إذا صام يف السفر ويف أثناء النهار 1827 املسألة

 التفت إىل احلكم بطل صومه، وان مل يلتفت إىل املغرب صح صومه.
: إذا نسي أنه مسافر أو نسي أن صوم املسافر ابطل وصام يف السفر، 1828 املسألة
 بطل صومه.

: إذا سافر الصائم بعد الظهر وجب أن يتم صومه، وإذا سافر قبل 1829 لةاملسأ
الظهر وقصد قطع املسافة الشرعية )كما مر يف صالة املسافر( لزم إبطال صومه عندما يصل 
إىل حد الرتخص )أي عندما ختتفي جدران البلد أو خيتفي أذانه( وإذا أبطل صومه قبل ذلك 

 وجوابً. وجبت عليه الكفارة على األحوط
: إذا وصل املسافر قبل الظهر إىل وطنه، أو إىل مكان يريد إقامة عشرة 1830 املسألة

أايم فيه، فإن مل أيت مبفطر إىل تلك اللحظة وجب أن يصوم ذلك اليوم، وإن كان قد أتى 
 مبفطر مل جيب عليه صوم ذلك اليوم.

مكان يريد اإلقامة  : إذا وصل املسافر بعد الظهر إىل وطنه، أو إىل1831 املسألة
 عشرة أايم فيه، جيب أن ال يصوم ذلك اليوم.

: يكره للمسافر وللمعذور عن الصيام اجلماع يف هنار شهر رمضان، 1832 املسألة
 واألكل والشرب إىل حد الشبع الكامل.

 من ال جيب عليه الصوم
وخة مل : إذا كان ال يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقًا عليه لشيخ1833 املسألة

جيب عليه الصوم، ولكن يلزم عليه أن يعطي للفقري عن كل يوم مدًا من الطعام على حنو ما 
 مر تفصيله.
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: من مل يصم لشيخوخة إذا متكن وجتددت له قدرة على الصوم بعد 1834 املسألة
 شهر رمضان، يلزم عليه أن يقضي ما فاته، على األحوط.

كثريًا وال ميكنه حتمل العطش أو كان   : ذو العطاش )وهو من يعطش1835 املسألة
يشق عليه العطش كثرياً( ال جيب عليه الصوم، ويلزم أن يعطي بدل كل يوم ُمّدًا من الطعام 
للفقري على حنو ما مر تفصيله، واألحوط استحبااًب أن ال يشرب املاء أكثر من املقدار 

  نفس السنة.املضطر إليه، ويلزم عليه قضاء ما فاته إن متكن من الصيام يف
: املرأة املرضعة القليلة اللنب، سواء كانت اُمًا للرضيع أو مستأجرة 1836 املسألة

للرضاعة أو متربعة ابلرضاعة، إذا كان الصوم يضر هبا أو برضيعها مل جيب عليها الصوم، 
وجيب أن تدفع للفقري بدل كل يوم تفطره مدًا من احلنطة أو الشعري أو خبزمها، وجيب أن 

ي ما فاهتا من الصوم إذا متكنت من أن تصوم يف نفس السنة، وإذا هتيأ من ترضع تقض
الطفل دون أجرة أو أخذت األجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع 

 أجرته ال جيب على األم أن تدفع الرضيع إليها وتصوم.
بولدها الجيب عليها  : املرأة اليت دىن وقت والدهتا ويضر الصوم هبا أو1837 املسألة

الصوم وجيب أن تدفع للفقري بدل كل يوم تفطره ُمدًا من احلنطة أو الشعري أو خبزمها أو ما 
 شابه، وإذا متكنت من الصيام يف نفس السنة جيب أن تقضي ما فاهتا من الصوم.

: املرأة اليت مل تتمكن من الصوم يف سنة بسبب احلمل أو الرضاعة ومل 1838 املسألة
كن من قضائه يف نفس السنة ال جيب عليها الصوم وال قضاؤه، وجيب أن تعطي للفقري تتم

عن كل يوم ُمدين من الطعام، ُمدًا بعد مضي شهر رمضان ومدًا آخر السنة أي قبل 
 الرمضان الثاين.

 طرق إثبات أول الشهر
 : يثبت أول الشهر خبمسة أمور:1839 املسألة
 أن يرى اهلالل بنفسه.األول: 

أن خيرب برؤيته مجاعة يوثق بكالمهم، وهكذا لو رؤي اهلالل وثبت مبا ميكن ثاين: ال
 االطمئنان إليه.
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أن خيرب عادالن أبهنما شهدا اهلالل لياًل، ولكن إذا اختلفوا يف وصف اهلالل مل  الثالث:
 يثبت أول الشهر.

رمضان،  أن ينقضي على أول شهر شعبان ثالثون يومًا فيثبت بذلك أول شهر الرابع:
وان ينقضي على أول شهر رمضان ثالثون يومًا فيثبت بذلك أول شوال، وكذا يف سائر 

 الشهور.
 أن حيكم احلاكم الشرعي هبالل الشهر. اخلامس:

: إذا حكم احلاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل حبكمه حىت ملن 1840 املسألة
خالفه، ولكن من كان يعلم أن احلاكم ال يقلده يف حال إذا مل حيكم حاكم شرعي آخر على 

 الشرعي أخطأ يف حكمه ال ميكنه العمل حبكم ذلك احلاكم الشرعي.
: ال يثبت أول الشهر بتكهنات املنجمني، ولكن لو كان اإلنسان 1841 املسألة

 يطمئن إىل إخبارهم وجب العمل إبخبارهم.
دلياًل على أن الليلة : ال يكون ارتفاع اهلالل أو أتخره يف املغيب 1842 املسألة

 السابقة كانت ليلة أول الشهر.
: إذا مل يثبت أول شهر رمضان إلنسان ومل يصم، فان أخرب رجالن 1843 املسألة

 عادالن برؤية اهلالل يف الليلة السابقة جيب عليه أن يقضي صوم ذلك اليوم.
يكون البلدان : إذا ثبت اهلالل يف بلد، ال يفيد ألهل بلد آخر إال أن 1844 املسألة

 متقاربني، أو علم أن أفقهما واحد.
: ال يثبت أول الشهر ابلتلغراف إال أن يكون البلدان اللذان تبودل 1845 املسألة

بينهما التلغراف متقاربني أو كاان متحدي األفق وعلم أن التلغراف كان يستند إىل حكم 
 احلاكم الشرعي أو شهادة عادلني.

يف اليوم الذي ال يدري هل هو آخر شهر رمضان أم أول : جيب الصوم 1846 املسألة
 شوال، ولكن إذا علم قبل املغرب أبنه كان أول شوال وجب اإلفطار.

: املسجون الذي ال ميكنه التيقن من شهر رمضان جيب أن يعمل 1847 املسألة
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حسب ظنه، وإذا مل يتيسر له الظن أيضاً صح أن يصوم أي شهر أراد، ولكن جيب أن يصوم 
 للسنة الثانية بعد أن مير أحد عشر شهراً كامالً على الشهر الذي صامه يف السنة األوىل.

 الصوم احملرم واملكروه
: حيرم صوم عيد الفطر واألضحى، وكذا حيرم صوم اليوم املشكوك يف 1848 املسألة

ملن   أنه آخر شعبان أم أول شهر رمضان إذا صامه بنية أول رمضان، وحيرم صوم أايم التشريق
 كان بـ )مىن(.

: حيرم على الزوجة أن تصوم استحبااًب إذا كان يف ذلك تفويت حلق 1849 املسألة
 زوجها، واألحوط استحباابً أن ال أتيت ابلصوم املستحب دون إذنه حىت ولو مل يضر حبقه. 

 : حيرم على الولد الصوم االستحبايب إذا كان يوجب أذى الوالدين.1850 املسألة
: إذا أتى الولد ابلصوم املستحب دون إذن والده، ويف أثناء النهار هناه 1851 املسألة

والده، وجب أن يفطر إذا كان ترك اإلفطار موجبًا ألذى أبيه، وأما إذا مل يوجب أذاه مل جيب 
 اإلفطار مبجرد النهي.

: من يعلم أن الصوم ال يضره جيب عليه أن يصوم حىت ولو أخربه 1852 املسألة
تضرره ابلصوم، ومن تيقن أن الصوم يضره أو احتمل ذلك حبيث أوجب اخلوف، الطبيب ب

جيب أن ال يصوم حىت لو أخربه الطبيب أبن الصوم ال يضره، ولو صام واحلال هذه مل يصح 
 صومه.

: إذا احتمل أبن الصوم يضره وحدث له من ذلك االحتمال خوف، 1853 املسألة
 .جيب أن ال يصوم، ولو صام مل يصح صومه

: من كان يعتقد أن الصوم ال يضره، إن صام وعلم بعد املغرب أن 1854 املسألة
 الصوم كان مضراً له، مل جيب عليه قضاؤه.

 : هناك أقسام أخرى للصوم احملرم ذكرانها يف )الفقه(.1855 املسألة
 «املستحب»الصوم املندوب 

ورة اليت حيرم أو يكره : يستحب صوم كل أايم السنة ما عدا األايم املذك1856 املسألة
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 فيها الصوم، وقد أتكد احلث على صوم بعض األايم واليت من مجلتها:
يوم اخلميس من أول كل شهر، واخلميس األخري منه، واألربعاء األول الذي يقع بعد 
العاشر من الشهر، وإذا مل أيت ابلصوم يف هذه األايم استحب له أن يقضيها، وإذا مل أيت 

 ( محصة فضة.6/12ستحب أن يدفع للفقري بدل كل يوم ُمداً من طعام أو )ابلقضاء أيضاً ا
 وصوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من كل شهر.

 وصوم كل أايم رجب وشعبان، وبعض هذين الشهرين ولو يوماً واحداً. 
سع وصوم يوم النريوز، والرابع إىل التاسع من شهر شوال، واليوم اخلامس والعشرين والتا

والعشرين واألول إىل التاسع من شهر ذي احلجة )يوم عرفة( ولكن إذا كان الضعف الناشئ 
 من الصوم مينعه من االتيان أبدعية يوم عرفة كره صوم ذلك اليوم.

ذي احلجة(، واليوم األول 24ذي احلجة(، ويوم املباهلة ) 18وصوم عيد الغدير )
ربيع 17الشريف ) )صلى هللا عليه وآله(بوي والثالث والسابع من احملرم، ويوم مولد الن

 األول(. 
 )صلى هللا عليه وآله(وصوم اخلامس عشر من شهر مجادى األوىل، ويوم مبعث النبوي 

 رجب(.27الشريف )
: لو اشتغل ابلصوم املستحب مل جيب عليه إمتامه إىل املغرب، بل لو 1857 املسألة

 يفطر يف أثناء النهار.دعاه أخ مؤمن للطعام استحب أن جييب دعوته و 
 الصوم املكروه

: يكره صوم يوم عاشوراء، وصوم اليوم املشكوك يف أنه يوم عرفة أو عيد 1858 املسألة
 األضحى.

 موارد استحباب اإلمساك عن املفطرات
: يستحب لستة أشخاص أن ميسكوا يف شهر رمضان عن املفطرات 1859 املسألة

 وان مل يصوموا فيه، وهم:
سافر الذي أتى ابملفطر يف السفر، مث عاد إىل وطنه قبل الظهر، أو وصل إىل املاألول: 

 مكان يريد إقامة عشرة أايم فيه كذلك.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 342 

املسافر الذي يصل إىل وطنه بعد الظهر أو إىل املكان الذي يريد إقامة عشرة أايم  الثاين:
 فيه.

 املريض الذي يربأ قبل الظهر وقد كان أتى مبفطر قبل ذلك. الثالث:
 املريض الذي يربأ بعد الظهر. الرابع:

 املرأة اليت طهرت من دم احليض أو النفاس يف أثناء النهار. اخلامس:
 الكافر الذي يسلم بعد الظهر. السادس:

: يستحب للصائم أن يصلي املغرب والعشاء قبل اإلفطار، ولكن إذا 1860 املسألة
األكل حبيث يفقد معه حضور القلب  انتظره أحد على املائدة، أو كان فيه ميل شديد إىل

 فاألفضل أن يفطر أواًل، ولكن يسعى أبن أييت ابلصالة يف وقت فضيلتها قدر اإلمكان.

 أحكام االعتكاف
: االعتكاف هو اللبث يف املسجد اجلامع بقصد العبادة والتقرب إىل هللا 1861 املسألة

 تعاىل، وهو مستحب وله ثواب عظيم.
سجد وسردابه وحمرابه من املسجد، وهكذا كل ما يضاف إىل : سطح امل1862 املسألة

املسجد ابلتوسعة، وال يفرق يف املعتكف أن يكون حال االعتكاف واقفاً أو جالساً، انئماً أو 
 مستيقظاً.

: يصح االعتكاف يف كل وقت يصح فيه الصوم، وافضل أوقاته شهر 1863 املسألة
 رمضان.

 أمور: : يشرتط يف االعتكاف1864 املسألة
 : االميان.1 
 : العقل.2 
 : نية القربة إىل هللا تعاىل.3 
 : الصوم.4 
 : أن ال يكون أقل من ثالثة أايم.5 
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: يشرتط الصوم حال االعتكاف وأقل ذلك ثالثة أايم، مستحبًا كان 1865 املسألة
 الصوم أم واجباً، ويصح االعتكاف حىت بصوم القضاء واالستئجار.

يف االعتكاف إذن الوالدين ابلنسبة إىل ابنهما إذا كان اعتكافه  : يلزم1866 املسألة
 يوجب إيذاءمها، ويلزم إذن الزوج ابلنسبة إىل الزوجة والسيد ابلنسبة إىل مملوكه.

: احلد األدىن لالعتكاف هو ثالثة أايم، فإذا نوى االعتكاف مدة يوم 1867 املسألة
 ايم. أو يومني بطل، وال إشكال يف أكثر من ثالثة أ

: جيب أن يبقى املعتكف أثناء االعتكاف يف املسجد بقصد 1868 املسألة
االعتكاف، إال إذا كان خروجه من املسجد لعمل الزم أو ضروري، أو لعمل واجب كإقامة 
الشهادة، أو لعمل مستحب كتشييع جنازة مؤمن، أو لصلة األرحام، وال اشكال فيما إذا 

 نسياانً.خرج من املسجد جهالً ابحلكم أو 
: األفضل أن يكون االعتكاف يف أحد املساجد التالية: مسجد احلرام، 1869 املسألة

 ، مسجد الكوفة، ومسجد البصرة.)صلى هللا عليه وآله(مسجد النيب 
 : حيرم على املعتكف أمور وهبا يبطل االعتكاف: 1870 املسألة

زوجني اآلخر مدة ـ اجلماع، وال جيوز على األحوط أن يقبل أو يلمس كل من ال1
 االعتكاف، وكذا حيرم االستمناء ويبطل االعتكاف به على األحوط.

 ـ شم الطيب وكل ما له رائحة طيبة كالورد بقصد التلذذ.2
 ـ اجملادلة بقصد إظهار الفضيلة والعلم والغلبة، وال اشكال فيما إذا كانت إلثبات احلق.3
يع أنواع التجارة إال لضرورة كاالبتياع ـ البيع والشراء، واألحوط وجواًب أن جيتنب مج4

 ألكله وشربه.
: حيرم على املعتكف ما ذكر يف املسألة السابقة من دون فرق بني 1871 املسألة

وقوعها لياًل أو هناراً، وكل ما يبطل الصوم من املفطرات )مما ذكر يف أحكام الصوم( فإنه 
 مبطل لالعتكاف أيضاً.

عتكاف املندوب يف اليومني األولني، ولكن إذا مضى : جيوز إفساد اال1872 املسألة
 يومان جيب االعتكاف يف اليوم الثالث.
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: جيوز أن يشرتط حال النية الرجوع عن االعتكاف مىت شاء حىت يف 1873 املسألة
 اليوم الثالث.
 : إذا أجنب املعتكف يف املسجد وجب عليه اخلروج واالغتسال.1874 املسألة
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 أحكام اخلمس
 : جيب اخلمس يف سبعة أشياء:1875 سألةامل

 أرابح الكسب والتجارة.األول: 
 املعادن.الثاين: 
 الكنوز. الثالث:
 املال احلالل املختلط ابحلرام. الرابع:

 اجملوهرات اليت حيصل عليها ابلغوص يف البحر. اخلامس:
 غنائم احلرب. السادس:
 م، وسيأيت تفصيل هذه األمور:األرض اليت يشرتيها الكافر الذمي من املسل السابع:

 : أرابح الكسب والتجارة1
: جيب إعطاء مخس ما يزيد عن نفقات الشخص ونفقات عياله 1876 املسألة

السنوية من األموال اليت حيصل عليها بواسطة التجارة أو الصناعة أو املكاسب األخرى مثل 
 ستذكر.أجرة الصوم أو الصالة االستيجاريني، وذلك حسب الكيفية اليت 

: إذا حصل على مال ال عن طريق الكسب، بل أهدي إليه مث زاد عن 1877 املسألة
 نفقات سنته، فاألقوى إعطاء مخس ما زاد.

: ال مخس يف مهور النساء، وكذا ال مخس فيما يرثه الوارث، ولكن لو  1878 املسألة
ن يدفع مخس ما يرثه كانت له قرابة بعيدة مع أحد وال يعلم هبذه القرابة فاألحوط وجواًب أ

 من ذلك الشخص.
: لو انتقل إليه مال ابإلرث وعلم أن صاحب املال مل خيمسه )أي مل 1879 املسألة

خيرج مخسه( وجب أن خيمسه هو، وهكذا إذ علم الوارث عدم تعلق اخلمس هبذا املال 
ن املال املنتقل إليه ولكنه علم ابشتغال ذمة مورثه خبمس يف غري هذا املال جيب إخراجه م

 املنتقل إليه.
: لو زاد شيء عن مؤونته السنوية بسبب القناعة يف االنفاق يلزم أن 1880 املسألة
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 خيمس الزائد.
 : من ينفق عليه غريه، جيب أن خيمس كل ما حيصل عليه من املال.1881 املسألة

حصلوا : إذا أوقف ملكاً على أفراد معينني كأوالده مثال، فإن زرعوا فيه و 1882 املسألة
منه على أرابح زادت عن مؤونة سنتهم وجب أن يدفعوا مخسه، بل لو انتفعوا بذلك امللك 
بنحو آخر أيضًا كما لو أجروه وحصلوا على مال االجارة جيب عليهم أن خيمسوا ما زاد منه 

 عن نفقتهم ومؤونتهم السنوية.
كان أخذه من ابب : املال الذي أيخذه الفقري وزاد على مؤونة سنته إن  1883 املسألة

الصدقة املستحبة جيب أن خيمسه على األحوط وجوابً، وإن أخذه من ابب اخلمس والزكاة 
فاألحوط أن خيمسه أيضاً، وإذا انتفع من املال الذي حصل عليه كما لو أعطيت له شجرة 

 من ابب اخلمس فأمثرت له وزادت عن مؤونة سنته فالواجب إعطاء مخس ما زاد.
إذا اشرتى شيئًا بعني املال غري املخمس، كأن يقول للبائع: أشرتي : 1884 املسألة

بضاعتك هبذا املال غري املخمس، فان أمضى احلاكم الشرعي مخس هذه املعاملة صح ذلك 
املقدار من املعاملة أيضاً ويلزم على املشرتي أن يعطي مخس ما اشرتاه بذلك املال إىل احلاكم 

شرعي يبطل ذلك املقدار من املعاملة، فإن كان املال الذي الشرعي، وإذا مل ميض احلاكم ال
أخذه البائع ال يزال ابقيًا أخذ احلاكم الشرعي مخس ذلك املال، وإن مل يكن موجودًا طالب 

 ابخلمس من البائع أو املشرتي.
: إذا اشرتى شيئًا وبعد إيقاع املعاملة أعطى للبائع من املال غري 1885 املسألة

عاملة اليت أجراها ولكنه يبقى مديواًن للبائع مبقدار مخس املبلغ الذي املخمس، صحت امل
دفعه إليه ألنه دفع للبائع من املال غري املخمس، فإن كان املال الذي دفعه للبائع ابقيًا أخذ 

 احلاكم الشرعي مخسه، وأما لو كان اتلفاً طالب بعوض ذلك املقدار من املشرتي أو البائع.
ا اشرتى مااًل غري خممس فإن مل جيز احلاكم الشرعي مخس املعاملة : إذ1886 املسألة

بطل ذلك املقدار من املعاملة، وجيوز للحاكم الشرعي أن أيخذ مخس ذلك املال، وأما إذا 
أجاز احلاكم الشرعي صحت املعاملة بكاملها وعلى املشرتي أن يدفع مخس مثنه إىل احلاكم 

 خلمس من البائع أو املشرتي.الشرعي، وللحاكم الشرعي أن يطالب اب
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: إذا وهب ألحد مااًل غري خممس، ال ميلك املوهوب له مخس تلك 1887 املسألة
 اهلبة.

: إذ أخذ من كافر أو ممن ليس يف دينه اخلمس مااًل، ال جيب على 1888 املسألة
 اآلخذ دفع مخس ذلك املال.

شاهبهم أن : جيب على التاجر والكاسب وصاحب الصنعة ومن 1889 املسألة
خيمسوا ما يزيد عن نفقات سنتهم بعد مرور عام واحد على ابتداء شروعهم يف العمل، وكذا 
يلزم على من مل يكن شغله الكسب إذا حصل على منفعة صدفة، أن خيمس ما يزيد عن 

 مؤونة سنته، بعد أن مير عام على ابتداء حصوله على تلك املنفعة.
ثناء السنة كل ما حصل على منفعة وربح، وجيوز : جيوز أن خيمس يف أ1890 املسألة

 أتخري ختميس املال إىل آخر السنة.
: من جيب عليه تعيني رأس السنة لنفسه كالتاجر والكاسب، إذا حصل 1891 املسألة

على ربح يف خالل السنة مث مات يف أثناء السنة، جيب أن يطرح ما أنفق إىل ساعة موته من 
 ي.تلك املنفعة مث خيمس الباق

: إذا ارتفعت قيمة بضاعة اشرتاها ليتاجر هبا ومل يبعها فهبطت قيمتها 1892 املسألة
 يف أثناء السنة، مل جيب ختميس املقدار الذي زاد على القيمة األصلية.

: إذا ارتفعت قيمة بضاعة اشرتاها ليتاجر هبا ومل يبعها إىل ما بعد السنة 1893 املسألة
ر، ولكن هبطت قيمتها، مل جيب عليه أن يدفع مخس املقدار على أمل أن ترتفع قيمتها أكث
 الذي زاد على القيمة األصلية.

: إذا كان عنده ـ غري املال الذي يتاجر به ـ مال مّخسه أو مل يكن فيه 1894 املسألة
مخس، فان ارتفعت قيمته وابعه فاألحوط أن خيمس املقدار الذي أضيف إىل القيمة 

ملال مثل شجرة اشرتاها فأمثرت عنده، أو غنم فسمن فإن كان األصلية، وان كان ذلك ا
غرضه من االحتفاظ به هو الكسب جيب عليه أن خيمس الزائد على القيمة األصلية، وأما 
إذا مل يكن غرضه الكسب بل كان لالستفادة منه يف معيشته وجب احتياطاً أن خيمس ما زاد 

 على مؤونة سنته منه.
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بستااًن ألجل أن يبيعه بعد أن تتحسن قيمته، وجب أن : إذا عمر 1895 املسألة
خيمس مثرته ومناء أشجاره، ولو ابع البستان جيب عليه أيضًا أن يدفع مخس ما زاد عن 
قيمته، وإذا كان مقصوده من تعمري البستان وإقامته هو بيع مثاره وجب عليه أن يدفع مخس 

 مثاره، واألحوط أن يدفع مخس البستان أيضاً.
: إذا غرس أشجار الصفصاف أو الكاج أو ما شاهبهما وجب أن 1896 لةاملسأ

يعطي مخسها، وإذا استفاد من أغصاهنا اليت تقطع كل عام عادة لالستعانة هبا يف معيشته 
اليومية وزادت لوحدها، أو مع املنافع األخرى، اليت حصل عليها من الكسب على نفقات 

 عام.سنته، وجب عليه أن خيمس الزائد يف كل 
: من يشتغل بعدة حرف وأشغال، كما لو كان يؤجر األمالك ويبيع 1897 املسألة

ويشرتي األشياء ويزرع أيضاً، جيب عليه أن يعطي مخس كل ما زاد عن نفقات سنته يف آخر 
السنة، وإذا كان يربح من حرفة ويتضرر يف حرفة أخرى، أخرج مقدار الضرر من الربح مث 

 مخس الزائد.
: ما ينفقه ألجل احلصول على ارابح، كاألجرة اليت يدفعها للحمال 1898 املسألة

 والدالل، جيوز احتسابه من مؤونة السنة. 
: ما يصرفه من منافع وأرابح كسبه يف أثناء السنة على املأكل واملشرب 1899 املسألة

ال مخس فيه  وامللبس وأاثث املنزل وشراء البيت، والزواج وجهاز البنت والزايرة وما شابه ذلك،
 إن مل يكن أكثر من شأنه، ومل يفرط يف الصرف والبذل.

: املال الذي يصرفه يف النذر والكفارة حمسوب من مؤونة السنة، وكذا ما 1900 املسألة
 يهبه ألحد أو يهديه له جائزة، إذا مل يكن أزيد من شأنه.

شيئًا جلهاز بنته، : إذا كان يف بلد اعتاد أهله أن يشرتي األب كل عام 1901 املسألة
فإن اشرتى يف أثناء العام من منافع تلك السنة شيئاً جلهاز بنته ال جيب عليه أن خيمسه، وإذا 
اشرتى اجلهاز يف السنة التالية ولكن من منافع السنة السابقة وجب أن يعطي مخسه على 

 األحوط.
رب من مؤونة : املال الذي ينفقه يف سفر احلج والزايرات األخرى يعت1902 املسألة
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 السنة اليت شرع فيها السفر وان طال سفره وامتد إىل السنة الالحقة.
: من ربح مااًل من الكسب والتجارة، إذا كان له مال آخر اليتعلق به 1903 املسألة

 اخلمس، جيوز ان خيرج مؤونة سنته من الربح الذي استفاده فقط.
ملؤونة سنته، جيب عليه أن خيمس  : إذا زاد ما اشرتاه وادخر من القوت1904 املسألة

الزايدة على األحوط، وإذا أراد أن يدفع قيمته فان كانت قيمته قد ارتفعت وزادت عن قيمة 
 يوم اشرتائها يلزم أن يدفع حسب قيمة آخر السنة.

: إذا اشرتى أاثاًث للمنزل من أرابح كسبه قبل دفع مخسها، مث انتهت 1905 املسألة
لزم اخلمس يف ذلك األاثث، وهكذا احلكم فيما لو اشرتى جموهرات  حاجته إىل ذلك األاثث

 وحلي نسائية إذا فات وقت تزين املرأة هبا ومل تكن من شأهنا.
: إذا مل يستفد رحبًا يف سنة، ال جيوز له أن حيتسب وخيرج مؤونة تلك 1906 املسألة

 السنة من أرابح السنة القادمة.
يف أول السنة وانفق من رأس املال، وقبل انتهاء  : إذا مل يستفد رحباً 1907 املسألة

 السنة حصل على ربح، جيوز له أن يطرح من هذه األرابح ما أنفقه من رأاماله طوال السنة.
: إذا تلف شيء من رأاماله واستفاد بواسطة الباقي أرابحًا تزيد عن 1908 املسألة

 اله.مؤونة سنته، جيوز له أن يطرح من األرابح ما تلف من رأام
: إذا تلفت منه أموال من غري رأاماله، ال جيوز أن يطرح ذلك من 1909 املسألة

األرابح اليت حيصل عليها، ولكن إذا احتاج يف تلك السنة إىل ذلك الشيء الذي تلف جاز 
 أن يقتنيه يف أثناء السنة من أرابح الكسب.

ن تنتهي سنته استفاد : إذا استقرض يف أول السنة ألجل مؤونته، وقبل أ1910 املسألة
 رحباً جاز له أن يطرح من األرابح اليت حصل عليها ما استقرضه يف أول السنة.

: إذا مل يستفد رحباً متام السنة واستقرض ملؤونته، جاز أن يسدد دينه من 1911 املسألة
 أرابح السنوات الالحقة ولكن األحوط أن يعطي اخلمس أوالً مث يدفع دينه.

ذا استقرض ألجل ازدايد ماله أو لشراء ملك ال حيتاج إليه ال جيوز أن : إ1912 املسألة
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يسدد دينه من أرابح كسبه ولكن إذا تلف املال الذي استقرضه جاز أن يسدد دينه من 
 أرابح كسبه.
 : جيوز أن يدفع مخس الشيء من نفس الشيء أو يدفع قيمته.1913 املسألة
س أن ينقل اخلمس إىل ذمته ويتصرف : جيوز ملن يقصد إعطاء اخلم1914 املسألة

 فيه، بعد املصاحلة مع احلاكم الشرعي.
: من كان عليه مخس ال جيوز أن ينقل اخلمس إىل ذمته، مبعىن أن يعترب 1915 املسألة

نفسه مديواًن ألهل اخلمس ويتصرف يف مجيع املال، ولو تصرف يف ذلك املال وتلف جيب 
 أن يدفع مخسه.

ن يف ذمته شيء من اخلمس ومل يدفعه إىل مستحقيه، جيوز له : إذا كا1916 املسألة
أن يتصرف يف متام املال إذا صاحل احلاكم الشرعي، ويكون كل ما حيصله من أرابح ومنافع 

 ذلك املال ملكاً له بعد هذه املصاحلة.
: من كان شريكًا مع آخر، لو أعطى مخس منافعه، ومل يدفع شريكه 1917 املسألة

الذي مل خيمسه إىل الرأامال املشرتك، جاز للشريك الذي مخس رحبه أن  مخسه وضم رحبه
 يتصرف يف ذلك املال، أي يف الرأامال املشرتك.

: إذا كان لطفل صغري رأامال استفاد منه أرابحاً، فاألحوط أن خيمس 1918 املسألة
 الزائد بعد البلوغ أو خيمسه وليه.

لذي يتيقن عدم ختميسه ولكن لو شك يف : ال جيوز التصرف يف املال ا1919 املسألة
 مال أنه خمّمس أم ال، جاز التصرف فيه.

: من مل يدفع اخلمس من أول بلوغه، لو اشرتى ملكًا وارتفعت قيمته، 1920 املسألة
 وجب أن يدفع مخس القيمة احلاضرة )الفعلية( للملك.

ما ال حيتاج  : من مل خيمس من أول بلوغه، لو اشرتى من أرابح كسبه1921 املسألة
إليه، مث مضى على ذلك عام واحد وجب أن يدفع مخسه، وأما إذا اشرتى ما حيتاج إليه 
وكان مطابقًا لشأنه والئقًا حباله، فان علم انه اشرتاه يف أثناء العام الذي استفاد فيه الربح ال 
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متام السنة جيب ان يدفع مخسه، وأما إذا مل يعلم أبنه اشرتاه يف أثناء تلك السنة أم بعد 
 املذكورة، فاألحوط وجوابً أن يصاحل مع احلاكم الشرعي.

 : املعدن2
: إذا بلغ ما استخرجه من املعادن ـ كالذهب، والفضة، والرصاص، 1922 املسألة

والنحاس، واحلديد، والنفط، والفحم، واحلجر، والفريوزج، والعقيق، والزاج، وامللح، واملعادن 
 عطاء مخسه بعد إخراج مصارف اإلخراج.األخرى ـ حد النصاب، وجب إ

( 105مثقااًل متعارفًا من الذهب، أو )15: نصاب املعدن هو: 1923 املسألة
مثاقيل متعارفة من الفضة، مبعىن أنه إذا بلغت قيمة الشيء الذي استخرجه من املعدن ـ بعد 

ضة جيب مثاقيل من الف 105مثقااًل من الذهب أو  15إخراج نفقات االستخراج ـ قيمة 
 أن يدفع مخسه، واألحوط وجوابً مراعاة مقدار زكاة النقدين.

مثقااًل من الذهب أو  15: ما استفاد من املعدن إذا مل تبلغ قيمته 1924 املسألة
مثاقيل من الفضة يلزم أن خيمسه إذا زاد لوحده عن مؤونة سنته أو مع منافع مكاسبه  105

 األخرى.
عادن وال جيب على من أخرجه إعطاء مخسه إال إذا : ليس اجلص من امل1925 املسألة

 زاد ذلك خاصة أو مع غريه من أرابح مكاسبه األخرى عن مؤونة سنته.
: من حصل على شيء من املعادن وجب ختميسه، سواء كان املعدن 1926 املسألة

جوفيًا أو كان مما فوق سطح األرض، وسواء كان يف أرض مملوكة له أو يف أرض مل يكن هلا 
 مالك.

( 105: إذا كان ال يدري هل تبلغ قيمة ما استخرجه من املعدن )1927 املسألة
( مثقااًل من الذهب أم مل تبلغ أحد هذين النصابني، يلزم على 15مثاقيل من الفضة أو )

 األحوط وجوابً أن يتعرف على قيمته عن طريق وزنه أو عن أي طريق آخر.
لى استخراج شيء من املعدن، فإن بلغ : إذا تعاون عدة أشخاص ع1928 املسألة

نصيب كل واحد منهم بعد استثناء نفقات االستخراج، مخسة عشر مثقااًل من الذهب أو 
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 ( من الفضة وجب عليهم أن يدفعوا اخلمس.105)
: إذا استخرج املعدن الذي يكون يف ملك الغري كان ما حصل عليه من 1929 املسألة

رف صاحب امللك على استخراجه شيئًا وجب ختميس املعدن ملالك األرض، فحيث مل يص
 مجيع ما استخرج من املعدن.

 : الكنز3
: الكنز الذي يتعلق به اخلمس هو املال املخبأ يف األرض، أو يف 1930 املسألة

 الشجر، أو يف اجلبل، أو يف احلائط، فاكتشفه شخص، وكان حبيث يدعى كنزاً.
 ري مملوكة ألحد، فاملال له وعليه ختميسه.: إذ اكتشف كنزاً يف أرض غ1931 املسألة

: نصاب الكنز سواء كان ذهبًا أم فضة هو أول نصاهبما والذي يذكر 1932 املسألة
 يف ابب الزكاة، فإن بلغ ـ بعد استثناء نفقات اإلخراج ـ حد ذلك النصاب وجب ختميسه.

ال ليس للمالك : إذا اكتشف كنزاً يف أرض اشرتاها من الغري وعلم أن امل1933 املسألة
السابقني فاملال له وجيب عليه مخسه، ولكن لو احتمل أن يكون ذلك الكنز ألحد املالك 
السابقني وجب إخباره فان تبني انه ليس له وجب أن خيرب األسبق، وهكذا خيرب األسبق 

 فاألسبق، فإذا تبني أنه ليس ألحد منهم كان املال له، ووجب دفع مخسه.
( مثاقيل 105اكتشف مااًل يف أواين متعددة بلغ قيمة جمموعها ): إذا 1934 املسألة

( مثقااًل من الذهب يلزم ـ على األحوط وجواًب ـ أن خيمس املال. ولكن 15من الفضة أو )
إذا اكتشف عدة كنوز يف أماكن متعددة وجب اخلمس فيما بلغ منها النصاب املذكور، وما 

 مل يبلغ ذلك النصاب مل جيب فيه اخلمس.
( مثاقيل من الفضة أو 105: إذا اكتشف شخصان كنزًا بلغ قيمته )1935 ملسألةا

 ( مثقاال من الذهب فقط مل جيب فيه اخلمس.15)

: من اشرتى حيواانً فوجد يف بطنه مااًل، فإن احتمل أن يكون للبائع لزم 1936 املسألة
فإذا تبني أنه ليس ألحدهم  إخباره، وإذا تبني أنه ليس له لزم إخبار املالك األسبق مث األسبق،

 ( مثقاالً ذهباً.15( مثاقيل فضة أو )105لزم إعطاء مخسه وإن مل تبلغ قيمته )
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 : املال احلالل املختلط ابحلرام4
: إذا اختلط املال احلالل ابملال احلرام حبيث ال ميكن متييزمها وال معرفة 1937 املسألة

جمموع املال، وبعد أن يدفع اخلمس يصبح  صاحب املال احلرام ومقداره، لزم أن يدفع مخس
 بقية املال حالاًل.

: إذا اختلط املال احلالل ابملال احلرام وعرف مقدار احلرام ولكن مل 1938 املسألة
 يعرف صاحبه، وجب التصدق بذلك املقدار بنية صاحبه.

ولكن  : إذا اختلط املال احلالل ابملال احلرام، ومل يعلم مقدار احلرام،1939 املسألة
يعرف صاحبه، وجب أن يرتاضيا، وأما إذا مل يرض صاحب املال فإن علم أن شيئًا ما 
خبصوصه هو ملك ذلك الشخص وشك هل أنه ماله أكثر من ذلك الشيء أم ال، يلزم أن 
يعطي ما يعلم بكونه من ماله، واالحتياط املستحب هو إعطاء األكثر الذي حيتمل أنه من 

 ماله.
ا أعطى مخس املال احلالل املختلط ابحلرام، مث تبني له أن املقدار : إذ1940 املسألة

احلرام كان أكثر من اخلمس املدفوع، فاألحوط وجوابً التصدق ابملقدار الزائد الذي يعلم أبنه 
أكثر من اخلمس بنية صاحب ذلك املال، ويلزم االحتياط يف مصرفها وأن يعطيه إىل الفقري 

 اهلامشي.
ا أعطى مخس املال احلالل املختلط ابحلرام أو تصدق ابملال الذي ال : إذ1941 املسألة

يعرف صاحبه بنيته، مث تبني صاحب املال، ففي الصورة األوىل االحتياط االستحبايب الذي 
ال ينبغي تركه هو أن يعطي املالك مبقدار ماله، ويف الصورة الثانية يلزم ـ على األقوى ـ إعطاؤه 

 دق هو بنفسه عن مالكه.مبقدار ماله إن كان تص
: إذا اختلط املال احلالل ابملال احلرام وكان مقدار احلرام معلومًا، وعلم 1942 املسألة

أن املال ألحد األشخاص املعينني ولكن ال يدري أيهم هو املالك، فاألحوط وجواًب إرضاء 
 اجلميع، وإذا مل يرضوا لزم توزيع املال بني أولئك األشخاص ابلنسبة.

 واهر اليت حيصل عليها ابلغوص: اجل5
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: إذا حصل بواسطة الغوص يف البحر على جواهر كاللؤلؤ واملرجان 1943 املسألة
وغريمها، سواء كان نباتيًا أو معدنياً، فان بلغ قيمة ما أخرجه بعد استثناء نفقات ومصاريف 

واء اخرج من البحر اإلخراج، ما يعادل ثالثة أرابع املثقال الصرييف ذهباً، لزم إعطاء مخسه، س
 دفعة واحدة أو يف عدة دفعات، وسواء كان املستخرج من نوع واحد أو من عدة أنواع.

: إذا حصل على اجلواهر آبلة دون الغوص يف البحر، فان بلغ بعد 1944 املسألة
استثناء مصاريف اإلخراج ما يعادل ثالثة أرابع املثقال الصرييف ذهباً، فالواجب ختميسه على 

ط، ولكن إذا حصل على اجلواهر من وجه ماء البحر أو من ساحله وشاطئه لزم فيه األحو 
اخلمس إذا زاد ما حصل عليه لوحده، أو منضمًا إىل أرابح مكاسبه األخرى عن مؤونة 

 سنته.
: جيب مخس السمك أو احليواانت اليت يصطادها من البحر دون غوص 1945 املسألة

 رابح مكاسبه األخرى عن مؤونة سنته.إذا زاد مبفرده، أو منضماً إىل أ
: إذا غاص يف البحر دون قصد استخراج شيء من البحر وحصل على 1946 املسألة

جواهر اتفاقاً، وجب أن خيمسها على األحوط وجوابً، واألقوى ختميسها إذا كان حني 
 حصوله على تلك اجلواهر قاصداً احليازة.

وااًن فوجد يف بطنه جوهرة تبلغ قيمتها : إذا غاص يف البحر وأخرج حي1947 املسألة
ثالثة أرابع املثقال الصرييف ذهباً أو أكثر من ذلك، فإن كان ذلك احليوان من قبيل الصدف 
الذي يكون جوفه عادة موضعًا للجواهر وجب عليه مخسها، وأما لو ابتلع اجلواهر اتفاقاً، 

 خر عن مؤونة سنته.فيجب أن خيمسها إن زاد مبفردها أو بضميمة أرابح كسبه األ

: إذا غاص يف األهنر الكبرية كدجلة والفرات وأخرج جواهر، فإن كانت 1948 املسألة
 ما تتكون يف األهنر، لزم ختميسها.

: إذا غاص يف املاء وأخرج مقدارًا من العنرب تبلغ قيمته ثالثة أرابع 1949 املسألة
و أخذه من وجه املاء أو من ساحل املثقال الصرييف ذهبًا أو أكثر وجب دفع مخسه، وأما ل

 البحر وجب فيه اخلمس على األحوط.
: من كان الغوص أو إخراج املعادن شغاًل وحرفة له، إن أعطى مخس 1950 املسألة 
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 ما استخرجه مث زاد عن مؤونة سنته شيء، فاألحوط أن يعطي مخسه مرة أخرى.
خمتلط ابحلرام، أو حصل  : إذا أخرج الطفل معدانً، أو كان عنده مال1951 املسألة

على كنز، أو أخرج ابلغوص جواهر، وجب على ويل ذلك الطفل إخراج ما أخرجه الطفل 
 على األحوط وجوابً.

 : الغنيمة6
أو أمر انئبه ولو   : إذا قاتل املسلمون الكفار أبمر اإلمام املعصوم 1952 املسألة

غنيمة )وهي ما حيصل عليه كان فقيهًا جامعًا للشرائط، وحصلوا يف تلك احلرب على 
احملاربون من أموال الكفار( جيب أواًل إخراج ما أنفقوه على تلك الغنيمة، كأجرة احملافظة 

صرفه، وإخراج ما خيتص ابإلمام  )عليه السالم(عليها ومحلها ونقلها، وإخراج ما يرى اإلمام 
 .من الصوايف، مث إخراج مخس الباقي 

 من املسلم : األرض اليت يشرتيها الذمي7
: إذا اشرتى الكافر الذمي أرضًا من املسلم وجب على الذمي أن يدفع 1953 املسألة

مخس تلك األرض من نفسها أو من ماله اآلخر، وأما لو اشرتى بيتًا أو دكااًن أو ما شابه 
فوجوب ختميسه يف هذه الصورة حمل إشكال، وال يلزم قصد القربة من الذمي عند إعطاء 

بل ال يلزم على احلاكم الشرعي الذي أيخذ هذا اخلمس من الذمي أن يقصد ـ هذا اخلمس، 
 هو ـ القربة أيضاً.

: جيب على الكافر الذمي أن يدفع مخس األرض اليت اشرتاها من 1954 املسألة
املسلم مث ابعها ملسلم آخر، وهكذا لو مات الكافر الذمي وورث املسلم تلك األرض وجب 

 يدفع اخلمس، إما من نفس تلك األرض أو من ماله اآلخر.على املسلم الوارث أن 
: إذا اشرتط الكافر الذمي عند اشرتائه األرض من املسلم أن اليدفع 1955 املسألة

اخلمس، مل يصح شرطه، ووجب أن يدفع الذمي اخلمس، ولكن إذا اشرتط أن يدفع البائع 
 اخلمس صح شرطه.

ذمي أرضًا دون بيع وشراء وأخذ عوضها،  : إذا مّلك املسلم الكافر ال1956 املسألة
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 كما لو صاحله على األرض، وجب على الكافر الذمي إخراج مخسه على األحوط.
: إذا كان الكافر الذمي صغريًا واشرتى له وليه أرضاً، وجب عليه أن 1957 املسألة

 خيرج مخسه على األحوط.
 مصرف اخلمس

 : جيب تقسيم اخلمس إىل قسمني: 1958 املسألة
ـ سهم السادة، وجيب إعطاؤه للسيد الفقري، أو السيد اليتيم الفقري، أو البن السبيل 1

 من السادة.
ويعطى يف هذا الزمان إىل اجملتهد اجلامع  ـ والنصف اآلخر هو سهم اإلمام 2

 للشرائط، أو يصرف يف اجلهة اليت أيذن ذلك اجملتهد بصرفه فيها.
ى له اخلمس يشرتط أن يكون فقرياً، ولكن ابن : السيد اليتيم الذي يعط1959 املسألة

 السبيل من السادة جيوز أن يعطى له من اخلمس وان مل يكن فقرياً يف بلده.
: ال جيوز ـ على األحوط وجوابً ـ إعطاء اخلمس البن السبيل من السادة 1960 املسألة

 إذا كان سفره سفر معصية إالّ إذا اتب.
للسيد غري العادل، ولكن ال جيوز إعطاؤه للسيد  : جيوز إعطاء اخلمس1961 املسألة

 غري اإلمامي االثين عشري. 
: ال جيوز إعطاء اخلمس للسيد العاصي إذا كان إعطاء اخلمس له 1962 املسألة

يساعده على املعصية، وهكذا ال جيوز ـ على األحوط الذي ال ينبغي تركه ـ إعطاء اخلمس 
 يكن إعطاء اخلمس معيناً له على املعصية. للسيد العاصي اجملاهر بعصيانه وإن مل

: إذا ادعى شخص أبنه من السادة، ال جيوز إعطاء اخلمس له إال إذا 1963 املسألة
 صدقه عادالن، أو كان معروفاً بني الناس ابلسيادة أو ثبتت سيادته بدليل آخر.

مل  : من كان مشهورًا ابلسيادة يف بلده، جاز إعطاء اخلمس له وإن1964 املسألة
 يتيقن املعطي بسيادته.

: من كانت زوجته من السادة، مل جيز للزوج ـ على األحوط وجواًب ـ 1965 املسألة
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إعطاء اخلمس هلا لتصرفه يف نفقتها، ولكن لو كانت الزوجة تقوم بنفقة من جيب نفقته عليها 
ب ومل تتمكن من اإلنفاق عليهم جاز أن يعطيها زوجها من اخلمس لتصرفه على من جت

 نفقتهم عليها.
: إذا وجبت عليه نفقة امرأة من السادة غري زوجته، فال جيوز ـ على 1966 املسألة

 األحوط وجوابً ـ أن ينفق ملأكلها وملبسها من اخلمس.
: جيوز إعطاء اخلمس لسيد فقري جتب نفقته على الغري ولكن ذلك الغري 1967 املسألة

 ال يتمكن من القيام ابلنفقة.
 : األحوط وجوابً أن ال يعطي للسيد الفقري أكثر من مؤونة سنته.1968 املسألة

: إذا مل يكن يف بلده سيد مستحق للخمس ومل حيتمل أن يوجد فيما 1969 املسألة
بعد قريباً، أو مل ميكنه احملافظة على اخلمس إىل وقت حصول مستحق، جيب عليه أن ينقل 

أن يطرح من اخلمس مصاريف سفره هذا،  اخلمس إىل بلد آخر ويوصله إىل مستحقيه، وجيوز
وإذا تلف اخلمس يف الطريق فإن كان مقصراً يف حفظه لزم أن يدفع عوضه، وأما إن مل يكن 

 مقصراً يف حفظه مل جيب عليه شيء.
: إذا مل يكن يف بلده مستحق للخمس ولكن احتمل حصوله فيما بعد، 1970 املسألة

كان إبقاؤه إىل حني حصول املستحق يف بلده   جاز له نقل اخلمس إىل بلد آخر حىت إذا
ممكناً، فإن تلف يف الطريق دون تقصري منه مل جيب عليه شيء، ولكن ال جيوز له استثناء 

 مصاريف سفره منه.
: إذا وجد يف بلده مستحق للخمس جاز أيضًا نقل اخلمس إىل بلد 1971 املسألة

احتساب مصاريف السفر من نفسه آخر إليصاله إىل مستحق آخر، ولكن جيب عليه حينئذ 
 ال من اخلمس، ويضمن إذا تلف اخلمس يف السفر حىت إذا كان عن غري تقصري منه.

: إذا نقل اخلمس إىل بلد آخر إبذن احلاكم الشرعي وتلف يف الطريق مل 1972 املسألة
جيب إعطاء اخلمس اثنية بداًل عن التالف، وهكذا إذا أعطى اخلمس إىل وكيل احلاكم 

 رعي يف أخذ األمخاس فنقله من ذلك البلد إىل بلد آخر.الش

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 358 

: إذا مل يعط اخلمس من نفس املال الذي تعلق به اخلمس بل أعطاه من 1973 املسألة
جنس آخر، وجب أن حيتسب ابلقيمة الواقعية لذلك اجلنس، فإن احتسب أكثر من القيمة 

 رضي املستحق بتلك القيمة.الواقعية وجب إعطاء ما احتسبه زائداً عن القيمة حىت ولو 
: من كان له دين على مستحق للخمس، جاز أن حيتسب عليه من 1974 املسألة

 اخلمس، ويعترب ما يف ذمته مخساً مدفوعاً.
: ال جيوز للمستحق أن أيخذ اخلمس مث يرده إىل املالك، ولكن إذا كان 1975 املسألة

رياً ، ويريد أن اليكون مديوانً ألهل عليه )أي يف ذمته( مبلغ كبري من ابب اخلمس وصار فق
 اخلمس فال إشكال إذا رضي اجملتهد أبن يتقبل اخلمس منه مث يرده إليه.

 أحكام الزكاة
 : جتب الزكاة وتتعلق يف تسعة أشياء:1976 املسألة

 ـ احلنطة.1
 ـ الشعري.2
 ـ التمر .3
 .«الغالت األربع»ـ الزبيب، وهذه األربعة تسمى 4
 ـ الذهب.5
 . «النقدين»فضة، وهذان يسمّيان ـ ال6
 ـ اإلبل.7
 ـ البقر.8
 .«االنعام الثالثة»ـ الغنم، وهذه الثالثة تسمى 9

فإذا كان مالكًا ألحد هذه األشياء وجب عليه ـ مع الشروط اليت سنذكرها ـ إخراج 
 مقدار معني من ابب الزكاة وصرفه يف أحد الوجوه اليت سيأيت تفصليها.

لت، وهي حبة كالقمح يف مالمسته وكالشعري يف طبعه، وكذا : السَّ 1977 املسألة
العلس، وهي حبة مثل القمح ومن طعام أهل )صنعاء( جيب فيهما الزكاة أيضاً على األحوط 
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 وجوابً.
 شروط وجوب الزكاة

: جتب الزكاة فيما إذا وصل الشيء الزكوي حّد النصاب الذي سيأيت 1978 املسألة 
 اً وعاقالً وحراً ومتمكناً من التصرف.تفصيله، وكان صاحبه ابلغ

: إذا ملك البقر أو الغنم أو اإلبل أو الذهب أو الفضة مدة أحد عشر 1979 املسألة
شهراً، وجب عليه زكاهتا حبلول األول من الشهر الثاين عشر على األحوط، ولكن جيب 

 احتساب مبدأ السنة التالية من بعد انتهاء الشهر الثاين عشر.
: إذا بلغ مالك األنعام الثالثة أو النقدين يف أثناء العام، فاألحوط 1980 املسألة

إعطاء زكاهتا، فلو ملك طفل أربعني رأس غنم ـ مثاًل ـ يف أول حمرم فبلغ بعد مرور شهرين، مث 
مضى على أول حمّرم أحد عشر شهرًا وجب عليه الزكاة على األحوط بشرط أن تتوفر بقية 

 الشرائط.
وقت وجوب الزكاة يف احلنطة والشعري عند صدق اسم احلنطة والشعري  :1981 املسألة

 عليهما.
 وجتب زكاة الزبيب ـ على األحوط ـ عندما يصري ُحصرماً.

 وجتب الزكاة يف التمر عندما يصفر التمر أو حيمر على األحوط.
ر ولكن وقت اخراج الزكاة يف احلنطة والشعري عند احلصاد وفصل التنب عنها، ويف التم

 والزبيب عند اجلذاذ.
: إذا كان صاحب الغالت األربع ابلغًا يف أوقات وجوهبا املذكورة يف 1982 املسألة

 السابقة وجب عليه زكاهتا. املسألة
: إذا كان صاحب األنعام الثالثة أو النقدين جمنواًن طوال العام مل جتب 1983 املسألة

 أفاق يف هناية السنة وجبت عليه الزكاة، على عليه الزكاة، ولكن إذا كان جمنوانً بعض السنة مث
 األحوط.

: إذا كان صاحب األنعام الثالثة أو النقدين سكرااًن أو مغمى عليه 1984 املسألة
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مقداراً من السنة، مل تسقط عنه الزكاة، وهكذا إذا كان ساعة وجوب الزكاة يف الغالت األربع 
 سكراانً أو مغمى عليه.

يف املال الذي غصب من اإلنسان وال ميكنه ارجاعه، ولكن  : ال زكاة1985 املسألة
إذا غصبوا منه زرعاً وكان حني تعلق الزكاة به بيد الغاصب، فاألحوط لصاحبه أن يدفع زكاته 

 عندما يعاد إليه.
: إذا اقرتض ذهبًا أو فضة أو أي شيء زكوي آخر وبقي عنده عاماً 1986 املسألة

الشيء، وال جيب على املقرض )أي صاحب املبلغ(  واحداً، وجب عليه دفع زكاة ذلك
 شيء.

 زكاة الغالت األربع
 احلنطة والشعري والتمر والزبيب

: ال جتب الزكاة يف الغالت األربع إال إذا بلغت كميتها حد النصاب، 1987 املسألة
 غراماً. 207كيلو غراماً و  847والنصاب هو: ما يعادل 

من إحدى الغالت األربع اليت تعلق هبا الزكاة أو : إذا أكل هو وعياله 1988 املسألة
 تصدق منها على فقري قبل أن يدفع زكاهتا وجب عليه دفع زكاة ما أكل وما تصدق به.

: إذا مات املالك بعد أن تعلق وجوب الزكاة إبحدى غالته األربع، 1989 املسألة
كاة على كل من وجب إعطاء زكاهتا من ماله، ولكن لو مات قبل تعلق الوجوب وجب الز 

 بلغ نصيبه من الورثة حد النصاب.
: من كلف من جانب احلاكم الشرعي جلمع الزكاة، جاز أن يطالب 1990 املسألة

ابلزكاة حني تصفى احلنطة والشعري من القشور، وبعد جفاف التمر والزبيب، وإذا امتنع 
 املالك من إعطاء الزكاة فتلف املال الزكوي وجب دفع عوضه.

: إذا تعلق الوجوب بعد متلك خنل التمر والزبيب، أو زرع احلنطة 1991 املسألة
 والشعري ، مثالً لو امحر أو اصفر التمر بعد متلك النخلة وجب عليه الزكاة.

: إذ ابع الزرع أو النخل بعد أن تعلق الوجوب ابلغالت، وجب على 1992 املسألة
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 البائع دفع زكاهتا.
لغالت األربع وعلم أن البائع دفع زكاهتا أو شك : إذا اشرتى إحدى ا1993 املسألة

يف أنه هل دفع صاحبها زكاهتا أم ال، مل جيب عليه شيء، وأما إذا علم أبن صاحبها مل يزكها 
فان مل ميض احلاكم الشرعي معاملة املقدار الذي جيب دفعه من ابب الزكاة بطلت املعاملة يف 

املقدار من املشرتي، أما لو أمضى احلاكم ذلك املقدار، وجيوز للحاكم الشرعي أخذ ذلك 
الشرعي املعاملة يف املقدار املذكور صحت املعاملة، ويلزم على املشرتي أن يدفع قيمة ذلك 

 املقدار إىل احلاكم الشرعي، فإذا كان قد دفع قيمة ذلك املقدار إىل البائع جاز أن يسرتدها.
حد النصاب عندما تكون رطبة  : إذا بلغ وزن شيء من الغالت األربع1994 املسألة

 ولكنه قل عن ذلك بعد جفافها مل جتب فيها الزكاة.
: إذا استهلك شيئاً من احلنطة أو الشعري أو التمر قبل جفافها فان كان 1995 املسألة

 مقدار جفافها حد النصاب وجب دفع زكاهتا، وإال فال.
رياً، إن بلغ مقدار : التمر الذي يؤكل رطباً، ولو جف قل وزنه كث1996 املسألة

النصاب بعد جفافه وجب الزكاة فيه، وأما إذا مل يطلق عليه بعد اجلفاف اسم التمر مل جتب 
 الزكاة فيه.

: لو بقيت عنده الغالت اليت اخرج زكاهتا عدة سنوات، مل جتب زكاهتا، 1997 املسألة
 مرة اثنية.

 مقدار الزكاة
أو النهر أو استفادت من رطوبة األرض : إذا سقيت الغالت مباء املطر 1998 املسألة

فزكاهتا العشر )أي واحد من عشرة(، وإذا سقيت ابلدلو وما شابه ذلك من اآلالت فزكاهتا 
نصف العشر )أي واحد من عشرين(، وأما إذا سقيت ابملطر أو النهر أو استفادت من 

نصفها العشر وزكاة رطوبة األرض مقدارًا مث سقيت بنفس املقدار ابلدالء وما شاهبها فزكاة 
 نصفها اآلخر نصف العشر، يعين أنه جيب دفع ثالثة أقسام من األربعني قسماً للزكاة.

: إذا سقيت الغالت األربع مباء املطر وبواسطة الدلو وما شابه معاً، فإن  1999 املسألة
كانت حبيث يقال: انه غلب سقيها ابلدلو وما شابه، فزكاهتا نصف العشر )واحد من 
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( وأما إذا قيل: إنه غلب سقيها ابملطر أو مباء النهر فزكاهتا العشر )واحد من عشرة(، عشرين
بل حىت إذا مل يقولوا إن سقيها ابملطر والنهر كان هو الغالب، وكان السقي ابملطر أو النهر 

 أكثر من السقي ابلدالء وما شابه فاألحوط وجوابً دفع العشر.
ساوى سقيه ابملطر أو ابلنهر مع سقيه ابلدالء، : إذا شك يف أنه هل ت2000 املسألة

أو غلب السقي ابملطر جاز أن يعطي العشر عن نصفه، ونصف العشر عن النصف اآلخر، 
وهكذا إذا شك هل أهنما كاان متساويني أو كان السقي ابلدالء هو الغالب جاز أن يعطي 

 عن مجيعها نصف العشر.
اء املطر أو النهر ومل حتتج إىل السقي : إذا سقيت الغالت األربع مب2001 املسألة

ابلدالء ولكنها سقيت ـ مع ذلك ـ ابلدالء أيضًا، ومل يساعد السقي ابلدالء على زايدة 
احملصول فزكاهتا العشر، وإذا كانت تسقى ابلدلو وال حتتاج إىل السقي ابملطر أو النهر ولكن 

أو النهر على زايدة احملصول فزكاهتا سقيت مباء املطر والنهر أيضًا ومل يساعد سقيها ابملطر 
 نصف العشر.

: إذا سقي زرع ابلدلو وما شابه واستفاد زرع يف أرض جماورة من رطوبة 2002 املسألة
تلك األرض ومل حيتج إىل سقيه بشيء، فزكاة الزرع الذي يسقى ابلدلو هو نصف العشر 

 ة(.)واحد من عشرين( وزكاة الزرع اجملاور هو العشر )واحد من عشر 

: جيوز استثناء املبالغ اليت صرفها على زراعة الغالت األربع من احلاصل 2003 املسألة
حىت ما استهلك من قيمة األدوات واأللبسة بسبب الزراعة، وبعد استثناء هذه املبالغ إن بلغ 
ما بقي من احلاصل حد النصاب وجب دفع زكاته وإال فال، وإن كان األحوط استحباابً 

 ة إذا كان قبل إخراج املؤن بقدر النصاب.إعطاء الزكا
: البذر الذي يصرفه للزراعة إذا كان من نفسه جاز االستثناء مبقداره من 2004 املسألة

 احلاصل، وأما إذا كان قد اشرتى البذر جاز احتساب قيمته ـ عند الشراء ـ من املصاريف.
لكًا له، الجيوز : إذا كانت األرض وأدوات الزراعة أو إحدامها م2005 املسألة

احتساب أجرهتا من املصاريف، وهكذا ال جيوز أن يستثين من احلاصل أجرة ما عمله بنفسه، 
 أو ما عمله غريه بدون أجرة.
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:إذا اشرتى شجرة الكرم أو التمر ال تكون قيمتها ضمن املصاريف على 2006 املسألة
كان ما دفعه الشرتائه األحوط، ولكن إذا اشرتى التمر أو العنب قبل اجلذاذ والقطاف  

 حمسوابً من املصاريف.
: إذا اشرتى أرضًا وزرع فيها احلنطة أو الشعري، ال حيتسب ما دفعه 2007 املسألة

لشراء تلك األرض من املصاريف على األحوط، ولكن إذا اشرتى زرعًا جاز احتساب املبلغ 
اء قيمة التنب الذي الذي دفعه لشرائه من املصاريف واستثنائه من احلاصل، وجيب استثن
( درمهًا وكانت 500حصل عليه من املبلغ الذي دفعه لشراء الزرع، مثاًل إذا اشرتى الزرع بـ )

 ( درمهاً فقط من املصاريف.400( درهم، حيتسب )100قيمة التنب )
: من أمكنه الزراعة دون استخدام الوسائل كالثور واحلراث وما شابه من 2008 املسألة

ة للزراعة، إذا اشرتى هذه األشياء أشكل احتساب املبلغ الذي دفعه عليها من األدوات الالزم
 املصاريف.

: من مل متكنه الزراعة دون استخدام الوسائل الالزمة للزراعة، إذا اشرتى 2009 املسألة
هذه األدوات وتلفت بسبب الزراعة بصورة كلية جاز احتساب متام قيمتها من املصاريف، 

متها جاز أن حيتسب ذلك املقدار من املصاريف. ولكن إذا مل ينقص من ولو قل شيء من قي
 القيمة شيء بعد الزراعة فاألحوط أن ال حيتسب شيئاً من قيمتها من املصاريف.

: إذا زرع يف أرض واحدة احلنطة والشعري وشيئًا كالرز واللوبيا اليت ال 2010 املسألة
صرفها إىل قسمني ـ مثال ـ إذا كاان متساويني، جتب فيها الزكاة، جيب تقسيم املصاريف اليت 

 فيجوز استثناء نصف املصاريف من املال الزكوي.

: إذا صرف مبلغًا حلراثة األرض أو أي أمر آخر ينفع الزراعة إىل عدة 2011 املسألة
 أعوام، جاز احتساب ما أنفق من مصاريف السنة األوىل.

متر أو عنب يف عدة بالد ختتلف يف : إذا كان له حنطة أو شعري أو 2012 املسألة
فصوهلا، وال حيصل مثارها يف وقت واحد وكان يعد مجيعها حمصول عام واحد، فإن كان أول 
ما يبلغ وحيصل منها مبقدار النصاب وجب إعطاء زكاهتا حني بلوغها، ويعطي زكاة غريها يف 

ن يصل ما بلغ وما سيبلغ وقته، وأما إذا مل يكن أول ما بلغ منها مبقدار النصاب فإن تيقن أ
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بعده إىل مقدار النصاب، وجب أيضًا دفع زكاة ما بلغ يف وقت بلوغه، وزكاة ما سيبلغ يف 
حينه، وإذا مل يتيقن أن يصل مجيعها إىل حد النصاب صرب حىت يبلغ اجلميع، فإن بلغ 

 جمموعها النصاب زّكاها وجوابً، وإذا مل يبلغ حد النصاب مل جتب زكاهتا.
: إذا أمثر خنل التمر أو شجر الكرم مرتني يف عام واحد، فإن بلغ 2013 املسألة

 اجملموع حد النصاب وجب الزكاة فيها على األحوط.
: إذا كانت لديه كمية من التمر أو العنب الطازج الذي يبلغ جافها حد 2014 املسألة

ما لو جف النصاب، فال اشكال إذا أعطى من رطبها بقصد الزكاة إىل املستحق مبقدار 
 لكان بقدر ما جيب دفعه للزكاة.

: إذا وجب عليه دفع زكاة متر أو عنب ايبس، ال جيوز له أن يدفع متراً 2015 املسألة
أو عنبًا رطباً، وهكذا إذا وجب عليه دفع زكاة متر أو عنب رطب ال جيوز أن يدفع مترًا أو 

 ة الزكاة مل يكن فيه أبس.عنبا ايبساً، أما لو أعطى أحد هذين أو شيئاً آخر بقصد قيم
: لو مات من كان مديوانً وترك مااًل جتب فيه الزكاة، جيب إخراج الزكاة 2016 املسألة

 من تركته أواًل، مث أداء ديونه اثنياً.
: لو مات من كان مديوانً وترك حنطة أو شعرياً أو متراً أو عنباً، وقبل أن 2017 املسألة

ه من مال آخر غريها، جتب الزكاة إذا بلغ نصيب كل منهم جتب فيها الزكاة سدد ورثته ديون
حد النصاب، وأما إذا مل يسددوا دينه قبل تعلق الزكاة هبا ومل يضمنوا لغرمائه دينه ـ أيضًا ـ 
وبرضاهم، فإن كانت تركة امليت مبقدار الديون مل جتب الزكاة يف هذه األشياء، وأما إذا كانت 

ون حبيث يلزم إعطاء الغرماء شيئًا من الغالت اليت تركها أكثر من الديون فان كانت الدي
أيضاً ـ لو أريد تسديد ديونه ـ مل جتب الزكاة يف ما يعطونه للغرمي وتكون بقية املال للورثة، فان 

 بلغ نصيب كل واحد حد النصاب وجب عليه الزكاة.
فاألحوط  : إذا كان يف الغالت اليت وجبت فيها الزكاة، جيد ورديء،2018 املسألة

وجواًب أن يعطي زكاة كل واحد من اجليد والرديء من نفسه، أي يعطي اجليد من اجليد 
 والرديء من الرديء.

 نصاب الذهب
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 : للذهب نصاابن:2019 املسألة
عشرون مثقااًل شرعياً، وهو ما يعادل مخسة عشر مثقااًل متعارفاً، فإذا  النصاب األول:

بقية الشرائط اليت ذكرت جيب دفع ربع ُعشرها )أي  بلغ الذهب هذا احلد، واجتمعت فيه
 واحد من أربعني( من ابب الزكاة، وإذا مل يبلغ هذا احلد مل جتب فيه الزكاة.

أربعة مثاقيل شرعية، وهو ما يعادل ثالثة مثاقيل متعارفة، يعين إذا  النصاب الثاين:
)واحد من أربعني( من أضيف ثالثة مثاقيل إىل مخسة عشر مثقااًل وجب دفع ربع الُعشر 

مثقااًل، وأما إذا زاد عن النصاب األول أقل من ثالثة مثاقيل فيجب دفع زكاة الـ:  18جمموع 
( مثقااًل فقط، وما زاد ال تكون فيه زكاة، وهكذا فصاعدًا يعين إذا زاد على النصاب 15)

 كاة يف الزائد.الثاين ثالثة مثاقيل وجب دفع زكاة اجملموع، ولو زاد أقل من ثالثة فال ز 
 نصاب الفضة

 : للفضة نصاابن.2020 املسألة
مثقاالً واجتمعت  105( مثقاالً متعارفاً ، فإذا بلغ مقدار الفضة 105) النصاب األول:

بقية الشرائط املذكورة لزم إعطاء ربع العشر )أي واحد من أربعني( أي ما يعادل مثقالني 
من ابب الزكاة، وإذا مل يبلغ هذا احلد مل جتب فيه  ونصف ومُثن املثقال من املثاقيل املتعارفة

 الزكاة.
( مثقااًل وصار 21( مثقااًل، يعين إذا أضيف إىل النصاب األول )21: )النصاب الثاين

( مثقااًل وجب دفع زكاهتا على النحو الذي ذكر، أي إعطاء ربع ُعشرها، وأما 126اجملموع )
فقط وال زكاة  105قااًل جيب دفع الزكاة من مث 21إذا أضيف إىل النصاب األول أقل من 

مثقااًل أخرى وجب الزكاة  21يف الزائد، وهكذا فصاعداً، فإذا أضيف إىل النصاب الثاين 
 مثقاالً فال زكاة يف الزائد.  21فيها، أما إذا كان الزائد أقل من 

وعلى هذا فلو أعطى الشخص ربع الُعشر )واحد من أربعني( من كل ما عنده من 
لذهب أو الفضة يكون قد دفع مقدار الزكاة الواجب عليه دفعه، بل وأكثر من ذلك يف ا

مثقااًل من الفضة فانه يكون  110بعض األحيان، كما لو كان دفع ربع الُعشر من جمموع 
مثقااًل( وهو النصاب األول الذي كان دفعه واجبًا ومقداراً ألجل  105حينئذ قد دفع زكاة )

 لزائدة اليت مل جتب الزكاة فيها.مثاقيل( ا 5الـ: )

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 366 

 عدة مسائل
: من كان ذهبه أو فضته مبقدار النصاب، جيب إعطاء زكاهتا كل عام لو 2021 املسألة

 بقيت عنده دون أن تنقص عن حد النصاب وإن كان أعطى زكاهتا قبل ذلك.
ان : جتب الزكاة يف الذهب والفضة إذا كاان مسكوكني بسكة املعاملة، و 2022 املسألة

 كانت صورة السكة قد امنحت فإنه جيب دفع زكاهتا أيضاً.
: الذهب والفضة املسكوكان الذين يتزين هبما النساء ال جتب فيهما 2023 املسألة

 الزكاة.
: من كان عنده ذهب وفضة إذا مل يبلغ كل واحد منهما على حدة 2024 املسألة

مثقااًل مل  14ثقااًل ومقدار الذهب م 104مقدار النصاب األول، مثاًل لو كان مقدار الفضة 
 جتب عليه الزكاة.

: جتب الزكاة يف الذهب والفضة إذا ملك صاحبها مقدار النصاب منها 2025 املسألة
ملدة أحد عشر شهراً ـ كما قلنا سابقًا ـ فإذا نقص ما عنده عن النصاب األول يف أثناء العام 

 مل جتب عليه الزكاة.
ـ يف أثناء األحد عشر شهراً، ذهبه وفضته بذهب آخر  : إذا استبدل2026 املسألة

وفضة أخرى، أو بشيء آخر، أو ذوهبما مل جتب عليه الزكاة، ولكن لو فعل هذه األعمال 
 للفرار من دفع الزكاة فاألحوط استحباابً دفع زكاهتا.

: إذا ذوب يف الشهر الثاين عشر سكة الذهب أو الفضة وجب إعطاء 2027 املسألة
فان نقصت قيمة أو وزن الذهب أو الفضة بسبب الذوب وجب دفع زكاهتا اليت كانت زكاهتا،

 جتب عليه قبل تذويبها.
: إذا كان الذهب والفضة اليت عنده تتألف من جيد ورديء، جاز له 2028 املسألة

إعطاء زكاة كل واحد منهما من نفسه، أي اجليد من اجليد والرديء من الرديء، ولكن 
 زكاهتا من الذهب والفضة اجليدين. األفضل أن يعطي

: الذهب والفضة املغشوشني إذا كان الغش فيما أكثر من املتعارف، 2029 املسألة
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فإن كان خالصهما يبلغ حد النصاب وجب إعطاء زكاهتما، وإذا شك يف أنه هل يبلغ 
ط اخلالص حد النصاب أم ال، وجب استعالم احلال عن طريق تذويبهما وتصفيتهما عن اخللي

 أو ما أشبه.
: إذا كان الغش يف الذهب والفضة الزكويني ابملقدار املتعارف، ال جيوز 2030 املسألة

إعطاء الزكاة من الذهب أو الفضة الذي يكون خليطهما أكثر من املتعارف، إال إذا كان 
اخلليط مبقدار يتيقن معه أن اخلالص فيهما مبقدار الزكاة اليت جيب عليه دفعها، ففي هذه 

 لصورة ال يكون مثة إشكال.ا
 زكاة األنعام الثالثة
 البقر واإلبل والغنم

: لزكاة األنعام الثالثة شرطان آخران مضافًا إىل ما ذكر من الشرائط. 2031 املسألة
 ومها:

 أن ال تكون عوامل )أي ال تعمل( طوال السنة.األول: 
فإذا أكلت متام  أن تكون سائمة، أي ترعى من علف الصحراء طوال السنة،الثاين: 

 السنة أو بعضها من العلف املهيأ أو من زرع مالكها أو زرع شخص آخر مل يكن فيها زكاة.
: إذا اشرتى أو استأجر ألنعامه مرعى مل يزرعه أحد، أو دفع لرعيها فيه 2032 املسألة

 ضريبة لظامل، وجب دفع زكاهتا احتياطًا.
 نصاب اإلبل

 اابً:: لإلبل إثىن عشر نص2033 املسألة
 مخس، وزكاهتا شاة، وما مل يبلغ عدد اإلبل إىل هذا احلد ال يكون فيه زكاة.األول: 
 عشر، وزكاهتا شااتن.الثاين: 
 مخس عشرة، وزكاهتا ثالث شياه. الثالث:
 عشرون، وزكاهتا أربع شياه. الرابع:

 مخس وعشرون، وزكاهتا مخس شياه.اخلامس: 
 ، أي الداخلة يف السنة الثانية.ست وعشرون، وزكاهتا بنت خماضالسادس: 
 ست وثالثون، وزكاهتا لبون، أي الداخلة يف السنة الثالثة.السابع: 
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 ست وأربعون، وزكاهتا حقة، أي الداخلة يف السنة الرابعة.الثامن: 
 إحدى وستون، وزكاها جذعة، أي الداخلة يف السنة اخلامسة.التاسع: 
 ست وسبعون، وزكاهتا بنتا لبون.العاشر: 

 إحدى وتسعون، وزكاهتا حقتان. احلادي عشر:
مائة وإحدى وعشرون وما فوق، وزكاهتا أن حيسب أربعني أربعني ويعطى  الثاين عشر:

عن كل أربعني: بنت لبون، أو حيسب مخسني مخسني ويعطى عن كل مخسني: ُحّقة، أو 
بقي  حيسب ابخلمسني واألربعني، ولكن األحوط أن حيسب حبيث اليبقى شيء، أو إذا

( إباًل جيب أن يعطي 140شيء ـ فرضًا ـ أن ال يكون أكثر من التسع، مثال إذا كان عنده )
 عن املائة حقتني ويعطي عن األربعني بنت لبون.

: ال جتب الزكاة فيما بني النصابني، فإذا جتاوز عدد ابله عن اخلمسة 2034 املسألة
هو عشرة، جتب الزكاة يف اخلمسة  الذي هو النصاب األول ومل يبلغ النصاب الثاين الذي

 فقط، وهكذا ابلنسبة لألنصبة األخرى.
 نصاب البقر

 : للبقر نصاابن:2035 املسألة
ثالثون، مبعىن أنه إذا وصل عدد أبقاره إىل هذا احلد وتوفرت بقية  النصاب األول:

 لثانية.الشرائط جيب أن يدفع عنها )تبيعاً( أو )تبيعة( وهي من البقر ما دخل يف السنة ا
 أربعون، وزكاهتا )مسنة( وهي الداخلة يف السنة الثالثة. النصاب الثاين:

: ال جتب الزكاة فيما بني الثالثني إىل األربعني، فمثال لو كان ألحد 2036 املسألة
تسع وثالثون وجب دفع الزكاة عن الثالثني فقط، وهكذا إذا كان عدد األبقار أكثر من 

ا مل تبلغ ستني بل جتب زكاة األربعني فقط، وبعد أن وصلت إىل األربعني فال زكاة فيها م
الستني وجب أن يدفع تبيعتني أو تبيعني ألنه حينئذ يكون مبقدار ضعف النصاب األول. 
وهكذا األمر فصاعدًا فانه حيسب ثالثني ثالثني أو أربعني أربعني أو ثالثني وأربعني ويدفع 

تياط أن حيسب بنحو اليبقى شيء، أو إذا بقي شيء زكاهتا على حنو ما ذكرانه، ولكن االح
يكون دون العشرة، فمثاًل إذا كان عنده )سبعون( رأس بقر جيب أن حيسب ابلثالثني 
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واألربعني فيدفع عن الثالثني زكاة الثالثني وعن األربعني زكاة األربعني ألنه لو حسب ثالثني 
 ثالثني تبقى عشرة دون زكاة.

 نصاب الغنم
 : للغنم مخسة أنصبة: 2037 املسألة
 أربعون، وزكاهتا شاة، وال زكاة فيماال يبلغ هذا احلد.األول: 
 مائة وإحدى وعشرون، وزكاهتا شااتن.الثاين: 
 مائتان وواحد، وزكاهتا ثالث شياه. الثالث:
 ثالمثائة وواحدة، وزكاهتا أربع شياه. الرابع:

عن كل مائة: شاة، واليلزم أن  أربعمائة وما فوق، فيحسب مائة مائة ويدفع اخلامس:
يدفع الزكاة من نفس الغنم الزكوي بل يكفي لو دفع من غنمه اآلخر أو دفع ما يعادل قيمته 

 نقداً.
: ال جتب الزكاة فيما بني النصابني، فإذا كان عدد الغنم أكثر من 2038 املسألة

اة األربعني ال غري، النصاب األول )وهو أربعون( ودون النصاب الثاين جيب فقط أن يدفع زك
 وال زكاة يف املقدار الزائد عن األربعني، وهكذا ابلنسبة إىل األنصبة األخرى.

: جتب الزكاة يف األنعام الثالثة سواء كان مجيعها ذكوراً أو إاناثً، أو كان 2039 املسألة
 بعضها ذكوراً وبعضها اآلخر إاناثً.

من نوع واحد، وكذا يعد اإلبل العريب : يف الزكاة يعد البقر واجلاموس 2040 املسألة
 واإلبل غري العريب نوعاً واحداً، وكذا يعد الغنم واملاعز نوعاً واحداً أيضاً.

: إذا أعطى للزكاة ضأانً، يلزم أن ال يكون أقل من سبعة أشهر، 2041 املسألة
السنة، واألحوط استحبااًب أن يكون داخاًل يف السنة الثانية، وإذا أعطى معزًا أن يكمل 

 واألحوط استحباابً أن يكون داخالً يف السنة الثالثة.
: الشاة اليت يدفعها من ابب الزكاة إن كانت قيمتها أقل من بقية شياهه 2042 املسألة

بقليل فال إشكال، ولكن األفضل أن تكون قيمتها أكثر من قيمة كل شياهه، وهكذا يف 
 اإلبل والبقر.
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ركاء يف قطيع غنم، فان بلغ نصيب كل واحد منهم : إذا كان مجاعة ش2043 املسألة
 حد النصاب وجبت عليه الزكاة، ومن مل يبلغ نصيبه حد النصاب مل جتب عليه الزكاة.

: إذا كان ألحد غنم أو إبل أو بقر يف عدة مواضع وبلغت مجيعها 2044 املسألة
 منضمة حد النصاب وجب أن يدفع زكاهتا.

 مه مرضى أو معيبة جيب أن يدفع زكاهتا أيضاً.: إذا كان يف انعا2045 املسألة

: إذا كانت انعامه مجيعها مريضة ومعيوبة أو هرمة جاز إعطاء الزكاة 2046 املسألة
منها، ولكن لو كانت مجيعها سليمة وصحيحة وشابة مل جيز إعطاء الزكاة من املريضة أو 

ليماً، أو بعضها صحيحًا املعيوبة أو اهلرمة، بل إذا كان بعضها مريضًا والبعض اآلخر س
واآلخر معيوابً، أو بعضها شاابً واآلخر هرماً، فاألحوط أن يعطي الزكاة من السليم والصحيح 

 والشاب، وجيوز أن يعطي ابلنسبة.
: إذا استبدل انعامه أبنعام أخرى قبل متام الشهر احلادي عشر، أو 2047 املسألة

أعطى أربعني رأس غنم وأخذ بدله  استبدل نصابه بنصاب آخر من نفس اجلنس، فمثالً 
 أربعني رأس غنم أخرى، مل جتب عليه الزكاة فيها.

: من وجبت عليه زكاة األنعام إذا أعطى عنها ذهباً أو فضة، جيب عليه 2048 املسألة
أن يدفع زكاهتا كل عام مادام عددها مل ينقص عن النصاب، وأما لو أعطى الزكاة منها 

 جتب عليه الزكاة، فمثاًل لو كان له أربعون رأس غنم فإن دفع فنقصت عن النصاب األول مل
زكاهتا من مال آخر جيب عليه أن يدفع زكاهتا كل عام ما دام النصاب ابقيًا ومل تقل عن 
األربعني، وأما لو دفع زكاهتا منها ـ أي دفع شاة منها ـ مل جتب عليه الزكاة يف السنة األخرى 

 .مادام عددها مل يبلغ األربعني
 مصرف الزكاة

 : تصرف الزكاة يف مثانية موارد:2049 املسألة
الفقري، وهو من ال ميلك املؤونة السنوية لنفسه وعياله، وأما من ميلك رأامااًل أو األول: 

 ملكاً أو صنعة تؤمن له مؤونة سنته فال يكون فقرياً.
 املسكني، وهو من يكون أشد حاالً من الفقري.الثاين: 
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أو انئب اإلمام جلمع الزكوات،  الزكاة، وهو املكلف من جانب اإلمام جايب  الثالث:
 وحفظها، وحماسبتها، وإيصاهلا إىل اإلمام أو انئبه إىل مستحقيها.

 املؤلفة قلوهبم، وهم:  الرابع:
ـ الكفار الذين لو أعطوا من الزكاة ملالوا إىل اإلسالم أو أعانوا املسلمني يف احلرب 1

 والقتال.
 مون الضعاف اإلميان.ـ املسل2

 لشراء العبيد وإعتاقهم.اخلامس: 
 الغارمون، وهم من عليهم ديون ال يتمكنون من تسديدها.السادس: 

يف سبيل هللا، وهي األعمال واألمور ذات املنفعة الدينية العامة كبناء املساجد  السابع:
 واملدارس العلمية الدينية، أو املنفعة الدنيوية للمسلمني.

ابن السبيل يعين املسافر الذي انقطع يف سفره ونفدت نقوده، وسيأيت تفصيل  الثامن:
 أحكام هذه األمور يف املسائل التالية:

: جيوز إعطاء الفقري واملسكني من الزكاة أكثر من مؤونة سنته لنفسه 2050 املسألة
ود أو ولعياله مرة واحدة، ولو كان الفقري أو املسكني كاسبًا وكان عنده شيء من النق

 األجناس فاألحوط وجوابً إعطاؤه ما ينقص عن مؤونة سنته.
: من كانت عنده مؤونة سنته إذا صرف مقدارًا منها مث شك هل ما 2051 املسألة

 بقي يكفي ملؤونة سنته أم ال، ال جيوز أن أيخذ من الزكاة دون حتقيق.
من مؤونة  : صاحب الصنعة، أو املالك، أو التاجر الذي دخله أقل2052 املسألة

سنته، جيوز له أن أيخذ من الزكاة لتكميل مؤونة سنته، وال يلزم أن يصرف أدوات عمله، أو 
 ملكه، أو رأاماله يف مؤونة سنته.

: الفقري الذي ال ميلك املؤونة السنوية لنفسه وعياله، إذا كان له دار 2053 املسألة
ن يعيش بدون هذه األشياء حىت يسكنها وهي ملكه، أو كان له مركب يركبه، فان مل يقدر أ

لو كان حلفظ شأنه، جيوز أن أيخذ من الزكاة، وهكذا إذا كانت عنده أدوات وأاثث منزيل أو 
أواين، أو ألبسة صيفية وشتوية، أو أشياء أخرى حيتاج إليها، جيوز أن أيخذ الزكاة، والفقري 
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 فسه من مال الزكاة.الذي ال ميلك هذه األشياء ولكن حيتاج إليها جيوز أن يهيئها لن
: الفقري الذي ال يصعب عليه تعلم صنعة يلزم ـ على األحوط وجواًب ـ 2054 املسألة

 أن يتعلم الصنعة وال يعيش على الزكاة، ولكن جيوز أخذ الزكاة طوال اشتغاله بتعلم الصنعة.
إىل  : جيوز إعطاء الزكاة ملن سبق كونه فقرياً ويدعي الفقر وان مل يطمئن2055 املسألة

 ادعائه.
: من قال: أان فقري، ومل يسبق كونه فقريًا أو مل يعلم هل كان فقريًا فيما 2056 املسألة

سبق أم ال، فاألحوط وجواًب أن ال يعطي من الزكاة إن مل يطمئن إىل قوله إال بعد التحقيق 
 من أمره.

تسب : من وجبت عليه الزكاة لو كان له دين على فقري جيوز أن حي2057 املسألة
 الدين من الزكاة.

: لو مات الفقري املديون ومل تكن تركته مبقدار ديونه، جيوز أن حيتسب 2058 املسألة
الغرمي الدين من الزكاة، وأما إذا كانت تركته مبقدار ديونه ومل يسدد الورثة ديونه، أو ال 

 وابً.يستطيع الغرمي أخذ حقه بسبب آخر، ال حيتسب ديونه من الزكاة، على األحوط وج
: ال يلزم على دافع الزكاة أن خيرب الفقري أبن ما يدفعه إليه هو من 2059 املسألة

الزكاة، بل إذا كان الفقري يستحي من أخذ الزكاة استحب أن يعطيه بعنوان اهلدية ولكنه 
 جيب عليه أن ينوي الزكاة.

 عدم كونه : إذا أعطى شيئًا من الزكاة ألحد ابعتقاد أنه فقري مث تبني2060 املسألة
فقرياً، أو أعطى الزكاة إىل غري الفقري جهاًل ابحلكم، فان كان املال ابقيًا اسرتده مث يعطيه إىل 
املستحق، وإذا كان اتلفًا فان كان اآلخذ يعلم ان ما أخذه كان من الزكاة أخذ املعطي بدله 

جيز للمعطي أخذ شيء منه مث يوصله إىل مستحقها، وأما إذا مل يعلم اآلخذ أبنه من الزكاة مل 
 منه بل جيب عليه أن يدفع هو الزكاة مرة أخرى.

: من كان مديواًن يعجز عن أداء دينه جيوز أن أيخذ من الزكاة ألداء 2061 املسألة
دينه حىت لو كان ميلك مؤونة سنته، ولكن جيب أن ال يكون قد صرف املال الذي اقرتضه يف 
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 املعصية.
زكاة ملديون عاجز عن أداء دينه مث علم فيما بعد أن هذا : إذا دفع من ال2062 املسألة

املدين كان قد صرف ما استقرضه يف املعصية، فإن كان املديون فقريًا جاز احتساب ما 
أعطاه من الزكاة، ولكن األحوط أن ال حيتسب ما أعطاه من الزكاة إن مل يكن ذلك 

 الشخص قد اتب من معصيته.
وعجز عن تسديد دينه، جاز لصاحب الدين  : من كان مديوانً 2063 املسألة

 احتساب دينه من الزكاة حىت إذا مل يكن املديون فقرياً.
: ابن السبيل الذي نفد ماله يف السفر أو تعطل مركبه جيوز له أن أيخذ 2064 املسألة

من الزكاة وان مل يكن فقريًا يف وطنه، هذا إن مل يكن سفره سفر معصية ومل ميكنه إيصال 
إىل مقصده ولو ابقرتاض مال أو بيع شيء من أشيائه، وأما إذا أمكنه االقرتاض أو بيع نفسه 

 شيء من حاجياته إليصال نفسه إىل مقصده مل جيز له أن أيخذ مقدار ما يوصله.
: املسافر الذي انقطع يف سفره وأخذ الزكاة، األحوط أن يرد مازاد من 2065 املسألة

اد منها بعد وصوله إىل بلده، وأن خيرب احلاكم الشرعي أبنه من الزكاة إىل احلاكم الشرعي إن ز 
 الزكاة.

 شرائط مستحقي الزكاة
: جيب يف آخذ الزكاة أن يكون اثين عشرايً، فإذا أعطى شيئًا من الزكاة 2066 املسألة

ألحد ابعتقاد انه شيعي مث تبني له انه مل يكن شيعياً وجب أن يعيد دفع الزكاة، إال إذا أعطى 
 سهم املؤلفة قلوهبم. من

: جيوز إعطاء الزكاة لويل طفل أو جمنون إذا كان شيعيًا بقصد أن يكون 2067 املسألة
 ذلك املال ملكاً للطفل أو اجملنون. 

: إذا مل يكن له سبيل إىل ويل الطفل أو ويل اجملنون املستحقني، جاز أن 2068 املسألة
أو بواسطة شخص أمني، وجيب أن ينوي  يصرف الزكاة يف شؤون الطفل أو اجملنون بنفسه

 الزكاة حني الصرف.
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: جيوز إعطاء الزكاة للفقري الذي يستجدي، ولكن ال جيوز إعطاء الزكاة 2069 املسألة
 ملن يصرفها يف املعصية.

 : األحوط وجوابً أن ال يعطى الزكاة ملن جياهر ابلكبائر من الذنوب.2070 املسألة
يعجز عن أداء دينه جيب إعطاؤه الزكاة وإن وجبت : املديون الذي 2071 املسألة

 نفقته على معطي الزكاة.
: ال جيوز االنفاق من الزكاة على من جتب نفقتهم على معطي الزكاة  2072 املسألة

 كاألوالد مثاًل، ولكن إذا مل يعطهم النفقة جيوز لآلخرين إعطاء الزكاة اليهم.
 البن لصرفه على زوجته وخادمه وخادمته.: ال اشكال يف إعطاء الزكاة ل2073 املسألة

: إذا احتاج االبن إىل كتب العلوم الدينية، جاز ألبيه أن يعطيه من 2074 املسألة
 الزكاة لشراء تلك الكتب.

: جيوز لألب إعطاء زكاته البنه الفقري لكي يتخذ لنفسه زوجة، كما 2075 املسألة
 زوجة لنفسه. جيوز لالبن عطاء زكاته ألبيه الفقري ليتخذ األب

: ال جيوز إعطاء الزكاة للمرأة اليت ينفق عليها زوجها، أو ال ينفق عليها 2076 املسألة
 زوجها ولكن ميكن جربه على إعطاء نفقتها.

: إذا كانت املتمتع هبا فقرية جيوز لزوجها ولغريه أن يعطوها من الزكاة، 2077 املسألة
أن يعطي نفقتها، أو وجبت نفقتها على  ولكن لو اشرتطت على زوجها ـ يف ضمن العقد ـ

 الزوج بسبب آخر، فإذا أمكنه االنفاق على تلك املرأة مل جيز إعطاء الزكاة إليها.
: جيوز للمرأة أن تعطي زكاهتا لزوجها الفقري وإن كان الزوج يصرف هذه 2078 املسألة

 الزكاة على نفس الزوجة.
من غري السيد، ولكن إذا مل يكفه  : ال جيوز للسيد أن أيخذ الزكاة2079 املسألة

اخلمس وسائر احلقوق الشرعية واضطر إىل أخذ الزكاة جاز للسيد ـ يف هذه احلالة ـ أن أيخذ 
 الزكاة من غري السيد. 

 : جيوز إعطاء الزكاة ملن ال يدرى هل هو سيد أم ال.2080 املسألة
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 نية الزكاة

ربة )أي يعطي الزكاة امتثااًل ألمر : جيب على معطي الزكاة أن يقصد الق2081 املسألة
هللا تعاىل( وجيب على األحوط أن يعني يف النية أن ما يعطيه هو زكاة املال أو زكاة الفطرة، 
ولكن إذا وجبت عليه زكاة احلنطة والشعري مثاًل مل يلزم أن يعني أن ما يعطيه هو زكاة احلنطة 

 أو الشعري.
أموال، إذا أعطى مقداراً من الزكاة ومل ينو  : من وجبت عليه زكوات عدة2082 املسألة

أنه زكاة أي واحد من تلك األشياء الزكوية، فان كان ما أعطاه من جنس أحد تلك األشياء 
احتسبت زكاة ذلك الشيء، وأما إذا مل تكن من جنس أي واحد من تلك األشياء الزكوية 

س غنم، وزكاة مخسة عشر قسمت على مجيع تلك األشياء، فمن وجبت عليه زكاة أربعني رأ
مثقال ذهب، لو أعطى شاة من ابب الزكاة ومل ينو أبهنا تكون زكاة عن أي شيء احتسبت 
زكاة الغنم، ولكن لو أعطى ـ يف هذا الفرض نفسه ـ مقدارًا من الفضة، قسمت على زكاة 

 املالني الزكويني، أي اعتربت زكاة عن الغنم والذهب معاً.
شخصاً للقيام بدفع زكاة ماله، يلزم ـ على األحوط وجوابً ـ أن : إذا وكل 2083 املسألة

ينوي حني تسليم الزكاة إىل ذلك الوكيل أبن ما يعطيه الوكيل للفقري فيما بعد هو زكاة، وجيب 
 على الوكيل عند دفع الزكاة إىل الفقري نية الزكاة عن املالك.

لفقري بدون قصد القربة، وقبل : إذا أعطى املالك أو وكيله الزكاة إىل ا2084 املسألة
 تلف املال نوى املالك نفسه القربة احتسبت الزكاة له.

 مسائل متفرقة يف الزكاة
: األحوط دفع الزكاة للفقري بعد تصفية احلنطة والشعري من التنب، 2085 املسألة

وعندما جيف وييبس التمر والعنب، أو يعزل الزكاة من ماله، وجيب إعطاء زكاة النقدين 
األنعام الثالثة بعد متام الشهر احلادي عشر، أو يعزهلا من ماله، ولكن إذا كان ينتظر فقرياً و 

 معيناً أو أراد إعطاء الزكاة إىل فقري أفضل من جهة ما، جيوز له أتخري إعطاء الزكاة.
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: ال يلزم املبادرة إىل إعطاء الزكاة إىل مستحقها بعد عزهلا من ماله، 2086 املسألة
 كان له سبيل إىل من يريد إعطاء الزكاة له، فاألحوط استحباابً أن ال يؤخر الزكاة.  ولكن إذا

: من أمكنه إيصال الزكاة إىل املستحق إذا مل يوصلها إليه وتلفت 2087 املسألة
 لتفريطه جيب أن يعطي بدهلا.

: من أمكنه ايصال الزكاة إىل املستحق إذا مل يعط الزكاة وتلفت دون 2088 املسألة
فريط منه، فإن أخر دفع الزكاة حبيث ال يقال إنه أعطاها فوراً جيب أن يعطي بدهلا، وأما إذا ت

مل يؤخر إعطاءها هبذا املقدار ـ كما لو أخرها ساعة أو ساعتني ـ وتلفت يف تلك املدة الوجيزة 
 فإن مل يكن املستحق حاضرًا مل جيب عليه شيء، وإذا كان املستحق حاضراً فاألحوط وجوابً 

 إعطاء عوضها.
: إذا عزل الزكاة من نفس ماله الزكوي جاز له أن يتصرف يف ابقي 2089 املسألة

 املال، ولو عزل الزكاة من ماله اآلخر جاز له أن يتصرف يف مجيع املال.
 : ال جيوز أن أيخذ الزكاة املعزولة وجيعل مكاهنا ماالً آخر.2090 املسألة
ة املعزولة منفعة كما لو ولدت الشاة املعزولة من : إذا استفاد من الزكا2091 املسألة

 ابب الزكاة، كان وليدها للفقري.
: إذا كان مستحق الزكاة حني عزهلا حاضراً، فاألفضل دفع الزكاة إليه، 2092 املسألة

 إال إذا كان ينوي إعطاءها إىل من هو افضل منه من جهة ما.
ذن احلاكم الشرعي وخسر يف جتارته ال : إذا اتجر ابلزكاة املعزولة دون ا2093 املسألة

جيوز أن ينقص من الزكاة شيئاً، ولكن لو انتفع وربح يف جتارته فاألحوط وجواًب إعطاء ذلك 
 الربح إىل املستحق.

: إذا أعطى شيئًا للفقري قبل وجوب الزكاة عليه ال حتسب زكاة، وبعد 2094 املسألة
قيًا وكان ذلك الفقري ال يزال على فقره جاز وجوب الزكاة عليه إن كان ما أعطاه للفقري اب

 احتساب ذلك املال زكاة.
: الفقري الذي يعلم انه مل جتب الزكاة على معطيها إذا أخذ شيئًا من 2095 املسألة
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ابب الزكاة وتلف عنده ضمنه، فإذا وجبت الزكاة على املعطي وكان ذلك الفقري ابقيًا على 
 الزكاة.فقره جاز احتساب ما أعطاه من ابب 

: الفقري الذي ال يعلم عدم وجوب الزكاة على معطيها ، إذا أخذ شيئاً 2096 املسألة
من ابب الزكاة وتلف عنده مل يضمنه، وال جيوز ملالك ذلك الشيء أن حيتسب عوضه من 

 ابب الزكاة.
: يستحب يف إعطاء الزكاة أن يقدم األقارب على اآلخرين، وأهل العلم 2097 املسألة

على غريهم، والذين ال يسألون على أهل السؤال، وأن يعطي زكاة األنعام الثالثة إىل والفضل 
الفقراء املتعففني، ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إىل فقري آخر أفضل من جهة أخرى يستحب 

 إعطاء الزكاة إىل ذلك الفقري.
 اً.: األفضل إعطاء الزكاة عالنية، وإعطاء الصدقة املندوبة سرّ 2098 املسألة
: إذا مل يكن مستحق يف بلد معطي الزكاة وال ميكنه صرف الزكاة يف غري 2099 املسألة

ذلك الوجه مما عني لصرف الزكاة فيه، فإن مل أيمل حبصول مستحق فيما بعد جيب أن ينقل 
الزكاة إىل بلد آخر ويصرفها هناك، وجيوز له أن يستثين نفقات النقل والسفر من الزكاة نفسها 

 ن لو تلفت الزكاة يف األثناء دون تقصري منه.وال يضم
: إذا حصل يف بلده مستحق للزكاة، جاز مع ذلك نقل الزكاة إىل بلد 2100 املسألة

آخر، ولكن جيب أن يدفع أجرة النقل من نفسه، كما أنه يضمنها لو تلفت، إاّل أن ينقلها 
 إبذن احلاكم الشرعي.

ة الغالت األربع )اليت يريد دفعها من ابب : األجور املدفوعة لوزن زكا2101 املسألة
 الزكاة( تكون على معطي الزكاة.

: من كان يف ذمته للزكاة مثقاالن ومخسة أمثان املثقال فضة من املثاقيل 2102 املسألة
املتعارفة أو أكثر، فاألحوط أن ال يعطي للفقري الواحد أقل من مثقالني ومخسة أمثان املثقال 

تعارفة، وهكذا لو كان يف ذمته غري الفضة كاحلنطة والشعري وبلغ قيمته فضة من املثاقيل امل
مثقالني ومخسة أمثان املثقال من الفضة ابملثاقيل املتعارفة فاألحوط أن ال يعطي للفقري الواحد 

 أقل من هذا املقدار.
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: يكره ملعطي الزكاة أن يطلب من املستحق أن يبيعه ما أعطاه من ابب 2103 املسألة
اة، ولكن إذا أراد املستحق أن يبيع ما أخذه، جاز ملعطي الزكاة اشرتاء ما دفعه من ابب الزك

 الزكاة بعد ما سعره املستحق.
: إذا شك هل أعطى الزكاة الواجبة عليه أم ال، جيب أن يعطي الزكاة، 2104 املسألة

 وان كان شكه يف زكاة السنوات السابقة.
تقبل الزكاة ويصاحل عليها مبا هو أقل من مقدارها، : ال جيوز للفقري أن ي2105 املسألة

وكذا ال جيوز أن يقبل شيئًا أعلى من قيمته الواقعية، من ابب الزكاة، أو أيخذ الزكاة من 
املالك مث يردها عليه، ولكن من كان يف ذمته مبلغ كبري من ابب الزكاة مث صار فقريًا وال 

لفقيه أن أيخذ الزكاة منه مث يردها عليه، واألفضل ميكنه دفع ما عليه فإن أراد أن يتوب جاز ل
 أن أيخذ منه الزكاة مث يقرضه ويوكله يف إعطائها إىل الفقراء تدرجياً كلما أمكنه ذلك.

: جيوز أن يشرتي من الزكاة ـ من سهم سبيل هللا ـ القرآن أو كتااًب دينياً 2106 املسألة
ُذّراًي على أوالده الذين جتب نفقتهم عليه، أو كتاب دعاء ويوقفها، وإن أراد وقفها وقفًا 

وهكذا جيوز جعل الوالية على وقفها لنفسه وألوالده، أي أن يكون هو متوليها أو أوالده، 
 إذا عد ذلك يف سبيل هللا.

: ال جيوز ملعطي الزكاة أن يشرتي منها ملكًا ويوقفه على أوالده أو من 2107 املسألة
 ألنفسهم، إال إذا عد ذلك يف سبيل هللا. جتب نفقتهم عليه، لصرف منافعه

: جيوز أن أيخذ الفقري من الزكاة للحج والزايرة وما شابه، ولكن إذا كان 2108 املسألة
 قد أخذ من الزكاة مبقدار مؤونة سنته فاألحوط أن ال أيخذ من الزكاة للزايرة وما شابه.

 مستحقيها، فإن احتمل : إذا وكل املالك فقريًا ليعطي زكاة ماله إىل2109 املسألة
ذلك الفقري أبن املالك كان يقصد أن ال أيخذ هو )أي الفقري( من الزكاة مل جيز له أن أيخذ 
 منها شيئاً لنفسه، وأما إذا تيقن أن املالك مل يكن يقصد ذلك جاز له أن أيخذ لنفسه أيضاً.

الزكاة فإن توفرت : إذا أخذ الفقري األنعام الثالثة أو النقدين من ابب 2110 املسألة
 فيها شروط الزكاة جيب عليه دفع زكاهتا.
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: إذا اشرتك شخصان يف مال تعلق به الزكاة ودفع أحدمها زكاة حصته 2111 املسألة
مث قسما املال مل يكن يف تصرفه يف سهمه إشكال وإن علم أن شريكه مل يدفع الزكاة من 

 سهمه.
وجبت عليه كفارة ونذر وما شابه، : من كان يف ذمته مخس أو زكاة و 2112 املسألة

وكانت عليه ديون أيضاً، فإذا مل ميكنه تسديد مجيعها، فان كان املال الذي تعلق به اخلمس 
والزكاة موجودًا وجب دفع اخلمس، وأما إذا مل يكن املال املذكور ابقيًا جاز أن يدفع اخلمس 

 ترجيح. أو الزكاة أو الكفارة أو النذر أو القرض أو ما شاهبها دون
: من كان يف ذمته مخس أو زكاة ووجبت عليه كفارة ونذر وما شابه 2113 املسألة

وكانت عليه ديون، إذا مات ومل تكف الرتكة لسّد اجلميع، فإن كان املال الذي تعلق به 
اخلمس أو الزكاة موجودًا وابقيًا جيب دفع اخلمس والزكاة ويقسم ابقي املال على بقية األمور 

عليه، وأّما إذا مل يكن املال املذكور ابقيًا وجب تقسيم الرتكة على مجيع األمور اليت جتب 
درمهًا لشخص دينًا وكان جمموع  20درمهًا للخمس و 40الواجبة عليه، فمثاًل لو كان عليه 

 درمهاً، وعشرة دراهم للدين. 20درمهاً وجب إعطاء  30تركته 
كنه الكسب لو ترك التحصيل، جيوز : املشتغل بتحصيل العلم الذي مي2114 املسألة

له أن أيخذ من الزكاة إذا كان حتصيل العلم واجبًا عليه أو مستحباً، وأما إذا مل يكن واجبًا 
 عليه وال مستحباً أشكل إعطاء الزكاة إليه.

 زكاة الفطرة
: جيب على من يكون عند غروب ليلة عيد الفطر ابلغًا وعاقاًل وواعياً 2115 املسألة

قري وال مملوكًا ألحد، أن يدفع للفقري عن نفسه وعن كل فرد من عياله عن كل واحد وغري ف
صاعاً )أي ثالثة كيلوات تقريباً( من احلنطة أو الشعري أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة أو 

 ما شاهبها، ولو أعطى قيمة أحد هذه األشياء كفاه. وتسمى هذه بـ)زكاة الفطرة(.
ن ال ميلك قوت سنته لنفسه ولعياله وليس عنده كسب ميكنه : م2116 املسألة

 بواسطته أن يؤمن قوت سنته لنفسه ولعياله يعد فقرياً، وال جتب عليه زكاة الفطرة.
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: جيب أن يعطي فطرة من يعترب من عياله عند غروب ليلة عيد الفطر، 2117 املسألة
ته عليه أم ال، يف بلد املعطي كان يعيش صغرياً كان أم كبرياً، مسلماً كان أم كافراً، وجبت نفق

 أم ال.
: لو وكل من يكون من عياله ويعيش يف بلد آخر يف أن يدفع زكاة 2118 املسألة

الفطرة عنه من ماله )أي من مال املوكل( فان اطمأن املوكل إىل أن الوكيل سيدفع الفطرة 
 حتماً ال جيب عليه أن يدفع الفطرة بنفسه.

على املضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد : جتب 2119 املسألة
 الفطر برضاه إذا كان الضيف عنده حني هالل شوال.

: األحوط وجواًب دفع الفطرة عن الضيف الذي ينزل على صاحب 2120 املسألة
البيت دون رضاه قبل غروب ليلة عيد الفطر، ويبقى هناك مدة من الزمان، وهكذا فطرة من 

 سان على حتمل نفقته.جيرب اإلن
: فطرة الضيف الذي ينزل على صاحب املنزل بعد غروب ليلة عيد 2121 املسألة

 الفطر، ال جتب على صاحب املنزل، وان كان دعاه قبل الغروب، وأفطر يف منزله.
: ال جتب الفطرة على من كان عند غروب ليلة عيد الفطر جمنواًن أو 2122 املسألة
 مغمى عليه.
: إذا بلغ الطفل، أو أفاق اجملنون، أو استغىن الفقري قبل الغروب، أو 2123 املسألة

 مقارانً له جيب عليه دفع الفطرة، إن توفرت فيه بقية شروط وجوب الفطرة.
: من مل جتب عليه الفطرة حني غروب ليلة عيد الفطر إذا توفرت عنده 2124 املسألة

 استحب له ان يدفع الفطرة. شروط الفطرة إىل ما قبل الظهر من يوم عيد الفطر
: إذا أسلم الكافر بعد غروب ليلة عيد الفطر مل جتب عليه الفطرة، 2125 املسألة

 ولكن إذا تشيع من مل يكن شيعياً بعد رؤية اهلالل وجب عليه دفع الفطرة.
: يستحب ملن ميلك صاعًا فقط )أي ثالثة كيلوات تقريبًا( من احلنطة 2126 املسألة

يدفع الفطرة، وإذا كان ذا عيال وأراد أن يدفع الفطرة عنهم أيضاً، جيوز أن  وما شاهبها أن
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يعطي ذلك الصاع عن نفسه إىل أحد أفراد عائلته بقصد الفطرة مث يعطيها اآلخذ إىل 
شخص آخر من العائلة بنفس القصد )أي قصد الفطرة عن نفسه( وهكذا يديرون الفطرة 

الشخص األخري ما أيخذه إىل شخص خارج عن إىل آخر فرد منهم، واألفضل أن يعطي 
العائلة، وإذا كان أحد أفراد العائلة صغرياً أخذ الويل الفطرة نيابة عنه، واألحوط استحباابً أن 

 ال يعطي ما أخذه للصغري ألحد.
: إذا ولد له مولود بعد غروب ليلة عيد الفطر أو صار أحد من عياله 2127 املسألة

دفع فطرته، وان كان املستحب أن يعطي فطرة كل من يعّد من  بعد الغروب مل جيب عليه
 عياله بعد غروب ليلة عيد الفطر إىل ما قبل الظهر من يوم العيد.

: إذا كان شخص عياال ألحد، مث صار عياال آلخر قبل غروب ليلة 2128 املسألة
نتقلت الفتاة إىل العيد، أو مقاراًن للغروب، وجبت فطرته على من صار عيااًل له، فمثاًل لو ا

 بيت زوجها قبل الغروب وجبت فطرهتا على زوجها.
 : من وجبت فطرته على الغري ال جيب عليه هو أن يدفع فطرته.2129 املسألة
: من وجبت فطرته على الغري ومل يدفع ذلك الغري الفطرة مل جتب على 2130 املسألة

 يدفع عن نفسه.هذا الشخص أن يدفع الفطرة عن نفسه، وان كان األفضل أن 
: من وجبت فطرته على الغري فدفع هو الفطرة عن نفسه سقطت عن 2131 املسألة

الغري الذي كانت الفطرة جتب عليه، مثل الضيف إذا دفع فطرة نفسه ال جيب على صاحب 
 البيت أن يدفع الفطرة عنه.

فطرهتا  : الزوجة اليت ال ينفق عليها زوجها إن كانت عياال لغريه وجبت2132 املسألة
 على ذلك الغري، وأما إذا مل تكن عياال ألحد وجبت عليها ـ نفسها ـ الفطرة إن مل تكن فقرية.

: من مل يكن من السادة ال جيوز له ـ على األحوط ـ أن يدفع فطرته إىل 2133 املسألة
 السيد، وحىت لو كان عياله من السادة ال جيوز أن يدفع فطرته إىل السيد أيضاً.

: جتب فطرة الطفل الذي يرضع من أمه أو يرضع من مرضعة، على من 2134 املسألة
يدفع نفقات األم أو املرضعة، ولكن إذا كانت األم أو املرضعة تتقاضى أجر رضاعها من مال 
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 الطفل نفسه مل جتب فطرة الطفل على أحد.
ينفق : جيب على املعيل أن يدفع فطرة العيال من املال احلالل وان كان 2135 املسألة

 على عياله من املال احلرام.
: إذا استأجر أحدًا واشرتط أن يدفع نفقته، وجبت عليه فطرة األجري، 2136 املسألة

ولكن لو اشرتط أن يدفع له مبقدار نفقته، مثال لو شرط أن يعطيه مقداراً من املال لنفقته، مل 
 جتب فطرته على املستأجر.

يلة عيد الفطر جيب أن تدفع فطرته وفطرة : إذا مات أحد بعد غروب ل2137 املسألة
 عياله من تركته، ولكن إذا مات قبل الغروب مل جيب دفع فطرته وفطرة عياله من تركته.

 مصرف زكاة الفطرة
: يكفي صرف زكاة الفطرة يف أحد الوجوه الثمانية املذكورة سابقًا يف 2138 املسألة

 راء الشيعة فقط.زكاة املال، ولكن األحوط استحباابً اعطاؤها لفق
: إذا كان طفل شيعي فقرياً جاز صرف الفطرة يف أمور ذلك الطفل، أو 2139 املسألة

 متليك الفطرة للطفل املذكور بواسطة إعطائها إىل ويل الطفل.
: الفقري الذي تعطى له الفطرة ال جيب أن يكون عاداًل، ولكن األحوط 2140 املسألة

 خلمر، وال للمجاهر ابملعصية.وجوابً أن ال تعطى الفطرة لشارب ا
 : ال جيوز إعطاء الفطرة ملن يصرفها يف املعصية.2141 املسألة
: األحوط وجوابً أن ال يعطى لكل فقري من الفطرة أقل من صاع واحد، 2142 املسألة

 وال إشكال يف إعطائه أكثر من ذلك.
من : إذا أعطى نصف صاع من جنس قيمتُه ضعف ما هو متعارف 2143 املسألة

ابب الفطرة، مل يكفه، كأن يعطي من احلنطة اليت قيمتها ضعف قيمة احلنطة املتعارفة، ولكن 
 لو أعطى النصف بنية قيمة الفطرة كان خالف االحتياط.

: ال جيوز إعطاء نصف الصاع من جنس ونصف الصاع من جنس آخر  2144 املسألة
، ولكن إذا أعطى ذلك بنية كأن يعطي النصف من احلنطة والنصف اآلخر من الشعري مثالً 
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 قيمة الفطرة خالف االحتياط.
: يستحب يف إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم اقرابءه الفقراء على اآلخرين، 2145 املسألة

مث جريانه الفقراء، مث أهل العلم الفقراء، ولكن لو كانت يف اآلخرين أفضلية من جهة أخرى 
 استحب تقدمي األفضل.

ى الفطرة ألحد ظنًا أبنه فقري مستحق، مث تبني أنه مل يكن : إذا أعط2146 املسألة
فقريًا فإن كان ما دفعه من املال ابقيًا اسرتجعه منه وأعطاه إىل املستحق، وإذا مل يتمكن من 
اسرتجاعه جيب إعطاء الفطرة من ماله مرّة أخرى، وإذا مل يكن املال املدفوع ابقيًا فإن كان 

يه إعطاء عوضها وأما إذا مل يعلم أبهنا فطرة مل جيب إعطاء اآلخذ يعلم أبنه فطرة وجب عل
 عوضها إىل صاحبها بل جيب على صاحب الفطرة أن يدفع الفطرة مرة أخرى.

: إذا قال شخص: أان فقري، ال جيوز إعطاء الفطرة إليه، إال إذا اطمئن 2147 املسألة
 م بذلك شاهدان. إىل كالمه، أو يعلم اإلنسان أنه كان فقرياً فيما مضى، أو قا

 مسائل متفرقة يف زكاة الفطرة
: جيب دفع الفطرة بنية القربة، أي بنية امتثال أمر هللا تعاىل، وان ينوي 2148 املسألة

 عند الدفع نية زكاة الفطرة.
: إذا دفع الفطرة قبل شهر رمضان مل يصح، واألحوط أن اليعطيها يف 2149 املسألة

الفقري مااًل قبل شهر رمضان أو يف شهر رمضان، مث  شهر رمضان أيضاً، ولكن لو أقرض
 وجبت عليه الفطرة فيما بعد، جاز احتساب الدين من الفطرة.

: احلنطة أو أي شيء آخر يدفع من ابب الفطرة جيب أن ال يكون 2150 املسألة
خملوطًا برتاب أو جنس آخر، فان كان خملوطًا بشيء وكان خالصه مبقدار صاع )أي ما 

 ثة كيلو غراماً( أو كان ذلك الشيء الغريب قليالً جداً وغري معتد به فال إشكال.يقرب ثال
 : إذا دفع الفطرة من جنس معيوب مل يكفه.2151 املسألة
: الذي يدفع الفطرة عن عدة أشخاص ال يلزم أن يعطي مجيعها من 2152 املسألة

خر من الشعري  جنس واحد، فإذا أعطى فطرة البعض من احلنطة، وأعطى عن البعض اآل
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 كفاه.
: من أراد أن يصلي صالة العيد يلزم ـ على األحوط استحباابً ـ أن يدفع 2153 املسألة

فطرته للمستحق قبل صالة العيد، ولكن إذا ال يريد أن يصلي صالة العيد جاز أن يؤخر 
 دفعها إىل الظهر.

املستحق إىل ظهر  : إذا عزل مقدارًا من ماله بنية الفطرة ومل يعطه إىل2154 املسألة
 العيد، فاألحوط وجوابً أن ينوي الفطرة يف أي وقت أراد دفعها للمستحق.

: إذا مل يدفع زكاة الفطرة حني وجوب دفعها، ومل يعزهلا أيضاً، جيب أن 2155 املسألة
 يدفع الفطرة فيما بعد دون نية القضاء أو األداء.

ن يتصرف فيها وأيخذها لنفسه : إذا عزل الفطرة من ماله ال جيوز أ2156 املسألة
 ويضع بدهلا ماالً آخر للفطرة.

: إذا كان عند الشخص مال قيمته أكثر من مقدار الفطرة، فإن مل يعط 2157 املسألة
 الفطرة، ونوى أن يعطي مقداراً من ذلك املال للفطرة مل يكن فيه إشكال.

أخر دفعها إىل الفقري  : لو تلف املال املعزول بنية الفطرة، فإن كان قد2158 املسألة
 مع وجوده وجب عليه أن يدفع بدله، أما لو أّخر دفعها لعدم وجود الفقري مل يك ضامنًا.

: إذا وجد يف حمله مستحق، فاالحتياط االستحبايب الذي الينبغي تركه 2159 املسألة
ليه دفع أن ال ينقل الفطرة إىل حمل آخر، وإذا نقلها إىل مكان أخر وتلفت يف األثناء جيب ع

 بدهلا. 

 أحكام احلج
: جتب حجة اإلسالم على كل مسلم يف متام العمر، مرة واحدة ، وجوابً 2160 املسألة

فوراًي ال جيوز للمستطيع أتخر االتيان هبا عن عام االستطاعة، وقد بّينا تفصيل أحكام احلج 
 ومناسكه يف )رسالة مناسك احلج(.

 شروط: : جتب حجة اإلسالم أبربعة2161 املسألة
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ـ أن يكون الشخص ابلغاً، فال جتب على الصيب )غري البالغ(، ولكن يستحب احلج له 1
 إن أذن له وليه.

 ـ أن يكون عاقالً فال جتب على اجملنون.2
 ـ أن يكون حراً، فال جتب على العبد، ولكن يستحب له احلج أن أذن له مواله.3
 ر: ـ أن يكون مستطيعاً، واالستطاعة تتحقق بعدة أمو 4

أن يكون عنده زاد وراحلة، أو أن يكون عنده مال ميكنه أن يهيئ به الزاد األول: 
 والراحلة، ونعين ابلراحلة وسيلة السفر.

 أن يكون قادراً بدنياً )صحياً( على احلج واالتيان مبناسكه. الثاين:
 أن ال يكون هناك مانع يف الطريق. الثالث:
 ان مبناسك احلج.أن يتسع الوقت مبقدار االتي الرابع:
 : يستحب لغري املستطيع ـ مالياً ـ أن حيج.2162 املسألة

: من مل تتوفر عنده شروط وجوب احلج إذا حج واحلال هذه مل تسقط 2163 املسألة
 عنه حجة اإلسالم بل جيب عليه اتياهنا إن توفرت الشروط عنده فيما بعد.

أان أبذل »ميلك الزاد والراحلة: : احلج البذيل هو أن يقول أحد ملن ال 2164 املسألة
فحينئٍذ جيب عليه احلج، ولو أتى ابحلج  «لك نفقتك للحج ونفقة عيالك ما دمت يف احلج

واحلال هذه كفاه عن حجة اإلسالم، وال جتب مرة أخرى وإن توفرت لديه شروط احلج. أما 
 وابملشقة. لو مل حيج استقر عليه وجوب احلج وجيب عليه أن حيج أبي وجه حىت متسكعاً 

: من استطاع يف األعوام السابقة ومل حيج، جيب عليه أن حيج كيفما 2165 املسألة
 أمكن وان زالت استطاعته.

: من مل يكن مستطيعًا جاز أن يؤجر نفسه للقيام ابحلج عن الغري، 2166 املسألة
 ولكنه إذا استطاع فيما بعد ذلك وجب عليه أن يقوم ابحلج عن نفسه.

: ال جيب على الشخص أن يبيع للحج منزله ومركوبه وأاثثه وما شابه 2167 املسألة
 ليذهب إىل احلج.
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: ال جيب احلج على الشخص إن كان يف ذلك ضرر عليه، وأما لو 2168 املسألة
 توقف االتيان ابحلج على ترك واجب أو فعل حرام جيب أن يقدم ما هو أهم يف نظر الشرع.

مبقدار احلج ولكنه ال ميكنه احلج لشيخوخة أو  : إذا كان عنده مال2169 املسألة
 مرض جيب عليه أن يستنيب يف حياته من حيج عنه. 

: املستطيع الذي استقر عليه احلج إذا مات قبل أن حيج، وجب إخراج 2170 املسألة
 أجرة احلج من أصل تركته واستنابة شخص ليحج عنه.

دين للولد، وال اذن الزوج : ال يشرتط يف حجة اإلسالم اذن الوال2171 املسألة
 لزوجته.

: يكفي االستنابة للحج عن امليت من امليقات، وال يلزم االستنابة له 2172 املسألة
 من بلده، وهكذا ابلنسبة للحي العاجز عن احلج إذا أراد االستنابة.

: إذا أوصى أبن حيج عنه بعد وفاته، وجب االستنابة إن مل تكن نفقات 2173 املسألة
ثر من ثلث ما تركه أو أجاز الورثة لو كانت أكثر من الثلث، وهذا احلكم فيما إذا  احلج أك

كان احلج غري مستقر عليه، وأما لو استقر احلج عليه وجبت االستنابة له مطلقاً أي حىت إذا 
 جتاوز الثلث.
: إذ نذر أحد أو عاهد هللا أن حيج، وجب عليه أن حيج حىت لو حج 2174 املسألة

 سابقًا.
: إذا نذر ـ قبل أن يصري مستطيعًا ـ أن يكون يف كربالء املقدسة مثالً 2175 سألةامل

 يوم عرفة، مث استطاع، صار نذره لغواً ووجب عليه أن حيج.
: جيوز أن يصري الرجل انئبًا عن املرأة يف احلج عنها، كما جيوز العكس 2176 املسألة

 أيضاً.
 )صلى هللا عليه وآله(نوي النيابة عن النيب: جيوز يف احلج املندوب أن ي2177 املسألة

أو غريهم، من األحياء أو األموات، ويكتب له ثواب احلج كما يكتب  أو اإلمام املعصوم 
 ملن نوى احلج عنه.
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: يستحب أن حيج كل عام، وثواب احلج أكثر من ثواب التصدق 2178 املسألة
 بنفقات احلج يف سبيل هللا.

التيان ابحلج دون العمرة، أو االتيان ابلعمرة دون حجها، : من ميكنه ا2179 املسألة
 وجب عليه االتيان مبا ميكنه.

: إذا حاضت املرأة قبل االحرام، وأحرمت يف تلك احلال، فان طهرت 2180 املسألة
قبل الوقوف بعرفات وجب عليها االتيان أبعمال العمرة، وإذا مل تطهر إىل ذلك الوقت )أي 

وجب عليها أن تعدل إىل )حج االفراد( وتقف مع تلك احلال يف قبل الوقوف بعرفات( 
عرفات وتؤدي أعمال احلج، مث تؤدي العمرة املفردة بعد ذلك. وهكذا احلكم إذا حاضت أو 

 نفست بعد االحرام وقبل الطواف.
: إذا حدث االختالف بني الشيعة والسنة يف أمر اهلالل، فان مل ميكن 2181 املسألة

احلج حسب نظر الشيعة، جاز له االتيان هبا حسب نظر السنة، وصح  االتيان أبعمال
 حجه.

 أقسام احلج
 : احلج على ثالثة أقسام:2182 املسألة

 ـ حج التمتع.1
 ـ حج القِّران.2
 ـ حج االفراد.3

( فرسخاً 16: حج التمتع واجب على من يبعد بلده عن مكة املكرمة )2183 املسألة
 رب من مخسة كيلوات ونصف كيلومرت.شرعياً أو أكثر، وكل فرسخ يق

وحج القران واالفراد واجب على ساكين مكة املكرمة أو من يبعد بلده عن مكة أقل من 
 فرسخاً شرعياً. 16

: على من وظيفته التمتع أن أييت بعمرته قبل احلج، وعلى من وظيفته 2184 املسألة
 القران أو اإلفراد أن أييت بعمرته بعد احلج.

القران واالفراد هو أن حيرم احلاج القارن و هديه معه عند االحرام، خبالف والفرق بني 
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 اإلفراد فانه ال هدي له.
 : يتألف حج التمتع من عبادتني:2185 املسألة

 ـ عمرة التمتع 1
 ـ حج التمتع2

 عمرة التمتع
 : أعمال عمرة التمتع مخسة، هي:2186مسألة 

 ـ اإلحرام1
 سبعة أشواط. ـ الطواف حول الكعبة املشرفة2
 أو خلفه.  ـ ركعتا الطواف عند مقام إبراهيم 3
 ـ السعي بني الصفا واملروة سبعة أشواط.4
 ـ التقصري )أي قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو قلم الظفر(.5

 حج التمتع
 : حج التمتع عبارة عن ثالثة عشر عماًل:2187 املسألة

 : اإلحرام.1 
 : الوقوف بعرفات.2
 ف يف املشعر.: الوقو 3
 : رمي مجرة العقبة يف مىن ابحلصى.4
 : ذبح اهلدي يف مىن.5
 : حلق الرأس أو التقصري يف مىن.6
 : طواف الزايرة.7
 : ركعتا صالة الطواف.8
 : السعي بني الصفا واملروة.9

 : طواف النساء.10
 : ركعتا صالة الطواف.11
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مبا جيب املبيت يف ليلة الثالث : املبيت يف مىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر، ور 12
 عشر أيضاً.

: رمي اجلمار الثالث يف مىن يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر، وكذا يف اليوم 13
 الثالث عشر إن ابت يف مىن ليلة الثالث عشر.

 أعمال العمرة
 : اإلحرام1

 : اإلحرام هو أول عمل من أعمال عمرة التمتع، ووقت اإلحرام لعمرة2188 املسألة
 التمتع هو أشهر احلج وهي: )شوال، وذو القعدة، وذو احلجة(.

 امليقات
 : حمل اإلحرام وهو الذي يسمى بـ: )امليقات( أحد املواضع التالية:2189 املسألة

 : مسجد الشجرة، وهو ميقات أهل املدينة.1
 : وادي العقيق، وهو ميقات من حيج من طريق العراق.2
 يعرب من الطائف. : قرن املنازل، وهو ميقات من3
 : يلملم، وهو ميقات من يعرب من اليمن.4
 : اجلحفة، وهو ميقات من حيج من مصر أو الشام.5

: جيب على كل من مر على ميقات أن حيرم من ذلك امليقات، ويصح 2190 املسألة
 أن حيرم اإلنسان من قبل امليقات ابلنذر.

 واجبات اإلحرام
 ثة:: واجبات االحرام ثال2191 املسألة

ـ النية، أبن ينوي هكذا: )احرم لعمرة التمتع قربة إىل هللا تعاىل( ومعىن اإلحرام هو 1
 االلتزام برتك أمور خمصوصة سيأيت ذكرها.

 ـ التلبية، وهي أن يقرأ التلبيات األربع وصورهتا:2
لبيك، اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال »
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 .«شريك لك
 ـ لبس ثويب اإلحرام، يتزر أبحدمها ويرتدئ ابآلخر.3

 وجيب لبس هذين الثوبني على الرجل واملرأة )احتياطاً يف املرأة(.
وجيب أن يكوان طاهرين، وان ال يكوان من احلرير، وال من جلد احليوان احلرام اللحم، 

 وان ال يكوان رقيقني حبيث يرى البدن من حتتهما.
 رامما جيب تركه حال اإلح

 : جيب على احملرم ترك أربعة وعشرين أمراً:2192 املسألة
الصيد الربي، مباشرته، واإلعانة عليه، وأكله، وذحبه، إال أن يكون من احليواانت  .1

 املفرتسة اليت جيوز دفع ضررها.
 مقاربة النساء، ابجلماع أو التقبيل أو النظر إليهن أو ملسهن بشهوة. .2
 غريه، وهكذا حتمل الشهادة عليه، وأداء الشهادة له.إيقاع عقد الزواج، لنفسه أو ل .3
 االستمناء، ابليد أو بغريه. .4
استعمال الطيب، كاملسك والزعفران والعود، أكال ومشًا وتدهينًا وما شابه، وكذا حيرم  .5

 على احملرم أن يسد أنفه عن الرائحة الكريهة.
ا حتفظ فيه النقود لبس الثياب املخيطة للرجال، وجيوز لبس اهلميان أو غري ذلك مم .6

 حىت لو كان خميطاً، وهكذا جيوز لبس حزام الفتق وان كان خميطاً.
 االكتحال. .7
 النظر يف املرآة. .8
لبس اخلف واجلوارب وما شاهبهما مما يغطي ظهر القدم، وإذا أراد لبس شيء من  .9

 ذلك وجب أن يفتق ما يوازي ظهر القدم. 
 الفسوق، وهو الكذب والسب والتفاخر. .10
وهو قول )ال وهللا( و)بلى وهللا(، واألحوط وجواًب االجتناب عن مطلق اجلدال  .11

 القسم.
قتل أو القاء هوام البدن كالقمل والربغوث وما شاهبهما، وكذا جيب عدم نقلها من  .12

 موضع إىل آخر.
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 التختم بقصد الزينة.  .13
أن  مطلق التزين والزينة حىت ما شابه احلناء، وهكذا لبس احللي ابلنسبة للنساء إال .14

 تكون مما تلبسه دائماً، بشرط أن ال تظهره حىت حملارمها.
سرت الرأس، كله أو بعضه، أو األذن ابلنسبة للرجال، بل وحيرم حىت السرت بواسطة  .15

 احلناء واالرمتاس يف املاء.
سرت املرأة وجهها ابلربقع أو بغريه، ولكن جيوز هلا أن تعلق شيئًا أمام وجهها حبيث ال  .16

 ألحوط أن ال يلتصق بوجهها.يسرت وجهها، وا
 تدهني البدن. .17
نتف الشعر من الرأس أو من غري الرأس، سواء كانت شعرة واحدة أو أكثر، وال  .18

 إشكال إذا سقط يف حال الوضوء.
 إدماء البدن، حىت بواسطة السواك، إذا علم قبل ذلك أبن االستياك يدمي لثته. .19
 قلع السن وان مل يؤد إىل اإلدماء. .20
 تقليم الظفر. .21
 التظليل حال السري، ابلنسبة للرجال، وال مانع من التظليل يف املنزل. .22
 قطع شجر أو نبات احلرم. .23
 لبس السالح كاملسدس والسيف وما شابه. .24

 كفارات حمرمات اإلحرام
 : تنقسم حمرمات اإلحرام، األربعة والعشرون إىل ثالثة أقسام:2193 املسألة
 الكفارة فحسب.ما يكون حراماً ويستوجب ارتكاهبا األول: 
 ما يكون حراماً وال يستوجب ارتكاهبا الكفارة.الثاين: 
 ما يوجب ارتكاهبا بطالن احلج. وفيما يلي نذكر بعض الكفارات ابختصار: الثالث:

 : كفارات حمرمات اإلحرام هي:2194 املسألة
 ـ كفارة الصيد، وتفصيلها مذكور يف )رسالة مناسك احلج(.1
أو شاة على التفصيل املذكور يف )رسالة مناسك احلج( ويف بعض ـ كفارة اجلماع، بعري 2

 الصور يوجب بطالن احلج.
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 ـ كفارة عقد النكاح إذا دخل الزوج ابلزوجة: بعري على العاقد.3
 ـ كفارة االستمناء : بعري، وقال البعض أبنه موجب لبطالن احلج.4
 ـ كفارة استعمال الطيب: شاة يف بعض الصور.5
 املخيط: شاة.ـ كفارة لبس 6
 ـ كفارة االكتحال: شاة، على األحوط استحباابً.7
 ـ كفارة النظر إىل املرآة: شاة على األحوط استحباابً.8
 ـ كفارة لبس اخلف أو اجلورب: شاة احتياطًا.9

 ـ كفارة الفسوق: االستغفار.10
 ك احلج.ـ كفارة اجلدال: بعري، أو بقر، أو شاة على التفصيل املذكور يف رسالة مناس11
 ـ كفارة قتل القمل وما شابه: التصدق بكف من طعام على الفقري احتياطًا.12
 ـ كفارة التزين: شاة، على األحوط.13
 ـ كفارة التختم: شاة على األحوط استحباابً.14
 ـ كفارة تغطية الرأس ابلنسبة للرجال: شاة. 15
 ـ كفارة سرت املرأة وجهها: شاة.16
 ، على األحوط استحباابً.ـ كفارة التدهني: شاة17
ـ كفارة نتف الشعر: شاة أو صيام ثالثة أايم أو إطعام ستني مسكيناً، والتفصيل 18

 مذكور يف رسالة مناسك احلج.
 ـ كفارة اإلدماء: شاة.19
 ـ كفارة قلع السن: شاة على األحوط.20
كور يف ـ كفارة تقليم الظفر: شااتن، أو شاة، أو مد من طعام، على التفصيل املذ 21

 رسالة مناسك احلج.
 ـ كفارة التظليل للرجال: شاة.22
ـ كفارة قطع شجرة أو نبات احلرم: بقرة، أو شاة، أو قيمة تلك الشجرة، على 23

 التفصيل الذي ذكرانه يف رسالة مناسك احلج.
 ـ كفارة لبس السالح: شاة على األحوط استحباابً.24
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 : الطواف 2
املكرمة بعد أن حيرم للعمرة، وأييت ابلعمل الثاين من  : يدخل احلاج مكة2195 املسألة

 أعمال العمرة وهو: الطواف حول الكعبة املشرفة.
:كيفية الطواف هي: أن جيعل الكعبة يف طرفه األيسر ويطوف حوهلا 2196 املسألة

 سبعة أشواط وان يبدأ من احلجر األسود وينتهي إليه.
 : يشرتط يف الطواف أمور:2197 املسألة

 النية، أبن يقصد: )أطوف لعمرة التمتع قربة إىل هللا تعاىل(. ـ1
ـ الطهارة من احلدث األكرب )كاجلنابة واحليض والنفاس( واحلدث األصغر )أي أن 2

 يكون على وضوء(.
 ـ طهارة الثوب والبدن.3
 ـ أن يكون الرجل خمتوانً.4
 الصالة.ـ سرت العورة، ويشرتط يف الساتر كل ما يشرتط يف الساتر حال 5
 على األحوط استحباابً. ـ أن يكون الطواف بني الكعبة الشريفة ومقام إبراهيم6
 داخل الطواف. ـ أن يكون حجر إاماعيل 7
ـ أن يكون متام بدنه خارجًا عن الكعبة الشريفة، حىت أن يده أيضًا تكون خارجة عن 8

 شاذروان الكعبة على األحوط استحباابً.
 : صالة الطواف3

: العمل الثالث من أعمال العمرة هو: االتيان بركعيت صالة الطواف 2198 ةاملسأل
 أو خلفه. عند مقام إبراهيم 

: صالة الطواف تكون مثل صالة الصبح، ونيتها هكذا: )أصلي ركعيت 2199 املسألة
 صالة طواف العمرة قربة إىل هللا تعاىل(.

 : السعي4
رة هو: السعي بني الصفا واملروة، ويف هذا : العمل الرابع من أعمال العم2200 املسألة
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العمل جيب على احلاج أن يقطع املسافة بني الصفا واملروة سبعة أشواط، ابتداءًا من الصفا 
 وانتهاءاً ابملروة.

: الذهاب من الصفا إىل املروة يعد شوطاً، والرجوع من املروة إىل الصفا 2201 املسألة
 شوطاً آخر.
السعي تكون هكذا: )أسعي بني الصفا واملروة لعمرة التمتع  : النية يف2202 املسألة

 قربة إىل هللا تعاىل(.
 : التقصري5

: بعد امتام السعي جيب االتيان ابلعمل اخلامس من أعمال العمرة وهو: 2203 املسألة
 التقصري.

: التقصري يعين قص مقدار من شعر الرأس أو الوجه، أو الظفر وينوي 2204 املسألة
 قصر لعمرة التمتع قربة إىل هللا وامتثاالً ألمره(.هكذا: )أ

: بعد التقصري حيل للمحرم كل ما حرم عليه بواسطة االحرام إال أمران 2205 املسألة
 )حرمتهما من جهة حرمة احلرم وليس من جهة االحرام( ومها:

 ـ الصيد.1
 ـ قلع شجر أو نبات احلرم.2

 العمرة املفردة
نسان االتيان بـ)العمرة املفردة( اتى مبثل أعمال )عمرة : إذا أراد اإل2206 املسألة

 التمتع( لكن يزيد عليها )طواف النساء( و)صالة طواف النساء(.
 أعمال حج التمتع

 : إحرام احلج1
: أعمال احلج ثالثة عشر ـ كما قلنا ـ وأول عمل منها هو اإلحرام، فعلى 2207 املسألة

رم اثنية للحج على حنو ما مر يف العمرة، غري أن اإلنسان بعد إمتام أعمال العمرة أن حي
اإلحرام للعمرة يكون من إحدى املواقيت املذكورة آنفًا، بينما اإلحرام للحج يكون من مكة 
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املكرمة، ويستحب أن يكون من املسجد احلرام، ويقول يف نيته: )اُحرم حلج التمتع قربة إىل 
 هللا تعاىل(.
يكون من بعد انتهاء عمرة التمتع إىل وقت الوقوف  : وقت إحرام احلج2208 املسألة

 بعرفات.
 : الوقوف بعرفات2

: العمل الثاين من أعمال احلج هو: الوقوف بعرفات، يعين البقاء 2209 املسألة
 والكينونة يف صحراء عرفات من ظهر يوم عرفة )اليوم التاسع( إىل الغروب منه.

)أقف يف عرفات حلج التمتع قربة إىل هللا : النية يف هذا الوقوف هكذا: 2210 املسألة
 تعاىل(.

 : الوقوف يف املشعر احلرام )املزدلفة( 3
: جيب الذهاب من عرفات إىل املشعر احلرام بعد غروب ليلة العيد، 2211 املسألة

 والوقوف يف صحراء املشعر إىل طلوع الشمس ـ احتياطاً ـ من يوم العيد وهو اليوم العاشر.
وعند اقرتاب طلوع الفجر من ذلك اليوم جيب أن ينوي الواقف : 2212 املسألة

ابملشعر هكذا: )أقف يف صحراء املشعر احلرام من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس قربة إىل 
 هللا تعاىل(.

 : أعمال مىن: الرمي، الذبح، احللق6ـ  4
اك : جيب الذهاب إىل مىن عند طلوع الشمس من يوم العيد، وأييت هن2213 املسألة

 بثالثة أعمال:
ـ رمي مجرة العقبة )وهي اجلمرة الكربى( بسبع حصيات صغار على التوايل، وينوي فيه 1

 هكذا: )أرمي مجرة العقبة امتثاالً ألمر هللا تعاىل(.
ـ ذبح بعري أو بقرة أو شاة، ونيته هكذا: )أضحي امتثااًل ألمر هللا تعاىل( وجيب أن 2

 مة، وذات سن وعمر خمصوص ذكرانه يف املناسك.تكون األضحية اتمة األجزاء، سلي
واألحوط استحبااًب أن أيكل املضحي شيئًا من أضحيته ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها 
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 اآلخر.
ـ حلق متام الرأس أو قص شيء من شعر الرأس أو الوجه وينوي فيه هكذا )أحلق أو 3

ألول فاألحوط استحباابً أن حيلق أقصر حلج التمتع امتثااًل ألمر هللا تعاىل(، وإذا كان حجه ا
 متام رأسه.

 : أعمال مكة11ـ  7
: بعد الفراغ من أعمال مىن يذهب احلاج إىل مكة املكرمة، يف نفس يوم 2214 املسألة

 العيد ليأيت هناك خبمسة أعمال هي:
 ـ طواف الزايرة ونيته: )أطوف طواف الزايرة امتثاالً ألمر هللا تعاىل( سبعة أشواط.1
أو خلفه، ونيتها )أصلي ركعيت طواف الزايرة  يت طواف الزايرة عند مقام إبراهيمـ ركع2

 قربة إىل هللا تعاىل(.
ـ السعي بني الصفا واملروة، على النحو املذكور سابقاً، ونيته هكذا: )أسعى بني الصفا 3

 واملروة حلج التمتع قربة إىل هللا تعاىل(.
الكيفية، وينوي فيه هكذا: )أطوف طواف  ـ طواف النساء، وهو مثل طواف احلج يف4

 النساء قربة إىل هللا تعاىل(.
 ـ ركعيت طواف النساء، ونيتها هكذا: )أصلي ركعيت طواف النساء قربة إىل هللا تعاىل(.5

 مسألتان
: ال مانع من البقاء يف مىن، يوم العاشر، وذلك لالتيان أبعماهلا: )من 2215 املسألة

الذهاب إىل مكة املكرمة لالتيان أبعمال مكة يف اليوم احلادي عشر  املبيت ورمي اجلمار( مث
 أو الثاين عشر، أو بعد امتام أعمال مىن.

: بعد أن أييت احلاج أبعمال مكة املكرمة حيل له كل ما حرم عليه 2216 املسألة
 بسبب االحرام حىت معاشرة النساء واستعمال العطر والطيب، إال أمران:

 ـ الصيد.1
 الشجر أو نبات احلرم )وحرمتها ألجل احلرم ال االحرام(. ـ قلع2

 : املبيت يف مىن12
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: جيب على احلاج املبيت يف مىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر، ولو 2217 املسألة
جامع زوجته يف االحرام أو صاد وجب عليه املبيت يف مىن ليلة الثالث عشر أيضاً، ونية 

ة إىل هللا تعاىل(، واملقدار الواجب للمبيت هو نصف الليل املبيت هكذا: )أبيت يف مىن قرب
 من أوله أو آخره، وجيوز أن يشتغل ابلعبادة يف مكة املكرمة بدال عن البيتوتة مبىن.

: إذا مل جيامع احلاج النساء أو مل يصد جيوز أن خيرج من مىن بعد ظهر 2218 املسألة
ك اليوم وجب عليه املبيت ليلة الثالث عشر اليوم الثاين عشر، ولو بقي يف مىن إىل غروب ذل

 أيضاً.
: إذا مل يبت احلاج يف مىن جيب عليه أن يكفر عن كل يوم بشاة، ويعد 2219 املسألة

 عاصياً لو ترك املبيت عمداً ولكن حجه صحيح.
 : رمي اجلمار13

ا يف : جيب على احلاج أن يرمي اجلمار الثالث يف هنار الليايل اليت يبيته2220 املسألة
مىن: أي اليوم احلادي عشر والثاين عشر وأحيااًن الثالث عشر، فريمي اجلمرة األوىل بسبع 
حصيات، ويرمي اجلمرة الوسطى بسبع حصيات، ويرمي مجرة العقبة بسبع حصيات. وهبذا 

 تنتهي أعمال احلج.
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 أحكام اجلهاد
 : اجلهاد على قسمني:2221 املسألة

مل اإلنسان نفسه على أداء الواجبات واالتيان ابخلريات ـ جهاد النفس، مبعىن أن حي1 
 وترك احملرمات والشرور. 

 ـ جهاد الكفار.2
: جهاد النفس واجب عيين، أي جيب على كل مسلم ومسلمة، وال 2222 املسألة

يسقط عنه بقيام سواه، ولكن جهاد الكفار إذا توفرت شروطه فواجب كفائي، مبعىن أنه إذا 
 كفي سقط عن اآلخرين وإذا مل يقم به أحد عصى اجلميع.قام به بعض مبا ي

: جيب االجتناب حىت االمكان عن سفك الدماء واشعال احلروب، فان 2223 املسألة
احلرب يف اإلسالم حمدودة جداً، ونزيهة متامًا وتكون بشروط خاصة، ومجيع حروب النيب 

وان كان جيوز يف بعض املوارد كانت دفاعية،   وأمري املؤمنني علي  )صلى هللا عليه وآله(
 اجلهاد االبتدائي أيضاً.

: احلرب والصلح وما شابه ذلك من األمور اليت تتعلق جبميع الناس 2224 املسألة
 جيب أن يكون حتت إشراف شورى الفقهاء املراجع.

: جهاد الكفار إما ابتدائي وهو أن جييش املسلمون اجليوش وفق شروط 2225 املسألة
 الكفار، وإما دفاعي وهو أن حياربوا املعتدين دفاعاً عن الوطن االسالمي. خاصة حملاربة
 : جيب على املكلف اجلهاد مع الكفار بشروط مثانية:2226 املسألة

 ـ البلوغ.1 
 ـ العقل.2 
 ـ احلرية.3 
 ـ الرجولة.4 
 ـ أن ال يكون شيخاً.5 
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 قه عن اجلهاد والقتال.ـ أن ال يكون أعمى وال مقعداً، وال يكون مصاابً مبرض يعي6 
 ـ أن تكون عنده أسلحة للقتال.7 
أو انئبه ابجلهاد، ويف العصر احلاضر جيب أن يكون إبذن  ـ أن أيذن اإلمام املعصوم 8 

 شورى الفقهاء املراجع.
: حيرم اجلهاد االبتدائي يف األشهر احلرم األربعة، وهي )رجب وذو 2227 املسألة

 كن لو هجم الكفار جيب الدفاع حىت يف هذه األشهر.القعدة وذو احلجة وحمرم( ول
: اجلهاد االبتدائي إمنا يكون لتطبيق ونشر القوانني الشرعية وإلنقاذ 2228 املسألة

مظلومي العامل، يف حال متكن املسلمني من ذلك وإذن شورى الفقهاء املراجع به، إذا مل يكن 
 هناك سبيل آخر غري اجلهاد.

 ب جهادهم ومقاتلتهم طوائف:: الذين جي2229 املسألة
ـ الكفار احملاربون، أي الكفار الذين هم يف حالة حرب مع املسلمني، سواء كانوا أهل  1

 كتاب )كاليهود والنصارى واجملوس( أم غري ذلك كسائر الكفار.
 ـ أهل الذمة، وهم الكفار الذين يعيشون يف ذمة االسالم، إذا نقضوا شروط الذمة.2
كأصحاب اجلمل   )عليه السالم(من خرجوا على اإلمام املعصوم ـ اخلوارج، وهم 3

 وصفني والنهروان.
فان بغت إحدامها على األخرىـ الذين يصدق عليهم قوله تعاىل: 4

(177). 
: إن معاملة الدين اإلسالمي للكفار هي أفضل املعامالت اإلنسانية 2230 املسألة

 )عليه السالم(وأمري املؤمنني   عليه وآله()صلى هللاواألخالقية، وابملراجعة إىل سرية النيب 
يتضح لنا كيف كان الكفار يعيشون حياة سعيدة يف ظل الدولة اإلسالمية، وإذا كانت تندلع 
حرب ما فاهنا كانت تنتهي أبقل اخلسائر وأقل سفك للدماء، وهذا ما مل يسبق له مثيل يف 

 وال بعدمها. )عليه السالم(ؤمنني وأمري امل )صلى هللا عليه وآله(التاريخ ال قبل النيب 
 : الكفار من وجهة نظر اإلسالم على أقسام ، منهم:2231 املسألة

                     
 .9سورة احلجرات:  (177)
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 ـ الكفار املعاهدون، وهم الذين وّقعوا معاهدة مع املسلمني.1
 ـ الكفار احملايدون، وهم الذين ال يتعرضون للمسلمني.2
 .ـ الكفار احملاربون، وهم الذين يف حالة حرب مع املسلمني3
ـ كفار أهل الذمة، وهم الذين يعيشون يف ذمة املسلمني وحتت محايتهم، واجلهاد إمنا 4

 جيب مع الكفار احملاربني فقط أو من يف حكمهم.
: خيري الكفار الكتابيون إذا واجهوا املسلمني يف احلرب بني أحد أمور 2232 املسألة

 ثالثة:
 ـ اإلسالم.1
مي كل عام شيئًا من املال ليعيشوا حتت محاية ـ اجلزية، أبن يدفعوا للحاكم اإلسال2

 املسلمني.
 ـ القتال، إذا رفضوا األمرين السابقني، وذلك برأي ونظر شورى الفقهاء املراجع.3

: املشهور انه خيري الكفار غري أهل الكتاب إذا حاربوا املسلمني بني 2233 املسألة
 أمرين:
 ـ اإلسالم.1
منهم، وان كان الظاهر أن حاهلم حال الكتايب يف التخيري ـ القتال، الن اجلزية ال تقبل 2

 بني األمور الثالثة.
: اإلسالم عبارة عن النطق ابلشهادتني، أي الشهادة بوحدانية هللا، 2234 املسألة

 ، وااللتزام أبحكام اإلسالم.)صلى هللا عليه وآله(والشهادة برسالة نيب اإلسالم حممد 
 ل الكتاب هم املسيحيون واليهود واجملوس.: املقصود من أه2235 املسألة
: عّباد الكواكب واهلندوس والكنفوشيوس والبوذيون ليسوا من أهل 2236 املسألة

 الكتاب وإن كان الظاهر أن )الصائبة( وهم عباد الكواكب كانوا يف األصل أصحاب دين.
ة، والكفار : على املسلمني أن حيجموا عن احلرب وينتظروا إذا كانوا قل2237 املسألة

 كثريين.
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 : حيرم الفرار من احلرب إال ألحد األمور التالية:2238 املسألة
 ـ لالنتقال إىل مكان أوسع ميكنه من القتال بنحو أفضل.1
 ـ إلصالح أسلحته.2
 ـ ليكون على مقربة من املاء، أو ليستدبر الشمس.3
 رب أجنح.ـ لكي يلتحق ابملسلمني وينضم إليهم فيحاربوا مجاعة، ويكون احل4
 ـ ألجل كل ما يوجب االنتصار.5

: تكره احملاربة بقطع األشجار وتسليط املاء، واإلحراق وتسميم املاء 2239 املسألة
واهلواء، وإلقاء القنابل امليكروبية وحنوها، واإلغارة على العدو لياًل، وقد حيرم بعض ذلك 

 لعنوان اثنوي.
، وال متلك أمواهلم اليت مل يسيطر عليها : ال يؤسر أطفال ونساء البغاة2240 املسألة

 اجليش اإلسالمي.
 : ال جيوز قتل األطفال والنساء كما ال جيوز التمثيل بقتلى الكفار.2241 املسألة
 )عليه السالم(: اخلوارج وهم الذين خرجوا على اإلمام املعصوم 2242 املسألة

مل يكونوا ذا فئة حوربوا حىت ابلسيف، إن كانوا ذا فئة )وحزب( فحكمهم حكم الكفار، وان 
 يتفرقوا فقط، فال يدبر فارهم، وال جيهز على جرحاهم، وال يقتل أسراهم.

 مسائل اجلزية والذمة
: اجلزية مال أتخذه الدولة االسالمية من كفار أهل الذمة حسب ما 2243 املسألة

لمني اخلمس يتفقون عليه فيما بينهم مقابل محايتهم والدفاع عنهم، فكما جيب على املس
 والزكاة فكذلك تؤخذ اجلزية من الكفار للحفاظ على حياهتم وأمواهلم وعرضهم.

: ملعاهدة الذمة شروط لو راعاها الكفار والتزموا هبا حفظت نفوسهم 2244 املسألة
 وأمواهلم وأعراضهم، وهي:

قابل ـ أن يعطوا مقداراً من أمواهلم كل عام حسب ما يتفقون عليه مع املسلمني ويف امل1
 ال يؤخذ منهم اخلمس والزكاة.
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 ـ أن حيرتموا القوانني العامة للدولة اإلسالمية كقانون السياقة مثالً.2
 ـ أن ال يؤذوا املسلمني.3
ـ أن ال يتظاهروا ابحملرمات،كشرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير يف األماكن العامة، ولكنهم 4

  وانينهم يف املوارد اليت يشملهم قانون اإللزام.أحرار يف منطقتهم اخلاصة هبم، وهلم أن يعملوا بق
ـ أن جتري عليهم أحكام اإلسالم العامة، وان كان هلم أن يراجعوا يف نزاعاهتم إىل قضاة 5

 أنفسهم. 
 : ال تؤخذ اجلزية من األطفال، والبله، واجملانني، والنساء، والفقراء.2245 املسألة
روط الذمة، فان كان يف دار اإلسالم : إذا نقض الذمي شرطًا من ش2246 املسألة

 )أي يف بلد إسالمي( أبعد.
: ال يعقد الذمة لعموم الكفار إال من كان مأذواًن من جانب اإلمام 2247 املسألة

 أو كان انئبه، ويشرتط فيه العقل والبلوغ. )عليه السالم(
نت يف : جيوز للمسلم أن يعقد الذمة لبعض الكفار، وصورته هكذا: )أ2248 املسألة

 ذمة اإلسالم(.
: إذا دخل الكافر احلريب دار اإلسالم بشبهة الذمة، أي ظنًا منه ابن 2249 املسألة

 املسلمني أعطوه األمان، فانه ال جيوز قتله بل أعيد إىل مأمنه وحمله.
 : إذا التحق الكافر الذمي بدار احلرب، انتهى بذلك أجل أمانه وذمته.2250 املسألة
 وال الذمي وأوالده وعياله حمرتمون، وحكمهم حكم الذمي نفسه.: أم2251 املسألة

: إذا أسلم الذمي أو غري الذمي قبل إسالمه، وكان حاله حال 2252 املسألة
 املسلمني، له ما هلم، وعليه ما عليهم.

: أموال الكافر احلريب ـ يف ميدان احلرب ـ تصري ملك املسلمني وأما 2253 املسألة
 أنفسهم فعلى قسمني:

 ـ أطفاهلم ونساؤهم فال يقتلون، ورمبا يسرتقون، أي يكونون عبيداً وإماءاً للمسلمني.1
ـ الرجال البالغون، إما أن يسرتقوا، أو يقتلوا، أو يطلق سراحهم لقاء فدية يدفعوهنا 2
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 للمسلمني، أو جماانً، أو يسجنوا، أو ما أشبه حسب ما يراه احلاكم اإلسالمي صالحًا.
سبق أن اجلزية مال أتخذه الدولة اإلسالمية من كفار أهل الكتاب : 2254 املسألة

وغريهم لقاء محايتهم والدفاع عنهم حسب ما يتفقون عليه فيما بينهم، فكما وضع اإلسالم 
على املسلمني اخلمس والزكاة كذلك فرض هذه اجلزية على الكفار الذين يعيشون يف ذمة 

 اإلسالم ومحايته.
أن فرض قانون اجلزية على أهل الكتاب وختصيصه ببعض األحكام وال بد أن نقول هنا: 

اخلاصة به ينطلق من نظرة واقعية. وخيتلف عن سياسة التفرقة العنصرية اليت تنتهجها الدول 
اليت تسمى نفسها ابملتحضرة جتاه األقليات وامللونني والقوميات، ألنه ال أساس وال مربر هلذه 

ارق الذي يراه اإلسالم بني أتباعه وغري أتباعه أمر واقعي وله الفروق أساساً، يف حني أن الف
ما يربره، ألن اإلسالم يقيم دينه على: االعتقاد به، ويعزز هذا االعتقاد ابالستدالل والربهان، 
وهذا خبالف األنظمة احلديثة اليت تفتقر الدليل والربهان، فال يصح االعرتاض أبن اإلسالم 

هم من املشركني وأهل الكتاب يف حني أن األنظمة احلديثة مل تفرق فرق بني اتباعه وبني غري 
 بني هؤالء ألنه:

 يوجد يف تلك األنظمة مثل هذه الفوارق بل أكثر منها.أواًل: 
إن التفرقة اليت يقرها اإلسالم ويتمسك هبا تستند إىل فارق معقول وأصيل واثنياً: 

إليها النظم احلديثة والفروق اليت تعتمدها يف ومنطقي وله ما يربره، بينما التفرقة اليت تذهب 
 معاملة الناس ال تستند إىل أي استدالل.

فاختالف العقيدة من املنطقي أن يكون فارقًا بني إنسان وآخر، ولذلك فرق اإلسالم 
ينب املسلم وغري املسلم،بينما اختالف اللون واجلنسية والوطنية وغريها، من الفروق اليت 

احلديثة مع الناس على أساسها، أمور ال ميكن أن تكون فارقة بني انسان تتعامل األنظمة 
وآخر، ألهنا ليست بذات أثر يف سلوكه وهنجه يف احلياة، على العكس من العقيدة اليت 
يكون هلا أعظم األثر يف السلوك البشري كما ال خيفى، وهلذا قلنا إن موقف اإلسالم من غري 

على العكس من موقف النظم احلديثة اليت ال تنطلق إال من املسلم ينطلق من نظرة واقعية 
 نظرة سطحية غري واقعية.

 عدة مسائل
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: الظاهر بقاء عنوان اإلسالم على من يغري مذهبه، فإذا تشيع السين، 2255 املسألة
أو تسنن الشيعي، أو صار احلنفي مالكياً، أو املالكي حنفياً، أو االثنا عشري ااماعيليًا أو 

 كان ابقياً على اإلسالم.  ابلعكس،
: ال اشكال وال خالف يف أن إسالم الكفار يقبل، بل ذلك من األمور 2256 املسألة

البديهية، وال فرق يف هذا األمر بني أقسام الكفر أو أقسام اإلسالم. وينبغي القول يف مورد 
الفرق يعين الفرق االسالمية احملكومة ابلكفر، أبن انتقال أحد من الكفار إىل إحدى هذه 

االنتقال من الكفر إىل الكفر، وأنه جيب تنفيذ واجراء أحكام اتباع الكفر اجلديد عليه، فمثاًل 
إذا صار مسيحي مسلمًا انصبيًا سقطت عنه اجلزية، وأجريت عليه ما جيرى على النواصب 

 من األحكام.
الفطري أو  : من حتول من اإلسالم إىل الكفر أجريت عليه أحكام املرتد2257 املسألة

امللي، وتوبة املرتد الفطري مقبولة أيضاً وقد ذكران تفصيل أحكامه يف )الفقه(، والظاهر أنه ال 
تؤخذ اجلزية من املسلم الذي يتحول إىل املسيحية أو الفرق الكتابية األخرى، وان كان انثى مل 

سالم سن يف حقه جيز تزوج املسلم هبا، كما مل جتر عليه بقية أحكام أهل الكتاب، ألن اإل
أحكامًا خاصة، والظاهر انه لو ولد له ولد بعد كفره، حلق ولده ابلكفار، يعين انه ال ينطبق 
عليه ال حكم اإلسالم وال حكم املرتد، فمثاًل إذ اعتنق مسلم البهائية أو اليهودية مث ولد له 

بلغ الولد الذي  ولد، جرى عليه أحكام الكفر، ألن أدلة الكفر تشمله، ففي هذه الصورة إذا
تولد بعد انتقال أبيه من اإلسالم إىل املسيحية ـ مثاًل ـ صح أخذ اجلزية منه، ولو كان انثى 

 جاز أن يعقد عليها املسلم.
: من غرّي دينه من أحد األداين الكتابية الثالثة إىل دين آخر منها، أو 2258 املسألة

لك األداين املذكورة قبل انتقاله. وهل يقبل انتقل من غري األداين الكتابية الثالثة إىل أحد ت
 منه لو عكس، مثال لو انتقل مسيحي إىل الشرك؟ فيه احتماالن.

: حكم )بين تغلب( وهم من مسيحيي العرب حكم سائر املسيحيني إذا 2259 املسألة
 بقي املوضوع إىل اآلن.

م أهل كتاب، : إذا ادعى أهل احلرب )وهم الذي حياربون املسلمني( أهن2260 املسألة
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فان كان مرادهم أهنم من غري الطوائف الكتابية املقبولة يف اإلسالم مل تقبل دعواهم، أما لو 
انكشف صحة ادعائهم واقعًا قبل قوهلم، وأجريت عليهم أحكام أهل الكتاب وان كانوا قد 

)صلى هللا عليه حرفوا كتاهبم السماوي أكثر مما كان قد حرف يف زمن النيب األكرم
.وهكذا لو اقروا أبهنم ليسوا أهل كتاب قبل دعواهم، أما لو ثبت عدم صحة دعواهم له(وآ

عملنا حسب علمنا.ولو قال بعضهم: حنن أهل الكتاب، وقال البعض اآلخر إنه ليس من 
أهل الكتاب عومل كل فريق على حسب ادعائه، أما لو كانت مراسيمهم وأعماهلم الدينية 

قالوا حنن كتابيون ولكن مل يكن عندهم كنيسة، أو قالوا: حنن على خالف ادعائهم، كما لو 
لسنا كتابيني ووجدت يف بيوهتم متاثيل لالقانيم الثالثة )األب واالبن وروح القدس( الذي هو 
رمز املسيحيني وكان يف مدينتهم كنائس يتعبدون فيها يعاملون حسب ما يكون أقوى يف نظر 

 العرف.
علمون هل أهنم من أهل الكتاب أم ال، فيعاملون حسب وأما اجلاهلون والذين ال ي

حالتهم السابقة، أو على حسب الطابع العام لذلك الفريق، وأما املشكوك فيهم فهناك عدة 
احتماالت: أن يكون حكمهم حكم الكفار، أو حكم أهل الكتاب، أو يعرف حاهلم 

 ابلقرعة، أو جيري يف شأهنم قانون االحتياط أو ما أشبه.
: ال تؤخذ اجلزية من النساء واألطفال واجملانني والشيوخ والسذج 2261 لةاملسأ

 واملقعدين والعميان والفقراء ولكن األقرب أخذها من اخلنثى املشكل.
: إذا اشرتطوا ـ بعد عقد اجلزية وفرضها عليهم ـ أن يوضع بعضها أو  2262 املسألة

 طل الشرط دون العقد.كلها على من ليست اجلزية عليه، كالنساء واألطفال، ب
نعم إذا اشرتط يف ابتداء العقد أن تؤخذ اجلزية من النساء واألطفال بطل العقد حينئذ، 
لكن ال اشكال إذا كانوا هم أيخذون اجلزية من النساء سواء برضاهن أو بدون رضاهن مث 

، وللنساء يدفعوهنا، ولكن لو كان االجبار حراماً يف دينهم مل يصح أخذ مثل هذه اجلزية منهم
احلق يف أن يعرضن شكواهن إىل الدولة االسالمية، ولو اشتكني أنصفهن اإلسالم. ولو كان 
قد اتفقن يف هذا الشأن مع رجاهلن وصاحلنهم على ذلك مث مات رجاهلن أو قتلوا بطل 

 الصلح. 
: أقل مقدار اجلزية هو ما يصدق عليه اسم اجلزية، وأعاله ما يكون 2263 املسألة
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 الطاقة. وجيب أن يكون حتت اشراف شورى الفقهاء املراجع.مبقدار 
 الغنيمة

: األشياء اليت حيصل عليها املسلمون يف حرهبم مع الكفار، تسمى 2264 املسألة
غنيمة، وعندما حيصل املسلمون على الغنائم جيب عليهم أواًل: أن خيرجوا شيئًا لصرفه فيما 

)عليه خيرجوا الصوايف وهي ما تكون خاصة ابإلمام  يرى اإلمام ـ عليه السالم ـ صرفه فيه، مث
 من الغنيمة، مث يقسموا ما بقي إىل مخسة أقسام:  السالم(
 ـ اخلمس، ويصرف حسب ما مر يف كتاب اخلمس.1
 ـ األربعة أمخاس، وتصرف بني املسلمني على النحو الذي سيأيت.2

، إن كانت من املنقوالت : الغنيمة اليت حيصل عليها املسلمون يف احلرب2265 املسألة
)أعين غري األرض وما شاهبها( جيب تقسيمها بني أفراد املسلمني املقاتلني ابعطاء الراجل 
سهمًا واحدًا وإعطاء الفارس سهمني، واعطاء من له أفراس متعددة ثالثة أسهم. والسيارة 

 وحنوها يف حكم الفرس.
 ة أقسام:: األرض اليت يغنمها املسلمون على مخس2266 املسألة

األراضي املفتوحة عنوة )أي ابحلرب والقتال( وكانت عامرة حني فتحها، فهي األول:  
 ملك مجيع املسلمني.

 .األراضي املفتوحة عنوة ومل تكن عامرة حني فتحها، فهي ملك اإلمامالثاين: 
األراضي اليت صاحل أهلها املسلمني عليها بشرط أن تبقى ملكًا هلم فهي تبقى  الثالث:
 ألصحاهبا.
األراضي اليت صاحل أهلها املسلمني عليها بشرط أن تكون حتت تصرف املسلمني  الرابع:

 فهي تكون للمسلمني. 
 األراضي اليت أسلم أصحاهبا فهي تبقى ألصحاهبا. اخلامس:

: األراضي اليت يغنمها املسلمون ابحلرب أو ابلصلح التباع والتوهب وال 2267 املسألة
أو انئبه ويصرف مال اجارهتا يف شؤون  )عليه السالم(إلمام املعصوم توقف بل يؤجرها ا
 املسلمني ومصاحلهم.
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أو انئبه أن يربم مع األعراب من  )عليه السالم(: جيوز لإلمام املعصوم2268 املسألة
أهل البادية اتفاقية يسقط عنهم مبوجبها اهلجرة واجلهاد ولو أراد االستمداد هبم للجهاد لبوا 

أو انئبه  )عليه السالم(ء أجر، إن رأى يف مثل هذه االتفاقية صالحاً، وينبغي لإلمام طلبه لقا
أن يفتح سجاًل يسجل فيه أاماء املرابطني على الثغور، والقبائل، ويكتب فيه حقوقهم 

 ومزاايهم، ويضع لكل قبيلة معرفاً وعالمة خمصوصة هبا، ولواء خاصاً لكل واحدة منها.
نم أهل احلرب من الكفار أموال املسلمني وأسروا األحرار منهم : إذا غ2269 املسألة

فان املسلمني املأسورين يبقون على حريتهم، ولو استطاع املسلمون اسرتدادهم بقوا على 
حريتهم كذلك، ولو اشرتى مسلم احدًا من هؤالء املسلمني املأسورين من الكفار بعنوان 

أو مل يعلم، كما أن أي نوع من امللكية ال تتحقق يف الرقية ال ميلك املشرتي ذلك املسلم، علم 
حق األحرار ابلبيع وال ابلصلح وغريها، وكذا اهلبة واالرث من الكافر، وسائر أنواع امللكية  

 كالرهن وغريه ال تتحقق أيضاً يف شأن هؤالء األحرار.
ه، ابلقوة : األقرب أن املالك املسلم جيوز له اسرتداد ما غنمه الكفار من2270 املسألة

 أو ابلوسائل اخلفية، وان مل يكن لديه بينة.
: إذا اخذ أحد من كافر أموال املسلم املسروقة منه، ابلسرقة، أو 2271 املسألة

ابالبتياع أو اهلبة أو أبي نوع آخر من أنواع امللكية، جاز للمالك الواقعي أن يسرتد أمواله 
املال بكوهنا ملك املسلم وجب عليه رده إىل وينتزعها أبي حنو كان، ولو علم من انتقل إليه 

 صاحبه احلقيقي.
: إذا علم املسؤول على تقسيم الغنائم، أبهنا ملك مسلم، مل جيز له 2272 املسألة

 تقسيمها ووجب عليه ردها إىل أصحاهبا املسلمني.
: إذا أسلم املشرك وبيده أموال مسلم قد حصل عليها املشرك من طريق 2273 املسألة

شروع، أو كان قد اشرتاها بصورة صحيحة ولكن ابئعها كان قد غصبها من مسلم، غري م
فاألقرب أنه ال جيب على هذا املشرك اجلديد اإلسالم رد تلك األموال إىل صاحبها الواقعي 

 وإن كان األحوط هو ردها.
: إذا غنم املسلمون ما عليه آاثر اإلسالم فال اشكال، ويقسم بينهم  2274 املسألة
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ر الغنائم، ولكن إذا علم املسلمون أن هذه الغنيمة سرقت من مسلم وال يعرفون ذلك كسائ
 املسلم انطبق عليها عنوان )جمهول املالك( ولزمه حكمه.

: ال عربة مبا هو مكتوب على أموال الغنيمة من اسم مسلم أو معاهد 2275 املسألة
 إال إذا كان ذلك سبب العلم أو كان دليالً على ذلك.

: لو ادعى العبد الذي غنمه املسلمون أبنه ملك مسلم أو معاهد ال 2276 لةاملسأ
 يقبل قوله حىت ولو صدقه مسلم إال إذا كان هناك دليل.

: إذا كان شيء من الغنيمة مؤجراً للمسلم أو مرهوانً عنده، كان حكمه 2277 املسألة
 حكم امللك يف انطباق أحكام الغنيمة عليه.

العبد املسلم إىل داير الكفار وأخذه الكفار مل ميلكوه، بل هو  : إذا فر2278 املسألة
ابق على ملك مالكه األصلي، ولو فر عبد كافر من داير الكفر إىل داير اإلسالم وأخذه 
املسلمون فإذا كان بينهم وبني أولئك الكفار معاهدة يعمل هبا وإال يكون مصري العبد كما 

 يراه حاكم الشرع من الصالح.

 ألمر ابملعروف والنهي عن املنكرأحكام ا
 شروط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

: )املعروف( هو ما أوجبه اإلسالم كالصالة والصيام، أو ما ندب إليه  2279 املسألة 
 كالصدقة واالطعام.

: )املنكر( هو ما حرمه اإلسالم كاخلمر والزان والراب، أو كرهه كالذهاب 2280 املسألة
 طالني، والبطنة، واألكل على الشبع.إىل جمالس الب
 : األمر ابملعروف يف الواجبات واجب، ويف املستحبات مستحب.2281 املسألة

 : النهي عن املنكر يف احملرمات واجب، ويف املكروهات مستحب.2282 املسألة
 : لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر عدة شروط هي:2283 املسألة
 روف والناهي عن املنكر نفسه عارفاً ابملعروف وابملنكر.أن يكون اآلمر ابملعاألول: 
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أن حيتمل التأثري، فإذا علم أبن فالانً الذي أيمره ابملعروف ال يعمل بقوله وأمره مل الثاين: 
 جيب عليه األمر.

أن يكون مرتكب املنكر أو اترك املعروف مصرًا على عمله، فإذا ارتكب أحد  الثالث:
 له وعزم على تركه مل جيب هنيه عن املنكر.منكراً ولكنه ندم من فع

 أن ال يتوجه إىل اآلمر ابملعروف أو الناهي عن املنكر ضرر بسبب أمره أو هنيه. الرابع:

: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات الكفائية، فلو أقدم 2284 املسألة
 صى اجلميع.بعض على القيام به سقط عن اآلخرين، وأما لو مل يقم به أحد ع

: إذا أمر أحد ابملعروف ومل يؤثر كالمه، واحتمل آخر أتثري كالمه وجب 2285 املسألة
 على اآلخر وان مل جيب على األول.

: املراد من احتمال التأثري هو أن حيتمل أبنه لو هنى واحدًا من مائة 2286 املسألة
تداعه مل يكن بسبب كالمه شخص عن املنكر ألثر كالمه فيه وترك املنكر وإن تيقن أبنه ار 

 فقط، بل كان هو جزء املؤثر.
: إذا كان اإلسالم يف خطر، وجب األمر ابملعروف على اجلميع دون 2287 املسألة

استثناء، مبعىن أن على اجلميع أن ينقذوا اإلسالم من اخلطر وان توجه بذلك ضرر نفسي 
 عليهم أو أوجب هالكهم.

عروف: األمر ابلعمل أبحكام اإلسالم وتطبيقها يف : من أقسام األمر ابمل2288 املسألة
خمتلف جماالت احلياة كالتجارة، والسياسة، والزراعة، والرهن، والوقف، والعالقات الزوجية، 
والعائلية، والطالق، والقضاء، والشهادة، وأحكام االرث، واحلقوق، والقصاص، واالقتصاد، 

رايت اإلسالمية واألخوة اإلسالمية واألمة والدايت وغري ذلك، كما يلزم األمر بتطبيق احل
 اإلسالمية الواحدة والتعددية.

: من أقسام النهي عن املنكر: النهي عن العمل ابألنظمة الغربية 2289 املسألة
والشرقية كاألنظمة املستوردة السائدة اليوم يف البالد اإلسالمية كالشيوعية والبعثية والقومية 

حرايت الناس املشروعة، واطالق لفظ األجانب على املسلمني،  والوجودية، ومثل املنع عن
والظلم يف اجملتمع، والتصرف يف أموال الغري ومصادرهتا، والضرائب، والتجسس على الناس، 
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 واحلدود اجلغرافية بني الدول اإلسالمية.
 مراتب األمر ابملعروف

 : لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر مراتب ثالث:2290 املسألة
ـ إظهار جمرد الكراهة من املنكر، كتقطيب الوجه يف وجه فاعله، أو اإلجتناب عن اترك 1

 الواجبات.
 ـ اإلنكار ابللسان وإظهار الكراهة ابلوعظ واإلرشاد.2
 ـ اإلنكار ابليد مثل أن يضرب مرتكب احلرام.3

 : لكل واحدة من هذه املراتب مراتب، على اإلنسان أن يتدرج فيها،2291 املسألة
 فيأخذ ابألخف من اجلميع فإذا مل جيد نفعاً انتقل إىل األشد فاألشد.

: جيب على كل مكلف أن ينكر املنكرات بقلبه سواء قدر على إظهار 2292 املسألة
 كراهته أم ال.

: جيوز اإلنكار ابليد ـ يف مرتبته ـ إذا مل يبلغ حد اجلرح والقتل، وإال 2293 املسألة
 شرعي.احتاج إىل اذن احلاكم ال

 عدة مسائل
: إذا كان مرتكب املنكر معذوراً، كآكل امليتة يف حال االضطرار، مل 2294 املسألة

 جيب هنيه وردعه، ألن هذا الفعل غري منكر يف هذه احلالة.
: إذا كان مرتكب املنكر جاهاًل أو غافاًل، فان علم الناهي أن الشارع 2295 املسألة

 اخلارج أبي وجه من الوجوه وجب النهي من ابب إرشاد املقدس ال يريد وقوع هذا املنكر يف
 اجلاهل وتنبيه الغافل، وإذا مل يكن كذلك مل جيب هنيه.

: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال جيبان على أهل العلم ورجال 2296 املسألة
 الدين فقط، بل مجيع املسلمني عامة مكلفون أبن أيمروا ابملعروف وينهوا عن املنكر.

: إذا قدر بعض على األمر ابملعروف دون آخرين، كما إذا كانت الدولة 2297 ملسألةا
تقدر على النهي عن املنكر والناس ال يقدرون على ذلك، وجب األمر ابملعروف ـ يف هذه 
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 احلالة ـ على من يقدر دون من ال يقدر.
رامًا عند : إذا كان فعل من األفعال جائزًا عند بعض، وواجبًا أو ح2298 املسألة

 آخرين، مل جيب األمر به أو النهي عنه إذا كان اعتقاد فاعله مبتنياً على مبىن شرعي.

 أحكام التويل والتربي
 وفاطمة الزهراء  )عليهم السالم(: جتب مواالة هللا واألنبياء واألئمة 2299 املسألة
 وأولياء هللا.
، وأعداء األئمة، وأعداء فاطمة : جتب معاداة أعداء هللا وأعداء األنبياء2300 املسألة

 وأعداء األولياء. الزهراء
)عليهم : جيب إظهار املواالة هلل ولألنبياء واألئمة وفاطمة الزهراء 2301 املسألة

 .وهكذا جيب إظهار املعادات ألعداء هللا وأعداء األنبياء واألئمة وفاطمة الزهراء  السالم(

هار مودته ومواالته، كما لو كان يف بالد : إذا مل ميكن لإلنسان إظ2302 املسألة
الكفر ـ مثال ـ وعلم أن اإلظهار يؤدي إىل هالكه، أو انه سيضطر لإلنكار فال مانع من عدم 

إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلمياناإلظهار، كما قال القرآن الكرمي: 
 (178) . 

 العمل.: جتب مواالة املؤمنني ومعاداة من عاداهم ابلقول و 2303 املسألة
: حترم مواالة أعداء الدين إذا مل تكن ألجل )التقية( أو ما أشبه  2304 املسألة

 كمصلحة أهم.
 : ملواالة املؤمنني ومعاداة أعدائهم مراتب:2305 املسألة

 ـ املوالة أو املعاداة ابلقلب.1
 ـ إظهار املودة أو املعاداة ابللسان.2
 يصادق املؤمن ويتجنب الكافر.ـ إظهار املودة واملعاداة ابلعمل، مثل أن 3

                     
 .106النحل: سورة  (178)
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: ال مانع يف اإلحسان إىل الكفار إن مل يكن ألجل كفرهم بل كان 2306 املسألة
ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف ألجل املشاركة يف اإلنسانية لقول هللا تعاىل: 

الدين
(179). 

 ة هلم.: ال جيوز طلب املغفرة للكفار ولكن جيوز طلب اهلداي2307 املسألة
: ال مانع يف االتيان ابألعمال اخلريية )اخلريات( ألجل الرحم الكافر،  2308 املسألة

 كما صرح بذلك يف بعض األخبار بل إن اخلري مطلوب جلميع أفراد البشر.
: من أنكر أحد أصول الدين أو أنكر ضروراًي من ضرورايت الدين  2309 املسألة

 بذل اجلهد هلدايته.كالصالة عد من األعداء، ووجب السعي و 
: املنافقون )وهم املسلمون يف الظاهر الكفار يف الباطن( يعدون من 2310 املسألة

 األعداء.
: ينبغي للمؤمنني أن يكونوا رمحاء بينهم، أشداء على الكفار يف املوارد 2311 املسألة

تفاد من الالزمة، وإال فان األصل يف اإلسالم هو السلم والتعاطف حىت مع الكفار كما يس
 .)عليه السالم(وأمري املؤمنني  )صلى هللا عليه وآله(سرية النيب

أو نبوة خامت  )عليهم السالم(: من ينكر نبوة أحد األنبياء السابقني 2312 املسألة
 يعد من )األعداء( وجيب بذل اجلهد هلدايته. )صلى هللا عليه وآله(النبيني

الدين كالصالة جيب بذل اجلهد : من أنكر ضروراًي من ضرورايت 2313 املسألة
 هلدايته. 

 أحكام البيع والشراء
 مستحبات البيع والشراء

 : يستحب عدة أمور يف البيع والشراء:2314 املسألة

                     
 .8سورة املمتحنة:  (179)
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تعلم أحكام ذلك أكثر من موارد االبتالء، أما مقدار احلاجة من هذه املسائل  األول:
من أراد التجارة فليتفقه يف دينه »:  )عليه السالم(فواجب تعلمه، فقد قال اإلمام الصادق 

 . (180)«ليعلم بذلك ما حيل له مما حيرم عليه، ومن مل يتفقه يف دينه مث اجتر تورط يف الشبهات
 أن ال يفرق وال مييز يف قيمة البضاعة بني املشرتين من املسلمني. الثاين:

 أن ال يستصعب يف قيمة الشيء. الثالث:
 من الراجح( عند االشرتاء، ويعطي زائداً عند البيع. أن أيخذ انقصاً )أي أقل الرابع:

 أن يقيل النادم يف البيع والشراء، فيقبل إذا أراد الفسخ. اخلامس:
: إذا مل يعلم أن املعاملة اليت أجراها صحيحة أم ابطلة، فان كان ذلك 2315 املسألة

 بعد املعاملة جاز له التصرف يف املال الذي قبضه.
 يكن له مال، ووجبت عليه نفقة العيال كنفقة الزوجة واألوالد، : من مل2316 املسألة

جيب عليه الكسب، ويستحب الكسب لألمور املستحبة كالتوسعة على العيال ومساعدة 
 الفقراء وعمل اخلري.

 املعامالت املكروهة
 : عمدة املعامالت املكروهة هي:2317 املسألة
 بيع العقار. األول:
 القصابة. الثاين:
  بيع األكفان. :الثالث
 املعاملة مع األراذل والدون. الرابع:

 املعاملة ما بني الطلوعني )طلوع الفجر وطلوع الشمس(. اخلامس:
 أن جيعل شغله وحرفته بيع القمح والشعري وما شابه. السادس:
الدخول يف سوم اآلخرين، أي التدخل يف معاملة متبايعني لشراء ما يشرتيه  السابع:

 اآلخر.

                     
 .4ح 1ب 283ص 12وسائل الشيعة: ج (180)
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 الت واملكاسب احملرمةاملعام
 : املكاسب احملرمة ستة:2318 املسألة
بيع وشراء األعيان النجسة، إال كلب الصيد والعبد الكافر، ويصح بيع وشراء ما  األول:

 فيه منفعة عقالئية حمللة من األعيان النجسة.
 بيع وشراء املغصوب. الثاين:

فرتسة، نعم ال إشكال يف ذلك إذا  بيع وشراء ما ال مالية له كبعض احليواانت امل الثالث:
 كان ألجل منفعة عقالئية.

 التكسب ابألشياء اليت ال يستفاد منها إال يف احلرام عادة كآالت القمار. الرابع:
 املعاملة اليت فيها راب. اخلامس:
بيع املتاع املختلط بغريه، إذا مل يكن الشي معلوماً، ومل خيرب املشرتي به، مثل  السادس:

 «.غشا»هن املمتزج ابلشحم املذاب، وهذا العمل يسمى بيع الد
يف الغش: )من غش مسلمًا يف بيع أو  )صلى هللا عليه وآله(وقد قال الرسول األعظم 

 شراء فليس منا، من غش أخاه املسلم نزع هللا بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إىل نفسه(

(181). 
نجس الذي ميكن تطهريه، ولكن لو أراد : ال إشكال يف بيع الشيء املت2319 املسألة

املشرتي اقتناءه لالستفادة فيما تعترب فيه الطهارة كالثوب الذي يريد الصالة فيه، فاألحوط 
 وجوابً أن خيرب املشرتي بنجاسته.

: إذا تنجس الشيء الطاهر الذي ال ميكن تطهريه، كالدهن والنفط فان 2320 املسألة
يشرتط فيه الطهارة مثل أن يريد الدهن املتنجس لألكل حرم أراد اقتناءه الستعماله فيما 

بيعه، وان أريد اقتناؤه الستعماله فيما ال يشرتط فيه الطهارة كالنفط النجس الذي يراد للوقود 
 فال إشكال يف بيعه.

: ال إشكال يف بيع وشراء األدوية والعقاقري النجسة عند االضطرار، وال 2321 املسألة

                     
 .11ح 86ب 210ص 12راجع وسائل الشيعة: ج (181)
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 ملال وجعله لقاء اإلانء.إشكال إذا دفع ا
: ال اشكال يف بيع وشراء الدهن واألدوية السائلة والعطور املستوردة من 2322 املسألة

بالد غري اسالمية، إذا مل تكن معلومة النجاسة، ولكن الدهن املتخذ من احليوان بعد خروج 
لدافق عند الذبح الروح منه إن أخذ من يد الكافر يف بلد الكفار وكان من احليوان ذي الدم ا

 فهو حمكوم ابلنجاسة واملعاملة به ابطلة إذا أريد استعماله فيما يشرتط فيه الطهارة.
: إذا ذبح الثعلب على غري الطريقة املعينة يف الشرع، أو مات حتف 2323 املسألة

 أنفه فاملعاملة جبلده حمل إشكال.
دة من البالد غري : بيع وشراء اللحوم والشحوم واجللود املستور 2324 املسألة

اإلسالمية، أو اليت تؤخذ من يد الكفار ابطل، ولكن ال اشكال يف ذلك إذا علم أهنا من 
 احليوان املذبوح على الطريقة الشرعية.

: بيع وشراء اللحوم والشحوم واجللود املأخوذة من يد املسلم الاشكال 2325 املسألة
لم أن ذلك املسلم أخذها من يد كافر ومل فيه، ولكن شرائها حرام والتعامل هبا ابطل إذا ع

 حيقق فيما إذا كانت من احليوان املذبوح على طريقة الشرع أم ال.
 : بيع املسكرات وشراؤها حرام والتعامل هبا ابطل.2326 املسألة

: بيع املال الغصيب ابطل، وعلى البائع أن يرد املبلغ الذي أخذه من 2327 املسألة
 املشرتي، إليه.

: إذ قصد املشرتي أن ال يدفع مثن املتاع الذي يشرتيه، ففي تلك 2328 املسألة
 املعاملة إشكال.

: إذا أراد املشرتي أن يدفع مثن البضاعة فيما بعد من احلرام صحت 2329 املسألة
 املعاملة، ولكن جيب عليه أن يسدد ما عليه من املال احلالل.

 ار وما شابه حىت الصغرية منها حرام.: بيع وشراء آالت اللهو مثل الغيت2330 املسألة
: التعامل ابلشيء الذي ميكن أن يستفاد منه يف احلالل، فباعه بقصد 2331 املسألة

 صرفه واستخدامه يف احلرام )كالعنب يبيعه بقصد أن يصنع منه مخراً( حمرم وابطل.
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، وال : يكره صنع وبيع وشراء التماثيل، وإذا كان بقصد العبادة فحرام2332 املسألة
اشكال يف بيع الصابون الذي حفر عليه متثال، أو املصنوع على هيئة متثال إذا كان املقصود 

 ابملعاملة هو نفس الصابون. ومثل الصابون غريه.
: بيع الشيء الذي حصل عليه ابلسرقة أو القمار أو عن طريق املعاملة 2333 املسألة

 إىل صاحبه األصلي.الفاسدة حرام، ولو اشرتاه أحد وجب عليه إرجاعه 
: إذا ابع دهناً ممتزجاً ابلشحم املذاب، فان عني املبيع حني املعاملة مثل 2334 املسألة

بطلت املعاملة يف مقدار الشحم املمتزج، واملبلغ « أبيعك هذا املقدار من الدهن»أن قال: 
أن يفسخ الذي أخذه البائع لقاء ذلك الشحم هو للمشرتي والشحم للبائع، وجيوز للمشرتي 

 املعاملة حىت يف مورد السمن اخلالص.
ولكن إذا مل يعني البائع املبيع حني البيع، بل ابع منًا دهناً، مث أعطاه دهنا ممتزجًا 

 ابلشحم جاز للمشرتي إرجاع جمموع ذلك الدهن واملطالبة ابلدهن اخلالص.
لو ابع مناً من  : إذا ابع مقداراً من املكيل بزايدة من نفس اجلنس، كما2335 املسألة

درهم راب أشد من سبعني زنية  »احلنطة مبن ونصف من احلنطة كان راب وحراماً، ويف احلديث: 
 .(182)«كلها بذات حمرم

بل حىت لو كان أحد اجلنسني معيبًا واآلخر سليمًا، أو كان أحدمها جيداً واآلخر رديئاً، 
راًب وحرامًا أيضاً، فإذا أعطى  أو كان بني اجلنسني تفاوت يف القيمة، إذا ابع بزايدة كان

النحاس الصحيح بزايدة من النحاس اخلرضة، أو أعطى الذهب املصاغ بزايدة من الذهب 
غري املصاغ كان راب وحراماً، ولعل وجهه االحتياط من الراب مما يكون فيه فساد األموال فمن 

 رعى حول احلمى أوشك أن يقع فيه.
ليت أيخذها من غري اجلنس الذي ابع، مثاًل لو : إذا كانت الزايدة ا2336 املسألة

أعطى منًا من احلنطة، لقاء َمن من احلنطة وفلس كان رابً أيضًا وحراماً. بل حىت إذا مل أيخذ 
شيئًا زايدة، ولكن شرط على املشرتي أن يقوم له بعمل، مثل أن يعطيه منًا من احلنطة لقاء 

                     
 .1ح 1ب 422ص 12وسائل الشيعة: ج (182)
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 أيضاً. َمن من احلنطة وخياطة ثوب، كان راب وحراماً 
: ال اشكال إذا كان الذي يعطي األقل أعطى ضميمة معه، مثالً: 2337 املسألة

أعطى منًا من احلنطة ومندياًل لقاء من ونصف َمّن مِّن احلنطة، بشرط أن تكون املعاملة 
عقالئية، وال يعد عند العقالء حيلة، وهكذا إذا زاد الطرفان شيئاً، مثال ابع منًا من احلنطة 

 لقاء من ونصف َمّن مِّن احلنطة واملنديل.ومنديالً 
: ال اشكال إذا ابع ما يذرع ابملرت أو الذراع كالقماش، أو ما يعّد  2338 املسألة

كالبيض واجلوز، بزايدة من نفس اجلنس، مثل أن يبيع عشر بيضات لقاء احدى عشر 
 بيضة.

يف بالد أخرى : إذا كان شيء يباع يف بعض البالد ابلوزن أو الكيل، و 2339 املسألة
 ابلعد فالظاهر أن لكل بلد حكمه.

: إذا مل يكن الشيء الذي يبيعه والعوض الذي أيخذه من جنس واحد، 2340 املسألة
فال اشكال يف الزايدة، فتصح املعاملة فيما لو ابع منًا من الرز مقابل منني من احلنطة، 

 بشرط أن تكون املعاملة عقالئية.
يء الذي يبيعه والعوض الذي أيخذه يف مقابله مأخوذين : إذا كان الش2341 املسألة

من شيء واحد، جيب أن ال أيخذ فيه زايدة، أما إذا ابع مناً من الدهن لقاء من ونصف َمن 
مِّن اجلنب فال اشكال فيه وان كان ذلك خالف االحتياط، وهكذا إذا ابع الثمرة الناضجة 

 على ذلك. ابلثمرة الفجة جيب أن ال أيخذ زايدة أو يصاحله
: احلنطة والشعري حيسبان من جنس واحد، فإذا ابع كيلوًا من احلنطة 2342 املسألة

لقاء كيلو وربع من الشعري كان راًب وحراماً، وهكذا لو اشرتى منًا من الشعري لقاء َمن مِّن 
احلنطة يدفعه إليه عند احلصاد، ألنه أخذ الشعري نقدًا وبعد مدة أعطى احلنطة، كأنه أخذ 

 دة.زاي
: ال اشكال يف أخذ املسلم الراب من الكافر غري الذمي، كما ال اشكال 2343 املسألة

 يف أخذ األب الراب من ولده، والولد من أبيه، والزوج من زوجته، والزوجة من زوجها.
 شروط البائع واملشرتي
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 : يشرتط يف املتبايعني ستة شروط امجاالً:2344 املسألة
 أن يكوان ابلغني.أوال: 
 أن يكوان عاقلني. اثنياً:
أن ال يكوان سفيهني، والسفيه من يصرف ماله عبثًا ويف األمور العابثة، وكذلك  اثلثاً:

 جيب أن ال يكوان حمجوراً عليهما من عند احلاكم الشرعي.
أن يقصدا البيع والشراء حقيقة، فلو قال البائع مازحًا: بعتك هذا، كانت املعاملة  رابعاً:

 ابطلة.
 أن يكوان خمتارين، فلم جيربمها أحد على املعاملة. :خامساً 

أن يكوان مالكني للعوض واملعوض، وأحكام هذه األمور أتيت ضمن املسائل  سادساً:
 التالية:

: ال اشكال يف املعاملة مع الصيب )غري البالغ( املميز إذا كان جمازًا من 2345 املسألة
يلة يف إيصال املال إىل البائع وإيصال البضاعة عند والده أو جده، وهكذا إذا كان الطفل وس

إىل املشرتي، أو ايصال البضاعة إىل املشرتي واملال إىل البائع، فاملعاملة حينئذ صحيحة ألن 
 املعاملة ـ يف الواقع ـ وقعت بني ابلغني.

: إذا اشرتى من الصيب )غري البالغ( شيئاً، أو ابع له شيئًا يف مورد ال 2346 املسألة
املعاملة مع الصيب، جيب أن يرد الشيء أو املال الذي أخذه إىل صاحبه أو يسرتضيه، تصح 

وإذا مل يعرف صاحبه، ومل يكن له إليه سبيل احتاط أبن يعطي ما أخذه من الطفل من ابب 
 رد املظامل ابلنيابة عن صاحبه أو يصاحل مع احلاكم الشرعي.

لبالغ( يف مورد ال تصح املعاملة مع : إذا تعامل أحد مع الصيب )غري ا2347 املسألة
الصيب وتلف الشيء أو املال الذي أعطاه إىل ذلك الصيب مل جيز أن يطالب الصيب أو وليه 

 بذلك، على األحوط.
: إذا أجرب البائع أو املشرتي على املعاملة، فان رضي بعد اجراء املعاملة 2348 املسألة

 دة قراءة صيغة املعاملة مرة أخرى.وقال: )أان راض( صحت املعاملة وال يلزم إعا
: إذا ابع مال أحد بدون اذنه، فان مل يرض صاحب املال بذلك ومل جيز 2349 املسألة
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 املعاملة، بطلت.
: جيوز ألب الصغري وجلده من األب، وكذا لوصي األب أو لوصي جده 2350 املسألة

للمجتهد العادل أن يبيع  من األب، أن يبيع مال الصغري إذا مل يكن يف ذلك ضرر، كما جيوز
 مال اجملنون أو الطفل اليتيم أو الغائب بشروطه.

: إذا غصب أحد شيئًا وابعه، فأجاز صاحبه املعاملة بعد اجرائها 2351 املسألة
صحت املعاملة، ويكون ما أعطاه البائع للمشرتي ومناؤه ـ من حني إجراء الصفقة ـ للمشرتي 

 ني إجراء الصفقة ـ للمغصوب منه.وما أعطاه املشرتي ومناؤه ـ من ح
: إذا غصب أحد شيئاً وابعه بنية أن يكون عوض ذلك الشيء له، فان 2352 املسألة

مل جيز صاحب الشيء املغصوب تلك املعاملة بطلت املعاملة، وان أجاز للغاصب فان صحة 
 املعاملة حمل اشكال.

 شروط العوض واملعوض
 سة:: للعوض واملعوض شروط مخ2353 املسألة
 أن يكوان معلومي القدر كياًل، أو وزانً أو عّداً أو ما شابه. األول:
أن يكون املتبايعان قادرين على تسليم العوضني، فال يصح بيع الفرس الشارد،  الثاين:

ولكن إذا ضم يف املعاملة ما ميكن تسليمه كما لو بيع الفرس الشارد منضمًا إىل )سجادة( 
 على الفرس.صحت املعاملة وان مل يعثر 

 أن يعينا األوصاف يف العوضني واليت ختتلف فيها أذواق الناس. الثالث:
أن ال يكون العوضان مستحقني ألحد، فإذا تعلق هبما حق أحد، كما لو كان  الرابع:

 املعوض ـ مثالً ـ رهينة عند أحد فال جيوز لصاحبه )أي الراهن( أن يبيعه إال ابذن )املرهتن(.
نفس الشيء، ال منفعته على األحوط ، فإذا ابع منفعة شيء ملدة أن يبيع  اخلامس:

عام واحد مل تصح املعاملة على األحوط، ولكن لو جعل املشرتي االنتفاع بداره عوضاً، بدل 
 أن يدفع ماالً مل يكن فيه اشكال، مثل أن يشرتي سجادة وجيعل عوضه االنتفاع بداره.

ابلكيل أو الوزن جيب أن يشرتيه يف ذلك : اجلنس الذي يباع يف بلد 2354 املسألة
البلد بنفس الشكل أي ابلكيل أو ابلوزن، ولكن لو كان نفس ذلك اجلنس يباع يف بلد آخر 
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 ابلرؤية جيوز أن يشرتيه ابلرؤية.
: جيوز بيع وشراء املوزون، ابلكيل أيضاً، فمثاًل إذا أراد أن يبيع عشرة 2355 املسألة

ابألكيال، فيعطي عشرة أكيال من األكيال الذي يتسع كل أرطال من احلنطة، يبيع ذلك 
 واحدة منها رطالً من احلنطة.

: إذا فقدت املعاملة أحد الشروط املذكورة بطلت املعاملة ولكن إذا 2356 املسألة
 رضي املتبايعان أبن يتصرف كل منهما يف مال اآلخر مل يكن يف التصرف إشكال.

طلة، ولكن إذا خرب املوقوف حبيث الميكن : املعاملة ابلوقف اب2357 املسألة
االستفادة املقصودة منه، كما لو متزق احلصري املوقوف للمسجد حبيث ال ميكن الصالة عليه، 
جاز يبعه، وجيب ـ لو أمكن ـ صرف مثنه يف نفس املسجد فيما هو أقرب إىل مقصود 

 الواقف.
ظن إذا مل يبع املوقوف، : إذا حدث بني املوقوف عليهم اختالف حبيث 2358 املسألة

أن يتلف بسبب النزاع عليه مال معتد به أو نفس، جاز بيع ذلك املوقوف ويصرف فيما هو 
 أقرب إىل قصد الواقف.

: ال إشكال يف بيع وشراء امللك املؤجر للغري، ولكن االنتفاع منه يف 2359 املسألة
ر أو علم بذلك ولكن ظن قصر مدة اإلجارة يكون للمستأجر، وإذا مل يعلم املشرتي أبنه مؤج

مدة اإلجارة واشرتاه على هذا االساس مث اطلع على خالف ذلك جاز له فسخ تلك 
 املعاملة.

 صيغة البيع والشراء
: ال يلزم أن جيراي صيغة البيع والشراء ابلعربية، بل يكفي إجراؤها أبية 2360 املسألة

ويقول املشرتي:  «شيء بكذابعتك هذا ال»لغة أخرى، والصيغة هي أن يقول البائع: 
. وجيب أن يقصد املتبايعان االيقاع واالنشاء، أبن يقصدا ابجلملتني السابقتني البيع «قبلت»

 والشراء ال االخبار.
: إذا مل جيراي الصيغة حني املعاملة ولكن البائع ملك ماله للمشرتي يف 2361 املسألة
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 ثنان ما حصل عندمها.مقابل ما أيخذه من املشرتي صحت املعاملة وملك اال
 بيع الثمار

: يصح بيع الثمرة اليت تساقط زهرها وانعقد حبها، قبل قطافها، وكذا ال 2362 املسألة
 اشكال يف بيع احلصرم وهي على الكرمة.

: إذا أريد بيع الثمرة اليت هي على الشجر قبل انعقاد حبها وتساقط 2363 املسألة
يف البيع شيئًا من حاصل األرض كاخلضر، أو  زهرها، جيب على األحوط أن يضم إليها

 يشرتط على املشرتي أن يقطفها قبل انعقاد حبها، أو يبيع له مثرة أكثر من عام واحد.
: ال اشكال يف بيع التمر الذي أمحر أو أصفر وهو على النخلة، ولكن 2364 املسألة

لة يف منزل أو بستان جيب أن ال أيخذ عوضها مترًا من نفس النخلة، أما إذا كان ألحد خن
الغري جاز أن يبيع متر خنلته بعد ختمينها لصاحب املنزل أو البستان وأيخذ بدله متراً، وال 

 اشكال إذا مل يكن التمر الذي أيخذه أقل أو أكثر من املقدار الذي مّخن.
: ال اشكال يف بيع اخليار والباذجنان واخلضر وما شاهبها مما جيز يف 2365 املسألة

عدة مرات، إذا كانت ظاهرة، أي غري مستورة، وإذا تعني عدد املرات اليت جيزها  السنة
 املشرتي يف السنة.

: ال اشكال يف بيع احلنطة والشعري وهي يف سنابلها بعد انعقاد احلب، 2366 املسألة
 بشيء آخر غري احلنطة والشعري.

 النقد والنسيئة
ئع واملشرتي بعد املعاملة أن يطالبا بتسليم : إذا ابعا شيئًا نقدًا جاز للبا2367 املسألة

الثمن واملبيع وان يتسلماه، وتسليم البيت واألرض وما شاهبهما يكون بوضعهما حتت تصرف 
املشرتي حبيث ميكن له أن يتصرف فيها، وأما الثوب والفراش وأمثاهلما فيكون تسليمها 

 ها املشرتي إىل مكان آخر.جبعلها حتت تصرف املشرتي حبيث ال مينعه إذا أراد أن ينقل
: جيب يف النسيئة أن تكون املدة معلومة متامًا، فإذا ابع شيئًا على أن 2368 املسألة

 أيخذ مثنه وقت احلصاد وكانت هذه املدة جمهولة عند العرف تكون املعاملة ابطلة.
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قبل : إذا ابع شيئًا نسيئة، ال جيوز للبائع أن يطالب بثمنه من املشرتي 2369 املسألة
انتهاء املدة املقررة، نعم إذا مات املشرتي وترك مااًل جاز للبائع أن يطالب الورثة بدينه قبل 

 انتهاء املدة املقررة.
: إذا ابع شيئاً نسيئة ملدة معلومة، جاز للبائع مطالبة املشرتي بثمنه بعد 2370 املسألة

 غ يلزم إمهاله.انتهاء املدة املقررة، ولكن إذا تعذر على املشرتي دفع املبل
: إذا ابع شيئًا نسيئة ملن ال يعرف قيمته، دون أن خيربه بقيمته كانت 2371 املسألة

 املعاملة ابطلة.
: إذا ابع شيئًا ملن يعرف قيمته النقدية، نسيئة بزايدة عن القيمة النقدية 2372 املسألة

ة على قيمته النقدية، األصلية مثل أن يقول له: أبيعك هذا الشيء نسيئة بزايدة عشرة ابملائ
 وقبل املشرتي صحت املعاملة.

: جيوز ملن ابع شيئًا ابلنسيئة وقرر أجال ألخذ الثمن، إذ مضى ـ مثاًل ـ 2373 املسألة
 نصف املدة، أن ينقص من الثمن وأيخذ الباقي نقداً.

 السلف
بيع بعد : املعاملة السلفية هي أن يدفع املشرتي الثمن نقداً، ويتسلم امل2374 املسألة

مدة، على العكس من النسيئة، فإذا قال املشرتي: أعطيك هذا املال لتسلمين املبيع بعد ستة 
أشهر ـ مثاًل ـ وقال البائع: قبلت، و أخذ البائع املال وقال: بعتك الشيء الفالين على أن 

 أسلمه لك بعد ستة أشهر، صحت املعاملة.
دهلا نقوداً، بطلت املعاملة، ولكن إذا : إذا ابع نقودًا ابلسلف وأخذ ب2375 املسألة

 ابع بضاعة ابلسلف وأخذ بدهلا بضاعة أخرى أو نقوداً صحت املعاملة.
 شروط السلف

 : للمعاملة السلفية ستة شروط:2376 املسألة
أن يعينا أوصاف البضاعة واخلصوصيات اليت ختتلف قيمة البضاعة بسببها، مثل األول: 

لزم الدقة يف ذلك بل يكفي أن يقال عرفاً أبهنا معلومة األوصاف اجلودة والطعم واللون، وال ي
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 واخلصوصيات.
أن يدفع املشرتي كل القيمة إىل البائع قبل تفرقهما، أو إذا كان للمشرتي مبلغ يف  الثاين:

ذمة البائع أن حيتسب الدين على البائع من ابب القيمة وجيعله مثن البضاعة ويقبل البائع، 
شرتي مقدارًا من القيمة فانه وان صحت املعاملة بذلك املقدار ولكن جيوز وأما إذا دفع امل

 للبائع أن يفسخ املعاملة كلها.
أن تكن املدة معلومة كامال، فإذا قال: اسلمك املبيع عند أول وقت احلصاد،  الثالث :

 وكانت املدة جمهولة عرفاً بطلت املعاملة.
تسليم املبيع وقتًا يندر فيه املبيع حبيث يتعذر أن ال يكون الوقت الذي يعيناه ل الرابع:

 على البائع تسليمه.
أن يكون حمل تسليم املبيع معلوماً، ولكن لو فهم ذلك من خالل كالمهما مل  اخلامس:

 يلزم ذكر اسم احملل يف ضمن املعاملة.
أن يكون املبيع معلوم الوزن أو الكيل، وال اشكال يف البضاعة اليت يعرف  السادس:

دارها ابملشاهدة عادة أن تباع سلفاً، ولكن ابلنسبة إىل بعض األجناس كبعض أنواع اجلوز مق
 أو البيض جيب أن يكون التفاوت قليالً حبيث ال يهتم هبا العرف.

 أحكام السلف
: ال جيوز بيع البضاعة اليت اشرتاها سلفاً، قبل انتهاء املدة، وجيوز ذلك 2377 املسألة

 يتسلم البضاعة بعد، ولكن يكره بيع الغالت كالقمح والشعري املشرتاة بعد متام املدة وان مل
 سلفاً قبل تسلمها وقبضها.

: يف املعاملة السلفية إذا دفع البائع البضاعة املقررة وجب على املشرتي 2378 املسألة
قبوهلا، وهكذا إذا دفع البائع أحسن من البضاعة املقررة وكانت حبيث حتسب من نفس 

 قرر ومل تكن مقرونة مبن، وجب على املشرتي القبول.اجلنس امل
: إذا كانت البضاعة اليت دفعها البائع أحط من اجلنس املقرر جيوز 2379 املسألة

 للمشرتي عدم القبول.
: ال اشكال إذا دفع البائع بضاعة من غري اجلنس املقرر إذا قبل املشرتي 2380 املسألة
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 بذلك.
املبيع سلفًا يف وقت تسليمه وتعذرت على البائع  : إذا ندر اجلنس2381 املسألة

 هتيئته، جاز للمشرتي ان يصرب حىت يهيؤه البائع، أو يفسخ املعاملة ويسرتد ما دفعه.
: إذا ابع شيئاً وقرر تسليمه بعد مدة معينة وكذا أخذ مثنه بعد مدة )أي 2382 املسألة

 يكون الثمن واملثمن كالمها مؤجلني( بطلت املعاملة.
 ع الذهب والفضة ابلذهب والفضةبي

 بيع الصرف
: إذا بيع الذهب ابلذهب أو الفضة ابلفضة ـ مسكوكًا كان أو غريه ـ 2383 املسألة

 وكان أحدمها أكثر من اآلخر بطلت املعاملة وكان حراماً.
: إذا بيع الذهب ابلفضة أو الفضة ابلذهب صحت املعاملة واليلزم 2384 املسألة

 تساوي وزهنما.
: إذا بيع الذهب أو الفضة ابلذهب أو ابلفضة جيب على املتبايعني ان 2385 سألةامل

يتقابضا )أي يتسلما العوضني( قبل االفرتاق من ذلك اجمللس، وإذا مل يسلما أي مقدار من 
 العوضني املقررين بطلت املعاملة ويلزم أن يتصاحلا.

ملقرر وسلم اآلخر بعض الشيء : إذا سلم البائع أو املشرتي متام الشيء ا2386 املسألة
املقرر وافرتقا، فان املعاملة وان صحت بذلك املقدار ولكن جيوز ملن مل يتسلم كل ماله ان 

 يفسخ املعاملة.
: يبطل بيع تراب الفضة املعدين ابلفضة اخلالصة، وكذا بيع تراب 2387 املسألة

اشكال يف بيع تراب  الذهب املعدين ابلذهب اخلالص، وال اشكال إذا تصاحلا، وكذا ال
 الفضة ابلذهب، وتراب الذهب ابلفضة.

 فسخ املعاملة
: حق الفسخ يسمى )اخليار( وللبائع واملشرتي حق فسخ املعاملة يف  2388 املسألة 

 احدى عشرة صورة هي:

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 425 

 ما مل يفرتقا من جملس املعاملة، ويسمى )خيار اجمللس(.األول: 
 الغنب(.إذا كان مغبوانً، ويسمى )خيار  الثاين:

إذا اشرتطا يف املعاملة ان يكون هلما أو ألحدمها احلق يف فسخ املعاملة إىل مدة  الثالث:
 معينة، ويسمى )خيار الشرط(.

إذا أظهر البائع أو املشرتي ماله أبحسن مما هو عليه حقيقة، مث تبني خالفه وهذا  الرابع:
 يسمى )خيار التدليس(.

رتي أبن يعمل اآلخر له عماًل، أو أن يكون الشيء إذا اشرتط البائع أو املش اخلامس:
الذي يعطيه ذا خصوصية معينة، ومل يعمل اآلخر هبذا الشرط، ففي هذه الصورة جيوز 

 للمشرتط فسخ املعاملة، ويسمى )خيار ختلف الشرط(.
 إذا تبني يف أحد العوضني عيب، ويسمى )خيار العيب(. السادس:
راجع للغري، جاز للمشرتي ان يفسخ املعاملة إذا مل إذا تبني ان بعض املبيع  السابع:

يرض ذلك الغري ابملعاملة، أو أن أيخذ مثن ذلك املقدار املستحق من البائع وتصح بقية 
املعاملة، وهكذا إذا تبني أن مقدارًا من القيمة اليت دفعها املشرتي، راجع للغري، ومل يرض 

رتجاع ما يقابل ذلك املقدار من املبيع من صاحبه، فانه جيوز للبائع فسخ املعاملة أو اس
 املشرتي، وهذا يسمى )خيار تبعض الصفقة(.

إذا ذكر البائع خصوصيات معينة ملبيع مل يرها املشرتي، مث تبني خالف ذلك،  الثامن:
ففي هذه الصورة جيوز للمشرتي فسخ املعاملة، وهكذا إذا ذكر املشرتي خصوصيات معينة 

 تبني خالف ذلك جاز للبائع فسخ املعاملة، ويسمى هذا )خيار يف العوض الذي يدفعه مث
 الرؤية(.

إذا أتخر املشرتي عن تسديد مثن البيع الذي اشرتاه نقداً، إىل ثالثة أايم، وأتخر  التاسع:
البائع يف تسليم البضاعة أيضاً، ومل يشرتط املشرتي أتخري دفع الثمن، جاز للبائع فسخ 

البضاعة املشرتاة مما يتلف لو مضى عليه يوم كبعض الفواكه، فإذا مل املعاملة، ولكن إذا كانت 
يدفع املشرتي الثمن إىل انتهاء املدة اليت يظن ان تفسد فيها الفاكهة أو الثمرة، ومل يكن 

 املشرتي قد اشرتط التأخري جاز للبائع فسخ املعاملة، ويسمى هذا )خيار التأخري(.
كن فسخ معاملته إىل مدة ثالثة أايم، وكذا إذا أعطى احليوان الذي اشرتاه، مي العاشر:
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بدل احليوان الذي اشرتاه حيوااًن آخر، جاز للبائع ـ إىل مدة ثالثة أايم ـ فسخ املعاملة، 
 ويسمى هذا )خيار احليوان(.

إذا مل يستطع البائع تسليم البضاعة اليت ابعها، كما إذا شرد الفرس الذي  احلادي عشر:
لصورة جيوز للمشرتي ان يفسخ املعاملة، ويسمى هذا )خيار تعذر ابعه، ففي هذه ا

 التسليم(.
: إذا جهل املشرتي قيمة البضاعة أو كان عند املعاملة غافاًل، فاشرتى 2389 املسألة

البضاعة أبغلى من القيمة املتعارفة، فان كانت الزايدة كبرية حبيث يهتم هبا العرف جاز له 
هل البائع قيمة البضاعة، أو كان غافالً عند املعاملة فباع البضاعة فسخ املعاملة، وهكذا إذا ج

 أبقل من قيمتها، فان كان الفارق معتداً به عرفاً جاز له فسخ املعاملة.
: يف بيع الشرط، الذي يبيع فيه ـ مثاًل ـ منزاًل قيمته ألف دينار مبائيت 2390 املسألة

إذا مل يرجع البائع الثمن يف الوقت احملدد يف  دينار، ويشرتطان ابن يكون هلما فسخ املعاملة
 الوقف احملدد الثمن، فان قصد املتبايعان البيع والشراء حقيقة صحت املعاملة.

: يف بيع الشرط وإن اطمأن البائع أبنه إذا مل يدفع املشرتي الثمن عند 2391 املسألة
عند األجل مل حيق للبائع ان  األجل أعاد إليه املبيع صحت املعاملة، ولكن إذا مل يرجع الثمن

 يطالب املشرتي ابملبيع.
: إذا خلط الشاي اجليد ابلرديء وابعه بعنوان اجليد جاز للمشرتي 2392 املسألة

 فسخ املعاملة.
: إذا وجد املشرتي عيبًا يف املبيع الذي أخذه، كما إذا اشرتى شاة مث 2393 املسألة

 الشيء وهو مل يعلم به جاز له فسخ املعاملة، وجدها عوراء، فان كان ذلك العيب موجوداً يف
أو أن يعني مقدار الفرق بني قيمة الصحيح وقيمة املعيب مث يسرتد من البائع من الثمن بنسبة 
الفرق بني القيمتني، فمثاًل إذا اشرتى شيئًا أبربعة دراهم، مث علم انه معيب، فإذا كانت قيمة 

راهم فحيث ان نسبة الفرق بني الصحيح واملعيب صحيحه مثانية دراهم، وقيمة معيبه ستة د
 هي الربع جاز له اسرتداد ربع ما دفعه إىل البائع أي درهم واحد.

: إذا علم البائع بوجود عيب يف الثمن الذي أخذه، فان كان العيب 2394 املسألة
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الفرق موجودًا يف الشيء قبل املعاملة وكان جاهاًل به، جاز له ان يفسخ املعاملة، أو أيخذ 
 السابقة. املسألةبني الصحيح واملعيب على حنو ما مر يف 

: إذا حصل عيب يف املبيع، بعد املعاملة وقبل القبض، جاز للمشرتي 2395 املسألة
فسخ املعاملة، وهكذا إذا حصل العيب يف العوض )الثمن( بعد املعاملة وقبل القبض، فانه 

خذ التفاوت بني الصحيح واملعيب فال اشكال إذا جيوز للبائع ان يفسخ املعاملة، وإذا أرادا أ
 رضي كال الطرفني بذلك.

: إذا علم ابلعيب بعد املعاملة ومل يفسخ املعاملة فوراً عرفياً، سقط حقه 2396 املسألة
 يف الفسخ على األحوط.

: إذا علم ابلعيب بعد شراء البضاعة جاز له فسخ املعاملة وان مل يكن 2397 املسألة
 راً.البائع حاض
: ال جيوز للمشرتي فسخ املعاملة أو أخذ التفاوت إذا علم بوجود عيب 2398 املسألة

 يف املبيع يف أربع صور:
 إذ علم ابلعيب عند الشراء.األول: 
 إذا رضي ابلعيب.الثاين: 
إذا قال حني املعاملة: ال أرد البضاعة إذا كان فيها عيب، وكذا ال آخذ  الثالث:

 التفاوت.
قال البائع حني املعاملة: أبيع هذه البضاعة مع ما فيها من عيب، ولكن إذا  إذا الرابع:

عني العيب وقال: أبيع هذه البضاعة مع هذا العيب، مث تبني ان فيه عيبًا آخر أيضاً، جاز 
للمشرتي ان يسرتد ما يقابل العيب غري املعني، أو أيخذ التفاوت بني الصحيح واملعيب  

 كذلك.
ثالث موارد، ال جيوز للمشرتي فسخ املعاملة، إذا علم ابلعيب يف : يف 2399 املسألة

 املبيع، ولكنه جيوز له أخذ التفاوت بني الصحيح واملعيب:
 إذا تصرف يف الشيء بعد املعاملة. األول:
 إذا علم ابلعيب بعد املعاملة وأسقط حقه يف الفسخ فقط. الثاين:
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 إذا ظهر يف الشيء عيب آخر بعد القبض. الثالث:
: إذا اشرتى حيوااًن معيبًا وظهر فيه عيب آخر قبل مضي ثالثة أايم، 2400 املسألة

وان كان ذلك بعد القبض، فانه ميكنه الفسخ، وهكذا حيق له الفسخ إذا كان للمشرتي حق 
الفسخ ملدة معينة، مث حصل عيب جديد يف املبيع خالل هذه املدة، وان كان ذلك بعد 

 القبض.
كان شخص ميلك بضاعة دون ان يعرف خصوصياهتا ومواصفاهتا،   : إذا2401 املسألة

ولكن شخصاً آخر أخربه بتلك اخلصوصيات مث هو أخرب املشرتي بتلك اخلصوصيات وابعها 
له على أساس ذلك، وبعد البيع تبني ان البضاعة كانت أفضل مما أخرب به جاز له )أي 

 للبائع( فسخ املعاملة.
 مسائل متفرقة

إذا أخرب البائع املشرتي بقيمة شراء البضاعة وجب عليه ان خيربه بكل  :2402 املسألة
ما يوجب زايدة قيمة الشيء أو نقصانه وان أراد بيعها أبقل أو بنفس تلك القيمة، مثاًل يقول 

 إنه اشرتاه نقداً أو نسيئة.
: إذا أعطى شخص بضاعة ألحد وعني قيمته وقال له: بعه بكذا ولو 2403 املسألة

زيد من ذلك فالزايدة لك، فإذا ابعه بزايدة كانت الزايدة للوسيط )البائع(، وهكذا إذا بعته أب
قال له: بعتك هذه البضاعة هبذه القيمة وقال اآلخر: قبلت، أو أعطاه البضاعة بقصد البيع 

 وأخذه االخر بقصد الشراء، مث ابعه اآلخر بزايدة على القيمة، كانت الزايدة له.
ا ابع القصاب حلم الغنم الذكر ولكنه أعطى مكانه حلم انثى الغنم : إذ2404 املسألة

عصى، فإذا كان قد عني نوع اللحم وقال: )أبيعك حلم الغنم الذكر هذا( جاز للمشرتي 
فسخ املعاملة، وإذا مل يعني وجب على القصاب ان يعطي حلم الغنم الذكر ان مل يرض 

 املشرتي ابللحم الذي أخذه.
ا قال املشرتي للبزاز أريد قماشًا اثبت اللون، فباعه البائع ما يزول : إذ2405 املسألة

 لونه، جاز للمشرتي الفسخ.
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 : يكره احللف يف املعاملة لو كان صادقاً، وحيرم إذا كان كاذابً.2406 املسألة

 أحكام الشفعة
: إذا كان اثنان شركاء يف متاع، مث أراد أحد الشريكني ان يبيع حصته 2407 املسألة

 ثالث، جاز لشريكه أخذها منه واعطاؤه قيمتها، وهذا يسمى: )األخذ ابلشفعة(.ل
 : للشفعة مثانية شروط:2408 املسألة

ـ ان ينقل الشريك حصته إىل اثلث ابلبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة اإلرث أو الصلح 1
 أو املهر مل يكن للشريك اآلخر حق الشفعة.

 ع، فليس يف جمرد )اجلوار( واجملاورة حق الشفعة.ـ ان يكون االثنان شركاء يف املتا 2
ـ ان يكون املتاع مشرتكًا بني شخصني فقط، فلو كانوا ثالثة أو أكثر شركاء يف متاع 3

 وأراد أحدهم ان يبيع حصته مل يكن لآلخرين حق الشفعة.
 ـ الشريك الذي أيخذ حبق الشفعة وأيخذ احلصة جيب ان يكون قادراً على أداء مثنها.4
إذا كان املشرتي مسلمًا جاز للشريك ان أيخذ حبق الشفعة إذا كان هو مسلماً  ـ5

 أيضاً، ولو كان الشريك كافراً مل يكن له حق الشفعة.
ـ ان يشرتي الشريك اآلخذ ابلشفعة كل احلصة من شريكه، وأما إذا أراد ان يشرتي 6

 بعض احلصة مل يكن له حق الشفعة.
الشفعة عارفًا بقيمة تلك احلصة حينما يريد األخذ ـ ان يكون الشريك اآلخذ حبق 7

ابلشفعة، فان مل يكن كذلك يف تلك احلال مل يكن له األخذ ابلشفعة حىت لو قال: )أان آخذ 
 ابلشفعة وان بلغ ما بلغ مثن احلصة(.

ـ ان يكون املتاع قاباًل للقسمة كالبستان واألرض وما شابه، ويف ما ال يقبل القسمة 8
 خالف.

: إذا مل يكن الشريك الذي يريد األخذ ابلشفعة حاضراً عند البيع، جاز 2409 لةاملسأ
 له ان أيخذ ابلشفعة عندما حيضر وان مضى على البيع زمان طويل.

: السفيه، والصيب غري البالغ، واجملنون هلم حق الشفعة، فإذا كان املتاع 2410 املسألة
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حصته كان لويل السفيه ان أيخذ له مشرتكًا بني سفيه وشخص آخر مث ابع ذلك الشخص 
 حبق الشفعة.
: الذي يريد أن أيخذ حصة شريكه من املشرتي جيب أن يدفع إليه 2411 املسألة

 مقدار ما دفع إىل البائع، سواء أكان ما دفع هو القيمة احلقيقية لتلك احلصة، أم ال.
مث ابع أحدمها : إذا اقتسم الشريكان املتاع املشرتك وفرزا حصتيهما 2412 املسألة

 حصته مل يكن لآلخر األخذ ابلشفعة، ألن األخذ ابلشفعة خاص مبا مل يقسم بعد.
: حق الشفعة فوري، فإذا أتخر الشريك عن األخذ به دومنا عذر سقط 2413 املسألة

 احلق.
: إذا فقد أحد الشروط املعتربة يف األخذ ابلشفعة مل يكن للشريك 2414 املسألة

اءًا على هذا فان املوارد اليت أتذن القوانني الغربية ابألخذ حبق الشفعة األخذ ابلشفعة، وبن
 فيها ان مل يتوفر فيها أحد شروط الشفعة الشرعية تكون ابطلة وحمرمة.

 أحكام املضاربة
: املضاربة هي ان يتعامل )مالك( مع )عامل( أبن يعطي املالك شيئاً 2415 املسألة

 ه العامل، فيأخذ العامل من األرابح بقدر ما يتفقان عليه.من ماله للعامل كرأامال ليتاجر ب
: عقد املضاربة حيتاج إىل االجياب من جانب املالك، والقبول من 2416 املسألة

جانب العامل، ولكن لو أعطى املالك شيئًا من ماله بنية املضاربة وأخذه العامل هبذا القصد 
 ول.صحت املضاربة وان مل جيراي صيغة االجياب والقب

: جيب ان يكون املالك والعامل ابلغني عاقلني غري جمبورين، ويكون هلما 2417 املسألة
قصد املضاربة، فلو قال املالك ـ مزاحًا ـ: خذ هذا املال واتجر به، مل تتحقق املضاربة لعدم 

 وجود القصد.
 : تعترب يف املضاربة عدة أمور، وان كان بعضها من ابب االحتياط:2418 املسألة

ـ ان يعني املالك رأس املال، نعم إذا قال: )أضاربك أبحد هذين املالني( وكاان بنفس 1
 املقدار فاملضاربة صحيحة.
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 ـ ان يعني مقدار رأس املال ومواصفاته كأن يقول مثاًل: )ألف لرية ذهباً(.2
ـ ان يعني سهم العامل من األرابح، فلو قال مثاًل: )اتجر هبذا املال ولك من األرابح 3

 ما يدفعه فالن إىل عامله( فإذا مل يعرف العامل ما أيخذ العامل املشار إليه مل تصح املضاربة.
ـ ان تكون حصة العامل من األرابح مشاعاً، يعين أن يعني له النصف أو الثلث أو ما 4

 شابه، فإذا قال له املالك: )اتجر هبذا املال وخذ مائة لرية ـ مثال ـ من أرابحه( مل تصح.
ن يكون املالك والعامل )املتعاقدان( فقط شركاء يف األرابح فلو قررا شيئاً من األرابح ـ ا5

 لشخص آخر كان ابطالً.
ـ ان يصرف العامل ذلك املال يف التجارة، فلو أعطاه املالك ليصرفه العامل يف الزراعة، 6

 ويكوان شريكني يف األرابح مل تكن مضاربة وان كانت املعاملة صحيحة.
: ال جيب ان يكون الذهب أو الفضة مسكوكني فتصح، املضاربة مع 2419 ةاملسأل

البضاعة أو الذهب والفضة غري املسكوكني أو العملة السائدة يف هذه األايم، وكذا ال يلزم ان 
يكون ما يدفعه املالك عينًا موجودة فإذا كان له دينًا على العامل جاز له ان جيعله رأس 

 املال.
احب املال والعامل ميكنهما فسخ املضاربة مىت أرادا ذلك، سواء  : ص2420 املسألة

 كان قبل الشروع يف العمل أم بعده، وسواء حصلت منه أرابح أم ال.
 : إذا مات املالك أو العامل، بطلت املضاربة.2421 املسألة
: إذا مل يقّصر العامل يف حفظ املال ومل يفرط، وتلف املال اتفاقًا مل 2422 املسألة

من العامل، ولو ادعى صاحب املال ان العامل قّصر يف حفظ املال جاز للعامل ان يض
 حيلف، وتربء ذمته.

: إذا عني يف عقد املضاربة نوع التجارة مل جيز للعامل ان يشتغل بغريه، 2423 املسألة
 وأما إذا مل يعني فعلى العامل ان يشتغل مبا هو متعارف.

املذكورة يف املعاملة املضاربية جاز للمالك ان  : إذا فقد أحد الشروط2424 املسألة
 يبيع املال للعامل ويذكرا العمل الذي يريدان القيام به بصورة الشرط يف ذلك البيع.
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 أحكام الشركة
: إذا أراد شخصان ان يتشاركا، فان خلط كل واحد منهما شيئًا من 2425 املسألة

قرءا صيغة الشركة ابلعربية أو بلغة أخرى، ماله مع مال اآلخر حبيث ال يتميزان بعد اخللط، و 
 أو فعال ما يفهم منه أهنما يريدان الشركة صحت شركتهما.

: إذا اشرتك عدة أشخاص يف األجرة اليت أيخذوهنا على عملهم، أي 2426 املسألة
. وال (183)يتعاقدون على ان تكون أجرة عمل كل منهم مشرتكة بينهم مل تصح شركتهم

 سيم أجرة عملهم فيها بينهم.اشكال إذا رضوا بتق
: إذا وقع اثنان عقد شركة أبن يشرتي كل منهما شيئًا بثمن يف الذمة 2427 املسألة

)أي دينا( إىل أجل ويشرتكا فيما اشرتايه ويبيعاه ويشرتكا فيما حيصل من الربح مل تصح 
، مث (185)، أما إذا وكل كل منهما اآلخر يف ان يشرتي البضاعة له يف الذمة(184)الشركة

يشرتي كل واحد منهما البضاعة لنفسه ولشريكه حبيث يصبح كال الشريكني مدينني، فانه 
 تصح الشركة حينئذ.

: جيب ان يكون الشركاء ـ بواسطة عقد الشركة ـ ابلغني عاقلني، وان 2428 املسألة
 يوقعوا العقد عن قصد واختيار، وكذا جيب ان يكونوا جائزي التصرف يف أمواهلم، فال تصح

 الشركة مع السفيه، وهو من يتصرف يف أمواله بسفه وعبث، لكونه حمجوراً عليه.
: إذا اشرتط يف عقد الشركة ان يكون ملن يعمل، أو ملن يعمل أكثر، 2429 املسألة

نصيب أكثر من األرابح، جيب العمل هبذا الشرط حسبما شرط، بل حىت لو اشرتط ان 
ن اآلخرين نصيبًا أكرب من األرابح، فاألقوى صحة يكون ملن ال يعمل أصاًل أو يعمل أقل م

 هذا الشرط والشركة، إذا كان الشرط عقالئياً.
: إذا قرر الشركاء أبن تكون مجيع األرابح لواحد، أو يتحمل أحدهم 2430 املسألة

                     
 وهذا ما يسمى يف الفقه بشركة األعمال أو األبدان. (183)
 وهذا النوع من الشركة يسمى يف الفقه بشركة الوجوه. (184)
 شركه اآلخر فيما يشرتيه، أي يشرتي هلما ويف ذمتهما.أي ي (185)
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 األضرار أو أكثرها بطلت شركتهم.
ثر من األرابح، : إذا مل يشرتط الشركاء أبن يكون ألحدهم النصيب األك2431 املسألة

قسمت األرابح واألضرار بينهم ابلسوية إذا تساوت رؤوس أمواهلم، وأما إذا اختلفت رؤوس 
األموال وجب تقسيم األرابح واألضرار عليهم بنسبة أمواهلم، فمثاًل لو تشارك اثنان، وكان 
رأس مال أحدمها ضعفي رأس مال اآلخر، فان نصيبه من األضرار واألرابح يكون ضعفي 

 آلخر، سواء عمال مبقدار واحد أو عمل أحدمها أقل من اآلخر أو مل يعمل بتااتً.ا
: إذا اشرتط الشريكان يف العقد ان يشرتاي ويبيعا سوية )أي معاً( أو 2432 املسألة

اشرتطا ان يتعامل كل واحد منهما على حده، أو يتعامل أحدمها فقط، جيب االلتزام ابلشرط 
 والعمل به.
: إذا مل يعني الشركاء أيهم يتعامل ويكتسب ابملال املشرتك، مل جيز ألي 2433 املسألة

 واحد منهم ان يتعامل بذلك املال دون إجازة اآلخرين واذهنم.
: الشريك الذي انيط إليه التكسب والعمل برأس املال املشرتك، جيب 2434 املسألة

يف الذمة أو يبيع نقداً، أو عليه العمل مبا شرط يف عقد الشركة، فمثاًل لو قرر ان يشرتي 
يشرتي البضاعة من حمل خاص جيب عليه التقيد هبذه الشروط، أما إذا مل يشرتط عليه شيء 

 وجب ان يتصرف كما هو متعارف ويتعامل ويتكسب بنحو ال جير ضرراً إىل الشركة.
: الشريك الذي أنيط إليه العمل برأس املال املشرتك، إذا ابع واشرتى 2435 املسألة

على خالف ما قرروا وخسرت معاملته ضمن اخلسارة، وهكذا يضمن اخلسارة لو عمل 
 خالف املتعارف وان مل يشرتط ويقرر معه شيء.

: الشريك العامل برأس مال الشركة إذا مل يفرط يف املعاملة ومل يقصر يف 2436 املسألة
 حفظ رأس املال، وتلف بعض املال أو كله اتفاقاً مل يك ضامناً.

: الشريك العامل برأس مال الشركة لو ادعى تلف املال وحلف على 2437 سألةامل 
 ذلك عند حاكم الشرع يُقَبل دعواه إال إذا كان دليل على خالفه.

: إذا رجع مجيع الشركاء عن االذن الذي أعطوه لبعضهم يف التصرف 2438 املسألة
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ملشرتك، وكذا لو رجع أحدهم يف مال اآلخرين مل يكن ألحد احلق يف التصرف يف رأس املال ا
 عن اذنه مل يكن للشركاء اآلخرين التصرف يف املال املشرتك.

: لو طلب أحد الشركاء قسمة رأس املال املشرتك، وجب على اآلخرين 2439 املسألة
 القبول وان بقيت للشركة بعض املدة.

آلخرين : لو مات أحد الشركاء، أو أصابه اجلنون، مل جيز للشركاء ا2440 املسألة
التصرف يف مال الشركة، وكذا لو صار أحد الشركاء سفيهاً، وهو من ينفق أمواله يف 

 األغراض غري العقالئية.
: إذا اشرتى الشريك شيئاً لنفسه يف الذمة، )أي ابلدين( فله نفعه وعليه 2441 املسألة

 ضرره، ولكن لو اشرتى شيئاً للشركة قسم النفع والضرر عليهم مجيعًا.
: إذا اشتغل مبال الشركة مث علم ببطالن أصل الشركة، فان كانوا حبيث 2442 ةاملسأل

أيذنون ابلتصرف يف املال املشرتك حىت لو كانوا يعلمون ببطالن الشركة صحت املعاملة، وما 
حيصل من تلك املعاملة من أرابح فهو للجميع، وإذا مل يكن هكذا فان تلك املعاملة امنا 

من التصرف وأمضوا تلك املعاملة، وإال فهي ابطلة، لكنه جيوز للعامل  تصح إذا أذن املانعون
الذي عمل ألجل الشركة ـ إذا مل يعمل تطوعًا ـ أخذ أجرته من الشركاء اآلخرين حسب 

 املتعارف.

 أحكام الصلح
: الصلح هو تراضي شخصني على متليك أحدمها بعض ماله أو منفعته 2443 املسألة

و حقه يف مقابل اعطاء الطرف اآلخر شيئًا من ماله أو منفعته أو لآلخر أو اسقاط دينه أ
اسقاط حقه أو دينه، بل يصح الصلح حىت لو بذل شيئاً من ماله أو منفعته ألحد أو أسقط 

 حقه أو دينه دون عوض.
: جيب ان يكون املتصاحلان ابلغني وعاقلني وخمتارين وقاصدين لعقد 2444 املسألة

 الصلح.
ال يلزم اجراء صيغة الصلح ابللغة العربية، بل يصح أبي لفظ مفهم : 2445 املسألة
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 للصلح والرتاضي.
: لو سلم أحد أغنامه لراع ألجل ان يرعاها مدة عام مثاًل على ان 2446 املسألة

يستفيد من ألباهنا ويعطي شيئًا من الدهن، فان صاحل الراعي على أساس أن يكون ما أيخذ 
وأتعابه ويف مقابل ذلك الدهن صح الصلح، ولكن لو أجر  من األلبان يف مقابل جهوده

أغنامه للراعي مدة عام على ان يستفيد من ألباهنا ويعطيه عوض ذلك شيئًا من الدهن ففيه 
 اشكال.

: إذا أراد ان يبذل ألحد حقًا أو دينًا يف ذمته صلحًا، فان هذا الصلح 2447 املسألة
ق، ولكن إذا أراد صاحب احلق أو الدين اسقاط حقه امنا يصح إذا قبل من عليه الدين أو احل

 أو دينه من أحد فال يلزم قبول من عليه احلق أو الدين، على املشهور.
: إذا علم املدين مقدار ما يف ذمته، ومل يعلم الدائن ذلك، فان صاحله 2448 املسألة

مهًا فصاحله على عشرة الدائن أبقل مما هو واقعاً، فمثاًل كان للدائن يف ذمة املدين مخسون در 
دراهم )أي أخذ منه عشرة دراهم فقط( مل حيل الزائد للمدين إال ان خيرب الدائن ابملقدار الذي 
يف ذمته للدائن حقيقة ويسرتضيه، أو كان الدائن يصاحله مطلقًا حبيث لو علم مبقدار دينه 

 لصاحل املدين على ذلك املبلغ القليل أيضًا.
ا ان يتصاحلا على شيئني متحدي اجلنس معلومي الوزن، : إذا أراد2449 املسألة

فاألحوط استحبااًب ان ال يتفاضال يف الوزن، ولكن إذا كاان جمهويل الوزن صح الصلح وان 
 احتمال وجود التفاضل يف الوزن بينهما.

: إذا كان لشخصني دين يف ذمة شخص، أو لشخصني دين يف ذمة 2450 املسألة
الدائنان ان يتصاحلا فيما بينهما على دينهما الذين مها يف ذمة الغري  اثنني آخرين، فإذا أراد

صح صلحهما، إذا كان الدينان من جنس واحد وكان وزهنما واحداً، كما لو كان لكل واحد 
منهما يف ذمة املدين عشرة كيلوات من احلنطة. وهكذا يصح الصلح إذا مل يكن الدينان من 

عشرة كيلوات من الرز يف ذمة املدين ولآلخر اثنا عشر  جنس واحد، كما لو كان ألحدمها 
كيلوًا من احلنطة، وأما إذا كان دينامها من جنس واحد ومما يكال أو يوزن عادة وكاان 

 متفاضلني يف الكيل أو الوزن ففي الصلح يف هذه الصورة إشكال، على األحوط استحباابً.
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فان صاحله على مقدار أقل وكان : إذا كان له دين مؤجل يف ذمة أحد، 2451 املسألة
 مقصوده ان يتنازل عن شيء من دينه وأيخذ الباقي نقداً مل يكن فيه إشكال.

: إذا تصاحل اثنان على شيء جاز فسخ ذلك الصلح برضامها، وكذا إذا 2452 املسألة
اشرتطا أو اشرتط أحدمها يف العقد ان يكون له حق الفسخ مىت شاء جاز ملن شرط له هذا 

 ان يفسخ الصلح.احلق 
: جيوز للمتبايعني فسخ املعاملة مادام مل يتفرقا من ذلك اجمللس، وهكذا 2453 املسألة

إذا اشرتى حيوااًن حيق له فسخ املعاملة خالل ثالثة أايم، وهكذا جيوز للبائع إذا مل يدفع 
ولكن الذي  املشرتي مثن املبيع نقدًا ومل يتسلم البضاعة خالل ثالثة أايم ان يفسخ املعاملة،

يصاحل أحدًا يف هذه الصور الثالث مل جيز له فسخ الصلح، نعم جيوز فسخ الصلح يف مثانية 
 موارد أخرى مر ذكرها يف أحكام البيع والشراء.

: إذا كان الشيء الذي أيخذه صلحاً، معيبًا جيوز له فسخ الصلح، 2454 املسألة
لصحيح واملعيب( ففيه إشكال، إال إذا ولكن إذا أراد أخذ االرش )وهو التفاوت بني قيمة ا

 رضي الطرفان.
: لو صاحل أحدًا على ماله بشرط ان يوقف املصاحل املال املصاحل به إذا 2455 املسألة

 مل يكن للمصاحل وارث بعد املوت، وقبل املصاحل هبذا الشرط صح ووجب الوفاء به.

 أحكام اإلجارة
ة مال لآلخر بشروط وأخذ شيء منه : )عقد اإلجارة( هو متليك منفع2456 املسألة

 مقابل ذلك، مثل ان يؤجر داراً لشخص ليسكن فيها على أن أيخذ منه عوضاً من املال.
: يشرتط يف املؤجر واملستأجر أن يكوان ابلغني وعاقلني وخمتارين، وأن ال 2457 املسألة

يف األغراض غري يكوان ممنوعي التصرف يف أمواهلم، فال حيق للسفيه )وهو من يصرف أمواله 
 الصحيحة( أن يؤجر أو يستأجر شيئاً.

 : جيوز ان يتوكل شخص عن آخر لتأجري مال املوكل.2458 املسألة

: إذا أجر الويل أو القّيم مال الصغري، أو أجر الصيب نفسه مل يكن فيه 2459 املسألة
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بلوغ ان إشكال، ولكن لو جعل مدة مما بعد بلوغه ضمن مدة اإلجارة جاز للصغري بعد ال
يفسخ بقية اإلجارة، ولكن إذا كان حبيث إذا مل يضم مدة ما بعد البلوغ إىل مدة اإلجارة 
لكان خالف مصلحة الصيب، ففي هذه الصورة ال جيوز للصغري ـ احتياطًا ـ فسخ اإلجارة 

 ابلنسبة إىل مدة ما بعد البلوغ.
ن اجملتهد، ومن تعذر : ال جيوز أتجري الصغري الذي ال ويل له بدون اذ2460 املسألة

 عليه الوصول إىل اجملتهد جاز له أتجريه بعد استئذان مجاعة من املؤمنني العدول.
: ال جيب على املتعاقدين إجراء صيغة اإلجارة ابللغة العربية، بل لو قال 2461 املسألة

 املالك ـ أبي لغة ـ : )آجرتك مايل هذا( وقال الطرف اآلخر )قبلت( صحت اإلجارة، وكذا
لو مل ينطقا بكالم، بل سلم املالك ماله إىل املستأجر بقصد اإلجارة وأخذه املستأجر بقصد 

 االستئجار صحت اإلجارة أيضاً.
: إذا أراد أحد أتجري نفسه ألحد لالتيان بعمل بدون قراءة صيغة، 2462 املسألة

 تصح اإلجارة مبجرد اشتغاله بذلك العمل.
نطق إذا أفاد عن طريق االشارة أبنه أجر ماله، أو : من ال يتمكن من ال2463 املسألة

 استأجر شيئاً صحت اإلجارة.
: إذا استأجر منزاًل أو دكااًن أو غرفة واشرتط عليه صاحب امللك ان 2464 املسألة

يستفيد املستأجر نفسه من ذلك امللك دون غريه، مل جيز للمستأجر أن يؤجره إىل آخر. وإذا 
ه لآلخر، ولكن إذا أراد أتجريه بزايدة عن األجرة اليت دفعها، مل يشرتط ذلك جاز له أتجري 

جيب عليه ان حيدث فيها أمرًا كأن يعمره أو يبيضه، أو يؤجره بغري ما دفع هو من االجرة، 
 مثالً لو استأجره بنقد، يؤجره حبنطة أو شيء آخر.

جيوز : إذا اشرتط املؤجر نفسه، ان يعمل للمستأجر دون سواه، ال2465 املسألة
للمستأجر أتجريه ألحد، وإذا مل يشرتط فان أراد أتجريه لقاء أجرة من نوع ما دفع جيب ان 

 ال يؤجر أبزيد، وأما إذا كانت األجرة من جنس آخر جاز التفاضل.
: إذا استأجر ما عدا املنزل والدكان والغرفة واألجري كاألرض ومل يشرتط 2466 املسألة

دون سواه، جيوز له أتجري ذلك الشيء بزايدة يف األجر، وال  عليه املؤجر ان يستفيد هو منه
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 إشكال فيه.
: إذا استأجر منزاًل أو دكااًن ملدة عام مبائة دينار مثاًل، واستفاد هو من 2467 املسألة

نصف ذلك املكان، جيوز له أتجري النصف اآلخر مبائة دينار، ولكن إذا أراد أتجري ذلك 
ائة وعشرين دينارًا مثالً( يلزم ان حيدث فيه شيئًا كالتعمري مثالً النصف أبكثر مما دفع )أي مب

 لتصح اإلجارة، وكل هذه املعامالت جيب ان تكون عقالئية.
 شرائط الشيء املؤجر

 : يشرتط يف الشيء املؤجر عدة شروط:2468 املسألة
 أن يكون معيناً، فلو قال: )أجرتك أحد منازيل( مل تصح اإلجارة.األول: 
أن يراه املستأجر، أو يصفه املؤجر ويذكر خصوصياته حبيث يصري معلومًا كاماًل  الثاين:

 عند املستأجر.
 أن يكون تسليمه ممكناً، فال تصح اجارة الفرس الشارد. الثالث:
أن ال يفىن ذلك الشيء املؤجر بواسطة االنتفاع، فال تصح اجارة اخلبز والطعام  الرابع:

 والفواكه.
نتفاع بذلك الشيء والذي دفع املال ابزائه ممكناً، فال تصح اجارة أن يكون اال اخلامس:

 األرض املستأجرة للزراعة إذا مل يكفها ماء املطر، ومل ميكن سقيها مباء النهر.
أن يكون الشيء الذي يؤجره ملكًا له، فال يصح أتجريه ملك الغري إال إذا  السادس:

 أذن صاحبه يف ذلك.
  أتجري الشجرة لالنتفاع من مثارها.: ال اشكال يف2469 املسألة

: جيوز للمرأة أتجري نفسها للرضاعة وال جيب عليها االستئذان من 2470 املسألة
 زوجها، ولكن لو استلزم الرضاع فوات حق زوجها مل جيز هلا اجارة نفسها دون اذنه.

 شرائط املنفعة
 : شرائط املنفعة اليت يؤجر الشيء ألجلها أربعة:2471 املسألة
ان تكون منفعة حمللة، فال يصح أتجري احملل لبيع اخلمر فيه، أو حفظها، كما ال أواًل: 

 يصح أتجري الدابة أو السيارة حلمل ونقل اخلمر بواسطتها.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 439 

 ان ال يكون دفع املال ابزائها لغواً عرفاً.اثنياً: 
يريده املستأجر، إذا كان للشيء املؤجر منافع متعددة يلزم تعيني نوع االنتفاع الذي  اثلثاً:

فالدابة أو السيارة اليت تستخدم لنقل اإلنسان ولنقل احلاجيات جيب عند اجارهتا متييز ما إذا 
 حيق للمستأجر االنتفاع هبا يف االنتقال الشخصي فقط أو حلمل احلاجيات أو للجميع.

مثل ان جيب تعيني مدة االنتفاع، ويكفي إذا عني نوع العمل وان مل تعني املدة،  رابعاً:
 يتفق مع اخلياط على خياطة الثوب املعني بنحو خمصوص.

: إذا مل يعني ابتداء مدة اإلجارة، فان ابتداءها يكون من بعد إجراء 2472 املسألة
 صيغة اإلجارة.

: لو أجر دارًا ـ مثاًل ـ ملدة عام واحد وجعال مبدأ اإلجارة شهرًا بعد 2473 املسألة
رة، وان كان املنزل حني اجراء الصيغة يف اجارة شخص إجراء صيغة اإلجارة صحت اإلجا

 آخر.
: إذا مل يعني مدة اإلجارة، وقال: اجارة املنزل مىت سكنت فيه عشرة 2474 املسألة

 داننري شهرايً، مل تصح اإلجارة على املشهور.
: إذا قال للمستأجر: )أجرتك املنزل شهراًي بعشرة داننري(، أو قال: 2475 املسألة

املنزل لشهر واحد بعشرة داننري، وان زدت على الشهر فكل شهر عشرة داننري )أجرتك 
 أيضاً( صح هذا النوع من اإلجارة إذا عينا ابتداء مدة اإلجارة، أو كان ابتداؤها معينًا.

: املنزل الذي ينزل فيه الغرابء والزوار، وال تعرف مدة اقامتهم فيه، إن 2476 املسألة
يلة دينارًا واحدًا ـ مثاًل ـ وقبل صاحب املنزل ذلك فال إشكال يف تقرر ان يدفعوا عن كل ل

االنتفاع به، ولكن حيث مل تعني مدة اإلجارة مل تصح اإلجارة وجيوز لصاحب املنزل 
 إخراجهم من ذلك املنزل مىت شاء.

 مسائل متفرقة يف اإلجارة
ومة، فإذا كانت : يشرتط يف األجرة اليت يدفعها املستأجر ان تكون معل2477 املسألة

من املوزون كاحلنطة ـ مثاًل ـ وجب ان يكون وزهنا معلوماً، وان كانت من املعدود ـ كالبيض ـ 
وجب ان يكون عددها معلوماً، وان كانت من قبيل الغنم والفرس وجب إما ان يراها املؤجر، 
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 أو يصفها له املستأجر ويذكر خصوصياهتا.
احلنطة أو الشعري، وجعل أجرهتا حنطة وشعرياً من : لو آجر أرضاً لزراعة 2478 املسألة

 نفس تلك األرض مل تصح اإلجارة على األحوط.
: ال حيق للمؤجر شيئًا ان يطالب ابألجرة قبل تسليمه ذلك الشيء إىل 2479 املسألة

 املستأجر، وهكذا لو آجر نفسه لعمل ال جيوز له املطالبة ابألجرة قبل تنفيذ ذلك العمل.
: لو سلم املؤجر الشيء املؤجر ومل يقبضه املستأجر، أو قبضه ولكنه مل 2480 املسألة

 ينتفع به حىت تنقضي مدة اإلجارة جيب عليه دفع اجرته.
: لو آجر اإلنسان نفسه ليؤدي عماًل يف يوم معني، مث حضر يف ذلك 2481 املسألة

وجب عليه دفع اليوم للعمل، ولكن صاحب العمل املستأجر مل يراجعه لتنفيذ ذلك العمل 
اجرته، مثاًل لو استأجر خياطًا خلياطة ثوب يف يوم معني، وحضر اخلياط يف ذلك اليوم فلم 

 يسلمه املستأجر القماش خلياطته، وجبت عليه أجرة اخلياط.
: لو تبني بطالن اإلجارة بعد انقضاء مدهتا، وجب على املستأجر دفع 2482 املسألة

، مثاًل لو كان قد استأجر منزاًل مبائة دينار لعام واحد مث اجرة متعارفة لصاحب الشيء املؤجر
دينارًا وجب دفع مخسني  50علم بطالن اإلجارة فان كانت االجرة املتعارفة لذلك املنزل 

دينارًا وإذا كانت مائتني وجب دفع مائتني، وهكذا إذا تبني بعد انقضاء مقدار من مدة 
 األجرة املتعارفة لتلك املدة. اإلجارة بطالن تلك اإلجارة فانه جيب دفع

: إذا تلف الشيء املؤجر فان مل يكن املستأجر قد فرط يف حفظه، ومل 2483 املسألة
يفرط يف االنتفاع به، مل يضمن، وهكذا إذا تلف القماش ـ مثاًل ـ الذي أعطاه للخياط 

 خلياطته مل جيب على اخلياط دفع عوضه إذا مل يقصر يف حفظه، ومل يفرط فيه.
 : إذا ضيع ذو صنعة الشيء الذي أعطي له لعمل فيه، فهو له ضامن.2484 سألةامل

: إذا ذبح القصاب األجري، احليوان على غري الطريقة الشرعية حبيث 2485 املسألة
 صار حراماً، وجب عليه دفع قيمته إىل صاحبه، سواء ذحبه أبجرة أو تربعاً.

حيمل عليها، فان محل عليها أكثر  : إذا استأجر دابة وعني مقدار ما2486 املسألة
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من ذاك املقدار فماتت تلك الدابة، أو حدث فيها عيب ضمن قيمتها، وهكذا إذا مل يعني 
مقدار ما حيمل عليها، ومحل عليها أكثر من املتعارف فتلفت الدابة أو عابت فهو ضامن 

املتعارف فتحطمت  لقيمتها، وهكذا احلكم يف السيارة لو محلها أكثر من املقرر أو أكثر من
 أو عابت.

: إذا آجر دابة حلمل ما ينكسر كالزجاج وما شابه فعثرت الدابة، أو 2487 املسألة
نفرت، وحطمت محلها مل يضمن صاحب الدابة، ولكن لو عثرت أو نفرت بسبب الضرب 
غري املتعارف أو ما شابه، ضمن صاحب الدابة قيمة ما حتطم إذا كان هو سبب نفورها أو 

 ا.تعثره
: إذا خنت طفاًل، وأضر ختانه ابلطفل، أو مات الطفل بسببه، فان كان 2488 املسألة

 قطع أكثر من املتعارف أو عمل عمالً غري متعارف ضمن، وإال فال.
: إذا أعطى الطبيب الدواء بيده إىل املريض فان أخطأ وتضرر املريض أو 2489 املسألة

اء والدواء للمريض وأقدم املريض نفسه على مات، ضمن الطبيب، وأما لو اكتفى بوصف الد
 استعمال الدواء فاحلكم بضمان الطبيب مشكل إال ان يكون السبب أقوى من املباشر.

: إذا قال الطبيب للمريض أو لولّيه: أان غري ضامن إذا تضرر املريض 2490 املسألة
الحتياط ومع ذلك تضرر هبذا الدواء واملعاجلة، فانه امنا ال يكون ضامنًا إذا راعى الدقة وا

 املريض أو مات. 
: جيوز للمستأجر واملؤجر فسخ اإلجارة ابلرتاضي، وهكذا إذا اشرتطا 2491 املسألة

 يف العقد ان يكون هلما أو ألحدمها حق الفسخ مىت شاء، فله فسخ اإلجارة وفق الشرط.
مل يكن ملتفتاً إىل : إذا علم املؤجر أو املستأجر انه غنب يف املعاملة، فان 2492 املسألة

هذا الغنب حني اجراء الصيغة جاز له فسخ االجارة، ولكن لو اشرتطا ضمن العقد ان ال 
 يكون ألحد حق الفسخ حىت لو ظهر كونه مغبوانً، مل جيز له الفسخ.

: لو آجر شيئًا وقبل تسليمه إىل املستأجر غصب منه، جاز للمستأجر 2493 املسألة
جرة من املؤجر، أو عدم الفسخ وأخذ ما يعادل ـ عادة ـ تلك املدة فسخ اإلجارة واسرتجاع األ

اليت كان الشيء يف يد الغاصب من الغاصب، فإذا استأجر دابة ملدة شهر بعشرة دراهم ـ 
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مثاًل ـ فغصبها أحد وبقيت عند الغاصب عشرة أايم وكانت األجرة املتعارفة هلذه املدة مخس 
 اً من الغاصب.عشرة درمهاً جاز أخذ مخس عشرة درمه

: لو قبض املستأجر العني املستأجرة مث غصبها أحد منه مل جيز له فسخ 2494 املسألة
 اإلجارة، بل له فقط حق أخذ األجرة املتعارفة من الغاصب.

: إذا ابع املؤجر العني املستأجرة للمستأجر قبل انقضاء مدة اإلجارة مل 2495 املسألة
ر دفع األجرة إىل املؤجر )البائع(، وهكذا إذا ابع العني تنفسخ اإلجارة وجيب على املستأج

 املستأجرة لشخص آخر.
: إذا هتدم امللك املستأجر قبل ابتداء مدة اإلجارة، حبيث مل يعد صاحلاً 2496 املسألة

لالنتفاع، أو مل يكن قاباًل لالنتفاع كما قرر يف العقد، بطلت اإلجارة ورجع إىل املستأجر ما 
ة لصاحب امللك، بل لو كان امللك بعد االهندام يصلح ولو الستفادة خمتصرة دفعه من األجر 

 جيوز للمستأجر الفسخ أيضاً.
: إذا استأجر ملكاً، مث بعد انقضاء شيء من مدة اإلجارة هتدم ذلك 2497 املسألة

طلت امللك حبيث مل يعد صاحلاً لالنتفاع مطلقاً، أو مل يعد صاحلاً لالنتفاع املشرتط يف العقد ب
اإلجارة يف املدة املتبقية، بل جيوز للمستأجر فسخ اإلجارة يف املدة املتبقية حىت إذا أمكنت له 

 استفادة خمتصرة من ذلك امللك.
: إذا آجر دارًا ذات غرفتني وهتدمت غرفة واحدة منها، فان بناها فوراً 2498 املسألة

ا ال جيوز للمستأجر فسخ اإلجارة ومل يفت أي مقدار من االنتفاع منها، مل تبطل اإلجارة كم
حينئذ، وأما إذا طال تعمريها واعادة بنائها حبيث فات شيء من االنتفاع الذي هو حق 
املستأجر، بطلت اإلجارة ابلنسبة إىل تلك املدة اليت فاتت فيه املنفعة، وجاز للمستأجر فسخ 

 اإلجارة فيما تبقى من املدة.
املستأجر مل تبطل االجارة، ولكن إذا مل يكن املنزل : إذا تويف املؤجر أو 2499 املسألة

ملكًا للمؤجر، مثاًل لو أوصى أحد أبن تكون منفعة الدار آلخر مادام املوصي إليه حيًا مث 
آجر هذا الشخص ذلك املنزل، وقبل انقضاء مدة اإلجارة تويف املؤجر بطلت اإلجارة من 

 إىل املدة الباقية.حني وفاته إال ان ميضي املالك اإلجارة ابلنسبة 
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: إذا وكل صاحب العمل، البناء يف استخدام العمال، فان أعطى البناء 2500 املسألة
للعامل أقل مما أيخذه من صاحب العمل حرمت الزايدة عليه، وجيب ارجاعها إىل صاحب 
العمل، ولكن لو آجر نفسه لبناء عمارة وترك له احلق يف أن يبين بنفسه أو يوكله إىل بناء 

 خر فلو أعطى للبناء اآلخر أقل مما آجر به نفسه حلت له الزايدة، على تفصيل.آ
: إذا تقرر ان يصبغ الصباغ الثوب ابللون األزرق ـ مثاًل ـ ولكنه صبغه 2501 املسألة

 بلون آخر مل حيق له أخذ األجرة.

 أحكام اجلعالة
معني، مثل ان  : اجلعالة هي أن جيعل أحد مبلغًا ملن يقوم له بعمل2502 املسألة

 يقول: )من رد علي ضاليت ادفع له ديناراً(.
: يسمى من يلتزم ابعطاء املبلغ )اجلاعل( ويسمى من يقوم ابلعمل 2503 املسألة

)العامل( والفرق بني اجلعالة وبني االستئجار هو أن يف اإلجارة جيب ان يقوم األجري ابلعمل 
األجرة على املستأجر منذ ذلك الوقت،  بعد اجراء صيغة اإلجارة، كما ان األجري يستحق

بينما يف اجلعالة ال جيب على العامل االشتغال ابلعمل، بل جيوز له ان يعمل أوال يعمل، كما 
 انه ال يستحق األجرة على املستأجر قبل أداء العمل كاماًل.

: يشرتط يف اجلاعل: البلوغ والعقل والقصد واالختيار، وان يكون غري 2504 املسألة
جور عليه شرعاً، فال تصح جعالة السفيه الذي يصرف أمواله يف األغراض غري الصحيحة حم

 ويف غري موقعها.
: يشرتط يف صحة اجلعالة ان ال تكون على عمل حمرم وغري مفيد، فإذا 2505 املسألة

قال: )من شرب اخلمر أو مشى يف ظالم الليل ـ بدون قصد صحيح ـ أعطيته كذا( مل تصح 
 اجلعالة.
: لو عني اجلعل )أي املبلغ الذي يقرره اجلاعل( فقال مثاًل: )من رد 2506 سألةامل

علّي فرسي الضال فله هذه احلنطة(، مل يلزم ان يذكر قيمة احلنطة وال كوهنا من أين، ولكن 
لو مل يعني اجلعل، وقال: )من رد على ضاليت أعطيته عشرة أمنان من احلنطة( وجب تعيني 
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 خصوصياهتا كاماًل.
: إذا مل يعني اجلاعل أجرة للعمل، مثاًل قال: )من رد علي طفلي الضائع 2507 املسألة

أعطيته مااًل( ومل يعني مقدار ذلك املال، فان قام أحد بذلك العمل جيب اعطاؤه أجرة مثله 
 عرفاً.

: إذا قام العامل ابلعمل قبل اجلعل، أو قام به بعد اجلعل ولكن بقصد 2508 املسألة
 لتطوع مل يستحق األجرة.التربع وا

: جيوز للجاعل وكذا للعامل فسخ اجلعالة قبل شروع العامل ابلعمل، 2509 املسألة
 ويشكل فسخ اجلعالة من جانب اجلاعل، بعد شروع العامل ابلعمل.

: جيوز للعامل ترك العمل انقصاً، ولكن إذا كان ذلك يوجب ضرراً 2510 املسألة
لو قال أحد: )من أجرى عملية جراحية عالجية لعيين  للجاعل جيب عليه امتامه، مثالً 

أعطيته كذا(، فأقدم طبيب على ذلك وشرع يف العملية اجلراحية فان كان تركه للعملية انقصة 
توجب عيبًا يف العني جيب عليه امتامها، وإذا تركها انقصة مل يستحق أجرة على اجلاعل 

 مطلقاً، وإذا تضرر اجلاعل ضمن الطبيب.
: إذا ترك العامل العمل انقصًا فان كان ذلك من قبيل حتصيل الضالة، 2511 املسألة

الذي ال ينفع اجلاعل إال امتامه ال جيوز للعامل مطالبة اجلاعل بشيء، وهكذا إذا جعل 
اجلاعل األجرة ملن أييت ابلعمل كاماًل مثل أن يقول: )من خاط ثويب أعطيته ديناراً(، ولكن 

تحق كل من أييت بشيء من العمل مقدارًا من األجرة، ففي هذه إذا كان مقصوده أبنه يس
الصورة جيب على اجلاعل ان يعطي ملن أييت مبقدار من العمل ما يقابل ما أتى به من األجرة، 

 وان كان األحوط ان يرتاضيا مصاحلة.

 أحكام املزارعة
له األرض  : املزارعة هي ان يتعاقد صاحب األرض مع املزارع أبن يسلم2512 املسألة

 ليزرع فيها، لقاء ان يكون لصاحب األرض نصيب يف احلاصل.
 : يشرتط يف املزارعة أمور:2513 املسألة
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االجياب والقبول، أبن يقول صاحب األرض للزارع: )سلمت اليك األرض  األول:
لتزرعها( ويقول الزارع: )قبلت(، أو يسلم املالك األرض للزارع بقصد املزارعة من دون ان 

ل شيئًا ويقبل الزارع، ولكن يف هذه الصورة جيوز للمالك والزارع فسخ املعاملة ما مل يشرع يقو 
 الزارع يف الزراعة.

 ان يكون املتعاقدين ابلغني وعاقلني وقاصدين وخمتارين، فال تصح مزارعة السفيه. الثاين:
أو آخراً  ان يكون احلاصل مشاعًا بينهماً، فإذا شرط أبن يكون ما حيصل أوالً  الثالث:

 ألحدمها بطلت املزارعة، وجيب ان يتصاحلا.
تعيني حصة كل واحد منهما ابلنصف أو الثلث وما شابه، فإذا قال املالك:  الرابع:

 )ازرع هذه األرض وأعطين ما تريد من احلاصل(، مل تصح املزارعة.
الزرع تعيني مدة املزارعة، وجيب ان تكون املدة حبيث ميكن ان يدرك فيها  اخلامس:

 حسب العادة.
ان تكون األرض قابلة للزراعة، وإذا كانت غري قابلة للزراعة ولكن أمكن الزرع  السادس:

 فيها لو عوجلت وأصلحت صحت املزارعة.
إذا كان مقصود كل واحد منهما ان يزرع نوعًا خاصًا يف األرض وجب تعيني  السابع:

ن زراعة شيء معني، أو كان النوعان ما جيب على الزارع زرعه، ولكن إذا مل يكوان يهدفا
 اللذان يقصدان زرعهما معلومني مل يلزم تعيني ذلك يف العقد.

ان يعني املالك األرض اليت جيري عليها املزراعة فإذا كانت عنده عدة قطعات  الثامن:
 متفاوتة، فقال للزارع: )ازرع واحدة من هذه القطع( ومل يعينها بطلت املزارعة.

ن يعينا ما يقع على كل واحد منهما من مصارف، أما إذا كانت النفقات التاسع: جيب ا
 اليت على كل واحد منهما معلومة مل جيب التعيني.

: إذا اشرتط املالك مع الزارع ان يكون له مقدار معني من احلاصل مث 2514 املسألة
 يقسما الباقي بينهما، فان بقي بعد ذلك املقدار شيء صحت املزارعة.

: إذا انقضت مدة املزارعة دون ان يدرك احلاصل، فان رضي صاحب 2515 املسألة
األرض ببقاء الزرع يف األرض أبجرة أو بدون أجرة ورضي الزارع أيضًا فال مانع، وأما إذا مل 
يرض املالك جاز له اجبار الزارع على ازالة الزرع، فان أوجب ازالة الزرع تضرر الزارع مل يلزم 
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وض اليه، ولكن حىت لو رضي الزارع أبن يعطي للمالك أجرة ابقاء الزرع على املالك دفع الع
 على األرض ال ميكنه اجبار املالك على اإلبقاء.

: إذا تعذرت الزراعة يف األرض ملانع قاهر، مثل ان ينقطع املاء عن تلك 2516 املسألة
رض حتت تصرفه األرض، بطلت املزارعة، وأما إذا مل يزرع الزارع بدون عذر، فان كانت األ

 دون ان يتصرف املالك فيها جيب عليه دفع أجرة تلك املدة حسب املقرر إىل املالك.
: إذا أجرى املتعاقدان صيغة املزارعة مل جيز هلما فسخ املزارعة إال برضا 2517 املسألة

ان الطرفني، وهكذا إذا سلم املالك األرض ألحد بقصد املزارعة مل جيز له فسخ املزارعة ـ بعد 
شرع املزارع ابلعمل فيها ـ إال برضاه، ولكن لو اشرتط ضمن العقد ابن يكون هلما أو 

 ألحدمها حق الفسخ مىت شاء، جاز الفسخ حسب املقرر.
: إذا مات املالك أو الزارع بعد عقد املزارعة، مل يبطل املزارعة، بل 2518 املسألة

ط يقتضي ان يباشر الزارع بنفسه انتقلت إىل ورثتهما، ولكن لو مات الزارع، وكان الشر 
الزراعة يف تلك األرض، بطلت املزارعة، وإذا مات أحد املتعاقدين بعد ظهور احلاصل أعطي 
نصيبه إىل ورثته، وكذا يرث ورثة الزارع ما له من حقوق أخرى، ولكن ال جيوز هلم اجبار 

 املالك على إبقاء الزرع يف األرض.
اعة ابن املزارعة كانت ابطلة، فان كان البذر من : إذا علم بعد الزر 2519 املسألة

املالك فاحلاصل يكون له أيضًا على املشهور، وجيب عليه ان يدفع للزارع أجرة العمل 
واملصارف اليت صرفها وأجرة احليوان وحنوه الذي استعمله الزارع يف تلك األرض وكان له، وأما 

شهور، وجيب عليه ان يدفع لصاحب األرض إذا كان البذر من الزارع فالزرع للزارع على امل
أجرة األرض، واملصارف اليت أنفقها املالك وأجرة احليوان الذي كان له وقد استعمل يف تلك 

 األرض، ولكن ال يبعد اشرتاكهما مبقدار ما حيدده العرف.
: إذا كان البذر من الزارع وعلم بعد الزرع ان املزارعة كانت ابطلة، فان 2520 املسألة

ي الزارع واملالك ابن يبقى الزرع يف األرض أبجرة أو بدوهنا فال اشكال فيه، وأما إذا رفض رض
املالك جاز له ان جيرب الزارع على إزالته ولو قبل ان يدرك الزرع والزارع حىت لو رضي أبن 
يدفع للمالك أجرة لالبقاء فال جيوز له ان جيرب املالك على إبقاء الزرع يف األرض، وكذا ال 
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 .املسألةجيوز للمالك إجبار الزارع على دفع أجرة البقاء الزرع يف األرض على تفصيل يف 
: إذا بقيت جذور الزرع يف األرض ـ بعد مجع احلاصل وانقضاء مدة 2521 املسألة

املزارعة ـ مث أمثرت هذه اجلذور يف العام القادم فان مل يصرف املتعاقدان نظرمها عن الزراعة 
 حنو ما فعال يف العام السابق.قسم حاصله على 

 أحكام املساقاة
: عقد املساقاة هو ان يتعاقد شخص مع آخر أبن يسلم له أشجاراً 2522 املسألة

مثمرة ـ تكون مثارها ملكًا له، أو يكون أمرها بيده ـ من أجل ان يسقيها ويصلح شؤوهنا ملدة 
 معينة لقاء حصة من مثرها.

ساقاة يف األشجار غري املثمرة كشجرة اخلالف : قالوا: ال تصح امل2523 املسألة
والصفصاف، نعم ال اشكال يف األشجار اليت ينتفع من ورقها كاحلناء مثاًل، وجيوز التعامل 

 ابملصاحلة يف املوارد اليت ال تصلح فيه املزراعة أو املساقاة.
سّلم  : ال يلزم يف املساقاة اجراء الصيغة بل يكفي يف انعقادها إذا2524 املسألة

 األشجار إىل العامل بقصد املساقاة، وبدأ العامل ابلعمل فيها بنفس القصد.
 : يشرتط يف املتعاقدين: البلوغ والعقل واالختيار وعدم السفه.2525 املسألة
: جيب ان تكون مدة املساقاة معلومة، وتصح لو عني مبدأها وجعل 2526 املسألة

 آخرها موسم حصول مثارها.
جيب ان تعني حصة كل واحد مشاعاً، أبن تكون لكل واحد النصف : 2527 املسألة

أو الثلث أو ما شابه، ولو قررا ان يكون مائة )مّن( من الثمار للمالك مثاًل والباقي يكون 
 للعامل بطلت املعاملة، وجاز التعاقد بعنوان املصاحلة.

عد ظهور الثمار : جيب ايقاع عقد املساقاة قبل ظهور الثمر، ولو أوقع ب2528 املسألة
وقبل ادراكها، فان بقي ما يعمل الصالحها وسقيها مما يلزم للشجرة صحت املعاملة وإال 
ففيه اشكال، وان احتيج إىل عمل فيها من قبيل القطف واحلفظ. نعم جيوز التعاقد من ابب 

 الصلح.
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 ه.: تصح املساقاة على أصول غري اثبتة كأصول البطيخ واخليار وماشاب2529 املسألة
: ال تصح املساقاة يف األشجار اليت تستفيد من املطر أو رطوبة األرض 2530 املسألة

وال حتتاج إىل السقي، وان احتاجت إىل بعض األعمال مثل التسميد وما شابه، وجيوز 
 التعاقد فيها بعنوان الصلح.

: ال تنفسخ املساقاة إال برتاضي املتعاقدين، وهكذا إذا شرط ضمن 2531 املسألة
العقد ان يكون هلما أو ألحدمها حق الفسخ فال اشكال يف الفسخ حسب املقرر، بل لو 

 شرط يف العقد بعض الشروط ومل يعمل هبا، جاز ملن شرط له الشرط فسخ املساقاة. 
 : ال تبطل املساقاة مبوت املالك بل تنتقل إىل ورثته.2532 املسألة

ن مل يشرتط ضمن العقد ان يباشر : إذا مات العامل )أي الساقي( فا2533 املسألة
العامل بنفسه حل ورثته حمله، وإذا مل يقوموا ابلعمل ال أبنفسهم وال ابستئجار أجري له، أخذ 
احلاكم الشرعي أجرياً من تركة امليت مث قسم احلاصل بني الورثة واملالك، أما إذا اشرتط ضمن 

م األشجار إىل الغري بطلت العقد ان يباشر العامل العمل بنفسه فان اشرتط عدم تسلي
املساقاة مبوت العامل، وان مل يشرتط ذلك جاز للمالك فسخ املساقاة أو القبول أبن يستمر 

 الورثة أنفسهم أو من يستأجرونه يف تنفيذ املساقاة.
: إذا اشرتط ضمن العقد أبن يكون مجيع احلاصل للمالك بطلت 2534 املسألة

 جيوز للعامل ان يطالبه ابألجرة ألنه كمن قام بعمل جماانً، املساقاة، وتكون الثمار للمالك وال
ولكن إذا كان بطالن املساقاة من جهة أخرى غري هذه اجلهة وجب على املالك دفع أجرة 

 السقي وسائر األعمال األخرى، حسب املتعارف إىل العامل.

 أحكام املغارسة
ار على ان يكون احلاصل : إذا سلم أرضًا إىل أحد ليغرس فيها األشج2535 املسألة

هلما، كانت هذه املعاملة صحيحة وهذه تسمى املغارسة، ويف حال بطالن املعاملة إذا كانت 
األشجار من مالك األرض فهي له بعد الغرس أيضًا، وجيب عليه دفع أجرة الغارس والعامل 

فر اليت فيها، وإذا كانت من الغارس فهي للغارس وجيوز له قلعها، ولكن جيب عليه طم احل
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حدثت بسبب قلع األشجار واعطاء أجرة األرض ملالكها من يوم الغرس، وجيوز ملالك 
األرض أيضًا إجباره على قلعها وإذا حدث عيب يف األشجار بواسطة القلع مل جيب على 
صاحب األرض دفع اخلسارة، وأما إذا أقدم صاحب األرض بنفسه على قلع األشجار 

لعوض والتفاوت )وهو ما يسمى يف الفقه ابألرش( لصاحب وحدث العيب وجب عليه دفع ا
األشجار، وال جيوز لصاحب األشجار اجبار صاحب األرض على ابقاء األشجار املغروسة 

 يف أرضه أبجرة أو بدون أجرة.

 أحكام الوكالة
: التوكيل هو ان يويل من جيوز له التصرف، غريه يف شيء ليقوم بذلك 2536 املسألة 

ن يوكل شخصاً يف ان يبيع داره، أو يعقد له على امرأة، فال جيوز للسفيه ـ وهو العمل، مثل ا
 الذي ينفق أمواله يف أغراض غري صحيحة ـ ان يوكل أحداً للتصرف يف أمواله.

: ال يلزم يف الوكالة اجراء صيغة، بل لو استطاع الشخص ان يفهم 2537 املسألة
يفهم منه قبوله هبذا التوكيل، مثل ان يعطي أحد  اآلخر بفعل ّما أبنه وكله، وفعل الوكيل ما

 ماله إىل آخر ليبيعه له وأخذ الوكيل املال، صحت الوكالة.
: إذا وكل شخصاً يف بلد آخر وبعث إليه ابلوكالة، وقبِّل الوكيل صحت 2538 املسألة

 الوكالة وان وصلت الوكالة إىل الوكيل بعد مدة.
 وكيل: البلوغ، والعقل، والقصد، واالختيار.: يشرتط يف املوّكل وال2539 املسألة
: ال جيوز لالنسان ان يتوكل للقيام مبا ال ميكنه القيام به، أو مبا ال جيوز 2540 املسألة

له اتيانه شرعاً، فال جيوز للمحرم يف احلج ان يتوكل يف اجراء صيغة النكاح ألحد، ألنه حيرم 
 على احملرم ذلك.

للقيام جبميع أعماله، ولكن ال تصح الوكالة إذا وكله  : يصح توكيل أحد2541 املسألة
 للقيام أبحد أعماله دون تعيني.

: إذا عزل املوكل وكيله، فال جيوز للوكيل القيام مبا توكل فيه بعد وصول 2542 املسألة
 خرب العزل اليه، ويصح ما فعله قبل وصول ذلك اخلرب إليه.
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وكالة، وجيوز ذلك حىت لو كان املوكل : جيوز للوكيل عزل نفسه عن ال2543 املسألة
 غائباً.

: ال جيوز للوكيل توكيل شخص آخر للقيام مبا توكل فيه، ولكن لو أذن 2544 املسألة
له املوكل أبن يوكل غريه جاز له ذلك حسبما اذن له املوكل، فإذا قال له املوكل: )خذ عين 

 وكله عن نفسه.وكيال(، جيب ان يوكل أحداً عن املوكل، وال جيوز له ان ي
: إذا وكل الوكيل أحدًا عن املوكل ابذنه، فال جيوز له عزله، وال تبطل 2545 املسألة

 الوكالة الثانية مبوت الوكيل األول أو بعزله املوكل األصيل.
: إذا وكل الوكيل أحدًا عن نفسه ـ ابذن املوكل ـ جاز للموكل وللوكيل 2546 املسألة

 بطل وكالة الثاين هذا مبوت الوكيل األول أو بعزله.األول عزل الوكيل الثاين، وت
: إذا وكل عدة أشخاص للقيام بعمل، وأذن هلم أبن يقوم كل واحد 2547 املسألة

ابلعمل منفرداً، جاز لكل واحد منهم القيام ابلعمل ابنفراد، وال تبطل وكالة اجلميع مبوت 
راده، أو صرح أبن يقوموا ابلعمل أحدهم، أما إذا مل يذكر قيام كل واحد منهم ابلعمل ابنف

معاً، ال جيوز هلم القيام مبا فوض اليهم على انفراد، وتبطل الوكالة مبوت أحدهم يف هذه 
 الصورة.

: إذا مات املوكل أو الوكيل أو جن بطلت الوكالة، وال إشكال إذا 2548 املسألة
وت األغنام اليت وكل أغمي عليه، وتبطل الوكالة إذا تلف ما وكل للتصرف فيه، مثل ان مت

 لبيعها.
: إذا وكل احداً للقيام بعمل، وقرر له شيئاً، جيب عليه اعطاؤه ما قرر له 2549 املسألة

 بعد قيامه ابلعمل.
: إذا مل يقصر الوكيل يف حفظ ما فوض إليه، ومل أيت فيه بتصرف غري 2550 املسألة

 مأذون فيه واتفق تلفه مل جيب عليه العوض.
إذا قصر الوكيل يف حفظ ما يف يده، أو أتى فيه بتصرف غري مأذون  :2551 املسألة

فيه وتلف ذلك الشيء ضمن، فإذا لبس الثوب الذي وكل يف بيعه وتلف ذلك الثوب جيب 
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 عليه دفع عوضه.
: إذا أتى الوكيل بتصرف غري مأذون فيه، كما إذا لبس الثوب املوكل يف 2552 املسألة

 رفه.بيعه، مث أذن له صاحبه صح تص

 أحكام اإلقرار
: اإلقرار هو اعرتاف أحد حبق عليه، مثل ان يقول: )جلعفر علي ألف 2553 املسألة

 درهم( أو اعرتافه بنفي حق له على أحد، مثل ان يقول: )ليس يل على أمحد شيء(.
: امنا يكون اإلقرار انفذاً وصحيحاً إذا كان جازماً وصرحياً أو ظاهراً، فلو 2554 املسألة

 )ميكن ان يكون جلعفر علّي ألف درهم(، مل يصح اإلقرار.قال: 
: يشرتط يف صحة اإلقرار ونفوذه، ان يكون يف اإلقرار ضرر على املقر، 2555 املسألة

 فلو قال: )يل على زيد ألف درهم( ـ مثالً ـ جيب عليه اقامة الدليل.
إقرار اجملبور، وغري  : ال يصح إقرار الصغري والسفيه ابلنسبة إىل ماله، وال2556 املسألة

 القاصد.
: لو أقر بشيء جمهول أو مشكوك، مثل ان يقول: )حلسن علي شيء( 2557 املسألة

أو قال: )لتقي يف ذميت أحد هذين املالني( أو أقر لشخص جمهول أو مشكوك مثل ان 
يقول: )ألحد( أو )لواحد من هذين الشخصني يف ذميت عشرة داننري( صح إقراره يف مجيع 

 لصور وأخذ به.هذه ا
: يشرتط يف )املقر له( ان تكون له أهلية التملك، مثل ان يقول: )ان ما 2558 املسألة

يف يدي هو لزيد(، أو)هو وقف هلذا املسجد( فلو قال: )ان ما يف يدي هو ملك هذا 
 احليوان( مل يصح اإلقرار لعدم أهلية احليوان للتملك. 

كر ما أقر، مثل ان قال: )حملمد يف ذميت : إذا أقر ألحد بشيء مث أن2559 املسألة
عشرة داننري( مث أنكر وجب عليه إعطاء )عشرة داننري حملمد(، ولكن لو قال: )حملمد يف 

 ذميت ألف دينار( مث استثىن مقداراً منه وقال: )إال عشرة داننري( صح، وقبل منه.
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)ملك لرضا( : إذا قال: )هذه الدار ملك لكاظم(، مث قال بعد ذلك: 2560 املسألة
 جيب ان يتصاحلا على األحوط.

: إذا قال: )حسني ولدي( أو قال: )هند أخت زوجيت( قبل منه، فلو 2561 املسألة
مات ورثه حسني، كما انه ال جيوز له التزوج هبند ما دامت أخت هند يف حبالته )أي 

 زوجته(، ويف هذه املسألة تفصيل بيناه يف الفقه.
يف مسألة اإلقرار حكم السليم، إال ان يكون اإلقرار يف  : حكم املريض2562 املسألة

املرض الذي ميوت بسببه، مثل ان يقول يف مرض املوت: )اان مديون لفالن كذا(، ويكون يف 
هذا اإلقرار متهمًا بكونه يريد االضرار ابلورثة، ففي هذه الصورة جيب اخراج هذا املبلغ املقر 

 به من الثلث ال من أصل الرتكة.

 ام اهلبةأحك
: اهلبة هي إعطاء شيء ألحد جمااًن وبال عوض، ويلزم يف هذا العقد 2563 املسألة 

االجياب والقبول، ولكن لو أعطى الشيء آلخر بقصد اهلبة وأخذه اآلخر هبذا القصد وقعت 
 اهلبة، ولو مل جتر صيغة.

حلجر، فال : يشرتط يف الواهب: البلوغ والعقل والقصد واالختيار وعدم ا2564 املسألة
 تصح اهلبة يف السفيه أو املفلس.

: البد ان يكون قبض املوهوب ابذن الواهب حىت ولو كان يف غري 2565 املسألة
 جملس العقد.
 : إذا وهب الدائن دينه للمدين، ال جيوز ـ فيما بعد ـ مطالبة املدين به.2566 املسألة
ك الشيء، جيوز للواهب : إذا وهب شيئًا ألحد، وقبض املوهوب له ذل2567 املسألة

 فسخ اهلبة واسرتجاع ما وهب، إال يف عدة صور هي: 
 ـ إذا كان املوهوب له من انسابه، القريبني كاألم واألب، أو البعيدين كابن العم واخلالة.1
 ـ إذا كان الواهب هو الزوج أو الزوجة، وكان املوهوب له أحدمها.2
 ـ إذا تلف املوهوب كله أو بعضه.3
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انت اهلبة معوضة، أي وهب لقاء عوض، مثل ان وهب دارًا قيمتها ألف دينار ـ إذا ك4
 لقاء دينار أو أكثر.

 ـ إذا كان الواهب قصد القربة يف هبته.5
 ـ إذا مات الواهب أو املوهوب له.6
ـ إذا تصرف املوهوب له يف الشيء املوهوب، مثل ان يكون قد ابع احلنطة املوهوبة له، 7

 أو طحنها مثاًل.
: إذا منى الشيء املوهوب مثل ان يسمن الغنم، أو يولد منه ولد، مث 2568 ملسألةا

 فسخ الواهب اهلبة فالنماء ـ متصالً كان أو منفصالً ـ للواهب.
: فسخ اهلبة يتحقق بقول الواهب: فسخت اهلبة، أو ابسرتجاع 2569 املسألة

املوهوب له على فسخ املوهوب، أو بيعه، ويف كل هذه الصور الثالث ال يلزم اطالع 
 الواهب.

: إذا مات الواهب أو املوهوب له بعد عقد اهلبة، وقبل قبض املوهوب، 2570 املسألة
 انفسخت اهلبة وبطلت.

: اهلبة لألرحام من صلة الرحم، ومن املستحبات اإلسالمية املؤكدة، 2571 املسألة
 وثواهبا ضعف ثواب اهلبة لغري األرحام.

ضيل بعض األوالد على بعض يف اهلبة، بل يكره التفضيل حىت : يكره تف2572 املسألة
يف التقبيل وما شابه، أما إذا استوجب هذا التفضيل الفساد والشحناء فيحرم، ومن هنا يعلم 
ان ترجيح وتفضيل األوالد الذكور على االانث يف اهلبة والوقف وما شابه، إذا مل يكن هذا 

وه، وقد يكوم حرامًا إذا استوجب ذلك الفساد التفضيل لفائدة دينية أو دنيوية، مكر 
 والشحناء.

 أحكام الصدقة
: الصدقة من األمور املستحبة اليت ورد احلث عليها يف الرواايت 2573 املسألة

اإلسالمية كثرياً، جاء يف احلديث: )ان الصدقة توجب زايدة املال وتدفع البالء وجتلب 
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 الشفاء(.
 الثواب إذا كانت بقصد القربة. : امنا توجب الصدقة2574 املسألة

: لو أعطى شيئًا ألحد بقصد الصدقة، وأخذها اآلخذ بنفس القصد، 2575 املسألة
حتققت الصدقة، وال جيوز للمتصدق الرجوع عن الصدقة واسرتداد ما تصدق به بعد ما أخذه 

 الفقري.
زكاة الفطرة  : ال جيوز للهامشي )السيد( أخذ الزكاة من غري اهلامشي ويف2576 املسألة

 أتمل، أما يف بقية الصدقات املستحبة والواجبة فيجوز للهامشي أخذها من غري اهلامشي.
 : جيوز إعطاء الصدقة املستحبة للغين، واملخالف، والكافر.2577 املسألة

: إذا تصدق بشيء على فقري، قال البعض ال جيوز اشرتاؤه منه، أو 2578 املسألة
هور كراهة ذلك، هذا يف صورة ان ال تكون تلك الصدقة زكاة، وأما قبوله منه هبة، ولكن املش

إذا كانت زكاة فيحرم متلك ذلك ابالهتاب أو بسبب آخر، ألن ذلك يوجب تضييع حقوق 
 الفقراء.

 : للصدقة عدة آداب، منها:2579 املسألة
 ـ اعطاء السائل إذا سأل، ويكره رده حىت إذا ظن عدم فقره.1
االستجداء( يف صورة االحتياج، أما يف صورة عدم االحتياج فال ـ يكره السؤال )أي 2

 تستبعد حرمته.
ـ يستحب توسط اإلنسان يف إيصال الصدقات إىل مستحقيها، واألفضل اخفاء 3

 الصدقة املندوبة إال ان تكون اجلهر هبا أفضل لعنوان اثنوي.
 ليل.ـ يستحب االكثار يف التصدق خصوصاً يف أوائل النهار، وأوائل ال4
 ـ إذا تصدق الشخص يستحب ان يقبل يده اليت تصدق هبا.5
 ـ يستحب ان يقدم أقرابءه وجريانه وأهل الفضيلة على اآلخرين يف الصدقة.6

 أحكام القرض
: اإلقراض من األعمال املستحبة اليت ورد احلث الكثري عليها يف اآلايت 2580 املسألة
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: )من أقرض مؤمناً  )صلى هللا عليه وآله(عظم القرآنية والرواايت، فقد صح عن الرسول األ
 .(186) ينظر به ميسوره، كان ماله يف زكاة، وكان هو يف صالة من املالئكة حىت يؤديه(

: )ومن أقرض أخاه املسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن )صلى هللا عليه وآله(وقال 
دى على الصراط  جبل احد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وان رفق به يف طلبه تع

كالربق اخلاطف الالمع بغري حساب وال عذاب، ومن شكا إليه أخوه املسلم فلم يقرضه حرم 
 .(187) هللا عزوجل عليه اجلنة يوم جيزي احملسنني(

: القرض ال حيتاج إىل اجراء صيغة بل يصح ابعطاء شيء بنية القرض، 2581 املسألة
 يكون مقداره معلومًا. وقبول املستدين ذلك بنفس النية، ولكن جيب ان

 : جيب على املقرض القبول إذا أدى له املقرتض ما عليه.2582 املسألة
: إذا أقرّا ضمن العقد أجاًل لتسديد الدين، وجب على املقرض عدم 2583 املسألة

مطالبة املقرتض بدينه قبل حلول األجل املقرر، ولكن إذا مل يذكر أجل جاز للمقرض مطالبة 
 مىت شاء.املقرتض بدينه 

: إذا طالب املقرض بدينه فان متكن املقرتض من األداء وجب عليه 2584 املسألة
 األداء فوراً، ولو أتخر عصى.

: إذا مل ميلك املقرتض غري مسكنه وأاثث منزله، وما أشبه مما حيتاج إليه، 2585 املسألة
قرتض من أداء مل جيز للمقرض مطالبته ابلدين، بل جيب ان يصرب وينتظر حىت يتمكن امل

 دينه.
: إذا مل يتمكن املقرتض من تسديد دينه، فان أمكنه االكتساب 2586 املسألة

 فاألحوط وجوابً ان يكتسب ويسدد دينه.
: املقرتض الذي ال ميكنه الوصول إىل املقرض، ان مل أيمل احلصول عليه 2587 املسألة

يكن املقرض هامشياً مل جيب إعطاء  جيب دفع ما عليه إىل الفقري ابذن احلاكم الشرعي، وإذا مل

                     
 .3ح 6ب 87ص 13وسائل الشيعة: ج (186)
 .5ح 6ب 88ص 13وسائل الشيعة: ج (187)
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 دينه إىل غري اهلامشي بل جيوز إعطاؤه للهامشي أيضًا.
: إذا مل تزد تركة امليت عن مصارف جتهيزه )أي كفنه ودفنه( ودينه، 2588 املسألة

 وجب صرف الرتكة على هذه األمور، وال يعطى لورثته شيء.
ضة، مث هبطت قيمتها، أو : إذا اقرتض مقدارًا من الذهب والف2589 املسألة

تضاعفت، فان أدى بنفس املقدار الذي أخذ كفى، ولكن لو تراضيا بغري ذلك مل يكن فيه 
 إشكال، كما وتلزم املصاحلة يف بعض املوارد.

: إذا كان عني الدين ابقية، وطالبه املقرض به، فاألحوط استحباابً إعادة 2590 املسألة
 نفس ذلك الشيء إىل املقرض.

: إذا اشرتط املقرض ان يؤدي املقرتض أزيد مما اقرتض، مثل ان يقرض 2591 ةاملسأل
عشرة كيلوات من احلنطة ويشرتط أداء عشرة كيلوات ونصف، أو يقرض عشرة بيضات لقاء 
إحدى عشرة بيضة، فهو راب وحمرم، بل إذا شرط أبن يقوم له املقرتض بعمل ما، أو يؤدي ما 

ثل ان يؤدي الدينار الذي اقرتضه مع )علبة كربيت( فهو اقرتضه مع مقدار من جنس آخر، م
راب وحرام أيضاً، وهكذا إذا اشرتط ان يؤدي ما اقرتضه بنحو خمصوص مثالً ان يؤدي الذهب 
غري املصاغ مصاغاً فهو راب وحرام أيضاً، ولكن لو أقدم املقرتض نفسه ـ وبدون اشرتاط ـ على 

 ل، بل هو مستحب.أداء دينه مع زايدة مل يكن يف ذلك إشكا
: اعطاء الراب مثل أخذ الراب حرام، ومن أخذ قرضاً ربوايً مل ميلكه ومل جيز 2592 املسألة

له التصرف فيه، ولكن لو كان حبيث إذا مل يشرتط الراب يف ذلك القرض رضي املقرض أبن 
 يتصرف املقرتض يف ذلك املال، جاز للمقرتض التصرف فيه. 

حنطة أو شيئًا آخر بنحو ربوي، وصرفه يف الزراعة، : إذا اقرتض 2593 املسألة
 فاحلاصل الذي حيصل من ذلك يكون للمقرض، على املشهور.

: إذا اشرتى ثوابً، ودفع مثنه من املال الذي اقرتض بنحو ربوي، أو من 2594 املسألة
إذا املال احلالل املختلط ابحلرام، فالصالة يف ذلك الثوب وارتداؤه ال إشكال فيها، ولكن 

قال للبائع: )اشرتيه هبذا املال الربوي( فان ارتداء ذلك الثوب حرام، ولو علم حبرمة ارتدائه 
 وصلى فيه بطلت صالته أيضاً.
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: إذا أعطى مقدارًا من املال لتاجر ليأخذ عن جانبه يف بلد آخر أبقل 2595 املسألة
 مما أعطى، مل يكن فيه إشكال، وهو ما يسمى بـ )صرف الربات(.

أعطى مقدارًا من املال ألحد على ان أيخذه بعد مدة يف بلد آخر مع زايدة، كأن  إذا
( دينار أي 100( دينار ـ مثاًل ـ ليأخذه يف بلد آخر بعد مدة بزايدة )900يعطيه )

( دينار فهو راب وحرام، ولكن لو أعطى من أيخذ الزايدة شيئًا يف مقابل الزايدة أو 1000)
 كال، إذا كانت املعاملة عقالئية.قام بعمل، مل يكن فيه إش

: إذا أخذ يف مقابل دينه )كمبيالة( أو حوالة مث أراد حتصيل ماله قبل 2596 املسألة
 األجل فباعها بنقصان مل يكن يف ذلك إشكال، وهو ما يسمى اآلن بـ )تنزيل الكمبيالة(.

 أحكام احلوالة
 آخر. : احلوالة: هي إحالة املديون دينه إىل شخص2597 املسألة

: إذا حول املديون دائنه إىل آخر، أي أبن أيخذ ما بذمته من آخر، 2598 املسألة
وقبل الدائن بذلك يصري احملال عليه ـ بعد انعقاد احلوالة ـ هو املديون، وال جيوز للدائن بعد 

 ذلك مطالبة دينه من املديون األول.
البلوغ، والعقل، واالختيار، : يشرتط يف املديون والدائن واحملال عليه: 2599 املسألة

 وعدم السفه، والسفيه كما سبق هو من يصرف أمواله يف األغراض غري الصحيحة.
: احلوالة على من ال يكون مديواًن للمحيل، إمنا تصح إذا قبل ابحلوالة، 2600 املسألة

 وهكذا إذا أراد من يف ذمته جنس من األجناس، ان حيول دائنه إىل آخر ليأخذ منه جنساً 
من نوع آخر، مثل ان يكون عليه شعري فحوله إىل آخر ليأخذ حنطة، مل تصح احلوالة إال إذا 

 قبل احملال )الدائن(.
: جيوز للدائن ان ال يقبل ابحلوالة وان مل يكن احملال عليه فقرياً ومل يقّصر 2601 املسألة

 يف تسديد ما حول عليه.
احمليل مديواًن عند احلوالة على : يشرتط يف صحة احلوالة ان يكون 2602 املسألة

املشهور، فلو أراد ان يقرتض من أحد مبلغاً فانه ال يصح ان حيول على أحد مادام مل يقرتض 
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 بعد، ليأخذ املقرض دينه من احملال عليه فيما بعد، وان مل يبعد صحة هذه احلوالة.
)احملول(  : يشرتط يف صحة احلوالة، ان يعرف احمليل والدائن مقدار2603 املسألة

كيلوات حنطة ـ مثاًل ـ فقال له:   10داننري، و 10وجنسه، فإذا كان يف ذمة احمليل ألحد 
 )خذ أحد هذين الدينني من فالن( دون ان يعني مل تصح احلوالة.

: إذا كان الدين معينًا واقعاً، ولكن املديون والدائن ال يعرفان حني 2604 املسألة
والة، مثل ان يكون قد سجل مقدار الدين يف دفرته، احلوالة مقداره أو جنسه صحت احل

ولكن قبل ان يراجع دفرته حول ما يف ذمته إىل آخر، مث نظر إىل الدفرت بعد ذلك وأخرب 
 دائنه مبقدار الدين.

: إذا حول على من ليس مديوانً، فان قبل احلوالة جاز للمحال عليه 2605 املسألة
احمليل قبل تسديده إىل احملال )الدائن(، وأما إذا رضي )الربيء( ان أيخذ املبلغ احملول من 

الدائن أبقل من دينه فال جيوز للمحال عليه مطالبة احمليل إال بنفس املقدار الذي رضي به 
 احملال الدائن.
: ال جيوز للمحيل واحملال عليه فسخ احلوالة بعد انعقادها، كما ال جيوز 2606 املسألة

والة إذا مل يكن احملال عليه فقريًا عند احلوالة، وان افتقر فيما للمحال )أي الدائن( فسخ احل
بعد، وهكذا إذا كان احملال عليه فقريًا حني احلوالة وكان احملال يعلم بفقره، ولكن إذا مل يكن 
يعلم بفقره بل علم بذلك فيما بعد، جيوز للمحال فسخ احلوالة ومطالبة طلبه من احمليل حىت 

 ه غنيًا.إذا صار احملال علي
: إذا اشرتط املديون والدائن واحملال عليه أو أحدهم لنفسه حق الفسخ، 2607 املسألة

 جيوز له فسخ احلوالة طبقاً ملا قرر واشرتط.
: إذا دفع احمليل دين الدائن بنفسه، فان فعل ذلك بطلب احملال عليه 2608 املسألة

لب احملال عليه، وكان قصده أن ال جاز أخذ ما دفعه من احملال عليه، وأما إذا فعل بدون ط
 أيخذ عوضه منه ال جيوز له مطالبته بشيء.

 أحكام الرهن
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: الرهن هو أن جيعل املديون مقداراً من ماله عند الدائن، ليحصل على 2609 املسألة
 دينه من ذلك املال إذا امتنع عن تسديد الدين.

رهن إذا دفع املديون الرهينة : ال يلزم يف الرهن قراءة صيغة، بل يصح ال2610 املسألة
 إىل الدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بنفس القصد.

: يشرتط يف الراهن واملرهتن: البلوغ والعقل واالختيار وعدم السفه الذي 2611 املسألة
 مر معناه.

: يلزم ان تكون الرهينة مما جيوز التصرف فيها شرعاً، وإذا رهن مال غريه 2612 املسألة
 لرهن إذا رضي صاحب املال بذلك.إمنا يصح ا

: جيب ان تكون الرهينة مما يصح بيعها وشراؤها، فإذا رهن اخلمر وما 2613 املسألة
 شابه ذلك مل يصح الرهن.

 : منافع الرهينة مجيعها للراهن.2614 املسألة

: ال جيوز للمديون والدائن متليك الرهينة ألحد هببة أو بيع ـ مثاًل دون 2615 املسألة
 اآلخر، ولكن إذا فعل أحدمها ذلك مث رضي اآلخر به صح. اذن

 : إذا ابع الدائن الرهينة ابذن املديون، كان مثنه رهينة أيضاً.2616 املسألة

: إذا طالبه الدائن عند حلول أجل الدين، فامتنع عن تسديد دينه، جاز 2617 املسألة
ئد إىل الراهن، ولكن إذا متكن من للدائن بيع الرهينة وأخذ دينه من مثنها، وجيب إعادة الزا

 الوصول إىل احلاكم الشرعي جيب ان يستأذن احلاكم الشرعي يف بيعها.
: إذا مل يكن للمديون سوى داره اليت يسكنها، وأشياء حيتاج إليها مثل 2618 املسألة

ي  أاثث املنزل، مل جيز للدائن مطالبته بدينه، ولكن إذا كانت الرهينة من هذه املستثنيات أ
 كانت منزالً أو أاثاثً جاز بيعها واستيفاء الدين منها.

 أحكام احلجر
: احلجر هو ان ال يتمكن اإلنسان من التصرف يف مجيع أمواله أو 2619 املسألة
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 بعضها، ألحد األسباب السبعة التالية:
 : الصغر.1
 : اجلنون.2
 : السفه.3
 : الفلس.4
 : املرض.5
 : الرقية.6
 : املوت.7

 األمور أييت يف املسائل التالية. وتفصيل هذه
: ال جيوز للصغري الذي مل يبلغ، أو البالغ غري الرشيد، التصرف يف 2620 املسألة

 أمواله، وان كان تصرفه صاحلاً، وقد تقدمت مسألة بيع الصيب.
 عالمات البلوغ

 : عالمة البلوغ أحد أمور ثالثة:2621 املسألة
 لعانة، وال عربة ابلشعر الضعيف.ـ نبت الشعر اخلشن حتت البطن على ا1
 ـ االحتالم، مبعىن خروج املين، وهذه العالمة يف االانث قليلة جداً.2
 ـ انقضاء مخس عشرة سنة قمرية يف الذكور، وتسع سنني يف االانث.3

: إنبات الشعر اخلشن على الوجه وفوق الشفه، أو على الصدر وحتت 2622 املسألة
 شابه ليس عالمة للبلوغ إال إذا تيقن بسبب ذلك ابلبلوغ. اإلبط وكذلك غلظة الصوت وما

: كما ال جيوز للصغري التصرف يف أمواله كذلك ال تتعلق بذمته شيء ـ 2623 املسألة
 يف اجلملة ـ فمثالً إذا اقرتض مل يصر مديوانً إال إذا كان ابذن وليه.

صغري( يف الدرجة : ويل الصغري )وهو من جيوز له التصرف يف أموال ال2624 املسألة
األوىل هو األب، أو اجلد األبوي للصغري، فإذا مل يكوان فالقيم املنصوب من قبلهما، وان مل 

 يكن فاحلاكم الشرعي.
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: جيوز لألب واجلد األبوي التصرف يف مال الصغري، وان كان اجلد 2625 املسألة
 األبوي بعيداً جداً، ولو تقارن تصرفهما معاً قدم من سبق تصرفه.

: ال جيوز للمجنون التصرف يف أمواله، وهو يف بقية األحكام كالصغري، 2626 ملسألةا
ولكن األحوط وجواًب انه لو جن بعد البلوغ ان تكون والية أموره ألبيه أو جده األبوي 

 واحلاكم الشرعي معاً.
ة : الذي يكون عاقاًل يف حني وجمنوانً حيناً آخر فان تصرفه يف أمواله فرت 2627 املسألة

 جنونه غري صحيح.
: جيوز للمريض الذي يكون موته بذلك املرض ان يصرف من أمواله 2628 املسألة

على نفسه وعياله وضيفه واألعمال اليت ال يعترب صرف املال فيها اسرافاً، وكذلك ال اشكال 
 فيما إذا ابع ما ميلكه بقيمته أو قام بتأجريه، بل يصح تصرفه إذا وهب ماله ألحد أو ابعه
أبقل من قيمته احلقيقية، سواء كان ما وهبه أو ابعه رخيصًا مبقدار ثلث ماله أو أكثر، 

 وابلنسبة إىل األكثر من الثلث ال حيتاج إىل اذن الورثة.
: السفيه )وهو من يصرف أمواله يف األغراض غري الصحيحة وينفقها يف 2629 املسألة

ته ألبيه أو جده األبوي ان طرأ عليه السفه غري حملها( ال جيوز له التصرف يف أمواله، ووالي
قبل البلوغ، وأما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ فواليته حلاكم الشرع مع أبيه أو جده األبوي 

 احتياطًا.
: تصرفات السفيه يف بعض املوارد انفذة، وذكران تفصيل ذلك يف 2630 املسألة

 )الفقه(.
احلاكم الشرعي عن التصرف يف ماله، : املفّلس هو من حجر عليه 2631 املسألة

لقصوره عن ديونه، ولكن جيوز للمفلس قبل ان حيجر عليه احلاكم الشرعي، التصرف يف 
 أمواله وان كانت قروضه أضعاف ثروته.

 : ال جيوز للمفلس التصرف يف أمواله إذا توفرت فيه أربعة شروط:2632 املسألة
 ـ إذا كانت ديونه اثبتة شرعاً.1
نت ممتلكاته وديونه على الناس أقل من الديون اليت عليه، ابستثناء املستثنيات ـ إذا كا2
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 اليت ذكرانها يف أحكام القرض كاملنزل وأاثث املنزل.
ـ إذا كانت الديون اليت عليه قد حل أجلها، أو كان املقدار الذي حل أجلها من 3

 الديون أزيد من ممتلكاته.
 عي احلجر عليه.ـ أن يطلب الغرماء من احلاكم الشر 4

: يتعلق حق الغرماء أبموال املفلس منذ ان حيجر عليه احلاكم الشرعي، 2633 املسألة
 وجيب ان يبيعوها ويسددوا ديون الغرماء منها.

: تقسيم أموال املفلس بني الغرماء جيب ان يكون على نسبة ديوهنم، 2634 املسألة
ديناراً، جيب  50دينار وآلخر  100يه دينارًا وكان ألحد عل 30فمثاًل إذا كان كل ثروته 

 داننري لآلخر. 10ديناراً لصاحب املائة و 20اعطاء 
: إذا صرف الشخص يف مرضه الذي ميوت به، مبلغًا جماانً وتربعاً، كأن 2635 املسألة

يهب شيئاً من ماله ألحد، أو ابع ما قيمته ألف دينار مبائة مثاًل فهو حمل خالف، واألقرب 
 فات خترج من أصل املال، وهذا ما يسمى يف الفقه بـ )منجزات املريض(.ان هذه التصر 

: التصرفات اليت يقوم هبا العبد بدون اذن مواله ابطلة، وأما هل ان 2636 املسألة
 العبد ميلك أم ال فيه خالف، واألقوى انه ميلك.

يكن  : إذا أوصى أبن يعطى شيء من أمواله إىل أحد بعد موته، فان مل2637 املسألة
أكثر من الثلث أو كان أكثر من الثلث وأجاز الورثة، وجب تنفيذ تلك الوصية، وأما لو كان 
أكثر من الثلث ومل جيز الورثة صحت مبقدار الثلث، وبطلت فيما زاد عن ذلك، وهكذا يف 

 الوصااي املالية غري الواجبة شرعاً كاخلريات واملربات، وسيأيت تفصيلها يف )أحكام الوصية(.

 كام الضمانأح
 : الضمان هو أن يتعهد يف ذمته دين اآلخر.2638 املسألة

: إذا أراد ان يضمن أحدًا ويسدد دينه، يكفي يف صحة ضمانه أن 2639 املسألة
أو يقوم مبا يدل « ضمنت أبن أسدد عنك دينك»يقول له ـ أبي لغة ولو بغري العربية ـ أبين 

 رضاء املديون.على الضمان ويرضى الدائن بذلك، وال يشرتط 
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: يشرتط يف الضامن والدائن ان يكوان عاقلني وابلغني وغري جمبورين 2640 املسألة
وغري سفيهني، ولكن ال تشرتط هذه األمور يف املديون، فإذا ضمن صغريًا أو جمنواًن صح 

 ضمانه.
اان »: ال اشكال فيما إذا اشرتط الضامن لضمانه شرطاً، كأن قال: 2641 املسألة

 «.مل يدفع املديون دينه ضامن ان
: يشرتط ان يكون املضمون عنه مديوانً فعاًل، فال يصح ضمان من يريد 2642 املسألة

 أن يقرتض فيما بعد، حىت يقرتض ولكن إذا قال: أقرض فالانً فأان ضامن، صح الضمان.
: امنا يصح الضمان إذا كان املضمون عنه )املديون( والدائن والشيء 2643 املسألة

ضمنت أن أسدد »مون معينًا، فإذا ضمن ألحد دائنني يطلبان من أحد، أبن يقول: املض
، بطل ضمانه لعدم تعيني املضمون له، وهكذا إذا كان ألحد دين على «دين أحدكما

بطل ضمانه لعدم تعيني املضمون « ضمنت ان أسدد دين أحد املديونني»شخصني فقال: 
كيلوات حنطة،   10دينني، كأن يكون له يف ذمته )عنه. وكذا إذا قال ألحد له يف ذمة آخر 

، بطل ضمانه على األحوط لعدم تعيني «ضمنت أن أسدد لك أحد الدينني»داننري(:  10و
 الشيء املضمون هل هو املال، أم احلنطة.

: إذا وهب الدائن دينه، مل جيز للضامن أن أيخذ من املديون شيئًا، ولو 2644 املسألة
 ز للضامن ان أيخذ ذلك املقدار.وهب بعض الدين مل جي

 : إذا ضمن أن يسدد دين أحد مل جيز الرجوع عن ضمانه.2645 املسألة

: إذا اشرتط الضامن والدائن أن يكون هلما حق الفسخ مىت شاءا، صح 2646 املسألة
 وجاز هلما ذلك مىت أرادا.

الدائن، مل : إذا كان الضامن حني الضمان موسراً وابمكانه تسديد حق 2647 املسألة
جيز للدائن فسخ الضمان ومطالبة دينه من املديون، وان افتقر الضامن فيما بعد، وهكذا إذا 

 مل يكن الضامن قادراً على تسديد املضمون حني الضمان ولكن علم الدائن ورضي به.
: إذا كان الضامن غري قادر على تسديد الدين حني الضمان ومل يعلم 2648 املسألة
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مث تبني له بعد ذلك جاز له فسخ الضمان، وهكذا إذا متكن الضامن قبل ان  الدائن بذلك،
 يلتفت الدائن، فانه إذا أراد فسخ ضمانه جاز له ذلك.

 : إذا ضمن مديوانً دون ان يرضى املديون مل جيز له أخذ شيء منه.2649 املسألة
ه مطالبة : إذ ضمن مديواًن أبن يدفع دينه عنه ابذنه ورضاه، جاز ل2650 املسألة

املديون مبا ضمنه، ولكن إذا دفع للدائن غري ما ضمن مل جيز له مطالبة املديون مبا دفع، فمثالً 
  10كيلوات من احلنطة( ولكنه دفع بدل احلنطة )  10لو ضمن للمديون ان يدفع عنه )

 كيلوات من الرز( مل جيز له مطالبة املديون ابلرز، وال اشكال فيما إذا رضيا بذلك.

 الكفالة أحكام
: الكفالة هي تعهد ابحضار مديون مىت أراد الدائن، ويسمى املتعهد 2651 املسألة
 هبذا: كفيالً.
: امنا تصح الكفالة إذا أبدى الكفيل تعهده للدائن، أبي لغة كان، حىت 2652 املسألة

 بغري العربية كأن يقول للدائن: إنين أضمن تسليم املديون لك مىت أردته، وقبل الدائن.
: يشرتط يف الكفيل: البلوغ والعقل واالختيار والقدرة على احضار 2653 املسألة

 املكفول.
 : جيوز فسخ الكفالة ألحد أمور مخسة:2654 املسألة

 تسليم الكفيل املكفول بيد الدائن.األول: 
 تسديد دين املكفول.الثاين: 
 اسقاط الدائن حلقه. الثالث:
 موت املديون. الرابع:

 ء الدائن الكفيل من الكفالة.ابرا اخلامس:

: إذا خلى مديواًن من يد الدائن ابلقهر واالجبار، فان مل يتمكن منه 2655 املسألة
 الدائن وجب على من خلى املديون، إحضاره وتسليمه إىل الدائن.
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 أحكام الوديعة
 : الوديعة هي ان يودع شيئاً عند شخص ليحافظ عليه.2656 املسألة
ودع اإلنسان ماله عند أحد وائتمنه عليه وطلب منه حفظه لفظاً : إذا أ2657 املسألة

وقبل املستودع، أو أفهمه ولو بغري اللفظ انه أودعه ماله ليحفظه، وأخذه اآلخر بقصد احلفظ 
 جيب عليه العمل أبحكام الوديعة اليت ستذكر.

عند صغري  : يعترب يف املودع واملستودع: العقل، والبلوغ، فإذا أودع ماله2658 املسألة
 أو جمنون، أو أودع الصغري أو اجملنون ماله عند أحد مل تصح الوديعة.

: إذا قبل الوديعة من صغري أو جمنون، وجب عليه إعادة الشيء املودع 2659 املسألة
إىل صاحبه، وإذا كان ذلك الشيء للصغري أو للمجنون نفسه جيب عليه اعطاؤه إىل وليهما، 

 ويل وتلف، وجب عليه عوضه.ولو قصر يف إيصاله إىل ال
 : يلزم على العاجز عن حفظ الوديعة ان ال يقبلها.2660 املسألة
: إذا أفهم اإلنسان صاحب املال بعدم استعداده حلفظ ماله، فان ترك 2661 املسألة

املال عنده وذهب مث تلف املال، مل يضمن املستودع الذي مل يقبل ابحلفظ، ولكن األحوط 
 ذلك الشيء ان أمكن. استحباابً ان حيفظ

: جيوز للمودع اسرتجاع وديعته مىت أراد، وجيوز للمستودع ان يعيد 2662 املسألة
 الوديعة إىل املودع مىت شاء.

: لو انصرف املستودع عن حفظ الوديعة، وفسخ الوديعة، جيب عليه 2663 املسألة
داده حلفظها، ولو مل يوصلها إيصاهلا إىل صاحبها أو وكيله أو الويل فوراً، أو خيربهم بعدم استع

 اليهم ومل خيربهم أيضاً لغري عذر، مث تلف الشيء وجب عليه العوض.
: إذا مل يكن للمستودع مكان مناسب حلفظ الوديعة، وجب عليه هتيئة 2664 املسألة

املكان املناسب، وان حيفظها بشكل ال يقال عرفًا أبنه خاهنا، أو فرط يف حفظها، ولو 
 غري مناسب وتلفت، وجب عليه العوض.جعلها يف مكان 
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: لو مل يقصر املستودع يف حفظ الوديعة ومل يتعّد فيها، مث تلفت مل 2665 املسألة
يضمنها إال إذا اشرتط قباًل، ولكن لو جعلها يف مكان حيتمل وصول الظامل إليها فأخذها 

 الظامل وتلفت وجب عليه اعطاء عوضها إىل صاحبها.
أحفظ »صاحب الوديعة حماًل حلفظ ماله، وقال للمستودع:  : لو عني2666 املسألة

، فان احتمل «هذا الشيء يف هذا املكان وال تنقله إىل مكان آخر حىت لو احتملت تلفه
املستودع تلفه يف ذلك املكان وعلم ان اختيار صاحب املال لذلك كان ابعتقاد انه أحفظ 

لف مل يضمن، كما انه لو تركه يف حمله مث ملاله، جاز له نقله إىل مكان آخر، فلو نقله مث ت
تلف مل يضمن، ولكن لو مل يعلم ملاذا منعه صاحب املال من نقله إىل مكان آخر، فان نقله 

 إىل مكان آخر مث تلف وجب عليه اعطاء عوضه، على األحوط وجوابً.
لها : إذا عني املودع مكااًن حلفظ وديعته ولكن مل مينع املستودع من نق2667 املسألة

إىل مكان آخر، فان احتمل املستودع تلفها يف ذلك املكان جاز له نقلها إىل مكان آخر 
 أحفظ هلا، وال يضمن لو تلفت هناك.

: إذا جن صاحب الوديعة، وجب على املستودع إيصال الوديعة إىل وليه 2668 املسألة
ر أو قصر يف اخباره، مث فورًا عرفياً، أو اخبار الويل، ولو مل يوصل الشيء إىل الويل بدون عذ

 تلفت الوديعة وجب عليه العوض.
: إذا مات صاحب الوديعة وجب على املستودع إيصاهلا إىل ورثته، أو 2669 املسألة

اخبارهم هبا، ولو مل يوصلها إىل الورثة، وكذا لو قصر يف االخبار مث تلفت ضمن، ولكن لو 
عرفة صدق ادعاء الوارث ابنه وارث امليت، أتخر تسليم الوديعة أو أتخر يف االخبار ابنتظار م

 أو هل هناك وارث آخر للميت أم ال، مث تلفت الوديعة مل يضمن.
: إذا مات صاحب الوديعة وترك عدة ورثة، وجب على املستودع 2670 املسألة

إيصال الوديعة إىل مجيع الورثة، أو ملن اتفق اجلميع على تسليم الوديعة اليه، فإذا أعطى متام 
 ديعة إىل أحد الورثة دون إذن البقية ضمن نصيب اآلخرين.الو 

: إذا مات املستودع أو جن، وجب على وارثه أو وليه اإلسراع ـ مهما 2671 املسألة
 أمكن ـ يف اخبار صاحب الوديعة، أو إيصال الوديعة إليه.
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: إذا وجد املستودع يف نفسه آاثر املوت، وجب عليه ـ ان أمكن ـ 2672 املسألة
ال الوديعة إىل صاحبها أو وكيله، وأما إذا مل ميكن فيلزم إيصاهلا إىل احلاكم الشرعي، وإذا إيص

تعذر عليه الوصول إىل احلاكم الشرعي مل جيب عليه ان يوصي إذا كان وارثه أميناً ومطلعاً إىل 
الوديعة، وإال وجب عليه االيصاء واالستشهاد، وإخبار الوصي والشاهد ابسم صاحب 

 وجنسها وخصوصياهتا وحملها. الوديعة
: إذا وجد املستودع آاثر املوت يف نفسه، ومل يعمل بوظيفته املذكورة يف 2673 املسألة

املتقدمة، فإذا تلفت الوديعة فاألحوط دفع عوضها وان مل يفرط يف حفظها وتعاىف  املسألة
 من مرضه، أو ندم بعد مدة وأوصى.

 أحكام العارية
 هي ان يسلط أحد غريه على ماله لينتفع هبا جماانً.: العارية 2674 املسألة

: ال يلزم يف العارية اجراء صيغة، بل تصح العارية إذا أعطى ثوبه ـ مثاًل ـ 2675 املسألة
 ألحد بقصد العارية، وأخذها املستعري هبذا القصد.

: ال تصح إعارة الشيء الغصيب أو ما يكون عينه للمعري ومنفعته 2676 املسألة
 خر إال إذا رضي بذلك صاحب املغصوب، أو مالك املنفعة، كالدار املؤجرة مثاًل.لشخص آ

: جيوز لالنسان ان يعري ما ميلك منفعته دون عينه، ولكن لو اشرتط يف 2677 املسألة
 اإلجارة ان يستفيد من الشيء املؤجر بنفسه مل جيز اعارته ألحد.

ما ألحد، أما لو وجد ويل الصغري : ال تصح إعارة اجملنون والصغري ماهل2678 املسألة
 مصلحة يف إعارة ماله، وأعطى الصغري ماله للمستعري ابذن وليه مل يكن فيه اشكال.

: إذا تلفت العني املستعارة دون تفريط يف حفظها، أو تعد يف االنتفاع 2679 املسألة
عوضها، هبا مل يضمن املستعري، ولكن لو اشرتط ضمان العني املستعارة لو تلفت، ضمن 

 وكذا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة.
: إذا أعار ذهبًا أو فضة واشرتط عدم الضمان لو تلف، مل يضمن إذا 2680 املسألة

 تلف.
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: إذا مات املعري وجب على املستعري إعادة العني املستعارة إىل ورثته 2681 املسألة
 فوراً.

تصرف يف أمواله، كما لو جن ـ : إذا صار املعري حبيث منع شرعًا من ال2682 املسألة
 مثالً ـ وجب على املستعري إعطاء العني املستعارة إىل وليه.

: جيوز للمعري اسرتداد ما أعاره مىت شاء، كما جيوز للمستعري إعادة ما 2683 املسألة
 استعاره مىت أراد.

ي فيه : عارية الشيء الذي حيرم االنتفاع به كاآلت اللهو ابطلة، وال جتر 2684 املسألة
 أحكام العارية.

: تصح إعارة الشاة لالنتفاع من لبنها وصوفها، وكذا إعارة ذكورها 2685 املسألة
 للضراب )اللقاح(.

: إذا أعاد العني املستعارة إىل صاحبها أو وكيله أو الويل، مث تلفت مل 2686 املسألة
ـ إىل املكان الذي   يضمن املستعري، ولكن لو نقلها ـ بدون اذن صاحبها أو وكيله أو الويل

كان صاحبها جيعلها فيه، كما لو نقل الفرس إىل االصطبل الذي أعده صاحبه له وربطها 
 فيه، مث تلفت أو أتلفها أحد، ضمن.

: إذا أعار الشيء املتنجس لالنتفاع به فيما يعترب فيه الطهارة، كما لو 2687 املسألة
 ط وجوابً ـ اخبار املستعري بنجاسته.أعار ثوابً متنجساً للصالة فيه، جيب ـ على األحو 

: ال جيوز للمستعري اعارة العني املستعارة، أو اجارهتا للغري بدون اذن 2688 املسألة
 صاحبها.

: إذا أعار العني املستعارة للغري ابذن املعري، فان مات املستعري األول، 2689 املسألة
 أو جن مل تبطل العارية الثانية.

م ان العني املستعارة مغصوبة وجب إيصاهلا إىل صاحبها : إذا عل2690 املسألة
 احلقيقي، وال جيوز إعادهتا إىل املعري.

: إذا استعار العني اليت يعلم بغصبيتها وانتفع هبا، مث تلفت يف يده، جاز 2691 املسألة
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للمالك احلقيقي ان يطالب بعوض العني واملنافع اليت استوفاها املستعري، من الغاصب، أو من 
 املستعري، ولو أخذها من املستعري مل جيز للمستعري ان يطالب املعري مبا دفعه إىل املالك.

: إذا مل يعلم بغصبية العني اليت استعارها، مث تلفت يف يده فان أخذ منه 2692 املسألة
صاحبها عوضها، جاز له ان يطالب املعري مبا أعطاه إىل صاحب العني املستعارة، ولكن إذا  

ني املستعارة ذهباً أو فضة، أو اشرتط عليه املعري العوض إذا تلفت العني املستعارة، كانت الع
 مل جيز له ان يطالب املعري مبا دفعه إىل صاحب العني.

 أحكام النكاح والزواج
: حتل املرأة للرجل بواسطة عقد النكاح، وهو على نوعني: عقد دائم، 2693 املسألة

 وعقد منقطع.
 ما مل تذكر فيه مدة النكاح، والزوجة املعقودة عليها هبذا الشكل والعقد الدائم يعين

 تسمى: )دائمة(.
والعقد غري الدائم هو ما عني فيه األجل واملدة، مثل ان يعقد على امرأة ملدة ساعة أو 

 يوم أو شهر أو عام أو أكثر، ومثل هذه الزوجة تسمى: )متمتع هبا(.
 أحكام عقد النكاح

ـ يف العقد الدائم واملنقطع ـ إجراء صيغة النكاح، واليكفي جمرد : جيب 2694 املسألة
الرتاضي من الطرفني، والصيغة إما أن جيريها نفس املرأة والرجل، أو يوكال أحدًا الجرائها 

 ابلوكالة عنهما.
: ال يشرتط يف الوكيل أن يكون رجاًل، بل جيوز للمرأة أن جتري صيغة 2695 املسألة

 غري حىت لو كان رجاًل.النكاح نيابة عن ال
: ال جيوز للمرأة والرجل النظر إىل اآلخر بنظر الزوجية ما مل يتيقنا أبن 2696 املسألة

« أجريت الصيغة»وكيلهما أوقعا النكاح، وأما الظن بذلك فال يكفي ولكن لو قال الوكيل: 
 كفى.

عقد املنقطع : إذا وكلت املرأة أحدًا يزوجها لرجل ملدة عشرة أايم ابل2697 املسألة
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مثاًل، ومل تعني ابتداء هذه املدة، جاز للوكيل تزوجيها للرجل املذكور ملدة عشرة أايم مىت أراد، 
 ولكن لو علم ان املرأة قصدت يوماً أو ساعة معينة وجب اجراء العقد مطابقاً لذلك القصد.

ملنقطع : جيوز للشخص الواحد أن يتويل إجراء عقد النكاح الدائم أو ا2698 املسألة
عن اجلانبني، وهكذا جيوز للشخص ان يتوكل إلجراء الصيغة عن جانب املرأة مث يزوجها 

 لنفسه بنحو دائم أو غري دائم، ولكن األحوط استحباابً ان يتويل شخصان إجراء العقد.
 كيفية العقد الدائم

املرأة : إذا كان اجملري لعقد النكاح الدائم هو الزوجان أنفسهما وقالت 2699 املسألة
قبلت »مث قال الرجل فوراً: « زوجتك نفسي على الصداق املعلوم»أواًل ـ بعد تعيني املهر ـ: 

 صح العقد.« التزويج
: إذا وكال غريمها ليجري العقد عنهما، فإن كان اسم املرأة فاطمة، واسم 2700 املسألة

محد على الصداق زوجت موكليت فاطمة موكلك أ»الرجل أمحد ـ مثاًل ـ فقال وكيل املرأة: 
 صح العقد.« قبلت ملوكلي أمحد على الصداق»مث قال وكيل الرجل ـ فوراً ـ: « املعلوم

: ال جيب مطابقة لفظ الرجل للفظ املرأة يف العقد فلو قالت املرأة: 2701 املسألة
 ومل يقل قبلت التزويج صح العقد.« قبلت النكاح»وقال الرجل: « زوجت»

 كيفية العقد املنقطع
: إذا كان اجملري لعقد النكاح املنقطع هو نفس الزوجني، فإن قالت 2702 سألةامل

مث قال « زوجتك نفسي يف املدة املعلومة على املهر املعلوم»املرأة ـ بعد تعيني املدة واملهر ـ: 
صح العقد، ولو وكال غريمها إلجراء العقد ابلوكالة عنهما، مث قال « قبلت»الرجل ـ فورًا ـ: 

، مث قال وكيل «متعت موكليت موكلك يف املدة املعلومة على املهر املعلوم»رأة ـ أواًل ـ: وكيل امل
 صح العقد.« قبلت ملوكلي هكذا»الرجل فوراً : 

 
 شرائط العقد

 : لعقد النكاح شروط:2703 املسألة

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 471 

: إجراء العقد ابلعريب الصحيح، ولو مل يتمكن الزوجان من إجراء العقد ابلعريب 1
األحوط وجوابً ـ ان أمكن ـ توكيل من جيري الصيغة عنهما ابلعريب الصحيح، وأما الصحيح، ف

إذا مل ميكن ذلك جاز هلما إجراء العقد بغري العريب، ولكن جيب ان يقوال ما يفيد معىن: 
 )زوجت(، و)قبلت(.

: جيب إجراء العقد بقصد اإلنشاء، فإن كان جمري العقد هو الزوجان أنفسهما وجب 2
جعلت نفسي زوجة لك، وأن يقصد الرجل « زّوجتك نفسي»الزوجة من قوهلا: أن تقصد 
الرضا هبذا اجلعل. وإذا كان جمري العقد هو الوكيل فيجب ان « قبلت التزويج»من قوله 

 يكون قصد الوكيل من االجياب والقبول هو جعلهما زوجني.
 أو ملن وكالمها.: أن يكون جمراي الصيغة ابلغني وعاقلني، سواء كان العقد هلما 3
: إذا أجرى وكيل الطرفني، أو وليهما، عقد النكاح، وجب ان يعينا الزوجني، بذكر 4

« زّوجتك أحدى بنايت»اامهما أو اإلشارة إليهما، فإذا كان ألحد عدة بنات وقال لرجل: 
 وقبل الرجل، فان مل تعني الفتاة عند العقد بطل العقد.

ح، ولكن لو أكرهت املرأة على االذن ظاهرًا وعلم : ان يكون الزوجان راضيني ابلنكا 5
 رضاها قلبياً صح العقد.

: يبطل عقد النكاح على األحوط إذا أخطأ يف تلفظ حرف واحد منه 2704 املسألة
 وكان حبيث غرّي معناه.

: جيوز ملن ال يعرف قواعد النحو العريب، ولكنه يقرأ صحيحًا ويفهم 2705 املسألة
 مات العقد ويقصد من كل لفظة معناها، ان جيري العقد.معاين كل كلمة من كل

: لو زوجت امرأة لرجل بدون اذهنما، مث رضيا بذلك فيما بعد لفظاً، 2706 املسألة
 صح العقد.
: إذا أكرهوا املرأة والرجل، أو أحدمها على الزواج مث رضيا بعد إجراء 2707 املسألة

 وجوابً إعادة إجراء العقد. العقد، وقاال حنن راضون هبذا العقد، فاألحوط
: جيوز لألب واجلد األبوي اختاذ زوجة لولده الصغري أو اجملنون الذي بلغ 2708 املسألة

جمنوانً، وإذا بلغ الصغري وأفاق اجملنون مل جيز هلما على األحوط فسخ العقد إذا مل يكن فيه 
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 مفسدة، وأما إذا كان فيه مفسدة جاز هلما فسخه.
بنت البالغة الرشيدة )وهي اليت متيز مصلحة نفسها( إذا أرادت : ال2709 املسألة

الزواج، فإن كانت بكراً فاألحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها األبوي، واليلزم إذن أمها أو 
 أخيها.

: إذا كان األب أو اجلد األبوي غائبني حبيث ال ميكن للبنت االستئذان 2710 املسألة
 ة، مل يلزم إذن األب واجلد األبوي.منهما، أو مل تكن البنت ابكر 

: إذا اختذ األب أو اجلد األبوي زوجة البنهما الصغري، وجب على 2711 املسألة
 الصغري ـ بعد البلوغ ـ اإلنفاق على الزوجة.

: إذا اختذ األب، أو اجلد األبوي زوجة البنهما الصغري، فان كان 2712 املسألة
جة، وإال فيجب مهر الزوجة على األب واجلد األبوي للصغري مال حني العقد فعليه مهر الزو 

 احتياطًا.
 العيوب اليت جيوز فسخ العقد ألجلها

: إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد هذه العيوب السبعة يف الزوجة 2713 املسألة
 جيوز له فسخ العقد:

 اجلنوناألول: 
 اجلذامالثاين: 
 الربص الثالث:
 العمى الرابع:

 اد والزمناإلقع اخلامس:
 اإلفضاء، أي كون مسلك البول واحليض واحداً. السادس:
 الَقَرن، وهو حلم أو عظم ينبت يف الفرج مينع من الوطي واجملامعة. السابع:

: إذا علمت الزوجة بعد العقد أبن زوجها جمنون، أو جمبوب )أي 2714 املسألة
لة املوجب لعدم التمكن من مقطوع الذكر( أو عنني )والعنن هو مرض يسبب عدم انتشار اآل

 اإليالج( أو خمصي )أي مسلول البيضتني ومرضوضهما(، جاز هلا فسخ العقد.
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: إذا فسخ الرجل أو املرأة العقد ألحد العيوب املذكورة يف املسألتني 2715 املسألة
 السابقتني، وجب ان يفرتقا دون طالق.

من وطيها، وجب على  : إذا فسخت املرأة العقد لعدم متكن الرجل2716 املسألة
الزوج دفع نصف املهر اليها، ولكن إذا فسخ الرجل أو املرأة العقد لعيب آخر من العيوب 
املذكورة، فإن مل يقارب الرجل الزوجة مل جيب عليه دفع شيء إليها، وأما إذا كان قد قارهبا 

 فيجب عليه دفع املهر بتمامه.
 النساء اليت حيرم الزواج منهن 

: حيرم التزويج ابحملارم من النساء كاألم، والبنت، واألخت، وأم الزوجة، 2717 املسألة
 والعمة، واخلالة، واجلدة، واحلفيدة، وبنت األخ، وبنت األخت، وزوجة األب، وزوجة اإلبن.

: إذا عقد اإلنسان على امرأة و إن مل يدخل هبا صارت أم تلك املرأة 2718 املسألة
 رماً لذلك الرجل، فال جيوز له الزواج منهن.وجدهتا وأم أبيها وان علون، حم

: إذا عقد على امرأة وقارهبا، صارت بنت زوجته وبنت بنتها وكذا بنت 2719 املسألة
 إبنها وان سفلن حمارم له، سواء كّن حني العقد، أو ولدن فيما بعد.

خل : ال جيوز التزوج ببنت معقودته ما دامت يف حبالته، حىت ولو مل يد2720 املسألة
 هبا بعد.

: عمة األب وخالته وعمة اجلد وخالته وعمة األم وخالتها، وعمة اجلدة 2721 املسألة
 وخالتها وان علون حمارم الرجل.

: أبو الزوج وجده وإن علوا، وإبن الزوج وإبن إبنه وإبن بنته وإن نزلوا 2722 املسألة
 حمارم للمرأة سواء كانوا حني العقد، أو ولدوا فيما بعد.

: إذا عقد على امرأة دائمًا أو مؤقتًا ال جيوز له التزوج أبختها ما دامت 2723 سألةامل
 يف حبالته.

: إذا طلق زوجته ابلطالق الرجعي ـ على النحو املذكور يف أحكام 2724 املسألة
الطالق ـ مل جيز له أثناء عدهتا التزوج ابختها، بل حىت يف عدة البائن الذي سيذكر فيما بعد، 
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استحباابً أن ال يتزوج ابختها، وأما إذا كانت الزوجة متمتعاً هبا فاألقوى االمتناع عن  األحوط
التزويج أبختها يف مدة العدة، وإن كان أجل املتعة منقضياً أو كان قد وهب املدة هلا، وذلك 

 للنص.
: ال جيوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون اذن الزوجة، 2725 املسألة

 عقد عليهما دون اذهنا، مث أجازت فيما بعد صح العقد ومل يكن فيه إشكال. ولكن لو
: إذا علمت الزوجة أبن زوجها عقد على بنت أختها، أو بنت أخيها 2726 املسألة

 وسكتت، فإن مل جتز ذلك العقد فيما بعد بطل العقد.
ت اخلالة مل جيز له : إذا زان ابلعمة أو اخلالة قبل التزوج ببنت العمة أو ببن2727 املسألة

 التزوج هبما بعد ذلك أبداً.
: إذا عقد على بنت العمة أو بنت اخلالة، وقبل ان جيامعها، زان أبمها، 2728 املسألة

 فاألحوط ان ينفصل عنها.
: إذا زان بغري العمة أو اخلالة، فاألحوط أن ال يتزوج ببنت املزين هبا، 2729 املسألة

رهبا، مث زان أبمها مل حترم عليه تلك املرأة )أي زوجته(، وهكذا ولكن لو عقد على امرأة مث قا
لو زان أبم املعقودة قبل ان يقارهبا، ولكن األحوط استحبااًب يف هذه الصورة ان ينفصل عن 

 تلك املرأة املعقودة.
: ال جيوز للمرأة املسلمة أن تتزوج ابلكافر، كتابيًا كان أم غري كتايب، 2730 املسألة 

جيوز للرجل املسلم ان يتزوج بكافرة غري كتابية، أما التزوج ابلكتابية )اليهودية، وكذا ال 
 واملسيحية، واجملوسية( فال مانع من العقد عليهن دائماً أو منقطعًا.

: إذا زان ابمرأة يف عدة الطالق الرجعي، حرمت تلك املرأة عليه، وإذا 2731 املسألة
البائن، أو عدة الوفاة جاز له بعد ذلك العقد عليها، وان   زان ابمرأة يف عدة املتعة، أو الطالق

كان األحوط استحبااًب ان ال يتزوج هبا، وسيأيت معىن الطالق الرجعي والبائن وعدة املتعة 
 وعدة الوفاة يف ابب الطالق.

: إذا زان ابمرأة ال زوج هلا وليست يف عدة جاز له العقد عليها لنفسه 2732 املسألة
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كن األحوط استحبااًب الرتيث واالنتظار حىت ترى تلك املرأة احليض مث يعقد فيما بعد. ول
 عليها، وهكذا لو أراد الغري أن يعقد عليها.

: إذا عقد لنفسه على امرأة معتدة فان كان الطرفان، أو أحدمها يعلم 2733 املسألة
ه، وإن كان مل بعدم انقضاء العدة ويعلم ابن العقد يف العدة حرام، حرمت تلك املرأة علي

 يدخل هبا بعد العقد.
: إذا عقد على امرأة مث تبني أهنا كانت يف العدة، فان مل يكن أي واحد 2734 املسألة

منهما يعلم أبن املرأة معتدة، ومل يعلم أبن العقد يف العدة حرام، حرمت تلك املرأة عليه إن  
 كان قد قارهبا بعد العقد.

ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب ان يفرتقا،  : إذا علم ان املرأة2735 املسألة
 واألقوى ان ال يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضًا.

: لو زنت ذات زوج مل حترم على زوجها، ولو مل تتب وبقيت على 2736 املسألة
 فجورها فاألفضل ان يطلقها زوجها، ولكن جيب عليه إعطاء مهرها.

اليت وهبها زوجها املدة، أو انقضت مدهتا،  : املرأة املطلقة، واملتمتع هبا2737 املسألة
ان تزوجت بعد مدة مث شكت هل كانت ال تزال يف عدة الزوج األول حني التزوج ابلزوج 

 الثاين أم ال، ال تعتين بشكها.
: حترم أم امللوط وأخته وبنته على الالئط، وان مل يكن الالئط وامللوط 2738 املسألة

 عليه إذا ظن بعدم الدخول أو شك يف الدخول وعدمه.ابلغني، على األحوط، وال حترم 
: إذا الط بشخص بعد ان تزوج أبمه أو أخته أو ابنته مل حترم عليه 2739 املسألة

 زوجته.
: إذا تزوج احملرم )يف احلج( ابمرأة بطل العقد، ولو كان يعلم حبرمة الزواج 2740 املسألة

 ة دائمية.عليه ومع ذلك فعل ذلك حرمت عليه املعقودة، حرم
: إذا تزوجت حمرمة )يف احلج( مع رجل غري حمرم كان عقدمها ابطاًل، 2741 املسألة

ولو كانت املرأة تعلم حبرمة الزواج عليهما يف االحرام فاألحوط وجواًب أن ال تتزوج بذلك 
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 الرجل بعد ذلك.
: إذا مل أيت الرجل بطواف النساء )الواجب يف احلج( حرمت عليه 2742 املسألة

وجته، وهكذا إذا مل أتت املرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها، ولكن لو أتيا ابلطواف ز 
 املذكور فيما بعد، أو استنااب أحداً لالتيان به، ارتفعت احلرمة.

: إذا عقد على صبية غري ابلغة لنفسه وقارهبا قبل البلوغ )أي قبل أن 2743 املسألة
قاربتها لألبد يف صورة اإلفضاء، وعدم مقاربتها تكمل تسع سنوات( فاألحوط وجوابً عدم م

 يف غري صورة اإلفضاء على األحوط استحباابً.
: حترم املرأة املطلقة ثالاًث على زوجها، ولكن لو تزوجت برجل آخر ـ 2744 املسألة

حسب الشروط املذكورة يف أحكام الطالق ـ جاز لزوجها األول التزوج هبا اثنية، بعد ان 
 الثاين. يطلقها زوجها

 أحكام العقد الدائم
: على املعقودة دوامًا أن ال خترج من املنزل بدون إذن زوجها، وجيب 2745 املسألة

عليها متكني نفسها ملا يريده من االستمتاعات، وأن ال متنع من مقاربته هلا بدون عذر 
لغذاء شرعي، ولو أطاعت زوجها يف هذه األمور وجب على زوجها االنفاق عليها وهتيئة ا

واللباس والسكىن هلا، ولو مل ينفق عليها كانت ديناً عليه للمرأة، سواء كان قادراً على اإلنفاق 
 أو مل يكن.
السابقة، كانت عاصية  املسألة: إذا مل تطع الزوجة زوجها فيما ذكر يف 2746 املسألة

 قط بذلك.ومل تستحق على زوجها الغذاء واللباس واملسكن واملضاجعة، ولكن املهر ال يس
 : ال حيق للزوج إجبار زوجته على القيام ابخلدمة املنزلية.2747 املسألة
: ال جتب نفقات سفر املرأة على الزوج إن كان اكثر من نفقتها وهي 2748 املسألة

 يف الوطن، نعم لو أراد الزوج أخذها معه يف السفر وجب عليه اإلنفاق عليها.
ها، ولكنه ال ينفق عليها، جاز هلا ـ يف صورة : الزوجة اليت تطيع زوج2749 املسألة

اإلمكان ـ أن أتخذ من ماله مبقدار نفقتها بدون إذنه، وأما يف غري صورة اإلمكان فإن كانت 
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 مضطرة لتحصيل معاشها لنفسها مل جيب عليها إطاعة زوجها حني حتصيل املعاش.
هللا أرواحهم ـ املبيت  : جيب ـ بناءاً على ما هو مشهور بني العلماء قدس2750 املسألة

عند الزوجة الدائمية ليلة من كل أربع ليال ولكن ال يبعد عدم وجوب ذلك خصوصًا عند 
 من له زوجة واحدة.

: ال جيوز للزوج ترك مقاربة زوجته الدائمية أكثر من أربعة أشهر ـ على 2751 املسألة
 ا.املشهور ـ وإن كان الظاهر لزوم املقاربة حسب املعروف مع طلبه

: إذا مل يعينا املهر ـ يف العقد الدائم ـ صح العقد، ولو قارهبا الزوج وجب 2752 املسألة
 عليه مهر أمثاهلا.

: إذا مل يعينا حني العقد أجال لتسليم املهر إىل الزوجة، جيوز للزوجة عدم 2753 املسألة
املهر أو مل يكن  متكني نفسها للزوج إىل حني تسليم املهر، سواء كان الزوج قادرًا على دفع

ولكن إذا رضيت مبقاربة الزوج هلا قبل قبض املهر وقارهبا الزوج، مل جيز هلا بعد ذلك عدم 
 التمكني، لغري عذر شرعي.

 الزواج املؤقت )املتعة(
 : تصح املتعة ابملرأة حىت لو مل تكن للذة واالستمتاع.2754 املسألة

ة زوجته املتمتع هبا أكثر من أربعة : األحوط وجواًب أن ال يرتك مقارب2755 املسألة
 أشهر، بل حسب املعروف.

: لو اشرتط املتمتع هبا يف العقد أن ال يقارهبا الزوج، صح العقد 2756 املسألة
والشرط، وجاز للزوج سائر االستمتاعات ما عدا املقاربة، ولكن لو رضيت بعد ذلك ابملقاربة 

 جاز للزوج ذلك.
 ا حق النفقة حىت لو محلت ممن متتع هبا.: ليس للمتمتع هب2757 املسألة

: ليس للمتمتع هبا حق املضاجعة، كما ال ترث من الزوج واليرث منها 2758 املسألة
 الزوج.

: إذا مل تعلم املتمتع هبا أبهنا ال تستحق النفقة وال حق املضاجعة صح 2759 املسألة
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 عقدها، وال يلزم هلا شيء على زوجها بسبب جهلها.
: جيوز للمتمتع هبا ان خترج من منزل زوجها بدون إذنه، ولكن إذا 2760 املسألة

 استلزم خروجها تفويت حق زوجها حرم عليه اخلروج.
: إذا وكلت املرأة رجاًل ليزوجها لنفسه مبدة معلومة، ومبلغ معلوم، فان 2761 املسألة

ملرأة ـ بعد اطالعها ـ عقد عليها ابلعقد الدائم أو بغري املدة أو املبلغ املذكور، فإن رضيت ا
 بذلك فوراً، صح العقد وإال كان ابطاًل.

: إذا عقد األب أو اجلد األبوي للصغري على امرأة ملدة ساعة أو 2762 املسألة
ساعتني ألجل احملرمية، كفى ذلك، وكذا جيوز أن يزوجا الصغرية ألحد كذلك ـ ألجل احملرمية 

بنت وال يلزم جعل مدة املتعة حبيث يتمكن ـ ولكن جيب أن يكون يف ذلك العقد مصلحة لل
 الزوج أن يستمتع ابلزوجة.

: إذا زوج األب أو اجلد األبوي الصغرية ـ اليت تكون يف مكان آخر وال 2763 املسألة
يعلمون حياهتا أو موهتا ـ ألحد ألجل احملرمية حصلت احملرمية حبسب الظاهر، ولو تبني بعد 

العقد بطل العقد وعاد الذين صاروا ـ ظاهرًا ـ بسبب  ذلك ان تلك البنت كانت ميتة حني
 ذلك العقد حمارم، أجانب كما كانوا قبل العقد.

: إذا وهب املتمتع ابمرأة بقية املدة هلا، فإن كان قد قارهبا وجب 2764 املسألة
 إعطاءها ما قرر يف العقد، وإذا مل يقارهبا أعطاها نصف املقرر.

يعقد ابلعقد الدائم على زوجته املتمتع هبا، قبل انقضاء  : جيوز للرجل أن2765 املسألة
 العدة.

 أحكام النظر 
: حيرم نظر الرجل إىل بدن املرأة األجنبية وكذا البنت اليت مل تتم سنتها 2766 املسألة

التاسعة ولكنها متيز بني اجليد والرديء، وكذا النظر إىل شعرها حرام، سواء كان يقصد اللذة 
نظر إىل الوجه والكفني حرام إذا كان بقصد اللذة، بل األحوط استحبااًب عدم أو بدوهنا، وال

 النظر بدون قصد اللذة أيضاً، وهكذا حيرم نظر املرأة إىل بدن الرجل األجنيب عنها.
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: ال اشكال يف نظر الرجل إىل وجه وكفي الكتابيات كاليهودايت 2767 املسألة
ومل خيف أن يقع يف احلرام، واألحوط وجواًب أن ال والنصرانيات، إذا كان بدون قصد اللذة، 

 ينظر إىل غري وجههن وكفيهن.
: جيب على املرأة سرت بدهنا وشعرها عن الرجل األجنيب، بل األحوط 2768 املسألة

 وجوابً أن تسرت بدهنا وشعرها حىت عن الصيب غري البالغ ان كان مميزاً بني اجليد والرديء.
ر إىل عورة اآلخر، حىت إىل عورة الصيب املميز، ولو كان ذلك : حيرم النظ2769 املسألة

النظر من وراء الزجاج أو يف املرآة، أو يف املاء الصايف وما شابه، ولكن جيوز للزوجني ان ينظرا 
 إىل متام بدن بعضهما.

: جيوز للرجل واملرأة احملرمني ان ينظرا إىل بدن اآلخر ـ ما عدا العورة ـ إذا 2770 املسألة
 مل يكن بقصد اللذة ومل يكن خوف الفتنة.

: جيب على الرجل ان ال ينظر إىل بدن الرجل بقصد اللذة، ونظر املرأة 2771 املسألة
 إىل بدن املرأة األخرى بقصد اللذة حرام.

: ال جيوز للرجل ان يصور املرأة األجنبية بنحو يستلزم التصوير النظر إىل 2772 املسألة
، كما ال جيوز النظر إىل صورة املرأة األجنبية اليت يعرفها، وكذا جيب تلك املرأة أو صورهتا

 االحتياط ابلنسبة إىل صورة املرأة اليت ال يعرفها.
: إذا اضطرت املرأة ان حتقن امرأة أخرى، أو رجاًل غري زوجها، أو تطهر 2773 املسألة

عورة تلك املرأة أو الرجل، عورهتا أو عورته، جيب عليها ان تلبس يف كفيها شيئاً لكي ال متس 
 وهكذا إذا أراد رجل أن حيقن أو يغسل عورة رجل آخر، أو امرأة غري زوجته. 

: إذا اضطر الرجل يف معاجلة امرأة أجنبية ان ينظر إليها وميس بدهنا، 2774 املسألة
فال إشكال يف ذلك، ولكن إذا استطاع من معاجلتها ابلنظر دون اللمس وجب أن ال ميس 

 ، ولو متكن من معاجلتها ابللمس دون النظر وجب معاجلتها دون أن ينظر إليها.بدهنا
: إذا اضطر أحد يف معاجلة آخر إىل النظر إىل عورته ومل يكن له طريق 2775 املسألة

 إال النظر إىل العورة ذاهتا مل يكن يف ذلك إشكال.
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 مسائل متفرقة يف النكاح
 م لرتكه الزواج جيب عليه أن يتزوج.: من خاف الوقوع يف احلرا2776 املسألة

: إذا اشرتط الزوج يف العقد أن تكون الزوجة بكراً، مث تبني بعد العقد 2777 املسألة
 أهنا مل تكن بكراً، جاز له فسخ العقد.

: حيرم بقاء الرجل واملرأة االجنبيني يف مكان ال يوجد فيه غريمها، وال 2778 املسألة
ضاً، سواء كاان مشغولني بذكر هللا، أو بكالم آخر، وسواء كاان ميكن لغريمها الدخول فيه أي

انئمني أو يقظني، ولكن إذا كان ذلك املكان حبيث ميكن دخول غريمها فيه، أو كان معهما 
 .املسألةصيب مميز، فال اشكال يف ذلك، على تفصيل يف 

 يعطيها ذلك : إذا عني الرجل مهر املرأة يف العقد، وكان يف نيته أن ال2779 املسألة
 املهر، صح العقد ولكن جيب عليه دفع املهر.

أو ينكر حكماً  )صلى هللا عليه وآله(: املسلم الذي ينكر هللا أو النيب 2780 املسألة
ضرورايً من األحكام اليت يعتربها املسلمون جزءاً من الدين كوجوب الصالة والصوم، فلو كان 

ن إنكاره يؤدي إىل إنكار هللا تعاىل أو النيب يعلم أنه حكم ضروري من أحكام الدين وكا
 ومل يكن عن شبهة صار ابنكاره مرتداً. )صلى هللا عليه وآله(

السابقة ـ وذلك قبل أن  املسألة: إذا ارتدت املرأة ـ حسبما ذكران يف 2781 املسألة
 كان يقارهبا زوجها بطل عقدها، وهكذا إذا ارتدت بعد مقاربتها ولكنها كانت ايئسة، )يعين

عمرها ستني عامًا ان كانت هامشية، أو أكملت مخسني عامًا إن مل تكن هامشية(. أما إذا مل 
تكن ايئسة وجب ان تعتد حسب الوظيفة املذكورة يف أحكام الطالق، فإذا أسلمت يف 

 خالل العدة بقي العقد على حاله، وإذا بقيت على ارتدادها إىل آخر العدة بطل العقد.
لو ارتد الرجل املتولد من مسلم، حرمت عليه زوجته وجيب عليها أن  :2782 املسألة

 تعتد مبقدار عدة الوفاة اليت ستذكر يف أحكام الطالق.
: الرجل املتولد من أبوين مسلمني الذي أسلم فيما بعد، لو ارتد قبل أن 2783 املسألة

 سن من حتيض يقارب زوجته بطل عقده، ولو أرتد بعد مقاربة زوجته فان كانت زوجته يف
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وجب عليها ان تعتّد مبقدار عدة الوفاة اليت ستذكر يف أحكام الطالق، فإذا أسلم زوجها 
 املرتد قبل انقضاء عدهتا بقي عقدها، وإال بطل.

: إذا اشرتطت املرأة حني العقد أن ال خيرجها الزوج من بلدها، وقبل 2784 املسألة
 لد إال برضاها.الزوج، ال جيوز له إخراج املرأة من ذلك الب

: إذا كان لزوجة اإلنسان بنت من زوج سابق، جاز أن يعقد عليها 2785 املسألة
 البنه الذي يكون من زوجة أخرى، وهكذا إذا عقد لولده على بنت جاز له التزوج أبمها.

 : إذا محلت امرأة من الزان مل جيز هلا أن تسقط جنينها.2786 املسألة
ابمرأة غري ذات زوج وال يف عدة أحد، فان عقد عليها : إذا زان أحد 2787 املسألة

بعد ذلك وظهر منهما ولد، فإن مل يعلما هل هذا الولد من احلالل أو احلرام، كان ذلك الولد 
 حالاًل.

: إذا تزوج الرجل ابمرأة وهو ال يعلم أهنا يف العدة، فإن كانت املرأة ال 2788 املسألة
 فهو حالل، ويعترب ولدمها شرعاً.، مث ظهر منهما ولد تعلم أيضاً 

قبل قوهلا، « ليس يل زوج»، أو قالت: «أان ايئسة»: إذا قالت املرأة: 2789 املسألة
 إال إذا كانت يف موضع اهتام.

: إذا قيل ألحد بعد أن تزوج ابمرأة: إهنا كانت ذات زوج، وقالت املرأة: 2790 املسألة
 كانت ذات زوج وجب قبول قول املرأة.، فإن مل يثبت شرعاً أهنا  «مل يكن يل زوج»

: ال جيوز لألب فصل بنته عن أمها قبل إمتامها سبع سنني، والجيوز 2791 املسألة
 فصل الولد قبل إمتامه سنتني. 

: يستحب التعجيل يف تزويج الفتاة البالغة اليت وصلت إىل سن 2792 املسألة
ن ال تطمث )أي ال حتيض( ابنته يف من سعادة املرئ أ»التكليف، فقد قال اإلمام الصادق : 

 .(188) «بيته

                     
 .1ح 23ب 39ص 14وسائل الشيعة: ج (188)
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: إذا وهبت املرأة مهرها لزوجها بشرط أن ال يتزوج معها أخرى، وجب 2793 املسألة
على الزوجة عدم مطالبته ابملهر، كما جيب على الزوج عدم التزوج ابمرأة أخرى معها عماًل 

 ابلشرط.
 الطفل طاهر املولد. : لو تزوج ولد الزان فولد طفاًل، كان2794 املسألة
: إذا جامع الرجل زوجته يف صوم شهر رمضان، أو يف حالة حيضها 2795 املسألة

 عصى وأمث ولكن الطفل الذي يولد من ذلك اجلماع يكون طاهر املولد.
: املرأة اليت أيقنت مبوت زوجها يف السفر لو تزوجت بعد عدة الوفاة 2796 املسألة

د زوجها األول من السفر جيب أن تنفصل عن الزوج الثاين، املذكور يف ابب الطالق، مث عا
وحتل لزوجها األول، ولكن إذا كان زوجها الثاين قد قارهبا، وجب على املرأة أن تعتد، وعلى 
الزوج الثاين أن يعطيها مهر أمثاهلا من النساء، ولكن الجيب عليه اإلنفاق عليها يف مدة 

 العدة.

 أحكام الرضاع 
إذا أرضعت امرأة طفاًل ـ حسب الشروط اليت ستذكر فيما بعد ـ صار : 2797 املسألة

 الطفل حمرماً على من سيأيت ذكرهم:
 نفس املرأة املرضعة، وتسمى أماً رضاعية.أواًل: 
 زوج املرأة الذي يكون صاحب اللنب، ويسمى أابً رضاعيًا.اثنياً: 
 لمرضعة.أبوا املرضعة وإن علوا، وإن كاان أبوين رضاعيني ل اثلثاً:
 أوالد تلك املرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده. رابعاً:

 أوالد أوالد املرضعة وان نزلوا، سواء كانوا أوالداً حقيقيني ألوالدها، أو ابلرضاع. خامساً:
 أخوة وأخوات املرضعة وإن كانوا رضاعيني. سادساً:
 أعمام وعمات املرضعة ولو من الرضاع. سابعاً:
 ل وخاالت املرضعة ولو من الرضاع.أخوا اثمناً:

 أوالد زوج املرضعة الذي له اللنب وإن نزلوا، وان كانوا أوالداً ابلرضاع. اتسعاً:
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 أبوا زوج املرضعة، الذي له اللنب، وإن علوا. عاشرًا:
 أخوة وأخوات زوج املرضعة الذي له اللنب وإن كانوا من الرضاع. حادي عشر:

ة الذي له اللنب وعماته وأخواله وخاالته وإن علوا، وإن  أعمام زوج املرضع اثين عشر:
 كانوا من الرضاع.

وغري هؤالء ممن سيأيت ذكرهم يف املسائل التالية فإهنم يصريون حمارم للمرتضع، بواسطة 
 الرضاع.

: إذا أرضعت طفاًل ـ حسب الشروط اليت ستذكر فيما بعد ـ الجيوز 2798 املسألة
ابلبنات املتولدة من تلك املرضعة، وهكذا ال جيوز له أن يتزوج لوالد ذلك الطفل أن يتزوج 

ببنات زوج تلك املرضعة الذي له اللنب وإن كن من الرضاع، ولكن جيوز له أن يتزوج ببنات 
تلك املرضعة من الرضاع، وإن كان األحوط استحبااًب أن ال يتزوج هبن أيضاً، وكذا ال ينظر 

 إليهن كما ينظر إىل حمارمه.
: إذا أرضعت طفاًل ـ حسب الشروط اليت ستذكر فيما بعد ـ اليصري 2799 ألةاملس

زوج املرضعة الذي له اللنب، حمرمًا على أخوات الطفل املرتضع، ولكن األحوط استحبااًب أن 
 ال يتزوج هبن، وكذا ال يصري أقارب الزوج )املذكور( حمارم مع أخوة وأخوات الطفل املرتضع.

رضعت طفاًل مل تصر حمرمًا مع أخوة ذلك املرتضع، وهكذا مل : إذا أ2800 املسألة
 تصر أقارب تلك املرضعة حمرماً مع أخوة أو أخوات الطفل املرتضع.

: إذا تزوج ابمرأة أرضعت بنتًا رضاعًا كامال، وقارهبا، مل جيز له أن يتزوج 2801 املسألة
 بتلك البنت املرتضعة.

 أن يتزوج مبن أرضعتها رضاعاً كاماًل.: إذا تزوج ببنت مل جيز 2802 املسألة
: ال جيوز لالنسان أن يتزوج بفتاة قد أرضعت من أمه أو جدته رضاعًا  2803 املسألة

كاماًل، وهكذا لو أرضعت زوجة أبيه بنتًا من اللنب املتعلق أببيه ال جيوز له أن يتزوج بتلك 
لطفلة من أمه أو جدته أو الفتاة، ولو عقد أحد على طفلة رضيعة لنفسه، مث ارتضعت تلك ا

 زوجة أبيه بطل العقد. 
: ال جيوز ألحد أن يتزوج ابلفتاة اليت ارتضعت من أخته أو من زوجة 2804 املسألة
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أخيه، وهكذا إذا ارتضعت تلك الفتاة من بنت أخته أو بنت أخيه، أو من بنت بنت أخته 
 أو بنت بنت أخيه.

رضاعًا كاماًل حرمت تلك االبنة على  : إذا أرضعت امرأة طفل ابنتها2805 املسألة
زوجها، وهكذا لو أرضعت طفاًل لزوج ابنتها )صهرها( وكان الطفل من امرأة أخرى فان 
ابنتها حترم على زوجها، ولكن لو ارضعت ابن ابنها مل حترم زوجة ابنها واليت هي أم ذلك 

 املرتضع على زوجها.
ت زوجها )أي ابن صهر زوجها( فإن : إذا أرضعت امرأة طفاًل لزوج بن2806 املسألة

البنت حترم على زوجها، سواء كان ذلك الطفل من نفس البنت أو من زوجة زوجها 
 األخرى.

 شروط الرضاع احملرم
 : للرضاع املوجب للتحرمي شروط مثانية هي:2807 املسألة
 أن يرتضع الطفل من مرضعة حية، فال فائدة يف الرضاع من ثدي امرأة ميتة.أواًل: 
أن ال يكون لنب املرضعة من احلرام، فإذا إرتضع من لنب انشئ من زان، مل يصر  اثنياً:

 املرتضع حمرماً على أحد.
 أن ميتص الطفل اللنب من الثدي، فإذا صب اللنب يف حلقه، ال يكون له أثر. اثلثاً:
 أن يكون اللنب خالصاً غري خملوط بشيء آخر. رابعاً:

وج واحد، فلو طلقت امرأة ذات لنب من زوجها، مث أن يكون اللنب من ز  خامساً:
تزوجت بعد ذلك بزوج آخر ومحلت منه، وعند الوضع كان اللنب الذي من الزوج األول حباله 
مل ينقطع، وكانت قد أرضعت منه طفاًل مثان رضعات مثاًل قبل الوضع، وسبع رضعات بعده 

 .من لنب الزوج الثاين، مل يصر ذلك الطفل حمرماً مع أحد
أن ال يتقيأ الطفل اللنب ملرض، ولو تقيأ ما ارتضعه مل حيرم، وإن كان األحوط  سادساً:

استحبااًب أن جيتنب من يصريون حمارم معه ابلرضاع عن الزواج معه، والنظر إليه كما ينظر 
 احملارم إىل بعضهم.

ور يف أن يرتضع الطفل مخس عشرة رضعة كاملة، أو يومًا وليلة ابلنحو املذك سابعاً:
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املسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حداً يقال أبنه نبت حلمه واشتد عظمه من ذلك اللنب، أما لو 
ارتضع عشر رضعات، فاألحوط استحباابً، أن جيتنب من يصريون من حمارم بسبب الرضاع 

 عن الزواج معه، والنظر إليه كما ينظر احملارم إىل بعضهم.
لعامني األولني وقبل استكماهلما، فلو ارتضع بعد أن يكون الرضاع يف خالل ااثمناً: 

استكمال العامني مل يصر حمرمًا على أحد، بل حىت لو ارتضع أربع عشرة رضعة قبل 
استكمال العامني، ورضعة واحدة بعد استكماهلما مل يصر حمرمًا مع أحد، ولكن لو بقي لنب 

لك اللنب طفاًل مل يستكمل املرضعة إىل ما بعد سنتني من عمر وليدها هي، مث أرضعت بذ
 العامني حرم على من ذكر على األحوط.

: جيب ان ال أيكل الطفل غذاًء، أو لبنًا من امرأة أخرى خالل يوم 2808 املسألة
وليلة الرضاع، وال إشكال إذا تغذى بشيء قليل حبيث ال يقال عرفًا انه تغذى يف أثناء 

عشرة من مرضعة واحدة، دون أن  الرضاع، وهكذا جيب أن يكون كل الرضعات اخلمس
يفصل بينها االرتضاع من امرأة أخرى، وأن يرتضع كل دفعة من دون فصل، وال اشكال يف 

 الفصل للتنفس، أو يصرب قليالً حبيث حتسب األوىل والثانية اليت يشبع فيها، رضعة واحدة.
أرضعت : إذا أرضعت املرأة طفاًل من لنب زوجها، مث تزوجت آبخر و 2809 املسألة

طفالً آخر من لنب زوجها الثاين أيضاً، مل يصر الطفالن حمرماً على بعضهما وإن كان األفضل 
 ان ال يتزاوجا وال ينظرا إىل بعضهما كما ينظر احملارم إىل بعضهم.

: إذا أرضعت من لنب زوج واحد عدة أطفال يصبح كل هؤالء األطفال 2810 املسألة
 املرضعة واملرضعة نفسها.حمارم على بعضهم البعض ومع زوج 

: من كان له عدة زوجات وأرضعت كل واحدة طفاًل حسب الشروط 2811 املسألة
 املذكورة صار أولئك األطفال حمارم مع بعض، وحمارم مع ذلك الرجل وتلك املراضع.

: من كان له زوجتان ذاات لنب فأرضعت واحدة منهما طفاًل مثان 2812 املسألة
 ى سبع رضعات، مل يصر ذلك الطفل حمرماً مع أحد.رضعات، وأرضعته األخر 

: إذا أرضعت امرأة طفاًل وطفلة من لنب زوج واحد، رضاعًا كاماًل، مل 2813 املسألة
 يصر أخ وأخت تلك الطفلة حمرماً مع أخ وأخت ذلك الطفل.
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: ال جيوز للرجل ان يتزوج مبن صرن بنات أخ أو بنات أخت لزوجته 2814 املسألة
دون اذهنا، وهكذا لو الط أبحد فاألحوط وجواًب أن ال يتزوج ببنت امللوط به ابلرضاع، ب

 وأخته وأمه وجدته الرضاعيات.
: املرأة اليت أرضعت أخ اإلنسان ال تصري حمرمًا معه، وإن كان األحوط 2815 املسألة

 استحباابً أن ال يتزوج هبا.
تا أختني رضاعيتني، ولو عقد : ال جيوز للرجل أن يتزوج أبختني، ولو كان2816 املسألة

على امرأتني مث تبني له أهنما أختان رضاعيتان فلو كان عقدمها قد وقعا يف وقت واحد بطال 
 معاً، وإذا وقعا يف وقتني خمتلفني صح األول، وبطل الثاين.

: إذا ارضعت املرأة من لنب زوجها من سنذكرهم مل حيرم زوجها عليها، 2817 املسألة
 ل أن حتتاط وال ترضعهم:وإن كان األفض

 أخوها وأختها.األول: 
 عمها وعمتها، وخاهلا وخالتها. الثاين:

 أوالد عمها، وأوالد خاهلا. الثالث:
 ابن أخيها.الرابع: 

 أخو زوجها أو أخت زوجها. اخلامس:
 ابن أختها وابن أخت زوجها. السادس:
 عم وعمة وخال وخالة زوجها. السابع:
 زوجة أخرى.حفيد زوجها من  الثامن:

: إذا أرضعت امرأة بنت عم أحد أو بنت خالته مل تصر حمرمًا مع هذا 2818 املسألة
 الشخص، ولكن األحوط استحباابً االجتناب عن التزوج هبا.

: الرجل الذي له زوجتان إذا أرضعت واحدة منهما ابن عم الزوجة 2819 املسألة
 ا على زوجها.األخرى، مل حترم الزوجة اليت ارتضع ابن عمها منه

 آداب الرضاع
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: أفضل املراضع هي أم الطفل، ويستحب أن ترضع األم من ثدييها  2820 املسألة
كليهما، وينبغي أن ال أتخذ أجرة إلرضاع طفلها من زوجها، ويستحب لزوجها أن يعطيها 
أجرة على ذلك، ولو أرادت األم أن أتخذ أكثر مما أتخذه املرضعة جيوز لوالد الرضيع أن 

 خذه من أمه ويسلمها إىل املرضعة.أي
: يستحب أن خيتار إلرضاع الطفل املرضعة املستقيمة، االمامية االثىن 2821 املسألة

عشرية، العاقلة، العفيفة، اجلميلة، ويكره أن تكون محقاء أو غري مستقيمة، أو قبيحة، أو 
ولد من الزان، ويكون سيئة اخللق، أو متولدة من الزان، وكذا يكره أن تسرتضع مرضعة عندها 

 لبنها من ذلك.
 مسائل الرضاع املتفرقة

: يستحب منع النساء من إرضاع كل طفل ألنه ميكن أن تنسى أي 2822 املسألة
 طفل ارضعت، مث يقع زواج بني احملارم فيما بعد.

: الذين يصريون أقرابء بسبب الرضاع، يستحب أن حيرتم بعضهم بعضاً، 2823 املسألة
 رثون، وليس عليهم من احلقوق ما على األقارب احلقيقيني.ولكن ال يتوا
: يستحب إرضاع الطفل عامني كاملني إذا أمكن، والتوقف عن إرضاعه 2824 املسألة
 بعد ذلك.

: إذا مل يستوجب الرضاع فوات حق الزوج جيوز للمرأة أن ترضع طفل 2825 املسألة
فاًل يوجب إرضاعها حرمتها على غريها بدون إذن زوجها، ولكن ال جيوز هلا أن ترضع ط

زوجها، فمثاًل إذا عقد زوجها على طفلة لنفسه فال جيوز لزوجته أن ترضع هذه الطفلة إذ 
 بسبب الرضاع تصبح أما لزوجة زوجها وتصبح حراماً عليه حينئذ.

: إذا أراد أحد أن يصبح حمرمًا مع زوجة أخيه يلزم ان يعقد لنفسه على 2826 املسألة
( 2807) املسألة، مث ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة حسب الشروط املذكورة يف طفلة رضيعة

 فتصري حمرماً معه، وكذا إذا كانت أم زوجة األخ خلية تزوجها فتكون زوجة أخيه بنتاً لزوجته.
: إذا قال رجل قبل التزوج ابمرأة أبن هذه املرأة حرمت عليه ابلرضاع، 2827 املسألة
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 ت من أمه، فإن كان إخباره حبيث ميكن تصديقه، الجيوز له التزوج هبا.مثالً أخرب أبهنا ارتضع
ولو أخرب بذلك بعد أن عقد عليها، وصدقته املرأة بطل العقد، فإذا مل يقارهبا الزوج، أو 
قارهبا ولكن حني املقاربة كانت املرأة تدري أبهنا حرام على ذلك الرجل ومكنت له بدون 

هر، ولو علمت بعد املقاربة أبهنا كانت حرام على ذلك الرجل، إكراه منه هلا، مل يكن هلا م
 وجب على زوجها أن يدفع هلا مهر املثل، أي مهر أمثاهلا من النساء.

: إذا قالت املرأة قبل العقد أبهنا حرمت على رجل ابلرضاع، فإن كان 2828 املسألة
بذلك بعد العقد،  حبيث ميكن تصديقها مل جيز لذلك الرجل أن يتزوج هبا، وإذا أخربت

 السابقة. املسألةفحكمه مثل ان خيرب الرجل حبرمتها عليه بعد العقد، وقد مر يف 

 : يثبت الرضاع احملّرم أبمرين:2829 املسألة
 إخبار مجاعة حيصل االطمئنان إبخبارهم.أواًل: 
وا شهادة رجلني عادلني، أو أربع نساء عادالت، ولكن األحوط استحباابً أن يذكر  اثنياً:

حنن رأينا هذا الطفل يرتضع من فالنة أربع وعشرين »شروط الرضاع أيضاً، مثل أن يقولوا: 
 «.ساعة ومل يتغذ بشيء خالل ذلك...

: إذا شكوا يف أنه هل إرتضع الطفل ابملقدار املوجب للتحرمي أو ال؟ أو 2830 املسألة
م ذلك الطفل على أحد )أي مل ظنوا أبنه ارتضع بذلك املقدار، أو ظنوا أبنه مل يرتضع، مل حير 

 يصر حمرماً على أحد( ولكن األفضل االحتياط.
 آداب املولود

: يستحب غسل املولود عند والدته، واألذان يف أذنه اليمىن واإلقامة يف 2831 املسألة
، وتلبيسه اللباس األبيض، )عليه السالم(اليسرى، وحتنيكه مباء الفرات وتربة سيد الشهداء

وذويهم،  وفاطمة الزهراء  )عليهم السالم(اء مستحسنة كأاماء األنبياء واألئمةوتسميته أبام
وكذا يستحب أن حيلق رأس الولد يف اليوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهباً، ويسقط 

 االستحباب إذا مل يعمل بذلك يف اليوم السابع.
ت العقيقة أكرب : يستجب أن يعق عن املولود غنمًا أو إباًل، وكلما كان2832 املسألة

وأحسن كان أفضل، ويستحب إعطاء القابلة رجل العقيقة ووركها، وإذا مل تكن قابلة يعطى 
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ذلك لألم فتتصدق به ملن تشاء، وإذا كانت القابلة يهودية ال أتكل من أضحية املسلمني 
 يعطي هلا ربع قيمة الغنم، ويستحب أن يتصدق بشيء من العقيقة وتطبخ البقية ويدعى إليها

 عشرة من املؤمنني، نعم كلما دعي أكثر كان أفضل، وأفىت بعض العلماء بوجوب العقيقة.
: إذا مل يعق عن املولود يف اليوم السابع يستحب أن يعق عنه يف أي 2833 املسألة

 وقت آخر مادام حياً، بل ويستحب أن يعق عنه حىت بعد موته.
كراً، وعن األنثى أنثى، واليلزم يف : األفضل ان يعق عن الذكر حيوااًن ذ 2834 املسألة

 العقيقة شروط الغنم اليت ذكرت يف أحكام احلج.
: يف حال عدم وجدان العقيقة ينتظر حىت توجد وال جيزي عنها 2835 املسألة

 التصدق بثمنها.
: يكره أكل الوالدين من عقيقة مولودمها، بل يكره لكل من يكون حتت  2836 املسألة

 ه الكراهة ابلنسبة إىل األم.كفالة األب، وتشتد هذ
: األفضل تقطيع العقيقة دون كسر العظام، ومل جند دليالً على ما اشتهر 2837 املسألة

 بني عوام الناس من دفن عظام العقيقة.
: جيوز تقطيع العقيقة وإهدائها إىل اجلريان واآلخرين، ولكن يفضل 2838 املسألة

 طبخها ودعوة مجاعة من املؤمنني إليها.
: ال ختتص العقيقة ابلفقراء، بل جيوز إعطاؤها لألغنياء أيضاً، وكذا جيوز 2839 سألةامل

 إعطاؤها للسادات اهلامشيني وإن مل يكن معطيها سيداً.
: يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا مل يعق عنه والده، ويكفي ذبح 2840 املسألة

 األضحية يف عيد األضحى عن العقيقة.
ب أن يعق عن املولود الذي بقي حيًا إىل اليوم السابع وإن : يستح2841 املسألة

 مات عصر اليوم السابع، ولكن العقيقة تسقط إذا مات قبل ظهر اليوم السابع.
: يستحب ختان املولود يف اليوم السابع، بل جيب على ويل الطفل أن 2842 املسألة

 فسه.خيتنه قبل بلوغه، وإذا مل خيتنه حىت بلغ وجب عليه ان خينت ن
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اللهم هذه سنتك وسنة »: عند اخلتان يستحب قراءة هذه الدعاء: 2843 املسألة
نبيك صلى هللا عليه وآله، وإتّباع منا لك ولنبيك، مبشيتك وإبرادتك وقضائك ألمر أردته، 
وقضاء حتمته، وأمر أنفذته، وأذقته حر احلديد يف ختانه وحجامته، ألمر أنت أعرف به مين، 

الذنوب وزد يف عمره، وادفع اآلفات عن بدنه واألوجاع عن جسمه، وزده اللهم فطهره من 
 «.من الغىن وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم وال نعلم

 أحكام الطالق
: يشرتط يف الرجل الذي يطلق زوجته: البلوغ والعقل واالختيار، فلو 2844 املسألة

لطالق، فلو ذكر صيغة أجرب على تطليق زوجته كان الطالق ابطاًل، وهكذا يشرتط قصد ا
 الطالق مزاحاً مل يصح.

: يشرتط ان تكون الزوجة يف حني تطليقها طاهرة من احليض والنفاس، 2845 املسألة
 ومل يقرهبا الزوج يف ذلك الطهر، وسيأيت تفصيل هذين الشرطني يف املسائل التالية.

 رد:: يصح طالق الزوجة يف حال احليض والنفاس يف ثالثة موا2846 املسألة
 إذا مل جيامعها الزوج بعد زواجه منها.أواًل: 
إذا علم أهنا حامل، وإذا مل يعلم ذلك وطلقها يف حال احليض مث تبني أهنا كانت اثنياً: 

 حامالً فاألحوط أن يطلقها مرة أخرى.
 إذا مل يعلم الزوج ـ بسبب غيابه عنها ـ هل هي طاهرة من احليض والنفاس أم ال. اثلثاً:

: إذا طلق زوجته ابعتقاد أهنا طاهرة من احليض، مث تبني فيما بعد أهنا  2847 املسألة
كانت حائضًا حني الطالق بطل طالقها، وإذا طلقها ابعتقاد أهنا حائض مث تبني فيما بعد 

الذي يعلم أبن زوجته حائض أو نفساء، إذا وأهنا كانت طاهرة من احليض صح الطالق.
يف السفر أن يطلقها جيب أن ينتظر مدة تطهر فيه املرأة من غاب عنها كما لو سافر، مث أراد 

 احليض أو النفاس عادة مث يطلقها إن شاء.
: إذا أراد الرجل الغائب عن زوجته ان يطلقها، فإن أمكنه اإلطالع 2848 املسألة

على أهنا يف حال احليض أو النفاس أوال، وجب االستطالع، فإن كان اطالعه على ذلك 
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لمه من عادة زوجته يف احليض، أو بواسطة األمور األخرى، وجب أن ينتظر بواسطة ما يع
 مدة حىت يعلم اهنا طاهرة من احليض أو النفاس عادة مث يطلقها إن شاء.

: إذ أراد أن يطلق الزوج زوجته الطاهرة من احليض أو النفاس بعد أن 2849 املسألة
مث تطهر من احليض مث يطلقها، وال قارهبا يف ذلك الطهر، جيب عليه أن ينتظر حىت حتيض 

إشكال يف طالق الصغرية اليت مل تكمل تسعاً، أو احلامل حىت بعد املقاربة، وكذا ال إشكال 
يف اليائسة وهي ما تكون فوق الستني إذا كانت قرشية )سيدة(، وفوق اخلمسني إذا كانت 

 غري قرشية.
لنفاس، مث طلقها يف ذلك : إذا قارب زوجته الطاهرة من احليض أو ا2850 املسألة

الطهر، فإن تبني فيما بعد أهنا كانت حاماًل حني الطالق، فاألحوط إعادة طالقها مرة 
 أخرى.

: إذا قارب زوجته الطاهرة من احليض أو النفاس، مث أراد طالقها وكان 2851 املسألة
جيوز له يف السفر، جيب عليه أن ينتظر مدة حتيض بعدها املرأة عادة، مث بعد أن تطهر 

 طالقها.
: إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته اليت ال حتيض ملرض، جيب أن ال 2852 املسألة

 يقارهبا ملدة ثالثة أشهر منذ أن قارهبا، مث يطلقها.
: جيب أن يكون الطالق ابلصيغة العربية الصحيحة، ويسمعها رجالن 2853 املسألة

اسم الزوجة فاطمة ـ مثاًل ـ جيب أن يقول:  عادالن، ولو أراد الزوج نفسه إجراء الصيغة، وكان
زوجة موكلي »، ولو وكل أحدًا إلجراء الطالق يلزم أن يقول الوكيل: «زوجيت فاطمة طالق»

 «.فاطمة طالق
: املرأة املتمتع هبا ملدة معينة، كاليت عقد عليها ملدة شهر أو عام، ال 2854 املسألة

إما ابنقضاء املدة املعينة أو أن يهب هلا الزوج  طالق هلا بل خروجها من حبالة الزوجية يكون
 وال يلزم استشهاد شاهدين وال خلوها من احليض.« وهبتك املدة»بقية املدة أبن يقول: 

 عدة الطالق 
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، فإذا قارهبا (189): ال عدة للصغرية اليت مل تكمل التاسعة وال اليائسة2855 املسألة
 ن عدة، لكنه ال جيوز مجاع الصغرية. الزوج مث طلقها جاز هلا أن تتزوج فوراً دو 

: جيب على املرأة اليت أكملت التاسعة وليست ايئسة، إذا طلقها بعد 2856 املسألة
مقاربتها، أن تعتد بعد الطالق، يعين بعد أن تطلق يف الطهر، تنتظر حىت حتيض مث تطهر إىل 

ولكن لو طلقها الزوج  أن حتيض اثنية، وعندما حتيض اثلثة تتم عدهتا وجيوز هلا أن تتزوج،
 قبل مقاربتها هلا مل يكن هلا عدة، فيجوز هلا أن تتزوج بعد الطالق مباشرة.

: املرأة اليت ال حتيض إن كانت يف سن من حتيض، لو طلقها زوجها 2857 املسألة
 جيب عليها أن تعتد بعد الطالق ملدة ثالثة أشهر.

طلقت أول الشهر، جيب عليها ان  : املرأة اليت عدهتا ثالثة أشهر، لو2858 املسألة
تعتد ثالثة أشهر هاللية، يعين ابتداء من رؤيتها اهلالل حىت ثالثة أشهر، ولو طلقت أثناء 
الشهر اعتدت بقية الشهر مع شهرين ومقدار ما نقص من الشهر األول من الشهر الرابع 

 29لك الشهر ليكمل ثالثة أشهر، فإذا طلقت مثاًل يف غروب العشرين من الشهر وكان ذ
يوماً، وجب أن تعتد تسعة أايم مع شهرين ابإلضافة إىل عشرين يومًا من الشهر الرابع، 

يومًا حىت يصري مع ما اعتدته من  21واألحوط استحبااًب أن تعتد من الشهر الرابع، مبقدار 
 الشهر األول ثالثني يوماً.

مل، أو بسقوطه، فعلى : إذا طلق احلامل فانتهاء عدهتا إما بوضع احل2859 املسألة
 هذا لو تولد طفلها بعد ساعة بعد الطالق ـ مثالً ـ انتهت عدهتا.

: ابتداء عدة الطالق من حني انتهاء قراءة صيغة الطالق، سواء علمت 2860 املسألة
املرأة أبنه طلقها أم ال، فإذا علمت بعد انقضاء مدة العدة أنه طلقها كفى، والجيب إعادة 

 االعتداد.
 لزواج املؤقتعدة ا

                     
 .2849ذكران معىن اليائسة يف املسألة:  (189)
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: املرأة البالغة غري اليائسة إذا متتع هبا ملدة معينة كشهر أو سنة مثاًل، 2861 املسألة
فإن قارهبا زوجها وانتهت مدة متعتها، أو وهبها زوجها املدة، جيب أن تعتد، فان كانت ممن 

ان  حتيض اعتدت حبيضتني، ومل تتزوج يف العدة، وان كانت ممن ال حتيض فاألحوط وجوابً 
 جتتنب الزواج ملدة مخسة وأربعني يوماً. 

: ال عدة للمرأة اليائسة إذا متتع هبا، وكذا الصغرية اليت مل تكمل 2862 املسألة
التاسعة، واملرأة اليت مل جيامعها زوجها فيجوز هلن التزوج فوراً بعد انتهاء مدة املتعة أو بعد ان 

 وهب الزوج املدة.
 عدة املتوىف عنها زوجها

: املرأة غري احلامل اليت مات زوجها، جيب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة 2863 سألةامل
أايم، ابن ال تتزوج إال بعد انقضاء هذه املدة، حىت إذا كانت ايئسة أو متمتعًا هبا، أو مل 
يقارهبا زوجها، أما إذا كانت حاماًل جيب أن تعتد إىل أن تضع محلها، ولكن إذا وضعت 

أربعة أشهر وعشرة أايم، جيب أن ال تتزوج حىت ميضي أربعة أشهر وعشرة محلها قبل انقضاء 
 «.عدة الوفاة»أايم على وفاة زوجها، وتسمى هذه العدة: 

: حيرم على املرأة املعتدة بعدة الوفاة ان تلبس ثياب الزينة كما حيرم عليها 2864 املسألة
 االكتحال، وكل ما يعترب زينة.

ملرأة ان زوجها قد مات، وبعد العدة تزوجت، مث تبني أن : إذا أيقنت ا2865 املسألة
زوجها قد مات فيما بعد جيب ان تنفصل عن زوجها الثاين فوراً، فإذا كانت حاماًل اعتدت 
ابملقدار الذي ذكرانه يف الطالق ألجل الزوج الثاين، مث اعتدت بعدة الوفاة أيضًا لزوجها 

وفاة لزوجها األول مث اعتدت بعدة الطالق لزوجها األول، وإذا مل تكن حاماًل اعتدت بعدة ال
 الثاين.

 : ابتداء عدة الوفاة يكون من حني ان تعرف املرأة وفاة زوجها.2866 املسألة
قبل ادعاؤها بشرط أن التكون « انتهت عديت»: إذا قالت املرأة: 2867 املسألة

 متهمة ابلكذب وحنوه.
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 الطالق البائن والرجعي
ق البائن هو الذي ال جيوز للرجل بعد وقوعه ان يرجع إىل : الطال2868 املسألة

 زوجته بدون عقد جديد.
 : الطالق البائن على مخسة أقسام:2869 املسألة

 طالق الصغرية، أي اليت مل تتم التاسعة من عمرها. األول:

 (.2849طالق اليائسة، وقد مر معناها يف املسألة )الثاين: 
 يدخل هبا الزوج بعد العقد عليها.طالق الزوجة اليت مل  الثالث:
 طالق الزوجة املطلقة ثالاثً. الرابع:

 طالق اخللع واملباراة، وسيأيت أحكامهما. اخلامس:
: الطالق الرجعي هو الطالق الذي جيوز للرجل بعد وقوعه أن يعود إىل 2870 املسألة

 املسألةكورة يف زوجته وهي يف العدة، دون عقد جديد، وهو غري هذه األقسام اخلمسة املذ 
 السابقة.

: حيرم على من طلق زوجته طالقًا رجعيًا أن خيرجها من البيت الذي 2871 املسألة
طلقها فيه، إال يف املوارد اليت ذكرانها يف )الفقه( وكذا حيرم على املطلقة رجعيًا أن خترج من 

 بيتها إال لألمور الضرورية.
 أحكام الرجوع 

 رجعي جيوز رجوع الرجل إىل زوجته بنحوين:: يف الطالق ال2872 املسألة
 أن ينطق مبا يعين أنه رجع إليها. األول:
 أن يفعل ما يدل على الرجوع.الثاين: 

: ال يلزم على الزوج أن يستشهد أحدًا على رجوعه، أو خيرب الزوجة 2873 املسألة
 دون أن يسمعه أحد.« راجعت زوجيت»بذلك، بل يكفي ويصح إذا قال مع نفسه: 

: الرجل الذي طلق زوجته طالقاً رجعياً لو أخذ منها ماالً وصاحلها على 2874 ملسألةا
 أن ال يرجع إليها أبداً، سقط حقه يف الرجوع إليها بذلك.
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: إذا طلق زوجته ثالث مرات وكان قد راجع إليها بعد الطالق األول 2875 املسألة
كل طالق، حترم عليه بعد الطالق   والثاين، أو طلقها مرتني مث عاد إليها بعقد جديد بعد

الثالث، ولكن لو تزوجت بعد الطالق الثالث برجل آخر، حيل لزوجها األول أن يتزوجها مرة 
 أخرى أبربعة شروط:

ان يكون زواجها من الرجل الثاين زواجاً دائمياً ال منقطعاً، فلو تزوجها متعة، أي  األول:
 مل جيز لزوجها األول أن يتزوج هبا مرة أخرى.ملدة شهر أو سنة ـ مثالً ـ مث انفصلت عنه 

 أن يقارهبا الزوج الثاين ويدخل هبا، واألحوط اإلنزال أيضاً. الثاين:
 أن يطلقها الزوج الثاين أو ميوت. الثالث:
 أن ينقضي عدة طالقها من الزوج الثاين أو عدة وفاته. الرابع:
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 طالق اخللع

زوجها فتبذل له مهرها، أو مااًل آخر ليطلقها : طالق املرأة اليت كرهت 2876 املسألة
 يسمى )طالق اخللع(.

: إذا أراد الزوج نفسه ان جيري صيغة طالق اخللع، فإن كان إامها 2877 املسألة
،  «هي طالق»ولو أضاف: « زوجيت فاطمة خالعتها على ما بذلت»فاطمة ـ مثاًل ـ يقول: 

 كان أفضل.
يف أن يبذل مهرها لزوجها لكي يطلقها، ووكله  : إذا وكلت امرأة أحداً 2878 املسألة

الزوج أيضًا إلجراء صيغة الطالق، فان كان اسم الزوج: حممداً ـ مثاًل ـ واسم الزوجة: فاطمة، 
، مث يقول «عن موكليت فاطمة بذلت مهرها ملوكلي حممد ليخلعها عليه»قال الوكيل هكذا: 

 «.لقزوجة موكلي خالعتها على ما بذلت، هي طا»فوراً: 
ولو وكلت املرأة أحدًا ليبذل مااًل آخر غري مهرها للزوج لكي يطلقها، كان على الوكيل 

 مثالً.« بذلت مائة دينار …»املال املبذول مثل ان يقول: « مهرها»أن يذكر بدل كلمة 
 طالق املباراة

: إذا كره كل من الزوجني صاحبه، أي كره الزوج زوجته والزوجة كرهت 2879 املسألة
 «. طالق املباراة»جها، وأعطت الزوجة مبلغاً من املال لزوجها ليطلقها، امي هذا الطالق: زو 

: إذا أراد الزوج نفسه اجراء صيغة طالق املباراة وكان اسم زوجته فاطمة 2880 املسألة
، وإذا وكل شخصًا «ابرأت زوجيت فاطمة على مهرها فهي طالق»ـ مثاًل ـ فعليه ان يقول: 

، ولو «ابرأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها فهي طالق»الوكيل ان يقول:  لذلك كان على
 قال يف كلتا الصورتني بدل )على مهرها(: )مبهرها( مل يكن فيه إشكال.

: جيب ان تقرأ صيغة طالق اخللع واملباراة ابلعربية الصحيحة، ولكن لو 2881 املسألة
 مل يكن فيه إشكال.عربت املرأة عن بذهلا املال لزوجها بغري العربية 

: إذا رجعت الزوجة عن بذهلا يف أثناء عدة طالق اخللع أو املباراة، جاز 2882 املسألة
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 لزوجها الرجوع إليها دون عقد جديد.
: جيب ان ال يكون املال الذي أيخذ الزوج يف طالق املباراة أزيد من 2883 املسألة

 املهر، وال اشكال يف ذلك يف طالق اخللع.
 العدة والطالقمسائل يف 

: لو جامع امرأة أجنبية بظن أهنا زوجته، وجب على املرأة ان تعتد، 2884 املسألة
 سواء علمت أبن الرجل ليس زوجها أو كانت تظن أبنه زوجها.

 : إذا زان ابمرأة يعلم اهنا ليست زوجته، ال جيب عليها العدة.2885 املسألة
لطالق من زوجها لكي يتزوجها هو، : إذا خدع امرأة ابن حتصل على ا2886 املسألة

 صح الطالق والزواج منها، ولكنهما أمثا امثاً كبرياً. 
: إذا وكل زوجته ـ ضمن العقد الدائم ـ يف الطالق يف مدة معينة، مثل 2887 املسألة

ان يوكلها يف ان تطلق نفسها من حني عقد الزواج إىل مدة مخسني سنة، بشرط ان ال 
كالة وتطلق نفسها إال بعد ان يسافر عنها سفرًا طويل املدة مثاًل، أو تستخدم املرأة تلك الو 

ال ينفق عليها ملدة ستة أشهر ـ مثاًل ـ صحت هذه الوكالة، وحيق للمرأة ان تطلق نفسها مىت 
 حتقق الشرط.
: املرأة اليت ضاع زوجها لو أرادت ان تتزوج بزوج آخر، جيب ان تراجع 2888 املسألة

 و وكيل اجملتهد، وتعمل حسب رأيه.اجملتهد العادل أ
: جيوز لوالد اجملنون وجده لألب ان يطلقا زوجته، إذا اتصل جنونه 2889 املسألة

 ابلزمان السابق على البلوغ، وكان الطالق صالحًا.
: إذا عقد والد الصغري أو جده لألب على امرأة لذلك الصغري، ابلعقد 2890 املسألة

قية املدة للمرأة املتمتع هبا ان رأاي صالحًا يف ذلك، وإن كان املنقطع، جاز هلما ان يهبا ب
شيء من مدة املتعة داخاًل يف زمان البلوغ، مثل ان يعقد لولدهم الصغري الذي هو يف سن 
الرابعة عشرة على امرأة متعة ملدة سنتني، جاز ان يهبا هلا املدة، ولكن الجيوز هلما تطليق 

 ائم، على املشهور.املرأة املعقودة للصغري بعقد د
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: إذا طلق زوجته عند شخصني يعترب عدالتهما لبعض العالمات املعينة 2891 املسألة
يف الشرع، فالشخص الذي ال يعتربمها عادلني، ال جيوز له ان يعقد عليها لنفسه أو لغريه، 

 بعد انقضاء عدهتا، على األحوط وجوابً.
فان انفق عليها مثل انفاقه عليها  : إذا طلق رجل زوجته بدون علمها،2892 املسألة

أايم كانت زوجته مث بعد عام واحد مثاًل قال: طلقتك قبل عام، وثبت ذلك شرعًا جاز ان 
يسرتد ما بقي عندها من النفقة اليت مل تصرفها، ولكن ال جيوز له مطالبتها مبا صرفته 

 واستهلكته.
 أحكام اخللع واملباراة

زوجها وبذلت له مااًل ليطلقها، فطلقها، امي هذا : إذا كرهت املرأة 2893 املسألة
 الطالق )طالق اخللع( ـ كما سبق ـ ويعترب فيه مجيع ما يعترب يف الطالق.

: جيب على الرجل أن يطلق زوجته فورًا يف طالق اخللع بعد ان تقرأ 2894 املسألة
ورضيت الزوجة  الزوجة صيغة بذل املال، ويصح الطالق إذا عني الرجل مااًل تبذله الزوجة،

 بذلك فوراً.
: كل ما له مالية جيوز جعله فدية للخلع، سواء كان عيناً أو منفعة، كما 2895 املسألة

 جيوز أن تكون فدية اخللع كل املهر أو نصفه، وال إشكال أيضاً لو كان أكثر من املهر.
يقع : إذا مل يكن بني الزوجني كراهة، وطلق الزوج طالق اخللع، مل 2896 املسألة

 اخللع، ولكن الطالق صحيح، فلو كان مورد الطالق رجعياً كان رجعياً، وإال وقع ابئنًا.
: جيوز أن توكل املرأة أحدًا يف بذل املال، كما جيوز أن يكون دينًا مثل 2897 املسألة
 «.أخلعين على ان يكون لك كذا يف ذميت»ان تقول: 

  مجيع األحكام إال يف ثالثة أمور:: طالق املباراة مثل طالق اخللع يف2898 املسألة
أن الكراهة يف املباراة من اجلانبني، أي الزوج يكره الزوجة والزوجة تكره الزوج، األول: 

 ولكن يف اخللع الزوجة هي اليت تكره زوجها فقط.
 يلزم أن ال يكون املال الذي أيخذه الزوج يف طالق املباراة أكثر من املهر. الثاين:

ا أجرى الزوج صيغة طالق املباراة بلفظ )املباراة( وجب عليه فوراً عرفياً ان أنه إذ الثالث:
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 يتلفظ ابلطالق، مثالً إذا قال: ابرأتك، قال بعده فوراً، فأنت طالق، خبالف طالق اخللع.

 أحكام الظهار
: الظهار: هو أن يشّبه الرجل زوجته بظهر أمه، فإذا ظاهر الزوج زوجته 2899 املسألة
 ، ولو أراد الرجوع إليها وجب ان يعطي كفارة.حرمت عليه
« أنت علّي كظهر أمي»: صيغة الظهار هي أن يقول الرجل لزوجته: 2900 املسألة

أو يقول بدل )أنت( )زوجيت، أو هذه، أو فاطمة( إذا كان اامها فاطمة، ولو شبهها بغري 
حمل خالف، الظهر كما لو قال: )أنت علي كبطن أمي( فهل يقع الظهار به أم ال، 

 واألحوط وقوعه به.
« أنت علي كظهر أخيت»: لو شبهها بغري أمه من حمارمه، كما لو قال: 2901 املسألة

 أو )عميت( أو )خاليت( وقع الظهار أيضاً.
: يشرتط يف من يظاهر زوجته: ان يكون ابلغًا وعاقاًل وقاصدًا وخمتاراً 2902 املسألة

ل احليض أو النفاس، ومل يواقعها يف طهر الظهار ـ كما غري جمبور، وان ال تكون الزوجة يف حا
مر يف أحكام الطالق ـ واألحوط ان يكون قد دخل هبا بعد العقد، والالزم أن يسمع الظهار 

 رجالن عادالن.
: ال يلزم يف صحة الظهار ان تكون الزوجة دائمية، بل يكفي أن تكون 2903 املسألة

 متمتعاً هبا، أو أمة.
ال جيوز ملن ظاهر زوجته، ان جيامعها قبل دفع الكفارة، ولو جامعها  :2904 املسألة

 بدون الكفارة وجبت عليه كفاراتن، ولكن ال مانع من مجاعها بعد اعطاءه الكفارة.
: كفارة من ظاهر زوجته هي:عتق رقبة، وإذا مل ميكنه ذلك صام شهرين 2905 املسألة

  مسكيناً.متتابعني، وإذا مل ميكنه ذلك أيضاً أطعم ستني
: إذا ظاهر زوجته، فان صربت زوجته على ذلك مل جيب على الزوج 2906 املسألة

شيء، ولكن إذا مل تصرب على ذلك احلال، جيب ان تراجع احلاكم الشرعي، ووظيفة احلاكم 
 الشرعي حينئذ ان خيري الزوج بني أمرين:
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 ـ إما أن يدفع الكفارة، ويرجع إىل زوجته.1
 .ـ وإما أن يطلقها2

وإذا مل خيرت أي واحد منهما حبسه احلاكم الشرعي إىل ان خيتار واحداً من األمرين، ولو 
 مل ينفع احلبس أيضاً وطلبت املرأة الطالق طلقها احلاكم الشرعي.

 أحكام اإليالء
: اإليالء هو أن حيلف الرجل على ان ال جيامع زوجته الدائمية، 2907 املسألة

ئم، إىل األبد أو مدة تزيد عن أربعة أشهر بقصد االضرار هبا، فلو املدخول هبا بعد العقد الدا
حلف على عدم وطي زوجته املتمتع هبا أو أمته، أو حلف على عدم وطي زوجته الدائمية 
مدة تقل عن أربعة أشهر، أو حلف على عدم وطي زوجته اليت مل جيامعها بعد العقد عليها 

ل ملصاحل مثل املنع من احلمل إذا كان احلمل بعد، أو حلف على ذلك ال بقصد االضرار ب
 يضر هبا، مل يكن ذلك ايالء.

: إذا مل تتوفر شروط االيالء صح حلفه، ولكن ال جترى أحكام اإليالء، 2908 املسألة
 بل يرتتب على ذلك أحكام اليمني )احللف( كما سيذكر يف أحكام اليمني.

لف أبحد أاماء هللا تعاىل مما ال : يف صحة االيالء يشرتط أن يكون احل2909 املسألة
يطلق إال على ذاته املقدسة مثل )هللا( أو ما يطلق على هللا غالباً، وان كان يطلق على غريه 

 تعاىل أيضاً.
: إذا متت شروط االيالء ووقع االيالء، حرم على الرجل أن جيامع 2910 املسألة

زوج شيء وإال راجعت احلاكم زوجته، ويف هذه الصورة إن صربت املرأة فال جيب على ال
 ( من أحكام الظهار.2906) املسألةالشرعي، ووظيفة احلاكم الشرعي هي ما مر يف 

: إذا جامع الزوج زوجته بعد االيالء، جيب عليه الكفارة، ألنه مل يعمل 2911 املسألة
 حبلفه.

 وخمتاراً. : يشرتط يف وقوع االيالء ان يكون الزوج ابلغاً وعاقالً وقاصداً 2912 املسألة
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 أحكام اللعان
: )اللعان( مأخوذة من مادة )اللعن(، واملراد من اللعان هو ان يلعن كل 2913 املسألة

 من الزوجني اآلخر بكيفية معينة وشروط خاصة.
 : موضع اللعان موردان:2914 املسألة

 األول: أن يدعي الرجل أن زوجته زنت.
ليس »طفله، وقد ولد يف فراشه، أبن يقول: الثاين: أن ينفي الزوج طفاًل ميكن أن يكون 

 «.هذا ولدي
: ال جيوز أن يقذف الرجل زوجته ابلزان، للشك أو الخبار الناس، أو 2915 املسألة

حىت لقول ثقة، إال أن حيصل له العلم بذلك. ولو كان له علم بذلك وإهتم زوجته ابلزان مل 
 عدول بشروط خاصة. يقبل إال إذا أقرت الزوجة، أو شهد بذلك أربعة شهود

: إذا نسب الزوج الزان إىل زوجته ـ ومل أيت أبربعة شهود عدول، أو مل 2916 املسألة
تقر الزوجة ـ وطالبت الزوجة حد الزوج بذلك، وجب أن جيلد الرجل مثانون جلدة، ولكن لو 

 جرى اللعان بني الرجل واملرأة على الشروط وابخلصوصيات املعينة، ارتفع عنه احلد.
: إذا نسب الزان إىل زوجته وكان عنده بينة، ال جيوز له اللعان، وإذا مل 2917 سألةامل

 يكن عنده بينة جاز له اللعان.
: إمنا جيوز ملن ينسب الزان إىل زوجته ان يالعنها، إذا ادعى أبنه رأى 2918 املسألة

 ن.ذلك بعينه، فإذا كان أعمى، أو مل يدع الرؤية البصرية مل يكن له حق اللعا
 : للعان عدة شروط:2919 املسألة

ـ أن تكون املرأة اليت يتهمها ابلزان زوجته، فإذا اهتم غريها ـ سواء كانت من حمارمه أو ال 1
 ـ ال جيوز له اللعان.

 ـ أن تكون زوجته الدائمية، فال يصح اللعان يف املتعة.2
 املدخول هبا. ـ أن يكون قد دخل هبا بعد العقد، فال يثبت اللعان يف زوجته غري3
 ـ ان ال تكون مشهورة ابلزان والفحشاء.4
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: إذا نسب الرجل الزان إىل شخص يف املوارد اليت ال يصّح فيها اللعان 2920 املسألة
 ومل أيت أبربعة شهود، جيب أن جيرى عليه احلّد أو يؤّدب، كما ذكر يف كتاب احلدود.

من زوجها، الجيوز للزوج أن : لو ظهر من املرأة طفل ميكن ان يكون 2921 املسألة
 يدعي أنه من غريه، ولو ادعى ذلك لزم اللعان سواء كان الطفل مولوداً أو ال.

: إذا ادعى الزوج أن الطفل الذي تولد من املرأة ليس منه، جاز له 2922 املسألة
ا هذ»اللعان إذا مل يكن اعرتف به سابقاً، فإذا كان قد اعرتف به سابقاً مثل ان قال صراحة: 

أو عندما هنأه الناس وقالوا: )مبارك( قال: )آمني( أو )إن شاء هللا( مثاًل، ال جيوز له « ولدي
 اللعان.

 : امنا يتحقق اللعان إذا أجري عند احلاكم الشرعي أو عند انئبه.2923 املسألة
: إذا اهتم الزوج زوجته ابلزان، أو نفى ولدية طفلها، لعن كل واحد 2924 املسألة

خر عند احلاكم الشرعي بعد ما يلقيه احلاكم عليهما من صيغة اللعان، وجيب ان منهما اآل
 يكوان واقفني عند اللعان.

 : صيغة اللعان هي ان يقول الرجل العبارة التالية أربع مرات:2925 املسألة
 ـ )أشهد هللا اين ملن الصادقني فيما قلت من قذفها، أو من نفي ولدها(.1
 ة واحدة: )لعنة هللا علّي إن كنت من الكاذبني(.ـ مث يقول بعد ذلك مر 2
ـ وبعد ان ينتهي الرجل من ذلك تقول املرأة أربع مرات: )أشهد هللا انه ملن الكاذبني يف 3

 مقالته من الرمي ابلزان، أو نفي الولد(.
 ـ مث تقول بعد ذلك مرة واحدة: )ان غضب هللا علي ان كان من الصادقني(.4

هتم الزوج زوجته ابلزان أو نفى ولدية طفلها، فإن مل يالعن وجب : إذا ا2926 املسألة
عليه احلد، ولو العن الرجل ومل تالعن املرأة وجب احلد على املرأة، ألن لعان الرجل مبنزلة 

 البينة والشاهد.
: إذا جرى اللعان حسب شروطه وخصوصياته املذكورة ترتب عليه أربعة 2927 املسألة

 أمور:
الزواج بينهما وجيب ان ينفصال فوراً، سواء كان اللعان لنفي الولد أو انفساخ األول: 
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 لتهمة الزان.
حرمة املرأة على زوجها تكون إىل األبد، فال جيوز له ان يعقد عليها لنفسه أبداً،  الثاين:

 سواء كان اللعان لنفي الولد أو لتهمة الزان.
ذا العن، وسقوط حد الزان عن سقوط حد القذف )االهتام ابلزان( من الرجل إ الثالث:

 املرأة إذا العنت.
إذا العن لنفي الولد مل يلحق به ذلك الولد شرعاً، فلو مات الرجل مل يرثه الولد،  الرابع:

ولو مات الولد مل يرثه الرجل، ولكن لو أقر بولديته بعد اللعان، فان مات الرجل ورثه الولد، 
 ولكن لو مات الولد مل يرثه الرجل.

 )السبق(املسابقة أحكام 
: جتوز املسابقة على البغال، واحلمري، واالبل، والفيلة، واآلالت البخارية 2928 املسألة

 وحنوها، كما ال اشكال يف تعيني عوض ملن سبق.
: ال اشكال يف اشرتاط العوض املايل يف املسابقات اليت جتري ابلسيف 2929 املسألة

 والسهم واحلراب وسائر سالح اليوم.
: ال جيوز اشرتاط العوض املايل يف بقية أنواع املسابقة ولكن نفس 2930 ألةاملس
مل ينطبق عليها عنوان حمرم ال تكون حرامًا كاملصارعة، وسباق الزوارق، وسباق  إذااملسابقة 

 السيارات، والطائرات، والركض، وكرة القدم، ومحل األثقال، ورفع األحجار وما شابه.
( 2930) املسألةعوض يف احدى املسابقات املذكورة يف : إذا جعل 2931 املسألة

 فان مل يكن بعنوان الشرط مل يكن فيه اشكال.
: مسابقة )املالكمة( املتعارفة اليوم ان مل يشرتط فيها شيء ومل يكن 2932 املسألة

 موجباً للضرر، حالل ولكن إذا اشرتط فيها شيء أو استلزم ضرراً حراماً مل تكن جائزة.
: مصارعة الثريان املتعارفة يف بعض البالد إذا استوجبت ضرراً حراماً غري 2933 املسألة

 جائزة.
: جيب إجراء الصيغة يف املسابقة، ولكن ال جيب أن تكون ابللغة العربية 2934 املسألة
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 فتصح أبية لغة كانت.
 : يشرتط يف املتسابقني: البلوغ والعقل والقصد واالختيار.2935 املسألة

: يف املسابقات اليت جيوز فيها االشرتاط، جيب تعيني املال املشرتط، 2936 املسألة
 وجيوز ان يبذله احد املتسابقني، أو كالمها، أو من بيت املال، أو من شخص اثلث.

: يف املسابقة ال يلزم وجود احلكم، وهو الذي يدخل بني الطرفني 2937 املسألة
 ليعرف أيهما السابق.

ابقة جيب تعيني مقدار املسافة ابتداًء وانتهاًء.كما جيب تعيني : يف املس2938 املسألة
 الشيء الذي يسابق عليه.

ويشرتط احتمال سبق كل واحد منهما، فلو كان أحدمها حبيث يتيقن عدم سبقه لضعفه 
 البالغ ال تصح املسابقة معه.

: يشرتط يف مسابقة الرمي: تعيني عدد الرمي، وعدد اإلصاابت، 2939 املسألة
 يفيتها.وك

فمثاًل :يعترب ان يعلم أبنه يلزم رمي عشرة سهام، وإصابة كم واحد منها، ومتزيق اهلدف 
بذلك أو السقوط خارجه، أو متزيقه فقط، وهكذا جيب تعيني بعد املرمي، ومقدار اهلدف 

 ونوع الوتر و...
 : إذا متت املسابقة، فالسابق )الفائز( ميلك العوض املقرر، وجتوز2940 املسألة

 املصاحلة على ذلك العوض، أو هبته.
: إذا كان العوض املقرر شيئًا معينًا كالكتاب املوجود بني أيديهم، مث 2941 املسألة

بعد املسابقة تبني ان الكتاب لشخص آخر غريمها، يلزم دفع عوضه )مثله أو قيمته( إىل 
 السابق.

، مث تبني فيما بعد «حنطة من سبق فله كيلو»وإذا كان العوض شيئاً كلياً مثل ان يقول: 
 ان الكيلو من احلنطة الذي عنده ملك الغري، جيب اعطاء كيلو آخر من احلنطة.

: ال اشكال يف إعطاء أحد أو مجعية كأساً، أو مدالية للسابق )الفائز( 2942 املسألة
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 يف املسابقات، وجيوز اشرتاط ذلك يف عقد الزم كالبيع والشراء.

 أحكام العتق
 مقدمة:
اخلوض يف أحكام ومسائل العتق البد أن نبني فلسفة الرق والعبودية اليت قررها قبل 

اإلسالم، ألن ذلك صار حمال ملناقشات واشتباهات، وما نذكره هنا مقتطف من املقالة اليت  
 كتبتها قبل أعوام، فنقول:

ة، ان اإلسالم امنا أقر نظام الرق الذي كان سابقًا على اإلسالم، حلكمه ومصلحة رفيع
ال ميكن تداركها إال ابقرار هذا النظام بقدر احلاجة واملصلحة امللحتني يف اطار نظيف، على 
ما هي القاعدة املطردة يف مجيع التشريعات االسالمية، سواء العبادية أو املعاملية أو الدولية 

 أو غريها.
م يف سبيل وذلك ان اإلسالم يسرتق الكفار الذي حياربون اإلسالم، أو حيارهبم اإلسال

انقاذهم واجنائهم من خرافات العقيدة، أو خالص املظلومني من براثن الظاملني، كما قال 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ِبثل ما اعتدى عليكمسبحانه: 

وقال تعاىل:  (190) 
وما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا واملستضعفني (191)  فإذا استوىل املسلمون على الكفار

رى احلرب أرقاء عبيداً، وهذا خري من ان )يسجنوا( أو )يقتلوا( أو )يفكوا إىل أخذوا أس
أهاليهم( فان السجن كبت، والقتل إفناء ال داعي له، والفك سبب جتريهم وآتمرهم من 
جديد، فال سبيل أحسن من جعلهم ارقاء موزعني، حتت رعاية األسياد ورقابتهم ورمحتهم، 

م، هذا إذا مل ير اإلسالم عالجًا إال أسرهم، فأسري احلرب وبذلك جلب خلريهم، ودفع لشره
إما أن يقتل أو يسجن أو يطلق سراحه بدون فداء أو مع فداء أو يستعبد كل حسب 

 املصلحة اليت يراها احلاكم اإلسالمي الفقيه العادل، أو شورى الفقهاء املراجع. 
واملتآمرين فان كثريًا من  ابإلضافة إىل أن مثل هذا الصنيع مما حيد من نشاط الكفار

                     
 .194سورة البقرة :  (190)
 .75سورة النساء:  (191)
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النفوس على استعداد ألن تقتل أو تسجن، وال جتد استعداد االسرتقاق حتت يد السادة، إال 
القليل من الناس أو أقل من القليل فكيف يرضى اإلنسان ان يصبح رقًا يباع ويشرتى يف 

لك مما يصرف أيدي السادة فيعمل هلم كاخلدم، ويوصم هبذه الوصمة، ان جمرد التفكري يف ذ
 أكثر الكفار عن حماربة املسلمني.

وهبذه اخلطة احلكيمة وفر اإلسالم على املسلمني كثريًا من األتعاب كما وفر على احلياة  
 كثرياً من اخلريات.

هذا هو مصدر الرق يف اإلسالم، وهكذا كان الرق مما البد منه، وان كان يف نفسه 
لكنه  (192)«شر الناس من ابع الناس: »عليه وآله()صلى هللا مكروهاً، حىت قال رسول هللا 

مكروه البد منه، كما ان الطالق مكروه البد منه، وكما ان العقاب إيالم لألحياء لكنه البد 
 منه ـ للحد من اجلرمية ـ فهو ترجيح لألهم على املهم.

مث ان الرق إذا حصل يف شخص، سرى ذلك يف أعقابه فاهنم وان أخذوا جبرم أبيهم لكن 
ذلك أردع لآلابء وأقوى زجراً للكفار، كما ان األسر والنهب وما أشبه من السنن اجلارية يف 
مجيع احلروب إىل اليوم عند األمم إمنا هو للزجر، وإال فالنساء واألطفال يف أكثر األحيان غري 

 مشرتكني يف جرائم رجاهلم.
لد، ومثل هذا الرق غري هذا إمجال عن )الرق( يف اإلسالم، وإال فالتفصيل حيتاج إىل جم

قابل لإللغاء، اللهم إال إذا أردان أن أنخذ ابألشد واألنكى على البشرية من القتل أو السجن 
 ـ كما تقدم ـ ومل نراع مصلحة الزجر والكف، ومل نلحظ وضع خطة لتقليل االعتداء واملؤامرة.

م، وكان من احلق أما )الرق( الذي ألغي يف )الغرب( فذلك غري الرق الذي شرعه اإلسال
إلغاء ذلك اللون الغريب من الرق، فانه كان جرمية بشرية، وكان إلغاؤه من أوجب الضرورايت، 
واإلسالم مل جيوز مثل ذلك الرق يف يوم من األايم، وليس من طبعه جتويز مثله أبداً، فإن كل 

 مار.قوي كان يسرتق الضعيف وهذا هو طبيعتهم إىل اليوم وان ظهرت مبظهر االستع
: لالسرتقاق موردان: أسراء احلرب، وأهل الذمة الذي خيلون بشروط 2943 املسألة

 الذمة.

                     
 .1ح 21ب 97ص 12وسائل الشيعة: ج (192)
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: إذا أقر شخص ابلغ عاقل قاصد خمتار أبنه عبد )رق(، فان مل نتيقن 2944 املسألة
أبنه يكذب قبل قوله، وهكذا إذا ادعى أحد أبنه )حر( فان مل يكن على رقيته دليل، قبل 

 قوله.
: ال ميلك اإلنسان أبويه مهما علوا كاجلد واجلدة، وهكذا الميلك أوالده 2945 املسألة

 وإن نزلوا كاحلفيد، كما أنه ال ميلك حمارمه، وحكم الرضاع يف هذا مثل حكم النسب.
: يستحب لإلنسان ان يعتق عبده، وله ثواب كثري لو قصد بذلك 2946 املسألة

ده الذين كانوا يف ملكه سبعة أعوام فما فوق، القربة، ويتأكد هذا االستحباب ابلنسبة لعبي
 وصيغة العتق هي ان يقول: )انت حر(.

 : هل ميلك العبد شيئاً أم ال، فيه خالف لكن األقوى انه ميلك.2947 املسألة
: إذا عمى العبد، أو أصيب ابجلذام، أو االقعاد، أو قطع سيده أذنه، 2948 املسألة

 ابدر إىل اإلسالم قبل سيده، صار حراً.أو امل عينه، صار حراً، وهكذا لو 
: جيوز للشخص إذا اشرتى )أمة( ان جيامعها مباشرة وال حاجة إىل 2949 املسألة

 عقد زواج، وأما املرأة إذا اشرتت عبداً ال جيوز هلا اجملامعة معه.
: إذا زّوج السيد ابنته لعبده مث مات السيد وورثت ابنته هذا العبد يفسخ 2950 املسألة

 د زواجهما.عق
هذه األمة حالل »: إذا أحل السيد أمته لشخص أبن قال له: 2951 املسألة

 ، جيوز هلذا الشخص جمامعتها بشروط خاصة ذكرانها يف الفقه. «عليك
: إذا جامع أمته، واستولدها، مل جيز له بيعها إال يف املوارد اليت ذكرانها 2952 املسألة

 يف الفقه.
يعتق عبده أن يكون عاقاًل ومالكًا وان يعتق بقصد : يشرتط من 2953 املسألة

 واختيار منه، وأما لو أعتق عبده قبل البلوغ فهل يصح أو ال، حمل خالف.
 : إذا أعتق اإلنسان نصف عبده أو ثلثه ـ مثال ـ سرت احلرية إىل مجيعه.2954 املسألة
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 أحكام التدبري
أي بعد « ت حر دبر وفايتأن»: التدبري هو أن يقول السيد لعبده: 2955 املسألة

وفايت. ويف هذه الصورة جيب أن حيرر العبد بعد موت سيده من ثلث ما ترك، ولو كان 
 السيد مديناً جيب دفع ديونه من جمموع ارثه أواًل، مث يلزم ان يعتق العبد من الثلث.

 : جيوز أن يرجع اإلنسان عن تدبريه.2956 املسألة
« أنت حرة دبر وفايت»امل من عبد، أي قال: : إذا أدبر أمته احل2957 املسألة

يتحقق التدبري يف شأن املرأة دون طفلها، أي أهنا حترر دون طفلها، إال ان تدل عالمة على 
 أنه دبر الطفل أيضاً.

: يشرتط يف من يدبر أن يكون ابلغًا وعاقاًل وقاصدًا وخمتارًا ومالكًا 2958 املسألة
وقد وردت رواية صحيحة يف تدبري الصيب ذي عشرة لعبده، فلو دبر عبد غريه مل يصح، 

 أعوام.
 : إذا فر العبد من صاحبه بطل التدبري.2959 املسألة
: إذا جىن شخص على العبد املدبر، فديته للموىل، ولو جىن العبد 2960 املسألة

 املدبر، فديته على نفسه، ولكن جيوز ملواله أن يدفع الدية.

 أحكام املكاتبة
املكاتبة هي أن يقرر املوىل حترير عبده لقاء مثن يدفعه العبد، وصيغتها:  :2961 املسألة

 «.كاتبتك أيها العبد على مائة دينار ـ مثالً ـ فإذا أديتها فأنت حر»
 : يصح ان يشرتط تسديد الثمن دفعة واحدة أو ابألقساط.2962 املسألة

 : )املكاتبة( على قسمني:2963 املسألة
 ذكرانها.ـ )مطلقة( وهي اليت 1 

ـ )مشروطة( وهي ان يشرتط املوىل رجوع العبد إىل الرقية إذا عجز العبد عن تسديد 2
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فإن عجزت، فأنت رد (: »2961) املسألةمتام املبلغ، فيقول املوىل بعد الصيغة املذكورة يف 
 «.يف الرق

 : إذا عجز العبد الذي كاتبه مواله مكاتبة مطلقة، عن دفع متام الثمن2964 املسألة
املقرر، حترر ابملقدار الذي دفع منه، فان دفع نصف املبلغ حترر نصفه، وإذا دفع الثلث حترر 
ثلثه وهكذا، ويف هذه الصورة ال جيوز للموىل فسخ املكاتبة، فإن مل يستطع العبد ان يدفع 

ن أو انئبه من )سهم الرقاب( الذي هو م )عليه السالم(بقية املال املقرر، حرره اإلمام املعصوم
 مصارف الزكاة.

: إذا مات العبد املكاتب ابملكاتبة املطلقة وكان له مال وورثة، فان مل 2965 املسألة
يدفع شيئًا من مال الكتابة فجميع مرياثه ملواله، وان دفع شيئًا من املال ورث املوىل من تركته 

 د.بنسبة ما مل يدفع فلو دفع النصف ورث املوىل نصف االرث والباقي لورثة العب
: العبد املكاتب ابملكاتبة املشروطة، ال يتحرر حىت يدفع متام املال 2966 املسألة

 املقرر.
: إذا مات العبد املكاتب ابملكاتبة املشروطة، فإن مل يكن دفع متام مال 2967 املسألة

 الكتابة، فكل مرياثه ملواله، حىت وان كان دفع نصف أو ثلث املال املقرر.
يف العبد املكاتب ان يكون ابلغًا وعاقاًل وقاصدًا وخمتارًا يف  : يشرتط2968 املسألة

املكاتبة، ألن املكاتبة حتتاج إىل القبول، والقبول بدون هذه الشروط غري صحيح، ولكن العبد 
الذي يريد املوىل عتقه ال يلزم ان يكون عاقاًل أو ابلغاً، بل يصح عتق العبد حىت لو كان 

 العبد جمنوانً أو صغرياً.
 : جيب ان يكون مال الكتابة معلوماً وأجله معينًا.2969 املسألة
: إذا ترافع العبد وسيده إىل احلاكم، جيب معاملتهما حسب القواعد 2970 املسألة

 املقررة يف النزاعات دون متييز.

 أحكام الغصب
: الغصب هو االستيالء العدواين على مال أو حق الغري، وهو من 2971 املسألة
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كبرية اليت يستحق مرتكبها عذااًب اخرواًي شديداً، فقد روي عن الرسول األعظم الذنوب ال
من خان جاره شربًا من األرض جعله هللا طوقًا يف عنقه من ختوم :»)صلى هللا عليه وآله(

 .(193)«األرض السابعة حىت يلقى هللا يوم القيامة مطوقاً اال أن يتوب ويرجع
ن من االنتفاع ابملسجد، أو املدرسة، أو : إذا منع شخص اآلخري2972 املسألة

اجلسر، أو غريها من األماكن العامة، فقد غصب حقوقهم، وهكذا لو ابدر إىل مكان يف 
 املسجد فمنعه اآلخر منه.

: الرهينة هي الشيء الذي جيعله املدين عند دائنه لقاء الدين، جيب ان 2973 املسألة
سديد دينه حصل على طلبه منها، فإذا ابدر املدين تبقى بيد الدائن، فإذا امتنع املدين عن ت

 إىل انتزاعها منه دون اذنه قبل ان يسدد دينه غصب حقه.
: لو غصب الرهينة شخص اثلث، جاز لصاحب الرهينة والدائن مطالبة 2974 املسألة

الغاصب ابلرهينة، فلو أخذاها منه عادت رهينة، ولو تلفت بيد الغاصب وأخذا عوضها كان 
 عوض رهينة أيضاً.ذلك ال

: إذا غصب أحد شيئًا من أحد وجب إرجاعه إىل صاحبه، ولو تلف 2975 املسألة
 ذلك الشيء وجب إعطاء عوضه إىل صاحبه.

: كل ما حيصل من املغصوب من مناء، كما لو ولدت الشاة مثاًل، فهو 2976 املسألة
حىت ولو مل يسكن  لصاحب املال، وهكذا لو غصب داراً فيجب عليه دفع اجارها لصاحبها

 فيها الغاصب.
: إذا غصب من اجملنون أو الصيب شيئاً، وجب اعطاء املغصوب إىل 2977 املسألة

 وليه، وإذا تلف وجب اعطاء عوضه.
: لو اشرتك اثنان يف غصب شيء، ضمن كل واحد منهما نصف 2978 املسألة

 املغصوب، حىت ولو كان يف إمكان كل واحد منهما أن ينفرد ابلغصب.

                     
 .2ح 1ب 309ص 17وسائل الشيعة: ج (193)
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: إذا خلط املغصوب بشيء آخر، كما لو خلطت احلنطة املغصوبة 2979 املسألة
 ابلشعري، فان أمكن فرزه عن بعضه وجب ذلك وان شق عليه، وأعاده بعد الفرز إىل صاحبه.

: إذا غصب آنية الذهب والفضة أو غريها مما حيرم صنعه، مث خربت 2980 املسألة
اء أجرة صنعها لصاحبها، ولكن لو خربت القرط عنده، كما لو تكسرت مثاًل، مل جيب إعط

املغصوبة ـ مثاًل ـ وجب إعادهتا مع أجرة صياغتها إىل صاحبها، ولو قال ألجل الفرار من دفع 
مل جيب على املالك القبول، وهكذا ال جيوز للمالك إجبار « أان أصنعها كأوهلا»األجرة: 

الحتياط لزوم ذلك عليه، واألفضل أن الغاصب على إعادهتا إىل حالتها األوىل، وان كان ا
 يتصاحلا.

: إذا غري املغصوب بنحو يصري أفضل من حالته األوىل، كما لو صاغ 2981 املسألة
الذهب املغصوب قرطاً، فان قال صاحب املال أعطين مايل على هيئته هذه، وجب رده  

ه األوىل بدون كذلك، وليس له ان يطالب أبجرة ما صنع، بل ال جيوز له إعادته إىل حالت
اذن صاحبه، ولو أعاده إىل حالته األوىل دون إذن صاحبه وجب إعطاء أجرة صنعه إىل 

 أيضاً التصاحل. املسألةصاحبه أيضاً، وان كان االحتياط يف هذه 
: إذا غري الشيء املغصوب بنحو يصري أفضل من حالته األوىل وقال 2982 املسألة

األوىل، وجب ذلك. وان قلت قيمته بسبب التغيري  صاحب املال: جيب ان تعيده إىل حالته
عن قيمته يف حالته األوىل، وجب إعطاء التفاوت إىل صاحبه، فإذا صاغ الذهب املغصوب 
قرطاً، فقال صاحب الذهب أعده إىل صورته األوىل، فإذا قلت قيمته بواسطة تذويب القرط، 

 عن قيمته قبلما يصاغ قرطاً، وجب إعطاء الفرق.

: إذا زرع يف األرض املغصوبة، أو غرس فيها شجراً، فالزرع والثمر للزارع 2983 املسألة
أو الغارس على املشهور، ولكن األحوط ان يتصاحلا، وإذا مل يرض صاحب األرض ببقاء 
الزرع والغرس يف األرض وجب على الغاصب ازالة الزرع والغرس فورًا وان حلقه من ذلك 

حب األرض أجرة املدة اليت كان فيها الزرع والغرس، وان ضرر، كما جيب عليه ان يدفع لصا
يصلح ما حدث يف األرض من خرائب، فيطم احلفر اليت نشأت من قلع الشجر ـ مثاًل ـ وإذا 
قلت قيمة األرض بسبب ذلك الزرع فعليه دفع الفرق وال جيوز له إجبار صاحب األرض أبن 
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ض إجبار الغاصب على بيع الزرع والغرس يبيعها أو يؤجرها له، وهكذا ال جيوز لصاحب األر 
 له.

: إذا رضي صاحب األرض املغصوبة ببقاء الزرع والغرس يف األرض، ال 2984 املسألة
جيب على الغاصب قلع الزرع والغرس، ولكن جيب دفع أجرة األرض لصاحبها من حني 

 غصبها إىل حني إعالن املالك عن رضائه.
وب فان كان ذلك الشيء )قيمياً( أي مما : إذا تلف الشيء املغص2985 املسألة

ختتلف قيمة أجزائه، كالبقر والغنم، حيث ختتلف قيمة حلمه عن قيمة جلده، وجب اعطاء 
قيمته، وإذا اختلفت قيمته السوقية، وجب إعطاء قيمته حسب يوم التسليم، واالحتياط 

 االستحبايب يقضي أبن يعطي أعلى القيم من يوم غصبه إىل يوم تسليمه.
: إذا كان الشيء املغصوب الذي تلف )مثلياً( أي من قبيل احلنطة 2986 املسألة

والشعري الذي ال ختتلف أجزاؤه يف القيمة بل كانت سواء يف ذلك، وجب رد مثل املغصوب 
إىل صاحبه، ولكن جيب أن تكون خصوصيات ما يعطيه مثل الشيء املغصوب التالف متامًا، 

 املثلي والقيمي هو العرف العام. وال يبعد ان يكون املعيار يف
: إذا غصب شيئًا )قيمياً( كالغنم الذي ختتلف أجزاؤه يف القيمة، مث 2987 املسألة

تلف، فإن مل ختتلف قيمته السوقية عن يوم الغصب ولكن امن ـ يف تلك املدة ـ مثاًل، وجب 
 دفع قيمته حسب يوم كونه اميناً.

غصوب وتلف عند الغاصب الثاين، جاز : إذا غصب أحد، الشيء امل2988 املسألة
لصاحب املال ان يطالب بعوضه من أي واحد منهما شاء، أو أيخذ من كل واحد مقداراً 
من العوض، ولو أخذ العوض من الغاصب األول جاز للغاصب األول مطالبة ما دفع من 

لغاصب الثاين الغاصب الثاين، ولكن لو أخذ املالك العوض من الغاصب الثاين رأساً، مل جيز ل
 مطالبة ما دفعه من األول.

: إذا مل يتوفر يف املبيع أحد الشروط املعتربة يف املعاملة، مثاًل لو بيع 2989 املسألة
الشيء الذي جيب بيعه ابلوزن أو الكيل، دون كيل أو وزن كانت املعاملة ابطلة، ولو رضي 

ني جاز ذلك ومل يكن فيه إشكال، املتبايعان ـ بقطع النظر عن املعاملة ـ ابلتصرف يف العوض
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وإال كان الشيء الذي أخذه كل واحد منهما كاملغصوب، وجيب رده إىل صاحبه، ولو تلف 
مال كل واحد منهما عند اآلخر وجب على كل منهما دفع عوض ما تلف إىل اآلخر، سواء 

 علما ببطالن املعاملة أم مل يعلما.
رؤيته أو البقائه عنده مدة من الزمان حىت إذا : إذا أخذ شيئاً من البائع ل2990 املسألة

 رغب فيه اشرتاه، مث تلف ذلك الشيء، وجب دفع عوضه إىل صاحبه.

 (194)أحكام األراضي العامرة واملوات 
)عليه : األراضي املفتوحة عنوة اليت فتحها املسلمون إبذن اإلمام 2991 املسألة

سلمني، وإذا كانت احلرب بدون إذن أو انئبه وكانت عامرة حال الفتح لكل امل السالم(
ملن  )عليه السالم(أو كانت غري عامرة فاألرض لإلمام وقد جعلها )عليه السالم(اإلمام 
 يعمرها،

: إن األراضي العاطلة اليت ال مالك هلا فعاًل، سواء مل يكن هلا مالك 2992 املسألة
فيما بعد، كاملدن املندثرة أصاًل، كأغلب الصحاري، أو كان هلا مالك سابقًا ولكنها تعطلت 

 تسمى بـ)املوات(، وهي ملن يعمرها وحيييها، بقدر ان ال يضر اآلخرين.
: ال حيق ألحد وال لدولة ان يتسلط على األراضي العاطلة ومينع 2993 املسألة

إعمارها وإحياءها، وكذلك ال جيوز أخذ العوارض والضرائب عليها، فان الناس هلم احلرية يف 
 ساحة من األراضي بشرط عدم ضياع حق اآلخرين بذلك.تعمري أي م
: األرض اليت كانت ملكًا ألحد مث تعطلت فيما بعد، إن اعرض عنها 2994 املسألة

مالكها، مشلها حكم املوات، وأما إن مل يعرض عنها ومل يعمرها وجب مراعاة االحتياط ويف 
 مرها من حيتاج إليها.بعض الصور خيريه احلاكم بني تعمريها أو االعراض عنها ليع

: من أحيا أرضًا فله مقدار من جوانبها ويسمى بـ )احلرمي( وهو ما ال 2995 املسألة
جيوز ألحد متليكه وتعمريه، وحرمي كل شيء حبسبه، فحرمي الدار هو املقدار الذي يطرح فيه 

                     
 أي األراضي العاطلة. (194)
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ا، وعلى الرتاب والكناسة وحنومها، وكذا يعترب مسلك الدخول واخلروج لذلك الدار حرميًا هل
 هذا فلو بىن أحد داراً يف الصحراء مل جيز ألحد التصرف يف حرميه.

: حرمي النهر هو ذلك املقدار الذي يطرح فيه طينه وترابه، وحرمي البئر 2996 املسألة
هو ما حيتاج إليه لسقي احليواانت واالنتفاع منها، وحرمي القرية هو املقدار الذي حيتاج إليه 

 عي، وهكذا.أهلها للزراعة والر 
: امنا يتحقق احلرمي إذا بىن اإلنسان داراً أو حفر بئراً ـ مثاًل ـ يف األراضي 2997 املسألة

 العاطلة، أما لو بىن داراً أو أحدث بستاانً يف األراضي احملياة فال يكون له حرمي.
: األرض اليت سبق أحد إليها ابلتحجري، ال جيوز للغري احياؤها، ولو 2998 املسألة

رفها الغري كان غاصباً، واملراد من التحجري هو تسوية األرض أو وضع عالمات خاصة تص
 حوهلا تكشف عن قصد االحياء.

السابقة مانعًا من تصرف  املسألة: امنا يكون التحجري املذكور يف 2999 املسألة
 اآلخرين إذا كان احملجر قادراً على االحياء، وإال فال أثر لتحجريه.

لو بطل التحجري بطل حق احملجر أيضاً، وجاز لآلخرين احياؤها، وإذا : 3000 املسألة
مل يقدم احملجر على احياء األرض، وأراد الغري احياءها، جاز للحاكم الشرعي إجباره على 

 اإلحياء أو التخلي عنها.
: يشرتط أن يكون احملجر أو احمليي لألرض قاصدًا متلكها، فإذا حفر 3001 املسألة

 أو حجر لذلك جاز لآلخرين التصرف فيه. بئراً لعباً،
: ميلك احملجر األرض على األقوى فلو ابعها كانت املعاملة صحيحة، 3002 املسألة

 وهكذا ميلكها إذا أحياها.

 أحكام األماكن العامة
: هناك أشياء يشرتك الناس فيها على السواء، مثل الطريق، املسجد، 3003 املسألة

الغاابت، اجلبال، واألماكن املخصصة للفقراء والزوار ومن أشبههم، املدرسة، املاء، املعادن، 
 إىل غري ذلك.
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: الطرق العامة، هي للجميع، فال جيوز ألحد بناء دار فيها، أو حفر 3004 املسألة
بئر، وما شابه، ولكن الطرق غري النافذة خمتص مبن له دار فيها، وال جيوز لغريهم التصرف 

كان ألحد جدار فيها ال جيوز له أن يفتح اباًب إليها دون إذهنم فيها بدون إذهنم، بل لو  
 ورضاهم.

: جيوز النوم والصالة واملعاملة يف الطرق العامة، بل ال إشكال يف جعل 3005 املسألة
حمل فيها للتعامل بشرط ان ال يكون ذلك مضرًا ابملارة، ولو سبق إىل ذلك أحد ففرش فيه 

 بساطه مل جيز ألحد مزامحته.
 : إمنا يتحقق الطريق العام ابحدى ثالثة أسباب:3006 ملسألةا

 أن جيعل أحد ملكه طريقاً عامًا.األول: 
 أن حييي مجاعة أرضاً مث جيعلوا مسلكاً فيها طريقاً هلا.الثاين: 
ان يستعمل الناس أرضًا عاطلة للمرور والعبور حىت يعرف تدرجيًا بكوهنا  الثالث:

وز ألحد أن حييي من أطرافه مبقدار ما حيتاج إليه الطريق، وهكذا طريقًا عاماً، وحينئذ ال جي
 احلكم إذا قام شخص أو شركة أو مجاعة أو دولة إبنشاء طريق.

: إذا سقط الطريق عن الطريقية أي مل يعد مير فيه أحد، إنتفى عنه 3007 املسألة
 حكم الطريق، وعاد إىل حالته األولية.

رتكات بني املسلمني فيجوز هلم ان يفعلوا فيه كل ما : املسجد من املش3008 املسألة
 ال ينايف املسجدية، ولكن يقدم حق الصالة على غريها.

: إذا اشغل أحد حماًل يف املسجد مل جيز لغريه غصبه منه، حلق السبق، 3009 املسألة
 فإذا قام من ذلك احملل دون أن يرتك فيه شيئًا يدل على استمرار االشغال سقط حقه، ولو

ترك شيئًا هناك ولكن طالت غيبته عنه حبيث أوجب تعطيل املكان جاز للغري إشغاله يف 
 صورة االحتياج إليه وأما إذا مل يطل الغيبة فحقه ابق.

: املشاهد املشرفة والعتبات املقدسة كاملساجد يف األحكام، ولكن ال 3010 املسألة
 ر على اجملاور.يعلم أولوية الزائر على املصلي فيها، أو تقدم الزائ

: املدارس العلمية مشرتكة بني الطالب، فمن تصرف غرفة فيها قبل غريه 3011 املسألة
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ـ مع رعاية الشروط ـ، فهو أوىل وأحق هبا من غريه، إال إذا غاب عنها وطال سفره ـ مثاًل ـ أو  
 كان الغياب عنها خمالفاً لشرط الواقف.

ليت تسمى ابلرابط، حكمها حكم املدارس : األماكن املخصصة للفقراء ا3012 املسألة
 العلمية، وهكذا املنازل املقامة يف الطرق.

: املياه واملعادن مشرتكة بني الناس، فإذا استخرج أحد يف أرض مباحة 3013 املسألة
 معدانً أو حفر هنراً فهو له ابلقدر الذي استخرج، بشرط ان ال أيخذ الفرصة من يد اآلخرين.

اشرتك مجاعة يف حفر بئر أو احياء أرض كانوا مشرتكني فيها كل  : إذا3014 املسألة
مبقدار حصته، فان كانوا اثنني فلكل واحد النصف، وان كانوا ثالاًث فلكل واحد الثلث 

 وهكذا، إال إذا أحيوا ابلتفاوت فلكل بقدر حقه.
لة هي  : املياه واملعادن واألراضي العاطلة ليست ملكًا للدولة، بل الدو 3015 املسألة

كعامة الناس إذا أحيت أرضًا أو استخرجت معداًن كان هلا بشرط عدم تضييع حقوق 
 اآلخرين، وإال فهي على حالتها السابقة.

 : جيب اخلمس يف املعادن، كما ذكر يف أحكام اخلمس سابقًا.3016 املسألة

 أحكام اللقطة 
 اإلنسان.: اللقطة: هي األموال املفقودة اليت يعثر عليها 3017 املسألة
: إذا عثر اإلنسان على مال ال عالمة فيه يعرف هبا صاحبه، جيوز له ان 3018 املسألة

 أيخذها بقصد التملك، ولكن األحوط استحباابً ان يتصدق به عن صاحبه.
: إذا كان يف اللقطة )وهي ما يعثر عليها اإلنسان( عالمة، وكانت 3019 املسألة

نصف مثقال وربع مثقال من فضة( فإن كان صاحبها قيمتها أقل من الدرهم الشرعي )أي 
معلومًا وال يعلم رضاه، ال جيوز أخذه بدون إذنه، وإذا مل يكن صاحبها معلومًا جاز أخذها 

 بقصد التملك، واألحوط ان يدفع عوضه إىل صاحبه عند التعرف عليه.
ى من : إذا كان يف اللقطة عالمة ميكن هبا معرفة صاحبها، جيب عل3020 املسألة
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أخذها ان يعرفها ويعلن عنها، حىت لو كان صاحبها خمالفًا أو كافرًا حمرتمًا )غري حمارب( إذا 
بلغ قيمتها درمهًا شرعياً، وكيفية التعرف هي أن حيضر يف حمل اجتماع الناس ويعلن عنها 

 حسب املتعارف، وال يبعد كفاية االعالن والتعرف إىل حد اليأس.
رد اإلنسان ان يقوم ابلتعريف بنفسه جيوز ان يعهد بذلك إىل : إذا مل ي3021 املسألة

 من يطمئن إليه ليعرف هبا عنه.
: إذا أعلن عنها إىل حد اليأس دون احلصول على صاحبها، جيوز له 3022 املسألة

متلكها بقصد ان يدفع عوضها إىل صاحبها عندما جيده، أو بقصد ان حيافظ عليها حىت 
 جده، ولكن األحوط استحباابً ان يتصدق هبا عن صاحبها.يدفعها إىل صاحبها إذا و 

: إذا تلفت اللقطة بعد ان أعلن عنها ابملقدار الالزم دون ان جيد 3023 املسألة
صاحبها فأخذها أمانة رجاء ان جيده، فان كان التلف ال عن تقصريه يف حفظها وال تعٍد مل 

لنفسه فهو ضامن على كل يضمن، ولكن لو تصدق هبا عن صاحبها، أو أخذها ملكًا 
 حال.

: من عثر على مال ومل يعلن عنه عمداً ابلطريقة املذكورة فهو مضافاً إىل 3024 املسألة
 انه عصى جيب عليه اإلعالن عنه أيضاً، إذا احتمل العثور على صاحبه.

 : إذا عثر الصيب )غري البالغ( على مال، وجب على وليه اإلعالن عنه.3025 املسألة
: إذا يئس اإلنسان من العثور على صاحب اللقطة يف أثناء زمان 3026 املسألة

 اإلعالن، جاز له ان يتصدق هبا.
: إذا تلفت اللقطة يف أثناء زمان اإلعالن مع تعد أو تفريط يف حفظها، 3027 املسألة

وجب ان يدفع عوضها إىل صاحبها، وأما إذا مل يكن عن تعٍد أو تفريط فال جيب عليه 
 شيء.

: إذا عثر على اللقطة ذات العالمة والبالغة قيمتها درمهًا شرعيًا يف حمل 3028 لةاملسأ
ال يعثر على صاحبها ابإلعالن عادة، جاز ان يتصدق هبا عن صاحبها يف نفس يوم 
االلتقاط، ولو وجد صاحبه ومل يرض ابلتصدق وجب اعطاء عوضها إليه ويكون ثواب 
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 التصدق له، أي لدافع العوض.
: إذا عثر على شيء وأخذه بظن أنه ماله، مث تبني له انه ليس ماله 3029 املسألة

 وجب اإلعالن عنه، وهكذا إذا ضرب برجله شيئاً ضائعاً وحركه من مكان إىل آخر.
: ال يلزم يف اإلعالن عن اللقطة، ان يذكر خصوصياهتا وجنسها، بل 3030 املسألة

 يكفي ان يقول: عثرت على شيء.
ا عثر على شيء، فادعى آخر أبنه له، ال جيوز اعطاؤه إليه إال إذا : إذ3031 املسألة

ذكر خصوصياته ومواصفاته وعالئمه، ولكن ال جيب ذكر العالمات اليت اليلتفت إليها 
 صاحب الشيء عادة.

: إذا بلغت قيمة اللقطة درمهًا شرعياً، ومل يعلن عنها وتركها يف املسجد 3032 املسألة
 لعامة، فتلفت أو أخذها غريه ضمن العاثر عليها.أو غريه من األماكن ا

: إذا كانت اللقطة مما يتلف اببقائها جيوز له ان يعني قيمتها ويبيعها 3033 املسألة
بدون اذن احلاكم الشرعي أو وكيله ويبقى مثنها أمانة عنده ليدفعها إىل صاحبها، وإذا مل جيد 

 صاحبها تصدق هبا عنه.
طحب اللقطة معه حال الوضوء أو الصالة ان كان قصده : جيوز أن يص3034 املسألة

 اعطاءها إىل صاحبها ان وجده.
: إذا أخذ حذاء الشخص وترك مكانه حذاء آخر، فإن كان يعلم ان 3035 املسألة

صاحبه هو الذي أخذ حذاءه، جاز أخذ احلذاء املرتوك مكان حذائه، ولكن إذا كانت قيمة 
ئه وجب دفع زايدة القيمة إىل صاحبه عندما جيده، وإذا احلذاء املرتوك أغلى من قيمة حذا

يئس من حتصيله وجب التصدق ابلزايدة عن صاحبه ابذن احلاكم الشرعي، وإذا احتمل ان 
ال يكون احلذاء املرتوك ملن أخذ حذاءه فان كانت قيمته دون الدرهم الشرعي جاز له أخذه، 

 به عن صاحبه احتياطًا.وان كانت أكثر وجب اإلعالن عنه وبعد ذلك يتصدق 
: إذا عثر على لقطة قيمتها أقل من درهم شرعي، وصرف النظر عنها، 3036 املسألة

 وتركها يف مسجد أو يف مكان آخر، فأخذها آخر كانت حالال له.
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: إذا جيء بشيء عند شخص للتصليح مثاًل ومل أيت صاحب ذلك 3037 املسألة
أس من جميئه جيوز له ان يتصدق بذلك الشيء الشيء ألخذه، فبعد البحث عن املالك والي

 عن صاحبه ابذن احلاكم الشرعي.

 أحكام ذبح احليوان وصيده
: إذا ذبح احليوان احمللل اللحم حسب الطريقة اليت ستذكر فيما بعد،  3038 املسألة

 كان حلمه ـ بعد خروج الروح ـ حالال وبدنه طاهراً، سواء أكان وحشياً أم أهليًا.
: احليوان الذي وطأه اإلنسان، واحليوان اجلالل الذي اعتاد على أكل 3039 املسألة

 العذرة، إذا مل يستربء حسب الطريقة املعتربة شرعاً، ال يكون حلمه بعد الذبح حالال.
: إذا صاد احليوان احمللل اللحم الوحشي كالغزال واحلجل واملاعز اجلبلي، 3040 املسألة

ان أهليًا مث صار وحشيًا كالبقر واالبل األهلي الذي فر، أو احليوان احمللل اللحم الذي ك
حسب الطريقة املعتربة شرعاً، كان طاهرًا وحالال، ولكن احليوان احمللل اللحم األهلي كالغنم 
والدجاج املنزيل، واحليوان احمللل اللحم الوحشي الذي صار أهليًا ابلرتبية ال يصري طاهراً 

 وحالال ابلصيد.
امنا يصري احليوان احمللل اللحم الوحشي طاهراً وحالال ابلصيد إذا متكن : 3041 املسألة

من الفرار أو الطريان، وعلى هذا فال يطهر وال حيل ابلصيد فرخ احلجل الذي ال يقدر على 
الطريان وولد الظيب الذي ال يقدر على الفرار، ولو صاد الظيب وولده الذي ال يقدر على 

 دون ولده. الفرار بسهم واحد حل الظيب
: احليوان احمللل اللحم الذي ليس له دم دافق كالسمك، إذا مات 3042 املسألة

 بنفسه، طاهر ولكن ال جيوز أكل حلمه.
: احليوان احملرم الذي ليس له دم دافق كاحلية ال حيل ابلذبح، ولكن 3043 املسألة
 ميتته طاهرة.
صيد، وحيرم أكل حلمهما، : ال يطهر الكلب واخلنزير ابلذبح أو ابل3044 املسألة

واحليوان احملرم اللحم املفرتس وآكل اللحم كالذئب والنمر، لو ذبح حسب الطريقة اليت 
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ستذكر أو صيد ابلسهم وشبهه يكون طاهرًا ولكن ال حيل أكل حلمه، ولو صيد بكلب 
 الصيد مل يكن يف طهارة بدنه اشكال.

لوحوش إذا كان هلادم دافق، : الفيل والدب والقرد واشباهها من ا3045 املسألة
 وماتت بنفسها، جنسة، ولو ذحبت أو صيدت، صارت طاهرة ولكنها ال تصبح حمللة.

: إذا خرج من بطن احليوان احلي جنني ميتاً، أو أخرج كذلك، حرم 3046 املسألة
 أكل حلمه.

 الطريقة الشرعية لذبح احليوان
ي ان يقطع األوداج األربعة من : طريقة تذكية احليوان وذحبه شرعيًا ه3047 املسألة

 حتت اجلوزة بنحو كامل، وال يكفي جمرد قطعها قلياًل، بل جيب قطعها بتمامها.
: إذا قطع بعض األوداج األربعة مث صرب حىت ميوت احليوان مث قطع بقية 3048 املسألة

األربعة بصورة األوداج مل ينفع يف التذكية، بل حىت إذا مل يصرب هبذا املقدار ومل يقطع األوداج 
متوالية كما هو متعارف كان فيه اشكال على األحوط وان قطع بقية األوداج قبل خروج 

 الروح من احليوان.
: إذا قطع الذئب رقبة الغنم حبيث مل يبق من األوداج األربعة اليت جيب 3049 املسألة

آخر وكانت  قطعها يف التذكية شيء حرم ذلك احليوان، ولكن لو قطع بعض الرقبة أو جزءً 
 األوداج األربعة ابقية، يكون حلمه طاهراً وحالال لو ذبح حسب الطريقة املعتربة وهو حي.

 شرائط الذبح )التذكية(
 : للذبح الشرعي مخسة شروط:3050 املسألة
أن يكون الذابح مسلماً، رجاًل كان أو امرأة، غري معلن بعداوة أهل بيت النيب  األول:

 وإذا كان ولد املسلم مميزاً جاز له ذبح احليوان.، )صلى هللا عليه وآله(
ان يذبح احليوان آبلة حديدية أو ما أشبه من الفلزات، ولو مل يوجد ذلك وكان  الثاين:

احليوان حبيث لو مل يذبح فوراً ملات جاز قطع أوداجه أبية آلة حادة أخرى كالزجاج والصخرة 
 احلادة.
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وب القبلة عند الذبح، ويُعىن ابملقادمي وجهه ان تكون مقادمي بدن احليوان ص الثالث:
وأيديه وأرجله وبطنه، فلو مل يستقبل ابحليوان القبلة عمداً، حرم حلمه، ولكن لو نسي ذلك، 

، أو اخطأ يف تشخيص القبلة، أو مل يعلم ابجتاه القبلة ومل ميكنه توجيه املسألةأو جهل 
 احليوان صوب القبلة مل يكن فيه اشكال.

ندما يريد ذبح احليوان أو يضع السكني على عنقه يذكر اسم هللا بنية الذبح، ع الرابع:
ويكفي أن يقول: )بسم هللا( فقط، ولو ذكر اسم هللا ال بنية الذبح، مل يطهر ذلك احليوان، 

 وحرم حلمه، ولكن ال اشكال لو نسي ذكر اسم هللا عند الذبح.
رية مثل ان تطرف عينه أو حيرك ذنبه ان يتحرك احليوان بعد ذحبه ولو حركة يس اخلامس:

 أو قوائمه.
 الطريقة الشرعية لنحر االبل

: إذا أراد تذكية اإلبل حبيث يكون بعد النحر طاهرًا وحالال، جيب ـ 3051 املسألة
ابإلضافة إىل مراعاة الشرائط املعتربة يف الذبح املذكورة سلفًا ـ ان يدخل سكينًا أو ما شاهبه 

 )لبته( وهو املوضع املنخفض الواقع يف أعلى الصدر متصاًل ابلعنق من اآلالت احلادة يف
 ويسمى هذا ابلنحر، ويلزم استقبال القبلة أبن يكون وجه البعري إىل القبلة.

: األفضل عند النحر ان تكون االبل قائمة، وال أشكال يف النحر إذا  3052 املسألة
 دهنا إىل القبلة.كانت ابركة، أو انئمة على جنبها، مع كون مقادمي ب

: لو ذبح االبل بدل النحر، أو حنر الغنم والبقر وما شابه بدل الذبح 3053 املسألة
حرم حلمها، وكان بدهنا جنساً، ولكن لو قطع أوداج االبل مث حنرها على الطريقة املذكورة وهي 

ته قطع على قيد احلياة، حل حلمها، وطهر جسمها، وهكذا إذا حنر الغنم أو البقر، وقبل مو 
 أوداجه حل حلمه، وطهر جسمه.

: إذا استعصى احليوان ومل ميكن ذحبه على الطريقة الشرعية املقررة له، أو 3054 املسألة
سقط مثاًل يف البئر حبيث احتمل ان ميوت هناك ومل ميكن ذحبه على طريقة الشرع، جاز أن 

وال يلزم توجيهه حنو جيرحه يف أي موضع من بدنه ليموت على أثر اجلرح فيصبح حالاًل، 
 القبلة، ولكن يشرتط فيه مراعاة بقية الشرائط املعتربة يف ذبح احليوان.
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 ما يستحب يف ذبح احليوان
 : يستحب عند الذبح أمور: 3055 املسألة
يستحب عند ذبح الغنم أن يربط يديه واحدى رجليه ويطلق األخرى، ويستحب األول: 

ق ذنبه، وأما االبل فاملستحب ان يعقل يديها، أي أن عند ذبح البقر ربط يديه ورجليه ويطل
يربط يديها ما بني اخلفني إىل الركبتني أو االبطني ويطلق رجليه، ويف الطري يستحب أن يرتكه 

 عند الذبح ويرسله حىت يرفرف.
 أن يستقبل الذابح أو الناحر القبلة. الثاين:

 ه.أن يعرض املاء على احليوان قبل ذحبه أو حنر  الثالث:
أن يفعل يف ذبح احليوان ما هو أبعد عن التعذيب واألذى، مثل أن حيد سكينه  الرابع:

 جيداً ويسرع يف الذبح، وال يريه السكني قبل مباشرة الذبح.
 ما يكره يف ذبح احليوان

 : يكره يف الذبح أمور:3056 املسألة
نق احليوان أن يقطع أوداج احليوان من قفاه، أبن يدخل السكني من خلف ع األول:

 ويقطع األوداج من القفا.
أن يفصل رأس احليوان من بدنه قبل خروج روحه من البدن، ولكن لو فعل ذلك  الثاين:

 غفلة، أو بسبب حدة السكني وسبقه دون اختيار منه مل يكن يف ذلك كراهة.
 أن يسلخ جلده قبل خروج الروح منه. الثالث:
 منه.أن يقطع خناعه قبل خروج الروح  الرابع:

 أن يذحبه وحيوان آخر ينظر إليه. اخلامس:
أن يذبح احليوان لياًل، أو هناراً قبل زوال يوم اجلمعة، وال أبس بذلك يف صورة  السادس:

 الضرورة واحلاجة.
 أن يذبح بيده ما رابه من األنعام. السابع:

 أحكام الصيد ابألسلحة
ابألسلحة، حل حلمه وطهر : إذا صاد احليوان احمللل اللحم الوحشي 3057 املسألة
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 بدنه خبمسة شروط:
ان يكون سالح الصيد قاطعًا كالسكني والسيف، أو حادًا مثل الرمح والسهم األول: 

الذي حلدته ميزق بدن احليوان، ولو صاد احليوان بواسطة الشباك أو العصى أو احلجر أو ما 
، وإذا صاد حيواانً (195)شابه ذلك ومات بسبب ذلك مل يطهر ذلك احليوان وحرم أكل حلمه

ابلسالح الناري )التفكة، البندقية( فإن كان رصاصه حمدداً مسنناً حبيث ينغرز يف بدن احليوان 
وميزقه طهر وحل، وإذا مل يكن حمدداً مسننًا بل يدخل يف بدن احليوان ابلضغط ويقتله كذلك 

سبب تلك احلرارة ففي فالظاهر حليته أيضاً، ولو أحرق بدن احليوان حبرارته ومات احليوان ب
 طهارته وحليته اشكال.

جيب ان يكون الصائد مسلمًا أو ابن مسلم مميز بني اخلري والشر، ولو صاد الثاين: 
 الكافر أو من نصب العداء ألهل البيت )سالم هللا عليهم( مل يكن صيده حالال.

 ـ مثاًل ـ أن يستعمل السالح للصيد، فلو أطلق رصاصة من سالحه هادفاً مكاانً الثالث: 
 مث أصاب احليوان صدفة مل يطهر ذلك احليوان ومل حيل أكل حلمه.

أن يسمي هللا عند استعمال السالح للصيد، ولو مل يذكر اسم هللا عمدًا مل حيل الرابع: 
 صيده، ولكن ال اشكال لو ترك ذلك نسياانً.

للذبح، فلو اتسع أن يدرك احليوان ميتًا، أو إذا أدركه حيًا مل يتسع الوقت اخلامس: 
 الوقت مبقدار ذحبه ومل يذحبه حىت مات حرم حلمه.

: إذا اشرتك إثنان يف صيد حيوان أحدمها مسلم، واآلخر كافر، أو 3058 املسألة
 أحدمها امى هللا واآلخر ترك التسمية عمداً، مل حيل ذلك احليوان.

اإلنسان ان ذلك : إذا سقط احليوان ـ بعد اصابته ـ يف املاء، وعلم 3059 املسألة
احليوان مات بسبب االصابة والسقوط يف املاء معًا مل حيل حلمه، بل حىت إذا شك هل مات 

 بسبب االصابة فقط أم ال، مل حيل حلمه أيضاً.
: إذا صاد حيوااًن بكلب غصيب أو سالح غصيب، حل الصيد ويكون 3060 املسألة

                     
 إال أن يصطاده حياً ويذحبه حسب الطريقة املعتربة شرعًا. (195)
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 ي أجرة السالح أو الكلب إىل صاحبه.له، ولكنه ـ مضافاً إىل أنه عصى ـ جيب عليه ان يعط
: إذا صاد ابلسيف أو ما شابه مما يصح الصيد به، مراعيًا الشرائط 3061 املسألة
(، فتقطع احليوان نصفني وبقي الرأس والرقبة يف جزء وأدركه ميتاً 3057) املسألةاملعتربة يف 

وأما إذا اتسع الوقت  حل كال القسمني. وهكذا لو أدركه حيًا ولكن مل يتسع الوقت لذحبه،
لذحبه وأمكن ان يبقى حيًا قلياًل حرم القسم اخلايل عن الرأس، وحل القسم الذي فيه الرأس 

 ان ذحبه على الطريقة املعتربة شرعاً وإال كان هذا القسم حراماً أيضاً.
: إذا صاد بعصى أو صخرة أو غريمها مما ال يصح الصيد به، فتقطع 3062 املسألة
ني حرم القسم اخلايل عن الرأس، وأما القسم الذي فيه الرأس ان أدركه حياً وأمكن احليوان جزئ

ان يبقى حيًا بعض الوقت فذحبه على الطريقة املعتربة شرعًا حل حلمه، وإال كان هذا القسم 
 حراماً أيضاً.
: إذا صاد حيواًن أو ذحبه، وأخرج من بطنه ولدًا حياً، فان ذبح ذلك 3063 املسألة

 على الطريقة املعتربة شرعاً حل حلمه وإال حرم.  الوليد
: إذا صاد حيوانً أو ذحبه، وأخرج من بطنه ولدا ميتاً، فان كانت خلقته 3064 املسألة

اتمة وقد نبت على جسمه الشعر أو الصوف، وكان موته بسبب ذبح أمه وقد شق بطن 
 ه.الذبيحة بعد ذحبها فوراً وأخرج ذلك الولد ميتاً، طهر وحل حلم

 
 الصيد بكلب الصيد

: إذا صاد كلب الصيد حيوااًن وحشيًا حملل اللحم فطهارته وحليته 3065 املسألة
 مشروطتان بستة شروط:

أن يكون الكلب مرىب حبيث ينطلق إذا أرسل للصيد، ويقف إذا طلب منه األول: 
إذا  الوقوف، وتكون عادته حبيث ال أيكل من الصيد قبل وصول صاحبه إليه، وال إشكال

 أكل من الصيد صدفة واتفاقاً.
أن يرسله صاحبه إىل الصيد، فلو إنطلق الكلب حنو الصيد من تلقاء نفسه من  الثاين:

دون أن يرسله صاحبه حرم أكل ذلك الصيد، بل حىت لو انطلق وراء الصيد من تلقاء نفسه 
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ذلك الصيد  مث حثه صاحبه فيما بعد ليسرع ويصل إىل الصيد، فاألحوط االجتناب من أكل
 حىت إذا كان سرعة عدوه وركضه حبث صاحبه واغرائه.

أن يكون مرسل الكلب مسلمًا أو ابن مسلم مميز بني اخلري والشر، فلو كان  الثالث:
 حرم صيد ذلك الكلب. )صلى هللا عليه وآله(املرسل كافراً أو انصباً العداوة ألهل بيت النيب 

الكلب، ولو ترك التسمية عمداً حرم ذلك الصيد، أن يذكر اسم هللا عند ارسال الرابع: 
 ولكن لو نسي ذلك مل يكن فيه اشكال.

أن ميوت الصيد بسبب اجلرح الذي أصابه من أسنان الكلب. فإذا خنق  اخلامس:
 الكلب صيده، أو مات الصيد من شدة الركض أو من اخلوف مل حيل حلمه.

أدركه حيًا مل يتسع الوقت لذحبه،  أن يدرك مرسل الكلب الصيد ميتاً، أو إذا السادس:
ولو اتسع الوقت لذحبه، مثاًل كانت تطرف عينه، أو حيرك ذنبه، أو يرفس برجله األرض، فان 

 مل يذحبه حىت مات مل حيل حلمه.
: إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيًا مبقدار يتسع للذبح ولكن مضى 3066 املسألة

غل إبخراج السكني وما شابه ومات احليوان، حل الوقت وفاته الذبح ال لتقصري، مثلما انش
حلمه. ولكن إذا مل يكن معه آلة للذبح يستطيع هبا ذبح احليوان ومات احليوان فاألحوط 

 وجوابً ترك أكله.
: إذا أرسل عدة كالب فصادت صيدًا معاً، فان توفرت يف مجيعها 3067 املسألة

ولكن لو كان واحد منها فاقدًا لتلك الشروط املعتربة شرعًا يف الصيد، حل ذلك الصيد، 
 الشرائط حرم الصيد، إال إذا وصل إليه وذحبه ابلطريقة الشرعية.

: إذا أرسل كلبًا لصيد حيوان فصاد ذلك الكلب حيوااًن آخر حل 3068 املسألة
الصيد وكان طاهراً، وهكذا لو صاد الكلب حيوااًن آخر مع احليوان املقصود، طهر كالمها 

 معًا.وحل حلمهما 

: إذا أرسل عدة أشخاص كلباً واحداً للصيد، وكان أحدهم كافراً أو ترك 3069 املسألة
أحدهم التسمية عمدًا حرم ذلك الصيد، وهكذا إذا مل يكن أحد الكالب املرسلة للصيد 

 ( حرم ذلك الصيد ايضاً.3065مرىب على النحو الذي مر يف املسألة )
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يوان آخر غري كلب الصيد حيواانً، مل حيل ذلك : إذا صاد البازي أو ح3070 املسألة
 الصيد، ولكن لو أدركه حياً وذحبه على الطريقة الشرعية املعتربة شرعاً حل.

 صيد السمك
: إذا أخذ السمك الذي له فلس من املاء حيًا ومات يف اليابسة طهر 3071 املسألة 

الذي ال فلس له فحرام  وحل حلمه، ولو مات يف املاء طهر ولكن حيرم أكله، وأما السمك
 حىت إذا أخذه من املاء حياً ومات يف اليابسة.

: إذا وقع السمك خارج املاء أو ألقاه املوج على الساحل أو غاض املاء 3072 املسألة
 فبقي السمك على اليابسة، فان أخذه بيده أو آبلة أخرى قبل موته حل بعد املوت.

سمك مسلماً، كما ال جيب ذكر اسم هللا : ال يشرتط أن يكون صائد ال3073 املسألة
 عند الصيد، وال تشرتط القبلة وذحبه ابلسكني.

: السمك امليت الذي ال يعلم هل أخذ من املاء حيًا أو ميتًا ان كان 3074 املسألة
 بيد املسلم كان حالال، وإن كان بيد الكافر كان حرامًا.

 .: ال يلزم االجتناب عن أكل السمك احلي3075 املسألة
: إذا شوى السمك احلي، أو قتله بعد أن أخرجه من املاء وقبل أن 3076 املسألة

 ميوت بنفسه، ال يلزم االجتناب عن أكله.
: إذا قطع السمك خارج املاء نصفني، فسقط القسم احلي منه يف املاء 3077 املسألة

 ال يلزم االجتناب عن أكل القسم املوجود خارج املاء، بل جيوز أكله.
 جلرادصيد ا

: إذا أخذ اجلراد حيًا بيده أو بوسيلة أخرى حل أكله بعد املوت، وال 3078 املسألة
 يلزم أن يكون اآلخذ مسلماً، كما ال يلزم التسمية عند األخذ.

ولكن لو كان اجلراد امليت يف يد الكافر ومل يعلم هل أخذه حياً أو ميتاً مل حيل أكله على 
 ، إال إذا حصل االطمئنان من كالمه.األحوط وان كان يقول أخذته حياً 
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 أحكام األطعمة واألشربة
: حيرم أكل الطيور اليت ليست هلا )صيصية( وهي شوكة خلف رجل 3079 املسألة

 الطائر، مثل الشاهني، وحيل أكل حلم االاببيل، ويكره أكل حلم اهلدهد.
ية أو مقدار من : لو إنفصل جزء مما حتله احلياة، من بدن احليوان، كالل3080 املسألة

 اللحم يقطع من الغنم احلي، فهو جنس وحرام.
 : حيرم أكل األجزاء التالية، من احليوان احمللل اللحم املذكى:3081 املسألة

 ـ الروث.1
 ـ الدم.2
 ـ الذكر.3
 ـ الفرج.4
 ـ املشيمة، وهي موضع الولد.5
 ـ الغدد، وهي كل عقدة يف اجلسم تشبه البندقة غالباً.6
 ان: البيضتان.ـ االنثي7
 ـ خرزة الدماغ، وهي خرزة وسط الدماغ بقدر احلمصة.8
 ـ النخاع.9

 ـ العلباوان، ومها عصبتان صفراوان ممتداتن على الظهر من الرقبة إىل الذنب.10
 ـ الطحال.11
 ـ املرارة.12
 ـ املثانة.13
 ـ احلدقة، وهي احلبة الناظرة من العني، ال جسم العني كله.14
 اجع، وهو الشيء املوجود بني الضلف.ـ ذات االش15

: حيرم أكل سرجني احليوان، وبوله، وخنامته، واألشياء األخرى اليت تتنفر 3082 املسألة
منه الطباع، ولكن إذا كان طاهراً ومزج شيء منه بشيء حالل حبيث يضمحل فيه وال يعتد 
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 به يف نظر العرف مل يكن يف أكله إشكال.
لرتاب، ولكن جيوز أكل مقدار يسري جدًا من تربة سيد : حيرم أكل ا3083 املسألة

للشفاء، كما جيوز تناول طني األرمين  )عليهما السالم(الشهداء اإلمام احلسني بن علي
 للتداوي واملعاجلة، ويلحق به طني داغستان وما أشبه.

 : ال حيرم إبتالع النخامة، واخالط الصدر اليت أتيت يف احللق، وكذا ال3084 املسألة
 اشكال يف ابتالع بقااي الطعام الذي خيرج من بني األسنان ابخلالل، إذا مل تتنفر منه الطباع.

 : حيرم أكل ما يضر ابإلنسان ضرراً كبرياً.3085 املسألة
: يكره أكل حلم الفرس والبغل واحلمار، أما لو جامعها أحد أصبحت 3086 املسألة

 ها يف بلد آخر.حلومها حمرمة، وجيب إخراجها من البلد، وبيع
: إذا جامع حيوانً حملل اللحم كالبقر والغنم، جنس بوله وسرجينه، وحرم 3087 املسألة

شرب لبنه أيضاً، وجيب قتل ذلك احليوان وحرقه فورًا عرفياً، وجيب على من جامعه أن يدفع 
 مثنه إىل صاحبه.

كان حبكم   : حيرم شرب اخلمر، وهو من الذنوب الكبرية، ومن استحله3088 املسألة
، فعن اإلمام جعفر الصادق )صلى هللا عليه وآله(الكافر إذا استوجب ذلك تكذيب النيب

أنه قال: )ان اخلمر أم اخلبائث ورأس كل شر، أييت على شارهبا ساعة يسلب  )عليه السالم(
إال لبه فال يعرف ربه، وال يرتك معصية إال ركبها، وال يرتك حرمة إال انتهكها، وال رمحًا ماسة 

 .(196) قطعها، وال فاحشة إال أاتها(
: )انه من شرب جرعة من مخر لعنه هللا ومالئكته ورسله واملؤمنون، وان شرهبا وقال 

حىت يسكر منها نزع روح اإلميان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة، ومل تقبل 
  (197) صالته أربعني يوماً(

امة مسوداً وجهه، مدلعًا لسانه، يسيل لعابه على : )شارب اخلمر أييت يوم القي وقال 

                     
 .11ح 12ب 253ص 17راجع وسائل الشيعة: ج (196)
 .4ح 9ب 238ص 17راجع وسائل الشيعة: ج (197)
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 .(198)صدره ينادي العطش العطش(
: حيرم اجللوس على املائدة اليت يشرب فيها اخلمر، وان مل يعد من 3089 املسألة

 الشاربني.
: جيب على كل مسلم أن يطعم ويسقي املسلم اآلخر املشرف على 3090 املسألة

 ن املوت واهلالك، وكذا كل إنسان حمرتم.املوت جوعاً أو عطشاً، وينقذه م
 ما يستحب عند األكل

 : يستحب عند األكل عدة أمور، منها:3091 املسألة
 غسل اليدين قبل األكل.األول: 
 غسل اليدين بعد األكل وجتفيفهما ابملنديل.الثاين: 

 أن يبدأ صاحب املنزل ابألكل قبل اجلميع وينتهي بعدهم.الثالث: 
هللا عند الشروع يف األكل، ولكن لو كانت على املائدة عدة أنواع من  أن يسمىالرابع: 

 الطعام استحب ان يسمي عند أكل كل لون.
 أن أيكل ابليمني.اخلامس: 
 أن أيكل بثالث أصابع أو أكثر وال أيكل ابصبعني.السادس: 
 أن أيكل كل شخص مما أمامه من الطعام إذا كان على املائدة مجاعة.السابع: 

 أن يصغر اللقمة.ن: الثام
 أن يطيل اجللوس على املائدة وال يسرع يف األكل.التاسع: 
 أن ميضغ الطعام جيداً.العاشر: 

 أن حيمد هللا تعاىل بعد االنتهاء من األكل. احلادي عشر:
 أن يلعق األصابع.الثاين عشر: 
ان والرحيان أن خيلل أسنانه بعد الفراغ من األكل، ولكن ال خيلل بعود الرم الثالث عشر:

 والقصب وال بسعف خنيل التمر.

                     
 .3ح 9ب 237ص 17راجع وسائل الشيعة: ج (198)
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أن جيمع فتات الطعام الساقط من املائدة وأيكله، ولكن لو أكل الطعام الرابع عشر: 
 يف الصحراء استحب له ان يرتك الفتات للطيور واحليواانت.

أن أيكل الطعام يف أول النهار، وأول الليل، وال أيكل أثناء النهار وأثناء اخلامس عشر: 
 ليل.ال

 أن يفتتح األكل وخيتتمه ابمللح.السادس عشر: 
 أن يغسل الفواكه قبل تناوهلا ابملاء. السابع عشر: 

 أن يستلقي على ظهره بعد الطعام ويرفع رجله اليمىن على اليسرى. الثامن عشر:
 ما يكره عند األكل

 : يكره يف األكل أمور:3092 املسألة
 األكل على الشبع.األول: 
ما من شيء أبغض إىل هللا من بطن »كثار من األكل، ففي اخلرب: اإل  الثاين:

 .(199)«مملوء
 النظر يف وجوه اآلخرين عند األكل. الثالث:
 أكل الطعام احلار. الرابع:

 النفخ يف الشيء الذي أيكله أو يشربه. اخلامس:
 متزيق اخلبز ابلسكني. السادس:
 وضع اخلبز حتت االانء. السابع:
 يف أكل اللحم الذي على العظم حىت ال يبقى عليه شيء.أن يبالغ  الثامن:
 تقشري الفاكهة اليت ميكن أكلها مع قشرهتا. التاسع:
 رمي الثمرة قبل أكلها كاماًل. العاشر:

 األمور املستحبة عند الشرب
 : يستحب يف الشرب أمور:3093 املسألة

                     
 .2ح 4ب 503ص 16ل الشيعة: جوسائ (199)
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 أن يشرب املاء مصًا.األول: 
 واقفاً، ويف الليل قاعداً.أن يشرب املاء يف النهار  الثاين:

 أن يسمي هللا قبل شرب املاء، وحيمد هللا بعد ذلك. الثالث:
 أن يشرب املاء بثالثة أنفاس ال بنفس واحد. الرابع:

 أن يتلذذ ابملاء فال يشربه دون رغبة. اخلامس:
 وأهل بيته ويلعن قاتليه. )عليه السالم(أن يذكر اإلمام احلسني  السادس:

 هة عند الشرباألمور املكرو 
: يكره شرب املاء بكثرة، وبعد أكل الطعام الدسم، والشرب قيامًا يف 3094 املسألة

 الليل، وكذا الشرب ابليسار، والشرب من املوضع املكسور من الكوز، ومن عند عروته.

 أحكام النذر
ك : النذر هو أن يلتزم اإلنسان إبتيان عمل صاحل هلل تعاىل، أو يلتزم برت 3095 املسألة

 ما يكون تركه أفضل، هلل عزوجل.
: جيب يف النذر االتيان بصيغته، وال جيب ان تكون ابللغة العربية، فلو 3096 املسألة

 قال بغري العربية ـ مثالً ـ )لو شفيت من مرضي أعطيت ديناراً للفقري هلل تعاىل(، صح نذره.
قصد، فلو أجربه أحد : يشرتط يف الناذر: البلوغ والعقل واالختيار وال3097 املسألة

 على النذر، أو نذر يف حالة غضب حبيث فقد اختياره مل يصح نذره.
: ال يصح نذر السفيه نذرًا مالياً، وهو من يصرف أمواله يف األغراض 3098 املسألة

 غري العقالئية.
 : إذا منع الزوج زوجته من النذر فنذرت مع منع الزوج هلا كان ابطاًل.3099 املسألة

: إذا نذرت الزوجة إبذن زوجها، ال جيوز لزوجها ابطال نذرها، أو منعها 3100 املسألة
 من االتيان ابلنذر.

: إذا نذر الولد ابذن أبيه وجب عليه العمل بنذره، بل حىت إذا نذر 3101 املسألة
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بدون اذن أبيه وجب احتياطًا العمل بذلك النذر، إال ان يقوم الوالد بفك ذلك النذر، 
 الزوج بفك نذر زوجته. وهكذا لو قام

: إمنا يصح النذر إذا كان املنذور مقدورًا للناذر، فمن ال يستطيع 3102 املسألة
 الذهاب إىل النجف األشرف أو كربالء املقدسة ماشيًا، لو نذر ذلك مل يصح نذره.

: إذا نذر أن أييت بعمل حرام أو مكروه، أو يرتك عماًل واجبًا أو 3103 املسألة
 يصح نذره. مستحباً، مل
: إذا نذر أن أييت بعمل مباح أو يرتكه، فان كان الفعل والرتك متساويني 3104 املسألة

من متام اجلهات مل يصح نذره، وأما ان كان فعله مرجحاً من جهة ونذر اإلنسان فعله بقصد 
تلك اجلهة، كما لو نذر أكل طعام للتقوي على العبادة صح نذره، وهكذا إذا كان تركه 

من جهة ونذر اإلنسان تركه بقصد تلك اجلهة كما لو نذر ترك التدخني لكونه  مرجحاً 
 مضراً، صح نذره.

: إذا نذر أن أييت بصالته الواجبة يف مكان معني ال يوجب زايدة 3105 املسألة
الثواب بنفسه، كما لو نذر اتيان الصالة يف غرفة فإن كان اإلتيان ابلصالة يف تلك الغرفة 

 مثل كونه مكاانً فارغاً خملى ميكن لالنسان حضور القلب فيه، صح نذره. مرجحاً من جهة
: إذا نذر اإلتيان بعمل، وجب االتيان به على حنو ما نذر، فإذا نذر 3106 املسألة

التصدق أو الصوم يف أول الشهر أو اإلتيان بصالة أول الشهر، فلو فعله قبل ذلك الوقت أو 
يتصدق إذا عويف مريضه فلو تصدق قبل عافيته من مرضه بعده مل يكف، وهكذا إذا نذر ان 

 مل يكف.
: إذا نذر أن يصوم، ومل يعني وقتًا أو مقداراً، فان صام يومًا كفى، وإذا 3107 املسألة

نذر ان يصلي دون ان يعني وقتاً أو مقداراً أو خصوصيات، فان صلى ركعتني كفى، بل وكذا 
ومل يعني جنس الصدقة وال مقدارها، لو تصدق  لو صلى ركعة الوتر، وإذا نذر ان يتصدق

بشيء حبيث يقال عرفاً انه تصدق أتى ابلنذر، وإذا نذر أن أييت بعمل هلل، لو أتى بصالة أو 
 صام يوماً أو تصدق بشيء، وىف بنذره.

: إذا نذر ان يصوم يومًا معينًا وجب عليه ان يصوم نفس ذلك اليوم، 3108 املسألة
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 ذلك اليوم أو ال، حيتاج إىل أتمل، ولو مل يصم ذلك اليوم وجبت وهل جيوز أن يسافر يف
عليه الكفارة مضافًا إىل قضاء ذلك اليوم، يعين جيب عليه ـ على األحوط ـ ان يعتق رقبة، أو 
يطعم ستني مسكيناً، أو يصوم شهرين متتابعني، ولكن إذا اضطر إىل السفر، أو عاقه عن 

 و احليض، كفى القضاء فقط.صوم ذلك اليوم عذر آخر كاملرض أ
: إذا مل يعمل اإلنسان بنذره اختياراً، وجب عليه الكفارة حسب ما مر 3109 املسألة

 السابقة. املسألةيف 
: إذا نذر أن ال أييت بعمل إىل وقت معني، جاز له بعد انقضاء ذلك 3110 املسألة

اضطراراً مل جيب عليه شيء، الوقت ان أييت بذلك العمل، ولو أتى به قبل انقضائه نسياانً أو 
ولكن جيب عليه ان يواصل الرتك إىل ذلك الوقت أيضاً، ولو أتى بذلك العمل مرة أخرى 

 املسألةقبل انقضاء الوقت املعني بدون عذر وجبت عليه الكفارة حسب ما مر يف 
(3108.) 

لعمل : إذا نذر ان ال أييت بعمل ومل يعني وقتًا لذلك، مث أتى بذلك ا3111 املسألة
نسيااًن أو اضطرارًا أو جهاًل مل جتب عليه الكفارة، ولكن كلما أتى بذلك العمل بعد ذلك 

 (.3108) املسألةاختياراً وجبت عليه الكفارة حسب ما مر يف 

: إذا نذر أن يصوم يف كل أسبوع يومًا معيناً، مثل ان يصوم كل يوم 3112 املسألة
و االضحى، أو اتفق له عذر كاحليض، جيب ان مجعة، فان صادف يوم اجلمعة عيد الفطر أ

 ال يصوم يف ذلك اليوم بل يقضيه يف يوم آخر على األحوط.
: إذا نذر أن يتصدق مبقدار معني، فإن مات قبل أن يتصدق، وجب 3113 املسألة

 إخراج تلك الصدقة من ماله.
ى فقري : إذا نذر أن يتصدق على فقري معني، مل جيز له أن يتصدق عل3114 املسألة

 آخر، ولو مات ذلك الفقري فاألحوط اعطاء الصدقة إىل ورثته.
كأن يزور   )عليهم السالم(: إذا نذر أن يزور أحد األئمة املعصومني 3115 املسألة

، ال يكفي أن يزور إمامًا آخر بدله، ولو تعذر عليه ان يزور )عليه السالم(اإلمام احلسني 
 ذلك اإلمام مل جيب عليه شيء.
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: من نذر أن يزور ويغتسل غسل الزايرة ـ مثاًل ـ ومل ينذر اإلتيان بصالهتا 3116 ةاملسأل
 مل جيب عليه اإلتيان هبا.

أو أبناء  )عليهم السالم(: إذا نذر شيئًا ملرقد أحد األئمة املعصومني 3117 املسألة
يه إىل األئمة، وجب عليه صرف ذلك يف تعمري ذلك املرقد وإانرته وفرشه وما أشبه، أو يعط

 زواره وخدامه، وإذا مل ميكن كل ذلك صرفه يف األمور الدينية والسادة وحنو ذلك.
شيئًا فان كان قصد مصرفًا معينًا  )عليه السالم(: إذا نذر لنفس اإلمام 3118 املسألة

وجب صرفه يف ذلك املصرف، وإذا مل يقصد مصرفًا معينًا وجب إعطاؤه إىل الفقراء والزوار، 
دًا وما شابه ويهدي ثوابه إىل ذلك اإلمام، وهكذا إذا نذر شيئًا إىل أحد أبناء أو يبين مسج

 .)عليهم السالم(األئمة 
فان حدث منه  )عليهم السالم(: إذا نذر شاة للتصدق أو ألحد األئمة 3119 املسألة

لنب أو ولد قبل صرفه يف مصرف النذر فهو له )الناذر(، وأما صوفه وما حصل له من امن 
 جزء النذر.فهو 

: إذا نذر اإلتيان بعمل لو عويف مريض له أو قدم مسافر له، فان تبني 3120 املسألة
 أن املريض قد عويف أو قدم املسافر قبل النذر مل جيب عليه العمل مبا نذر.

: إذا نذر األب أو األم أن يزوج بنته لسيد، مث بلغت الفتاة فاألمر إليها 3121 املسألة
 بل صحة اصل النذر حمل إشكال. وال عربة ابلنذر،

 أحكام العهد

: إذا عاهد هللا أن أييت بعمل صاحل إذا وصل إىل حاجته الشرعية، 3122 املسألة
وجب عليه اإلتيان بذلك العمل بعد أن يصل إىل حاجته الشرعية، وهكذا إذا عاهد هللا أن 

 يقوم بعمل صاحل دون أن تكون له حاجة وجب عليه اإلتيان بذلك.
: يشرتط يف العهد أيضًا إجراء الصيغة مثل النذر، وهكذا جيب أن 3123 سألةامل

يكون العمل الذي عاهد هللا على اإلتيان به، أما عبادة كالصالة الواجبة أو املستحبة، أو 
 عمالً يكون فعله راجحاً على تركه.
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، أو : إذا مل يعمل بعهده وجبت عليه الكفارة، يعين إطعام ستني فقري3124 املسألة
 صوم شهرين متتابعني، أو حترير رقبة. 

 )احللف(أحكام اليمني 
: إذا أقسم على فعل شيء أو تركه، مثاًل إذا أقسم على أن يصوم، أو 3125 املسألة 

أقسم على أن يرتك التدخني، فان خالف ما أقسم عليه عمدًا وجبت عليه الكفارة، وهي 
 م، وإذا عجز عن ذلك جيب ان يصوم ثالثة أايم.حترير رقبة أو اطعام عشرة فقراء أو إكسائه

 : النعقاد القسم وصحته شروط:3126 املسألة
أن يكون املقسم ابلغًا وعاقاًل وقاصدًا وخمتاراً، فال يصح قسم الصيب واجملنون األول: 

 والسكران واجملبور، وهكذا ال يصح القسم يف حالة غضب يسلبه االختيار.
الذي يقسم على اإلتيان به حرامًا أو مكروهاً، وان ال يكون أن ال يكون العمل  الثاين:

العمل الذي يقسم على تركه واجبًا أو مستحبًا، وإذا أقسم أن يعمل عماًل مباحًا يلزم أن ال 
يكون تركه عند العرف راجحًا على فعله، وهكذا إذا أقسم ان يرتك فعاًل مباحًا يلزم ان ال 

 تركه. يكون فعله يف نظر الناس أفضل من
أن يكون القسم أبحد أاماء هللا تعاىل اليت ال تطلق على سواه، مثل )هللا(،  الثالث:

وينعقد احللف أيضًا لو أقسم أبحد األاماء اليت قد تطلق على غري هللا، ولكنها تطلق على 
( هللا تعاىل بكثرة حبيث ال يتبادر منها عند اطالقها إال ذاته املقدسة دون سواه، مثل )اخلالق

 و)الرازق(.
أن جيري القسم على لسانه، فال يصح لو كتبه أو قصده يف قلبه، ولكن يصح  الرابع:

 قسم األخرس ابإلشارة.
أن يكون العمل مبفاد القسم ممكناً، ولو كان حني القسم ممكنًا ولكنه تعذر  اخلامس:

عليه إىل عليه بعد ذلك، انفسخ القسم من حني عجزه، وهكذا إذا تعسر العمل مبا أقسم 
 حد ال يتحمل، انفسخ القسم أيضاً.

: إذا منع األب ابنه من القسم، أو منع الزوج زوجته من القسم، مل يصح 3127 املسألة
 قسمهما.
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: إذا أقسم االبن على شيء بدون إذن أبيه، أو أقسمت الزوجة بدون 3128 املسألة
 إذن زوجها، جاز لألب والزوج فسخ قسمهما.

مل يعمل بقسمه نسيااًن أو اضطراراً، مل جتب عليه الكفارة، وهكذا  : إذا3129 املسألة
 إذا أجرب على عدم العمل ابلقسم.

: القسم الذي يقسمه الوسواسي، مثل ان يقول: وهللا أالن أشتغل 3130 املسألة
ابلصالة، مث مل يشتغل بسبب الوسواس، ان كان وسواسه حبيث انه ال يعمل بقسمه بال 

 كن عليه الكفارة.اختيار منه مل ي
: القسم على الصدق مكروه إال إذا توقف إحقاق حق أو إبطال ابطل 3131 املسألة

عليه، والقسم على الكذب حرام ومن الذنوب الكبرية، ولكن لو أقسم كاذابً إلنقاذ نفسه أو 
إنقاذ مسلم من ظامل مل يكن فيه إشكال، بل قد جيب ذلك، أما لو متكن من التورية وهي أن 

صد يف قلبه خالف ظاهر اللفظ فاألحوط استحباابً أن يوري، مثالً لو أراد ظامل إيذاء أحد يق
وسأل منه هل رأيته وكان اإلنسان قد رآه قبل ساعة فاألحوط أن يقول: ما رأيته، ويقصد يف 

 قلبه انه ما رآه قبل مخس دقائق مثاًل. 

 أحكام الكفارات
إلنسان لفعله حمرماً، أو تركه واجباً، أو ما : الكفارة هي ما جيب على ا3132 املسألة

 أشبه ذلك كما يف بعض كفارات احلج.
 : كفارات الذنوب وحنوها كثرية، ونكتفي هنا بذكر مجلة منها:3133 املسألة

 ـ كفارة قتل املؤمن عمداً: حترير رقبة وصيام ستني يوماً وإطعام ستني فقرياً.1
 رام كاخلمر، مثل كفارة قتل املؤمن عمداً.ـ كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ابحل2
ـ كفارة قتل املؤمن خطًأ: حترير رقبة، فإن مل ميكنه فصيام ستني يومًا، وان عجز فاطعام 3

 ستني فقرياً.
 ـ كفارة الظهار: نفس كفارة قتل املؤمن عمداً.4
ن مل ـ كفارة إفطار يوم من قضاء شهر رمضان بعد الظهر عمداً: إطعام عشرة فقراء، وإ5
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 ميكنه ذلك فصيام ثالثة أايم.
ـ كفارة إفطار يوم من شهر رمضان بغري احلرام: حترير رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام 6

 ستني فقرياً.
ـ كفارة من خيالف عهده أو نذره: ما تقدم يف الرقم السابق، وكفارة من خيالف قسمه: 7

 عن ذلك صوم ثالثة أايم.. حترير رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو إكسائهم، وإذا عجز
 ـ كفارة جز املرأة شعرها يف املصيبة: مثل كفارة إفطار شهر رمضان بغري احلرام.8
ـ كفارة من جيامع زوجته وهو معتكف لياًل أو هناراً: مثل كفارة افطار يوم من شهر 9

 رمضان بغري احلرام.
شق الرجل ثوبه يف  ـ كفارة نتف املرأة شعرها، أو خدش وجهها يف املصيبة، وهكذا10

 مصيبة موت ولده أو زوجته: مثل كفارة من خيالف قسمه.
 : العبد الذي جيب حتريره يف الكفارة يشرتط ان يكون مسلما.3134 املسألة

: ال فرق يف العبد الذي حيرر يف الكفارة بني الصغري والكبري، والذكر 3135 املسألة
 ذلك إىل بدله ان كان له بدل. واالنثى، ويف احلال احلاضر حيث ال عبد، يسقط

: يشرتط يف الكفارة: النية وقصد القربة واإلخالص، وإذا وجبت على 3136 املسألة
 الشخص عدة كفارات جيب أن يعني جهة كل كفارة يقوم هبا.

: املعترب يف العجز هو وقت أداء الكفارة ال وقت وجوهبا، فإذا كان حني 3137 املسألة
اً على حترير الرقبة مثاًل، ولكن عجز حني أداء هذه الكفارة جيب أن وجوب الكفارة عليه قادر 

 يصوم بدل ذلك.
: من أراد أن يصوم شهرين من ابب الكفارة، جيب أن ال يفصل 3138 املسألة

( يوماً متصاًل مث يقوم ابلباقي منفصاًل، ولو مل يصم يومًا بني 31بينهما، نعم جيوز أن يكون )
 صام بغري نية الكفارة جيب أن يبدأ الصوم من جديد.هذه املدة املذكورة أو 

: إذا حدث له سفر ضروري يف أثناء األايم اليت جيب ان يصومها تباعاً، 3139 املسألة
أو أجربوه على اإلفطار، أو حدث عذر كاحليض والنفاس ال يلزم بعد ارتفاع العذر ان يبدأ 

 زوال العذر.املدة املذكورة من جديد، بل يصوم بقية األايم بعد 
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: يف إطعام الستني الذي جيب من ابب الكفارة يلزم ان يشبع ستني 3140 املسألة
فقرياً، أو يعطي لكل واحد منهم مقدار مد من الطعام )ثالثة أرابع الكيلو تقريباً(، واألحوط 
 إشباع الفقراء ابخلبز واإلدام، وعدم كفاية اشباعهم ابخلبز فقط، وجيب ان يكونوا ستينًا فال

 يكفي إشباع ثالثني مرتني.
: لو أطعم أطفال الفقراء مع الكبار، احتسب كل طفل مكان واحد، 3141 املسألة

 ولكن لو أطعم األطفال وحدهم جيب إحتساب كل طفلني مكان واحد.
: الثوب الذي يكسى به الفقري من ابب الكفارة جيب ان يكون  3142 املسألة

 أو ابلسرتة والبنطلون مثاًل. كاملتعارف، مثل ان يكسيه ابلدشداشة
: إذا مل ميكنه يف كفارة اجلمع من حترير رقبة، سقط عنه ذلك ومل يكن 3143 املسألة
 عليه شيء.
: إذا عجز عن صيام ستني يوماً، جيب ان يصوم مثانية عشر يوماً 3144 املسألة

ء، وإذا مل ميكنه متتابعة، وإذا عجز عن ذلك صام قدر املستطاع، أو أطعم ما أمكنه من الفقرا
 ذلك أيضاً جيب عليه االستغفار.

 أحكام الوقف
: إذا وقف أحد شيئاً، خرج ذلك الشيء من ملكه، فال جيوز له وال 3145 املسألة

لغريه، بيعه أو هبته، وال يرث أحد من ذلك، نعم جيوز بيعه يف بعض املوارد اليت ذكرانها يف 
 الفقه.

ة الوقف ابللغة العربية، بل يكفي لو قاهلا أبية : ال جيب ان تكون صيغ3146 املسألة
لغة أخرى، فلو قال بغري العربية: وقفت بييت، مث قال هو أو من وقف له املنزل أو وكيله أو 
ويل املوقوف عليه: )قبلت( صح الوقف، ولكن لو مل يوقف الشيء ألفراد خمصوصني بل 

ة معينة مثل السادة أو الفقراء، مل وقف للعموم مثل وقف املسجد أو املدرسة، أو وقف لطائف
 جيب قبول أحد.

: إذا عني ملكًا لوقفه، مث ندم قبل اجراء صيغة الوقف، أو مات قبله مل 3147 املسألة
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 يصح الوقف.
: من وقف ماال، مل جيب عليه قصد القربة وان كان أفضل، نعم يلزم من 3148 املسألة

بد احتياطاً، فلو قال مثاًل: )هذا املال يكون حني قراءة صيغة الوقف ان يوقف املال إىل األ
وقفاً بعد مويت( فحيث مل يكن املال وقفًا من حني قراءة صيغة الوقف إىل حني موته مل يصح 
ذلك الوقف على املشهور، وهكذا لو قال: )هذا املال وقف ملدة عشرة سنوات وال يكون 

ات، مث ال يكون وقفًا مخس وقفًا بعد ذلك(، أو قال: )هذا املال وقف مدة عشرة سنو 
 سنوات بعدها، مث يعود وقفا( ال يصح هذا الوقف على املشهور، وحيتمل صحة ذلك.

: امنا يصح الوقف إذا جعل املال املوقوف حتت تصرف املوقوف عليه أو 3149 املسألة
وكيله أو وليه، ولكن لو وقف شيئًا على أوالده الصغار وحافظ عليه بقصد انه هلم صح 

 ف.الوق
: إذا وقف مسجدًا فاألحوط انعقاد ذلك الوقف بعد ان يصلي فيه 3150 املسألة

 واحد.
: يشرتط ان يكون الواقف: عاقاًل وابلغا وقاصدًا وخمتارًا وان ال يكون 3151 املسألة

حمجوراً عليه شرعاً، فال يصح للسفيه )وهو من يصرف أمواله يف األغراض غري العقالئية( ان 
 نه ال حيق له التصرف يف أمواله.يوقف شيئاً، أل

: إذا وقف شيئاً ألشخاص مل يولدوا بعد، مل يصح ذلك، ولكن لو وقف 3152 املسألة
على األحياء ومث على من يولد بعدهم، مثل ان يوقف شيئًا على أوالده ليكون وقفًا بعد 

 ذلك على أحفاده، حبيث يستفيد منه كل طبقة بعد الطبقة املتقدمة، صح الوقف.
: إذا وقف شيئًا على نفسه، مثل أن يوقف دكاانً لتصرف عائداته على 3153 املسألة

قربه بعد موته مل يصح الوقف، ولكن لو وقف مااًل على الفقراء ـ مثاًل ـ وصار هو من الفقراء 
 جاز ان ينتفع من منافع ذلك الوقف.

 يعني فان وقف على : إذا عني متوليًا للوقف جيب اتباع املتويل، وإذا مل3154 املسألة
أفراد خمصوصني مثل أوالده وكانوا ابلغني فاألمر اليهم، وان مل يكونوا ابلغني فاألمر إىل وليهم، 

 وال يلزم لالستفادة من الوقف اذن احلاكم الشرعي.
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: إذا وقف ملكًا على الفقراء أو السادة مثاًل، أو وقف شيئًا لتصرف 3155 املسألة
 ية، فان مل يعني متولياً لذلك الوقف كان أمره إىل احلاكم الشرعي.منافعه يف األمور اخلري 

: إذا وقف ملكًا على أفراد خمصوصني، كما لو وقف على أوالده مثاًل، 3156 املسألة
أبن يستفيد منه كل طبقة بعد الطبقة املتقدمة، فان أجر املتويل ذلك امللك مث مات مل تبطل 

رته الطبقة املتقدمة من املوقوف عليهم مث ماتوا وانقرضوا اإلجارة. وإذا مل يكن له متول وأج
خالل مدة اإلجارة بطلت اإلجارة، ولو كان املستأجر قد دفع كل مال اإلجارة يسرتد منهم 

 ما يعادل األجرة من حني الوفاة إىل آخر مدة اإلجارة.
ر اليت : إذا خرب امللك الوقفي مل خيرج عن الوقفية إال يف بعض الصو 3157 املسألة

 ذكرانها يف )الفقه(.
: امللك الذي بعضه موقوف وبعضه اآلخر غري موقوف، إذا مل يكن 3158 املسألة

مفروزًا جاز للحاكم الشرعي أو متويل الوقف أن يفرز الوقف عن غري الوقف حسب نظر 
 اخلرباء.

 : إذا خان متويل الوقف ومل يصرف عائداته يف املصارف املقررة، جاز3159 املسألة
 للحاكم الشرعي أن يعني أميناً انظراً عليه.

: الفرش املوقوف للحسينية ال جيوز إخراجه للصالة عليه يف املسجد 3160 املسألة
وإن كان قريبًا من تلك احلسينية، وكذلك العكس فال جيوز اخراج فرش املسجد ألجل 

 االنتفاع به يف احلسينية.
جد من منافعه وعائداته، فان مل حيتج ذلك : إذا وقفوا ملكًا لتعمري مس3161 املسألة

املسجد للتعمري ومل يتوقع ذلك إىل مدة، جاز صرف عائدات ذلك امللك يف تعمري مسجد 
 آخر حيتاج إىل التعمري.

: إذا وقفوا ملكًا لتصرف عائداته على تعمري مسجد وليعطى منها إىل 3162 املسألة
ما جيب اعطاؤه إىل كل واحد، جيب العمل إمام املسجد ومن يؤذن فيه، فان عينوا مقدار 

طبق التعيني، وان مل يعرفوا ذلك فاألحوط ان يعمروا هبا املسجد أواًل، وإن زاد قسموا ما بقي 
بني امام املسجد واملؤذن ابلسوية، واألفضل ان يتصاحلا يف هذا التقسيم، نعم إذا كان الوقف 
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 مطلقاً جاز العمل حسب نظر املتويل.

 ةأحكام الوصي
: الوصية هي ان يعهد اإلنسان إىل غريه ليعمل بعد موته شيئاً، او أيمر 3163 املسألة

بدفع شيء من ماله إىل أحد بعد موته، او يعني قيمًا على أوالده ومن يلي أمرهم، ويسمى 
 من يعهد إليه )وصياً(.

يوصي  : من مل ميكنه التكلم، لو أمكنه إفهام مقصوده ابالشارة، جاز ان3164 املسألة
ما يريده هبذه الطريقة. وأما الذي ميكنه النطق والتكلم فاألحوط استحباابً عدم كفاية االشارة 

 ، سواء يف األمور الكبرية او األمور الصغرية واحلقرية.
: إذا رأى كتابة موقعة بتوقيع امليت أو خامته، فإن فهم مقصوده وعلم 3165 املسألة

 ق املكتوب.أهنا مكتوبة للوصية وجب العمل طب
: يشرتط يف املوصي أن يكون ابلغًا وعاقاًل وخمتاراً وال يكون سفيهًا )يف 3166 املسألة

األمور املالية( وهو من يصرف أمواله يف األغراض غري العقالئية، ويف صحة وصية الصيب 
 الذي له عشرة سنوات خالف بني العلماء، واألفضل مراعاة االحتياط.

نفسه أو شرب السم عمداً فتيقن أو ظن مبوته نتيجة ذلك، : من جرح 3167 املسألة
 إذا أوصى أبن يصرفوا شيئاً من أمواله مل يصح ذلك.

: إذا أوصى اإلنسان أبن يعطى شيء من ماله إىل أحد، ملك املوصى 3168 املسألة
 له ذلك الشيء، سواء قبل بذلك بعد موت املوصي أو قبل موته.

ن إذا شاهد يف نفسه عالئم املوت، ان يسارع إىل رد : جيب على اإلنسا3169 املسألة
األماانت ألصحاهبا، وتسديد الديون اليت حان أجلها، وإذا مل ميكنه ان يقوم بذلك بنفسه أو 
مل حين أجل الديون جيب ان يوصي ويستشهد على وصيته، ولكن إذا كانت ديونه معلومة 

 ومعروفة مل يلزم الوصية.
د يف نفسه عالئم املوت وعليه حقوق شرعية مثل اخلمس : الذي يشاه3170 املسألة

والزكاة واملظامل، جيب دفع ما عليه فوراً، وان مل ميكنه دفع ما عليه فان كان ميلك شيئاً، أو 
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احتمل ان يتربع أحد أبدائها وجب ان يوصي هبا، وهكذا إذا كان يف ذمته حج واجب أو 
 حنوه.

ئم املوت ويف ذمته صلوات فائتة وصوم : الذي يشاهد يف نفسه عال3171 املسألة
فائت، جيب ان يوصي أبن يستأجروا لقضائها من أمواله، بل إذا مل يكن عنده مال ولكن 
حيتمل ان يتربع أبدائها أحد دون أجرة وجبت الوصية هبا أيضاً، وإذا وجب قضاء تلك 

جيب ان يعلمه  ( ـ1495) املسألةالفوائت على ولده األكرب ـ حسب التفصيل املذكور يف 
 بذلك، أو يوصي أبدائها عنه.

: الذي يشاهد يف نفسه عالئم املوت، إذا كان له مال عند أحد، أو 3172 املسألة
خمبوء يف مكان مل يعلم به ورثته فان كان يضيع حقهم بسبب جهلهم بذلك وجب ان 

ضيع لعدم يطلعهم، وال يلزم تعيني قيم على أوالده الصغار ولكن إذا كان هم أو حقهم ي
 وجود قيم وجب تعيني قيم أمني عليهم.

: يشرتط ان يكون الوصي ابلغًا وعاقاًل وثقة، على األحوط يف بعض 3173 املسألة
 هذه الشروط.

: إذا عني عدة أوصياء لنفسه، فان أذن أبن يتصرف كل واحد منهم 3174 املسألة
العمل ابلوصية، وإذا مل أيذن  على انفراده مل جيب استيذان اآلخرين إذا أراد كل واحد منهم

املوصي بذلك فإن أوصى أبن يعملوا ابالتفاق واالجتماع، أو مل يوص بشيء جيب ان تنفذ 
الوصية ابإلتفاق واالجتماع، وإذا رفضوا العمل ابلوصية ابالتفاق واالجتماع أجربهم احلاكم 

 الشرعي على ذلك، وإذا عصوا عني غريهم معهم.

اإلنسان عن وصيته، مثل أن قال: ادفعوا ثلث مايل لفالن،  : إذا رجع3175 املسألة
مث قال: ال تعطوه، بطلت وصيته، وإذا غري وصيته مثل أن يعني قيمًا على أوالده الصغار، مث 

 يعني مكانه قيماً آخر بطلت وصيته األوىل وجيب العمل طبق الوصية الثانية.
يته، مثل أن يبيع البيت الذي : إذا عمل ما يفهم منه انه رجع عن وص3176 املسألة

 أوصى أبن يعطى إىل أحد بعد موته، أو وكل شخصًا آخر لبيعه، بطلت وصيته.
: إذا أوصى أبن، يعطى شيء معني إىل أحد، مث أوصى بعد ذلك أبن 3177 املسألة
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يعطى نصف ذلك الشيء لشخص آخر، وجب تقسيم ذلك الشيء إىل قسمني وإعطاء كل 
 نصفاً. واحد من ذينك الشخصني

: إذا وهب أحد يف مرضه الذي ميوت فيه، شيئًا من أمواله ألحد، 3178 املسألة
وجب اعطاء ذلك الشيء للموهب له، وأما إذا أوصى يف هذه احلالة أبن يعطى ألحد شيئاً 
بعد موته فان كان ذلك الشيء أكثر من ثلث ماله لزم اذن الورثة فيما زاد عن الثلث، فاذا مل 

 الوصية ابلنسبة للزائد من الثلث.أيذنوا بطلت 
: إذا أوصى ابن ال يبيعوا ثلث ماله، بل يصرفوا عائداته ومنافعه يف 3179 املسألة

 مصرف معني وجب العمل طبق وصيته.
: إذا قال يف مرضه الذي ميوت به: انه مديون لفالن بكذا، فان كان 3180 املسألة

املقدار من ثلث ماله، وإذا مل يكن متهمًا  متهمًا أبنه يقصد االضرار بورثته وجب دفع ذلك
 بذلك دفع ذلك املقدار من أصل املال.

: يشرتط يف ان يكون املوصى له موجوداً، فاذا أوصى أبن يعطى شيء 3181 املسألة
من ماله للطفل الذي ستحمله امرأة مل تصح الوصية، ولكن لو أوصى أبن يعطى شيء إىل 

حت الوصية وان مل توجل فيه الروح بعد، فاذا ولد حياً الطفل الذي يف بطن األم فعاًل ص
وجب اعطاء ما أوصى له اليه، وإذا ولد ميتاً بطلت الوصية وتقاسم الورثة بينهم ما أوصى إىل 

 ذلك الطفل.
: إذا علم اإلنسان أبن أحدًا جعله وصياً، فان أبلغ عدم قبوله للوصاية 3182 املسألة

حسب الوصية بعد وفات املوصي. وأما إذا مل يعلم أبنه جعل إىل املوصي مل جيب عليه العمل 
وصيًا إال بعد وفاة املوصي، أو علم بذلك حال حياة املوصي ولكنه مل يبلغ املوصي بعدم 
قبوله للوصاية فان مل يكن عليه مشقة وجب ان يعمل ابلوصية، وهكذا إذا علم الوصي 

ي أن شخص آخر لشدة مرضه، وجب ابلوصاية يف وقت مل ميكن للموصي املريض إىل يوص
 على الوصي القبول ـ على األحوط ـ.

: إذا مات املوصي، مل جيز للوصي ان يعني شخصًا آخر للقيام ابلوصية 3183 املسألة
وتنفيذها ويعزل نفسه، ولكن إذا علم ان مقصود امليت مل يكن قيام الوصي نفسه مبا أوصى 
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ليت أوصى هبا، جاز ان يوكل عنه شخصًا للقيام به، بل كان مقصوده هو حتقق تلك األمور ا
 بذلك.

: إذا أوصى إىل شخصني، فان مات أحد الوصيني أو جن أو ارتد، 3184 املسألة
عني احلاكم الشرعي شخصًا مكانه، وإذا مات كال الوصيني، أو جنا أو ارتدا عني احلاكم 

فيذ الوصية مل يلزم الشرعي شخصني مكاهنما، ولكن إذا استطاع شخص واحد ان يقوم بتن
 تعيني شخصني لذلك.

: إذا مل ميكن للوصي ان يقوم بتنفيذ الوصية لوحده، عنّي احلاكم 3185 املسألة
 الشرعي ملساعدته شخصاً معه.

: إذا تلف شيء من مال امليت يف يد الوصي، فان كان عن تقصري يف 3186 املسألة
ن ماله إىل فقراء بلد فأخذه إىل بلد حفظه أو تعد، كما لو أوصى امليت أبن يعطى شيئًا م

آخر فتلف املال يف الطريق، فهو ضامن له، وأما إذا مل يكن عن تقصري أو تعد مل يكن 
 ضامنًا.

: إذا أوصى انسان إىل أحد وقال: إذا مات فالوصي يكون فالانً، 3187 املسألة
 وجب على الوصي الثاين القيام بتنفيذ الوصية إذا مات الوصي األول.

: جيب إخراج أجرة احلج الفائت الواجب على امليت، والديون، 3188 ملسألةا
واحلقوق الشرعية مثل اخلمس والزكاة واملظامل الواجبة عليه، من أصل املال حىت إذا مل يوص 

 امليت هبا.
: إذا زاد مال امليت عن ديونه وأجرة احلج الواجب واحلقوق الشرعية  3189 املسألة

ظامل فان كان قد أوصى أبن يعطى ثلث ماله أو مقدار منه يف مصرف كاخلمس والزكاة وامل
 معني وجب العمل حسب وصيته، وإذا مل يوص بذلك فالباقي للورثة.

: إذا كان املصرف الذي عينه امليت أكثر من ثلث ماله، فتصح وصيته 3190 املسألة
االذن بتنفيذ الوصية، وال يف الزائد عن الثلث إذا أذن الورثة صراحة، أو عملوا ما يفهم منه 

 يكفي جمرد رضاهم القليب، ولو أجازوا وأذنوا بعد مدة من موته صح أيضاً.
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: إذا كان املصرف الذي عّينه امليت أكثر من ثلث ماله، فان اذن 3191 املسألة
 الورثة بتنفيذ الوصية قبل موت املوصي مل جيز هلم الرجوع عن اذهنم بعد موته.

أوصى أبن يدفعوا من ثلث ماله ما عليه من اخلمس أو الزكاة أو : إذا 3192 املسألة
الدين، وان يستأجروا أحدًا لقضاء صلواته أو صيامه والقيام أبمور مستحبة كاطعام الفقراء، 
جيب تسديد الديون من الثلث أواًل، فان زاد استأجروا لقضاء الصالة والصيام، وان زاد عن 

ستحبة اليت عينها املوصي، وان كان الثلث مبقدار ديونه فقط ذلك أيضاً، صرفوه يف األمور امل
ومل أيذن الورثة بتنفيذ بقية الوصية أزيد من الثلث بطلت الوصية يف الصالة والصيام واألمور 

 املستحبة، على املشهور من بطالهنا يف مثل الصالة والصوم.
لوات والصيام : إذا أوصى أبن يدفع ديونه ويستأجر له لقضاء الص3193 املسألة

وينفقوا له يف األمور املستحبة، فان مل يوص أبن يؤتى بذلك من الثلث وجب تسديد ديونه 
من أصل املال، فان زاد صرفوا ثلث ما بقي يف الصالة والصوم واألمور املستحبة، وان مل 
يكف الثلث لذلك، فإن أذن الورثة وجب تنفيذ الوصية كاملة، وان مل أيذنوا وجب 

ر للصالة والصوم من الثلث فان زاد صرفوا يف األمور املستحبة اليت عينها امليت يف االستئجا
 وصيته.

: إذا ادعى أحد أبن امليت أوصى ان يدفعوا له شيئاً، فان صّدقه رجالن 3194 املسألة
عادالن، أو حلف وصدقه رجل عادل واحد، أو صدقه رجل عادل وامرأاتن عادلتان، أو 

جب دفع ما يدعيه اليه، ولو شهدت إمرأة عادلة وجب دفع ربع ما أربع نساء عادالت، و 
يدعيه اليه، ولو شهدت امرأاتن عادلتان أعطي نصف ما يدعيه، ولو شهدت ثالث نسوة 
عادالت أعطي ثالثة أرابع ما يدعيه، وهكذا لو صدقه رجالن كافران ذميان ـ عادالن 

إىل االيصاء ومل يكن حني الوصية حسب دينهم ـ أعطي ما يدعيه، ان كان امليت مضطرًا 
 رجال ونساء مسلمون عدول، فأوصى إىل الكافر الذمي.

: إذا ادعى أحد أبنه وصي امليت وأنه عهد إليه صرف ماله يف مصرف 3195 املسألة
 معني، أو ان امليت جعله قيماً على أوالده الصغار، قبل ادعاؤه ان صدقه رجالن عادالن.

أبن يعطى شيء ألحد، ومات املوصى له قبل ان يقبل أو : إذا أوصى 3196 املسألة
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يرد، جاز لورثته قبول ذلك الشيء ما مل يردوا الوصية، هذا يف صورة ان اليرجع املوصي من 
 وصيته، وإال مل يكن هلم شيء وال حق يف ذلك. 

 أحكام اإلرث
 : الذين يرثون بواسطة النسب ثالث طبقات: 3197 املسألة

ت وأوالده، فان مل يكن األوالد فأوالد أوالده وان نزلوا، يرث منهم كل أبوا املياألوىل: 
من كان أقرب إىل امليت، وما دام يوجد واحد من هذه الطبقة ال يرث أحد من الطبقة 

 التالية:
جد امليت وجدته واخوته واخواته، ومع عدم وجود األخوة واألخوات يرثه الثانية: 

ىل امليت، ومادام يوجد أحد من هذه الطبقة اليرث أحد أوالدهم، كل من كان أقرب منهم إ
 من الطبقة التالية:

عم امليت وعمته وخاله وخالته وأوالدهم، ومادام يوجد أحد من أعمامه وعماته  الثالثة:
وأخواله وخاالته ال يرث أحد من أوالدهم، ولكن إذا خلف امليت عمًا أبواًي وابن عم أبويين 

 دون العم األبوي.يرث ابن العم األبويين 
: إذا مل يكن للميت عم وعمة وال خال وخالة، وال أوالدهم وال أوالد 3198 املسألة

أوالدهم، يرثه أعمام أبيه وأمه وعماهتما وأخواهلما وخاالهتما، وإذا مل يكونوا ورثه أبناؤهم، 
ذا مل يكونوا وإذا مل يكونوا أيضًا ورثه أعمام جده وجدته وعماهتما وأخواهلما وخاالهتما، وإ

 فأوالدهم. 
: يرث كل من الزوج والزوجة من اآلخر على النحو الذي سيأيت، مع  3199 املسألة

 كل املراتب الثالثة املذكورة.
 إرث الطبقة األوىل

: إذا خلف امليت من الطبقة األوىل شخصًا واحدًا فقط، كاألب أو 3200 املسألة
كله، وإذا خلف عدة أوالد أو عدة بنات قسم   األم، أو ابن واحد أو بنت واحدة، ورث املال

املال بينهم ابلسوية، وإذا خلف ولداً واحداً وبنتاً واحدة قسم املال ثالثة أقسام، وأعطي الولد 
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قسمني والبنت قسمًا واحداً، وإذا خلف عدة أوالد وعدة بنات قسم املال حبيث يرث الولد 
 ضعف ما ترث البنت.

يت الوالدين فقط، قسم املال ثالثة أقسام وأعطي للوالد : إذا خلف امل3201 املسألة
قسمني ولألم قسمًا واحداً. وإذا خلف امليت معهما أخوين، أو أربع أخوات، أو أخًا واحداً 
وأختني، وكان اجلميع لألب )أي يشرتكون مع امليت يف األب( سواء كانوا لألم أيضًا أم ال، 

ام للميت أب وأم إال أن أم امليت ترث بسببهم د فهم وان كانوا ال يرثون من امليت ما
 السدس، ويعطى ابقي املال لألب.

: إذا خلف امليت أبوين وبنتًا واحدة، فان مل يكن للميت أخوان، أو 3202 املسألة
أربع أخوة، أو أخ واحد وأختان لألب، قسم املال مخسة أقسام فريث كل واحد من األب 

الثة أقسام املال، وإذا كان للميت أخوان أو أربع أخوة، أو واألم قسمًا واحدًا وترث البنت ث
أخ واحد وأختان لألب، قسم املال ستة أقسام وأعطي لكل من األب واألم قسمًا واحداً 
وثالثة أقسام للبنت ويقسم السدس الباقي أربعة أقسام فيعطى قسم منه لألب، ويعطى البقية 

أقسام لألب،  5قسمًا للبنت، و 15ًا أعطي قسم 24للبنت.. فمثاًل إذا قسم مال امليت 
 أقسام لألم. 4و

: إذا خلف امليت أبوين وولداً قسم املال ستة أقسام: أعطي لكل واحد 3203 املسألة
من األبوين قسماً، وأعطيت أربعة أقسام للولد، وإذا خلف معهما عدة أوالد أو عدة بنات، 

انوا ذكوراً وااناثً قسمت األقسام األربعة بينهم قسمت األربعة أقسام بينهم ابلسوية، وأما إذا ك
 بنحو يرث الذكر ضعف ما ترث األنثى.

: إذا خلف امليت، األب وابنًا واحداً، أو األم وابنًا واحداً، قسم املال 3204 املسألة
 ستة أقسام أعطي قسم واحد لألب أو األم والباقي للولد.

وابنًا وبنتاً، قسم املال ستة أقسام قسم  : إذا خلف امليت، األب أو األم3205 املسألة
 لألب أو األم، والبقية تقسم حبيث يرث الذكر ضعف ما ترث األنثى.

: إذا خلف امليت، األب وبنتًا واحدة، أو األم وبنتًا واحدة، قسم املال 3206 املسألة
 أربعة أقسام، قسم لألب أو لألم، والباقي للبنت.
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األب فقط وعدة بنات، أو األم فقط وعدة بنات، : إذا خلف امليت، 3207 املسألة
 قسم املال مخسة أقسام قسم لألب أو األم، وأربعة أقسام تقسم بني البنات ابلسوية.

: إذا مل خيلف امليت ولدًا وال بنتاً، ورثه أوالد أوالده سهم أوالده وان  3208 املسألة
وراً، فمثاًل إذا خلف امليت ابنًا من بنته كانوا ااناثً، وورثه أوالد بناته سهم بناته وان كانوا ذك

 وبنتاً من ابنه قسم املال ثالثة أقسام: قسم البن البنت وقسمني لبنت االبن.
 ارث الطبقة الثانية

: الطبقة الثانية اليت ترث بواسطة النسب هي اجلد واجلدة واخوة امليت 3209 املسألة
 وبناهتم.وأخواته، فان مل خيلف أخوة وأخوات ورثه أبناؤهم 

: إذا خلف امليت أخًا فقط، أو أختًا فقط، فاملال له كله. وإذا خلف 3210 املسألة
عدة أخوة لألبوين، أو عدة أخوات لألبوين قسم املال بينهم ابلسوية، وإذا اجتمع األخوة 
واألخوات لألبوين ورث كل أخ ضعف ما ترث األخت، فمثاًل إذا خلف أخوين وأختًا 

 م املال مخسة أقسام، أعطي لكل أخ قسمني ولألخت قسماً واحداً.واحدة لألبوين قس
: إذا خلف امليت أخًا وأختًا لألبوين مل يرث األخوة واألخوات لألب 3211 املسألة

فقط، وإذا مل يكن له أخ وأخت من األبوين فان خلف أختًا أو أخًا من األب فقط ورث 
األب قسم املال بينهم ابلسوية، وان  املال كله، وإذا خلف عدة أخوة أو عدة أخوات من

 خلف أخوة وأخوات من األب ورث الذكر ضعف ما ترث األنثى.
: إذا خلف امليت أختًا واحدة فقط، أو أخًا واحدًا من األم فقط ورث 3212 املسألة

املال كله، وإذا خلف عدة أخوة، أو عدة أخوات، أو عدة أخوة وأخوات من األم فقط، 
 ابلسوية.قسم املال بينهم 

: إذا خلف امليت أخًا وأختًا لألبوين، أو أخًا وأختًا من األب فقط، 3213 املسألة
وأخًا أو أختًا من األم فقط، مل يرث األخ أو األخت من األب، وقسم املال ستة أقسام، 
أعطي قسم لألخ أو األخت من األم والباقي لألخ واألخت من األبوين، لكل ذكر ضعف 

 األنثى.
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: إذا خلف امليت أخًا وأختًا لألبوين، وأخًا وأختًا لألب، وأخًا وأختاً 3214 املسألة
لألم، مل يرث األخ واألخت لألب، ويقسم املال ثالثة أقسام، قسم واحد منها يقسم بني 
األخ واألخت لألم ابلسوية، والبقية تعطى لألخ واألخت لألبوين للذكر ضعف ما يعطى 

 لألنثى.
خلف امليت أخاً وأختًا لألب، وأخاً أو أختاً لألم، قسم املال ستة : إذا 3215 املسألة

أقسام، قسم واحد لألخ أو األخت من األم، والبقية تقسم بني األخ واألخت من األب، 
 للذكر ضعف ما لألنثى.

: إذا خلف امليت أخًا وأختًا لألب، وعدة أخوة وأخوات لألم، قسم 3216 املسألة
واحد لألخوة واألخوات من األم ابلسوية، والبقية تقسم بني األخ  املال ثالثة أقسام، قسم

 واألخت من األب، للذكر ضعف األنثى.
: إذا خلف امليت أخًا وأختًا وزوجة، ترث الزوجة على النحو الذي 3217 املسألة

سيأيت تفصيله، ويرث األخ واألخت على النحو الذي ذكر يف املسائل السابقة، وهكذا إذا 
وجة وخلفت أخًا وأختًا وزوجها، ورث الزوج نصف املال، وورث األخ واألخت ماتت الز 

على النحو الذي مر يف املسائل السابقة، ولكن يف توريث الزوجة أو الزوج ال ينقص من 
سهم األخ واألخت لألم شيء، وينقص من سهم األخ واألخت لألبوين أو لألب فقط، 

خًا واختًا لألم وأخًا واختًا لألبوين، يعطى نصف املال فمثاًل لو خلفت املرأة امليتة زوجًا وأ
للزوج، ويعطى ثلث أصل املال إىل األخ واألخت من األم، وما يبقى يعطى لألخ واألخت 
من األبوين، فإذا ترك امليت ستة داننري مثاًل أعطي ثالثة داننري للزوج، وديناران لألخ 

 وين.واألخت من األم، ودينار لألخ واألخت من األب
: إذا مل يكن للميت أخ وأخت، أعطي سهمهما إىل أوالدمها ويقسم 3218 املسألة

سهم أوالد األخ وأوالد األخت من األم بينهم ابلسوية، ويقسم سهم أوالد األخ وأوالد 
 األخت من األبوين أو من األب فقط بينهم ابلتفاضل أي للذكر ضعف األنثى.

أو جدة، سواء لألب أو لألم، ورث املال كله، : إذا خلف امليت جدًا 3219 املسألة
 ومع وجود اجلد ال يرث والد جده.
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: إذا خلف امليت جدًا وجدة لألب فقط، قسم املال إىل ثالثة أقسام، 3220 املسألة
 قسمني للجد وقسم للجدة، ولكن إذا خلف جداً وجدة لألم قسم املال بينهما ابلسوية.

أو جدة لألب، وجدا أو جدة لألم، قسم املال  : إذا خلف امليت جداً 3221 املسألة
 ثالثة أقسام: قسم للجد أو للجدة من األب، وقسم للجد أو اجلدة من األم.

: إذا خلف امليت جداً وجدة لألب، وجداً وجدة لألم، قسم املال ثالثة 3222 املسألة
دة من األب أقسام: قسم للجد واجلدة من األم يوزع بينهما ابلسوية، وقسمان للجد واجل

 يوزع بينهما، للذكر ضعف األنثى.
: إذا خلف امليت زوجة وجدين لألب، وجدين لألم، ورثت الزوجة على 3223 املسألة

النحو الذي سيأيت تفصيله، ويعطى ثلث أصل املال إىل اجلدين لألم يوزع بينها ابلسوية، 
ف األنثى، وإذا خلفت وتعطى البقية للجدين من األب يوزع بينهما ابلتفاضل أي للذكر ضع

املرأة امليتة زوجًا وجدًا وجدة، ورث الزوج نصف املال وورث اجلدان على النحو الذي مر يف 
 املسائل السابقة .

 ارث الطبقة الثالثة 
: الطبقة الثالثة هي أعمام امليت وعماته وأخواله وخاالته وأوالدهم على 3224 املسألة

أحد من الطبقة الالحقة مادام يوجد أحد من الطبقة النحو الذي مر تفصيله أبنه ال يرث 
 السابقة.

: إذا خلف امليت عماً أو عمة، سواء كان لألبوين )أي يشرتك مع والد 3225 املسألة
امليت يف األبوين( أو لألب فقط أو لألم فقط، يرث املال كله. وإذا خلف عدة أعمام أو 

ب، قسم املال بينهم ابلسوية، وإذا كان العم عدة عمات وكانوا مجيعًا لألبوين، أو مجيعًا لأل
والعمة كالمها لألبوين أو كالمها لألب ورث العم ضعف العمة، فمثاًل إذا خلف امليت عمني 

 وعمة واحدة، قسم املال مخسة أقسام، قسم للعمة والباقي للعمني يقتسمانه ابلسوية.

ات لألم، أو عماً وعمة : إذا خلف امليت عدة أعمام لألم، أو عدة عم3226 املسألة
 لألم، قسم املال بينهم ابلسوية.

: إذا خلف امليت عمًا وعمة بعضهم لألب وبعضهم لألم وبعضهم 3227 املسألة
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لألبوين، مل يرث العم والعمة لألب، فإذا كان للميت عم أو عمة لألم قسم املال ستة أقسام: 
ين للعم ضعف العمة. وإذا خلف عمًا قسم للعم وللعمة لألم، والبقية للعم والعمة من األبو 

وعمة لألم قسم املال ثالثة أقسام: قسمان للعم والعمة من األبوين للعم ضعف العمة، وقسم 
 للعم والعمة من األم ابلسوية، واألحوط أن يتصاحلا يف التقسيم.

: إذا خلف امليت خااًل أو خالة، ورث املال كله، وإذا خلف خااًل 3228 املسألة
كان كالمها لألبوين، أو لألب، أو لألم، قسم املال بينهما ابلسوية، واألحوط أن وخالة و 

 يتصاحلا يف التقسيم.
: إذا خلف امليت خااًل أو خالة من األم، وخااًل وخالة من األبوين، 3229 املسألة

وخااًل وخالة من األب، مل يرث اخلال واخلالة من األب، وقسم املال ستة أقسام، قسم للخال 
و اخلالة من األم، والباقي يعطى للخال واخلالة من األبوين، واألحوط أن يتصاحلا يف أ

 التقسيم.
: إذا خلف امليت خااًل وخالة من األب فقط، وخااًل وخالة من األم، 3230 املسألة

وخااًل وخالة من األبوين، مل يرث اخلال واخلالة من األب، وجيب تقسيم املال إىل ثالثة 
للخال واخلالة من األم ابلسوية، والبقية للخال واخلالة من األبوين، واألحوط أن أقسام، قسم 

 يتصاحلا يف التقسيم.

: إذا خلف امليت خااًل أو خالة، وعمًا أو عمة، قسم املال ثالثة 3231 املسألة
 أقسام: قسم للخال أو اخلالة، والباقي للعم أو العمة.

و خالة، وعمًا وعمة، فان كان العم والعمة : إذا خلف امليت خااًل، أ3232 املسألة
من األبوين، أو من األب فقط قسم املال ثالثة أقسام: قسم للخال أو اخلالة والقسمان 
الباقيان يقسمان إىل ثالثة أقسام قسمان للعم وقسم للعمة وعلى هذا فاذا قسم املال إىل 

 م للعم، وقسمان للعمة.تسعة أقسام أعطي ثالثة أقسام للخال أو اخلالة وأربعة أقسا
: إذا خلف امليت خااًل أو خالة، وعمًا أو عمة من األم، وعمًا وعمة 3233 املسألة

من األبوين، أو من األب فقط، قسم املال إىل ثالثة أقسام، قسم للخال أو اخلالة، والقسمان 
لعمة من األبوين الباقيان يقسمان إىل ستة أقسام، قسم للعم أو العمة من األم، والبقية للعم ول
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أو من األب ابلتفاضل أي للعم ضعف ما للعمة، وعلى هذا فإذا قسم املال تسعة أقسام، 
أعطي ثالثة أقسام للخال أو اخلالة، وقسم واحد للعم أو العمة من األم ومخسة أقسام للعم 

 والعمة من األبوين أو من األب.
كلهم من األبوين أو من   : إذا خلف امليت عدة أخوال وعدة خاالت،3234 املسألة

األب فقط أو من األم فقط، وكان له عم وعمة أيضاً، قسم املال ثالثة أسهم، وقّسم سهمان 
السابقة، وقسم السهم الثالث بني  املسألةمنها بني العم والعمة على النحو الذي مر يف 

 األخوال واخلاالت ابلسوية.
األم، وعدة أخوال وخاالت من  : إذا خلف امليت خااًل أو خالة من3235 املسألة

األبوين، أو من األب، وعماً وعمة، قسم املال ثالثة أسهم، سهمان يقسمان بني العم والعمة 
السابقة، فإذا كان للميت خال أو خالة من األم قسم  املسألةعلى النحو الذي مر يف 

اخلال واخلالة من  السهم الثالث ستة أقسام أعطي قسم للخال أو اخلالة من األم والبقية إىل
األبوين أو من األب، وجيب على األحوط ان يتصاحلا يف التقسيم، وإذا كان للميت عدة 
أخوال من األم أو عدة خاالت من األم، أو خال وخالة من األم، قسم ذلك السهم إىل 

لة ثالثة أقسام، قسم يوزع بني األخوال واخلاالت من األم ابلسوية، ويعطى الباقي للخال واخلا
 من األبوين أو من األب، واألحوط التصاحل يف التقسيم.

: إذا مل يكن للميت ال عم وعمة وال خال وخالة، ورث أوالد العم 3236 املسألة
 والعمة ما يرثه العم والعمة، وورث أوالد اخلال واخلالة ما يراثنه فيما لو كاان.

األب، وعماً وعمة وخااًل  : إذا خلف امليت عماً وعمة وخااًل وخالة من3237 املسألة
وخالة من األم، قسم املال ثالثة أسهم، سهم للعم والعمة واخلال واخلالة من األم يقسم بينهم 
ابلسوية، والسهمان اآلخران يقسمان ثالثة أسهم، يعطى منها سهم للخال واخلالة من األب 

 ابلسوية، وسهمان للعم والعمة من األب، للعم ضعف العمة.
 والزوجةارث الزوج 

: إذا ماتت امرأة ومل ختلف أوالداً، ورث الزوج نصف ماهلا، وأعطي 3238 املسألة
الباقي إىل ورثتها اآلخرين، وإذا كان هلا أوالد من ذلك الزوج أو من زوج آخر ورث الزوج 
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 ربع ماهلا وورث بقية الورثة ابقي املال. 
زوجته ربع ماله، وورث ورثته : إذا مات الرجل ومل خيلف أوالداً، ورثت 3239 املسألة

اآلخرون بقية املال، ولو كان له أوالد من تلك الزوجة أو من زوجة أخرى ورثت زوجته مثن 
 املال، والبقية لورثته اآلخرين.

: ال ترث الزوجة من األرض، ال من عينها وال من قيمتها، والترث من 3240 املسألة
 قيمتها.عني اآلالت واألبنية واألشجار ولكن ترث من 

: إذا أرادت زوجة امليت أن تتصرف يف األشياء اليت مل ترث منها  3241 املسألة
كاألرض جيب أن تستأذن من الورثة اآلخرين، وهكذا يقتضي االحتياط الوجويب أن ال 
يتصرف الورثة يف األشياء اليت ترث الزوجة من قيمتها فقط قبل أن يعطوها سهمها، إال إذا 

تلك األشياء، وإذا ابعوا هذه األشياء قبل أن يدفعوا سهم الزوجة منها أذنت يف تصرفهم يف 
 صحت املعاملة إذا أذنت الزوجة وإال كانت املعاملة ابطلة.

: إذا أرادوا تثمني األبنية واألشجار وما شابه جيب تثمينها بفرض بقائها 3242 املسألة
 األساس. يف األرض بدون أجرة حىت تتلف، ويعطوا سهم الزوجة على هذا

: جمرى القناة وما شابه ذلك حكمه كحكم األرض، والطابوق وغريه 3243 املسألة
 من األمور املستخدمة فيه، يف حكم األبنية.

: إذا كان للميت أكثر من زوجة، فان مل يكن له أوالد، وزع ربع ماله 3244 املسألة
ه ابلسوية على النحو الذي على زوجاته ابلسوية وإذا كان له أوالد وزع مثن ماله على زوجات

مّر، وان كان الزوج مل جيامعهن كلهن أو بعضهن، ولو عقد على امرأة يف املرض الذي مات 
 به ومل جيامعها مل ترث تلك الزوجة منه، كما ال حق هلا يف املهر أيضًا.

: إذا تزوجت املرأة يف حال املرض، مث ماتت بنفس ذلك املرض، ورث 3245 املسألة
 ا وان مل جيامعها.منها زوجه

: إذا طلقت املرأة طالقًا رجعيًا ـ كما مر يف ابب الطالق ـ مث ماتت يف 3246 املسألة
العدة، ورث منها زوجها، وهكذا إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ورثت منه زوجته، ولكن 
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خر إذا مات أحدمها بعد انقضاء عدة الطالق الرجعي أو يف عدة الطالق البائن مل يرث اآل
 منه.

: إذا طلق الزوج زوجته يف مرضه، ومات قبل انقضاء اثين عشر شهراً 3247 املسألة
 هاللياً، ورثت منه زوجته بثالثة شروط:

 ان ال تتزوج بزوج آخر يف هذه املدة.األول: 
ان ال يكون طالقها بطلب منها، أبن أعطت له مااًل ليطلقها كراهة له، بل حىت  الثاين:

 نها بدون ان تعطيه مااًل، ففي توريثها منه إشكال.إذا كان بطلب م
أن يكون موت الزوج يف نفس املرض الذي طلقها فيه، سواء كان بسبب املرض  الثالث:

 نفسه أو بسبب آخر، فلو عويف من ذلك املرض مث مات بسبب آخر مل ترث منه الزوجة.
ه هلا يعترب من مال : الثوب الذي اقتناه الزوج الكساء زوجته ومل يهب3248 املسألة

 الزوج بعد موته وان كانت املرأة قد لبسته يف حياته.
 مسائل اإلرث املتفرقة

: خامت امليت وقرآنه وسيفه ولباسه الذي لبسه، تسمى ابحلبوة، وتكون 3249 املسألة
للولد األكرب خاصة، ولو كان للميت أكثر من واحد من هذه األشياء، كما لو كان له 

 ان، فاألحوط ان يتصاحل فيها الولد األكرب مع بقية الورثة.قرآانن أو خامت
: إذا كان الولد األكرب أكثر من واحد، مثل ان يكون له ولدان تولدا 3250 املسألة

من زوجتيه يف وقت واحد، يقتسما احلبوة )أي اخلامت والقرآن والسيف واللباس( بينهما 
 ابلسوية.

فان كانت ديونه مبقدار ما ترك من املال، أو  : إذا كان امليت مديوانً،3251 املسألة
السابقة ألداء الديون، وإذا   املسألةأكثر من الرتكة وجب إعطاء األشياء األربعة املذكورة يف 

كانت ديونه أقل من الرتكة أعطي من هذه األشياء أيضًا للديون ابلنسبة، فإذا كان كل ما 
األشياء األربعة تبلغ عشرين دينارًا وكان دينه ترك امليت ستني دينارًا ـ مثاًل ـ وكانت تلك 

ثالثني ديناراً، أعطى الولد األكرب عشرة داننري من تلك األشياء األربعة لتسديد الدين، أي 
 بنسبة النصف.
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: يرث املسلم من امليت الكافر، وال يرث الكافر من املسلم امليت حىت 3252 املسألة
 وان كان ابن امليت أو أابه.

: إذا قتل شخص أحد أقرابئه ظلماً وعمداً مل يرثه، ولكن إذا قتله خطأ، 3253 املسألة
مثل ان رمى حجرًا فأصاب أحد أقرابئه صدفة وقتله، ورثه لكن األقوى عدم ارثه من دية 

 القتل.
: إذا أرادوا تقسيم اإلرث احتسبوا للجنني الذي يف بطن األم ـ الذي 3254 املسألة

ولدين، فإذا احتملوا ان يكون احلمل أكثر مثل ان يكون ثالثة يرث إذا ولد حيًا ـ سهم 
أوالد، تركوا سهم ثالثة أوالد، فان ولد ولد واحد أو بنت واحدة قسم الباقي بني الورثة، هذا 

 إذا مل ميكن معرفة األمر ابلطرق العلمية املوجبة لالطمئنان.
 تتميما للفائدة: إلسالم()اإلرث يف اوال أبس هنا إبدراج رسالة كتبناها حتت عنوان 

 اإلرث يف اإلسالم
 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، ولعنة هللا على 
 أعدائهم إىل قيام يوم الدين.
مجعت فيه مسائل اإلرث أبسلوب واضح،  )اإلرث يف اإلسالم(وبعد .. هذا كتاب 

رشدًا سهاًل ملختلف قضااي اإلرث، واتبعنا يف هذه الرسالة ما ذكره املشهور يف هذا ليكون م
 الباب.

وأسأل هللا سبحانه أن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي، وينفع به املؤمنني، إنه املوفق 
 املستعان.

 
 كربالء املقدسة   

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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 دالطبقة األوىل : اآلابء واألوال

 . األب1
 له كل املال. وحده:

 لألم السدس، ولألب البقية. مع األم ـ مع احلاجب ـ :
 لألم الثلث، والباقي لألب. مع األم ـ بدون احلاجب ـ :

 للبنت ثالثة أرابع، ولألب الربع. مع البنت الواحدة:
 لألب اخلمس، والباقي للبنات ابلسوية. مع بنتني فصاعدًا:

 دس، والباقي للولد.لألب الس مع ولد واحد:
 لألب السدس، والباقي لألوالد ابلسوية. مع أوالد ذكور:

 لألب السدس، والباقي لألنثى نصف الذكر. مع أوالد ذكور وإانث:
 لألب النصف، وللزوج النصف. مع زوج:

 لألب ثالثة أرابع، وللزوجة الربع. مع زوجة:
 رثون مع وجود األب.اإلخوة للميت، واألجداد، واألعمام، واألخوال، ال ي 
 .وكلما كان واحد من الطبقة السابقة موجوداً ال يرث الطبقة الالحقة 

 . األم2
 هلا كل املال. وحدها:

 .1تقدم يف الرقم  مع األب:
 لألم الربع، والباقي للبنت. مع البنت:

 لألم اخلمس، والباقي للبنات ابلسوية. مع بنتني فصاعدًا:
 والباقي للولد.لألم السدس،  مع ولد واحد:

 لألم السدس، والباقي لألوالد ابلسوية. مع أوالد ذكور:
 لألم السدس، والباقي لألنثى نصف الذكر. مع أوالد ذكور وإانث:

 للزوج النصف، والنصف الباقي لألم. مع زوج:
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 للزوجة الربع، والباقي لألم.  مع زوجة:
 . األب واألم3

والباقي يقسم أرابعاً، فلألب ربع الباقي، حصة األم السدس،  لألم حاجب، مع البنت:
 وللبنت ثالثة أرابعه.

 لألب اخلمس، ولألم اخلمس، وللبنت ثالثة أمخاس. ليس لألم حاجب، مع البنت:
 لألب السدس، ولألم السدس، والباقي يقسم بني البنات ابلسوية. مع بنتني فصاعدًا:
ي للولد، وإذا كان أوالد، قّسم لألب السدس، ولألم السدس، والباق مع ولد، أو أوالد:

 الباقي بينهم ابلسوية.
لألب السدس، ولألم السدس، والباقي لألوالد وللذكر ضعف  مع أوالد ذكور وإانث:

 األنثى.
 لألب الثلث، ولألم السدس، وللزوج النصف. لألم حاجب، مع زوج:

 لألم الثلث، ولألب السدس، وللزوج النصف. ليس لألم حاجب، مع زوج:
 لألم السدس، وللزوجة الربع، والباقي لألب. م حاجب، مع زوجة:لأل

 لألم الثلث، وللزوجة الربع، والباقي لألب. ليس لألم حاجب، مع زوجة:
 . األب واألوالد4

للزوج الربع، والباقي يقسم أرابعًا، ربع لألب، وثالثة  أب، وبنت واحدة، مع زوج:
 أرابع للبنت.

لألب السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنات يقسم  أب، وبنتان أو أكثر، مع زوج:
 بينهن ابلسوية.

للزوج الربع، ولألب السدس، والباقي للولد، أو األوالد  أب، وولد أو أوالد، مع زوج:
 ابلسوية. 

لألب السدس، وللزوج الربع، ولألوالد للذكر  أب، وأوالد ذكور وإانث، مع زوج:
 ضعف األنثى.

للزوجة الثمن، والباقي يقسم أرابعاً، ربع لألب، وثالثة  :أب، وزوجة، وبنت واحدة
 أرابع للبنت.
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للزوجة الثمن، والباقي يقسم مخسة أقسام، قسم لألب،  أب، وزوجة، وبنتان فصاعدًا:
 وأربعة أمخاس للبنات يقسم بينهن ابلسوية.
أو  للزوجة الثمن، ولألب السدس، والباقي للولد، أب، وزوجة، وولد أو أوالد ذكور:

 األوالد يقسم بينهم ابلسوية.
لألب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي لألوالد  أب، وزوجة، وأوالد ذكور وإانث:

 ولألنثى نصف الذكر.
 . األم واألوالد5

 للزوج الربع، والباقي يقسم أرابعاً، لألم الربع، وللبنت ثالثة أرابع. أم، وزوج، وبنت:
 الربع، ولألم السدس، والباقي بني البنات ابلسوية.للزوج  أم، وزوج، وبنتان فصاعدًا:
لألم السدس، وللزوج الربع، والباقي للولد، أو األوالد يقسم أم، وزوج، وذكر أو ذكور: 

 بينهم ابلسوية.
لألم السدس، وللزوج الربع، والباقي لألوالد، للذكر  أم، وزوج، وأوالد ذكور وإانث:

 ضعف األنثى.
 ة الثمن، والباقي يقسم أرابعاً، ربع لألم وثالثة أرابع للبنت.للزوجأم، وزوجة، وبنت: 

للزوجة الثمن، والباقي يقسم أمخاسًا، مخس لألم، وأربعة أم، وزوجة، وبنتان فصاعدًا: 
 أمخاس للبنات ابلسوية.

لألم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للولد، أو األوالد  أم، وزوجة، وذكر أو ذكور:
 .يقتسمونه ابلسوية

لألم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي لألوالد يقتسمونه أم، وزوجة، وذكور و إانث: 
 للذكر ضعف األنثى.

 . أب وأم وأوالد6
لألب السدس، ولألم السدس، وللزوج الربع، والباقي  أب، وأم، وزوج، وبنت واحدة:

 للبنت.
ج الربع، والباقي لألب السدس، ولألم السدس، وللزو  أب، وأم، وزوج، وبنتان فصاعدًا:

 للبنات يقتسمنه ابلسوية.
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لألب السدس، ولألم السدس، وللزوج  أب، وأم، وزوج، وولد واحد ذكر أو ذكور:
 الربع، والباقي للذكر، أو للذكور يقتسمونه ابلسوية.

لألب السدس، ولألم السدس، وللزوج الربع، أب، وأم، وزوج، وأوالد ذكور وإانث: 
 ضعف األنثى. والباقي لألوالد، للذكر

للزوجة الثمن، وابقي املال يقسم مخسة أب، وأم، وزوجة، وبنت واحدة، وال حاجب: 
 أقسام، قسم لألب، وقسم لألم، وثالثة أقسام للبنت.

لألم السدس، وللزوجة الثمن،  أب، وأم ـ مع احلاجب هلا ـ ، وزوجة، وبنت واحدة:
 والباقي للبنت. والباقي يقسم بني األب والبنت أرابعاً، ربع لألب،

لألب السدس، ولألم السدس، وللزوجة الثمن،  أب، وأم، وزوجة، وبنتان فصاعدًا:
 والباقي للبنتني فصاعداً يقتسمانه ابلسوية.

لألب السدس، ولألم السدس، وللزوجة  أب، وأم، وزوجة، وابن واحد، أو أبناء:
 الثمن، والباقي لالبن، أو األبناء يقسمونه ابلسوية.

لألب السدس، ولألم السدس، وللزوجة  م، وزوجة، وأوالد ذكور وإانث:أب، وأ
 الثمن، والباقي لألوالد للذكر ضعف األنثى.

 . الزوج7
 له كل املال. الزوج وحده:

 للزوج الربع، والباقي للبنت. الزوج مع بنت:
 للزوج الربع، والباقي للبنات يقتسمنه ابلسوية. الزوج مع بنتني فصاعدًا:

 للزوج الربع، والباقي للولد. ولد ذكر: الزوج مع
 للزوج الربع، والباقي لألوالد ابلسوية. الزوج مع أوالد ذكور:

 للزوج الربع، والباقي لألوالد، للذكر ضعف األنثى.الزوج مع أوالد ذكور وإانث: 

 . الزوجة8
 هلا ربع املال، والباقي لإلمام )عليه السالم(. الزوجة وحدها:

 للزوجة الثمن، والباقي للبنت.الزوجة مع بنت: 
 للزوجة الثمن، والباقي للبنات ابلسوية. الزوجة مع بنتني فصاعدًا:
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 للزوجة الثمن، والباقي للولد. الزوجة مع ولد ذكر:
 للزوجة الثمن، والباقي لألوالد الذكور ابلسوية. الزوجة مع أوالد ذكور:

 ي لألوالد، للذكر ضعف األنثى.للزوجة الثمن، والباقالزوجة مع أوالد ذكور وإانث: 
  أوالد األوالد يرثون حصة آابئهم، فولد البنت يرث حصة البنت، وبنت الولد ترث

 حصة الولد، ويف صورة كوهنم ذكوراً وإاناثً، فاملال بينهم ابلتفاضل.
 

 الطبقة الثانية : األجداد واإلخوة
 . اإلخوة9

 له كل املال. األخ الواحد ألبوين:
 هلا كل املال.حدة ألبوين: األخت الوا

 هلم املال ابلسوية. إخوان ذكور ألبوين:
 هلن املال ابلسوية. أخوات إانث ألبوين:

 هلم املال، وللذكر ضعف األنثى. إخوة ذكور وإانث ألبوين:
  ،ًاذا كان األخ، أو األخت، أو األخوان، أو األخوات، أو اإلخوان واألخوات معا

 يف )األبويين(. )ألب( فقط، كان األمر كما
  اذا كان األخ، أو األخت، أو األخوان، أو األخوات، )ألم( فقط، كان األمر كما

 يف )األبويين(.
 املال يقسم بينهم ابلسوية، فللذكر مثل األنثى. إخوة ألم وأخوات ألم:

 . إخوة ألب وإخوة ألبوين10
األبوين، كما تقدم يف ال يرث إخوة األب مع وجود إخوة األبوين، بل املال كله إلخوة 

 .9الرقم 

 . إخوة لألم وإخوة ألبوين11
فله سدس املال، والباقي إلخوة  إذا كان املنتسب اىل األم ـ أي إخوة األم ـ واحداً:

 األبوين )يقتسمونه للذكر ضعف األنثى(. 
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فلهم ثلث املال )يقتسمونه  إذا كان املنتسب إىل األم ـ أي إخوة األم ـ متعددًا:
وي، ذكورًا كانوا أو إاناثً، أو ذكورًا وإاناثً( والباقي وهو ثلثا املال إلخوة األبوين، ابلتسا

 )يقتسمونه ابلتفاضل، إذا كانوا ذكوراً وإاناثً(. 
 

 . إخوة ألب وإخوة ألم 12
ألخ األمي أخ واحد ألم، وواحد أو متعدد ألب )ذكورًا أو إاناًث أو ابالختالف(:

ن كان واحداً فله بقية املال، وإن كان متعددا متساوايً قسموا املال السدس، والباقي لأليب، فإ
 ابلسوية، وإن كان متعدداً خمتلفاً فللذكر ضعف األنثى.

لألخت  أخت واحدة ألم، وواحد أو متعدد ألب )ذكورًا أو إاناث، أو ابالختالف(:
 لألم السدس، والباقي لأليب، كما تقدم.

 وكان اإلخوة ألبو أخان، أو أخ وأخت، أو أكثر( )أختان أ إذا تعدد اإلخوة ألم:
واحداً أو متعدداً، ذكوراً أو إاناثً أو خمتلفاً: لألمي )الثلث( وتكون القسمة ابلسوية وإن كانوا 

 ذكوراً وإاناثً، والباقي لأليب والقسمة ابلتفاضل إذا كانوا ذكوراً وإاناثً.
 . الزوج مع إخوة من قسم واحد13

 للزوج النصف ولألخت النصف. زوج، وأخت ألب:
 للزوج النصف، والباقي لألختني يقسم بينهما ابلسوية. زوج، وأختان فصاعداً ألب:

 للزوج النصف والباقي لألخ.زوج، وأخ ألب: 
 للزوج النصف والباقي لإلخوة الذكور ابلسوية.زوج، وإخوة ذكور ألب: 

خوة، وللذكر ضعف للزوج النصف، والباقي لإلزوج، وإخوة ذكور وإانث ألب: 
 األنثى.

   
 

 للزوج النصف، والباقي لألخت. زوج، وأخت ألم:
 للزوج النصف، والباقي لألخ. زوج، وأخ ألم:

 للزوج النصف، والباقي لألخوات ابلسوية.زوج، وأختان فصاعداً ألم: 
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 للزوج النصف، والباقي لإلخوة ابلسوية. زوج، وإخوة ذكور ألم:
للزوج النصف، والباقي لإلخوة، يقتسم بينهم ابلسوية  ث ألم:زوج، وإخوة ذكور وإان

 للذكر مثل األنثى.
   

 
 للزوج النصف، ولألخت الباقي. زوج، وأخت ألبوين:

 للزوج النصف، والباقي لألخوات ابلسوية. زوج، وأختان وأكثر ألبوين:
 للزوج النصف، والباقي لألخ. زوج، وأخ ألبوين:

 للزوج النصف، والباقي لإلخوة ابلسوية. ن:زوج، وإخوة ذكور ألبوي
 للزوج النصف، والباقي لإلخوة للذكر ضعف األنثى. زوج، وإخوة ذكور وإانث ألبوين:

 . الزوجة مع إخوة من قسم واحد14
 للزوجة الربع، والباقي لألخت األيب. زوجة مع أخت ألب:

 فصاعداً ابلسوية. للزوجة الربع، والباقي لألختني زوجة، مع أختني فصاعداً ألب:
 للزوجة الربع، والباقي لألخ األيب. زوجة، مع أخ ألب:

 للزوجة الربع، والباقي لإلخوان األيب ابلسوية. زوجة، مع إخوان ألب:
 للزوجة الربع، والباقي لأليب للذكر ضعف األنثى. زوجة، وإخوة ذكور وإانث ألب:

   
 

 خت.للزوجة الربع، والباقي لأل زوجة، وأخت الم:
 للزوجة الربع، والباقي لألخوات ابلسوية. زوجة، وأختان فصاعداً ألم:

 للزوجة الربع، والباقي لألخ األمي. زوجة، وأخ ألم:
 للزوجة الربع، والباقي لإلخوان ابلسوية.  زوجة، وإخوان ألم:

 للزوجة الربع، والباقي لإلخوة وللذكر مثل األنثى.زوجة، وإخوة ذكور وإانث ألم: 
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 للزوجة الربع، والباقي لألخت. زوجة، وأخت ألبوين:
 للزوجة الربع، والباقي لألختني فصاعداً ابلسوية. زوجة، وأختان فصاعداً ألبوين:

 للزوجة الربع، والباقي لألخ األبويين. زوجة، وأخ ألبوين:
 للزوجة الربع، والباقي لإلخوان ابلسوية. زوجة، وإخوان ألبوين:

للزوجة الربع، والباقي لإلخوة وللذكر ضعف  ور وإانث ألبوين:زوجة، وإخوة ذك
 األنثى.
 . الزوج مع إخوة من قسمني أو أكثر15

للزوج النصف، ولألخت أو األخ زوج، مع أخ أو أخت ألم، وأخت أو أخ ألبوين: 
 األمي السدس، والباقي لألخت أو األخ األبويين. 

للزوج النصف، ولألخت أو بوين: زوج، مع أخ أو أخت ألم، وإخوان أو أخوات أل
 األخ األمي السدس، والباقي لألخوة أو األخوات األبويين ابلسوية.

للزوج النصف، ولألخت أو  زوج، مع أخ أو أخت ألم، وذكور مع إانث ألبوين:
 األخ األمي السدس، والباقي لألبويين ابلتفاضل.
مي السدس، وإخوة األيب للزوج النصف، ولأل زوج، مع أخ أو أخت ألم، وإخوة ألب:

 .(200)يقتسمون )ذكراً أو أنثى، أو كليهما، واحداً أو متعدداً( الباقي كما سبق
)واحدًا أو متعدداً، ذكرًا أو أنثى، أو  زوج، وإخوان أو أخوات ألم، وإخوة ألبوين 

 كليهما(: للزوج النصف، ولألمي الثلث، والباقي لألبويين، مث إن األمي يقسم املال ابلسوية
 ذكوراً وإاناثً، واألبويين يقتسمون املال ابلتفاضل، إذا كانوا ذكوراً وإاناثً.

)واحداً أو متعدداً، ذكراً أو أنثى، أو  زوج، وإخوان أو أخوات ألم، وإخوة ألب فقط 
كليهما(: للزوج النصف، ولألمي الثلث، والباقي لأليب، وحال األمي واأليب يف التساوي 

 .(201)بقوالتفاضل، كما يف السا

                     
 فاذا كانوا إخوة أو اخوات اقتسموا ابلسوية، واذا كانوا إخوة وأخوات اقتسموا ابلتفاضل. (200)
فإخوة األمي )ذكورًا أو ااناًث أو كليهما( يقتسمون حصتهم )الثلث( ابلسوية. وإخوة االيب )ذكورًا وااناث(  (201)

 يقتسمون الباقي بينهم ابلتفاضل.
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للزوج  زوج، وأخ وأخت أو إخوان أو أخوات ألم، وإخوة ألبوين، وإخوة ألب:
النصف، ولألمي إن كان واحداً السدس، وإن كان متعدداً الثلث، والباقي لألبويين، والشيء 

 لأليب فقط، إذ األيب يسقط ابألبويين.
 . الزوجة مع إخوة من قسمني أو أكثر 16

، فللزوجة الربع، والباقي 15يف الفروض السابقة يف الرقم  جإذا كانت الزوجة مكان الزو 
 لإلخوة، كما ذكر يف هذه الفروض. 

 . أوالد اإلخوة17
 مقام آابئهم، فيأخذون نصيب آابئهم. أوالد اإلخوة يقومون:

 : كان مجيع اإلرث لألبويين فقط.إذا اجتمع أوالد األخ األيب، وأوالد األخ األبويين
كان لألمي   ألخ األمي، وأوالد األخ األبويين )وكان األمي واحدًا(:إذا اجتمع أوالد ا

 سدس املال، والباقي لألبويين.
كان   إذا اجتمع أوالد األخ األمي، وأوالد األخ األبويين )وكان األمي متعددًا(:

 لألمي ثلث املال، والباقي لألبويين.
يب مقام األبويين كما يف قام األ إذا اجتمع أوالد األخ األمي، وأوالد األخ األيب:

 السابقني. 
: سقط األيب إذا اجتمع أوالد األخ األمي، وأوالد األخ األيب، وأوالد األخ األبويين

 ابألبويين، وكان اإلرث لألمي واألبويين، فقط.
يرث حصة األخت، فامليزان يف اإلرث  وابن األخت:ترث حصة األخ،  بنت األخ:

 وأنوثة أوالد اإلخوة. ذكورة وأنوثة اإلخوة، ال ذكورة
: )اإلخوة( يف أهنم يشاركون األجداد يف اإلرث، كما أوالد اإلخوة يقومون مقام آابئهم

 مر يف مسائل اإلخوة واألجداد.
)أاب، أو أبوينياً( وكانوا ذكرًا وأنثى،  إذا كان أوالد اإلخوة متقربني اىل امليت ابألب:

فاملال بينهم  ا متقربني اىل امليت ابألم فقطوإن كانو فاملال بينهم للذكر ضعف األنثى.. 
 ابلتساوي للذكر مثل األنثى.

 التصل النوبة ألوالدهم.  مع وجود اإلخوة:
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 : ال تصل النوبة ألوالدهم.ومع وجود أوالد لإلخوة
 . األجداد18

 )ذكراً أم أنثى، من طرف األب، أو من طرف األم(: له كل املال.اجلد إذا كان واحداً 
)ذكر أو مع اجلد من طرف األم  )ذكرًا أو أنثى(ع اجلد من طرف األب إذا اجتم

 أنثى(: فثلثا املال للجد من طرف األب، وثلث املال للجد من طرف األم.
 يقسمون املال بينهم ابلتفاضل للذكر ضعف األنثى. األجداد من طرف األب:
 ألنثى.يقسمون املال بينهم ابلتساوي للذكر مثل ا األجداد من طرف األم:

: ثلث املال، ولألجداد األربعة من طرف (202)فلألجداد األربعة من طرف األم )راضية(
 األب )كاظم(: ثلثا املال.

 مث يقسم مال )راضية( بني أجدادها األربعة ابلتساوي.
 ويقسم مال )كاظم( هكذا: لـ )ابقر( ثلثاه، ولـ )خدجية( ثلثه.

 لـ )زهراء(. مث يقسم مال )ابقر( ثلثاه لـ )حممد( وثلثه
 ويقسم مال )خدجية( ثلثاه لـ )علي( وثلثه لـ )فاطمة(.

داننري، وقد مات أجداده األربعة وبقي األجداد  108فإذا كان ما تركه امليت )حممد(: 
 الثمانية: 

يقسم بني )حسن وزينب وحسني وأم كلثوم( ابلسوية، كل واحد منهم  36فثلث املال =
9 . 

 أجداد )كاظم(:  يقسم بني 72وثلثا املال =
 ( .16، ولزهراء ثلثه =32حملمد وزهراء )حملمد ثلثاه = 48ثلثاه =
 (.8، ولفاطمة ثلثه =16لعلي وفاطمة )لعلي ثلثاه = 24وثلثه =

 
 

                     
 اجلدول اآليت.حسب  (202)

 األجداد الثمانية هكذا:
 32 16 16 8 9 9 9 9 

 حممد زهراء علي فاطمة حسن زينب حسني أم كلثوم

 ابقر خدجية صادق بتول 

 راضية كاظم 
 

 حممد 
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 . إرث األجداد املنفردين19
 له كل املال. اجلد وحده ألب أو ألم:

 هلا كل املال. اجلدة وحدها، ألب أو ألم:
 يقتسمان املال ابلسوية. اجلد، واجلدة ألم:

 للجد ثلثا املال، وللجدة ثلث املال. اجلد، واجلدة ألب:
 للجد ثلثا املال، وللجدة ثلث املال. اجلد ألب، واجلدة ألم:
 للجد ثلث املال، وللجدة ثلثا املال. اجلد ألم، واجلدة ألب:

املال، ولألجداد ثلث املال يقتسمونه بينهم للجد ثلثا  اجلد ألب، واألجداد ألم:
 ابلسوية.

للجد ثلث املال، ولألجداد ثلثا املال يقتسمونه بينهم للذكر  اجلد ألم، واألجداد ألب:
 مثل حظ األنثيني.

لأليب ثلثا املال ابلتساوي، ولألمي ثلث املال  أجداد إانث ألب، وأجداد إانث ألم:
 ابلتساوي.

لأليب ثلثا املال ابلتساوي، ولألمي ثلث املال  د ذكور ألم:أجداد إانث ألب، وأجدا
 ابلتساوي.

لأليب ثلثا املال ابلتفاضل،  أجداد ذكور وإانث ألب، وأجداد ذكور وإانث ألم:
 ولألمي ثلث املال ابلتساوي.

 . مسائل األجداد واإلخوة20
م _ سواء  حال األجداد حال اإلخوة يف اإلرث، إال أن األخ من طرف األ :1املسألة 

كان ذكراً أو أنثى _ إذا كان واحداً، كان له السدس، وإن كان متعدداً فله الثلث، أما اجلد 
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 من طرف األم، فله الثلث مطلقاً، سواء كان واحداً أو متعدداً. 
اإلخوة واألجداد مرتبة واحدة، وال يالحظ األقرب واألبعد، فلو كان أخ  :2املسألة 

كالمها، مع أن األخ أقرب، وكذا لو كان ابن أخ مع جد للميت للميت مع جّد ألبيه ورث  
 ورث كالمها، مع أن اجلد أقرب.

إذا كان للميت جد وجد جد، منع اجلُد جَد اجلد، وإذا كان للميت أخ  :3املسألة 
 وابن أخ، منع األخ ابَن األخ.

ة لو اجتمع اإلخوة واألجداد، فلمن يتقرب ابألم وحدها من اإلخو  :4املسألة 
واألجداد: ثلث املال، ويقسم بينهم ابلسوية )وان كانوا ذكورًا وإاناثً( وملن يتقرب ابألب من 
اإلخوة واألجداد: ثلثا املال، ويقسم بينهم للذكر ضعف األنثى )واملراد ابملتقرب ابألب، 

 األعم من األيب، واألبويين(.
: فثلث املال لألجداد من لو خلف امليت أجدادًا لألم، وأختًا واحدة لألب: 5املسألة 

 األم، والباقي لألخت الواحدة )على املشهور(.
 . إرث األجداد واإلخوة21

 يقسم املال بينهما نصفني. جد ألب، وأخ ألب أو ألبوين:
 للجد ثلثا املال، ولألخت ثلث املال. جد ألب، وأخت ألب أو أبوين:

 لألخت مخس واحد.للجد مخسان، ولألخ مخسان، و  جد ألب، وأخت وأخ ألبوين:
 للجد مخسان، لألخ مخسان، ولألخت مخس واحد. جد ألب، وأخت وأخ ألب:

 لكل ذكر ضعف األنثى. جد وجدة ألب، وأخت وأخ ألبوين أو ألب:
لألمي السدس، والباقي لأليب، فإذا كانوا خمتلفني  أجداد ألب، مع أخ أو أخت ألم:

 ذكراً وأنثى يقسم املال بينهم ابلتفاضل.
ثلث املال لألمي ابلسوية، وثلثان لأليب، فإن   ألب، مع إخوة أو أخوات ألم: أجداد

 كانوا ذكوراً وإاناثً، فللذكر ضعف األنثى.
 ثلث املال لألمي، والباقي لألخت. جد أو جدة لألم، مع أخت لألبوين أو ألب:

 لألمي الثلث ابلتساوي، والباقي لألخت. أجداد لألم، مع أخت لألبوين أو لألب:
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لألمي الثلث ابلتساوي، والباقي  جد أو أكثر لألم، وأخوات لألب أو األبوين:
 لألخوات ابلتساوي.

لألمي الثلث ابلتساوي، ولإلخوة الثلثان، للذكر  أجداد لألم، وإخوة لألب أو األبوين:
 ضعف األنثى.

 .املال بينهم مجيعاً ابلتساوي وإن كانوا ذكوراً وإاناثً  أجداد لألم، وإخوة لألم:
لألخت لألم السدس، والباقي  أجداد لألب، مع أخت ألم، وأخت ألبوين أو ألب:

 يقسم بني األجداد واألخت األبويين أو األيب للذكر مثل حظ األنثيني.
ثلث الرتكة  أجداد لألب، مع إخوة وأخوات ألبوين أو لألب، وإخوة وأخوات لألم:

لسائر الورثة يقسم بينهم للذكر ضعف  ملن ينتسب ابألم يقسم للذكر مثل األنثى، وثلثاه
 األنثى.

ألجداد األم وأخت وأخ األم  أجداد لألم، مع أخ وأخت لألم، مع أجداد لألب:
 ثلث املال يقسم بينهم ابلسوية، وثلثا املال ألجداد األب يقسم بينهم لألنثى نصف الذكر.

 لألبوين:أجداد لألم، مع أخ أو أخت أو أكثر لألم، وأخت أو أكثر لألب أو 
لألمي سواء اجلد أو اإلخوة ثلث املال يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لأليب أو األبويين يقسم 

 بينهم ابلتفاضل.
ثلثان ألجداد األب يقسم بينهم  أجداد لألب، مع أجداد لألم، وإخوة وأخوات لألم:

 لألنثى نصف الذكر، وثلث لألمي جداً وإخوة يقسم بينهم ابلتساوي.
ألجداد األم ثلث املال  ب، وأجداد لألم، مع أخت لألبوين أو لألب:أجداد لأل

 يقسم بينهم ابلتساوي، والباقي لأليب أو األبويين جداً وإخوة يقسم بينهم ابلتفاضل.
 أجداد لألب، وأخت أو أختان لألبوين أو لألب، مع أجداد لألم، وإخوة لألم:

لأليب أو األبويين جداً أو إخوة الثلثان للذكر لألمي جداً وإخوة الثلث يقسم بينهم ابلسوية، و 
 ضعف األنثى.

 . الزوج أو الزوجة مع األجداد فقط 22
للزوج النصف، والباقي لألجداد بينهم الزوج، مع األجداد لألب أو األبوين: 

 ابلتفاضل.
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  للزوج النصف، والباقي لألجداد بينهم ابلتساوي. الزوج، مع األجداد لألم:
 للزوجة الربع، والباقي لألجداد بينهم ابلتفاضل.جداد لألب أو األبوين: الزوجة، مع األ

 للزوجة الربع، والباقي لألجداد بينهم ابلتساوي. الزوجة، مع األجداد لألم:
 . الزوج أو الزوجة مع اإلخوة فقط23

 للزوج النصف، والباقي لإلخوة بينهم ابلتساوي. الزوج، مع اإلخوة لألب أو األبوين:
للزوج النصف، والباقي لإلخوات بينهم  ج، مع األخوات لألب أو األبوين:الزو 

 ابلتساوي.
للزوج النصف، والباقي لألخوة  الزوج، مع اإلخوة واألخوات لألب أو األبوين:

 واإلخوات بينهم ابلتفاضل.
 للزوج النصف، والباقي لإلخوة بينهم ابلتساوي، ذكراً وانثى. الزوج، مع اإلخوة لألم:

 للزوجة الربع، والباقي لإلخوة بينهم ابلتساوي. جة، مع اإلخوة لألب أو األبوين:الزو 
للزوجة الربع، والباقي لألخوات بينهم  الزوجة، مع األخوات لألب أو األبوين:

 ابلتساوي.
للزوجة الربع، والباقي لإلخوة  الزوجة، مع اإلخوة واألخوات لألب أو األبوين:

 واألخوات بينهم ابلتفاضل.
 للزوجة الربع، والباقي لإلخوة بينهم ابلتساوي ذكراً وانثى. الزوجة، مع اإلخوة لألم:

 . الزوج أو الزوجة مع األجداد واإلخوة معاً 24
للزوج النصف، ولألخ أو  الزوج، مع أخ أو أخت لألم، وأجداد لألب أو لألبوين:

 تفاضل.االخت األمي السدس، والباقي لأليب أو األبويين يقسم بينهم ابل
للزوج النصف، وإلخوة األم الثلث  الزوج، مع أخوة لألم، وأجداد لألب أو لألبوين:

 يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لألجداد يقسم بينهم ابلتفاضل.
للزوج النصف، والباقي يقسم  الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر لألم، وأجداد لألم:

 بني األجداد واإلخوة ابلسوية.
للزوج و أخت أو أكثر لألب أو األبوين، وأجداد لألب أو لألبوين: الزوج، مع أخ أ

 النصف، والباقي للباقي يقسم بينهم ابلتفاضل للذكر ضعف األنثى.
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للزوج النصف،  الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر لألب أو األبوين، وأجداد لألم:
  يقسم بينهم ابلتفاضل.وألجداد األم الثلث، يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لأليب أو األبويين

للزوج النصف، الزوج، مع إخوة، وأجداد األب أو األبوين، وإخوة وأجداد األم: 
وإلخوة وأجداد األم الثلث يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لأليب أو األبويين يقسم بينهم 

 ابلتفاضل.
خ أو للزوجة الربع، ولأل الزوجة، مع أخ أو أخت لألم، وأجداد لألب أو لألبوين:

 األخت األمي السدس، والباقي لأليب أو األبويين يقسم بينهم ابلتفاضل.
للزوجة الربع، وإلخوة األم الثلث  الزوجة، مع أخوة لألم، وأجداد لألب أو لألبوين:

 يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لألجداد يقسم بينهم ابلتفاضل.
زوجة الربع، والباقي يقسم بني لل الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر لألم، وأجداد لألم:

 األجداد واإلخوة ابلسوية.
الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر لألب أو األبوين، وأجداد لألب أو لألبوين: 

 للزوجة الربع، والباقي للباقي يقسم بينهم ابلتفاضل للذكر ضعف األنثى.
الربع،  للزوجة الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر لألب أو األبوين، وأجداد لألم:

 وألجداد األم الثلث، يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لأليب أو األبويين يقسم بينهم ابلتفاضل.
للزوجة الربع، الزوجة، مع إخوة، وأجداد األب أو األبوين، وإخوة وأجداد األم: 

وإلخوة وأجداد األم الثلث يقسم بينهم ابلسوية، والباقي لأليب أو األبويين يقسم بينهم 
 اضل.ابلتف

 
 الطبقة الثالثة : األعمام واألخوال

 . مسائل األعمام واألخوال25
األعمام والعمات، واألخوال واخلاالت، صنف واحد مينع األقرب منهم  :1املسألة 

 األبعد.
مع وجود األعمام والعمات واألخوال واخلاالت، من طرف األبوين، ال يرث  :2املسألة 
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، مثاًل إذا كان ألب اإلنسان أخوان إثنان، أحدمها من هؤالء إذا كانوا من طرف األب فقط
 أبيه وأمه، واآلخر من أبيه فقط، ورثه من كان أبوينياً ومل يرثه من كان أبياً فقط.

إذا اجتمع أحد هؤالء األربعة من طرف األب فقط، وأحدهم من طرف  :3املسألة 
 األم، قام األيب مكان األبويين يف اإلرث.

جتمع أحد هؤالء من طرف األبوين، وأحدهم من األم، فإن كان األمي إذا ا :4املسألة 
واحدًا ورث سدس املال والباقي لألبويين، وإن كان األمي أكثر من واحد، ورث ثلث املال 

 والباقي لألبويين.
األعمام والعمات، إن كانوا لألبوين أو لألب فقط، فاملال يقسم بينهم  :5املسألة 

 ضعف األنثى _ وإن كانوا لألم، فاملال يقسم بينهم ابلتساوي.ابلتفاضل _ أي للذكر 
 األخوال واخلاالت، يقسم املال بينهم ابلتساوي، فللذكر مثل األنثى. :6املسألة 
إذا اجتمع األعمام أو العمات، مع األخوال أو اخلاالت، فالثلث لألخوال  :7املسألة 

 لألعمام.واحداً كان أو متعدداً ذكراً أو أنثى، والثلثان 
أوالد األعمام واألخوال، يقومون مقام آابئهم مع عدم اآلابء وأيخذون  :8املسألة 

 نصيب آابئهم.
لو وجد أحد من الطبقة السابقة )أي طبقة األعمام واألخوال وأوالدهم( ال  :9املسألة 

 ترث الطبقة الالحقة )أي أعمام األب وأخواله( و)أعمام األم وأخواهلا(.
( ابن عم لألبوين، وعم لألب خاصة، فإن ابن العم 9) املسألةيستثىن من  :10املسألة 

 لألبويين مقدم على العم األيب، مع أن العم األيب أقرب نسباً.
 . األعمام والعمات26

 له كل املال. عم واحد، أو عمة واحدة )ألب، أو ألبوين، أو ألم(:
 سمونه ابلسوية.هلم كل املال يقت األعمام )ألب، أو ألبوين، أو ألم(:
 هلن كل املال ابلسوية. العمات )ألب، أو ألبوين، أو ألم(:
 يقسم املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني. أعمام، وعمات )ألب، أو ألبوين(:
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 يقسم املال بينهم ابلتساوي للذكر مثل األنثى. أعمام، وعمات ألم:
، واألبويين إن كان واحداً يسقط األيب ابألبويين عم أو عمة ألب، وعم أو عمة ألبوين:

 أيخذ كل املال، وإن كان أكثر فللذكر ضعف األنثى.
 سدس املال لألمي الواحد، والبقية لألبويين.عم، أو عمة ألم، وعم أو عمة ألبوين: 

ثلث لألمي وإذا كانوا ذكرًا وأنثى يقسم  أعمام أو عمات ألم، وعم أو عمة ألبوين:
 يين يقسم بينهم ابلتفاضل.بينهم ابلتساوي، والبقية لألبو 

يقوم األيب مقام األبويين كما يف الفرضني  عم أو عمة ألم، وعم أو عمة ألب:
 السابقني، ولألمي السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر.

يسقط األيب فال إرث له،  عم أو عمة ألب، وعم أو عمة ألم، وعم أو عمة ألبوين:
 .8و7دم يف الفرضني السابقني رقم واملال لألمي واألبويين كما تق

 يقدم ابن عم األبوين على عم األب للنص اخلاص. ابن عم ألبوين، مع عم ألب:
 كل اإلرث لعمة األب، وال شيء لألبويين.  ابن عم ألبوين، مع عمة ألب:

 اإلحتياط التصاحل بني األثنني.بنت عم ألبوين، مع عم أو عمة ألب: 
ألخريين بني تعدد ابن العم أو وحدته، وتعدد العم األيب أو ال فرق يف الفرضني ا مسألة:

 وحدته، وتعدد عمة األيب أو وحدهتا.
 . األخوال واخلاالت27

 له كل املال. خال واحد، أو خالة )ألب، أو ألم، أو ألبوين(:
 هلم كل املال ابلسوية. أخوال، أو خاالت )ألب، أو ألم، أو ألبوين(:

يقسم املال بينهم ابلسوية للذكر مثل  م، أو ألبوين(:أخوال، وخاالت )ألب، أو أل
 األنثى.

 السدس لألمي، والباقي لأليب. خال أو خالة ألم، مع األيب من اخلال أو اخلالة:
الثلث لألمي يقسم بينهم  خاالت أو أخوال ألم، مع األيب من اخلال أو اخلالة:

 ابلسوية، والباقي لأليب يقسم بينهم ابلسوية أيضاً.
 كل املال لألبويين.  ل أو خالة ألب، وخال أو خالة ألبوين:خا

الشيء لأليب، واملال  خال أو خالة ألب، وخال أو خالة ألم، وخال أو خالة لألبوين:
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 بني األمي واألبويين كما يذكر يف الفرضني الالحقني.
لألمي سدس املال، والباقي  خال أو خالة ألم، مع األبويين من اخلال أو اخلالة:

 لألبويين ابلسوية.
لألمي الثلث، والباقي  خاالت أو أخوال ألم، مع األبويين من اخلال أو اخلالة:

 لألبويين ابلسوية.
لألمي السدس إن كان خال وخالة ألم أو أخوال وخاالت ألم، مع األيب أو األبويين: 

 واحداً وإن كان متعدداً فالثلث ابلسوية، والباقي لأليب أو األبويين.
لألمي سدس املال إن   خالة ألب أو أخوال وخاالت ألب، مع األمي فقط:خال و 

 كان واحداً، وثلثه إن كان متعدداً، والباقي لأليب.
كل املال لألبويين والشيء   خال وخالة ألب أو أخوال وخاالت ألب، مع األبويين:

 لأليب.
  امليت ابألم.التقسيم بني اخلال واخلالة ابلسوية دائماً ألهنم ينتسبون إىلمسألة: 

 . األعمام واألخوال28
ثلث املال للخال أو اخلالة،  عم أو عمة، وخال أو خالة )ألب كاان، أو ألبوين(:

 وثلثاه للعم أو العمة.
ثلث املال لألخوال ابلسوية، وثلثاه لألعمام  أعمام، وأخوال )ألبوين، أو ألب(:

 ابلسوية.
للخاالت ابلسوية، وثلثاه للعمات ثلث املال  عمات، وخاالت )ألبوين، أو ألب(:

 ابلسوية.
ثلث املال للخاالت ابلسوية، وثلثاه لألعمام  أعمام، وخاالت )ألبوين، أو ألب(:

 ابلتساوي.
ثلث املال لألخوال ابلسوية، وثلثاه للعمات  عمات، وأخوال )ألبوين، أو ألب(:

 ابلتساوي. 
لخال واخلالة ابلتساوي، وثلثاه ثلث املال ل عم وعمة، وخال وخالة )ألبوين، أو ألب(:

 للعم والعمة ابلتفاضل.
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ثلث املال لألخوال واخلاالت  أعمام، وعمات، وأخوال، وخاالت )ألبوين، أو ألب(:
 ابلتساوي، وثلثاه للعمات واألعمام ابلتفاضل.

ثلث املال لألخوال واخلاالت ابلسوية،  أعمام، وعمات، وأخوال، وخاالت )لألم(:
 م والعمات ابلسوية.والبقية لألعما

ثلثا املال لألعمام أو  أعمام أو عمات ألبوين أو ألب، وأخوال ألب أو ألبوين:
 العمات ابلتساوي، وثلثه لألخوال أو اخلاالت ابلسوية.

ثلثا املال لألعمام أو العمات  أعمام أو عمات ألبوين أو ألب، وخاالت لألم:
 ابلتساوي، وثلثه للخاالت ابلسوية.

ثلث املال لألمي، والبقية  لة لألم، مع أعمام أو عمات ألبوين أو ألب:خال أو خا
 لألعمام أو العمات ابلسوية.

ثلثا املال لألعمام والعمات  أعمام وعمات ألم، وأخوال وخاالت ألبوين أو ألب:
 ابلتساوي، وثلثه لألخوال واخلاالت ابلتساوي.

ال للعم والعمة ابلتساوي، وثلثه ثلثا امل عم وعمة ألم، وخال وخالة ألبوين أو ألب:
 للخال واخلالة ابلتساوي.

ثلث املال للخالة أو اخلال، وثلثاه  أعمام وعمات لألم، مع خال أو خالة لألم:
 لألعمام والعمات ابلسوية.

ثلث املال لألخوال واخلاالت ابلسوية،  عم أو عمة لألم، مع أخوال و خاالت لألم:
 وثلثاه للعم أو العمة.

 ضمام الزوجة أو الزوج مع املذكورين. ان29
 فله النصف، والباقي يقسم بني املذكورين. إذا انضم الزوج إىل من ذكر:

 فلها الربع، والباقي يقسم بني املذكورين. وإذا انضمت الزوجة إىل من ذكر:

 . أوالد األعمام وأوالد األخوال30
 له كل املال. ولد واحد، أو بنت واحدة، للعم، أو للخال:

 له كل املال. ولد واحد، أو بنت واحدة، للعمة، أو للخالة:
البن العم أو العمة ثلثان، والبن اخلال أو اخلالة  ابن عم أو عمة، وابن خال أو خالة:
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 الثلث.
البن العم أو العمة ثلثان، ولبنت اخلال أو اخلالة ابن عم أو عمة، وبنت خال أو خالة: 

 الثلث.
لبنت العم أو العمة الثلثان، والبن اخلال أو  و خالة:بنت عم أو عمة، وابن خال أ

 اخلالة الثلث.
لبنت العم أو العمة الثلثان، ولبنت اخلال أو  بنت عم أو عمة، وبنت خال أو خالة:

 اخلالة الثلث.
 متام املال للخال أو اخلالة. ابن عم، وخال أو خالة:
 متام املال للعم أو العمة. عم أو عمة، وابن خال:

 متام املال البن العم. العم، وابن ابن العم:ابن 
 متام املال البن اخلال. ابن اخلال وابن ابن اخلال:

 متام املال البن عم األبوين. ابن العم ألبوين، وابن العم ألب:
 سدس املال لألمي، والباقي لألبويين. ابن العم ألبوين، وابن العم ألم:
 ل لألمي، والباقي لأليب.سدس املا ابن العم ألب، وابن العم ألم:

ألوالد  أوالد العم ألبوين، مع أوالد العم ألم، وأوالد اخلال ألبوين، وأوالد اخلال ألم:
اخلال ثلث الرتكة )سدس الثلث لألمي، والبقية لألبويين(، وألوالد العم ثلثا الرتكة )سدس 

 الثلثني لألمي والبقية لألبويين(.
 اخلامتة

اليت أردان إيرادها يف هذه الرسالة، مراعيًا يف ذلك الوضوح وهذه هي أوليات املسائل 
 املمكن.. 

ورمبا كان هناك عدم انسجام يف كيفية تقسيم اجلداول أو عدم استجابة بعضها جلدول 
منسق واحد يعطي كل املسائل، مما يوجب اضطراب مسائل اإلرث، إال إذا أردان تضخيم 

 الكتاب مما قد يكون ضره أقرب من نفعه. 
 كما أن يف بعض املوارد أعطينا احلكم ابملثال، وأسقطنا املكرر، مثالً نذكر:

)ابن العم( مثااًل له )وألبن العمة(، أو نذكر )بنت اخلال( مثااًل هلا و )ألبن اخلال( 
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 وهكذا.
مث أن التوضيح يف هكذا كتاب انقص مهما أورد املؤلف من األمثلة، وإمنا ميكن التوضيح 

ا جعلت دوائر لإلرث، كل دائرة هلا حمور ابسم أحد الباقني من امليت، مث تدار الكامل فيما إذ
 الدائرة على من مع الباقي، ليوضح: هل يرث أم ال؟ وكم يرث؟

مثاًل : جيعل القطب )األب( وحوله يف دائرة: )األم(، )البنت الواحدة(، )األبن(، 
كذا، يعين أن امليت إذا كان له )أب( )البنتان فأكثر(، )األخ(، )العم(، )اخلال(، )اجلد( وه
 وكانت له هؤالء األقرابء فمن يرث منهم؟ وكم يرث؟.

كما أن األفضل يف التقسيم الكتايب أن جيعل )مشجرات( أو )أعمدة(، ويبني أمام كل 
 غصن أو عمود: قدر اإلرث أو عدم اإلرث، مثالً هكذا:
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من أن أعمام وأخوال امليت نفسه يقدمون يف اإلرث على  مع مالحظة ما ذكرانه سابقاً 
 أعمام وأخوال أبويه.

وإين مل أجد كتاابً يؤدي مهمة بيان مسائل اإلرث يف وضوح واستقامة واستيعاب، حبيث 
يسهل للوكالء الذين هم يف خمتلف البلدان ـ وحىت من ليس له حظ وافر يف العلم ـ استخراج  

التباس واستخراج املسائل اليت هي يف حمل االبتالء، والالزم سد  كافة املسائل بسرعة وعدم
 هذه الثغرة وإال مل يؤمن من اخللط واالشتباه وإعطاء غري ذي احلق وحرمان ذي احلق.

ومن اجلدير أن نقول إن ما ذكرانه ليس خاصاً بـ )اإلرث(، بل )القضاء( أيضاً حيتاج إىل 
 ون واضحة ومستوعبة..مجع مسائله يف رسالة مستقلة، حبيث تك

وهكذا بعض الكتب الفقهية األخرى، وإال فماذا يعمل الوكيل يف خمتلف القضااي اليت 
 ترفع إليه طول عمره إذا مل يؤت حظاً وافراً من االجتهاد؟ 

هذا ابلنسبة إىل من يقول جبواز قضاء غري اجملتهد املطلق كما هو األقرب، بل اليبعد 
 كما اختاره بعض الفقهاء أيضاً.  التقليد يف فصل اخلصومات،

ولو أمر بعض الفقهاء املراجع العظام، مجاعة من أهل الفضل واالجتهاد، أن يدونوا مثل 
هذه الكتب اخلاصة بـ )اإلرث( و)القضاء( وما أشبه، وبعد تصحيح الفقيه وتطبيقها لنظره 

ة لإلسالم يؤمر بطبعها ونشرها بكميات كافية يف خمتلف البالد، لكان يف ذلك خدم
 واملسلمني، وهللا املوفق املعني. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، وصلى 

 خال أو خالة
 أو عم أو عمة

 أبيه نفسه أمه 

 م ألبوينألب ألم ألبوين ألب ألم ألبوين ألب أل
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 هللا على حممد وآله الطاهرين.
 
  

 كربالء املقدسة  
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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 أحكام القضاء والشهادات
ي ابلغاً وعاقاًل ومؤمناً وطيب املولد ورجاًل وعاملًا : جيب أن يكون القاض3255 املسألة

وعاداًل، كما جيب أن ال يكون مصاابً ابلنسيان املفرط، فال جيوز ملن كثر نسيانه ان يتصدى 
للقضاء، ولو قضى املقلد حسب فتوى مقلده قال البعض بصحة قضائه، وقال آخرون 

 ابة.ببطالنه، وال يشرتط ـ على الظاهر ـ قدرته على الكت
: يستحب للقاضي أن جيعل جملسه يف وسط املدينة، وان يستدبر القبلة 3256 املسألة

 حني القضاء ويستقبل املرتافعان القبلة.
: يكره القضاء حني الغضب، أو اجلوع، أو العطش، وهكذا يكره 3257 املسألة

 .احلكم عند احلزن أو الفرح املفرطني كما يكره للقاضي اختاذ البواب واحلاجب
: ينبغي للقاضي اإلكثار من جمالسة العلماء واالرتياد عليهم، وأن يفكر 3258 املسألة

دائمًا يف حتصيل األمور الدقيقة واألعمال اخلفية الدخيلة يف صحة القضاء وسالمته، كما 
ينبغي التفريق بني الشهود عند اإلدالء ابلشهادة، واإلكثار من مطالعة أحوال القضاة وكيفية 

 ملا فيها من عظيم الفائدة له. )عليه السالم(وخاصة قضااي اإلمام أمري املؤمنني  قضائهم،
: إن القضاء عمل شاق وخطري، لذلك ينبغي للقاضي االستعانة ابهلل 3259 املسألة

تعاىل يف القضاء، وقد ورد أن )القاضي على شفري جهنم( ، وان )لسان القاضي بني مجرتني 
 .(203)من انر(

ال إشكال يف تعدد القضاة يف بلد واحد، وحكم كل منهم انفذ  :3260 املسألة
 وصحيح.

: القضاء واحلكم بغري األحكام اإلسالمية حرام وابطل مطلقاً، لقول هللا 3261 املسألة

                     
. وفيه عنه )صلى هللا عليه وآله(: )لسان القاضي بني مجرتني 15ح 22ب 292ص 6هتذيب األحكام: ج (203)

 من انر حىت يقضي بني الناس فإما إىل اجلنة وإما إىل النار(.
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ومن مل حيكم ِبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرونتعاىل: 
(204). 

، كما ان الرسوم املالية : أخذ الرشوة إلصدار احلكم حرام وان كان حقاً 3262 املسألة
 املتعارفة يف احملاكم املوجودة يف هذا العصر حرام أيضًا.

: إذا طلب املدعي من احلاكم إحضار املدعى عليه وجب على القاضي 3263 املسألة
إحضاره، وأما إذا كان املدعى عليه امرأة عفيفة، أو مريضًا وجب على القاضي إرسال 

 شخص إليه للقضاء بينهما.
: جيب على القاضي أن حيكم ابلعدل، وينبغي التسوية بني اخلصمني يف 3264 ألةاملس

 الكالم، وان ال مييز بينهما يف السالم والنظر واالستماع.
: إذا اعرتف املنكر وجب على القاضي احلكم طبق ادعاء املدعي، ولو 3265 املسألة

 ك.طلب املدعي تدوين احلكم يف كتاب وجب على القاضي ان يفعل ذل
: لو ادعى أحد أبن له على فالن مبلغًا من املال واعرتف ذلك 3266 املسألة

الشخص له ولكنه ادعى الفقر، فان صدق املدعي قوله، أو ثبت ذلك بشهادة شاهدين 
 عادلني أو ما أشبه، أمهله القاضي.

: لو أنكر املدعى عليه، فإن أتى املدعي بشاهدين عادلني قبل قوله، 3267 املسألة
ى املدعى عليه أن يدفع ما يف ذمته. وإذا مل يكن للمدعي شاهدان فان حلف املنكر قبل وعل

قول املنكر، وليس عليه شيء، وإذا مل حيلف قال البعض أبنه جيب احلكم حسب دعوى 
املدعي، وقال آخرون: إذا مل حيلف املنكر وجب ان حيلف املدعي، واألقوى األول وان كان 

 األحوط الثاين.
: إذا حلف املدعى عليه، مل جيز للمدعي أن أيخذ شيئًا من ماله بدون 3268 املسألة

 اذنه بعنوان املقاصة )أي استيفاء احلق(.
: إذا ادعى أحد على ميت مااًل، قبل قوله إذا صدقه شاهدان عادالن، 3269 املسألة

                     
 .44سورة املائدة:  (204)
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 وحلف على ذلك.
ن كان ذلك ملرض : إذا سكت املدعى عليه، أبن ال يعرتف وال يرد، فا3270 املسألة

فيه وعاهة وجب أن يتعرف على ما يف ضمريه ابإلشارة، وما شابه، وإن كان سكوته عن 
 عناد لزم حبسه حىت ينطق.

: ال يصح احللف بغري اسم هللا تعاىل، وان كان حلف الذمي وغريه 3271 املسألة
التحليف أبي  مبقدساته انفع جاز أن حيلف بغري اسم هللا، وقال بعض الفقهاء ال إشكال يف

 شيء يظهر احلق، ويتوقف عليه احلق، حىت لو كان بغري اسم هللا تعاىل.
: يستحب للحاكم قبل أن حيلف احلالف، ان يعظه وخيّوفه من مغبة 3272 املسألة

احللف حىت ال حيلف كذابً، وجيوز للحاكم ان يطلب من احلالف أبن حيلف ابألميان الغليظة 
 رتم، كاملسجد، أو يف شهر رمضان، أو يوم اجلمعة.أو حيلف يف مكان أو زمان حم

 : جيب أن يكون احللف يف جملس القضاء.3273 املسألة

 : حلف األخرس يكون ابإلشارة. 3274 املسألة
وهللا ميكن ان »: جيب ان يكون احلالف جازمًا يف حلفه، فلو قال: 3275 املسألة
وهللا ال أدري ان زيدًا فعل  » فقال: مل يصح. ولكن لو أراد ان ينفي عمل الغري« يكون كذا

فانه يكفي يف بعض املوارد، وكذا إذا أراد ان ينفي علمه مبا عمله سابقًا بعد أن نسيه « كذا
 مثاًل.

: قال بعض الفقهاء: ال جيوز للحاكم ان يعلم أحد اخلصمني ويلقنه 3276 املسألة
 خصمه.شيئاً، أو أن يهديه ملا يساعده على الدفاع عن نفسه وردع 

: ال جيوز للقاضي ان يتعتع الشاهد أبن يقلقه ويتدخل وسط كالمه، 3277 املسألة
 بل جيب ان يرتكه حىت ينتهي من الشهادة ويفرغ منها.

: إذا مل يكن املدعى عليه حاضرًا يف جملس القضاء وأقام املدعي البينة 3278 املسألة
غيابياً، هذا يف حقوق الناس، وأّما  على دعواه، جاز للقاضي إصدار احلكم على املدعى عليه

 يف حقوق هللا كاحلدود فال ميكن إصدار احلكم غيابياً.
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: يشرتط يف املدعي أن يكون ابلغًا وعاقاًل وقاصدًا وخمتارًا يف إقامة 3279 املسألة
دعواه، وان يكون االدعاء لنفسه، أو ملن له الوالية عليه، كالصغري، أو ملوكله وما شابه ذلك، 

 ا يسمع دعوى غري البالغ.ورمب
: لو ادعى ملكية شيء، فان مل يكن ألحد يد عليه ومل ينازعه يف ذلك 3280 املسألة

 أحد، أعطي ذلك الشيء له.
: جيب أن يكون الشاهد ابلغًا وعاقاًل ومؤمنًا وعاداًل وطيب املولد، وان 3281 املسألة

ارد كما بيناه يف الفقه. وكذلك ال يكون متهماً، ولكن تقبل شهادة األطفال يف بعض املو 
تقبل شهادة الكافر الذمي يف الوصية إذا كان املوصي مضطرًا لاليصاء إليه ومل يكن هناك 

 عدول من املسلمني.
 : لو اتب من كان فاسقاً، قبلت شهادته.3282 املسألة
 : ال تقبل شهادة بعض األشخاص وهم:3283 املسألة

 املشرتك بينهما.ـ شهادة الشريك لشريكه يف املال 1
 ـ شهادة الوصي فيما له الوالية عليه.2
 ـ شهادة االبن على ابيه.3
 ـ شهادة العدو على عدوه.4
 ـ شهادة القاذف الذي نسب الزان إىل شخص مثاًل.5
 ـ شهادة العبد على سيده.6
ـ شهادة النساء يف اهلالل والطالق واحلدود، ولكن تقبل شهادة النساء املنضمة إىل 7
 ة الرجال يف األموال واحلقوق.شهاد

 : تقبل شهادة النساء منفردة يف أربعة موارد:2284 املسألة
 ـ يف البكارة.1
 ـ يف عيوب النساء اليت جيوز للرجل فسخ العقد هبا.2
ـ يف الوصية، مثاًل لو ادعى أحد ان امليت أوصى له مببلغ فان شهدت على ذلك امرأة 3

دعيه، وإذا شهدت اثنتان ثبت نصف املبلغ، وإذا شهدت واحدة ثبت له ربع املبلغ الذي ي
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 ثالث نساء ثبت ثالثة أرابع املبلغ، وإذا شهدت أربع ثبت كل املبلغ.
ـ يف حياة الطفل وقت الوالدة، فلو قالت القابلة )املولدة( ولد الطفل حيًا مث مات، 4

 ثبت للطفل ربع املرياث من أبيه ان كان األب ميتًا.
ال جيوز للشاهد كتمان الشهادة إذا علم األمر، بشرط ان يكون متيقناً : 3285 املسألة

 مما يعلم، وان ال يلحقه من اإلدالء ابلشهادة ضرر كبري.
: لو استدعى أحد لإلدالء ابلشهادة، وجب احلضور وحتمل الشهادة، 3286 املسألة

ملوا الشهادة ولو حتملها من تقبل شهادهتم سقط عن اآلخرين، ولو طلب من مجاعة ان يتح
 ومل جيب أحد، أمث اجلميع.

: الشهادة مبا ال يعلم حرام، ولكن لو اعرتف احد أبن الكتاب الذي يف 3287 املسألة
 يده هو لزيد، جيوز للشاهد ان يشهد بقوله وان مل يكن متيقناً من صدقه أو كذبه.

هذا البيت » : إذا شهد اثنان بشيء مث رجعا عن قوهلما، مثاًل لو قاال:3288 املسألة
فان مل حيكم القاضي بعد ال جيوز احلكم حسب شهادهتما وإذا  « كذبنا»مث قاال: « حلسن

 كان رجوعهما بعد حكم القاضي ال ينقض احلكم الصادر، ويضمن الشاهدان.
: إذا شهد عدة أشخاص ابن زيدًا قتل فالاًن ـ مثاًل ـ وبعد القصاص 3289 املسألة

مهم، فان ادعوا اخلطأ جيب عليهم ان يدفعوا دية زيد إىل وقتل زيد، رجع الشهود عن كال
ورثته، ولو قالوا: كذبنا، جاز لورثة زيد االقتصاص منهم، وهكذا لو شهد اثنان أبن فالانً 
سرق، وبعد قطع يد السارق قال الشاهدان أخطأان، وجب إعطاء دية اليد إىل صاحبها، 

 وهكذا يف بقية اجلروح.
ى القاضي تعزير شاهد الزور حسب ما يراه، واإلشهار به : جيب عل3290 املسألة
 وفضحه. 

: لو كان ألحد شيء عند أحد، جاز أخذه أبي حنو كان، إال أن 3291 املسألة
يستلزم ذلك ضرراً، ولو كان ألحد دين يف ذمة آخر وأنكر املدين جاز لصاحب الدين أن 

  ذلك.أيخذ من ماله بدون إذنه، واألحوط إذن احلاكم الشرعي يف
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: لو نسب أحد أمرًا يوجب احلد إىل أحد، فان مل يقم شاهدًا على 3292 املسألة
مدعاه، مل يقبل قوله، ومل جيب على املنكر احللف، ولو ادعى أحد ان فالانً سرق فان مل يقم 

 شاهداً وجب على املنكر احللف، وال يثبت عليه شيء حينئذ.
 

 أحكام احلدود والتعزيزات
 الذنوب واجلرائماملقررة لبعض 

: إن الشريعة اإلسالمية جعلت حدودًا وتعزيرات للحد من املفاسد 3293 املسألة
الفردية واالجتماعية، مث إن اإلسالم قد عاجل املشاكل واملفاسد من جذورها حبيث ال يتوجه 
اليها اإلنسان وال يرغب فيها، وبعد ذلك إذا ارتكبها شخص فعليه احلد، وقد ورد يف 

ث: ان إجراء هذه احلدود مينع الناس من القبيح وحتفظ دنياهم وآخرهتم، وهو أفضل األحادي
 هلم من ان متطرهم السماء أربعني يومًا.

: هناك شروط كثرية جدًا يف إجراء احلدود، وقد بّيناها يف )الفقه( 3294 املسألة
شروطها، فان يف مثل ونكتفي هنا إىل بيان احلدود ذاهتا والقوانني اجلزائية يف اإلسالم، دون 

 هذا الزمان ال جتتمع الشروط فال جترى احلدود.
: إذا زان أحد إبحدى حمارمه اليت هلا قرابة نسبية معه كاألم واألخت 3295 املسألة

 يقتل حبكم احلاكم الشرعي، وهكذا إذا زان كافر مبسلمة.
ت جّلد كل : إذا زان رجل حر، فّحده مائة جلدة، وإذا زان ثالث مرا3296 املسألة

مرة مائة جلدة، ويف الرابعة يقتل، ولكن من له زوجة دائمية وقد جامعها وهو ابلغ عاقل 
حر، وكانت جمامعته هلا ميسرة يف كل وقت أراد، لو زان ابمرأة عاقلة ابلغة وجب رمجه 

 ابحلجارة.
 : إذا رأى الرجل رجاًل يزين بزوجته فان مل خيف ضررًا جاز له قتلهما3297 املسألة

 معاً، وإذا مل يقتلهما مل حترم زوجته عليه.
: إذا الط رجل ابلغ عاقل ببالغ عاقل قتال، وجاز للحاكم الشرعي قتل 3298 املسألة
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الالئط ابلسيف أو رمجه ابحلجارة أو حرقه ابلنار حيًا، أو شد يديه ورجليه وإلقاؤه من مكان 
 شاهق، أو هدم جدار عليه، أو اجراء حدين عليه.

: إذا أمر أحد أحداً أبن يقتل شخصاً ظلماً ودون حق، فان كان القاتل 3299 املسألة
 واآلمر ابلغني عاقلني قتل القاتل، وحبس اآلمر حىت ميوت.

: إذا قتل الولد والده أو والدته عمدًا قتل، ولكن إذا قتل والد ولده 3300 املسألة
دايت، ويعزر مبقدار ما يقرره عمدًا تلزم عليه الدية على النحو الذي سيذكر يف أحكام ال

 احلاكم الشرعي.
: من قّبل ولدًا بشهوة ضربه احلاكم الشرعي ما يراه صالحًا من ثالثني 3301 املسألة

إىل تسعني جلدة، وروي ان هللا يلجمه بلجام من النار وتلعنه مالئكة السماء واألرض 
 ت توبته.، ولكن لو اتب قبل(205)ومالئكة الرمحة والعذاب وتتهيأ له جهنم

: إذا مجع شخص بني رجل وامرأة للزان، أو مجع بني الرجل وغالم 3302 املسألة
للواط، فان كان امرأة جلدت مخسًا وسبعني جلدة، وإذا كان رجاًل جلد مخسًا وسبعني 

 جلدة وحلق رأسه وشهر به ونفي من البلد الذي فعل فيه ذلك.
يلوط بغالم، ومل ميكن منعه من ذلك  : إذا أراد أحد ان يزين ابمرأة أو3303 املسألة

 بدون قتله، جاز قتله.
: إذا نسب أحد الزان أو اللواط إىل رجل أو امرأة مسلم ابلغ عاقل حر، 3304 املسألة

 أو قال له: )اي ابن الزان( جلد مثانني جلدة من على الثوب.
ة، وقتل يف : إذا شرب العاقل البالغ، اخلمر عن اختيار جلد مثانني جلد3305 املسألة

 املرة الثالثة أو الرابعة.
: لو سرق العاقل البالغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروابً بسكة املعاملة أو 3306 املسألة

                     
وإذا قبل الرجل غالما : ))عليه السالم(: فقه الرضا 16929ح 18ب  351ص 14ويف مستدرك الوسائل ج (205)

بشهوة لعنته مالئكة السماء ومالئكة األرض ومالئكة الرمحة ومالئكة الغضب وأعد هلم جهنم وساءت مصريا( 
 ويف خرب آخر: )من قبل غالما بشهوة أجلمه هللا بلجام من النار(.
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فان توفرت واجتمعت فيه الشروط املقررة يف الشرع قطعت  (206)ما يعادل ذلك قيمة
هبامه، ويف املرة الثانية تقطع األصابع األربعة من يده اليمىن يف املرة األوىل، وترتك راحة كفه وإ

رجله اليسرى من وسط القدم، ويف املرة الثالثة حيبس حىت ميوت، فإذا كان له مال جهز من 
 ماله، وان مل يكن له مال جهز من بيت املال ولو سرق يف السجن أيضاً قتل.

 أحكام القصاص
عضاء كأن يصلم : القصاص إما يف النفس كأن يقتل انساانً، وإما يف األ3307 املسألة

 أذنه ويفقأ عينه.
 : القتل على ثالثة أنواع:3308 املسألة

قتل العمد، وهو ان يقتل أحدًا عمدًا وظلمًا آبلة قاتلة، أو ان يقصد ضربه آبلة األول: 
 قاتلة غالباً فقتل، وان مل يقصد قتله.

لة قاتلة قتل شبه العمد، ويكون إذا قصد الضرب ومل يقصد قتله ومل تكن اآل الثاين:
 غالباً، مثل ان يضرب طفالً للتأديب فيموت صدفة.

قتل اخلطأ احملض، ابن مل يقصد قتله وال ضربه، بل أخطأ يف قتله، أبن رمى  الثالث:
سهمًا لصيد غزال مثاًل فأصاب إنساانً اشتباهًا وقتله، ومن هذا النوع ما إذا مل يكن له قصد 

 ح إنساانً ويلقيه من فوق فيموت.أصالً مثل أن حيرك رجله يف النوم فيزحز 
: إذا قتل أحداً عمداً وبدون حق، جاز لويل املقتول قتل القاتل بشروط 3309 املسألة

خاصة، ولكن يف النوع الثاين والثالث من القتل، أي يف شبه العمد واخلطأ احملض، ال حيق 
 لويل املقتول ان يقتل القاتل بل جيوز له أخذ ديته من القاتل.

 : جيوز لويل املقتول ان يقتل القاتل بشروط مخسة:3310 ةاملسأل
إذا كان القاتل واملقتول كالمها حرين، فإذا قتل حر عبدًا مل جيز لويل املقتول ان األول: 

 يقتل القاتل، بل عليه قيمته.

                     
 الدينار ثالثة أرابع مثقال الصاغة. (206)
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إذا كان القاتل واملقتول كالمها مسلمني، فإذا قتل مسلم كافرًا مل جيز لويل املقتول  الثاين:
 يقتل القاتل، بل عليه ديته. ان

ان ال يكون القاتل والد املقتول، فإذا قتل والد ولده مل جيز قتل الوالد، بل عليه  الثالث:
 الدية. 

ان ال يكون املقتول مهدور الدم، أي ال يكون من الذين جيوز قتلهم، فإذا قتل  الرابع:
 من جيوز قتله شرعاً مل جيز قتل القاتل.

القاتل عاقاًل وابلغاً، فلو قتل اجملنون أو الصيب أحدًا مل جيز قتله، ان يكون  اخلامس:
 وجيب عليه الدية.

: إذا قتل أحد شخصًا عمداً، سواء قتله خنقًا أو ابلسكني أو ما شابه 3311 املسألة
أو هبدم جدار عليه، أو إبلقائه من مكان مرتفع، أو إبغراقه يف املاء، أو حبرقه يف النار، أو 

لعصا حىت ميوت، أو بتسميم الطعام أو اهلواء الذي يتنفسه فيتلف بذلك، أو بضربه اب
بتسليط سبع عليه ليمزقه، أو غري ذلك، ومن هذا النوع ما إذا جرحه بنحو يؤدي إىل قتله، 
ففي مجيع هذه املوارد جيوز لويل املقتول ان يقتل القاتل قصاصاً، إذا اجتمعت بقية الشروط 

 أيضاً.
: إذا أمسك أحد شخصًا وقتله آخر، ونظر اليهم اثلث ملراقبة القتل ومل 3312 املسألة

 يفعل شيئاً، قتل القاتل، وحبس من أمسك املقتول حىت ميوت، وتسمل عني الناظر.
: إذا قتل مسلم كافراً، مل جيز لويل املقتول ان يقتل القاتل وان كان 3313 املسألة

لشرعي )أي جيلده( بقدر ما يرى صالحاً، وجيب على املقتول كافرًا ذمياً، بل يعزره احلاكم ا
القاتل ان يعطي دية املقتول، وإذا قتل كافر مسلمًا جاز لويل املقتول ان يقتل الكافر، وإذا 
قتل كافر كافرًا جاز لويل املقتول ان يقتل الكافر، وإذا قتل كافر ذمي مسلمًا عمدًا وجب 

 ول، ليسرتقه ان شاء أو يقتله.تسليم القاتل مع كل أمواله إىل ويل املقت

: إذا قتل والد ولده عمدًا وجبت عليه الدية على النحو الذي سيأيت، 3314 املسألة
ويعزره احلاكم الشرعي مبا يراه صالحاً، ولكن إذا كان القاتل من بقية األرحام، جاز لويل 

 املقتول ان يقتل القاتل حىت ولو قتلت األم ولدها جاز ألبيه قتلها.
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: إذا قتل صيب أو جمنون أحدًا مل جيز لويل املقتول ان يقتله، وتقع دية 3315 سألةامل
املقتول على العاقلة )وهم من ينتسبون إىل القاتل من جانب األب( ألن العمل الذي يقوم به 
اجملنون أو الصيب عن عمد، حيتسب خطأ، ولو قتل رجل صبيًا جاز لويل املقتول قتله، ولو 

وجبت عليه الدية إال ان يكون اجملنون قد هامجه فأراد دفعه فقتل فدمه حينئذ  قتل أحد جمنوانً 
 هدر.

: دية املرأة نصف دية الرجل، فعلى هذا لو قتلت امرأاتن رجاًل جاز 3316 املسألة
لويل املقتول قتلهما بدون أن يرد شيئًا من املال إىل ورثتهما، ولكن لو قتل رجالن رجاًل جاز 

 ن يقتل كال القاتلني إذا أعطي لورثة كل واحد منهما نصف الدية.لويل املقتول أ
: إذا اشرتك عدة أشخاص يف قتل إنسان، جاز لويل املقتول أن يقتلهم 3317 املسألة

مجيعًا ولكن جيب أن يرد دية ما زاد عن جنايتهم إىل الورثة، فمثاًل لو اشرتك ثالثة أشخاص 
ورثتهم مقدار ديتني كاملتني وجاز ان يقتل بعضهم يف قتل أحد، فقتل الويل مجيعهم أعطى ل

 وأيخذ من البعض اآلخر دايت بقدر جنايتهم.
: إذا قتلت عدة نسوة رجاًل، فان قتل ويل املقتول مجيعهن وجب أن يرد 3318 املسألة

دية ما زاد عن جناية املرأتني إىل ورثتهن، فمثاًل إذا قتلت ثالث نساء رجاًل وأراد ويل املقتول 
 ( دينار.500لهن مجيعاً دفع مخسمائة دينار إىل ورثتهن ألن دية كل امرأة )قت

: إذا اشرتك رجل وامرأة يف قتل شخص، فان أراد ويل املقتول قتلهما 3319 املسألة
وجب إعطاء نصف دية الرجل إىل ورثته، ولكن ال يلزم اعطاء شيء إىل ورثة املرأة، ولو قتل 

رجل نصف الدية، وإذا قتل الرجل فقط وجب اعطاء نصف املرأة فقط جاز ان أيخذ من ال
 الدية إىل ورثته وأيخذ نصف الدية من املرأة املشرتكة يف القتل.

: إذا اشرتك حر وعبد يف قتل شخص حر، جاز لويل املقتول قتلهما 3320 املسألة
سمائة معاً، فيجب حينئذ دفع نصف دية احلر إىل ورثته، وإذا كانت قيمة العبد أكثر من مخ

دينار الذي هو نصف الدية وجب رد الزائد إىل مالكه، فمثاًل إذا كانت قيمة العبد ستمائة 
 دينار وجب رد مائة دينار إىل مالكه.

 : يثبت القتل بثالث طرق:3321 املسألة
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 إذا أقر القاتل نفسه ابلقتل، ان توفرت فيه شروط االقرار. األول:
 إذا شهد بذلك رجالن عادالن.الثاين: 
ابلقسامة )بفتح القاف( وهي أميان تقسم على أولياء الدم، وتوضيح القسامة  الثالث:

 هو:
إذا ادعى رجل على رجل أبنه القاتل، فان كان هناك دليل يوجب احتمال صحة دعواه،  
كأن شوهد املتهم عند املقتول ومعه سالح ملطخ ابلدم، أو وجد املقتول يف دار مجاعة، أو 

ق أو عادل واحد، ففي هذه الصورة تثبت القسامة، ولكن إذا مل يكن يشهد بذلك عدة فسا
 هناك دليل جيوز للمنكر ان حيلف مرة وتربأ ذمته.

: إذا كان هناك دليل احتمايل وحلف املدعي وأقرابؤه مخسني ميينًا أبن 3322 املسألة
 املدعى عليه هو القاتل ثبت انه القاتل.

كانوا أقل من مخسني أو مل حيلف بعضهم، كررت   وان مل يكن للمدعي قوم وأقرابء، أو
االميان على من حيلف، مثاًل إذا كان املستعدون للحلف مخسة وعشرين، حلف كل واحد 
منهم مرتني، وإذا كانوا عشرة ـ مثاًل ـ حلف كل واحد منهم مخس مرات أبن املدعي عليه هو 

 القاتل.
فان حلف املنكر وقومه وأقرابؤه  ولو مل حيلف املدعي وان كان قومه مستعدين للحلف،

مخسني ميينًا أبن املدعى عليه بريء من القتل مل يثبت القتل، وإذا مل حيلفوا احلف املدعى 
 عليه نفسه مخسني مرة.

: إذا وجد قتيل بني قريتني ومل يعرف القاتل، فان كان أقرب إىل أحدمها 3323 املسألة
ك القرية بواسطة القسامة مع علمهم بذلك، ولكن جاز لورثة املقتول ان يثبتوا القتل على تل

لو كان بينهما ابلتساوي جاز لورثة املقتول اثبات القتل على القريتني ابلقسامة مع علمهم 
بذلك، وإذا وجد القتيل يف الصحراء أو السوق وما شابه مل حيق للورثة ابن يعملوا ابلقسامة 

 ة قول املدعي.مع أحد، ألنه ال دليل هناك يوجب االحتمال بصح
: ال جيوز ألحد الطرفني احللف إال مع العلم، كما ان القسامة امنا تصح 3324 املسألة

 إذا مل يكن هناك رجالن عادالن.
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: إذا قتل أحدًا عمدًا وبدون حق، جاز لويل املقتول ان يقتل القاتل، 3325 املسألة
تفصيله يف أحكام الدية،  وجاز له ان يعفو عنه، وجيوز ان أيخذ منه الدية حسب ما أييت

بشرط ان يرضى القاتل، وجيوز لويل املقتول ان يطالب أبزيد من الدية، وحينئذ جيوز للقاتل 
ان ينقذ نفسه من القتل ابعطاء الزايدة، كما جيوز ان يتصاحل القاتل مع ورثة املقتول أبقل من 

 الدية.
الزوج والزوجة، ويف  : ينتقل حق القصاص إىل كل من يرث امليت إال3326 املسألة

انتقال حق القصاص إىل أخوة امليت من األم تردد، فمثاًل إذا قتل أحدًا ومات ويل املقتول 
 قبل ان يقتص من القاتل، انتقل هذا احلق إىل ورثة الويل فلهم ان يقتصوا من القاتل.

مبا  : إذا أراد ويل املقتول االقتصاص، جيب ان يقتل القاتل ابلسيف أو3327 املسألة
أيذن احلاكم الشرعي وال يبعد جواز قتله ابلرمي، وال جيوز له تقطيعه سواء كان قتل املقتول 

 ابلسيف أو مبثل تسميم اهلواء أو الطعام أو احلرق ابلنار أو االغراق أو ما شابه ذلك.
: إذا كان ويل املقتول متعدداً، ويلزم مطالبة اجلميع ابلقصاص، فإذا 3328 املسألة

بعض ابلدية ودفع القاتل ما أرادوا جاز للبقية أخذ الدية أو القصاص، ولو اقتصوا طالب ال
 وجب إعطاؤه ما دفع إىل اآلخرين من ابب الدية.

: إذا مات القاتل قبل االقتصاص منه جاز لويل املقتول أخذ دية قتيله 3329 املسألة
 من إرث القاتل.

ال جيوز االقتصاص منه، بل يضيق عليه  : إذا جلأ القاتل إىل احلرم املكي3330 املسألة
يف الغذاء واملاء حىت يضطر إىل اخلروج من احلرم ليقتصوا منه، ولو قتل شخصًا يف احلرم 

 املكي جاز قتله فيه.
: إذا جىن على أحد، فأحدث نقصًا يف عضو من أعضائه، جاز 3331 املسألة

 صاص النفس فيه أيضاً.للمجين عليه ان يقتص من اجلاين بشرط اجتماع مجيع شروط ق
: إذا صلم أذن أحد، أو فقأ عينه، أو قطع لسانه، أو جدع أنفه، أو برت 3332 املسألة

وال … يده أو رجله، جاز للمجين عليه ان يقتص من اجلاين فيصلم أذنه، أو يفقأ عينه اخل
 فرق بني القطع والقلع.
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ومن قطع اليد اليسرى  : من قطع اليد اليمىن ألحد قطعت يده اليمىن،3333 املسألة
قطعت يده اليسرى، وهكذا لو قطع رجله اليمىن قطعت رجله اليمىن، وإذا قطع رجله 
اليسرى، قطعت رجله اليسرى، وإذا قطع اهبامه قطعت، ولو مل تكن للجاين يد ميىن وكان قد 

 قطع اليد اليمىن، قطعت يده اليسرى بدل اليمىن.
أعمى عني من له عينان ساملتان جاز للمجين  : من له عني واحدة، فان3334 املسألة

عليه ان يعمي عني اجلاين وان استوجب عماه كاماًل، وهكذا لو جىن من له رجل واحدة 
فقطع رجل من له رجالن جاز للمجين عليه ان يقطع رجل اجلاين حىت لو استوجب ذلك 

واحدة من اجلاين،  اقعاده، وإذا كان للمجين عليه عني واحدة فأعماها اجلاين يعمي عيناً 
 وهكذا لو كانت للمجين عليه رجل أو يد واحدة.

: إذا كان القصاص يف الشعر ممكناً، كأن حيلق الشعر الذي ينبت يف 3335 املسألة
مقابل الشعر الذي ينبت مما حلق عدواانً، أو حيلق الشعر الذي ال ينبت يف مقابل الشعر 

 يه القصاص.الذي ال ينبت عادة مما حلق، جاز للمجين عل
 : القصاص جار يف اإللية، واألسنان، واخلصية، وما شابه ذلك أيضاً.3336 املسألة
: جيوز للمجين عليه ان يتصاحل مع اجلاين على أن أيخذ منه بدل 3337 املسألة

القصاص مبلغاً، مبقدار الدية أو أقل منه أو اكثر، وكل عضو فيه القصاص ان فقده اجلاين 
 انتقل إىل ديته.

: يف القصاص ال فرق بني الكبري والصغري يف السن، فلو قطع الشيخ يد 3338 ملسألةا
شاب جاز للمجين عليه ان يقطع يد الشيخ، وهكذا إذا قطع الشاب يد الشيخ، وهكذا ال 
فرق بني العامل واجلاهل، وبني الشريف والوضيع، ولو قطعت امرأة يد رجل جاز لذلك قطع 

يئًا من املال، ولكن إذا قطع الرجل يد املرأة جاز هلا ان تقتص يدها بدون ان أيخذ منها ش
( ديناراً، ألن دية يد الرجل 250من الرجل وتقطع يده إذا دفعت له الفرق بني الديتني وهو )

 ( ديناراً.250( دينار ودية يد املرأة )500)
: إذا قطع أحد إصبع أحد مث قطع يد شخص آخر، يلزم يف القصاص 3339 املسألة

قطع إصبع اجلاين أواًل مث يقطع يده وتعطى دية إصبعه ملن قطعت يده، ولو انعكس األمر 
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يعين قطع يد أحد، مث قطع إصبع شخص آخر قطعت يد اجلاين أواًل، مث أعطيت دية 
 اإلصبع ملن قطعت إصبعه.

: إذا قطع مسلم يد كافر ذمي، مل جيز للذمي ان يقتص من املسلم، بل 3340 املسألة
 لدية.أيخذ ا

: ال جيوز االقتصاص يف شدة احلر وشدة الربد، وهكذا ال جيوز 3341 املسألة
االقتصاص آبلة غري صحية، الحتمال السراية يف هاتني الصورتني واحلال جيب التحفظ يف 

 القصاص.
: إذا جرح أحد أحدًا جاز للمجروح ان يقتص من اجلاين بشرط ان 3342 املسألة

وعرضاً فيقتص بنفس املقدار، وحترم الزايدة، وال فرق يف هذا بني ما  يراعي اجلرح عمقاً وطوالً 
إذا كان بدن اجلاين أكرب أو أصغر، فمثاًل لو جرح رجل حنيف بدن رجل امني مبقدار نصف 
شرب جاز للمجين عليه ان جيرح بدن اجلاين النحيف وان كان نصف شرب يعادل نصف يد 

 اجلاين.
حة الواردة على بدن اجلاين ابلقصاص أكثر من جنايته، : إذا كانت اجلرا3343 املسألة

 ضمن اجملين عليه سواء كان عن عمد أو جهل.
: إذا قتلت املرأة احلامل أحداً، ال جيوز االقتصاص منها حىت تضع 3344 املسألة

محلها وحىت يستغين طفلها عنها، ولكن إذا قطعت يد أحد أو جرحت أحدًا فان كان ال 
 منها ضرراً على جنينها قطعت يدها واقتص منها، وإال فال جيوز ذلك.يستوجب االقتصاص 

: إذا قطع صاحب العضو الصحيح يدًا جمذومة، جاز للمجين عليه 3345 املسألة
قطع يد اجلاين، وهكذا إذا قطع صاحب األنف الشام أنفًا عدمي الشم ال مانع من 

 ء جاز االقتصاص ابملثل.االقتصاص، وهكذا لو قطع صاحب األذن السامعة أذانً صما
: إذا جىن أحد على صيب أو جمنون، هل جيب لوليهما االقتصاص من 3346 املسألة

اجلاين، أم أيخذ الدية، أم خيري بينهما مثل ورثة املقتول، أو جيب ان يراعي مصلحة الطفل 
 واجملنون، أو يصرب حىت يبلغ الصيب، وحىت يفيق اجملنون؟ عدة احتماالت.
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: إذا قطع أحد قلب أحد، أو كبده، أو رئته ابحدى الوسائل الطبية، ال 3347 املسألة
 جيوز للمجين عليه ان يقتص من اجلاين، بل أيخذ منه الدية.

 أحكام الدايت
: إذا قتل أحد شخصًا عمدًا ومن غري حق، جيوز لويل املقتول أن يعفو 3348 املسألة

تل شبه العمد والقتل اخلطأ، فال جيوز لويل القاتل أو يقتله أو أيخذ منه الدية، وأما يف الق
 املقتول قتل املقتول، بل له أن أيخذ الدية منه.

: الدية اليت جيب على القاتل اعطاؤها، إذا كان القتل عن عمد وظلم، 3349 املسألة
 احدى األشياء الستة التالية:

 مائة من االبل.األول: 
 مائتا بقرة.الثاين: 
 حلة ثوابن من برود اليمن أو ما يسمى ثوابً.مائتا حلة، وكل  الثالث:
 ألف شاة. الرابع:

 عشرة آالف درهم شرعي. اخلامس:
 ألف دينار شرعي. السادس:

: جيب دفع الدية يف سنة واحدة، وكما قلنا سابقًا امنا جيوز للقاتل ان 3350 املسألة
ل ـ يف مثل هذا النوع يدفع الدية إذا تصاحل مع ويل املقتول على ذلك، وإال جاز لويل املقتو 

 من القتل ـ ان يقتل القاتل، كما ان ويل املقتول لو اختار الدية مل جيب على القاتل القبول.
: قال مجع من الفقهاء بوجوب ان يكون االبل والبقرة مسناً، واالبل 3351 املسألة

نتني املسنة هي ما دخلت يف السنة السادسة، والبقرة املسنة هي ما كان سنها بني الس
 والثالث أو يف سن االبل.

: املراد من احللة: ازار ورداء أو ما أشبه، ويف الشاة يكفي ان يطلق 3352 املسألة
عليها اسم الشاة، وكل دينار شرعي مثقال ذهب خالص شرعي وهو ثالثة أرابع مثقال 
الصاغة الذي هو أربع وعشرون محصة، وكل درهم شرعي يساوي كل عشرة دراهم سبعة 
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يل شرعية من الفضة اخلالصة )فكل عشرة دراهم، مخسة مثاقيل وربع مثقال، مبثقال مثاق
 الصاغة(.

: إذا تصاحل القاتل وويل املقتول على ان يعطي أحد هذه األنواع من 3353 املسألة
 الدايت جاز ذلك.

: إذا قتل أحد شخصاً خطأ أو شبه العمد مل حيق لويل املقتول قتله، نعم 3354 املسألة
ز أخذ الدية منه ودية قتل اخلطأ وشبيه العمد أخف من دية القتل العمدي، كما ان دية جيو 

 قتل اخلطأ احملض أسهل من دية شبيه العمد.
: دية شبه العمد نفس تلك األشياء الستة، مع فارق ان االبل تكون 3355 املسألة

الثون )حقة( ثالث وثالثون )بنت لبون( وهي ما يكون سنها سنتني فصاعداً، وثالث وث
وهي ما يكون سنها ثالث سنوات فصاعداً، وأربع وثالثون )ثنية( وهي ما يكون سنها مخس 
سنوات فصاعداً، هذا على قول مجع من الفقهاء، واان مل نستبعد كفاية ما يسمى بـ )االبل( 

 اآلتية، وجيب إعطاء الدية شبه العمد خالل سنتني. املسألةو املسألةيف هذه 
: دية قتل اخلطأ احملض نفس تلك األشياء الستة مع فارق ان االبل 3356 املسألة

تكون عشرين )بنت خماض( وسنها ما دخلت يف السنة الثانية، وعشرين )ابن لبون( يعين 
االبل الذكر ما يكون سنتني فما فوق، وثالثني )بنت لبون( يعين االبل االنثى مما تكون هلا 

 ما يكون له ثالث سنوات فصاعدًا وال يبعد كفاية ما سنتني فصاعداً، وثالثني )حقة( يعين
 يسمى )اباًل(، وتعطى هذه الدية يف ثالث سنوات.

: دية العمد ودية شبه العمد جيب ان تعطى من مال القاتل نفسه، 3357 املسألة
ولكن دية اخلطأ احملض جيب ان يدفعها العاقلة وهم من ينتسبون إىل القاتل من جانب 

 ن جانب األب فقط كاآلابء واألوالد ومن شاهبهم.األبوين، أو م
: يف قتل العمد وشبه العمد يكون األمر للقاتل، فله ان خيتار أي نوع 3358 املسألة

 من أنواع الدايت الستة وجيب قبول ذلك، ويف القتل اخلطأ احملض يكون التخيري للعاقلة.
 …الً أو مائة بقرة، اخل: دية املرأة نصف دية الرجل، يعين مخسني اب3359 املسألة
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( بقراً، 150( اباًل أو )75: دية اخلنثى ثالثة أرابع دية الرجل يعين )3360 املسألة
ودية العبد قيمته، ولو كانت قيمته أكثر من دية احلر دفع القاتل دية احلر فقط، … اخل 

فع القاتل دية ودية األمة قيمتها إال ان تكون أكثر من دية املرأة احلرة، ويف هذه الصورة يد
احلرة فقط، ويف مقدار دية الذمي خالف ومل نستبعد ان يكون بنظر احلاكم الشرعي وكذا دية 

 سائر الكفار غري احملاربني.
: إذا قتل أحدًا يف الشهر احلرام ـ وهو ذو القعدة وذو احلجة واحملرم 3361 املسألة

 األشهر. ورجب ـ وجب اضافة ثلث الدية إىل الدية ألجل هتك حرمة هذه
 : دية عدة أمور كدية القتل املذكور يف املسائل السابقة:3362 املسألة

أن يعمي عيين أحد، أو يقطع األجفان األربعة، ولو أعمى عينًا واحدة وجب األول: 
 نصف دية القتل.

ان يقطع أذنيه، أو يفعل هبما ما يصمهما، ولو قطع أذان واحدة أو أصمها فعليه  الثاين:
 قتل، وإذا قطع شحميت األذن فعليه ثلث دية القتل.نصف دية ال
 قطع األنف كاماًل، أو قطع أرنبتها. الثالث:
قلع اللسان من األصل، ولو قطع بعض اللسان فعليه الدية بنسبة ما قطع، فلو  الرابع:

 قطع نصف اللسان ـ مثالً ـ وجب عليه نصف دية القتل.
شرة مقادمي وهي ستة فوق وستة حتت، يف  اتالف األسنان كلها، ودية اثنيت ع اخلامس:

محصة، ودية ستة  18كل واحدة مخسون مثقااًل شرعيًا من الذهب، وكل مثقال شرعي 
عشرة مآخري وهي مثانية فوق ومثانية حتت، يف كل واحدة مخسة وعشرون مثقااًل شرعيًا من 

 الذهب.
ليه نصف دية من قطع يدي إنسان من األصل، ولو قطع يداً واحدة وجب ع السادس:

 القتل.
 إذا قطع األصابع العشرة كلها، ودية كل إصبع عشر دية القتل.السابع: 
 إذا كسر ظهر أحد حبيث ال يستقيم أبداً.الثامن: 
 إذا قطع ثديي امرأة، ولو قطع أحدمها وجب عليه نصف الدية. التاسع:
كل إصبع   إذا قطع رجلي أحد من املفصل، أو قطع أصابعها العشرة، ودية العاشر:
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 عشر دية القتل.
 قطع اخلصيتني. احلادي عشر:

 إذا سبب ذهاب عقله. الثاين عشر:
إذا أصابه حبيث فقد القدرة على الشم، أو حبيث مل خيرج منه املين، أو  الثالث عشر:

 حبيث ال يبصر.
 وهناك موارد أخرى غري هذه املوارد بّيناها يف )الفقه(.

اشتباهًا وخطًأ وجبت عليه الدية، وحترير عبد ـ   : إذا قتل أحد شخصاً 3363 املسألة
كفارة ـ، وإذا مل ميكنه حترير عبد صام شهرين، وإذا عجز أطعم ستني فقرياً، ولو قتل عمداً 
ودون حق وجب عليه ـ يف صورة العفو عنه، أو أخذ الدية منه ـ ان يصوم شهرين ويطعم 

 ستني فقرياً وحيرر عبداً.
يواانً، فلو فعل ما أضر احليوان بشخص ضمن، ولو فعل : من ركب ح3364 املسألة

شخص آخر ما جعله يضر براكبه أو بشخص آخر ضمن الضرر، ومن ركب حيوان غريه إذا 
 أضر احليوان ضمن.

: إذا فعل ما تسقط املرأة احلامل محلها بسببه، فان كان الساقط نطفة 3365 املسألة
 محصة. 18ثقال منه فديتها عشرون مثقاالً شرعياً ذهباً، وكل م

 وان كان علقة، فأربعون مثقااًل.
 وان كان مضغة، فستون مثقااًل.
 وان كان عظماً، فثمانون مثقااًل.

 وان كان حلماً ومل تلج الروح فيه، فمائة مثقال.
وان وجلت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال ذهباً، ويف البنت نصف 

 عي ذهباً.الدية، أي مخسمائة مثقال شر 

: إذا فعلت املرأة احلامل شيئًا أسقطت به محلها، وجب عليها الدية 3366 املسألة
املتقدمة، وتعطيها لوارث الطفل، وال ترث هي من تلك  املسألةعلى النحو الذي مر يف 

 الدية شيئاً.
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 : إذا قتل أحد امرأة حامالً وجبت عليه دية املرأة والطفل.3367 املسألة
 : إذا قشر جلدة رأس الرجل أو وجهه فديته بعري.3368 املسألة

 وإذا وصل إىل اللحم وأخذ شيئاً يسرياً من اللحم فديته بعريان.
 وإذا أخذ شيئاً كثرياً من اللحم فديته ثالثة أبعرة.

 وإذا انتهى إىل اجللدة اليت تغطي العظم فديته أربعة أبعرة.
 وإذا ظهر العظم فخمسة أبعرة.

 عشرة ابعرة.وإذا كسر العظم ف
 وإذا انتقلت أجزاء العظم من مكاهنا فخمسة عشرة أبعرة.

 وإذا وصل إىل الغشاء الذي يغطي الدماغ فثالثة وثالثون بعرياً.
: إذا أمحر الوجه ابللطم أو بغريه، فديته مثقال ونصف مثقال شرعي 3369 املسألة

ا إسود فستة مثاقيل، ولكن محصة( واذ اخضر فديته ثالثة مثاقيل، وإذ 18ذهباً )وكل مثقال 
 إذا امحر مكان آخر من بدن اإلنسان أو اخضر أو اسود بسبب اللطم فديته نصف ما ذكر.

: إذا جرح حيواانً حملل اللحم أو قطع شيئاً من حلمه، وجب دفع األرش 3370 املسألة
 )وهو التفاوت بني صحيحه ومعيبه( إىل صاحبه.

الصيد أو كلب احلراسة أو كلب القطيع أو  : إذا قتل اإلنسان كلب 3371 املسألة
 كلب الزرع، جيب اعطاء قيمة الكلب إىل صاحبه.

: إذا أفسد حيوان زرع أحد أو شيئاً آخر، فان كان صاحب احليوان قد 3372 املسألة
 قصر يف حفظه جيب ان يدفع قيمة ما أحلق من الضرر، إىل صاحب املال أو الزرع.

حد الذنوب الكبار، جاز لوليه أو معلمه ضربه بقدر : إذا أتى صيب أب3373 املسألة
ذكرانه  املسألةالتأديب وال جتب عليه دية للتأديب، ولو ضربه أكثر كان عليه الدية وتفصيل 

 يف )الفقه(. 
: إذا ضرب الطفل بنحو يستوجب الدية فالدية تكون للطفل، ولو مات 3374 املسألة

ضرابً استوجب موته ترث ورثته اآلخرين ديته، وال يرث  أعطاها لورثته، ولو ضربه أبوه ـ مثاًل ـ
 أبوه شيئاً من تلك الدية.
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 مسائل متفرقة
: إذا دخلت جذور شجرة يف ملك إنسان آخر، جاز أن مينع منها، ولو 3375 املسألة

 تضرر من دخول هذه اجلذور يف ملكه جاز أن أيخذ الضرر من صاحبها.
يه األب لبنته، إن ملكها إايه مصاحلة أو هبة : جهاز العرس الذي يعط3376 املسألة

 مل جيز له أن يسرتجعه منها، وإذا مل ميلكها جاز اسرتداده.
: إذا مات أحد، جاز لورثته أن ينفقوا يف عزائه من أسهمهم ولكن ال 3377 املسألة

جيوز أن ينفقوا للعزاء وما شابه من سهم الوارث الصغري، وكذا احلكم يف التصرف يف سهم 
لصغري إال إذا كان التصرف ابلقدر املتعارف ورأى الويل أو القّيم يف ذلك صالحاً، واألفضل ا

 مراعاة االحتياط.
: إذا اغتاب اإلنسان إنسااًن مسلمًا فاألحوط إن مل يستلزم فسادًا أن 3378 املسألة

ولو يستحل من ذلك املسلم ويطلب منه عفوه، وإن مل ميكنه ذلك جيب أن يستغفر هللا له، 
 سببت غيبته هتكاً وإهانة لذلك املسلم وجبت إزالة تلك اإلهانة إن أمكن.

: ال جيوز أن خيرّج اخلمس بدون اذن احلاكم الشرعي ـ من مال من يعلم 3379 املسألة
 أنه ال خيمس ـ ويوصله إىل احلاكم الشرعي.

 .: املوسيقى إذا كان آبلة اللهو أو رافقه الغناء كان حراماً 3380 املسألة
 : ال إشكال يف قتل احليوان املؤذي الذي ال صاحب له.3381 املسألة

: اجلائزة اليت يعطيها البنك ملن له حساب يف صندوق التوفري حالل، 3382 املسألة
 ألنه يعطيها من ماله لتشجيع الناس، وال ضرر فيه على أحد.

جعه ألخذه منه، : إذا أعطى شيئًا إىل صاحب صنعة ليصنعه له، ومل يرا3383 املسألة
 فان فتش عنه صاحب الصنعة حىت اليأس، جاز له أن يتصدق به بنية صاحبه.

: ال إشكال يف تسيري املواكب العزائية واللطم يف الشوارع واألزقة حىت 3384 املسألة
مع عبور النساء فيها، وكذا ال إشكال يف محل البيارق وما شابه أمام هذه املواكب، ولكن ال 
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 آالت اللهو. يستعمل فيها
: جيوز للمرأة وضع األسنان الذهبية واملذهبة، وللرجل خالف االحتياط 3385 املسألة

 األوىل.
: حيرم االستمناء وهو ما يسمى اآلن ابلعادة السرية، وجيوز االستمناء 3386 املسألة
 مع الزوجة.
يع : حيرم حلق اللحية، ولو ابملاكنة إن كان مثل احللق، وحكم مج3387 املسألة

الرجال يف هذا سواء، وال تتغري أحكام هللا ابستهزاء الناس، فمن كان يف أول تكليفه، أو 
يستهزئ به الناس إذا مل حيلق حليته، ان حلق حليته ابملوسى، أو حلقها ابملاكنة بنحو يشبه 

 احللق ابملوسى فعل حرامًا.
وغه، ولو مل خيتنه : األحوط وجواًب لويل الطفل أن خينت الطفل قبل بل3388 املسألة

 حىت بلغ وجب على الطفل نفسه.
: إذا كان الوالدان فقريين وال ميكنهما الكسب، جيب على ولدمها 3389 املسألة

 اإلنفاق عليهما إن متكن.
: إذا كان اإلنسان فقريًا ومل ميكنه الكسب، وجب على أبيه اإلنفاق 3390 املسألة

ب حتمل نفقته، فان مل يكن له ولد ميكنه اإلنفاق عليه، وإذا مل يكن له أب، أو مل ميكن لأل
عليه، وجب على جده من األب أن ينفق عليه، وان مل يكن له جد من األب، أو مل ميكنه 
اإلنفاق عليه وجب على أمه اإلنفاق عليه، وان مل يكن له أم أو مل ميكنها اإلنفاق عليه 

يه معاً، وان مل يكن له جدة لألب وجب على جدته ألبيه وجدته ألمه وجده ألمه اإلنفاق عل
 وجدة لألم وجب على جده ألمه اإلنفاق عليه.

: احلائط الذي تعود ملكيته لشخصني، ال جيوز ألحدمها أن يصلحه 3391 املسألة
بدون إذن صاحبه، أو يضع رأس جذوعه أو بناء أساس بنايته عليه أو دق مسمار فيه، 

ضا الشريك هبا عادة، مثل االتكاء على احلائط، ولكن ال إشكال يف التصرفات اليت يعلم ر 
أو إلقاء الثوب عليه، لكن إذا قال الشريك: ال أرضى هبذه التصرفات مل جيز له ذلك أيضاً 

 وكان له مراجعة احلاكم الشرعي لتقسيم املال املشرتك.
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 : جيوز التصوير، وال إشكال يف رسم الصورة.3392 املسألة
خرجت فروعها من جدار البستان ال جيوز قطف مثرها  : الشجرة اليت3393 املسألة

إذا مل يعلم برضا صاحبها، ولو سقط مثرها على األرض ال جيوز تناوهلا، إال يف حق املارة، 
 الذي ذكرانه يف )الفقه(.

: يستحب األذان يف األذن اليمىن واإلقامة يف اليسرى يف اليوم األول 3394 املسألة
 فصال صرته.من والدة الطفل أو قبل ان

 (207)مسائل حديثة
حكم السفر بوسائل النقل احلديثة نفس حكم السفر ابلوسائل  :3395املسألة 

البدائية، فلو سافر الصائم ابلطائرة أو ابلباخرة أو ابلقطار أو ابلسيارة أو ابملركبة الفضائية 
 وقطع مسافة مثانية فراسخ وجب عليه اإلفطار، ووجب عليه قصر الصالة.

يتحقق السفر الشرعي بقطع مسافة مثانية فراسخ، دون أن يكون فرق  :3396 املسألة
يف تلك املسافة بني أن تكون يف خط أفقي أو عمودي أو مؤرب، ومن دون أن يكون فرق 
يف تلك املسافة بني أن تكون يف األرض أو يف املاء أو يف الفضاء أو يف سائر الكواكب، فإذا 

كان نوعها ـ مسافة مثانية فراسخ ارتفاعًا يف خط عمودي يف حلق شخص آبلية طائرة ـ مهما  
الفضاء ذهاابً، أو ملفقًا من الذهاب واإلايب، لزمه اإلفطار يف الصيام والقصر يف الصالة، 
ولو غاص شخص آبلية غواصة ـ مهما كان نوعها ـ مسافة مثانية فراسخ احندارًا يف خط 

ن الذهاب واإلايب لزمه اإلفطار يف الصيام والقصر عمودي فرضًا يف املاء ذهااًب أو ملفقًا م
يف الصالة، وكذلك احلكم ابلتجول على سطوح سائر الكواكب أو فيما بينها، وبعبارة 

ال اعتبار ابلزمان يف حتقيق السفر الشرعي ولزوم أحكامه، وإمنا االعتبار ابملسافة  :أخرى
 فقط.

سبب غياب اجلدران واختفاء يتحقق )حد الرتخص( بقطع مسافة ت :3397املسألة 

                     
 الشريازي يف آخر )املسائل اإلسالمية( تتميماً وتعميماً للفائدة. كانت هذه رسالة مستقلة، أدرجها اإلمام  (207)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 601 

صوت األذان، هذا إذا كان السفر يف خط أفقي، وأما إذا مل تغب عنه اجلدران ومل خيتف 
صوت األذان إما ألن املدينة غري عادية أبن كانت ذات بناايت عالية، وإما ألن صوت 

يف خط  األذان كان غري طبيعي وكان بواسطة مكربات الصوت ـ مثاًل ـ، وإما ألن السفر كان
عمودي، ال اعتبار يف )حد الرتخص( ابلعالئم املذكورة، ألهنا جمرد عالئم، وامنا االعتبار 

 ابملسافة فقط.
يتحقق )حد الرتخص( بقطع تلك املسافة املعمولة اليت ختفي اجلدران  :3398املسألة 

ينة  وصوت األذان هبا، دون فارق يف حتققه بني أن يكون مبدأ السفر مدينة صغرية أو مد
 كبرية.

لو حتقق دلوك الشمس خلط نصف النهار، فصلى املصلي صالة  :3399املسألة 
الظهر مثاًل، مث سافر آبلية متحركة فوصل إىل مكان مل تدلك فيه الشمس خط نصف النهار، 
مث دلكت، وجبت عليه إعادة الصالة، ونفس احلكم جيري ابلنسبة إىل سائر األوقات وسائر 

 الصلوات.
لو سافر آبلية تتحرك مع حركة الشمس وبنفس سرعتها، على األرض  :3400املسألة 

أو يف اجلو، حبيث كان دائماً يف موضع اثبت مقابل الشمس وجبت عليه مخس صلوات كل 
 أربع وعشرين ساعة، وتراعى نفس النسبة فيما لو كانت مدة السفر أقل أو أكثر.

ا الشمس فأفطر، مث سافر إىل لو كان الصائم يف مدينة غابت عنه :3401املسألة 
مدينة مل تغب عنها الشمس بعد، وجب عليه اإلمساك احتياطاً، ولو كان الصائم يف مدينة 
طلع فيها الفجر فأمسك، مث سافر إىل مدينة مل يطلع فيها الفجر بعد، جاز له اإلفطار ما مل 

 يطلع الفجر.
مديدة، كالقطبني وما  يف اآلفاق الرحوية اليت يستمر الليل مدة :3402املسألة 

جاورمها، ويف اآلفاق شبه الرحوية حيث يطول الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة أو أكثر، 
 جيب اإلتيان ابلصالة وابلصيام وبسائر العبادات املوقوتة حسب املتعارف.

يف هذه اآلفاق اليت يصل فيها الليل أو النهار إىل أربع وعشرين ساعة  :3403املسألة 
ثر، هل جيب توقيت الصالة وغريها من العبادات املوقوتة، بتوقيت مكة املكرمة، أو أو أك
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بتوقيت خط االستواء، أو بتوقيت البلد الذي سافر منه الشخص إىل تلك اآلفاق، أو 
 بتوقيت أقرب بلد طبيعي إليه، احتماالت وال يبعد االحتمال األخري.

و الطيارة وإن كان يعلم أنه ميضي متام جيوز ركوب اآلليات: السيارة أ :3404املسألة 
وقت الصالة يف احلركة، وال يستطيع اخلروج منه ألداء الصالة خارجها، فيؤدي الصالة فيها 

 حسب قدرته.
من صلى صالة الصبح ـ مثاًل ـ يف مكان طلع عليه الفجر، مث سافر  :3405املسألة 

 سبة إىل سائر الصلوات.إىل مكان مل يطلع عليه الفجر أعاد الصالة، وهكذا ابلن
من سافر إىل الفضاء اخلارجي، فقبلته كرة األرض، فمن كان يف  :3406املسألة 

السفن الفضائية أو يف أحد الكواكب كالقمر واملريخ وحنومها، وجب عليه التوجه إىل األرض 
 حالة الصالة.
الظاهر أن حكم الساكن يف سائر الكواكب كحكم الساكن يف  :3407املسألة 

ألرض ابلنسبة إىل مجيع األحكام املوقوتة ابلشروق والغروب، ويعترب الشروق والغروب يف ا
مكان سكناه ويعمل حسب أفقه، إال إذا كان خارجًا عن احلد املتعارف فيكون حكمه 

 حكم اآلفاق الرحوية.
من كان يف كوكب تطلع عليه مشس غري هذه الشمس اليت تطلع على  :3408املسألة 

عليه توقيت أعماله العبادية مبقتضى حركة تلك الشمس، إال إذا كانت خارجًة  األرض، جيب
 عن احلد املتعارف.

من كان يف كوكب تطلع عليه مشسان أو عدة مشوس، جيوز له اختيار  :3409املسألة 
حركة أيتها شاء لتوقيت أعماله العبادية، هذا إذا كانت املسافات بينه وبني الشمسني أو 

 ية، وإال فالظاهر وجوب اختيار حركة الشمس اليت يدور الكوكب حوهلا .الشموس متساو 
من كان يف كوكب يطلع عليه قمران أو أكثر، جيوز له اختيار حركة  :3410املسألة 

أيها شاء لتوقيت أعماله العبادية اليت تقاس حبركة القمر، كالصيام واخلمس والزكاة وأمثاهلا، 
د عن كوكبه، وإال اختار حركة القمر الذي يعترب سواه اثنوايً هذا إذا تساوت األقمار يف البع

 ابلنسبة إىل كوكبه.
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الظاهر كفاية التيمم على تراب سائر الكواكب إذا صدق عليه اسم  :3411املسألة 
الرتاب، وإال ففي كفاية التيمم على تراهبا أو لزوم التيمم على تراب األرض إذا مل يكن حرجاً 

 احتماالن.
لو أتخر معدل البلوغ يف مكان من األرض، أو يف بعض الكواكب،  :3412املسألة 

أو تقدم، فهل يعترب السن وحده دلياًل على البلوغ، أو يكون كل من االحتالم والشعر 
اخلشن على العانة أو احليض املتأخر واملتقدم أيضاً دليالً على البلوغ؟ فيه احتماالن، وال يبعد 

والشعر اخلشن أو احليض دلياًل على البلوغ إال إذا كان خارجًا عن الثاين، أي كون االحتالم 
 املتعارف بكثري.

هو  )عليهم السالم(احلكومة يف اإلسالم ابلنسبة لغري املعصومني  :3413املسألة 
أبكثرية اآلراء وابلشورى، كما جيب توفري بقية الشروط الشرعية أيضاً، وال جيوز االستبداد يف 

 احلكم.
لو كانت األايم أو األشهر أو السنني يف بعض الكواكب أطول أو  :3414املسألة 

أقصر منها يف األرض، كما لو كان الشهر فيه معاداًل لشهرين يف األرض، أو كان يومه 
نصف يوم يف األرض، فاالعتبار به، إال إذا كان أطول أو أقصر بكثري، كما لو كان يومه 

األرض وفق توقيت مكة املكرمة إن أمكن التعرف سنة أو ساعة يف األرض، فيؤخذ مبيزان 
 عليه.

حركة الكواكب ال تعترب سفرًا ابلنسبة إىل ساكنيها، إال إذا كانت  :3415املسألة 
حبيث تعد سفرًا عرفًا ابلنسبة إليهم، كما لو مل تكن هلا حركة انتقالية وفجأة تتحرك حبركة 

أشبه ابملركبة الفضائية من كوهنا كرة، هذا انتقالية بشكل مؤقت، أو كانت صغرية حبيث تعترب 
 إذا صدق عليه السفر.

الظاهر ان أحكام املكلف يف سائر الكواكب هي نفس أحكامه يف  :3416املسألة 
 األرض، إال ما خرج بدليل.

لو تقدمت عالمات البلوغ أو أتخرت عن موعدها املعتاد بعالج،   :3417املسألة 
دم احليض أو أتخره، أو تقدم ظهور الشعر اخلشن أو كما لو استعمل دواء أدى إىل تق
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أتخره، او تقدم احليض أو أتخره يف سن اليأس، فالظاهر االعتبار هبا ال مبوعدها املعتاد، 
خاصة يف احليض املتأخر يف سن اليأس وابألخص إذا أدى إىل إبقاء قابلية احلمل يف املرأة، 

 للعادة جداً، كما إذا أدى إىل احتالم الطفل مثاًل. اللهم إال إذا كان التقدم أو التأخر خارقاً 
 الظاهر جواز تلقيح املرأة مبين زوجها ويلحق هبما الولد. :3418املسألة 
الظاهر حرمة تلقيح املرأة مبين غري زوجها، وال يعترب الولد حينئذ  :3419املسألة 

 حالاًل، وإذا كان التلقيح لشبهة فالولد ولد شبهة.
 الظاهر جواز تلقيح احليواانت ابملين احملفوظ يف البنك املنوي. :3420املسألة 
الظاهر جواز تكوين الولد يف غري الرحم بتلقيح مين الزوج والزوجة يف  :3421املسألة 

 الوعاء املؤدي إىل ذلك.
حكم الولد الذي خيلق يف غري الرحم، كحكم الولد الذي خيلق يف  :3422املسألة 

 الزوجني فهو ولد حالل يلحق هبما، وإذا كان من مين أجنبيني فهو الرحم، فإذا كان من مين
 غري حالل، وإذا كان من مين أجنبيني لشبهة فهو ولد شبهة.

 يلزم رعاية حقوق اإلنسان على الوجه الذي أمر به اإلسالم. :3423املسألة 
ال جيوز منع احلمل بشكل دائم سواء إبحداث شلل يف بعض أجهزة  :3424املسألة 

التناسل من جانب الرجل أو من جانب املرأة، أو إبجياد املناعة ضد احليواانت املنوية يف 
 الرجل أو يف املرأة، نعم جيوز منع احلمل املؤقت.

ال جيوز إسقاط اجلنني ولو كان نطفة، إال ألمر أهم، كحياة األم ـ مثاًل  :3425املسألة 
ن ذلك داخاًل يف مسألة الدفاع فال جيب ـ فإذا توقفت حياهتا على إسقاط اجلنني جاز وكا

 دفع الدية حينئذ.
ال جيوز للمرأة التعرض ملين األجنيب إذا كانت حتمل منه، كأن جتلس  :3426املسألة 

يف احلمام أو ما أشبه من مكان فيه مين األجنيب، وان فعلت ذلك مع العلم به ومحلت منه 
، وولدها ولد حالل ويلحق هبما الولد، وإن فولدها غري حالل، وجيوز هلا التعرض ملين زوجها
 تعرضت ملين األجنيب بشبهة، فولدها ولد شبهة.
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ال جيوز للرجل استعمال الفرج املطاطي، وال استعمال الدمى املصنوعة  :3427 املسألة
على هيئة املرأة، وال جيوز مالمستها ان كانت مثرية للشهوة، كما ال جيوز للمرأة استعمال 

طي وال استعمال الدمى املصنوعة على هيئة الرجل، والجيوز مالمستها ان كانت الذكر املطا
 مثرية لشهوهتا.

ال جيوز االستمناء ابلتنومي املغناطيسي وما شاهبه، نعم جيوز النوم  :3428 املسألة
 الطبيعي وإن علم انه حيتلم إذا انم.

رأة إال بزوجها، وال فرق ال جيوز للرجل االستمناء إال بزوجته، وال للم :3429 املسألة
يف حرمة االستمناء بني أن يكون ابليد أم ابلنظر إىل صورة، أم مبالعبة متثال، أم ابلتخيل، أم 

 بتناول شيء يؤدي إىل ذلك.
ال جيوز ـ على األحوط ـ بيع وشراء املصحف، نعم جيوز معاملته بعنوان  :3430 املسألة

 اهلدية.
يف السفر واإلقامة  :حرار يف كافة الدول اإلسالميةاملسلمون مجيعًا أ :3431 املسألة

والزراعة والبناء والعمل والتجارة ونشر الكتب واجملالت واجلرائد، واالستفادة من اإلذاعة 
والتلفزيون، ويف أتسيس األحزاب والتكتالت، ويف التأليف واخلطابة والزواج، ومجيع 

ياسية وغريها، إال يف احملرمات الشرعية، وال النشاطات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والس
 حيق ألحد منعهم من األمور املذكورة.

ال جيوز أخذ أي نوع من الضرائب ما عدا احلقوق الشرعية املذكورة يف  :3432 املسألة
 اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج. :الفقه، وهي
بض على األشخاص ال جيوز أي نوع من مصادرة األموال وإلقاء الق :2433 املسألة

ونفيهم وإخراجهم من البلد وسجنهم، إال يف املوارد املقررة شرعاً، وعند ذلك جيب العمل 
 وفق احلدود الشرعية.

 ال جيوز تناول املواد اليت تتحول يف جوف اإلنسان إىل مخر. :3434 املسألة
 كل شيء انقلب إىل غريه حبيث عد غري األول محل حكم العنوان  :3435 املسألة
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الثاين، فاحلرام إذا انقلب إىل احلالل، كاللحم احملرم إذا انقلب رماداً، والعذرة إذا انقلبت رماداً 
أو صابواًن صار حالاًل. واحلالل إذا انقلب إىل احلرام كاخلل إذا انقلب مخرًا صار حرامًا. 

 والطاهر إذا انقلب جنساً والنجس إذا انقلب طاهراً كان له حكم املنقلب إليه.
ال عنف يف اإلسالم وال جيوز أي نوع من أعمال العنف واإلرهاب  :3436 املسألة

 الذي يوجب ايذاء الناس أو تشويه امعة اإلسالم واملسلمني.
ال جيوز مطلقًا تشريح جسد امليت احملرتم، وميكن تعّلم الطب بتشريح  :3437 املسألة

من املطاط وحنوه، ويف حال  أجساد احليواانت والتماثيل املصنوعة على هيئة اإلنسان
 االضطرار يقدم التشريح جلسم الكافر على جسم املسلم، بقدر الضرورة.

إذا زرع جزء من جنس العني كالكلب والكافر يف جسد مسلم، يطهر  :3438 املسألة
به، وإذا زرع جزء من طاهر العني من احليوان أو اإلنسان يف جسد جنس العني ينجس به، 

 ًء من املنتقل إليه.إذا عد عرفاً جز 
جيوز زرع أجزاء احليوان يف جسد اإلنسان، كتبديل بيضته أو قلبه أو  :3439 املسألة

 سائر أعضائه أبمثاهلا من احليوان.
جيوز تكثري األوالد بعالج، كتلقيح املرأة بدواء يؤدي إىل محلها طفلني  :3440 املسألة

 لها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.أو أكثر، كما جيوز عالج املرأة مبا يؤدي إىل مح
جيوز نقل اجلنني من رحم املرأة إىل وعاء، ونقله من وعاء إىل رحم  :3441 املسألة

 املرأة، إذا مل يؤد إىل موته وال إىل ضرره أو ضررها.
ال جيوز التشريك يف الولد بتلقيح املرأة مبين رجلني، وإن كان كل  :3442 املسألة

ل اإلمناء، كما لو احتفظ مبين زوجها مث طلقها وتزوجت من غريه، منهما حالاًل هلا حا
فجمع منيامها يف تلقيحة واحدة، وان فعلت ذلك فالولد لشبهة، والظاهر عدم جواز تلقيح 

 املرأة مبين زوجها بعد الطالق واالنفصال.
 األقرب عدم جواز تلقيح املرأة مبين زوجها إذا كان قد أخذ منه قبل :3443 املسألة
 تزوجها منه.
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 ال جيوز تلقيح املرأة مبين حيوان، كالقرد وحنوه، إن أمكن. :3444 املسألة
كل عضو نقل من حيوان أو إنسان إىل غريه، كالقلب والعني والكبد   :3445 املسألة

 والبيضة، حيكم عليه بعد نقله عضواً من املنقول إليه ال املنقول منه.
سان إىل غريه، كأن قطع رأس حمتضر وزرع على إذا أمكن نقل رأس إن :3446 املسألة

جسد إنسان يشكو من رأسه ـ مثاًل ـ فالظاهر انه يصبح إنسااًن جديدًا الحيكم عليه حبكم 
صاحب الرأس وال حبكم صاحب اجلسد، فلو كان أحدمها زوجًا أو مديواًن أو حاجًا أو 

 املسألةحيكم عليه حبكمه، ويف معاماًل أو قاضيًا صيامه أو متطهراً، ومل يكن اآلخر كذلك ال
 فروع واحتماالت كثرية.

لو كان صاحب الرأس واراثً من زيد وصاحب اجلسد واراثً من عمرو،  :3447 املسألة
مث مات املوّراثن، فهل يرث اإلنسان املركب منهما ارثهما معاً؟ أو ال يرث؟ أو يرث من 

ر ان مثل هذا اإلنسان ال صاحب الرأس؟ أو يرث من صاحب اجلسد؟ احتماالت، والظاه
جيوز له الزواج من حمارم أحد األصلني، فال يصح زواجه من أخت صاحب الرأس وال من 
أخت صاحب اجلسد، كما ال جيوز العكس، فال يصح للرجل أن يتزوج من امرأة رأسها أو 

 جسدها من أخته مثاًل.
ال؟ قال بعض  هل جيوز قطع عضو من امليت احملرتم لنفع احلي ام :3448 املسألة

إذا توقفت حياة احلي أو كماله على ذلك مع إجازة امليت قبل موته جاز، كما لو  :العلماء
 أجاز زيد ان تقلع عينه بعد موته لتزرع يف مقلة عمرو األعمى مثاًل.

جيوز إحياء امليت ابلطرق العلمية ـ ان افرتض إمكانه ـ واحلياة حينئذ  :3449 املسألة
 هلامه، واإلنسان وسيلة وأداة لتنفيذ إرادة هللا عزوجل.من هللا تعاىل وإب

إذا أحيي إنسان بعد موته، فله أحكامه كانسان جديد، وليس له  :3450 املسألة
 أحكامه قبل موته، وللمسألة فروع واحتماالت كثرية مل نذكرها لالختصار.

 جيوز سحب الدم من احلي وال جيوز سحبه من امليت. :3451 املسألة
ال جيوز حتويل الرجل إىل املرأة، وال حتويل املرأة إىل الرجل، وجيوز ذلك  :3452 لةاملسأ
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 يف احليواانت.
يف زرع الذكر يف جسم األنثى وزرع الفرج أو إحداثه يف جسم الرجل،  :3453 املسألة

 احتماالن وال يرتك االحتياط.
صار جزءًا من  لو زرع الزوج عضوًا أو جزءًا من أجنيب يف جسمه، :3454 املسألة

جسمه، وكذلك الزوجة لو زرعت عضوًا أو جزءًا من أجنبية يف جسمها، صار جزءًا من 
 جسمها.

جيوز نقل العلم من رأس إىل رأس ابنتزاعه من دماغ وتطعيم دماغ آخر  :3455 املسألة
به، بشكل من األشكال، وهل يشرتط رضامها أم ال، احتماالن، هذا إذا مل يعترب تصرفاً 

 ا، وأما إذا اعترب تصرفاً فيشرتط فيه إجازهتما قطعاً.فيهم
جيوز إجراء خمتلف التجارب العلمية وغريها على احليواانت بتعريضها  :3456 املسألة

 لألمراض واآلالم النفسية واجلسدية.
جيوز إجراء خمتلف التجارب على اإلنسان إذا مل تكن ضارة به، مع  :3457 املسألة

نت ضارة به ضررًا ابلغًا فال جيوز إجراؤها عليه حىت مع إجازته، إال إذا  إجازته، وأما إذا كا
 كانت ألمر أهم شرعاً أو كان الضرر بسيطاً.

 حيرم التجسس على املسلمني ووضع اجلواسيس عليهم. :3458 املسألة
جيوز استعمال أجهزة اإلعالم احلديثة ـ كالراديو والتلفزيون ـ إذا  :3459 املسألة

 هما عن احملرمات.خلصت براجم
 جتوز مشاهدة األفالم واملسارح اليت ليس فيها شيء من احلرام. :3460 املسألة
جيوز التأمني على احلياة وسائر املمتلكات، كالتأمني على السفينة يف  :3461 املسألة

أوفوا البحر والطائرة يف اجلو، ألهنا معاملة عقالئية، فيشملها عموم قوله تعاىل: 
ابلعقود

(208). 

حقوق الطبع والرتمجة والنقل والتأليف وحىت حق االختصاص ابلنسبة  :3462 املسألة

                     
 .1سورة املائدة: اآلية  (208)
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 إىل املخرتعني وغريهم، إذا عدت حقوقاً يف نظر العرف، فالظاهر احرتامها شرعاً.
)البنوك( حالل، إال الراب فإنه حرام  :مجيع املعامالت مع املصارف :3463 املسألة

على تلك املعامالت عنوان آخر من عناوين احملرمات، فإهنا تكون أخذاً وعطاءاً، وإذا انطبق 
 حراماً أيضاً.
اجلوائز اليت جيعلها أصحاب األموال لتشجيع بضائعهم أو جتعلها  :3464 املسألة

 مؤسسات أو األفراد لتشجيع أي عمل حملل، جائزة.
لشريعة اليانصيب من القمار وحمرم، إال إذا قرره واضعوه وفق ا :3465 املسألة

 اإلسالمية إبجراء معامالت تفيد فائدته.
سباق اخليول املتعارف اليوم: )الرايسز( حرام، إال إذا كانت بشكل  :3466 املسألة

 .(209)املسابقة الشرعية املذكورة يف فصل )السبق والرماية(
ال جيوز دفع )األجرة( إىل صندوق االجراء، وإذا فعل املستأجر ذلك  :3467 املسألة

 رض املوجر كان غصباً.ومل ي
ال جتوز الصالة يف األراضي الزراعية املغصوبة، كما ال جيوز التصرف  :3468 املسألة

 يف املعامل املغصوبة.
ما أتخذه السلطات من أصحاب األراضي الزراعية واملعامل وما  :3469 املسألة

ه، والالزم تنظيم أشبهها وتعطيه للفالحني والعمال بدون رضا املالكني ال جيوز التصرف في
االقتصاد على حنو اإلسالم، ال على حنو السائد اآلن يف البالد اإلسالمية املأخوذة من 

 االقتصاد الرأامايل الغريب أو الشيوعي الشرقي.
املال الذي يؤخذ ابسم )السرقفلي( ان كان أيخذه املالك جيوز، وان   :3470 املسألة

 ن يصدق عليه عنوان حملل آخر، جيوز أيضاً.كان أيخذه املستأجر مقابل األاثث أو كا
جيب رد السالم الذي يوجه عرب التليفون، وال جيب رد السالم املوجه  :3471 املسألة

                     
 . و)املسائل االسالمية( أحكام السبق والرماية.60راجع موسوعة الفقه: ج (209)
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 عرب أجهزة الراديو والتلفزيون.
 ال جيوز حضور تشريح امليت وان كان للتعلم أو التعليم. :3472 املسألة

ة املعروفة، ويف النظر إىل تصوير املرأة ال جيوز النظر إىل تصوير املرأ :3473 املسألة
 اجملهولة جيب االحتياط.

ال أبس ابلنظر إىل تصاوير النساء اخليالية، إذا مل تكن مثرية للشهوة،  :3474 املسألة
 ومل تكن يف النظر إليها مفسدة أخرى.

فال  تنزيل الكمبيالة احلقيقية جائز، وأما تنزيل الكمبيالة غري احلقيقية :3475 املسألة
 جيوز.

جتوز حوالة نقد بلد أبقل منه أو أبكثر منه يف بلد آخر، كحوالة  :3476 املسألة
 الدينار أبقل منه إىل غري البلد الذي يروج فيه، ألنه من فرق العملة وليس من الراب.

 ال جيوز التعاون مع احلكومات اجلائرة. :3477 املسألة

اليت تلقى عن طريق أجهزة الراديو  جيوز االستماع إىل األحاديث :3478 املسألة
والتلفزيون، كما جيوز التحدث عن طريقهما، وجيوز النظر إىل الصور اجلائزة اليت تعرض على 

 شاشات التلفزيون، كل ذلك إذا مل يوجب حمرماً آخر ومل يؤد إىل حمذور شرعي.
هي ال  الظاهر انه جيوز التوسل ابلسلطة ملنع املنكرات، وان كانت :3479 املسألة

متنعها ابلطرق الشرعية كحبس السارق مثاًل، وامنا جيوز هذا إذا كان ضرره أقل من نفعه ومل 
 ميكن ذلك عن طرق أخرى.

إذا وجد قتيل يف دار شخص وادعى انه انتحر، كان ذلك )لواثً(  :3480 املسألة
 .(210)وجتري فيه أحكام القسامة املذكورة يف مسائل القصاص

ذيب حرام يف اإلسالم، وال جيوز انتزاع اإلقرار ممن حيتمل فيه التع :3481 املسألة
اإلجرام ابلضرب والتعذيب، بل جيب التوصل إليه ابلطرق الشرعية، وإذا اعرتف يف هذه 

                     
 .287ـ  246ص  89راجع موسوعة الفقه: ج (210)
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 الصورة ال اعتبار به.
)املصاحل املرسلة(، نعم :ال يصح تشريع األحكام استنادًا إىل قاعدة :3482 املسألة

اليت تكون حتت إشراف شورى الفقهاء املراجع املنع عن األمور اليت يصح للدولة اإلسالمية 
تضر مبصاحل املسلمني، مثاًل تنظيم املواصالت كجعل سري السيارات ذهاابً يف شارع واايابً يف 

)دفع الضرر( أو)رفع العسر واحلرج(  :شارع آخر وما أشبه ذلك، مما يدخل يف قاعدة
 .(211)لقواعد الشرعية العامة أو)األهم واملهم( أو ما أشبه من ا

الظاهر عدم الضمان فيما إذا أدى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  :3483 املسألة
 .(212)إىل اجلرح أو إتالف املال، يف املوارد اليت جيوز فيها ذلك

ال يرتتب حكم الشهيد على القتيل الذي ميوت يف احلروب اليت ال  :3484 املسألة
المية، بل يرتتب عليه حكم امليت، فان أمكن تغسيله وجب، وإال جيب تكون ابملوازين اإلس

 تيممه وحتنيطه وتكفينه والصالة عليه ـ ولو على أشالئه غري املتميزة عن بعضها ـ ودفنه.
يكره تصوير ذي الروح ابلريش والقلم، وأما ابآللة وحنوها فالظاهر  :3485 املسألة

 جوازه.
لمني فتنة وارتدت على أثرها مجاعة كبرية منهم، مث إذا أصابت املس :3486 املسألة

رجعوا إىل اإلسالم، فالظاهر أهنم ليسوا حبكم املرتد يف تبيني األزواج وقسمة األموال والقتل، 
على من خرجوا عليه يف البصرة وصفني والنهروان بعد متكنه  ولذا مل جيرها أمري املؤمنني 

 منهم.
 د الفطري أيضاً.تقبل توبة املرت :3487 املسألة
الظاهر انه يف مثل هذا الزمان ال جتب مقاطعة أهل العصيان، بل يلزم  :3488 املسألة

مداراهتم كيما يرجعوا عن غّيهم، ولو كانوا اتركي الصالة أو عاملني بسائر املنكرات، إال إذا  
 كان يف معاشرهتم حمذور آخر.

                     
 راجع موسوعة الفقه: كتاب القواعد الفقهية. (211)
 .157ص 48وسوعة الفقه: جراجع م (212)
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لزوجة الرابعة، مث عادت الرابعة لو تزوج ابلزوجة اخلامسة بعد موت ا :3489 املسألة
 إىل احلياة ـ بشكل من األشكال ـ كانت اخلامسة زوجته دون احملياة.

لو فرض حياة الزوج بعد امتام عدة الزوجة فهي مبانة عنه، والجيوز أن  :3490 املسألة
 ترجع إليه إال بعقد جديد، وإذا عادت إىل احلياة يف أثناء العدة ففيه احتماالن.

ال جيوز للمسلم أن يصف أخاه املسلم أبنه أجنيب، وان اختلف عنه  :3491 املسألة
 يف العنصر والشكل والبلد، فاألجنيب يف نظر اإلسالم هو كل خارج من الدين اإلسالمي.

ال جيوز للمسلم أن خُيرج املسلم اآلخر من بلد اسالمي وان كان من  :3492 املسألة
 بلد آخر أصالً أو كانت له لغة أخرى.

 ال جيوز االنتحار يف نظر اإلسالم. :3493 املسألة
ال جيوز لإلنسان أن يقتل نفسه وان كان يعلم أبنه سيموت قريباً،   :3494 املسألة

 كاملبتلى ابلسرطان، أو من يعاين من مرضه بشدة.
 االسبريتو والقولونيا وغريمها اليت جناستها غري اثبتة، حمكومة ابلطهارة. :3495 املسألة

إرسال الرجل لشعر رأسه كاهليبيني ان مل يكن تشبهًا ابلكفار مل يكن  :3496 ألةاملس
 فيه إشكال، وان كان تشبهاً هبم، فاألحوط تركه.

 جيوز للصائم استعمال اإلبرة الطبية املقوية. :3497 املسألة
جيوز الطواف حول الكعبة املشرفة أبعد من ستة وعشرين ذراعاً،  :3498 املسألة
  حالة االضطرار.خصوصاً يف
إذا تناولت املرأة دواًء يؤخر حيضها، فحكمها يف أعمال احلج حكم  :3499 املسألة

 املرأة الطاهرة.
ال جيوز االعتماد على إخبار العقول اإللكرتونية ابلنسبة إىل هالل أول  :3500 املسألة

 الشهر، أو اهتام األشخاص، أو براءهتم، أو ما شابه.
وز على املصاب ابألمراض املسرية )املعدية( احلضور يف ال جي :3501 املسألة

 االجتماعات واألماكن العامة، ولو فعل ذلك وأصيب أحد مبرضه أو تلف بسببه ضمن.
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إذا علم الشخص املريض أبن عدم مراجعته للطبيب يشدد من مرضه،  :3502 املسألة
هذه الصورة جيب عليه استعمال ويلحق به ضرراً ابلغاً ، ال جيوز له ترك مراجعة الطبيب، ويف 

 األدوية اليت يصفها له الطبيب.
تشخيص األحكام العامة وموضوعاهتا، والعناوين الثانوية العامة  :3503 املسألة

 وإجرائها يف اجملتمع، يتوقف على أتييد شورى الفقهاء املراجع.
وغريها ـ ابملواد  جيوز إابدة احليواانت املضرة ـ كاجلرذان والبق والذابب :3504 املسألة

 السامة.
إذا سكن اإلنسان يف القمر أو يف الكواكب األخرى وتناسل هناك،  :3505 املسألة

فحكمه يف مجيع األحكام ـ كالصالة والصيام والزواج والطالق واحلدود واإلرث واملعامالت 
ض، كما وغريها ـ حكم اإلنسان الساكن على الكرة األرضية، وجيب ان يصلي ابجتاه كرة األر 

 تقدم.
املعامالت بيننا وبني الناس املوجودين يف سائر الكواكب السماوية  :3506 املسألة

األخرى كاملعامالت بيننا وبني أهل األرض يف األحكام، وال فرق يف قضااي الزواج واإلرث 
 وغريها من املسائل بني اجلميع. 

حر أو األحواض كما هو جيوز زرع األاماك وتكثريها صناعيًا يف الب :3507 املسألة
متعارف ومتداول اآلن يف بعض البالد، والطعام احملرم الذي تطعم به تلك األاماك ال 
يستوجب حرمتها، أما لو أعطيت من األغذية النجسة حبيث صارت جاللة جيب تطهريها 

 واسترباؤها ـ حسب دستور الشرع ـ قبل االنتفاع هبا وأكلها.
من الطعام الذي يوجب تساقط الفلس عنه مل حيرم  اذا أكل السمك :3508 املسألة

حلمه حىت إذا انتقل هذا إىل نسله، ولكن إذا حتّول نوع السمك الذي له فلس إىل نوع ال 
 فلس له حرم حلمه، فالعربة بتبدل النوع إىل نوع آخر ابلكامل.

إذا أكل السمك الذي ال فلس له طعامًا يوجب نبات الفلس على  :3509 املسألة
ده، فالظاهر عدم حليته حىت إذا انتقلت هذه احلالة إىل نسله، نعم إذا حتّول نوع السمك جل

 إىل نوع آخر له فلس ففي هذه الصورة حيل حلمه.
إذا أحدث السحاب واملطر بواسطة القنابل املولدة للسحاب واملطر  :3510 املسألة
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 صناعياً، فحكمه حكم املطر الطبيعي يف الطهارة.
ال جيوز إعطاء االمتياز إىل شركة أو فرد يف األمور اليت يتساوى فيها  :3511 املسألة

 .(213) مجيع الناس، أو يف املوارد اليت تتناىف مع قاعدة )تسلط الناس على أمواهلم(
جيوز السفر إىل بالد الكفار لتحصيل العلوم بشرط أن ال يرتكب  :3512 املسألة

بشرط أن ال ينظر إىل ما حيرم النظر إليه كالنظر إىل احملرمات، كأكل حلم ذبيحة غري املسلم، و 
الفتيات والنساء، ويلزم أن ال يصادق الفتيات كما جيب ان ال يرتك واجباته الدينية كالصالة 

 والصيام وما شابه..
جيوز للشاب املسافر إىل البالد الغربية أن يتزوج بفتيات أهل الكتاب  :3513 املسألة

ًا )أي متعة( بشرط إجراء صيغة الزواج بصورة صحيحة، ولو ابإلبراق زواجًا دائمًا أو منقطع
إىل البالد اإلسالمية واختاذ وكالء جيرون عنه وعن الفتاة صيغة النكاح، أما الزواج بغري أهل 

 الكتاب من الكفار فال جيوز.
، املسلمون الذين يسافرون إىل البالد الغربية إذا هوجم اإلسالم أمامهم :3514 املسألة

جيب عليهم الدفاع عن اإلسالم مع مراعاة شروط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإذا مل 
ميكنهم اإلجابة على االعرتاضات واالهتامات املوجهة إىل اإلسالم وجب االستمداد ابلبالد 

 اإلسالمية للحصول على اإلجاابت والردود املناسبة.
ات السباحة الطويلة اليت توجب فوات ال جيوز االشرتاك يف مسابق :3515 املسألة

الصالة اختياراً، نعم لو شرع يف املسابقة دون االلتفات إىل فوات الوقت، ويف األثناء التفت 
إىل ذلك، فإن أمكنه إيصال نفسه إىل اليابسة أو قارب وجب أن خيرج من املاء ليصلي. وإن 

نفس حالة السباحة على النحو مل ميكنه ذلك، أو كان الوقت ضيقاً جداً وجب أن يصلي يف 
املمكن ويشري برأسه بدل الركوع والسجود. وهكذا األمر يف املسابقات األخرى كمسابقة 

 الدراجات والسيارات والطائرات.
كما هو   جيوز بل يستحب مجيع أنواع العزاء على اإلمام احلسني  :3516 املسألة

 املتعارف.

                     
 راجع موسوعة الفقه: كتاب القواعد الفقهية. (213)
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قرآن أو التعزية ابلغناء فعل حراماً، ولكن ال الغناء حرام، ولو قرأ ال :3517 املسألة
 إشكال يف قراءته بصوت حسن وال يكون غناًء.

 املوسيقى، إذا كان آبلة هلو أو رافقه الغناء كان حرامًا. :3518 املسألة
اذا ابع الكافر عضوًا من بدنه كعينه أو قلبه أو كليته، ليفصل عن  :3519 املسألة

 اته، ليزرع يف بدن شخص آخر، مل يكن فيه إشكال.بدنه بعد موته أو يف حال حي
إذا أراد املسلم أن يبيع عضواً من بدنه، فقد أجاز بعض العلماء قطع  :3520 املسألة

ذلك العضو منه بعد موته. أما قطعه يف حال حياته فيجوز إذا كان هناك أمر ضروري،  
 كنجاة املسلم، وذلك لقاعدة األهم واملهم.

 
   

 ا أردان إيراده يف هذا الكتاب، وهللا املوفق واملستعان.وهذا آخر م
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 جلنة االستفتاء 
 يف مكتب املرجع الديين األعلى 

 آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )دام ظله( 
 تستقبل استفتاءاتكم الشرعية وجتيب عليها 

 عرب العنوان التايل:
 13/  5955لبنان، بريوت، ص ب: 

  0096311/  6411690سورية، دمشق، فاكس: 
)عليهم l: ajowbeh@alsh)عليهم السالم(Ma-Eالربيد االلكرتوين: 

 com.)عليهم السالم(razالسالم(
 ويف األنرتنيت:

 web s)عليهم السالم()عليه السالم(e://www.alsh)عليهم السالم(raz عليهم(
  mليه السالم()عcom/rflo/nashreh/ajowbeh.h.السالم(
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